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पुरस्कार 
 

मिाराष्ट्र राज्य साहित्य व संस्कृहत मंडळाने मराठी भाषेला आध हनक ज्ञानहवज्ञानाच्या व आध हनक 
सासं्कृहतक मूलयाचं्या आहवष्ट्कारािे सामर्थयइ प्राप्त व्िाव े म्ििून जो हवहवध प्रकारिा कायइक्रम आखून 
कायइवािीत आिण्यािे ठरहवले आिे त्यात पहिमी प्रगलभ भाषाचं्या भाषातंरािािी कायइक्रम समाहवष्ट 
केलेला आिे. त्याकहरता मौहलक हविाराचं्या गं्रथािें भाषातंर करण्याकहरता गं्रथािंी तज्ञाचं्या सलयाने 
हनवड करून हवस्तृत सूिी केली आिे. उदा. डार्ववन, न्यटून, गटे, शके्सहपयर, डेव्व्िड ह्यमू, बक्ले, 
डॉस्टोव्िस्की, टॉलस्टाय, काण्ट, व्स्पनोझा, आईन्स्टार्न, अन्स्टइ कॅहसरेर, रूथ बेनेहडक्ट, एम्, एन्, रॉय 
र्त्यादी प्रज्ञावतंािें गं्रथ समाहवष्ट केलेले आिेत. 

 
एम्, एन्. रॉय यानंी आपलया जन्मभर केलेलया चितनािे सार म्ििून ‘Reason. Romanticism 

and Revolution’ िा गं्रथ जीवनाच्या सायंकाली दोन भागात हलिून प्रहसद्ध केला. त्या गं्रथािा मराठी 
अन वाद एम्. एन्. रॉय यािें हमत्र व अन यायी श्री. बा. रं. स ंठिकर यानंी िाती घेऊन पूिइ करीत आिला 
आिे. त्याच्या पहिलया भागािे िे भाषातंर प्रकाहशत करण्यास सा. सं. मंडळास आनंद िोत आिे. वर 
हनदेहशलेलया सूिीपकी अनेक गं्रथािें भाषातंर पूिइ करून प्रकाशन करण्यािा स योग प ढील वषी मंडळास 
प्राप्त िोईल अशी अपेक्षा आिे. िा कायइक्रम िागंलया रीतीने कायइवािीत येण्याकहरता अनेक मराठी 
हवद्वानािें सािाय्य प्राप्त करून घेण्यािा प्रयत्न आम्िी करीत आिोत व त्यात कािी प्रमािात यशिी लाभेल 
अशी आशा वृचद्धगत िोत आिे. 

 
श्री. बा. रं. स ंठिकर िे मूलगामी पहिमी हविारािंा मराठी भाषेच्या प्रकृतीशी मेळ बसेल अशा 

पद्धतीने अन वाद करण्यास समथइ असे लेखक आिेत यािे प्रत्यंतर या गं्रथाच्या अन वादावरून जरूर येईल 
याबद्दल आम्िास शकंा नािी. ताहववक हविारािें योग्य आकलन व अवगािन करण्यािे सामर्थयइ श्री. 
स ंठिकर याचं्या हठकािी आिे. र्ंव्ग्लश शकेडो पाहरभाहषक शबदािें रूढ मराठी पयाय व नव ेपयाय त्यानंी 
या गं्रथातं वापरले आिेत. नव े पयाय त्यानंी स्वतःि तज्ञाशंी ििा करून ग्राह्याग्राह्यतेिा हविार करून 
वापरले आिेत. मराठीमध्ये कोिते व कसे पयाय वापरावते याबद्दल वािकािंा मतभेद िोऊ शकेल, 
भारतीय वैिाहरक परंपरेत जे हविार व ज्या कलपना आतापयंत समाहवष्ट चकवा रूढ झालया नािीत त्यािें 
वािक शबदिी संस्कृत वा मराठीमध्ये सापडिे शक्य नािी. संस्कृतच्या आधारे ते नवे बनवावे लागतात. 
कोित्यािी शबदािा हनहित अथइ कोिता िे वाक्यरूपाने हविार व्यक्त करीत असताना जो संदभइ असतो त्या 
संदभाति त्या शबदानंा अथइ प्राप्त िोत असतो. जे शबद भाषेत हसद्ध चकवा रूढ असतात त्यानंास द्धा बि तेक 
नानाथइता असतेि. कािी वाच्याथाने नानाथइ असतात व कािी एकि वाच्याथइ चकवा म ख्याथइ असला तरी 
संदभइ बदललयास म ख्याथािा हवस्तार िोतो चकवा म ख्याथइ अंशतः बदलतो चकवा म ख्याथािा त्याग िोऊन 
लक्षिेने संदभान सारे नवा अथइ प्राप्त िोतो. पहरव्स्थतीच्या चकवा प्रहतपादनाच्या संदभाति हनहित शबदानंा 
अथइ प्राप्त िोतो अन्यथा नव्िे िा संस्कृत शाबदबोधशास्त्रातील एक मिववािा हनयम आिे. हसद्ध चकवा रूढ 
शबदाचं्या अथइहनियाच्या बाबतीत जो हनयम गृिीत धरावा लागतो तोि नवीन तयार केलेलया शबदाच्या 
बाबतीत अहधक सावधपिाने लक्षात घेऊन शबदाथइ हनिय करिे आवश्यक ठरते. उदा. Metaphysics या 
शबदािे सत्ताशास्त्र व अध्यात्मशास्त्र असे दोन पयाय श्री. स ंठिकर यानी वापरले आिेत. भौहतकवादी 
हविारसरिीच्या संदभात त्यानंी ‘सत्ताशास्त्र’ िा पयाय हदला आिे आहि धार्वमक परलोकवादी 
हविारसरिीच्या संदभात ‘अध्यात्मशास्त्र’ िा पयाय हदला आिे, िे योग्यि केले. परंत  सत्ताशास्त्र िा शबद 
वरील दोन्िी हविारसरिीच्या संदभात वापरला असता तरी िालले असते. कारि संदभान सारे त्यािा 
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हवशषेाथइ आपोआप हनहित िोतो. संदभान सारे बदलिाऱ्या अथाकहरता नव ेनव ेपयाय तयार करण्यािी 
प्रवृत्ती आध हनक मराठी शास्त्रीय लेखनामध्ये वाढू लागली आिे. त्याम ळे मराठी भाषा बोजड रूक्ष व याहंत्रक 
बनून कठीि शबदजंजाळािें कोठार बनू पािात आिेत. िी आपहत्त टाळण्याकहरता र्ंव्ग्लशमधील 
कोित्यािी मिववाच्या ताहववक शबदाला शक्यतो एकि मराठी वा संस्कृत पयाय देऊन त्यािे हभन्नत्व 
संदभाच्या अंगावर सोपहविे अहधक िागंले. त्याम ळे शबदािी योग्य काटकसर िोईल व भाषेच्या स बोधतेला 
व प्रसन्नतेस धोका पोििार नािी. अनेक संस्कृत कृहत्रम शबदाचं्या ऐवजी साधे प्राकृत मराठी शबद वापरून 
कायइभाग उरकता येतो. िी गोष्ट श्री. स ंठिकर यानंी िागंलया रीतीने लक्षात ठेवली आिे. हकत्येकवळेा मात्र 
त्याना अनेक नव ेकृहत्रम शबद वापरण्यािा मोि आवरता आला नािी. यािी उदािरिे सापडतात परंत  या 
संबधंातला त्यािंा साधारि दृहष्टकोि अहभनंदनीय आिे. र्तक्या तोलामोलाच्या गं्रथािा अन वाद राजकीय 
आंदोलनाच्या दबडग्यामध्ये अनेक हदवस खपत असतानािी श्री. स ंठिकर यानंी िा अन वाद प रा केला 
त्याबद्दल आम्िी त्यािें आभार मानतो. 

 
या प स्तकातील फ्रें ि शबदािें मराठी उच्चार श्री. स ंठिकरानंी एका फ्रें ि हशकलेलया गृिस्थाकंडून 

जसे ऐकले तसे हलहिले. परंत  ह्या प स्तकािी छपाई पूिइ झालयावर आम्िास त्या उच्चाराच्या श द्धतेबद्दल 
शकंा आली व ते फ्रें िज्ञ व भाषाशास्त्री डॉ. ना. गो. कालेलकराकंडे तपासावयास हदले. त्यानंी हदलेलया श द्ध 
उच्चारासंि एक फ्रें िशबदसूिी आम्िी या प स्तकाच्या प्रारंभीं हदली आिे. सिकायइ हदलयाबद्दल डॉ. 
कालेलकरािें आम्िी आभारी आिोत. 

 
वाई 

हद. २९।२।६८ } लक्ष्मणशास्त्री जोशी 
अध्यक्ष 

म. रा. सा. स.ं मं. 
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फ्रें च शबदाांचे उच्चार 
 

[या गं्रथातील फ्रें ि शबदािे मराठी उच्चार पहिलया स्तंभात, मूळ फ्रें ि द सऱ्या स्तंभात व श द्ध फ्रें ि 
उच्चार हतसऱ्या स्तंभात पिा.] 

 
ओब हसअेस Abbe Sieyes आबे स्येयेस 
ऑलबकॅ Holbach ओलबाक 
अेबॅहतस्त Herbertist अेबेर्वतस्त 
अेलवहेतय स Helvetius अेलवहेसय स 
ओलार Aulard ओलार 
कॅबानी Cabanis काबानीस 
कॉदेहलएर Cordelier कोदइहलअर 
कॉनेय Corneille कॉनेय 
कॉलबेर Colbert कोलबेर 
काँदॉसे Condoret कोंदोसइ 
काँहदलॅक Condillac कोंहदयाक 
क ताँ Couthon क तों 
कोलो Collot कोलो 
जॅकोबँ Jacobin झ्याकोबँ 
जाँजॅक रूसो Jean-Jacques Rousseau झ्या-ंझ्याक रूसो 
हझराँहदस्त Girondiste व्झ्यरोंहदस्त 
तरँ्वमदोरे अँ Thermidoreen तेर्वमदोरेएं 
ताक्यें Tallien ताहलएं 
त्य गो Turgot त्य गो 
दत्रासी De Tracy द त्रासी 
हददरो, दनी Denis, Diderot दनी हददरो 
दलामेत्री De la Mettrie द ला मेत्री 
दलाबंेर D’ Alembert दालाबंेर 
दातंों Danton दातंों 
हदरेक्त्वार Directoire हदरेक्त्वार 
देकानइ Descartes देकातइ 
नापोलेआं Napoleon नापोलेआँ 
नेकॅर Necker नेकेर 
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पाअे बेल Pierre Bayle प्येर बेल 
पास्काल Pascal पास्काल 
पेयाँ Payen पार्एं 
प्य फें  दॉफइ  Puffendorf प फेन्दॉफइ  
फ्लें  Plain फ्लें  
हफश्त Fichte हफश्त 
फ श Fouche फ श े
फूहरअे Fourrier फूहरअे 
फेनेलाँ Fenelon फेनलों 
बाबफ Babouef बाबफ 
बाये Bailly बायी 
बार्बारू Barbaroux बाबाँरू 
बारेर Barere बारेर 
बाव्स्तय Bastille बाव्स्तय 
बबूाँ Bourbon ब्र बो 
बोस्वे Bossuet बोस्य ए 
बयफूाँ Buffon बयफूों 
हब्रजो Brissot हब्रसो 
मबॅली Mably माबली 
मादापापंादूर Madame de Pompadour मादाम द पोंपादूर 
मादाम रोला ं Madame Roland मादाम रोला ं
माशइ Marsh माशइ 
मालब्राशं Malebranche मालब्राशं 
मालेबइ Malesherbes मालझेबइ 
मॉरेली Morelly मोरेली 
मॉलयेर Moliere मोलयेर 
माँतेन Montaigne मोंतेन्य 
माँतेव्स्कय  Montesquieu मोंतेस्क्य 
हमरायो Mirabeau हमराबो 
हमशले Michelet हमशले 
मंूत ँ Mountain मंूत ँ
मोपॅत्वी Maupertuis मोपेत्वी 
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राबो Rabaud राबो 
रासीन Racine रासीन 
हरशलय Richelieu हरश्लय 
रोकँ Rocquain रोकँ 
रोलाँ Rolland रोला ं
रोहबने Robinet रोहबने 
रोबवॅ्स्पअेर Robespierre रोबेस्प्येर 

लवे आं मास 
Levee en masse 
(Revolting in mass) लवे आं मास 

लाग्राशं Lagrange ला ग्राझं्य 
ला फाँतेन La Fontaine ला फोंतेन 
लामोतलवाये La Mothe le Vayer ला मोत ल वाये 
लावॉहजअे Lavoisier लाव्वाहझअे 
ला रेवहॅलअर Larevelliere लारवहेलअेर 
लावं्झ्वने Lanjuinais लाझं्य र्ने 
हलने Linne हलने 
ल र् बला ं Louis Blanc ल र् बला ं

लेता सेम्वा 
L’ Etat c est moi 
(I am the State) लेता से म्वा 

वॉलतेर Voltaire वोलतेर 
वरे्वगओ Verghiaud वरे्वगओ 
वसेाय Versailles वसेाय 
शातोहब्रआं Chateaubriand शातोहब्रआं 
शाराँ Charron शारों 
शॉमे Chaumette शोमेत 
सँ ज स्त Saint Just सें झ्य स्त 
िेरॉ द सेशये Herault de Sechelles िेरो द सेशले 
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हनवेदन 
 

श्री. मानवेंद्रनाथ रॉय याचं्या “Reason, Romanticism & Revolution” या हविारप्रवतइक 
गं्रथािा िा सढळ अन वाद आिे. श्री. रॉय िे हवसाव्या शतकातील एक श्रेष्ठ तववज्ञ िोऊन गेले. त्याचं्या 
हविारसरिीिा मराठी वािकानंा असावा तसा पहरिय नािी. तो पहरिय करून देण्यािा िा एक प्रयत्न 
आिे. उपरोक्त गं्रथािा िा प्रथम खंड आिे. 

 
श्री. रॉय िे अस्सल ब हद्धवादी आहि पूिइ जडवादी िोते. त्या भहूमकेवरूनि त्यानंी आपले 

“नवमानवतावादा”िे तववज्ञान माडंले. या गं्रथात त्यािंी तववप्रिाली संके्षपाने ग्रहथत झाली आिे. या प्रथम 
खंडात प्रारंभी र्हतिासाच्या तववज्ञानािा आपला दृहष्टकोन हवशद करून त्यानंी आध हनक य रोपीय संस्कृती 
आहि हतच्यातील हवहवध तववप्रिाली यािें साके्षपी पयालोिन केले आिे. मानवी स्वभावािे शास्त्रीय 
दृहष्टकोनातून पथृक्करि करून हनयमबद्ध हवश्वकलपनेच्या पाश्वइभमूीवर य रोपातील हवहवध हविारप्रवािािंा 
हवकास कसा झाला यािे हदग्दशइन केले आिे. रेनेसान्स, धमइस धारिा, आध हनक तववज्ञानािा उदय, 
प्रबोधन, फ्रें ि राज्यक्रातंी, या अवािीन य रोपच्या र्हतिासातील प्रम ख घटनािें वस्त हनष्ठ आहि हिहकत्सक 
दृष्टीतून समीक्षि करण्यात आले आिे. हविारािें स्वतःिे असे स्वतंत्र गहतशास्त्र आहि तकइ शास्त्र असते, िा 
रॉय यािंा हसद्धान्त हवहवध हविारसरिीच्या संदभात या गं्रथात हवस्ताराने हदग्दर्वशत करण्यात आला आिे. 
िे या गं्रथािे वैहशष्ट्य आिे. 

 
श्री. रॉय िे एक मौहलक हविारवतं असून त्याचं्या हविारात सामर्थयइ आिे. त्यािंी माडंिी तकइ श द्ध 

असून त्याचं्या हवविेनात गहतमान ओघ आिे. म्ििून जािकाराचं्या अंतःकरिािी ते पकड घेऊ शकतात. 
रॉय यािें हलखाि गाढ पाहंडत्य, उदात्त ध्येयवाद आहि हवशाल अन भहूत यानंी समृद्ध असते यािा प्रत्यय या 
गं्रथात आलयावािून रािात नािी. या गं्रथािा आिखी एक हवशषे म्ििजे त्यात र्हतिासािे तववज्ञान आिे 
आहि तववज्ञानािा र्हतिास आिे. 

 
मराठी भाषेमध्ये िा हविार नवीन आिे. त्याम ळे तो वािकापयंत पोििहवताना पहरभाषेिा प्रश्न 

उत्पन्न िोतो. नवीन पहरभाषा उपयोगात आिावी लागते, नव ेशबद बनवावे लागतात आहि ज न्या शबदानंा 
नवीन अथइिी द्यावा लागतो. या बाबतीतील माझा प्रयत्न पूिइपिे यशस्वी झाला आिे असा दावा करिे 
धाष्ट्यािे िोईल. तथाहप तो हकतपत यशस्वी झाला आिे िे जाित्या मंडळींनीि ठरवावयािे आिे. 

 
हवषय वािकानंा स लभ व्िावा या िेतूने या अन वादात हवहशष्ट संज्ञा, पदे आहि घटना या संबंधी मूळ 

गं्रथात नसलेलया टीपा जागोजाग हदलया आिेत. त्या उपय क्त वाटतील अशी अपेक्षा आिे. या अन वादाच्या 
कामी तकइ तीथइ श्री. लक्ष्मिशास्त्री जोशी यािें अमोल सािाय्य झाले आिे. मी केलेला अन वाद त्यानंी 
बारकाईने तपासला आहि वळेोवळेी बि मोल सूिना केलया. त्याचं्या उते्तजनाम ळेि मी अन वाद पूिइ करू 
शकलो. याबद्दल मी त्यािंा कृतज्ञ आिे. या गं्रथािे “ब द्धी, पे्ररिा व क्रातंी” िे नाव स द्धा त्यानंीि स िहवले 
आिे. 

 
तसेि, ‘बालकहव’ प स्तकािे लेखक श्री. कृ. ना. मराठे यािंी या गं्रथािा अन वाद करताना फार 

मदत झाली. त्याचं्या सािाय्याहशवाय िा अन वाद र्तक्या थोड्या अवधीत तडीला जािे कठीि झाले 
असते. िा अन वाद करताना मराठीत आतापयंत रूढ असलेली पहरभाषा वापरण्यािा शक्यतो प्रयत्न केला 
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आिे. नवीन पाहरभाहषक शबद आहि वाक्प्रिार िे उपयोगात आिताना प्रा. दे. द. वाडेकर याचं्या प िे 
हवद्यापीठातफे प्रहसद्ध झालेलया ‘तकइ शास्त्रीय पहरभाषा-हवगमन’ आहि ‘हनगमनातील पाहरभाहषक शबद व 
वाक्प्रिार’ या प व्स्तका आहि ‘मिाराष्ट्र साहित्य पहरषदे-’ तफे प्रकाहशत झालेला ‘शास्त्रीय पहरभाषा-कोश’ 
यािंा फार उपयोग झाला आिे. याबद्दल अन वादक त्यािंा ऋिी आिे. या प्रथम खंडातील शवेटच्या तीन 
प्रकरिात जी फ्रें ि नाव ेआहि शबद आलेले आिेत त्यािें फ्रें ि भाषेन सार उच्चार देण्यात आले आिेत. या 
कामी बेंगळूर येथील ‘हबशप कॉटन िायस्कूल’िे फ्रें ि हशक्षक श्री. हससे यानंी केलेलया सािाय्याबद्दल मी 
आभारी आिे. 

 
या अन वादाच्या शवेटी, गं्रथात वापरलेली मराठी-र्ंग्रजी पहरभाषा पहरहशष्टात जोडली आिे. फ्रें ि 

शबद आहि त्यािें उच्चार िे प्रारंभीं हदले आिेत. 
 
श्री. रॉय याचं्या एका मिववाच्या गं्रथािा अन वाद करण्यािी संधी ‘मिाराष्ट्र राज्य साहित्य आहि 

संस्कृती मंडळा’ने मला हदलयाबद्दल मी त्या मंडळािा फार कृतज्ञ आिे. िा अन वाद सादर करताना ग रूच्या 
ऋिातून अंशतः तरी उतराई झालयािे समाधान मला लाभत आिे. 
 

३२८, रॉय रोड, 
हटळकवाडी, बेळगाव 
२५ जानेवारी १९६८ 

} बा. रां. सुांठणकर 
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उपोद्घात 
 

आध हनक संस्कृती संकटग्रस्त झाली आिे. िे संकट जगात सवइत्र संवदेनशील हविारवंत मानवानंा 
मानवतावादी परंपरेकडे धाव घेण्यास भाग पाडत आिे. मानवतावादाच्या प नरुज्जीवनािे आंदोलन 
हदवसेहदवस वाढत आिे. संभ्रमात टाकिाऱ्या वतइमान कालीन प्रश्नानंा ब हद्धवादी अशा मागािी गरज 
भासत आिे. सावइजहनक जीवनात नैहतकमूलयािंी प नःस्थापना व्िावी अशी उच्च रवाने मागिी िोत आिे. 
परृ्थवीवरील जीवन स संवादी व अहधक िागंले व्िाव ेयािी वदेनामय िाक प्रामाहिक आिे याबद्दल शका 
नािी. परंत  अजून ते अरण्यरुदनि ठरत आिे. 

 
ह्या हनरुत्साि करिाऱ्या अन भवािे कारि आध हनक संशयवादािा अभावात्मक हनष्ट्कषइ िोय. 

‘सम्यक्ब द्धी’च्या प्रकाशाच्या योगाने अंहतम सत्य गवसले असा जो अहभजात तववज्ञानपद्धतीिा दावा िोता 
त्याच्या दंभाला एकोिीसाव्या शतकातील समीके्षने आव्िान हदले. भाववािक प्रथम तववापासून जीवनाच्या 
सवइ प्रश्नािें उत्तर काढता येते, िी जी पूज्य श्रद्धा िोती हतच्या बधंनातून मानवी आत्म्याला पूवइप्राप्त 
चितनात्मक तववज्ञानपद्धतीच्या खण्डनाने म क्त केले; परंत  त्यािवळेी त्या खण्डनाने वतइमानकालीन 
नैहतक व सासं्कृहतक संकटािे बीजारोपि केले. अंघोळीच्या घाि पाण्याबरोबर बाळिी फेकले गेले. 
‘सम्यक्ब द्धी’च्या ताहववक कलपनेच्या खंडनाने ब हद्धवाद अथइशून्य बनला; अन्तःपे्ररिा, मूळ जीवतवव, 
बोधात्मा, यासारख्या गूढ एषिानंी त्यािे स्थान घेतले व ती जीवनािी मौहलक मागइदशइक तवव ेबनली. 
जेव्िा अन भववादाने ब द्धीला वहरष्ठ न्यायाधीशाच्या जागेवरून पदच्य त केले तेव्िा प्रयोजनवादाने नैहतक 
मूलयानंा व्याविाहरक तारतम्य हविाराचं्या ताबयात हदले. 

 
संशयवादाच्या हवनाशक पहरिामापासून ब हद्धवाद व नीहतशास्त्र यािंा बिाव करण्यािा एक प्रयत्न 

म्ििजे िे प स्तक िोय. आध हनक वैज्ञाहनक ज्ञानाच्या प्रकाशात असे उघडकीस आले आिे की ब द्धी िा 
जीवशास्त्रीय ग ि आिे. ब द्धी िी सत्ताशास्त्रीय कलपना नव्िे. मािसाच्या स्वभावभतू ब द्धीिा कौल घेतला 
असता नीहतमूलये िी दृढ आधारावर व्स्थरावली आिेत असे हनहित िोते; हववकेाहशवाय द सरा आधार नको. 
हववके िा देवािा आवाज नव्िे, तर ब द्धीिा हनष्ट्कषइ आिे. 

 
चितनात्मक तववज्ञानाच्या पूवइप्राप्त पद्धती ह्या भतूकालीन बनलया आिेत; परंत  मानवीजीवनाला 

मागइदशइक अशा समावशेक तववज्ञानािा अहनवायइ गरज आिे. मानवतावादाच्या वैज्ञाहनक हवविेनापासून 
ब हद्धवादी सामाहजक तववज्ञान हनष्ट्कर्वषले पाहिजे. िे प स्तक, सासं्कृहतक र्हतिासाच्या मानवतावादी 
हवविेनाच्या आधारे जे तववज्ञान सामाहजक व राजकीय व्यविारािी ब द्धी व नीती याचं्या वैज्ञाहनक 
सत्ताशास्त्राशी सागंड घालते, त्या समावशेक तववज्ञानािी रूपरेखा देण्यािा प्रयत्न करते. 
 

डेराडून 
१५ ऑगस्ट १९५२ } एम्. एन्. रॉय 
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प्रकरण १ 
 

हवषय-प्रवेश 
 

तववज्ञानािा र्हतिास िा जगािा र्हतिास आिे, असे िेगेल याने म्िटले िोते. त्यािाि हशष्ट्य 
माक्सइ याने आपलया ग रूिे िे हवधान हफरहवले आहि घोषिा केली की संस्कृतीिा र्हतिास िा वगइय द्धािा 
र्हतिास आिे. र्हतिासशास्त्रासंबधंी परस्पर हवसंगत हदसिारी िी दोन तववे प्रस्थाहपत झालयाला एक सबधं 
शतक िोऊन गेले आिे, या दोिोतील हवसंगती वरकरिी आिे, कारि िेगेल आहि माक्सइ या दोघाचं्यािी 
मताप्रमािे र्हतिास िी स्वतःच्या गहतमते्तम ळे उलगडत जािारी स संघहटत हवकासािी प्रहक्रया आिे. िी 
हवसंगती बाह्य स्वरूपािी असलयाम ळे या दोन तववासंंबधंीिा वाद अद्याप हमटला नािी, समब द्धीच्या 
हविारवंतानंास द्धा यापैकी कोितािी एक दृहष्टकोि मान्य करिे कठीि वाटते. 

 
माक्सइच्या आधीच्या हपढीत िोऊन गेलेला र्हतिासकार हमशले (Michelet) याने र्हतिासशास्त्रािा 

स्वतंत्रपिे एक वगेळा हसद्धान्त माडंला. त्या हसद्धान्तात परस्परहवरोधी वाटिाऱ्या या दोन तववािंा हमलाफ 
घडून आला आिे. र्हतिासाच्या सापं्रदाहयक मताम ळे हमशलेिे समाधान िोत नव्िते. फ्रें ि राज्यक्रातंीिा िा 
भावी र्हतिासकार शास्त्र म्ििून र्हतिास हलहिण्यािी नवी पद्धती शोधीत िोता. भाषाचं्या उत्पत्तीिा अभ्यास 
करिाऱ्या भाषाशास्त्राच्या साह्याने गतेहतिासािी ग हपते उकलिे स लभ िोईल अशी कलपना त्याला स िली. 
र्हतिासशास्त्रातील समस्यािंा भाषाशास्त्राच्या दृहष्टकोिातून हविार केला पाहिजे, या कलपनेम ळे र्हतिास व 
तववज्ञान एकमेकात ग ंफलेले आिे, या हनिइयाप्रत तो येऊन पोिोिला. ‘हवश्वेहतिास’ या अप ऱ्या राहिलेलया 
आपलया गं्रथाच्या प्रस्तावनेत र्. स. १८३० मध्ये त्याने हलहिले िोते की, “जगाच्या प्रारंभापासून जो संग्राम 
स रू झाला आिे तो जगाच्या अंताबरोबरि हमटिार आिे. आहि िा संग्राम म्ििजे मानव हवरुद्ध हनसगइ, 
हित् हवरुद्ध जड, स्वातंत्र्यवाद हवरुद्ध प्रारबधवाद याचं्यातील संग्राम आिे. कधीिी न संपिाऱ्या या 
संग्रामािा आलेख म्ििजे र्हतिास िोय.” 

 
हमशलेने र्हतिासािे नव े शास्त्र तयार करण्याच्या प्रयत्नािा प्रारंभ केला. तत्पूवी शभंर वष े

नेपलसमध्ये रोमन कायद्यािा एक अप्रहसद्ध हशक्षक हगआंबहतस्ता व्व्िको याने एक प्रबधं हलहिला िोता. या 
प्रबधंािा मथळा असा िोता :- “देशोदेशींच्या स्वभावधमािे हनरूपि करिाऱ्या नव्या हवज्ञानािी मूलतववे 
आहि त्यातून हदग्दर्वशत िोिारी लोकसमूिाच्या हनसगइकायद्यािी नवी तवव.े” हमशलेला व्व्िकोच्या रूपाने 
समानधमा सापडला. र्हतिासहवषयक संशोधनािी एक नवी वाट पाडण्यात व्व्िको िा अगे्रसर िोता. 
त्याच्या प्रबधंाला त्याकाळी हवशषे प्रहसद्धी लाभली नव्िती. त्या प्रबधंािे मध्यवती सूत्र असे िोते की “मानव्य 
िे मानवािी स्वतःिीि हनर्वमती आिे.” ज्ञात र्हतिासातील घटना यथाथइतेने समजून घ्यावयाच्या असतील, 
तर मूलारंभात जाऊन त्या समजून घेतलया पाहिजेत; या पद्धतीवर भर देऊन व्व्िकोने “सामाहजक जग िे 
हनहितपिे मानवािेि कतृइत्व आिे, िे अबाहधत सत्य” प्रस्थाहपत केले. या अबाहधत सत्यािा अन षंजक 
म्ििजे “ख द्द मानवी ब द्धीच्या पहरवतइनात हतिी मूलतवव ेशोधता येतात.” 

 
र्. स. १८३० सालच्या ज लई क्रातंीच्या काळात, पॅहरसमधील धगधगिाऱ्या ज्वालाचं्या साहंनध्यात 

बसून हमशले आपला गं्रथ हलिीत िोता. मानवशास्त्र, भाषाशास्त्र आहि समाजशास्त्र याचं्या सािाय्याने 
ऐहतिाहसक संशोधन करण्यािी व्व्िकोिी पद्धती पािून हमशले व्स्तहमत झाला िोता. त्याने स्वतःि विइन 
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केलयाप्रमािे “व्व्िकोच्या मिान् ऐहतिाहसक मूलतववाचं्या उन्मादाने तो हवलक्षि भारावनू गेला िोता.” 
र्हतिास आहि तववज्ञान िी य गाय गामधून एकमेकात कशी ग ंतली गेली आिेत िा त्यािा हसद्धान्त हवशद 
करण्यासाठी त्याने िाती घेतलेला ‘हवश्वेहतिास’ िा गं्रथ पूिइ करायला त्याला प रेसे आय ष्ट्य लाभले नािी. 
पि त्याने एवढे घोहषत करून ठेवले की “सवइ हवज्ञान एकि आिे; भाषा, साहित्य, र्हतिास, वास्तवशास्त्र, 
गहित, तववज्ञान, िे परस्परापंासून अगदी हभन्न वाटिारे हवषय वस्त तः संलग्न असतात. चकबि ना त्या 
सवांिी हमळून एक पद्धती तयार िोत असते.” 

 
माक्सइने आपलया ग रूला पायावर उभे केले खरे. पि त्याम ळे र्हतिासािा स संघहटत दृहष्टकोन 

तयार झाला असे नव्िे. माक्सइ आहि एंगलस या दोघानंीिी हमशलेिे गं्रथ वािले िोते. व्व्िकोच्या कलपनािी 
त्यानंा अपहरहित नव्ित्या. व्व्िकोिे ‘नवहवज्ञान’ जरी नेपलसमध्ये जन्मले िोते तरी लायबनीझ, वलूफ, िडइर, 
गटे र्. पहंडत आहि तवववतेे्त याचं्या द्वारे ते जमइनीतील हवद्यापहठात जाऊन पोिोिले िोते. िडइरला “मानव 
जातीच्या र्हतिासाच्या तववज्ञानाहवषयी कलपना” िा आपला गं्रथ हलहिण्यापूवी व्व्िकोिा पहरिय झाला 
िोता. एवढेि नव्िे तर िेगेलच्या र्हतिासाच्या तववज्ञानातस द्धा व्व्िकोिा प्रभाव आढळून आलयाहशवाय 
रािात नािी. 

 
व्व्िकोने फ्राव्न्सस बेकनिे गं्रथ वािले िोते. व्व्िकोिे ‘नवहवज्ञान’ िी बेकनच्या “नोव्िम आर्गनॅम्” 

या गं्रथािी केलेली सरळ िोरी अशी टीका करायलािी तत्कालीन कािी कठोर टीकाकारानंी मागेप ढे 
पाहिले नािी. िी टीका खोडसाळ असली तरी बेकनच्या संशोधनाच्या साच्यात व्व्िकोिे गं्रथ तयार िोत 
िोते एवढे मात्र खरे. हनसगइ घटनाचं्या अभ्यासासाठी बेकनने हवगमन पद्धतीिा अवलंब केला िोता. तीि 
पद्धती मानवजातीच्या र्हतिासाला लागू करण्यािी कलपना व्व्िकोने बेकनपासूनि घेतली. ग्रोहतअस या 
पहंडताने सवइ देशानंा लागू करता येण्यासारखे सामान्य हनयम शोधण्यासाठी र्हतिास, ईश्वरहवज्ञान आहि 
तववज्ञान यािंा भाषाशास्त्रीय अभ्यास केला िोता. ग्रोहतअसच्या गं्रथािंा अभ्यास केलयाम ळे र्हतिासािे 
सामान्य हनयम शोधण्यासाठी तशाि प्रकारच्या पद्धतीिा अवलंब करण्यािी कलपना व्व्िकोला स िली. 
तात्पयइ, हविाराचं्या गहतमानतेिा मागोवा घेता घेता आपि अगदी प्रािीन काळच्या मिान हविारवतंापंयंत 
जाऊन पोिोितो. 

 
हविारािंी िीि साखळी आध हनक काळात तपासून पािता, आपि सवॅ्व्िग्नी या लेखकापयंत येऊन 

पोिोितो. व्व्िकोिा कायदेशास्त्राहवषयीिा हसद्धान्त आहि आपला स्वतःिा हसद्धान्त याचं्यातील साम्य 
सवॅ्व्िग्नीने मान्य केले आिे. र्. स. १८३७ साली प्रहसद्ध झालेलया र्हतिासाच्या तववज्ञानावरील िेगेलच्या 
व्याख्यानाचं्या प्रस्तावनेत पूवी ज्या हविारवंतानंी िा हवषय िाताळला िोता त्यािंा नामहनदेश करताना िडइर 
आहि श्लेगेल याचं्या बरोबरीने व्व्िकोिा उल्लेख आिे. र्. स. १८८४ साली ‘हवश्वकायदा’ या व्व्िकोच्या 
गं्रथािा अन वाद जमइनभाषेत प्रहसद्ध झाला. त्याच्या प्रस्तावनेत या र्टलीच्या र्हतिासकाराने शभंर वषांपूवी 
माडंलेलया हसद्धान्तािे िेगेलच्या हविारसरिीशी कसे साम्य आिे िे दशइहवण्यात आले िोते. तसेि, रूसो िा 
या दोघातील द वा असण्यािीिी शक्यता आिे. कारि ‘नवहवज्ञान’ ज्या वळेी अखेरच्या स्वरूपात प्रहसद्ध 
झाले त्यावळेी रूसोिे वास्तव्य व्िेहनसमध्ये िोते. रूसोने हलहिलेलया भाषाचं्या उत्पत्तीहवषयींच्या प्रबधंावरून 
असे अन मान काढता येते की, भाषाशास्त्राच्या सािाय्याने समाजाच्या उत्पत्तीच्या समस्येिा उलगडा करता 
येतो िी कलपना रूसोने व्व्िकोपासून घेतली िोती. तेव्िा िेगेलवर व्व्िकोच्या हविारािंी छाप रूसोच्या द्वारे 
पडली असिे अगदी संभवनीय आिे. 
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“मानव स्वतःिा र्हतिास घडहवतो िे सूत्र माक्सइ आहि एगंलस यानंी व्व्िकोपासून–बि धा प्रथम 
हमशलेच्या द्वारे आहि मागािून ख द्द व्व्िकोच्या गं्रथावरून– घेतले असावे, असे हदसते. या सूत्राच्या 
आधाराने त्यािंा ऐहतिाहसक जडवाद [कालइ  माक्सइिी र्हतिासहवषयक मीमासंा ‘ऐहतिाहसक जडवाद’ (Historical Materialism) या 
नावाने ओळखली जाते. हतलाि आर्वथक हनयहतवाद असेिी म्िितात. माक्सइच्या र्हतिासमीमासेंिे म ख्य सूत्र म्ििजे र्हतिास िा भौहतक 
कारिाम ळे– दैवी चकवा हनसगातीत कारिाम ळे नव्िे– घडत असतो. अव्स्तत्वि जाहिवेला कारिीभतू िोत असते. समाजािी उत्पादनािी साधने 
जशी असतात त्याला अन सरूनि समाजािे मंहदर उभे असते. उत्पादनाच्या शक्ती समाजरिना आहि वगइसंबंध याचं्या बदलाला कारिीभतू 
असतात. समाजाच्या चकवा समाजाच्या एका गटाच्या आर्वथक संघटना आहि आर्वथक घडामोडी याचं्या प्रभावाने त्या समाजाच्या राजकीय, नैहतक, 
धार्वमक, कायदेशीर, बौहद्धक, सासं्कृहतक र्॰ जीवनाच्या अंगािंी वाढ िोत असते, असा माक्सइच्या मीमासेंिा र्त्यथइ आिे. समाजातली घडामोडी 
आहि त्यािंा हवकास िे आर्वथक कारिाम ळे हनयत िोतात अशी ती मीमासंा सागंते म्ििून हतला ‘आर्वथक हनयहतवाद’ असेिी म्िितात.] रिला 
गेला. ... ... ... व्व्िकोने प्रत्यक्षात जे प्रहतपादन केले त्याच्यािी पहलकडे ऐहतिाहसक जडवाद जातो. पि 
व्व्िकोच्या माक्सइवादी भाष्ट्यकाराचं्या मते त्या हदशनेे व्व्िकोने बरीि वाटिाल केली िोती.” [Introduction to the 
‘Autobiography of Giambattista Vico’ – Cornell University Press, 1944.] 

 
र्हतिासाच्या माक्सइप्रिीत जडवादी कलपनेला पद्धतशीर स्वरूप देिारा लॅब्रीओला िा पहिला 

लेखक िोता. त्याच्या प्रबधंात माक्सइिा पूवइसूरी म्ििून त्याने व्व्िकोला मान्यता हदली आिे. त्या नंतर पॉल 
लाफागइ याने स्पष्टपिे असे दाखवनू हदले की, र्हतिासाच्या माक्सइप्रिीत दृष्टीिा माग काढता काढता ल ई 
मॉगइनच्या द्वारे थेट व्व्िकोपयंत पोिोिता येते. माक्सइने पूवइवयात व्व्िकोच्या गं्रथािें पहरशीलन केले िोते. 
लासालेने ‘नवहवज्ञान’ न वािलयाबद्दल माक्सइने र्. स. १८६१ मध्ये आियइ व्यक्त केले िोते. रोमन 
कायद्यािा आत्मा हवशद करतानंा व्व्िकोने दाखहवलेली तववज्ञानािी धारिा पािून माक्सइने त्यािे कौत क 
केले िोते. ‘कॅहपटल’ गं्रथात एके हठकािी तळटीपेत माक्सइने व्व्िकोिे एक अवतरि हदले आिे. ते असे :– 
“मानवािा र्हतिास आहि हनसगािा र्हतिास (सृहष्टज्ञान) (Natural History) [पूवी प्रािी, वनस्पती, खहनज पदाथइ 
आहि र्तर नैसर्वगक वस्त  यािें विइन, वगीकरि आहि अध्ययन करिाऱ्या शास्त्राला हनसगािा र्हतिास Natural History (सृहष्टज्ञान) म्ििून 
संबोधीत असत. त्यात प्राहिशास्त्र, वनस्पहतशास्त्र, खहनजशास्त्र यािें त्याकाळी उपलबध असलेले ज्ञान यािंा समावेश िोत असे.] याचं्यातील 
भेदािे रिस्य िेि आिे की, मानवािा र्हतिास िा त्याने स्वतः घडहवलेला असतो पि हनसगाच्या 
र्हतिासािे तसे नसते.” व्व्िकोच्या गं्रथािें सूक्ष्म पहरशीलन केलयानंतर सॉरेल अशा हनिइयाप्रत आला की, 
“हविार िे उत्पादन पद्धतीिी फहलते असतात; या माक्सइप्रिीत तववािी पूवइसूिना व्व्िकोने प्रहतपादन 
केलेलया हविारजननाच्या हनयमात सापडते.” क्रोिेने व्व्िकोिी परंपरा माक्सइवादापयंत कशी येऊन हभडते 
िे स्पष्टपिे दाखहवले आिे “वगइय द्ध आहि मनाच्या प्राथहमक अवस्थेत आहि नव्या जंगली अवस्थेत प नः 
प नः परतण्याने समाजािे प नरुज्जीवन या व्व्िकोच्या दोन्िी कलपना माक्सइ आहि सॉरेल यानंी पहरपक्व 
केलया.” [Benedetto Croce, The Philosophy of Giambattista Vico.] 

 
यावरून हदसून येईल की या सवामधून हविाराच्या हवकासािी एक अखंड श्रृंखला साधंली गेली 

असून िेगेलिा हवरोध हवकासवाद चकवा माक्सइिा आर्वथक हनयहतवाद िे दोन्िी या हवकासक्रमात िपखल 
बसू शकत नािीत. त्यातिी माक्सइच्या र्हतिासाच्या तववज्ञानापेक्षा िेगेलिे र्हतिासािे तववज्ञान या 
हवकासक्रमाला अहधक ज ळिारे आिे. बेकन आहि िॉबज याचं्या परंपरेत व्व्िको तयार झाला असला तरी 
त्याने र्हतिासािे जे नव े तववज्ञान माडंले ते हनसगाच्या कायद्यािी हिहकत्सा करूनि माडंले. तथाहप 
त्याला श्रमजीवी वगाच्या क्रातंीिा हविारप्रवतइक असे मानता येत नािी. व्व्िको िा कॅथॉहलक पंथी िोता. 
त्या पथंाच्या पकडीतून तो स टू शकत नव्िता - “मानव्य िी मानवािी स्वतःिी हनर्वमती आिे. पि केवळ 
ईश्वर िाि सवइ श्रेष्ठ आिे” अशी त्यािी हनष्ठा िोती. अशा अंतर्ववरोधी कलपनापंासून तो म क्त िोऊ शकत 
नव्िता. र्तके असूनिी हनःसंहदग्धपिे धमइहवरोधी आहि नाव्स्तकवादी अशी माक्सइिी र्हतिासमीमासंा त्याने 
पूवइसूहित केली िोती यात शकंा नािी. 



 

 

अनुक्रम 

जडवाद िा माक्सइवादी पद्धतीिा गाभा आिे. पि जडवादािी [जडवाद (Materialism) जडद्रव्य िेि अंहतम 
सत्य आिे असे मानतो. जडाच्या सािाय्याने हवश्वातील घडामोडीिे स्पष्टीकरि करता येते असे िा वाद सागंतो. वस्तूिे मूळ किात 
असते असे सागंिारा किवाद िे यािे उदािरि आिे. जडवाद आत्म्यालािी िे तवव लागू करतो. जडवाद्यािंी मनािी कलपना अशी 
की, मेंदू ज्या किािंा बनलेला असतो त्याचं्या अहतशय ग ंताग ंतीच्या आहि सूक्ष्म गतीत मनािा उगम आिे. जडकारिाम ळे-
आध्याव्त्मक चकवा नैहतक कारिाम ळे नव्िे-मानवाच्या सामाहजक घडामोडी घडतात असे जडवाद सागंतो. उदा. माक्सइिा 
ऐहतिाहसक जडवाद. थोडक्यात म्ििजे जडवादाप्रमािे जडद्रव्य, त्याच्या िालिाली आहि फेरबदल याचं्या हशवाय द सऱ्या कशािे 
अव्स्तत्व नसते.] उत्पत्ती कािी माक्सइबरोबरि झाली नािी. जडवाद िा मानवी हविारार्तकाि ज ना आिे. 
प्राथहमक अवस्थेतील ब हद्धवादाने मािसाला देवाना शरि जायला लावले. मानवािे िे जे मूळिे पतन झाले 
त्याहवरुद्ध बडंािा सवात पहिला उठाव म्ििजे तववज्ञानािा जन्म िोय. त्यावळेेपासून तित आजपावतेो 
तववज्ञानाला स्वतःिी अशी म्ििजे स्वतंत्र गहतमत्ता आलेली आिे. 

 
अंहतमतः र्हतिास म्ििजे म क्त िोण्यासाठी मानवाने िालहवलेलया धडपडीिा आलेख िोय. 

मानवािा सामाहजक हवकास िा त्याच्या जैहवक उत्क्रातंीच्या वरच्या पातळीवरिी हवकासािी प ढिी अवस्था 
आिे. या वरच्या पातळीवर जीवनाथइ कलिािे स्वरूप अहधक प्रभावी िोण्यासाठी जीवन साम दाहयक आहि 
सिकारात्मक िोत असते. म्ििून र्हतिास िी एक स संघहटत हवकासात्मक प्रहक्रया आिे. 

 
र्हतिास िी य क्त अशी हवकासात्मक प्रहक्रया आिे, िे जाििारा ॲहरस्टॉटल िा पहिला हविारवंत 

िोय. र्हतिासािी िी स संघहटत कलपना प ढे स्टोईक [िा पथं प्रािीन ग्रीसमध्ये र्. स. पूवइ ३०८ च्या स मारास िोऊन गेलेलया 
अथेन्सच्या झेनो या तवववेवयाने स्थापन केला. या पथंाला ‘स्टोईक’ नाव पडण्यािे कारि असे की झेनो िा अथेन्समधील ‘स्टोआ’ म्ििून 
ओळखलया जािाऱ्या सभास्थानात प्रविने देत असे. जग िा देव–मनािा आहवष्ट्कार आिे या सवेश्वरवादी मतािे ते िोते. साऱ्या सत्यवस्तू 
जडात्मक असून आत्मा िा जडािे उदात्त स्वरूप आिे; जग दैवी शिािपिािी कृती असून हनसगइकायद्याने त्यािे हनयमन िोते म्ििून भहवतव्यात जे 
असेल ते पत्करिे िे मानवािे कतइव्य असते अशी त्यािंी हविारसरिी िोती. या पथंािे वैहशष्ट्य म्ििजे स खद ःखािी पवा न करता संयमाने आिरि 
करिे आहि नीहतहनयम कडकपिे पाळिे िे िोय. त्यावरून कडक नीतीिे आिरि करिारा तो ‘स्टोर्क’ िा अथइ प्रिारात आला. या पंथाच्या 
हविारप्रिालीला ‘स्टोर्कवाद’ म्िितात.] पथंीयानंी उिलली. एकेकाळी या पंथािा पगडा साऱ्या यरूोपवर बसला 
िोता. अखेरीस, सेंट ऑगस्टीन याने प्रहतपादन केलेलया ईश्वरहवज्ञानाच्या [ईश्वरहवज्ञान िा Theology यािा प्रहतशबद. 
देवासंबंधीिे शास्त्र असा त्यािा अथइ आिे. िे शास्त्र प्राम ख्याने हिस्तधमी असून देवािे स्वरूप आहि त्याच्या उपाधी देवािा मानवाशी आहि हवश्वाशी 
असिारा संबंध, मानवािी देवाहवषयीिी कतइव्ये र्. गोष्टींिे हववेिन करतो.] प्रभावाखाली ती कलपना आली. त्यानंतर एक 
सिस्त्रकािा काळ पीठपहंडती वादाच्या (Scholasticism) [पीठपहंडतवाद िा यरूोपीय हिस्ती संस्कृतीतील एक मिववािा 
वाद आिे. यरूोपात मध्यय गात जी हवदे्यिी पीठे (Schools) िोती त्यात तकइ शास्त्र, अध्यात्म आहि ईश्वरहवज्ञान यािें अध्ययन िालत असे. या 
पीठातील पहंडतानंा Schoolmen म्िित असत. त्याचं्या तववप्रिालीला (Scholasticism) पीठपहंडतवाद िे नाव पडले. त्यािंा काळ र्. स. १००० 
ते १५०० आिे. त्यािें तववज्ञान हिस्ती धमइग रु आहि ॲहरस्टॉटल व त्यािें भाष्ट्यकार याचं्या प्रामाण्यावर आधारलेले िोते. त्यािंा पहिला मौहलक 
हविारवंत जॉन स्कॉटस एहरहजना िा िोता. त्यानंतरिे म ख्य प्रवक्ते अलबटइस मगॅ्नस, थॉमस अहक्वनास आहि डन्स स्काटस िे तेराव्या शतकात 
िोऊन गेले. त्याचं्या तववज्ञानािे वैहशष्ट्य म्ििजे धार्वमक पोहथतत्वानंा न सोडता धमइ आहि तववज्ञान, श्रद्धा आहि ब हद्ध यािंी के्षते्र पथृक ठेविे िे 
िोते. त्याचं्या प्रयत्नाम ळेि ईश्वरहवज्ञानात, धमइििेत ॲहरस्टाटलिा दं्वद्ववाद आहि ब द्धी यानंा स्थान प्राप्त झाले. त्यानी ब हद्ध आहि प्रकटीकरि 
यािंी सागंड घालण्यािा प्रयत्न केला. य रोपीय तववज्ञानाला त्याचं्या तीन देिग्या िोत्या:– १. व्यव्क्तत्वािा हसद्धातं. २. त्याला अन रूप असा 
राज्यसंस्थेिा हसद्धातं आहि ३. स संगत राजकीय तववज्ञान.] विइस्वािा गेलयानंतर रेनासान्सच्या काळातील थोर व्यक्तींनी 
मानवाच्या प्रगतीकडे पािाण्याच्या ब हद्धवादी दृहष्टकोिािे प नरुज्जीवन केले. र्हतिासाच्या या 
वाटिालीवरून िेि हदग्दर्वशत िोते की ब हद्धवाद आहि अद्भ तरम्यवाद िे दोन समान्तर िालिारे 
हविारप्रवाि असून त्याचं्या संयोगाने र्हतिासािी घडि िोत असते. ख द्द रेनासान्सच्या काळातील अद्
भ तरम्यवाद्यािें म्िििे असे की “प्रबोधनाच्या दोन य गानंा वगेळा करिारा कॉन्स्टंटाईन ते कोलंबस याचं्या 
दरम्यानिा दीघइ कालखंड म्ििजे केवळ भयाि पोकळी िोती असे मानिे िास्यास्पद आिे. उलटपक्षी, 
याि नव्िे तर द सऱ्या प्रत्येक य गात घटनाचं्या बाह्य स्वरूपाच्या गभात एकि प्रहक्रया संथपिे सतत िालू 
असते िे जाििे आवश्यक आिे.” [F. J. C. Hearnshaw, the Science of History.] 

 



 

 

अनुक्रम 

(खरोखरीिा ॲहरस्टॉटल एकि िोऊन गेला असला तरी) ऐहतिाहसक दृष्ट्या दोन ॲहरस्टॉटल 
िोऊन गेले असे म्िटले पाहिजे. ‘अध्यात्मशास्त्र’ [या अन वादात Metaphysics ला अध्यात्मशास्त्र आहि Philosophy ला तववज्ञान 
असे प्रहतशबद उपयोहजले आिेत. पूवीच्या काळी Metaphysics िा शबद सामान्यतः Philosophy या अथीिी वापरत असत. पि अवािीन काळात ते 
हभन्न अथी वापरले जातात. Metaphysics या शबदािा मूळ अथइ वास्तव शास्त्राच्या पिात् चकवा पलीकडे (Meta = After, Beyond आहि Physics 
= वास्तवशास्त्र) असा िोतो. ॲहरस्टाटलने आपलया तत्वचितनात्मक गं्रथाला Metaphysics िे नाव हदले िोते. प्रारंभी िे शास्त्र वस्त तत्व शास्त्राशी 
(Ontology) समरूप समजत असत. पि प ढे अव्स्तत्व, वस्त द्रव्य, हदक्, काल, सत्य, ज्ञान, कायइकारि भाव, र्त्यादींच्या मूल तत्वािें चितन या 
अथी ते रूढ झाले. Metaphysics िी सवइसामान्य व्याख्या “वस्तंूच्या अमूतइ अव्यक्त अशा स्वरूपािा त्यािें यादृव्च्छक ग ि, त्यािें संबंध आहि 
जडत्व यािंा संदभइ सोडून हविार करिारे शास्त्र.” अशी करण्यात येते. या शास्त्रात अन भववादाव्यहतहरक्त केवळ चितनात्मक हविार असतो आहि 
वास्तव आहि अवास्तव याचं्या हिहकत्सेतील हवरोध अंतभूइत असतो. या शास्त्रात प्राम ख्याने प ढील हवषय येतात:– हवश्वािे आहदतत्व, आहदकारि, 
हवश्वािा हनमाता आहि हनयंता, त्यािे अव्स्तत्व, स्वरूप, त्यािा आहवष्ट्कार, दृश्य सृष्टीमागील अंहतम सत्य, अंताच्या पलीकडील अनंतत्व, सवइ 
पहरवतइनाच्या मागील अपहरवतइनीय, अमर आत्मा आहि त्यािे अव्स्तत्व र्त्याहद. प्रत्यक्ष हनरीक्षि चकवा प्रयोग यानंा अप्राप्य अशा हनसगातील चकवा 
हनसगातीत शक्तींिे अव्स्तत्व िे शास्त्र केवळ ब द्धीच्या सािाय्याने पूवइप्राप्त रीतीने गिृीत धरते. श्री. एम्. एन्. रॉय यानंी Metaphysics आहि 
Philosophy याचं्या कायात भेद केला तो असा.– वस्तंूिे सत्यस्वरूप समजून घेिे आहि हनसगातील हवहवध वास्तव घटनािंा (Phenomena) 
सामान्य उगम हनसगाति शोधिे िे तत्वज्ञानािे कायइ आिे. वस्तंूिे ज्ञान करून घेण्यासाठी वस्तूच्या सत्य अव्स्तत्वािा हविार सोडून हनसगाच्या 
बािेर आहि अतीत असिाऱ्या घटनािें (Noumena) चितन करिे िे Metaphysics िे कायइ आिे. रॉय याचं्या मते तववज्ञान िे जडवादाहशवाय 
द सरे कािी असू शकत नािी. या दोिोतील िा भेद ध्यानात ठेवनूि िा गं्रथ वािावा.] ‘तकइ शास्त्र’ या गं्रथािंा कता एक ॲहरस्टॉटल 
आहि ‘राज्यशास्त्र’ आहि ‘नीहतशास्त्र’ यािंा कता िा द सरा ॲहरस्टॉटल. पहिला ॲहरस्टॉटल मध्यय गीन 
हिस्ती ईश्वर हवज्ञानािा प्रमािभतू तवववते्ता समजला जातो. द सरा ॲहरस्टॉटल अरबी पहंडतानंी त्यािा 
प नरुद्धार करीपयंत हवस्मृतीत गाडला गेला िोता. त्यािा पहरिय अरबी पहंडतानंी यरूोपीय जगाला करून 
हदला. आहि प ढे रेनासान्सच्या मानवतावाद्यानंी त्यािे प नरुज्जीवन केले. त्यानंतर मात्र हविारसृष्टीच्या 
नभागंिातील तेजोगोलानंी एका मागून एक मानवीप्रगतीच्या उत्क्राहंतमय दृहष्टकोिावर प्रकाशझोत 
टाकायला स रवात केली. शवेटी िेगेलने मानवजातीच्या संस्कृतीिी तसेि जगाच्या र्हतिासािी ग रुहकल्ली 
म्ििून या दृहष्टकोिाला मूतइ स्वरूप हदले. “मानवजातीच्या राजकीय प्रगतीिी सबधं प्रहक्रया म्ििजे म क्त 
िोण्याच्या कलपनेिा क्रमशः िोत जािारा साक्षात्कार आिे असे त्याला हदसून आले.” [Hearnshaw, the Science 

of History] आहि िीि पाश्वइभहूम िेगेलिा भाववाद [भाववाद म्ििजे Idealism. भाव म्ििजे हित्त; भाववादात हित्त (mind) 
कलपना, हविार िे प्रधान व वस्तू द य्यम चकवा बाह्यवास्तवतेिे अहधष्ठान हविार, कलपना वा भाव यात असते, असे मानिारी तववज्ञानािी पद्धती 
म्ििजे भाववाद िोय. भाववादाप्रमािे सत्य िे मूलतः आध्याव्त्मक चकवा मानहसक चकवा बौहद्धक असते. भाववाद िा जडवादाला प्रहतरोधी आिे.] 
आहि माक्सइिा जडवाद यानंा समान आिे मानवी संस्कृतीच्या उषःकालापासून हविारािंी जी उत्क्रातंी 
झाली तीत मधून मधून खंड पडले आिेत, अशी जे कलपना करतात ते अशा भ्रमात वावरतात की भतू 
कालात जि  तववज्ञान असे नव्ितेि आहि भहवष्ट्यािे तववज्ञान त्यानंाि तेवढे गवसले आिे. हविारािंा 
र्हतिास िा मानवी संस्कृतीच्या र्हतिासािी ग रुहकल्ली आिे; कारि त्यािंी तकइ दृष्ट्या प नरइिना करिे 
शक्य आिे. 

 
दंतकथा, आख्याहयका, प रािे, र्त्यादींच्या स्वरूपात गतकालीन गोष्टींिी कािीना कािी नोंद 

ठेवण्यािा प्रघात सवइ प्रािीन मानवसमूिात आढळून येतो. पि ग्रीकािंा उदय िोईपयंत र्हतिासाच्या 
व्यवव्स्थत लेखनाला प्रारंभ झाला नव्िता. मानवी जीवनाच्या प्रत्येक प्रश्नाकडे पािाण्यािी ग्रीकािंी 
ब हद्धवादी आहि ऐहिक दृष्टी हवलक्षि िोती. हिस्तपूवइ ५८५ मध्ये थेहलस या शास्त्रज्ञाने ग्रििािे केलेले 
भाहकत तंतोतंत खरे ठरले. त्यावळेेपासून मानवाच्या आध्याव्त्मक हवमोिनाला प्रारंभ झाला. हवमोिनािा िा 
मानवी झगडा य गान य गे अप्रहतित िालत आला आिे. त्यात मानव क्रमाक्रमाने हवजयी िोत आला आिे. 
ग्रििािे भहवष्ट्य ठरले. या य गप्रवतइक घटनेने आयोहनआच्या हविारवतंानंा अशी कलपना स िली की, 
असंख्य देवताचं्या लिरीन सार भौहतक घटना घडतात िे खरे नािी. या हविाराम ळे त्याचं्यातील तीव्र 
हजज्ञासावृत्ती जागी झाली. आहि प्रत्येक गोष्टीिी हिहकत्सा त्यानंी आरंहभली. मानवाच्या भतूकालािीिी 
तपासिी त्यानी स रू केली. तत्वज्ञान िे र्हतिासािे मूल सूत्र आिे िे िेगेलिे मत चकवा “उदािरिाचं्या 
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साह्याने हशकहविारे तववज्ञान म्ििजे र्हतिास आिे” िे (बॉचलगब्रोकिे) मत यािंा मूळ उगम 
थ हसडायहडस पासून झाला. त्यािे हवशदीकरि िेलीकानाससच्या डायोहनहशयसने हि. पू. पहिलया 
शतकात जवळ जवळ आध हनक स्वरूपात केले. अशा प्रकारे र्हतिासलेखनाला तत्वज्ञानापासून स्फूर्वत 
हमळाली. त्याम ळे तत्वज्ञानाच्या र्हतिासाने तकइ  आहि अन भववाद [अन भववाद Empiricism म्ििजे मािसाला िोिाऱ्या 
ज्ञानािा उगम त्याच्या अन भवात असतो. असे सागंिारा तत्वज्ञानािा वाद. रं्हद्रयजन्य अन भवाने हमळिारे ज्ञान िेि खरे ज्ञान असे िा वाद सागंतो. 
ज्ञान प्राप्त करून देिाऱ्या अन भवात हनरीक्षि आहि प्रयोग यािंािी समावेश िोतो.] या दोन्िी दृष्टीनी मानवी संस्कृतीच्या 
र्हतिासाला पे्ररिा हदली. म्ििून हमशलेने म्िटले की “हनसगइ हवरुद्ध मानव, दैव हवरुद्ध स्वातंत्र्यवाद, 
याचं्या सगं्रामािी कथा म्ििजे मानवहेतिास िोय.” 

 
मध्यंतरीच्या एक िजार वषाच्या काळात हिस्तीधमािा जबरदस्त पगडा बसलयाम ळे य रोपात 

हजज्ञासेिी ऐहिक प्रवृहत्त दबली गेली िोती. त्याम ळे, सािहजकि र्हतिास ईश्वरहवज्ञानािी बटीक िोऊन 
राहिला. एका अथी िेिी छ पे वरदान ठरले. कारि हिस्ती पाद्रीच्या र्हतिासलेखनातूनि (Patristic 
Historiography) [हिस्ती शकाच्या आरंभीच्या शतकात कािी पाद्री पहंडत र्हतिासकार िोऊन गेले. त्याचं्या धमइहवषयक र्हतिास 

लेखनाला उदे्दशून Patristic Historiography असे म्ििण्यािा प्रघात आिे.] प ढे र्हतिासािे शास्त्र हनमाि झाले. ईडनच्या 
बागेतील मानवाच्या पतनापासून तो पापम क्त िोईपयंतिा र्हतिास िी एक उत्क्राहंतवादी प्रहक्रया आिे, 
कायइकारिात्मक घटनािंी साखळी आिे, िे मान्य केलयाखेरीज हिस्ती र्हतिासािी कलपनाि करता येत 
नािी. प्राव्ग्दष्ट वादािे [प्राव्ग्दष्टवाद िा Predestination या शबदािा मराठी पयाय आिे. ईश्वरहवज्ञानाला अन सरून सवइ गोष्टींिे भहवतव्य 
ईश्वराने पूवीि ठरवनू ठेवलेले असते, म्ििून जगातील सवइ घडामोडी प्रथमि ईश्वराने ठरहवलयाप्रमािे िोत असतात, असे िा वाद सागंतो. त्यात 
बदल िोिे चकवा करिे मानवाधीन नसते. तसेि त्यात कायइकारिभाविी नसतो. या वादास पूवइहनिीतवादिी म्ििता येईल.] हिस्ती 
पोथीतवव िी स द्धा मूलतः ब हद्धप्रमाि कलपना आिे. सृष्टीच्या उत्पत्तीिा िमत्कार एकदा घडलयानंतर 
नसत्यातून कािीिी हनमाि िोऊ शकत नािी. मोक्षाकडे चकवा पापम क्तीकडे नेिारी प्रत्येक गोष्ट िी 
कारिानेि म्ििजे ईश्वरी र्च्छेनेि घडते– ती कारिाव्न्वत असतेि. िा ब हद्धवादी दृहष्टकोि पाद्री 
र्हतिासकारानंास द्धा कॅथाहलक ििइच्या भहूमकेला बळकटी आिण्यासाठी हवकहसत करावा लागला. 
िौर्थया शतकात य हसहबयसने हलहिलेला ििइिा र्हतिास िा ग्रीकाचं्या काळानंतर मानव समाजािा 
र्हतिास हलहिण्यािा पहिला प्रयत्न िोता. त्या नंतरच्या शतकात सेंट आगस्टीनने हलहिलेला ‘देवनगरी’ 
िा गं्रथ जागहतक वाङ्मयातील मिववािा टप्पा आिे. नायहसआिे धमइतवव [नायहसआिे धमइतवव म्ििजे ििइमध्ये 
आभारप्रदशइनाच्या उपासनाप्रसंगी जे धमइतवव अवलंहबण्यात येते ते. नायहसआच्या पहिलया धमइसभेने प रुषत्रयीिे जे तवव ठरहवले ते 
कॉन्स्टँहटनोपलच्या धमइसभेने हवस्ताहरत करून धमइतवव बनहवले. नायहसआिी पहिली सभा कॉन्स्टन्टार्न बादशिाने र्. स. ३२५ मध्ये भरहवली 
िोती. त्याकाळी हिस्तधमीयात अनेक मतभेद व वाद हनमाि झाले िोते. त्यातील एक वाद प रुषत्रयीच्या स्वरूपाहवषयी िोता. अलेक्झाहंिआिा 
एक पाद्री एहरअस याने असे मत प्रहतपादन केले की, हपता (देव), प त्र (येशू) िे समान एकद्रव्यी नसून हभन्न आिेत; अवतार घेण्यापूवी प त्राला 
अव्स्तत्व असले तरी ते अनाहदकालापासूनिे नािी; पे्रहषत िा खराख रा मािूस नसून दैवी प रुष आिे. द सरा म्ििजे सबेॅहलअसिे म्िििे असे िोते 
की प रुषत्रयीतील तीनिी प रुष िे एकि, अहभन्न असून एका प रुषािी ती वेगळी स्वरूपे आिेत. हिस्ती धमातील िे वाद हमटवावेत म्ििून 
कॉन्स्टन्टार्नने समस्त हिस्त धमीयािंी सभा आहशया मायनरमधील नायहसआ येथे बोलाहवली. या सभेने एहरअसिे पाखंड मोडून काढले आहि 
प रुषत्रयीतील हपता, प त्र आहि पहवत्र आत्मा िे एकद्रव्यी आहि समान असून ते पथृक् प रुष आिेत िे सनातन मत प्रस्थाहपत केले. नायहसआच्या 
पहिलया सभेने हिस्तीधमइ संस्थाबद्ध करण्यािा पाया घातला. ििइच्या र्हतिासात एकूि २१ धमइसभा भरलया. कॉन्स्टॅव्न्टनोपलिी धमइसभा र्. स. 
३८१ मध्ये भरली िोती.] ब हद्धहसद्ध करण्यािा प्रयत्न त्यात आिे एवढ्याप रतेि या गं्रथािे मिवव नािी तर 
र्हतिासाच्या तववज्ञानाहवषयीिा तो पहिला प्रबधं िोता िेि त्यािे मिवव आिे. (सेंट ऑगस्टीनला 
कदाहित् त्यािी जािीविी नसेल.) 

 
जडद्रव्य अहवनाशी आिे; तसेि हविारिी अहवनाशी आिेत. हवज्ञान आहि तववज्ञान याचं्या 

संस्थापकानंी पेटहवलेली हजज्ञासावृत्तीिी ज्योत तमोय गाच्या एक िजार वषांच्या घनदाट अंधकाराम ळेिी 
हवझ ूशकली नािी. हनसगइहवरुद्ध मानव या आरंभापासूनच्या झगड्यातून हनमाि झालेली स्फूर्वतप्रद परंपरा 
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जरी हिस्तधमी यरूोपने अव्िेहरली िोती, तरी पाखंडी अरबानंी ती जतन करून ठेवली आहि हिस्ती 
वारसदाराचं्याि ती िवाली केली. ग्रीक आिायांिे हवशषेतः ॲहरस्टाटलच्या गं्रथािें अध्ययन करिारी 
अरबी पहंडतािंी एक मिान परंपरा १० व्या शतकानंतर हनमाि झाली. त्यात र्हतिासशास्त्राला वािून 
घेतलेली एक परंपरा िोती. हतिी पहरिती १४ व्या शतकाच्या अखेरीस र्बन खलदून या पहंडताने 
हलहिलेलया ‘हवश्वेहतिास’ या गं्रथातं झाली. र्हतिासाच्या तत्वज्ञानाहवषयीिा त्यािा िा प्रबधं र्तका प्रगाढ 
िोता की, त्याम ळे तो र्हतिासशास्त्रािा प्रस्थापक समजला जातो. [Robert Flint, History of the Philosophy of 

History.] प्रािीन ग्रीक तवववते्याचं्या ऐहिक आहि ब हद्धवादी िेतनेपासून स्फूती घेऊन अरबी संस्कृतीने 
आपलया ज्ञानसंपदेिे लोि स्पेन आहि र्टली येथील हवद्यापीठाचं्या द्वारे यरूोपमध्ये पोिहवले. यरूोपच्या 
वैिाहरक प नरुज्जीवनाला झालेले अरबी संस्कृतीिे सािाय्य अगण्य आिे. र्हतिासािे पहरशीलन ऐहिक 
दृहष्टकोिातून करण्याच्या पद्धतीिे मानवतावादी प नरुज्जीवन झालयाम ळे हविाराच्या गहतमते्तिे एक वत इळ 
पूिइ झाले. अहतप्रािीन कालिा मूलयवान वारसा घेऊन व्व्िकोने भहवष्ट्यकालच्या हवकासािी हदशा दाखवनू 
हदली. र्हतिासािे तत्वज्ञान आहि तववज्ञानािा र्हतिास यािंा संगम त्याच्या हलखािात झाला िोता. 
म्ििूनि हमशलेने त्याला ग रुस्थानी मानले िोते. हमशलेने िेगेल आहि माक्सइ याचं्या परस्पर हवरोधी 
हसद्धान्तािंा हमलाफ घडवनू आिला. 

 
व्व्िकोने र्हतिासािे दोन प्रकार साहंगतले. एक भाषािंा र्हतिास आहि द सरा घडामोडींिा 

र्हतिास. घडामोडी म्ििजे मानवािी राजकीय आहि सामाहजक कृत्ये. घडामोडींिा व्यापक अथइ घेतला 
तर र्हतिासाच्या व्याप्तीत भगूभइशास्त्रािािी समावशे करावा लागेल. व्व्िकोने स िहवले की भाषाशास्त्र िे 
र्हतिासािाि एक भाग समजावा. िी सूिना फार मिववािी िोती कारि तीत र्हतिास आहि भाषाशास्त्र 
याचं्यातील घहनष्ठ संबधं प्रतीत िोत िोता. भाषाशास्त्र िे तववज्ञानािेि एक अंग आिे. प्रारंभीच्या अवस्थेत 
तववज्ञानािा र्हतिास आहि भाषािंा र्हतिास िे एकरूप िोते. हनरीक्षि आहि प्रयोग या जशा हवज्ञानाच्या 
पद्धती आिेत तशीि समीक्षि िी र्हतिासशास्त्रािी पद्धती आिे. गतकालािा अभ्यास करावयािा तो 
वतइमानािा ब हद्धप्रमाि चकवा य क्त उलगडा करता यावा यासाठी. भतू आहि वतइमान यािंा ब हद्धप्रमाि 
म्ििजे य क्त संबधं असतो. या संशोधनाम ळे र्हतिास िी हवकासािी प्रहक्रया आिे, िे हसद्ध झाले. पहरिामी 
ऐहतिाहसक घटनािें हनयंत्रि करिारे सवइसाधारि हनयम शोधून काढून र्हतिासािे तववज्ञान रििे शक्य 
झाले. 

 
र्हतिासकाराला अभ्यास करण्यासाठी भतूकाल आयता तयार असतो असे िोत नािी. फक्त ज न्या 

काळच्या कािी नोंदी उपलबध असतात. त्या दोन प्रकारच्या असतात. एक भौहतक स्वरूपािी म्ििजे 
अवजारे, वस्तूिे आहि वास्तंूिे भग्नावशषे, िस्तव्यवसाय, कला, र्त्यादींिे उपलबध प रावे वगैरे. द सरा 
प्रकार आलेखाच्या स्वरूपात असतो. यानंा आपि मानहसक चकवा आध्याव्त्मक प रावे म्ििू शकू. यातील 
द सरा प्रकार िा प्राम ख्येकरून मिववािा आिे. कारि त्याच्या सािाय्यानेि वस्त रूप प राव्यािें मिवव 
पूिइपिे आकलन करता येिे शक्य िोते. गतकालीन आलेखाच्या समीक्षिाच्या आधाराने र्हतिासािी 
प नरइिना करण्यािे भाषाशास्त्र िे मिववािे साधन आिे; म्ििून भाषािंा र्हतिास िा र्हतिासशास्त्रािेि एक 
अंग आिे. द सरे असे; जीवाच्या हवकासप्रहक्रयेच्या क्रमात, प्राथहमक स्वरूपािे मनोभाव आहि हविार यािंी 
अहभव्यक्ती, आहि परस्परातील देवाि घेवाि यािें साधन म्ििून शबद जन्माला आले. असंबद्ध हविार 
आहि मनोभाव एकत्र गोवनू अथइवािी करण्यासाठी भाषा वाढीला लागलया. यािाि अथइ असा की, भाषािंा 
र्हतिास िा आरंभीच्या हविाराच्या हवकासािा तसाि प्राथहमक तववज्ञानािा र्हतिास आिे. भाषाशास्त्राच्या 
सािाय्यावािून र्हतिास हलहििे अशक्य िोते. एवढ्या अथाने तववज्ञानािा र्हतिास म्ििजे मानवी 
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संस्कृतीिा र्हतिास िे िेगेलिे म्िििे योग्य ठरते. बि धा र्हतिास दोन प्रकारिे असतात या व्व्िकोच्या 
तववावरून िेगेलने ती कलपना उिलली असावी. गतकालीन आलेखाचं्या हिहकत्सक अभ्यासाने र्हतिास 
मानवाच्या कृत्यामंागील स प्त पे्ररिा शोधून काढतो. म्ििून हविारािा र्हतिास या रूपाने भतूकालािी 
प नरइिना योग्य रीतीने करता येिे शक्य झाले आिे. िेगेलिे िेि हवधान जर क्रोिेच्या “सवइ जाहतवतं 
र्हतिासकार र्च्छेने वा अहनच्छेने तववज्ञ असतात” या शबदात साहंगतले तर र्हतिासासंबधंीिे सवइसाधारि 
सत्य त्यात सामावलेले आिे, िे प्रत्ययास येईल. 

 
सामाहजक हवकासाच्या प्रहक्रयेत ब द्धीला जर स्थान नसेल तर र्हतिासािी जडवादी कलपना 

म्ििजेि संस्कृतीिा र्हतिास वगइय द्धाच्या र्हतिासाशी एकरूप समजिे िी गोष्ट हनरथइक ठरते. मग 
मािसाला कायइप्रवि करिारे तववज्ञान म्ििून माक्सइवादाला स्थानि राििार नािी आहि क्रातं्या 
अशक्यकोटीत जाऊन बसतील. पि क्रातं्या या ऐहतिाहसक दृष्ट्या अपहरिायइ असतात. तसेि क्रातंीच्या 
हविाराने भारलेली मािसेि क्रातं्या घडवनू आितात, िेिी हततकेि खरे आिे. तथाहप उत्पादनाच्या 
साधनाचं्या सािहजक हवकासाबरोबर त्याचं्या अन षंगाने घडून येिाऱ्या घटनािंी माहलका म्ििजे र्हतिास 
असे समजिे असंमजसपिािे आिे. र्हतिासाच्या उक्राहंतवादी प्रहक्रयेतून मानवाला वगळता येिे शक्य 
नािी. सामाहजक शक्ती म्ििजे गूढ आध्याव्त्मक शक्तींिे प्रकार नव्िेत. सामाहजक शक्ती म्ििजे मानवाच्या 
सजइनशक्तीिा आहवष्ट्कार िोय. आहि सजइनशील मानव िा नेिमीि हविार करिारा असतो. 

 
सामाहजक उत्क्रातंी आहि सासं्कृहतक र्हतिास यानंा लागू पडिारा आर्वथक हनयहतवाद िा 

जडवादातून अवश्यतया उद्भवतोि असे नािी. जडवाद ते तववज्ञान आिे; तर आर्वथक हनयहतवाद िी 
र्हतिासमीमासेंिी एक पद्धती आिे. तववज्ञानाच्या दृष्टीने हविारािे वस्त हनष्ठ सत्यत्व जडवादाला मानाविे 
लागते. ज्ञानशास्त्रात [मानवी ज्ञानासंबंधीिे जे शास्त्र ते ज्ञानशास्त्र (Epistemology). िे शास्त्र ज्ञानािे स्वरूप, त्यािी पद्धती, त्याला 

आधारभतू गोष्टी, त्याच्या मयादा आहि प्रमािे यािें हववेिन करते. याला प्रहमहतशास्त्र असेिी म्ििता येईल.] तेवढा जडवाद श द्ध असू 
शकतो. र्हतिास हवशषेतः सासं्कृहतक र्हतिास िा स द्धा वैिाहरकदृष्ट्या हनयत िोतो. म्ििून ऐहतिाहसक 
हनयहतवाद िा केवळ आर्वथक स्वरूपािाि असतो असे समजिे ि कीिे आिे. र्हतिास हनयत केला जातो िे 
खरे असले तरी त्याला हनयत करिारे घटक अनेक असतात. हशवाय हनयहतवाद [हनयहतवाद (determinism) 
म्ििजे एखादी गोष्ट हवहशष्ट कारिाम ळे चकवा घटनाचं्या माहलकेम ळे घडते, त्याम ळेि ती हनहित चकवा हनयत िोते िे तवव. या तववाप्रमािे गोष्टी 
जशा घडतात तशा त्या अहनवायइतेने घडतात. या वादािा हवशषे म्ििजे तो पयायी कारिसंबधं मान्य करीत नािी. म्ििजे पयायी अनेक कारिानंी 
कायइ घडत नसते.] िी तार्वकक कलपना आिे. हनयत प्रहक्रयेत ती मूलतःि असते. तीत कोितािी आगंत क घटक 
िस्तके्षप करीत नािी. असे नसेल तर ती प्रहक्रया (Dualistic) हद्वधात्म िोईल. परंत  हनयहतवादाच्या 
तकइ हनष्ठ कलपनेत ऐकात्म्य (Monism) अंगभतूि असते. तकइ दृष्ट्या जडवाद िेि केवळ एक पहरपूिइ 
तववज्ञान आिे. कारि त्याति केवळ ऐकात्म्य शक्य असते. म्ििून हनयहतवाद िा जडवादात मूलतःि 
असतो. पि आर्वथक हनयहतवाद िी हद्वधात्म कलपना असलयाने जडवादाशी ती संबद्ध असतेि असे नािी. 

 
र्हतिासाच्या जडवादी कलपनेला मानवी ब द्धीिी सजइनशीलता तववज्ञानाच्या दृष्टीने मान्य 

करावीि लागते. हविारािें वस्त हनष्ठ सत्यत्व जडवाद नाकारू शकत नािी. हविार िे अहलप्त नसतात. 
जीवशास्त्राच्या हनयमानंी िे हनयत िोत असतात. यात भौहतक अव्स्तत्वाला अग्रक्रम असतो. ज नी पहरभाषा 
वापरावयािी झाली तर जडाला प्राधान्य असते. पि हविार घडिीिी जीवशास्त्रीयदृष्ट्या हनयत िोिारी 
प्रहक्रया एकदा पूिइ झाली म्ििजेि हविार एकदा तयार झाले म्ििजे मग मात्र त्याना स्वायत्त अव्स्तत्व प्राप्त 
िोते. त्यािंा स्वतःिा वगेळा हवकासक्रम स रू िोतो. िा हवकासक्रम सामाहजक उत्क्रातंीच्या भौहतक 
प्रहक्रयेशी समान्तर असतो. वैिाहरक आहि भौहतक अशा समान्तर प्रहक्रयािंा हमळून र्हतिास घडत असतो. 
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या दोन्िी प्रहक्रयािंी हनयती त्याचं्यातील अंतगइत तार्वककता चकवा गहतमानता अथवा दं्वद्वात्मकता 
त्याच्याम ळे िोते. त्यािवळेी या दोन्िी प्रहक्रयािंा एकमेकावंर प्रभाव पडतो. अशा प्रकारे र्हतिास िी एक 
स संघहटत प्रहक्रया िोते. भतूकाळािे अहधक ब हद्धप्रमाि ज्ञान प्राप्त िोऊन वतइमानकाळािा उलगडा जर 
अहधक हनहितपिे करता येईल तर भाववाद आहि जडवाद यािें केवळ संश्लेषि चकवा अहधक समपइक 
शबदातं सागंावयािे झालयास मानवजातीच्या साऱ्या हविारसंपदेच्या वारसािे हनर्ववकारपिे आहि 
व्यापकपिे ममइग्रिि करिे िेि भहवष्ट्यकाळिे तववज्ञान बनू शकते, िे स्पष्ट िोईल. अशा तऱ्िेिे हनःपक्ष 
तववज्ञान आज हक्षहतजावर सािलेलया घनदाट हवषण्ितेवर प्रकाशझोत टाकून मानवजातीला 
अगहतकतेतून बािेर काढिारी नवी वाट उजळील. 

 
िेि हवधान अहधक स स्पष्ट करावयािे झालयास असे म्ििता येईल की, मानवजातीच्या उत्क्रातंीच्या 

ज्या ऐहतिाहसक, सामाहजक, राजकीय, सासं्कृहतक र्त्यादी प्रहक्रया िालत असतात त्या सवांमध्ये 
हविाराचं्या गहतमानतेला हनिायक मित्व आिे असे हनःसंहदग्धपिे मान्य करिारे तववज्ञान हनमाि िोिे 
आवश्यक आिे. त्यासाठी जडवादािी नव्याने माडंिी झाली पाहिजे. ज्ञानशास्त्राच्या दृष्टीने भाववाद िा 
ज्ञानशास्त्रदृष्ट्या खंहडत ठरतो. प्रत्यक्ष ज्ञानाच्या समस्येने तववज्ञानाला य गानय गे गोंधळात टाकले िोते. 
पि र्ंहद्रयहवज्ञानाच्या नव्या शोधाचं्या सािाय्याने आध हनक जडवादाने िी समस्या सोडहवली आिे. त्याम ळे 
भौहतकी आहि मानसशास्त्र याच्यातील चखडार आता अन ल्लंघनीय राहिले नािी. मानसशास्त्र आहि 
र्ंहद्रयहवज्ञान यािंा संयोग झालयाम ळे त्या चखडारावर आता सेत  बाधंला गेला आिे. उच्च पातळीवर 
हवकहसत झालेलया सजीव वस्तंूच्या घटकािें काबइन संयोगामध्ये पथृक्करि करता येिे शक्य झाले आिे. 
काबइन संय गे िी वस्त रूप रासायहनक पदाथइ आिेत. या नव्या शोधाम ळे जीवाचं्या उत्क्रातंीच्या क्रमामध्ये गूढ 
आध्याव्त्मक तववे आता घ सडता येिार नािीत. बगइसाँिे – ‘अेलान् व्व्िताल [एलानव्व्िताल (Elanvital) यािा अथइ 
जीवनािी मूलभतू पे्ररकशक्ती. बगइसाँ या तवववेवयाच्या मते सवइ सिेतन वस्तूत अंतस्थ असे हनमातृ बीजतवव असून तेि मूलभतू सत्य असते, या 
तववाम ळेि उत्क्रातंी िोत असते.] (जीवशव्क्त)’ चकवा िार्शिे ‘अेन्टेलेकी (प्रज्ञानात्मा)’ [(Entelechy) एन्टेलेकी िे 
जीवातील मिववािे तवव वा आत्मा असे मानतात. या तववाप्रमािे प्रत्येक जीवात अंतस्थ अशी याहंत्रक शक्ती असून ती जीवनाच्या मूलभतू प्रहक्रयािें 
हनयंत्रि करते देिाला आकार देते, त्याम ळे जीवनाला संपूिइता प्राप्त िोते.] अशा गूढाना आता त्यात स्थान नािी. त्यानंा स्थान 
देिे म्ििजे प्रायोहगक हवज्ञानािी भहूमका सोडून आडरानात हशरण्यासारखे आिे. भाववाद ज्यावेळी 
तववज्ञानाला अन भवाच्या कके्षपलीकडे घेऊन जातो आहि अतींहद्रय हवषयात हशरतो त्यावळेी धमापासून 
त्याला वगेळे काढता येत नािी. म्ििून बन्धम क्त िोण्यािा ध्यास घेिाऱ्या मानवाला भाववाद उपयोगी पडत 
नािी. प्लेटोप्रिीत ‘सामान्ये’ (Universals) िी केव्िाि मागे पडली आिेत. या प्रािीन म नीने जे साहंगतले 
िोते त्यात फारि थोडी भर खऱ्या भाववादी तववज्ञानाने घातली आिे. देकातइच्या कालापासून अवािीन 
भाववाद हद्वधात्मतेच्या द ष्ट िक्रातून बािेर पडू शकला नािी. त्याम ळे तववज्ञानािी प ढिी वाढ ख ंटली. 
कारि ते धमाच्या आडवाटेत हशरले. काटं िा अतींहद्रयवादी असून स द्धा तो समजला जातो त्यापेक्षा 
जडवादाला अहधक जवळिा आिे. व्स्पनोझा आहि िेगेल यािंा एकात्म भाववाद िा जडवादािा व्यत्यास 
िोता. 

 
हविारािंा स्वतंत्र र्हतिास असतो आहि संस्कृतीच्या उषःकालापासून मानवजातीच्या र्हतिासािी 

प नरइिना करण्यािी ग रुहकल्ली तववज्ञानाच्या र्हतिासात असते; िा भाववादािा दावा हविारात घेतला 
म्ििजे भाववाद जडवादात हमसळून जातो, िे स्पष्टपिे हदसून येईल. िे दोन्िी वाद एकत्र हमळून भतू आहि 
वतइमान यािें व्यापक स्पष्टीकरि करतात आहि भहवष्ट्यािी अज्ञात दालने शोधण्याच्या कामी मानवजातीला 
ब हद्धप्रमाि मागइदशइन करतात. 

 



 

 

अनुक्रम 

“ज्यावळेी हविार िे प ढे प ढे दौड करीत जातात आहि त्याचं्या मागून त्यािंी पहरपूती पाठलाग 
करीत जाते, त्याि वळेी नव्या धतीच्या संस्कृतीमध्ये समाजािे जलद संक्रमि िोत असते. मानवजातीिे 
ओज त्यािवेळी कलपकतेच्या सािसात झेप घेते. त्याि वळेी सवइ जगाला आगामी भव्य दृश्यािंी स्वप्ने 
पडतात. योग्य समय येताि या स्वप्नाच्या पहरपूतीिा मिान साक्षात्कार घडून येतो. सािसािे सामर्थयइ 
असले म्ििजे केव्िा ना केव्िा मानवी प्रहतभा त्या त्या य गाच्या मयादािें बंधन ओलाडूंन आहि तत्कालीन 
अहभरुिीच्या पहंडतमान्य लक्ष्मिरेषा झ गारून देऊन पलीकडे उड्डाि करते. या उड्डािाने हनमाि िोिारा 
हवस्कहळतपिा व गोंधळ िी सासं्कृहतक प्रयत्नािंी नवी ध्येये अवतीिइ िोण्यािी ग्वािी देतात” [A. N. 
Whitehead, Adventures of Ideas–] 

 
आजच्या य गातील श्रेष्ठ भाववादी तवववेवयाच्या या हविाराशी सिमत िोिे िे कोिािी समंजस 

जडवाद्याला कठीि वाटिार नािी. र्हतिासात मिान क्रातं्या कशा घडून येतात िे स्पष्ट करिारा यािून 
अहधक िागंला मागइ सापडिार नािी. र्हतिास घडहवण्यात मानवाच्या देिापेक्षा त्याच्या मेंदूिा वाटा अहधक 
आिे. हविार िी र्हतिासािी पे्ररकशक्ती आिे. िे मिान सत्य नाकारलयाम ळे र्हतिासािी जडवादी मीमासंा 
अगदी उथळ ठरली असून ऐहतिाहसक हनयहतवाद िे तकइ दूहषत हवधान झाले आिे. समाजािी उत्क्रातंी 
आहि त्यािा सासं्कृहतक र्हतिास िा स द्धा आर्वथक शक्तींच्या व्यापाराम ळे पूिइपिे हनयत िोतो िे मत 
तकइ दृष्ट्या जडवादापासून हनष्ट्पन्न िोत नािी; चकवा अन भववादी दृष्टीने ते कसाला उतरू शकत नािी. 
सामाहजक तववज्ञान या संक हित अथाने स द्धा माक्सइवाद िा आर्वथक हनयहतवादाशी एकरूप नािी. 
सामाहजक, सासं्कृहतक आहि राजकीय र्हतिास िे हनयत असतात; कारि सृष्टी िी एक हवश्वव्यवस्था 
आिे; ती एक हनयमबद्ध अशी ब हद्धप्रमाि पद्धती आिे. सृष्टीप्रमािेि र्हतिासातिी हनयत करिारे घटक 
एकापेक्षा अहधक असतात. मानवी ब द्धी िी त्यापैकीि एक आिे. हवशषेतः मानवािा सासं्कृहतक र्हतिास िा 
फार मोठ्या प्रमािात हविारानंी हनयत झाला आिे. 

 
हविाराचं्या पद्धती या केवळ आर्वथक संबधंावर उभ्या असलेलया मंहदराप्रमािे आिेत, असे सागंून 

जीवनाच्या भौहतक अवस्थाशंी त्यानंा प्रत्यक्ष जखडून टाकलयाम ळे र्हतिासािी जडवादी कलपना अयशस्वी 
ठरली आिे. हविारािंा तकइ श द्ध हवकास आहि सामाहजक शक्तींिे उत्थापन िी एकसमयावच्छेदेकरून िोत 
असतात. िी दोन्िी हमळून र्हतिासािी पे्ररकशक्ती बनतात. मानवी कृतीला हविारापासूनि पे्ररिा हमळते, 
एवढ्या अथाहशवाय र्हतिासाच्या कोित्यािी कालखंडात या दोिोंिा कायइकारिसंबंध जोडता येत नािी. 
नव्या हविारािंा मागोवा ज न्या हविाराति घ्यावा लागतो. तववज्ञानाला स्वतःिा र्हतिास असतो. तववज्ञान 
आहि रंगीबेरंगी आभासािंा हित्रपट नव्िे. ज्या अथी कृतीला हविारापासून पे्ररिा हमळते त्याअथी 
र्हतिासातील हनयहतवाद िा प्राम ख्याने हविारािंाि भाग आिे. ऐहतिाहसक हनयहतवादािे प रस्कते 
ज्यावळेी हविारािें गहतशास्त्र बाजूला सारतात आहि उथळ एकागंी दृष्टीने हविार करतात त्यावळेी 
हनयहतवादािी शोिनीय अवस्था िोते. 

 
र्हतिासाच्या वाटिालीत स्थाहपत समाजव्यवस्थेच्या गरजा वळेोवळेी अडथळे आितात. स्थाहपत 

समाजव्यवस्था मानवाच्या भौहतक वा मानहसक सजइनशक्तीला मयादा घालतात. जीवनाथइ कलिातून 
जन्माला आलेली प्रगती आहि स्वातंत्र्य यािंी आंतहरक पे्ररिा मागातील अडथळे मोडून काढण्यासाठी 
नव्या जोमाने हसद्ध िोते. गतकालीन सासं्कृहतक मूलये आहि हवमोिक हविार आत्मसात् करिारे मिाप रुष 
हनमाि िोतात. मानवातील स प्त शक्तींच्या आहवष्ट्काराला अहधकाहधक अवकाश देिाऱ्या नव्या 
समाजव्यवस्थेिे साक्षात्कार या मिाप रुषानंा घडतात. मानवजातीच्या आध्याव्त्मक वारसातून एक नवे 
तववज्ञान जन्माला येते; आहि समाजाच्या प नरइिनेिी म िूतइमेढ रोहवली जाते. 



 

 

अनुक्रम 

मानवािे स्वातंत्र्य आहि त्यािी सजइनशक्ती याचं्यावरील उत्कट श्रदे्धत जीवनाच्या अद्भ तरम्य 
दृहष्टकोिािे रिस्य साठलेले आिे. म्ििूनि क्रातंीिी कलपना िी अद्भ तरम्य कलपना आिे; त्या बरोबरि 
ती ब हद्धप्रमाि कलपना आिे; कारि क्रातं्या या अहनवायइतेतून हनमाि िोत असतात. यावरून क्रातंी 
आत्महवसंगत कलपना आिे, असा समज िोण्यािा संभव आिे. ब द्धी आहि अद्भ तरम्यवाद िी एकाि 
हवकासात्मक प्रहक्रयेत सामाव ूशकतील काय? र्हतिासाच्या तववज्ञानािी िी मूलभतू समस्या आिे. 

 
हनसगइ आहि र्हतिास यािंी ब हद्धप्रमाि पद्धती िी हनयत असते; हतने आपले मागइक्रमि केलेि 

पाहिजे; कोित्यािी मानवी प्रयत्नानंी ती बदलता येत नािी; अशी ब हद्धवादी दृष्टी पत्करली तर क्रातं्यािंी 
शक्यताि वगळली जाईल. ब हद्धवादी भहूमका न सोडतािी या प्रश्नाकडे पािण्यािा द सरा एक मागइ आिे. 
मानवािी र्च्छा िी हनसगािाि एक भाग आिे. तीिी ब हद्धप्रमाि व्यवस्थेतून वाढत असते. मानवाच्या 
आकाकं्षा आहि तत्प्रीत्यथइ त्यािी धडपड यास द्धा हनयत िोतात. म्ििून क्रातंी अहनवायइतेतून जन्माला येते. 
क्रातं्या या र्हतिासाने हनयत केलया जातात. र्हतिासातील उत्पहरवतइने या दृष्टीने त्या सामाहजक 
उत्क्रातंीच्या ब हद्धप्रमाि प्रहक्रयेत अंतभूइत असतात. 

 
ब हद्धवाद आहि अद्भ तरम्यवाद याचं्यातील फरक असा की ब हद्धवाद कोिती गोष्ट अहनवायइ आहि 

म्ििून शक्य कोटीतील आिे िे जाितो. तर अद्भ तरम्यवाद ईव्प्सत काय असावे आहि साध्य करण्यासाठी 
काय करावे िे बेदरकारपिे घोहषत करतो. मग प्रश्न असे उद्भवतात की, क्रातंीिी कलपनाि ब हद्धहवरोधी 
आिे का? क्रातंीच्या योजनेत मानवाच्या ब द्धीला स्थान नािी का? क्रातं्या जर अहनवायइपिे िोतात, तर 
त्यात ब द्धीला स्थान असलेि पाहिजे. अद्भ तरम्यवादाला ब द्धीिे तेज िढहवले आहि ब हद्धवादात सािसािा 
अद्भ तरम्य आत्मा ओतला म्ििजे क्रातं्या यशािी वाटिाल करतात. 

 
हनसगाच्या ब हद्धप्रमाि पद्धतीच्या पाश्वइभमूीवर मानवी जीवनािा प्रपिं िालतो. जीवनात ग ंतलेलया 

उभ्या आडव्या धाग्यािंी तार्वकक पद्धतीने उकल करण्यािा प्रयत्न िोतो. त्याम ळे वर साहंगतलेले प्रश्न उभे 
राितात. मी मी म्िििाऱ्यानंा ते गोंधळात टाकतात. ब हद्धवाद िा अहभजात जीवनदृष्टीिे बौहद्धक आहि 
नैहतक अहधष्ठान आिे; या उलट अद्भ तरम्यवाद म्ििजे अहभजात प रािमतवादाहवरुद्ध बडं िोय. आहि 
म्ििून तो ब हद्धहवरोधी आिे; असे तकइ सूत्र माडूंन म द्दा सोपा करण्याच्या प्रयत्नाम ळे प्रयोजनवादातील 
[प्रयोजनवाद िा Teleology यािा प्रहतशबद. प्रत्येक गोष्टीला एक अंहतम प्रयोजन चकवा िेत  असतो व त्याला अन सरून ती प्रपिं करते िे मत म्ििजे 
प्रयोजनवाद. हवशषेतः हनसगाच्या संदभात िा वाद उपयोहजला जातो. अंहतम प्रयोजनाच्या चकवा देवसंकलपाच्या अन रोधाने हनसगाच्या प्रहक्रया 
िालतात, केवळ याहंत्रक रीतीने चकवा कायइकारि भावाने नव्िे, असे िा वाद सागंतो.] ब हद्धवादािी ब द्धीच्या ऐहिक कलपनेशी 
गल्लत िोते. ब द्धीिी भौहतक कलपना िी मानवी प्रजे्ञशी एकरूप आिे. म्ििून ती र्च्छाशक्तीशी हवरोधी असू 
शकत नािी. पहरिामी जीवनाहवषयीच्या ब हद्धवादी आहि अद्भ तरम्यवादी दृहष्टकोिात हवरोध नािी. 
क्रातंीच्या कलपनेत या दोिोंिा स संवाद घडून येतो. परंपरा, सनातनवाद आहि प्रयोजनवादी ब द्धी याचं्या 
जड श्रृंखला तोडण्यासाठी जर अद्भ तरम्यवाद िी मिान पे्ररकशव्क्त आिे, तर मग तोि क्रातंीिा सवात 
प्रभावशाली प्रवतइक िोतो िे क्रमप्राप्त आिे. 

 
अद्भ तरम्यवादी जीवनदृष्टी आत्महनष्ठ असते. हतिी तकइ श द्ध पहरिती व्व्िकोपासून माक्सइपयंतच्या 

कालखंडात हवकहसत झालेलया ‘मानव िा जगािा कता आिे.’ या हवमोिक तववात झाली. वास्तहवक या 
तववािा उगम या पूवीि हरनेसन्सच्या काळात झाला िोता. प्रयोजनवादी ब द्धी आहि ईश्वरहवज्ञानािी 
नीहतपद्धती याहवरुद्ध मानवािे बडं म्ििजे हरनेसन्स िोय. याउलट आध हनक वैज्ञाहनक दृहष्टकोिात 
वाढलेला ऐहिक ब हद्धवाद िा वस्त हनष्ठ असतो. या ब हद्धवादाप्रमािे मानवी जीवनािी संगती तो अशी 
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लावतो:– हनयमबद्ध भौहतक हवश्वाच्या रंगभमूीवर हवकासात्मक प्रहक्रयेत अवतीिइ झालेला मानव जगाच्या 
कें द्रस्थानी असतो; हनसगइहनयमानंी तो बाधंला गेला असला तरी हनसगावर क्रमशः ताबा हमळवत जाण्यािी 
ताकद त्याच्या अंगी असते. तसे पाहिले तर, मूलतः ब हद्धवाद आहि अद्भ तरम्यवाद याचं्या जीवनदृष्टीत 
फार थोडा फरक आिे. आध हनक मानसशास्त्राने आत्महनष्ठ आहि वस्त हनष्ठ, हवषय आहि हवषयी याचं्यातील 
भेद प सून टाकला आिे. त्याम ळे प्रत्यक्षज्ञानािी ज नी समस्या स टली आिे. ज्ञानशास्त्राच्या द ष्ट िक्रातून 
तववज्ञानािी म क्तता झाली आिे. 

 
ब हद्धवाद आहि अद्भ तरम्यवाद या सकृद्दशइनी हवरोधी वाटिाऱ्या जीवनदृष्टीिे संश्लेषि घडवनू 

आिण्यािा प्रयत्न म्ििजे माक्सइवाद िोय. कदाहित् माक्सइलास द्धा आपलया तववज्ञानाच्या दूरगामी 
पहरिामािंी जािीव झाली नसेल. त्याम ळे त्याच्या पद्धतीत अनेक तकइ दोष रािून गेले. त्यािें स्पष्टीकरि 
केवळ पोथीहनष्ठ हववरि आहि फसव ेप्रके्षप यानीि करता येिे शक्य झाले. या दोिोंिा संयोग करण्यािा 
माक्सइवादािा अप रा राहिलेला प्रयत्न शवेटास नेिे आवश्यक आिे. त्यासाठी गतकालातील हवहवध 
हविारप्रवािािंा संगम घडवनू आिून त्यातून जीवनाच्या तववज्ञानािी एक व्यापक पद्धती हनमाि करावी 
लागेल. प ढे त्यातिी अंतर्ववरोध हनमाि िोतील. या अंतर्ववरोधातून तववज्ञानािा र्हतिास आहि समाजािा 
र्हतिास यािंा जगन्नाथािा रथ प ढे प ढेि मागइक्रमि करीत जाईल. अखेरीस तेि तववज्ञान भव्योदात्त 
म्ििता येईल की जे अनंतत्वािी एकािून एक हवशाल दालने मानवजातीसमोर ख ली करील आहि असे 
करीत असता मानवािी हदशाभलू करिाऱ्या अध्यात्माच्या गूढ आहि भ्रामक जंजाळातून मानवािी कायमिी 
म क्तता करील. 
 

——— 
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प्रकरण २ 
 

मानवाचा स्वभाव 
 
मानवजातीिी उत्पत्ती झालयाला ढोबळपिे अडीि लाखािून अहधक वष े िोऊन गेली आिेत. 

ढोबळपिे म्ििण्यािे कारि असे की, मानवजातीच्या एकमूलकतेिे गृिीतकृत्य मानवशास्त्राने [मानवशास्त्र 
(Anthropology) िे व्यापक अथाने मानवजाती हवषयीिे शास्त्र आिे. मानवजातीच्या नैसर्वगक र्हतिासािे ते शास्त्र आिे. त्यात मानवािे शारीहरक 
ग िहवशषे, त्यािी भौगोहलक आहि ऐहतिाहसक हवभागिी, मानववंशािी उत्पत्ती, वगीकरि, त्याच्या भोवतालच्या पहरव्स्थतीशी असिारे संबधं, 
सामाहजक संबधं आहि सासं्कृहतक र्हतिास या सवांिा हविार येतो.] आता टाकून हदले आिे. मानवजातीने या पृर्थवीतलावर 
हजतका काळ प्रपिं केला त्यापैकी फारि थोडा भाग र्हतिास म्ििून नोंदला गेला आिे. यापैकी कािी 
काळ आख्याहयका, दंतकथा, प रािे आहि मिाकाव्ये यानंी व्यापला आिे. या कालपहनक भोळ्याभाबड्या 
काव्यमय आहि किोपकिी िालत आलेलया र्हतिासपूवइ वृत्तान्ताला अलीकडे अहधकाहधक मिवव येत 
िालले आिे. कारि त्याम ळे प्रािीन र्हतिासावर अहधक प्रकाश पडत असून र्हतिासािी व्याप्ती मागे 
दूरपयंत पोििू लागली आिे. मानवाच्या उत्पहत्तकालापासूनिा फार मोठा भाग प्रागैहतिाहसक (The realm 
of prehistory) म्ििूनि राििार आिे. तथाहप मािसाचं्या स्वभावामध्ये जे हनत्यस्वरूपी आिे त्यािी घडि 
या प्रािीन काळाति झाली. मानवजातीच्या मानहसक हवकासाला कोित्या स प्त शक्ती कारिीभतू झालया 
त्या शोधून काढण्यासाठी, मानवशास्त्राला फार खोलवर जाऊन अवगािन केले पाहिजे. 

 
मानवजातीच्या बालय आहि कौमायइ या अवस्थािंा र्हतिास आहि जैहवक हवकासािी प्रहक्रया या 

दोन्िी गोष्टी एकात्मक िोत; म्ििून यानंतरिा र्हतिास म्ि॰ मानवी संस्कृतीिा र्हतिास स संघहटत 
हवकासािी प्रहक्रया मानली पाहिजे. असे मानण्यानेि र्हतिासािी ब हद्धप्रमाि संगती लावता येते. 
मानवजातीच्या बालयावस्थेिा र्हतिास जीवशास्त्राच्या दृष्टीने नव्याने रिावा लागेल. िा र्हतिास 
मानवजातीच्या जैहवक उत्क्रातंीच्या प्रहक्रयेतील हवहवध अवस्था लक्षात घेऊनि रिावा लागेल. 
प्राहगहतिासाकडे, (prehistory) मानव जातीच्या प्रारंभीच्या रानटी अवस्थेकडे जीवशास्त्राच्या दृहष्टकोिातून 
पाहिले म्ििजे मानवी स्वभावाच्या प्रािीन प्रश्नावर नवीन प्रकाश टाकता येतो. 

 
मानवप्राण्याच्या हवकासजन्यतेिे ज्ञान झालयाम ळे ‘सृहष्ट कतृइहनर्वमत’ िा हसद्धान्त मागे पडला. 

परृ्थवीवरील मानवािा अवतार म्ििजे एका नव्या सजीव जातीिी उत्पत्ती याहशवाय द सरे कोितेिी कारि 
त्यामागे नािी, म्ििून मानवजातीच्या हवकासािे हनयम िे प्राहिसृष्टीच्या हवकासाच्या सवइसाधारि हनयमािून 
मूलतः वगेळे नािीत. मानवािा स्वभाव िा त्याि हनयमानंी हनयत िोतो. उत्क्रातंीच्या प्रहक्रयेत बहंदस्त 
झालयाने तो अपहरवतइनीय प्रकार रािू शकत नािी. मािसािा स्वभाव बदलत नािी, िी म्िि आता ज नी 
अतएव त्याज्य झाली आिे. बदलिे, पहरवतइन िोिे, िा मािसािा स्वभाव आिे. असे नसते तर, संस्कृतीिा 
र्हतिास िी हवकासािी प्रहक्रया आिे, या म्ििण्याला अथइि राहिला नसता. [“व्स्थहतशील पूिइत्व समथइनीय नािी िी 
कलपना समाजशास्त्रीय ज्ञानािा म्ििजेि मानवी जीवनाच्या ज्ञानािा पाया आिे. या स्वयंहसद्ध तववािे मूळ वस्तंूच्या प्रकृतीत आिे. मानवजातीला 
हनवड करावयािी असते ती फक्त प्रगती आहि परागती यािंीि. ... ... वास्तवतेिा म्ििजे जे पूिांशाने वास्तव आिे त्यािा गाभा प्रहक्रया आिे. 
म्ििून प्रत्येक खऱ्या वस्तूिे ज्ञान, भवत् (becoming) आहि नश्यत् (perishing) या पदानंी िोते. प्रत्यक्ष अव्स्तत्व व्स्थहतबद्ध असते आहि 
पहरव्स्थतीच्या बदलातून उद्भविाऱ्या हवशषेाम ळे आकव्स्मकपिे बदल घडून येतो असे नािी, असा गहतरोध िोत नसतो, सत्यव्स्थती याच्या उलट 
असते. प रािमतवाद्याला हवश्वाच्या मूळ सववाशी झगडावे लागते.” 

 
(A. N. Whitehead– Adventures of Ideas)] प्राहिसृष्टीच्या हवकासाच्या एकंदर प्रहक्रयेत सजीवता िे जसे 

म ख्य सूत्र आिे तसेि मािसाच्या अगदी प्रारंभापासूनच्या उत्क्रातंीत ‘मान षता’ िा अंतस्थ धागा आिे. िा 
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धागा मािूस आहि पशू याचं्यातील सीमारेषा स्पष्ट िोण्यापूवीच्या काळापासूनि िालत आला आिे. यािाि 
अथइ असा की, मान षतेिा उगम िा मानवजातीच्या जन्मापूवीिाि आिे. मानवजातीच्या हवकासजन्यतेच्या 
हसद्धान्तापासून हनघिारा िा तकइ हसद्ध अन षंजक (logical corollary) आिे. नव्या जातीिी उत्पत्ती िी 
हवकासाच्या प्रहक्रयेतील एक उत्पहरवतइन आिे. या हक्रयेत ग िात्मक बदल िा बाह्यतः कायात्मक असतो. 
मूळच्या शरीररिनेत चकवा र्ंहद्रयाचं्या घडिीत मूलतः बदल िोत नािी. रिना आहि आकार पिाता अगदी 
प्राथहमक अवस्थेतील मािसािा मेंदू िा मानवसदृश मकइ टाच्या मेंदूिून फारि थोडा हभन्न असतो. या 
प्राथहमक मानवाला जो मानहसक आहि भावहनक सामग्रीिा वारसा मकइ टजातीच्या पूवइजाकडून हमळाला 
तोि त्याच्या ‘मान षते’िा पाया िोय. म्ििून या परृ्थवीतलावर सजीव द्रव्यािी उत्पत्ती झालयापासून 
उत्क्रातंीिी जी मिान प्रहक्रया स रू झाली, हतिी प्रत्यक्ष फलहनष्ट्पत्ती म्ििजेि मान षता िोय. 

 
हवज्ञानाने अिेतन सृष्टी आहि सिेतन सृष्टी याचं्यातील चखडार आता ब जवनू टाकले आिे. 

त्याहवषयीच्या संशयािे द राग्रि आता बाजूला सारण्यात आले आिेत. अिेतन सृष्टीच्या पाश्वइभमूीवर 
जीवािी उत्पत्ती आहि हवकास झाला. या दोिोमध्ये कायइकारिसंबधं आिे. एतत्संबधंी सवइ संशयािे 
हनराकरि करिे िे या गं्रथाच्या मयादेबािेर आिे. सृष्टी िी (ईश्वरानेि) हनमाि केली िी गृिीतकलपना 
शास्त्रीय दृष्टीकोिातून त्याज्य ठरली आिे. येथूनि ज न्या कलपनेशी फारकत स रू िोते. भौहतकसृष्टी िी एक 
हनयमबद्ध हवश्वपद्धती आिे; सिेतन जग िा या पद्धतीिाि एक भाग आिे, यािाि तकइ तः अथइ असा की, 
सजीवाच्या हवकासाच्या प्रहक्रयास द्धा हनयत आिेत. अन भववादी पद्धतीने डार्ववन आहि वालेस यानंी जे शोध 
लावले त्याम ळे या गृिीततववाला बळकटी आली. हवकासवादाच्या हसद्धान्तात या गृिीततववाला स्थान 
हमळाले आहि सजीव सृष्टीत ब द्धी असते िा शोध लागला. “वास्तव आहि रसायन या शास्त्रानंी हदग्दर्वशत 
केलेलया हनसगाच्या व्यवस्थेत बाह्य िस्तके्षपाला स्थान नािी िे र्ंहद्रयहवज्ञानाच्या अभ्यासाने हदसून येते. 
तसेि सामान्य जीवनात ज्यािा अन भव येत नािी आहि ब द्धीच्या कसाला जे उतरू शकत नािी, असे 
कोितेिी तवव हवकासवादात, प्रत्ययास येत नािी, िे त्या वादाच्या अभ्यासाने उजेडात आिले आिे.” [जे. 
बी. एस्. िालडेन. –Facts and Faith.] 

 
हनयमबद्ध भौहतक हवश्वाच्या पाश्वइभमूीवर झालेला जीवनािा हवकासिी एक ब हद्धप्रमाि प्रहक्रया 

आिे, जीवन िे अंतज्ञान या नावाने ओळखली जािारी अगम्य वस्तू नव्िे, चकवा एखादी गूढ अशी सिेत क 
पे्ररिा नव्िे, ती हनयत अशी भौहतक प्रहक्रया आिे. अध्यात्मशास्त्राच्या पहरभाषेत बोलावयािे झाले तर जीवन 
िे हनसगातील ब द्धीिा आहवष्ट्कार आिे. हनसगातील ब द्धी िी स्वतः आध्याव्त्मक वस्तू नव्िे. अगदी प्रारंभी 
तशी कलपनािी कोिी केली नव्िती. पि ज्या वळेी प्रकटीकृत धमािी (Revealed Religion) [‘प्रकटीकृत धमइ’ 
(Revealed Religion) म्ििजे ईश्वराच्या र्च्छेशी िोिाऱ्या प्रत्यक्ष संवादाने मानवाला प्रकट िोतो तो धमइ. ईश्वर आपि िोऊन धमइ प्रकट करतो या 
श्रदे्धवर तो आधारलेला असतो. हवशषेेकरून ज न्या आहि नव्या करारावर आधारलेलया धमाला प्रकटीकृत धमइ समजतात. हनसगइधमािून िा धमइ 
हभन्न आिे. उदा॰ यि दी, हििन, र्स्लाम िे धमइ पे्रहषतािें प्रकटीकृत धमइ िोत.] स्थापना झाली आहि ब हद्धवादहवरोधाला 
ब हद्धप्रमाि करण्यािी गरज भासू लागली, त्यावळेी ब द्धी आध्याव्त्मक कव्लपली गेली. मानवाकारी देवािी 
कलपना वडेगळ आिे, यािी जािीव झालयानंतर त्यातील असमंजसपिा कमी करण्यासाठी देवािी कलपना 
आहि देवसंकेतािे तवव िी दोन्िी ईश्वरहवज्ञानाच्या तववप्रिालीत बसहवण्यासाठी ब द्धीिा एतदथइ 
देवसंकेताच्या तववाशी मेळ घालण्यात आला. प्राहिसृष्टीतून प्राथहमक स्वरूपाच्या सिजप्रवृत्तीिा जो 
वारसा मानव जातीने आपलया जन्माबरोबर घेतला, तो ब द्धीच्या रूपाने मानवामध्ये य गाय गातून हवकहसत 
िोत गेला. हतच्याि प्रभावाने तववज्ञान जन्मले आहि वाढले. ब द्धी म्ििजे अन भवाच्या प्रत्येक हवषयािा 
द सऱ्या एक चकवा अनेक हवषयाशंी संबधं जोडिारा साधा सिजप्रवृत्त भाव िोय, मग ते हवषय, पूवी 
अन भवलेले असोत चकवा नसोत; हवषयाहंवषयातंील या संबधंामं ळे अन भवािे जग साधंले जाते आहि त्या 
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संबधंावंरील हवश्वासाम ळे त्यािें अव्स्तत्व गृिीत धरले जाते. येथे हवश्वास यािा अथइ प्रत्यक्ष 
वस्त व्स्थतीवरील श्रद्धा असा घ्यावयािा आिे. मूळच्या सिजप्रवृत्त भावाम ळे प्राथहमक मानवाच्या हविाराला 
आकार आला आहि त्यातून यात हवद्या [यातुहवद्या– (Magic) म्ििजे जादूिा धमइ. प्राथहमक अवस्थेत कव्लपत अद्भ त शक्तीच्या 
सािाय्याने मानव वस्तंूवर चकवा घटनावंर प्रभाव पाडून त्या आपलया स्वाधीन करून घेण्याकरता मंत्र-तंत्र, अहभिार, जारिमारि, र्त्यादी ज्या 
हक्रया करतो त्या संबधंी हवद्या ती यात हवद्या चकवा जादू. या हवदे्यत अशा हक्रयाचं्या योगाने अद्भ त शक्तीवर गढू रीतीने ताबा िालहवता येतो आहि 
त्या शक्तींना आपलया र्ष्ट हसद्धीकरता काम करण्यास भाग पाडता येते, अशी समजूत असते.], जडपूजन [जडपूजन (Fetishism). या अथी 
उपयोहजला आिे. हगनीमधील हनग्रो मोहिनी घालण्यासाठी मंतरलेली वस्त  वापरतात त्यावरून Fetish िा शबद रूढ झाला. मानवशास्त्रात वन्य 
मानव अद्भ त शक्ती कलपून ज्या अिेतन वस्तंूिी पूजा करतात त्या वस्तूच्या अथी तो शबद प्रिहलत झाला. अशा वस्तंूच्या पूजनाला ‘जडपूजन’ 
म्िितात.], मूतइजीववाद [मूततजीववाद (Animism). िी संज्ञा प्रहसद्ध मानवशास्त्रज्ञ र्. बी. टायलर याने प्रिारात आिली. प्राथहमक 
अवस्थेतील मानवात अशी समजूत प्रिहलत असते की सृष्टीतील प्रत्येक वस्तूत चकवा मूतइ पदाथात हनसगइतःि एक शक्ती, एक आत्मा वसत असतो. 
या समज तीवरून मूतइजीववाद िी संज्ञा अव्स्तत्वात आली. धमािी प्राथहमक आहि भ्रामक समज तीिी रूपे या वादाच्या रूपाने स्पष्ट िोतात. यापैकी 
जडपूजन िे एक रूप आिे. कधीकधी या कलपनेला तववज्ञानात्मक अथइ देण्यात येतो आहि सवइि हनसगात जीव चकवा आत्मा असतो असे 
कव्लपण्यात येते. मूतइजीववादािे द सरे रूप म्ििजे सवइ वस्तूत स्थूल चकवा सूक्ष्म स्वरूपात आत्मे वसत असतात; िे आत्मे स्वतंत्रपिे अशरीरी 
अवस्थेत राितात; आहि ते केवळ मािसाति असतात असे नव्िे तर र्तर प्रािी, वनस्पती, ित्यारे, दगडधोंडे र्त्यादी वस्तूतिी असतात. िे आत्मेि 
त्या वस्तंूना िालिाल करण्याला पे्ररिा देतात अशी समजूत असते.] आहि हनसगइधमइ [हनसगत धमत. (Natural Religion). हनसगापासून प्राप्त 
झालेलया आहि हनसगाति वावरिाऱ्या धमाला हनसगइधमइ म्िितात. या धमािी हनर्वमती मानवी ब द्धी आहि मानवी अन भव याचं्यातून िोते. िा धमइ 
प्रकटीकरि, मग ते दैवी असो, हनसगातीत शक्तींिे असो व िमत्काराने िोिारे असो, मान्य करीत नािी. या धमात हनसगइशक्तीवर देवत्वािा 
आरोप करण्यात येतो. धमािे उगमस्थान हनसगइबाह्य चकवा हनसगातीत असते िे तो मानीत नािी. “हनसगाच्या प्रकाशात देव आहि आपली कतइव्ये 
यासंबंधीिे ज्ञान करून देिारा धमइ” अशी त्यािी व्याख्या वटॅ्स याने केली आिे.] िे प्रकार जन्माला आले. 

 
प्राहिशास्त्राच्या जगात संज्ञा चकवा जािीव िा जीवनािाि एक ग िधमइ आिे. सजीव वस्तंूना 

भोवतालच्या पहरव्स्थतीिी जाि येते असा जाहिविेा अथइ आिे. बाह्य पहरव्स्थतीच्या प्रहतहक्रया सजीव 
वस्तूवर िोत असतात आहि या प्रहतहक्रयानंा सजीव वस्तूतून प्रहतसाद हमळत असतो. त्यािी जोड या 
जाहिवलेा हमळते. सजीवाचं्या उत्क्रातंीच्या क्रमात िी अवस्था ज्यावळेी प्राप्त िोते त्यावळेी मज्जातंतंूच्या 
रिनेिी िळू िळू वाढ िोऊ लागते. या मज्जातंतूच्या साह्याने सजीव वस्तू आहि बाह्य पहरव्स्थती यािें हक्रया-
प्रहतहक्रयात्मक संबधं स रू िोतात. मज्जातंतंूिी रिना वाढता वाढता उत्क्रातंीच्या क्रमात त्यािंी पहरिती 
अखेरीस मेंदूत िोते. र्ंहद्रयहवज्ञानात यालाि मन असे म्िितात. संज्ञा म्ििून संबोधलया जािाऱ्या 
जीवनाच्या ग िािी सवोच्च अहभव्यक्ती म्ििजे मन िोय. आहि साधी जाि येण्यािी जी प्रहतहक्रया िोते हतिी 
सवोच्च अहभव्यक्ती म्ििजे हविार िोय. मनाला बाह्य पहरव्स्थतीिी जािीव िोते, या जाहिविेी कक्षा वाढता 
वाढता ती सवइ सृष्टी व्यापून टाकते. सृष्टीिी िी जािीव म्ििजे हनयमबद्ध पद्धतीिी जािीव असते, त्याम ळे 
मानवी मन िे मूलतः अहनवायइपिे ब हद्धप्रमाि असते. 

 
िेि द सऱ्या शबदात सागंावयािे झालयास प्राथहमक मानवािे बौहद्धक आहि आध्याव्त्मक जीवन 

ब द्धीच्या प्राथहमक स्वरूपाच्या सिजप्रवृत्तींनी घडहवलेले असते. या सिजप्रवृत्ती म्ििजे मानवपूवइ 
जीवशास्त्रीय उत्क्रातंीिी फहलते असतात. “पश स द्धा एकासारख्या एक हदसिाऱ्या चकवा एकत्र येिाऱ्या 
गोष्टींच्या कलपना अन भवाने धारि करीत असतात. तशा त्या धारि करण्यािे बदं झालयास त्यानंा एक 
हदवसिी जगिे कठीि िोऊन बसेल.” [जेम्स फे्रझर, (Golden Bough).] डार्ववनने आपलया नंतरच्या गं्रथात असे 
दाखवनू हदले आिे की मािसाच्या मानहसक रिनेतील कोितािी भाग िा त्याच्या प्राहि-पूवइजाचं्या 
मनोरिनेत शोधता येतो. डार्ववनच्या या प्रमेयाला मूतइ स्वरूप देिारी मानवशास्त्रज्ञािी आहि 
र्हतिासकारािंी एक परंपराि प ढे हनमाि झाली. रॉबटइ ब्रीफॉ याने र्. स. १९२७ मध्ये असे हलहिले आिे 
की, “मानवी मन िे जीवनाच्या सवइ अवस्थानंा सामान्य असिाऱ्या मूलपे्ररिा आहि प्राण्याच्या वागि कीला 
आकार देिाऱ्या सिजप्रवृत्ती याचं्या पायावर उभारले आिे; यािे ज्ञान झालयाम ळे शास्त्रश द्ध मानसशास्त्र 
रििे िे शक्य कोटीत आले आिे.” 
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वन्यमानव आहि मानवसदृश मकइ ट याचं्यात भेद आिे तो िा की, मानवामध्ये साकंलपहनक हविार 
(conceptual thought) करण्यािी शक्ती असते आहि मकइ टात ती नसते. यातिी शरीररिनेच्या दृष्टीने 
चकवा अवयवािंी काये या दृष्टीने फरक असतो, असे म्ििता येिार नािी. साकंलपहनक हविार िा भाषेवर 
अवलंबनू असतो. ज्यावळेी मानव आपले हविार आहि भावना प्रकट करण्यासाठी शबद तयार करू लागला 
त्यावळेी आपलया प्राहिपूवइजापासून तो पूिइपिे वगेळा पडू लागला. यािा अथइ असा नव्िे की मागे घडलेलया 
गोष्टींिी संगती लावण्यािी शक्ती म्ििजेि स्मरिशक्ती आहि िावभावाच्या द्वारे भाव प्रगट करण्यािी 
प्रवृत्ती िी दोन्िी कहनष्ठ श्रेिीतील प्राण्यात नसतात. स्पष्ट आवाज काढून ते आपलया भावना व्यक्त करीत 
असतात. चिपँझी या प्राण्यावर कोएिलर या शास्त्रज्ञाने केलेले प्रयोग फार उद्बोधक आिेत. आपलया 
प्रयोगाचं्या सािाय्याने त्याने असा हनष्ट्कषइ काढला की, या प्राण्याला वरच्या दजािी ब हद्धमता असते, 
त्याम ळे तो व्याविाहरक प्रश्न सोडव ूशकतो. पि त्याच्या मनात येिारा हविार आहि त्यान सार िोिारी कृती 
िी त्याच्या दृहष्टपथात येिाऱ्या वस्तूकडून हमळिाऱ्या िेतकावरि अवलंबनू असतात. [प्राण्याच्या, हवशषेतः 
माजंराच्या वतइनाहवषयी मी स्वतः दीघइकाळ आहि पद्धतशीर केलेले हनरीक्षि साकंलपहनक हविार करायला प्रािी असमथइ असतात या मताशी 
ज ळिारे नािी. मानवी मनाच्या धारिाशक्तीिी बीजे त्याचं्यात स्पष्टपिे आढळून येतात. त्याचं्या दृहष्टके्षपाच्या बािेर असलेलया गोष्टींच्या स्मरिाच्या 
आधाराने त्यािें वतइन वारंवार हनहित िोत असते. – गं्रथकता.] चिपँझीिी िी मानहसक अवस्था आहि साकंलपहनक हविार 
करण्यािी पात्रता असलेले मानवी मन यात फार मोठे अंतर आिे. येथे िेिी लक्षात ठेवले पाहिजे की, 
मनाच्या हवकासािी साखळी िी अखंड आिे. साकंलपहनक हविार करण्याच्या शक्तीिा पाया म्ििजे 
स्मरिशक्ती िोय. प्राण्याजवळ स्मरिशक्ती असते िे त्याचं्या वतइनावरून स्पष्ट हदसून येते. आपलया 
प्राहिपूवइजाकडून लाभलेलया स्मरिशक्तीच्या या मानहसक सामग्रीला वन्य मानव शबदािी हबरुदे लावतो. 
त्याम ळे आपले गतान भव साठवनू ठेविे आहि अन भवा-अन भवातील फरक समजिे मािसाला स लभ िोते. 
यािाि पहरिाम म्ििजे साकंलपहनक हविारािा उगम िोय. मनाने तयार केलेलया प्रहतमा मािसाच्या 
हविार करण्याच्या शक्तीला िेताविी देतात. 

 
जीवशास्त्राच्या दृष्टीने ज्या पातळीवर मानवजातीिे मानहसक आहि मनोभावात्मक जीवन उभे आिे, 

त्यािे सूक्ष्म अवलोकन केले म्ििजे मानवी स्वभाव िा श्रद्धाशील आिे, िी कालमान्य उक्ती मान्य करता 
येत नािी. ब द्धीला फाटा देऊन प्रकटीकृत धमातील ब हद्धहवरोधवादाला आधार देण्यासाठी सिेत क 
स्वीकारलेले िे तवव उपयोगी पडले; त्याने वन्यमानवाच्या भोळसर समज तींिा छाननी न करताि 
आंधळेपिाने आधार म्ििून स्वीकार केला. मानवाच्या बालय आहि कौमार या अवस्थात हटकून राहिलेलया 
या भोळ्या समज ती अद्यापिी स संस्कृत समजलया जािाऱ्या समाजातिी दृष्टीस पडतात. मानवी 
स्वभावाच्या स्थायीभावािी ज नी मान्यकलपना प ढीलप्रमािे माडंता येईल; मािूस िा स्वभावतः भोळसर 
आिे, अंधश्रद्ध आिे. िी अंधश्रद्धा त्याच्या अज्ञानािा पहरिाम आिे. यािाि अन षंजक असा की अज्ञानीपिा 
िी मानवािी स्वाभाहवक अवस्था आिे. हनराळ्या शबदात “अज्ञान िे परमस ख आिे” िी म्िि यथाथइ ठरते! 

 
वन्य मानवाच्या मूढ हवश्वासािंा उगमस द्धा त्याच्या सिजप्रवृत्त ब हद्धवाहदत्वात असतो, असे 

मानवशास्त्र आहि संस्कृतीिा हिहकत्सक र्हतिास सागंतो; नसत्यातून–अभावातून–कािीिी हनमाि िोऊ 
शकत नािी; प्रत्येक गोष्टीला कारि असे कािीतरी असतेि अशी समजूत मूळाशी असते िा तो ब हद्धवाद. 
अथात् वन्य मानवाच्या मनात र्तका स्पष्टपिे िा हविार येत नािी; म्ििून त्याला सिजप्रवृत्त म्िििे भाग 
आिे. तो ब हद्धवाद जीवशास्त्रीय याहंत्रकतेम ळे घडून येतो. या याहंत्रकतेिा कारिसंबधं भौहतक 
हवश्वव्यवस्थेशी आिे. िेि द सऱ्या शबदात असे सागंता येईल की प्राथहमक मानवातील सिज प्रवृत्त 
ब हद्धवाहदत्व िे अस्पष्ट, संहदग्ध असा भाव असतो. िे मौहलक भाव म्ििजे स्वयंिहलत शारीहरक प्रहतहक्रया 
िोत. सिज प्रवृत्त ब हद्धवाहदत्व हनसगातीत गोष्टीवरील श्रदे्धस अग्राह्य ठरहवते. मािूस िा हनसगािाि एक 
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भाग आिे, त्याम ळे जोपयंत िे अजाि बालक सवइस्वी हनसगइमातेच्या स्तनावर अवलंबनू असते तोपयंत 
हनसगाबािेरच्या गोष्टींिी कलपनािी त्याच्या मनाला हशवत नािी. वन्य मानवाच्या मनात ईश्वर वा कािीिी 
हनसगातीत अशा गोष्टींच्या कलपनानंा थारा नसतो. मानवी संस्कृतीच्या उत्पत्तीहवषयी ल बॉक या शास्त्रज्ञाने 
हदलेलया संशोधनावरून असा हनष्ट्कषइ हनघाला की, “नाव्स्तकपिा” िा वन्य मानवाच्या मनोवृत्तीिे हवशषे 
लक्षि आिे. येथे “नाव्स्तकपिा म्ििजे देवतेच्या कलपनेला हवरोध नव्िे तर देवतेहवषयीच्या स्पष्ट कलपनेिा 
अभाव असा अथइ घ्यावयािा” [John Lubbock, Lord Aveburry, The Origin of Civilisation.] िीि गोष्ट ल बॉकने द सऱ्या 
हठकािी अहधक स्पष्ट केली आिे. तो म्िितो, “खालच्या श्रेिीच्या मानवसमूिानंा धमइ नसतो. ज्याला 
आपि धमइ समजतो तो ज्यावळेी प्रथम अवतीिइ िोतो त्यावळेी त्या धमािी कलपना आमच्या कलपनेिून 
अगदी हभन्न असते; त्यािंा धमइ त्याचं्या ऐहिक जगािाि एक व्यविार असतो; त्यात परलोकािा संबधं 
नसतो; त्याच्या देवता अमर नसून मत्यइ असतात; त्या सृष्टीच्या उत्पन्नकत्या नसतात तर सृष्टीिाि एक भाग 
असतात.” तसेि “उच्च अवस्थेतील लोकसमूिात स द्धा हनसगातीत अशा गोष्टी व्यक्त करिारे जे शबद 
आिेत ते सवइि जरी नसले तरी बि तेक सवइ मूळिे भौहतक अथइ व्यक्त करतात.” [हकत्ता.] िे मत टायलर 
आहि फे्रझर अशा अहधकारी मािसानंािी मान्य आिे. जगाच्या हनरहनराळ्या भागामंध्ये वास करिाऱ्या 
रानटी टोळ्यामंध्ये अत्यंत पहरश्रम घेऊन केलेलया सखोल संशोधनाच्या आधारानेि िे मत बनले आिे. 

 
मान षतेिा ठेवा िा ब द्धीिा जैहवक वारसा आिे. िेि हनराळ्या शबदात सागंावयािे झालयास श्रद्धा न 

ठेविे पि म क्त िोण्यासाठी झगडत राििे आहि सत्यािा शोध घेिे िा मानवी स्वभाव आिे. मानवजातीत 
म व्क्तसंग्राम आहि सत्यशोधन या दोन हवशषेािंा आहवष्ट्कार आिे. िे वैहशष्ट्य मूलभतू आिे. हनसगातीत 
गोष्टीवर चकवा गूढ आध्याव्त्मक शक्तीवर श्रद्धा ठेविे यािा अथइ ज्यावर आपि श्रद्धा ठेवतो त्याला शरि 
जािे िे मानवी स्वभावािे सार आिे असा िोतो. िे जर खरे असते, तर मानव िा वन्यावस्थेतून कधीिी बािेर 
पडला नसता. ज्या घटकेला मािसाच्या रूपाने हविार करिारा सजीव देि उत्पन्न झाला, त्या घटकेला 
मन आहि हविार यािंा जीवहवकासाच्या प्रहक्रयेत प्रवशे झाला, आहि प ढिा हवकास हनयत करिारे घटक 
म्ििून त्यानंा स्थान प्राप्त झाले. हनयमबद्ध भौहतक हवश्वाच्या पाश्वइ भमूीवर जन्माला आलयाम ळे िे दोन्िी 
घटक ब हद्धप्रमाि वा य क्त आिेत. त्याम ळेि नंतरिा मािसािा सवइ बौहद्धक आहि मनोभावात्मक हवकास 
िीस द्धा ब हद्धप्रमाि प्रहक्रया ठरते. 

 
मानवी कलपकतेने हनसगात दैवते वसहवली आहि प्राथइना व यज्ञ याचं्या द्वारे त्यानंा प्रसन्न 

करण्यासाठी आराधना करण्यािी पद्धती स रू केली िी कािीशी नंतरिी अवस्था आिे; तत्पूवी वन्य 
मानवािी अशी श्रद्धा िोती की जादूच्या द्वारे तीि गोष्ट तो साध्य करू शकतो. “धमािा उदय िोण्यापूवी 
मानवजातीच्या उत्क्रातंीत मानवाने जादूिी हवद्या हनमाि करून ठेवली िोती; मानवाने सौम्य, लिरी चकवा 
शीघ्रकोपी देवािंी प्राथइनेच्या आहि यज्ञाच्या सािाय्याने मनधरिी करून त्यानंा प्रसन्न करून घेण्यािा प्रयत्न 
स रू करण्यापूवी केवळ मंत्रतंत्राच्या जोरावर हनसगाला वश करून घेण्यािी धडपड करून पाहिली िोती.” 
[James Frazer, The Golden Bough.] फे्रझरने तर असे दाखवनू हदले आिे की, जादूच्या आहि हवज्ञानाच्या 
जगत्संबधंी कलपनामंध्ये खूपि सारखेपिा आिे. कारि जादू आहि हवज्ञान असे गृिीत धरतात की हनसगात 
घडिाऱ्या घटना अपहरवतइनीय अशा हनयमाम ळे एकामागून एक अशा घडत असतात. या घटना घडिार 
आिेत यािी अटकळ आगाऊ बाधंता येते. त्याम ळे घटनािें भाहकत वतइहवता येते.” जादूिी हवद्या असे 
गृिीत धरते की हनसगातील घटना एका मागोमाग अहनवायइपिे घडतात. त्या घडत असताना मान ष अथवा 
अमान ष अशा बाह्य शक्तींिा िस्तके्षप न िोताि त्या घडतात. म्ििून जादूिी मूलभतू कलपना िी आध हनक 
हवज्ञानाशी ज ळिारी आिे. जादूच्या म ळाशी जी श्रद्धा असते ती हनसगामध्ये वास करिारी एकहवधता आहि 
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स व्यवस्था याचं्यावरिी असते. िी श्रद्धा गर्वभत पि पक्की असते. जादू करिाऱ्याच्या मनात त्याि कारिाम ळे 
नेिमी तेि पहरिाम घडून येतात, याहवषयी हकमहप शकंा नसते” [हकत्ता.] म्ििून जादू िी श्रदे्धला हवरोधी 
आिे र्तकेि नव्िे तर हनसगइधमाच्या श्रदे्धलािी ती हवरोधी आिे. कारि तो धमइ शरि जािाऱ्या भक्ताचं्या 
र्च्छा पूिइ करण्यासाठी देवाला हनसगाच्या व्यापारात िस्तके्षप करण्यािे स्वातंत्र्य देतो. तथाहप एक काळ 
असा िोऊन गेला की जादू आहि धमइ यािें संबधं हनकटिे िोते. यावरून िेि हसद्ध िोते की धमइ िा स द्धा 
मानवी स्वभावात मूलतः वास करीत असलेलया ब हद्धवाहदत्वािी अहभव्यक्ती आिे – “मानवी ब द्धीने 
उपयोहजलेले साधन आिे.” 

 
जादू स्पष्टाथाने आहि हनसगइधमइ गर्वभताथाने असे गृिीत धरतो की हनघृइि हनसगइशक्तीच्या 

विइस्वातून मानवािी म क्तता करण्यािे सामर्थयइ मानवापाशीि असू शकते. िे साध्य करण्यािे त्यािे मागइ 
अथात् वगेळे िोते. जादू मंत्र-तंत्राचं्या साह्याने हनसगाला कह्यात आिू पिात िोती. तर धमइ देवानंा आळवनू 
अप्रत्यक्षरीत्या हनसगाला वळव ूपिात िोता. देवस द्धा प्रिडं सामर्थयइशाली मानव आिेत अशी कलपना िोती. 
दीघइ काळाच्या अन भवाने ज्यावळेी पार्वथव जादूगाराच्या मयादा प्रत्ययाला येऊ लागलया त्यावळेी वन्य 
मानव आकाशातील शक्तीकडे, हनसगइधमाच्या देवताकंडे वळला. या देवताकंडे तो अहतमान ष आहि 
अमरशक्ती म्ििून पिात नव्िता. त्याच्या लेखी या देवता हनसगािेि भाग िोत्या. देवता म्ििजे नैसर्वगक 
घटनािंी हनमाती आहि हनयंत्रक शक्ती असते अशी त्यािी समजूत िोती. मानवाच्या ध्येयािे प्रतीक शक्ती 
आहि म क्ती यािें मानवीरूप, म्ििून तो देवताकंडे पिात िोता; म क्त िोण्यािे साधन म्ििून त्याला 
शक्तीिी गरज वाटत िोती. 

 
मूतइजीववाद (animism) असे गृिीत धरतो की प्राथहमक मानव सिजप्रवृत्तीने हनसगातीत शक्तींवर 

हवश्वास ठेवतो. या वादािे प रस्कते तो जादूच्यािी पूवीिा आिे असे प्रहतपादन करतात; आहि त्यातून प ढे 
धमािा उगम झाला असे सागंतात. त्यािंा सवइ य व्क्तवाद प्राितवव (Anima) या पदावर आधारलेला आिे. 
कारि वन्य मानव िे प्राितवव कािीतरी अव्यक्त आहि आध्याव्त्मक आिे असे समजत िोता. अशरीर 
आत्म्यािी कलपना मूतइजीव वादातूनि उत्पन्न झाली असा समज आिे. िीि कलपना प ढे धमािे मध्यवती 
श्रदे्धय सूत्र झाली. यापैकी आधी कोिते? मूतइजीववाद का जादू? मानवशास्त्राच्या दृष्टीने िा प्रश्न मिववािा 
आिे. तववज्ञानाच्या दृष्टीने तो मिववािा नािी. केवळ श्रद्धाि ठेविे िा मानवी स्वभाव आिे असे 
मानिाऱ्यािंी बाजू मूतइजीववादाने बळकट िोते असे म्ििता येत नािी. 

 
आत्म्याच्या तववािा उगम मूतइजीववादात झाला; या अथी धमािे मूळ वन्य मानवाच्या तववज्ञानात 

शोधता येते. कारि सृष्टीतील सवइ हक्रया–प्रहतहक्रया या सिेत क घडतात, अशी श्रद्धा वन्य मानव बाळगीत 
असे. पि प्राितवव िे देिापासून वगेळे नव्िते. मािसाच्या श्वासाशी तादात्म्य असलेले ते बाष्ट्पमय द्रव्य िोते 
अशी समजूत िोती. याला भक्कम असा भाषाशास्त्रीय प रावा उपलबध आिे. हिब्र,ू संस्कृत, ग्रीक, रोमन, 
स्लाव्ि, अरबी या सवइ प्रािीन भाषातं ‘श्वास’ अथाच्या शबदापंासून आत्मा चकवा हित् वािक शबदािंी उत्पत्ती 
झाली आिे. श्वास िा देिािा एक ग िधमइ असलयाने मूतइजीववादाने आत्म्याला शरीरात स्थान हदले. 
“एखाद्या वस्तूत मानवसमान जािीव आिे असे मानिे िे वगेळे आहि त्या वस्तूत असिारी जािीव िी त्या 
वस्तूिून वगेळी असून हतला सोडून जाऊ शकते चकवा हतच्या हवनाशानंतर मागे रािू शकते, चकवा हतला 
स्वतंत्र अव्स्तत्व असते असे समजिे िे वगेळे. मािसातील िेतना मरिानंतर द सऱ्या जीवात प्रवशे करते 
यावर हवश्वास ठेवलाि पाहिजे असे नािी; मग प्राण्याचं्या िेतनेबद्दल बोलावयासि नको.” [Carveth Read, 

Man and His Superstitions.] प्राितवव (Anima) या शबदािा मूळ अथइ जीव असा आिे. मूतइजीववादातील आत्मा 
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िी स्पष्टपिे जीवशास्त्रीय कलपना आिे. शरीरस्थ आत्म्यािी कलपना केवळ श्रदे्धिी बाब नव्िती, तर ती 
अन भवािी हनष्ट्पत्ती िोती. “जीवशास्त्रीय मूलतववानंा अन सरून हववहरलेलया र्ंहद्रयजन्य अन भवाचं्या 
आधारावर मानव मूतइजीववादाला हिकटून राितो. तेि त्याला सवात अहधक समंजसपिािे वाटते.” 
[Edward B. Tylor, Primitive Culture.] म्ििून टायलर “रानटी मानवािे तकइ शास्त्र” असा शबदप्रयोग करतो. या 
के्षत्रातील सवइ अहधकारी व्यक्तींच्या मते मूतइजीववाद िा प्राथहमक मानवाच्या ब हद्धवाहदववािी अहभव्यक्ती 
िोता. या वादाति धमािीिी बीजे िोती. यावरून धमइ िा मूलतः ब हद्धप्रमाि आिे िे हसद्ध िोते. 

 
मूतइजीववादाच्या भ्रातंकलपनािें आधार हनसगाच्या बािेरिे मानले गेले नािीत; यावरून हसद्ध िोते 

की हनसगइधमइ िा असंस्कृत अवस्थेतील मानवाने, नैसर्वगक घटना आहि त्यािें येिारे अन भव यािंा उलगडा 
करण्यासाठी, िालहवलेला ब हद्धप्रमाि प्रयत्न िोता. मानवी संस्कृतीच्या प्रभातकाळी जगहनमाता सवइ 
शव्क्तमान् परमेश्वर चकवा हवश्वशक्ती अशासारखी कलपना प्रिहलत असती तर असंस्कृत मानवाला पजइन्य, 
वादळ, तारकािें भ्रमि वगैरे हनसगइघटनािंी कारिे र्तरत्र शोधण्यािी आवश्यकता भासली नसती. तशी 
ती भासलयाम ळे हनसगइधमातील हवहवध देवतािंा शोध त्याने लावला. िा शोध म्ििजे त्याच्या उपजत 
ब हद्धवाहदत्वािा आहवष्ट्कार िोता. प्रत्येक गोष्टीला कारि असले पाहिजे या हविारातून हनसगइधमइ हनमाि 
झाला. देव िे द सरे कोिी नसून मिान जादूगार आिेत आहि आपलया र्च्छेने हनसगाला ते कह्यात आिू 
शकतात अशी त्यािंी कलपना िोती. जादूगार म्ििजे हनसगािे हनयम मािीत असलेली मािसे आहि 
त्याम ळे भहवष्ट्य ठरहवण्यािी शक्ती त्याला प्राप्त िोते, अशी त्यािंी समजूत िोती. 

 
“हनसगातीत शक्ती चकवा प्रकटीकरि याचं्या साह्याहशवाय मानवी ब द्धीने उपयोहजलेलया” [हकत्ता.] 

सैद्धाहंतक पद्धती म्ििजे हनसगइधमइ िोय. याि स्वरूपािे मत थॉमस ॲहक्वनास या पहंडताने कािी शतकापूंवी 
व्यक्त केले िोते. “कािी धमइसत्ये मानवी ब द्धीला बाह्य सािाय्याहशवाय प्राप्त िोतात, तर कािी सत्ये त्यािें 
ज्ञान िोण्यापूवी हनसगातीत प्रकटीकरिानेि प्राप्त िोतात.” पेगनाचं्या [पेगन या शबदािा मूळ अथइ खेड्यात रिािारा 
असा आिे. प्रारंभी जी हिस्ती ििे स्थापन झाली ती शिरात स्थापन झाली. ग्रामीि भागातील जनता त्याकाळी अनेक देवतािंी मूर्वतपूजा करिारी 
िोती. हिस्तधमी हतला खोया देवािंी पूजा करिारी म्ििून संबोधत असत. त्यावरून हिस्ती देव व धमइ न मानिारे ते पेगन असा अथइ रूढ झाला. 
ज्य ूआहि र्स्लामधमइ न मानिाऱ्यानंािी पेगन म्ििू लागले. पेगन िा हिस्तपूवइकालीन िालीरीती, श्रद्धा, कलपना, भावना चकवा या सवांिे मागे 
राहिलेले अवशषे या अथीिी वापरण्यात येऊ लागला. त्या शबदाने कािीशी अहलप्ततेिी भावना–हनरपेक्षदृष्टी िी सूहित िोतात. पेगन आहि 
पेगनवाद िे सामान्यतः हिस्तपूवइ संस्कृतीच्या संदभात वापरण्यात येतात. हवशषेतः हिस्तधमीयाचं्या पोहथहनष्ठेपासून हभन्नता दशइहवण्यासाठी ते 
उपयोहजले जातात.] हनसगइधमािा हिस्तीधमाशी मेळ घालण्याच्या िेतूने कािी मध्यय गीन ईश्वरहवज्ञानवाद्यानंी 
अशा मतािा प रस्कार स रू केला िोता. या मताम ळे प्रकटीकृत धमीय गूढवादाच्या उलट साधा देववाद 
(Deism) [देववाद (Deism) – यरूोपीय तववज्ञानात आव्स्तकवाद (Theism) आहि देववाद (Deism) िे दोन आव्स्तक्यब द्धीिे प्रकार आिेत. 
िे दोन्िी नाव्स्तकवादाला हवरोधी आिेत. या दोिोंना हवहशष्ट अथइ आिेत. देववाद िा ईश्वराला व्यव्क्तरूप मानून जगािा तो हनमाता आिे आहि 
मािसाचं्या कृत्यािा अखेरिा हनिइय देिारा न्यायाधीश आिे, असे समजतो. तो संपूिइतः सवातीत असतो. तो हनसगात अंतस्थ नसतो चकवा 
र्हतिासात आहवष्ट्कृत िोिारा वा आत्मान भतूीच्या योगाने प्रकट िोिारािी तो नसतो. रं्ग्लंडमध्ये देववादािा जनक लॉडइ िबइटइ (१५८३–१६४८) 
िा िोऊन गेला. त्याच्यानंतर १७ व्या शतकात ‘रं्व्ग्लश देववाद’ या नावािे ब हद्धवादी आंदोलन स रू झाले. ते १८ व्या शतकाच्या अखेरीपयंत िालू 
िोते. या देववाद्यापैंकी कािी ब हद्धप्रामाण्यािे संस्कार झालेलया हिस्ती धमाला अन कूल, तर कािी जडवादाच्या बाजूला झ कलेले िोते. ब द्धीच्या 
साह्याने हनसगइधमांिी रिना करण्याच्या बाबतीत त्या सवांिे एकमत िोते. १८ व्या शतकात फ्रान्समध्ये देववाद प्रभावी िोता. फ्रान्सच्या या 
देववादाप्रमािे जग िे ईश्वराने हनर्वमलेले आहि िालना हदलेले यंत्र असून तो स्वतः या यंत्रापासून अहलप्त असतो. आपलया भक्ताशी तो संबधं ठेवतो 
िी कलपना त्यात अंतभूइत नािी. जगािे हनयंत्रि ईश्वर करीत नािी. पि त्याने सवइ वस्तूत अपहरवतइनीय असे हनयम अंतभूइत केले आिेत त्यानंा 
अन सरून त्या िालत असतात. िेि हनसगािे-कायदे. घड्याळ जसे त्याच्या हनमात्याच्या हनयंत्रिाहशवाय िालते तशी सृष्टी ईश्वराच्या 
हनयंत्रिाहशवाय हनसगइ-कायद्याने िालते. देववाद प रुषत्रयी आहि दैवी प्रकटन मानीत नािी. आव्स्तकवाद (Theism) िा अहधक व्यापक अथी 
वापरतात. एक चकवा अनेक देवाचं्या अव्स्तत्वावर श्रद्धा असिे याला सामान्यतः आव्स्तकवाद समजतात. अहतमानवी शक्ती चकवा हित्शक्ती 
याच्यावरिी श्रद्धािी त्यात अंतभूइत असते. हिस्ती धमािा आव्स्तकवाद िा एकेश्वरवादी असून त्यातील ईश्वर हवश्वातीत असतो; पि ज्ञान आहि 
हक्रया याचं्याद्वारे तो त्यात अंतभूइत असतो. सवइसृष्टी ईश्वराने हनमाि केला आहि हतिे हनयंत्रि तोि करतो, असे आव्स्तकवाद मानतो. आव्स्तकवाद 
धमािे प्रकटीकरि मान्य करतो.] िा ब हद्धप्रमािपथं आिे, िे मान्य झाले. 
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धमािे य ग सूरू िोण्यापूवी जादूिे य ग िोऊन गेले, या हनिइयाप्रत आलयानंतर फे्रझरने मानवजात 
धमाकडे का वळली यािा शोध स रू केला. त्याला असे आढळून आले की हनसगािे सत्य तवव काय या 
हजज्ञासेम ळे आहि हनसगािी साधने आपलया कामी उपयोगात आिण्यास अहधक उपय क्त पद्धती सापडावी 
म्ििून मािसाने हदशा बदलली. “मानव जातीला प्रथमि िे जािवले की, ज्या हनसगइशक्ती आपि पूिइपिे 
आपलया कह्यात आिू असा हवश्वास वाटत िोता त्या शक्ती आपलया र्च्छेप्रमािे िाताळण्याला आपि 
असमथइ आिोत. ... ... याप्रमािे ज न्या भावनाचं्या पाशातून स टून वगेळा पडलेला, संशय आहि 
अहनहितता याचं्या लाटावंर िेलकावे खािारा िा आमिा प्राथाहमक तववज्ञ हवषण्िपिे गोंधळात पडला 
असला पाहिजे. ... ... मािूस चकवा त्यािे सिकारी याचं्या सािाय्याहशवाय िे मिान जगत् वाटिाल करू 
शकते यािे कारि शोधताना त्याला असे वाटू लागले की आपलया सारखेि पि आपलयापेक्षा फार 
शव्क्तमान् असे प्रािी अव्स्तववात असले पाहिजेत आहि ते स्वतः अदृश्य रािून सवइ सृष्टीिे हनयंत्रि करीत 
असले पाहिजेत. पूवी ज्या हवहवध घटनािंा क्रम आपलया जादूच्या हक्रयेवर अवलंबनू आिे असा त्यािा 
हवश्वास िोता ते सवइ प्रकार या अदृश्य प्राण्याम ळे घडून येत असले पाहिजेत असे त्याला वाटू लागले.” [–
The Golden Bough–] 

 
मािसािी नीहतहवषयक जािीव त्याच्या धमइभावनेशी हनगहडत असते, िा समज अद्याप रेंगाळत 

राहिला आिे. पि त्याला ऐहतिाहसक संशोधनािी प ष्टी हमळत नािी. कारि ज्या वन्य मानवाला देवािी 
कलपनास द्धा आली नव्िती त्याला िागंले कोिते आहि वाईट कोिते यािी तीव्र जािीव िोती. िी त्यािी 
जािीव सिज–प्रवृत्त िोती. यािाि अथइ असा की मािसािी नीहतहवषयक जािीव एकाद्या आतलया 
आवाजाच्या पे्ररिेने चकवा देवाच्या भीतीतून हनमाि िोत नािी. म्ििून नीतीच्या म ळाशी मािसािी ब द्धी 
असते िे हसद्ध िोते. ‘जंगली कायदा’ िा हशष्टसंमत शबदप्रयोग म्ििजे हनव्वळ मानवी अिंकार आिे. उच्च 
अवस्थेतील प्राण्यातस द्धा वागि कीिे हनयम असतात आहि ते काटेकोरपिे पाळले जातात. िे हनयम 
प्राहिसृष्टीिा वारसा प्राप्त झालेलया मानवाच्या सिजप्रवृत्तींच्या घडिीत उतरतात. मािसाच्या जीवशास्त्रीय 
अन वशंािा तो एक भाग बनतो. तोि मानवी-स्वभावािा स्थायीभाव िोय. त्यालाि आपि मािसातील 
नीहतभाव म्ििून ओळखतो. प्रत्येकाला आपलया अन भवावरून िागंले कोिते आहि वाईट कोिते यािे ज्ञान 
िोते. त्यावरून त्याला स्वतःला जे िागंले चकवा वाईट हदसते तसे ते र्तरानंािी हदसत असले पाहिजे असे 
सामान्यीकरि तो करतो. येथेि नीतीिा उगम िोतो. 

 
अलीकडच्या ऐहतिाहसक संशोधनाने एक गोष्ट स्पष्ट केली आिे ती म्ििजे तववज्ञानािी उत्पत्ती िी 

धमाच्यािी पूवीिी आिे. येथे िे लक्षात ठेवले पाहिजे की जादू, जडपूजन, मूतइजीववाद र्त्यादी वन्य 
मानवाच्या भ्रामक समज ती आहि स्वाथी िेतूने हनसगइदेवतानंा आळविाऱ्या असंस्कृत मानवािी ज जबी 
भक्ती या दोिोिीिी गिना धमात केली नािी तर तववज्ञानािी उत्पत्ती प्रथम झाली असे हदसून येते. िी गोष्ट 
मानवी स्वभावात ब द्धी मूलभतू असते िे हसद्ध करते. कारि ब हद्धवाद िा तववज्ञानात्मक हविारािे 
मागइदशइक तवव आिे. मानवाने अगदी प्रारंभी हनमाि केलेली तववज्ञाने म्ििजे अलौहकक शक्तींच्या 
साह्याहशवाय हनसगातील घडामोडी भौहतक कारिानंी घडतात िे समजून घेण्यािे मानवी ब द्धीिे अगदी 
पहिले प्रयत्न िोते. हनसगइ िी ब हद्धप्रमाि आहि हनयमबद्ध पद्धती आिे िा हवश्वास या प्रयत्नािा प्रयािचबद  
िोता. असा हवश्वास बाळगिे त्यावळेी मानवाला शक्य झाले. कारि त्याकाळी मािसािे मन आध्याव्त्मक 
गूढ गोष्टींनी अद्याप भ्रातंहित्त झाले नव्िते चकवा धार्वमक मायाजालाने मोिम ग्ध झाले नव्िते. आपलया 
स्वाभाहवक अवस्थेत हनसगाच्या संवाहदत्वाने त्यावळेी मािूस कायइ करू शकत िोता. तववज्ञान आहि धमइ, 
ब द्धी आहि श्रद्धा, याचं्यातील अन्योन्य संबधं पहिमी जगाच्या र्हतिासात स्पष्टपिे शोधता येतात. 
हनसगइव्यापारािंी मोकळी हिहकत्सा करिारे हवज्ञान आहि “िागंले जीवन” िे उहद्दष्ट ठरवनू ते 
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गाठण्यासाठी ब हद्धप्रमाि योजना आखिारे तववज्ञान िी हिस्ती धमािा उदय िोण्यापूवी हकत्येक शतके 
प्रािीन ग्रीस देशामध्ये प्रगलभ दशलेा पोिोिली िोती. वैज्ञाहनक हिहकत्सा आहि तववज्ञानात्मक हविार 
यािंा प्रारंभ िोण्यापूवीि हनसगइधमइ जन्माला आला िोता. िा धमइ अधइवट ईश्वरहवज्ञानािी पद्धती िोती. पि 
अशा पद्धतीस द्धा मानवी ब द्धीनेि हनमाि केलया िोत्या. त्यातील ईश्वरहवज्ञानस द्धा ज जबी िोते. कारि 
हनसगइधमािे देव मािसाने स्वतःच्या प्रहतमेबरि कूम हनमाि केले िोते आहि ते हनसगाति वास करीत िोते. 

 
र्तर देशाचं्या प्रािीन संस्कृतीिे र्हतिास अद्याप रिले जावयािे आिेत. सध्या उपलबध असलेलया 

सामग्रीवरून असा हवश्वसनीय प रावा हमळतो की खऱ्या अथाने धमािा उगम मागािूनि झालेला आिे. 
भारतामध्ये वदेाचं्या हनसगइधमाच्या मागािून ब हद्धप्रमाि हिहकत्सा स रू झाली. त्यािी नोंद अंशतः 
उपहनषदात सापडते. या हिहकत्सेतून प ढच्या काळातील तववज्ञानाच्या पद्धती जन्माला आलया. वदेान्त 
आहि गीता यामध्ये उपदेहशलेला चिदू धमइ िा बऱ्याि नंतरच्या काळातील धमािी वाढ आिे. भारताच्या 
र्हतिासात िा क्रम स्पष्टपिे दाखवनू देता येत नािी. कारि येथलया र्हतिासात मधून मधून मोठमोठे खंड 
पडले आिेत. अहतव्याप्ती, प नस्संस्करि वगैरे प्रकारिी घडले आिेत. त्याम ळे स्पष्ट अन क्रम लावता येत 
नािी. चिदूधमइ िा कािी कोण्या देवाने प्रगट केलेला धमइ नािी. िीनमध्ये स द्धा चिद स्थानातून भ्रष्ट 
स्वरूपािा बौद्धधमइ तेथे जाऊन पोिोिेपयंत ज्याला धमइ म्ििता येईल असा तेथे नव्िताि. प्रािीन िीनमध्ये 
प्राम ख्याने दोन हविारप्रवाि वािात िोते. त्यापैकी कान्फ्यहूशयन [कॉन्फ्यहूशअस् या िीनी तवववेवयाच्या हविारप्रिालीला 
कॉन्फ्यहूशयन मत म्िितात. हपतृभव्क्त, परोपकार, न्याय, प्रयोजकता, प्रज्ञा आहि हनष्ठा िी या पद्धतीिी मूलतववे आिेत. िीनिे नीहतशास्त्र, 
हशक्षिपद्धती, राज्यपद्धती आहि धमइ यािंा म ख्य आधार कॉन्फ्यहूशयन मत िोता.] मत िे ब हद्धावादी िोते; आहि ताओ-मत [ताओ 
यािा अथइ हनसगािे तवव असा आिे. या तववाच्या साह्याने हवश्वव्यवस्था प्रपिं करते असे िे मत सागंते. िे मत कमीतकमी संस्थारूप आहि 
हनसगइतववाशी ज ळिारे सदािरि यािंा प रस्कार करते. ताओ मत िे उदारधमी आिे. लाओत्से (र्. स. पू. ६ व ेशतक) िा यािा पहिला प्रवतइक 
मानला जातो.] िे हनसगइवादी िोते. 

 
जागहतक र्हतिासाच्या आजच्या अवस्थेत हवश्वेहतिास रिला जाईपयंत पािात्य जगातील 

हविाराचं्या उत्क्रातंीिा र्हतिास िा सामान्य नम ना मानावयास िरकत नािी. हिस्ती धमािा उदय 
िोण्याच्या ६०० वष े पूवी ग्रीस देशात बौहद्धक जीवनािी जी वाढ झाली हतने आध हनक मानवी संस्कृतीिा 
आध्याव्त्मक पाया घातला. ग्रीसच्या बौहद्धक जीवनािा जोम र्तका प्रभावी िोता की, एक िजार वषापेक्षािी 
अहधक काळपयंत यरूोपीय मानवाच्या मनावर विइस्व गाजहविाऱ्या संघहटत हिस्ती धमाच्या आघातालािी 
न ज मानता ते हटकून राहिले. प्रािीन ग्रीक हविार–संपदा ब हद्धवादी िोती. त्याम ळे हतने हनमाि केलेले 
आद्य तववज्ञान जडवादी िोते. “मिान तवववतेे्त जन्माला येण्याच्या हकतीतरी आधी हवश्वाबद्दलच्या अहधक 
स्वैर आहि अहधक प्रब द्ध कलपना तेथे समाजाच्या वरच्या थरात पसरलया िोत्या.” [Lange, History of 
Materiaism] 
 

थेहलस या आद्य तववववेयापासून स रू झालेले धाडसी हविारवतंािें एक मिान तारामंडल तेथे 
हनमाि झाले. त्यानंी हनसगाच्या बािेर न जाता हवश्वािी कोडी उलगडण्यािा प्रयत्न आरंहभला. 
“कारिाहशवाय कािीिी घडत नसते,” िा या प्रयत्नािा प्रयािचबद  िोता. अनॅक्सगॅोरसने “जग 
घडहविाऱ्या ब हद्धतववािा” हविार माडंला. त्यानंतर दोन िजार वषांनी ब हद्धवादाच्या या आद्य द्रष्ट्याकडून 
फ्रें ि राज्यक्रातंीच्या ध हरिानंी स्फूर्वत घेतली. त्यािी पहरिती रोबसॅ्पीअरकडून ब हद्धदेवतेिी प्रहतष्ठापना 
झाली. अपोलोहनयाच्या डायोजीहनस या तववववेयाने उद्घोहषत केले की, जगािे हनयंत्रि ब द्धीम ळे िालते 
आहि ब द्धी आहि वायू िी एकरूप आिेत. लयकूीपॉस याने असे प्रहतपादन केले की, लोगोस [लोगोस या ग्रीक 
शबदािा मूळ अथइ शबद, वािी, ब द्धी असा आिे. िेलेनवादी आहि नवप्लेटोवादी तवववेवयानंी लोगोस या शबदापासून एक हवहशष्ट गढूतवव कव्लपले. 
िे तवव सृष्टीत वसत असते आहि ते सृष्टी हनयत करिारे हक्रयाशील तवव असते अशी त्यानी कलपना केली. हिस्ती ईश्वरहवज्ञानात प रुषत्रयीतील 
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द सरा प रुष येशू हिस्त याला लोगोस मानण्यात येते.] (ब हद्धतवव) िे द सरे–हतसरे कािी नसून अिूच्या व्यापारािे 
हनयंत्रि करिारे याहंत्रक हनयम आिेत. वास्तवशास्त्रािा आद्य जनक हडमॉहक्रटस याने आपलया पूवइसूरींिे 
हविार साररूपाने ग्रहथत केले िोते. त्याच्या मते हनसगातील घडामोडी अहनवायइतेम ळे घडतात िे 
गृिीततवव हनसगाच्या अभ्यासाला आवश्यक आिे. तसेि हनसगाच्या कोित्यािी ब हद्धप्रमाि ज्ञानालािी ते 
आवश्यक कारि आिे. एम्पीडोव्क्लसने ब द्धी वा य क्ती िी मूलद्रव्यािंा हनत्यधमइ आिे असे मानले िोते. 
र्हलयाहटक पंथािा संस्थापक झेनोफेहनस िास द्धा ब हद्धवादीि िोता. 

 
साके्रहटस कािी एकटाि हवषािा प्याला हपिारा तवववते्ता झाला नािी. हिस्ती ईश्वरहवज्ञानािा प ढे 

आधारस्तंभ झालेलया ॲहरस्टॉटलला आपला जीव बिावण्यासाठी अथेन्स सोडून पळून जाव े लागले. 
प्रोटॅगोरसिे सारे गं्रथ जाळण्यात आले िोते. त्यालािी हनसगइधमाच्या प रोहितशािीच्या क्रोधाच्या 
किायातून हनसटण्यासाठी पलायन करिे भाग पडले. अनॅक्सगॅोरसला कैद करण्यात आले िोते; पि 
कसेबसे हनसटून त्याने आपला जीव बिावला. डायोजेहनसिा नाव्स्तक म्ििून अनव्न्वत छळ झाला. र्तके 
िोऊनिी या आद्य तववववेयािंी ज्ञानसंपदा अधःपहतत हनसगइधमाच्या छळातून बिावनू राहिली, र्तकेि 
नव्िे तर प ढे हिस्ती धमाच्या जबरदस्त िललयालािी दाद न देता ती तगून राहिली. हिस्ती 
ईश्वरहवज्ञानाला ‘नाव्स्तक’ ॲहरस्टाटलिे प्रामाण्य मान्य करावे लागले. र्हतिासाने उगहवलेला िा सूडि 
नव्िे का? 
 

अनेक प्रकारच्या व्याख्यामं ळे म्ििा चकवा ब हद्धप्रमाि व्याख्येच्या अभावाम ळे म्ििा ‘स्वातंत्र्य’ आहि 
‘सत्य’ या दोन कलपना व्यविारी मािसानंी केवळ ताव्त्वक चितन म्ििून बाजूला सारलया िोत्या. तथाहप 
स्वातंत्र्यािे अन्वषेि िे मानवजातीिे हतच्या जीवशास्त्रीय पाश्वइभमूीपासून हभन्नत्व दशइहविारी पे्ररक शक्ती 
आिे. बि धा सवइकाळ िी शक्ती जाहिवचे्या आवरिात खोलवर दडून राहिलेली असली तरी ती अत्यंत 
मूलभतू अशी मानवी पे्ररिा आिे. खरे पिाता प्राहिजीवनापासून वारसािक्काने मानवजातीला हमळालेला तो 
ठेवा आिे. अथात् मानवप्रािी जन्माला येण्यापूवीच्या जैहवक-उत्क्रातंीच्या प्रहक्रयेच्या संदभात म क्त 
िोण्याच्या पे्ररिेला स द्धा शारीहरक ग िाथइ आिे. िी पे्ररिा जीवनाथइ कलिाच्या रूपाने अहभव्यक्त िोते. 
जगण्यासाठी मािसाला हनसगइशक्तीच्या भयानक समाघातातून पार पडावे लागते. [जीवनदेवता (Eros) आहि 
मृत्य देवता (Death), जीवनप्रवृत्ती आहि हवनाशप्रवृत्ती याचं्या संघषात सासं्कृहतक प्रगतीिा अथइ साठलेला आिे. िा संघषइजीवनािा मिववािा 
गर्वभताथइ आिे. म्ििून सासं्कृहतक प्रगतीिे विइन मानवजातीिा जीवनाथइ कलि या शबदात केले पाहिजे. 

 
– Sigmund Freud. – Civilisation and its Discontents.] जगण्यासाठी सिेतनानंी अिेतन सृष्टीच्या 

गळफासातून म क्तता करून घेतली पाहिजे र्तकेि नव्िे तर ख द्द जीवनाच्या र्तर आहवष्ट्काराशी स द्धा 
त्यानंा झगडा द्यावा लागतो. म्ििून जीवनाथइ कलिात मानवाला हमळिारा प्रत्येक हवजय म्ििजे 
स्वातंत्र्यािा हवजय िोय. 

 
मानवी स्वभावािे जे जीवशास्त्रीय सार आिे. त्यात सत्याच्या तववज्ञानात्मक आहि नैहतक कलपनेिा 

मागोवा घेिे िे अहधक हबकट काम आिे. सत्य िे केवळ अध्यात्मशास्त्रीय वस्तू नािी का? तशी ती असती तर 
मानवाच्या स्वभावाशी हतिा कािीिी संबंध राहिला नसता. जीवनािी उत्क्रातंी वस्त रूप हवश्वात ग ंतली 
गेली असलयाम ळे मानवी स्वभाव भौहतकरीत्या हनयत िोतो. मानव तववज्ञानात्मक हविार माडूं शकला, 
हनसगात अलौहकक शक्ती कलपू शकला, आध्याव्त्मक हवश्वशक्ती भाव ू शकला आहि नैहतक मूलयािंी 
जािीव त्याला झाली. िे सगळे खरे असले तरी मानवजात अवतीिइ िोण्यापूवी सगळीि कािी आध्याव्त्मक 
पोकळी नव्िती. मानवपूवइ कालातील अवशषेािंा साठा मािसाला ‘मनस्’ (Psyche) [Psyche या शबदािा धात्वथइ 
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‘श्वास घेिे’ असा आिे. त्यावरून प ढे जीव, आत्मा, हित् असे अथइ त्याला प्राप्त झाले. हित्त या शबदातिी ‘हित्’ आिेि.] च्या रूपाने प्राप्त 
झाला िोता. िे ‘मनस्’ म्ििजे मत्यइ मानव आहि अमर जगच्छक्ती यानंा साधंिारी गूढ वस्तू नव्िे. तो 
मनािाि स प्तावस्थेत असलेला भाग िोता, मानवािा तो जैहवक वारसा िोता; प्राथहमक मानव तसेि त्यािे 
प्राहिपूवइज याचं्या एकंदर अन भवािे ते कोठार िोते. ‘मनस्’ िी गूढ शक्ती नव्िे. कारि आता 
मानसशास्त्रािा हवषय या दृष्टीने मनस् िे वास्तव रासायहनक (Physico–chemical) द्रव्यघटक सम दाय 
म्ििून दाखहवता येिे शक्य झाले आिे. या घटकाचं्या साह्याने तववज्ञानाला वास्तवशास्त्र आहि मानसशास्त्र 
या दोिोंना साधंिारा सेत  बाधंिे शक्य झाले आिे. द सऱ्या शबदात सागंावयािे झालयास मनस् िे मािसाला 
त्याच्या सवइ आध्याव्त्मक लक्षिासि हनसगइमातेशी, वस्त रूप जगाशी, जोडिारी नाळ आिे. मन ष्ट्यजातीने 
कव्लपलेली आहि हनर्वमलेली नैहतक मूलये आहि अध्यात्मशास्त्रीय कलपना िी भौहतकरीत्या हनयत िोतात. 
कारि ‘मनस्’ िी भमूातेिीि कन्यका आिे. 

 
म्ििून सत्य िी केवळ तववचितनात्मक कलपना नव्िे. मानवाच्या अन भतूीिा तो एक हवषय आिे. 

ती एक वस्त व्स्थती आिे. सत्य म्ििजे वस्त हनष्ठ अव्स्तत्वाशी जमिारा मेळ िोय, अन भवाच्या दोन 
हवषयातंील परस्परसंबधं िोय, म्ििून सत्य िे ज्ञानािा गाभा आिे. “ज्ञान िी शक्ती आिे” िी ज नी म्िि 
हनरथइक नािी. अहखल मानवजातीच्या अन भवािे ते सार आिे. जीवनाथइ कलि िी प्राहिसृष्टीत आंधळी 
पे्ररिा िोती. पि म क्त िोण्यासाठी मानवािी जी धडपड िालू असते ती हनसगइशक्तीच्या ज ल मातून म क्त 
िोण्यासाठी असते आहि हतिी पे्ररिा मानवाच्या हनसगइज्ञानात असते. मानवािे हनसगािे ज्ञान जसजसे 
वाढत गेले तसतसा म व्क्तसंग्रामात तो अहधकाहधक हवजयी िोत गेला. स्वातंत्र्यािी अन्वषेिा जीवशास्त्रीय 
वारसा म्ििून मानवजातीला प्राप्त झाला त्या अन्वेषिेनेि वन्य मानवात ज्ञानलालसा हनमाि केली. 
त्याम ळे हनसगइशक्तीशी झगडण्यािे सामर्थयइ त्याला प्राप्त झाले. मानवजातीच्या जीवनात सत्यशोधन आहि 
स्वातंत्र्यािी अन्वषेिा यािंा घहनष्ठ संबंध असून त्याति मानवी स्वभावािे सार आिे. 

 
——— 

  



 

 

अनुक्रम 

प्रकरण ३ 
 

हनयमबद्ध हवश्व 
 
तववज्ञानाच्या र्हतिासातील एक मिववपूिइ घटना म्ििजे ईश्वरहवज्ञान आहि पीठपंहडती हवद्या या 

दोिोंनी हनयमबद्ध हवश्वािी अथइगभइ कलपना प ढे आिली आहि ती वाढहवली. [धार्वमक श्रद्धानंा ब द्धीिे हनकष लाविे 

आहि त्या व्यवव्स्थत पद्धतीने माडंण्यािा प्रयत्न करिे िे ईश्वरहवज्ञान िोय.] िी कलपना माडंण्यात प्रम ख थॉमस ॲहक्वनस, 
अलबटइस् मग्नस, डन्स स्काटस्, ओकॅम आहद पीठपहंडत िोते. या कलपनेपासून स्फूती घेऊन हगओदइनो 
ब्रनूो, क्यसूा, कोपर्वनकस आहि गहॅलहलओ याचं्या सारख्यानंा आध हनक हवज्ञानािा पाया घालता आला. 
हनयमबद्ध हवश्वािी िी कलपना नव्या हविारािंा प्रयािचबद  ठरली, हतच्या हशवाय हवज्ञान वाढिे शक्य 
नव्िते. तथाकहथत प्रकटीकृत धमाच्या गूढवादाच्या विइस्वाखाली मध्यय गीन तमोय गाच्या गभात आध हनक 
हवज्ञानािे अंक र वाढत िोते. सबंध एक िजार वषे हटकलेलया झगड्यात अखेरीस धमइश्रदे्धवर ब द्धीने हवजय 
हमळहवला. 

 
यापेक्षािी मिववािी गोष्ट म्ििजे हिस्ती शकाच्या पहिलया सिस्रकातस द्धा ब द्धी धमइश्रदे्धखाली 

सवइस्वी दबली गेली नव्िती. जीिइ झालेली अहत प्रािीन समाजव्यवस्था उध्वस्त झालयानंतर आध्याव्त्मक 
अराजक माजले िोते; तो काळ असा िोता की फ्रार्डने विइन केलेले “भ्रहमष्ट आपले भ्रामक छंद प्रत्यक्ष 
कृतीत आिून जग स धारण्याच्या खटाटोपात िोते.” [हसग्मंड फ्रॉर्ड – संस्कृती आहि तद द्भतू असंतोष Civilisation and its 

Discontents.] असे भ्रहमष्ट मोठ्या वाढत्या संख्येने एकत्र येत असत आहि आपलया भ्रातं्यानंा अन सरून या 
द ःखमय आहि हनराश जगात स्वास्र्थय हनमाि करण्यासाठी साम दाहयक भ्राहंतसृष्टी हनमाि करीत असत. 
पि मानवी स्वभावातील ब हद्धवादी मूलघटकाने या सवइ आपत्तीना यशस्वी रीत्या तोंड हदले आहि अखेरीस 
सवइशव्क्तमान् ईश्वर आहि परृ्थवीवरील त्यािे अहधक शव्क्तशाली दलाल याचं्या हवरुद्ध मानवािे बडं करून 
त्याने स्वतःिे आसन प नः व्स्थर केले. वस्त तः प्रकटीकृत धमािा गूढवाद िास द्धा मानवी स्वभावात अंगभतू 
असलेलया ब हद्धवादािे हवपयइस्त स्वरूप िोय. गूढवाद हनसगातील व्यवस्था नाकारीत नािी, ईश्वराच्या 
अतक्यइ र्च्छेप्रमािे ती िालते, असे तो सागंतो. गूढवादाप्रमािे िी व्यवस्था र्तकी भव्योदात्त असते की 
मानवी ब द्धीला ती अनाकलनीय िोते. 

 
“जीवनाच्या मूलयािंा दजा खाली आििे आहि सत्य जगािी प्रहतमा भ्रामक रीतीने हवकृत करिे िे 

धमािे तंत्र आिे; त्यात ब द्धीवर दबाव आििे िे पूवइगृिीत असते. मानहसक बाल अवस्थेिे सक्तीने 
दृढीकरि करिे आहि त्यािे साम दाहयक भ्रातंीत रूपातंर करिे याचं्या योगाने धमइ असंख्य लोकानंा 
वैयव्क्तक मनोहवकृतीपासून सावरून धरतो.” [हसग्मंड फ्रॉर्ड – हकत्ता.] यािा अथइ असा की अहनहिततेच्या 
सागरात र्तस्ततः िेलाविाऱ्या त्रस्त मानवी आत्म्याला गूढवादी धार्वमक श्रद्धा िेि केवळ एक सान्त्वन 
असते, पि िी केवळ तात्प रती तरतूद असते. धमािी उत्पत्ती आहि र्हतिास या मानसशास्त्रीय समस्या 
आिेत, मानवी मनाच्या उत्क्रातंीत त्या अंगभतू आिेत. या समस्या सोडहवण्याच्या प्रयत्नािा प्रारंभ “श्रद्धा 
ठेविे िा मानवी स्वभाव आिे” अशासारख्या अघळपघळ अन मानधपक्यानंी न करता ते प्रयत्न सरळ स्पष्ट 
आहि प्राथहमक प्रश्नापासूनि झाले पाहिजेत. 
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“मानवी प्राण्याने या मतािंा स्वीकार का केला आहि त्या मतापयंत तो कसा पोिला? प्राथहमक 
मानवाच्या पहरव्स्थतीत असे काय िोते की ज्याम ळे त्याने अशा अमूतइ कलपनानंा साकार केले? हनसगामध्ये 
स्पष्ट आहि प्रत्यक्ष प रावा नसता हनसगातीत अशा एक वा अनेक शक्तींच्या कलपना त्याने का हनर्वमलया? 
देवतेहवषयीिी अव्यक्त कलपना मानवाच्या मनाला प्रथम कशाम ळे स िली? आहि प्रारंभीच्या असंख्य 
देवतातून मिान् आहि अपहरहमत अशा एकाि देवतेिी कलपना कशी उद्भवली? म ळाति देव आिेत या 
गोष्टीवर मािसाने हवश्वास का ठेवला? आहि असंख्य देवाकंडून एकाि देवाकडे त्याने धाव का घेतली?” 
[गँ्रट ॲलन – ‘देवकलपनेिा हवकास’ The Evolution of the Idea of God.] 

 
अशा प्रस्त त प्रश्नािंी उत्तरे मानवजातीच्या बौहद्धक हवकासािी तववज्ञानाच्या दृहष्टकोनातून 

तपासिी केली म्ििजे सापडतात. अशा तपासिीत असे आढळून येते की, वन्य मानवाच्या ब हद्धवादाला 
आलेलया वैफलयाम ळे त्याने धमािा आश्रय घेतला. प्रत्यक्ष हवज्ञानाच्या अभावी आहि त्या प्राथहमक य गाच्या 
हवहशष्ट अवस्थेत तसे हवज्ञान संपादन करण्यािी शक्यता नसलयाम ळे हवज्ञान आहि तववज्ञान यािें पूवइसूरी 
जे प्रािीन मिान हविारवंत त्यानंी हनसगािी ब हद्धप्रमाि उपपहत्त लावण्यािे जे पहरश्रम घेतले ते चितनात्मक 
असिे अपहरिायइ िोते. मात्र फारि थोडे समथइ प रुष चितनात्मक हविाराचं्या, घेरी आििाऱ्या उत्त ंग 
हशखरावर आरूढ िोऊ शकत असत. र्तरेजनाचं्या वायाला भ्रहमष्टािंा आभासि येत असे. संस्कृतीच्या 
उषःकाली हनसगइधमइ मानवी हजज्ञासेिे हिरकाल समाधान करू शकत नव्िता. मानवजातीच्या क मार 
अवस्थेत वाढत्या ब द्धीला सामान्यतः बाहलशपिा ओलाडूंन प ढे जािारे आहि अहधक पटिारे असे कािी 
तरी िव ेिोते. “मानवी समाजाच्या कालपहनक व प्रतीकात्मक सादृश्याचं्या द्वारा भौहतक, आध्याव्त्मक आहि 
नैहतक अशा सवइ गोष्टींच्या हवशदीकरिािा प्रयत्न म्ििजे धमइ िोय. थोडक्यात, हवश्वव्यापी समाजशास्त्रीय 
सवइ हवश्वि समाजसंस्था असे ते एक गृिीत तवव िोते, आहि त्यािे स्वरूप गूढवादी िोते.” [एम्. गॉ. M. Guyav, 
– भहवष्ट्यकालातील अ-धमइ. The Non–Religion of The Future] 

 
िे गृिीत तवव बौहद्धक आिे असे म्िििे अहधक योग्य िोईल. प्रत्येक गोष्टीला कारि असते असा 

सिजप्रवृत्त समज असलयाम ळे मािसाच्या अन भवाच्या हवषयािंी कारिे जरी त्याला प्रत्यक्षात सापडली 
नािीत तरी तशी ती कव्लपिे त्याला भाग िोते. हवहवध वास्तव घटनाचं्या अशा कालपहनक कारिातून शवेटी 
त्याला अंहतम कारिाकडे जािे क्रमप्राप्त िोते. “धमाच्या र्हतिासाच्या आध हनक शास्त्रा”च्या शोधासंबंधी 
समारोप करताना हवरोधी मतािा एक अहधकारी प रुष हलहितो की, “अन भवािा हवपयइस्त अथइ करून 
त्यावरून रिलेलया द ष्ट तकइ सरिीतून देव व आत्मा याहवषयीच्या कलपना प्रारंभी हनमाि झालया.” [अँियू लँग 
– ‘धमािी घडि.’ The Making of Religion.] 

 
धार्वमक हविारािंा उगम व त्यािंा हवकास या हवषयीिा तकइ श द्ध दृहष्टकोि िा सवइमान्य अहधकारी 

प रुषानंी केलेलया धमाच्या व्याख्याशंी ज ळिारा आिे. धमाच्या व्याख्यािें दोन वगइ पडतात. एक “बौहद्धक” 
आहि द सरा “भावनात्मक.” “ज्या रिस्यािे स्पष्टीकरि समजून घेिे मािसाला अपहरिायइ वाटते त्या 
रिस्यािी मान्यता म्ििजे धमइ िोय.” िी िबइटइ स्पेन्सरिी व्याख्या सवात अहधक समपइक बौहद्धक व्याख्या 
आिे. त्यात ‘रिस्य’ आहि ‘स्पष्टीकरि’ िे मिववािे शबद आिेत. संस्कृतीच्या प्रारंभापासून हनसगाच्या 
रिस्यािें स्पष्टीकरि करण्यािा प्रयत्न मानव करीत आला आिे. या प्रयत्नात अथाति मानवाला या 
रिस्यािंा स्पष्टाथइ लावता येतो िे गृिीत धरण्यात आले िोते. या गृिीतकािा पाया मानवातील सिजप्रवृत्त 
ब हद्धवाद िा िोता. या व्याख्येप्रमािे धमइ आहि हवज्ञान यात फारि थोडा फरक आिे. कारि हवज्ञानस द्धा 
हनसगाच्या रिस्यािें स्पष्टीकरि करण्यािा प्रयत्न करते. मात्र हवज्ञान असे गृिीत धरून िालते की िी 
रिस्ये म्ििजे हनसगािे अज्ञात असे संबधं आहि व्यापार असतात; आहि ते शोधून काढून त्यािंा अन्वयाथइ 
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समजून घ्यावयािा असतो, िा अन्वयाथइ कालपहनक असेल तसा अन भवजन्यिी असेल. तथाहप 
हनसगइरिस्यािें धमाने केलेले स्पष्टीकरि िे कालपहनकि असते. हनसगइधमािे देव चकवा एकेश्वरवादातील 
परमेश्वर िे हवज्ञानातील कव्लपत गृिीततववाशी सदृश आिेत. या दृष्टीने हविार केला म्ििजे धमइ िी 
हवज्ञानािी पूवावस्था आिे, असे मानाव े लागते. तसेि ज्ञान आहि सत्य िी शोधण्याच्या मानवाच्या 
िव्यासािीिी ती पूवावस्था आिे; मूलतः हविारािी ती ब हद्धप्रमाि पद्धती आिे. मानवािी प्रत्यक्ष ज्ञानसंपदा 
अप री असलयाम ळे हतला मयादा पडतात. ज्यावळेी उपलबध ज्ञानसंपदा औपपहत्तकदृष्ट्या पडताळा 
हमळण्याजोगी गृिीततवव ेस्थापन करण्याला अप री पडते त्यावळेी ज्ञानासाठी आस सलेली मानवी िेतना 
अपहरिायइपिे कलपनेकडे धाव घेते यािाि पहरिाम धमइ िोय. 

 
या के्षत्रातील र्तर समथइ संशोधकानंी धमाहवषयींच्या या के्षत्रात आिखी भर घातली आिे. 

उदािरिाथइ सबॅाहतअे या पहंडतािा हनष्ट्कषइ असा की “ज्या रिस्यमय शक्तींवर स्वतःिे भहवतव्य अवलंबून 
आिे असे जािवलयाम ळे त्या शक्तींबरोबर संत्रस्त आत्मा व्यविार करतो आहि स्वेच्छेने जािीवपूवइक संबधं 
ठेवतो तो व्यविार वा संबधं म्ििजे धमइ िोय.” [अे. सबॅाहतअे A. Sabatier – ‘धमाच्या तववज्ञानािी रूपरेषा.’ Outlines of a 

philosophy of Religion.] धमइ म्ििजे वैफलय पावलेला वन्य मानवािा ब हद्धवाद असे जे वर साहंगतले त्याच्याशी 
िी व्याख्या ज ळिारी आिे. हनसगािे अज्ञात व्यापार आहि संबधं िे मानवी ब द्धीच्या आटोक्याबािेरिे आिेत 
असे सागंण्यात येते. त्यािें हनयमन कालपहनक शक्ती करतात; या शक्ती मूलतः मानवापासून हभन्न नसतात, 
या शक्तींशी मानव संबधं प्रस्थाहपत करू शकतो. मानवी अव्स्तत्वाला व्यापिाऱ्या हनसगाच्या सवइप्रहक्रया 
हनयत असतात. त्या कशा हनयत िोतात िे मानवाला अज्ञात असते. म्ििून सृष्टीिी यंत्रिा िालहविाऱ्या 
ज्या शक्ती कव्लपलया जातात त्या शक्तीवरि मानवाने अवलंबनू राहिले पाहिजे. सबॅाहतअेच्या हनष्ट्कषािे 
मिवव फ्राईडने हिहत्रत केलेलया धार्वमक मनोवृत्तीत प्रत्ययास येतात. 

 
मानवशास्त्र िे मानववशंाच्या प्राथहमक अवस्थेिा हविार करते. तथाहप फे्रझरिी धमािी व्याख्या 

सवइकाल लागू पडिारी आिे. “हनसगइ आहि मानवी जीवन यािें हनयंत्रि आहि मागइदशइन करिाऱ्या 
मानवापेक्षा श्रेष्ठ अशा शक्तींिी आराधना करून त्यानंा प्रसन्न ठेविे िाि धमइ िोय.” [जेम्स फे्रझर – ‘स विइशाखा’ 

Golden Bough.] अशी फे्रझरने धमािी व्याख्या केली आिे. हनसगइधमाच्या देवतािंी यज्ञाच्या द्वारे मनधरिी 
करण्यात येत असे. धमाच्या नंतरच्या अवस्थेत िाि िेतू प्राथइनेच्या योगे साध्य करून घेण्यात येत असे. 
फे्रझरच्या धमइव्याख्येिे म ख्य सूत्र असे की धार्वमक हविारािी–मग तो धमइ अनेक देवतािंी पूजा करिारा 
असो वा एकाि देवािी पूजा करिारा असो – मूळिी कलपना अशी की हनसगइ िा हनयमबद्ध पद्धती आिे. िे 
हनयम अलौहकक शक्तीनी घालून हदलेले असतील; परंत  ज्या अथी ते मानवी जीवनािे हनयंत्रि करतात 
आहि हनसगइक्रमािे मागइदशइन करतात तसेि त्याचं्या अन रोधाने मानवीजीवन जगते त्या अथी ते हनयम 
शोधून काढिे शक्य असते. म्ििून “हविारािंी एक शाखा” अशी मकॅ्सम लरने धमािी व्याख्या केली. श्रद्धा 
आहि हविार िी मानवाच्या मेंदूिी एकाि स्वरूपािी काये नािीत, हविार करिे िी बौहद्धक प्रहक्रया आिे. 

 
धमाच्या भावनात्मक व्याख्याकंडे वळले म्ििजे श्लीरमाखरिी व्याख्या सवात अहधक प्राहतहनहधक 

वाटते. त्याच्या मते “हनभळे ईश्वराधीनतेिी भावना म्ििजे धमइ” िोय. या व्याख्येने सबॅाहतएच्या बौहद्धक 
व्याख्येशी असलेले साम्य स्पष्ट आिे. िी भावना कशी वाढली? आहि सवइशव्क्तमान देवािी कलपना तरी 
कशी स िली? हविारािे संकलपन िीस द्धा बौहद्धक प्रहक्रया असते. हनसगइघटनािंी कारिे शोधण्यािी 
सिजप्रवृत्ती िी देवकलपनेच्या हवकासािा प्रारंभचबद  आिे. पहरिामतः हनसगाच्या हवहवध घटनािें हनयंत्रि 
करिाऱ्या अनेक अहतमान ष शक्तींिा मागोवा घेता घेता अखेरीस एका सवइश्रेष्ठ शक्तीकडेि मानव पोितो. 



 

 

अनुक्रम 

अंहतम कारिाहवषयीिी (Final Cause) अध्यात्मशास्त्रीय कलपना िीस द्धा बौहद्धक कलपना आिे. कारि 
तीत िमत्कारानंा स्थान नसते. िमत्कार म्ििजे नसत्यातून असते हनमाि करिे. िमत्कार िा धार्वमक 
श्रदे्धिे हवहशष्ट लक्षि असतो. हनसगाच्या प्रहक्रयावंर मानवािा कािीिी प्रभाव पडू शकत नािी; त्या 
स्वतःहसद्ध असतात असा अन भव आलयाम ळे सवइस्वी परावलंबी असलयािी भावना मानवात उद्भवते. अशा 
अगहतक अवस्थेत या जगािा हनमाता आहि शास्ता असा एक परमप रुष आिे अशी कलपना तो करतो. 
अशाप्रकारे मानवाकारी असो चकवा गूढ स्वरूपी असो, मानव एक अंहतम कारि कव्लपतो आहि त्याच्याप ढे 
शरिागती पत्करतो. असे करताना कोित्या एकाद्या धमइपथंाला तो शरि जातो असे नव्िे तर तो आपलयाि 
उपजत ब हद्धवादाला शरि जात असतो. 

 
श्लीरमाखरच्या धमइव्याख्येला एक अथइपूिइ अन षंजक (corollary) आिे तो असा:– “धमइभावना िी 

पराधीनतेिी भावना आिे िे हनःसंशय खरे. पि या भावनेतून खरोखरीि धमािा उदय व्िावयािा असेल तर 
मानवाच्या अंतःकरिात एक प्रहतहक्रया हनमाि व्िावी लागते; आहि ती म्ििजे हवमोिनािी र्च्छा िी िोय” 
[गॉ. “भहवष्ट्य काळातील अ-धमइ”] श्लीरमाखरच्या व्याख्येिा गर्वभताथइ धमाच्या एका अजे्ञयवादी र्हतिासकाराने 
सागंावा िे हवशषे मिववािे आिे. पराधीनतेिी भावना धमाबरोबरि उत्पन्न िोते असे नव्िे, तर ती धमािी 
उत्पत्ती िोण्याच्या पूवीिी िोती आहि हतने धमाला जन्म हदला. मिान वस्तूच्या (भौहतक हवश्वाच्या) अभेद्य 
कायद्यावर लघ तम वस्त  (मानव) सवइस्वी अवलंबनू असते िी भावना ऐहिक असते, ती पूिइपिे ब हद्धवादी 
असते. हवज्ञान आहि धमइ याचं्यातील संबंध िा असा असतो, त्यात कायइकारिभाव आिे. हनसगािे व्यापार 
आहि त्यािे संबधं या हवषयीिे मानवािे ज्ञान जसजसे वाढत जाते तसतशी या पराधीनतेच्या भावनेिी 
तीव्रता कमीकमी िोत जाते. अशा ज्ञानाच्या अभावी अन भवातून उद्भवलेली पराधीनतेिी भावना मािसाच्या 
मनािी पकड घेते. मग तो स्वतःच्या कलपनेनेि एक उद्धारकता हनमाि करतो आहि त्याला सवइस्वी शरि 
जाऊन आपलया अंगी वसत असलेली मृत्य प्रवृत्ती ह्या दण्डदेवतेच्या तावडीतून आपली स टका करून 
घेण्यासाठी धडपडतो. 

 
श्लीरमाखरच्या सश्रद्ध ब हद्धवादाच्या अन षंजकातील अत्यंत मिववािे सूत्र म्ििजे ईश्वरावरील पूिइ 

परावलंहबत्व िा मानवाच्या स्वातंत्र्यपे्ररिेिा प्रहतहनधी िोय. हनसगािे ज्ञान करून घेण्याला मािूस उत्स क 
असतो, कारि हनसगाच्या जािातून म क्त िोण्यािी शक्ती त्याला ज्ञानाम ळे प्राप्त िोते. ज्ञानािे िे उहद्दष्ट 
सफल न झालयाम ळे हवज्ञानपूवइ य गातील मानव सवइ शव्क्तमान देवाला शरि जातो आहि त्याच्या साह्याने 
चकवा अन ग्रिाने हवमोिनािी आशा बाळगीत असतो. म्ििजे एकंदरीत मानवाच्या हनसगाहवरुद्ध िालू 
असलेलया संग्रामािी अहभव्यक्ती म्ििजे धमइ िोय. त्यात हनसगातीत असे कािीिी नसते. 

 
शवेटी हवलयम जेम्स यािी भावनात्मक व्याख्या अशी – “अदृष्ट अशी एक व्यवस्था असून हतच्याशी 

आपला स संवाद साधण्यात आपले सवोच्च श्रेयस् साठलेले आिे. या श्रदे्धत धार्वमक जीवन सामावलेले 
असते असे म्ििता येईल.” [हवलयम जेम्स – ‘धार्वमक अन भवािे हवहवध प्रकार’ The Varieties of Religious Experience.] म्ििजेि 
आजच्या काळातील पट्टीच्या ब हद्धहवरोधी व्यक्तीला (हवलयम जेम्सला) स द्धा िे मान्य करावे लागते की 
धार्वमक हविार िा मूलतः ब हद्धप्रमाि आिे. जग िे कािी अतक्यइ रिस्यात लपेटलेले नसते तर त्यात 
स व्यवस्था असते. व्यवस्थेिी कलपना िी बौहद्धक आिे म्ििून ती मानवी ब द्धीला स गम आिे. येथे लक्षात 
ठेवावयािी गोष्ट िी की मानवाच्या ब द्धीला आवािन करण्यासाठी हनतान्त गूढवादालास द्धा जग िी एक 
हनयमबद्ध पद्धती असून मानवी जीवन त्या जगािा भाग असलयाम ळे त्यािे हनयंत्रि ब द्धीकडूनि िोत असते 
िे मान्य केलयाखेरीज गत्यंतर नािी. िेि हनराळ्या शबदात सागंावयािे म्ििजे धमइ जीवशास्त्रातून हनसटू 
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शकत नािीत. म्ििून हिस्ती धमाला मूळच्या गूढवादी िौकटीतून बािेर पडून ब हद्धवादी ईश्वरहवज्ञानात 
पहरित िोिे भाग पडले. त्यातूनि प ढे आध हनक हवज्ञानािा उदय झाला. हनयमबद्ध हवश्वािी भव्य कलपना 
िी हविारात मूलतःि असते. आहि ‘कालातंराने याि भव्य कलपनेच्या हवद्राविात सवइ धमइ हवरघळू 
लागतात. हविाराचं्या गहतमानतेिे दं्वद्व िे असे आिे! 

 
एकोहिसाव्या शतकािे धार्वमक तववज्ञान आहि धमइसमीक्षा िी बौहद्धकतावाद (Intellectualism) 

[‘बौहद्धकतावाद’ म्ििजे ज्ञान िे केवळ ब द्धीनेि प्राप्त िोते असे सागंिारा वाद. तो ब द्धीला अंहतम सत्य मानतो. याउलट ‘ऐव्च्छकतावाद’ 
हवश्वरिनेत आहि मानवी अन भवात र्च्छा िीि प्रभावी असे प्रहतपादन करतो.] आहि ऐव्च्छकतावाद (Voluntarism) याचं्यातील 
वाझोयावादहववादात ग ंतून पडली िोती. िा वादहववाद वाझंोटा म्ििण्यािे कारि असे की, त्या वादाने जे 
मानहसक प्रश्न हनमाि केले ते त्या काळच्या अप ऱ्या जीवशास्त्रीय ज्ञानाच्या योगे स टिे शक्य नव्िते. 
तववज्ञानाच्या दृष्टीने स द्धा तो वाद हनरथइक िोता. ब हद्ध आहि र्च्छा याचं्यात मूलभतू फरक नािी िे 
ॲहरस्टॉटलला मािीत िोते. त्याने “हविार करिारी कामना” असे मानवािे विइन केले आिे. धार्वमक 
भावनेच्या म ळाशी असिारी पे्ररिा शरिागतीिी नसते तर ती कामनेिी असते. ईश्वराप ढे शरिागती िी 
हवमोिनाच्या कामनेने पे्रहरत झालेली असते. मानवािी ब द्धी आहि र्च्छा याचं्यातील संबधं एकोहिसाव्या 
शतकातील कािी तववववेयानंी ओळखला िोता. “र्च्छा िी मानवाच्या जाहिवतूेन कधी कधी उद्भविारी 
आहि मधूनि लोप पाविारी अशी हक्रया नसते, मािसाच्या जाहिविेाि ती एक अहवभाज्य भाग असते.” 
[व ंड्ट - नीहतशास्त्र. Ethics.] र्च्छा िी कािी ब हद्धहवरोधी उत्सगइ नव्िे. ईश्वराला पूिइतः शरि जाण्यािी धार्वमक 
भावना िी अंहतमतः बौहद्धक हक्रया आिे, ती िेत पूवइक असते. कारि त्यामागे र्व्च्छत फळ हमळिार असा 
हवश्वास असतो. 

 
एकेश्वरवादी धमांच्या उदयाबरोबर मानव गूढवादाच्या आध्याव्त्मक आडरानातून बािेर पडू 

लागतो; मानवरूपी एकेश्वरवादाला ब हद्धप्रमाि करण्यासाठी ईश्वरहवज्ञानािी तकइ हनष्ठपद्धती तयार िोऊ 
लागते. द सरे असे की एकेश्वरवाद िीि म ळी ब हद्धप्रमाि कलपना आिे. वन्यमानवािा प्राथहमक ब हद्धवाद 
म्ििजेि प्रत्येक घटना द सऱ्या कोित्यातरी अदृश्य शक्तीम ळे घडत असते, िी सिजप्रवृत्त श्रद्धा 
हवश्वप्रागंिात हनसगइधमािे असंख्य देव हनमाि करते. या प्राथहमक ब हद्धवादी दृष्टीतून प ढे हतिा अन षंजक 
म्ििून एकेश्वरवादािा जन्म झाला. हनसगइधमातील असंख्य देवािें कारि शोधिे अवश्य िोते. 
हनसगइघटनािंी कारिमीमासंा करताना हतिे पयइवसान अखेरीस सवइ शव्क्तमान हनमात्याच्या कलपनेत 
झाले. जगािा सवइश्रेष्ठ हशलपकार एकि देव असतो िी कलपना अनेक देववादातून हनमाि िोिे िे 
धमइहविाराच्या तकइ शास्त्रात अंगभतू आिे. 

 
देवाहधदेवािी कलपना जर तार्वकक हनगमन असेल तर त्यालाि “हवश्वब द्धी” म्ििून कव्लपिे शक्य 

असते. सॉके्रटीस आहि प्लेटो याचं्यासारखे हिस्ती एकेश्वरवादािे जे अग्रदूत िोऊन गेले ह्यानंी प्रत्यक्ष 
हवश्वब द्धीिा प रस्कार केला िोता. त्यानंतर ॲहरस्टॉटलिे अध्यात्मशास्त्र आहि स्टोर्कपंथािा सवेश्वरवाद 
याचं्या द्वारे सावइभौम देवािी कलपना हवकहसत झाली. या दोघािंािी जगहनमात्यावरच्या श्रदे्धला हवरोध 
िोता. हिस्त्यािंी देवकलपना िी मानवरूपी िोती; या कलपनेतील भाबडेपिा आहि हवसंगती गूढवादाच्या 
आवरिाखाली झाकून गेली, कारि प्रकटीकरि िा गूढ संप्रदाय िोता. सरळ, उघडा, मानवस्वरूपी 
एकेश्वरवाद ब हद्धवादािी द्वारे ख ली करतो. र्स्लामिा एकेश्वरवाद िा अत्यंत कडवा आहि रोखठोक 
िोता. म्ििून त्यािा पहरिाम ब हद्धवादािी वाट मोकळी करण्यात झाला. हिस्ती ईश्वरहवज्ञान सावइभौम 
देवाच्या कलपनेवर आधारलेले िोते. त्या देवावर हवश्वब द्धीिा आरोप कव्लपण्यात आला िोता पि 
प रुषत्रयीच्या [प रुषत्रयी िे हिस्ती ईश्वरहवज्ञानातील एक तवव असून हपता, प त्र आहि पहवत्र आत्मा या तीन प रुषािंा हमळून ईश्वर बनतो असे 
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ते सागंते. याच्या उलट एक प रुषवाद (unitarianism) असून त्याप्रमािे ईश्वर िा एकमेव प रुष असतो. प रुषत्रयीतील प त्र म्ििजे येशू हिस्त.] 
गोंधळाम ळे हिस्ती ईश्वरहवज्ञानाने ब द्धीला धाबयावर बसहवले. अरबाचं्या हविारािंा य रोपमध्ये प्रवशे िोऊन 
पीठपहंडती हवदे्यवर त्यािंा प्रभाव पडेपयंत िा गोंधळ हमटला नव्िता. हिस्ती ईश्वरहवज्ञान ज्यावळेी 
गूढवादाच्या चरगिातून बािेर पडले आहि स संगत एकेश्वरवादी बनले त्यावळेी हवश्व िी हनयमबद्ध पद्धती 
आिे असे घोहषत करून त्याने आध हनक हवज्ञानाच्या य गािी ध्वजा रोवली. मानवी हविारािे सातत्य िे 
सगळ्या मानववशंाच्या र्हतिासािे मध्यवती सूत्र आिे, िी गोष्ट येथे लक्षात ठेवली पाहिजे. 

 
मानवािी वन्यावस्था िी त्यािी बौहद्धक बालयावस्था िोती त्या अवस्थेत प्राथहमक ब हद्धवाहदत्वाने 

हनसगाच्या हवहवध घडामोडींच्या ब डाशी अदृश्य अशा सावइभौम शक्ती असतात या श्रदे्धला जन्म हदला. 
काळाच्या ओघात अन भवाने ब द्धीला बळकटी येत जाते आहि मानव कौमायावस्थेत पदापइि करतो. 
उलकापात, पाण्यािे प्रवाि, पानािी सळसळ, छायाप्रकाशािा खेळ र्त्यादी सभोवार घडिाऱ्या आहि 
अन भवाला येिाऱ्या वास्तव घटना भौहतक कारिाम ळे घडतात िा शोध मानवाला लागलयानंतर 
वन्यमानवािी मूतइजीववादावरिी श्रद्धा मागे पडते. प्राथहमक मानवािा धमइ िळ िळू अदृश्य शक्तीच्या 
लिरीवर सृहष्टक्रम िालतो िी बालब द्धीिी श्रद्धा झ गारून देऊ लागतो. आहि कायद्याच्या तववाच्या हदशनेे 
वाटिाल करून देवसंकेतालाि तो कायदा मानतो. यात बौहद्धक प्रगतीिा रोख एकेश्वरवादाच्या हदशनेे 
असतो. सवइ शव्क्तमान ईश्वर ब द्धीच्या चकवा कायद्याच्या साह्याने जगािे हनयंत्रि करतो िीि भावना 
एकेश्वरवादाच्या म ळाशी असते. म्ििजे अखेरीस एकेश्वरवादी धमइ िास द्धा मानवाच्या ठायी असलेलया 
ब हद्धवाहदत्वािाि पहरिाम आिे. 

 
तथाहप अनेकेश्वरवादी हनसगइधमाच्या पाश्वइभमूीतून प्रत्यक्षरीत्या एकेश्वरवादािा जन्म झाला नािी. 

प्रारंभीच्या अवस्थेत हवज्ञान आहि तववज्ञान यािें प्रयत्न अयशस्वी ठरलयानंतर अध्यात्मशास्त्रीय आहि 
नैहतक हविारािंा जन्म झाला. त्यातून एकेश्वरवादी धमािी हवशषेतः हिस्ती धमािी घडि झाली. त्याम ळे 
मध्यय गाच्या अंधकारातस द्धा अंधश्रद्धा ब द्धीिा सवइस्वी कोंडमारा करू शकली नािी. शवेटी, हवज्ञान आहि 
तववज्ञान याचं्या प नरुज्जीवनािी ध रा वाििाऱ्या हिस्ती ईश्वरहवज्ञानवाद्याचं्या पीठपहंडती हवदे्यच्या 
सािाय्याने प नः ब द्धीने आपले विइस्व प्रस्थाहपत केले. प्रारंभीिे हिस्तीधमोपदेशक आपले हसद्धान्त ग्रीक 
तववज्ञानाशी ज ळिारे आिेत असे मोठ्या अहभमानाने सागंत असत. धमइ आहि ब द्धी िी एकमेकानंा वज्यइ 
नािीत असे ते आग्रिाने प्रहतपादीत असत. त्यानंतर हकत्येक शतकानंी पीठपहंडतीवादाने याि तववािा 
हवकास हनयमबद्ध हवश्वाच्या कलपनेत झाला. 

 
प्रािीन काळच्या हनसगइवादी चितनाच्या वैफलयातून हवज्ञान प्राप्त िोण्याच्या शक्यतेबद्दल संशय 

हनमाि झाला. एका बाजूने तवववते्याचं्या धाडसी चितनाने हनसगइधमाच्या दैवावरील श्रदे्धला तडे पडले 
िोते. अशा संशयी आहि अहनहित वातावरिात हविारवतंािें लक्ष मानवी जीवनाच्या समस्याकंडे वळले. 
कारि या समस्या त्याच्या प्रत्यक्ष हनरीक्षिाच्या टप्यात येत िोत्या ग्रीसच्या बौहद्धक जीवनावर सोहफस्ट 
[‘सोहफस्ट ’ या शबदािा मूळ अथइ ‘शािािा मािूस ’ असा आिे. प्रािीन काळी ग्रीस मधलया ऋषींना ‘सोहफस्ट’ म्िित असत. पि हिस्तपूवइ पािव्या 
शतकाच्या मध्यात एक पथं म्ििून ते नावलौहकक पावले. या पंथािे प्रवतइक वक्तृवव, तववज्ञान आहि यशस्वी जीवनािी कला हशकहविारे हशक्षक 
िोते. पद्धतशीरपिे उच्च हशक्षि देिारे ते पहिलेि हशक्षक िोते. ते गाढे पहंडत िोते. सोहफस्ट िे ित र वादहववादपट  म्ििून ओळखले जात. ते 
मूर्वतभजंक आहि संशयवादी िोते. प्रोटॅगोरस िा या पंथािा प्रस्थापक िोता. ‘मािूस िा सवइ गोष्टीिे मोजमाप आिे.’ िी त्यािी उक्ती प्रहसद्ध आिे. ते 
वेतन घेऊन ज्ञानदान करीत असत. त्याकाळी िे लोकरूढीहवरुद्ध मानले जात असे. सोहफस्टामध्ये वािाळ लोकािंा भरिा झाला. कोित्यािी 
हवषयावर कोित्यािी प्रश्नानंा उत्तरे देण्यािा आव ते आिीत असत. या दोन कारिाम ळे त्या पथंािा बदलौहकक झाला िोता. हवतंडवादी या अथीिी 
‘सोहफस्ट’ िा शबद प्रिारात आिे.] म्ििून र्हतिासात प्रहसद्ध असलेलया ‘शिाण्या मािसा’ंिा पगडा िोता. या 
पथंािा संस्थापक प्रोटॅगोरस यािे विन “मानव िाि सवइ गोष्टींिे पहरमाि आिे” िे स प्रहसद्ध आिे. 
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त्यावळेेपासून िे विन मानवतावादािे मागइदशइक तवव ठरले आिे. सोहफस्टाचं्या ब हद्धवादाने पारंपहरक 
श्रदे्धतील वडेगळपिा आहि तकइ दोष िे उघडकीस आिले. त्याने हविारी मािसानंा मानवी जीवनाच्या 
समस्यािंी तपासिी खोलवर जाऊन करण्यास भाग पाडले. सॉके्रहटस िा स्वतः सोहफस्ट िोता. पि तो 
अथेन्सिा धमइशील नागरीकिी िोता. असे असूनिी त्याने प रोहितशािीिा राग आपलयावर ओढवनू घेतला. 
त्याला िौतात्म्यािा काटेरी म क ट धारि करावा लागला. कारि त्याने एकेश्वरवादी ईश्वरहवज्ञानािा पाया 
घातला िोता; आहि सवात मिववािी गोष्ट म्ििजे तो ब हद्धवादी िोता. ‘देव’ आहि ‘ब द्धी’ िे शबद 
एकमेकाऐवजी तो सिजि वापरीत असे. आयोहनयाच्या हनसगइवाद्या [हनसगइवाद (Naturalism) आहि हनसगातीतवाद 
(Super Naturalism) िे परस्पर हवरोधीवाद आिेत. जगाकडे पिाण्यािे िे परस्परहवरोधी दृहष्टकोि आिेत. हनसगइवाद िा भौहतकशास्त्रानंा 
अन सरून जगािे व्यापार आहि त्यािंा मानवाशी असिारा संबधं केवळ हनसगइहनयम आहि हनसगइशक्ती यानंा अन सरून िालतात असे गिृीत धरतो. 
मानवािी कृती, नीहत, धमइ, तत्वज्ञान र्त्यादी सवइ हनसगावर आधारलेली असतात असे िा वाद मानतो. हनसगइबाह्य शक्तीिे अव्स्तवव तो मान्य 
करीत नािी. जगािी प्रयोजनवादी कलपना तो नाकारतो. याच्या उलट हनसगातीतवाद जगािे व्यापार हनसगइबाह्य अद्भ त शक्तीम ळे िालतात असे 
गिृीत धरतो.] पासून त्यािे वेगळेपि म्ििजे मानव आहि त्यािे अन भव यािंा हविार करून तो हवगमन 
पद्धतीने सामान्य हनयम शोधून काढीत असे. प्रोटॅगोरसिे मानवतावादी तवव प न्िा माडूंन त्याने साहंगतले 
की, “मानवावरूनि जगािे स्पष्टीकरि िोते. हनसगाच्या हवश्वहनयमावरून नव्िे.” ज्या हवश्वब द्धीने जग 
हनमाि केले, हतिी कलपना मानवी ब द्धीच्या नम न्याबरि कूम केली पाहिजे अशी त्यािी हशकवि िोती. 
मानवस्वरूपी एकेश्वरवाद िी सॉके्रहटसाच्या ब हद्धवादी मानवतावादाच्या प ढिी पायरी िोती. खरे म्ििजे 
‘हवश्वकम्या’िी कलपना माडूंन हतला ब हद्धप्रमाि करण्यािा सॉके्रहटसाने प्रयत्न केला. याि कलपनेिा धागा 
घेऊन प्लेटोने हिस्ताच्या हकत्येक शतके आधी हिस्ती ईश्वरहवज्ञानािी मूलभतू तवव े हवशद केली िोती. 
प्रारंभीिा हिस्तवाद िे ग लामाचं्या बडंािे तववज्ञान नव्िते; चकवा नंतरच्या रोमन साम्राज्यवादािेिी 
तववज्ञान नव्िते. प्रत्यक्ष हवज्ञान प्राप्त करून घेण्याच्या शक्यतेवर मयादा पडलयाम ळे प्रािीन जगाच्या 
बौहद्धक वातावरिात ग्रीक हवज्ञान आहि तववज्ञान यािंी जी पीछेिाट झाली हतिे पयइवसान हिस्तवादात 
झाले. 

 
सॉके्रहटसाच्या नैहतक तववज्ञानािा हवकास प्लेटोने केला आहि त्याला एकेश्वराच्या कलपनेिा 

आधार हमळवनू हदला. र्ंहद्रयजन्य प्रत्यक्षापलीकडे ब द्धीला स्थान देऊन प्लेटो सॉके्रहटसाच्या 
ब द्धीवादापासून दूर गेला. प्लेटोप्रिीत ब द्धी िी एक गूढ कलपना िोती म्ििून हवश्वाच्या प्रयोजनवादी 
दृष्टीिी कलपना हतच्यातून प ढे आली आहि हिस्ती ईश्वरहवज्ञानाने हतिा स्वीकार केला. हवश्व िी अंतगइत 
बधंनानी बाधंलेली पद्धती आिे आहि ती याहंत्रक तशीि प्रयोजनवादी आिे, असे मनःकव्लपत हित्र प्लेटोने 
उभे केले. हनसगाच्या शाश्वत हनयमािें प्रहतहनधी सामान्यभाव ठरले. प्लेटोने देवाला हवश्वब द्धीशी एकरूप 
केले. त्याच्या मते हवश्वब द्धी आहि जडद्रव्य यािें सािियइ असते. त्यापैकी कोिा एकािे अव्स्तत्व आधी 
असते िे त्याला मान्य नव्िते. प्लेटोिी िी सवइ तववे गूढ पहरभाषेत झाकलेली असली तरी ती जडवादी 
तववज्ञानात बसू शकतात; र्तके असूनिी ती हिस्ती ईश्वरहवज्ञानािा तववज्ञानात्मक पाया बनली. 

 
हनसगइवस्तूत प्रत्ययास येिाऱ्या “ब द्धी आहि योजना” याचं्या आधारावर प्लेटोने प्रयोजनवादी 

हवश्वािी कलपना अन मानाने काढली. “जगात जे सवइ आिे ते र्तर सवांकरता आिे, आहि प्रत्येक 
हवभागािी स्थाने अशी रिण्यात आलेली असतात की त्याम ळे सगळ्यािेंि जतन व्िाव े आहि त्यािंी 
ग िवत्ता कायम रािावी. म्ििून सगळ्या गोष्टी देवाच्या बौहद्धक कारिाच्या करिीने िालत असतात” [िेपर 

– ‘य रोपिा बौहद्धक हवकास’ The Intellectual Development of Europe.] जग िे हनयमबद्ध पद्धती आिे यािे मनःकव्लपत 
हित्र िे असे आिे. प्रयोजनवाद म्ििजे अंहतम कारिाच्या कलपनेिी ऐसपैस झालर लावलेला ब हद्धवाद 
आिे. 
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प्लेटोप्रिीत प्रयोजनवाद िा ॲहरस्टॉटलच्या “रूप आहि द्रव्य” या तववात अहधक प्रमािात प्रकट 
झाला असला तरी ॲहरस्टॉटल िाि खऱ्या हवज्ञानािा संस्थापक आिे. त्याने आपलया ग रूिा गूढवाद 
टाकून हदला आहि त्याच्या हविारसरिीतील ब हद्धवादावर त्याने अहधक भर हदला. प्रारंभीच्या हिस्ती 
धमावर प्लेटोच्या गूढवादािा प्रभाव िोता. प ढे तो धमइ ज्यावळेी पौवात्य पथंापासून फ टून दूर गेला त्यावळेी 
एकेश्वरवादी धमइ म्ििून यशस्वी िोण्यासाठी ब हद्धवादी ईश्वरज्ञानािी त्याला गरज भासली. अशा 
ऐहतिाहसक पहरव्स्थतीत ॲहरस्टॉटलिे तकइ शास्त्र आहि अध्यात्मशास्त्र यानंी हिस्ती ईश्वरहवज्ञानािा पाया 
घातला. त्याच्या अध्यात्मशास्त्राम ळे त्यातील ित र्ववध कारिाचं्या हसद्धान्तासि, धार्वमक तववज्ञान रिता येिे 
शक्य झाले. परमेश्वर िे केवळ पूिइ द्रव्य आिे असे कलपून अॅहरस्टॉटलने जड द्रव्यात र्इश्वर ओतला. 
अशाप्रकारे हवश्वाच्या ब हद्धवादी दृष्टीशी धमािी सागंड घालण्यात आली. अन भव िाि सवइ ज्ञानािे 
उगमस्थान आिे. या आपलया मताशी अगदी हवसंगत अशा रीतीने ॲहरस्टॉटलने आद्य मूलतवव चकवा 
अंहतम कारि िी अन भवाने जािून घेता येतात असे प्रहतपादन केले. अन भववादाने प्रारंभ झालेली त्यािी 
पद्धती अखेरीस पोथीहनष्ठ चितनात घसरली. त्यातूनि मध्यय गाच्या स रवातीला धार्वमक तववज्ञान हनमाि 
झाले. त्याच्या वास्तवशास्त्रािे अध्यात्मशास्त्रात रूपातंर झाले. वस्त  आहि त्याचं्यातील परस्पर संबधं यािें 
अन भवजन्य यथाथइ ज्ञान हमळिे अशक्य झालयाम ळे ‘रूपे’ (कलपना) िेि संशोधनािे हवषय झाले आहि 
तकइ शास्त्र िे त्यािे साधन झाले. अशा वातावरिात तववज्ञानािे स्वैर चितनात अधःपतन िोिे क्रमप्राप्त िोते. 
मात्र त्याम ळे हनरोगी मनाच्या मािसात संशयवादाने घर केले. त्या काळच्या बौहद्धक अराजकात सामान्य 
मािसािंी मने नव्या धमाने भारली गेली. कारि ॲहरस्टॉटल सारख्या प्रािीन ऋषीच्या हविारािें संस्कार 
त्या धमावर झाले िोते. हिस्ती एकेश्वरवादाने संशयवादातून बािेर पडण्यासाठी चितनशील तववज्ञानाच्या 
सािाय्याने उच्च प्रतीच्या धमािी वाट मोकळी करून हदली. ॲहरस्टॉटलच्या ब हद्धवादाने हिस्ती 
ईश्वरहवज्ञानािा पाया घातला असला, तरी ते ईश्वरहवज्ञान म्ििजे ि कीच्या आहि हवपयइस्त ब हद्धवादािे 
पयइवसान िोते. प्लेटोिी देवकलपना त्याच्या कहवमनाने हनर्वमलेली खास कलपना िोती. ॲहरस्टॉटलने 
देवाला अन भववादी पाश्वइभमूीवर उभे केले. त्याने देवकलपनेला ब हद्धप्रमाि केले. 

 
प्रािीन काळच्या समाजािे बौहद्धक जीवन अध्याव्त्मक द ष्ट िक्रात सापडले िोते. तत्कालीन 

समाजािी अधोगती थाबंहवण्यासाठी सॉके्रहटसाने नीतीिे तववज्ञान प्रस्थाहपत केले. पि त्याला सते्तिे 
अहधष्ठान नसलयाम ळे सॉके्रटीसप्रिीत नीहतशास्त्र संशयवादािी लाट थोपवनू धरू शकले नािी. त्यापेक्षा 
सोहफस्टाचं्या सापेक्षतावादी नीतीशास्त्रािे आकषइि लोकानंा अहधक वाटले. प्लेटोने सॉके्रहटसाच्या नैहतक 
तववज्ञानाला हनसगातीत शक्तीिे अहधष्ठान देण्यािा प्रयत्न केला. पि त्याच्या ‘कलपना’ फार संहदग्ध 
असलयाम ळे संशयवादाला पटिाऱ्या नव्ित्या. ॲहरस्टॉटलिे अंहतम कारि या हठकािी कामी आले. कारि 
त्याने एकेश्वरवादी धमाला ब हद्धप्रमाहित ईश्वरहवज्ञानािी जोड हदली. या नव्या संस्करिाम ळे आध्याव्त्मक 
जीवनाला व्स्थरता हमळिे शक्य झाले. हशवम् (Goodness) आहि सत्यम् या दोन अबाहधत आद्य 
मूलतत्वापासून म्ििजेि देवापासून ॲहरस्टॉटलिी नीती उद्भवली. स्टोईक पथंीयानंी ॲहरस्टॉटलिे 
नीहतशास्त्र तेवढे उिलले; परंत  त्याच्या आहि प्लेटोच्या तववज्ञानातील चितनशील भाग त्यानंी टाकून 
हदले. प्रारंभीिा हिस्ती धमइ िा ज्यूंिा एकेश्वरवाद आहि स्टोर्क नीहतशास्त्र यािें हमश्रि िोता. 

 
स्टोर्क पथंीयानंी संशयवाद्याशंी सामना देताना य व्क्तवाद केला तो असा:– जे जे ब द्धीला पटिारे 

नसते ते ते धोकादायक असते. देिािी स खद ःखे िी अव्िेरावयािी असतात; ब द्धीिी स खद ःखे मात्र 
मािसाने साभंाळली पाहिजेत. मानवािे हवकार त्याला ग लाम बनहवतात; त्यािी ब हद्ध त्याला म क्त करू 
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शकते. म्ििून र्ंहद्रयावर हवजय हमळहविे आहि हवकारािंा हतरस्कार करिे िे मानवािे कतइव्य आिे. या 
मागाने मानव म क्त आहि सद्ग िी िोतो. 

 
रोमन साम्राज्याच्या ज लूमशािीहवरुद्ध मानवािे बडं या स्वरूपात हिस्ती धमािा प्रसार झाला त्या 

काळािी बौहद्धक गरज आहि नैहतक भकू भागहवण्यासाठी त्या धमािे उत्थापन झाले. रोमच्या विइस्वाखाली 
असलेले सारे जनसमूि समान आपत्तीत सापडले िोते. हनसगइधमािे देव भक्ताच्या साह्याथइ धावनू येण्याला 
असमथइ ठरले, म्ििून त्याचं्यावरिी श्रद्धा उखडून हनघाली िोती. त्याऐवजी द सरी श्रद्धा न हमळालयाने 
नैहतक अधःपतन झपायाने िोत िोते. अशा हवषण्ि वातावरिात देवासमोर सारी मािसे समान आिेत 
असा समतेिा संदेश घेऊन हिस्तवाद प ढे सरसावला. साऱ्या रोमन जगात त्यािे स्वागत िोिे स्वाभाहवकि 
िोते. थोड्याि काळात सवइ सावइजहनक के्षत्रात त्यािा प्रवशे झाला. त्याम ळे धमइच्छळ हनष्ट्फळ ठरला आहि 
अखेर सम्राट कॉन्स्टन्टाईनने हिस्ती धमािा अंहगकार केला. प्रारंभीिा हिस्ती धमइ हवद्या, हवज्ञान आहि 
तत्वज्ञान यािंा उघडपिे हतरस्कार करीत िोता. पि नंतर थोड्याि काळात तो प्लेटो आहि स्टोर्कवाद 
याचं्या प्रभावाखाली आला. प्रारंभीच्या पाद्रीनी हलहिलेलया वाङ्मयात गूढवादाबरोबर िेलेनवादी [प्रािीन 
ग्रीकािंी एकंदर वृत्ती आहि संस्कृती या अथी िेलेनवाद िा शबद उपयोहजला जातो. ग्रीकानंी केलेली कला आहि शासे्त्र यािंी जोपासना, 
समाजसंस्थावरील त्यािंी हनष्ठा, शव्क्त आहि शरीरसौष्ठव या हवषयीिी त्यािंी दक्षता आहि त्याचं्यातील सामाहजक आहि नैहतक प्रवृत्ती, हवशषेतः 
त्यािंी सौंदयइदृष्टी या सवातून व्यक्त िोिाऱ्या ग्रीकाचं्या संस्कृतीला ‘िेलेनवाद’ असे म्िितात.] ब हद्धवादािे हमश्रि झाले िोते. िे 
पाद्री आहि प्राम ख्याने ऑगस्टीन िे हिस्ती धमािा स्वीकार करण्यापूवी पेगन पहंडत िोते. तथाहप 
कालातंराने प रुषत्रयी आहि रूपपहरवतइनािे (Trans-Substantiation) [रोमन कॅथोहलक ििइच्या तववाप्रमािे प्रभचू्या 
भोजनाच्या प ण्यहवधीच्या प्रसंगी खाण्याच्या पावािे रूपातंर हिस्ताच्या देिामध्ये आहि मद्यािे रूपातंर हिस्ताच्या रक्तामध्ये िोते. या रूपातंरािी 
कलपना अशी की पाव आहि मद्य यािें बाह्यरूप तसेि रािते; पि त्याचं्या आतील वस्तंूिे रूपातंर िोते. अशी गढू तववे ब हद्धवादात बसिारी 
नव्िती.] गूढ धमइतत्व यानंी आधीच्या पाद्रींनी स्वीकृत केलेलया ईश्वरहवज्ञानातील प्लेटोप्रिीत ब हद्धवादाला 
नामोिरम केले. या पीछेिाटीिे कारि असे की त्या काळातील पेगन जगात पाय रोवण्यासाठी हिस्ती 
धमाला आपलया एकेश्वरवादाला म रड घालिे भाग पडले. 

 
यरूोपातील तमोय ग समजले जाते हततके दीघइकाळ हटकले नािी. पहिलया दोन शतकात 

अपॉस्टॉहलक आहि र्व्िँजेहलस्ट [अपोस्टॉहलक आहि र्व्िँजेहलस्ट िे ‘श भवतइमाना’िा उपदेश करिारे दोन हिस्ती पथं िोते. 
र्व्िाजेंहलस्ट िा शबद सामान्यपिे हिस्तीधमइप्रसारक या अथी वापरला जातो. पि अपोस्टॉहलक म्ििजे ख द्द हिस्ताच्या हशष्ट्यानंी श भवतइमानािी 
जी तववे उपदेहशली त्यानंा अन सरून िालिारा पथं. यात या उपदेशािी स्फूती हिस्त आहि त्यािे हशष्ट्य याचं्याकडून हमळालेली असते अशी 
समजूत आिे.] पंथाम ळे श द्ध राहिलेला हिस्ती धमइ प ढे िमत्कारािे वडे, मूतीिी आहि अवशषेािंी पूजा या 
प्रकारानंी भ्रष्ट झाला. या भ्रष्ट हिस्ती धमाला उत्तरेकडून आलेलया असंस्कृत लोकाचं्या स्वाऱ्या आहि 
त्यानंतर २०० वषांनी नव्याने उदयाला आलेला र्स्लामी सते्तिा नायपूिइ प्रसार यानी जबरदस्त िादरे 
हदले. उत्तरेकडून आलेलया पाखंड्यापंासून रोमिे रक्षि करण्यासाठी कोितेिी िमत्कार घडले नािीत 
चकवा अटलाहंटक मिासागरापयंत पसरलेलया र्स्लामच्या नेत्रदीपक हवस्ताराला हिस्ती संत थोपवनू धरू 
शकले नािीत. रोमन जगातील ब हद्धमान आहि हवद्वान मािसानंा हिस्ती धमािे श द्धीकरि करण्यािी 
आवश्यकता वाटू लागली. 

 
आठव्या शतकाच्या आरंभी र्सॉहरयन हलओ िा मूर्वतभजंक बादशािा कॉन्स्टॅव्न्टनोपलच्या गादीवर 

आला. मूर्वतपूजेला प्रहतबधं करिारी त्यािी आज्ञापते्र हिस्ती धमािे श द्धीकरि करण्याच्या आहि त्या 
धमाला खऱ्या अथाने एकेश्वरवादी बनहवण्याच्या प्रयत्नािंा आरंभ िोता. तसेि बायझाटंार्नच्या [बायझँटार्न िे 
कॉन्स्टॅव्न्टनोपलिे ज ने नाव. पूवेकडच्या रोमन साम्राज्यािी (र्. स. ३९५ ते १४५३) ती राजधानी िोती. र्. स. १४५३ साली त कानी त्यािा पाडाव 
करीपयंत हिस्तीधमािे ते पीठ िोते. तेथे वाढलेलया ईश्वरहवज्ञानाला बायझाटंार्न ईश्वरहवज्ञान म्िितात.] ईश्वरहवज्ञानािािी तो आरंभ 
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िोता. या ईश्वरहवज्ञानात द िेरी सत्यािे तवव अंतभूइत िोते. श्रदे्धने प्राप्त िोिारे एक सत्य आहि ब द्धीने प्राप्त 
िोिारे द सरे सत्य अशी सत्यािी हद्वधा कलपना त्यात िोती. खलीफाच्या पराक्रमाम ळे एकेश्वरवाद िा 
हकतीतरी अहधक सामर्थयइशाली धमइ आिे अशी बादशािा हलओ यािी खात्री पटली असली पाहिजे. असे 
सागंतात की तो स्वतः दोन ज्यू धमीय सल्लागाराचं्या प्रभावाखाली िोता. सनातनी धमइमातंडानंी म सलमान 
आहि ज्य ूम्ििून त्यािा हधक्कार केला िोता. यावरून एक गोष्ट हसद्ध िोते की ज्य ूआहि र्स्लाम या दोन 
एकेश्वरवादी धमाच्या संस्कारानंी बायझँटार्निे ईश्वरहवज्ञान तयार झाले. सवाश ेवषांच्या काळात सिा 
रोमन बादशािानंी मूर्वतभजंनािे कायइ िालू ठेवले िोते. हिस्ती हभक्षूंिा हलओच्या मूर्वतभजंनाला हवरोध 
िोता. हिस्ती धमाच्या या स धारिेहवरुद्ध संन्याशानंी उभे केलेले बडं यशस्वी झाले. कारि िे संन्यासी 
अज्ञानात खोल रुतलेलया आहि वडेगळ श्रद्धानंा कवटाळिाऱ्या सामान्य जनानंा झ लव ूशकत िोते. 

 
पूवेकडे जरी मूर्वतभजंनाच्या या कायािा पराभव झाला तरी पहिमेकडे ते यशस्वी झाले. हिस्ती 

धमाला आलेलया भ्रष्ट स्वरूपाम ळे धार्वमक वृत्तीिी मािसे त्रस्त झाली िोती. पािात्य देशात तमोय गातील 
हिस्ती संन्याशािें मठ िे हवदे्यिी आश्रयस्थाने बनले िोते. ज्यावळेी अरबानंी स्पेनमध्ये पक्का पाय रोवंला 
त्यावळेी पहिम य रोपमध्ये ग्रीकािें प्रािीन तववज्ञान आहि हवशषेतः ॲहरस्टॉटलिे गं्रथ यािंा प्रवशे झाला. 
तेव्िापासून पीठपहंडतािंी हवद्या आहि ब हद्धवादी ईश्वरहवज्ञान यानंा जोरािी िालना हमळाली. बाराव्या 
शतकात पहिम यरूोप नव्या बौहद्धक जीवनाने थरारला िोता. ग्रीक तववज्ञान आहि अलेक्झाहंियािे हवज्ञान 
िी स्पेनमध्ये अरब हवजेत्यानंी स्थापन केलेलया हवद्यापीठाचं्या द्वारे यरूोपमध्ये हशरली. हिस्ती मठाचं्या 
एकातंात हकत्येक हवद्वान प ण्यात्मे असा हनवािीिा हविार करू लागले की हिस्ती धमातील वडेगळ 
पोथीतववे ब द्धीच्या म शीत तावनू स लाखून का काढू नयेत? ब द्धीच्या हनकषावर घासून धमइ तपासून घ्यावा 
अशी तीव्र र्च्छा करिारे ििइिे पदाहधकारी कािी थोडे थोडके नव्िते. ब हद्ध आहि तववज्ञान यािें 
प नरुत्थान र्तके सामर्थयइशाली आहि व्यापक िोते की त्याम ळे रोमिे धाबे दिािले. पोप हिलडेब्राडं याला 
असे वाटू लागले की उगवत्या पीठपहंडती हवदे्यला ििइच्या आश्रयाखाली आििे अहधक उहित िोईल. 
पीठपहंडती वादािा एक संस्थापक गबइटइ िा द सरा हसव्लव्िस्टर या नावाने पोपच्या गादीवर आला. त्यािे 
हवद्याजइन कोडोवा येथे झालयाम ळे तो अरब पहंडतािंा हशष्ट्य िोता. 

 
वस्त तः प नरुव्त्थत ब हद्धवादािा समाघात पहिम य रोपवर बाराव्या शतकापूवीि घडला िोता. 

नवव्या शतकात गोट्िालक या जमइन हभक्षनेू प्राव्ग्दष्टवादाच्या पूज्य पोथीतववाबद्दल शकंा उपव्स्थत केली 
िोती. त्यातून तो वाद उद्भवला त्याला रूढ प्रामाण्याहवरुद्ध ब द्धीिे बंड असे स्वरूप आले. स्कॉटस एहरजेना 
िा पहंडत याि काळात िोऊन गेला. तववज्ञान आहि धमइ यािंी सागंड घालण्यािा र्च्छेने त्याने प्लेटो आहि 
ॲहरस्टॉटल याचं्या जन्मगावी यात्रा केलया. जड िे शाश्वत असून त्यािे ईश्वराशी सिजीवन असते, असे 
मत माडूंन त्याने य व्क्तवाद केला तो असा:– “हनसगात ब द्धी िी प्रथम असते आहि शबदप्रामाि िे 
काळाच्या ओघात येते. काल आहि हनसगइ यािंी उत्पत्ती एकाि वळेी झाली असली तरी शबदप्रामाि िे 
हनसगइ आहि काल या दोिोच्या आरंभापासून अव्स्तववात नसते. परंत  वस्तंूच्या आरंभापासून हनसगाच्या 
जोडीनेि ब द्धीिी उत्पत्ती झाली. ब द्धी स्वतःि िे हशकवते. प्रामाण्य िे ब द्धीपासून उत्पन्न झाले यात शकंा 
नािी. पि शबदप्रमािापासून ब द्धी हनमाि िोिे स तराम् शक्य नािी. जे शबदप्रामाण्य खऱ्या ब द्धीला मान्य 
नािी ते द बळे एकागंी ठरते, खरी ब द्धी िी पक्की आहि अपहरवतइनीय असलयाम ळे स्वतःच्या सद्ग िानंीि 
हतिे रक्षि िोते आहि हतला बळकटी आिण्यासाठी कोित्यािी अन्य प्रामाण्यािा आधार घेण्यािी 
आवश्यकता नसते” [मॉहरस Maurice – ‘मध्यय गीन तववज्ञान.’ Madiaeval Philosophy.] 
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हिस्ती धमातीत प रुषत्रयीिे तवव नीहसआच्या पहिलया धमइसभेने [नायहसआिे धमइतवव म्ििजे ििइमध्ये 
आभारप्रदशइनाच्या उपासनाप्रसंगी जे धमइतवव अवलंहबण्यात येते ते. नायहसआच्या पहिलया धमइसभेने प रुषत्रयीिे जे तवव ठरहवले ते 
कॉन्स्टँहटनोपलच्या धमइसभेने हवस्ताहरत करून धमइतवव बनहवले. नायहसआिी पहिली सभा कॉन्स्टन्टार्न बादशिाने र्. स. ३२५ मध्ये भरहवली 
िोती. त्याकाळी हिस्तधमीयात अनेक मतभेद व वाद हनमाि झाले िोते. त्यातील एक वाद प रुषत्रयीच्या स्वरूपाहवषयी िोता. अलेक्झाहंिआिा 
एक पाद्री एहरअस याने असे मत प्रहतपादन केले की, हपता (देव), प त्र (येशू) िे समान एकद्रव्यी नसून हभन्न आिेत; अवतार घेण्यापूवी प त्राला 
अव्स्तत्व असले तरी ते अनाहदकालापासूनिे नािी; पे्रहषत िा खराख रा मािूस नसून दैवी प रुष आिे. द सरा म्ििजे सबेॅहलअसिे म्िििे असे िोते 
की प रुषत्रयीतील तीनिी प रुष िे एकि, अहभन्न असून एका प रुषािी ती वेगळी स्वरूपे आिेत. हिस्ती धमातील िे वाद हमटवावेत म्ििून 
कॉन्स्टन्टार्नने समस्त हिस्त धमीयािंी सभा आहशया मायनरमधील नायहसआ येथे बोलाहवली. या सभेने एहरअसिे पाखंड मोडून काढले आहि 
प रुषत्रयीतील हपता, प त्र आहि पहवत्र आत्मा िे एकद्रव्यी आहि समान असून ते पथृक् प रुष आिेत िे सनातन मत प्रस्थाहपत केले. नायहसआच्या 
पहिलया सभेने हिस्तीधमइ संस्थाबद्ध करण्यािा पाया घातला. ििइच्या र्हतिासात एकूि २१ धमइसभा भरलया. कॉन्स्टॅव्न्टनोपलिी धमइसभा र्. स. 
३८१ मध्ये भरली िोती.] ज्यावळेी प्रस्थाहपत केले त्यावळेी त्याने रूपपहरवतइनािे गूढ धमइतवव तयार केले. त्याम ळे 
हनभळे एकेश्वरवादी धमइ म्ििून हिस्ती धमािी वाढ ख ंटली. या पोथीतववाला ज्यावळेी आव्िान हदले गेले 
त्यािवळेी हिस्ती धमइ गूढवादािा अडसर ओलाडूंन प ढे जाऊ शकला. हविाराच्या र्हतिासात असा एक 
क्षि आला की गूढवादी धमाला ब द्धीशी सामना देिे भाग पडले. सनातनी धमइमातंड आहि तेिी हवशषेतः 
र्टलीिे, यानंी ब हद्धवादाच्या वाढत्या प्रसाराला प्रहतबधं करण्यािे हनकरािे प्रयत्न केले. धमाला ब हद्धप्रमाि 
करण्यासाठी त्यानंी एहरजेनाच्या तववज्ञानािा आधार घेतला आहि ॲहरस्टॉटलिे अध्यात्मशास्त्र व स्टोर्क 
पथंािा सवेश्वरवाद यािें हमश्रि करून त्या िमत्काहरक रसायनावर पहवत्र धमइगं्रथाच्या आशीवादािे 
हशक्कामोतइब केले. त्यातून पीठपहंडती ईश्वरहवज्ञान उदयाला आले. पि िी पळवाट कामाला आली नािी. 
सनातनी धमइ-हविाराहंवषयी लोकाचं्या मनातील शकंा र्तक्या सवइदूर पसरलया िोत्या की सिजासिजी 
त्यािें हनरसन िोिे शक्य नव्िते. पद्धतशीर हविारािंी गरज वाढत्या प्रमािात भासत िोती. धमइ आहि ब द्धी 
याचं्यातील हभन्नता दशइहवण्यािी नवी पद्धती मनोवधेके िोती. त्याम ळे ब हद्धवादी हविारानंा मोठ्या प्रमािात 
वाव हमळाला. ििइच्या आश्रयाखाली या हविारानंा सापत्नभावािी वागिूक हमळत िोती; तरी हवशषेतः 
हिस्ती मठाचं्या एकान्तवासात त्यािंी वाढिी िोत िोती. 

 
“पािात्याचं्या जाग्या झालेलया मनािा प्रगतीकडे असलेला कल अिूकपिे हदसून येत िोता. ... 

... प ढे प ढे धाविारे िे आंदोलन थोपवनू धरून त्यािा ओघ द सरीकडे वळहविे अशक्य झाले िोते. 
त्याकाळी उपव्स्थत झालेला पहिला मोठा प्रश्न म्ििजे परृ्थवीिा आकार आहि हतिे स्थान िा कमालीिा 
धोकादायक िोता. कारि त्यात अन मानाने हवश्वातील मानवािे स्थान हनहित करण्यािा प्रश्न अंतभूइत 
िोता. या मोठ्या प्रश्नात ईश्वरहवज्ञानाला भरून न हनघिारा पराभव पत्करावा लागला. त्यानंतर 
ईश्वरहवज्ञान आहि तववज्ञान याचं्यातील ममइघातक दं्वद्व तेवढेि हशल्लक राहिले.” [िेपर – ‘यरूोपिा बौहद्धक 
हवकास’.] 

 
अकराव्या शतकापासून पॅहरसिे हवद्यापीठ पीठपहंडती हवदे्यिे कें द्र बनले. धमइ आहि ब द्धी 

याचं्यातील ऐहतिाहसक दं्वद्व आता ‘नामतवववादी’ आहि ‘वस्त तवववादी’ [नामतवववाद (Nominalism) आहि 
वस्त तवववाद (Realism) िे मध्यय गात हिस्ती ईश्वरहवज्ञानात मिववािे वाद हनमाि झाले िोते. वस्त तवववादािा प्रम ख प रस्कता थॉमस ॲहक्वनास 
िा िोता. प्लेटोिे तवव स्वीकारून त्याने असे प्रहतपादन केले की सामान्य संज्ञा चकवा समहष्टवािक नावे यािें वाच्य वस्त हनष्ठ चकवा सत्य असते. 
त्यािे िे अव्स्तवव स्वतंत्र आहि एकतंत्री असते. ‘सामान्याचं्या हनभळे वस्त हनष्ठ अव्स्तत्वािा प रस्कार त्याने केला. याच्या उलट नामतत्ववाद िोता. 
या वादािा संस्थापक रोसेहलनस िा िोता. त्याने वस्तंूिे अव्स्तत्व म्ििजे अव्यक्त कलपना िे ििइने स्वीकारलेले प्लेटोिे तवव नाकबूल केले. त्यािे 
प्रहतपादन असे की वस्तंूच्या सामान्य संज्ञा चकवा त्यािंी सामूहिक नावे अगर समहष्टवािक संज्ञा अथवा अव्यक्त पदे िी केवळ नावे आिेत, शबद 
आिेत. त्या नावानंा ज ळिारे त्या वस्तंूिे वस्त हनष्ठ अव्स्तत्व नसते. ज्याला आपि रंग म्िितो तो रंगीत वस्तूिून हनराळा नसतो. रंग िे केवळ नाव 
असते. एकेक वस्तूि तेवढी खरी असते. रोसेहलनसच्या मते प रुषत्रयीतील हपता, प त्र आहि पहवत्र आत्मा म्ििजे एकि देव आिे. ते तीन हभन्न प रुष 
नसून एकाि प रुषािी तीन नावे आिेत. त्याच्या हशष्ट्यात ॲबेलाडइ, व र्लयम ओकॅम, िाबज, लॉक, बकइ ले, काँहदलॅक िे प्रम ख िोते. नामतवववाद 
आहि वस्त तत्वाद याचं्यातील झगड्यातून ब हद्धवादािी मोठी प्रगती झाली.] याचं्यातील वादाच्या रूपाने खेळले जात िोते. 
एहरजेनाच्या तववज्ञानािी वाढ करिाऱ्या धाडसी हविारवतंािंी एक माहलकाि तयार झाली. रोसेहलनस 
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आहि पीटर अबेलाडइ िे त्यात प्रम ख िोते. ििइच्या अगदी आधीच्या पाद्रींनी प्लेटोिे सामान्यािें तवव 
(Universals) मान्य करून त्यावर पौवात्याचं्या गूढवादी तववज्ञानािे आवरि िढहवले. सामान्याचं्या 
अव्स्तववाला आव्िान देिारा रोसेहलनस िा पहिला प रुष िोता. सामान्ये िी केवळ नाविे आिेत असे त्याने 
त्यािें विइन केले. प्लेटोच्या या मतािे खंडि ॲहरस्टॉटलने केले िोते त्याम ळे त्यानें ॲहरस्टॉटलिा आधार 
घेतला. सनातनी धमइमातंडािंी याम ळे फार मोठी िमत्काहरक व्स्थती झाली कारि त्यािंािी आधार 
ॲहरस्टॉटल िाि िोता. रोसेहलनसने स्पष्टपिे जािीर केले की हिस्ती ईश्वर–हवज्ञानातील प रुषत्रयी िी 
अव्स्तववाच्या एकतेशी हवसंगत आिे. त्याच्यावर पाखंडीपिािे आरोप ठेवण्यात आले. स्वातंत्र्य आहि 
प्रगती याच्या प्रीत्यथइ झगडिाऱ्या ि तात्म्यािे मरि त्याला पत्करावे लागले. 

 
त्या काळिे आध्याव्त्मक उत्थापन र्तके जबरदस्त िोते की, ते थोपवनू धरता येिे अशक्य िोते. 

सनातन्यानंा माघार घेिे भाग पडले. त्याति या उत्थापनाला अनपेहक्षतपिे नवा पाचठबा हमळाला. 
कँटरबरीिा आिइ हबशप अॅन्स्लेम याने पॅरीस हवद्यापीठातील नामतवववाद्यािे पाखंड मोडून काढण्याच्या 
प्रयत्नात बायझँटार्नच्या तकइ शास्त्रािे द धारी सत्यािे ित्यार वापरले. त्याने “ब हद्ध आहि धमइ याच्यातील 
संवाहदवव हनदशइनास आिून ब द्धीला प्रहतष्ठेिे पाहवत्र्य प्राप्त करून हदले” [लयहूवस – तववज्ञानािा र्हतिास.] िे 
करताना दोन वस्तंूिे संवाहदवव िोण्यासाठी त्या एकाि दजाच्या असलया पाहिजेत असे नािी असा 
य व्क्तवाद करून त्याने ब द्धीला द य्यम स्थान हदले. तथाहप धमइ आहि ब द्धी याचं्यातील संबधंाहवषयीिे सवइ 
प्रश्न मानवी प्रजे्ञकडे सोपहविे त्याला मान्य नव्िते. सदे्धतूच्या चकवा िेत पूवइक अशा या सवइ प्रयत्नािंा 
पहरिाम त्याकाली उफाळून आलेलया ब हद्धवादािी ज्योत अहधकाहधक प्रज्वहलत िोण्यात झाला. तरीपि 
पीठपहंडती तववज्ञान िे धार्वमक तववज्ञान असलयाम ळे हकत्येक शतके ब द्धीला कमी अहधक प्रमािात 
धमाच्या आश्रयानेि प्रपिं करावा लागला. पि त्याबरोबरि हतने प्रकटीकृत धमािा पाया ढासळून टाकला 
आहि आध्याव्त्मक स्वातंत्र्यािा तेजोमय मागइ प्रज्वहलत केला. 

 
अबेलाडइिा प्रहसद्ध गं्रथ (Sic–Et–Non) नामतवववादािे बायबल म्ििता येईल. या गं्रथात 

पीठपहंडती तववज्ञानािा मूलभतू हसद्धान्त कािीशा मयाहदत अथाने पि सूिकतेने माडंण्यात आला आिे. 
ििइच्या पाद्रींिी परस्पर हवरोधी मते मोठ्या ख बीदारपिे हदग्दर्वशत करून त्यािंी तवव ेकशी तकइ दोषी 
आिेत आहि ब द्धी आहि प्रज्ञा याचं्या कसोटीला ती कशी उतरू शकत नािीत िे त्याने हसद्ध केले. तववाच्या 
बाबतीत र्तका हवसंवाद आहि भाडंिे िोतात यािे कारि कालपहनक गोष्टींिा आधार घेतला जातो आहि 
प्रत्येक जि मनमानेल तसा हविार करतो असा िेववारोप त्याने केला. अबेलाडइने आपलया पूवीच्या एका 
गं्रथात धमांिी ग ह्य ेआहि श्रदे्धिी तवव े याचं्याहवषयी संयम सोडून हवविेन केले िोते; त्याच्या ममइभेदी 
टीकेप ढे गाढ चकवा गूढ गोष्टींिािी हटकाव लागिे कठीि िोते. ििइने त्यािा जो हधःकार केला, तो त्याने 
प रुषत्रयी नाकारली या गोष्टीपेक्षािी ब द्धीिे सावइभौमवव प्रस्थाहपत करताना प्रामाण्याहवरुद्ध त्याने उघड जे 
बडं केले त्यासाठी केला. खालच्या ििइ न्यायालयाने त्याला देिातंािी हशक्षा फमाहवली िोती. त्यावर त्याने 
रोमकडे दाद माहगतली. त्यावळेी त्या न्यायालयाने रोमला धाडलेलया कैहफयतीत य व्क्तवाद केला तो 
असा; “ईश्वराच्या स्वरूपािे आकलन मानवी ब द्धीच्या सािाय्याने करण्यािा प्रयत्न करून तो सवइ हिस्ती 
धमइ पोकळ ठरव ूपिात आिे. तो वर स्वगात िढतो आहि खाली नरकातिी उतरतो. वरच्या उंिीवरिे 
चकवा खालच्या खोल गतेतील कािीिी त्याच्या तडाख्यातून हनसटू शकत नािी. त्यािे िात सवइ जगभर 
पसरले आिेत. तो अशी बढाई मारतो की ख द्द रोममध्ये आपले हशष्ट्य आिेत, र्तकेि नव्िे तर कार्वडनलाचं्या 
मिाहवद्यालयात स द्धा त्यािे भक्त आिेत. सवइपरृ्थवी तो आपलया मागून खेिून आितो. म्ििून पोपच्या 
सते्तच्या साह्याने त्यािे तोंड बदं करण्यािी पाळी आता आली आिे.” [िेपर – ‘यरूोपिा बौहद्धक हवकास ’ Intellectual 
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Development of Europe.] स्पेनच्या र्स्लामी राज्याच्या आश्रयासाठी पळून जाऊन ि तात्म्याच्या मरिातून त्याने 
आपली स टका करून घेतली. 

 
अकराव्या शतकाच्या अखेरीस रोसोहलनसने प रस्काहरलेला ‘नाम तवववाद’ िा एका पीठपहंडतािे 

वैयव्क्तक मत यापेक्षा हकतीतरी अहधक प्रगाढ िोता. मध्यय गाच्या अंधकाराला भेदून जािारा तो 
तववज्ञानािा प्रकाश िोता. मध्यय गीन मनावर विइस्व गाजहविारे लोकभ्रम आहि मानवहनर्वमत अहधकार 
याचं्या हवरुद्ध संशयवादाने केलेला तो उठाव िोता. ििइने उभी केलेली पदाहधकाऱ्यािंी श्रेिी तसेि गूढ 
ईश्वरहवज्ञानािे बौहद्धक जग याच्यावर तो मोठा आघात िोता. ‘नामतवववादा’िे जन्मस्थान जे पॅरीसिे 
हवद्यापीठ तेथे अशाप्रकारिी अनेक हवध्वसंक तववे जन्माला आली िोती. त्यापैकी जाँ द बे्रस्काँ या पॅरीसच्या 
हवद्यापीठातील अध्यापकाच्या नावावर मोडले जािारे तवव म्ििजे “देव िा कािी एकमेव सत्य नव्िे. 
अनादी कालापासून र्तरिी अनेक सत्ये आिेत” [Lewes लेहवस – ‘तववज्ञािा र्हतिास’ History of Philosophy.] या 
तववािा जनक म्ििून त्याला ज्यावळेी जाब हविारण्यात आला त्यावळेी त्याने त्यािे समथइन असे केले की 
िे तवव “ईश्वरहवज्ञानाच्या दृष्टीने नव्िे तर केवळ तववज्ञानाच्या दृष्टीने” खरे आिे. या मार्वमक 
य व्क्तवादाम ळे जे अनेक स्फोटक हविार बािेर पडले ते असे– “ईश्वरहवज्ञानाबािेरिे द सरे कािीिी 
हशकण्याला हिस्ती धमइ प्रहतबधं करतो;” “जगात शािािी मािसे कोि असतील तर ती तववज्ञानीि 
िोत;” “ईश्वरहवज्ञानवाद्यािंी हशकवि अद्भ त कथावंर आधारलेली असते.” [मेवालडिा ‘तववज्ञान आहि 
ईश्वरहवज्ञान’ या हवषयीच्या जमइन गं्रथाधारे.] 

 
पहिम य रोपमध्ये बौहद्धक प नरुत्थानाला िालना देण्यािे श्रेय अरबी तववववेयानंा आिे. हिस्ती 

ईश्वरहवज्ञानाने प्लेटोिा गूढवाद आहि ॲहरस्टॉटलिे तकइ शास्त्र आहि अध्यात्मशास्त्र यातील कािी भाग 
यािंा स्वीकार केला िोता. अरबी पहंडतानंी प्रािीन जगाच्या हवध्वसंातून ग्रीसिी सगळी तववज्ञानात्मक 
आहि शास्त्रीय हविारसंपदा शोधून काढून हतिे जतन केले, र्तकेि नव्िे तर अरबी हवद्वन्मंडळींनी हतच्यात 
भरिी घातली. र्स्लामच्या कडव्या एकेश्वरवादाम ळे िे भव्य कतृइत्व शक्य झाले. एकेश्वरवादी धमािा सवइ 
शव्क्तमान देव शून्यातून जग हनमाि करतो. एकदा जग हनमाि केलयानंतर मग मात्र त्या जगाला स्वतःिा 
मागइ िोखाळण्यािे स्वातंत्र्य तो देतो. ऐहिक गोष्टीत जर तो िस्तके्षप करू लागला तर जगाच्या कायद्याच्या 
कके्षत त्याला याव ेलागेल आहि जगाशी तडजोड करिे त्याला भाग पडेल. पि िे त्याच्या देवपिात बसत 
नािी. चिदंूच्या कमइहवपाकाच्या हसद्धातंातून असाि अथइ हनघाला असता पि चिद वाद कधीिी श द्ध 
एकेश्वरवादी बनला नािी. त्याम ळे ब द्ध धमाच्या ऱ्िासानंतर चिदूधमािी तवव े गूढवादाच्या जंजाळात 
ग रफटून गेली, ब हद्धवादी हविार आहि ऐहिक हवद्या यानंा चिदूधमाने कधीिी िालना हदली नािी. 

 
पीठपहंडती ब हद्धवाद ॲहरस्टॉटलच्या शास्त्रीय गं्रथाचं्या आधाराने वाढला. ॲव्िेरोज िा अरबातील 

सवइश्रेष्ठ तववज्ञानी िोता. त्याकाळी अशी म्िि प्रिहलत िोती की “हनसगािे हववरि ॲहरस्टॉटलने 
साहंगतले आहि ॲहरस्टॉटलिे हववरि अव्िेरोजने केले.” यावरून बौहद्धक आंदोलनाला अरबी तववववेयािें 
हकती मोठ्या प्रमािात सािाय्य झाले यािी कलपना येईल. नवव्या-शतकात एहरजेनाने ईश्वरहवज्ञानाहवरुद्ध 
तववज्ञान उभे केले. त्यानंतर धमइ आहि ब द्धी, ज ल मी अज्ञान, आहि म क्त हविार याचं्यात जो झगडा स रू 
झाला त्यािी पहरिती ॲव्िेरोजवादात [अव्िेरोजच्या तववप्रिालीला ॲव्िेरोजवाद िे नाव आिे. त्यािी हशकवि थोडक्यात अशी:– 
सवइ जग देवाने एकाि वेळी हनमाि केले. ते त्याने प्रत्यक्षपिे, शाश्वत आहि सातत्याने िालिाऱ्या स संघहटत आहि हवकसनशील, पूिइपिे हनयत 
अशा पद्धतीच्या स्वरूपात हनमाि केले. िी पद्धती देवापासून हनमाि झालेलया एकमेव शक्तीने भरलेली असते. आहि हतच्याम ळे ती कायइप्रवृत्त िोते. 
एकाि जातीच्या दोन हभन्न भौहतक वस्त  या परस्परापासून वेगळेपिाने ओळखता येतात; पि मन जसे वेगळे असते त्याप्रमािे हवषय वेगळे करता 
येत नािीत. अहरस्टॉटलिे भाष्ट्य या नात्याने ॲव्िेरोजवादाने नव्या स्वरूपात ॲहरस्टॉटलिा पहरिय य रोपला करून हदला.] झाली. 
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ॲव्िेरोजच्या पूवी धाडसी आहि ओजस्वी अशा मिान हविारवतंािंी एक परंपराि हनमाि झाली िोती. 
उदािरिादाखल येथे एकदोघािंा नामहनदेश करता येईल. अल् गझाली िा ॲव्िेरोजिा समकालीन ज्येष्ठ 
पहंडत िोता. प्रािीन ग्रीक तववववेयापासून त्याने संशयवाद घेतला आहि धमाने त्यािे समाधान न झालयाने 
“अखेरीस सगळी प्रामाण्ये झ गारून देण्यािा हनिय केला.” त्याने घोहषत केले की “वस्तंूिे सत्य जािून 
घेिे िेि केवळ माझे ध्येय आिे. पहरिामतः ज्ञान काय आिे िे पके्क समजून घेिे मला आवश्य वाटते. ज्या 
हवषयािे ज्ञान करून घ्यावयािे त्यािा अथइ संशयातीत रीतीने हनहित केला पाहिजे आहि भहवष्ट्यकाळी 
त्याच्या हवषयीिे सवइ दोष आहि ि कीिी अन माने हनघिे अशक्य झाले पाहिजे. असे जे ज्ञान िोते तेि 
सत्यज्ञान असते िे मला स्पष्टपिे समजून आले आिे, अशाप्रकारे दिा िा आकडा तीन या आकड्यािून 
मोठा आिे, िे मला मान्य आिे. पि जर कोिी प ढे येऊन मला सागेंल की ‘याच्या उलट तीन िे दिापेक्षा 
अहधक आिेत आहि आपलया म्ििण्यािा खरेपिा हसद्ध करण्यासाठी आपलया िातातील काठीिा साप 
बनवनू दाखहवतो; आहि खरोखरीि काठी बदलून त्याने साप हनमाि केला तरीिी त्याच्या ि कीबद्दलिे 
माझे ठाम मत म ळीि बदलिार नािी, त्याच्या करामतीने त्याच्या कतृइत्वाबद्दल माझ्या मनात कौत कािी 
भावना हनमाि िोईल िे खरे, पि माझ्या ज्ञानाबद्दल चकहितिी संदेि हनमाि िोिार नािी.” [लेहवसच्या 

‘तववज्ञानािा र्हतिास’ या गं्रथातील अवतरिावरुन.] अल् गझालीने असा हनष्ट्कषइ काढला की र्ंहद्रयानंा िोिाऱ्या 
प्रत्यक्षाहशवाय कोित्यािी ज्ञानात अिूक गहितीपिा यावयािा नािी. त्याच्या मताप्रमािे र्ंहद्रयजन्य 
प्रत्यक्षाच्या अिूकपिािा हनिइय ब द्धीि देऊ शकते. 

 
द सरे उदािरि अंदाल हशयािा मिापहंडत अबूबकर यािे आिे. कोपर्वनकसच्या ३०० वष े पूवी 

टॉलेमीिा पवृ्र्थवकें द्रािा हसद्धान्त त्याने हझडकारला िोता. त्याच्या संशोधनाने “एक खगोलशास्त्रीय पद्धती 
आहि आकाशातील गतीिे मूलतवव त्याने तयार केले िोते. त्याच्या या पद्धतीतील सवइ गतींिे पडताळे 
हबनिूक येत िोते” अशी नोंद र्हतिासात सापडते. अबूबकरच्या खगोल शास्त्रीय हसद्धानं्तािे हवस्तृत 
हवविेन करिारा प्रबधं त्यािा हशष्ट्य अल् पेत्राजीअस याने त्याच्या मृत्यनंूतर हलिून ठेवला आिे. या गं्रथाने 
कोपर्वनकसच्या क्राहंतकारक शोधािी वाट मोकळी केली. अबूबकरिे हसद्धान्त म्ििजे खगोलशास्त्रीय 
संशोधनात पडलेली अमूलय भर आिे, िे सवइमान्य आिे. पीठपहंडती शास्त्रज्ञ अलबटइस मगॅ्नस आहि रॉजर 
बेकन आदी जरी हभन्न मतािे असले तरी ते अल् पेत्राजीअसच्या या गं्रथावर सारखेि हवसंबनू िोते. 

 
केवळ हवज्ञान आहि तववज्ञान याप रतेि नव्िे तर धार्वमक हविाराचं्या बाबतीत स द्धा अरबी हवदे्यच्या 

समाघातािा पगडा यरूोपवर बसला िोता. र्स्लामच्या आरंभीच्या र्हतिासात ज्यू असीहरया, पर्वशया, 
र्हजप्त, ग्रीस अशा हवहवध राष्ट्रीय संस्कृतींिे संहमश्रि झालयाम ळे म स्लीम जगात हवश्वबधं त्वािी िेतना 
खेळत िोती. जोपयंत मािसे एकमेकापंासून दूर राितात तोपयंत त्यानंा द सऱ्यािा धमइ मूखइपिािे आगर 
वाटतो. पि त्याचं्यामध्ये जवळिे संबधं हनमाि झाले म्ििजे अज्ञानाच्या चभती कोसळून पडतात आहि 
परस्परात समज हनमाि िोऊन एकमेकाहंवषयीिा आदर वाढतो. अरब तववववेयािें मिान् श्रेय िे की सवइ 
धमांिा समान दैवी उगम असतो आहि हवश्व िे हनयमबद्ध असते या कलपना त्यानंा अगदी प्रथम स िलया. 
असीहरया, र्हजप्त आहि ग्रीस याचं्यापासून हशकून अरबी शास्त्रज्ञानंी हकत्येक शतकेपयंत खगोलशास्त्रािे 
मोठ्या हनष्ठेने संवधइन केले. आकाशातील याहंत्रक हक्रयाचं्या अभ्यासाने जग िी एक हवश्वपद्धती आिे िे 
त्यानी तकाने जािले. मानवस्वरूपी देवाच्या एकेश्वरवादी धमाच्या कडवपेिाशी िी हवश्वािी भव्य कलपना 
हवरोधी नव्िती. कारि या धमािा देव त्यािा प्रकृहतधमानेि जगाच्या सवइ पसाऱ्यात कोित्यािी स्थळी, 
कोित्यािी काळी आहि कोित्यािी प्रकारे स्वतःच्या लिरीप्रमािे िस्तके्षप करण्यासाठी सवइ जग व्यापून 
टाकिारा देव नव्िता. प रुषरूप देव स्वतःच्या प्रकृहतधमान सार आपलया हनर्वमतीिे हनरीक्षि चकवा चितन 
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करू शकतो. या जगातील रहिवासी अखेरच्या हनवाड्याच्या हदवशीि त्याच्या अहधकारकके्षत येतात. 
तोपयंत मत्यइ मािसानंा हजतके स्वातंत्र्य लाभ ूशकते हततकी ती स्वतंत्र असतात. हवश्वबंध त्वािी िेतना 
आहि अत्यंत कडवा एकेश्वरवाद याचं्या जोरावर अरबी तववज्ञान्यानंी सगळे धमइ िे हनसगािी आहि 
जीवनािी रिस्ये उलगडण्यािे मानवी मनािे प्रयत्न आिेत अशी हधटाईिी सूिना केली. त्यानंी असेिी 
सागंून टाकले की जे प्रयत्न ब द्धीशी अहधक ज ळिारे असतात ते अहधक उदात्त आहि अहधक भव्य असतात. 

 
बाराव्या शतकात जगाहवषयीच्या कलपनेत आमूलाग्र बदल िोण्यािी प्रहक्रया स रू झाली. हनसगािे 

ज्ञान जसजसे वाढत गेले तसतसे हनसगातीत शक्तीवरील श्रद्धानंा िादरे बसू लागले. हनसगइज्ञानाने हनसगइ 
िी एक हनयमबद्ध पद्धती आिे असा साक्षात्कार घडहवला. हवज्ञानाच्या सामर्थयािी प्रािीन काळिी श्रद्धा 
प नरुज्जीहवत झाली. हिस्त्याचं्या धमइवडेाच्या तडाख्याम ळे अलेक्झाहंियािे पतन झालयानंतर मध्यंतरीच्या 
काळात हनसगाच्या घडामोडीहवषयीिी हजज्ञासावृत्ती दबली गेली िोती. हतिे धागे प नः िाती घेऊन य रोपीय 
प्रज्ञा आहि हवद्या प ढिी वाटिाल करण्यास उद्य क्त झालया. पोथीहनष्ठेला शकंा क शकंा आव्िान देऊ 
लागलया. पूजनीय श्रद्धास्थानानंा ब द्धी आहि प्रज्ञा छेडू लागलया. अजे्ञय, गूढ आहि अहनयंहत्रत अशा 
देवचे्छेिी जागा हनसगािे अपहरवतइनीय हनयम घेऊ लागले. र्स्लामी जगातून आहि स्पेनमधील त्याचं्या 
हवद्यापीठातून बािेर पसरिाऱ्या हवद्या आहि ज्ञान याचं्या समाघाताने प नरुत्थानाच्या उंबरठ्यावर 
ठाकलेलया य रोपीय मनािी हजज्ञासावृत्ती आहि बौहद्धक पे्ररिा याचं्या साह्याने हिस्ती ईश्वरहवज्ञानाने 
स्वतःला ब हद्धप्रमाहित केले आहि तेि धमािे हवद्रावक ठरले. देव-संकेताच्या प्रयोजनवादी हसद्धान्ताने 
एका अथी हनसगाच्या हनयमाचं्या कलपनेला कायदेशीर स्वरूप हदले. अशाप्रकारे शास्त्रीय संशोधनाच्या 
प नरुत्थानािा पाया घातला गेला. मानवस्वरूपी देवाच्या ऐवजी अव्यक्त परमेश्वर, आहदतवव, चकवा अंहतम 
कारि या बौहद्धक तत्वािी प्रहतष्ठापना करून वादपहंडती तववज्ञानाने देवचे्छा हनसगइहनयमाशंी एकरूप 
असलयािे गर्वभताथाने सूहित केले. हनसगइहनयम िे घटनािें हनरीक्षि करून हसद्ध करता येतात आहि 
प्रयोगाच्या साह्याने पडताळून पािता येतात. याच्या उलट देवचे्छा म्ििजे केवळ मानलेले एक गृिीत तवव 
िोते. म्ििून हनसगाच्या हनयमाच्या अभ्यासाकडे मानवी ब द्धी अहधक आकर्वषत झाली. 

 
अंधकारमय मध्यय गाच्या छळवादी अन भवातून यरूोपिी आध्याव्त्मक म क्तता करिारे द्रष्टे म्ििून 

र्हतिासाने रॉजर बेकन, थॉमस ॲहक्वनास, डन्स स्काटस, अल्बटइस मगॅ्नस आहि व र्लयम ओकॅम यानंा 
मानािे स्थान हदले आिे. तववज्ञान आहि हवज्ञान िी एकरूप समजली पाहिजेत, आहि हनसगाच्या 
अपहरवतइनीय सवइव्यापी हनयमाचं्या आधारावर तववज्ञान उभे करिे अवश्य आिे िे स्पष्टपिे जाििारा बेकन 
िा पहिला हविारवतं िोता. ििइने संतपदािा मान हदलेला थॉमस ॲहक्वनास िा ॲहरस्टॉटलच्या पथंािा 
अध्यात्मशास्त्री िोता. त्याने ईश्वरहवज्ञानाहवरुद्ध प्रयोजनवाद उभा केला. ईश्वराने हनसगाला कािी प्रमािात 
स्वायत्तता हदली आिे िे तवव त्याने प्रहतपादन केले. यािाि अथइ असा की हनसगािे स्वतःिे कायदे 
असतात आहि हनसगातीत शक्तीच्या िस्तके्षपाहशवाय स्वतंत्रपिे ते कायइ करीत असतात. अल्बटइस 
मगॅ्नसच्या जोडीने त्याने तववज्ञान आहि हनसगइज्ञान िी दोन्िी र्तःपर धमाच्या दास्यात रािता कामा नयेत 
असा हिरीरीने प रस्कार केला. आरंभीच्या ििइच्या पाद्रीपैकी सवइप्रख्यात असा जो सेंट ऑगस्टीन त्याने ज्ञान 
िे दैवी प्रकाशािे फल आिे असे मत माडंले. याच्या उलट ॲहक्वनासने ज्ञान िे र्ंहद्रयप्रत्ययावर अवलंबनू 
असते असे साहंगतले. डन्स स्काटसने “जड द्रव्य हविार करू शकते काय?” असा मार्वमक प्रश्न उपव्स्थत 
करण्यािे धाडस करून तत्कालीन जगाला आियािा धक्का हदला. पीठपहंडती तववववेयातील सवइश्रेष्ठ 
अलबटइस मगॅ्नस याने हनसगइहनयमाचं्या हक्रयािें प्रात्यहक्षक करून दाखहवले; म्ििून ििइने त्यािा हधक्कार 
केला. अजाि मािसे िेटक्या आहि जाद गार समजून भयभीत दृष्टीने त्याच्याकडे पािू लागली. हनसगइज्ञान 
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आहि ईश्वरहवज्ञानाने िोिारे ज्ञान याच्यातील भेदरेषा त्याने स्पष्ट केली. अखेरीस ओकॅम िा तर पूिइतः 
म क्त हविारवंत िोता. त्याने तववज्ञानािे प्रश्न िे धार्वमक प्रश्नािून वगेळे आिेत िे स्पष्टपिे साहंगतले. त्याने 
कटाक्षाने ब द्धी धमाच्या िस्तके्षपापासून दूर ठेवली. र्तकेि नव्िे तर एक पाऊल प ढे जाऊन त्याने 
हवश्वाच्या प्रयोजनवादी दृष्टीहवषयी शकंा उपव्स्थत केली. त्याने असे साहंगतले की “दैवी ब द्धीबद्दल म्ििाल 
तर जे जे अव्स्तववात आिे त्या सवांिे ती प्रथम कत्री (Efficient cause कतृइकारि) आिे. तवववते्ता या 
नात्याने त्याहवषयी मला कािीिी माहिती नािी. सवइ कारिािे कारि कसे कायइ करते याहवषयी अन भव 
कािी हशकव ूशकत नािीत आहि ब द्धीला दैवी पाहवत्र्यािा ममइभेद करण्यािी शक्ती चकवा अहधकार नािी.” 

 
जग िे खडा िमत्कार नसून हनयमबद्ध पद्धती आिे, िी कलपना ब हद्धवादी हिस्ती ईश्वरहवज्ञान 

आहि पीठपहंडती हवद्या यािा पहरिाम म्ििून उद्भवली. कायद्यािी (हनयमािी) कलपना त्यावेळी प्राम ख्याने 
प्रयोजनवादी िोती. ईश्वरी र्च्छेिे फळ म्ििजे कायदा अशीि प्रिहलत समजूत िोती. पि ब द्धीने आपले 
स्थान पके्क केलयानंतर हनसगाच्या दैवी कायद्यािे व्यापार आता अंधश्रदे्धिे हवषय राहिले नव्िते. हनसगाच्या 
कायद्यािे कायइ कसे िालते याहवषयीच्या हजज्ञासेिे धमाला वावडे िोते िे खरे असले तरी हजज्ञासा 
कायमिी दडपून टाकिे िे र्तःपर अशक्य िोते: हजज्ञासावृत्तीतूनि आध हनक हवज्ञानाला िालना हमळाली. 

 
कान्स्टंटाईन पासून कोलंबसापयंतिा एक िजार वषांिा काळ बौहद्धक पोकळीिा काळ नव्िता. 

मध्यय गाच्या अखेरीस जे बौहद्धक प नरुत्थान झाले त्यािा भाडंवलदार वगाच्या उदयाशी प्रत्यक्ष संबंध 
जोडता येिे शक्य नािी. यरूोपच्या आर्वथक जीवनावर विइस्व गाजहविाऱ्या आध्याव्त्मक आहि भौहतक 
सत्ताधाऱ्याहंवरुद्ध झगडण्यासाठी भाडंवलदार वगािा अवतार िोण्याच्या फार पूवीि या प्रकरिात दाखवनू 
हदलयाप्रमािे बौहद्धक प नरुत्थानािा उगम हविाराचं्या अखंड आंदोलनात शोधता येतो. यरूोपिे आर्वथक 
जीवन कोंडीत सापडले िोते पि हविारािंी गती मात्र कािी थाबंलेली नव्िती, ती अखंड िालूि िोती. 
उलटपक्षी हिस्ती धमािा प्रसार िे हविारािे सामर्थयइशाली आंदोलन िोते आहि त्याम ळे असंस्कृत 
मानवसमूि आगामी संस्कृतीच्या कके्षत आले. र्स्लामिा उदय आहि प्रसार झाला तोिी या आर्वथक 
कोंडीच्या कालाति. मानवी र्हतिासात र्स्लामच्या उदयापेक्षा अहधक नायपूिइ असे हविारािे सािस 
अद्याप घडले नािी. पद आ िे व्िेहनसच्या नजीक िोते. पि पॅरीस असंस्कृत संरजामी राज्यािी राजधानी 
िोती. बडंखोर हविार त्या राजधानीतूनि बािेर पडून पसरत िोते. हगओदइनो ब्रनूो, कोपर्वनकस, 
गहॅलहलओ, केप्लर आहि देकातइ िे सवइ ब हद्धवादी हिस्ती ईश्वरहवज्ञानाच्या वातावरिात जन्मले आहि 
वाढले. या ईश्वरहवज्ञानाने प्रयोजनवादी हसद्धान्ताला धरून का असेना पि हनयमबद्ध हवश्वािी भव्य कलपना 
हनमाि केली. वास्को द गामािी परृ्थवी प्रदहक्षिा, कोलंबसािा नव्या जगािा शोध चकवा पूवइ हदशलेा 
प्रस्थाहपत झालेले व्यापारी मागइ या घटना मिववाच्या तर खऱ्याि पि त्याच्याशी या हविारवंतािें संबंध 
असण्यापेक्षा एक िजार वषापूवी िोऊन गेलेलया य व्क्लड, आर्वकहमहडस, हिप्पाकइ स, ॲहरस्टाकइ स आहि 
अलेक्झाहंियािे र्तर शास्त्रज्ञ याच्याशी त्यािें अहधक घहनष्ठ संबंध िोते िे सिज हसद्ध करता येईल. 
भाडंवलदारवगािा उदय आहि आध हनक हवज्ञान आहि तववज्ञान यािंा जन्म या दोिोमध्ये कािीिी 
कायइकारिसंबधं नािी. मानवात य गान य गे वसत असलेला स्वातंत्र्यािा ध्यास आहि सत्यशोधनािी तळमळ 
या दोन मूलभतू पे्ररिा हवज्ञान आहि तववज्ञान यािंी वाढ िोण्याला कारिीभतू झालया. भाडंवलदारवगाने 
त्यानंा आश्रय हदला तो मागािून. कारि ती त्याच्या उपयोगी पडत िोती. या दोिोंिा संबधं आला तो 
आकव्स्मक िोता, कायइकारिात्मक नव्िता िेिी लक्षात ठेविे आवश्यक आिे. 

 
———  



 

 

अनुक्रम 

प्रकरण ४ 
 

मानवाचे बांड 
 
हवज्ञानाने लोकभ्रमावर आहि ब द्धीने धमइश्रदे्धवर क्रमशः हमळवलेला हवजय िा आध हनक मानवी 

संस्कृतीिे वैहशष्ट्ठ्यपूिइ लक्षि आिे. या दोिोंमधील झगडा र्हतिासाच्या उषःकालापासून स रू झाला. 
ग्रीकानंी संपाहदत केलेले शास्त्रीय ज्ञान जवळजवळ हवस्मृतीत गडप झाले िोते. अशा मध्यय गीन अंधकारात 
स द्धा पीठपहंडती हिस्ती ईश्वरहवज्ञानाच्या रूपाने ब हद्धवादाने आपले स्थान प नः प्रस्थाहपत केले आहि 
त्यातून हनयमबद्ध हवश्वािी भव्य कलपना हनमाि झाली. त्याम ळे हवज्ञानाच्या प नरुज्जीवनािी भहूमका तयार 
झाली. “समाजािे पहरवतइन घडहविारे सवात गंभीर आहि खोिक असे कोिते कारि असेल तर 
मध्यय गाने हदलेला वारसा िोय.” [लाडइ ॲक्टन ‘Lectures on Modern History’.] 

 
मध्यय गातील प्रयोजनवादी व्यवस्था िी एकाद्या त रंुगातील हशस्तबद्धतेसारखी िोती. जग िा 

बरीक उभा िमत्कार नव्िे. जगातील प्रत्येक गोष्ट देवसंकेतान सार पूवइहनयत केली जाते आहि सवइ पार्वथव 
गोष्टींिे हनयंत्रि ििइच्या अहधकाराने िालते अशी दृढ समजूत िोती. अशा पहरव्स्थतीत हविार, र्च्छाशक्ती 
आहि कृती यािें स्वातंत्र्य हमळहवण्याकरताि नव्िे तर “देवािा ऐकू येिारा आवाज” म्ििजेि स्वतःच्या 
सद्ब द्धीिा आवाज ऐकण्यासाठी ज न्या प्रामाण्याहवरुद्ध बडं उभारिे अवश्य िोते. 

 
मानवाने उभारलेले बडं म्ििजेि प नरुज्जीवनािे हरनेसन्सिे [या अन वादात हरनेसन्स (Renaissance) िाि मूळ 

रं्ग्रजी शबद सवइत्र वापरला आिे. कारि त्या शबदाने जो एक व्यापक अथइ प्रतीत िोतो तो एका समपइक मराठी शबदात व्यक्त िोिे कठीि आिे. 
हरनेसन्स यािा मूळ अथइ प नजइन्म, प नरुज्जीवन असा आिे. मध्यय गाच्या अखेरीस य रोपमध्ये मध्यय ग आहि अवािीन य ग याना जोडिारे 
संक्रमिकालीन प नरुज्जीवनािे जे मोठे वैिाहरक आंदोलन झाले ते हरनेसन्स या नावाने ओळखले जाते. प्रािीन ग्रीक साहित्य, कला, हवद्या आहि 
शासे्त्र याचं्या प नरुज्जीवनाने या आंदोलनािा प्रारंभ झाला. पि प ढे ते प नरुज्जीवनाप रतेि मयाहदत न रिाता मोठ्या व्यापक प्रमािावर झाले. 
प्रािीनत्वाच्या प नरुज्जीवनातून अनेक हवध, संकहलत, सवइव्यापी असे हविारक्रातंीिे मिान आंदोलन हनमाि झाले. त्यािे हवशषे थोडक्यात असे 
सागंता येतील :– ब द्धी आहि कलपना यािंी आवड आहि त्याचं्या हनर्वमतीत हनरामय आनंद घेिे, उदार, मोकळ्या, खेळकर जीवनािी आकाकं्षा, 
काव्य आहि एकंदर साहित्य यात नवे हवषय िाताळिे, नव्या अन भतूीना अहभव्यक्ती देिे, कलेिे नव ेप्रकार हनर्वमिे, नवा दृहष्टकोि स्वीकारिे, 
व्यापक हक्षहतजे अवलोकिे, परलोक आहि हनसगातीत गोष्टीऐवजी र्िलोक आहि हनसगइ याति मानवतावादी आनंद घेिे; संन्यासवादाऐवजी 
सौंदयइवाद अंहगकारिे; थोडक्यात म्ििजे ज ने सवइ जाऊन त्याऐवजी नवे आििे. 

 
या आंदोलनािा आरंभ र्टलीत १४ व्या शतकात पेराकइ  आहि त्याच्या समकालीन मानवतावादी याचं्यापासून झाला असे मानण्यात येते. 

तेथे साहित्य आहि कला यािंी फार मोठी वाढ झाली. काँन्स्टॅव्न्टनोपलच्या पाडावानंतर तेथील पहंडतानी प्रािीन ग्रीक वाङमय पहिम य रोपात 
नेले. त्याम ळे तेथे या आंदोलनाला जोरािी िालना हमळाली. म द्रिकलेच्या शोधानंतर ते आंदोलन १६ व्या शतकात फ्रान्स आहि उत्तर य रोपात 
पसरले. फ्रान्समध्ये वाङमय आहि कला यात मोठी प्रगती झाली. रं्ग्लंडमध्ये र्रॅस्मस, मूर, कॉलेट आदीनी अहभजात हवद्यानंा जोरािी िालना 
हदलयाम ळे ते आंदोलन साहित्यात ठळकपिे प्रहतचबहबत झाले. जमइनीत धमइस धारिेच्या आंदोलनाच्या सािियाने ते घडून आले. कािी लेखक 
र्टलीच्या १४-१५ व्या शतकातील हरनेसन्सला हरसॉर्वज-मॅन्तो असे म्िितात. (हरनेसन्स िा उच्चार Shorter Oxford Dictionary वरून अन सरला 
आिे).] आंदोलन िोय या आंदोलनािेि आध हनक संस्कृतीिी ध्वजा रोवली. िौदाव्या शतकाच्या मध्यापासून 
सोळाव्या शतकाच्या मध्यापयंतच्या काळात िे आंदोलन बिराला आले िोते. वास्तहवक प नरुज्जीवनािी िी 
प्रहक्रया यापेक्षािी दीघइकालीन िोती. रॉजर बेकन आहि अलबटइस मगॅ्नस याचं्या प्रयत्नाने एक शतक आधीि 
हवज्ञानािे प नरुज्जीवन स रू झाले िोते. त्यानंा स्फूर्वत हमळाली ती अरबी पहंडताकंडून. जेन्सेहरकने रोम 
चजकलयापासून शालइ मेनने पहिमेिे साम्राज्य प नः प्रस्थाहपत करीपयंत ४०० वषाच्या काळात य रोप 
अज्ञानाच्या अंधकारात ब डून गेला िोता. अशा काळात अरबी पहंडतानंी शास्त्रीय ज्ञानािी ज्योत तेवत ठेवली 
िोती. 

 



 

 

अनुक्रम 

हवज्ञानािे प नरुज्जीवन िेि हरनेसन्सिे खास वैहशष्ट्य िोते असे नव्िे. हरनेसेन्सने जे बौहद्धक 
वातावरि हनमाि केले त्यात शास्त्रीय ज्ञानािी बीजे रुजली. हनयमबद्ध हवश्वाच्या भव्य कलपनेतून आध हनक 
हवज्ञानािा जन्म िोण्याच्या अगोदर प्रयोजनवादी व्यवस्थेवरच्या श्रदे्धला याहंत्रक हवश्वहवज्ञानाकडून धक्का 
बसिे अवश्य िोते. तसेि, देवाने मानवाला आपलया स्वतःच्या प्रहतमेबरि कूम हनमाि केले आिे यािे स्मरि 
ठेवण्यासाठी आहि पहरिामी मानवाने स्वतःच्या सद्ब द्धीति देवािा आवाज ऐकण्यासाठी आहि मानवािे 
सावइभौमत्व, प्रहतष्ठा आहि सृजनशीलता यािंी प्रतीती देवाच्या सवइशव्क्तमते्तत अन भवण्यासाठी ििइच्या 
अहधसते्तला आव्िान देिे आवश्यक िोते. देवाच्या प्रहतमेबरि कूम हनर्वमलेला मानव देवासारखाि असिार िे 
पूवइहनयोहजत िोते. “ििइिी अहधसत्ता झ गारिे िे आध हनक य गािे अभावाथी वैहशष्ट्य िोते आहि हवज्ञानािी 
अहधसत्ता मान्य करिे िे त्यािे भावाथी वैहशष्ट्य िोते. यापैकी अभावाथी हक्रया आधी स रू झाली.” [बरंाड 
रसेल – History of Western Philosophy.] 

 
र्. स. ८०० मध्ये िारुन अल् रशीद याने टालेमीच्या आलमाजेस्त या खगोलशास्त्रीय गं्रथािा 

जीिोद्धार केला. त्यानंतर अरबी शास्त्रज्ञाचं्या परंपरेने त्याच्या अनेक प नरावृत्ती काढलया. अरबािें िे नव े
शास्त्रीय ज्ञान कोपर्वनकसिा य गप्रवतइक गं्रथ प्रहसद्ध िोण्याच्या आधी हकत्येक शतके य रोपमध्ये पोिोिले 
िोते. पि िे ज्ञान मठातील कािी एकातंवासी व्यक्तीप रतेि मयाहदत िोते. ििइच्या अहधसते्तच्या धाकाम ळे 
या व्यक्ती केवळ संहदग्ध भाषेत आहि दबलया आवाजाति त्या ज्ञानािी ििा करायला धजत असत. रॉजर 
बेकन आहि कोपर्वनकस याचं्यामध्ये ३०० वषांिे अंतर िोते. याि काळात ििइच्या अहधसते्ततून य रोपच्या 
बौहद्धक जीवनाने आपली स टका करून घेतली. िाि हरनेसन्सिा काळ िोय. आध्याव्त्मक म क्ततेकरता 
िालू असलेलया झगड्यात मानवाला जे यश हमळाले त्याने हनमाि केलेले बौहद्धक वातावरि हवज्ञानाच्या 
जीवनाला पोषक ठरले. सूयइकें द्रमताने हवश्वव्यवस्था याहंत्रक पद्धतीने िालते या कलपनेिा पाया घातला. 
त्याम ळे यरूोपच्या बौहद्धक दृहष्टकोिात आमूलाग्र बदल घडून आला. 

 
“मध्यय गातील हवद्वज्जडानंी हशश्याच्या पत्र्यावर अफूच्या शाईने कोरलेलया अक्षरातील टीकागं्रथािंा 

आहि कोशािंा फार मोठा संग्रि उपलबध िोता. पि यरूोपने त्याकडे उतावीळपिे पाठ हफरहवली. अजाितः 
मानवजातीने नवी वृत्ती धारि केली िोती. ज न्या प्रामाण्यानंा आव्िाने देण्यात येत िोती. भतूकालािे 
सावइभौमत्व संप ष्टात आले िोते. या परृ्थवीिी अनंत आिये जसजशी मानवाला उकलत गेली तसतसे प्रािीन 
गं्रथातं साठहवलेले सत्य िेि संपूिइ सत्य नसून काळाच्या उदरात दडलेली असंख्य रिस्ये बािेर 
काढलयाखेरीज सत्यािे ज्ञान िोिार नािी असे मानिाऱ्या नव्या हपढ्या जन्माला येत िोत्या.” [एच्. ए. एल् 
हफशर – History of Modern Europe.] 

 
नव्या जगािा (अमेहरकेिा) शोध लागलयाम ळे अंधाऱ्या मध्यय गातून बािेर पडिे यरूोपला स लभ 

झाले असे सागंण्यात येते. परंत  कोपर्वनकसने खगोलाहवषयी लावलेले शोध िे पहरिामाच्या दृष्टीने त्यापेक्षा 
हकतीतरी अहधक क्राहंतकारी आहि दूरगामी िोते. कोपर्वनकसने घडवनू आिलेली क्रातंी कदाहित 
र्हतिासातील सवइश्रेष्ठ क्रातंी ठरेल. िी क्रातंी द सऱ्या एका मिान शोधातून जन्माला आली. िा शोध म्ििजे 
प्रािीनववािा (प्रािीन र्हतिासािा) शोध िोय. िा शोध मानवतावादी म्ििवनू घेिाऱ्या पेराकइ  आहि 
र्रॅस्मस या दोन थोर प रुषाचं्या दरम्यानच्या दीडश ेवषाच्या कालावधीत िोऊन गेलेले कवी, हित्रकार, 
समीक्षक, हनबंधकार, र्हतिासकार आहि तवववतेे्त या सवानी हमळून लावला िोता. ख द्द देवाहवरुद्ध नसले 
तरी देवाच्या या लोकीच्या दलालाचं्या ज ल माहवरुद्ध मानवाने बडंािा झेंडा उभा केला; आहि प्रािीन 
कालच्या पेगनपरंपरेकडे धाव घेतली. त्यानंा ज्या जगािे दशइन झाले ते “अश्रूंिा डोि नव्िते, चकवा 
स्वगाकडे नेिारी द ःखमय यात्रािी नव्िती. पेगनी आनंद उपभोगण्यासाठी कीती, सौंदयइ आहि सािस िी 
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प्राप्त करून घेण्यािी संधी हमळिे याति जगािा अथइ सामावला िोता. कला, काव्य आहि आनंद याचं्या 
ध माळीत संन्यासवादाने ग्रासलेली ज नी दीघइ शतके हवस्मृहतग्रस्त झाली.” [बरांड रसेल – पािात्य तववज्ञानािा 
र्हतिास.] 

 
ब हद्धतववािे (Logos) नवप्लेटोवादी [नवप्लेटोवाद िा प्लेटोिे तववज्ञान आहि पौवात्य गढूवाद याचं्या हमश्रिाने तयार 

झालेली तववज्ञानात्मक धार्वमक पद्धती आिे. पहिलया शतकात अलेक्झाहंियात िोऊन गेलेला ज्य ूतवववेत्ता हफलो िा पहिला नवप्लेटोवादी िोता. 
त्याने हिब्रधूमइ आहि प्लेटोवाद यािंा संगम घडवनू आिण्यािा प्रयत्न केला. त्यानंतरच्या काळात प्लोहटनस आहि प्रोक्लस िे या वादािे प्रम ख 
प रस्कते िोऊन गेले.] तत्व ग्रीक पाद्रींनी उिलले. तेि हिस्ती ईश्वरहवज्ञानािा तववज्ञानात्मक पाया बनले. 
बायबलमधील सृष्टीच्या उत्पत्तीिे पोथीतवव (बि धा िे मागािून घ सडलेले असावे) प्लेटोच्या 
जगद त्पत्तीच्या मताशी ज ळिारे नव्िते. केवळ प्लेटोि नव्िे तर सामान्यपिे ग्रीक हविारवंत शून्यातून 
जगािी हनर्वमती िोिे अशक्य आिे अशा मतािे िोते. उत्पत्ती म्ििजे देवाच्या कामहगरीिी अद्भ त करामत 
अशी त्यािंी समजूत िोती. ज्या द्रव्यातून देवाने जग हनर्वमले ते आधीि अव्स्तववात िोते आहि ते 
देवार्तकेि शाश्वत आिे. हिस्ती ईश्वरहवज्ञानािी प्लेटोवादी परंपरा सेंट ऑगस्टीनने बाजूला सारून त्या 
ऐवजी ॲहरस्टॉटलच्या प्रामाण्याच्या आधाराने अंधश्रदे्धच्या पायावर ईश्वरहवज्ञान उभे केले. पीठपहंडती 
ब हद्धवादाने प्रयोजनवादी दृहष्टकोिािा जो अथइ हवशद केला त्याम ळे मानव िा केवळ हनयमबद्ध हवश्वाच्या 
प्रिडं िक्रातील एक असािाय्य अरी बनला. 
 

मानवाच्या या अधोगतीहवरुद्ध हरनेसन्सच्या मािसानंी बडं उभे केले. त्याने प्लेटो आहि 
अेहपक्यूरसवादी [एहपक्य रस (हि. पू. ३४१–२७०) या ग्रीक तवववेवयािी तववप्रिाली एहपक्य रसवाद या नावाने ओळखली जाते. तीत 
प्राम ख्याने नीहततत्वािंा समावेश िोतो. एहपक्य रसच्या मते स ख िेि केवळ शे्रयस्कर असून तेि नीतीिे उहद्दष्ट आिे; खरे स खी जीवन िे 
हववेकशीलता, प्रहतष्ठा आहि न्याय यािें जीवन असले पाहिजे; स खािी योग्य रीतीने प्राप्ती िोण्यासाठी मािसाने हवषयवासनेपासून अहलप्त राहिले 
पाहिजे. ईश्वर िा जगािा हनयंता नािी असे त्यािे मत िोते. भौहतक शास्त्रात तो हडमॉके्रहटसप्रमािे किवादी िोता. िावाक आहि एहपक्य रस याचं्या 
हविारप्रिालीत बरेि साम्य आढळते.] याचं्या जीवनदृष्टीिा अंहगकार केला. मानवािी सद्ब द्धी म्ििजेि दैवी आवाज 
असा त्यािंा हवश्वास असलयाम ळे सद्ब द्धी सागेंल त्या प्रमािे वागण्यास मोकळीक हमळाली पाहिजे असा 
त्यािंा दावा िोता. मानवािी कोितीिी कृती त्याच्या र्च्छेतूनि हनमाि िोत असलयाम ळे त्यािे 
र्च्छास्वातंत्र्यिी त्यानंी उद्घोहषत केले. मानव िा देवािी सवोच्च हनर्वमती आिे िे जर खरे असेल तर मूलतः 
त्याच्या ठायी देवत्व असले पाहिजे. म्ििून र्च्छा, कृती, हनर्वमती आहि हनर्वमतीच्या सौंदयािा आस्वाद या 
बाबतीत त्याला स्वातंत्र्य हमळाले पाहिजे या मतािा त्याने प रस्कार केला. “पेराकइ च्या रूपाने एका नव्या 
धतीिा मानव जन्माला आला, िे मानव अंतम इख िोते, स्वतःिी ध्येये ते हनवडीत िोते, आहि त्याला 
अन सरून आपलया मनािी घडि घडवीत िोते. मध्यय गीन पद्धती त्यानंा मृत्यचू्या म काबलयासाठी हसद्ध 
करू शकत िोती. पि जीवनातील स खद ःखािंा िढउतार िे पिात असलयाम ळे प्रािीन जगाच्या बौहद्धक 
संपदेिी कास धरून तीपासून हमळिाऱ्या शािािपिाच्या आधाराने आपली सवांगीि प्रगती करून 
घेण्यासाठी ते बद्धपहरकर झाले िोते.” [लॉडइ ॲक्टन - Lectures on Modern History.] 

 
या नव्या मानवाचं्या हठकािी आंधळा प नरुज्जीवनवाद नव्िता चकवा अन करिािी दास्यवृत्तीिी 

नव्िती. अद्भ त दंतकथा आहि रूपककथा याचं्या घनदाट आवरिाखाली दीघइकाळ दडून राहिलेलया 
जगािा शोध घेण्यािी नवी पद्धती पेराकइ ने अवलंहबली. पीठपहंडतािें तकइ शास्त्र आहि ििइप्रिीत हवदे्यिी 
िाकोरी याचं्या जोखडातून म क्त झालेलया ब द्धीच्या आधारानेि प्रािीन गं्रथािंा अथइ लावला पाहिजे यावर 
त्याने भर हदला. असा अथइ लावलयाम ळे प्रािीनकाळिी संस्कृती िी बौहद्धक आहि नैहतक स्वातंत्र्याच्या 
वातावरिात हवकहसत झालेली मानवी ब द्धी आहि मानवी प्रहतष्ठा यािंा आहवष्ट्कार िोती िे त्याच्या 
प्रत्ययाला आले. हरनेसन्सच्या मानवतावादाला जी स्फूर्वत हमळाली ती “ज्या तववाहशवाय आध हनक जगािी 
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स धारिा अशक्य झाली असती अशा आध्याव्त्मक स्वातंत्र्य आहि बौहद्धक संस्कृती, या तववापंासून िोय. 
ग्रीक गं्रथाचं्या अध्ययनात समीक्षक दृष्टी, तौलहनक अभ्यास आहि संशोधनवृत्ती िी अन स्यतू िोती. या 
अध्ययनाने अज्ञान आहि अंधश्रद्धा याचं्यावर आधारलेलया पद्धती पार नष्ट िोऊन हिस्ती पाद्री आहि हभक्ष ू
यानंी उभ्या केलेलया स्वप्नरंहजत जगाच्या अगदी पहलकडिी तववज्ञानािी हक्षहतजे ख ली झाली. हवज्ञानािी 
बीजे त्याम ळे अंक हरत झाली. खगोलहवषयक नव े हसद्धान्त सूहित झाले आहि अप्रत्यक्षरीत्या अमेहरकेिा 
शोध लावण्यािा मागइ तयार झाला. ग्रीकाचं्या अभ्यासाने साहित्य आहि कला याचं्यातील सौंदयइभावािे 
प नरुत्थापन झाले.” [जे. ए. हसमाँड्स्– The History of Renaissance.] 

 
हनरहनराळ्या र्हतिासकारानंी हरनेसन्सिे मिवव वगेवेगळे वर्विले आिे. वॉलतेरने “प रोहिताचं्या 

ज लमी य गाला हवरोधी असा म क्तब द्धीिा प्रकाशझोत” असे त्यािे विइन केले आिे. वॉलतेर िा १८ व्या 
शतकातील ब हद्धवाद्याचं्या दृहष्टकोिािा प्रहतहनधी िोता. या ब हद्धवाद्यानंी हरनेसन्सिा म्ििजे प्रािीनवव, 
साहित्य, कला आहि मानवतावाद यािंा वारसा घेतला िोता. हरनेसन्स िा शबद िॅलॅमच्या जोडीने हमशलेने 
पहिलयादंा उपयोगात आिला. त्याच्या मते हरनेसन्स म्ििजे ििइिा सनातनीपिा, धार्वमक तववज्ञान आहि 
मध्यय गािी गॉहथक कला याचं्या हवरुद्ध अहभजात ब हद्धवादािी प नःस्थापना िोती. हरनेसन्स िा यरूोपीय 
संस्कृतीिे स्फूर्वतस्थान िोता. फ्रें ि राज्यक्रातंीनंतर झालेलया प्रहतहक्रयेतून कॅथॉहलक मतािे प नरुज्जीवन 
िोईपयंत िे स्फूर्वतस्थान हटकून राहिले. 

 
आिखी एका मताप्रमािे हरनेसन्सिी बीजे फ्राव्न्सस्कन [िा पथं १३ व्या शतकात सेंट फ्राव्न्ससने स्थापन केलेला 

रोमन कॅथोहलक ििइच्या हभक्षूंिा पंथ आिे. या पथंािे म ख्य तवव गहरबी िे आिे. गरीबीने रािून यमहनयमािें कडक पालन करिे, हवनम्रता, 
हभक्षावृत्ती आहि राखी रंगािा पोषाख िी त्यािंी वैहशष्ट्ये आिेत. डन्स स्काटस, रॉजर बेकन, वगैरे मंडळी या पथंािी अन यायी िोती.] पथंाच्या 
धार्वमक प नरुज्जीवनात शोधता येतात. हरनेसन्सच्या संस्कृतीिे ठळक वैहशष्ट्य व्यव्क्तवाद आहि 
सृजनशीलता िे असून त्यािा उगम मध्यय गाच्या गूढवादात झाला असे िे मत सागंते. कािी जिािंी मजल 
तर हरनेसन्स िा मध्यय गीन जमइन संस्कृतीिा पहरपाक आिे असे हसद्ध करण्यापयंत गेली िोती. पि अहधक 
संशोधनातंी असे हदसून आले की बौहद्धक मंथनािी हक्रया १० व्या शतकापासूनि स रू झाली िोती. यरूोपिी 
बौहद्धक प्रगती िी मध्यय गात पूिइतः खंहडत झाली नव्िती. मानवी संस्कृतीच्या उषःकालापासून ती 
अखंडपिे िालत आली आिे. 

 
र्. स. १८६० मध्ये प्रहसद्ध झालेला ब खाटइिा “र्टलीिी हरनेसन्स संस्कृती” िा (Civilisation of 

the Renaissance in Italy) िा गं्रथ आजिी प्रमािभतू मानला जातो. त्याच्या प्रकाशनानंतर मध्यय गीन 
हिस्ती संस्कृतीिे भावरूप घटक अहधक िागंलया रीतीने पारखता येतात. सावइहत्रक जागृती आहि मानवी 
व्यव्क्तमवव व ब हद्ध यािंा प नजइन्म असे त्याने हरनेसन्सिे विइन केले आिे. पीठपहंडती हवदे्यच्या परंपरा आहि 
हतिे हनसगातीत अहधष्ठान िी झ गारून देऊन त्या ऐवजी ब हद्धवादी आहि शास्त्रीय हविारसरिी याचं्या 
हिस्तपूवइ पेगनमागाकडे प नगइमन म्ििजे हरनेसन्स असेिी त्याने म्िटले आिे. “पािात्य देशानंा आजवर 
ििइने एकत्र बाधूंन ठेवले िोते. त्या बरोबरीनेि एक नवीन आध्याव्त्मक प्रवृत्ती हनमाि झाली. िीि प्रवृत्ती 
यरूोपातील अहधक स हवद्य मनािी जीवनज्योत बनली......... मानव्यािी तकइ शास्त्रीय कलपना िी फार ज नी 
असली तरी येथे ती साक्षात् मूतइ रूप झाली” [Burckhart : Renaissance.] 

 
सबधं मध्यय गात साऱ्या हवद्या ििइच्या आश्रयाखाली पाठशाळा आहि संन्याशािें मठ यात बहंदस्त 

झालया िोत्या. ििइच्या या आध्याव्त्मक मक्तेदारीला हरनेसन्सच्या मानवाने आव्िान हदले. अहभजात हवदे्यवर 
आधारलेली स्वतंत्र हनिइयशक्ती संपादन केलयािा िक्क सागंूनि मानवतावादी थाबंले नािीत तर धार्वमक 
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परंपरािें मोकळे आहि ब हद्धप्रमाि आकलन करण्यािी आवश्यकतािी ते प्रहतपादन करीत िोते. 
त्याचं्यापैकी अहधक भावनाप्रधान पीिो देल्ला हमरादंोला िा म्िितो :– 

 
“सृष्टीिी उत्पत्ती करताना देवाने मानवाला अगदी शवेटी हनमाि केले. कारि त्याने हवश्वािे हनयम 

समजून घ्यावते, सृष्टीच्या सौंदयावर ल बध व्िाव,े आहि हतच्या मोठेपिािा आदर करावा अशी त्यािी र्च्छा 
िोती. देवाने मािसाला ठराहवक अवस्थेत बाधूंन ठेवले नािी, ठराहवक काम त्याला नेमून हदले नािी, चकवा 
पोलादी अहनवायइतेलािी त्याला जखडून ठेवले नािी. उलट त्याने त्याला र्च्छास्वातंत्र्य आहि 
गहतस्वातंत्र्य हदले. हवधात्याने आदमला साहंगतले “त ला या जगामधे मी मोकळा सोडला आिे त्यािे कारि 
या जगात जे जे आिे ते ते तू सिजासिजी ग्रिि करावसे. त ला मी जो हनर्वमला तो हदव्य म्ििून नव्िे चकवा 
पार्वथव म्ििूनिी नव्िे, मत्यइ अथवा अमर म्ििूनिी नव्िे, तर तू स्वतःला घडवावसे आहि स्वतःला चजकावेस 
यािकरता. पश त्वात त झे अधःपतन करून घेण्याला चकवा हदव्यत्वात प नजइन्म पावण्याला तू मोकळा 
आिेस. वृचद्धगत िोिे आहि स्वतः स्वतंत्र र्च्छेप्रमािे हवकास करून घेिे त झ्या एकयाच्याि वायाला 
हदले आिे. त झ्यामध्येि हवश्वजीवनािी बीजे साठलेली आिेत.” [Discourse on the Dignity of Man.] 

 
हरनेसन्सिे मिवव हनःसंशय मिान क्राहंतकारी िोते. पि िी क्रातंी हविार आहि मूलये याच्या 

के्षत्रातली िोती. हतने संरजामी व्यवस्थेिे नैहतक अहधष्ठान उखडून टाकले. प ढच्या काळात जे सामाहजक 
आहि राजकीय उठाव झाले त्यािंी वाट हरनेसन्सने तयार केली. हरनेसन्स आहि व्यापारी वगािा उदय िी 
सामान्यतः एकाि वळेी घडून आली या घटनेवरून व्यव्क्तवाद आहि मानवतावाद िी भाडंवलदार वगाच्या 
हविारसरिीिी मूलतववे िोती, असे अन मान काढण्यात येते. ऐहतिाहसक दृष्ट्या िे खरे नािी. हरनेसन्स िे 
मानवतावादी प नरुज्जीवन िोते. प्रािीन ग्रीस आहि रोम याचं्या पेगन संस्कृतीच्या मानवतावादी परंपरानंा िे 
आवािन िोते. व्यव्क्तवाद िे स्वातंत्र्यवादी हविारार्तकेि प्रािीन मूलतवव आिे. सॉहफस्ट, अेहपक्यहूरयन 
आहि स्टोर्क िे पथं तसेि प्रारंभीिा हिस्तीधमइ यािंा आधार घेऊन हरनेसन्सने व्यक्तीिी प्रहतष्ठा आहि 
सावइभौमवव उद्घोहषत केली. मध्यय गाच्या आर्वथक पहरव्स्थतीिा बारकाईने अभ्यास केलयानंतर असे हदसून 
येते की व्यापारीवगािा उदय आहि हरनेसन्स यामध्ये कायइकारिभावािा कोितािी संबधं नािी. 
मानवतावादी व्यव्क्तवाद िा कोण्याएका हवहशष्ट आर्वथक पायावर उभा राहिलेला बाह्याकार नव्िे चकवा त्या 
आर्वथक पद्धतीिे समथइनिी नव्िे. 

 
* * * * 

 
पािव्या शतकाच्या मध्याला जेन्सेहरकच्या नेतृववाखाली असंस्कृत लोकानंी रोम चजकले 

त्यावळेेपासून नवव्या शतकात शालइ मेनिा उदय िोईपयंत मध्यंतरीच्या ४०० वषांिा काळ तमोय ग म्ििून 
संबोधला जातो. या काळात यरूोप दीघइ बौहद्धक मूच्छेत िोता. पहिमेकडे रोमन साम्राज्यािे पतन 
झालयानंतर थोड्याि अवधीत पूवेकडे र्स्लामी सते्तिा नायपूिइ उदय झाला. या सते्तने भमूध्यसम द्रावर 
आपला ताबा बसवनू स्पेन पादाक्रान्त केले. यािवळेी नॉमइन िल्लेखोरानंी यरूोपच्या उत्तर आहि पहिम 
हकनाऱ्यािंी नाकेबदंी केली. या सवइ घटनािंा पहरिाम असा झाला की नवव्या शतकाच्या स मारास सागरी 
नाकेबदंीम ळे भभूागावर बहंदस्त झालेला यरूोप शतेीच्या अथइकारिाला प न्िा जखडला गेला. हफहनहशयन 
लोकाचं्या काळापासून भमूध्य सम द्र िी यरूोपच्या व्यापारािी म ख्य धमनी िोती. दळिवळिाच्या या प्रािीन 
मागावर अरबानंी भक्कम पाय रोवलयाम ळे यरूोपच्या व्यापारी उलाढालींना पायबदं बसिे अपहरिायइ िोते. 
“व्यापार खंहडत झालयाम ळे व्यापारीवगइ नािीसा झाला. नागहरक जीवन कोसळून पडले.” [Henri Pirenne, 
Economic and Social History of mediaeval Europe.] 
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अकराव्या शतकाच्या अखेरीस झालेलया पहिलया धमइय द्धाच्या काळापयंत यरूोप गोठलेलया 
अवस्थेत िोता अशी साधारि समजूत आिे. तोपयंत यरूोपच्या व्यापाराला भमूध्य समूद्र ख ला नव्िता. परंत  
त्या सम द्रािा मोठा भाग अरबाचं्या विइस्वाखाली आलयानंतरिी बायझँटार्नच्या आरमाराने र्टलीिा 
हकनारा आहि आहियाहटक व अेहजयन सम द्र याचं्यामध्ये मयाहदत प्रमािात का असेना दळिवळि िालू 
ठेवण्यािी व्यवस्था केली िोती. बायझँटार्न साम्राज्याने त्यावळेेपयंत र्स्लामी सते्तला प्रहतकार केला 
असला तरी नवव्या शतकाच्या अखेरीस या साम्राज्याच्या रक्षिाखालीि व्िेनीसच्या व्यापाऱ्यानंी आहफ्रका 
आहि सीहरया या देशाशी प नः व्यापारी संबधं प्रस्थाहपत केले िोते. तसेि हपसा आहि हजनोआ येथील 
व्यापाऱ्यािंा हटऱ्िेहनयन सम द्रावर ताबा हमळहवण्यासाठी अरबाचं्या बरोबर झगडा िालू िोता. अकराव्या 
शतकाच्या आरंभी हजनोआच्या लोकानंी साडीहनयािा कबजा घेतला आहि हपसाच्या आरमाराने मेसीनाच्या 
साम द्रध नीत अरबािंा पराभव केला. त्याि शतकाच्या मध्याला हपसाच्या व्यापाऱ्यानंी पालमोंच्या बदंरात 
प्रवशे केला. आहि हजनोआच्या व्यापाऱ्यानंी आहफ्रकेच्या हकनाऱ्यावर ठाि माडंले. 

 
येथे दहक्षिेकडे र्टलीच्या व्यापाऱ्यानंा भमूध्य सम द्रात फार काळपयंत थोपवनू धरिे अशक्य िोते; 

तसेि उत्तरेकडे सम द्रहकनाऱ्यािी कोंडी लौकरि फोडली गेली. नवव्या शतकाच्या अखरेीस “यरूोपच्या 
भभूागावर प्रिहलत असलेलया कृहष-अथइकारिाला हवरोधी अशा व्यापारी आहि दयावदी िालिाली स रू 
झालया ...... तेथे व्िायचकग िािेहगरी करून ध माकूळ घालीत िोते. िािेहगरी िी व्यापारािी प्रथमावस्था 
आिे असे म्िितात ते खरे असावे. कारि त्या शतकाच्या शवेटी िािेहगरी बदं केलयानंतर त्यानंी सरळ 
व्यापारी पेशा पत्करला.” [हकत्ता.] द सऱ्या बाजूने स्वीहडश लोक पूवेकडे सरकत िोते आहि प्रािीन ग्रीकानंी 
घालून हदलेलया व्यापारी मागांनी बाव्लटक हवभागातून अंबरिी ने-आि करीत िोते. नवव्या शतकाच्या 
मध्यापयंत ते काळ्या सम द्रापयंत जाऊन पोिोिले. तेथे लोकर, मध आहि ग लाम यािंा व्यापार मोठ्या 
तेजीत िोता. १० व्या आहि ११ व्या शतकात बाव्लटक आहि उत्तर िे दोन सागर व्यापारी नौकानयनाने 
गजबजलेले िोते. व्व्िि ला आहि एलब या नद्याचं्या म खाच्या दरम्यान हकनाऱ्यावर असंख्य व्यापारी पेठा 
प्रस्थाहपत झालया िोत्या. िँब गइिे बदंर िे यापैकीि एक िोते. या बदंरातून डॅहनश गलबतािंा हब्रटनशी 
व्यापार िालू िोता. बाव्लटकच्या पहरसरात ज नी र्ंव्ग्लश, फ्लेहमश आहि जमइन नािी सापडली आिेत. 
यावरून असे हसद्ध िोते की ११ व्या शतकाच्या प्रथमाधात कॅन्यटू राजाच्या वळेी थेम्स आहि ऱ्िाईन या 
नद्याचं्या म खापासून ते बाव्लटक सम द्रािा पूवइहकनारा आहि बोथ्हनयािे आखात येथपयंत व्यापारी 
दळिवळि िोते. 

 
बाराव्या शतकात यरूोपमध्ये फ्लँडसइ आहि ब्रबॅेंट िे औद्योहगकदृष्ट्या भरभराटीला आलेले देश 

िोते. व्यापारी कें द्र या दृष्टीने ब्र गेस शिराने त्या काळी र्तर सवइ व्यापारी पेठानंा मागे टाकले िोते. म्ििून 
त्याला उत्तरेिे व्िेहनस असे म्िित असत. तथाहप हपरेन्नी या र्हतिासकारािे असे मत आिे की “िे 
नामाहभधान ि कीिे आिे. कारि या फ्लेहमश बदंराला जे अहद्वतीय आंतरराष्ट्रीय मिवव आले िोते तसे ते 
व्िेहनसला कधीि प्राप्त झाले नव्िते.” फ्लँडसइ आहि र्टली या देशातील व्यापार १४ व्या शतकापयंत 
ख ष्ट्कीच्या मागाने िालत असे. पि त्यानंतर हजनोआ आहि व्िेहनस या नगरािें ब्र गेस बरोबर दयावदी 
दळिवळि स रू झाले. अंधाऱ्या मध्य य गात स द्धा यरूोपच्या बहंदस्त भभूागात फ्लँडसइ आहि र्टली या 
देशाचं्या व्यापाराम ळे दलाली करिारा मध्यस्थािंा एक वगइ हनमाि झाला असला पाहिजे. िॅन्सा नगरे 
भरभराटीला आलेलया व्यापारी पेठा िोत्या. िॅन्सीयाहटक [िॅन्सीयाहटक लीग चकवा मंडळ िी १२ व्या शतकात जमइनीमध्ये 
परदेशाशी व्यापार करिाऱ्या स्वतंत्र नगराचं्या व्यापाऱ्यानंी व्यापारािी स रहक्षतता आहि हवशषे िक्क प्राप्त करून घेण्यासाठी स्थापन केलेली संघटना 
िोती. िौदा आहि पधंराव्या शतकात िे मंडळ फार प्रबळ झाले िोते. त्यातील ८५ नगरािंी प्राहतहनहधक सभा वषातून एकदा भरत असे. त्या सभेला 
िॅन्सा म्िित असत आहि सभासदानंा िॅन्साडइ िे नाव िोते. १७ व्या शतकाच्या उत्तराधात िे मंडळ संप ष्टात आले. बे्रमेन, लयबेूक आहि िँब गइ या 
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नगरानंा अद्यापिी िॅन्सा नगरे म्ििून संबोधतात.] मंडळ या नावाने र्हतिासात प्रहसद्ध असलेली संघटना िी व्यापारी 
संघटनाि िोती. या संघटनेतील नगरे आहि त्याचं्या भोवतालिा प्रदेश याचं्या राजकीय जीवनावर या 
मंडळािे विइस्व प्रस्थाहपत झाले िोते. य टॉहनक सरदारानंी स्लाव्ि देश चजकण्यापूवीि जमइनीतील 
व्यापारी दलालवगाने बाव्लटक सम द्राच्या दहक्षि आहि पूवइ हकनाऱ्यावर वसािती केलया िोत्या. १२ व्या 
शतकाच्या प्रारंभीि िॅन्सामंडळ िे लंडनच्या पोलादाच्या वखारी आहि हनजनी-नोव्िा-गोरोडच्या जत्रा 
याचं्या दरम्यान मालािी ने-आि करण्यािे माध्यम िोते. 

 
“मध्यय गात व्यापार हकती मोठ्या प्रमािात िालू िोता आहि त्याम ळे हकती मोठ्या आर्वथक 

उलाढाली िोत िोत्या िे त्या काळच्या अनेक गोष्टींवरून हदसून येते. व्िेहनस, हजनोआ, ब्र गेस या 
भरभराटलेलया पेठा, लेव्िंट प्रातंातील र्टलीच्या वसािती, िॅव्न्सयाहटक बदंरातील नौकानयन आहि 
शाम्पेनच्या जत्रािंी वाढ िी सवइ या आर्वथक आहि व्यापारी घडामोडींिी साक्ष देतात. मध्यय गीन व्यापारािे 
मिवव ज्या अथइहवशारदानंी ठळकपिे दाखवनू हदले आिे त्यानंी आपलया म्ििण्याच्या प ष्ट्यथइ असा 
य व्क्तवाद केला की यरूोपमध्ये हरनेसन्सच्या पूवी भाडंवलदारी व्यापारी वगइि अव्स्तत्वात नव्िता. 
अपवादादाखल कािी थोड्या र्टाहलयन व्यापारी पेढ्या अव्स्तत्वात िोत्या. पि अपवादेकरून हनयम हसद्ध 
िोतो या न्यायाने मूळ हवधानाला बाधा येत नािी. ... ... व्यापारी नगरामध्ये हकरकोळ व्यापाऱ्यािंी संख्या 
मध्यम वगात बरीि असली तरी त्यािंी हनयात व्यापार करिाऱ्या भाडंवलदारी पेढ्याचं्या आहि बड्या 
ि ंडीदाराचं्या यादीत गिना करिे िास्यास्पद िोईल. आपले पूवइगृिीत हसद्धातं मनात पके्क ठेवनू 
सत्याहवषयी जे पूिइ आंधळे िोतात तेि आर्वथक हरनेसन्सच्या काळाच्या आरंभीच्या व्यापारी भाडंवलदारीिे 
मिवव आहि प्रभाव नाकारू शकतात ...... मध्यय गीन साधने, बाराव्या शतकात भाडंवलशािी अव्स्तववात 
िोती, िे हनःसंशय दाखवनू देतात.” [Henri Pirenne Economic and Social History of Mediaeval Europe.] 

 
तत्पूवीच्या दोन शतकात स द्धा यरूोपच्या दहक्षिेकडे तसेि उत्तरेकडे व्यापारी घडामोडी हवहशष्ट 

प्रमािात िालू िोत्या. “बाराव्या शतकाच्या आरंभी र्स्लामी सते्तच्या आक्रमिाम ळे मध्यतंरी पहिम यरूोपिा 
व्यापार आहि उद्योगधंदे यात जो खंड पडला िोता त्यातून त्याने प नः डोके वर काढले. सागरी व्यापार नष्ट 
झालयाम ळे रोमन साम्राज्यकालीन मोठमोठ्या ऐहतिाहसक नगरािंी जनसंख्या घटली िोती. त्या नगरानंा 
कािी प्रमािात पूवीिी समृद्धी आहि जनसंख्या प नः प्राप्त िोऊ लागली िोती. पूवीच्या ग्रामािंी रूपे पालटून 
त्यािी आता तटबदं नगरे झाली िोती. या तटाचं्या पहरसरात िस्तव्यावसाहयक आहि व्यापारी याचं्या 
वाड्या उभारलया िोत्या. या व्यापाऱ्यानंी आहि व्यावसाहयकानंी आपलया संघटना हनमाि केलया िोत्या. 
हनधास्तपिे पैसा करता येईल अशा अटी ते घालू लागले. ढोबळपिे त्यानंा द्याव ेलागिारे खंड चकवा कर 
तडजोडीने ठरहवण्यािा िक्क ते मागू लागले. स्वतःिे कायदेकानू ठरहवण्यािे आहि आपलया कोटात व तेिी 
तटबदंीत कज्जे िालहवण्यािा अहधकार ते सागंू लागले. आपले अहधकारी हनवडण्यािा िक्क ते प्रस्थाहपत 
करू लागले. त्याचं्या नगरात चकवा वाड्यात एक वषइ आहि एक हदवस यापेक्षा अहधक काळ राििाऱ्या 
भदूासानंा स्वातंत्र्य हमळाव ेअशी मागिी ते करीत िोते.” [हफशर– History of Modern Europe.] 

 
हरनेसन्सिा सामाहजक पाया आहि आर्वथक पे्ररिा म्ििून समजलया जािाऱ्या उदयोन्म ख 

भाडंवलदार वगािे िे शबदहित्र आिे. िे हित्र र्टलीप रतेि मयाहदत नव्िते. सगळा पहिम यरूोप एका मिान 
सामाहजक उत्थापनाच्या आहि तथाकहथत भाडंवलदारी क्रातंीच्या प्रवशेद्वाराशी उभा िोता. र्टलीबािेरच्या 
व्यापारी वगाने औद्योहगक उत्पादनाच्या के्षत्रात पदापइि केले िोते. फ्लँडसइ आहि ब्रबॅटं िे यूरोपातील 
आर्वथक दृष्ट्या सवात प ढारलेले प्रदेश िोते. असे असूनस द्धा ज्याला उदयोन्म ख भाडंवलदार वगािी 
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हविारप्रिाली म्िितात ती हनमाि करण्यािा मान र्टलीकडेि जातो. हरनेसन्सिी संस्कृती तेथेि बिराला 
आली. देव आहि र्िलोकीिे त्यािे दलाल याचं्याहवरुद्ध मानवाने उभारलेलया ऐहतिाहसक बडंािे कें द्र 
र्टलीि िोते. त्याि काळी आहि नंतरिी बराि काळ “यरूोपच्या र्तर भागात धमइ िा बािेरून कािीतरी 
हदलेले (पारलौहकक) अशा स्वरूपात बराि काळ राहिला िोता. व्याविाहरक जीवनात अिंकार आहि 
हवषयासक्ती यािंा भक्ती आहि पिात्ताप याचं्याशी लपंडाव िालू िोता.” [ब खाटइ– Renaissance.] 

 
य रोपातील र्तर देशािें सासं्कृहतक वातावरि, दाहंभक धमइशीलता आहि मानभावी नीहतपाठ यानंी 

गढूळलेले िोते; हरनेसन्सिी िेतना नेमकी याच्या उलट िोती. िी िेतना आत्मसात् करिारे “ब हद्धमंत 
मिाप रुष, हरनेसन्सिे प्रहतहनधी, धमाच्या बाबतीत तारुण्यस लभ बेदरकारवृत्ती दाखवीत िोते. बरे वाईट 
यातील भेद तीव्रपिे जािूनस द्धा ते पापािी हक्षती ठेवीत नव्िते. त्याचं्यातील आंतहरक स संवादाला तडा 
जाण्यािी पाळी आलयास आपलया प्रकृहतधमांतील लवहिक ग िाच्या जोरावर प नः तो साधूंन घेऊ असे 
त्यानंा वाटत असे. त्याम ळे त्याचं्यावर पिात्तापािी पाळी येत नसे. पापम क्त िोण्यािी त्यािंी गरज 
हदवसेंहदवस ओसरत िोती आहि वतइमान कालीन मिववाकाकं्षी आहि बौहद्धक कतृइत्व आगामी 
जगाहवषयीिा प्रत्येक हविार मागे तरी सारीत िोते चकवा त्याला पोथीतववाऐवजी काव्यात्मरूप धारि 
करण्याला कारिीभतू िोत िोते.” [हकत्ता.] 

 
* * * * 

 
अतएव हरनेसन्स आहि भाडंवलदारवगािा उदय याचं्यात कायइकारि संबधं नव्िता. व्यापार आहि 

पेढ्या यािें कें द्र असलेली फ्लॉरेन्स नगरी िी हरनेसन्स संस्कृतीच्या कलात्मक अंगािे मािेरघर िोती िे खरे 
आिे. पि त्या कलािें आश्रयदाते मेहदसाय घरािे उदयोन्म ख भाडंवलदार वगािे नसून मध्यय गीन 
सरंजामदार वगापैकी िोते. पोपच्या धार्वमक सते्तशी त्यािंा र्तका घहनष्ठ संबधं िोता की स्थाहपत सत्ता 
उखडून टाकण्यािी र्च्छा त्यानंा िोिे शक्य नव्िते. ते दोघेिी त्या सते्तिेि भाग िोते. हजनोआ आहि 
व्िेहनस िी नगरे अहधक प्रमािात भाडंवलदारी िोती आहि हरनेसन्सला त्यािंी देिगी अशी फारि थोडी 
िोती. व्िेहनस हवषयलंपट जडवादािे आगर िोते. तेथील राज्यकते हवषयोपभोगात हनमग्न िोते. िैनीच्या 
वस्तू तयार करण्यािे सवइ हकफायतशीर धंदे हनमाि करण्याच्या मागे ते लागले िोते. अहधकाहधक पैसा 
हमळावा या िेतूनेि ते सागरी व्यापार िालवीत िोते. सासं्कृहतक र्हतिासात डोज [Doge (डोज) : व्िेहनस आहि 
हजनोआ या नगरातील तत्कालीन लोकसत्ताक राज्यातील न्यायाधीशाचं्या म ख्याला ‘डोज’ म्िित. त्यािा प्रहतशबद न्यायाहधपती िा येथे 
उपयोहजला आिे.] न्यायाहधपतींच्या मध्यय गीन लोकसत्ताकाला मानािे स्थान प्राप्त झाले नव्िते. सौंदयािी 
मूलये हनमाि करण्यात त्याना आघाडी गाठता आली नािी. “सामान्यतः साहित्यपे्ररिेिा आहि हवशषेतः 
अहभजात प्रािीनत्वाच्या उत्सािािा तेथे अभावि िोतो.” [ब खाटइ– Renaissance.] 

 
तसेि मौहलक हविाराचं्या बाबतीत व्िेहनसने कािीिी भर घातली नािी. वाङ्मयाला आश्रय 

देण्याच्या बाबतीतिी ते उदासीनि िोते. सोळावे शतक उजाडेपयंत पेराकइ च्या काव्यसंपदेिे मूलय 
व्िेहनसला समजले नव्िते. त्याच्या काव्यसंभारािा त्या नगराला हमळालेला वारसा उपेके्षम ळे बव्िंशी नष्ट 
झाला िोता. खरे पिाता १५ व्या शतकाच्या उत्तराधापयंत बड्या व्यापाऱ्याचं्या या लोकसत्ताक राज्यात 
मानवतावादी संस्कृती अगदीि त रळक प्रमािात आढळून येत िोती. व्िेहनसच्या संस्कृतीत मौहलक असे 
कािी नव्िते. हरनेसन्सच्या थोर प रुषापंैकी एकिी व्यापारी नगरािा रहिवासी नव्िता. “व्िेहनसवासीयािंा 
व्यापार आहि राजकारि याचं्याकडे हजतका कल िोता हततकाि तो तववज्ञान आहि वक्तृत्व याचं्याकडेिी 
िोता. पि र्तर हठकािाप्रमािे त्यात त्यानी आपली प्रगती करून घेतली नािी चकवा र्तरेजनाचं्या तशा 
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प्रगतीिे त्यानी कौत किी केले नािी.” [Saballico.] ज लमी राज्यकत्याच्या अमलाखाली असलेलया र्टलीिी 
र्तर भागाशी त लना करता या पहिलया भाडंवलदारी लोकसत्ताकात सामान्यतः बौहद्धक मागासलेपिाि 
अहधक िोता. या शोिनीय अवस्थेबद्दल ििइ जबाबदार नव्िते. व्िेहनसमध्ये पाद्री सवइस्वी सरकारिे ताबेदार 
िोते. तथाहप तेथे संताचं्या अवशषेावरील असंस्कृत श्रद्धा प्रिहलत िोती. शासनसते्तला ठळकपिे धमइसते्तिे 
स्वरूप आले िोते. डोज याना हनमपाद्रींिा दजा देण्यात आला िोता. 

 
द सऱ्या बाजूने दहक्षि र्टलीतील ज लमी सरंजामी राजे हरनेसन्सच्या मािसानंा आश्रय देिारे 

पहिले राजे िोते. तसेि प ढच्या काळात पोपच्या आशीवादािा प्रसाद हमळालेले थोर मानवतावादी कािी 
थोडेथोडके नव्िते. हकमानपक्षी त्याचं्यापैकी दोघेतरी पोपच्या पहवत्र चसिासनावर आरूढ झाले िोते; आहि 
मागािून हरनेसन्स पोपिी एक परंपराि िोऊन गेली. 

 
बादशािा द सरा फे्रहिक वगळलयास मध्यय गातील लक्षात ठेवण्यासारखी श्रेष्ठ व्यक्ती म्ििजे 

ॲरॅगानिा अलफाझंो िा िोय. िाि प ढे नेपलसिा राजा आहि हरनेसन्सिा प्रवतइक झाला. रेहबझाँडिा जाजइ, 
हकत्येक ग्रीक हवद्वान आहि अनेक मानवतावाद्यासि लॉरेन्झोवाला िे नेपलसच्या दरबारी वास्तव्य करून 
िोते. त्याना मेिनतानािी भरपूर हमळत असे. राजा त्याना म्िित असे “िा मोबदला म्ििून त म्िाला देण्यात 
येत नािी. माझ्या राज्यातील सवात स ंदर शिरे जरी मी त म्िाला हदली तरी त मच्या कायािी भरपायी 
िोिार नािी. पि योग्य वळे येताि मी त मिे समाधान करू शकेन अशी मला आशा आिे.” हगआन्नोझो 
मानेत्ती यािी आपलया हिटिीस पदी नेमिूक करताना अलफाझंो म्ििाला “माझ्या खास संरक्षक 
कविामध्ये मी त ला भागीदार करीत आिे. अलफाझंोला र्टलीिे राजपद हमळण्यािा संभव प्राप्त झाला, 
त्यावळेी पहिलया मानवतावाद्यापंैकी अेहनअस हसलव्िीअस (िा प ढे पोप झाला) याने हलहिले की, “स्वतंत्र 
नगरींच्या छत्राखाली र्टलीला शातंता लाभण्यापेक्षा ती अलफाझंोच्या छत्राखाली लाभलेली मी अहधक 
पसंत करीन.” उरहबनोिा ड्यूक फेदेहरगो िा स्वतः मोठा हवद्वान आहि शास्त्रािंा व्यासंगी िोता. िािी 
राज्यकता हरनेसन्सिा आश्रयदाता िोता. त्या काळी उपलबध असलेले सगळे शास्त्रीय ज्ञान त्याने आत्मसात् 
केले िोते र्तकेि नव्िे तर त्या ज्ञानािा व्यविारात उपयोग करण्यािी त्यािी मनीषा िोती. स्फोजा 
राजघराण्यापैकी कािी प रुष हवशषेतः फ्रान्सेस्को आहि लयदूोव्व्िको िे बौहद्धक हवषयात हवशषे लक्ष घालीत 
असत. त्यानंी आपलया म लानंा मानवतावादी संस्कृतीिे हशक्षि हदले िोते. 

 
स्वातंत्र्यासाठी य गान य गे मानवाने िालहवलेलया झगड्यािे एक अंग म्ििजे हरनेसन्स िोय. 

स्वातंत्र्य–म क्ती िी आदशइ कलपना आिे. मानवाच्या सासं्कृहतक र्हतिासात हरनेसन्स िे एक उज्वल 
प्रकरि असून त्यािे स्वतंत्र तकइ शास्त्र आहि स्वतःिा असा आवगे आिे. मध्यय गीन व्यापारी वगािे आर्वथक 
हितसंबधं आहि राजकीय मिववाकाकं्षा याचं्यापेक्षािी अहधक प्रमािात हरनेसान्सला जी स्फूती हमळाली ती 
प्रािीन ग्रीक संस्कृतीच्या मानवतावादी, ब हद्धवादी आहि शास्त्रीय हविाराम ळे िोय. 

 
अकराव्या शतकापासूनि यरूोपमधील हवदे्यच्या पीठात ब हद्धवाद आहि हजज्ञासा वृत्ती िी रुजत 

िोती. शालइ मेनच्या कारकीदीत लिान प्रमािात स रू झालेलया उपक्रमािे प ढे पॅरीसच्या हवद्यापीठात 
रूपातंर झाले. बाराव्या शतकाच्या स रवातीला याि हवद्यापीठाच्या व्यासपीठावर ‘नामतवववादी’ आहि 
“वस्त तवववादी” याचं्यात वादहववादाच्या फैरी झडत िोत्या. िे वादहववाद म्ििजे त्या काळच्या बौहद्धक 
क्षोभािे आहवष्ट्कार िोते. या क्षोभाम ळे ििइिे धमइवडे आहि धार्वमक सनातनीपिा यािें स्वास्र्थय भगं पावले. 
राशहेलनस, अबेलाडइ, ॲन्स्लेम आहि ऑकॅम याचं्या सारखे नामवतं “नामतवववादी” हरनेसन्सच्या 
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मानवतावादािे प्रवतइक िोते. अबेलाडइला ििइने पाखंडी म्ििून दोषी ठरहवले िोते. त्यािा हशष्ट्य बे्रहसयािा 
अनालड याने रोममध्ये बडंािे पहिले हनशाि उभारले. िी सवइ मािसे पाद्रीवगापैकी असून ईश्वर हवज्ञानाच्या 
वातावरिात वाढली िोती. त्यािंा भाडंवलदार वगाशी दूरान्वयानेिी संबधं पोिोित नव्िता. कारि 
भाडंवलदार वगाच्या उदयाला अद्याप दोन शतकािंा अवधी िोता. पॅरीसमध्ये हशकून तयार झालेलया 
पीठपहंडताचं्या एका गटाने १२ व्या शतकाच्या अखेरीस ऑक्सफडइ हवद्यापीठािी स्थापना केली. त्यानंतर 
एकामागोमाग फ्रान्स, र्टली आहि रं्ग्लंड येथे अनेक हवदे्यिी पीठे हनमाि झाली. “िी पीठे म्ििजे ििइच्या 
आश्रयाने आहि मागइदशइनाने िाललेलया उत्फूतइ आंदोलनािी प्रहतफले िोती.” [हफशर– History of Modern 

Europe.] हवद्याचं्या या पीठातून हवध्वंसक हविार रुजत िोते. तेि प ढे हरनेसन्सच्या रूपाने बिराला आले. 
 
अलबटइस मगॅ्नस आहि रोजर बेकन िे तेराव्या शतकाच्या प्रारंभी िोऊन गेले. मगॅ्नस िा र्हतिासात 

“जादूच्या हवदे्यत श्रेष्ठ, तववज्ञानात श्रेष्ठतर आहि ईश्वरहवज्ञानात श्रेष्ठतम” म्ििून ओळखला जातो. द सरा 
रोजर बेकन िा ब द्धीच्या य गािा आहि हवज्ञानाच्या प नरुज्जीवनािा “आदरिीय आिायइ” म्ििून प्रहसद्ध 
आिे. बेकन जादूटोिा करतो असािी आरोप करण्यात आला िोता. त्याकाळी शास्त्रीय ज्ञानािे प्रयोग 
म्ििजे जादूिे प्रयोग असा गैरसमज पसरला िोता. अलबटंस मगॅ्नस िा जादूत श्रेष्ठ िोता. कारि तो केवळ 
रासायहनक प्रयोगि (त्याकाळी हकमया म्ििून संबोधले जािारे) करीत नसे तर खास तयार केलेलया 
उष्ट्िगृिात वनस्पहतजीवनाच्या घडामोडींिे हनरीक्षििी करीत असे. वनस्पतीवरिा त्यािा प्रबधं िा 
अहरस्टॉटल ते हरनेसन्स या दरम्यानिा सृहष्टज्ञानावरील सवोत्कृष्ट गं्रथ आिे. [Charles Singer, From Magic to 
Science.] 

 
मूळच्या हिस्तीधमाच्या दोन मूलभतू कलपनापंैकी मानवािी कलपना मध्यय गाच्याप्रारंभी 

देवकलपनेने पूिइतः ग्रासून टाकली. या काळातील अलपसंख्य स हवद्य मािसािंी मने ईश्वरहवज्ञानाने भारून 
टाकली िोती. यरूोपीय संस्कृतीच्या प्रवािामध्ये तीन हविारधारा हमसळलया िोत्या. एक ग्रीक तववज्ञानािी, 
द सरी रोमन साम्राज्याच्या परंपरेिी आहि हतसरी हिस्ती धमािी. ह्यापैकी रोमच्या पतनानंतर हिस्ती 
धमािी धारा अहधक प्रभावी झाली. हकत्येक शतकानंतर पीठपहंडताचं्या हवदे्यच्या उदयाने यरूोपीय मनािा 
प नजइन्म झालेला प्रत्ययास आला. त्यातून रोमच्या पेगन परंपरेिे प नरुत्थान झालेले हदसून आले. 
पीठपहंडती हवदे्यने मानवी ब द्धीला प्रहतष्ठा प्राप्त करून हदली. मूळच्या हिस्ती धमािी द सरी मूलभतू कलपना 
म्ििजे मानवाच्या देवाशी असिाऱ्या संबंधाहवषयी िी ईश्वरहवज्ञानातील गूढवादाच्या दाट ध क्यातून बािेर 
पडू लागली िोती. त्या आधीिी कािी शतके पाठशाळातील लॅहटनच्या अध्ययनाने व्िर्वजल आहि हससेरो या 
प्रािीन मानवतावादी िेतनेच्या प्रहतहनधींच्या गं्रथािंी उजळिी िोत िोती. ग्रीसच्या मोठेपिािे प्रहतचबब 
रोमन साम्राज्याच्या सासं्कृहतक परंपरेत उमटले िोते. म्ििून यरूोपीय मनाला सृजनशीलतेच्या नविेतनेिी 
स्फूर्वत हमळण्याकरता प नः त्या मूल उगमस्थानाकडे धाव घ्यावी लागली. प्रािीन ग्रीक हवदे्यिी पहरिती 
एका बाजूने अलेक्झाहंियाच्या वैभवशाली कालखंडात शास्त्रीय ज्ञानाच्या संपादिीत झाली. आहि द सऱ्या 
बाजूने एहपक्यूरसवादी आहि स्टोर्कवादी याचं्या नैहतक हविारात झाली. त्यापैकी नैहतक हविारािंा प्रवाि 
रोमच्या पेगन परंपरेतून वाित आला िोता. 

 
एहपक्यरूसने तववज्ञानािे वास्तवशास्त्र आहि नीहतशास्त्र असे दोन भाग पाडले. त्याच्या तववज्ञानात 

वास्तवशास्त्राला द य्यमस्थान देण्यात आले िोते तरी त्याच्या वास्तवशास्त्राने व्यव्क्तस्वातंत्र्याला आध्याव्त्मक 
अहधष्ठान हमळवनू हदले. त्यािे नीहतशास्त्र मानवतावादी िोते. आहि त्यािे तववज्ञान जीवन उपभोगण्यािी 
कला िोते. मृत्यहूवषयी चकवा देवाचं्या सामर्थयाहवषयी ते बेहफकीर िोते. देवाना तो संभ्रमािी फहलते असे 
संबोधीत असे. भहवष्ट्याहवषयी त्यािे तववज्ञान उदासीन िोते. कारि मृत्यनंूतर अव्स्तत्व नसते आहि आत्मा 
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िा केवळ किािंा सम च्चय असलयाम ळे मृत्यनंूतर ते कि प नः आपलया मूलवस्तूत हवलीन िोतात, अशी 
त्यािी हविारसरिी िोती. 

 
स्टोर्क पथंीय िे गूढवादी असूनस द्धा त्यानंी मानवतावादी नीहततवव े हवकहसत केली. त्यािंा 

उपदेश असा िोता:- ब द्धीच्या आदेशान सार जगा; जग िे जड द्रव्य आहि देवत्व यािें हमळून बनलेले आिे; 
देव िा जगािे ब हद्धतवव आिे; म्ििून सृष्टीशी एकोप्याने वागा; ब हद्धतवव सृष्टीत सवइश्रेष्ठ असलयाम ळे 
मानवातिी िे हततकेि सावइभौम असले पाहिजे. आमिे अव्स्तत्व ब हद्धहनष्ठ असावयास पाहिजे. शारीहरक 
स खद ःखे आपि त च्छ लेखली पाहिजेत. मानवी र्च्छा आहि हवश्वब द्धी याचं्या स संवादाने सद्ग िािंी 
हनपज िोते. 

 
स्टोर्कवाद आहि एहपक्यूरसवाद िे दोन्िी हविारप्रवाि र्टलीत थेट प्रािीन ग्रीकापंासून पोिले 

िोते. ब हद्धवाद आहि शास्त्रीय ज्ञान िी तेथे अरबाचं्याकडून गेली िोती. त्याम ळे र्टलीत य रोपच्या मानहसक 
प नजइन्मािा परमोच्च चबद  गाठला गेला. बाकीच्या यरूोपमध्ये हरनेसन्सिा अग्नी ध मसत िोता. मधून मधून 
पाखंडी आंदोलनाच्या रूपाने त्याच्या ज्वाला भडकत िोत्या. अखेरीस धमइस धारिेतून हनमाि झालेली 
लयथूरिी नवी पोथीहनष्ठा आहि कॅव्लव्िनिी असंस्कृतता याम ळे िा हरनेसन्स हनष्ट्प्रभ झाला. 

 
ज्या मिान ब हद्धवादी पीठपहंडतानंी मूळ हिस्ती धमातील मानवतावादी िेतना आहि रोमिी पेगन 

संस्कृहत याना आवािन केले िोते, त्याचं्या हशकविीने साऱ्या लॅहटन हिस्ती जगात मोठी खळबळ माजली 
िोती. ििइमध्ये स धारिा करिे, पाद्रींिी सत्ता हनयहमत करिे आहि पोथीबदं सनातनीपिाला उदार वळि 
लाविे यािंी गरज हदवसान हदवस वाढत िोती. या गरजेिा स्फोट पाखंडी आंदोलनाचं्या द्वारे झाला. िे 
आंदोलन प्रथम दहक्षि फ्रान्समधील लागंडोक येथे उगम पावले. आहि तेिी स्पेनमधील र्स्लामच्या 
समाघाताम ळे. प ढे िे आंदोलन रं्ग्लंडपासून बोिेहमयापयंत पसरले हवव्क्लफ, िस्, जेरोम, बे्रहसयािा 
अनालड, र्त्यादी पाखंडी म्ििून आरोहपलेली व ि तात्मा झालेली हकत्येक मािसे, या सवांनी र्टलीतील 
हरनेसन्सच्या अंहतम हवजयािी ध्वजा फडकाहवली. पाखंडी आंदोलने दडपून टाकण्याच्या िेतूने हभक्षूंच्या 
ज्या संघटना प्रस्थाहपत झालया त्याम ळे ििइमध्ये स धारिा घडवनू आिण्यािी उरलीस रली आशािी नष्ट 
झाली. 

 
मूळात हिस्ती धमइ िा ज्यूंच्या देवािी ज लूमशािी आहि रोमन साम्राज्यािी ि कूमशािी याचं्याहवरुद्ध 

उभारलेले बडं िोता. पवइतावरील प्रविनात मानवी कलपकतेला प्रतीत झालेली सवोच्च नीहततववे सामावली 
आिेत. हिस्ती धमाला ग्रीक ऋषींनी कव्लपलेली नीहतव्यवस्था जगात प्रस्थाहपत करावयािी िोती. 
प्रारंभीच्या ििइच्या पाद्रींनी प्लेटोिे ईश्वरहवज्ञान आहि स्टोर्क तववज्ञान यािंा स्वीकार केलयाम ळे िा समज 
बळावला. स मारे एक िजार वषे हिस्ती धमाने आपलया भक्तगिािंी आध्याव्त्मक गरज भागहवली. या 
काळात ििइ िे हवद्या आहि संस्कृती यािें आश्रयस्थान िोते. 

 
पि अखेरीस ििइप्रिीत हिस्ती धमाने सवइ आशा फोल ठरहवलया. हनसगइधमाने मानवात असा 

हवश्वास हनमाि केला िोता की देव िा सवइ मानवी व्यविारािी देखभाल करीत असतो. पि हिस्ती 
एकेश्वरवाद असा हदलासा देऊ शकत नव्िता. हिस्ती देवािे मागइ गूढ िोते. नवप्लेटोवादाच्या प्रभावाने 
मध्यय गाच्या प्रारंभी हिस्ती धमाने पौवात्यािा गूढवाद बऱ्याि मोठ्या प्रमािात उिलला िोता. सामान्य 
धार्वमक मािसाला कोित्या तरी एका मानवस्वरूपी अलौहकक शक्तीच्या संरक्षिािी गरज भासत असते. 
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िी गरज भागहवण्यासाठी हिस्ती धमाने मूळिा साधेपिा टाकून हदला आहि गूढवादािे जड जोखड बाधूंन 
घेतले. देव मािसाच्या कारभारात सहक्रय लक्ष घालतो िे हसद्ध करण्याकरता त्यािे मागइ समजून घेण्याच्या 
िेतूने ईश्वरहवज्ञान पहरश्रमपूवइक वाढहविे त्या धमाला भाग पडले. याला समातंर अशी वाढ म्ििून देव 
आहि मानव याचं्यात मध्यस्थ असा प रोहितवगइ जन्माला आला. श्रद्धावतंाचं्या जीवनातील सवइ मिववपूिइ 
घटनानंा सप्तप ण्य हवधींच्या (Seven Sacraments) िौकटीत बसहवण्यात आले. आहि िे प ण्यहवधी 
करण्यािा अहधकार पाद्रींिाि असलयाम ळे हिस्ती मािूस िा पूिइपिे त्याचं्या अंहकत झाला. शवेटी, थॉमस 
ॲहक्वनासने हसद्धान्त माडंला तो असा की, मानवाच्या आत्म्यावर ताबा ठेवण्यािा अहधकार पाद्रीला 
देवसंकेतानेि प्राप्त झाला आिे. “हिस्तािा देि घडहविे आहि हिस्ताच्या स्वरूपात वतइिे” िा िक्क त्याला 
प्राप्त झाला. हिस्ती धमािे गूढीकरि आहि सवइसत्ताधारी पाद्रीशािीिा उदय यािंी तार्वकक पहरिती 
पोपला अहतमानवी व अलौहकक अशा उच्चपदावर आरूढ करण्यात झाली. 

 
म ळात केवळ रोमिा हबशप असलेलया पाद्रीला देवासमान स्वरूप आहि स्थान बिाल करण्यात 

आले. पाद्रीकृत धमइगं्रथात असे गृिीत धरण्यात येऊ लागले की, ििइ िे स्वगइ आहि परृ्थवी, सिेतन आहि 
अिेतन या सवांना व्यापून असते आहि ििइच्या गूढ संघटनेत पोप हिस्तािे स्थान घेतो; मूळच्या हिस्ती 
धमात मानवाला पापम क्तीिे आश्वासन िोते; पि प्रत्यक्षात ििइवाद आहि पाद्रीशािी िी मािसािे मरिि 
िोती. यातून प नजइन्म म्ििजे पेगनवादाकडे प नः परत वळिे िोय. 

 
ििइच्या अधःपतनािे विइन करताना ब खाटइ हलहितो : “ििइ िे अन ल्लंघनीय असलयाम ळे स रहक्षत 

िोते. या स रहक्षततेच्या आवरिाखाली कमालीच्या लाहजरवाण्या भ्रष्टािाराला त्याला मोकहळक िोती. सद्-
ब द्धी आहि प्रज्ञा याचं्यावर ििइ प्रािाहंतक आघात करीत िोते. असंख्य उदात्त आत्मे ििइपासून द रावले 
जाऊन अश्रद्धा व हवफलता याचं्या खाईत लोटले जात िोते.” ह्या आंतहरक द राव्यािा पहरिाम म्ििजेि 
हरनेसन्स िोय. नैराश्याम ळे मािसे पेगनवादाकडे वळत िोती. जीवनािा मनसोक्त उपभोग घेिे िी 
हरनेसन्सिी िेतना िोती. हिस्ती दृहष्टकोिाप्रमािे जीवन िे दैन्यमय आहि नाशवतं आिे. याउलट स ख 
समाधान िेि जगािे भहवतव्य आिे अशी हरनेसन्सिी धारिा िोती. हरनेसन्सिा मानवतावाद िा मध्यय गीन 
हिस्ती संस्कृतीहवरुद्ध बडंािा उठाव िोता. तो जीवनािा एक नवामागइ िोता. पोपिी ज लूमशािी, 
पाद्रीवगािे द रािरि आहि ईश्वरहवज्ञानािा हनरथइक कार्थयाकूट याचं्याहवरुद्ध िा नवा मागइ प्रािीन उज्वल 
कालापासून स्फूती घेण्यािे कायइ करीत िोता. 

 
ििइिे पाद्री हिस्ती आत्म्यािें पालक मानले जाते. हरनेसन्सिा मानव त्यािें पालकत्व मानायला 

तयार नव्िता. आपलया आत्म्यािी काळजी स्वतःि घेण्यािे धाडस त्याने दाखहवले. हिस्ती धमाने 
मािसाला असे हशकहवले िोते की झरे, पवइत, जंगले िी द ष्ट शक्तीिी वसहतस्थाने आिेत. हरनेसन्सच्या 
मानवाने असलया आस री शक्तींिी भीती झ गारून हदली. हनसगाहवषयी उत्कट पे्रम, हनसगइसौंदयािे अमाप 
कौत क, िी मानवाच्या बडंािा सवात प्रभावी आहवष्ट्कार िोती. नव्या संस्कृतीिी िेतना क्लेहरसाय व्िॅगाहंटस 
या कवीच्या लॅहटन काव्यातून उठावदारपिे व्यक्त झाली िोती. या कवीने लागंडोक कवींच्या ऐहिक आहि 
पाहवत्र्य हवडंबनात्मक परंपरािंा वारसा घेतला िोता. बि धा अज्ञात अशा पाद्रींनीि हलहिलेलया या 
पूवइकालीन लॅहटन काव्याहवषयी ब खाटइ हलहितो, “या यमकबद्ध काव्यातून जीवन आहि त्यािी स खे यािंा 
स्वैरपिे उपभोग घेण्यािी प्रवृत्ती द थडी भरून वािात आिे. या उपभोगािे पोचशदे म्ििून पाखंड्याचं्या 
देवानंा त्यात आवािन आिे. कॅटोस आहि सीपीओस यानंा हिस्ती संतािें आहि हवभतूींिे स्थान देण्यात 
आले आिे. बाराव्या शतकातील या हवलक्षि उच्छंृखल लॅहटन काव्याचं्या हनर्वमतीत सारा यरूोप भागीदार 
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िोता यात शकंा नािी. प्रािीन काळाच्या साऱ्या जीवनदृष्टीिी प नर्वनर्वमती त्यात प्रकट झाली िोती. तेि 
अव्स्थर जीवन, तीि केवळ मोकळी नव्िे, तर स्वच्छंदी दृष्टी आहि त्याि पेगन प्रवृत्तींिी बीजे या काव्यात 
सवइत्र प्रतीत झाली िोती.” 

 
आध्याव्त्मक बडंािी परंपरा आहि मनोभावात्मक स्वच्छंदीपिा याचं्या पाश्वइभमूीम ळे भावनोत्कट 

सौंदयइपूजा आहि जीवनानंदािी ओढ िी सािहजकि हरनेसन्सिी ठळक वैहशष्ट्ये झाली. लॉडइ ॲक्टनने 
त्या य गािा कालमहिमा विइन केलयाप्रमािे “तो संन्यासवाद हवरुद्ध सौंदयइवाद िोता.” सारे र्हतिासकार 
आपले र्तर मतभेद बाजूला सारून हरनेसन्सच्या कलेिी म क्तकंठाने प्रशसंा करतात. त्या बरोबरि 
मानवतावादाच्या नीहतहवषयक उदासीन, बोथट आहि अभावात्मक वृत्तीवर टीकेिी झोडिी उठहवतात. 
नीती आहि सौंदयइ याचं्यातील संबंधािंी समस्या हनभइयपिे माडूंन मानवाच्या हनिइयब द्धीला आव्िान देिे िे 
हरनेसन्स संस्कृतीिे ठळक लक्षि िोते. िी समस्या कािी नवीन नव्िती. हशहथल िाहरत्र्याच्या मािसानंी 
स्वच्छंद वृत्तीने ब द्ध्याि हनमाि केलेली ती समस्या नव्िती. वास्तहवक िी समस्या तववज्ञानार्तकीि ज नी 
आिे. म्ििून मानवी संस्कृतीच्या अगदी उषःकालापयंत मागे जाऊन हतिे मूळ शोधता येते. ग्रीकानंी हतिा 
खोल हविार केला िोता आहि अनेक मागांनी ती उकलण्यािा प्रयत्निी केला िोता. प्लेटोवादी 
पेहरव्क्लसिे अन यायी, एहपक्य रसवादी, आहि स्टोर्क पथंी यानंी असे प्रयत्न केले िोते. हिस्ती 
संस्कृतीच्या पहिलया िजार वषांच्या अन भवावरून तत्कालीन सावइहत्रक आध्याव्त्मक हवप्लवाच्या 
वातावरिाच्या संदभात ती समस्या प नः उपव्स्थत झाली. या हवप्लवािी प्रहतहक्रया म्ििून हरनेसन्सच्या 
मानवतावाद्यानंा त्या समस्येला हनभइयपिे तोंड देिे अवश्य िोते. त्यािंा दृहष्टकोि व्यविारी िोता. नीती 
आहि सौंदयइ याचं्यातील संबधंािी तववििा करीत ते बसले नािीत. पि जे जीवन ते जगत िोते त्यातूनि 
अनायासे या ज न्या समस्येिा उलगडा िोत िोता त्याचं्यासमोर िी समस्या कािीशा हनराळ्या स्वरूपात 
म्ििजे संन्यासवाद आहि सौंदयइवाद याचं्यातील संघषाच्या रूपाने उभी िोती. 

 
मध्यय गीन हिस्ती संस्कृतीने स्टोर्क परंपराचं्या पाठबळावर सद्वतइन आहि संन्यासवाद िी एकरूप 

मानली िोती. जग िा अश्रूंिा डोि असून त्यातील प्रत्येक गोष्ट पापमय आिे असे मानले जात िोते. 
जीवनातील मोिािंा मानव हजतका अहधक प्रहतकार करतो हततका देवाजवळ तो अहधक लौकर जाऊन 
पोिोितो आहि तो पापम क्त िोण्यािा संभव अहधक वाढतो. अशा जीवनदृष्टीने सािहजकपिेि मानव 
म्ििून जगण्याच्या साऱ्या पे्ररिाि नष्ट झालया.संतपदाप्रत पोिोििे िेि जीवनािे उहद्दष्ट झाले. िे उहद्दष्ट 
प्राप्त करून घेिे अगर प्रामाहिकपिे त्याच्यामागे लागिे िी गोष्टस द्धा मत्यइमानवाच्या सामान्य जीवनक्रमात 
अशक्य कोटीतील झाली. त्याम ळे दाहंभकपिा झाकण्यासाठी आवरि म्ििून सद्ग िािा उपयोग करण्यात 
येऊ लागला. दैवी सत्यािे उदात्त ध्येय वरकरिी उराशी बाळगून प्रत्यक्ष व्यविारात मात्र हिस्ती मािूस 
असत्यानी भरलेले जीवन जगत िोता. हदखाऊ संत आहि पाहवत्र्यािा आव आिून प्रत्येक नैसर्वगक आहि 
मानवी गोष्टीिा हनषेध करिारे दाहंभक यािंा स ळस ळाट झाला िोता. साऱ्या हिस्ती जगािे प्राजंलपिे वा 
लबाडीने संत वा देवदूत िोण्यािी धडपड करिाऱ्या वडे्याचं्या बाजारात चकवा असत्य आहि दंभ यािें 
प्रयोग करिाऱ्या हवराट प्रयोगशाळेत रूपातंर िोऊ द्यावयािे नसेल तर सद्वतइन आहि नीती याचं्या रूढ 
कलपनेहवरुद्ध बडं करिे िी त्याकाळिी आत्यंहतक गरज िोती. एका सोवळ्या प्रोटेस्टंट 
र्हतिासकारालास द्धा िी गोष्ट मान्य करावी लागली. तो म्िितो, “य रोपमध्ये िी व्स्थती न बदलता 
अबाहधत रिावी असे र्व्च्छिारा प्रज्ञावान मािूस, हनदान भ्रामक कलपनामं ळे आडवाटेने भरकटत न गेलेला 
मािूस कोिी असेल असे मला वाटत नािी. तसेि संपूिइ बावनकशी सत्यािे पूिइ दशइन घेण्यािी ताकद 
आहि र्च्छा यािें अशा संस्कारानंी पोषि िोिे शक्य आिे अशी समजूत करून घेिारा कोिी मानव असेल 
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असे मला वाटत नािी. त्यािप्रमािे मानवी मनािी र्तकी कमालीिी एकाहंतक अवस्था मानवजातीिे सौख्य 
आहि कलयाि यानंा पोषक िोईल असे मानिारा कोिी असेल िेिी मी समजू शकत नािी.” [Ranke, History 
of the Reformation.] 

 
या आध्याव्त्मक हवप्लवािी प्रहतहक्रया म्ििूनि मानवतावादािा जन्म झाला. मध्यय गीन हिस्ती 

संस्कृतीिा हनसगातीत वाद िा हनसगइवादाच्या हवरुद्ध िोता. आपली प्रहतकृती म्ििून देवाने जर मानवाला 
हनमाि केले, तर मग त्यािा पार्वथव देि अश द्ध असिे, त्याच्या र्च्छा पापमय असिे आहि त्यािी र्च्छापूती 
िी अनैहतक असिे शक्य नािी. मानवतावाद अनैहतक नव्िता चकवा नीहतहवरहितिी नव्िता. ज्या नीतीिा 
तो अव्िेर करीत िोता ती सद्वतइन आहि संन्यासवृत्ती यािें तादात्म्य कव्लपत िोती. ती नीती साध त्वाच्या 
पोकळ िव्यासापायी मानवता नष्ट करून टाकीत िोती. नीतीिा नवा दंडक हनमाि झाला िोता. िा दंडक 
हनसगइवाद िा िोता. मानव िा हनसगािाि अंश असलयाम ळे हनसगाच्या देिग्यािंा त्याच्या हनयमान सार 
उपभोग घेिे याति सद्वतइन असते. या उलट वागिे िी अनीती, द वइतइन िोय. सौंदयइवाद आहि नीतीिी िी 
हनसगइवादी कलपना याचं्यातील संबधं स्पष्ट आिे. सासं्कृहतक र्हतिासातील एका ज न्या समस्येिा 
अशाप्रकारे व्याविाहरक उलगडा करून हरनेसन्स मानवतावादाने कलेच्या हवकासाला जी िालना हदली ती 
प्रक्षोभक ठरली. 

 
हलओनादो द हवन्िी याने आपलया स प्रहसद्ध टाििविीत नमूद केले आिे की :– “मी नेिमी 

मूलतववािा शोध घेत आलो आिे. हनसगाच्या हक्रया कशा िालतात? हनसगापयंत कसे पोिोिाव?े 
डोळ्यानंी नानाप्रकारच्या वस्तूि ज्ञान कसे करून घ्याव?े आपलया दृष्टीिे कायइ कसे िालते? दृश्य प्रहतमा 
कशा तयार िोतात? हशलपकला आहि हित्रकला कोित्या नम न्यावर घडवाव्यात? यािा मी म ळात जाऊन 
हविार करीत आलो आिे.” [E. Mceurdy, The Mind of Leonardo da Vinci.] 

 
हनसगािे शास्त्रीय हनरीक्षि िा हरनेसन्स कलेिा पाया िोता. हिस्ती नीहतशास्त्राशी िे स संगत 

नव्िते. कारि त्याने सद्वतइन आहि संन्यासवाद िी एकरूप मानंली िोती. नैसर्वगक कामना दडपून 
टाकण्यािा तो हनष्ट्फळ प्रयत्न िोता. मािूस िा हनसगािाि अंश असलयाम ळे हनसगाच्या कायद्यानंी तो 
बाधंला जातो. आपि स्वतः हनसगािाि एक भाग आिो आहि म्ििून त्याच्या कायद्यानी बाधंले गेलो आिो. 
तसेि जीवनानंदाच्या अन भवानंी हनसगातील सौंदयइ उपभोगण्याला आपि पात्र आिो. िे उमजलयाखेरीज 
मानवाला हनसगइकायद्यािें पालन करता येिार नािी. हनसगइसौंदयािा आस्वाद घेता येिार नािी. आहि 
त्या सौंदयािा मनोभावात्मक प्रहतसाद त्याच्या कलाकृतीतिी उमटिार नािी. म्ििून मानवतावाद्यानंा 
कला िी नैहतक सत्यािे द्योतक वाटत िोती. “ती रूपकात्मक आिे, र्ंहद्रयभोग्य रूपाखाली झाकलेली ती 
आलंकाहरक अहभव्यक्ती आिे अशी कलपना िोती. [Ernst cassirer, An Essay on Man.] हरनेसन्सिी कला िे 
केवळ हनसगािे अन करि नव्िते. वास्तवािे ते एक संशोधन िोते. मानवतावाद्यानंा िे संशोधनि नैहतक 
सत्य वाटत िोते. 

 
त्याकाळी कलेिा जो हवकास झाला त्यावरून िे उघडपिे हदसून येते. या हवकासािी प्रहक्रया 

बारकाईने तपासलयाखेरीज मानवतावादी सौंदयइकलपनेच्या नैहतक वैहशष्ट्यािे प रेसे आकलन िोिार 
नािी. हरनेसन्स कलेिे आधीिे कलावन्त बि धा हिस्ती हभक्ष  िोते. डँटे िा स्वतः उगवत्या मानवतावादी 
हनसगइवादािा प रस्कता िोता असे म्ििण्यापेक्षा मध्यय गीन हनसगातीत वादािाि तो प्रहतहनधी िोता असे 
म्िििे अहधक योग्य िोय. तथाहप त्यािी हबआहरस िी दैवी आभास नसून ‘अश्रूच्या डोिातील’ 
रक्तामासंािी खरीख री स्त्री िोती. त्या प्रमािेि टीहशयनिी मडॅोना हनमाि िोईपयंत हरनेसन्सच्या 



 

 

अनुक्रम 

आरंभीच्या कलावतंािे हवषय जरी धार्वमक िोते तरी रक्तामासंाच्या मानवी जीवनाच्या ते अहधकाहधक जवळ 
आले िोते. टीहशयनने हितारलेली मडॅोना िी हिस्ती संन्यासवादी कलपनेतील आदशइभतू पहवत्र मातेिून 
हकती तरी वगेळी िोती, द ष्ट जरी नव्िे, पि भ रळ पाडिाऱ्या हलओनादोच्या िसऱ्या मोनाहलसाबद्दल सागंिे 
नको. 

 
हित्रकलेवरच्या आपलया प्रबधंात हलओनादो हलहितो की, “कलावतंाने आपले मन हनसगाच्या 

मनाबरोबर एकजीव केले पाहिजे. असे करण्यानेि कलावस्तूिे प्रयोजन तो जािू शकतो आहि त्या 
वस्तूच्या प्रत्येक िालिालीमागच्या मनोभावािंा तो वधे घेऊ शकतो. हनसगइवाद यािा अथइ हनसगाच्या मागे 
र्ंहद्रयातीत अशी गूढ शक्ती असते िे नाकारिे असा आिे. हनसगइवाद िाि हरनेसन्स कलेिे स्फूर्वतस्थान 
िोता. हनसगइवाद िा नैहतक प्रवृत्ती िोता, कारि सद्ग ि मापण्यािे साधन म्ििून संन्यासवाद त्याने 
हझडकारला. “मानवतावाद्यािें आत्मप्रहतपादन मोकळे आहि भीडम वइत न बाळगिारे िोते. शयइतीच्या 
घोड्याप्रमािे स्वतः मािसाने प्रहशक्षि घ्याव,े एकाद्या फ लाप्रमािे स्वतःिी जोपासना करावी आहि आत्मा व 
शरीर िी र्तकी पूिइतेला न्यावीत की ख द्द नीतीला स द्धा त्यािंा िेवा वाटावा.” [Sir Walter Raleigh, ‘Some 
Authors’.] 

 
हरनेसन्सिे मानवतावादी िे नीतीच्या बाबतीत उदासीन नव्िते. पि सद्वतइनाच्या नावाखाली द वइतइन 

करण्याला त्यािंा हवरोध िोता. नीहतशास्त्रािे नवे दंडक त्यानंी प्रस्थाहपत केले आहि आपलया कलाकृतीत 
नवी नीहतमूलये हनमाि केली. उथळ अभ्यासकाला आरंभीच्या मानवतावाद्यािंी नीहतहवषयक वृत्ती 
अभावात्मक वाटते. हनसगातीत प्रामाण्यािे ज ने दंडक त्यानंी झ गारून हदले; पि नीतीिे पयायी अहधष्ठान 
त्यानंी शोधून काढले नािी. नीतीला जोपयंत, ऐहिक अहधष्ठान सापडले नव्िते तोपयंत धमइ चकवा द सरी 
कोिती तरी अलौहकक शक्ती यापासून नीतीिी फारकत िोऊ शकत नव्िती. या दोिोपैकी एकािा जरी 
अभाव असेल तर नैहतक अराजक माजेल. हरनेसन्सच्या कलेने जरी स्वयंस्फूतइ ऐहिक नीतीिा हसद्धातं 
सूहित केला िोता आहि नंतरच्या काळात उपलबध झालेलया जीवशास्त्रीय ज्ञानाने त्या कलपनेिे स्पष्टीकरि 
करता येिे शक्य िोते तरी मानवतावादाने अशा नैहतक अराजकािी छाप हनमाि केली िोती िे खरे आिे. 
या बाबतीतस द्धा हलओनादोच्या प्रहतभेने प ढच्या ३०० वषातील बौहद्धक प्रगतीिे भहवष्ट्य वतइवनू ठेवले िोते. 
त्याने म्िटले आिे की हनसगािे हनयंत्रि हनयमद्वारा िोत असते र्तकेि नव्िे तर ते हनयम मािूस शोधून 
काढू शकतो. वरच्या दजाच्या प्राण्यामध्ये प्रत्येक जीवात “मनािा हनयम” या नात्याने ते हनयम कायइ करीत 
असतात. 

 
* * * * 

 
अकराव्या शतकापासून साऱ्या पहिम यरूोपात आढळून येिारी बौहद्धक जागृती र्टलीमध्येि तेवढी 

पराकोटीला का पोिोिावी? र्. स. १३५० ते १५५० या दोनश ेवषाच्या काळात “र्टलीने कला, साहित्य 
आहि पाहंडत्य यािंी जशी हनर्वमती केली तशी अथेन्सच्या प्रािीन वैभवाच्या काळानंतर जगाला पिावयाला 
हमळाली नव्िती.” [Fisher, ‘History of Europe’.] पि याि वळेी बाकीिा यरूोप मात्र गाढ हनदे्रत िोता. िे पाहिले 
म्ििजे िा प्रश्न अहधकि गोंधळात टाकतो. पधंरावे शतक िे केवळ रं्ग्लंडमध्येि नव्िे तर फ्रान्समध्येस द्धा 
बौहद्धकदृष्ट्या कोरडेि गेले. जमइनी आपलया असंस्कृत भतूकाळातून बािेर पडण्यासाठी धडपडत िोता. 
वरील प्रश्नाने र्हतिासकारािंी मने ग्रासून टाकली आिेत आहि त्याला हनरहनराळी उत्तरेिी स िहवण्यात 
आली आिेत. 

 



 

 

अनुक्रम 

एका गोष्टीकडे मात्र या सवांनी द्याव ेहततके लक्ष हदले नािी. यरूोपच्या संस्कृतीिे स विइय ग म्ििून 
गिलया गेलेलया या दोनश ेवषांच्या काळात पहिम यरूोपात नवी देश्यराज्ये उदयाला येऊन संघहटत िोत 
िोती. पि र्टलीत मात्र अराजक िोते. िी वस्त व्स्थती संस्कृती आहि राष्ट्रवाद याचं्या संबंधावर प्रकाश 
टाकिारी आिे. र्टलीच्या हरनेसन्सने महॅकयाव्िेली हनमाि केला आहि र्हतिासात राष्ट्रवादािा द्रष्टा 
म्ििून तो ख्यातनाम झाला. हरनेसन्सिा मानव या नात्याने महॅकयाव्िेली िी फार थोर व्यक्ती िोऊन गेली. 
तो मानवतावादी िोता म्ििून तो हवश्ववादी झाला. मानवतावाद आहि हवश्ववाद िे हरनेसन्सच्या संस्कृतीिे 
तकइ दृष्ट्या संबद्ध असलेले दोन पैलू िोते. तेराव्या शतकाच्या अखेरीस फ्लॉरेन्समध्ये राष्ट्रवादािी अंध क 
हिन्िे उद्भवत िोती. र्हतिासकारापंैकी एका हवहशष्ट पथंाला न कत्याि जन्माला आलेलया राष्ट्रीय 
संस्कृतीला हरनेसन्सच्या मानवतावादाने व्यापून टाकले यािे द ःख िोते. डँटे िा राष्ट्रवादािा उद्गाता 
मानला जातो. पि पेगनी प्रािीनत्वापासून स्फूती घेिारा तो पहिला प रुष िोता. िे प्रािीनत्व खहित 
राष्ट्रवादी नव्िते. साके्रहटसाला िौतात्म्यािा म क ट धारि करावा लागला. कारि ग्रीसच्या राष्ट्रीय 
देवतावंर त्यािी श्रद्धा नव्िती. प्लेटो िा िागंला नागहरक समजला जात नव्िता. झेनोफोन िा हनहितपिे 
वाईट नागहरक ठरला िोता. डायोहजनीसच्या वायाला वनवास आला िोता. प्रािीन काळच्या 
मानवतावाद्याचं्या हवश्ववादी परंपरेच्या प्रवािात न्िाऊन हनघालयाम ळे डँटेने “सारे जग िे माझा देश आिे,” 
अशी घोषिा केली. “हवद्वान् मािूस जेथे आपले आसन व्स्थर करतो तेि त्यािे घर िोय,” या उक्तीिे श्रेय 
पेराकइ ला देण्यात येते. त्याच्या मते हवश्ववाद िी “आत्म्याच्या शातंी” िी अहभव्यक्ती आिे. िी शातंी 
देशाहभमानी वृत्तीच्या प्रत्येक उपाधीपासून अहलप्त असते. ज्यािें हितसंबधं राजकीय नसून वैयव्क्तक िोते 
चकवा ज्यािंी भहूमका राजकारिापासून अहलप्त िोती तेि हवश्ववादी िोते. िी हवश्ववादी वृत्ती 
मानवतावादािा प रस्कार करिाऱ्या ब हद्धमान वगात रूढ झाली िोती. उदा॰ हघबटी यािे असे मत िोते की 
“बि श्र त मािूस िा कोठेिी अपहरहित नसतो. हनधइन आहि अहमत्र अवस्थेतस द्धा तो प्रत्येक देशािा 
नागहरक असतो. दैवािे िढउतार बेदरकारपिे तो त च्छ लेखू शकतो.” गलॅीओल्लस मार्वशअस यािी 
धमइछळाच्या (Inquisition) [य रोपात ििइने राजसते्तच्या सािाय्याने पाखंडमत आहि पाखंडी यािें हनमूइलन आहि त्याना शासन 
करण्यासाठी छळािे जे पद्धतशीर प्रयत्न केले ते Inquisition धमइछळ या नावाने ओळखले जातात. पाखंड्यािंी िौकशी करण्याकहरता ििइने एका 
िौकशी मंडळािी स्थापना केली िोती त्याला Inquisition िेि नाव आिे. या मंडळािे कायइ प्राम ख्याने स्पेन, पोत इगाल आहि र्टलीिा कािी भाग 
यात िालू िोते. या मंडळाने पाखंडीपिािा आरोप ठेवनू असंख्य लोकानंा हजवंत जाळले िोते.] तडाख्यातून लॉरेन्सो मेदीसाय याने 
स टका केली िोती. तो म्िितो “जो मािूस सरळपिे वागतो आहि अंतरात्म्यातील नैसर्वगक कायद्याला 
अन सरून िालतो तो कोित्यािी देशािा असला तरी स्वगाप्रत जातो.” हरनेसन्सच्या मािसािें िे 
प्राहतहनहधक हविार िोते. [र्रॅस्मस िा हवश्ववादी मानवतावादािे ठळक प्रतीक िोता.] 

 
मानवतावादािा तकइ श द्ध अन षंजक असा हवश्ववाद एक वळे बाजूला ठेवला तरी हरनेसन्सिी 

संस्कृती तीव्रतेने व्यव्क्तवादीि िोती. म्ििून नंतरच्या काळात हवमोिनाप्रीत्यथइ झालेलया सवइ आंदोलनानंा 
हतच्यापासून स्फूती हमळाली. “मािसानी जर र्च्छा बाळगली तर सवइ गोष्टी ती करू शकतील” िी 
अलबटीिी उक्ती प ढच्या अनेक हपढ्यात गाजली िोती. व्यक्तीच्या प्रहतष्ठेिा आदर, मानवाच्या 
सजइनशीलतेवर श्रद्धा आहि र्च्छास्वातंत्र्यािे उत्कटतेने रक्षि िी हरनेसन्सच्या संस्कृतीिी वैहशष्ट्ये प्रािीन 
वाङ्मयाच्या प्रभावाने हनमाि झाली िोती. “व्यव्क्तत्वाच्या सवोच्च हवकासाला या काळात अग्रस्थान प्राप्त 
झाले िोते. व्यव्क्तत्वािी सवइरूपे आहि सवइ अवस्था यािंा अत्य त्सािी आहि संपूिइ अभ्यास करण्यािी 
प्रवृत्ती हनमाि झाली. या अभ्यासाच्या प्रभावाने व्यक्तीिा आहि मानवािा स्वभाव आकलन करण्यािी आहि 
प्रदर्वशत करण्यािी पद्धती सामान्यतः मूतइ स्वरूपाला आली.” [ब खाटइ– Renaissance.] 
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हरनेसन्स संस्कृतीच्या वैहशष्ट्यासंबंधी हमशले िास द्धा अशाि हनिइयाप्रत पोिोिला िोता. “बाह्य 
जगाच्या शोधाबरोबरि हरनेसन्सने मानवािा संपूिइ स्वभाव प्रथम जािून घेतला आहि नंतर त्यावर प्रकाश 
टाकून आपलया संपादिीत अहधक भर घातली.” [Michelet– History of France.] 

 
अशा प्रकारे हरनेसन्स संस्कृती िी र्टलीच्या राष्ट्रीयत्वािा बिर नव्िती चकवा भाडंवलदार वगािी 

हविारप्रिालीिी नव्िती. मानवािे ते बडं िोते. धमाच्या सवइ शृखंला तोडून फेकून देिारा, अहखल 
मानवसंस्कृतीिा वारसा लाभलेला, ज्यािी दूरदृष्टी आहि सजइनशीलता िी राष्ट्रीय सरिद्दीनी जखडली 
गेली नािीत अशा हवश्वमानवािे ते बडं िोते. डँटे, पेराकइ , बोकॅहशओ, हलओनादो, राफेल, मायकेल, 
अँजेलो, अलबटी, अरेहत्तनो र्त्याहद असंख्य मानवी प्रहतभेिे तेजःप जं तारे यानीि हरनेसन्सिा मानव–
हवश्वमानव– म क्त मानव्यािे भावी मूलस्वरूप असा मानव, हनमाि केला. िा मानव कोण्या एका देशािा, 
वगािा चकवा य गािा नव्िता. या प्रहतभाशाली मिाप रुषानंी भतूकालीन सारी उज्वल संस्कृती आत्मसात् 
करून आगामी भहवष्ट्यािी ललकारी देिारी नवी संस्कृती हनमाि केली. 

 
िौदाव्या शतकातील र्टलीिी राजकीय पहरव्स्थती हरनेसन्सच्या अपूवइ घटनेला पर्थयकर ठरली. 

कारि तेथे साम दाहयक अिंकारािे फसवे प्रतीक प ढे करून रक्तामासंाच्या मािसािें बहलदान करिाऱ्या 
राजकीय सते्तिा उदय िोण्यािा स तराम संभव नव्िता. ििइ िी संस्था बदनाम झाली िोती. हतच्या 
द रािाराम ळे पोपिी सत्ता खूपि द बळी झाली िोती. तेथे राष्ट्रीय शासनसत्ता अव्स्तत्वात नव्िती. स्थाहपत 
व्यवस्थेिे – व्यवस्था कसली द रवस्थाि ती – नेतृत्व करिारा वगइिी तेथे नव्िता. चकवा स्वातंत्र्य देिाऱ्या 
राज्यकत्यांच्या छत्राखाली नव्या व्यवस्थेिे आगमन घडवनू आििारा असा वगइिी तेथे नव्िता. 

 
िौदाव्या शतकात द सऱ्या फे्रडहरकच्या मृत्यनंूतर र्टलीिे अनेक नगरराज्यात हवभाजन झाले. त्या 

द्वीपकलपाच्या दहक्षिेला केवळ दैवयोगाने िात हदलेले अनेक बलदंड राजे राज्य करीत िोते. या राजानंी 
स्वतःिी आसने व्स्थर करण्यासाठी जि  कािी शालइ मेनिे अन करि करून ब हद्धमंताना जवळ करण्यािे 
धोरि अवलंहबले. कवी, हवद्वज्जन आहि शास्त्रज्ञ यानंी त्यािें दरबार भषूहवलयाने त्याचं्या उपटस ंभहगरीला 
कायदेशीर प्रहतष्ठा प्राप्त व्िावी अशी त्यािंी अपेक्षा िोती. या हवद्वज्जनापंैकी हकत्येकजि उगवत्या 
भाडंवलदारशािीिी कें दे्र बनलेलया हमलान, फ्लॉंरेन्स, व्िेहनस आहद नगरातून िद्दपार झालयाम ळे 
उत्तरेकडून तेथे आश्रयाला आले िोते. डँटे यापैकीि एक िोता. डँटे आहि जीओत्तो यानंा व्िेरोनाच्या ग्रान्द 
देल्ला स्काला याने आश्रय हदला. स्काला िा दंहक्षि र्टलीिा अगदी पहिला बलदंड राज्यकता िोता. 
“र्टलीतील बलदंडशािी राजवटीम ळे मानवी िेतनेिी मोकळी अहभव्यक्ती ख ंटलयािे हदसून येत नािी. 
चकवा लािारीिे आहि मानिानीिे जीवन जगण्याच्या सवयी लोकानंा जडलेलया हदसत नािीत.” [हफशर– 
Hitory of Europe.] 

 
अशा वातावरिात जन्मािे मिवव नष्ट झाले िोते. केवळ ग िालाि मिवव प्राप्त झाले. मध्यय गीन 

समाज, मग तो अहभजनशािीिा असो चकवा पाद्रीशािीिा असो, जाहतबद्ध िोता. उच्च क लात 
जन्मलेलयानािं मानािे स्थान हमळत असे. िौदाव्या शतकाच्या र्टलीत जाहतभेदािा लोप झाला. हवद्ववव 
आहि ब हद्धमत्ता यानंा समाजात सवोच्च स्थान प्राप्त झाले. ॲहरस्टॉटलने म्िटले िोते की “ग िवत्ता आहि 
वारसािक्काने प्राप्त झालेली संपत्ती याचं्यावर क लीनत्व अवलंबनू असते.” मध्यय गीन संस्कृतीच्या 
तववववेयाच्या या उक्तीिी फेरतपासिी करून डँटेने घोहषत केले की “व्यव्क्तगत ग िवत्ता चकवा पूवइजािंी 
ग िवत्ता यावर क लीनत्व अवलंबून असते.” स्वगातील आपलया पूवइजाशंी संभाषि करताना तो म्िितो की 
“क लीनता िे केवळ एक आवरि आिे. जर आम्िी त्यात दरहदवशी भर घातली नािी तर काळ ते सतत 
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क रतडत रािील.” [Divine comedy.] प ढे डँटे नैहतक आहि बौहद्धक श्रेष्ठत्वािी पात्रता िी क लीनतेशी एकरूप 
असते असे मानतो. क लीनतेला तववज्ञानािी भहगनी असे त्याने संबोहधले आिे. 

 
हरनेसन्स मानवतावादािा िा प्रारंभचबद  िोता. नवी मूलये हनमाि झाली िोती. जन्मावरून मािसािे 

बरेवाईटपि ठरत नसते, िे प्रस्थाहपत झाले. पोहज्जओ याने असे उद्गार काढले की “वैयव्क्तक ग िाहशवाय 
द सरी कोितीिी क लीनता नािी.” र्तर थोर मानवतावादी याि मतािे िोते. मध्यय गात वशं, जमात, संघ 
चकवा क ट ंब यािे स्वतंत्र व्यव्क्तत्व नव्िते. कोित्यािी सामूहिक जीवनािा मूळ घटक व्यव्क्तत्व असते िी 
जािीव हरनेसन्सने मानवाला हदली. “मानव िा आध्याव्त्मक प्रािी बनला.” [ब खाटइ– Renaissance.] 

 
* * * * 

 
र्टलीच्या हरनेसन्सच्या यशाला पूरक असा द सरा घटक म्ििजे अरबी पहंडताचं्या ब हद्धवादी आहि 

शास्त्रीय हविारािंा समाघात िा िोता. प्रािीन संस्कृतीच्या हवनाशानंतर हतिी प्रत्यक्ष फहलते म्ििजे शास्त्रीय 
ज्ञान आहि ब हद्धवादी हविार यािंा वारसा अरबाकंडे आला. आरंभीिा हिस्ती धमइ हवशषेतः आहफ्रकेतील 
पाद्री य गाच्या वळेी हवज्ञान आहि तववज्ञान यािंा हतरस्कार करीत असे. प्रािीन हवद्या आहि शास्त्रीय 
हिहकत्सा यािें पीठ असलेले अलेक्झाहंिया शिर म सलमानानंी चजकण्यापूवी ३०० वष ेहबशप हथओहपलस 
याचं्या आदेशान सार तेथील गं्रथालये नष्ट करण्यात आली िोती. िायपॅहसया हवद षीिा खून करण्यात आला 
िोता. सिाव्या शतकाच्या आरंभी जस्टीहनयन बादशािाने अथेन्समधील सवइ शाळा बदं केलया. तेथील 
अध्यापकानंा ि सकून लावले. िे अध्यापक आश्रयासाठी सीहरया, मेसोपोटेहमया आहि र्राि येथे पळून 
गेले. त्याचं्यापासून अरबानंा ग्रीक तववववेयािंी हशकवि प्राप्त झाली. प्रािीन संस्कृतीिा िा वारसा प ढे 
स्पेन आहि र्टली याचं्या द्वारे य रोपात पोिोिला. हिस्ती धमइवडेाच्या खोल गतेत गाडलया गेलेलया प्रािीन 
संस्कृतीच्या हवनाशातून अरबानंी ग्रीक हवद्या वािहवली, र्तकेि नव्िे तर हतिे लोि य रोपात पोिोिहवले. 
नव्या स धारिेिी आहि नव्या संस्कृतीिी प्रसादहिन्िे हदसण्यापूवी अरबी पहंडत आहि तवववतेे्त यानंी प्रािीन 
काळच्या समृद्ध वारशामध्ये स्वतःिी मिववािी भर घातली. पॅहरसच्या हवद्यापीठातील नामतवववादी िे 
हिस्ती सनातनीपिाच्या म ळात घाव घालिारे पहिले हविारवतं िोते. व्यष्टी आहि समष्टी याचं्यातील 
संबधंािा प्रश्न प्रथमि ॲव्व्िसेना या अरबी तववज्ञाने उपव्स्थत केला. त्यािा प्रहतध्वनी नामतवववाद्यामध्ये 
उमटला िोता. अरबी तववववेयािंा सवइसाधारि कल अन भववादाकडे िोता. म्ििून ग्रीकापासून प्राप्त 
झालेलया शास्त्रीय ज्ञानात ते मौहलक भर घालू शकले. अरबािंा सवइश्रेष्ठ हविारवतं ॲव्िेरोज िा मध्यय गात 
ॲहरस्टाटलच्या तववज्ञानािा सवात श्रेष्ठ भाष्ट्यकार गिला गेला िोता. त्यािे असे मत िोते की मािसाच्या 
मेंदूबरोबरि त्यािा आत्मा नष्ट िोतो; पि त्यािी ब द्धी अमर असते. म्ििून मािसाच्या ब द्धीिे संवधइन 
केलयाने तो हवश्वतवव आहि अनंतत्व याचं्याशी तादात्म्य पाव ूशकतो. ॲव्िरोजच्या ब हद्धवादाच्या रूपाने 
अरबाचं्या हविारािंा प्रभाव स्पेनच्या द्वारे य रोपीय ब हद्धमते्तवर पडला िोता. 

 
रोजर बेकन, अलबटइस मगॅ्नस आहि द सरा फे्रडहरक बादशािा म्ििजे मध्यय गातील सवात प्रम ख 

अशा व्यक्ती िोत. िे हतघेिी थोर अरबी हविारवंतािें अन यायी िोते. ॲव्िरोजवाद िे एक भयानक पाखंड 
आिे म्ििून हिस्ती सनातन्यानंी त्यािा हधक्कार केला िोता. ब हद्धवादी पीठपहंडहतसंप्रदाय आहि पाखंडी 
आंदोलने यानी हरनेसन्सिी म िूतइमेढ रोवली. त्याकाळी िे दोन्िी प्रवाि रेतीच्या पोटातील हनमइळ पाण्याच्या 
झऱ्याप्रमािे अंतगइत वािात िोते. 
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अरबी हविारािंा प्रभाव र्टलीत अहधक गहतमान िोता. या हविाराचं्या मूर्वतभजंक आहि वैज्ञाहनक 
अंगािा समाघात य रोपीय मनाला तेथेि प्रत्यक्षपिे जािवला. तेराव्या शतकात पद आिे हवद्यापीठ िे उत्तर 
र्टलीत बौहद्धक जीवनािे कें द्र िोते. पीठपहंडती ब हद्धवादाच्या प्रभावाखाली मध्यय गीन हवदे्यिे िे कें द्र 
“असंस्कृततेिा भक्कम कोट बनले आहि १७ व्या शतकापयंत मानवतावादाहवरुद्ध ते झगडत िोते” [Lange– 
History of Materialism.] 

 
पद आच्या हवद्यापीठािे आश्रयदाते वहिक् राजे िोते िी गोष्ट बोधप्रद आिे. उदयोन्म ख भाडंवलदार 

वगइ आहि हरनेसन्स याचं्या अन्योन्य संबधंावर प्रकाश टाकिारी िी गोष्ट आिे. पीठपहंडती ब हद्धवादाने 
हिस्ती सनातनवादाच्या जीिइ श्रृंखलातन मानवािी म क्तता केली. पि त्याबरोबरि ॲव्िरोजप्रिीत 
ॲहरस्टॉटलच्या प्रामाण्यािी नवी श्रृंखला त्यानंी जखडून टाकली. पाद्रींच्या किायातून मानवािा आत्मा 
म क्त झाला िोता. पि त्यािे मन भलूोकीच्या अहधकारपदावरील अंधश्रदे्धने अद्याप जखडलेलेि िोते. 
र्च्छास्वातंत्र्यािी पहरिती जर कृहतस्वातंत्र्यात िोिार नसेल तर त्या स्वातंत्र्याला अथइि राििार नािी. 
आध्याव्त्मक म क्ती िी मानवाच्या सावइभौमववाच्या जाहिवते आहि त्याच्या अपहरहमत सृजनशक्तीत 
आहवष्ट्कृत झाली पाहिजे. ब हद्धवादाला मानवतावादािी जोड हमळालयाहशवाय प्रािीन संस्कृतीिा वारसा 
मानवी हवकासाच्या नव्या अवस्थेिे स्फूर्वतस्थान िोऊ शकत नािी. पद आमध्ये ब हद्धवाद्यािंा 
वास्तवशास्त्रज्ञाशी जो संघषइ िालू िोता तो मानवतावादी पेराकइ च्या जबरदस्त िललयाप ढे पीठपहंडतवाद 
कोलमडून पडेपयंत िालू िोता. मध्यय ग आहि आध हनक य ग याचं्यातील संहधकाळािा प्रहतहनधी म्ििजे 
डँटे िा िोय. हरनेसन्सच्या मािसानंा जर अद्भ तरम्यवादी म्ििावयािे झाले तर डँटे िा पहिला अद्-
भ तरम्यवादी िोता. स्वतःिे भहवतव्य स्वतःच्या िाती खेिून आिण्यािे धैयइ हरनेसन्सच्या मािसापाशी िोते. 
त्याचं्यापैकी प्रत्येकाला आपलया र्च्छेन सार जग घडहवण्यािी ताकद आपलयात आिे असा हवश्वास िोता. 

 
हरनेसन्सला जोरािी िालना कोठे हमळाली असेल तर दहक्षि र्टलीत िोय. अरबानंी मोठ्या 

प्रमािावर वाढहवलेले ग्रीकािें शास्त्रीय ज्ञान यरूोपमध्ये दहक्षि र्टलीच्या मागानेि पसरले. ज्यावळेी पद आ 
पीठपहंडती ब हद्धवादािा बालेहकल्ला िोते, त्यािवळेी सालेनो िे शास्त्रीय हवदे्यिे कें द्र िोते. १७ व्या 
शतकापयंत यरूोपच्या सवइ भागातून वैद्यक शास्त्रािे हवद्याथी गोळा िोत असत. तेथे ते हिपॉहक्रटस आहि 
गलेॅन याचं्या अरबी हशष्ट्याच्या नव्या संशोधनाने प्रगलभ झालेली हवद्या हशकत िोते. प्रहतहष्ठत हिस्ता धमाच्या 
वशंशास्त्रीय कलपना अरबी पे्रहषतानंी उपदेहशलेलया नव्या जोमदार धमाच्या संपकाने हखळहखळ्या झालया 
िोत्या. िा हवघटक आहि क्राहंतकारी समाघात दहक्षि र्टलीत प्रत्यक्षपिे आहि अहधक जोरदारपिे 
प्रत्ययास आला. 

 
“र्स्लामला प्राप्त झालेलया हवलक्षि संस्कृतीिे ज्ञान आहि आदरभाव िी धमइय द्धाच्या काळापासून 

र्टलीत हवशषेत्वाने आढळून येत िोती. त्या संस्कृहतहवषयींच्या सिान भतूीिे पोषि र्टलीतील कािी हनम–
म सलमानी राजवटींनी आहि भमूध्य सम द्राच्या पूवइ आहि दहक्षि भागाशी सतत िालू असलेलया व्यापारी 
दळिवळिानंी िोत िोते. उमदेपिा, प्रहतष्ठा, आहि अहभमान िे मिंमदी धमािे आदशइ १३ व्या शतकात 
र्टलीत मान्यता पावले िोते. [ब खाटइ– हरनेसन्स.]” 

 
बादशाि द सरा फे्रडहरक याला हरनेसन्सिा पोषक हपता म्ििता येईल. उत्तरेकडिे जमइनीिे 

प्रहतकूल िवामान सोडून देऊन दहक्षि र्टली आहि हसहसली येथील स्वच्छ आहि झळझळीत वनश्रीच्या 
प्रदेशात त्याने वास्तव्य केले. तो स्वतः स संस्कृत िोता. आहि व्य त्पन्न अरबी पहंडतािंा हमत्र िोता. हवद्यािंा 
संवधइक आहि शास्त्रीय ज्ञानािा पोचषदा म्ििून तो नावाजला िोता. सालेमो येथील त्याच्या दरबाराने 



 

 

अनुक्रम 

र्टलीच्या र्तर बलदंड राजानंा आदशइ घालून हदला िोता. ह्या राजािें दरबार थोर मानवतावाद्यानंी 
भषूहवले िोते. द सऱ्या फे्रडहरकने आपला प्रहसद्ध आजोबा बाबारोसा याच्या परंपरेला अन सरून पोपहवरुद्ध 
सतत झगडा िालहवला आहि र्टलीच्या र्तर राजानंा पोपशािीिी सत्ता झ गारून देण्यािी हिथाविी 
हदली. पोपहवषयीच्या अवजे्ञिे एक लक्षि म्ििून या राजानंी भौहतक हवद्यानंा आश्रय हदला आहि 
मानवतावादाला प्रोत्सािन हदले. “यरूोपात स्वातंत्र्याच्या िेतनेिा प्रथम उदय झाला तो याि दहक्षि 
र्टलीच्या प्रदेशात. कारि र्टलीिी दहक्षिपट्टी आहि हवशषेतः हसहसली िी प्रब द्ध मनािे आगर बनली 
िोती. सहिष्ट्ि तेच्या कलपनेिा पाळिा येथेि प्रथम िालला.” [लँग– ‘जडवादािा र्हतिास’] 

 
ब हद्धवादी पीठपहंडतवादाशी सामना देताना मानवतावादी िे प्लेटोिा आधार घेत िोते. त्याम ळे 

ॲहरस्टॉटलच्या प्रामाण्यालािी ते आवािन करीत िोते. त्या बरोबरि मानवतावादी िे एहपक्य रसवादीिी 
िोते. एहपक्य रस आहि स्टोर्क याचं्या परंपराचं्या आधाराने त्यािंा व्यव्क्तवाद उभा िोता. अरबी पहंडत 
आहि हविारवंत याचं्याद्वारे प्लेटोिा मानवतावाद आहि ग्रीकािें शास्त्रीय ज्ञान यािंा र्टलीत प्रवशे झाला. 
खरे पिाता हिस्ती धमािी स्थापना िोण्याच्या थोडेसे आधीि एहपक्य रसिा जडवाद आहि स्टोर्क पथंािी 
जीवनदृष्टी िी र्टलीत प्रत्यक्षात हकत्येक शतके आधीि पोिोिली िोती. रोमच्या बौहद्धक वातावरिावर 
त्यािंा गाढ पहरिाम झाला िोता. जमइनीतून आलेलया असंस्कृत बबइरानंी रोम ल टलयानंतर जे तमोय ग 
पसरले त्यात एहपक्य रसिे गं्रथ नष्ट झाले. पि हससेरोिे गं्रथ आहि लयकेू्रहटयसिी उपदेशपर काव्ये िी 
हिस्त्याचं्या धार्वमक जल्लोषातूनिी बिावनू राहिली िोती. हरनेसन्सच्या मानवतावाद्यानंी अरबी तववज्ञ आहि 
शास्त्रज्ञ याचं्याकडून हमळालेलया प्रािीन ग्रीक हविारािें स्वागत केले, र्तकेि नव्िे तर प्रािीन काळच्या 
देश्य पेगन परंपरापासूनिी त्यानंी स्फूती घेतली. हससेरो आहि लयकेू्रहटयस याचं्याकडून एहपक्य रसिा 
हनरीश्वरी हवश्वािा दृहष्टकोि आहि सद्ग िापासून स ख प्राप्त करून घेण्यािी कलपना यािंा वारसा त्यानंी 
घेतला. बाराव्या शतकाति एहपक्य रसवाद िा ििइला मोठा बाग लब वा वाटत िोता. साऱ्या र्टलीत पाखंड 
म्ििून त्यािा हधक्कार िोत िोता. फ्लॉरेन्स नगरी र्. स. १११५ आहि १६१७ या वषी अग्नीच्या भक्ष्यस्थानी 
पडली, त्यावेळी त्या आपत्तीिे विइन “एहपक्य रसवाद्याचं्या अधाशी आहि हवलासी पथंाच्या पाखंडावरील 
दैवी कोप” [जीओव्िानी व्व्िलानी–] या शबदात करण्यात आले. पेराकइ िा समकालीन तरुि हविारवंत 
लॉरेन्झोव्िाला याने “स खहवषयक प्रबधं” हलहिला िोता. त्यात दाहंभक पाद्री आहि अधार्वमक पोपनगरी 
यािंी नालस्ती िोती. बडंखोर राजाचं्या स संस्कृत दरबारात िा प्रबधं मोठ्या औत्स क्याने वािला जात 
िोता. १२ व्या आहि १३ व्या शतकात र्टलीच्या सासं्कृहतक वातावरिावर एहपक्य रसच्या जीवनदृष्टीिा 
हकती प्रभाव पडला िोता यािे प्रत्यंतर डँटेमध्ये सापडते. त्याने हनमाि केलेलया ‘नरकप री’त पातक्यािे 
दोन वगइ िोते. एक पाखंड्यािंा आहि द सरा एहपक्य रसवाद्यािंा. १४ व्या शतकातील पेराकइ , बोकॅहशओ, 
व्िाला, आदी थोर मानवतावाद्यावंर हससेरो आहि सेनेका याचं्या कृतींिा गाढ पहरिाम झाला िोता. 

 
मानवतावादी जीवनदृष्टीवर उमटलेला अेहपक्य रसवादािा ठसा आहि हरनेसन्स संस्कृती यािें 

सािियइ िे न ि कता ध्यानात येण्यासारखे आिे. या नव्या संस्कृतीिे सवात उत्सािी प रस्कते ििइमध्ये कािी 
थोडथोडके नव्िते. या प रस्कत्यांमध्ये हिस्ती सनातनीपिा आहि ििइिी अहधसत्ता यािें रक्षि 
करण्याकहरता हिस्ती मठात “आध्याव्त्मक आरक्षक” म्ििून नेमण्यात आलेलया संन्याशािंािी समावेश 
िोता. हरनेसन्सिी िेतना िी अशाि प्रकारे खऱ्या अथाने मानवतावादी िोती. हतने कोित्यािी वगािे स्वाथी 
हितसंबधं चकवा कोित्यािी एका देशािी खास प्रहतभा प्रकट न करता हवश्ववादी संस्कृतीिी ध्वजा 
फडकाहवली. 

 



 

 

अनुक्रम 

प्रािीन ग्रीक–रोमन संस्कृतीच्या परंपरा आहि अरबाचं्या हवदे्यिा प्रभाव या खेरीज पोपच्या गादीवर 
५ व्या हनकोलसिी झालेली प्रहतष्ठापना िी हरनेसन्सला पोषक अशी घटना िोती असा समथइ 
र्हतिासकारािंा अहभप्राय आिे. “त्या हदवशी नव्या हवदे्यने पोपच्या पहवत्र पीठािा ताबा घेतला आहि रोम 
हरनेसन्सिी राजधानी मानली जाऊ लागली.” िा नवा पोप पूवी एक साधा असा अज्ञात हभक्ष ूिोता. ग्रीक 
िस्तहलहखते गोळा करण्याच्या छंदात तो कजइबाजारी झाला िोता असे सागंतात. रोम नगरीत स्थानापन्न 
झालयानंतर प्रािीन ज्ञान आहि हवद्या यािंी दडून राहिलेली संपदा शोधून काढण्यासाठी आपले िस्तक 
त्याने जगभर पाठहवले. अपहवत्र मानलया गेलेलया ग्रीक नाटकािंी भाषातंरे करण्याकरता त्याने रोममध्ये 
अनेक हवद्वान बािेरून आिून त्यािंी योजना केली. पोपनगरीच्या गं्रथालयात ऐहिक हवषयािंी कमीत कमी 
पाि िजार िस्तहलहखते गोळा करण्यात आली िोती. 

 
पािवा हनकोलस िा र्हतिासात ‘हरनेसन्सपोप’ म्ििून नावाजला आिे. त्याच्या पिात् अेहनअस 

हसव्लव्िअस् िा मानवतावादी र्हतिासकार द सरा पायस या नावाने पोपच्या गादीवर आला. तो हरनेसन्सिा 
एक वैहशष्ट्यपूिइ प रुष िोऊन गेला. “दाहंभकता आहि लोकभ्रम यािंा शत्र , धीट आहि व्स्थरब द्धीिा” असे 
त्यािे विइन करण्यात आले आिे. धमइपीठाच्या श्रेष्ठ अहधकाऱ्याने धमइगं्रथावर टीका करण्यािे हवलक्षि दृश्य 
त्याच्या रूपाने र्हतिासात पिावयास सापडते. त्याने असे प्रहतपादन केले की “िमत्कारानंी हिस्ती धमाला 
जर बळकटी येिार नसेल तर त्या धमातील नीहततववामं ळे तो स्वीकारिे भाग पडते.” त्याच्या या 
हविाराम ळे हिस्ती धमाला मानवतावादी वृत्तीिा प्रसाद हमळाला. “मध्यय गातील सवात अत्याध हनक अशा 
या पोपच्या” राजवटीत धमइिौकशीमंडळाच्या किायातून कसाबसा हनसटलेला लॉरेंझो व्िाला 
पोपनगरीत उच्च पदाहधकारी झाला. त्या स रहक्षत स्थानावरून त्याने “कान्स्टंटार्निी देिगी” िे थोताडं 
आिे िे उघडकीस आििारा आपला प्रहसद्ध गं्रथ हलहिला. [रोमन सम्राट कान्स्टंटाईन याने र्. स. ३१७ मध्ये एका 
आज्ञापत्राद्वारे पोपला र्टलीच्या सावइभौमववािे दान केले अशी समजूत मध्यय गात य रोपमध्ये प्रिहलत िोती. िे आज्ञापत्र बनावट िोते आहि दानिी 
खोटे िोते िे प ढे उघडकीस आले.] दंतकथेन सार हिस्ती सम्राटाच्या देिगीच्या आधाराने रोमिा हबशप पहिम 
साम्राज्यावर सावइभौम लौहकक सत्ता गाजहवण्यािा िक्क सागंू लागला. लॉरेंझो व्िाला िा “र्हतिासातील 
भाषिस्वातंत्र्यािा संस्थापक िोता. त्याने हलहिलेला आपलया काळिा र्हतिास ज्यावळेी प्रहसद्ध झाला 
त्यावळेी त्याच्या देशबाधंवानंा आहि धमइबाधंवानंा िाहनकारक ठरिारे असे हकत्येक भाग प्रहक्षप्त करण्यात 
आले. िे प्रहक्षप्त भाग अलीकडेि प्रहसद्ध झाले असून त्यािंी ५० पषृ्ठे भरतील. या ५० पषृ्ठात र्टलीच्या 
साऱ्या द ष्टपिािे सार समाहवष्ट झाले आिे.” [लॉडइ ॲक्टन– Lectures of Modern History.] 

 
दिावा हलओ या पोपने राफेल या मिान कलावंताला प्रािीन रोमच्या कलाकृतींिा जीिोद्धार 

करण्याकरता पािारि केले. त्याच्या कारकीदीत “पोपनगरीिा सारा पहरसर गाण्या बजावण्यानंी 
गजबजून जात असे आहि त्यािे प्रहतध्वनी उमटून सारा आसमंत िषोत्फ ल्ल िोत असे.” [ब खाटइ– हरनेसन्स.] 
पोपच्या दरबारातील फेरेरा राजवटीिा वकील ॲहरओस्तो याने असे नमूद करून ठेवले आिे की १० व्या 
हलओच्या वळेी पोपनगरी “फ्लारेन्सच्या मेहदसाय राजाचं्या काळापेक्षािी संस्कृतीिे अहधक मोठे कें द्र बनली 
िोती.” बीबीएनाच्या अधार्वमक नाटकािंी त्या पहवत्र नगरीत प्रशसंा िोत िोती. हफहसनो या लेखकाने 
हलिून ठेवले आिे की १५ व्या शतकात हरनेसन्सच्या भरभराटीच्या वेळी रोममध्ये जेवढे स्वातंत्र्य िोते तेवढे 
र्तरत्र कोठेिी नव्िते. पािवा हनकोलस या पोपने हफलेलफोला त्याच्या बोिक उपरोहधक रिनेबद्दल मोठे 
पाहरतोहषक हदले िोते. पोग्गीओ िा पाद्री लोकािंा भयानक टीकाकार हवदारक हवडंबनाबद्दल प्रहसद्ध िोता. 
त्याला पोपिा आश्रय स मारे अधइशतक लाभला िोता. द सरा एक टीकाकार बादेंल्लो िा डॉहमहनक पथंािा 
हभक्ष ूिोता. शवेटी प राव्यादाखल र्रॅस्मसिा उल्लेख करता येईल. सन १५१५ मध्ये त्याने रोमला भेट हदली. 
त्यावळेी तेथे त्याला आढळून आलेलया “प्रकाश आहि स्वातंत्र्य” यािंी त्याने म क्तकंठ प्रशसंा केली. 



 

 

अनुक्रम 

त्यावळेच्या जगात सवइत्र अन्याय आहि दैन्य पसरले िोते. त्याम ळे जगावरील देव-शासनािी 
हिस्ती श्रद्धा नष्ट झाली. म्ििून डँटेसारख्या हनतान्त धमइशील मािसाने स द्धा या परृ्थवीवरील जीवन 
दैवाच्या लिरीच्या स्वाधीन केले. पोग्गीओने उतारवयात हलहिलेलया ‘मानवी अवस्थेतील द ःखे’ ह्या गं्रथात 
‘अश्रूंिा डोि’ असे जगािे विइन करून मानवी स खाच्या संभवनीयतेबद्दल संशय प्रगट केला आिे. 
मानवतावाद्यामध्ये सामान्यपिे िा हनराशावादी दृहष्टकोि आढळून येतो. त्याम ळे तत्कालीन चिसक आहि 
अराजक वातावरिाबद्दल त्यानंी थंडी आहि उदासवृत्ती धारि केली िोती. देवसंकेतािी कलपना त्यानंी 
त्याज्य ठरहवली िोती. भाग्यिक्र बदलण्यािी भाषा ते केवळ लाक्षहिक अथाने बोलत असत. दैववादाच्या 
घातकी दलदलीत रुतण्यािा धोका टाळण्यासाठी फल-ज्योहतषावरील ज न्या श्रदे्धिी कास धरण्यात 
आली. आकाशस्थ ग्रिािंी भ्रमि-पद्धती भौहतक असलयाम ळे त्याचं्या भ्रमिाच्या साह्याने मानवी 
जीवनक्रमािी हनयती ठरहवण्यात येऊ लागली. फलज्योहतषािा छंद म्ििजे स्वतःिे भहवतव्य स्वतःच्या 
िाती न ठेवता आय ष्ट्यक्रम भावी काळात कसा असेल िे जािून घेण्यािी मानवािी र्च्छा िोय. म्ििून 
फलज्योहतषावरील श्रदे्धतून स्वतःिे भहवतव्य हनयत करण्यासाठी भहवष्ट्यािा छेद घेण्यािी मानवािी र्च्छा 
व्यक्त िोत िोती. 

 
थोर मानवतावादी मात्र या भ्रामक समज तीपासून अहलप्त िोते. उदािरिाथइ, पेराकइ  िा 

फलज्योहतष सागंिाऱ्यािंा हतरस्कार करीत असे. आपलया कादंबऱ्यातून त्याने त्याचं्या पद्धतीिा खोटेपिा 
हनदइयतेने उघडकीस आिला. जीओव्िानी व्व्िलानी याने असे जािीर केले िोते की, “कोितािी 
तारकाप जं मानवािी स्वतंत्र र्च्छाशक्ती नमव ूशकिार नािी.” महॅत्तओ व्व्िलानी याने फलज्योहतषािी 
द व्यइसन म्ििून हनभइस्तइना केली. हमरान्दोलाने “सगळी अपहवत्रता आहि अनीती” यािें उगमस्थान असे 
फलज्योहतषािे विइन केले िोते. आपलया हवहशष्ट अहभहनवशेाने त्याने उच्च स्वराने साहंगतले की “ज्या 
तमोय गाने स्वतंत्र हिहकत्सावृत्ती आहि आगमनपद्धती यािंी तमा बाळगली नािी; त्या य गाला आपले 
पोथीबदं हनिइय आमच्यावर लादण्यािा िक्क पोििू शकत नािी.” [Mirandola Discourse on the Dignity of man.] 

 
ब खाटइ िा स्वतः हनतान्त धार्वमक मािूस िोता. हरनेसन्सिी मािसे मूलतः हिस्ती िोती असे 

दाखहवण्यावर त्यािा कटाक्ष िोता. तो हलहितो. “त्यािंा मानवतावाद िा खरोखरीि पेगन िोता. १५ व्या 
शतकात मानवतावादािे के्षत्र जसे वाढत गेले तसा तो अहधकाहधक पेगन बनला. त्या वादािे प्रहतहनधी 
अहनबंध व्यव्क्तवादािे आघाडीवरिे सैहनक असून ज्या रीतीने आपले स्वरूप प्रकट करीत असतात त्याम ळे 
त्याचं्या धमाबद्दलस द्धा आम्िाला अनास्था वाटू लागते. नाव्स्तक िे नाव त्यानंा सिजासिजी प्राप्त झाले. 
ििइहवरुद्ध अगदी मोकळेपिाने ते बोलत असत.” [ब खाटइ– हरनेसन्स.] 

 
मानवतावाद्यानंी आपलया पेगनवादाने ख द्द धमािे मान षीकरि केले. बोलोनाच्या हवद्यापीठातील 

प्राध्यापक कोद्र स उर्वसयस याने ििइ आहि हभक्ष ू याचं्याहवरुद्ध गाहलप्रदान केले िोते. पि त्यानंी 
येश हिस्ताबद्दल “सच्चा देवमािूस येश हिस्त” असे आदराने हलहिले आिे. र्तके असूनिी ‘आध्याव्त्मक 
आरक्षका’नी त्यािे घर आहि िस्तहलहखते जाळून टाकली; त्यावळेी हनराशनेे आहि रागाने बेभान झालेला 
िा वृद्ध पहंडत धावत धावत बािेर रस्त्यावर आला, आहि मडॅोनाच्या प्रहतमेसमोर उभा रािून उद्गारला “मी 
काय सागंतो ते नीट ऐक. मी कािी वडेा नािी. मी सत्य सागंतो आिे. मृत्यसूमयी जर मी त झा धावा करीन 
तर तू माझ्याकडे म ळीि लक्ष देऊ नकोस चकवा आपला मािूस म्ििून मला जवळिी करू नकोस. कारि 
मी सैतानाकडे जाऊन त्याचं्याि संगतीत अनंतकाल राििार आिे!” 

 



 

 

अनुक्रम 

मानवतावाद्याचं्या बाबतीत स्वगावरील हिस्ती श्रदे्धिी जागा कीती आहि मोठेपिा यानंी घेतली 
िोती. मािसाने सद्वतइनी असाव ेते स्वगइलोकात त्यािी भरपायी व्िावी म्ििून नव्िे तर याि लोकी मानािे 
आहि गौरवािे स्थान प्राप्त करून घ्याव ेआहि र्हतिासात अमर व्िाव ेयासाठीि. अशा प्रकारे अमरत्वाच्या 
कलपनेला एक नवा अथइ प्राप्त झाला. देवसंकेताच्या लिरी कृपाप्रसादाने साध्य िोिारे पोकळ स्वप्न ते 
आता राहिले नािी. मानवाच्या प्रयत्नाने अमरवव साध्य करून घेिे शक्य आिे. अमरववािे ध्येय मानवाच्या 
सृजनशील प्रहतभेच्या हिरस्थायीपिात आहि मानवी संस्कृतीच्या सातवयात साध्य िोऊ शकते. िे भव्य ध्येय 
हससेरोच्या ‘हरपव्बलक’ या गं्रथाच्या “सीपीओिे स्वप्न” नावाच्या ६ व्या खंडात साकार झालेले आढळून 
येते. त्यात थोर मािसाच्या मृत्यनंूतरच्या जीवनािे मोिकविइन हदले आिे. पेगन स्वगािे हित्र त्यात 
रंगहवले आिे. श्रद्धाशील डँटेला स द्धा त्याच्या ‘हडव्िाईन कामेडी’मध्ये सीपीओिे स्वप्न पडले िोते. त्यात 
कीती आहि ऐहतिाहसक मोठेपिा या मानवतावादी ध्येयािंा आदशइ हनमाि करण्यात आला आिे. 

 
* * * * 

 
ग्रीकापासून अरबानंी संपादन केलेली शास्त्रीय हजज्ञासावृत्ती यरूोपात स्पेनमधून तेराव्या शतकाच्या 

प्रारंभीि पोिोिली िोती. पि पॅहरसिे हवद्यापीठ आहि हवदे्यिी र्तर स्थाने िी ईश्वरहवज्ञानहवषयक 
वादहववाद, व अध्यात्मशास्त्रािे चितन यात गढून गेली िोती. अन भववाद आहि शास्त्रीय अध्ययन िे अलबटइस 
मगॅ्नस, रोजर बेकन, ऱ्िीम्सिा गबइटइ अशा सारख्या कािी मोजक्या व्यक्तीप रतेि मयाहदत िोते. त्याम ळे 
‘१२ व्या शतकातील हरनेसन्स’ िा ज्याप्रमािे प ढे दोनश ेवषांनी र्टलीच्या हरनेसन्सने मध्यय गाला मागे 
टाकले त्याप्रमािे पहिम यरूोपात मध्यय गाला मागे िटहवण्याला असमथइ ठरला. 

 
हनसगािे स्पष्टीकरि हनसगाच्याि पहरभाषेत करण्याच्या कामी प्रािीन ग्रीक तवववतेे्त अयशस्वी 

ठरले. त्यािे पयइवसान प्लेटोच्या गूढवादात झाले. त्या गूढवादाने हिस्ती धमाच्या उदयािी भहूमका तयार 
केली. [“ग्रीक हवज्ञान कोिी मारले नािी तर ते आपोआपि मेले. ज्या साच्यात ते घडहवले गेले त्यात हवकासािी संभाव्य मयादा त्याने गाठली 
िोती.” 

 
– B. Farrington, Science in Antiquiry] शास्त्रीय ज्ञानाच्या अप रेपिाम ळे हनमाि झालेलया पोकळीिी जागा 

धमाने भरून काढली. घडिाऱ्या गोष्टीिे कारि जािून घेण्यािी र्च्छा उपजत मानवी ब हद्धवाहदत्वात 
मूलतःि असते. या र्च्छेतून धमािी उत्पत्ती िोते. हिस्ती धमाच्या स्थापनेनंतर स मारे एक िजार वषे 
यरूोपीय मनावर धार्वमक हविारसरिीिा पगडा बसला िोता. प ढे अरबी पहंडतानंी थेलस, पायथगॅोरस, 
हडमॉहक्रटस, हिप्पोके्रहटस, य व्क्लड, आर्वकहमडीज अहरस्टाकइ स, हिप्पाकइ स, गलेॅन आहद हवज्ञानाच्या 
पूवइसूरींनी मागे ठेवलेलया ज्ञानसंपदेच्या र्तस्ततः हवख रलेलया कृती पहरश्रमपूवइक एकत्र केलया. खलीद, 
बेन, येझीद, बेनम सा, गेबेर, अल् िाजेन द्वय, ॲव्िीसेना आहि ॲव्िेरोज अशा एकामागून एक िोऊन 
गेलेलया हवद्वानानंी त्यािंी िाििी करून संगतवार माडंिी केली. त्यािें स बोध स्पष्टीकरि केले आहि 
मानवजातीच्या या मौहलक हपतृधनात स्वतःिी भरिी घातली. िी संपदा अखेरीस यरूोपमध्ये जाऊन 
पोिोिली. हतथे हतने आध्याव्त्मक म क्ती आहि सत्यशोधन याचं्या प्रीत्यथइ य गान य गे िालत आलेलया 
झगड्यास िालना हदली. सामाहजक आहि राजकीय हवमोिनािा हवस्तार अशी जी आध हनक संस्कृती ती 
या झगड्यातूनि हनमाि झाली. [“हवज्ञान िी मानवी हवकासािी शवेटिी पायरी आिे. मानवी संस्कृतीिी उच्चतम आहि सवात 
वैहशष्ट्यपूिइ हसद्धी म्ििून ते मानावे लागल. बऱ्याि उहशरा प्राप्त िोिारे ते उज्वल फहलत आिे. आहि हवहशष्ट पहरव्स्थतीति ते वाढू शकते. 
पायथगॅोरसवादी आहि किवादी, प्लेटो आहि ॲहरस्टॉटल या मिान ग्रीक हविारवंताचं्या काळापूवी तहद्वहशष्ट अथाने हवज्ञानािी कलपनािी 
अव्स्तत्वात नव्िती. नंतरच्या शतकात ती हवसरली जाऊन ल प्तप्राय झाली. हरनेसन्सच्या य गात प नः शोध घेऊन ती प्रस्थाहपत करावी लागली” 
Ernst Cassirer – An Essay on man.] 
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ज्यावळेी जीनोआिे संपन्न व्यापारी, व्िेनीसिे सामर्थयइशाली वहिकराजे आहि फ्लॉरेन्सिे मातबबर 
पेढीवाले िे सगळे सत्तास्पधा, दरबारी कारस्थाने आहि भाडोत्री सैहनकाचं्या जोरावर लढली जािारी य दे्ध 
याति गकइ  झाले िोते आहि समाजाच्या सामान्य हिताच्या व्यापक राजकीय प्रश्नाहवषयी ते बेहफकीर िोते, 
त्यावळेी रेन्झी नावाच्या प रुषाने रोममध्ये लोकसत्ताक राजवटीिी स्थापना केली आहि हतच्या ध्वजावर 
“स्वातंत्र्य, न्याय आहि शातंी” िी अक्षरे फडकाहवली. पेराकइ  िा थोर प रुष या रेन्झािा हमत्र, तत्वज्ञ आहि 
मागइदशइक िोता. पि िी गोष्ट हरनेसन्सच्या मानवतावादाने अध्याव्त्मक क्रातंी घडवनू आिण्यापूवीिी 
म्ििजे सासं्कृहतक वातावरिात बदल घडून येण्यापूवीिी िोती. अज्ञानी आहि लोकभ्रमात ब डालेलया 
रोमन जनतेला अद्यापिी हिस्ती हभक्ष ूझ लवीत िोते. याि जनतने प्रारंभी रेन्झीिा लोकरक्षक म्ििून उदो 
उदो केला िोता. पि थोड्याि अवधीत तीि जनता त्याच्यावर उलटली. “रेन्झीिी राजकीय पद्धती जरी 
अयशस्वी ठरली तरी हविाराच्या जगात ज्या पहरवतइनािा हतने आरंभ केला ते राज्याचं्या उलाढालीपेक्षा 
अहधक सखोल आहि हिरस्थायी िोते. कारि त्यावळेच्या सवइश्रेष्ठ लेखकाने त्या हविारािंा अंगीकार करून 
त्यािें प्रहतपादन अशा वक्तृववपूिइ आहि प्रासाहदक गद्यात केले की तसे गद्य पूवीच्या िजार वषांच्या काळात 
हनमाि झाले नव्िते. स्वदेशाहभमानी आहि वाक्पटू अशा या लोकरक्षकािा उदय िी नव्या जगािी तसेि 
स विइ य गािी पिाट िोती असे पेराकइ ने म्िटले िोते.” [लाडइ ॲक्टन – अवािीन र्हतिासावरील व्याख्याने] 

 
य रोपीय मनािा आध्याव्त्मक म क्तीसाठी िालू असलेला झगडा र्टलीमध्ये अहधक जोमाने प नः 

स रू झाला. कारि प्रािीन शास्त्रीय ज्ञानाच्या हपतृधनािा फार मोठा वाटा या भाग्यवान् भमूीला लाभला. 
त्याम ळे अन भववाद आहि शास्त्रीय हिहकत्सा यािें अहधक व्यापक प्रमािात प नरुज्जीवन तेथे झाले. 
कोित्यािी काळी आहि कोित्यािी स संस्कृत समाजात रोजर बेकन आहि ऱ्िीम्सिा गबइटइ अशा व्यक्ती 
“आपलया य गाच्या साऱ्या ज्ञानसंपदेिे धनी िोऊ शकतील; पि ज्याकाळी र्तर देश उदासीन असतात 
म्ििजे ते संशोधकावर दिशतीिा बडगा उगारत नािीत चकवा त्यािंी सवइस्वी उपेक्षािी करीत नािीत पि 
सहृदय आत्म्यािंा स्नेिशील पाचठबा त्याला हमळू शकतो त्याकाळी सगळी जनताि हनसगाच्या अध्ययनात 
आहि संशोधनात स्वाभाहवक आनंद उपभोगत असते िा मामलाि कािी और आिे. अशीि पहरव्स्थती त्या 
काळच्या र्टलीत िोती िे हनर्वववाद आिे.” [ब खाटइ– हरनेसन्स.] 

 
र्टलीिा हरनेसन्स िा सामान्यतः कला आहि साहित्य याचं्या प नरुज्जीवनािा काल समजला जातो 

त्या काळातील वैज्ञाहनक कायइ िे उपेहक्षले जाते, र्तकेि नव्िे तर हवज्ञानात त्या काळी पडलेली भर िी 
उपेक्षिीय आहि क्ष द्र आिे असे म्ििण्यापयंत कािी र्हतिासकारािंी मजल गेली आिे. हरनेसन्सिी 
कलात्मक आहि वाङ्मयीन हनर्वमती र्तकी भव्य िोती की तीम ळे र्हतिासकारस द्धा हदङ्मूढ िोऊन गेले. 
त्याम ळे हरनेसन्सच्या र्तर आहवष्ट्काराकडे त्यािें द लइक्ष झाले. डँटेपासूनिे त्या काळातील बि तेक सवइ थोर 
प रुष शास्त्रीय ज्ञानाच्या अध्ययनात आस्थेने लक्ष घालीत िोते. त्याकाळी हकत्येकानंी स्वतंत्र अशी जी नवी 
भर घातली, हतला मागे टाकिे अद्यापिी शक्य झाले नािी. उदािरिाथइ, हलओनादो द हवन्सी याने 
अहलकडच्या काळातील ताहंत्रक हवक्रमापैकी पूवइसूहित केलेले हवक्रम कािी थोडेथोडके नव्िते. डँटे िा 
हनसगइघटनािंा सूक्ष्म अभ्यासक िोता. पेराकइ  िा केवळ भगूोलज्ञि नव्िता तर “हनसगािी स्वरूपे” या 
नावािा गं्रथ त्याने हलहिला िोता. हजओत्तो िा हित्रकार हनसगइवादी िोता. फ्लॉरेन्सच्या अकादमीच्या 
बागेत वनस्पती आहि प्रािी या शास्त्रािंा अभ्यास िालत असे. वनस्पतीिी रिना आहि वगीकरि यािंा 
अभ्यास दोन िजार वषांपूवी हथओफे्रहटस याने जेथपयंत प रा केला िोता तेथपासून धागा घेऊन तो प ढे 
िालू करण्यात आला. तसेि ॲहरस्टॉटलने आरंहभलेली प्राहिसृष्टीच्या जीवनवृत्तातंािी नोंद प नः नव्याने 
प ढे िालू झाली. अेहनअस हसव्लव्िअस िा जसा भगूोलज्ञ िोता तसाि र्हतिासज्ञिी िोता. सालेनो आहि 
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बोलोना िी वैद्यक शास्त्राच्या अध्ययनािी मिववािी पीठे िोती. हकमयेिी जागा नव्या वैद्यक रसायनशास्त्राने 
घेतली. त्यातून रोग बरे करण्याच्या हवदे्यिी वाढ झाली. “हरनेसन्सच्या काळात रसायनशास्त्राच्या हविारािा 
नवा प्रवाि स रू झाला. वैद्यक रसायनशास्त्राच्या पाठशाळातून जीवशास्त्रीय आहि वैद्यकीय हविार फैलावत 
िोते” [अन्स्टइ कॅहसरेर–मानवावरील हनबधं.] सगळे मिान हित्रकार आहि हशलपकार िे शरीरहवज्ञानािे र्तके सूक्ष्म 
अभ्यासक िोते की बाह्य जगाच्या म्ििजे हनसगाच्या संशोधनापेक्षा हरनेसन्सने केलेली ख द्द मानवाच्या 
संशोधनािी साधना िी अहधक मिववािी िोती अशी थोर र्हतिासकार हमशले यािंी खात्री पटली. 
हनसगाच्या हनरीक्षिात सूक्ष्मपिे लक्ष घालिाऱ्या अवािीन लोकात र्टाहलयन अग्रभागी िोते. [िंबोलटिे ‘हवश्व’ 
िे प स्तक पिा.] 

 
दृष्टीिे शास्त्र अथात् नेत्रहवज्ञान, शरीरहवज्ञान आहि र्ंहद्रयहवज्ञान यािे कमीत कमी ज्ञान हित्रकला 

आहि हशलपकला वास्तववादी िोण्यासाठी आवश्यक आिे. आंद्रीस व्िॅहसहलयस यािा “मानवी शरीर” िा 
प्रबधं कोपर्वनकसच्या स प्रहसद्ध गं्रथाच्या वळेीि प्रकाहशत झाला. पद आ आहि बोलोना येथील हवद्यालयातून 
हकत्येक वषे शरीरहवज्ञान आहि र्ंहद्रयहवज्ञान याचं्या हवषयीिे संशोधन िालू िोते त्यावर तो प्रबधं 
आधारलेला िोता. मोंदीनो द ज झी याने तर १३ व्या शतकाच्या अखेरीस शरीरहवज्ञानावर एक पाठ्यप स्तक 
प्रहसद्ध केले िोते. हलओनादो द चविीने दाखवनू हदलयाप्रमािे हरनेसन्सच्या कलावतंािे उहद्दष्ट हनसगाच्या 
प्रकाशात सवइ जगािे अवलोकन करिे िे िोते. त्यासाठी हनसगािा आहि मानवी शरीरािा अत्यंत 
बारकाईने ते अभ्यास करीत असत. हलओनादो हलहितो ‘यािें पूिइ आहि अगदी हबनिूक ज्ञान करून 
घेण्यासाठी मी दिापेक्षा अहधक मानवी देिािें हवच्छेदन केले. सवइ अवयव हनरहनराळे स टे करून ते नष्टिी 
करून टाकले. रक्तवाहिन्याभोवती असलेलया मासंािे सूक्ष्म कि स द्धा मी वगेळे काढून पाहिले आिेत. िे 
करीत असताना पहरवाहिन्यातून अदृश्यपिे वाििारे रक्त सोडलयास र्तर वाहिन्यािंा रक्तप्रवाि 
थाबंहवण्यािी मी खबरदारी घेत असे. िे सवइ करण्याकरता जो अवधी लागत असे त्यासाठी एका देिाने 
कायइभाग िोत नसे म्ििून अनेक देिािंा उपयोग करून टप्याटप्याने मला पूिइ ज्ञान करून घ्याव ेलागले. 
न्यनू रािू नये म्ििून मी िे प्रयोग दोन दोन वळेा करीत असे.” [र्. मकॅ्मडी– ‘हलओनादो द चविीिे मत’ या प स्तकातील 
हलओनादोिे अवतरि.] 

 
हवहशष्ट व्यक्तींच्या कतृइववािा हविार करता हरनेसन्सने हलओनादोसारखा केवळ एकि अद्भ त 

प रुष हवज्ञानाच्या के्षत्रात हनमाि केला असे नािी, तर त्याच्या तोलािे टोस्कानेली आहि पॅहसओली िेिी 
अवतरले िोते. िे तीन मिाप रुष १५ व्या शतकात गहित, हनसगइहवज्ञाने आहि तंत्रहवद्या यात हनष्ट्िात िोते. 
हलओनादोने टॉलेमीच्या ‘अलमाजेस्ट’ या गं्रथािे कोपरहनकसच्यािी पूवी खंडन केले िोते. कोपरहनकस 
हलओनादोला आपला ग रु म्ििवीत असे. हरनेसन्सिी िी आदशइ मािसे हवश्वप्रहतभेिी िोती. ते हवश्वमानव 
िोते. “अष्टपैलू ब द्धीिी अद्भ त मािसे कािी हवरळा नव्िती. कलेमागून कला आत्मसात् करिारी मािसे 
िोऊन गेली. प्रथम हित्रकला, मागािून हशलपकला, हशलपकलेनंतर वास्त हशलप, आहि प ढे धात काम, अशा 
कलोन्मेषानंतर काव्य, तववज्ञान आहि हनसगइहवज्ञान यािंी उपासना करिारे अनेक प रुष हनमाि झाले 
िोते. अशा सवइक्षमतेिी अहभजात उदािरिे म्ििजे मायकेलँजेलो, हलओनादो द हवन्सी आहि अलबटी िी 
िोत.” [हफशर– यरूोपिा र्हतिास.] राफेल िास द्धा वास्त हशलपज्ञ िोता. मायकेलँजेलोने फ्लॉरेन्सिी तटबदंी 
बाधंली िोती. तंत्रज्ञानात हलओनादो िा २०० वष े प ढे िोता. ज्यावेळी गहॅलहलओ पद आ येथे 
ज्योहतषशास्त्रािा अप्रहसद्ध अध्यापक म्ििून काम करीत िोता. त्यावळेी हलओनादोने २० व्या शतकातील 
ताहंत्रक हवक्रम पूवइसूहित केले िोते. र्तकेि नव्िे तर हवमानािा नम ना प्रत्यक्ष तयार करून ते उडहवण्यािा 
प्रयत्न त्याने करून पाहिला िोता. 
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हलआनादो िा अहरस्टॉटलशी त लना करता येईल अशा हवश्वप्रहतभेिा प्रिडं प रुष िोता. तसेि 
वास्तवशास्त्रात त्यािी अर्वकहमडीज बरोबर त लना करता येईल. ‘हित्रकार, हशलपकार, स्थापत्यहवशारद, 
वास्त हशलपज्ञ वास्तवशास्त्रज्ञ, जीवशास्त्रज्ञ आहि तवववेत्ता– हलओनादो िे सवइकािी िोता. आहि प्रत्येक 
शाखेत तो सवइश्रेष्ठ िोता. कदाहित् जगाच्या र्हतिासात र्तका सव्यसािी प रुष द सरा झालाि नािी. त्यािे 
कतृइवव अिाट िोतेि; हशवाय त्याने जी हक्षहतजे ख ली केली, मूलतववािंी जी पकड दाखहवली आहि प्रत्येक 
ज्ञानशाखेत खऱ्या संशोधनपद्धतीिा अवलंब करण्यात जी सखोल दृष्टी अंगीकाहरली ती पाहिली म्ििजे 
त्याने प्रत्यक्ष केलेलया गोष्टीस द्धा अगदी हथया वाटू लागतात.” [वथॅमॅ–हवज्ञानािा र्हतिास.] हित्रकला िी 
भहूमतीवर आधारलेली असते असे वाटलयावरून त्याने भहूमतीवर प्रभ त्व संपादन केले आहि गहितािा 
मूलगामी अभ्यास केला. मािसाच्या शरीररिेनेिे अिूक ज्ञान हमळाव ेम्ििून मानवी शरीरािी व्यवच्छेदने 
केली. अिूक ज्ञान असलयाहशवाय हित्र वा हशलप मानवािे स्वरूप यथाथइतेने प्रहतचबहबत करू शकिार 
नािी, असे त्यािे मत िोते. नेत्रहवज्ञान समजण्यासाठी त्याने मानवी डोळ्याचं्या रिनेिा अभ्यास केला 
िोता. [जे पी. हरस्तेर – “हलओनादो द चविीिे वाङ्मयीन गं्रथ”] 
 

अठराव्या शतकातील प्रहसद्ध शस्त्रवैद्य हवलयम िंटर याने असे मत व्यक्त केले िोते की “हलओनादो 
िा आपलया काळात जगातील सवोत्तम शरीरशास्त्रज्ञ िोता अशी माझी खात्री झालेली आिे. शरीरशास्त्राच्या 
हित्रिािी प्रथा रूढ करिारा हलओनादो िा आम्िाला ज्ञात असलेला पहिला प रुष िोता िे हनहित.” 
भगूभइशास्त्रात एकहवध हक्रयेिा हसद्धान्त [िा भगूभइशास्त्रातील एक हसद्धान्त आिे. या हसद्धान्ताप्रमािे भगूभातील घडामोडी आहि 
प्रहक्रया या एकाि स्वरूपाच्या असून त्या सातत्याने िालत असतात. या सवइ हक्रयामंध्ये एकहवधता असते. िालइस लायल (१७९७–१८७५) याने िा 
हसद्धान्त माडंला. प्रस्तरावशषेाच्या थरावरून त्याने असे दाखवनू हदले की सध्यािे य ग िे भगूभइशास्त्राच्या दृष्टीने मागच्या य गािेि प्रहतरूप आिे.] 
(Uniformitarian Theory) म्ििून ओळखला जातो. त्यािी मूळ कलपना िटन आहि लायल याचं्या पूवी 
३०० वष े त्याने माडंली िोती. बायबलात साहंगतलेला प्रलय िा सावइहत्रक नव्िता चकवा भगूभातील वा 
पवइतातील प्रस्तरावशषे मिाप राम ळे बनले नािीत असे त्याने प्रहतपादन केले िोते. पजइन्य, नद्या, सम द्र, ढग 
आहि प नः पजइन्य या क्रमाने पाण्यािे संसरि िोत असते, सागरािे प्रािीन काळातील तळ पवइतात 
रूपातंहरत झाले आहि नंतर पवइत पावसाने ध पून गेले िे त्याच्या दृष्टोत्पत्तीस आले िोते. उंि उंि भराऱ्या 
मारिारी कलपनाशक्तीिी देिगी त्याला लाभलेली िोती. हतच्या साह्याने हवज्ञानािे प्रगाढ हसद्धान्त तो 
आगाऊ वतइव ू शकला. तथाहप प्रत्यक्षात हलओनादो हनरीक्षि आहि प्रयोग याच्यावरि काटेकोरपिे 
अवलंबनू असे. 

 
“सवइ खरी शासे्त्र िी आमच्या र्ंहद्रयानंा िोिाऱ्या अन भवािी फहलते आिेत. ज्या हठकािी ब द्धी 

िालत नािी तेथे हतिी जागा वािाळतेने भरून काढण्यात येते. घटनािें हनहित ज्ञान असले म्ििजे असे 
िोत नािी. म्ििून जेथे भाडंिे िोतात तेथे खरे शास्त्र नादंत नािी. कारि सत्यािी पहरिती एकाि मागाने 
िोऊ शकते.” [हकत्ता.] हलओनादोने ईश्वरहवज्ञानािा वाद आपलया व्यासंगाशी असंबद्ध समजून टाळला 
िोता. पि मानसशास्त्राच्या अभ्यासाने त्याला आत्म्याच्या प्रश्नाकडे खेिून नेले. मानवाच्या अव्स्तववािा एक 
भाग असे आत्म्यािे विइन करून त्याने प ढे असे साहंगतले की “आत्म्यािी उवइहरत व्याख्या मी पाद्रींच्या 
कलपनाशक्तीवर सोपहवतो. कारि अंतःस्फूतीने त्यानंा सारी ग हपते समजत असतात” वरकरिी िी भाषा 
टाळाटाळीिी वाटते पि त्यातील उपरोधािी छटा लोपत नािी. साराशं ‘हरनेसन्सिी िैतन्यमूती म्ििून 
सवइकाळ कोिा एकाि व्यक्तीिी हनवड करावयािी असेल तर हलओनादो द चविी या भव्योदात्त प रुषािाि 
हनदेश करावा लागेल.” [वथॅमॅ–हवज्ञानािा र्हतिास.] 

 



 

 

अनुक्रम 

हलओनादोच्या उत्त ंग व्यव्क्तमववाप ढे हरनेसन्सच्या र्तर शास्त्रज्ञािंी कीती झाकली गेली. या 
बाबतीत पॅरॅसेलससिे उदािरि देता येईल. गलेॅनच्या पद्धतीतील दोष दाखहविारा तो पहिला शास्त्रज्ञ 
िोता. त्या काळापयंत वैद्यकशास्त्र म्ििून जे गिले जात िोते ते एक मोठे थोताडं िोते अशी त्याने टीका 
केली. हकमयेिे गूढ प्रयोग बाजूला सारून त्या काळी उपलबध असलेले वैद्यकरसायनशास्त्र (Iatro-
Chemistry) म्ििून ओळखले जात िोते. तसेि पद आिा व्िॅसाहलअस याने मानवी शरीररिनेसंबंधीच्या 
गलेॅनच्या कलपनेिे खंडन केले. पे्रतािे हवच्छेदन करून शरीरहवज्ञान हशकहवण्याला त्याने प्रारंभ केला. 
त्यािे अन करि करिारे प ढे अनेक िोऊन गेले. फॅब्रीहशअस िा त्यापंैकी एक िोता. रक्तवाहिन्याचं्या 
झडपािें ज्ञान िावेला प्राप्त झाले ते फॅब्रीहशअसपासून िोय. नेपलस येथे तेलेहसओ याने प्रायोहगक ज्ञान 
हमळहवण्यासाठी अकादमी स्थापन केली िोती. 

 
हवज्ञानािे िे प नरुज्जीवन भाडंवलदारी उत्पादनसाधनाचं्या हवकासाला िालना देण्यासाठी झाले 

नव्िते. हलओनादो, कोपर्वनकस, गहॅलहलओ यािंा उदयोन्म ख भाडंवलदार वगाशी कोितािी संबंध पोिित 
नव्िता. कोपर्वनकस आहि गहॅलहलओ िे हनष्ठावतं हिस्ती िोते. र्हतिासाच्या जडवादी मीमासेंच्या शबदात 
सागंावयािे तर हलओनादो िा हरनेसन्सने हनमाि केलेलया “बौहद्धक अहभजनशािी”िा प्रहतहनधी िोता. 
र्टलीच्या नगरामंधील व्यापारी आहि सावकार िे र्तके कमालीिे स्वाथी आहि िीन जडवादी िोते की, 
हवज्ञानाला आश्रय देऊन उते्तजन देिे त्याचं्या ध्यानी मनीिी येत नसे. जीनोआ िी कोलंबसािी जन्मभमूी; 
पि तेथे त्याला एकिी आश्रयदाता हमळू शकला नािी. म्ििून सागरी पयइटिासाठी स्पेनच्या सरंजामी 
दरबाराकडे आर्वथक सािाय्यासाठी धाव घेिे त्याला भाग पडले. हरनेसन्सला सगळ्यात कमी िातभार जर 
कोठे लागला असेल तर तो व्िेहनस येथे. फ्लॉरेन्सने जे कािी केले ते मेदीसाय राजवटीम ळे िोय. मेदीसाय 
राजािंा सते्तसाठी पोपशािीबरोबर झगडा िालू िोता. हवद्या, वाङ्मय आहि कला यािें आश्रयदाते म्ििून 
हरनेसन्स पोपवरस द्धा मात करण्यािी त्यािंी ईषा िोती. 

 
माक्सइवादी मताच्या एका आध हनक समाजशास्त्रज्ञाला अलीकडेि त्याने केलेलया एका अभ्यासात 

हरनेसन्स आहि भाडंवलदार वगािा उदय यािंा कायइकारि संबंध नािी, िे स्पष्ट करावे लागेल. “िी नवी 
बौहद्धक िेतना हिस्तीमठात नव्िे तर नागरी वातावरिात तयार िोऊनस द्धा नगरहवरोधी भहूमका घेत िोती. 
िी भहूमका हवद्वज्जनानंाि शोभिारी, िमत्काहरक आहि हवपयइस्त िोती. ... ... पेराकइ  िा पोव्ग्गओ, 
सादोलेतो, िे आपलया दैनंहदन व्यवसायात व्यग्र असलेलया भाडंवलशिापासून दोन िात दूरि रािू र्व्च्छत 
िोते.” [आलफे्रड व्िॉन मार्वटन–हरनेसन्सिे समाजशास्त्र.] याि अभ्यासात असेिी उघड करण्यात आले की 
भाडंवलदारवगइ िा हरनेसन्सहवषयी उदासीनि िोता. ग्राम्य व्यापारीवगावर हवज्ञान, हवद्या, साहित्य आहि 
कला याचं्या प नरुज्जीवनािा सासं्कृहतक दृष्ट्या प्रभाव पडला िोता. “धकाधकीच्या जीवनात हवशषेतः 
स्वतःच्या धंद्यात ग रफटलेला भाडंवलदारवगइ श द्ध हवदे्यच्या उपासकानंा त टप जें जीवन जगण्याला भाग 
पाडीत िोता. पि त्याबरोबरि िा वगइ आपलया मूळ स्वभावाशी हनदान आपलया मूळच्या पे्ररकशक्तीशी 
र्मानी राहिला नािी. आता कें द्रात घडिाऱ्या हक्रयावंर पहरसमन्तािा अहधक प्रभाव पडू लागला. आर्वथक 
हवकासावर संस्कृतीिा म लामा िढत िोता. ब हद्धमान् वगाच्या बौहद्धक आहि सासं्कृहतक प्रभावाम ळे 
समाजशास्त्राचं्या दृष्टीने हनमाि िोिाऱ्या पहरवतइनाला िालना हमळत िोती. भाडंवलदार वगाने आपले मूळ 
स्वरूप उत्तरोत्तर कमी कमी करावे म्ििून हवद्वज्जन उते्तजन देत िोते” [हकत्ता.] यािा अथइ असा की नव्या 
संस्कृतीने प्रभाहवत िोिे िे भाडंवलदार वगाच्या स्वभावाशी आहि ‘पे्ररकशक्ती’शी हवरोधी िोते. हरनेसन्सिा 
मानवतावाद िा हनखालसपिे उगवत्या भाडंवलदारवगािी हविारप्रिाली नव्िता. 

 



 

 

अनुक्रम 

आध्याव्त्मक म क्ती आहि सत्यशोधन याचं्या प्रीत्यथइ मानवाने संस्कृतीच्या उषःकाळी जो झगडा 
स रू केला िोता त्यािा प नरारंभ म्ििजेि हरनेसन्स िोय. एक िजार वषापेक्षािी अहधक काळ हटकलेलया 
धार्वमक हविारसरिीम ळे हरनेसन्सच्या आंदोलनात अंशतः व्यत्यय आला आहि गोंधळ माजला. हरनेसन्सने 
कोित्या एका हवहशष्ट वगाच्या उदयािी पताका लाहवली नािी. हरनेसन्स िे मानवािे बडं िोते. त्या 
काळातील सरंजामी अहभजनशािी, ििइ आहि उदयोन्म ख व्यापारी वगइ याचं्यातील सगळ्या म क्त 
आत्म्याचं्या आश्रयाने आहि उते्तजनाने उभारण्यात आलले ते बडं िोते. तत्कालीन अहभजातवाद प राि-
मतवादी िोता. त्याहवरुद्ध मानवतावाद्याचं्या अद्भ तरम्यवादाने र्च्छास्वातंत्र्य आहि मानवी 
सृजनशक्तीवरील हनष्ठा यािंी घोषिा केली. प्रयाजनवादाच्या जोखडातून त्याने ब द्धीिी म क्तता कली. 
त्याने असे जािीर केले की मानवािी स्वातंत्र्याकाकं्षा आहि हनर्वमतीिी पे्ररिा याचं्या सािाय्याने घडून 
येिाऱ्या क्रायंानंा हनयमबद्ध हवश्व अडथळा करीत नािी. मानवाच्या आध्याव्त्मक हवमोिनािी घोषिा करून 
या अद्भ तरम्यवादाने आध हनक संस्कृतीच्या य गािा प्रारंभ केला. त्याम ळे मानवी कतृइत्वशक्तीिी हक्षहतजे 
हकतीतरी हवस्तारली. हनसगाच्या वाढत्या ज्ञानाने पूवीपेक्षािी अहधक पहरिामकारक रीतीने म क्तीप्रीत्यथइ 
झगडा िालहवण्यािे मानवािे सामर्थयइ अहधक वाढले. 
 

———— 
  



 

 

अनुक्रम 

प्रकरण ५ वे 
 

देवदूताांचे बांड 
 
हरनेसन्सच्या मानवतावादी संस्कृतीला स्वभावतःि मयादा पडत िोत्या. त्या काळिा स हशहक्षत वगइ 

िा मयाहदत असलयाम ळे हतिा प्रसारिी मयाहदति िोता. मात्र हतने प ढे उगविाऱ्या नव्या संस्कृतीिी 
प्रसादहिन्िे घोहषत केली. नवनव्या कलपना जन्माला येत िोत्या. नव्या ध्येयािें दशइन मानवाला िोत िोते. 
या नव्या ध्येयानंी मानवाच्या कतृइत्वाला नव्याने उद्दीहपत केले; आहि मानवाच्या अहधक मित्वाकाकं्षी 
प्रयत्नानंा स्फूती हदली. हरनेसन्सिे भहवतव्य कािीिी असले तरी त्याच्या मानवतावादाला त्या य गािी 
उपलबध बौहद्धक साधना, मनोभावात्मक धारिा आहि सासं्कृहतक वातावरि याचं्यावरि कायइभाग साधिे 
अवश्य िोते. “हशक्षिाच्या अभावाम ळे जनतेिा बि ताशं भाग उच्च प्रतीिे गं्रथ समजून घेण्याला असमथइ 
िोता. अहशहक्षतामध्ये केवळ कहनष्ठ वगािेि लोक मोडत िोते असे नव्िे, तर धहनक आहि सरदार वगातील 
बि संख्य मािसािंा त्यात समावशे िोता.” [Charles Seignobos, The Rise of European Civilisation.] 

 
लोकािंी मने अद्यापिी धमाने भारलेली िोती, आहि धमइ िी कािी वरून लादण्यात आलेली गोष्ट 

नव्िती. मानवी मनािीि ती हनर्वमहत िोती. मानवी मन जोपयंत ज न्यापेक्षा अहधक हवशाल, अहधक उज्ज्वल 
आहि ज न्यालािी मागे टाकिारे असे कािी हनमाि करीत नािी, तोपयंत आपलया ज न्या हनर्वमतीतून ते 
बािेर पडू शकत नािी. मानवतावाद हनसगातीत वादािी जागा घेिार िे ठरून गेले िोते. पि ती प्रहक्रया 
दीघइकालीन आहि कष्टािी असिे क्रमप्राप्त िोते. मध्यंतरीच्या काळात धमािा- हनसगातीत शक्तीवरील 
श्रदे्धिा–पगडा मानवी मनावर बसला िोता. य रोपिा सामाहजक आहि सासं्कृहतक र्हतिास धार्वमक 
र्हतिासात ग ंतला गेला िोता. मानवािे नैहतक आहि बौहद्धक जीवन देवाशी असिाऱ्या त्याच्या संबधंाच्या 
चितेने ग्रासले िोते. 

 
हिस्ती धमइ र्तका हिवटपिे हटकून िोता यािे कारि तो दोन प्रलयकारी घटनाचं्या अन भवावर 

आधारला िोता. मूलतः प्रािीन समाजव्यवस्थेच्या हवनाशाच्या भयानक दृश्याने भयभीत झालेलया मानवाला 
हिस्ती धमाने मरिोत्तर जीवनाच्या आशिेा मोठा हदलासा हदला. प ढे रोमन साम्राज्याच्या पतनानंतर 
माजलेलया अराजकातून तगून रिाण्यासाठी हिस्ती जगाला ििइच्या श भवतइमानाच्या कायावरील श्रदे्धने 
सािाय्य केले. पारलौहककािी प ढिी आशा आहि र्िलोकी तात्काहलक रक्षि याम ळे हिस्ती धमइ िा 
य रोपीय जीवनािा मूलाधार झाला आहि ििइ िे त्यािे मूर्वतमंत प्रतीक बनले. 

 
“य रोपीय जीवनाच्या गभांत य गाय गातून बौहद्धक संस्कृतीिी प्रगती संथ पि हनहित आहि अखंड 

अशी िोत िोती. ... ... मानवी संस्कृतीिे मित्वपूिइ आहि फलदायी घटक येथे एकत्र येऊन संमीहलत 
झाले िोते. समाजािी वाढ नैसर्वगकरीत्या आहि क्रमशः िोत िोती. हवज्ञान आहि कला याचं्या हवषयीिी 
उपजत उत्कट भावना आहि प्रहतभा याना सतत नव ेपोषि आहि नवी स्फूती हमळत िोती. त्यािंा जोम 
आहि बिर िी शीगेला पोिली िोती. नागरी स्वातंत्र्य भक्कम पायावर प्रस्थाहपत झाले िोते. पद्धतशीर आहि 
भरीव राजकीय संघटनािंी परस्परातील हितप्रद स्पधा आहि नागरी जीवनाच्या गरजा याचं्याम ळे भौहतक 
साधनसंपत्तीिी ज ळवाज ळव आहि वाढ िोत िोती. शाश्वत देव-संकेताच्या ज्या कायद्यािंी छाप मानवाच्या 
व्यविारावर पडली िोती त्याना त्यािें कायइ मोकळेपिाने आहि संथपिे करण्याला म भा देण्यात आली 
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िोती. जे ऱ्िासमान झाले िोते ते कोसळून नष्ट िोत िोते. नव्या जीवनािे अंक र सतत उमलून फोफावत 
िोते. य रोपात अहत ब हद्धमान, अहतशूर आहि अहत स संस्कृत राष्ट्रे एकहत्रत येऊन तारुण्याच्या ताजेपिात 
वावरताना आढळून येत िोती.” [Ranke, History of the Reformation in Germany.] मध्यय गािे िे ध्येयवादी हित्र 
कोिी एकाद्या राष्ट्रगवी य रोपीय मािसाने केवळ कलपनेच्या जादूने उभे केलेले नव्िते, ते वास्तववादी हित्र 
िोते. हिस्ती धमइ िा य रोपीय जीवनािा म ख्य आधार िोता आहि मध्यय गाच्या अखेरीपयंत समाजाला 
साधंिारा तो एकमेव घटक िोता या अथाने ते वास्तववादी हित्र िोते. 

 
हरनेसन्सने हनसगातीत वादाहवरुद्ध मानवतावाद उभा केला आहि स्वगइस खाच्या पोकळ 

स्वप्नाऐवजी र्िलोकीच्या जीवनाच्या वास्तवतेला अहधक मित्व हदले. असे करून हरनेसन्सने धार्वमक 
य गाच्या परंपरा पूिइपिे तोडून टाकण्यािी आवश्यकता जािीर केली. उलटपक्षी मागािून आलेलया 
धमइस धारिेने ज न्या परंपरािंी कास धरली िोती. म्ििूनि ती हरनेसन्सपेक्षा अहधक लोकहप्रय आहि यशस्वी 
झालेली हदसली. हरनेसन्स िा पोकळीतून एकाएकी अवतरलेलया देदीप्यमान प्रकाशझोताप्रमािे िोता पि 
तो प्रकाशझोत अहभजातवादािा गहतरोध सापं्रदाहयक हशस्तबद्धता आहि हिस्ती धमािे सवइगाहमत्व याचं्या 
अंधकाराच्या पहरवषे्टनात ब डून जावयािा िोता! 

 
हरनेसन्स िी एक क्राहंत िोती. हतला धमइस धारिा आहि तथाकहथत धमइस धारिाहवरोध यानंी 

प्रहतबधं केला. तथाकहथत म्ििण्यािे कारि िे की मूळात धमइस धारिाहवरोध िा मानवाच्या बंडाहवरुद्ध 
केलेली योजना िोता आहि िी योजना जमइनीत धमइस धारिेिी लाट उसळण्यापूवीि फहडंनंड आहि 
र्साबेला या स्पेनच्या राजदापंत्याच्या आश्रयाने स रू झाली िोती. स्पेनने र्टली चजकलयानंतर आहि 
पािव्या िालइसने रोमला वढेा घातलयानंतर र्टलीच्या राजकीय पहरव्स्थतीत बदल झाला. हरनेसन्स 
ओिोटीच्या भोवऱ्यात सापडला. मध्यंतरीच्या काळात मानवतावाद आलप्स पवइत ओलाडून उत्तरेकडे 
पसरला िोता. पि तेथेिी धमइस धारिेच्या भरतीच्या लाटेम ळे तो मागे रेटला गेला. मानवाच्या 
प नरुत्थानाला देवदूताचं्या बडंाच्या स्फोटािे शमन िोईपयंत कालप्रतीक्षा करिे भाग िोते. 

 
ब खाटइने हरनेसन्सच्या आपलया पहरशीलनािा समारोप प ढील शबदात केला आिे:– “जमइनीतील 

धमइस धारिा आहि हतने हिथहवलेला धमइस धारिाहवरोध िी दोन्िी आंदोलने झाली नसती तर हरनेसन्सने 
फ्राव्न्सस्कन आहि डोहमहनकन [डोहमहनकन पथं िा स्पेनिा पाद्री संत डोहमहनक याने १२१५ मध्ये स्थापन केला. पाखंडी लोकािंा कट्टा 
हवरोधक असा िा पथं िोता. या पंथािे हभक्षू धमोपदेश करीत हफरत असत. डोहमहनक याने य रोपच्या र्हतिासात गाजलेले रं्हक्वहझशन िे 
धमइिौकशीमंडळ स्थापन केले. पोप त्याला Inquisitor General म्ििून संबोहधत असे. पोपनेि त्याला संतपद बिाल केले.] िे दोन्िी पथं नष्ट 
करून टाकले असते याहवषयी शकंा घेण्यािे कारि नािी. या दोन्िी पथंािे संत आहि लोकमान्य उपदेशक 
त्याना वािव ूशकले नसते. धमइस धारिेने जर पोपच्या गादीिे रक्षि केले नसते तर ख द्द हतिे भहवतव्य काय 
झाले असते िे कोि सागंू शकेल?” धमइस धारिेच्या ऐहतिाहसक मित्वाहवषयीिा िा हनिइय अगदी समपइक 
आिे. 

 
वस्त तः देवाच्या मंहदरािी हवटंबना थाबहवण्यासाठी आहि धमाला त्यािे मूळिे श द्ध पाहवत्र्य प्राप्त 

करून देण्यासाठी देवदूताच्या बडंािा उठाव र्टलीत हरनेसन्सच्या अखेरच्या काळात झाला. या बडंािी 
ध्वजा पधंराव्या शतकाच्या अखेरीस फ्लॉरेन्समध्ये सवॅ्िोनरोला याने रोहवली. ज्या उगवत्या भाडंवलदार 
वगाने आपलया वगािी हविारप्रिाली म्ििून हरनेसन्सच्या मानवतावादाला जन्म हदला अशी समजूत आिे 
त्या वगािी फ्लॉरेन्सनगरी िी मािेरघर िोती. सव्िोनरोलाने हरनेसन्सिा “नाव्स्तकवाद, नीहतभ्रष्टता” 
आहि ऐहिक संस्कृहत याना जोरािा हवरोध करून प्रारंभीच्या हिस्ती धमाच्या सद्ग िाकडे परत वळण्यािा 
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भावनोत्कटतेने प रस्कार केला आहि संपन्न भाडंवलदारवगाच्या भ्रष्ट सरकाराहवरुद्ध यशस्वीपिे बडं 
करण्याला फ्लॉरेन्सच्या “लोकशािी”ला हिथाविी हदली. मानवतावाद्यानी ििइिा भ्रष्टािार आहि धमािे 
अधःपतन िी िव्िायावर माडंली िोती. म्ििून लोकािें मन द सरीकडे वळहवण्यासाठी सवॅ्िोनरोलाने 
पार्वथव सत्ताधाऱ्यािंी द व्यइसने– त्यािंा व्याजबट्टा, र्ष्ट्कबाजी, लाहजरवािे छंद यािंी हनभइत्सइना केली. 
हिस्ती धमाच्या प्रारंभीच्या संघािंी (Communes) हिते्र उभी करून त्याने गरीब जनतेिी मने भारून 
टाकली आहि न्यायी आहि सद्हितैषी देवावर श्रद्धा ठेवण्यािे मोठ्या अहभहनवशेाने आवािन करून 
जनमानस झ लहवण्यािे कायइ केले. जेथे “सवइ मािसे अदृश्य शक्तीप ढे नतमस्तक िोतील” असे धमइसत्ताक 
राज्य फ्लॉरेन्समध्ये स्थापन करून आपले उहद्दष्ट त्याने साध्य केले. फ्लॉरेन्सिा िा पाद्री हभक्ष ूमध्यय गातील 
मिान पाखंड्यािंा वशंज नव्िता चकवा धमइस धारिेिा अग्रदूतिी नव्िता. कारि त्याने पोपच्या अहधसते्तला 
आहि ििइच्या पाद्रीशािीच्या आध्याव्त्मक विइस्वाला आव्िान हदले नव्िते. तो धमइस धारिाहवरोधािा 
प्रहतहनधी िोता आहि म्ििून हरनेसन्सच्या िेतनेच्या प्रसारािा प्रहतकार करिाऱ्या धार्वमक परंपरेिा तो 
मूर्वतमंत प्रतीक िोता. 

 
मध्यय गाच्या अखेरीस य रोपने आपलया सगळ्या सासं्कृहतक परंपरेच्या म ळाशी असलेलया दोन 

हविारप्रवािाचं्या संघषाच्या कालखंडात प्रवशे केला. िे दोन प्रवाि म्ििजे ब हद्धवाद आहि धमइ िे हिस्तपूवइ 
प्रािीन काळापासून विात आले िोते. मानवािी ज्ञानहपपासा आहि म क्त िोण्यािी र्च्छा या दोिोतिी व्यक्त 
िोत िोत्या. पि कालातंराने धमाने आपलया अव्स्तत्वाच्या समथइनािी मूळ भहूमका सोडली आहि धमइ िा 
ब द्धीला प्रहतपक्षी आिे असे गृिीत धरण्यात येऊ लागले. य रोपीय संस्कृतीतील या अंतगइत संघषाने 
मध्यय गािा शवेट केला आहि आध हनक संस्कृतीिे आगमन जािीर केले. हरनेसन्सला ज्या हिस्तपूवइ 
प्रािीनत्वाच्या वारशापासून स्फूती हमळाली त्याहवषयी सवॅ्िोनरोला याने जी वृहत्त प्रकट केली आहि त्यािे 
जे मूलयमापन त्याने केले त्यात य रोपीय संस्कृतीच्या या संघषािे हित्र उठावदार रीतीने रंगहवले आिे. 
मानवतावाद्यावर िल्ला िढहवताना तो गरजला :– 

 
प्लेटो आहि ॲहरस्टॉटल याचं्या अनेक य व्क्तवादािंा आम्िी पाखंडी लोकाहंवरुद्ध उपयोग करू 

शकतो िेि काय ते आमच्यावर त्यािें ऋि आिे. पि ते आहि र्तर तवववतेे्त आता नरकात आिेत. एखाद्या 
म्िाताऱ्या बाईला स द्धा प्लेटोपेक्षा धमािे ज्ञान अहधक असते. उपय क्त हदसिारी हकत्येक प स्तके नष्ट केली 
तर ते धमाच्या दृष्टीने िागंलेि िोिार आिे. ज्यावळेी र्तकी अनेक प स्तके नव्िती आहि र्तके वाद आहि 
य व्क्तवाद नव्िते त्यावळेी धमइ आतापेक्षा अहधक द्र त गतीने वाढला िोता.” [Villari Life and Times of Girolamo 
Savonarola.] 

 
त्या लढाऊ हभक्षनेू हवज्ञान धोकादायक आिे म्ििून त्यािा हधक्कार केला. कारि हवज्ञानाम ळे 

मानवािे मन ईश्वरापासून हविहलत िोते आहि ऐहिक गोष्टीत ग रफटून रिाते. पि त्याबरोबरि ज्ञान आहि 
हवद्या िी भ्रष्ट करण्यािी आवश्यकतािी तो जािून िोता हवज्ञान िे सैतानािे जाळे आिे. कािी लोकानी 
त्याच्याशी सामना हदला पाहिजे. म्ििून “पाखंड्याचं्या हवतंडवादािे खंडन करण्यासाठी बौहद्धक 
कसरतपटंूिी उिीव भासता कामा नये.” 

 
एका सबधं सिस्त्रकाच्या कालखंडात मानवी मन धार्वमक हविारसरिीला सरावले िोते. 

दीघइकालीन आध्याव्त्मक कोंडी फोडण्यासाठी मानवाने केलेलया बडंाने जरी नवी दालने ख ली झाली िोती 
तरी ते मन सिजासिजी िाकोरीच्या बािेर जाऊ र्व्च्छत नव्िते. कारि धमइ िा त्यािा मानहसक छंद झाला 
िोता. आहि त्या दृष्टीने आध्याव्त्मक गरज म्ििून तो संप ष्टात आलयानंतरिी दीघइकाळपयंत हटकून राहिला. 
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िा सासं्कृहतक आहि बौहद्धक पूवोजोद्भव (atavism) हरनेसन्सला ग्रासिाऱ्या धमइस धारिेत प्रतीतीला 
आला. 

 
तथाहप मानवतावाद िा कािी मृत अभइकाच्या जन्माप्रमािे नव्िता. र्टलीच्या पर्थयकर वातावरिात 

तो जोमाने वाढीला लागला िोता. त्याम ळे य रोपच्या र्तर भागातील म क्तात्म्यािें लक्ष त्याकडे आकर्वषत 
िोिे सािहजक िोते. पधंराव्या शतकाच्या मध्यास कािी जमइन पहंडत हवशषेतः ॲहग्रकोला आहि रुहश्लन 
यानी र्टलीला भेट हदली िोती. तेथून त्यानी मानवतावादािा संदेश आलप्स पवइताच्या पलीकडे नेऊन 
पोिहवला िोता. “र्टलीतील या प नबइिराच्या प्रहतहक्रया कालातंराने जमइनीत उमटलया. र्टलीशी अखंड 
दळिवळि आहि तदन षंगाने हमळिारे ििइिे सािियइ यािंा पहरिाम म्ििून जमइन लोकाना र्टलीिे 
श्रेष्ठत्व लवकरि प्रत्ययास आले. र्टलीच्या वैय्याकरिींिे आहि वािस्पतींिे हशष्ट्य जमइनानंा त च्छ लेखतात 
िे त्यानी पाहिले आहि त्याना आपलया बोलभाषेिा रागंडेपिा आहि ग्राहंथक भाषेिे दाहरद्र्य यािंी खंत वाटू 
लागली. म्ििून जमइनीच्या मिववाकाकं्षी तरुिानी र्टलीत जाऊन लॅहटन हशकण्यािा हनिय करावा यात 
आियइ करण्यासारखे कािी नव्िते. ..... त्या य गाच्या अहभजात हवद्या आत्मसात करण्यािी क वत 
असलेला एक समथइ प रुष अवतरला, तो अहग्रकोला िा िोय. त्यािे मूळ नाव ग्रोहनन्जेनिा रुडॉलफ ह्यसू्-
मान असे िोते. त्याच्या पाहंडत्यािा सावइहत्रक गौरव िोत िोता. पाठशाळातून त्यािा ‘थोर रोमन’ – ‘द सरा 
व्िर्वजल’ म्ििून उदो उदो िोत िोता.” [Ranke, History of the Reformation.] 
 

उत्तर य रोपातील हवद्यापीठे िी पीठपहंडती ब हद्धवादािी जन्मभमूी िोती. िा ब हद्धवाद ििइिे प्रामाण्य 
आहि धार्वमक सनातनीपिा यािंा प्रभावी हवद्रावक िोता. अशा या हवद्यापीठात मानवतावादाच्या संदेशाला 
मोठ्या प्रमािात प्रहतसाद हमळाला नािी िे आियइकारक नव्िते. धमाला ब हद्धप्रमाि बनहवण्यािा प्रयत्न 
करिे आहि जीिइ धमइहविाराचं्या हशिलेलया धमन्यात धमाच्या मूळच्या ब हद्धवाहदत्वािी संजीवनी ओतून 
त्याना प नः ताजेतवाने करिे या गोष्टीना मानवतावादाने सौम्य धक्काि हदला. कारि मानवतावाद धमाच्या 
म ळाति घाव घालतो. जेथे र्टलीतील पीठपहंडती हवदे्यिे कें द्र अशा पद आच्या हवद्यापीठाने हरनेसन्स 
संस्कृतीला कडवा हवरोध केला, तेथे उत्तरेकडील पारंपहरक हवदे्यिी पीठे िी रुढीवादात आहि 
सनातनीपिा मागे पडिे शक्य नव्िते. फ्रान्समध्ये कें द्रवर्वत राष्ट्रसत्ता स्थापन झाली िोती. हतने कॅथोहलक 
धमाला अहधकृतपिे मान्यता देऊन रोमन ििइिे द फळीपासून आहि पाखंडमतापासून रक्षि केले. जमइन 
राजेि नव्िे तर सम्राट स द्धा रोमच्या सावइहत्रकपिाहवरुद्ध वषान वषे झगडा देत िोते. र्तके असूनिी कािी 
थोडे सन्मान्य अपवाद वगळलयास जमइन हवद्यापीठानी मानवतावादाच्या संदेशाहवषयी आस्था दाखहवली 
नािी. रोमच्या विइस्वािे एक नव े स्वरूप या दृष्टीनेि ते त्याकडे पािू लागले. “एखादा परदेशी घटक 
आपलया देशात आयात िोतो आिे, ज ना शत्र ूप नः िाल करून येतो आिे. अलॅहरक आहि हथआडोर याचं्या 
नेतृत्वाखाली झ गारून हदलेले ज ने जग प नः प्रस्थाहपत िोत आिे असेि त्याना वाटत िोते...... पेगन 
िेतना आहि हिस्ती धमाबद्दल असहिष्ट्ि ता िी क्वहिति एखादद सऱ्या जमइन मािसात आढळतात.” [Lord 

Acton, Lectures on Modern History.] आहि िी मािसेस द्धा आपलयाला पटलेली मते स्वतःपाशीि तेवढी राखून 
ठेवतात. 

 
तथाहप हरनेसन्सिी िेतना जमइनीपासून दूर रिािे शक्य नव्िते. वास्तहवक धमइस धारिेपूवीि ती 

जन्मली िोती आहि एक प्रकारे हतने धमइस धारिेसाठी भमूी तयार करून ठेवली. उत्तरेकडे मानवतावादािे 
जे मागइक्रमि झाले. ते र्रॅस्मसच्या रूपाने प्रकट झाले. र्रॅस्मसने धमइस धारिेिा प रस्कार केला. तोस द्धा 
ििइच्या भ्रष्टािाराला हवरोध एवढ्याप रताि िोता. म द्रिकलेिा शोध िा जमइनीने मानवतावादाच्या कामी 
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हदलेली देिगी िोता. त्या कलेम ळे ॲहग्रकोला, रुव्स्लन आहि व्िॉन िटन यानी र्टलीतून आिलेले 
हरनेसन्सिे वाङ्मय सामान्यवािकाला सिजासिजी उपलबध िोऊ शकले. हवद्यापीठानी जरी बहिष्ट्कार 
घातला असला तरी नव्या हवदे्यिा प्रसार आता कोिी थोपवनू धरू शकत नव्िता. जमइनीच्या हरनेसन्सच्या 
प्रारंभीच्या अवस्थेिी पहरिती र्रॅस्मसच्या गं्रथाचं्या प्रकाशनात झाली िोती. “पहंडती वाङ्मय लोकहप्रय 
करिाऱ्या लेखकात र्रॅस्मस िा सवात क शाग्र ब द्धीिा िोता. त्यािे िेतू अत्यंत उद्दात्त िोते; आहि सवात 
अहधक प्रदेशावर त्यािें संस्कार हटकाऊ ठरले. त्यािे गं्रथ तयार झाले तेस द्धा उत्तर य रोपच्या दृष्टीने अगदी 
योग्य समयी झाले. जहमनीवर सािलेले दाट हिम हवरून गेलयाने प्रत्येक भभूागाला आपापलया मागाने 
फलहनष्ट्पत्ती साध्य करण्याला प्रवृत्त करण्यासाठी एक प्रसन्न शक्तीिी आवश्यकता िोती. [Cambridge Modern 
History.] 

 
सवइकाळिा सवात वैहशष्ट्यपूिइ य रोपीय मानव, हरनेसन्सिे हशरोभषूि आहि सवइश्रेष्ठ मानवतावादी 

अशा शबदात र्रॅस्मसिे विइन करण्यात येते. याहवषयी मतभेद असू शकतील. पि र्रॅस्मसमध्ये तत्कालीन 
संस्कृतीिे सवांत ठळक असे वैहशष्ट्य र्तर कोिापेक्षािी अहधक ठळकपिे आहि यथाथइतेने खहित साकार 
झाले िोते. िे वैहशष्ट्य म्ििजे धार्वमकहविारपद्धतीहवषयी असंतोष आहि धमइस धारिेच्या शक्यतेिी 
रेंगाळिारी आशा याचं्यातील संघषइ िे िोय. धमाहवषयीच्या असंतोषाम ळे अहधक धीट मािसे स्वतःवर 
हवसंबनू रािूनि मागइ काढीत िोती. तर धमइस धारिेच्या आशमे ळे स संस्कृत य रोपीय मािसानंा आपलया सवइ 
आध्याव्त्मक पाशापासून त टून अलग पडण्यािे संकट हनवारता येईल असा हदलासा वाटत िोता. 
र्रॅस्मसिी गिना मिान तववववेयात िोत नािी. त्याने चितनशील हविारािी पद्धहत हनमाि केली नािी; 
पि तो जीवनािे सवात उदात्त तत्वज्ञान जगला. त्याच्यापाशी काव्यात्म ग ि नव्िते, आहि त्यािी 
कलात्मक अहभरुिी हवशषे वरच्या दजािी िोती असेिी हदसत नािी. सहिष्ट्ि तेिा द्रष्टा आहि मानवतावादी 
हवद्या लोकहप्रय करिारा प रुष म्ििूनि तो नावाजलेला आिे. तत्कालीन थोर हशक्षक म्ििून त्याला 
संबोधता येईल. तो हनष्ट्िात पत्रलेखक िोता. वैयव्क्तक पत्रव्यविार िे त्यािे हविारप्रदानािे म ख्य साधन 
िोते. पोप, सम्राट, राजे, पहंडत आहि म त्सद्दी या सवाशी त्यािा पत्रव्यविार असे. त्या सवाना त्याच्याहवषयी 
मोठा आदर वाटे. त्याच्या वाङ्मयीन कृती हवप ल आिेत, अनेक हवषय त्याने िाताळले िोते. ‘संवाद’ 
(Dialogues) या त्याच्या गं्रथाखेरीज ‘मूखइपिािी प्रशव्स्त’ (Praise of Folly) या त्याच्या उपरोहधक गं्रथात 
त्यािी िेतना खऱ्या अथाने प्रहतचबहबत झाली िोती. 

 
पीिो देल्ला, हमरादंोला, पोव्ग्गओ, हफलेलफो आदींच्या गं्रथावर जसा हवहशष्ट हरनेसन्स वाङ्मयािा 

ठसा उमटलेला आिे, तसाि र्रॅस्मसच्या सवात लोकमान्य कृतीत तो उमटला िोता. त्याकाळी त्यािा 
अत्यंत गाढ प्रभाव पडला िोता आहि बौहद्धक आहि सासं्कृहतक वातावरिावर त्यािे दूरगामी पहरिाम झाले 
िोते “या छोटेखानी प स्तकाने तत्कालीन जगात प्रिहलत आहि लोकहप्रय असे हवषय हवलक्षि िात याने 
आहि संके्षपाने एकत्र गोवले िोते. अहभरुिी आहि समीक्षा याचं्या कसोटीला उतरिारा वाङ्मयप्रकार त्या 
प स्तकात िोता. तसेि त्या य गाच्या हनिायक प्रवृत्तीला अन सरूनि ते प स्तक िोते. त्यािा पहरिाम 
अविइनीय असाि झाला. र्रॅस्मसच्या ियातीति त्याच्या २७ आवृवया हनघालया. सगळ्या भाषात त्यािे 
अन वाद झाले त्या य गािी पाद्री-हवरोधी वृहत्त पक्की करण्याला त्या प स्तकाने मोठ्या प्रमािात िातभार 
लावला.” [Ranke History of the Reformation.] 

 
परंपरागत जगन्मान्य अहभजात गं्रथािे प्रहतहष्ठत प्रकाशक र्रॅस्मसच्या संकहलत गं्रथसंभारातून िी 

य गप्रवतइक कृती वगळण्यािा संभव अहधक असलयाम ळे हतिा आशय साराशंरूपाने येथे हदग्दर्वशत करिे 
उहित िोईल. आजस द्धा िे प स्तक वाििे हततकेि हितप्रद ठरेल. मानवी जीवनावर मूखइपिािा पगडा 
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हकती असतो िे दाखहविे िा त्यािा िेतू आिे. लोकरूढ दंतकथेतील कलपना घेऊन र्रॅस्मसने 
‘स खद्वीपा’वर जन्मलेलया राजकन्येच्या रूपाने मूखइपिा दाखहवला आिे. या द्वीपावर हतिा हपता राज्य 
करीत असतो. मद्यासक्ती आहि उद्धटता या हतच्या दाई असतात. ती एका शव्क्तशाली राज्यािी रािी 
िोते. या राज्यात सवइ वगािे लोक असतात. त्या सवािी ती तपासिी करीत हफरते असे दृश्य दाखहवण्यात 
आले आिे. प्रथम पाद्रीलोकाकंडे हतिे हवशषे लक्ष जाते. या देवाच्या मािसावंर हतिी सवात अहधक मजी 
असूनस द्धा ते स्वतःिी कतइव्ये बजावीत नािीत असे म्ििून ती त्यािंी िेटाळिी करते. हतला 
ईश्वरहवज्ञानवादी भेटतात. त्यािंी ती कीवि करते. कारि आपलया भ्रामक कलपनाचं्या भोवऱ्यात ते 
घोटाळत असतात. अॅटलासने परृ्थवी उिलण्यािा प्रयत्न केला त्याप्रमािे ते ििइ आपलया खादं्यावर घेण्यािा 
प्रयत्न करतात असा टोमिा हतने मारला. नंतर ती हिस्ती हभक्षूंच्याकडे वळली. त्यािें अज्ञान, त्याचं्या 
गहलच्छ सवयी, त्यािें िास्यास्पद छंद आहि त्याचं्या प्रिारािी रानवट शलैी यािंा हतने उपिास केला. 
हतच्या िजेरीतून हबशप स टले नािीत. श्रद्धावान आत्म्यािंी चिता विाण्याऐवजी कािंनािी ते अहभलाषा 
बाळगतात म्ििून हतने त्यािंी हनभइत्सइना केली. रोमिा दरबार आहि ख द्द पोपमिाशय यानािी हतिा 
कृपाप्रसाद हमळाला. ऐहिक व्यवसायाकडे वळून िी मूखइ रािी राष्ट्रीय अहभमान आहि व्यावसाहयक दपइ 
यािंी टर उडहवते. अखेरीस आपलया स्वतःहशवाय मानवजात नष्ट िोईल असे जािीर करून ती आपली 
तपासिी संपहवते. मूखइपिाहशवाय लग्न कोि करील? ख शामत आहि आत्मप्रीहत याहशवाय स खी कोि 
िोईल? पि असले स ख म्ििजे स द्धा मूखइपिाि नव्िे काय? ते भ्रमावर आधारलेले असते. प्रत्यक्षात राजा 
असण्यापेक्षा आपि राजा आिोत अशी कलपना करिे िे अहधक सोपे असते. जे पश कोटीच्या सवात अहधक 
जवळ असतात आहि ज्याचं्यापाशी ब द्धीिा लवलेशिी नसतो ते स्वतः सवात स खी असलयािी कलपना 
करतात. मध्यय गीन जीवनावरच्या प्रत्येक अंगाहवषयींिा िा िावरा उपरोध िॅन्स िोलबीन या जमइन 
हरनेसन्सच्या द सऱ्या एका नामवतं कलावतंाच्या हित्रानंी अहधक बोिक झाला आिे. 

 
तत्कालीन समाजािा लोभीपिा, मूखइपिा आहि दाहंभकता िव्िायावर आििारे िे हवदारक हित्र 

सवइत्र वािले जात िोते िी गोष्ट र्टलीतील हरनेसन्सिा पहिला भर ओसरलयानंतर अहधक हवस्तृत के्षत्रावर 
तो पसरत िालला िोता िे हसद्ध करिारी आिे. ‘उत्तर य रोपात जन्माला येिाऱ्या ब हद्धवादाच्या नव्या 
िेतनेच्या योगाने रोममध्ये स रू झालेली आध्याव्त्मक उतरंड िी अहधक मिववािी वाटत िोती. [हफशर– 

History of Europe.]” पधंराव्या शतकाच्या उत्तराधांत मानवी ब हद्धमते्तच्या प्रत्येक अंगात नवे जीवन स्फ रि 
पावत िोते. व्िॉन िटन उद्गारला की, “अिो, काय िे य ग! हवद्या भरभराटीला येत आिेत. मानवी मन 
जागे िोत आिे. येथे हजवतं असिे िाि आनंद आिे.” नव्या य गािा संदेश रं्ग्लंडमध्ये थॉमस मूर आहि 
फ्रान्समध्ये राबले यानी प्रसृत केला. या हशवाय र्तरिी मािसे िोतीि. “हरनेसन्सने धमइस धारिेिी तयारी 
केली आहि लयथूरने फक्त र्रॅस्मसिे अंडे उबहवले असा समज िोता.” [Lord Acton, Lectures of Modern 

History.] िे जरी खरे असले तरीिी ज्यावेळी र्रॅस्मस र्च्छास्वातंत्र्याच्या प्रश्नावर धमइस धारिेपासून फ टून 
हनघाला त्यावळेी त्यािे अन करि करून उत्तरेकडच्या हरनेसन्सच्या मािसानंी लयथूरिी असहिष्ट्ि ता आहि 
पोथीहनष्ठा याना हवरोध केला. या वादात मलेॅन्कथॉनने लयथूरहवरुद्ध र्रॅस्मसला साथ हदली. लयथूर 
दैववादी असलयािा त्याने आरोप केला. “उत्तरेकडील देशात हरनेसन्सिी स रवात र्टलीपेक्षा उशीरा 
झाली. पि तेथे लवकरि त्यािी धमइस धारिेशी ग ंताग ंत झाली पि सोळाव्या शतकाच्या प्रारंभी असा एक 
लिानसा कालखंड िोऊन गेला की फ्रान्स, रं्ग्लंड आहि जमइनी या देशात ईश्वरहवज्ञानात्मक वादाशी 
गल्लत न िोता नवी हवद्या जोमाने पसरत िोती.” [बरइन्ड रसेल– History of Western Philosophy.] 

 
* * * * 



 

 

अनुक्रम 

र्टलीमध्ये ज्या घटकाम ळे मानवतावादाच्या प्रसाराला मयादा पडली, तोि घटक जमइनीत अहधक 
प्रबळ ठरला. हनसगातीत शक्तीवरील श्रदे्धने हिस्ती देवािे प रुषरूप कव्लपले आहि त्या कलपनेने 
लोकमानस मंत्रम ग्ध करून टाकले. हशकलीसवरलेली मािसेस द्धा ईश्वरहवज्ञानात गढून गेली िोती. 
हवदे्यच्या मोठमोठ्या पीठातून ईश्वर, आत्मा आहि त्याचं्यातील परस्परसंबधं याचं्याहवषयीिे पीठपहंडती 
वादहववाद रंगत िोते. बौहद्धक जीवनावर फार मोठ्या प्रमािात धार्वमक हविारसरिीिाि अद्याप पगडा 
िोता. पोपिा धमइसत्ता (theocracy) आहि ििइिे हवशषेाहधकार यानंा हवरोध िोत िोता. पाद्री आहि मठािें 
संप्रदाय याचं्या भ्रष्टािाराबद्दल लोकात हतरस्कार िोता पि अद्याप त्याला धमाहवरुद्ध बडं– मानवािे 
देवाहवरुद्ध बंड असे स्वरूप प्राप्त झाले नव्िते. “र्टलीमध्ये सवाहधक जोरदार आहि व्यवव्स्थत असा हवरोध 
िोत िोता. पि तो हिस्ती धमाहवरुद्ध नसून कॅथोहलकवादाहवरुद्ध िोता.” [लॉडइ अॅक्टन– हकत्ता.] अशा 
वातावरिात ििइिे अन शासन स धारण्यािी धडपड आहि हिस्ती धमातून पाद्रींच्या भ्रष्टािारािे उच्चाटन 
करण्यािे प्रयत्न याचं्याप ढे हरनेसन्सच्या ऐहिक आहि मूर्वतभजंक िेतनेला द य्यम स्थान प्राप्त झाले. 
उत्तरेकडिा हरनेसन्स “बायबलला पाहंडत्यािे हनकष लावण्यात आहि व्िलगेट (लॅहटन) प्रतीपेक्षा अहधक 
श द्ध प्रत शोधण्यात ग ंतला िोता. [रसेल– हकत्ता.] 

 
र्रॅस्मसनेि या वृत्तीला िालना हदली. त्याने राबलेप्रमािे हनभळे मानवतावादािा-मानवाच्या 

बडंािा उपरोधाच्या द्वारे प्रिार केला. पि त्याच्या र्तर हलखािात त्याने ििइिी स धारिा, तत्वािंी श द्धता 
आहि धमािा सोपपिा यािंा प रस्कार केला. उत्तरदेशीय हरनेसन्सिी बि तेक मािसे हिस्ती धमािे मूळिे 
श द्ध स्वरूप प नः प्रस्थाहपत करण्याच्या हविारािी िोती. पीठपहंडती संप्रदायाने धमािा ब हद्धवादी पाया 
बळकट केला. उत्तर य रोपातील स हशहक्षत वगावर पीठपहंडती हवदे्यिा फार मोठा प्रभाव पडला िोता. 
त्याम ळे तेथे धमइ दीघइकाळपयंत मानवतावादािा अहधक यशस्वीरीत्या प्रहतकार करू शकला. मानवतावाद 
प्रत्यक्षात अनीहतमान जरी नािी तरी नीहतहवरहित अराजकी आहि वैहश्वक हशस्तबद्धतेहवरुद्ध स्वैर 
व्यक्तींच्या स्वेच्छािारािा उदे्रक या स्वरूपात लोकानंा हदसून आला. “धमइस धारिेिा प्रारंभ हरनेसन्सच्या 
पेगनिेतनेिे विइस्व असलेलया र्टलात झाला नािी, तर ज्या लोकसमूिात धमइभावना अत्यंत प्रबळ िोती. 
त्याचं्याति तो झाला” [हसनोबॉस The Rise of European Civilisation.] त्याचं्या जोडीला रं्ग्लंडिेिी नाव घालता 
येईल. 

 
“सवइस्वी वगेळ्या प्रकारिे बौहद्धक आंदोलन” र्रॅस्मसप्रिीत मानवतावादी आंदोलनािून वगेळे-

असे धमइस धारिेिे विइन रकेँ याने केले आिे. धमइस धारिेने ब हद्धवादाने संस्काहरलेलया हिस्ती धमािा 
उपदेश केला. त्याम ळे उत्तर आहि मध्य य रोपातील स हशहक्षत मानवाच्या बौहद्धक गरजा, सासं्कृहतक 
आकाकं्षा आहि आध्याव्त्मक भ का तृप्त झालयािे हदसत िोते. 

 
प्राथहमक अवस्थेतील ब हद्धवाद िा धमािा पाया असलयाम ळे कालातंराने धमइ िा खरोखरीि 

मानहसक छंद बनून राहिला. तथाहप धार्वमक हविारपद्धती सािलेलया डबक्यासारखी नव्िती. हविार या 
नात्याने कलपनाचं्या गहतमानतेिा कायदा धमालािी लागू पडत िोता. श हिता (purity) िे धमािे ध्येय 
असते. या ध्येयहसद्धीच्या प्रयत्नात धमइ अध्याव्त्मक हवकासाला िालना देिाऱ्या सवइ गोष्टींिा प रेपूर उपयोग 
करीत असतो. मूळिी प्राथहमक श हिता प्राप्त करून घेण्यासाठी धडपडिारा स संगत धमइ िा ख द्द स्वतःिाि 
हवद्रावक ठरतो. धमािा द सरा हवद्रावक संशयवाद िा िोय स्वतःच्या तकइ श द्ध पयइवसानािे िे भहवतव्य 
टाळण्याकरता धमइ अवश्यतया संस्थाबद्ध िोतो. प्राथहमक ब हद्धवादािा त्यािा मूळिा पाया िळूिळू 
ब हद्धहवरोधी हसद्धान्त पोथीतववे, सनातनवादाने घालून हदलेले धार्वमक हवधी आहि याहंत्रक आिार याचं्या 



 

 

अनुक्रम 

अवडंबराखाली खोल गाडला जातो. अंहतमतः म क्तीिी ऊमी आहि ज्ञानािी लालसा याचं्या पे्ररिेने 
मानवािी िेतना धमाच्या शृखंला तोडून बािेर पडते. म्ििून धमािी स धारिा करिे िे पोकळ स्वप्न ठरते. 
खऱ्या अथाने धमात स धारिा िोऊि शकत नािी. त्यासाठी तो संस्थाबद्ध झाला पाहिजे. आहि 
संस्थाबद्धतेत सते्तिे कें द्रीकरि आहि त्यािे अटळ दोष, स्वातंत्र्यािा संकोि आहि भ्रष्टािार िी अंतभूइत 
असतात. मानवी मनाच्या बालयावस्थेत प्राथहमक धमािा साधा सरळ ब हद्धवाद मानवाच्या अध्याव्त्मक गरजा 
भागव ूशकतो. पि िी बालयावस्था ओलाडंलयानंतर एक देव चकवा वा अनेक देव चकवा अपौरुषेय देव या 
स्वरूपात कव्लपलेलया हनसगातीत शक्तीवरील श्रद्धा मानवी मनाच्या हवकासावर बधंने घालते. प ढिा 
अध्याव्त्मक हवकास-बौहद्धक वाढ, नैहतक उन्नहत आहि सासं्कृहतक प्रगहत साधण्यासाठी िी बधंने तोडिे 
अवश्य असते. हरनेसन्सिा िेतू िाि िोता. म्ििूनि त्याने हनसगातीत वादाहवरुद्ध मानवतावाद उभा केला; 
स्वतःच्या भहवतव्याला आकार देण्यािा मानवािा िक्क आहि त्यािे सामर्थयइ िी प्रस्थाहपत केली आहि 
हनयमबद्ध हवश्व मानवाच्या र्च्छास्वातंत्र्याच्या आड येत नािी असे घोहषत केले. याच्या उलट धमइस धारिा 
िे एक “असे धार्वमक आंदोलन िोते की हजिे उहद्दष्ट प्रकटीकरिािे पाहवत्र्य प नः प्रस्थाहपत करिे िे िोते; 
आहि िे प्रिडं कायइ जमइनीने अंगावर घेतले.” आहि जरी ‘लोकमानसाला तशी हदशा दाखहविाऱ्या हवहवध 
घटना एकत्र ज ळून आलया आहि त्यानी रोमच्या धमइपीठाला कसून हवरोध करण्याला हिथाविी हदली” [रकेँ 

हकत्ता.] तरी ते कायइ साध्य िोिे मूलतःि अशक्य िोते. 
 
जमइनीच्या धमइस धारिेला िालना देिाऱ्या घटनािें समालोिन वर केलेि आिे. या घटना केवळ 

जमइनीिेि वैहशष्ट्य िोत्या असे नव्िे. थोड्याि अवधीत रोमच्या धमइपीठाला हवरोध करण्यामागिा 
धमइश द्धीिा मूळिा उदे्दश ल प्त झाला आहि ऐहिक िेतूि त्यामागिी पे्ररकशक्ती बनले. हिस्ती धमाच्या एका 
संस्थाबद्ध स्वरूपाला झालेलया हवरोधातून पयायी असा द सरा संस्थाबद्ध धमइ उदयाला आला. पि त्याम ळे 
धमािी श द्धी कािी घडून आली नािी. तो अहधक हवतंडवादी मात्र झाला. नव्या सैद्धाव्न्तक पद्धतीिे समथइन 
हदखाऊ ब हद्धवादाच्या सािाय्याने करण्यात येऊ लागले “धमइस धारिा आहि धमइस धारिाहवरोध िी दोन्िी 
सारख्याि प्रमािात र्टलीच्या बौहद्धक विइस्वाहवरुद्ध मागस संस्कृतीच्या देशानंी उभारलेले बंड दशइवीत 
िोती. धमइस धारिेच्या बाबतीत िे बडं राजकीय तसेि ईश्वरहवज्ञानात्मक िोते. पोपिी सत्ता झ गारून 
देण्यात आली िोती आहि स्वगाच्या हकललयािंा ताबेदार या नात्याने पोपला हमळिाऱ्या देिग्या बदं झालया 
िोत्या. धमइस धारिाहवरोधािे बडं हरनेसन्सने य क्त अशा र्टलीच्या बौहद्धक आहि नैहतक स्वातंत्र्याहवरुद्ध 
िोते.” [रसेल– हकत्ता.] 

 
लयथूरप्रिीत धमइस धारिा िी सते्तसाठी िालिाऱ्या व्यविारी झगड्यावर आवरि घालण्यासाठी 

बव्िंशी ईश्वरहवज्ञानहवषयक वादहववादाच्या स्वरूपािी असली तरी खऱ्याख ऱ्या धार्वमक आंदोलनाच्या 
पाश्वइभमूीवर ती वाढली िोती. मध्यय गातील मिान पाखंड्यानी हरनेसन्स आहि धमइस धारिा या दोिोंच्या 
आगमनािी ग्वािी हदली िोती. तथाहप सेंट ऑगस्टीनच्या ईश्वरी अन ग्रिाच्या तववािे प नरुज्जीवन करिे िे 
धमइस धारिेिे तात्काहलक कारि िोते. िे प नरुज्जीवन थॉमस अॅहक्वनासच्या प्रामाण्यावर आधारलेलया 
नामतत्ववादी पीठपाहंडत्याशी सामना देण्यासाठी आवश्यक िोते. ईश्वरहवज्ञानाच्या के्षत्रातील िा वाद 
अस्सल स्वरूपािा आहि हनिेत क िोता. अहभजात हवदे्यच्या प नरुज्जीवनासाठी हकत्येक शतके िालू 
असलेलया मंथनािाि तो एक प्रकार िोता. श द्ध धमाच्या रक्षिासाठी थॉमसप्रिीत ईश्वरहवज्ञानाहवरुद्ध 
झगड्यािे नेतृत्व जोिान द वसेाहलआ याच्याकडे िोते. तो डोहमनकन संताला (थॉमसला) “प्रमादािंा 
राजा” म्ििून संबोधत असे. लयथूरच्या फार पूवीिी िी गोष्ट आिे. धमइस धारिेच्या अस्सल धार्वमक परंपरेिा 
मागोवा थेट हवव्क्लफपयंत नेता येतो. िौदाव्या शतकाच्या मध्यास हवव्क्लफिी हशकवि साऱ्या 
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मध्यय रोपात पसरली िोती. बोिेहमयातील िसिे बंड आहि त्यानंतरिी दहक्षि जमइनीतील पाखंडी 
आंदोलने िी हवव्क्लफच्या हशकविीनेि उद्दीहपत झाली िोती. हिस्ती धमािा प्रारंभीिा साधेपिा आहि श द्ध 
स्वरूप िी परत प्राप्त व्िावीत यासाठी य रोपिी पाखंडी मािसे प्रिार करीत िोती. शवेटी या ज न्या 
उहद्दष्टािंा कैवारी म्ििून लयथूर अवतरला. पि िे केवळ सकृद्दशइनी िोते. र्तर कारिाम ळे लयथूर त्या 
भहूमकेकडे खेिला गेला. “लयथूर आहि कॅव्लव्िन िे ब द्धीिे समाधान करिाऱ्या श्रदे्धच्या शोधाथइ हनघालेले 
तत्ववेते्त नव्िते. धमइगं्रथािें त्यानी जे स्पष्टीकरि केले त्याच्या आधारानेि तत्वप्रहतपादन करिारे ते 
ईश्वरहवज्ञानी िोते. मध्यय गामध्ये प्रत्येक मािसाला स्वतःिा धमइ हनवडण्यािे हजतके स्वातंत्र्य िोते, 
मोकळेपिाने अन्वषेि करण्यािी हजतकी म भा िोती हततकीिी देण्यािी त्यािंी र्च्छा नव्िती.” [हसनोबॉस 
हकत्ता.] 

 
तथाहप धमइस धारिा िी हिस्ती धमाच्या सगळ्या र्हतिासािे तार्वकक पयइवसान िोते. हतच्या 

कारिािे मूळ या पाश्वइभमूीत िोते. नव्या वगाच्या उदयासारखे आकव्स्मक कारि हतच्या म ळाशी नव्िते. 
हिस्तवादािे धार्वमक सार ईश्वरहवज्ञानाला पूिइपिे ग्रासून टाकता आले नािी. िे सार म्ििजे 
व्यव्क्तमात्राला वाटिारी मोक्षप्राप्तीिी हिता िोय. हिस्तीधमइ संस्थाबद्ध झालयानंतर प्रत्येक हिस्तीमािूस 
मोक्षप्राप्तीिे एकमेव साधन म्ििून ििइकडे पािू लागला. मोक्षप्राप्तीिे दोन मागइ िोते. एक श्रद्धा आहि 
द सरा धार्वमक हवधी. यापैका येशूच्या खऱ्या तत्वाला काटेकोरपिे धरून असिारा मागइ कोिता? धमइगं्रथािा 
स्पष्टाथइ कसा लावायिा िाि येथे यक्षप्रश्न िोता. ििइिी हशकवि िी पारंपाहरक िोती. दैवी प्रकटीकरि 
ज्यात प्रत्यक्षपिे व्यक्त झाले िोते ते पहवत्र गं्रथ अभ्यासण्याला भक्तानंा ििइने बदंी घातली नव्िती. 
पॉलप्रिीत श भवतइमानाच्या आधारे सेंट ऑगस्टीनने साहंगतले िोते की हिस्ताच्या ग िमािात्म्यावर अढळ 
श्रद्धा ठेविे िाि मोक्षािा मागइ आिे. पि प ढे ऑगस्टीनच्या प्रामाण्याला िरकत न घेता ििइने धार्वमक 
हवधींना हवशषेतः प्रभ भोजनासारख्या प ण्यहवधींना अहधक मित्व हदले. दिाव्या शतकात सिस्त्र वषे 
हटकिाऱ्या बायबलप्रिीत स खसाम्राज्यावरील [एक सिस्त्र वषाच्या स खसाम्राज्यािी (Millennium) कलपना हिस्ती धमातील 
आिे. एक िजार वषपेयंत येशूहिस्त स्वतः परृ्थवीवर राज्य करतो असे बायबलने साहंगतले िोते. त्यावरून हिस्ती शकाच्या पहिलया सिस्त्रकात 
स खािे आहि दयेि साम्राज्य नादंिार अशी समजूत प्रिहलत िोती.] श्रद्धा अन भवाने उखडून हनघाली िोती. त्यावळेेपासून 
मोक्षसाधनाच्या दोन मागापैकी कोिता हनवडावा यासंबधंी स्वतःिे समाधान करून घेण्याच्या िेतूने प्रत्यक्ष 
मूळ धमइगं्रथािा अभ्यास करण्यािा िक्क प्रस्थाहपत करू र्व्च्छिारे श्रद्धावान हिस्तभक्त िोऊन गेले. 
पाखंडी म्ििून त्यािंा हधक्कार करण्यात आला. िीि मािसे हवव्क्लफ आहि िस यािंी पूवइगामी िोती. 
ब द्धीिे समाधान करिारा धमइ िवा असिारी अस्सल धार्वमक मािसे ती िोती. 

 
लयथूरच्या िळवळीत मागािून राजकीय आहि ईश्वरहवज्ञानात्मक िेतू हशरले. पि मूलतः लयथूरिी 

भहूमका श द्ध धार्वमक िोती याहवषयी शकंा घेण्यािे कारि नािी. आपि पे्रहषत आिो या गंडाने पछाडलयाम ळे 
लयथूरला हकत्यक हिस्ती आत्म्याप्रमािे मोक्षािा मागइ शोधण्याच्या कामी यातना अन भवाव्या लागलया. 
हिस्ताच्या ग िमािात्म्यावर अढळ श्रद्धा ठेविारे पॉलिे श भवतइमान आहि ईश्वरी अन ग्रिाच्या द्वारे 
मोक्षप्राप्तीिे ऑगस्टीनने हवशद केलेले तत्व याचं्यावरि लयथूर पूवाय ष्ट्यात समाधान मानीत िोता असे 
हदसते. पि नंतर अशा कािी आकव्स्मक घटना घडलया की त्यानी त्याला सेंट पॉलवरिी ताि करण्याच्या 
अवस्थेकडे खेिून नेले. [मरॅ्थयू अनालड यािे सेंट पॉल आहि प्रोटेस्टंट पथं पिा.] 

 
संस्थाबद्ध हिस्ती धमाच्या उपय क्ततेबद्दल संदेि हनमाि करिे िा ऑगस्टीनच्या पापम क्तीच्या 

तत्वािा तकइ श द्ध गर्वभताथइ आिे. पापम क्तीसाठी धमाने घालून हदलेले हवधी आवश्यक नािीत असे एकदा 
मानले म्ििजे मग प रोहितशािी, ििइिे अन शासन आहि पाद्रींिी श्रेिी िी सवइ अनवश्यक ठरतात. लयथूरने 
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थॉमसवादाहवरुद्ध ऑगव्स्टनवादी भहूमका घेतली. म्ििून पाखंडी परंपरेिी ऐहतिाहसक पाश्वइभमूी आहि 
र्रॅस्मसपथंी मानवतावाद्यािंा हमळालेला पाचठबा याचं्या संदभात त्याला त्यािे दूरगामी गर्वभताथइ मान्य 
करिे भाग पडले. रोमहवरुद्ध बडं अशा स्वरूपात धमइस धारिेिा स्फोट झाला. त्या बडंाला जमइनीिे राजे 
आहि पाद्री यानी ताबडतोब आश्रय हदला. या राजानंा ऐहिक सते्तिी अहभलाषा िोती तर जमइन पाद्रींना 
र्टलीच्या पाद्रींनी ििइच्या वहरष्ठ जागा बळकावलया िोत्या त्यािी असूया वाटत िोती. 

 
पूवइ प्राक्तनवादािे तत्व िा लयथूरच्या मूळ धार्वमक भहूमकेिा आिखी एक गर्वभताथइ िोता. धार्वमक 

आिार आहि र्तर प ण्यकमे यािंा आत्म्याच्या पापम क्तीच्या कामी जर कािी उपयोग िोत नािी तर 
आत्म्यािे भहवतव्य देवाने पूवीि ठरवनू ठेवले असले पाहिजे. यािाि तकइ श द्ध अन षंजक म्ििजे 
र्च्छास्वातंत्र्य नाकारिे िा िोय. याि प्रश्नावर र्रॅस्मस आहि र्तर मानवतावादी यानी लयथूरप्रिीत 
धमइस धारिेिा अव्िेर केला. अशाप्रकारे पाखंडी परंपरेत खंड पडलयाम ळे धमइस धारिेिे सारे धार्वमक मित्व 
लोप पावनू ती जमइन राजाचं्या ऐहिक विइस्वाखाली आली. पाद्रींच्या दृष्टीने धमइस धारिा िी पोपच्या 
सावइहत्रकपिाहवरुद्ध जमइनििइिे बडं िोती. धमइस धारिा ज्यावळेी लयथूरच्या ईश्वरहवज्ञानात्मक पोथीतत्वात 
रुतून बसली त्यावळेी हतने मूळिे धार्वमक मित्व गमावले; आहि लयथूरवादाला [लयथूरवाद (Lutheranism) लयथूरने 
हिस्ती धमािी जी तत्वे प्रहतपादन केली त्याना लयथूरवाद म्िितात. लयथूरला हिस्ती धमािे मूळिे श द्ध स्वरूप प्रस्थाहपत करावयािे िोते त्यासाठी 
केवळ श्रद्धा िेि धमािे मूलतत्व आिे असे त्याने साहंगतले. तसेि ईश्वरी अन ग्रिावरिी त्याने भर हदला. त्याच्यामते बाव्प्तस्मा आहि प्रभ भोजन िे 
हवधी ईश्वरी अन ग्रि संपादण्यािे मागइ आिेत. िा वाद प्राम ख्याने जमइन प्रोटेस्टंटात आढळून येतो.] राष्ट्रगवी हविारप्रिालीिे स्वरूप 
प्राप्त झाले. “अशीिी कलपना जन्माला आली की मागे ज्याप्रमािे देवाच्या खास आजे्ञने हिस्ती जीवन–
िेतना ज्य हडयातून बािेर पडून जगभर फैलावली त्याप्रमािे ती आता जमइन राष्ट्रातून बािेर फैलाविार 
आिे.” [रकेँ–हकत्ता.] 

 
धमइस धारिा िी खरोखरीि राष्ट्रवादी िळवळ िोती. पि उदयोन्म ख भाडंवलदारवगइ त्यािी पे्ररक 

शक्ती नव्िता. पोप आहि जमइन सम्राट याचं्यातील दीघइकालीन सत्तासंघषइ िाि प ढे रोमनििइहवरोधी 
बडंाच्या झेंड्याखाली िालहवण्यात आला. नव्याने हनवडून आलेला संम्राट पािवा िालइस िा त्या बडंािा 
सन्मान्य नेता झाला. लयथूर िा भावी स्वायत्त जमइनििइिा ईश्वरहवज्ञानवादी आहि प्रिारक िोता. सम्राटाने 
पाद्री सल्लागार काढून टाकावे, राजेलोक आहि पार्वथव मतदारजन याचं्या सललयाने राज्य करावे आहि 
धमाहधकारी आहि धहनक लोक याचं्याकडे राज्यकारभार न सोपवता सरदारलोकाकंडे तो सोपवावा अशी 
आजइवे लयथूर आहि त्यािे सिकारी यानी जमइन सम्राटापाशी केली. त्याम ळे जमइन राष्ट्रािा आवाज 
सम्राटाच्या बाजूने उठेल आहि पोप आहि त्यािे कार्वडनल याचं्या आहशवादािी गरज त्याला याप ढे 
भासिार नािी. त्यानाि उलट सम्राटािी मंज री हमळवावी लागेल. “आहि मग सवइ सामग्रीहनशी प्रबळ 
जमइन राष्ट्रािे सदेि उत्थापन िोईल. त झ्यामागून ते राष्ट्र रोमवर िाल करून जाईल आहि सवइ र्टली 
त झ्या अंहकत करून देईल आहि मग तू सामर्थयइशाली राजा िोशील.” 

 
आध हनक लोकशािीिा संस्थापक अशा उदयोन्म ख भाडंवलदार वगािा िा आवाज नव्िता. 

जमइनीिी राष्ट्रीय शासनसत्ता िी धमइसत्ताक साम्राज्य स्थापण्याच्या मित्वाकाकें्षने पे्रहरत झालेली मध्यय गीन 
ओटोंच्या राजसते्तच्या धतीिी व्िावयािी िोती. त्यासाठी शालइ मेनच्या राज्याहभषेकािा हदवस प्रतीक म्ििून 
हनवडण्यात येऊन त्याहदवशी वमइच्या प्रहतहनधीसभेिे अहधवशेन भरहवण्यात आले. त्या सभेला उदे्दशून 
केलेलया भाषिात सम्राटाने आपलया मध्यय गीन पूवइजानंा आवािन केले. “हवहवध राजसत्ता, सामर्थयइवान 
देश आहि ईश्वरकृपेने हमळालेली हमत्रराष्ट्रे याचं्या सािाय्याने आपलया देशाला प नः प्रािीन वैभवाप्रत 
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नेण्यािी त्यािी मनीषा िोती.” [रकेँ–हकत्ता.] त्या तरुि मित्वाकाकं्षी सम्राटाने आगामी ऐहिक सते्तच्या 
झगड्यात देवाने धाडलेले हमत्र म्ििून लयथूरवादी जमइन पाद्रींिे त्या बंडखोर देवदूतािें – स्वागत केले. 

 
धमइस धारिेिा अहधकृत र्हतिासकार रकेँ याच्या मताप्रमािे धमइस धारिेवर “पहवत्र रोमन 

साम्राज्य” [प्रािीन रोमन साम्राज्यािी र्. स. ३९५ मध्ये पूवइ आहि पहिम साम्राज्य अशी अखेरिी फारकत झाली. पहिम साम्राज्यािा र्. स. ४७६ 
मध्ये शवेट झाला. प ढे र्. स. ८०० मध्ये फँ्रक लोकािंा राजा शालइ मेन याला रोम येथे पहिम साम्राज्यािा बादशिा म्ििून राज्याहभषेक करण्यात 
आला. िे साम्राज्य ‘पहवत्र रोमन साम्राज्य’ म्ििून र्हतिासात ओळखले जाते. या पहवत्र साम्राज्यािा छोटा अवतार पहिला ओटो याने र्. स. ९६२ 
मध्ये जमइन साम्राज्य स्थापन केले त्यावेळी झाला. या साम्राज्यात जमइनी आहि उत्तर र्टली यािंा समावेश िोता. िे साम्राज्य १८०६ पयंत हटकून 
िोते. त्यािे ‘पहवत्र’ िे नाव पहिला फे्रडहरक याने धारि केले. ते स. ११५५ नंतर रूढ झाले.] आहि जमइन सरंजामी राज्ये याचं्या 
घटनेिा प्रभाव पडला िोता. प नरुत्थाहपत रोमन साम्राज्यािा अहधपहत म्ििून पोपने शालइ मेनला 
राज्याहभषेक केला त्यावळेेपासून आध्याव्त्मक आहि आहधभौहतक सत्तामंध्ये विइस्वासाठी झगडा िालू 
झाला. पहवत्र रोमन साम्राज्य म्ििून संबोधलया जािाऱ्या लष्ट्करी प रोहितशािी सते्तच्या रिनेति िा संघषइ 
अंगभतू िोता. सम्राटािी हनवड करिारे जमइन राजे मतदार या नात्याने स्वतःला रोमन हसनेटराचं्या जागी 
मानीत िोते. त्याम ळे साम्राज्याच्या रिनेत पोप आहि सम्राट याचं्यामागून तेि मित्वािे घटक बनले. 
द सऱ्या बाजूने साम्राज्याच्या प्रारंभापासून बव्िंशी र्टलीतून आलेलया पाद्रीजनानंी आपला वगेळा असा 
स्वायत्तसंघ जिू कािी राज्यातंगइत स्वतंत्र राज्य अशा थाटात बनहवला. आध्याव्त्मक आहि आहधभौहतक 
अहधपतींच्या संघषांतून अखेरीस धमइस धारिेिा स्फोट झाला. ७०० वषापूवी ख द्द शालइ मेनने िा संघषइ ध्वहनत 
केला िोता. 

 
पार्वथव सत्ता बळकावण्याच्या पाद्रींच्या वृत्तीतील धोका जािून पहवत्र साम्राज्याच्या या संस्थापकाने 

त्याचं्या अहभलाषेबद्दल कानउघाडिी केली. त्याने पाद्रींना असा सवाल टाकला की, “ऐहिक गोष्टीत 
ढवळाढवळ करण्यािा त म्िाला काय अहधकार आिे? त मच्या सवइसंग पहरत्यागािा अथइ काय? त मिे 
खर्विक आहि मोठे पहरवार आहि अज्ञ जनाकंडून सक्तीने देिग्या वसूल करिे या गोष्टी पहरत्यागात कशा 
बसतात? मोठमोठी ििे उभारण्यापेक्षा िाहरत्र्यािी जोपासना करिे िे अहधक िागंले नव्िे काय?” िेि ज ने 
प्रश्न नंतरच्या शतकात प नःप नः हविारले जात िोते. आहि शवेटी त्यानीि धमइस धारिेला स्फूर्वत हदली. 

 
या प्रश्नािंा गर्वभताथइ िा िोता की साम्राज्याच्या घटनेिी फेरतपासिी करण्यािी आवश्यकता 

िोती. तीन ओटोंच्या कारकीदीच्या थोड्या कालावधीत आहधभौहतक सत्ताधारी वरिढ झाले िोते. जमइन 
सम्राट य टाहनक वशंािे लष्ट्करी सेनापती िोते. त्यानी पोपच्या गादीवर जमइन पोप बसहवले. “आहधभौहतक 
शासनािे मूलतत्व जी स्वाहधकारशािी (autocracy) ती अगदी प्रारंभीच्या काळापासून सत्ता 
बळकावण्याच्या ििइच्या मिववाकाकें्षला रोखून ठेवीत िोती. अखेरीस ते तत्व पहरित अवस्थला पोिून 
यशस्वीरीत्या प्रस्थाहपत झाल आहि साम्राज्यात मान्यता पावले. [रकेँ – हकत्ता.]” 

 
पि अकराव्या शतकाच्या अखेरीस िे संबंध बदलले आहि पोपशािीिे सावइहत्रक श्रेष्ठत्व पके्कपिी 

प्रस्थाहपत झाले. “पहवत्र रोमन साम्राज्या”ला व्यविारतः धमइसते्तिे स्वरूप प्राप्त झाले. साम्राज्याच्या 
घटनेत बदल केलयाखेरीज प्राप्त पहरव्स्थती बदलता येिे शक्य नव्िते. आहधभौहतक सत्ताधाऱ्यानंा जो 
बदल िवा िोता तो धमइसते्तवर स्वाहधकारशािी गाजहवण्यासाठीि. मध्यय गीन य रोपच्या धार्वमक जीवनात 
जो क्षोभ माजला िोता त्यािा स्फोट लयथूरच्या बडंाच्या रूपाने झाला. पोप कधीिी प्रमाद करीत नािी िे 
तत्व, देव आहि मािूस याचं्या संबंधात िस्तके्षप करण्यािा ििइिा िक्क, प रोहितशािीिी सत्ता आहि पाद्रींिे 
हवशषेाहधकार या सवांच्या हवरुद्ध लयथूरिे बडं िोते. त्याम ळे जमइनीिे आहधभौहतक सत्ताधारी त्याच्या 
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सािाय्याथइ धावनू गेले. लयथूरच्या स प्रहसद्ध प्रबधंाने साम्राज्याच्या घटनेत फेरबदल स िहवले िोते. त्याम ळे 
रोमिी सावइहत्रकता आहि पोपिी धमइसत्ता याचं्या शृखंलातून ते साम्राज्य म क्त िोिार िोते. 

 
हनकोलस व्िान क स याने साम्राज्याच्या घटनेत औपिाहरक फेरबदल करण्यािी सूिना स मारे 

शभंर वष ेआधी बेसलच्या प्रहतहनधीसभेप ढे केली िोती. हनकोलस िा स्वतः ििइिा एक पदाहधकारी िोता. 
त्यािे म्िििे असे की, साम्राज्यािी घटना बदललयाखेरीज ििइमध्ये स धारिा अशक्य आिे; कारि 
हविारातस द्धा या दोिोंिी फारकत करता येिे शक्य नव्िते. या भहूमकेवरून त्याने धमइसते्तच्या छत्रापासून 
राजसते्तिी म क्तता केली पाहिजे अशी मागिी केली. आपलया लिरीप्रमािे वळेोवेळी कोिािी मािसाकडे 
साम्राज्य स पूतइ करण्याच्या पोपच्या िक्काला त्याने हवरोध दशइहवला. त्याने प ढे असेिी साहंगतले की, देव 
आहि हिस्त याचं्याशी साम्राज्यािा एकप्रकारिा गूढ संबधं असतो आहि ििइपासून ते हनरपवादपिे स्वतंत्र 
असते. र्तकेि नव्िे तर ििइच्या शासनात भाग घेिे िा साम्राज्यािा केवळ अहधकारि नव्िे तर िक्किी आिे. 
त्याबरोबरि ििइच्या विइस्वातून आहधभौहतक सत्ता म क्त झालयानंतर हतच्या स्वाहधकारशािीवर घटनात्मक 
बधंने आहि समतोल िी असली पाहिजेत अशी हशफारसिी त्याने केली िोती. पि आहधभौहतक सत्ताधारी 
आपलया सते्तवर कोितीिी बधंने घालून घ्यावयाला तयार नव्िते. त्याम ळे व्िॉन क सिी सूिना बारगळली. 
मव्क्झहमहलयन िा सम्राट असताना असाि आिखी एक प्रयत्न झाला. पि तोिी फसला. प ढे र्. स. १४९५ 
मध्ये वम्सइच्या प्रहतहनधी सभेने साम्राज्यािी ज नी लष्ट्करी प रोहितशािी सत्ता शाबतू राखून जमइनीिे राजकीय 
ऐक्य साधण्याच्या िेतूने कािी योजना स्वीकारलया िोत्या. परंत  जमइनीच्या राजेलोकातील अंतगइत भाडंिे 
आहि सम्राटाशंी असलेले त्यािं मतभेद हमटू शकले नािीत. त्यािे पयइवसान पोपिी सत्ता कायम हटकण्यात 
झाले. अखेरीस धमइस धारिेने नवे पोथी तत्व, सैंद्धाहतक प्रामाण्य आहि प रोहितश्रेिी यानंी य क्त असे 
प्रहतस्पधी ििइ स्थापन करण्यात यश हमळहवले. पि धमइस धारिा साम्राज्याच्या घटनेत बदल करू शकली 
नािी चकवा रोमन ििइिी स धारिािी करू शकली नािी. लयथूर आहि कॅव्लव्िन या दोघानािी “सावइहत्रक 
ििइिे ऐक्य द भगंावयािे नव्िते. सगळ्या हिस्तधमीयानंा आपलया ििइमध्ये आिून त्यािंी स धारिा 
करावयािी असा त्यािंा दावा िोता. त्याचं्या मते त्यािेंि ििइ िे खरे ििइ िोते. पोपिे ििइ त्यानंा सैतानािे 
ििइ वाटत िोते. त्यात रिािारे नरकात जातील असे ते सागंत.” [हसनेबॉस– हकत्ता.] 

 
संस्थाबद्ध हिती धमािे अधःपतन आहि त्यािा अप रेपिा याम ळे हनमाि झालेलया असंतोषािे 

पहरिाम र्टलीप्रमािे जमइनीत क्राहंतकारक आहि मूर्वतभजंक स्वरूपािे झाले नािीत. कारि ज्याना या 
असंतोषािी भावना जािवत िोती. ते अद्यापिी धमाच्या पहरभाषेत हविार करीत िोते आहि ब हद्धवादािे 
समाधान करू शकिाऱ्या श्रद्धास्थानािा शोध घेत िोते. 

 
मध्यय गाच्या अखेरीस जमइनी केवळ म द्रिकलेिी जन्मभमूी एवढ्यासाठीि नव्िे तर तो िरतऱ्िेच्या 

कलािें आहि ि न्नरािे मािेरघर म्ििूनिी प्रहसद्ध िोता. त्याम ळे तेथे अत्यंत कसबी असा नागरी कामगार 
वगइ मोठ्या संख्येने अव्स्तत्वात आला; आहि संपन्न असा व्यापारी वगइिी तयार झाला. गोहथक हशलपािी 
धमइमंहदरे आहि ििइगृिे बाधंिाऱ्या हशलपकारािंी आहि स्थापत्यहवशारदािंी मोठी सेना तेथे हनमाि झाली. 
त्याहशवाय वादे्य बनहविारे, लाकूड आहि ब्राँझ याचं्यावर खोदकाम करिारे, धात कामािे कारागीर 
हशलपकार, हित्रकार असे िरि न्नरी लोक तेथे िोते. त्याचं्या उत्कृष्ट काराहगरीम ळे साऱ्या य रोपात जमइनीिी 
ख्याती पसरली. पि त्याकाळी व्यक्तींना कािीिी स्थान नव्िते. व्यविारोपयोगी वस्त  आहि अमर 
कलाकृहत हनमाि करिारे सृजनशील असे शकेडो आहि िजारो कामगार िे क ल, जात, जमात आहि 
व्यवसाय–संघ याचं्यापासून हभन्न असे मानले जात नसत. मध्यय गीन सम दायवादाच्या संहधप्रकाशातून 
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बािेर पडलेली अशी मिान कलावतंािंी फारि थोडी व्यव्क्तनामे र्हतिासात सृजनशील प रुष म्ििून 
मान्यता पावली आिेत. अलबटइ ड्य रेर, पीटर हविार, आहि िॅन्स िोलबीन िे यापैकीि िोत. िोलबीन िा तर 
रं्ग्लंडात पळून गेलयानंतरि हित्रकार म्ििून आंतरराष्ट्रीय कीर्वत त्याला लाभली. 

 
पधंराव्या शतकाच्या अखेरीस न्य रेंबगइ िे जमइनीिे ‘फ्लॉरेन्स’ म्ििून नावाजले िोते. व्यापार आहि 

उद्योग यानी गजबजलेले ते कें द्र िोते. उदयोन्म ख भाडंवलदार वगािे ते नम नेदार नगर िोते. तसेि 
ऑग्झबगइ िे शिर आर्वथक उलाढालीिे मोठे कें द्र बनले िोते. आहि प्रहतस्पधी लोंबाडइिी बरोबरी करू 
लागले िोते. सम्राट आहि पोप याना मोठमोठी कजे देिारी फ्य गेरािंी प्रभावी पेढी याि नगरात िोती. 
तथाहप जमइनीतील कोित्यािी मध्यय गीन नगराने कला आहि साहित्य याना आश्रय हदला नव्िता. र्तर 
प्रदेशापं्रमािेि येथेिी हशकलेला धनवान वगइ आपली धार्वमक मनोवृत्ती टाकून देऊ शकला नािी. 
“धमइस धारिेच्या आगमनाम ळे हशलपकार आहि हित्रकार याना वाईट हदवस आले. धार्वमक आहि 
सामाहजक अराजकाच्या जोरदार दट्ट्याम ळे जमइन जनतेिी मने द सऱ्या मागाकडे वळली. धमइ–कला 
नव्िे– सवाहधक हितािा हवषय वाटत िोता. बेसलिी भमूी जमइन हित्रकाराला अहतशय प्रहतकूल आिे िे 
पािून िोलबीन िा र्ंग्रज दरबाराच्या आश्रयाथइ पळून गेला िी गोष्ट मोठी सूिक आिे.” [हफशर– हकत्ता.] 

 
र्रॅस्मस आहि र्तर मानवतावादी यानी अव्िेहरलेला लयथूरवाद या उदयोन्म ख भाडंवलदारवगािी 

हविारप्रिाली म्ििून वाढली नािी चकवा पसरला नािी. सते्तसाठी धडपडिाऱ्या सरंजामी राजािंा आश्रय 
त्याला हमळाला. पोप आहि सम्राट या दोघानीिी प्रारंभीि ज्यावेळी लयथूरवर बदंी घातली, त्यावळेी 
सकॅ्सनीच्या र्लेक्टरने त्याला संरक्षि देऊन एका वषापेक्षािी अहधक काळपयंत लपवनू ठेवले. याि 
काळात त्याने प्रोटेस्टन्ट वादाच्या तववावर अखेरिा िात हफरहवला. धमइस धारिा िी मूलतः मानवी 
आत्म्याच्या पापम क्ती प्रीत्यथइ अस्सल धार्वमक कळकळीने प्रवृत्त झाली िोती. पि प ढे राष्ट्रीय जनआंदोलन 
िे हतिे स्वरूप नष्ट झाले. निून ‘हत्रदशवार्वषक य द्धा’िा [हत्रदशवार्वषक य द्ध (Thirty years war) िे य रोपमध्ये १६१८ ते १६४८ 
या तीस वषाच्या काळात िालू असलेले य द्ध. या य द्धािा प्रारंभ जमइनीत कॅथोहलक आहि प्रोटेस्टंट याचं्या झगड्याने झाला. प ढे त्यात य रोपातील 
बि तेक सवइ देश ओढले गेले. र्हतिासातील सवात भयानक आहि हवध्वंसक य द्ध म्ििून ते गिले जाते. वेस्ट फाहलआच्या तिाने त्यािा शवेट 
झाला आहि अखेरीस धार्वमक आहि राजकीय मतभेद हमटहवण्यात आले.] शाप जमइनीला भोवला नसता; आहि आर्वथक 
हवकासात तो दोन शतके मागे पडला नसता. स धारलेलया धमािा राजेशािीशी हनकट संबधं आला आहि 
हतच्या आश्रयावरि ती सवइस्वी अवलंबनू राहिली. त्याम ळेि भाडंवलदारी क्रातंीिे पूवइहिन्ि अशा 
शतेकऱ्याच्या बडंाला लयथूरने कडवा हवरोध केला. 

 
पाखंडी आंदोलने, त्यािप्रमािे नवजात धमइस धारिा यानी प्रारंभीच्या हिस्ती धमाच्या ध्येयािा जो 

उपदेश िालहवला िोता त्याने शतेकरीवगाच्या मनािी पकड घेतली िोती. सवइजि देवहपत्यािीि लेकरे 
असून हिस्ताच्या रक्ताने सगळेि पापम क्त िोतात अशी लयथूरिीि प्रारंभीिी हशकवि िोती. कालमान्य 
अज्ञानाच्या कृपाप्रसादाने शतेकरीवगइ अद्यापिी प्रामाहिकपिे धमइहनष्ठ राहिला िोता. सािहजकि लयथूरच्या 
म व्क्तसंदेशावर त्यानी हवश्वास ठेवला आहि असा हनष्ट्कषइ काढला की “संपहत्त चकवा दजा याचं्या बाबतीत 
हवषमता असता कामा नये” पि मध्यंतरीच्या काळात लयथूर आपलया मूळच्या अस्सल धार्वमक भहूमकेपासून 
च्य त झाला िोता आहि धमइस धारिेिे आंदोलन िे राजकीय आहि ईश्वरहवज्ञानात्मक आंदोलन झाले िोते. 
हसचकजेन याने मध्यय गीन सरदाराचं्या सािाय्याने शतेकरीवगािे कायइ िाती घेतले. शतेकऱ्याचं्या भाबड्या 
धमइभावनेने तो िेलावला िोता. अशावेळी भाडंवलदारी क्रातंीच्या या वैिाहरक अग्रदूताने (लयथूरने) 
त्याच्याि धार्वमक उपदेशाने उद्दीहपत झालेलया बडंािा हधक्कार केला, “देवाच्या आहि श भवतइमानाच्या 
कायद्याहवरुद्ध ते बडं आिे, अतएव ते जमइन राष्ट्राहवरुद्ध बडं आिे” असे त्याने जािीर केले. जिू कािी 
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जमइन राष्ट्र िे देवािे हनवडक जन असलेलया र्स्राएल राष्ट्रािे उत्तराहधकारी असलयािा दावा त्याला 
करावयािा िोता! 

 
श भवतइमानाने आत्म्याला स्वातंत्र्य हदले आिे या तत्वािे समथइन करण्यािा आव जरी अद्याप लयथूर 

आिीत िोता, तरी आता तो असे सागंू लागला की, “ते तत्व देिािी बधंनातून आहि मते्तिी कायद्याच्या 
हनयंत्रिातून स टका करीत नािी. शतेकऱ्याचं्या मागण्यानंा एक रहतभरिी मान्यता देण्यापेक्षा धमइशील 
हिस्त्यानी शभंरवळेा मरि पत्करावे िे बरे! सरकारने दयामाया दाखवता कामा नये. क्रोधािा आहि 
तरवारीिा समय जवळ येत िालला आिे. जोपयंत िालिाल करता येिे शक्य आिे तोपयंति देवासंबधंीिे 
कतइव्य म्ििूनि जोरािा आघात करिे भाग आिे. या कामी ज्याला मरि येईल तो हिस्तािा ि तात्मा 
िोईल. अशाप्रकारे आध्याव्त्मक व्यवस्थेवर िल्ला करताना जो बेडरपिा लयथूरने दाखहवला त्याि 
बेडरपिाने त्याने आहधभौहतक व्यवस्थेला पाचठबा हदला.” [रकेँ– हकत्ता.] 

 
धार्वमक आंदोलन या दृष्टीने धमइस धारिा िी लोकशािीवादी आहि स्वातंत्र्यवादी िोती. पि 

ज्यावळेी लयथूरने ईश्वरहवज्ञानािा सैद्धाव्न्तक कार्थयाकूट करून हतला खालच्या पातळीवर आिले त्यावळेी 
हतिे मूळिे स्वरूप लोप पावले. पोपबरोबरिे त्यािे भाडंि “ििइच्या संपत्तीवर लोभी नजर ठेविाऱ्या ऐहिक 
राज्यकत्याच्या अहभलाषेशी एकाि वळेी जमून आले.” [हफशर– हकत्ता.] 

 
पाखंडी आंदोलनािी कालमान्य उहद्दष्टे आहि मूलतवव े यािंा हनषेध या नात्याने धमइस धारिा 

यशस्वी झाली. कारि लयथूर कडवा धार्वमक मािूस असला तरी त्यािा धार्वमक हविार िा सािलेलया 
डबक्यासारखा िोता. हजज्ञासावृहत्त चकवा सहिष्ट्ि ता यावर त्यािा हवश्वास नव्िता. त्यािे असे ठाम मत िोते 
की; जीवनाच्या सवइ समस्याहवषयीिे अंहतम सत्य बायबलमध्येि शोधले पाहिजे. मानव िा देवाच्या 
िातातील असिाय्य बाि ले आिे. स्वतःिे भहवतव्य बदलण्यासाठी तो कािीिी करू शकत नािी. देवाच्या 
दयेला संपूिइपिे शरि जािे आहि त्याच्या अन ग्रिावर [अन ग्रि (Grace) याला हिस्ती ईश्वरहवज्ञानात एक हवहशष्ट अथइ आिे. 
तो अथइ असा की, पात्रापात्रतेिा हविार न करता देवाने मानवाला त्याच्या उद्धाराकरता चकवा त्याला पावन करण्याकरता हदलेले दयेिे दान. या 
अन ग्रिाच्या अनेक उपपत्ती आजपयंत लावण्यात आलया आिेत. त्यापैकी दोन प्रम ख आिेत : (१) रोमन कॅथोहलक ििइच्या मताप्रमािे मानवाच्या 
पापम क्तीसाठी येथू हिस्ताच्या कृपेम ळे त्याला हमळालेली देवािी देिगी म्ििजे अन ग्रि. (२) प्रोटेस्टंट पथंाचं्या मताप्रमािे पिात्तप्त पाप्याला क्षमा 
करण्यासाठी प्रभचू्या पे्रमािा वरदिस्त असा अन ग्रि यािा अथइ िोतो.] श्रद्धा ठेविे याति धमािे पाहरतोहषक मानले पाहिजे या 
गोष्टीम ळेि केवळ मानवाच्या उपजत द ष्टपिाला न ज मानता त्याच्या आत्म्यािे रक्षि िोऊ शकते. लयथूरने 
मानवतावादी पोप दिावा हलओ यािा “हिस्तहवरोधक” म्ििून हधक्कार केला. तो स्वतः कमालीिा 
मानवतावादहवरोधी िोता. म्ििून य रोपीय हविाराचं्या आहि ब हद्धवादािे संस्कार करिाऱ्या आंदोलनािा 
उगम लयथूरपासून िोिे शक्य नव्िते.” 
 

प्रोटेस्टंट आदोलन िे प ढे अनेक पथंात हवभागले गेले. त्या सवात लयथूरप्रिीत धमइस धारिेिा 
मानवताहवरोधी गाभा कॅव्लव्िनवादात [जीनीव्िािा मोठा धमइस धारक जॉन कॅव्लव्िन (र्. स. १५०९ ते १५६४) याच्या मतप्रमािीला 
कॅव्लव्िनवाद िे नाव आिे. लयथूरप्रमािेि कॅव्लव्िनने रोमिे ििइ आहि पोपशािी याचं्याहवरुद्ध बडं उभारले. पि त्याने हिस्त्यािंा पे्रमािा देव सोडून 
ज्यूंच्या कोहपष्ट देवाकडे धाव घेतली. त्यािा देव हनभळे सावइभौम देव िोता. कॅव्लव्िनिी प्रम ख पाि तत्वे येिेप्रमािे आिेत :– १ देव कािी हवहशष्ट 
मािसाना हनवडतो तीि मािसे पापम क्त िोऊन स्वगाप्रत जातात. २ हनवड आहि पापम क्ती पूवइप्राक्तनान सार िोतात. ३ देवािा अन ग्रि 
सवइसामर्थयइशाली असतो. ४ मानव िा सवइथा अधःपहतत आहि पूिइतया असिाय्य असतो. ५ अन ग्रिीत चकवा संत मािसे यािंी अवस्था शाश्वत असून 
त्यािें कधीिी पतन िोत नािी. 

 
मािूसिी अधःपहतत असला तरी त्याने हनराश न िोता नीतीने जगावे; नैहतक िागं लपिाने जगण्यात धमइ असतो; मािसाने 

उद्योगपरायि आहि काटकसरीने रिावे; र्त्याहद त्यािी हशकवि िोती. त्याने जीनीव्िात स्थाहपलेली धमइसत्ता त्याच्या ि क मतीखाली २३ वषे 
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िालली िोती. तो कडवा धमांध धमइस धारक िोता. सव्व्िइटस या वैद्याला रक्ताच्या अहभसरिािा शोध लावलयाबद्दल त्याने हजवंत जाळले िोते.] 
अहधक ठळकपिे हदसून येत िोता. जीनीव्िाच्या या ि कूमशिाने ‘र्व्न्स्टय हशओ’ या आपलया गं्रथात 
स धाहरत धमािी तववे माडंली ती अशी :– “मानवाच्या नैसर्वगक ग िािंाि तेवढा आपि हविार केला, तर 
त्याच्या मस्तकापासून तळपायापयंत िागं लपिािा लवलेशिी आढळून येत नािी. ... आमच्यामधून ज्या 
कािी उत्तम गोष्टी हनपजतात त्यास द्धा शरीराच्या अस्वच्छतेम ळे नेिमी दूहषत आहि द ग इिी िोतात.” सेंट 
पॉलच्या श भवतइमानािा लयथूरने जो हवपरीत अथइ लावला त्यात पूवइप्राक्तनवादािे पोथीतत्व अंगभतू िोते. 
तसेि त्याने ऑगव्स्टनच्या अन ग्रिाच्या हसद्धातंािे अहतव्याप्त भाष्ट्य केले िोते. िी दोन्िी कॉव्लव्िनच्या 
स धाहरत धमािी पायाभतू तत्व ेझाली. “अनाहदकाला”पासून देवाने पापम क्तीसाठी कािी हनवडक लोकानंा 
पसंत केले आिे. या हनवडक लोकाचं्या ग िवते्तिा र्इश्वरी अन ग्रिाशी कािीिी संबधं नािी. एखादा मािूस 
मूर्वतमंत सैतान वाटेल तरीिी तो पापम क्तीसाठी हनवडलेलयापैकी एक असू शकेल. कॅव्लव्िनच्या 
धार्वमकतेिा िा अहतरेक पाहिला म्ििजे एखाद्याला असे वाटेल की आपलया द ष्टपिािे पहरमाजइन 
करण्याकहरताि त्यािा जिू प्रयत्न िोता. कारि, “देवािे हनवडक गि जे आम्िी ते जर मानवाला 
त्याच्याि करामतीवर सोपव ूतर त्यािा आत्मा द ष्टपिाहशवाय द सऱ्या कशालािी पात्र ठरिार नािी” असे 
जािीर करण्यापयंत त्यािी मजल गेली िोती. म्ििून मानवाला स्वातंत्र्य असू नये, र्च्छास्वातंत्र्य तर 
असूि नये; कारि असा अहधकार त्याला हमळाला तर त्यािा तो द रुपयोगि करील. कॅव्लव्िनिा स धाहरत 
धमइ म्ििजे बंहदवासािंा कायदा िोता. कारि त्या धमाप्रमािे मानवप्रािी िा मूळिाि आहि कायमिा 
द रात्मा असलयाने त्याला पूवइप्राप्त पापी समजले पाहिजे. आहि त्याच्यावर सक्त देखरेख ठेवली पाहिजे. 
“देवत्वाला जगापासून वर शक्य हततके उच्चतेला नेण्याच्या भरात कॅव्लव्िनने ऐहिक जगाला अगदी खोल 
गतेत फेकून हदले आिे. देवाच्या कलपनेला सावइभौम प्रहतष्ठा प्राप्त करून देण्याच्या र्च्छेने त्याने मानवाच्या 
कलपनेला नीितेला नेले.” [स्टीफन झ्वार्ग ‘The Right to Heresy–’] हमग्य एल सव्व्िइस, सेबवॅ्स्टअन कॅस्टेलो याचं्या 
सारख्या त्या वळेच्या मानवतावाद्याना ‘फसफ सिारे साप’, ‘भ कंिारे क ते्त’, ‘सैतानािी अवलाद’ अशी 
शलेकी हवशषेिे कॅव्लव्िन मोजीत असे. सव्व्िइटसला तर त्याने हजवतं जाळले िोते. 

 
सोळाव्या शतकात य रोप स धारलेलया धमािी अमान षता आहि अत्यािार यानंी त्रासला पीडला 

आहि गाजंला िोता. त्याति जेझ र्टाचं्या [र्ग्नेहशअस लॉयोला याने र्. स. १५३४ मध्ये society of Jesus नावािा संप्रदाय स्थापन 
केला त्यािा अपभ्रंश िोऊन जेझ र्ट या नावाने तो ओळखला जाऊ लागला. या संप्रदायािा उदे्दश धमइस धारिेला हवरोध करून रोमन कॅथोहलक 
ििइिे रक्षि करून त्याला बळकटी आििे आहि पाखंडी लोकात हिस्ती धमािा प्रसार करिे िा िोता. कडक हशस्तीच्या संघटनेम ळे िा संप्रदाय 
प्रभावी झाला. हवद्वत्व, राजकीय प्रभाव आहि धार्वमक ठकबाजी यासाठी तो प्रख्यात िोता. या संप्रदायाच्या अन यायािंी ग प्तता आहि द टप्पीपिा 
याम ळे लोकाना त्याच्याबद्दल हतटकारा उत्पन्न झाला िोता. अनेक देशातून त्यािी िकालपट्टी झाली िोती व पोपनेिी त्याला बदंी घातली िोती.] 
धमइस धारिाहवरोधी आंदोलनाने सनातनी कळपात अद्यापिी राहिलेलया एकहनष्ठ भक्तानंा पश त लय करून 
सोडले िोते. मागच्या शतकात तेजाने तळपिारी मानवतावादािी ज्योत अहजबात जरी हवझली नव्िती तरी 
मालवण्याच्या पथंाला लागली िोती. पि खरोखरी तशी वस्त व्स्थहत नव्िती. धमइस धारिेनंतर लागलीि 
कािी वषात य रोपिे बौहद्धकजीवन ईश्वरहवज्ञानािे शबदावडंबर, आध्याव्त्मक अवनहत आहि अपार अज्ञान 
यानी डागळलेले िोते; तरी या वरच्या पषृ्ठभागाच्या आत मानवाच्या प नरुत्थानािा अव्ग्न ध मसत िोता. 
लयथूरवाद चकवा कॅव्लव्िनवाद यानी एकिी मोठा हविारवंत चकवा पहंडत हनमाि केला नािी. नािी 
म्ििावयाला मेलँक्थॉन िा त्याचं्यामध्ये पहिला आहि शवेटिाि पहंडत िोऊन गेला. व्झ्वंगलीप्रमािे 
त्यानेिी मानवतावादी म्ििूनि जीवनािा प्रारंभ केला िोता. अखेरच्या काळात मेलँक्थॉनिे लयथूरशी 
पटले नािी. हवशषेतः लयथूरिा र्च्छास्वातंत्र्याला जो कडवा हवरोध िोता त्याम ळ त्याच्यापासून तो दूर 
गेला. 
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कॅव्लव्िनच्या स्टोईक नीतीम ळे त्याकाळिी अनेक स हवद्य तरुि मािसे त्याच्याकडे आकर्वषली गेली 
िोती. सेबवॅ्स्टअन कॅस्टेलो िा त्यापैकीि एक िोता. पि तो प ढच्या हपढीिा मानवतावादी असलयाम ळे 
लवकरि त्यािा भ्रमहनरास झाला. हजनीव्िाच्या त्या अत्य त्सािी धमांधाने कॅस्टेलोिा हनदइयपिे छळ केला. 
“कॅव्लव्िनने केलेलया सव्व्िइटसच्या ख ना”िा हनषेध करण्यासाठी कॅस्टेलोने सन १५५१ मध्ये “सहिष्ट्ि तेिा 
जािीरनामा” प्रहसद्ध केला. िा जािीरनामा म्ििजे हृदय िलवनू सोडिारा मानवतावादी आलेख िोता. 
धमइस धारिा “हिस्ती मािसाच्या स्वातंत्र्या”िा प रस्कार करते या लयथूरच्या घोषिेला सव्व्िइटसला हजवंत 
जाळून कॅव्लव्िनने िरताळ फासला असा गंभीर आरोप त्याने केला. कॅस्टेलोने असे हलहिले की, “सत्यािा 
शोध घेिे आहि स्वतःला जे सत्य वाटते त्यािा उच्चार करिे िा कधीिी ग न्िा िोऊ शकत नािी. हनष्ठा 
कोिीिी कोिावर लादू नये. हनष्ठा िी म क्त असली पाहिजे.” 

 
* * * * 

 
र्ग्नेहशअस लॉयेलाने केलेली जेझ र्ट संप्रदायािी स्थापना िी घटनाि असे दशइहवते की, 

हरनेसन्सिी िेतना साऱ्या य रोपभर पसरली िोती. पोप आहि त्यािी प्रभावळ याना अशी धास्ती पडली की, 
धमइस धारिेच्या आंदोलनाच्या अन भवावरून धमात स धारिा करिे, हिस्ती धमािा मूळिा साधेपिा आहि 
श हिता प नः प्राप्त करून घेिे अशक्य आिे िे प्रत्ययास आलयाम ळे सवइत्र अश्रद्धा आहि नैराश्य फैलावले 
आहि मानवतावादािी नव्याने उसळी घेिारे बौहद्धक वातावरि प नः तयार िोईल. “नाव्स्तकवादी आहि 
एहपक्य रसवादी” जीवनदृष्टी उखडून टाकता येिे शक्य नव्िते. ज्या काळात देवदूताचं्या बडंाने आहि 
हततक्याि डोळ्यात भरिाऱ्या त्याचं्या अपयशाने य रोप हदपून गेला िोता, त्या काळात मानवतावाद केवळ 
मागइप्रतीक्षा करीत िोता. पि त्याबरोबरि तो मध्यय गीन समाज आहि हिस्ती संस्कृहत यािंा आध्याव्त्मक 
पाया हखळहखळा करीत िोता. शकै्षहिक संस्थािंा भेद करून य वकािंी मने काबीज करण्यािे काम त्याने 
िालू ठेवले िोते. र्रॅस्मस िा सोळाव्या शतकािा ‘हशक्षक’ ठरला िी गोष्ट उगाि घडली नव्िती! 

 
हरनेसन्सच्या मािसानी हवदे्यला हिस्ती मठ आहि हवद्यापीठे याचं्या कोंडाळ्यातून बािेर खेिून 

आिले. िे मठ शकै्षहिक आश्रम िोते आहि तेथेस द्धा हशक्षिािे ऐहिकीकरि झाले नव्िते. त्यािंा 
ईश्वरहवज्ञानाशी घहनष्ठ संबधं िोता. त्याचं्यावर प्राम ख्याने ईश्वरहवज्ञानािाि पगडा िोता. त्याकाळी 
ईश्वरहवज्ञानािे र्तके प्रस्थ माजले िोते की, रोजर बेकन सारख्यालास द्धा ते परमोच्च शास्त्र मानाव ेलागले. 
पधंराव्या शतकाच्या प्रारंभी व्व्ितोहरनो द फेलत्र याने मानवतावादी हशक्षिािी एक नवी पद्धती शोधून 
काढली. आहधभौहतक हशक्षि देिारी हवद्यालये स्थापन झाली. त्यात कवळ सामान्य हवद्याथीि नव्िेत तर 
ित रस्त्र नागहरक तयार िोत िोते. हशक्षिािी नवी पद्धहत मन आहि शरीर यािंा स संवादी हवकास घडवनू 
आिण्याच्या ग्रीक कलपनेवर आधारलेली िोती. हरनेसन्सिी मािसे अनैहतक िोती, हनदान रूढ 
नीहतहनयमािंी हफकर करिारी नव्िती अशी त्यािंी ख्याती झाली िोती ती योग्य नव्िती. कारि “आपले 
शरीर अधम आिे” िी संन्यासवादी हिस्ती कलपना त्यानी बेधडक ध डकावनू लावली िोती. आपलया 
शरीराबद्दल त्याना कधीि लाज वाटत नव्िती. आपलया शारीहरक जीवनाबद्दल त्याना हजतकी आस्था िोती 
हततकीि आस्था मनािी जोपासना करण्याबद्दल त्याना वाटत िोती. आहि म्ििूनि हित्र आहि हशलप या 
कलात र्तके उदात्त सौष्ठव ते प्राप्त करून घेऊ शकले. मानवी शरीरािी प्रमािबद्धता आहि स ंदरता यािें 
आदराने आहि पे्रमाने सूक्ष्म हनरीक्षि करिे आहि त्यािंा अभ्यास करिे िा हरनेसन्स कलेला बिर आििारा 
आवश्यक संकेत िोता. रुढ नीहतकलपना त्याज्य ठरलयाम ळे सौंदयइहवषयक नवी मूलये हनमाि झाली. 
र्रॅस्मससारख्या मािसाचं्या पहरश्रमाम ळे मानवतावादी हशक्षिपद्धहत साऱ्या य रोपभर पसरली. “त्याकाळी 
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मानवतावादी हविारावर आधारलेलया प्रहशक्षिाने घेतलेला आकार आहि त्यापेक्षािी हवशषे म्ििजे उदार 
जागहतक संस्कृतीच्या दृष्टीने त्या प्रहशक्षिािे मित्वािे पहरिाम िे पाहिले म्ििजे र्टलीच्या हरनेसन्सिा 
यापेक्षा अहधक िागंला प रावा सापडिार नािी िे पटलयाहशवाय रिात नािी.” [Cambridge Modern History.] 
“गली िार शतके य रोपात प्रिहलत असलेलया हशक्षिािी कलपना त्यािंीि आहि त्यानीि ते मूतइ स्वरूपाला 
आिले. त्या हशक्षिानेि हवहवध देशाचं्या य वकािंी एका समान हशस्तीत घडि केली आहि सवइ जनामध्ये 
बौहद्धक स संवाद प्रस्थाहपत केला. [J. A. Symonds, Renoissance in Italy.] 

 
लॉयोलाच्या सूक्ष्म दृष्टीने मानवतावादी हशक्षिातील धोका िेरला. ते हशक्षि मूलयािे नवे दंडक 

स्थापन करीत िोते तसेि नवी मूलयेिी हनमाि करीत िोते. ते हजज्ञासावृत्तीिी जोपासना करीत िोते, 
संशयवादाला उते्तजन देत िोते, ईश्वरहवज्ञानापेक्षा आहधभौहतक हवद्यानंा अहधक मित्व देत िोते आहि 
पोथीतत्वे ब द्धीच्या हनकषावर पारखून घ्यायला हशकवीत िोते. लॉयोलाच्या नेतृत्वाखाली जेझ र्ट 
संप्रदायाने मानवतावादाच्या घातकी प्रसाराशी सामना देण्यासाठी हशक्षिसंस्था संघहटत करण्यािी योजना 
आखली. य रोपीय य वकािा आत्मा काबीज करण्यासाठी मानवतावादी अध्यापकाबरोबर तो हनधारािा 
झगडा िोता. लॉयोला िा मिाधूतइ मािूस िोता. हिरकालीन योजना कायइवािीत आिून त्याने प्रवािाबरोबर 
विात जाण्यािे ठरहवले. “स्पॅहनश पाद्रींनी स्थापन केलेलया शाळातून आहि मिाहवद्यालयातून उत्कृष्ट 
हशक्षि देण्यात येत असे, हवदग्ध भाषाचं्या जोडीनेि तेथे शासे्त्रिी हशकहवली जात. त्यािा पहरिाम असा 
झाला की, लॉयोलाच्या साधनानीि त्यािा पराभव केला. जेझ र्ट शाळानंी आध हनक हशक्षिाच्या प्रसाराला 
फार मोठे सािाय्य केले. त्याबरोबरि शीघ्र गतीने वृचद्धगत पाविाऱ्या शास्त्रीय ज्ञानाच्या हशक्षिालािी त्यानंी 
िातभार लावला. जेझ र्ट पाद्रींनी नामाहंकत अध्यापक म्ििून थोड्याि अवधीत र्तकी कीर्वत संपादन केली 
की त्यानंा ज न्या हवद्यापीठातील अध्यासनाचं्या जागासंाठी पािारिे येऊ लागली. 

 
यािवळेी धार्वमक हविारपद्धतीिा अत्यंत प्रभावी हवद्रावक आपले कायइ करीत िोता. 

कोपर्वनकसमागून पॅरॅसेलसस अवतीिइ झाला. तत्पूवी अधइशतक हनकोलॉस क्यसूनॅस परृ्थवी आपलया 
आसाभोवती हफरिारा गोल आिे या हनष्ट्कषाप्रत पोिला िोता. टायकोब्रािीच्या “रुडॉलफ कोष्टका”ंनी 
[रुडॉलफ कोष्टके (Rudolphine Tables) िी खगोलशास्त्रीय कोष्टके असून टायको ब्रािीने केलेलया हनरीक्षिाच्या आधाराने केप्लरने ती तयार 
करून १६२७ साली प्रहसद्ध केली. जमइन बादशिा कायसर द सरा रुडॉलफ यािा आश्रय लाभलयाम ळे केप्लरने त्यािेि नाव त्या कोष्टकाना हदले.] 
खगोलशास्त्रात फार मोठी भर घातली िोती. सोळाव्या शतकाच्या अखेरीच्या वाझंोया दशकात गहॅलहलओ 
आहि केप्लर यािें संशोधन िालू िोतेि. जॅनसेनने सूक्ष्मदशइक द र्वबिीिा शोध लावला िोता. व्िॅन 
िेलमॉउंटने हनसगािा अभ्यास िालहवला िोता. हगलबटइने हवद्य त्घषइि आहि परृ्थवीिे ि बंकत्व िी शोधून 
काढली िोती. त्या शतकािी समाप्ती ब्रनूोच्या िौतात्म्याने झाली. 

 
सतराव्या शतकािे खास वैहशष्ट्य जे बौहद्धक जीवन ते सोळाव्या शतकाच्या गभात, जरी ते शतक 

वर वर आध्याव्त्मक ग्लानीिे वाटले तरीिी, सळसळत िोते. १७ व्या शतकाच्या या वैहशष्ट्याम ळेि ते 
आध हनक य गािा प्रारंभ समजले जाते. हवज्ञानाच्या द्वारे हनसगािे जे संशोधन िालू िोते त्याम ळे हनसगातीत 
शक्ती मानिे चकवा गृिीत धरिे आहि त्याद्वारे ब द्धीिे समाधान करण्यासाठी धमइश्रद्धा उभी करिे यािी 
आवश्यकताि राहिली नािी. आकाशातील गोलािें पहरभ्रमि आहि लंबकािे झोके यासारख्या हनरीक्षिात 
येिाऱ्या नैसर्वगक आहि भौहतक प्रहक्रयाचं्या यंत्रिेच्या नव्या ज्ञानाने हवश्वव्यवस्थेवरील गूढतेिे आवरि 
अंशतः का िोईना दूर झाले िोते. अतक्यइ अशा देवसंकेताच्या िातातील असािाय्य बाि ले आपि नव्िे यािी 
जािीव मानवाला िोऊ लागली. हनसगाच्या रिस्याच्या आवरिाखाली काय दडले आिे यािे ज्ञान प्राप्त 
करून घेण्याच्या सामर्थयािा अन भव मानवाला आलयाम ळे आतापयंत मानवी कतृइत्वाच्या आवाक्याबािेर 



 

 

अनुक्रम 

वाटिाऱ्या गोष्टी करण्यािे सामर्थयइ आपलयापाशी आिे िी जािीव त्याच्यामध्ये जागतृ झाली. आर्वकहमडीजिे 
ज ने पराक्रम आहि हलओनादो द व्व्िन्िीच्या उंि भराऱ्यािी हदव्य दृष्टी याचं्या स्मृतींना उजाळा हमळाला 
आहि मानवाच्या ठायी ठाम हवश्वास हनमाि झाला की हनसगाच्या यंत्रिेच्या वाढत्या ज्ञानाबरोबर 
हनसगइशक्तीवर ताबा हमळहवण्यािी ताकद मानवाला प्राप्त करून घेता येते. मानवाच्या सृजनशील 
प्रहतभेसमोर नवी दृश्ये उभी राहिली. मानव केवळ कलात्मक आहि वाङ्मयीन अक्षय भाडंारेि हनमाि करू 
शकतो असे नव्िे तर हलओनादोप्रमािे हनसगइयंत्रिेवर ि कमत िालहवण्यािी आहि पहरिामी स्वतःच्या 
आवडीप्रमािे जगािी प नरइिना करण्यािी स्वप्नेिी त्याला पडतात िे हसद्ध झाले. र्हतिासात अगदी 
पहिलयाप्रथमि रेनेसान्सच्या सृजनशील िेतनेने उद्दीहपत झालेलया आहि वाढत्या शास्त्रीय ज्ञानातून 
जन्मलेली दूरदृष्टी प्राप्त झालेलया मानवाला हनयमबद्ध हवश्वाच्या भव्योदात्त कलपनेशी स संवाद घडलयािा 
साक्षात्कार झाला. अगोिर देवािा अन ग्रि समजून हनमूटपिे मान्य केलेलया हनघृइि दैविक्रातील एक 
असािाय्य क्ष द्र अरी म्ििून रिाण्यािे याप ढे त्याला कारि नव्िते. स्वतःच्या सृजनशक्तीिीिी उदात्त 
जािीव अद्यापिी अगदी मोजक्या व्यक्तीप रतीि मयाहदत िोती. पि याि थोड्या व्यक्ती अंधाऱ्या 
भतूकालात आहि हवषण्ि वतइमानात आशा आहि आश्वासने यानंी भरलेलया भहवष्ट्यािा मागइ तेजाने उजळीत 
िोत्या. 

 
देवदूताचं्या बडंािी द दइशा उडालयाने य रोपीय मानव्याच्या र्हतिासातील धमाच्या य गािा अंत 

िोण्याला प्रारंभ झाला. त्याम ळे मानवाच्या बडंािे समथइन झाले. पूवीपेक्षािी अहधक तीव्रतेने या बडंािी 
आवश्यकता प्रत्ययास आली. हनवड करावयािी िोती ती देव आहि मानव याचं्याति. धमािी स धारिा 
करिे शक्य नव्िते. मानववशंाच्या ब हद्धवाहदत्वाच्या वैफलयातून जन्माला आलेलया प्राथहमक धमािा 
साधेपिा आहि हनमइळता िी तीव्र र्च्छा असूनिी अप्राप्य ध्येयि ठरली िोती. ग ंताग ंतीच्या समाजधारिेवर 
विइस्व राखण्यासाठी कोित्यािी धमाला संस्थाबद्ध िोिे अवश्य असते. त्याबरोबरि संघहटत आहि 
संस्थाबद्ध धमािी पोथीतत्वे आहि हसद्धान्त यानंा प्राथहमक मानवाच्या बीजावस्थेतील ब द्धीिे एकेकाळी 
समाधान करिाऱ्या साध्या धमािी मोहिनी आहि आकषइि प्राप्त िोिे शक्य नव्िते. म्ििून जीवनातील 
स्वाथइ, क्ष द्रता आहि क रूपता यातून मानवाला बािेर खेिून ईश्वरापाशी कालपहनक तादात्म्य पावलयाच्या 
ब्रह्मानंदाच्या उच्च अवस्थेला नेऊन सोडिे याप ढे धमाला शक्य राहिले नािी. मानवाला पाद्रींिा ग लाम 
करून चकवा पूवइप्राक्तनवादािा दीनवािा भक्त बनवनू धमइ केवळ त्याला हनकृष्टावस्थेला नेऊन त्यािे 
अधःपतन करीत िोता. मानव िा अतक्यइ देवसंकेताच्या स्वैर लिरीन सार अज्ञात सागरात र्तस्ततः 
िेलकावे खािाऱ्या असािाय्य काष्ठाप्रमािे झाला िोता. मानवाप ढे पयाय उभा िोता तो बडं करण्यािा, 
देवािे छत्र झ गारून देण्यािा, स्वतःिे भहवतव्य स्वतःच्या िाती घेण्यािा. 

 
रेनेसान्सने आध्याव्त्मक बडंािा तेजोमय मागइ प्रज्ज्वहलत केला िोता. धमइस धारिेने हिस्ती धमािी 

जीिइ सावइहत्रक व्यवस्था उध्वस्त करून टाकली िोती. ऐहिक आहधभौहतक सते्तिी मक्तेदारी राखण्याच्या 
स्पधेत देवाच्या परृ्थवीवरील दलालािंा जो अंहतम पराभव झाला त्याम ळे आध्याव्त्मक म क्तीप्रीत्यथइ 
झगडण्याला मानवाला उते्तजन हमळाले. पहवत्र साम्राज्य मोडून अनेक देश्य सत्ता प्रस्थाहपत झालया िोत्या. 
अत्यंत मिववाच्या ऐहतिाहसक घटना समातंर हदशनेे प्रगहत करीत िोत्या. मानवानी केलेलया ऐहिक 
कायद्यानंी ििइच्या कायद्यािी [Ecclesiastical Law (ििइिा कायदा) म्ििजे ििइच्या न्यायालयात िालिारा कायदा. िा कायदा 

मानवहनर्वमत शासकीय कायदा आहि ििइिा कायदा या दोिोंच्या आधाराने िालत असे.] जागा घेतली िोती. मानवाच्या शासनाने 
परृ्थवीवरील देवाच्या शासनािे उल्लंघन केले िोते. कालमान्य धमइव्यवस्था कोसळून पडली िोती आहि 
ईश्वरहवज्ञान चकवा हनसगातीत शक्ती यािंी अहधकृत नसलेली नैहतक व्यवस्था मानवािे ध्येय बनली. िे नवे 
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ध्येय प्राप्त करून घेण्यासाठी धडपडत रिािे िी पे्ररक शक्ती प ढच्या दोन शतकातील बौहद्धक प्रयत्न, 
सामाहजक हवजय आहि सासं्कृहतक पराक्रम त्याचं्या मागे उभी िोती. 

 
———— 
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प्रकरण ६ 
 

हनसगाचा कायदा 
 
[या अन वादात Law या शबदाला कायदा िा प्रहतशबद सामान्यतः उपयोहजला आिे. हनसगािा 

कायदा (Natural Law) म्ििजे हनसगातील घडामोडींिा, हनसगातील प्रहक्रयािंा सामान्य हनयम. 
हनसगइकायद्यािी कलपना हनरहनराळ्या अथांनी वापरण्यात येते. एक अथइ असा की, जगहनमात्याच्या 
आदेशाने िे कायदे हनसगात कायइ करीत असतात. द सरा अथइ असा की हनसगात मूलतःि जी हशस्तबद्धता 
असते ती या कायद्याच्या द्वारे व्यक्त िोते चकवा तो कायदा वास्तव घटनािें मानवी ब द्धी आहि प्रज्ञा 
याचं्याशी असलेले संवाहदत्व प्रकट करतो; हतसऱ्या अथी सृष्टीत घडिाऱ्या गोष्टींमध्ये जे सादृश्य चकवा 
स संगतता आढळून येते हनसगइकायदा िोय. िी सादृश्ये चकवा स संगती िी ज्ञानािा अंहतम आधार असतात. 
िा कायदा मानिाऱ्यािंी धारिा अशी असते की हनसगािे कायदे मानवसमाजाला बधंनकारक असून ते 
स्थाहपत कायद्याला पूरक असतात, चकवा त्याचं्या अभावी स्वतंत्रपिे कायइ करीत असतात. 
हनसगइकायद्यािी कलपना अगदी प्रथम स्टोर्क पथंीयानंी आिली. त्याचं्या काळच्या कायदेपहंडतानंी 
न्यायासाठी जे कायदे स्थापन केले त्यानंा ते हनसगइकायदे म्ििून मानीत असत. राष्ट्राराष्ट्रातील संबधंाचं्या 
कायद्यािािी त्यात समावशे िोत असे. जस्टीहनयन बादशािाने ‘हनसगाने सवइ प्राहिमात्राला हशकवलेले 
कायदे’ अशी हनसगइकायद्यािी व्याख्या केली. पीठपहंडतानंी देवकायद्यािा जो भाग प्रत्यक्ष प्रकटीकरिाने 
प्राप्त िोत नािी पि ब द्धीने त्यािे आकलन िोते तो हनसगइकायदा अशी कलपना माडंली. १८ व्या 
शतकातील ब हद्धवाद्यानंी मानवी समाजाच्या हवश्लेषिावरून हनसगइकायद्यापासून मानवाला प्राप्त िोिाऱ्या 
हनसगइहसद्ध िक्कािें (Natural Rights) तवव माडंले. िे िक्क म्ििजे जीहवत, स्वातंत्र्य आहि स खसाधना 
यािें िक्क िोत. लॉकने शासनव्यवस्थेत भागीदार िोण्यािा िक्क त्यात समाहवष्ट केला. िे िक्क आद्य असून 
त्यािें प्रामाण्य स्थाहपत कायद्यापेक्षािी श्रेष्ठ असते. हनसगइकायद्याच्या अवािीन कलपनेप्रमािे मानवजातीच्या 
सवइसाधारि हवकासाप्रीत्यथइ मानवी समाजाला अत्यावश्यक अशी हनयमािंी चकवा रूढरीतींिी संहिता 
म्ििजे हनसगइकायदा िोय. 

 
प्रािीनकाळी तीन प्रकारिे कायदे मानले जात िोते. (१) Jus Naturae हनसगइ कायदा (२) Jus 

civis लोककायदा–राज्यसंस्थेने केलेला कायदा आहि (३) Jus Gentium अंतरराष्ट्रीय व्यविारािा 
कायदा. मध्यय गात रोमन कायदा िाि लोककायदा समजला जाते असे. तसेि मध्यय गात तीन 
कायद्याचं्या कलपना प्रिहलत िोत्या. (१) Natural Law हनसगइ कायदा, (२) Canon Law धमइकायदा, (३) 
Civil Law लोककायदा. धमइकायदा यािा अथइ हिस्ती ििइ आहि त्यािे अन यायी यािें हनयमन करिारी 
संहिता असा िोता. धमइकायद्यापासून हभन्नत्व दशइहवण्यासाठी शासनसते्तच्या प्रस्थाहपत कायद्याला 
लोककायदा असे म्िित असत. त्याकाळी य रोपात प्राम ख्याने जस्टीहनयन बादशािाने घालून हदलेला 
रोमन कायदा िा प्रस्थाहपत कायदा िोता. तसेि Natural Law पासून हभन्नत्व दशइहवण्यासाठी Positive 
Law मानवहनर्वमत कायदा िा शबद प्रिारात िोता. मध्यय गाच्या अखेरीस देवकायद्यािी जागा 
हनसगइकायद्याने घेतली. देवाच्या ऐवजी हनसगावर अहधक भर देण्यात येऊ लागला. या प्रवृत्तीतून 
हनसगावर आधारलेलया हवद्या आहि शासे्त्र उदयाला आली. उदािरिाथइ Natural Philosophy भौहतक 
तववज्ञान, Natural History सृहष्टज्ञान, Natural Science भौहतक शास्त्र, Natural Theology नैसर्वगक 
ईश्वरहवज्ञान, र्त्यादी — अन वादक] 
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धमइ स धारिेनंतरच्या कालखंडातील बौहद्धक कोंडी िी खरी नसून वरवरिी िोती. धमइस धारिेच्या 
काळापयंत ईश्वरहवज्ञानािा व्यासंग िे सवोच्च बौहद्धक अध्ययन समजले जात असे. या कालमान्य 
व्यासंगाला लयथूरच्या हवध्वसंक कृत्यानंी आहि कॅव्लव्िनच्या धमइवेडेपिाने धक्का हदला. संवदेनशील आत्मे 
या अध्ययनापासून परावृत्त िोऊ लागले. १६ व्या शतकाच्या उत्तराधात साहित्य अगर कला याचं्या उदात्त 
कृती अभावानेि िमकत िोत्या. पि यािकाळात हवज्ञानािी वाटिाल हधमेपिाने िालू िोती. बौहद्धक 
कतृइत्वािे नव ेय ग अवतरले िोते. १६ व ेशतक संपण्यापूवीि सूयाला कें द्रस्थानी मानिाऱ्या खगोलशास्त्रािी 
हनहितपिे स्थापना झाली िोती. त्याम ळे हविाराच्या र्हतिासाने एक मिववािा प ढिा टप्पा गाठला. 
कोपरहनकस, टायकोब्रािी, केप्लर, िे आध हनक हवज्ञानािे संस्थापक १६ व्या शतकामध्येि िोऊन गेले. १७ 
व्या शतकाच्या आरंभी हलप्पेशइ या डि नेत्र-हवशारदाने पहिली दूरदर्वशका तयार केली. या यंत्रािे मिवव 
गहॅलहलओने तात्काळ ओळखले. त्याने स्वतः त्यािूनिी अहधक िागंली दूरदर्वशका तयार केली. ती जरी 
प्राथहमक स्वरूपािी िोती तरी आकाशािे हनरीक्षि करून अंतराळातील भ्रमिािंा शोध त्याला घेता आला. 
त्याम ळे सूयइकें द्रवादी खगोलशास्त्र भक्कम पायावर उभे राहिले. गहॅलहलओच्या शोधािा पहरिाम धक्का देिारा 
िोता. त्याच्या शोधाने ॲहरस्टॉटलच्या प्रामाण्याच्या परंपरेला िादरा बसला. गहॅलहलओने ‘जगाच्या दोन 
पद्धतींहवषयी प्रबधं’ या प्रहसद्ध गं्रथात सूयइकें द्रवाद मोठ्या समपइक रीतीने माडंला आिे. या गं्रथाम ळे त्या वृद्ध 
व्य त्पन्न मतीला मरेपयंत बहंदवास भोगण्यािी पाळी आली. त्याच्या या गं्रथाम ळे टॉलेमीच्या भकूें द्रमतािे 
समथइन करिारा ‘चसव्प्लहसओ’ िा ॲहरस्टॉटलच्या पथंातील तववज्ञानी मूखात गिला जाऊ लागला. 
गहॅलहलओने आध हनक खगोल शास्त्रािी स्थापना केली, र्तकेि नव्िे तर आध हनक वास्तवशास्त्रािा पायािी 
त्याने घातला. या पायावरि देकातइ आहि न्यटून यानंी वास्तवशास्त्र वाढहवले. अमेहरकेिा शोध िी 
मिववपूिइ घटना िोती. हतच्या मागोमाग मगेॅलनने परृ्थवीप्रदहक्षिा पूिइ केली. त्याम ळे परृ्थवी गोल आिे िे 
प्रत्यक्षपिे हसद्ध झाले. बायबलच्या प रािकथेवर िा आिखी एक ममी घाव िोता. तसेि शतकान शतके 
‘शास्त्रािंी रािी’ म्ििून गिलया गेलेलया ईश्वरहवज्ञानाच्या भव्य मंहदरावर आघात िोिे क्रमप्राप्त िोते. 
शवेटी, पधंराव्या शतकाच्या स रवातीला गटेनबगइच्या म द्रिकलेिा शोध लागला. त्यािे दूरगामी 
क्रातंीकारक पहरिाम घडून आले. म द्रिकलेतील आरंभीच्या ताहंत्रक अडििी दूर झालयानंतर ज्ञान आहि 
हवद्या याचं्या प्रसारािे प्रभावी साधन म्ििून म द्रिकलेिा प्रिार साऱ्या यरूोपभर झाला. यरूोपच्या सवइ 
प ढारलेलया देशात सोळाव्या शतकात प स्तके छापण्यािा धंदा िा एक हनयहमत व्यवसाय झाला. 

 
हवज्ञानाच्या प्रगतीने याहंत्रक हवश्वहवज्ञानािा [‘हवश्वहवज्ञान (cosmology) म्ििजे समस्त हवश्वािे शास्त्र. समस्त हवश्व 

िे स व्यवव्स्थत स बद्ध अशी एक पद्धती असून सवइसामान्य हनयमानंा अन सरून त्यािे व्यापार िालत असतात असे िे शास्त्र मानते. हवश्वािी पद्धती, 
रिना, उत्पत्ती आहि त्यािे कायदे या सवांिा हविार िे शास्त्र करते. याहंत्रक पद्धतीने बाह्य शक्तीहशवाय िालिारे हवश्वहवज्ञान िे याहंत्रक 
हवश्वहवज्ञान.] पाया घातला. धार्वमक हविारपरंपरेच्या दास्यातून मानवािे मन म क्त िोण्याकरता हवश्वहवज्ञान 
िा अत्यावश्यक संकेत िोता. म द्रि कलेच्या स लभ साधनाम ळे िा हवमोिनािा संदेश सवइदूर पसरला. नव े
बौहद्धक उत्थापन िे आता केवळ मठ आहि हवद्यापीठे याचं्याप रतेि मयाहदत राहिले नािी. यरूोपातील 
मानवतेिा एक मोठा भाग, बि तेक सगळे साक्षर सामान्य जन या उत्थापनाच्या प्रवािात ओढले गेले. त्यािा 
पहरिाम असा झाला की ईश्वरहवज्ञानप्रिीत हवश्वव्यवस्थेवरील प्रिहलत श्रदे्धला िादरा बसला आहि नव्या 
बौहद्धक दृहष्टकोिाला पोषक असे सासं्कृहतक वातावरि तयार झाले. िा नवा दृहष्टकोि म्ििजे हनसगाच्या 
कायद्याने जगाच्या सवइ व्यवस्थेिे हनयंत्रि िोत असते िी कलपना िोय. 

 
मध्यंतरीच्या काळात मानवतावादािे हशक्षि पसरत िालले िोते. त्याम ळे स हवद्य मािसािंी मने 

मूर्वतभजंक शास्त्रीय ज्ञानािा अंगीकार करायला तयार झाली िोती. या ज्ञानाच्या हवमोिक आवािनाला 
त्याचं्याकडून अहधक प्रहतसाद हमळत िोता. “मानवी प्रहतष्ठेिी जािीव िा प्रािीन काळात नीतीिा दूत 
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म्ििून कायइ करीत िोता. मध्यय गात पापािी जािीव िा नीतीिा दूत िोता. ... ... ... हवदे्यच्या 
प नरुज्जीवनाने बरीि मजल गाठेपयंत मानवी मनाला हवभहूतमववाच्या उदात्ततेिे दशइन झाले नव्िते. 
त्यानंतर प्रथमि ििइप्रिीत आदशइ मागे पडला आहि एक नवा आदशइ, नवी आकाकं्षा स्फ रि पावली. 
लोकाचं्या उत्सािाने नव्या हदशनेे वाटिाल करून राजकीय स्वातंत्र्य प्राप्त करून घेतले. िे स्वातंत्र्य प्राप्त 
झालयानंतर ते हनमाि करिाऱ्या प्रवृत्ती झपायाने वाढीला लागलया.” [डबलय ूर्. एच्.-लेकी The Rise of Rationalism 
in Europe.] 

 
नव्या य गािा आरंभ नव्या धतीच्या मािसानंी केला. िी नवी मािसे ईश्वर आहि मानव याचं्यातील 

गोंधळात टाकिाऱ्या गूढ संबधंािी चिता वािात नव्िती. ऐहिक गोष्टीिीि काळजी ती घेत िोती. मानवी 
अव्स्तववाच्या प्रश्नाकडे ईश्वरहवज्ञानाच्या दृहष्टकोिातून पािाण्यािे त्यानंी सोडून हदले आहि ब हद्धवादी 
नैहतक दृष्टीकोिािा त्यानंी अंगीकार केला. देवसंकेतािी अथवा हनसगातीत अहधष्ठानािी कव्लपतकथा 
त्यानंी सरळ बाजूला सारली. नव्या धतीिे िे मानव मानवी व्यविाराच्या हनयमनासाठी आहि शासनासाठी 
ऐहिक प्रामाण्यािा आधार शोधीत िोते. त्यापूवीच्या हकत्येक शतकात हविारध रीि मानव ईश्वरसंबंध आहि 
आत्म्यािी म व्क्त या प्रश्नाति गढले िोते. आहधभौहतक गोष्टीत आध्याव्त्मक शक्ती कसा िस्तके्षप करते, 
आहि ईश्वरी शासनािे कायदे करण्यािी पात्रता कोिािी, अशी गूढे सोडहवण्यािा िक्क ते सागंत िोते. पि 
नव्या य गािा पायंडा पाडिारे बौहद्धक ध रीि मानवा-मानवाच्या संबधंात संवाहदत्व कसे हनमाि करता 
येईल या ऐहिक प्रश्नािा हविार करू लागले. कालान रूप आपलया कतइव्यािी त्यािंी कलपना अशी िोती:- 
“बौहद्धक हवकासाला िालना देिाऱ्या मानवी प्रामाण्यािा शोध आम्िाला घेतला पाहिजे. ज्या प्रमािात 
जगाच्या यंत्रिेिे म्ििजे हनसगाच्या कायद्याच्या हक्रयािें आमिे ज्ञान वाढत जाईल आहि आमच्या स्वतःच्या 
कारिी भौहतक शक्ती लावण्यािे आमिे ज्ञान वाढीला लागेल त्या प्रमािात मानवािे भहवतव्य स धारिे 
शक्य िोईल आहि मानवािे सामर्थयइ आहि प्रहतष्ठा वृचद्धगत िोतील, िे हवधान मान्य करावे लागेल.” [जे. 
डबलय.ू िेपर– The Intellectual Development of Europe.] 

 
राजकारिािे ऐहिकीकरि िे या नव्या य गािे ठळक वैहशष्ट्य िोते. राजकीय हसद्धान्त आहि 

आर्वथक तवव ेयािंी ईश्वरहवज्ञानाच्या दास्यातून म क्तता झाली आहि ििइच्या विइस्वातून ती बािेर पडली. 
राजकीय हसद्धान्त आहधभौहतक अहधष्ठानाच्या आधारावर तयार करण्यात आले आहि आर्वथक तवव ेमानवी 
कलयाि दृष्टीसमोर ठेवनूि हवकहसत झाली. राजाच्या दैवी िक्काच्या मध्यय गीन तववािे खंडन िोऊन 
राजकारिािे ऐहिकीकरि झाले. हनसगाच्या कायद्यािी संकलपना आहि सामाहजक करारािे गृिीत तत्व 
यानंी राजकीय शासन आहि सामाहजक संघटि या लौहकक सत्तानंा नव ेअहधष्ठान प्राप्त करून हदले. 
सोळाव्या शतकात रोमनििइच्या सावइहत्रकपिािे हवघटि स रू झाले. त्याला समान्तर अशा ‘पहवत्र 
साम्राज्या’च्या ऱ्िासािी प्रहक्रया स रू झाली. शालइ मेनच्या काळापासून पोप आहि सम्राट िे धमइसते्तिे म्ििजे 
भावी हिस्ती जगाच्या व्यवस्थेिे हद्वहवध अहधपती िोते. या दोघामंध्ये सावइभौमत्वासाठी सिाश ेवष ेअखंड 
झगडा िालू िोता. आहि अखेरीस सम्राटािी आहधभौहमक सत्ता आहि पोपिी आध्याव्त्मक सत्ता या दोिोंिे 
नाममात्र अव्स्तत्व हशल्लक राहिले. प्रथम रं्ग्लंड आहि फ्रान्स येथे आहि मागािून र्तर देशात सावइभौम देश्य 
राज्यसत्ता स्थापन झालया आहि त्यानंी सम्राटािा अहधकार नष्टप्राय केला. धमइस धारिेने रोमन ििइच्या 
सावइहत्रक-पिाला शि हदला. पहवत्र साम्राज्यािी औपिाहरक प्रहतष्ठा स द्धा भगं पावली. हिस्ती धमइसते्तिे 
मध्यय गिी संप ष्टात आले िोते. हतच्या जागी नवी व्यवस्था येिे अवश्य िोते. या नव्या व्यवस्थेत धमावर 
हवज्ञानािे प्रभ त्व प्रस्थाहपत करावयािे िोते. मानवहनर्वमत कायदे आहि आहधभौहतक हविार यानंी ऐहिक 
राजकीय लोकसमूि आहि त्यातील पौरजन याचं्यातील परस्पर संबधंािें हनयमन करावयािे िोते. 
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याि काळात बोहदन, माँतेन, देकातइ, बेल, ग्यासेंदी, िॉबज, बेकन आदी संशयवादी, समीक्षक, 
हनभळे नाव्स्तक, आहि पट्टीिे जडवादी अशी नव्या धतीिी मािसे नव्याने आघाडीवर िमकत िोती. तत्पूवी 
यरूोपच्या र्हतिासात पोप आहि राजे रजवाडे, पाद्री आहि धमाहधकारी यानंी एकि गदी करून सोडली 
िोती. मानवी िेतना फ लून आली; हतने सोळाव्या शतकातील वरकरिी बौहद्धक कोंडी फोडून टाकली. 
मध्यय गीन समाजािे बौहद्धक आहि सासं्कृहतक मंहदर ज्याचं्या िललयाम ळे कोलमडून पडले, त्यात हवशषेतः 
हिहकत्सक वृत्तीच्या तीन व्यक्ती िोत्या. या हतघािंी ित्यारे वगेवगेळी िोती. माँतेन, देकातइ आहि बेल या 
हतघापंैकी माँतेनने संशयवादाच्या सिाय्याने भोवतालच्या संस्थाचं्या प्रकारािंी तपासिी केली. त्यािा 
दृहष्टकोि कालमान्य म खवयानंा चकवा थोताडंानंा बळी न पडिाऱ्या व्यविारी मािसािा िोता. त्या 
दृहष्टकोिातून हवहवध पारंपहरक मतािंी त्याने छाननी केली. माँतेनिी समीक्षा कािीशी उथळ असूनिी 
हवध्वसंक िोती. कारि ती धोपट ब द्धीिी पकड घेत िोती. ज्या ईश्वरहवज्ञानाने शतकान शतके स हवद्य मने 
मंत्रम ग्ध केली आहि ब द्धीवादाला गिाडंी हदली, त्या ईश्वरहवज्ञानाच्या म ळाति देकातइने आपलया 
हिहकत्सेिी क ऱ्िाड िालहवली. देकातइच्या पद्धतीने सारी पूजनीय मते संशयवादाच्या म शीत ओतली आहि 
तावनू स लाखून काढली. या म शीत स्वतःहसद्ध आहि अन भवहसद्ध सत्याचं्या मागइदशइनाने िालिाऱ्या 
स्वतःच्या हनिइयशक्तीवरील हवश्वास सोडला तर र्तर प्रत्येक गोष्ट हवतळत िोती. देकातइने 
मानवतावादाला तववज्ञानािा भक्कम पाया हदला. बेलिा संशयवाद िा पहंडतािा िोता. वॉलतेरच्या शलैीत 
शबदाचं्या हठिग्या तो उडवीत असे; पि आपली दोषदृष्टी सोडत नसे. र्तके करूनिी पाहंडत्यािी प्रहतष्ठा 
त्याने साभंाळली िोती. संशयवादािा आिायइ बेल िा आध हनक समीके्षिा संस्थापक आिे. ज न्या 
हविारपद्धतीतील तकइ दोष त्याने उघड करून दाखहवले, त्याचं्यातील हवसंगती आहि मूखइपिा िव्िायावर 
आिली. त्या हविारपद्धतीिे य क्तीवादाने खंडन करण्यािी त्यािी िातोटी ममाघाती िोती. या हत्रहवध 
िललयाप ढे मध्यय गािा ध व्वा उडाला; अंधःश्रदे्धच्या पाशापासून धार्वमक हविारपद्धहत तोडलया गेलया; 
ब हद्धवादाला गूढ आहि प्रबोधनहवरोधी ईश्वरहवज्ञानाशी त्याने िालहवलेलया अनैहतक प्रियािी लाज वाटू 
लागली; अहभजातवादािी वाझंोटी हवद्या आहि सासं्कृहतक कृहत्रमता िव्िायावर आली. सृजनशील 
आत्म्यानंा मोकळेपिाने वावरण्यासाठी, कायद्यािी नवी मूलतववे स्थापन करण्यासाठी, नवे राजकीय 
हसद्धान्त हनमाि करण्यासाठी, समाजहवकासाच्या नव्या ध्येयािंी स्वप्ने पािण्यासाठी आहि नव ेसासं्कृहतक 
आदशइ संकव्लपण्यासाठी वातावरि कसे अगदी स्वच्छ झाले िोते. प्रयोजनवादी व्यवस्था आहि धमइ यािंा 
भस्मास र मानवाच्या प्राथहमक अवस्थेतील बाहलश ब हद्धवादाने हनमाि केला िोता. त्या हवरूद्ध मानवाने बडं 
उभे केले. तसेि हवज्ञानाच्या प नरुज्जीवनाने मानवाला जे ज्ञान प्राप्त झाले त्यातून त्याच्या सृजनशक्तीिी 
जािीव हनमाि झाली. त्या बडंाने आहि हवज्ञानाच्या प नरुज्जीवनाने आध हनक संस्कृतीिा पायंडा पाडला. या 
आध हनक संस्कृतीत सामावलेलया अगहित अशा िागंलया आहि वाईट स प्त शक्ती प ढच्या शतकात 
पहरस्फ ट पावलया. 

 
सोळाश ेपिंवीस साली प्रहसद्ध झालेला ग्रोहतयसिा “य द्ध आहि शातंता यािंा कायदा” िा गं्रथ 

यरूोपच्या आध हनक राजकीय पद्धतीच्या य गािा आरंभ िोता, असे त्यािे विइन केले जाते. मध्यय गाच्या 
अखेरीस यरूोपात अराजक माजले िोते. सगळ्यािें सगळ्याहंवरुद्ध य द्ध िालू िोते. शालइ मेनने स्थापन 
केलेली लष्ट्करी प रोहितशािी व्यवस्था अंतगइत बेबनावाम ळे हवस्कहळत झाली िोती. त्याम ळे अत्यािार, 
धमांधता आहि सनातनवाद याचं्याहशवाय द सरे प्रामाण्यि राहिले नव्िते. सद्ब द्धीिे स्वातंत्र्य आहि 
वैयव्क्तक हनिइय यािें िक्क मागिारे जे िोते, त्याचं्या लेखी ििइच्या शासनाच्या कायद्यािा अहधकार नष्ट 
झाला िोता. साम्राज्यािे कायदे केवळ ध डकावनू लावण्यासाठीि िोते. मध्यय गाच्या मोडकळीस आलेलया 
व्यवस्थेतून बािेर पडलयानंतर प नरुज्जीहवत यरूोपला ऐहिक आहि नैहतक अहधष्ठानावर आधारलेलया 
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ब हद्धप्रमाि, नव्या कायदापद्धतीिी गरज िोती. िी गरज ग्रोहतयसच्या गं्रथाने भागहवली. हनसगाच्या 
कायद्याच्या ज न्या कलपनेत यरूोपला नव ेअहधष्ठान सापडले. प्रोटेस्टंट आहि कॅथोहलक या दोन्िी पथंानंा ते 
पटले. थॉमस ॲहक्वनासच्या प्रामाण्याला अन सरून कॅथोहलकानंी हनसगइ कायदा िा “देवािा अप्रकट 
कायदा” आिे असे मानले. ॲहक्वनासिे प्रामाण्य मानायला प्रोटेस्टंट तयार नव्िते. परंत  हनसगइकायद्यािा 
आधार रोमन कायदेपहंडतानंी घेतला िोता. त्या कायदेपहंडताचं्या प्रत्यक्ष प्रमाित्वािा आदर प्रोटेस्टंट 
करीत िोते. ग्रोहतयसच्या गं्रथाला “यरूोपिी स्वयंस्फूतइ संमती” [िेन्री मेन– Ancient Law.] हमळाली. कारि 
त्याने “नैहतक आहि कायदेशीर न्यायपद्धतीिा पाया घातला. िी पद्धती हवद्वान लोकानंा भरीव वाटली 
आहि व्यविारी मािसानंा भ्रामक वाटली नािी.” [Cambridge Modern History.] ग्रोहतअस िा पीठपहंडती हवदे्यत 
तयार झालेला मानवतावादी िोता. म्ििून त्याच्या कायद्याच्या प्रबंधाला तववज्ञानाकडे कल असलेले 
धार्वमक न्यायशास्त्रवतेे्त आहि हससेरोच्या परंपरेपासून स्फूर्वत घेतलेले रेनेसान्सिे कायदेपहंडत या दोघािंीिी 
मान्यता हमळाली. 

 
साऱ्या मध्यय गात कायद्यािे उगमस्थान दैवीि मानण्यात येते िोते. सोळाव्या शतकाच्या अखेरीस 

मानवाच्या व्यव्क्तत्वाला मिवव प्राप्त झाले. त्याला अन सरून कायद्याच्या कलपनेमध्ये प्रगाढ बदल घडून 
आला. प्रत्येक मानवी प्राण्यावर प्रहतष्ठा आहि स्वायतत्ता या ग िािें आरोपि केलयाने त्यािे दूरगामी 
पहरिाम प्रत्ययास आले. “या गृिीतकावरून अनेक हनष्ट्कषइ प्रत्यक्षपिे हनष्ट्पन्न झाले. िे गृिीतक ब द्धी िीि 
हनसगइकायदा म्ििजेि देवकायदा म्ििून मान्य करावी असा दावा प्रत्येक व्यक्ती का करते आहि आपले 
कतइव्य म्ििून हतला मान्यता का देते यािे स्पष्टीकरि करते. तसेि त्याने सगळ्या मानवी न्याय संस्थानंा 
पाया हमळवनू हदला. या न्यायसंस्था अखेरीस नैहतक मूलतत्वाशी एकरूप िोतात. त्या अंहतमतः साऱ्या 
मानवजातीिी एकि संघटना चकवा समाजसंस्था असावी िे ध्येय प्राप्त करून देतात.” [The Ideas of Natural 
Law and Humanity in World Politics.] 

 
या गाढ पहरवतइनािा पहरिाम असा झाला की हनसगाच्या कायद्यािी कलपना ईश्वराच्या 

ि क मतीतून म क्त झाली. हनसगइ-कायद्यािा संबंध मानवी ब द्धीशी जोडला गेला. हनसगाच्या कायद्याच्या या 
नव्या कलपनेिा हवकास ग्रोहतअसने केला, त्याने त्यािी व्याख्या अशी केली, – “हनसगइ कायदा िा सरळ 
ब द्धीिा आदेश आिे. िी सरळ ब द्धी एखादे कृत्य ब हद्धप्रमाि हनसगाशी ज ळिारे आिे की नािी, नैहतक 
दृष्ट्या ते टाकाव ूआिे की आवश्यक आिे, िे हदग्दर्वशत करते, आहि पहरिामेकरून हनसगािा हनमाता जो 
देव त्याने असे कृत्य आज्ञाहपले आिे की मना केले आिे, िे दाखवनू देते” [ह्यगूो ग्रोहतअस– Prolegomena.] 

 
थोडक्यात नेदलंडच्या या ॲडव्िोकेट जनरलने तयार केलेली कायद्यािी पद्धती भतूकाळच्या 

सगळ्या अन भवावर आधारली िोती. त्या अन भवािे भावरूप पहरिाम त्या पद्धतीत समाहवष्ट झालयाम ळे 
नव्या पहरव्स्थतीच्या गरजा ती भागव ूशकली. ग्रोहतयस िा प्रोटेस्टंट िोता. पि तो र्रॅस्मसिा सिाध्यायीिी 
िोता. र्रॅस्मस प्रमािे धमइस धारिेपासून तो परावृत्त झाला िोता. “सवइ गोष्टींिा हविार करता धमइस धारिेने 
िागंले करण्यापेक्षा अपायि अहधक केलेला आिे असे त्याला वाटत िोते.” [िेपर– The Intellectual Development 

of Europe.] ििइमध्ये स धारिा िोिे शक्य नव्िते. प्रगमनशील हविारानंा आहि आंदोलनानंा धार्वमक 
हविारसरिीच्या मयादा ओलाडूंन पलीकडे जाव ेलागते िे अन भवाने हसद्ध झाले िोते. ग्रोहतयस अशा 
काळात जगला की त्या काळी सवइ हविारी मािसे “असा सवाल करीत िोती की, हवरोधकानंा शासन 
करिाऱ्या रोमिी सूडब द्धी आहि सर्विटसला पकडून त्याला हजवतं जाळिाऱ्या कॅव्लवनिा कू्ररपिा यात 
फरक काय आिे?...... ज्या पहरव्स्थतीत या द दैवी भीषग्वराला हितेकडे नेण्यात आले ती पहरव्स्थती 
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समजलयानंतर धक्का बसला नािी असा एकिी हविारी चकवा धार्वमक मािूस स धारलेलया यरूोपात नव्िता.” 
[हकत्ता.] 

 
ग्रोहतयस िा रेनेसान्सिा मािूस िोता. ज्यावळेी यरूोपिी बौहद्धक कोंडी झाली िोती त्यावेळी 

मानवतावादी िेतनेिी जोपासना करून मानवतावादी हवदे्यिा प्रसार करिारी जी मािसे िोती त्यापैकी तो 
एक िोता. प्रामाण्याहवरुद्ध बडं करिे आहि वैयव्क्तक हजज्ञासा आहि हनिइय ब द्धी यािंी स्थापना करिे िे 
धमइस धारिेिे भावरूप हवशषे िोते. ग्रोहतयस िा या हवशषेािंा प्रहतहनधी िोता. अहवभाज्यता िी स्वातंत्र्याला 
हवरोधी असते. कॅथोहलक ििइच्या भक्ताला व्यव्क्तशः त्या ििइिा सावइहत्रकपिा िा आध्याव्त्मक 
ग लामहगरीि वाटत िोता. संस्थाबद्ध धमािी एकसंध रिना उध्वस्त करून धमइस धारिेने आध्याव्त्मक 
म क्तीिे कायइ साधले. पि िे करताना हतने पयायी सवाहधकारशािी स्थापन केली. धार्वमक अहवभाज्यतेिी 
मोहिनी एकदा जी नािीशी झाली ती प नः प्रस्थाहपत िोऊ शकली नािी. सद्ब द्धीिे स्वातंत्र्य आहि टीका 
करण्यािा िक्क मान्य झालयाम ळे अनेक फ टीर पथं हनमाि झाले. त्या सवात प्रोटेस्टंट पथं िाि हवजयी 
ठरला. ज लमी अहवभाज्यता नािीशी झालयाने स्वातंत्र्याच्या कायाला िालना हमळाली. धमइस धारिेिे 
हनिायक मिवव िेि िोते. धमइस धारिेिा तो वारसा िोता. त्यािे ममइग्रिि करिाऱ्या मानवतावाद्यापंैकी 
ग्रोहतयस िा एक िोता. 
 

हनसगइ-कायद्यािी कलपना मानवाच्या म क्तीप्रीत्यथइ िाललेलया झगड्याच्या र्हतिासातील एक 
मिववािा टप्पा िोती. त्या कलपनेने हनसगातीत शक्तीवरच्या श्रदे्धतून मानवािी म क्तता केली. खरे पािता, 
हनसगातीत शक्तीिे मानवाला कधी आकलन करता आले नव्िते चकवा त्या शक्तीवर तो कधी मातिी करू 
शकला नव्िता. ती हनव्वळ एक कलपना िोती. उलटपक्षी हनसगइकायदा या जगािा कायदा आिे, त्याम ळे 
त्या कायद्यािे व्यापार कसे िालतात िे मािसाला समजू शकते आहि त्याच्याशी स संवादी असे जीवन 
त्याला जगता येते. हनसगइ-कायद्यािी कलपना िी अन भवाने प्राप्त झालेली कलपना आिे. तीत गूढ असे 
कािीिी नािी. हनसगािा हनयहमतपिा िी हनत्याच्या अन भवािी गोष्ट आिे. म्ििून हनसगइ-कायद्यािी 
कलपना मानवाच्या उपजत ब हद्धवादातून हनमाि झाली. धमािािी उगम याि कलपनेतून झाला. 
हनसगइकायदा िा मानवाच्या बौहद्धक हवकासक्रमात हवहवघ स्वरूपात प्रगट झाला आिे; मानवजातीिा तो 
वारसा आिे; त्या नात्याने वाढत्या शास्त्रीय ज्ञानाने तो समृद्ध िोत गेला आहि आध हनक संस्कृतीच्या 
हविारपद्धतीच्या पायािा घटक झाला. 

 
हवज्ञान आहि तववज्ञान यािे आद्यजनक असे प्रािीन ग्रीसिे हविारवतं हनसगइवादी िोते. त्याचं्या 

हविारातून हनसगइकायद्याच्या कलपनेिा उगम झाला. िाि कायदा प ढे आध हनक संस्कृतीिे य ग प्रस्थाहपत 
करिाऱ्या बौहद्धक जीवनािे मागइदशी तवव झाला. हवज्ञानाच्या प नरुज्जीवनाने सािहजकपिेि 
हनसगइकायद्यािे प नरुद्दीपन झाले. हनसगइकायदा िा हनसगइघटनाचं्या कारिािंी आरंभी जी हिहकत्सा स रू 
झाली िोती, हतिा प्रयािचबद  िोता. तसाि तववज्ञानाच्या हविारािंािी तो प्रयािचबद  ठरला. ग्रीक, 
प रािकथात आहि मिाकाव्यात दैव चकवा हनयती िी देवापेक्षािी अहधक मित्वािी िोती. त्यािें देवस द्धा 
दैवाधीन िोते. दैव िे अहतहदव्य शक्ती नव्िते. चकवा देविी हनसगातीत नव्िते. हनसगइ िेि अंहतम सत्य िोते. 
त्याच्याबािेर चकवा पलीकडे कशािेिी अव्स्तत्व नव्िते. देवस द्धा हनसगइकायद्याच्या अंहकत िोते. “सगळ्या 
ग्रीक हविारावर दैवािा फार मोठा प्रभाव िोता. कदाहित ज्या कारिाम ळे त्याचं्या हवज्ञानाने 
हनसगइकायद्यावर श्रद्धा ठेवली त्यापैकी दैव िे एक मूल कारि असाव.े” [बरांड रसेल– A History of Western 
Philosophy.] 

 



 

 

अनुक्रम 

दैवािी (fate) कलपना िी हनयहतवादािी प्राथहमक संकलपना िोती. हतिा अथइ असा िोता की 
हनसगइ िा हभन्न आहि हवरोधी घडामोडींिे अस्ताव्यस्त हमश्रि नव्िता चकवा तो स्वैर हनसगातीत 
देवसंकेताच्या आधीन नव्िता. हनसगइ िी हनयमबद्ध पद्धती आिे. थेलस, अनॅग्झीमडँर, िेरॉव्क्लटस आदी 
ग्रीक हविारवंतानंी असे गृिीत धरले की प्रत्येक वस्तूिी उत्पत्ती असीम आहि शाश्वत अशा एकाि 
मूलवस्तूतून झाली. मूलवस्तूहवषयीच्या त्याचं्या कलपना वगेवगेळ्या िोत्या. थेलसने पािी िे मूलवस्त  
कव्लपले. िेरॅव्क्लटसला अग्नी िे मूलवस्त  वाटले. र्तरानंी द सऱ्या कािी मूलवस्त  कव्लपलया. पि त्या 
सवांिे एका गोष्टीत एकमत िोते ते म्ििजे मूलवस्तूि अन भवाला येिाऱ्या हवहवध वस्तूत हभन्न रूपे धारि 
करून प्रकट िोते. या वस्त  एकमेकात रूपान्तहरत िोतात आहि प नः आपलया समान मूलस्थानात हवलीन 
िोतात. जगाच्या सत् आहि भवत्िी (being and becoming) [Being– सत् म्ििजे जािीव असिारे अव्स्तत्व. हदक् 
चकवा काल, वास्तव चकवा कलपना यात मूतइ वस्तू म्ििून ज्यािे अव्स्तत्व असते ते. 

 
Becoming– भवत् म्ििजे अव्स्तत्वात येण्यािी हक्रया; अव्स्तत्वाच्या अवस्थातंरािा क्रम. थोडक्यात म्ििजे भवत् िे सत्िी प्रहक्रया 

आिे.] िी प्रहक्रया हनसगइकायद्याच्या व्यापाराने िालते असा समज िोता. प्रािीन ग्रीक हविारात 
हनसगइकायदा “न्याय” [न्याय (justice) िा शबद वेगवेगळ्या काळी हभन्न हभन्न अथाने वापरण्यात आला आिे. प्रािीन ग्रीकानंा न्याय म्ििजे 
मानवानी परस्पराशी ऋज तेने आहि रास्तपिे वागण्यािे तवव असे वाटत असे. ऋज ता िा त्यानंा सवात मित्वािा सद्ग ि वाटत असे. प्लेटोच्या 
कलपनेप्रमािे ‘आदशइन्याय’ (Ideal justice) सहदच्छेच्या कृत्याच्या योगाने समाजात जो पूिइ स संवाद हनमाि िोतो त्याम ळे प्राप्त िोतो. 
ॲहरस्टॉटलच्या मते न्याय म्ििजे द सऱ्याशी सद्वतइन करिे िोय. आध हनक नीहतकलपनानंा अन सरून स्वातंत्र्य आहि समता या कलपना न्यायासाठी 
आवश्यक मूलतत्वे समजलया जातात. ईश्वरहवज्ञानात न्याय िा शबद ईश्वरी कायद्यािे पालन या अथी उपयोहजला जातो. न्यायािा रूढ अथइ 
सिोटीिा, नेकीिा ग ि; नैहतक दृष्ट्या योग्यपिे, सरळ रीतीने वागण्यािे तवव असा िोतो.] या कलपनेच्या स्वरूपात आढळून येतो. 
न्याय म्ििजे अव्स्तत्वाच्या प्रत्येक के्षत्रात समतोल राखिे अशी समजूत िोती. न्यायी असिे यािा अथइ 
हनसगाच्या कायद्याशी स संवादी िोिे िा िोता. न्यायािे सद्ग िाशी तादात्म्य िोते. वास्तवशास्त्रापासून 
हनगमनाने नीहतशास्त्र उत्पन्न झाले. कारि मानव िा हनसगािाि अंश आिे. 

 
तववज्ञानािी िी अत्यंत उद्बोधक कलपना प ढे एहपक्यरूसने अहधक हवशद केली. आजच्या 

काळातील तववज्ञानाला अद्याप हतिे पूिइ आकलन व्िावयािेि आिे. येथे म ख्य म द्दा असा आिे की 
हनसगािा कायदा भौहतक हनयतीवादावरील हवश्वास व्यक्त करीत िोता. हनसगइकायदा िा हनसगात वास 
करिारी ब द्धी असून, तो मूलभतू नैहतक वस्तू आिे. “परंत  िी सावइभौम शक्ती प रुषरूप नव्िती आहि श्रेष्ठ 
देव िी नव्िती.” [बरांड रसेल– A History of Western Philosophy.] हनसगाच्या कायद्यामध्ये िा जो तववज्ञानािा 
खोल गर्वभताथइ िोता तो अेहपक्यूरसहशवाय ॲहरस्टॉटल आहि स्टोर्कपंथी यानंी हवकहसत केला. 

 
ॲहरस्टॉटलने हनसगािा कायदा िा ‘न्याय’ आिे असे मानले. त्यावरून तो राज्य संस्थेिा 

आवश्यक घटक आिे, असा हनष्ट्कषइ त्याने काढला. तथाहप त्याने ‘सापं्रदाहयक न्याय’ (Conventional 
Justice) आहि ‘नैसर्वगक न्याय’ (Natural Justice) असा भेद केला. सापं्रदाहयक न्याय ब द्धी आहि 
उपय क्तता यानंा अन सरून हनहित हनयम घालून देतो आहि नैसर्वगक न्यायािे प्रामाण्य मािसाच्या 
मतापासून स्वतंत्र असते आहि ते स संस्कृत जीवनािे मागइदशी तवव म्ििून सवइ पहरव्स्थतीत प्रमािभतू 
असते. ॲहरस्टॉटलच्या मताला अन सरून तववज्ञानात्मक अथाने हनसगामध्ये ब हद्धप्रमाि योजना असते 
आहि मानवहनर्वमत कायदे आहि मानवािे र्तर सवइ वतइन िी या ब द्धीच्या योजनेशी ज ळिारी असावीत िा 
हनसगइकायद्याच्या कलपनेिा गर्वभताथइ आिे. अशा प्रकारे न्याय आहि सद्ग ि िे जीवनात प्राप्त करून घेिे 
शक्य िोते. 
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हनसगाच्या कायद्यािी कलपना स्टोर्क पथंीयानंी अहधक हवस्ताहरली. त्यानंी त्या कलपनेतून एक 
नैहतक पद्धती तयार केली. नीतीिे मूळ ब द्धीत असते आहि ब द्धीिा संदभइ हनसगइकायद्याशी असतो अशी 
त्यािंी उपपत्ती िोती. त्यािें प्रहतपादन असे, “प्रत्येक प्राण्यािा स्वतःिा स्वभाव असतो आहि स्वतःला 
अन रूप अशी त्यािी काये असतात. मानवाच्या बाबतीत हनसगइकायदा िा त्याच्या स्वभावात बद्धमूल 
असलेलया मूलतववािा सम च्चय आिे. मानवािा स्वभाव नागहरक िोण्यािा आिे. तो स्वभाव त्याच्या 
ब हद्धप्रमाि आहि समाजहप्रय ग िाला अन रूप असे त्यािे वतइन ठरवीत असतो.” [पोलॉक– Essey in Law.] 
स्टोर्क पथंीयानंी आिखी असेिी साहंगतले की सवइ मानव हनसगइतः स्वतंत्र आहि समान असतात. 
हनसगइकायदा िा सावइभौम आहि शाश्वत असतो. म्ििून कोित्यािी मानवी अहधसते्तच्या सवइ कायद्याचं्यािी 
तो पूवीिा आिे. धमाला स द्धा सवइव्यापी ब द्धीच्या अंहकत राििे िे अहभपे्रत िोते. कारि ब द्धी म्ििजेि 
हनसगािा कायदा. हससेरोच्या काळापासून रोमन कायदेपहंडतानंी आपली तववे स्टोर्क पथंाच्या 
हनसगइकायद्यावर आधारली िोती. हससेरोने असे जािीर केले िोते की ‘रोमन गिराज्य’ िे स्टोर्क पथंाच्या 
‘नैसर्वगक राज्यसंस्थे’च्या ध्येयाशी समरूप असून त्या गिराज्यािे कायदे हनसगइकायद्याशी पूिइपिे 
स संवादी आिेत. 

 
तववववेयाचं्या चितनािा हवषय या दृष्टीने हनसगइकायद्यािी कलपना संप ष्टात आली. हनसगइकायदा 

िा शासकीय हवधानािे अध्यात्मशास्त्रीय अहधष्ठान झाला आहि त्यापासून राज्यसंस्थेला आपली नैहतक 
अहधसत्ता प्राप्त झाली. याि अथाने मध्यय गाच्या अखेरीस हनसगइकायदा राजकीय हविारप्रिालींिा 
प्रयािचबद  ठरला. रोमन पहंडतानंी मूळच्या ग्रीकाचं्या हनसगइकायद्याच्या कलपनेत तत्कालीन सामाहजक 
आहि राजकीय पद्धतीशी त्यािा मेळ घालण्याच्या िेतूने बदल केला. स्टोर्क पथंाच्या मताला अन सरून 
हनसगइकायद्यािे सार समता आहि स्वातंत्र्य यात साठले िोते. रोमन कायदेपहंडतानंी समतेिी कलपना 
टाकून हदली आहि हनसगइकायद्याच्या दृष्टीने सवइ मानव स्वतंत्र असतात असे जािीर केले. तथाहप साऱ्या 
मध्यय गात या ज न्या मूलतववािे िे दोन्िी पाठ मािीत झाले िोते. समता आहि स्वातंत्र्य िी हनसगइकायद्यािे 
सार आिेत, या तववाने पाखंडी आंदोलनानंा स्फूती हदली, र्तकेि नव्िे तर आरंभीच्या ििइच्या 
पाद्रींनीस द्धा त्याला मान्यता हदली िोती. उदािरिाथइ, सेंट ॲम्ब्रोजने रोमन कायदेपंहडताचं्या 
स्पष्टीकरिाला हवरोध केला आहि मूळच्या ग्रीक कलपनेिे समथइन करून त्याने असे साहंगतले की, 
“खाजगी मत्ता िी हनसगािी संस्था नव्िे. हनसगइ केवळ सामाहयक मत्ता जाितो. हनसगाने सवइ मानवानंा 
सगळ्या गोष्टी हदलया िोत्या. अपिारब द्धी आहि लोभ यानंी खाजगी मते्तिा कायदा हनमाि केला.” हकत्येक 
शतकापूंवी हससेरोने उठहवलेलया आवाजािा िा प्रहतध्वनी िोता. “राजे आहि देश कायदे करतील पि 
राज्यसंस्था स्थापन िोण्यापूवीि कायद्यािे उगमस्थान अव्स्तत्वात िोते. त्या उगमस्थानापासून जर 
राज्यािे कायदे हनमाि िोिार नसतील तर त्यानंा कायद्यािे खरे स्वरूपि प्राप्त िोिार नािी. खाजगी मत्ता 
िी हनसगाला अज्ञात आिे.” [Cecero, De Republica] हससेरो आिखी प ढे सागंतो की, “खऱ्या ब द्धीशी एकरूप 
आहि हनसगाशी संवादी असा एक कायदा आिे. तो शाश्वत आहि हनरंक श आिे. तो दैवी सते्तिा आदेश 
आिे तसेि हतिी अहभव्यक्ती आिे.” [हकत्ता.] 

 
वस्त तः हिस्ती ईश्वरहवज्ञानाला रोमन साम्राज्याच्या लोक– (मानव हनर्वमत) कायद्याशी तडजोड 

करिे भाग पडले. पि तत्पूवी सगळे ईश्वरहवज्ञान हनसगइकायद्याच्या तववावर आधारलेले िोते. अगदी प्रथम 
नैसर्वगक अवस्थेिे स विइय ग िोऊन गेले. प ढे मानवािे पतन झाले. त्या पतनामागून नैहतक अहरष्ट कोसळले 
‘अश्रूंिा डोि’ आहि पापी जीवन एक िजार वष े हटकून नंतर पापम क्ती व्िावयािी िोती. हनसगइकायदा 
ब द्धीिा कायदा या स्वरूपात मानवाला या नैहतक अहरष्टातून बािेर पडण्यासाठी आहि ईश्वरी अन ग्रिािा 
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लाभ प नः हमळहवण्यासाठी त्याला पात्र करिार िोता. मानवातील द ष्टपिाला ब द्धीिा कायदा प्रहतबधं 
करिार िोता. कालातंराने सिाव्या शतकात सेव्व्िलच्या सेंट र्हसदोरने ििइच्या शासनासाठी धमइकायदे 
रिले. या कायद्यानंी ब द्धीच्या कायद्याला बळकटी आिली. या कायद्यानंा हनसगइकायद्यािी मंजूरी 
हमळालयािा दावा सागंण्यात आला. रोमन राज्यधमाच्या ईश्वरहवज्ञानाने “ईश्वरािा अप्रकट कायदा” 
म्ििून हनसगइकायद्याला मान्यता हदली. अखेरीस मानवहनर्वमत कायदा (रोमन कायदा) अवतीिइ झाला. या 
कायद्याने जीवनाच्या प्रत्यक्ष अवस्थािें समथइन केले. या कायद्यात प्रहतचबहबत झालेले जीवनािे हित्र िजार 
वषांच्या अंती पापम क्तीसाठी हतष्ठत राििाऱ्या मानवी जीवनाच्या बायबलप्रिीत हित्रािून हकतीतरी हभन्न 
िोते. 

 
श्रीमंताहंवरुद्ध गरीबािें आहि सबळाहंवरुद्ध द बइळािें रक्षि करिे िा लोककायद्यािा िेत  िोता. या 

कायद्याने खाजगी मते्तला कायदेशीर स्वरूप हदले आहि द बळ्यानंा व गरीबानंा संरक्षि हदले. असे 
करण्यात सगळ्यािें सगळ्याहंवरुद्ध य द्ध थाबंविे आहि श्रमाच्या फळािे अपिरिापासून रक्षि करिे िे िेतू 
िोते. रोमन कायदेपहंडताच्या मतान सार राज्यसंस्था िी सगळ्याचं्या हितासाठी हनमाि झाली िोती. 
जीवनाच्या अत्यावश्यक गोष्टी हमळत नािीत अशी मािसे जोपयंत आिेत तोपयंत कोिाजवळिी वाजवीपेक्षा 
जादा गोष्टी असू नयेत असे त्यानंी घोहषत केले. कायद्यािी िी पद्धती मानवाने हनमाि केली िोती तरीिी 
त्या कायद्याला हनसगाच्या कायद्यािे अहधष्ठान हमळालयािा िक्क न्याय्यरीतीने सागंता येत िोता. कारि 
आधीच्या ग्रीक तवववते्यानंी हनसगइकायद्याला ‘न्याय’ म्ििून मानले िोते. प ढे स्टोर्क पथंीयानंी तो समता 
आहि स्वातंत्र्य या अथािा दशइक आिे असे कव्लपले िोते. समता आहि स्पष्ट न्यायीपिा याम ळे रोमन 
कायदा यरूोपच्या सासं्कृहतक वारसािा मिववािा घटक झाला. शवेटी आध हनक राजकीय हसद्धान्ताचं्या 
हनमात्यानंा िा रोमन कायदा त्याचं्या हसद्धान्तप्रस्थापनेसाठी मिववािा प्रयाि–चबद  म्ििून उपयोगी 
पडला. 

 
ज्या वळेी हिस्ती धमइ रोमन साम्राज्यािा अहधकृत धमइ झाला आहि प्रािीन संस्कृतीच्या ऱ्िासानंतर 

जे अराजक माजले िोते त्यातून या साम्राज्याने या जगात आहधभौहतक स व्यवस्था प्रस्थाहपत केली, त्यावळेी 
ििइच्या पाद्रींनी बायबलने साहंगतलेली एक िजार वषांच्या स खसाम्राज्यावरिी [एक िजार वषांच्या स खसाम्राज्यािी 
(Millenium) कलपना िी हिस्ती धमातील आिे. Millenium यािा अथइ एक िजार वष.े एक िजार वषेंपयंत येश  हिस्त स्वतः पृर्थवीवर राज्य करतो 
असे बायबलने साहंगतले िोते. त्यावरून हिस्ती शकाच्या पहिलया एक िजार वषांत स खािे आहि दयेिे साम्राज्य परृ्थवीवर नादंिार अशी समजूत 
हिस्ती लोकात प्रिहलत िोती.] श्रद्धा नकळ टाकून हदली. पूवइ प्राक्तनान सार जगािा शवेट जवळ येण्या ऐवजी 
त्यािे आय ष्ट्य दीघइकाळ हटकण्यािी अिूक लक्षिे हदसू लागली. आपाततः सामाहजक अहरष्टाच्या अराजक 
अवस्थातून उद्भवलेला हनराशावादी दृहष्टकोि या बदललेलया पहरव्स्थतीशी ज ळवनू घेिे भाग िोते. 
जगािा अंत कािी जवळ येत नव्िता तेव्िा जगाच्या व्यविाराच्या शासनासाठी लोककायदा आहि 
हनसगइकायदा यािंा समन्वय करिे अवश्य िोते. सेंट ॲम्ब्रोजने वर उद्धृत केलेलया आपलया मताला प ढील 
प्रमािे प स्ती जोडली. “पि यािा अथइ असा नव्िे की खाजगी मत्ता िी वाईट गोष्ट आिे. हनसगइकायद्याला 
एवढेि िव ेआिे की श्रीमंतानंी म ळात सगळ्यािंी सामाहयक मालकी असलेलया वस्तंूिा कािी अंश गहरबानंा 
हनवािासाठी द्यावा.” पाद्रीवाङ्मयािा म क टमिी सेंट ऑगस्टीन िा िोता. त्याने जगाच्या व्यविाराच्या 
शासनासाठी रिलेलया कायद्यािे समथइन केले. िे समथइन त्याने पारलौहककतेिे कटे्ट प रस्कते जे महॅनवादी 
[महॅन वादी िे पर्वशयामध्ये िोऊन गेले. पर्वशयातील एकबटाना येथील सवइशे्रष्ठ हित्रकार मनी (Mani) (र्. स. २२५ ते २७६) याने स्थापन केलेलया 
पथंािे अन यायी, िे महॅन वादी िोत. या पथंात हिस्ती, अवेस्ता आहि ब द्ध या तीन धमािे हमश्रि झाले िोते. प्रत्येक गोष्ट प्रकाश आहि अंधार, चकवा 
पाप आहि प ण्य याचं्यापासून उत्पन्न िोते, सैतान िा देवाच्या जोडीनेि अनाद्यनंत आिे र्त्यादी त्यािी हशकवि िोती.] याचं्या टीकेला न 
ज मानता केले िोते. “खाजगी मत्ता िी म ळात वाईट नािी. खाजगी मते्तमध्ये जो वाईटपिा आिे तो 
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हवकारवशतेने संपत्तीच्या मागे लागण्यात, मत्ता साठहवण्यात, सत्य, न्याय, शिािपिा, श्रद्धा, ईश्वरपे्रम 
आहि मानव या सगळ्यापेक्षािी भौहतक वस्तूच्या मालकीला वरिे स्थान देण्यात, चकवा मते्तला या आदशइ 
सद्ग िाचं्या पातळीवर बसहवण्यात आिे.” [सेंट ऑगस्टीन- City of God.] प ढे हनसगइकायदा िा ‘देवािा अप्रगट 
कायदा’ म्ििून मानला गेला आहि या प्रामाण्याच्या जोरावर लोक-कायद्यािे समथइन करण्यात आले. या 
गोष्टीिे ऐहतिाहसक मिवव प ढे १५०० वषांनी िागंलया रीतीने पारखता आले. कारि आध हनक 
साम्यवाद्याच्या द्रष्ट्याने ‘खाजगी मत्ता िी िोरी,’ िे तवव हझटकारले आहि ‘तववज्ञानािे दाहरद्र्य’ िा गं्रथ 
हलहिला. 

 
तथाहप हनसगइ-कायदा, धमइकायदा आहि मानवहनर्वमत कायदा याचं्यातील परस्पर 

संबधंाहवषयीच्या संशयाने पीठपहंडतीवादाला तेराव्या शतकापयंत गोंधळात टाकले िोते. मध्यय गातील 
मिान कायदेपहंडत ग्राहशयन याने आपला पूवइसूरी र्हसदोर याच्या गं्रथात ज्या हवसंगती िोत्या त्यािें 
हनराकरि केले. सेंट र्हसदोरने मूळिे ग्रीक पाठान्तर आहि रोमन कायदेपहंडतािें स्पष्टीकरि यािंी गल्लत 
केली आहि हनसगइकायद्यािी ि कीिी व्याख्या केली. आज ज्याला माक्सइवादी म्ििता येईल अशी भहूमका 
ग्राहशयनने घेतली. िेगेलने आपलया हशष्ट्याला र्हतिासवादािे दं्वद्व हशकहवण्याच्या हकत्येक शतके आधी 
ग्राहशयनने अशी भहूमका घेतली िे हवशषे आिे. त्या मध्यय गीन दं्वद्ववाद्यािे (ग्राहशयनिे) मत िोते की 
“खाजगी मत्ता पापय क्त असली तरी अहनवायइ आिे. म्ििून मालकीिी त्या अहनवायइतेप रतीि मयाहदत 
असावी.” आजच्या य गात क्राहंतवादी सामाहजक तववज्ञानावर प्रभाव गाजहविाऱ्या िेगेलच्या 
प्रत्यक्षप्रमािवादाच्या (Positivism) मानाने िे दं्वद्ववाद्यािें मत िी खहित स धारिा िोती. माक्सइवादाने 
स्वीकारलेलया िेगेलच्या प्रिालीिे एक तकइ सूत्र बनहवले तर त्यािे हतसरे पद “कहरता खाजगी मत्ता 
िागंली आिे,” असे असावयास पाहिजे. कारि जे जे अहनवायइ असते ते ते समथइनीय आहि म्ििून योग्य 
असले पाहिजे. 

 
रोमन साम्राज्याच्या अनेक पहरवतइनातूनिी हनसगइकायद्यािी कलपना हटकून राहिली. पि 

स रवातीच्या हिस्ती पाद्रींिा िेलेनवादाकडे जो ओढा िोता तो मध्यंतरीच्या कालात हिस्ती 
ईश्वरहवज्ञानाम ळे नािीसा झाला. प्रामाण्यािा आधार असलयाहशवाय याप ढे ब द्धीला केलेले आवािन पटले 
नसते. पि द सऱ्यापक्षी ॲहरस्टॉटलिे अध्ययन िा पीठपहंडती हवदे्यिा मिववािा भाग िोता. िा 
‘तववववेयािा म क टमिी’ तसेि हससेरो याचं्या प्रामाण्याला अन सरून हनसगइकायद्याला अहधक मिवव प्राप्त 
झाले. म्ििून हिस्ती धमाच्या िौकटीत तो बसहविे अवश्य िोते. ग्राहशयन िा एक पाद्रीि िोता. केवळ 
त्याच्या प्रामाण्याने भागिारे नव्िते. नीती–अनीतीिे हवविेन करिाऱ्या मािसापेक्षा अहधक अहधकारी 
व्यक्तीिी गरज िोती. ते काम सेंट थॉमस ॲहक्वनासने केले. त्याने असे साहंगतले की हनसगइकायदा िा 
“देवािा अप्रगट कायदा” आिे. म्ििून तो अपहरवतइनीय असून सवइ कायद्यात श्रेष्ठ आिे. थॉमसिी 
हनसगइकायद्यािी व्याख्या ब हद्धवादी ऑकॅम याने स्वीकारली आहि प ढे मध्यय गीन हविारािा ती एक 
मिववािा घटक बनली. प ढच्या काळात आध हनक राजकीय हसद्धान्तािा ती प्रयाि चबद  ठरली. वस्त तः 
बडंाच्या पहवत्र िक्काच्या तववाला सेंट थॉमस ॲहक्वनासच्या गं्रथात आधार सापडतो. “अन्यायी आहि 
द सऱ्यािे राज्य बळकाविाऱ्या राज्यकत्यािी आज्ञा न पाळिे िा प्रजाजनािंा िक्क आिे” [सेंट थॉमस ऑहक्वनास- 

Summa Theologiae.] िे ॲहक्वनासने ठासून साहंगतले. 
 
मानवी िक्कािंा उगम आहि त्याचं्या रक्षिासाठी करावयाच्या कायद्यािा उगम या संबधंीच्या प्रािीन 

आहि मध्यय गीन हविारपरंपरेच्या पायावर ग्रोहतयसने नव्या राजकीय व्यवस्थेकहरता स्वतःिी कायदापद्धती 
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उभी केली. “सोळा, सतरा, आठरा या तीन शतकात आढळून येिारे नैसर्वगक िक्कािें तवव म्ििजे स्टोर्क 
मतािे प नरुज्जीवन िोते. मात्र त्यात थोडा मिववािा बदल झाला िोता. स्टोर्क पथाने हनसगइकायदा (jus 
naturele) आहि राज्यकायदा (jus gentium) असा भेद केला िोता. सगळ्या सामान्य ज्ञानाच्या ब डाशी 
असिाऱ्या मूल तववातून हनसगइकायदा उत्पन्न िोतो, असे त्यािें मत िोते. हनसगइतःि सवइ मानवप्रािी समान 
असतात असे स्टोईक मानत असत. हिस्ती धमाने त्यािंी जी बरीि हशकवि उिलली िोती, त्यापैकी िीिी 
एक िोती. अखेरीस १७ व्या शतकात त्यावळेी ज लमी सते्तशी जोरदार सामना देण्यािी पाळी आली, 
त्यावळेी हनसगइकायदा आहि हनसगइहसद्ध समता या स्टोर्कपथंी तववानंा हिस्ती धमाच्या वषेात जे राजकीय 
सामर्थयइ प्राप्त झाले त्या तऱ्िेिे सामर्थयइ प्रािीन काळिा एखादा सम्राटिी देऊ शकला नसता.” [बरांड रसेल- A 

History of Western Philosophy.] हनसगइकायद्याच्या तत्वाला अन सरून समान िक्क आहि समान स्वातंत्र्य अमलात 
आिण्यािा प्रयत्न माकइ स ऑरेहलयस या सम्राटाने केला िोता. पि तो अयशस्वी झाला. 

 
* * * * 

 
येथे हवषयान्तर करून ग्रोहतयसच्या सामाहजक पाश्वइभमूीिी पाििी करिे अवश्य आिे. डि 

लोकानंी स्थापन केलेलया भाडंवलदारी लोकसत्ताक राज्याच्या उदयािे समथइन करण्याच्या िेतूने 
ग्रोहतयसने कायद्यािा नवा हसद्धान्त रिला िे खरे काय? िे खरे मानण्याला आधार सापडत नािी. “य द्ध 
आहि शातंता यािंा कायदा” या त्याच्या गं्रथािा लोकसत्ताकाच्या नायपूिइ घटनेशी प्रत्यक्ष संबंध 
जोडिारा कोितािी प रावा उपलबध नािी. क्षिभर तसा सबंध आिे असे मानले, तरी त्यावर भर देण्यात 
अथइ नािी. कारि त्यावळेी नेदलंड स्पेनच्या अंहकत िोते आहि तेथे झालेलया बडंात व्यापारी आहि 
औद्योहगक वगइ यािें कायइ द लइ हक्षण्यासारखे िोते. डि लोकसत्ताक भाडंवलदारवगाने हनमाि केले नव्िते. 

 
मूळात ते बडं स्पेनच्या सते्तहवरुद्ध नव्िते. द सरा हफहलप राजा याने ज्यावळेी स्पेनला प्रयाि केले 

त्यावळेी नेदलंडिे राज्य पमाच्या डिेसच्या िाती सोपहवण्यात आले िोते. िी डिेस बादशािा पािवा िालसइ 
याला फ्लेहमश रािीपासून झालेली कन्या िोती. देश्य सरदार वगाला राज्य िालहवण्यािी म भा देण्यात 
आली असती, तर कायदेशीर राज्यकती म्ििून हतला त्यानंी मान्यता हदली असती, पि िा शिािपिािा 
मागइ पत्करण्यात आला नािी. त्या ऐवजी कार्वडनल गॅ्रन्व्िेल याच्या आहधपत्याखाली राजाच्या वतीने राज्य 
करण्यासाठी हतघािें एक मंडळ नेमण्यात आले. त्याम ळे राज्य करण्यािा आपला नैसर्वगक िक्क हिरावनू 
घेतला असे सरदार वगाला वाटले. त्यानंी स्पेनच्या राजाहवरुद्ध नव्िे तर गॅ्रन्व्िेल कंपूहवरुद्ध बडं केले. 
त्यातून डि लोकसत्ताक उदयाला आले. या घटनेिा भाडंवलदार वगाशी कोितािी संबधं नव्िता. 
“पािव्या िालसइच्या िाताखाली काम केलेलया अहभमानी आहि संपन्न अशा देश्य सरदारािंा वगइ स्वतःलाि 
हविारू लागला की िे अत्यािार याप ढे हकती हदवस सिन करावयािे? कार्वडनल आहि त्यािे साथीदार 
लोकामंध्ये अप्रीय झाले िोते. त्याचं्याम ळे सरकारदरबारातील प्रहतष्ठा आहि त्यापासून हमळिारे फायदे ते 
गमावनू बसले िोते. राज्यकारभारातील न्याय्य भाग आपलयाला केव्िा हमळिार?” [एच्. एल्. हफशर– History of 

Europe.] राजकीय सते्तकरता झगडण्यािा प्रारंभ ज्यानंी केला तो भाडंवलदारािंा वगइ नव्िता. बडंािे नेतृत्व 
धंदेवाईक योद्धा अेग्माँट, िूनइिा काऊंट आहि ऑरेंजिा राजा हवलयम नासो या हतघाकंडे िोते. “या हतघानंी 
न कत्याि झालेलया दंगलीत स व्यवस्था राखण्यासाठी सवात अहधक धडपड केली िोती.” [हकत्ता.] 

 
या बडंािी आिखी पूरक कारिे म्ििजे पाखंडहवरोधी आज्ञापते्र आहि नेदलंडच्या जनतेने रेंटच्या 

धमइसभेिेि [ऑव्स्रया-िंगेरीच्या टायरोल या प्रातंातील रेंट या गावी र्. स. १५४५ ते १५६३ या दरम्यान समस्त हिस्त्यािंी २० वी धमइसभा 
भरली िोती. या सभेने हिस्ती धमइगं्रथाचं्या जोडीने अहलहखत परंपरानंा स्थान हदले. धमइगं्रथािें पाठ आहि त्यािंी हववरिे करण्यािे सवइ अहधकार 
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ििइकडे सोपहवण्यािे कायइ या सभेने केले.] कॅथोहलक तवव स्वीकारले पाहिजे अशी सक्ती करिारा काढलेला फतवा 
िी िोती. ऑरेंजच्या राजाने धार्वमक छळाहवरुद्ध एक गंभीर हनषेधपत्रक पत्रक तयार केले. ते घेऊन एग्माँट 
स्वतः हफहलप राजाला भेटला. त्यािा कािी उपयोग झाला नािी. त्याम ळे तरुि सरदारवगइ, 
मार्वनक्ससारखे धमइवडेे कॅव्लव्िनपथंी आहि बे्रदेरोदसारखे भतूदयावादी कॅथोहलक िे सवइ बडंात सामील 
झाले. त्याति एग्माँट आहि िूनइ यानंा हवश्वासघाताने पकडून जािीरपिे त्यािंा हशरच्छेद करण्यात आला, 
या गोष्टीिी भर पडली. बडंािा विवा िोिोकडे फैलावला. आलवाच्या फौजेिा खिइ भागहवण्यासाठी कर 
लादण्यात आले. आता मात्र व्यापारीवगइ हबथरला. तोिी बडंात सामील झाला. आतापयंत तो बडंापासून 
दूरि िोता. र्. स. १५७२ मध्ये डि लोकसत्ताक, लोकशािी घटनेन सार स्थापन झाले; त्यावळेी व्यापारी 
आहि औद्योहगक वगांनी आपलया पैशाच्या थैलया घट्ट आवळून ठेवलया िोत्या. ऑरेंजच्या सैन्याला 
पराभवामागून पराभव पत्करावे लागले. त्यािा खहजना हरकामा झालयाम ळे सैन्याला प रेसा तनखा हमळत 
नसे. फ्रीहशयािे शतेकरी य रेख्टिे धमाहधकारी आहि गेलदलंडिे सरदार िेि डि लोकसत्ताकािे 
आधारस्तंभ िोते. ब्रबॅटं आहि फ्लँडसइ या व्यापारी शिरातील नागरी अहभजनशािी लोकसत्ताकापासून 
दूरि िोती. आलवाच्या मागून पमािा ड्यूक आला. त्याने स्पेनच्या राजाला असा सल्ला हदला की देश्य 
सरदाराचं्या पाचठबयाने ऑरेंजने स्थापन केलेलया लोकसत्ताकाला मान्यता द्यावी. राजाने ते मान्य 
केलयानंतर ती अहभजनशािी लोकसत्ताकात सामील झाली. 

 
* * * * 

 
ऐहिक प्रामाण्याच्या आधारावर आध हनक राजकीय हसद्धान्त रििारा ग्रोहतयस िा कािी पहिला 

नव्िता. त्याच्यापूवी तेराश े िोवीस मध्ये पद आिा मार्वसग्लीओ याने ॲहरस्टॉटलच्या हसद्धान्ताला प ष्टी 
जोडली िोती. त्यािे हविार प्रािीन काळच्या शिािपिावर आधारले िोते. तरीिी तो आपलया काळाच्या 
र्तका प ढे िोता की त्यािे विइन “मध्य य गातील सवात अत्याध हनक” [E. Emerton, Harvard Theological Studies.] 
असे करण्यात येते. मार्वसग्लीओने सारी ज नी प्रामाण्ये झ गारून हदली आहि आपले राजकीय हसद्धात 
प्रत्यक्ष वस्त व्स्थतीवर आधारले. कायद्यािे मूळ राज्यकत्यांच्या दैवी िक्कात नसते चकवा हवद्वानाचं्या मोठ्या 
शिािपिातिी नसते; ते समस्त नागहरकाचं्या व्यविारज्ञानात असते, िे मत त्याने हनभीडपिे माडंले. 
“आम्िी असे जािीर करतो की सत्याला आहि ‘स्मृहतकार’ ॲहरस्टॉटल याला अन सरून कायद्यािे 
आवश्यक आहि हनहमत्तमात्र उगमस्थान जनता चकवा जनतेिा बि संख्य भाग िे असते. या जनतेने 
सवइसाधारि सभेत उघडपिे आपलया मोकळ्या हनवडीला अन सरून वागावे आहि शारीहरक हशके्षच्या 
धाकाखाली लोकानंी कसे वागाव ेआहि कसे वागू नये या संबधंी हनयम घालून द्याव.े ज्यावेळी समस्त 
नागहरक आपलया प्रजे्ञच्या साह्याने एखाद्या सूिनेच्या खरेपिाहवषयी हनिइय देतात त्यावळेी तो हनिइय योग्य 
असतो; समाजाला ती सूिना उपय क्त आिे की नािी यािा अहधक सूक्ष्मपिे हविार करता येतो.” [Marsiglio, 

Defensor Pacis.] संसदीय लोकशािी पद्धतीच्या या मूलतववािी घोषिा एका मध्यय गीन कायदे पहंडताने 
करावी यािा अथइि असा की तो आपलया काळाच्या हकतीतरी प ढे गेला िोता. त्यावळेी भाडंवलदार वगइ 
अंगाभोवती लपेटलेलया पिागंीतूनिी बािेर पडला नव्िता. मार्वसग्लीओने ‘पहवत्र साम्राज्याच्या िक्कािा 
दावा आहि पोपिी अहधसत्ता यािंी अगदी सरळपिे उपेक्षा केली. जगाच्या शासनाच्या कायद्याला ऐहिक 
प्रामाण्यािे अहधष्ठान पाहिजे असे त्याने जािीर केले. िे प्रामाण्य हनसगइकायद्याप्रमािे जनतेत अहधहष्ठत 
असते. मानवहनर्वमत कायदे ‘हनसगइकायद्यािे तकइ श द्ध व्यविार’ असतात असे मार्वसग्लीओिे म्िििे िोते. 
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आपला गं्रथ ॲहरस्टॉटलच्या राज्यशास्त्राला प रविीदाखल हलहिला असे मार्वसग्लीओने प्रस्तावनेत 
हलहिले आिे. त्याने केवळ औपिाहरक रीत्या ॲहरस्टॉटलच्या मूलतववािें अन करि केले िोते. पि त्याने 
काढलेले हनष्ट्कषइ ॲहरस्टॉटलच्या मध्यय गीन भाष्ट्यकारानंा म ळीि रुििारे नव्िते. खरे पािाता 
मार्वसग्लीओच्या हनष्ट्कषावर लॅहटन ॲव्िेरोजवादाच्या हनसगइवादी आहि ब हद्धवादी मूलतववािंा प्रभाव 
स्पष्टपिे पडला िोता. पि िा प्रभाव पॅरीस हवद्यापीठातील नामतवववाद्यावर पडलेलया प्रभावािून वगेळा 
िोता. त्या हवद्यापीठात याि अरबी तववववेयाच्या प्रामाण्याच्या सिाय्याने ब द्धीिे श्रदे्धशी लग्न लावण्यािा 
प्रयत्न करण्यात आला. ब द्धीच्या संपकाने धमइ भ्रष्ट िोऊ नये असे मार्वसग्लीओिे म्िििे िोते. कारि धमािा 
संबधं पारलौहकक जीवनाशी आहि ब द्धीिा संबंध ऐहिक जीवनाशी आिे. धमइ आत्म्याच्या म क्तीसाठी 
उपय क्त असेल, पि ऐहिक जीवनािा हविार करता धमइ असंबद्ध ठरतो. धमािा आधार न घेता ब द्धीच्या 
आदेशान सार ऐहिक गोष्टींिा हनिइय केला पाहिजे असे सागंण्यािा िा आडवळिी मागइ िोता. मार्वसग्लीओने 
ब द्धी आहि धमइ यािंी फारकत केली. या फारकतीतून तकइ दृष्ट्या धमाहवषयी संशयवाद हनमाि िोिे आहि 
राजकारिािे ऐहिकीकरि िोिे क्रमप्राप्त िोते. “मानवी कायदा िा समस्त नागहरकानंी चकवा त्याचं्यातील 
प्रम ख हवभागाने हदलेला आदेश आिे. या नागहरकानंा श्रेष्ठ िेतूच्या हसद्धीसाठी चकवा र्ष्टव्स्थती प्राप्त व्िावी 
यासाठी आपलया र्च्छेन रूप जगातील व्यविार िालवावयािे चकवा ते टाळावयािे या संबधंी कायदा 
करण्यािा अहधकार असतो. त्या नागहरकाचं्या हविारहवहनमयातून िा आदेश तयार िोत असतो. यािा अथइ 
असा की या आदेशािे जो कोिी उल्लंघन करील त्याला र्िलोकी दंड चकवा हशक्षा भोगावी लागेल.” [हकत्ता.] 

 
ग्रोहतयसच्या पूवी १६ व्या शतकात तत्कालीन पहरव्स्थतीच्या दृहष्टकोिातून रोमन कायद्यािी 

नव्याने फेरतपासिी करण्याच्या िेतूने आपली ब द्धी कारिी लाविाऱ्या थोर कायदेपहंडतािंी एक परंपरा 
िोऊन गेली. त्यापैकी क्यूसािा हनकोलस, जॉन गेरसन, जोिानीस अलथ हशअस आहि जीन बोडीन िे 
सवात प्रख्यात िोते. 

 
ॲलर्थय हशअस िा कॅव्लव्िन पथंी िोता. तथाहप त्याच्या गं्रथात ईश्वरहवज्ञान आहि हनसगइकायदा यािे 

संबधं फार संहदग्ध राहिले आिेत. त्यािे म्िििे असे की म ळात मानवानी एकत्र जमून समाज करिे िी 
नैसर्वगक प्रहक्रया आिे. कारि मानवी स्वभावािाि तो अहवभाज्य भाग आिे. म्ििून सामाहजक 
करारासारख्या तहद्वषयक (Ad hoc) गृिीतकाच्या सािाय्याने स्पष्टीकरि करता येण्यासारखी िी बाब नािी 
[Otto Von Gierke, Johannes Althusius.] या हवधानािा अथइ असा की समाज िा दैवी हनर्वमती नसून 
हनसगइकायद्याच्या हक्रयेिा तो पहरिाम आिे. 

 
बोडीनिा ‘गिराज्य’ िा संस्मरिीय गं्रथ ॲहरस्टॉटल नंतर राज्यशास्त्रावर हलहिलेलया गं्रथात 

सवात संपूिइ व पद्धतशीर असा प्रबधं आिे, असे मानले जाते. मार्वसग्लीओच्या परंपरेला अन सरून धार्वमक 
सत्ता लोककायद्यावर आधारलेलया राज्यसंस्थेच्या सावइभौमत्वाप ढे द य्यम मानली पाहिजे असे त्याने 
प्रहतपादन केले. सावइभौमत्वाच्या प्रश्नािी ििा करताना बलापिरि िे राजेशािीिे मूळ िोते, असे बोडीनने 
साहंगतले. (त्याकाळी राजेशािी िीि मािीत असलेली सावइभौम सत्ता िोती.) राजा आहि ज लूमशिा 
याचं्यात ॲहरस्टॉटलने केलेला भेद नाकबलू करून त्याने असे मत प्रदर्वशत केले की राजा हनसगइकायद्याला 
अन सरून राज्य करतो आहि ज लूमशिा त्या कायद्यािा उपमदइ करतो. त्याकाळी कायदा, सावइभौमत्व, 
शासन अशा कलपना म शीत हवतळत िोत्या. व्यापक राजकीय तत्वज्ञान िी त्याकाळिी गरज िोती. सवइ 
सते्तिे मूळ हनसगइकायद्यात असते िी अहभजात कलपना सवांना समान प्रयािचबद  ठरली. राज्यसंस्था कशी 
उद्भवली? ऐहिक सते्तला अहधष्ठान हमळवनू देण्यासाठी हनसगइकायदा कसे कायइ करतो? तववचितनाच्या 
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के्षत्रातून हनसगइकायद्याला खाली ओढून आिून त्यािे ऐहिकीकरि कसे करावयािे? “या प्रश्नािा 
तववज्ञानाच्या दृहष्टकोिातून शोध घेत असता कायदेपहंडतानंा राज्यसंस्थेिा उगम शोधण्याच्या मधलया 
अवस्थेमधून जािे क्रमप्राप्त िोते. या हवषयािी त्यानंी ईश्वरहवज्ञानवाद्याचं्या र्तक्याि हिरीरीने स्वतःच्या 
दृहष्टकोिातून हपच्छा प रहवला. [लेकी– The Rise of Rationalism in Europe.] प ढे ग्रोहतयसिा समकालीन िॉबज याने 
एक व्यापक राजकीय तववज्ञान हनमाि केले. 

 
स्टोर्क पथंी हनसगइकायद्यािी ज नी कलपना रोमन कायदेपहंडतानंी हवस्तृत केली. त्या कलपनेत 

दोन परस्पर हवरोधी गर्वभताथइ मूलतःि अंतभूइत िोते. “एका बाजूने मानवी स्वभाव लक्षात घेता मानवी 
कृत्यावर ब द्धीने लादलेलया मयादा पडतात असा हसद्धातं िोता आहि द सऱ्या बाजूने मानवी प्राण्यात नैहतक 
ग ि उपजत असतात चकवा मानवी स्वभावातून हनष्ट्पन्न िोिारे आहि ब द्धीने हनदइहशत केलेले असे नैसर्वगक 
िक्क असतात असा हसद्धातं िोता. [Roscoe Pound, The Spirt of the Common Law.] ग्रोहतयसच्या पूवइसूरींनी 
कायद्याच्या या नव्या कलपनेिी माडंिी करताना या दोन्िी मतािंी त्यात भेसळ केली. िा गोंधळ घालवनू 
टाकण्यासाठी ग्रोहतयसने असा य व्क्तवाद केला की मानवी िक्क आहि मानवी कृत्ये यानंा मयादा घालिे िे 
कायद्यािे प्रयोजन नािी. स्वतःच्या जबाबदारीवर कायइ करण्याला मानवाला समथइ करिे िे कायद्यािे 
उहद्दष्ट आिे. िा य व्क्तवाद म्ििजे कायद्याच्या मध्यय गीन कलपनेपासून फ टून हनघिे िोते. कारि त्या 
कलपनेप्रमािे कायदा मािसािी सृजन शक्ती ग दमरून टाकीत िोता आहि नैहतक हनिइय घेण्याच्या 
मानवाच्या जबाबदारीला आडकाठी करीत िोता. ग्रोहतयसच्या मते मानव त्याच्यातील हवहशष्ट अंगभतू 
ग िाम ळे हनसगइकायदा जाित असतो. “हनसगइकायद्यािी जननी ख द्द मानवािा स्वभावि आिे. कारि 
मािसािा स्वभाव असा आिे की आमच्यात कािी उिीवा नसत्या तरीिी त्याने परस्पर सामाहजक संबधं 
ठेवण्याला आम्िाला भाग पाडले असते. िाि मािसािा स्वभाव हनसगइकायद्यािी जननी आिे. मानवाच्या 
हवहशष्ट ग िधमात समाज करून रािण्यािी कामना असते र्तकेि नव्िे तर हनवान्तपिे आहि 
ब हद्धप्रामाण्याने जीवन व्यतीत करावे अशीिी आकाकं्षा त्यात असते. हनसगइतःि प्रत्येक मािूस आपला स्वाथइ 
शोधीत असतो िे हवधान मान्य करता ंयेत नािी. समाजसंवधइनािी प्रवृत्ती हनसगइकायद्यािे उगमस्थान आिे. 
जरी ईश्वर अव्स्तत्वात नसता तरी हनसगइकायदा िा राहिलाि असता.” [ह्य गो ग्रोहतअस– De Jure Belli et Pacis.] 

 
ईश्वरािी र्च्छा िी नेिमी हनसगइकायद्याला जोड म्ििून असते असे म्ििण्यापयंत ग्रोहतयसिी 

मजल गेली िोती. “ज्याप्रमािे देवाला बे द िे िार यातील िार नािीसे करता येत नािीत, त्याप्रमािे जे 
मूळतः वाईट आिे ते वाईट नािी असे त्याला करता येत नािी.” ग्रोहतयस मानवाच्या सामाहजक आहि 
ब हद्धवादी स्वभावावर अहधक भर देतो. मानवािी प्राथहमक पराथी सिजप्रवृत्ती आहि त्यािा ब द्धीवादी 
स्वभाव याचं्यावर हनसगइकायदा अहधहष्ठत असतो. वस्तू आपापलया प्रकृतीधमाप्रमािे कािी िागंलया असतात 
तर कािी वाईट असतात. म्ििजेि त्या ईश्वरेच्छेपासून अहलप्त असतात असा ग्रोहतयसच्या म्ििण्यािा 
गर्वभताथइ िोता. हनसगइकायद्यािे तवव िे सदैव ब द्धीवर आधारलेले असते. ग्रोहतयसने ब द्धी साऱ्या गूढ आहि 
र्ंहद्रयातीत ग िाथातून मोकळी केली आहि मानवी मनािा हवशषे धमइ अशी हतिी व्याख्या केली. अशा प्रकारे 
ग्रोहतयसने हनसगइकायद्याच्या ज न्या कलपनेिा हवस्तार केला. ग्रोहतयसने हवस्ताहरत केलेलया या 
हनसगइकायद्याने समाजाच्या राजकीय संघटनेिे मागइदशइन करण्यासाठी लोककायदे करण्यािी 
ब हद्धप्रमािपद्धती हनमाि केली. 

 
य गान य गे म क्तीप्रीत्यथइ मानवाने िालहवलेलया झगड्याने अखेरीस ईश्वरहवज्ञानाला ग्रासून टाकले 

आहि ििइच्या अहधसते्तहवषयी अनादर हनमाि केला. राजकीय स्वातंत्र्यािी आकाकं्षा िी या झगड्याला नवी 
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पे्ररिा हमळाली. “ऐव्च्छक दास्याहवरुद्ध” प्रिडं बडं िोिे अवश्य िोते. “ऐव्च्छक दास्य” या नावािे प स्तक 
ला बोएहतअे याने हलहिले िोते. तो वयाच्या बहत्तसाव्या वषीि मरि पावलयाम ळे ते प स्तक माँतेनला प्रहसद्ध 
करावे लागले. त्या प स्तकातून उद्धतृ केलेला खालील उतारा त्या काळिा य गधमइ प्रकट करतो. 

 
“दीन आहि मूढ जन िो, त मच्या दैन्यावर आसक्त िोऊन आहि त मच्या हिताकडे डोळेझाक 

करून त मिी मालमत्ता म कायाने त म्िी द सऱ्यानंा ल टू देता. त मिी शतेे उध्वस्त करू देता. त मच्या 
घरादारातील िीजवस्तू नागव ूदेता. िे सवइ कोि करते? ज्यानंा त म्िी स्वतः सते्तवर बसहवले आहि प्रािािे 
मोल देऊन ज्यािंी प्रहतष्ठा त म्िी राखत आलात तेि िे सवइ करीत असतात. त मच्याि असंख्य डोळ्यानंी 
त मिीि कृत्ये त म्िी िेरता. त मिे िात त मच्यावर आघात करतात. त मिेि पाय त म्िाला ध ळीत त डवतात. 
त म्िाला डागण्या देिारी सत्ता त मिी स्वतःिीि आिे. पश स द्धा सिन करिार नािीत र्तकी अविेलना 
त म्िाला भोगावी लागते. त म्िी म क्त व्िाल. फक्त म क्त िोण्यािी र्च्छाि त मच्याजवळ पाहिजे. याप ढे 
कोिािा ग लाम िोिार नािी असा हनधार करा. म्ििजे त म्िी म क्त व्िाल. हमल्टेहडस, हलओहनहडस आहि 
थेहमस्टोव्क्लस याचं्या लढायािंा हविार करा. दोन िजार वष ेिोऊन गेली तरी ती काल घडलयाप्रमािे 
लोकाचं्या मनात त्या ताज्या आिेत. त्या लढायातील हवजय केवळ ग्रीसिे नव्िते. ते स्वातंत्र्यािे हवजय 
िोते. ... ... ... र्तर सवइ वस्त  हमळहवण्यासाठी मािसे श्रम करतात पि स्वातंत्र्याच्या बाबतीत मात्र ते 
उदासी असतात. तथाहप एकाि साच्यात आपि सवइ तयार झालो आिोत. बधं बंध  म्ििून स्वातंत्र्यात 
जन्मलो आिोत. जन्मलो आिोत ते स द्धा स्वातंत्र्याच्या पे्रमाने. आमच्यातील द ग इिानंीि या स्वातंत्र्यािा 
उच्छेद केला आिे.” 

 
बडंािी िी िेतना हिस्ती धमाच्या साच्यात बसिारी नव्िती. मग तो धमइ कॅथोहलक असो वा 

प्रोटेस्टंट असो. खरे म्ििजे कोित्याि धमाच्या साच्यात ती बसिारी नव्िती. मानव िा आपलया 
भहवतव्यािा धनी आिे िी घोषिा त्या बडंाने केली. कोितीिी हनसगातीत शक्ती मानवाच्या दैवािे हनयंत्रि 
करिारी नव्िती. ज लमी सते्तिा प्रहतकार करण्यािा िक्क िा प ढच्या मानवी प्रगतीिा संकेत झाला. म्ििून 
ग्रोहतअस आहि र्तर हविारवतं अशा हनिइयाप्रत पोिले की हिस्ती मािसासमोर स्वातंत्र्य आहि धमइ याचं्या 
पैकी कशािी हनवड करावी िा प्रश्न उभा आिे. धमइहनष्ठ मािसाला स्वातंत्र्याच्या सगळ्या आशािा बळी 
द्यावा लागतो. ग्रोहतयसच्या या हनिइयािा अन षंजक अगदी स्पष्ट िोता. तो म्ििजे म क्तीच्या शोधात 
मानवाने धमािे य ग मागे टाकले िोते आहि ब हद्ध आहि शास्त्रीयज्ञान याचं्या प्रीत्यथइ धार्वमक हविारािी पद्धहत 
टाकून देण्यावर ध्येयाच्या हदशनेे प ढिी वाटिाल अवलंबनू िोती. 

 
याि काळात हवज्ञान प्रौढ अवस्थेला आले िोते. प्रत्यक्ष ज्ञानावर आधारलेले तववज्ञान केवळ 

चितनात्मक हविारािंी जागा घेत िोते. नव्या तववज्ञानाच्या मंहदरािा हशलपकार देकातइ िोता. “ब द्धीिे 
योग्य रीतीने हनयमन करिारी आहि हवज्ञानात सत्यािा शोध घेिारी” पद्धती त्याने हनमाि केली. देकातइने 
स्थापन केलेलया नव्या तववज्ञानािे स्वरूप ‘पद्धती’वरच्या त्याच्या प्रहसद्ध प्रबधंाला हदलेलया या संपूिइ 
मथळ्यावरून स्पष्टपिे हनदशइनास येते. त्याच्या पद्धतीम ळे गहित शास्त्राच्या दृष्टीने भरीव असे याहंत्रक 
हवश्वहवज्ञानािे गृहित तवव प्रस्थाहपत झाले. हविार करण्यािी हवगमन पद्धती िी नव्या तववज्ञानाला 
फ्राव्न्सस बेकनिी देिगी िोती. बेकनने असे जािीर केले की शास्त्रीय शोधाच्या साह्याने हनसगइशक्तीवर 
ताबा हमळहवण्यासाठी मानवाला समथइ करिे िे तववज्ञानािे उहद्दष्ट आिे. “ज्ञान िी शक्ती आिे,” िी 
सवइपहरहित उक्ती त्यानेि प्रथम उपयोगात आिली. सनातनी परंपरेने ॲहरस्टॉटलला मानािे स्थान हदले 
िोते. या मानाच्या स्थानावरून बेकनने त्याला आदरपूवइक बाजूला सारले. जडवादािा जनक डमोहक्रटस् 
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िा प्रािीन तववववेयात सवइश्रेष्ठ िोता असे मत बेकनने व्यक्त केले. धमािे प्रदीघइ मध्यंतर र्हतिासाच्या 
अजबखान्यात लोटून देऊन प्रािीन जडवादािे धागे प नः िाती घेऊन आध हनक हविाराला प ढे जावयािे 
िोते. 

 
िॉबजिे तववज्ञान िे हनभळे ऐहिक िोते. अध्यात्मशास्त्रीय ब हद्धवाद स द्धा त्याच्या कामी येत नव्िता. 

तो अंतबाह्य जडवादी िोता. हनसगइकायदा िा तववज्ञानात्मक अमूतइ संकलपन िोतो िे त्याला मान्य नव्िते. 
मानवी समाजािे संस्थापक प्रज्ञावान तववज्ञ नव्िते. ते संस्कृतीिीन पश सम हद्वपाद िोते. आत्मसंरक्षिािी 
सिज प्रवृत्ती त्याचं्यात िोती. त्या पे्ररिेनेि त्यानंा एकत्र साधंले आहि अशाप्रकारे समाजािा पाया घातला. 
िा कािी देवाच्या अन ग्रिापासून मानवािे पतन झालयािा पहरिाम नव्िता. हनसगइकायदा मानवी जीवन 
घडवीत िोता. तो कायदाि वन्य अवस्थेतून संस्कृतीच्या अवस्थेत िोिाऱ्या मानवाच्या उत्क्रातंीवर प्रभाव 
गाजवीत िोता. 

 
पूवी मानवाच्या सवइ हविारधारेिी कमीअहधक प्रमािात धमइ आहि ईश्वरहवज्ञान याचं्याशी गल्लत 

झाली िोती. तो मागिा सगळा कालखंड िॉबजने बाजूला सारून खऱ्या ख ऱ्या अहधभौहतक तववज्ञानािा 
व्स्थर पाया शोधून काढण्यासाठी थेट अेहपक्यरूसच्या परंपरेकडे धाव घेतली. पॅहरसमधील त्याच्या 
अज्ञातवासात गसॅेंडीशी त्यािी गाठ पडली. गसॅेंडीने प्रािीन ग्रीक संस्कृतीच्या सवात ठाम आहि अद्यावत 
अशा संपादिीिे प नरुज्जीवन केले. हखस्ती ईश्वरहवज्ञानाने ॲहरस्टॉटलिे तववज्ञान सामावनू घेतले िोते. 
अेहपक्यूरसला मात्र सगळे हवसरले िोते. गसॅेंडी वास्तवशास्त्रज्ञ िोता. प्रािीन ग्रीकानंी हवकहसत केलेलया 
सवइ पदाथइहवज्ञानाच्या पद्धतीमध्ये तो पारंगत झाला िोता म्ििून. “आध हनक काळाला आहि आपलया 
य गाच्या अन भववादी वृत्तीला जे जे अहधक अन कूल िोते ते ते अिूक दृष्टीने तो आत्मसात करू शकला.” 
[A. Lange, Hirtory of Materialism.] 

 
प्रािीन अि वादािा उद्धार करूनि गसॅेंडी थाबंला नािी, तर त्याने असे दाखवनू हदले की 

एहपक्यरूस िा जरी पेगन िोता (ॲहरस्टॉटलिी तसाि िोता) तरी सगळ्या प्रािीन तववववेयामंध्ये तो हवश द्ध 
नीहतवादी िोता. एहपक्यरूसच्या परंपरेिे प नरुज्जीवन करिे िे काम अहतशय अवघड िोते. त्यािे बि तेक 
सारे गं्रथ नष्ट झाले िोते. आहि हकत्येक शतके तो क व्त्सत चनदेिा आहि अत्यंत गैरसमजािा हवषय झाला 
िोता. हिस्तपूवइ पहिलया शतकात लयकेू्रहटयसने एक प्रहसद्ध काव्य हलहिले िोते (De Rerum Naturae). ते 
एकि एहपक्यूरसच्या तववज्ञानािा हवश्वसनीय आधार िोते. त्याच्या साह्याने गसॅेंडीला एहपक्यरूसच्या 
तववज्ञानािी प नरइिना करावी लागली. गसॅेंडीने त्या काळातील पहंडतानंा लयकेू्रहटअसिी ओळख करून 
हदली. रोमच्या यादवी य द्धाच्या काळात अत्यंत अव्स्थर आहि अराजक पहरव्स्थतीत या कवीिा जन्म झाला 
िोता. त्या पहरव्स्थतीत जीवनािा कािीतरी अथइ तो शोधू पिात िोता. तो अथइ त्याला एहपक्यरूसच्या 
तववज्ञानात सापडला. एहपक्यरूसच्या तववज्ञानािे सार त्याने आपलया काव्याच्या आरंभी हदले आिे :– 

 
“ज्यावळेी स्वगातून डोके वर काढून खालच्या मत्यइ मानवानंा हिडीस वाक लया दाखविाऱ्या 

धमाच्या ओझ्याखाली हिरडले गेलेले मानवी जीवन ओंगळवािे िोऊन भईूसपाट झाले िोते, त्यावळेी 
ग्रीसच्या एका प रुषाने त्या धमाकडे आपले मत्यइ डोळे वर करून त्याच्या नजरेला नजर हभडहवण्यािे धाष्ट्यइ 
अगदी प्रथमि केले. देवाचं्या कथा वज्राघात चकवा भयानक गडगडाट करिारा स्वगइ यापैकी कािीिी 
त्याला दडपून टाकू शकले नािी. उलट तो अहधकि थरारला आहि हनसगाच्या प्रवशेद्वाराच्या मागातील 
अवजड अडसर अगदी पहिलयादंाि मोडून काढण्याच्या र्षनेे त्यािा आत्मा अधीऱ्या धैयाने भरून आला.” 
[लयकेू्रहटयस– De Rerum Naturae 
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(Monro’s translation)] 
 
ग्रीक तववज्ञानािा प्रारंभ पूवीच्या वास्तवशास्त्रज्ञाचं्या हनसगइवादाने झाला. ते तववज्ञान 

अध्यात्मशास्त्राच्या अनेक अवस्थातूंन हवकहसत िोऊन शवेटी त्यािी पहरिती अेहपक्यूरसच्या जडवादात 
झाली. तववज्ञानािे ध्येय मािसाला अवनतीकडे नेिाऱ्या धमाच्या विइस्वातून म क्त करिे िे आिे, असे तो 
मानीत असे. म्ििून म क्तीच्या शोधात असलेलया मानवाने शवेटी ज्यावळेी देवाहवरुद्ध बडं केले त्यावळेी 
अेहपक्य रसच्या तववज्ञानाच्या हवमोिक परंपरेत त्याला स्फूर्वतस्थान सापडले. हवश्व िे हनयमबद्ध असून 
स द्धा मानवी स्वातंत्र्याला त्यात अवकाश असतो िे त्याने दाखवनू हदले. अध्यात्मशास्त्राच्या अहधष्ठानाहशवाय 
नीहतशास्त्र तयार करून अेहपक्यरूसने आपलया तववज्ञानात ते समाहवष्ट केले. त्यायोगे प्रािीन हनसगइवादात 
त्याने स धारिा केली. प्राथहमक अवस्थेतून मानवािी जी उत्क्रातंी झाली त्या संबधंीिे अेहपक्यरूसिे मत 
लयकेू्रहटयसने प ढे हदलयाप्रमािे वर्विले आिे. 

 
“उष्ट्िता आहि गोठविारी थंडी यानंी दृढिेत बनलेले मानव पशूसारखेि कृहषकलेहशवाय जगत 

िोते. स फला भमूातेने त्यानंा झरे आहि जलप्रवाि हदले. ते अरण्यात चकवा ग िात रािात िोते. त्याचं्यापाशी 
नीती आहि कायदा नव्िता. अग्नीिा वापर आहि कातड्यािी प्रावरिे िीस द्धा त्यानंा मािीत नव्िती. रानटी 
श्वापदाशी िोिाऱ्या झटापटीत ते बि धा हवजयी िोत असावते. कािी थोडीि श्वापदे त्यािंा पाठलाग करून 
त्यानंा िैराि करीत असावीत. िळूिळू ते झोपड्या बाधूं लागले. हपकासाठी जमीन तयार करू लागले 
आहि अग्नीिा वापर करावयाला हशकले. त्याचं्यामध्ये कौट ंहबक जीवनािी बधंने हनमाि झाली. मािसे 
अहधक सभ्य िोऊ लागली. शजेाऱ्यात त्यािें स्नेिसंबधं वाढू लागले. हस्त्रया आहि म ले याचं्याहवषयी त्याचं्या 
मनात अन कंपा उद्भव ूलागली. अद्याप जरी त्याचं्यात संपूिइ हमलाफ झाला नव्िता तरी बव्िंशी मािसे 
आपापसात शातंतेने नादंत िोती.” 

 
येथे मानव समाजाच्या उत्पत्तीिे हित्र हनःसंशयपिे पािायला सापडते. िेि हित्र िॉबजच्या 

राजकीय तववज्ञानािा पाया बनले. िॉबज पट्टीिा जडवादी तववज्ञानी िोता. राज्यसंस्थेच्या उत्पत्तीकडे तो 
कसा पोिोिला िे खाली हदलेलया त्याच्या वैहशष्ट्यपूिइ हवविेनावरून हदसून येईल. 

 
“देवाने ज्या कलेच्या योगाने मानवाला हनर्वमले आहि त्याच्यावर शासन केले ती कला म्ििजे 

हनसगइ िोय. मानव अनेक गोष्टीत हनसगाच्या कलेिे अन करि करतो. तसेि अन करि करून मानवाच्या 
कलेने कृहत्रम प्रािी हनमाि करता येईल िे दाखवनू हदले. अवयवाचं्या िालिालीत जीवन असते व त्या 
िालिालीिे मूळ कोित्या तरी अंतगइत म ख्य भागात असते िे जर खरे आिे, तर सवइ स्वयंिहलत वस्तंूना 
कृहत्रम जीव आिे, असे आम्िी का म्ििू नये. दाबहखळीहशवाय हृदय तरी द सरे काय आिे. आहि मज्जातंतू 
तरी अनेक दोऱ्याहंशवाय द सरे काय आिेत? साधेंस द्धा हशलपकाराने रिना करावी त्याप्रमािे सबधं 
शरीराला गती देिाऱ्या अनेक िाकाप्रमािेि नािीत काय? कला त्याच्यािी प ढे जाते आहि हनसगािी 
सवोकृष्ट आहि ब हद्धप्रमाि कृती जो मानव त्यािे अन करि करते. ज्याला आपि लोकसमाज चकवा 
राज्यसंस्था चकवा लॅहटनमध्ये civitas म्िितो ते आस री यंत्र (Leviathan) [आस री-यंत्र िा शबद Leviathan याअथी 
वापरला आिे Leviathan िा शबद म ळात हिब्रू काव्यात सागरी राक्षसी प्रािी या अथी वापरण्यात आला िोता. र्हजप्तमधील प्रिंड स्मारकाचं्या 
संदभातिी तो वापरला जाते असे. त्यावरून कािीतरी प्रिंड अिाट स्वरूपािे असा अथइ रूढ झाला. िॉबजसे शासनसंस्था या अथी तो उपयोगात 
आिला. िॉबजप्रिीत शासनसंस्था िी सवइसत्ताधारी आिे. जनसम दायािे एकीकृत प रुषरूप असे त्याने राज्यसंस्थेिे विइन केले असून Leviathan 
िा ‘मत्यइ देव’ आिे असे म्िटले आिे. या आस रीयंत्राशी जनसम दाय कराराने बाधंलेला असतो पि त्याला करारािे कोितेिी बधंन नसते.] 
कलेनेि हनमाि केले आिे. िे यंत्र म्ििजे एक कृहत्रम प रुष आिे. पि नैसर्वगक मानवािून तो प्रिडं 
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आकारािा आहि शक्तीिा आिे. मानवािे संवधइन आहि संरक्षि करण्यासाठीि तो प रुष हनमाि झाला. 
त्यािे सावइभौमवव म्ििजे सगळ्या देिाला प्राि आहि गती देिारा कृहत्रम आत्मा आिे.” [िॉबज– Leviathan.] 

 
मानवाच्या नैसर्वगक अवस्थेच्या या विइनात एक हवसंगती उत्पन्न िोते. शरीर आहि मन याचं्या 

कायइप्रवृत्ती मानवात हनसगाने सारख्याि प्रमािात हनमाि केलया आिेत. “कायइप्रवृत्तीच्या या समानतेतून 
आमिी उहद्दष्टे साध्य करून घेण्यािी आशिेी समानता हनमाि िोते. जेव्िा दोन मािसे एकाि गोष्ठीिी र्च्छा 
करतात आहि दोघेिी एकािवळेी हतिा उपभोग घेऊ शकत नािीत, तेव्िा ते एकमेकािें शत्र  िोतात. 
म ख्यतः स्वतःिे रक्षि आहि मधून मधून आनंदािा उपभोग िी त्यािी उहद्दष्टे असतात. ती गाठण्याच्या 
मागात ते एकमेकानंा नष्ट तरी करतात चकवा हनदान अंहकत करण्यािा तरी प्रयत्न करतात.” 
हनसगावस्थेतील मािसाचं्या समानतेच्या वास्तववादी हवश्लेषिावरून ि कीने काढलेले िे हनराशावादी 
हनष्ट्कषइ आिेत. या वरून कायद्यािी आवश्यकता आहि समाजािी राजकीय संघटना यािें स्पष्टीकरि 
करण्यासाठी िी अन माने हनघाली. िॉबजने कृहत्रमरीत्या समस्या हनमाि केली आहि हतिी उकल 
हनसगइकायद्याच्या व्यापारात तो शोधू लागला. “भीती आहि मृत्य,ू प्रशस्त जीवनासाठी आवश्यक असिाऱ्या 
गोष्टीिी आकाकं्षा आहि स्वतःच्या पहरश्रमाने त्या गोष्टी प्राप्त करून घेण्यािी आशा िे मािसाला शातंतेकडे 
ओढून नेिारे मनोहवकार आिेत. मािसािें सिमत व्िाव ेयासाठी शातंतेिे सोर्स्कर हनयम स िहवण्यािे 
काम ब द्धी करते. िे हनयम म्ििजे ज्यानंा आपि एरवी हनसगािे कायदे म्ििून संबोधतो. तेि आिेत.” 

 
यानंतर िॉबज पदाचं्या व्याख्या सागंतो. “नैसर्वगक िक्क म्ििजे आपलया जीवनाच्या रक्षिासाठी 

आपली शक्ती वापरण्यािे प्रत्येक मािसािे स्वातंत्र्य िोय. स्वातंत्र्य म्ििजे स्वतःच्या र्च्छेप्रमािे करण्यािी 
मानवािी शक्ती हिरावनू घेिाऱ्या बाह्य अडथळ्याचं्या अभाव िोय.” हनसगािा कायदा म्ििजे मानवी 
जीवनाच्या नाशाला कारिीभतू िोिाऱ्या गोष्टींना प्रहतबधं करिारे ब द्धीने शोधून काढलेले आदेश चकवा 
सामान्य हनयम िोत.” एरवी तकइ दृष्ट्या स संगत असिारे िॉबजिे तववज्ञान एका तकइ  दोषाने गढूळ झाले. 
िा तकइ दोष म्ििजे जीवनाच्या याहंत्रक दृहष्टकोिाशी र्च्छास्वातंत्र्यािा मेळ घालण्यािी असमथइता िोय. 
एहपक्यरूसिे अन करि करून िॉबजने असे दाखवनू हदले की समाज िी मानवािी हनर्वमती आिे आहि 
कोितीिी दैवी योजना प री करण्यासाठी मानवािी हनर्वमती झाली नािी. िी गोष्ट एकदा मान्य केली म्ििजे 
तकइ दृष्ट्या मानव िा सृजनशील आिे िे ओघाने आलेि. मानवाच्या सृजनशीलतेत र्च्छा िी पूवइकव्लपत 
असते. त्याकाळी शास्त्रीय ज्ञान प रेसे वाढले नव्िते, खगोलशास्त्र आहि वास्तवशास्त्र यानंी याहंत्रक 
हवश्वहवज्ञानािे स टस टीत गिृीत तवव प्रस्थाहपत केले िोते. या तववने मािसाला ‘स्वयंिहलत वस्तू’ करून 
सोडले. सवइश्रेष्ठ सजीव वस्तूिी रिना आहि कायइ यािें स्पष्टीकरि करिारे मानवािे शास्त्र अद्याप जन्माला 
यावयािे िोते. जीवनशास्त्रािा हवकास िोऊन त्याच्या प्रातंात मानसशास्त्रािा समावशे िोईपयंत एका 
सावइभौम शक्तीिे प्रतीक या दृष्टीने मानवातील स प्त शक्तीिे आकलन झाले नव्िते. मानसशास्त्रािा 
जीवशास्त्रात समावशे झालयानंतर ब द्धी आहि र्च्छाशक्ती याचं्यातील संबधंािा उलगडा झाला आहि हनदोष 
असे जडवादी तववज्ञान स्थापन करिे शक्य झाले. 

 
आध हनक स धारिा आहि संस्कृती यािंा पाया ज्यावळेी सतराव्या शतकात घातला गेला, त्यावळेी 

मानवतावाद आहि जडवादी हवश्वहवज्ञान (हनसगइवाद) यािंा स संवाद अहपक्यरूसच्या परंपरेत शोधून 
काढिे शक्य झाले. अेहपक्यरूसने मूळच्या रागंडेपिातून किवादािी स टका केली. हनयमबद्ध हवश्वात 
म्ििजे हनसगाच्या कायद्यािे पालन करिाऱ्या जगात अेहपक्यूरसने व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याला स्थान प्राप्त 



 

 

अनुक्रम 

करून हदले. लय के्रहटयसने वर्विलेलया एहपक्यूरसच्या दृष्टीत भौहतक जगातील नैसर्वगक हनवडीच्या तववािी 
पूवइसूिनाि िोती. 

 
“वस्तूिी उत्पहत्तस्थाने सूक्ष्म दृष्टीच्या प्रजे्ञच्या मागइदशइनाने प्रत्येकी आपापलया योग्य हठकािी िोती. 

ती तेथे कोित्या योजनेने राहिली नव्िती चकवा प्रत्येक स्थानाने कोिती गती धारि करावी िे ठरवनूिी ती 
तशी राहिली नव्िती. ती तशी रिाण्यािे कारि म्ििजे वस्तू असंख्य असून सगळ्या हवश्वात असंख्य 
मागानी र्तस्ततः त्यािें िलनवलन िालू असते, त्याम ळे असीम भतूकालात आघातानंी त्या र्तस्ततः 
फेकलया गेलया आहि पीहडत झालया. िरतऱ्िेच्या गती आहि संयोग यािें प्रयोग त्याचं्यावर झाले. शवेटी 
वस्तूिा जो सम च्चय तयार झालेला आज हदसतो त्यािी रिना झाली. या रिनेम ळे असखं्य वषातून त्यािें 
रक्षििी झाले. पाण्यािे ओघ नद्याचं्या हवप ल प्रवािाच्या द्वारे आधाशी सागरािी सतत भर करत आले. 
सूयाच्या उष्ट्ितेने पोसलेली परृ्थवी प नः प नः फहलत िोत आली. सजीव प्राण्यािें वशं जन्माला आले, वाढले 
आहि त्यािंी जीवनज्योत संथपिे तेवत राहिली. िे सवइ झाले ते त्या रिनेम ळेि िोय.” [लयकेू्रहटयस–हकत्ता.] 

 
आध हनक य गाच्या उंबरठ्यावर मानवासमोर त्याि ज न्या समस्या प नः आ वासून उभ्या राहिलया. 

भौहतक आहि सामाहजक पहरव्स्थतीच्या संदभात त्यािे सत् (Being) आहि भवत् (Becoming) याि त्या 
समस्या िोत्या. आपलया भौहतक अव्स्तत्वािी पाश्वइभमूी तयार करिाऱ्या नैसर्वगक वास्तव घटना समजून 
घेतलयाहशवाय मानव आपलया हितासाठी त्या राबव ूशकत नव्िता; आहि जीवनाथइ कलिात यशस्वी िोऊ 
शकत नव्िता. हनसगावर ि कमत िालवण्यासाठी हनसगािे ज्ञान कसे हमळवावयािे? जीवनाथइ कलि 
अहधक यशस्वी रीतीने िालहवण्यासाठी मानवाने हनमाि केलेला समाज आहि राज्यसंस्था यानंी त्यािे 
नैसर्वगक स्वातंत्र्य हिरावनू घेता कामा नये. मानवाला स्वयंिहलत यंत्र बनहवण्या ऐवजी त्याला अहधकाहधक 
स्वातंत्र्य प्राप्त करून देण्यासाठी सािाय्यभतू िोतील अशा सामाहजक आहि राजकीय संबधंािें हनयमन 
कसे करावयािे? 

 
अहभजात प्रािीनत्वाच्या बौहद्धक जीवनािी पहरिती हनसगइधमाहवरुद्ध एहपक्यूरसने उभारलेलया 

बडंात झाली. रेनेसान्स या नावाने ओळखलया जािाऱ्या मानवाच्या बडंाला त्याि आध्याव्त्मक परंपरेपासून 
स्फूर्वत हमळाली. त्यानंतर मात्र बौहद्धक हवकासािी नवी अवस्था स रू झाली. हविारािें नवे सािस स रू 
झाले. शवेटी नव्याने प्राप्त झालेलया शास्त्रीय ज्ञानाच्या जोरावर हनसगइवादािे जे प नरुज्जीवन झाले त्याने 
कॅथोहलक आहि प्रोस्टेस्टंट िे दोन्िी संस्थाबद्ध हिस्तीपथं ग्रासून टाकले. मानवी सृजनशीलतेच्या नव्या 
कतृइत्वाला उते्तजन हमळाले ते हनसगइकायद्याम ळेि िोय. हनसगइकायद्याने हवधात्यावरच्या श्रदे्धिी चकवा देव-
संकेतान सार िालिाऱ्या प्रयोजनवादी गूढ व्यवस्थेिी जागा घेतली. हनसगइव्यवस्थेिे कायदे शोधिे आहि 
समजून घेिे िे आता शक्य झाले िोते. मानवाच्या आटोक्या पलीकडच्या हनसगातीत शक्तीत त्यािंी कारिे 
शोधण्यािे याप ढे प्रयोजन राहिले नािी. समाज िी मानवािीि हनर्वमती असलयाम ळे म क्ती प्राप्त करून 
घेण्यािे मानवािे उहद्दष्ट साध्य करण्याच्या िेतूने समाजािे प्रशासन करिे मानवाला आज शक्य झाले आिे. 

 
———— 
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प्रकरण ७ 
 

आधुहनक तत्त्वज्ञानाानाचा जन्म 
 
बाराव्या शतकाच्या बौहद्धक प नरुज्जीवनाच्या काळापासून पीठपहंडती ब हद्धवादाम ळे ईश्वरहवज्ञानािा 

पाया िळू िळू ढासळत िालला िोता. पि याहंत्रक हवश्वहवज्ञानािा उदय िोईपयंत त्यािे भव्य मंहदर 
कोसळण्याला स रवात झाली नव्िती. अलबटइस मगॅ्नस आहि त्यािा हशष्ट्योत्तम थॉमस ॲहक्वनास याचं्या 
प्रहतभेम ळे ईश्वरहवज्ञानात अध्यात्मशास्त्रीय ब हद्धवाद पूिइपिे हवलीन झाला. तेराव्या शतकात पॅहरसिे 
हवद्यापीठ िी ईश्वरहवज्ञानाच्या मयादा ओलाडूंन प ढे जािाऱ्या म क्त हविारािी जन्मभमूी िोतो. रेनेसान्सिा 
अगदी पहिला अग्रदूत पीटर अबेलाडइ िा िोता. त्याने प रुषत्रयाच्या गूढतेिे स्पष्टीकरि करण्यािे सािस 
केले आहि द्यावापरृ्थवीतील सवइ गोष्टी मानवी ब द्धीच्या कसोटीला घासून पािण्यािे धाष्ट्यइ दाखहवले. प ढे 
पीठपहंडती ब हद्धवाद ईश्वरहवज्ञानापासून अहधक दूर गेला आहि ऐहिकािा हविार करिाऱ्या अरबी 
हविारवंतानंी पहिम यरूोपला “नव्या ॲहरस्टॉटल”िा पहरिय करून हदला. त्याच्या घषइिाम ळे पीठपहंडती 
ब हद्धवाद तववज्ञानाच्या बाजूला अहधक झ कू लागला. ॲहरस्टॉटलिे ॲव्िरोजप्रिीत भाष्ट्य पहिम 
यरूोपातील पाठशाळावंर दोन शतके प्रभाव गाजवीत िोते. त्या भाष्ट्यात जडािे शाश्वतत्व, हक्रयाशील 
ब द्धीिी एकता, आहि वैयव्क्तक अमरत्वािा हनषेध अशा हखस्ती धमाला अत्यंत हवरोधी असलेलया 
घटकावंर भर देऊन त्यािंी वाढ करण्यात आली िोती. ‘तकइ शास्त्र’ (Logic) या गं्रथाच्या पारंपाहरक 
अभ्यासािी जागा ‘वास्तवशास्त्र’ (Physics) ‘प्राहिशास्त्र’ (De Anima), आहि ‘अध्यात्मशास्त्रािे’ कािी भाग 
यानंी घेतली िोती. भौहतक तववज्ञानाने (Natural philosophy) [१८व ेशतक आहि १९ व्या शतकािा पूवाधइ या काळात 
य रोपमध्ये तववज्ञानािे दोन भाग करण्यात येत असत. एक भौहतक वस्त  आहि ह्याचं्या घडामोडी यािंा हविार करिारे आहि द सरे नैहतक आहि 
मानहसक हवषयािंा हविार करिारे. पहिलयाला Natural Philosophy (भौहतक तववज्ञान) म्िित असत. त्यात आजच्या वास्तवशास्त्रािा 
(Physics) समावेश िोतो. आज तववज्ञान म्ििून ज्यािी गिना िोते त्यािा समावेश द सऱ्या भागात िोता. त्यात मानसशास्त्र आहि त्याकाळी 
अव्स्तत्वात असलेले समाजशास्त्र िी समाहवष्ट िोती.] हनसगातीत वादािे तट भेदून ईश्वरहवज्ञानाच्या श्रेष्ठत्वाला आव्िान 
हदले. 
 

सनातनी पीठपहंडतानंी अरबी ॲहरस्टॉटलहवरुद्ध झगडण्यािा प्रयत्न केला पि तो अयशस्वी 
ठरला. प ढे अलबटइस मगॅ्नस याने हिस्तीवषेातील ॲहरस्टॉटलच्या प्रामाण्यािा आधार घेऊन ‘ॲव्िरोजिे 
पाखंड’ मागच्या दाराने आत घेतले. अरबाचं्या ब हद्धवादी हविाराने यरूोपिी प्रज्ञा र्तकी भारावली िोती की, 
थॉमस ऑहक्वनासला स द्धा ईश्वर हवज्ञानापासून तववज्ञान वगेळे करिे भाग पडले. अशा प्रकारे पूवीच्या 
पाखंडी ॲबेलाडइच्या भहूमकेिे सत्यत्व प्रस्थाहपत झाले, शवेटी मध्यय गाच्या या दोन सवइश्रेष्ठ पहंडताचं्या 
आहि हविारवतंाचं्या प्रामाण्याने पीठपहंडती ब द्धीवादावर सनातनीपिािे हशक्कामोतइब झाले. हनसगइधमइ 
आहि प्रकटीकृत धमइ, मानवी ब द्धीने प्रस्थाहपत िोिारे सत्य आहि केवळ ईश्वरी अन ग्रिाने प्रकट िोिारे 
र्ंहद्रयातीत सत्य याचं्यातील भेदरेषा स्पष्ट करण्यात आली. प्रकटीकरि िा हनसगातीतवादािा प्रातं िोता. 
तरीस द्धा त्याच्या प्रामाण्यातील आत्मसंगती तपासण्याकरता तो प्रातं ब द्धीला मोकळा करण्यात आला. 
म्ििजे या मयादेपयंत ब द्धीिे के्षत्र वाढले, िी गोष्ट मिववािी िोती. मानवी हविाराचं्या राज्यात िी 
खरोखरि क्रातंी िोती. 

 
“आतापयंत तववज्ञान िे एक कट्टा वैरी आिे चकवा हभन्न असले तर धोकेबाज आहि संशयास्पद 

असा हमत्र आिे, असे मानले जात िोते. कॅथोहलक ििइच्या अहधकृत ईश्वर-हवज्ञानािी प ढच्या काळात जी 
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उत्तरोत्तर वाढ झाली, त्यातील आशय आहि रिना यािंी बाधंिी अलबटइस मगॅ्नस आहि थॉमस ॲहक्वनास 
या दोन डोमीहनकन हवद्वानानंी आपलया प्रहतभासामर्थयाने केली. असे करताना त्यानंी ॲहरस्टॉटलमध्ये जे 
जे स प्तपिे हिस्ती धमाला अन कूल िोते अगर हिस्ती धमाला प्रहतकूल नव्िते ते ते ईश्वरहवज्ञानात 
सामावनू घेतले. त्या पेगन तववववेयाच्या (ॲहरस्टॉटलच्या) सगळ्या तववज्ञानािे सार “स म्मा हथआलॉजी” 
या गं्रथात देण्यात आले आिे. त्यात त्याच्या नीहतशास्त्रावरील जाड्या प्रबधंािािी समावशे आिे. धमइ िा 
ब द्धीवर अहधहष्ठत आिे, ब द्धी िी दैवी आिे, सगळे ज्ञान आहि सगळे सत्य यािंा स संवाद घडून आला 
पाहिजे, मग त्यािी म ळे कोठेिी का असेनात, अशी भव्य हनष्ठा ॲहक्वनासिी िोती. त्या हनष्ठेिे ‘स म्मा’ िे 
उदात्त स्मारक आिे. या गं्रथाने हिस्तीधमािे ब हद्धप्रमािीकरि िोण्याला सािाय्य झाले या दृष्टीने या 
गं्रथािा कािी भाग अद्यापिी उपय क्त वाटतो.” [डीन िेव्स्टंग्ज रॅश डॉल– The Universities of Mediaeval Europe. Vol- 1 
pp. 368–9 उदािरि द्यावयािे झाले तर आजच्या काळातील नव थॉमसवादािे देता येईल. “तववज्ञान िे मानवी हवज्ञान म्ििजेि ब द्धीच्या 
नैसर्वगक प्रकाशात पदाथािे ज्ञान करून घेिाऱ्या हवज्ञानात सवोच्च आिे. त्यापेक्षािी एक उच्च हवज्ञान आिे, ते म्ििजे ईश्वरहवज्ञान. ईश्वरहवज्ञान या 
शबदािा अथइ देवासंबधंीिे हवज्ञान असा आिे.” – Jacqes Maritain- An Introduction to Philosophy.] 

 
आध हनक तववज्ञान कोित्या एका हवहशष्ट हतथीला जन्माला आले नािी. तसेि कोिा एका 

उदयोन्म ख वगािी हविारसरिी म्ििून एका हवहशष्ट कालखंडातिी ते हनमाि झाले नािी. त्यािी वाढ 
दं्वद्वात्मक प्रहक्रयेने झाली. िी प्रहक्रया केवळ याहंत्रक नसून गहतमान िोती. बाह्य समाघाताने ती घडून आली 
नव्िती. त्या प्रहक्रयेला अंतगइत गती िोती. बौहद्धक हवकासािी ती एक अखंड प्रहक्रया िोती. तीत अडथळे 
येत िोते. पि खंड पडत नव्िता. मानवी िेतनेच्या कौमायावस्थेत जन्माला आलेले ब हद्धवाद आहि 
हनसगइवाद िे हिस्ती धमइवडेाच्या तमोय गात स द्धा नष्ट झाले नािीत. त्यानंतर हिस्ती हवज्ञानाच्या 
भीहतदायक छत्राखाली मध्यय गीन पाठशालात िे दोन्िी वाद पक्वदशलेा आले. त्यािा पहिला बिर बाराव्या 
शतकात बौहद्धक प नरुज्जीवनाच्या वसंत ऋतूच्या रूपाने आहि द सरा बिर मिान मानवतावादी 
प नरुत्थानाच्या रूपाने दृष्टोत्पत्तीस आला. शवेटी मानवाच्या आध्याव्त्मक शक्तीिे सकृत् दशइनी वगेळे 
वाटिारे दोन प्रवाि आध हनक तववज्ञानात हवलीन झाले. 

 
सगळ्या मध्यय गात हवश्वहवज्ञान, खगोलशास्त्र, वास्तवशास्त्र आहि गहित यािें अध्ययन अप्रख्यात 

पहंडत करीत िोते. [प ढील प स्तके पिा– Lynn Thorndike,– A History of Magic and Experimental Science; Charles H. 

Hoskins– Studies in the History of Mediaeval Science; William C. D. Dampier– A History of Science.] त्याकाळिे बौहद्धक 
जीवन िे “दीघइकाळ हटकिाऱ्या हनरथइक वािाळतेिी कंटाळवािी अशी बेिोषी नव्िती, की जीमध्ये हजतके 
थोर हततकेि अहलप्त अशा थोड्याशा प्रहतभासंपन्न प रुषाचं्या स संगत य व्क्तवादाने अंतराय हनमाि व्िावते. 
पि ते बौहद्धक जीवन म्ििजे एक प्रहक्रया िोती. या प्रहक्रयेत अक्षय्य प्रज्ञा आहि मूढता याचं्या रूपरेषा स्पष्ट 
झालया िोत्या. िी प्रहक्रया र्रॅस्मस चकवा लयथूर याचं्या आगमनाने अकस्मात बदं झाली नािी चकवा 
कालातीत झालेलया पाठशाळातं हनष्ट्फळतेने ती रेंगाळतिी राहिली नािी. हतने ज्या कलपना आहि हविार व 
वािी याचं्या पद्धती हनमाि केलया त्यािंा आध हनक जगाच्या हवज्ञानावर आहि तववज्ञानावर गाढ पहरिाम 
झाला आिे. अकराव्या शतकात फ्रान्सच्या पाठशाळेमध्ये एक मोठे पहरवतइन घडून आले. त्यािीि पहरिती 
प ढच्या य गातील मिान बौहद्धक प नरुजीवनात झाली. या पहरवतइनािे स्वरूप मानवी िेतनेच्या सवइसाधारि 
प नरुज्जीवनािा प्रयत्न असे िोते. त्याने यरूोपीय संस्कृतीच्या र्हतिासात नव ेय ग हनमाि केले आहि िे य ग 
धमइस धारिा आहि फ्रें ि राज्यक्रातंी याचं्या य गापेक्षा कोित्यािी प्रकारे कमी मिववािे नव्िते िे मान्य केले 
पाहिजे.” [रॅशडॉल– The Universities of Mediaeval Europe.] 
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देकातइ िा आध हनक तववज्ञानािा संस्थापक िोता. अनेक हभन्न अवस्थातून आलेलया अखंड बौहद्धक 
हवकासाच्या पाश्वइभमूीवर आध हनक तववज्ञान जन्माला आले. त्याम ळे आध हनक तववज्ञानाच्या या 
संस्थापकाला आपलया अध्यात्मशास्त्रीय ब हद्धवादात मध्यय गीन परंपरेिे जोखड वािून न्याव ेलागले. याि 
काळात ईश्वरहवज्ञानाच्या बधंनातून तववज्ञानािी म क्तता करण्यािे देकातइने जे कायइ आरंहभले िोते [“१७ व्या 
शतकात देकातइने केलेलया स धारिेिा पहरिाम असा झाला की तववज्ञानािी ईश्वरहवज्ञानापासून फारकत झाली म्ििजेि तववज्ञानावरील 
ईश्वरहवज्ञानािा हनयंत्रिािा िक्क आहि त्यािे प्रहतबंधक हनयमनािे कायइ िी नाकारण्यात आली.” Maritain– Introduction of Philosophy.] ते 
कोपर्वनकस केप्लर आहि गहॅलहलओ याचं्या य गप्रवतइक संशोधनाम ळे यशस्वी झाले. शास्त्रीय (याहंत्रक) 
हनसगावादाच्या प्रवतइकाचं्या उदयानंतर रेनेसान्सला स्वतंत्र स्वरूप प्राप्त झाले. पधंरावे शतक िा 
संक्रमिािा काळ िोता. त्या काळाच्या मिान मानवतावाद्यानंी प्रािीन परंपराचं्या प्रामाण्यािा आधार घेऊन 
नव्या य गाच्या आगमनािी ललकारी हदली. आध हनक हवज्ञानाच्या उदयाबरोबर रेनेसान्सिे 
प नरुज्जीवनवादी स्वरूप बदलले. नव ेय ग खऱ्या अथाने नव ेझाले; कारि ब हद्धवादी परंपरा आहि आध हनक 
हवज्ञानाने नवा जोम प्राप्त झालेला हनसगइवाद याचं्या संयोगाने त्याला स्फूती हमळाली िोती.” सोळाव्या 
शतकाला क्रातंीिे शतक म्ििून र्हतिासात स्थान प्राप्त झाले आिे. त्या शतकाने यरूोपला जखडिाऱ्या 
रोमच्या शृखंला तोडलया र्तकेि नव्िे तर तववज्ञानाला जखडलेली पीठपहंडत वादािी श्रृंखलािी हतने 
तोडून टाकली. त्याने मानवी ब द्धी म क्त केली. हविार आहि आिार यािें स्वातंत्र्य उद्घोहषत केले. [Lewes, 
History of Philosophy.] 

 
* * * * 

 
धमािी पूजनीय पोथीतवव े आहि ईश्वरहवज्ञानािे आदरिीय प्रामाण्य याचं्या शृखंलातून 

हनसगइकायद्याने मानवी िेतनेिी म क्तता केली. ज्या देवाने अव्यवस्थेतून हवश्वव्यवस्था हनमाि केली त्या 
देवानेि केलेलया हनसगातीत कायद्यानी हिस्ती प्रयोजनवादी हनयमबद्ध हवश्वािे हनयंत्रि िोत िोते. 
मध्यय गाच्या अखेरीस हनसगाने ईश्वरािी जागा घेतली. पि त्या बरोबरि धमाने मानवाला जे मयाहदत 
स्वातंत्र्य हदले िोते, ते हनसगइकायद्याने हिरावनू घेतले. मानवी आत्मा िा अखेरीस दैवी तेजािा एक 
स्फ चल्लगि आिे, या कलपनेम ळे हिस्ती धमात मानवाला र्च्छास्वातंत्र्य हमळत िोते. पि ते स्वातंत्र्य त्याने 
पाप करावे म्ििजे ईश्वरी अन ग्रिाने त्याच्या आत्म्यािा उद्धार िोईल एवढ्याप रतेि मयाहदत िोते. बेकन, 
िॉबज आहि देकातइ यानंी आध हनक तववज्ञानाला मूतइ स्वरूप हदले. या तववज्ञानासमोर द िेरी समस्या उभी 
राहिली. एका बाजूने ब हद्धवादी अध्यात्मशास्त्र आहि याहंत्रक हवश्वहवज्ञान. मानवी ब द्धी आहि वस्तूरूप 
हनसगइ, यािंी सागंड घालिे अवश्य िोते. द सऱ्या बाजूने अहनवायइता (Necessity) [Necessity याला हवहशष्ट अथइ 
आिे तो असा:– वस्तंूच्या स्वाभाहवक रिनेत अवश्य हनबंध चकवा सक्ती करिाऱ्या गोष्टी असतात; त्याम ळे अपहरिायइपिे घटना घडतात. भौहतक 
हवश्वात आहि मानवी व्यापारात िे आवश्यक हनबंध कायदा म्ििून कायइ करीत असतात अशी कलपना आिे.] आहि म क्ती या दोन 
कलपनािंा हमलाफ घडवनू आिावयािा िोता. रेनेसान्सिा हनसगइवादी मानवतावाद िा हवज्ञानप्रिीत 
याहंत्रक हनसगइवादाहवरुद्ध आिे असे हदसत िोते. तसेि याहंत्रक हनसगइवाद िा मानवािी ब द्धी, त्यािे 
सावइभौमत्व आहि त्यािे र्च्छास्वातंत्र्य यानंा हवरोधी आिे असा आभास हनमाि झाला िोता. तथाहप 
ईश्वरहवज्ञानाच्या ज ल माला आव्िान देण्यात िे सवइ एक झाले िोते. िीि समस्या द सऱ्या शबदात 
सागंावयािी म्ििजे, र्च्छाशक्तीसि मानवी ब द्धी आहि भौहतक हनयतीवाद (Physical determinism) 
याच्यात स संवाद कसा हनमाि करावयािा िा म ख्य प्रश्न िोता. एकंदरीत सगळ्या पारंपहरक कलपना आहि 
ज न्या हविारधारा म शीत हवतळलया जात िोत्या. 
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प्रत्येक गोष्टीत संशय उपव्स्थत करण्यािी देकातइिी पद्धती िी या वरवरच्या गोंधळातून बािेर 
पडण्यािा एकमेव मागइ िोता. या अथाने देकातइला आध हनक तववज्ञानािा संस्थापक म्ििता येते. खरे 
पिाता देकातइच्या ब द्धीवादी अध्यात्मशास्त्रापेक्षा बेकनिा अन भववाद (हवगमन पद्धती) आहि िॉबजिा 
हनयतीवाद याति नव्या य गािी िेतना खऱ्या अथाने प्रतीत झाली िोती. या हतघाचं्या एकहत्रत 
प्रहतभासामर्थयाने तववज्ञानाला स्वतंत्र अशी प्रहतष्ठा प्राप्त करून हदली. या प्रहतष्ठेम ळे मानवी ज्ञान आहि 
हनसगइ व मानव यािें संबधं दाखहविारी पद्धती, असे स्वरूप तववज्ञानाला प्राप्त झाले. आध हनक तववज्ञान 
हनसगातीत वादापासून फ टून बािेर पडले. त्याने मानवी िेतनेला म क्त केले. आध्याव्त्मक दृष्ट्या म क्त 
झालेलया मानवाच्या सािसी मनःसृष्टीसमोर हविाराच्या नवनवीन आहि मित्तर पराक्रमािें आनंदमय भव्य 
दृश्य उभे राहिले. [श्रद्धावन्ताच्या हवनम्र वेशात बेकन िा श्रदे्धय लोकभ्रम मानवी ब द्धीच्या कसोटीने पारखून घ्यावेत असे स िहवण्याच्या 
मयादेपयंत गेला िोता. “मला नेिमीि असे वाटत आले आिे की ईश्वरािे अव्स्तत्व आहि आत्म्यािे स्वरूप िे दोन म ख्य प्रश्न असे आिेत की ते 
ईश्वरहवज्ञानापेक्षा तववज्ञानाने अहधक हसद्ध केले पाहिजेत. कारि आम्िा श्रद्धावानानंा जरी देवावर श्रद्धा ठेविे, आहि आत्मा देिाबरोबर नष्ट िोत 
नािी यावर हवश्वास ठेविे या गोष्टी प रेशा असलया तरी नैसर्वगक ब द्धीच्या साह्याने त्या हसद्ध करून दाखहवलयाहशवाय अश्रदे्धकडे मन वळहविे िे 
खहित शक्य िोिार नािी.”] 
 

आध हनक तववज्ञानासमोर त्याच्या जन्माबरोबरि जी मूलभतू समस्या उभी राहिली ती म्ििजे सत् 
(being) आहि हविार (thought) याचं्यातील संबधं िी िोय. िी समस्या तववज्ञानार्तकीि ज नी आिे. 
मानवतावादी हनसगइवादािे प नरुत्थान िोण्यापूवी बाराव्या आहि तेराव्या शतकात पीठपहंडतानंी िी ज नी 
समस्या प नः उपव्स्थत केली. त्यानंी ईश्वरहवज्ञान आहि ब हद्धवाद यािंा मेळ घालण्यािा प्रयत्न केला. 
कालातंराने िीि समस्या हनराळ्या स्वरूपात प ढे आली. जगाहवषयी मानवािे जे हविार असतात त्यािा 
ख द्द जगाशी संबधं कोिता अशा स्वरूपात ती उभी राहिली. मानवी मनाला खरोखरीि जगािे ज्ञान िोिे 
शक्य आिे काय? मानवािे प्रहतबोधन आहि त्यािे भाव यात वास्तव सत्यािे हित्र सामाव ूशकते काय? 
प्रािीन हनसगइवादािा म ख्यतः हवश्वाच्या वास्तवतेशी संबधं िोता. देकातइने भौहतक हवश्वाच्या अभ्यासाशी 
मानवी मनाच्या हवश्लेषिािी सागंड घातली. अशा प्रकारे आध हनक तववज्ञान िे वास्तव आहि मानस या 
दोन शास्त्राचं्या जोडखाबंावर उभे रििार िोते. 

 
“हविारािा सत्शी आहि हनसगािा हित्शी संबधं काय असतो, िा तववज्ञानासमोर सवात मोठा 

प्रश्न आिे. या प्रश्नािी म ळे धमात असतात तशीि ती मानवाच्या असंस्कृत अवस्थेतील त्याच्या अज्ञानी 
भावामध्येिी असतात. ज्यावळेी यरूोप हिस्ती मध्यय गाच्या दीघइकालीन गाढ हनदे्रतून जागा झाला त्यावळेी 
िा प्रश्न त्यातील सवइ हवशषे लक्षिासंि तीव्र स्वरूपात उपव्स्थत करिे शक्य झाले.” [Frederick Engels– 

Fenerbach.] या उताऱ्यात दै्वतात्मक तकइ दोषाच्या मूळ उत्पत्तीिे योग्य ग िग्रिि आले आिे; तसेि आध हनक 
तववज्ञानाच्या जन्मासंबधंीिी मार्वमक हनरीक्षि त्यात आिे. मात्र त्यासाठी शवेटिा वाक्याशं प ढील प्रमािे 
बदलून हलहिला पाहिजे. “हवज्ञानाच्या प नरुत्थानानंतर चकवा आध हनक हवज्ञानाच्या उदयानंतर–” 

 
वस्त तः देकातइच्या आध हनक तववज्ञानाति दै्वतािा तकइ दोष िोता. यािे कारि गहित, वास्तव 

आहि खगोल िी शासे्त्र जरी प ढे गेली िोती तरी जीवशास्त्र आहि मानस शास्त्र िी मागे पडली. हवज्ञानाच्या या 
हवषम वाढीतून दै्वतािी समस्या हनमाि झाली आहि १७ व्या शतकातील तववज्ञानाला हतने गोंधळात 
टाकले. साराशं जड आहि मन याचं्यातील ते ज ने दै्वत िोते. व्स्पनोझाच्या एकात्म पद्धतीत िे दै्वत हमटले 
िोते पि हतिा पाया आध्याव्त्मक ब द्धीवाद िाि िोता. 
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ब द्धीिे अद्याप मान षीकरि झाले नव्िते. मानवी बोधनाच्या आवाक्यातील भौहतक हनसगाच्या 
संदभात ब द्धीला स्थान प्राप्त झाले नव्िते. िाटइले, र्रॅस्मस, डार्ववन, दवासी, काबानी यानंी र्ंहद्रयहवज्ञान 
आहि सामान्येकरून जीवनशास्त्र यािंी हिहकत्सा केली िोती. त्या हिहकत्सेतून मानसशास्त्रीय तवव ेहनमाि 
झाली. या तववानंी आध हनक तववज्ञानाला बळकटी आिली. िी मानसशास्त्रीय तववे हनमाि िोण्यापूवी 
ब द्धीिा हनसगाशी संबधं जोडिे शक्य नव्िते. आध हनक तववज्ञानाने मानवी प्रजे्ञला हनसगातीत वादाच्या 
प्रामाण्यातून आहि ईश्वरहवज्ञानाच्या ज ल मातून म क्त केले. पि त्या बरोबरि एक हवसंगती मानवा समोर 
दत्त म्ििून उभी राहिली. हनसगाने देवािी जागा घेतली िोती. पि हनसगइकायद्याने मानवािे सारे स्वातंत्र्य 
हिरावनू घेतले िोते. आध हनक तववज्ञानात प्रारंभी हनमाि झालेली िी हवसंगती नव्या संशोधनाम ळे उगवत्या 
सूयासमोर ध के हवरघळून जाव े तशी पार हवरघळून गेली. व्स्पनोझाच्या ब हद्धवादाच्या (हवगमन 
तकइ पद्धतीच्या) गहिती काटेकोरपिाम ळे मानव आहि त्यािे मन यानंा सैद्धाव्न्तक पद्धतीने हनसगाच्या 
एकात्म पद्धतीत स्थानापन्न केले. त्याच्या अदै्वत पद्धतीत हनसगइकायदा आहि मानवी र्च्छा याच्यातील 
बाह्यात्कारी हदसिारा हवरोध नािीसा झाला. कारि या दोिोिे उत्पत्तीस्थान एकि आिे आहि त्यािा 
भाजकिी समान आिे. 

 
यानंतर थोड्याि अवधीत मानसशास्त्रीय शोध आहि र्ंहद्रयहवज्ञानािे संशोधन याचं्या सािाय्याने 

मानव–हनसगइ संबधंािी ब हद्धप्रामाण्याने संकव्लपत अशी उपपहत्त हनघाली. या उपपत्तीिा अन भववादी 
रीतीने पडताळा घेता आला. मानव िा हनसगािा अहवभाज्य भाग असलयाने त्यािी स्वातंत्र्येच्छा िी नैसर्वगक 
पे्ररिा आिे. हनसगइकायद्यािा तो आहवष्ट्कार आिे. ब द्धी आहि र्च्छा याचं्यात हवरोध नसतो. उलट पक्षी 
ब हद्धवादी अध्यात्म शास्त्र आहि याहंत्रक हवश्वहवज्ञान यािंा स संवाद एका एकात्म-तववज्ञान- पद्धतीत िोऊ 
शकतो.मानवी ब हद्ध िी हनसगातील ब द्धीिा म्ििजेि हनसगाच्या कायद्यािा प ढिा अहवरत हवस्तार आिे. 
हनसगइकायदा िा रं्हद्रयातीत अशी तववचितनात्मक कलपना नसून भौहतक प्रहक्रया हनयत िोत असतात या 
अन भवािे भावविन (abstraction) आिे. यािाि अन षंजक म्ििजे अहनवायइतेिी कलपना आहि म क्तीिी 
पे्ररिा यािंा हमलाफ घडून येिे िा िोय. म क्तीिी पे्ररिा िी सिेतन सृष्टीतील हनगाच्या कायद्यािी खास 
अहभव्यक्ती आिे. शवेटी अज्ञानाच्या मूळच्या पापातून आहि भ्रामक समज तीच्या मध्यय गीन जोखडातून 
मानव म क्त झाला िोता. या म क्त झालेलया मानवाच्या स्वभावातील उपजत ब हद्धवाहदत्व अद्भ त 
रम्यतावादाच्या रूपाने हसद्धीस आले. म्ििजेि मानवाच्या अमयाद सृजनशीलतेवरील श्रदे्धच्या रूपाने–
मानवाच्या स्वतःवरील श्रदे्धच्या रूपाने हसद्धीस आले. 
 

देकातइच्या पद्धतीिे सवइ दोष हवशषेतः त्यातील दै्वतात्मक तकइ दोष जमेस धरूनस द्धा हतने 
हविारस्वातंत्र्य आहि आिारस्वातंत्र्य याचं्यासाठी मानवाला उद्य क्त केले. [“मानवाच्या बौहद्धक जीवनाच्या हवहवध 
शाखािे रेनेसान्सने जे बंधहवमोिन केले त्यािी पक्व फळे तववज्ञानाच्या के्षत्रात प्राप्त करून घेण्यािे कायइ १७ व्या शतकाच्या पहिलया अधइकासाठी 
राखून ठेवण्यात आले िोते” A. Lange–History of Materialism.] म्ििून देकातइ िा आध हनक तववज्ञानािा संस्थापक 
म्ििून र्हतिासात प्रहसद्ध आिे. आध हनक तववज्ञानाने रेनेसान्सच्या हनसगइवादी मानवतावादािा प रस्कार 
केला. त्याम ळे नव्या य गािा आरंभ झाला. “रेने देकातइ िा सामान्यतः आध हनक तववज्ञानािा संस्थापक 
समजला जातो आहि माझ्यामते ते योग्यि आिे. उच्च तववज्ञानात्मक धारिाशक्तीिा तो पहिला प रुष 
िोता. त्याच्या दृष्टीकोिावर नव्या वास्तव आहि खगोल या शास्त्रािंा गाढ पहरिाम झाला िोता. पीठपहंडती 
हवद्या त्याने जतन केली िे खरे असले तरी पूवइसूरींनी घालून हदलेला पाया तो स्वीकारीत नािी. तो स्वतः 
नव्याने तववज्ञानाच्या संपूिइ मंहदरािी रिना करण्यािा प्रयत्न करतो. ॲहरस्टॉटलनंतर असा प्रयत्न झाला 
नव्िता. हवज्ञानाच्या प्रगतीम ळे उत्पन्न झालेलया नव्या आत्महवश्वासािे िे लक्षि आिे. त्याच्या गं्रथात 
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एकप्रकारिा ताजेपिा आिे. तो प्लेटोनंतरच्या द सऱ्या कोिािी नामवतं तवववते्यात आढळून येत नािी.” 
[बरांड रसेल– ‘History of Western Philosophy.] 

 
देकातइ “आध हनक िेतनेिा भागीदार” आिे. िे त्यािे विइन पूिाथाने खरे आिे. कारि तो 

धमइस धारिा आहि रेनेसान्स ह्या दोिोिेिी अपत्य िोता. त्याच्यामध्ये र्रॅस्मस, बेकन आहि लयथूर या तीन 
हभन्न व्यक्तींच्या हवरोधी प्रवृत्तींिा संयोग झाला िोता. [एनसायक्लोपीहडया हब्रटाहनका. १३ वी आवृत्ती.] देकातइिा िा 
ऐहतिाहसक वारसा आहि त्यािी सासं्कृहतक पाश्वइभमूी याचं्या हवषयीिे िे मत बरोबर आिे असे म्ििता येत 
नािी. कारि हविाराच्या या दोन आंदोलनाहवषयी प्रिहलत असलेलया ि कीच्या कलपनेवर ते आधारलेले 
आिे. र्रॅस्मस आहि लयथूर यानंी देकातइसाठी संय क्त वारसा मागे ठेवला नव्िता. तसेि या दोघाचं्यािी 
परंपराशंी र्मान राखून ईश्वरहवज्ञापासून सवइस्वी स्वतंत्र असे आध हनक तववज्ञान त्याला स्थापन करता 
आले नसते. [१७ व्या शतकात देकातइने केललया स धारिेिा पहरिाम असा झाला की तववज्ञानािी ईश्वरहवज्ञानापासून फारकत झाली; 
म्ििजेि तववज्ञानावरील ईश्वरहवज्ञानाच्या हनयंत्रिािा िक्क आहि त्याच्या हनषेधात्मक हनयमनािे कायइ िी नाकारण्यात आली. यािा अथइ 
ईश्वरहवज्ञान िे शास्त्र आिे चकवा ते केवळ व्यविारोपयोगी पद्धती पेक्षा द सरे अहधक कािी आिे, िेि नाकारिे असा िोता. तसेि त्यािा अथइ 
तववज्ञान चकवा मानवी प्रज्ञा िी हनरपवाद सावइभौम असून द सरे कोिीिी आपलयापेक्षा शे्रष्ठ नािी असा दावा करिारे शास्त्र आिे असािी िोतो, म्ििून 
देकातइच्या धार्वमक श्रद्धानंा बाजूला सारून त्याच्या देकातइवादाने (Cartesianism) ब द्धीच्या नैसर्वगक के्षत्राबािेरिी सत्ये प्रकटीकरिाच्या सािाय्याने 
ज्ञात करून देण्यािा दैवािा िक्क नाकबूल करिारे ब द्धीवादी तववज्ञानािे मूल तवव प्रहवष्ट केले.” – Maritain– हकत्ता.] 
 

देकातइ आध हनक िेतनेिे सवोच्च असे मूर्वतमंत प्रतीक िोता. भतूकालातील ि कीिी मते त्याने पूिइतः 
टाकून हदली र्तकेि नव्िे [“माझ्या तरुिपिी मी हकत्येक ि कीिी मते खरी म्ििून स्वीकारली िोती आहि म्ििून त्यावर आधारलेले जे 
जे िोते ते संशयास्पद िोते यािी जािीव मला झालयाला हकत्येक वष ेलोटली आिेत. त्यावेळेपासून मी पूवी स्वीकारलेलया मतापासून स टका करून 
घेण्यािी जािीव आय ष्ट्यात एकदा तरी झाली पाहिजे आहि पाया पासून प नः नव्याने बाधंिी करण्यािे कायइ स रु करिे आवश्यक आिे, िे मला 
पटले.” – चितने (Meditations)] तर त्याच्या प्रहतभेने भहवष्ट्यामधे दूरवर झेप घेतली. यािी त्याला स्वतःलािी 
जािीव नव्िती चकवा त्याच्या सापं्रदाहयक भाष्ट्यकारानंा अद्यापिी जािीव झालेली हदसत नािी. 

 
तववज्ञान िे वैहश्वक हवज्ञान आिे अशी देकातइिी धारिा िोती. तसेि त्याच्या मते वास्तवशास्त्र िे 

सव शास्त्रािंा पाया आिे. देकातइच्या तववज्ञानाने वास्तवशास्त्र आहि गहितशास्त्र िी एका सूत्रात गोवली; 
आहि उपयोहजत वास्तवशास्त्रािा (Applied Physics) र्ंहद्रयहवज्ञानाशी संबंध जोडला. मानव-हनसगइ 
संबधंािी समस्या मूलभतू िोती. त्या पेक्षािी मानवाला स्वतःिे ज्ञान िोण्यािी समस्या अहधक जहटल िोती. 
देकातइने ती समस्या सोडहवण्याच्या हदशनेे जाण्यािा आशादायी मागइ दाखहवला. देकातइिे ब द्धीवादी 
अध्यात्मशास्त्रीय चितन त्याच्या पूवइजोद्भवी वृत्तीतून बािेर पडू शकत नव्िते. त्याच्या अध्यात्मशास्त्रीय 
चितनापासून त्यािी शास्त्रीय हविारसरिी हभन्न िोती. हतच्यामध्ये मानव िा भौहतक हनसगािा अहवभाज्य 
भाग आिे अशी हधटाईिी सूिना अंतभूइत िोती. केवळ या दृष्टीनेि मानवाला स्वतःिे सत् (being) आहि 
भवत् (becoming) यािें सत्यज्ञान िोऊ शकते. वास्तवशास्त्रािे हनयम म्ििजे अिेतन सृष्टीिे हनयम जर 
सिेतन वस्तंूच्या अंतगइत हक्रयानंा लावता येतात, तर अिेतन आहि सिेतन याचं्यात चखडार असू नये. 
देकातइने पूिइपिे याहंत्रक रीतीने िालिाऱ्या मानव प्राण्यावर “ब हद्धप्रमाि आत्म्या”िे आरोपि केले. या 
त्याच्या गृिीततववापासून त्यािा मानसवास्तव समस्थायीवाद (Psychophysical Parallelism) उत्पन्न 
झाला. तेवढ्याप रते पीठपहंडतीवादािे भतू आध हनक तववज्ञानाच्या या संस्थापकाच्या मानग टीला बसले 
िोते. तथाहप देकातइच्या तववज्ञानातील आत्मा ॲहरस्टॉटलच्या हनसगइवादातील आत्म्यापेक्षा कमी अ–
जडात्मक िोता. ‘ब हद्धप्रमाि आत्म्या’तील ‘ब हद्धप्रमाि’ िे हवशषेि अत्यंत मिववािे आिे. जोपयंत ब द्धीिी 
कलपना गूढतेच्या आवरिाखाली झाकली गेली िोती तोपयंत हतच्यामध्ये संहदग्धता मूळ धरून राहिली 
िोती. या बाबतीतिी गूढतेिे आवरि भेदिारा प्रकाश देकातइच्या हविारात िोता. 



 

 

अनुक्रम 

देकातइच्या पद्धतीत हनसगइकायद्यािी अमूतइ कलपना, भौहतक जगातील हनत्यवती संबधंािंी 
अहभव्यक्ती आहि स संगहत या स्वरूपात मूतइत्वाला येते. तसेि ब हद्धवाहदत्वाच्या तववचितनात्मक 
कलपनेतिी मानवी आशय िोता. ब द्धीवादी अध्यात्मशास्त्र आहि भौहतक रीतीने हनयत िोिारा हनसगइवाद 
यानंा देकातइने एकत्र गोवलयाम ळे खऱ्या अथी नव्या तववज्ञानाच्या उदयािी भहूमका तयार झाली. 
हविाराच्या उत्क्रातंीत िे एक उत्पहरवतइन िोते. त्याने मानवािा दृहष्टकोि मूलतःि बदलला. जग िे 
हवश्वव्यवस्था आिे; ते अतक्यइ अशा दैवी िेतूिे कायइ करिारी प्रयोजनवादी व्यवस्था नािी; तसेि मानव िा 
ब द्धीवादी प्रािी असलयाम ळे हनसगािी यंत्रिा आहि हतच्याशी त्यािे असिारे संबधं यािें ज्ञान हमळहवण्यािी 
पात्रता त्याच्या हठकािी असते. सतत वाढिाऱ्या ज्ञानाम ळेि स्वतःच्या र्च्छेन सार जग घडहवण्यािी आहि 
पहरिामी स्वतःिे भहवतव्य स्वतःच्या िाती घेण्यािी शक्ती तो संपादन करू शकतो. [आध हनक तववज्ञानािा 

देकातइच्या जोडीिा संस्थापक फ्राहंसस बेकन याने पहिलया प्रथम ‘ज्ञान िी शक्ती आिे’ िे विन उपयोगात आिले.] जीवनाहवषयीिा िा 
अद्भ तरम्य दृहष्टकोि आिे. मानव िा स्वतः भवत्िी प्रहक्रया असून हनसगाच्या स्वयंसमावहेशत आहि 
स्वयंशाहसत योजनेत ती गोवली गेली आिे. अशा मानवाला हनसगाने हदलेलया सामग्रीतून सामाहजक तशी 
कालपहनक नवी जगे हनमाि करता येतात. अशी ती हनमाि करण्यासाठी अद्भ तरम्यवादाने मानवाला 
जगाच्या कें द्रस्थानी बसहवले. िा अद्भ त रम्यवाद गूढ आहि स्वप्नाळू नािी. शास्त्रीय अथाने तो हनसगइवादी 
आिे. 

 
देकातइला आपले तववज्ञान वैहश्वक हवज्ञान या स्वरूपात माडंण्यासाठी त्याकाळी प्रिहलत 

असलेलया हवज्ञानाच्या कलपनेत क्रातंी घडवनू आिावी लागली. हवज्ञान र्तके वाढले नसलयाम ळे ते वैहश्वक 
स्वरूप धारि करून तववज्ञानाशी एकरूप िोण्याच्या अवस्थेपयंत अद्याप आले नव्िते; चकवा अन भववादी 
हवधाने घेऊन त्याचं्यापासून गहिती पद्धतीने अन माहनलेली एक अमूतइ सैद्धाव्न्तक पद्धती अद्याप ते रिू 
शकत नव्िते. हनसगाच्या हवहवध अंगािें ज्ञान हमळहवण्यासाठी स रवातीला अन भववादी पद्धतीने प्रयोग 
आहि हनरीक्षि याचं्या धोपट मागािा अवलंब करून प्राजंळ मािसाच्या हधमेपिाने प्रयत्न करिे अवश्य 
िोते. म्ििून देकातइिा उतावळेपिा अकाली िोता. त्याने अन भववादापेक्षा गहिती अन मान पद्धती अहधक 
पसंत केली. [देकातइने हनरीक्षि आहि प्रयोग या पद्धतीकडे अहजबात द लइक्ष केले असे नािी. कलपना आहि स्मरि या शारीहरक प्रहक्रया आिेत 
िे हसद्ध करण्यासाठी त्याने शरीरशास्त्रहवषयक संशोधन केले. आहि वक्रीभवनावर (Refraction) खूप पहरश्रम घेतले. हवच्छेहदत प्राण्यािी मस्तके 
तो भेटीला आलेलयानंा अहभमानाने दाखहवत असे आहि प स्तकापेक्षािी ती मिववािी आिेत असे सागंत असे.] अन भवाद िा गाढ 
तववज्ञानात्मक साथइत्व असलेली शास्त्रीय सैद्धाहंतक रिना उभी करण्यासाठी वस्त हनष्ठ ज्ञानािा भरीव 
आहि हवश्वसनीय पाया घालण्याकहरता आवश्यक असतो. तथाहप देकातइच्या उतावळेपिाने मानवाच्या 
प्रजे्ञसमोर स्फूर्वतप्रद मनःसृष्टी उभी केली. त्याने हवज्ञानािी वृक्षाशी त लना केली. अध्यात्मशास्त्र िे त्या वृक्षािे 
मूळ, वास्तवशास्त्र िा ब धंा, यंत्रशास्त्र, वैद्यक आहि नीहतशास्त्र या तीन म ख्य फादं्या असून त्या अन क्रमे 
हनसगइ, मानवी शरीर आहि मानवी वतइन यािंी उपयोजने आिेत असे त्याने विइन केले. 

 
‘प्रबधं’ ‘चितने’ आहि ‘तववज्ञानािी मूल तववे’ िे देकातइिे तीन प्रम ख गं्रथ आिेत. त्या पैकी 

“तववज्ञानािी मूलतववे” या गं्रथात त्यािे शास्त्रीय हविार आिेत. या गं्रथािा बि तेक भाग आधी हलहिला 
िोता. पि तो सवात शवेटी प्रहसद्ध झाला. त्यािी रूपरेषा द सरे दोन गं्रथ प्रहसद्ध िोण्यापूवी म्ििजे १६३७ 
मधे प्रहसद्ध झाली िोती. ‘मूलतववे’ या गं्रथािा उदे्दश “जग आहि मानव या हवषयी अहधक योग्य हविारािें 
बीजारोपि करिारी कािी सामान्य हनरीक्षिे साध्या स्वरूपात” माडंिे िा िोता. त्यािी रूपरेषा 
“तववज्ञानात्मक हनबधं” या नावाने अनाहमक प्रहसद्ध झाली. हतिा आशय वर्वििारे उपनाम िोते ते असे 
“आमिा स्वभाव पूिइत्वाला नेण्याला समथइ करिाऱ्या वैहश्वक हवज्ञानािा प्रकलप यात लेखक जे माडूं 



 

 

अनुक्रम 

र्व्च्छतो त्या वैहश्वक हवज्ञानाला प्रमाि म्ििून हनवडलेले अत्यंत क त िलजनक हवषय आिेत आहि ते 
अहशहक्षताला स द्धा समजावते अशा रीतीने स्पष्ट केले आिेत.” 

 
ज्या आध हनकतेने लोकशािी य गािा आरंभ केला त्या आध हनकतेच्या िेतनेत हवज्ञान आहि 

तववज्ञान यािें लोकशािीकरि करण्यािी आकाकं्षा मूलतःि िोती. [“देकातइच्या मूळ गं्रथाच्या जोडीनेि त्याच्यापाशी 
पाहंडत्यापासून तवव ज्ञानािी फारकत करण्यािा आहि सामान्य मािसाच्या हविारशक्तीला आवािन करण्यािा फार मोठा ग ि पूवीच्या कोित्यािी 
लेखकापेक्षा अहधक प्रमािात िोता. ... ... ज्याला तववज्ञानािे लोकशािी स्वरूप म्ििता येईल त्यािा र्तर कोिािी पेक्षा अहधक प्रमािात तो 
जनक िोता. िी त्यािी कािी हकमान ग िवत्ता नव्िती.” W. E. R. Lecky– the Rise of Rationalism in Europe.] पि नंतरच्या 
शतकात शास्त्रीय ज्ञानािी अद्भ त वाढ झाली. त्याम ळे तववज्ञान समृद्ध झाले. त्यावेळी देकातइच्या प्रशसंनीय 
लोकशािी आकाकें्षिा हवसर पडला. अन भववादी संशोधन आहि हसद्धान्तािें हवशदीकरि याम ळे शास्त्रीय 
ज्ञानात पारंगतता आवश्यक झाली आहि सवइ सामान्य लोकानंा शास्त्रीय ज्ञान हमळविे कठीि झाले. 
तववज्ञानाच्या गोष्टी करिे िा स द्धा हशष्टजनािंा हवशषेाहधकार झाला. बौहद्धक प्रगती िी देकातइच्या 
लोकशािी आकाकें्षशी हवरोधी असिे िे कािी प्रमािात टाळता येिे शक्य नव्िते. त्या प्रबोधनाच्या आहि 
मिान वैज्ञाहनक कतृइत्वाच्या शतकात जर शास्त्रज्ञानंा आहि तववववेयानंा तीव्रतेने वाटले असते तर बौहद्धक 
जीवनािे लोकशािीकरि करण्यािी देकातइिी मित्वाकाकं्षा पूिइ िोऊ शकली असती. शास्त्रीय ज्ञान आहि 
तववज्ञानात्मक हविार याचं्या शक्य हततक्या अहधक प्रसाराने लोकशािी प्रत्यक्षात अवतरली असती. 
देकातइच्या या आकाकें्षिी पूती िोिे िी अद्यापिी समाजाच्या सवांगीि हवकासािी मूलभतू गरज आिे. 
ज्ञानािे लोकशािीकरि आहि ब हद्धवादी हविार यािंा पाया असलयाहशवाय लोकशािी शक्य िोिार नािी. 

 
पाहंडत्यापासून (Erudition) पथृक् अशी प्रज्ञा (intelligence) शक्य आिे काय? या प्रश्नािे उत्तर 

देकातइिी पद्धती देते. आपलया पीठपहंडती पूवइजोद्भवाशी सतत झगडा देण्यािा देकातइिा प्रयत्न असे. 
“मानवी ज्ञान काय आिे? त्यािी व्याप्ती हकती िोऊ शकते ? िे समजून घेण्यापेक्षा द सरा अहधक मिववािा 
प्रश्न कोितािी नािी. प्रथम प्रज्ञा काय आिे िे समजून घेतले पाहिजे. हतच्यावर र्तर सवइ गोष्टीिे ज्ञान 
अवलंबनू असते. [प्रबंध (Discourse).] ज्ञानाच्या दोन चकवा तीन साधनापंैकी कलपनाशक्ती आहि स्मरिशक्ती 
िी आिेत. देकातइ वारंवार र्ंहद्रयसंवदेन (अन भवजन्य गोष्टी) आहि स्मरि एकरूप समजत असे. पि 
केवळ या साधनानंी हदलेले ज्ञान संहदग्ध त टप जें आहि हवसंगत असते. म्ििून ते ज्ञान प्रजे्ञच्या 
हनिइयशक्तीवर घासून तपासून पाहिले पाहिजे. नािीतर, ती साधने आम्िाला ि कीच्या मागाने नेण्यािा 
संभव असतो. कारि प्रज्ञाि केवळ खरे आहि खोटे यातील भेद सागंू शकते. देकातइिी प्रज्ञा िी उघडपिे 
ब द्धीवाहदत्वाशी (Rationality) एकरूप आिे. 

 
देकातइिा अहतसंशयवाद उपय क्त ठरला. कारि परंपरा आहि प्रामाण्ये याचं्या दास्याने पगंू 

झालेलया मानवी प्रजे्ञला त्याने म क्त केले. “मी हविार करतो म्ििून मी आिे.” (Cogito Ergo sum) या 
देकातइच्या तकइ दोषी उक्तीने आत्महनष्ठ भाववादािी वाट मोकळी केली. या भाववादाने आध हनक 
तववज्ञानाच्या जन्माच्यावळेी मानवासमोर जी नवी मनःसृष्टी ख ली झाली िोती ती झाकाळून टाकली आहि 
बक्लेच्या धार्वमक प नरुज्जीवनाला पोषक िोिारे मानहसक वातावरि तयार केले. बक्लेच्या धार्वमक 
प नरुज्जीवनाने दीघइकाळपयंत तववज्ञानाला गोंधळात टाकले. अद्यापिी िा गोंधळ हटकून आिे. तो नािीसा 
केलयाहशवाय मानवाच्या म क्तीिे भव्य दृश्य आहि त्यािी सृजनशीलता यािंा साक्षात्कार त्याला िोिार 
नािी आहि वतइमानावर सािलेले दाट ध के हवरून भहवष्ट्यािा अंधार भेदून त्याला प ढे जाता येिार नािी. 
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“मी हविार करतो म्ििून मी आिे.” या घोषवाक्यािा ते मानवतावादी सूत्र आिे, असेिी भाष्ट्य 
करता येईल. मानवािी ब द्धी आहि त्यािी हनिइयशक्ती यानंा सावइभौम स्थान देऊन या घोषवाक्याने 
मानवाला जगाच्या कें द्रस्थानी बसहवले. मानवािे सत् स्वावलंबी झाले. यािाि अन षंजक म्ििजे स्वतःिे 
भवत् घडहवण्यािी आहि हनयंहत्रत करण्यािी मानवात शक्ती असते िा िोय. मानव स्वतःच्या भहवतव्यािा 
धनी झाला. देकातइच्या ब हद्धवादािी वाढ त्याच्या नजीकच्या हवशषे नामवतं अन यायानंी (व्स्पनोझा आहि 
फे्रि हवश्वकोशवादी [फ्रान्समध्ये र्. स. १७५१ ते १७७२ च्या दरम्यान मिान हवश्वकोश (Encyclopaedia) रिला गेला. त्या कोशाच्या 
लेखकाला हवश्वकोशवादी िी संज्ञा आिे. त्या कोशािे संपादक दनी हदढरो आहि द लाबें ए िे िोते; आहि लेखकामध्ये वॉलतेर, हग्रम, त्य गो, 
ऑलबकॅ, द्य क्लो, जाको आहद फ्रान्समधील प्रम ख हवद्वान मंडळी िोती. या हवश्वकोशात त्याकाळिे उच्च, प्रगलभ आहि प्रब द्ध हविार गं्रहथत झाले 
िोते. १७७६ ते ८० च्या दरम्यान त्याला प रविी व सूिी जोडण्यात आली.]) आहि नंतर तववववेयाचं्या एका सबधं माहलकेने 
केली. 

 
देकातइिी संकीिइ भहूमती आहि त्यािा आवतइ हसद्धान्त (Theory of vortices) यानंी याहंत्रक 

हवश्वहवज्ञानािी स्थापना केली. याहंत्रक हवश्वहवज्ञानाच्या त्याच्या गृिीत तववाने हवज्ञानाला ‘दूरेहक्रये’च्या 
(Action at a Distance) तकइ दोषातून म क्त केले. प्रािीन किवादाने िा तकइ दोष बाहलश आहि स्वच्छंद 
पद्धतीने घालहवण्यािा प्रयत्न केला िोता. देकातइच्या वास्तवशास्त्राच्या गृिीत तववात तववज्ञानािे फार 
दूरगामी गर्वभताथइ िोते. तसेि त्या गृिीत तववाचं्या गभात शास्त्रीय संशोधनाच्या के्षत्रातील फार मोठ्या 
संभाव्य गोष्टी अंतभूइत िोत्या. देकातइने बि  पहरहमत अवकाश आहि सवइव्यापी मूलद्रव्य या हवसाव्या 
शतकाच्या वास्तवशास्त्रीय मूलभतू कलपना त्यात पूवइ सूहित केलया िोत्या. लाबंी रंुदी आहि खोली या 
प्रमािेि वजन आहि गती जडाच्या पहरहमती आिेत अशी देकातइिी कलपना िोती. “पहरहमती म्ििजे वस्तूिे 
मापन करण्यािी रीती चकवा अंग आिे असे मी समजत नािी. लाबंी, रंुदी आहि खोली याि केवळ पहरहमती 
आिेत असे नािी; तर वस्तूिा जडपिा ज्याम ळे अजमावला जातो ते वजन िीिी एक पहरहमती आिे. तसेि 
वगे िी गतीिी पहरहमती आिे अशी असंख्य उदािरिे आिेत.” [Principles of Philosophy.] 

 
देकातइिी संकीिइ भहूमती य क्लीडच्या अवकाशापासून हभन्न अशा अवकाशाकडे झ कत िोती. त्याने 

गतीिी सापेक्षता स्पष्टपिे ओळखली िोती. “कोित्यािी वस्तूिी एका हठकािािून द सऱ्या हठकािाकडे 
जाण्यािी हक्रया म्ििजे गती िी धोपट कलपना” देकातइने अव्िेहरली. गतीिी व्याख्या त्याने अशी केली– 
“जडाच्या एखाद्या भागािे चकवा एखाद्या पदाथािे त्याच्या संपकात असिाऱ्या पदाथांच्या (ज्यानंा आम्िी 
व्स्थर समजतो) एका आसमंतातून द सऱ्या आसमंतात स्थानान्तर िोिे,” [हकत्ता.] म्ििजे गती. 

 
गतीिी िी व्याख्या आर्नस्टार्निे “सापेक्षत्वािे मूलतवव” गर्वभत स्वरूपात पूवइसूहित करते. 

त्याच्यािी प ढे जाऊन देकातइने वस्तूना व्स्थरपद असते िा वास्तव शास्त्रािा हनरपवाद हनयम (Categorical 
Imperative) आिे िी कलपना नाकबूल केली. केवळ स्वच्छंद रीतीने हनवडलेलया सिहनदेशकाच्या 
माहलकेच्या (system of co-ordinates) संदभात कोित्यािी चबदूला व्स्थर म्ििता येईल. गती बरोबरि 
व्स्थती िी स द्धा सापेक्ष कलपना आिे. गहत आहि व्स्थती या ऐवजी काल आहि अवकाश िे शबद वापरले 
म्ििजे देकातइच्या भहूमतीच्या आहि वास्तवशास्त्राच्या कलपना आजच्या काळाशी हकती ज ळिाऱ्या आिेत िे 
पटते. त्याने जािीर केले की “कोपर्वनकस पेक्षा अहधक सावधानतेने आहि टायकोपेक्षा अहधक सत्याला 
धरून परृ्थवीिे भ्रमि मी अमान्य करतो.” [हकत्ता.] आर्नस्टार्नशी र्तके सिमत िोण्यािे प्राक्ज्ञान देकातइला 
झाले िोते म्ििून आध हनक वास्तव आहि खगोल या शास्त्राचं्या प्रवतइकाशंी त्यािे मतभेद झाले. कदाहित् या 
कूटहवधानातील त्यािी सावधहगरी लढाऊ प रोहितशािीच्या अहधसते्तच्या किायातून बिावण्यासाठी 
त्याने घेतली असावी. पि त्यात फार मोठा सत्यािा अंश िोता आहि तो २० व्या शतकाच्या आरंभापयंत 
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लक्षात आला नािी. िे सत्य म्ििजे कोितीिी वस्तू द सऱ्या गहतमान वस्तूच्या संदभाहशवाय कधीिी व्स्थर 
नसते. सूयाच्या संदभात परृ्थवी हफरत असते; परंत  हतच्या भोवतालच्या अवकाशातील सिहनदेशकाचं्या 
माहलकेच्या संदभात परृ्थवी िी व्स्थर आिे असे मानता येते. 

 
देकातइिे “प्रथम द्रव्य” (first matter) िे नंतरच्या ईथरच्या कलपनेप्रमािे सवइव्यापी आिे. या 

सािसी गृिीततववाम ळे गोष्ट घडण्यासाठी गहॅलहलओिी “शक्ती” चकवा “आकषइि” आहि केप्लरिी 
“हक्रयाशीलशक्ती” अशासारख्या अध्यात्मशास्त्रीय य क्तीना फाटा देिे त्याला शक्य झाले. या त्याच्या 
गृिीततववाला गतीच्या सापेक्षत्वाच्या अन भववादी कलपनेने प ष्टी हदली. 

 
‘दूरेहक्रया’तील न स टिाऱ्या तकइ दोषाम ळे देकातइने किवादािा अव्िेर केला आहि अवकाश िा 

संपूिइतः भरलेला आिे अशी कलपना केली. त्याम ळे अवकाश िे मिाभतूापंैकी एक आिे िी पारंपहरक 
कलपना आपोआप नािीशी झाली. वस्त रूप अवकाश िा संकीिइ भहूमतीिा अवकाश असून तो सवइ व्यापी 
प्रथम-द्रव्याशी एकव्स्थत असतो. िा अवकाश प्रथम-द्रव्यािे मापनीय कायइ आिे. वस्त द्रव्यािे 
(Substance) सार हवस्तार िे आिे. जेथे जेथे हवस्तार असतो तेथे तेथे वस्त द्रव्य असते. या य व्क्तवादाच्या 
साह्याने देकातइने पोकळ अवकाशािी कलपना अमान्य केली. दूरेहक्रयेिी समस्या अशा प्रकारे देकातइने 
िात याने आहि धाडसी हविाराने एका फटकाऱ्याहनशी सोडहवली. 

 
अवकाश ज्या वस्त द्रव्याने भरलेला आिे ते अिीदार किािें बनलेले असते. जड द्रव्यािे वस्त मान 

िे गतीमान असते. गतीच्या हक्रयेत िे अिीदार कि भरडले जाऊन गोलाकृती िोतात. या प्रहक्रयेत घषइिाने 
बािेर पडलेलया किािें एक प्रकारिे अहतसूक्ष्म जडद्रव्य बनते. त्यातून तीन प्रकार हनमाि िोतात. पहिलया 
प्रकारात या सूक्ष्म द्रव्यापंासून सूयइ आहि तारे याचं्यासारख्या प्रकाशमान गोलािंी रिना झाली. द सरा 
प्रकार, म्ििजे आकाशािी पारदशइक वस्त  िोय. हतसरा प्रकार, स्थूलतर जड द्रव्यािा असून तो गतीला 
कमी अन कूल असतो. त्यापासून परृ्थवी आहि ग्रि असे अपारदशइक पदाथइ तयार झाले. जड द्रव्यािी गती 
िक्राकार हफरिाऱ्या प्रवािािा आकार धारि करत. अशा प्रकारे देकातइच्या प्रहसद्ध “भोवऱ्यािी” उत्पत्ती 
झाली. स्थूलतर द्रव्य भोवऱ्याच्या कें द्रस्थानी गोळा िोते आहि सूक्ष्मतर द्रव्य त्याच्या भोवतालिी जागा घेते. 
प्रकाशािे हवसजइन िी त्यािी कें द्रापसाहरिी गती असते. आहि या भोवऱ्याच्या गतीम ळे ग्रि सूयाभोवती 
भ्रमि करतात. 

 
देकातइिा भोवऱ्यािा हसद्धान्त िा असा आिे. तो त्याच्या याहंत्रक हवश्वहवज्ञानात किवादािी जागा 

घेतो. िा हसद्धान्त साध्या आहि तहद्वषयक कलपनानंी भरलेला असूनिी त्यात दूरगामी गर्वभताथािे मिववािे 
दशइक सामावलेले िोते. उदािरिाथइ, भोवऱ्यािी रिना आहि आद्य द्रव्याच्या रूपिीन वस्त मानाच्या 
भोवऱ्याम ळे हनमाि िोिाऱ्या हभन्न हभन्न अवस्थािें हदग्दशइन आहि नव्या “क्वाँटम् हसद्धान्ता”तील “लिरींिे 
प जंके” याचं्यामध्ये हवलक्षि साम्य आिे. “लिरींिे प ंजके” म्ििजे कंपायमान गहतके्षत्राच्या पाश्वइभमूीवर 
अवतरिारे र्लेक्रॉनिे कें द्रवती लिरींिे समूि िोत. सवइव्यापी वस्त द्रव्य स्वयंिहलत असलयाने म्ििजे 
खरोखरीि ते प्रत्यक्षात गतीशी एकरूप असलयाने बाह्य पे्ररिा चकवा आद्य िालक अशा कलपना गृिीत 
धरण्यािी आवश्यकता राहिली नािी. सवइव्यापी वस्त द्रव्यािी कलपना किवादाच्या उघड हदसिाऱ्या 
तकइ दोषापासून म क्त आिे. या तकइ दोषापंैकी एक म्ििजे किवाद असीमतेच्या कलपनेशी ज ळिारा नािी. 
आहि या तववात द सऱ्या कशािी तरी भेसळ करिे म्ििजे अज्ञात आहि अजे्ञय गोष्टींना स्थान देिे िोय. 
अशी भेसळ करण्याने हवश्वहवज्ञानात गूढवाद हशरतो. त्याम ळे भौहतक तववज्ञान पूिइपिे धार्वमक जरी नसले 
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तरी गूढवादी आहि अध्यात्मशास्त्रीय बनते. उलट पक्षी स्वयंिहलत सवइव्यापी वस्त द्रव्यािा असीम हवस्तार 
िोऊ शकतो. कारि मूलपे्ररिेिा उगम चकवा आद्य िालकािे स्थानिी अतीत चकवा बािेर शोधण्यािी गरज 
राित नािी. 

 
म्ििून देकातइने गतीिे अंहतम कारि म्ििून देवािा आधार घेतला तो सवइस्वी अकारि िोता. 

ज्याप्रमािे न्यटूनिा यंत्रबाह्य देव (deus ex–machina) िा अवास्तव िोता, त्याप्रमािे देकातइिा देव 
त्याच्या वास्तवशास्त्रीय हसद्धातंाच्या तकइ शास्त्रात बसत नव्िता. त्याने “याहंत्रक समाघाताच्या हनयमाला 
अन सरून केवळ विनाच्या द्वारे कि आहि पदाथइ यानंा गती हमळते िे स्पष्टपिे हवशद केले. बरीक, 
सवइगतीिे सावइहत्रक कारि ईश्वर आिे असे त्याने साहंगतले. तथाहप त्याच्या मताप्रमािे सवइ पदाथइ हवहशष्ट 
गतीच्या आधीन असतात. प्रत्येक नैसर्वगक घटनेत सिेतन वा अिेतन अशा भेदाहशवाय केवळ एका 
पदाथातून द सऱ्या पदाथात िोिारे गतीिे विन समाहवष्ट असते. या उपपत्तीम ळे हनसगाहवषयीिी सवइ गूढ 
स्पष्टीकरिे एकदम बाजूला सारली गेली.” [A. Lange–History of Materialism.] 

 
आपलया हवश्वहवज्ञानाच्या हसद्धातंाला फलवादाच्या दृष्टीने बळकटी येते, यािी देकातइला पूिइ 

खात्री िोती. तरीिी अन भववादाहवषयी तो अश्रद्ध असलयाम ळे त्याने अध्यात्मशास्त्रीय प्रश्नािंी उकल 
ब हद्धप्रमािपद्धतीने करण्यावर अहधक भर हदला. येथेिी त्याच्या पीठपहंडती पूवइजोद्भवी वृत्तीने डोके वर 
काढलेि. पीठपहंडतीवादाशी यशस्वी रीत्या सामना देण्याच्या भरात त्याला बि धा वाटले असावे की शत्रलूा 
त्याच्याि भमूीवर गाठून त्याच्याि शस्त्रानंी त्याच्याशी लढिे, त्याच्याि नाण्यात त्यािी फेड करिे िाि 
प्रभावी मागइ आिे. पि देकातइच्या हविारावर केवळ या व्यविारी कारिािाि प्रभाव पडला नव्िता. तो 
प्राम ख्याने ब द्धीवादी असलयाने आपलया तववज्ञानाला अध्यात्मशास्त्रािा भक्कम पाया असावा असे त्याला 
वाटत िोते. या त्याच्या प्रयत्नात अध्यात्मशास्त्रीय ब द्धीवादािा तकइ दोष उघड झाला. जडवादी 
अध्यात्मशास्त्र प्रस्थाहपत करण्याच्या िेतूने त्याने आरंभ केला िे खरे िोते. मनाच्या प्राथम्यावर हवशषे भर 
देऊनिी त्याने त्यािे देिामध्ये हवलीनीकरि केले. [“मनाला अशा प्रकारे नाख षीने देण्यात आलेले तोकडे स्थान कीव 
येण्याजोगे िोते िी गोष्ट हवज्ञान आहि तववज्ञान याचं्या प ढच्या वाढीसाठी अत्यंत मिववािी िोती.” E. A. Burtt– The Metaphisical 
Foundations of Modern Science.] मनािा “पहरहमती चकवा हवस्तार याचं्याशी संबधं नािी; ते कोित्यािी अवकाश 
व्यापीत नािी. तथाहप ते सवइ शरीराशी खरोखरीि संलग्न असते. ते शरीराच्या केवळ एकाि भागात असते 
आहि द सऱ्या भागात नसते असे म्ििता येत नािी. शरीरातील र्तर सवइ भागात प्राण्यातील हिच्छक्ती, 
मज्जातंतू आहि रक्त याचं्या द्वारे त्यािे हवकीरि िोते” [Principles.] देकातइिी जडवादी 
अध्यात्मशास्त्राहवषयीिी िी स्पष्ट प्रवृत्ती पािता त्याने देवािा केलेला धावा ज्या काळािा तो प्रतीक िोता 
त्याच्या कालधमाशी हवसंवादी िोता. पूवइग्रिानंा त्याने हदलेली ती एक सवलत िोती असेि साधारितः 
मानले जात िोते. देकातइच्या पद्धतीतील िी द बळी बाजू त्याच्या पीठपहंडतवादी वृत्तीच्या हशष्ट्यानंी हवशषेतः 
मालब्राँश याने वाढहवली. तीि आध हनक िेत वादािा प्रारंभ चबद  ठरली. 

 
देकातइिी शास्त्रीय मते ज्या गं्रथात त्याने माडंली िोती त्यािे प्रकाशन थोपवनू धरण्यात आले िोते. 

या गोष्टीवरून तो िौतात्म्य टाळू र्व्च्छत िोता आहि त्याम ळेि त्याने आपलया अध्यात्म शास्त्रात अनवश्यक 
आहि असंबद्ध गोष्टी घ सडलया असा ग्रि हनमाि िोतो. या गोष्टींनी त्याच्या सबधं पद्धतीतील स संगती आहि 
स संवाद नािीशी करून टाकली. शास्त्रज्ञ या नात्याने आपलया कायािा प्रारंभ करून आपलया पूवइसूरींिे 
कायइ त्याने पूिइ केले आहि तकइ दृष्ट्या याहंत्रक हवश्वहवज्ञानािी स्थापना केली. जीिइ झालेलया 
ईश्वरहवज्ञानावर हवश्वहवज्ञानािा भीमटोला िाििे िी अत्यावश्यक गोष्ट िोती. ‘जगत्’ या त्याच्या पहिलया 
मिववाच्या गं्रथात देकातइिी शास्त्रीय मते ग्रहथत झाली िोती. गहॅलहलओच्या द दैवािी किािी कानी 
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आलयानंतर त्याने या गं्रथािे प्रकाशन बदं केले. त्याच्या या गं्रथाच्या प्रकाशनािी व्यवस्था मसेॅने याने केली 
िोती. त्याला देकातइने हलहिलेलया एका पत्रात या गोष्टीिा उल्लेख आिे. या गं्रथािा कािी भाग त्याच्या 
मरिोत्तर प्रहसद्ध झाला. त्यातील गर्वभताथइ आहि त्यािे मिववािे हनष्ट्कषइ िे द ला मेत्री याच्या ‘मानव–एक 
यंत्र’ या गाजलेलया गं्रथात देण्यात आले िोते. द ला मेत्री िा जडवादी पथंािा देकातइिा हशष्ट्य िोता. त्याने 
आपलया ग रूिे ऋि मोकळेपिाने मान्य केले आिे. त्याने असे उपरोहधक हवधान केले की “या धूतइ 
तववववेयाने केवळ पाद्रींच्या खातर आपलया हसद्धातंाला वस्त तः अनवश्यक असलेले आत्म्यािे हठगळ 
जोडले.” 

 
द ला मेत्रीिी िी दोषदृष्टी मान्य िोण्यासारखी नािी. वस्त व्स्थती अशी िोती की, “तववज्ञानािी 

मूलतववे” िा देकातइिा गं्रथ ब हद्धवादी सत्ताशास्त्राबद्दल तो ख्यातनाम झालयानंतर त्याच्या मरिोत्तर प्रहसद्ध 
झाला. त्या गं्रथाच्या प्रस्तावनेत त्याने आपले हनवदेन सावधहगरीने केले िोते. ईश्वराने िे जग सवइ 
पूिइतेहनशी हनमाि केले आिे, “तथाहप सवात उत्तम गोष्ट म्ििजे आम्िी जर वनस्पती चकवा मानव यािें 
स्वरूप समजून घेण्यािी र्च्छा धरली आहि जगाच्या प्रारंभी ईश्वराने त्याना कसे हनमाि केले यापेक्षा ती 
बीजापासून क्रमशः कशी वाढतात यािा हविार करण्यािे ठरहवले म्ििजे अत्यंत सोप्या आहि स गम अशा 
कािी मूलतववािें मनन केले, तसेि त्याचं्यापासून बीजाकं रन्यायाने सवइ तारे परृ्थवी आहि गोिरसृष्टी या 
सवांिा उगम झाला असावा िे हसद्ध करू शकलो आहि यद्यहप अशा प्रकारे त्यािंा उगम झाला नािी असे 
आम्िी पूिइपिे जािून असलो तरी ज्या तऱ्िेने सध्या जशी ती अव्स्तत्वात आिेत तसेि केवळ त्यािें विइन 
करण्यापेक्षा त्याचं्या स्वरूपािे अहधक िागंले हववरि आम्िी करू शकू.” प्रारंभीच्या त्याच्या कूट 
हनवदेनातील सावधहगरी प ढे ते हनवदेन संपण्यापूवीि वाऱ्यावर सोडून देण्यात आली. पहिली गोष्ट अशी 
की, र्ंहद्रयातीत प्रयोजनवादी अशा अंहतम कारिािा हनरथइक आहि वाझंोटा शोध लावण्याच्या गोष्टीशी 
हवज्ञानािा कािीिी संबधं नािी. द सरी गोष्ट म्ििजे केवळ वास्तव घटनािें विइन करिे िे हवज्ञानाला प रेसे 
नािी. हवज्ञानािे वास्तव घटनािंी कारिे हनसगात शोधून काढली पाहिजेत. हतसरी गोष्ट हवज्ञानाला 
सत्ताहवज्ञानािा पाया असला पाहिजे. म्ििजे ते वैहश्वक िोईल आहि वैहश्वक हवज्ञान म्ििून कव्लपलेलया 
तववज्ञानाला ते आधार देईल. 

 
“मूल तववा”च्या प्रस्तावनेत देकातइने सावधहगरीने केलेले हनवदेन प ढे ख द्द त्या गं्रथाति ज्या एका 

स्पष्ट घोषिेने खोडून काढण्यात आले ते असे :– “देवािे िेत  समजिे आम्िाला अशक्य आिे.” द सऱ्या 
एका प्रसंगी तो म्िितो “मला जड वस्त  आहि गती द्या म्ििजे मी हवश्वरिना करीन.” त्याच्या 
हवश्वहवज्ञानात जड वस्त  आहि गती िी देण्यात आली आिेत. त्याचं्यापासून देव जे कािी करू शकेल ते 
मानवालािी करता येईल. 

 
मत्यइ मानवापेक्षा देव जर अहधक शक्तीमान नसेल तर मग असा देव काय कामािा? देकातइने 

आपलया तववज्ञानात देवाला घ सडले ते अत्यंत अनवश्यक िोते. मग त्यािी कारिे कािीिी असोत. त्याच्या 
तववज्ञानातून देव बाजूला सारला म्ििजे मग देकातइिे सत्ताहवज्ञान वस्त हनष्ठ भौहतक हवश्वािा ब हद्धप्रमाि 
पाया असलयािा शोध लागतो. 

 
अशा प्रकारिे सत्ताहवज्ञान हनमाि करण्यािा प्रयत्न करिारा प्लेटो िा पहिला तवववेत्ता िोता. 

मध्यंतरीच्या काळात ब द्धीिी कलपना पीठपहंडताचं्या ईश्वरहवज्ञानाने उिलली. त्याम ळे ब हद्धवादी 
सत्ताहवज्ञान म्ििजे ईश्वरहवज्ञानािे ब हद्धसंस्करि करिे असा अथइ िोतो. भौहतक जगाच्या वास्तव 



 

 

अनुक्रम 

सत्यत्वाला बाध न आिता ब हद्धवादी सत्ताहवज्ञानािी रिना करण्यापूवी ब द्धी प नः प्रस्थाहपत करिे म्ििजेि 
ब द्धीिे मान षीकरि करिे आवश्यक िोते. देकातइच्या काळी अन भववादी पद्धतीने िे करिे अद्याप शक्य 
झाले नव्ित म्ििून त्याने ते गहिती पद्धतीने सैद्धाहंतक रीत्या केले. नंतरच्या शतकात ब द्धीच्या कलपनेतील 
गूढता नािीशी करण्याच्या दृष्टीने हवज्ञानािी बरीि प्रगती झाली िोती. हवज्ञानाने भौहतक हवश्वाच्या 
पद्धतीच्या संदभात ब द्धीला स्थानापन्न केले. अन भववादाच्या योगाने असा शोध लागला की मानवी ब द्धी िी 
हनसगातील ब द्धीिाि प ढिा हवस्तार आिे; तसेि सजीव सृष्टीत उच्चतम पातळीवर हनसगइकायद्याच्या 
व्यापारािी ती प्रहतहनधी आिे आहि मानवी ब हद्धवाहदत्वािा उगम वास्तहवक भौहतक जगाच्या ब हद्धप्रमाि 
पायात शोधता येतो. िा शोध आता शास्त्रीय श्रद्धास्थान म्ििून सामान्यतः र्तका मान्य झाला आिे की, 
आजच्या य गातील पहिलया श्रेिीच्या एका संशयवादी वास्तवशास्त्रीय तववववेयाला ते मान्य करिे भाग 
पडले. तो म्िितो, “आमिी ब द्धी िा हनसगािाि अंश आिे. र्तकेि नव्िे तर हनसगािा ब द्धीशी 
कोित्यातरी रीतीने संबधं असला पाहिजे असा ज्यावळेी आम्िी हविार करतो, त्यावळेी (हवसाव्या 
शतकातील वास्तवशास्त्रीय हसद्धान्तािें सिेत कपिे तववज्ञानात्मक हववरि जे करण्यात येते त्याने ज्ञान 
शास्त्रात हनमाि झालेलया गोंधळाच्या) अंधकारावर कदाहित् प्रकाश टाकता येईल.” [J. Winternitz, The Theory 
of Relativity and Epistemology.] 

 
मानवाच्या आध्याव्त्मक हवकासाच्या नव्या य गािा प रस्कार करीत असतानाि देकातइ संक्रमिाच्या 

कालखंडात वावरत िोता. त्याम ळे त्याच्या सबधं तववज्ञानात दोन ठळक प्रवृत्ती असून त्यािंी नेिमी 
सरहमसळ िोत असे. या दोन्िी प्रवृत्तींिी प ढिी वाढ अठराव्या आहि एकोहिसाव्या शतकातील 
तववज्ञानाच्या र्हतिासात सापडते. हनसगइवादी मानवतावादाच्या शास्त्रीय प्रवृत्तीिे कािी काळपयंत दोन 
हदशानंी हवभाजन झाले. एक फ्रान्समधील प्रबोधन आहि द सरे जमइनीिा अद्भ तरम्यवाद. या अद्-
भ तरम्यवादात व्स्पनोझाच्या द्वारे िडइर, गटे, हशलर आदींिा समावशे िोतो. प ढे फ्रें ि राज्यक्रातंीला स्फूती 
देिारा रूसोिा अद्भ तरम्यवाद िा देकातइच्या मानवतावादी ब हद्धवादापासूनि उद्भवला. देकातइच्या 
तववज्ञानािी अध्यात्मशास्त्रीय प्रवृत्ती, त्यािा दै्वतवाद िा हवकासाच्या हवसंगत आहि खंहडत अशा अनेक 
अवस्थातूंन बािेर पडलयानंतर प ढे िेगेलच्या एकात्म भाववादात पहरित झाला. अशाप्रकारे त्यािी मानस-
वास्तव समस्थायीवादािी गोंधळात टाकिारी समस्या त्याच्याि मूळच्या हविाराचं्या तकइ श द्ध हवकसनाच्या 
योगे स टेपयंत देकातइच्या हविारािंा प्रभाव प्रत्यक्षपिे वा अप्रत्यक्षपिे आध हनक तववज्ञानाच्या सवइ 
हविारप्रवािावर पडला िोता िे म्िििे अहतशयोक्तीिे िोिार नािी. 

 
“देकातइिे अध्यात्मशास्त्रीय ईश्वरहवज्ञान त्याच्या स्वतःच्या दृष्टीने हकतीिी आवश्यक असले, तरी 

म ख्यतः मानव आहि हवश्व यािें हसध्दान्त रिण्यािी भहूमका तयार करण्यासाठी ते उपय क्त ठरले. त्याच्या 
मूलभतू गृिीततववाप्रमािे सवइ शक्तींिा अंहतम उगम मागे देवाकडेि जाऊन हभडतो. त्याम ळे यंत्रशास्त्र 
आहि भहूमती याचं्या स्वैर हविाराला जग मोकळे झाले. देकातइ आकार धारि करिाऱ्या आहि गहतमान 
अशा हवस्ताराच्या स्वच्छ आहि स्पष्ट कलपनेने स रवात करतो आहि तेथून प ढे गहिती हनयमाचं्या साह्याने 
सवइ गोष्टींिे कालपहनक स्पष्टीकरि करतो. भौहतक घटनािें असे स्पष्टीकरि करिे िा देकातइप ढील म ख्य 
प्रश्न आिे. िे स्पष्टीकरि, एकेकाळी मनािे खास असे समजले जािारे प्रातं आक्रमीत जाते. आपि हविार 
करिारे प्रािी आिोत या हनहितीने देकातइने प्रारंभ केला. िा प्रातं अद्याप अस्पष्टि आिे. परंत  त्या प्रातंाच्या 
सीमाभागापयंत हनसगािे याहंत्रक स्पष्टीकरि हनरंक शपिे अहधकार िालहवते.” [Encyclopaedia Britannica 13th 
Edition.] 

 



 

 

अनुक्रम 

मानव आहि र्तर प्रािी याचं्यात देकातइने केलेला भेद िा मात्र स्वच्छंद िोता. कारि मानवाहशवाय 
र्तर सवइ प्रािी स्वयंिहलत यंते्र आिेत, र्तकेि नव्िे तर सिेतन आहि अिेतन हनसगात भेद नािी या 
देकातइच्या मतापासून द ला मेत्रीने हनष्ट्कषइ काढलयाप्रमािे जीवशास्त्रीय घटक या नात्याने मानवस द्धा एक 
यंत्रि आिे. “बौहद्धक तसेि भौहतक या दोन्िी जीवनाच्या सगळ्या हक्रया अंहतमतः याहंत्रक बदलािें 
पहरिाम मानले जातात, ते देकातइम ळे िोय.” [Lange–History of Materialism.] तथाहप आत्म्याच्या कलपनेला तो 
हिकटून राहिला. त्याच्याि काळात िावेने रुहधराहभसरिािा शोध लावला. िावेिी प्रथम िेटाळिी झाली. 
पि देकातइने त्यािे स्वागत केले. िावेच्या शोधाने गलेॅन आहि ॲहरस्टॉटल याचं्या काळापासून 
मानसशास्त्रावर विइस्व गाजहविाऱ्या “हित् तववािंी” (Vatal Spirits) कलपना उधळून लावली. िावेिा 
क्राहंतकारक हसद्धान्त मान्य करूनिी देकातइने आत्म्यािी कलपना राखून ठेवली. िी कलपना केवळ 
हमर्थयाभास िोता. देकातइच्या ियातीत प्राण्याच्या मानसशास्त्रािे जे संशोधन झाले त्याम ळे प्रािी िे यंत्र 
असूनिी हविार करतात िे देकातइला समजले असले पाहिजे. [“देि आहि आत्मा याचं्या स्पष्ट रेषा काढण्याच्या देकातइच्या 
प्रयत्नात त्याच्या प्राहिहवषयक तववािे स्पष्टीकरि सापडते. हविार िा आत्म्यािे सार आिे आहि (जीवन आहि संहवज्ञान) याप्रमािे िे हविारात्मक 
नािी ते देिािे आिे. पशूनंा आत्मा असतो िे नाकबलू करून त्याने पशूिंी हविारशक्तीिी नाकबलू केली.” Lecky – हकत्ता.] मानवािे 
कव्लपत श्रेष्ठत्व याम ळे हवरून गेले. त्यावळेच्या बौहद्धक जीवनावर माँतेनिा प्रभाव पडला िोता. त्याने 
आपलया हवहशष्ट हवरोधाभासी शलैीने प्राण्यामध्ये मािसार्तकीि काय पि कधीकधी मािसापेक्षािी जास्त 
ब द्धी असते असा श्लेष काढला; म्ििून देकातइच्या “ब हद्धप्रमाि आत्म्यािी” मयाहदत कलपना िीस द्धा हढसूळ 
ठरली. प्रािी िे हविार करू शकतात र्तकेि नव्िे तर ते ब हद्धवादीिी असतात. प्रािी जर सजीव यंते्र 
आिेत तर मानवाने स्वतःसाठी वरिा दजा मागावा असे त्याच्यात काय आिे? 

 
पारंपहरक कलपनाचं्या अन लंघनीय दास्यातून मानवी िेतना म क्त करून देकातइला हवश्वाच्या 

कें द्रस्थानी मानवािी प्रहतष्ठापना करावयािी िोती. या िेतूने त्याने मानवाला आत्म्यािी देिगी हदली. या 
आत्म्याने हवश्वाच्या ब हद्धप्रमाि पायािा मूलाधार घेऊन मानवािे उच्चासन हनहित केले. ज्यावेळी 
हनसगाच्या ब हद्धवादी पद्धतीशी मानवी ब द्धीिा अन भववादाच्या दृष्टीने संबधं आिे यािा शोध लागला 
त्यावळेी कालपहनक मूलाधारािी आवश्यकता राहिली नािी. मानव िा भवत्च्या ब हद्धप्रमाि प्रहक्रयेिे सवोच्च 
फहलत म्ििून जगाच्या कें द्रस्थानी बसू शकतो. 

 
* * * * 

 
आध हनक तववज्ञानाच्या उदयाला िालना देिाऱ्या हविारप्रवािािा उगम देकातइिा समकालीन 

जेष्ठ तववज्ञ फ्राव्न्सस बेकन याच्यापासून झाला. पीठपहंडती तववज्ञानाकडे पिाण्यािी दोघािंीिी वृत्ती 
हिहकत्सकािी िोती. सवइव्यापी संशयवाद िा दोघािंािी समान प्रयाि चबदू िोता. पि येथेि त्याचं्यातील 
साम्य संपते. स्वतःिे हविार माडंण्यासाठी त्यानंी अगदी वगेळ्या पद्धती स्वीकारलया िोत्या; पि शवेटी 
त्यािंी फलहनष्ट्पत्ती एकि झाली. िी फलहनष्ट्पत्ती आध हनक मानवािे तववज्ञान िी िोती. देकातइिा गहिती 
ब हद्धवाद िा स्वसंजे्ञने (Self consciousness) प्राप्त झालेलया ज्ञानावर सवइस्वी अवलंबून िोता. त्याच्या 
संशयवादाच्या कसोटीला िीि पद्धती हटकिारी िोती. याच्या उलट बेकन िा अन भववादािा द्रष्टा िोता. 
अन भववाद िा आध हनक तववज्ञानाच्या वाढीला गूढ ब हद्धवादापेक्षा कदाहित् अहधक प्रमािात कारिीभतू 
झाला िोता. ते कािीिी असो, त्यािी हवगमन पद्धती भौहतक हवज्ञानािे साधन झाली. सत्य िे केवळ बाह्य 
अन भवाच्या साह्याने शोधता येते या त्याच्या हवधानािे प्रत्यंतर हवज्ञानाच्या मिान हसद्धीत हदसून येते. “या 
सवइ य गातं भौहतक तववज्ञानाला सकल हवज्ञानािी थोर जननी म्ििून मान्यता हमळाली िोती. पि त्यासाठी 
सवात कमी मानवी श्रम खिी पडले िोते. भौहतक तववज्ञानािी जागा हवहशष्ट शास्त्रानंा मोकळी करून 



 

 

अनुक्रम 

हदलयाहशवाय आहि हवहशष्ट शासे्त्र प न्िा भौहतक तववज्ञानाला परत हमळालयाहशवाय हवज्ञानािी मोठी प्रगती 
िोईल अशी अपेक्षा कोिीिी करू नये.” [Meditations.] 

 
बेकनिा अन भववाद सत्ताशास्त्राला प्रहतबधं करीत नािी िे स्पष्ट आिे. परंत  सत्ताशास्त्र िे 

अन भववादी पद्धतीने हमळिाऱ्या हनसगाच्या प्रत्यक्ष ज्ञानािे समष्टीकरि असले पाहिजे असा त्यािा कटाक्ष 
िोता. केवळ चितनाच्या तो हवरुद्ध िोता. पूवीच्या हनसगइवादािा संहदग्धपिा हविारात घेऊन हनसगातील 
कािीतरी कारिामं ळे संहदग्धपिा येतो िे मत त्याने नाकबूल केले. “नैसर्वगक घटनािंी अहवरतता आहि 
हनयहमतपिा िी ठळकपिे ध्यानात येतात म्ििूनि यथाथइ आहि हनहित ज्ञानािे ते हवषय िोतात” असे 
त्याने दाखवनू हदले. त्यावरून त्याने असा हनष्ट्कषइ काढला की ज्ञानािी संहदग्धता चकवा हनसगइवादातील 
गूढता िी “चितनात्मक हविारािा अप रेपिा आहि हवपरीतता याचं्याम ळे उद्भवतात. मानवानी स्वतःच्या 
कलपनेप्रमािे जग बनहवण्यािा आहि तत्प्रीत्यथइ वापरलेली सवइ सामग्री स्वतःच्या मनातून हनमाि करण्यािा 
प्रयत्न केला. असे करण्याऐवजी त्यानी अन भव आहि हनरीक्षि िी हविारात घेतली असती तर त्यानंा 
सत्यगोष्टी– न सती मते नव्िेत– हमळालया असत्या आहि त्यावर मंथन करून अंहतमतः जडात्मक जगािे 
शासन करिाऱ्या हनयमािें ज्ञान हमळाले असते.” 

 
देकातइने र्ंहद्रयहवज्ञान वास्तवशास्त्राच्या हनयमाचं्या कके्षत आिले. पि िे केलयानंतर तो एका 

कालपहनक दरीच्या काठावर थाबंला आहि पलीकडच्या काठावर मानवािे मन आहि आत्मा यानंा त्याने 
उभे केले. या बाबतीत पीठपंहडती तववज्ञानाहवरुद्ध त्याने बडं केले. पि िे बडं म्ििजे बालकासि स्नानािे 
पािी फेकून देण्यासारखे िोते. थॉमस ॲहक्वनासने ॲहरस्टॉटलिे जीव आहि मन िी एकात्मवस्तूिे 
आहवष्ट्कार आिेत, िे मूलतः अिूक असलेले मत स्वीकारले िोते. थॉमसच्या ईश्वरहवज्ञानात जीव िा 
“देवािा श्वास” िोता. आहि पहरिामतः मन िे स द्धा अ-जड हिदात्मक वस्त -ब द्धीिे आसन असे गिले 
गेले. रेनेसान्सच्या हनसगइवादी तवववते्यानंा हनसगातीताच्या ज ल मातून जीवनािी म क्तता करावयािी 
िोती.पि त्यािें बडं एकागंी िोते आहि त्यािे पयइवसान देकातइच्या दै्वतवादात झाले. बेकनिे बडं मात्र 
सवकंष िोते. त्याने साहंगतले, “हनहितीच्या क्रमवार अवस्था मी प्रस्थाहपत करू र्व्च्छतो. र्ंहद्रयाने 
हदलेलया प राव्यािें हवहशष्ट प्रहक्रयेने मी श द्धीकरि करतो आहि मगि त्यािें ग्रिि करतो. पि र्ंहद्रयाचं्या 
हक्रयाचं्या मागून िोिारे मनािे व्यापार मी बव्िंशी नाकारतो आहि त्या ऐवजी साध्या र्ंहद्रयाचं्या 
प्रहतबोधनाच्या ज्ञानापासून प्रत्यक्षपिे मी स रवात करतो. नंतर एक हवहशष्ट मागइ नव्याने आखून घेतो आहि 
त्या मागाने प ढे जाण्यािी वाट मनाला मी मोकळी करून देतो.” 

 
यात भाषेिी कािीशी उधळपट्टी आिे. प्रत्यक्षात बेकनिा उदे्दश मनोव्यापार पूिइपिे नाकबलू 

करण्यािा नव्िता. र्ंहद्रये आहि मन याचं्यात चखडार असते िी कलपना त्याने नाकारली. जीव आहि मन 
यािें तादात्म्य आिे, या ॲहरस्टॉटलच्या तववािा थॉमसप्रिीत ईश्वरहवज्ञानात हवपयास करण्यात आला 
िोता. ॲहक्वनॉसने जीव िा मनािा पाया आिे अशी प स्ती जोडली. बेकनने या हवपयासातून ॲहरस्टॉटलच्या 
तववािी म क्तता केली. मानसशास्त्र आहि र्ंहद्रयहवज्ञान याचं्यातील संबधंािा अन भववादी पद्धतीने शोध 
लागलयाम ळे मन िे र्तःपर र्ंहद्रयातील गूढ वस्तू राहिले नािी. जीवसृष्टीपासून मनािी फारकत करिाऱ्या 
कालपहनक चखडाराच्या पलीकडे मरगळून पडलेले मन कधीिी प्रब द्ध िोऊ शकिार नािी. “श द्ध ब द्धी” 
(Pure reason) कधीिी प्रत्यक्षज्ञान देऊ शकत नािी. बोध िोण्यासाठी ज्ञानािा कच्चा माल म्ििून र्ंहद्रय-
प्रहतबोधन स्वीकारण्याकहरता मनाला वरच्या िवाई मिालातून बािेर हनघून खाली उतरले पाहिजे. 
बेकनिा अन भववाद आहि जडवादी सत्ताशास्त्र यानंी देकातइच्या दै्वताच्या द ष्ट िक्रातून बािेर पडण्यािा मागइ 
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दाखहवला. अन भववादाने संस्काहरत झालेला ब हद्धवाद आहि संस्काहरत ब हद्धवादाने श द्ध केलेला 
अन भववाद िे खऱ्या तववज्ञानािे घटक आिेत. 

 
* * * * 

 
थॉमस िॉबज िा बेकनिा हशष्ट्य आहि देकातइिा टीकाकार िोता. त्याने या दोघाचं्या हभन्न 

हविारप्रवािानंा एका सूत्रात गोवनू आध हनक तववज्ञानाच्या प्रगतीला मोठा िातभार लावला. तो पट्टीिा 
अन भववादी िोता. तववज्ञानाच्या त्याच्या व्याख्येने भौहतकशास्त्र (हनसगइहवज्ञान) [भौहतकशास्त्र (Natural science) 
याला पूवी हवहशष्ट अथइ िोता. सिेतन आहि अिेतन अशा हनसगइवस्तूसंबंधी ज्ञान देिाऱ्या शास्त्रानंा सम च्चयेकरून हनसगइहवज्ञान– भौहतकशास्त्र 
म्िित असत. हनसगइवस्तंूिी घटक द्रव्ये आहि त्याचं्या घडामोडी यािंा त्या ज्ञानात समावेश िोतो. हनसगइहवज्ञानात जीवशास्त्र व त्याच्या सवइ शाखा, 
भगूभइशास्त्र, खहनजशास्त्र, वास्तव, रसायन आहद भौहतक शासे्त्र िी अंतभूइत असतात. गहित, तववज्ञान, सत्ताशास्त्र यािंा त्यात समावेश नसतो. 
मानहसक आहि नैहतक शास्त्रापंासून हभन्नत्व दशइहवण्यासाठी भौहतकशास्त्र िी संज्ञा त्याला देण्यात आली आिे.] आहि तत्वज्ञान यािें 
तादात्म्य झाले. १७ व्या शतकाच्या प्रारंभी त्याने यरूोपिी सफर केली, त्यावळेी त्याला आढळून आले की 
ऑक्सफडइमध्ये जे तववज्ञान तो हशकला िोता ते यरूोपातील बौहद्धक वत इळात अप्रहतहष्ठत मानले जात िोते. 
त्या तववज्ञानािी जागा शास्त्रीय हिहकत्सक हविारानंी घेतली िोती. देकातइिे अध्यात्म शास्त्र म्ििजे 
पीठपहंडताचं्या गूढवादात त्याने घेतलेली पलट िोती, असे विइन करून त्याने त्याच्यावर टीकेिी झोड 
उठहवली. तथाहप “र्ंहद्रयाचं्या हक्रयामंागून धाविारे मनोव्यापार” िे बेकनने नाकबूल केले िोते, त्या 
मयादेपयंत तो गेला नािी. त्यािी पद्धती देकातइसारखीि िोती. शास्त्रज्ञ या नात्याने कोित्यािी हवधानािी 
हसद्ध करण्यािी खरी शक्ती अन भवात असते, िे देकातइिे मत िॉबजला मान्य िोते. [आपलया प्रारंभीच्या कृतीत 
देकातइने वास्तवशास्त्रीय हसद्धान्तानंा सत्ताशास्त्रीय चितनापेक्षा अहधक मिवव हदले िोते. वास्तवशास्त्रीय हसद्धान्तानंा त्याने वस्त हनष्ठ प्रामाण्य हदले; 
पि सत्ताचितनाला तसे हदले नािी.] द सऱ्या शबदात सागंावयािे म्ििजे िॉबजने देकातइच्या हिहकत्सापद्धतीिा 
शास्त्रीय भाग तेवढा स्वीकारला आहि तो वाढहवला. हवज्ञान म्ििजे सवइि कािी अन भववाद नव्िे. बेकनने 
मनोव्यापारानंा गौि लेखले िोते. पि ते सत्य वस्तंूिे ज्ञान हमळहवण्याच्या प्रहक्रयेत हवषय (object) आहि 
हवषयी (subject) हनिायक असतात असे िॉबजिे मत िोते. हवषय (object) आहि हवषयी (subject) 
याचं्यातील आंतरसंबंधािें आकलन करिे पूवी असाध्य िोते. त्याम ळे दै्वतािा तकइ दोष उद्भवला. आजच्या 
काळातस द्धा त्याम ळे ज्ञानशास्त्रीय कालपहनक समस्या हनमाि झालया आिेत. या आंतर्संबधंािें ज्ञान िोिे िे 
शास्त्रीय पद्धतीिे सार आिे. देकातइ िा शास्त्रीयपद्धतीिा संस्थापक िोता. ब हद्धवाद आहि अन भववाद यािंा 
स संवाद घडवनू आिण्यािे त्यािे प्रयत्न िोते. या त्याच्या प्रयत्नािें गर्वभताथइ हकती मिववािे िोते िे 
कदाहित् त्यालािी जािवले नसेल. िॉबजने देकातइच्या पद्धतीिी अस्सल ग िवत्ता पारखली. आहि तीत 
त्याने स धारिा केली. तववज्ञान िे ‘नैसर्वगक ब द्धीवर आधारले पाहिजे असा त्यािा आग्रि िोता. अशाप्रकारे 
त्याने ब हद्धवादाला पारंपाहरक सत्ताशास्त्राच्या साच्यातून बाजूला काढले आहि वस्त रूप हनसगाच्या संदभात 
त्याला स्थान हदले. 

 
िॉबजिी गिना देकातइ आहि व्स्पनोझा याचं्या श्रेिीतील श्रेष्ठ तववववेयामंध्ये करण्यािी प्रथा नािी. 

तरीपि पदाथइ (वस्त रूप हनसगइ), मानव आहि राज्यसंस्था या गोष्टींना व्यापिाऱ्या वैहश्वक तववज्ञानािी 
पद्धती आपलया मनात हवकहसत करिारा त्या काळातील तो एकमेव हविारवंत िोता. [िॉबजने बाह्य हनसगापेक्षािी 
राजकीय क्रातंीच्या य गात जोरदारपिे प्रकट िोिाऱ्या सामाहजक जीवनाच्या घटनाकंडे अहधक लक्ष हदले िोते. नव्या याहंत्रकी तववज्ञानाच्या 
द सऱ्या कोित्यािी प रस्कत्याने संकव्लपले नसेल असे कायइ करण्यािा त्याने प्रयत्न केला. नैसर्वगक जगाला लागू पडिारे शास्त्रीय हववरि 
करिाऱ्या मूल तववाति समाज आहि मानव [जो एकाि वेळी समाजािा अंश आहि कारक (matter and maker) िी आिे] यानंा गोवनू मानवी 
ज्ञानािी सावइहत्रक रिना उभी करिे िेि ते कायइ िोय. – एनसायक्लोपीहडया हब्रटाहनका १३ आवृत्ती.] त्याच्या पद्धतीत ‘सत्ताशास्त्र 
वगळण्यात आले िोते असे वरवर हदसले तरी ते खरे नव्िते. िॉबज अन भववादी िोता. त्याम ळे 
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सत्ताशास्त्राच्या आधाराने आपलया पद्धतीिा आरंभ करण्याला त्यािा हवरोध िोता. भौहतक तववज्ञानाला 
संबद्ध असलेलया सत्ताशास्त्रीय प्रश्नािंी ििा त्याने अन भववादाच्या योगाने केली. ब द्धी, संज्ञा, आहि नीती 
यािें प्रश्न सामान्यतः सत्ताशास्त्रीय समजले गेले िोते. या प्रश्नाचं्या शास्त्रीय हिहकत्सेम ळे वास्तवशास्त्र आहि 
र्ंहद्रयहवज्ञान याचं्या के्षत्रात अन भववादी दृहष्टकोिािा मागइ मोकळा झाला. िॉबज आध हनक मानसशास्त्रािा 
अग्रदूत िोता. िे शास्त्र प ढे संवदेनवादी लॉक आहि त्यािे अन यायी यानंी वाढहवले. [“गहिती अिूंच्या भाषेत तो 
मानसशास्त्र वाढवू शकला नािी पि आवश्यकते खेरीज तो आपलया पद्धतीपासून अहधक ढळला नािी. आत घ सिाऱ्या आहि बािेर ढकलिाऱ्या 
गतीच्या संघषाने जीवनावश्यक रं्हद्रयात उद्भवलेलया आहि सािियाच्या साध्या हनयमानंी एकहत्रत झालेलया प्राथहमक घटकािंा संयोग म्ििजे 
मन असे त्याने विइन केले. िेत  आहि कारि िी जरी मान्य केली असली तरी ती स्पष्टीकरि करिारी अंहतम तववे वाटत नािीत. वादपहंडती 
मानसशास्त्रज्ञानंा त्यािे मिवव वाटत असे. ती एकूि संयोगातील ठराहवक नम न्यािा आभास चकवा आभासािंा सम च्चय या स्वरूपात प्रकट िोतात. 
याि उपिाराने मानसशास्त्राच्या अलीकडच्या बि तेक सवइ हवकासािा पायंडा घातला. नंतरिा मिान मानसशास्त्रज्ञ लॉक याने िॉबजच्या पद्धतीिे 
तपशीलवार आहि अहधक स्पष्टरीतीने अन करि केले. त्यािा पहरिाम असा झाला की ि कूनि एखादा भाववादी हनरहनराळ्या गिृीत कलपनाचं्या 
पहरभाषेत मानसशास्त्र हलहिण्याला धजू लागला.” 

 
Burtt– The Metaphysical Foundations of Modern Science.] १८ व्या शतकात फ्रान्सच्या बौहद्धक जीवनावर 

काँहदलॅकच्या द्वारे लॉकिा फार मोठा प्रभाव पडला िोता. िे लक्षात घेतले म्ििजे तववज्ञानाच्या 
र्हतिासातील िॉबजच्या स्थानािे योग्य मूलयमापन करता येते. 

 
जरी िॉबजने आपलया सवइगामी तववज्ञानािी पद्धती स्वतंत्रपिे संकव्लपली िोती, तरी तो प्रथम 

देकातइच्या बव्िंशी पीठपहंडती अध्यात्मशास्त्रािा आहि हनभळे दै्वतवादािा टीकाकार म्ििून प्रहसद्धीला 
आला. त्याने “सिज कलपनाचं्या (innate ideas) तववािे ज्या य व्क्तवादाने खंडन केले, त्याने देकातइवरि 
बाजू उलटली. कोितीिी हक्रया चकवा बदल िी गती आिे, हविार करिे िे हक्रया करण्यािेि एक रूप 
आिे, म्ििून तो एक गतीिाि प्रकार आिे. मन िे केवळ मानवाच्या हविार करिाऱ्या हक्रयािंा सम च्चय 
आिे. म्ििजेि प्राहिजीवनात मन िी गतीिी एक पद्धती आिे. मन िे शारीहरक वस्त हशवाय मूलतः हभन्न 
अशा एका वस्तूिे बनले आिे असे समजिे म्ििजे पीठपहंडती गिनतेिा अवहशष्ट भाग आिे, असे प्रहतपादन 
करून िॉबजने ममी घाव घातला. देकातइच्या दै्वताहवरुद्ध त्याने आपली मोिीम प ढे रेटत नेली. त्याने 
मानहसक हक्रयेत ब द्धीिा समावशे केला आहि अध्यात्मशास्त्रीय ब हद्धवादावर प्रिार केला. 

 
िॉबजने मानवी मनािा िा नवा हसद्धातं “मानवी स्वभावावरील प्रबधं” या गं्रथात माडंला आिे. त्यात 

त्याने मानवी ब हद्धवाहदत्वािे मूळ हनसगातील ब द्धीत शोधले आिे. अशा प्रकारे िॉबजने हनसगइकायद्यािे 
मान षीकरि केले. त्या कायद्याने हिस्ती प्रयोजनवादातील देवसंकेतािंी जागा घेऊन मानवाला 
स्वयंिहलत यंत्र बनहवण्यािा धाक घातला. देकातइच्या हनमपीठपहंडती अध्यात्मशास्त्राशी सामना देत 
असताना िॉबजने आपलया “मानवी स्वभावावरील प्रबधंा”ने भौहतक तववज्ञान (Natural Philosophy) या 
नावाने ओळखलया जािाऱ्या न्यटूनच्या गहिती सत्ताशास्त्रािा पाया घातला. या भौहतक तववज्ञानाने भौहतक 
प्रगतीच्या आहि शास्त्रीय संपादिीच्या दोनश ेवषांच्या य रोपीय बौहद्धक जीवनािे मागइदशइन केले. 

 
भौहतकशास्त्राच्या के्षत्रात िॉबजिा अन भववाद तत्कालीन सवइसाधारि बौहद्धक वातावरिाशी अहधक 

ज ळिारा िोता. गहॅलहलओपेक्षा त्याने प्रत्यक्षात अहधक असे कािी साहंगतले नािी. पि त्याच्या 
मानसशास्त्राने हवरोधािे त फान उसळले. त्याति त्याच्या सकृद्दशइनी दोषदृष्टी सामाहजक तववािंी भर 
पडली. तथाहप सत्य प्रभावी ठरले आहि १७ व्या शतकात यरूोपीय प्रज्ञा भावनोत्कटतेने सत्यािा शोध घेत 
िोती. त्याम ळे फार काळ लोटण्यापूवीि मन आहि ब द्धी या हवषयीच्या त्याच्या अन भववादी हवश्लेषिाला 
जो हवरोध िोत िोता त्यातूनि मानवी हक्रयािंी ब हद्धप्रमाि भहूमका आहि त्याचं्या नैसर्वगक पे्ररिा या हवषयी 
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गंभीर तपासिी स रू झाली. संवदेनवादी [संवेदनवाद (Senstionalism) म्ििजे मािसाला िोिाऱ्या सगळ्या ज्ञानािा उगम 
संवेदनात चकवा रं्हद्रयाचं्या प्रहतबोधनात असतो असे सागंिारा वाद. या वादािे मूळ मागे सॉहफस्ट, एहपक्य हरअन आहि स्टोईक याचं्यापयंत शोधता 
येते; तरी िॉबज िा आध हनक संवेदनवादािा संस्थापक समजला जातो. त्याच्यानंतर लॉक आहि काँहदलॅक िे प्रम ख संवेदनवादी िोऊन गेले. 
लॉकने रं्हद्रयावर प्रहतचबबनाने िोिाऱ्या कलपनावर भर हदला. काँहदलॅक मािसािी सगळी संज्ञा िे रूपातंहरत संवेदन आिे असे समजतो. प ढे ९ व्या 
प्रकरिात संवेदनवादाहवषयी हववेिन आिे.] मानसशास्त्रज्ञानंी नैहतक चितनाच्या य गािा आरंभ केला. असे चितन 
ॲहरस्टॉटल आहि स्टोर्क याचं्या काळानंतर मागे पडले िोते. यािवळेी बेकन िॉबज आहि देकातइ पथंाच्या 
जडवादी शाखा यानंी जे नव ेतववज्ञान माडंले ते रेनेसान्सिी िेतना नाकबलू करण्याच्या बाजूला झ कत 
िोते. मानवाने देवाहवरुद्ध जे बडं केले ते हनसगािा दास िोण्याकरताि काय? याला रूसोच्या अद्-
भ तरम्यवादाने भावनोत्कटतेने नकाराथी उत्तर हदले. 

 
* * * * 

 
संवदेनवाद िा बव्िंशी जडवादी िोता. पि तो अध्यात्मशास्त्रीय ब हद्धवादाच्या प्रहतहक्रयेतून जन्माला 

आला िोता. ब हद्धवादाकडून पदच्य त िोिाऱ्या देवािी प नःस्थापना केलयाहशवाय ब द्धी िी केवळ सत्यािे 
ज्ञान प्राप्त करून घेण्यािे साधन िोऊ शकत नव्िती. देकातइने ईश्वरहवज्ञानात जी दडी मारली िोती, 
त्यावरूनि िे हसद्ध झाले. ईश्वरहवज्ञानाच्या िक्कप्रहतपादनाला आळा घालण्यािी आवश्यकता आता हनमाि 
झाली िोती. ते कायइ संवदेनवादाने अंगावर घेतले. लॉकिे प्रहतपादन असे :– “त मच्या बोधशक्तीच्या 
मयादा ओळखा, त्या मयादा ओलाडूंन पलीकडे जाण्यािा प्रयत्न करिे वडेेपिािे आिे. तसेि त्या 
मयादामंध्ये गूढता आहि अंधार यानंा प्रवशे करू देिे िेिी मूखइपिािे आिे. गोष्टी हदसतात हततक्या साध्या 
कशा असतात याबद्दल आियइ करीत राििे आहि गोष्टीच्या आत खोलवर कािीतरी आिे ते आमिे लक्ष 
वधूेन घेते असे समजून िालिे िेिी ि कीिे आिे.” [‘Human understanding’] लॉकिे िे प्रहतपादन स स्पष्ट आिे. 
श द्ध ब द्धीिी चकवा अध्यात्मशास्त्रीय घटकािंी कलपना या केवळ मानीव गोष्टी आिेत, म्ििून लॉकने 
नाकारलया. त्याने िॉबजच्या कट्टर जडवादािा औपिाहरकरीत्या प रस्कार जरी केला नािी, तरी त्याने 
हविारािें प्राथम्य मान्य केले नािी. देकातइच्या तववज्ञानािे मानसशास्त्रीय अंग िॉबज आहि लॉक यानंी 
वाढहवले. ते फ्रान्समध्ये परत जाऊन पोिले. तेथे त्यािे एक तववज्ञान तयार झाले. या तववज्ञानाने 
फ्रान्सच्या राज्यक्रातंीला स्फूती हदली. त्या तववज्ञानािे हवशषे असे िोते की त्याने जडवादी सत्ताशास्त्रात 
अन भववाद हवलीन केला, ईश्वरहवज्ञानापासून फारकत झालेलया ब हद्धवादािी जडवादी सत्ताशास्त्राशी 
सागंड घातली, आहि हनसगाने अमयाद शक्तीिी देिगी हदलेलया मानवािे सावइभौमत्व जािीर केले. 
देवाहवरुद्ध मानवािे बडं व्यथइ गेले नािी. हनसगातीत वादाहवरुद्ध मानवाने केलेले बडं यशस्वी झालयाम ळे 
हनसगइस द्धा आपि चजकू शकू असा प्रत्यय मानवाला येिे क्रमप्राप्त िोते. ब हद्धवादाने अद्भ तरम्यवादाला 
जन्म हदला. ज्या य गात हवज्ञानाच्या पराक्रमानंी परृ्थवीिी कळाि बदलली िोती आहि मानवाला आतापयंत 
अकव्लपत असलेलया अशा क्राहंतकारी हविारानंी आहि ध्येयानंी उद्दीहपत केले, अशा य गािे अद्भ तरम्यवाद 
िे तववज्ञान िोते. 

 
देकातइच्या तववज्ञानािी हनभळे ब हद्धवादी (चितनात्मक) बाजू दोन हदशानंी वाढीला लागली. एक 

मालब्राँशिा नवपीठपहंडतवाद [Neo-scholasticism (नवपीठपंहडतवाद) िा १९ व्या शतकाच्या मध्यास कॅथोहलक पहंडतानंी स्थापन 
केलेला वाद आिे. या वादािी उहद्दष्टे येिेप्रमािे :– १ तत्कालीन पहरव्स्थतीला अन सरून ज न्या पीठपहंडतवादािा प नरुद्धार करिे; आहि २ 
आध हनक शास्त्रीय संशोधनािा उपयोग करून प्रािीन ग्रीक तवववेते्त आहि पीठपहंडत याचं्या मूलतववावर आधारलेलया चितनािी वाढ करिे.] 
आहि द सरी व्स्पनोझािा सवेश्वरवादी नैहतक हवश्ववाद. व्स्पनोझाच्या द्वारे देकातइच्या ब हद्धवादाने भाववाद 
आहि जडवाद या दोन्िी यरूोपीय तववज्ञानावर पगडा बसहवला. त्याने उशीरा स रू झालेलया जमइनीच्या 
रेनेसान्सला म्ििजे िडइर, गटे, हशलर, आदींच्या अद्भ तरम्यवादाला स्फूती हदली.’ [बेकन, देकातइ आहि 
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लॉक यानंी स्थापलेले आध हनक तववज्ञान उगवत्या भाडंवलदार वगािी हविारसरिी नव्िते. 
र्हतिासवादािा ठोकळेबाज मूखइपिा, ज्यावेळी देकातइिा भाववाद व्स्पनोझाच्या द्वारे िेगेलप्रिीत 
प्र हशयनवादाच्या तववज्ञानाला जाऊन हमळाला आहि त्याने माक्सइवादािेिी पोषि केले, िे लक्षात येईल, 
त्यािवळेी स्पष्टपिे हदसून येईल. माक्सइला ‘लाल प्र हशयन’ म्ििून लेखण्यात आले तर त्यात नवल नािी.] 

 
देकातइच्या अध्यात्मशास्त्रािा सवात भ्रामक भाग म्ििजे त्यािे मानवी आत्म्यािे तवव िोय. आत्मा 

जीवनशक्तीच्या (Vital Spirits) संपकात कसा येतो आहि आत्मा व शरीर याचं्या आंतरहक्रया कशा 
िालतात या हवषयीिा कलपनाहवलास त्यात आिे. पायनी गं्रथीतील (Pineal gland) आपलया स्थानावर 
बसून आत्मा “जीवशक्ती”च्या गतीिी हदशा बदलू शकतो आहि त्याचं्या द्वारे शरीराच्या िालिालीिे 
अप्रत्यक्षपिे मागइदशइन करतो. पि िे करताना तो स्वतःवर कािीिी पहरिाम िोऊ देत नािी. देकातइच्या 
मानसशास्त्रािी िी कव्लपत कथा गतीच्या नव्या शोधाम ळे कोसळून पडली. वास्तवशास्त्रज्ञानंी असा शोध 
लावला की गतीिे पहरमाि नेिमी कोित्यािी हदलेलया एका हदशनेे व्स्थर असते. त्यात बदल िोऊ शकत 
नािी. या शोधाम ळे देकातइिे दै्वत हनरथइक ठरले; आत्मा शारीहरक हक्रयावंर पहरिाम घडवनू आिू शकत 
नािी. त्याम ळे आत्म्यािी कलपना मानसशास्त्रात हनखालस अनवश्यक गृिीतक ठरली. देकातइिी िी भ्रामक 
कलपना मालब्राँश आहि व्स्पनोझा या दोघानंीिी टाकून हदली. मात्र पीठपहंडती परंपरेच्या ईश्वरहवज्ञानाच्या 
भहूमकेतून मालब्राँशने दै्वतवाद मान्य केला. व्स्पनोझाने दै्वतािा त्याग करून आपले अदै्वत माडंले. त्याच्या 
अदै्वतािा अथइ जडवाद आहि सवेश्वरवाद या दोिोंच्यािी साह्याने लावता येतो. 

 
देकातइप्रमािे व्स्पनोझािी स स्पष्ट आहि अिूक मूलतववे घेऊन आरंभ करतो. त्यािी पद्धती 

देकातइर्तकीि गहिती तकइ पद्धतीिी िोती. व्स्पनोझािी सगळी पद्धती भहूमतीच्या साच्यात ओतली िोती. 
िा सािा पूिइपिे तकइ शास्त्रीय िोता. श द्धब द्धीिी ती आदशइ हनर्वमती िोती. पि व्स्पनोझािी आद्यतवव े
जाहिवचे्या अवस्थेत हदलेली पूवइप्राप्त तववे नव्िती. हनसगातील ब द्धीतून ती उत्पन्न िोतात आहि मानवी 
प्रजे्ञला ती समजू शकतात. कारि प्रज्ञा वैहश्वक ब हद्धवाहदत्वािा आहवष्ट्कार असते. कोितीिी घटना 
समजून घेिे म्ििजे हतिी कारिे समजून घेिे िोय. अहनवायइतेहशवाय कािीिी अव्स्तत्वात येत नािी. 
व्स्पनोझािे िे स्पष्ट हविार स्वजातीय (sui generis) नािीत. ते स्पष्ट आहि सत्य आिेत यािे कारि ते 
वास्तव सत्य दशइहवतात. मानवी ब द्धी हनसगातील ब द्धीशी स संवादी असते म्ििून ती अव्स्तत्वािी मूलभतू 
सत्ये ग्रिि करण्याला समथइ असते. व्स्पनोझािी पद्धती हनगमनािी िोती या अथी तो ब हद्धवादी िोता. परंत  
त्याच्या पद्धतीत ब द्धी िी र्ंहद्रयातीत अथाने अध्यात्मशास्त्रीय हवषय नािी. तर ती वस्त तववशास्त्रािा हवषय 
िोते. 

 
व्स्पनोझाच्या तववज्ञानािी प्रम ख मूलतवव ेयेिेप्रमािे :– 
 
(१) सगळ्या अव्स्तत्वािी एकता. (२) सवइ स खािी हनयहमतता (३) जड आहि हित् यािे 

तादात्म्य. संश्लेषिाच्या गृिीततववाने त्याने दै्वतािा कूटप्रश्न सोडहवला. या संश्लेषिालाि तो देव म्िितो. 
परंत  व्स्पनोझाच्या तववज्ञानात देवाच्या सगळ्या पारंपहरक उपाधी नािीशा िोतात. कािी जि नाव्स्तक 
म्ििून व्स्पनोझािा हधःकार करतात; तर कािी जि त्याला श द्ध धमािा मूर्वतमंत प्रतीक असे समजतात. 
यावरून व्स्पनोझाच्या तववज्ञानातील देवािी कलपना कशी द्व्यथी िोऊ शकते िे हदसून येते. त्याला 
नाव्स्तक समजिाऱ्यानंी ज्यूंच्या पहवत्र मंहदरातून त्यािी िकालपट्टी केली. उलट “देवोन्मादाने भारावलेला 
मािूस” असे त्यािे विइन नोव्िॅहलस याने जमइन अद्भ तरम्यवाद्याचं्या वतीने बोलताना केले. असे सागंतात 
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की व्स्पनोझािे तत्वज्ञान त्याच्या अद्भ तरम्यवादी िाित्यापेंक्षा यि दी नैय्याहयकानंा अहधक िागंले समजले 
िोते. व्स्पनोझािा देव ब हद्धप्रमाि हवश्वाशी एकरूप आिे. [आर्नस्टार्नला स द्धा धार्वमक गढूवादी म्ििून संबोधण्यात येते 

कारि हनसगाकडे पािण्यािी त्यािी वृत्ती अगदी व्स्पनोझासारखी काव्यमय िोती.] म्ििून तो मानवी ब द्धीिा आदशइ आिे. 
धमइगं्रथानंा तो प्राथहमक मानवी ब द्धीिी हनर्वमती असे मानीत असे. स संस्कृत मािसानंी या हनर्वमतीिे 
प्रकटीकृत शिािपि म्ििून नव्िे तर काव्य म्ििून रसग्रिि केले पाहिजे. पारंपाहरक मतािंा हवज्ञानाशी जो 
संघषइ िालू असतो तो कधीिी हमळत नािी. यािा हनदेश करून तो आपलया धमइगं्रथाचं्या हववरिाला प ष्टी 
देतो. ब हद्धप्रमाि ज्ञान आहि प्रकटीकृत शिािपि याचं्यात समन्वय प्रस्थाहपत करण्यािी शतकान शतकािंी 
सारी धडपड व्यथइ िोती, असे त्यािे म्िििे िोते. व्स्पनोझाच्या तववज्ञानािे मािात्म्य िे की त्याने मानवी 
ब द्धीिे स्वातंत्र्य घोहषत केले. 

 
व्स्पनोझाप्रिीत संश्लेषि िे आद्यमूलतवव असून हवस्तार आहि हविार या त्याच्या शाश्वत आहि 

अपहरहमत अशा दोन उपाधी आिेत. हवस्तार आहि हविार दोन्िी हमळून त्या आद्य मूलतववािे सार आिेत. 
व्स्पनोझा एक पाऊल प ढे जातो. कारि दै्वतािा तकइ दोष या संश्लेषिाम ळे नािीसा िोत नािी. स गमतेिी 
अंहतम अवस्था याम ळेिी साध्य िोत नािी. सश्लेषि िे संय क्त पदाथइ आिे. हवस्तार िा अव्स्तत्वािा पाया 
आिे आहि त्यातून जड आहि मन असे हद्वधा आहवष्ट्कार उत्पन्न िोतात. नसत्यातून नव्िते ते हनमाि करू 
पिािे िी हनर्वमती नव्िे; चकवा जड आहि मन या एकमेकापासून स्वतंत्र अव्स्तत्व असिाऱ्या वस्तंूिी अगम्य 
य तीिी नव्िे. ज्या स्वयंहसद्ध तववापासून िे य व्क्तवाद प ढे आले ते असे :– “ज्या दोन वस्तूत कािी समान 
ग िधमइ नािीत त्या एकमेकावंर प्रभाव आहि पहरिाम करू शकत नािीत.” जडावरील हित्च्या हक्रयेने जर 
हनर्वमती िोत असेल तर त्या दोिोत कािीतरी समान असले पाहिजे. मूलतः त्या एकि असलया पाहिजेत. 
अशा प्रकारे व्स्पनोझा वस्त द्रव्याच्या एकात्म कलपनेप्रत पोिोितो. 

 
हनर्वमती म्ििजे आहदशक्तीिे (Primal Energy) उत्सजइन िोय. स्वयंकृत आहि स्वयंकारि 

अव्स्तत्वाला आवश्यक अशी ती हक्रया आिे. प्रत्येक गोष्ट वस्त द्रव्यािे एकेक रूप आिे. या हवश्वहवज्ञानीय 
कलपनेिा अन षंजक म्ििजे मानवातील देकातइप्रिीत मानसवास्तव समस्थायीत्वािा लोप िोिे िा िोय. 
व्स्पनोझाच्या म्ििण्याप्रमािे देि आहि आत्मा (जड आहि हित्) िे दोन्िी सत्य आिेत. ते स्वतंत्र घटक 
नसून वस्त द्रव्याच्या सिसंबधंक उपाधी आिेत. देव आहि हनसगइ, मन आहि जड, देि आहि आत्मा या 
सवांिा एकि भाजक आिे. िा भाजक म्ििजे साधे आद्य वस्त द्रव्य िोय. िे सवइश्रेष्ठ मूलतवव “केवल हित्” 
(Absolute Spirit) िोऊ शकत नािी. तसे ते असते तर हनर्वमतीि िोऊ शकली नसती. म्ििून ते केवळ 
हवस्तार असलेले वस्त द्रव्य िोऊ शकते आहि त्यात गतीिा ग ि-धमइ अंगभतू असतो. ते भौहतक वस्त  असून 
मन हवकहसत करण्यािी पात्रता त्यात असते. 

 
दै्वताने तववज्ञानािे तकइ दृष्ट्या सनातन तवववादी [Fundamentalism (सनातन तवववाद) िा हिस्ती धमातील एक 

वाद आिे. हिस्ती धमाला मूलभतू म्ििून समजलया जािाऱ्या सनातनी तववावर श्रद्धा ठेविारा वाद असा ह्यािा अथइ आिे. िी तववे म्ििजे 
प्राम ख्याने धमइगं्रथािें अप्रमाहदत्व, बायबलमधील िमत्कारावर श्रद्धा ठेविे, हवशषेतः क मारीपासून झालेलया येशूच्या जन्मावर श्रद्धा ठेविे, हिस्तािे 
सदेि प नरुत्थान र्. आिेत. िा वाद हिस्तीधमातील साऱ्या आध हनक प्रवृत्तींना हवरोध करतो.] धमांत जरी नसले तरी गूढवादी 
ईश्वरहवज्ञानात हवहलनीकरि केले. या दै्वताच्या समस्येतून हवश्वहवज्ञान आहि अध्यात्मशास्त्र यािंी म क्तता 
झाली; र्तकेि नव्िे तर मानसवास्तव समस्थायीत्वािा लोप झालयाने मानवािे हनसगाशी नाते स्पष्टपिे 
शोधून काढता आले. मानवािा देि आहि मन (आत्मा) िे हवस्तार आहि गती या हनसगाच्या अपहरहमत 
उपाधीशी समद्रव्यी आिे. सगळा मानव–त्यािा देि आहि आत्मा–हनसगािा अंश आिे. हनसगािे सार 
म्ििजे साधे, एकात्म, आद्य वस्त द्रव्य िोय. ज्याप्रमािे वैहश्वक हनर्वमतीला दैवी सृजनशक्तीिी आवश्यकता 
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नसते त्याप्रमािे भौहतक हनसगाच्या पाश्वइभमूीवर मानवािा उदय िोण्याच्या हक्रयेत कोितीिी हनसगातीत 
शक्ती िस्तके्षप करीत नािी. मानव िा हनसगािा अंश असलयाम ळे त्यािे सत् आहि भवत् हनसगइकायद्याच्या 
हनयंत्रिाप्रमािे िालतात. बाह्य सृष्टीतील हनसगइकायद्यािे व्यापार गहिती पद्धतीने शोधता येतात; तसेि 
मानवािे र्ंहद्रयहवज्ञान आहि मानवशास्त्र िी स द्धा त्याि कायद्याच्या आधीन असलयाने त्यानंािी तशाि 
प्रकारच्या पद्धती लागू पडतात. मानवािे अंतगइत जीवन अशाप्रकारे साऱ्या गूढापासून म क्त झाले. 
मानवहनसगइसंबधं स्पष्ट झालयाने मानव समजून घेिे स लभ झाले. आहि त्याम ळे मानव-हनसगइ-संबंध 
अहधक स्पष्ट झाले. 

 
कोितािी अध्यात्मशास्त्रहवरहित हनसगइवाद हजतका कडवा हनयहतवादी असू शकेल, हततके 

व्स्पनोझािे तववज्ञान कडवे हनयहतवादी आिे. त्याच्या तववज्ञानाने हनसगाच्या प्रयोजनवादी दृहष्टकोिािी 
तपासिी केली आहि अतक्यइ अशा देवसंकलपाच्या लिरीतून मानवािी म क्तता केली. मानव िा हनसगािाि 
एक भाग आिे. आहि हनसगाच्या योजनेच्या म ळाशी कोितािी िेतू चकवा र्च्छा नसते. मग यािाि 
अन षंजक म्ििून मानवापासून सिेत कता आहि र्च्छा िी हिरावनू घेतली जात नािीत काय? वास्तहवक 
व्स्पनोझाने िॉबजच्या सामाहजक हवकासािी दृष्टी अंगीकारली िोती. या दृष्टीने मानवाला त्याने केवळ 
स्वयंिहलत यंत्र केले िोते. मानवािे स्वतंत्र व्यव्क्तत्व नष्ट झाले िोते. मानवप्रािी िा अपहरहमत 
अव्स्तत्वािीि केवळ एक धती आिे. हिरंतन विािाऱ्या प्रवािातील तो एक ब डब डा आिे. त्याम ळे 
मानवाच्या उत्तरदायी व्यव्क्तमत्वािा लोप झालयाने सगळे रूढ नीहतहनयम हनरथइक ठरले. हनष्ठ र 
कायइकारिभावाच्या तेजाबात सगळे स्वातंत्र्य हवरघळून गेले. [िेगेलने या अधइ सत्यािा स्वीकार करून त्याच्या आधाराने 
स्वातंत्र्य िी अहनवायइतेिी हसद्धी आिे िे असंबद्ध तवव माडंले. माक्सइने व्स्पनोझाच्या अधइ सत्यािे िेगेलप्रिीत स्पष्टीकरि सामाहजक उत्क्रातंीच्या 
प्रहक्रयेला लागू केले आहि आपला ऐहतिाहसक हनयहतवाद माडंला. या हनयहतवादाप्रमािे नैहतक दोषान्वेषि िा क्राहंतकारी सद्ग ि आिे.] 
ईश्वरस द्धा त्यातून स टला नािी. कारि ईश्वरापाशी प्रज्ञा आहि र्च्छा िी नसतात. म्ििून वैहश्वक िेतू चकवा 
दैवी र्च्छा यानंािी अव्स्तत्व असू शकत नािीत. मानवाच्या स्वतंत्र र्च्छेिी कलपना िी वैहश्वक र्च्छेच्या 
गृिीतकावर आधारलेली आिे. स्वतंत्र र्च्छेिी हिस्ती कलपना मानवाला पाप करण्यािे तेवढेि स्वातंत्र्य 
देते आहि मानवी र्च्छेला प्रयोजनवादातील दैवी र्च्छेिा प्रहतध्वनी असे समजते. र्च्छेिी िी हिस्ती 
कलपना व्स्पनोझाने हझटकारली. र्च्छास्वातंत्र्यािी हिस्ती कलपना िी स्वातंत्र्यािी सनद नव्िती; तर ती 
ऐव्च्छक दास्यि िोती. मानवी र्च्छा िी कामना (desire) असते आहि कामनेच्या प्रत्येक कृतीला कारि 
असते. म्ििून कारि नािी या अथाने कोितीिी मानवी कृती स्वतंत्र र्च्छेिे फळ असत नािी. जर 
हनरुपाहधक, अहनयत अशी र्च्छा िी कामनेच्या हवहवध प्रकारच्या हवहशष्ट हक्रयापंासून वगेळी काढली तर 
स्वतंत्र र्च्छेिी कलपना िी पूिइपिे कालपहनक आहि सवइ वास्तव सत्यापासून अलग अशी ठरते. िवतूेन 
पडिाऱ्या दगडाला कलपना करता आली असती तर त्याने आपलया स्वतंत्र र्च्छेनेि खाली पडत आिोत 
अशी कलपना केली असती असे म्ििण्यासारखाि िा प्रकार आिे. 

 
व्स्पनोझािा हनयहतवाद िा दैववादी नािी. प्रयोजनवादी पूवइप्राक्तनवादाहवषयीिे आके्षप ब हद्धप्रमाि 

आहि शास्त्रीय हनयहतवादाहवरुद्ध य क्त ठरत नािीत; िा पूवइप्राक्तनवाद हनसगाहशवाय स्वतंत्रपिेि सृष्टीिे 
उहद्दष्ट ठरहवत असतो. ब हद्धवादी हनयहतवाद िा हनसगइवादी असतो. मानवी जीवनािी उहद्दष्टे त्याच्या 
स्वभावाशी स संगत असतात. म्ििून ते स्वभावाकडून हनयत िोत असतात. मानवािी प्रज्ञा, कामना, र्च्छा 
या त्याच्या स्वभावाति असतात, प्रयोजनवादी पूवइ प्राक्तनापासून हभन्न असलेलया नैसर्वगक हनयहतवादात 
मानवािी र्च्छा आहि त्याच्या र्तर कायइप्रवृत्ती यािंा अंतभाव िोतो. मानवी अव्स्तत्वािी उहद्दष्टे िी त्याच्या 
स्वभावािीि उहद्दष्टे असलयाम ळे मानव स्वतंत्र असतो असे व्स्पनोझा प नः प नः सागंतो. या अथाने हनयहतवाद 
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िा स्वयं हनिइय आिे. ज्या मयादेपयंत बाह्य कारिानंी मानवी जीवनािी हनयहत िोत असते त्या मयादेपयंत 
मानव दास्यात असतो. हजतके त्यािे जीवन स्वयंहनिीत िोते हततका तो म क्त िोतो. 

 
व्स्पनोझाच्या तववज्ञानािा सवात मिववािा भाग म्ििजे त्यािे नीहतशास्त्र. त्यािे नीहतशास्त्र 

अहनवायइता आहि म क्ती या कलपनाचं्या स संवादावर आधारलेले आिे. “ज्या गोष्टींिे हनहमत्तकारि मानव 
आिे त्या सगळ्या अवश्यमेव िागंलया असतात. बाह्यकारिाहशवाय मानवावर कोितेिी अहनष्ट कोसळिार 
नािी.” नीती िी र्च्छान वती आिे. नीहतशास्त्रात र्च्छास्वातंत्र्य अहनबधं असते. याति स्वातंत्र्यािी खरी 
मिती आिे. त्याबरोबरि व्स्पनोझाने नीतीिी म ळे शारीहरक कायइप्रवृत्तींच्या हक्रयाचं्या हनयत प्रहक्रयेत 
शोधली. स्वरक्षिािी सिजप्रवृत्ती मानवी वतइनािे हनयंत्रि करते. “आमच्या स्वतःच्या जीहवतािे रक्षि 
करण्यािा प्रयत्न करिे यािून अहधक अग्रक्रमािा द सरा सद्ग ि असतो यािी कलपना करता येत नािी.” 
व्स्पनोझाने अशा प्रकारे उत्क्राहंतवादी प्रहक्रयेत नीतीिी म ळे आिेत िे हसद्ध करून ऐहिक नीहतशास्त्रािा 
व्स्थर पाया घातला. पि व्स्पनोझाच्या या तववािे उपय क्ततावादाच्या दृष्टीने स्पष्टीकरि करण्यात येऊ 
लागले. त्याम ळे लौहकक नीतीिी म ख्य कलपनाि बदनाम झाली. उपय क्ततावाद्यािंी नैहतक सापेक्षता िीि 
माक्सइच्या जडवादी तववज्ञानातील नैहतक शून्यवादात रूपान्तहरत झाली. मध्यंतरी व्स्पनोझाच्या 
मानवतावादी नीहतशास्त्राने आध हनक तववज्ञानाच्या ब हद्धसंस्काहरत जडवादाहवरुद्ध बडं प कारण्यासाठी 
जमइन रेनेसान्सच्या अद्भ तरम्यवादाला स्फूती हदली. 

 
अठराव्या शतकातील िडइर, लेचसग, गटे, हशलर िे सारे जमइनीिे थोर अध्यात्मवादी ध रीि 

व्स्पनोझािे अन यायी िोते. व्स्पनोझाच्या तववज्ञानाने खरोखरीि मानवाला स्वयंिहलत यंत्र बनहवले असते, 
तर या मिान व्यव्क्तवादी प रुषानंी र्तक्या उत्सािाने त्या तववज्ञानािे स्वागत केले नसते. रेनेसान्सने 
घोहषत केलेले मानवािे सावइभौमत्व हनसगइवादी अद्भ तरम्यवादाम ळे धोक्यात येत आिे असे त्यानंा वाटत 
िोते. तथाहप ते स्वतः मिान मानवतावादी िोते आहि हनसगइहवज्ञानाच्या के्षत्रात मानवाने संपादन केलेले 
क्राहंतकारक कायइ त्यानंा नाकारिे शक्य नव्िते. गटेनेिी त्यात भर घातली िोती. तववज्ञानाच्या दृष्टीने त्या 
सवांिा कमी अहधक प्रमािात जडवादाकडे कल िोता. तथाहप मानवाच्या मनोभावािें समाधान 
करण्याकरता त्यानंा एक “जागता धमइ” िवा िोता. व्स्पनोझाच्या “संश्लेषिा”ने मानवी व्यविारात िस्तके्षप 
न करिारा देव त्यानंा हमळाला. व्स्पनोझाच्या आत्माय क्त वस्त द्रव्यािा (Soulful substance) 
सवेश्वरवादाने लावलेला अथइ गटे आहि हशलर याचं्या काव्यात पहरित झाला. फ्रान्सिे प्रबोधन आहि 
जमइनीिा रेनेसान्स याचं्यात अंतगइत संघषइ िालू िोता. त्या संघषात यरूोपिे बौहद्धक जीवन ग ंतलेले िोते. 
देकातइिे हवश्वहवज्ञान आहि व्स्पनोझािे अदै्वत याचं्या पायावर फ्रें ि प्रबोधनाने पूिइतः जडवादी तववज्ञान 
रिले. ऑलबॅकच्या “हनसगािी पद्धती” या गं्रथात िे तववज्ञान प्रभावीपिे माडंले आिे. िा गं्रथ १८ व्या 
शतकातील तववज्ञानािी उच्च पातळी दशइहवतो. गटे िा जमइन रेनेसान्सिा अहभजात मानव िोता. त्याने या 
गं्रथाहवषयी असे उद्गार काढले :– “एकंदरीत या गं्रथाने आमिे जर कािी न कसान केले असेल तर ते िे 
की तववज्ञानाहवषयी, हवशषेतः अध्यात्मशास्त्राहवषयी आमच्यात अंतःकरिापासून अप्रीती हनमाि केली. 
द सऱ्या बाजूने जागत्या ज्ञानात म्ििजे अन भतूी, कृती आहि काव्य याचं्यात आम्िी अवगािन केले.” 

 
अद्भ तरम्यवादािी िेतना िी अशी िोती. ब हद्धवादाला हवरोधी म्ििून अद्भ तरम्यवाद हनमाि 

झाला नािी. ब हद्धवादाम ळेि तो हनमाि झाला. ब हद्धवादी हनसगइवादाच्या पहवत्र गं्रथाने कािीिी अपाय 
झाला नािी. हतने जमइन रेनेसान्सला आपली अहभजातवादी प्रवृत्ती झ गारून देण्याला उद्य क्त केले; आहि 
हवज्ञान, समाज, संस्कृती आदी जीवनाच्या सवइ के्षत्रात मानवािी सृजनशक्ती काव्यात्म उत्कटतेने 
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हनहितपिे व्यक्त करण्याला भाग पाडले. गटेने प रस्कारलेलया “जागत्या ज्ञानाने” जमइनीत धमािे उरले 
स रले अवशषेिी नष्ट केले. व्स्पनोझािे तववज्ञान लायबनीजच्या शास्त्रीय ईश्वरहवज्ञानाच्या िललयातून हटकून 
राहिले. “जड द्रव्य हविार करू शकत नािी.” या पीठपहंडती पोथीतववािे लायबनीजने प नरुत्थान केले. िे 
तवव फेटाळून लाविे िे “जागत्या ज्ञाना”िे मध्यवती मूलतवव िोते. पीठपहंडती अध्यात्मशास्त्र आहि 
ईश्वरहवज्ञान याचं्यावर अखेरिा टोला काटंने िािला. “प्रत्येक वस्तूिे मोल हतच्या हवनाशात असते.” िे 
विन मेहफसच्या तोंडी घालून गटेने स्फूती हमळवण्यासाठी भतूकाळाकडे पािण्यािी सवय पूिइपिे मोडून 
काढली. 

 
आध हनक तववज्ञानािी ज्योत बेकन, िॉबज आहि देकातइ यानंी प्रज्वहलत केली. हतिा तेजोमागइ 

व्स्पनोझाच्या शास्त्रीय मानवतावादाने अहधक उजळ झाला. तो मागइ त्याच्या सवेश्वरवादात चकवा 
लायबनीज, काटं, हफश्त, शचेलग याचं्या रं्हद्रयातीत भाववादाच्या घसरत्या वाळूत ल प्त िोिारा नव्िता. 
त्यािा हवस्तार तीन हदशानी पसरला : (१) जमइन रेनेसान्सिा अहभजात अद्भ तरम्यवाद (२) फ्रें ि प्रबोधन 
(३) िेगेल आहि फायरबॉक याचं्याद्वारे माक्सइिा दं्वद्वात्मक जडवाद. आध हनक तववज्ञान िी कोिा एका 
हवहशष्ट वगािी हविारसरिी नािी. ती मानवािी हनर्वमती आिे. आहि म्ििूनि मानवजातीिा तो वारसा 
आिे. 

 
–––– 
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प्रकरण ८ 
 

नवे हवज्ञानाान 
 
हिस्ती धमाच्या ईश्वराच्या अन ग्रिाने पापम क्ती हमळते, या आशनेे ग्रीस आहि रोमच्या प्रािीन 

जगाला पेगन संस्कृतीच्या हवनाशातून तगून रािण्याला सािाय्य केले. नव्या धमाने मानवाला असा हदलासा 
हदला की, अखेरीस साऱ्या मानवािंी पापातून म क्तता िोईपयंत मानवािा आत्मा मध्यंतरीच्या काळात 
र्िलोकीच्या प्रवासातस द्धा ‘आकाशातील बापा’च्या ताबयात असतो. हिस्ती धमाच्या प्रसाराने मानव-देव 
संबधंावरील श्रद्धा िी यूरोपच्या सासं्कृहतक जीवनािा मूलाधार बनली. बायबलने वतइहवलेलया 
भाहकताप्रमािे ठरलेलया वळेी जगािा अंत झाला नािी. पि हिस्तीधमइ आपलया मूळच्या हनराशावादातून 
बव्िंशी बािेर पडला िोता. तमोय गातून यरूोप जो बािेर पडला तो देवाशी मानवािे जागते संबंध असतात, 
या श्रदे्धतून हनमाि झालेली आशावादी जीवनदृष्टी घेऊनि. मूळ धमात साहंगतलयाप्रमािे ‘स्वगािे राज्य’ 
अवतरले नािी. यािे कारि िे स्वगािे राज्य प्रत्येक हिस्ती मािसात असते आहि प्राथइनेच्या द्वारे मानवाला 
देवाशी असलेलया आपलया संबंधािा साक्षात्कार जीवनाच्या प्रत्येक क्षिी िोत असतो. अदृश्यपिे 
देवाहवषयीच्या कलपनेत बदल घडून येत िोता. त्यािा अन षंजक म्ििून पीठपहंडती ईश्वरहवज्ञानािा 
गूढवाद पाद्रींच्या य गातील [“पाद्रींिे य ग” िा शबद वापरून हिस्ती धमाच्या प्रारंभीच्या शतकातील हिस्ती पाद्रींच्या काळाला उदे्दशून 
वापरण्यात येतो. त्याकाळातील पाद्रींच्या गं्रथरिनेिा आहि त्यानंी हनर्वमलेलया तववज्ञान हवषयक चकवा ईश्वरहवज्ञानहवषयक मतप्रिालींिािी त्यात 
समावेश िोतो.] मानवरूपवादाला हवरोध करण्यासाठी प ढे झाला. 

 
परंत  मानवी हविारािे तकइ शास्त्र िे नेिमीि धमािे आदेश पाळते असे नािी. मग तो धमइ हकतीिी 

ब हद्धप्रमाहित असो अगर गूढीकृत असो. पीठपहंडतानंी ईश्वरहवज्ञानाला ब हद्धप्रमाि केलयाम ळे अस्सल 
हिस्ती धमाच्या सनातनतवववादी श्रदे्धिा पाया ढासळला. त्याम ळे ईश्वरहवज्ञान हनसगातीतवादािे 
हवद्रावक ठरले. हनसगातीत वाद धार्वमक हविारप्रिालीच्या सबधं मंहदरािी कोिहशला िोता. नैसर्वगक 
अज्ञानाच्या मूळ पापापासून मानवी ब द्धी पार पडली. आहि स्वतःच्या प्राथहमक आहवष्ट्काराच्या म्ििजेि 
धमाच्या मयादा ओलाडूंन ती प ढे गेली. हवज्ञान आहि तववज्ञान यानंा प नजइन्म देऊन हतने आपले आसन 
प नः व्स्थर केले. 

 
हकत्येक शतकाचं्या झगड्यािी पहरिती म्ििून य रोपच्या बौहद्धक जीवनाने देव आहि मानव 

याचं्यातील संबधंाहवषयी हनमाि झालेला भ्रम यशस्वीरीत्या झ गारून हदला. हनसगातीत वादािी जागा 
हनसगइवादाने घेतली आहि अध्यात्मशास्त्रीय चितनािे मूलभतू तवव हनसगइवाद बनले. हनसगानेि ईश्वरािी 
जागा घेतलयाम ळे हनसगािी रिस्ये शोधून काढण्यािे बौहद्धक प्रयत्न स रू झाले. त्यापूवीच्या एका सबंध 
कालखंडािे सवइश्रेष्ठ हवज्ञान म्ििून ईश्वर-हवज्ञानाला जे मानािे स्थान प्राप्त झाले िोते त्यापासून ते आता 
पदच्य त झाले. हनसगाच्या वाढत्या ज्ञानाच्या पायावर उभ्या राहिलेलया अध्यात्मशास्त्रीय हविारािें पयइवसान 
भौहतक तववज्ञान उभारण्यात झाले. या तववज्ञानाने आध हनक य गाच्या उंबरठ्यावर ठाकलेलया यरूोपीय 
प्रजे्ञसमोर जी मोठी समस्या उभी केली िोती ती सोडहविारा आशिेा मागइ दाखहवला. िी समस्या म्ििजे 
भौहतक जगाच्या संदभात मानवािे सत् (being) आहि भवत् (Becoming) यािंी समस्या िोय. या 
समस्येच्या जोडीला आिखी एक समस्या िोती. ती म्ििजे मानवा–मानवातील संबधंािें हनयमन करिारी 
तववे शोधून काढिे. द सऱ्या शबदात सागंायिे म्ििजे िी समस्या सामाहजक जगाच्या संदभात मानवािे सत् 
आहि भवत् यािंी समस्या िोती त्यावळेी प्रश्न हनमाि झाला तो असा की ऐहिक सते्तला अहधष्ठान हमळवनू 
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देण्यासाठी हनसगइकायदा कसे कायइ करतो? अंहतमतः या समस्या हभन्न नव्ित्या तर एकाि समस्येच्या त्या 
हभन्न बाजू िोत्या. िी एकि समस्या देव आहि मानव याचं्या संबंधाहवषयीच्या भ्रमातून म क्त झालेलया 
मानवािे सत् आहि भवत् याच्या संबधंीिी िोती. भौहतक तववज्ञानाला पूरक अशा सामाहजक तववज्ञानािी 
जोड हदली पाहिजे. मानवािे सगळे अव्स्तत्व जािून घेिे आहि त्यािे स्पष्टीकरि करिे यासाठी प्रयत्न 
करिाऱ्या एका हविारपद्धतीत या दोन्िी तववज्ञानािे एकसूत्रीकरि आहि संवाहदत्व िोिे अवश्य िोते. 

 
ईश्वर–हवज्ञानािा ज लूम आहि हनसगातीतवादािे पूवइग्रि यातून मानवािी कलपकता आहि हवशाल 

दृष्टी म क्त झालयाम ळे बौहद्धक प्रयत्नानंा नवा बिर आला. प्रहतभावान् हविारवंतानी हनमाि केलेलया हवहवध 
पद्धतींच्या रूपाने नवे तववज्ञान भरभराटीला आले. या हविारवंतापंैकी प्रम ख व्यक्ती म्ििून देकातइ, 
व्स्पनोझा आहि लायबनीझ यािंा उल्लेख करता येईल. तववज्ञानात्मक हविाराच्या के्षत्रात या हतघाचं्या रूपाने 
प्रथमि व्यव्क्तवादाने आपला िक्क प्रस्थाहपत केला. 

 
भहूमतीिा काटेकोरपिा आहि गहिती तकइ पद्धती यानंी एक कायइ साधले ते असे की अनवश्यक 

गृिीतके आहि असंबद्ध हविार याच्याम ळे सत्याला गूढस्वरूप येत असे त्यापासून सवइगामी तववज्ञानाच्या 
नव्या पद्धतीिे रक्षि केले. पि यातिी एक सामान्य िूक घडली. ती म्ििजे भहूमतीच्या मोजमापात 
नसिाऱ्या चकवा गहिती समीकरिात न सामाविाऱ्या गोष्टीकडे द लइक्ष झाले. अशा गोष्टी, म्ििजे समाजािे 
आडवे आहि उभे धागे असे मानवी घटक िोत. मानवी संबधंािंी गहतमानता आहि याहंत्रकता याचं्या ज्ञानािा 
(म्ििजे मानसशास्त्र आहि मानवशास्त्र यािंा) पाया घातलयाहशवाय कोितेिी सामाहजक तववज्ञान उभे 
रिािे शक्य नव्िते. 

 
देकातइने वास्तव आहि मानस या शास्त्रात परस्पर संबंध प्रस्थाहपत करण्यािा प्रयत्न केला. त्यािा 

प्रयत्न संकीिइ भहूमतीच्या पहरभाषेत र्ंहद्रयहवज्ञानाच्या प्रहक्रयािंा अन्वयाथइ लावण्यािा िोता. जीवशक्तीच्या 
प्रहक्रयािे अहधक सूक्ष्म ज्ञान झालयानंतर देकातइिी िी पद्धती हतच्यातील साधेपिा वगळूनस द्धा कािी 
मयादेपयंति फलदायी िोिे शक्य िोते. हतच्या मूळ स्वरूपाम ळे ख द्द मनाला, हविार आहि मनोभाव याचं्या 
व्यापाराला ती लागू करता येिे शक्य नव्िते. संकीिइ भहूमतीच्या पहरभाषेतील वास्तवशास्त्रािे हनयम 
मानसशास्त्राच्या तववचितनाला उपयोगी पडत नव्िते. या अपयशातून मानसवास्तव समस्थायीवाद हनमाि 
झाला. देकातइच्या दै्वताच्या तकइ दोषापासून जोपयंत भौहतक तववज्ञान म क्त िोत नव्िते तोपयंत सिेतन 
सृष्टी, हवशषेतः मानवी संबधं या बाबतीत त्या तववज्ञानािे प्रामाण्य संशयास्पद िोते. या अडििीतून बािेर 
पडण्यािा हनव्वळ पोथीहनष्ठा िाि एक मागइ िोता. 

 
गहिताने भौहतक तववज्ञान भक्कम पायावर उभे केले. पि हवधाने सावं्ख्यक पद्धतीने माडंिे म्ििजे 

संख्याशास्त्र या दृष्टीन गहिताला उघड मयादा पडतात, िे हनसगइवादाच्या प रस्कत्यांना उमगले नािी. 
देकातइने पदाथाच्या ग िधमात प्रधान आहि गौि असा जो भेद केला तो हवतंडवादािा एक भाग िोता. या 
हवतंडवादाम ळे वास्तव सवयाच्या हवहशष्ट बाजू संख्येच्या पहरभाषेत सागंता येिे शक्य नसते िे सत्य झाकले 
गेले. म्ििूनि गौि-ग िधमइ गौि ठरत नािीत प्रधान-ग िधमार्तकेि ते मूलपदाथाच्या अंगी वसत 
असतात. वास्तवशास्त्राच्या प ढच्या वाढीबरोबर जड वस्तूच्या गौि ग िधमांपैकी कािी ग िधमइ गहिती 
व्यापाराच्या कके्षत आले. असे असूनिी कािी भाग अवहशष्ट म्ििून मागे रािात िोते, त्याम ळे गहितशास्त्रिी 
सवइज्ञ नािी िे हसद्ध झाले. 

 



 

 

अनुक्रम 

पहिली गोष्ट अशी की हनसगाच्या खोल रिस्यात मानवी मनाने प्रवशे केला िोता. त्याच्या जोडीने 
गहितशास्त्राला पावले टाकिे भाग िोते. द सरी गोष्ट िी की, हवज्ञानाच्या प्रगतीच्या या प्रहक्रयेत गहितशास्त्र 
अशा एका मयादेपयंत जाऊन पोिोिले की त्यानंतर ते तकइ शास्त्रात हवलीन झाले. मग मात्र गहिताला 
आवश्यक असा अिूकपिा आहि काटेकोरपिा िे आकड्यात मोजता येत नािीत. तकाच्या संगतीनेि ते 
मोजाव ेलागतात. गहिती तकइ शास्त्राच्या प्रतीकानंा संख्यावािक मूलय असतेि असे नािी. १७ व्या शतकात 
आहि त्यानंतरिी बराि काळपयंत गहितशास्त्राने हविार करण्यािी अव्यक्त पातळी अद्याप गाठली नव्िती. 
आकड्यािें शास्त्र िेि त्यािे स्वरूप िोते. त्याम ळे अव्स्तववाच्या सगळ्या बाजंूिे दशइन घडहविारे साधन 
अद्याप ते बनले नव्िते. सािहजकि त्या काळिे भौहतक तववज्ञान सगळा हनसगइ व्यापू शकत नव्िते. मानवी 
संबधंाचं्या प्रश्नासाठी एक वगेळा मागइ शोधून काढिे अवश्य िोते. एक नवे तववज्ञान अद्याप जन्माला 
यावयािे िोते. मानवािी प्रहतभा मानवी हवकासािे एक नवे दालन खोलण्याच्या कामी आता समथइ झाली 
िोती. 

 
ॲहरस्टॉटलिा “नैसर्वगक न्याय [Natural Justice (नैसर्वगक न्याय) म्ििजे मानवजातीत जी हनसगइतःि उपजत नैहतक 

भावना असते ती.] सवइ पहरव्स्थतीत स संवादी समाजजीवनािे मागइदशइक तवव या नात्याने आदशइभतू िोता. 
नैसर्वगक न्यायािी कलपना िी सामाहजक संबंध आहि त्यािंी उत्पत्ती यािें शरीरशास्त्र आहि र्ंहद्रयहवज्ञान 
(म्ििजे रिना आहि व्यापार यािें शास्त्र) यािंी हिहकत्सा करण्यासाठी प्रयािचबदू ठरली. बोडीनिा 
‘गिराज्य’ िा गं्रथ त्या हदशनेे पहिला मिववािा प्रयत्न िोता. ॲहरस्टॉटल नंतर सवात पद्धतशीर आहि 
संपूिइ अशी ती पहिलीि प्रबधंरिना िोती. ऑगस्टीनिा ‘देवनगरी’ िा गं्रथ मध्यंतरीच्या दीघइ आहि भयाि 
मागातील एकि मिववािा टप्पा िोता. ऑगस्टीन िा हनष्ठावान हिस्ती िोण्यापूवी हवद्वान पेगन िोता. पि 
ज्यावळेी मानवस्वरूपी देवावर श्रद्धा ठेविारा सनातनतवववादी धमइ ईश्वरहवज्ञानाला शरि गेला त्यावळेी 
‘देवनगरी’िे तेज लोप पावले. थॉमस ॲहक्वनॉसिे धार्वमक तववज्ञान सवइगामी पद्धतीिे िोते. पि त्यात 
मानवी संबधंािा प्रश्नि उपव्स्थत केला नव्िता. कारि िे संबंध प्रयोजनवादी ब हद्धवादाने पूवइहनयत झाले 
िोते. तथाहप नैसर्वगक न्यायािी प्रािीन कलपना रोमन कायद्याच्या परंपरेने जतन करून ठेवली िोती. 
मध्यय गीन समाजािे शासन रोमन कायदा आहि ििइिा धमइकायदा, याचं्या साह्याने िालत िोते. या 
परंपरेिा आधार घेऊन रेनेसान्सच्या कायदेपहंडतानंी “नैसर्वगक िक्का” िी [नैसर्वगक िक्क (Natural Rights) म्ििजे 
हनसगइकायद्याच्या योगाने मानवाला जे िक्क प्राप्त िोतात ते िक्क. यात प्राम ख्याने जीहवत, स्वातंत्र्य आहि स खसाधना िे िक्क येतात. लॉक आहि 
नंतरच्या लेखकानंी शासनव्यवस्थेत भाग घेण्याच्या िक्कािािी समावेश केला.] त्याच्या जोडीिी कलपना प नरुज्जीहवत केली. 
मध्यय गाच्या अखेरीस या कलपनेने राजकीय हविारप्रिालीिा पाया घातला. हविाराच्या घडिीच्या या 
प्रहक्रयेिी पहरिती हनसगइकायद्याच्या कलपनेतून हनमाि झालेले राजकीय शासन आहि लोकन्यायशास्त्र 
याचं्या मूलतववािी संहिता रिण्यात झाली. 

 
या संक्रमिकाळात रूढी, पूवइग्रि आहि सनातनवादािे भय याचं्याम ळे हविाराचं्या हक्रयेत 

अहनवायइपिे गोंधळ माजत असे. ऐहिक प्रामाण्य शोधण्याच्या मागात रूढीबद्ध कलपनािें अडथळे येत िोते. 
धमइगं्रथािे प्रामाण्य झ गारून देिारा आहि ििइच्या अहधकारके्षत्राच्या बािेर जाऊन लोकिक्कािें तवव, आहि 
समाज आहि शासनसंस्था याचं्यासाठी कायद्यािा पाया शोधिारा पहिला प रुष हनमाि झाला तो ग्रोहतयस 
िा िोय. तथाहप एका बाजूने धमइ आहि द सऱ्या बाजूने कायदा व सावइजहनक नीती याचं्यातील भेदरेषा 
त्याच्या य गप्रवतइक गं्रथातिी स्पष्ट झाली नािी. तरी िी भेदरेषा सूहित करिारी हवधाने त्याने माडंली 
िोतीि. त्याम ळे नंतरच्या हविारवंतानंा या दोिोतील भेद अहधक स्पष्टपिे ग्रिि करता येिे शक्य झाले. 
हनसगइकायदा अपहरवतइनीय आिे; ख द्द देवस द्धा जसे गहिती सूत्र बदलू शकत नािी, तसेि िा कायदािी 
त्याला बदलता येत नािी. मानव िा सामाहजक प्रािी असलयाने त्याच्या स्वभावात िा कायदा बद्धमूल आिे. 



 

 

अनुक्रम 

म्ििून नैसर्वगक न्यायाला अन सरून जगाच्या शासनाला तो बधंनकारक आिे. मग देव असो चकवा नसो, 
अगर देव आपलया हनर्वमतीच्या हितािी काळजी घेवो चकवा न घेवो. 

 
िे अगदी स्पष्ट िोते. पि येथे प्रश्न उपव्स्थत िोतो तो असा : सामाहजक संघटिेत एकत्र 

आिण्यासाठी आहि तदनंतर ऐहिक सते्तला अहधष्ठान प्राप्त करून देण्यासाठी हनसगािा कायदा मानवाच्या 
द्वारे कसे कायइ करतो? समाज आहि राज्यसंस्था याचं्या उत्पत्तीिा िा प्रश्न िोता. मानवाच्या कतृइत्वाने 
समाजािी उत्पत्ती झाली िे हसद्ध झालयाहशवाय ऐहिक सत्तिी स्वायत्तता हनिायकरीत्या प्रस्थाहपत करता 
येत नव्िती, आहि त्या सते्तच्या अहधकारािेिी मान षीकरि करता येत नव्िते. मानवी संबधंािे स संवादी 
हनयमन आहि न्यायपरायि राजकीय शासन याचं्याप्रीत्यथइ भरीव मूलतववािंी आवश्यक रिना 
करण्यासाठी समाजािा उत्क्राहंतवादी दृहष्टकोि आहि ऐहतिाहसक संशोधनािी नवी पद्धती िी पूवइगृिीत 
धरून िालिे अवश्य िोते. 

 
रूसोने म्िटले िोते की, “जर कोिी मानवजातीला गभावस्थेत पािू शकेल तर हतच्या प्रौढ 

अवस्थेहवषयीिे थोडेतरी मिववािे ज्ञान त्याला िोऊ शकेल.” रूसोने या कलपनेिी उसनवारी 
हगआम्बहतस्ता व्व्िको याच्यापासून केली िोती. मानवशास्त्र आहि भाषाशास्त्र याच्या दृष्टीकोिातून 
ऐहतिाहसक संशोधनाच्या प्रश्नािा हविार करिारा व्व्िको िा पहिला प रुष िोता. मानवजातीच्या प्राथहमक 
अवस्थेिे ज्ञान स धारलेलया समाजावर प्रकाश टाकील या त्याच्या कलपनेत मानवी र्हतिासािी 
उत्क्राहंतवादी दृष्टी गर्वभत िोती. 
 

र्हतिासाच्या अभ्यासाला जोरािी िालना रेनेसान्सने हदली. र्हतिास आहि तववज्ञान 
याचं्यामधील संबधं िा मानवतावादी शकै्षहिक हविारप्रिालीिा ज्वलंत हवषय िोता. तववज्ञान हनयम घालून 
देते; तर र्हतिास अन भव आहि दृष्टान्त याचं्या साह्याने हशकवीत असतो असे मत सामान्यतः रूढ आिे. 
बेकनने “हवदे्यिी प्रगती” या आपलया गं्रथात हशक्षिाच्या आहि संस्कृतीच्या के्षत्रात तववज्ञानापेक्षा 
र्हतिासावर अहधक भर हदलयािे स्पष्ट हदसून येते. “ज्ञान िे हपरॅहमडप्रमािे असून र्हतिास िा त्यािा पाया 
आिे.” “र्हतिास िा उदािरिाने हशकहविारे तववज्ञान आिे” िे बॉचलग ब्रोकिे प्रहसद्ध सूत्र मानवतावादी 
शकै्षहिक हसद्धान्तािा प्रहतध्वनी िोते. र्हतिासाच्या संशोधनाला िालना हमळाली ती धमइस धारिेम ळे. 
धमइस धारिेने र्हतिासलेखनाच्या हनर्वमतीला मोठा िातभार लाहवला. लयथूरला “सारा प्रािीन काळ जागा 
करिे भाग पडले. वतइमानाहवरुद्ध आघाडी उभी करण्यासाठी भतूकाळाला सािाय्यािे आवािन करिे 
त्याला आवश्यक िोते. त्याम ळे हदव्य आहि मानव्य या दोन्िी स्वरूपातील प्रािीन लेखक गं्रथालयात धूळ 
खात पडून िोते, त्यािे वािन आहि मनन स रू झाले” [Bacon, Advancement of Learning.] धमइस धारकाशंी 
त्याचं्याि शस्रानी सामना देण्यासाठी जेझ र्ट पाद्रीनी व्य त्पन्नता आहि प्रगाढता या आपलया हवहशष्ट ग िाचं्या 
साह्याने ऐहतिाहसक संशोधन करण्यािा उद्योग आरंहभला. धमइस धारिाहवरोधाच्या िळवळीिे कें द्र नेपलसिे 
राज्य िोते. तेथेि व्व्िकोिा जस्म झाला. त्यािे हशक्षि तेथेि झाले आहि आपले ‘नव ेहवज्ञान’ [Principles of A 
New Science of the Nature of Nations, from which derived New Principles of the Natural Law of Peoples, by Giambattista Vico, 
1725.] िी तेथेि त्याने हवकहसत केले. 

 
* * * * 

 
१७व्या शतकात रं्ग्लंड आहि फ्रान्स िे देश य रोपच्या बौहद्धक आंदोलनात आघाडीवर िोते. 

भौहतक प्रगती आहि राजकीय भव्यता यातिी ते र्तर देशाचं्या प ढे िोते. र्टली िा देश एकेकाळी 
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रेनेसान्सिा पाळिा, भाडंवलदारािें जन्मस्थान, हलओनादो, गहॅलहलओ, कंपानेला, ब्रनूो अशा मिान 
प रुषािंी भमूी म्ििून गाजला िोता. पि आता तो र्हतिासाच्या हपछाडीला रेटला गेला िोता. पोपशािीिे 
सावइभौमत्व प न्िा प्रस्थाहपत झाले िोते. धमइस धारिा-हवरोध फोफावत िालला िोता. तथाहप प्रहतहक्रयेच्या 
या यशस्वी वातावरिाति “र्हतिास िा मानव्यािी स्वतःिी हनर्वमती आिे” िे सवइकाळी अत्यंत उद्दीपक 
ठरिारे तवव उद्घोहषत करण्याकहरता मानवतेिे “नव े हवज्ञान” जन्माला आले. व्व्िकोच्या “नव 
हवज्ञानािे” िेि पायाभतू तवव आिे. [व्व्िकोिे हवशषे कतृइत्व केवळ त्यािी ओजस्वी कलपनाशक्ती, र्हतिासाच्या मानवी हनर्वमतीिी 
कलपना आहि प्रगती व अधोगती याचं्या साच्यात पहरव्स्थतीला आकार देिाऱ्या मानवी िेतनेिी अहभव्यक्ती या गोष्टीति नव्िते तर बि जनािें कायइ 
आहि मानवजातीिे अजाि शिािपि ओळखण्यातिी िोते. (See Emery Neff, the Poetry of History)] 

 
व्व्िको आहि िडइर याचं्या समवते “मानवतेिा र्हतिासकार” म्ििून ज्यािे नाव घेतले जाते तो 

बोस्वे िा व्व्िकोिा समकालीन जेष्ठ प रुष िोता. तोिी कॅथोहलक धमाच्या परंपरेत म रला िोता. त्याने 
ब हद्धवादी थॉमस अॅहक्वनॉस याचं्या धार्वमक तववज्ञानापासून स्फूती घेतली नव्िती. त्याने स्फूती घेतली ती 
सेंट ऑगस्टीनच्या मानवस्वरूपी देवाकडून. असे असूनिी र्हतिासािी तववज्ञानात्मक मीमासंा करिाऱ्या 
प्रारंभीच्या गं्रथकारामंध्ये तो अग्रभागी िोता. र्हतिास म्ििजे त्यात अंगभतू असिाऱ्या कारिपरंपरानी 
हनयत िोिारी प्रहक्रया असा अथइ सागंण्यािा मिववािा प्रयत्न प्रथम त्याने केला. त्यािे मत असे िोते की 
ईश्वर “गौि कारिाचं्या द्वारे कायइ करीत असतो. प्रत्येक मोठ्या पहरवतइनािी म ळे तत्पूवी िोऊन गेलेलया 
य गात असावीत अशी ईश्वरािी र्च्छा आिे.” [Discourse Sur L’Historic Universale.] ज्याप्रमािे ईश्वरहवज्ञानप्रिीत 
हनयमबद्ध हवश्वािा हसद्धान्त हनसगाच्या भौहतक प्रहक्रयाहवषयीच्या याहंत्रक दृहष्टकोिातून उद्भवला 
त्याप्रमािेि प्रयोजनवादाच्या हसद्धान्तापासून तकइ दृष्ट्या र्हतिासाच्या हनयहतवादी दृहष्टकोि उत्पन्न झाला. 
िी मोठी उद्बोधक गोष्ट बोस्वचे्या गं्रथात नमूद आिे. 

 
व्व्िकोिा समकालीन तरुि लेखक माँतेव्स्कय  याने धार्वमक परंपरेपासून र्हतिासाच्या तववज्ञानािी 

फारकत करण्याला स रवात केली. त्यािा “एस्प्री द लवा” (Esprit de Loi) या गं्रथात हनसगइकायद्यािी 
ऐहिक कलपना स्पष्टपिे त्याने माडंली िोती. त्यािी िी कलपना आध्याव्त्मक स्वरूपािी िोती िे खरे आिे. 
रोमच्या ऱ्िासावरील माँतेव्स्कयिूा आधीिा गं्रथ र्हतिासाच्या तववज्ञानावरील र्हतिासािा पहिला 
मिववािा प्रबंध िोता. 

 
िे तसेि याहशवाय र्हतिासहवषयक आिखी संशोधन आहि र्हतिासाच्या उत्क्राहंतवादी 

दृहष्टकोिािी वाढ करिारे लिान सिान गं्रथ यानंी “नव्या हवज्ञाना”िी घडि केली. 
 

पोथीहनष्ठ र्हतिासवादािी (माक्सइप्रहित र्हतिासािी जडवादी कलपना चकवा ऐहतिाहसक 
जडवाद) सवात गोंधळात टाकिारी समस्या म्ििजे र्हतिासािी उत्पत्ती आहि त्यािा उत्पादक यािा 
उलगडा करिे िी िोती. ऐहतिाहसक संशोधनाच्या समस्याहवषयीिा व्व्िकोिा दृहष्टकोि मानवशास्त्र आहि 
भाषाशास्त्र यानंा धरून िोता. त्याम ळे तो र्हतिासासंबंधी हनयहतवादी आहि उत्क्राहंतवादी तवव हवशद करू 
शकला. र्तकेि नव्िे तर वगइहवग्रिाच्या पहरभाषेत य गप्रवतइक ऐहतिाहसक घटनािंा अथइबोध सागंिारा तो 
पहिला हविारवन्त िोता. [ज्या प्रहक्रयेने ब हद्धवाहदत्व प्राप्त िोते त्याि ऐहतिाहसक प्रहक्रयेने मानव या नात्यानेि मानवाच्या ब हद्धप्रमाि 
स्वभावािी स्थापना झाली. त्या प्रहक्रयेिी म ख्य पे्ररिा वगावगातील दं्वद्वात्मक हवरोध िी िोती. (Introduction to the Autobiography of 
Giambattista Vico, translated by M.H. Fisch and T. G. Bergin)] तथाहप “श्रमजीवींच्या क्राहंतवादी हविारप्रिाली”िा 
िा अग्रदूत, सच्चा धार्वमक मािूस िोता. त्याला रोमन ििइच्या वहरष्ठ पदाहधकाऱ्यािंा आहि स्पेनच्या पट्टीच्या 
प्रहतगामी राजािंा आश्रय िोता. त्यािे ‘नव े हवज्ञान’ िे हनःसंशय क्राहंतकारी िोते. मध्य य गाहवरुद्ध बडं 
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करिाऱ्या भाडंवलदार वगािा उदय आहि िे नवे हवज्ञान यािंा संबंध जोडता येत नािी. ‘नव े हवज्ञान’ िे 
वैहशष्ट्यपूिइ मध्यय गीन मनािी हनर्वमती िोते. 

 
पाद्रीय गािा सवइश्रेष्ठ हवद्वान् पेगन जो सेंट आगस्टीन त्याच्यापासून बोस्वपे्रमािेि व्व्िकोनेिी स्फूती 

घेतली िोती. ‘देवनगरी’तील एका उताऱ्याच्या सािाय्याने आपला कॅथोहलक धमइ आहि उघडपिे पाखंडी 
नसले तरी ऐहिक प्रवृत्तीिे आपले कायद्यािे तववज्ञान याचं्यातील संघषइ हमटहवता आला नािी, िे त्याने 
मान्य केले िोते. “नैसर्वगक ईश्वर हवज्ञाना” [नैसर्वगक ईश्वरहवज्ञान (Natural Theology) म्ििजे प्रकटीकरिाहशवाय हनसगइ आहि 
मानवी ब द्धी याचं्यावर आधारलेले ईश्वरहवज्ञान. धार्वमक सत्ये िी हनसगातीत शक्ती चकवा िमत्कार यापासून प्राप्त िोत नािीत तर हनसगापासूनि 
ती प्राप्त िोतात असे िे ईश्वरहवज्ञान मानते. तसेि (Civil Theology) म्ििजे नैसर्वगकरीत्या िागंले, हनसगइतः शे्रयस्कर (naturally good) 
ईश्वरहवज्ञान असा अथइ िोतो.] ऐवजी “देवसंकेतािे ब हद्धप्रमाि आहि हनसगइतःि श्रेयस्कर ईश्वरहवज्ञान” स्थापिे 
िा त्यािा उदे्दश िोता. एहपक्यरूस् पासून िॉबजपयंतच्या हविारवतंाचं्या परंपरेने ‘नैसर्वगक ईश्वरहवज्ञाना’िा 
उपदेश केला िोता. पि िे ईश्वरहवज्ञान मूलतःि अप ऱ्या असलेलया तववज्ञानावर आधारलेले िोते आहि 
वास्तवशास्त्राचं्या प नरुज्जीवनाने त्याला बळकटी आली िोती. सेंट आगस्टीनच्या स प्रहसद्ध गं्रथाच्या 
अध्ययनाने व्व्िकोला असे आढळून आले की, “र्हतिासातील देवसंकेताच्या कायािे प नर्वववरि” केलयाने 
कायइभाग साधेल. िे प नर्वववरि म्ििजे सनातनतवववादी धमाच्या मनोवृत्तीच्या कौशलयािी अद्भ त करामत 
िोती. जगद त्पत्तीच्या तववाहवषयी धमइगं्रथाच्या आधाराने केलेली ती नवी ििा िोती. बायबलिे तवव 
र्हतिासपूवइ काळात फक्त हिब्रूंनाि लागू िोते. बाकीच्या सवइ यि दीतरानंा ‘सामान्य देवसंकेत’ (हनवडक 
जनासाठी राखून ठेवलेला खास ईश्वरी अन ग्रि नव्िे) लागू िोता. िा देवसंकेत हनसगइ आहि बोस्विेी “गौि 
कारिे” याचं्या द्वारे कायइ करतो. अशाप्रकारे व्व्िको “देवसंकेताच्या ब हद्धप्रमाि आहि हनसगइतः श्रेयस्कर 
ईश्वरहवज्ञाना” प्रत पोिोिला. त्यािे ईश्वरहवज्ञान ब हद्धप्रमाि आहि हनसगइतः श्रेयस्कर िोते. कारि त्यात 
हिब्रसूकट सवइ मानवजातीला बायबलच्या प रािकालातून बािेर पडलयानंतर स्वातंत्र्य आहि हनवड 
याचं्यासाठी मोठ्या प्रमािात अवसर िोता. ‘नव्या हवज्ञाना’ने समाजाच्या उत्पत्तीिे मूळ जरी प्राथहमक 
मानवाच्या सृजनशक्तीत शोधले, तरी ‘नव े हवज्ञान’ िे एक प्रकारे ईश्वरहवज्ञान िोते. कारि त्यातील 
समाजहवकासािी स्वयंिहलत प्रहक्रया देवसंकेतान सार िालते. म्ििून मािसािे वैयव्क्तक प्रयत्न हनवड 
करण्याच्या त्याच्या स्वातंत्र्याच्या सािाय्याने साम दाहयक िेतू साध्य करतात आहि सगळा समाज 
संस्कृतीच्या हदशनेे प ढे वाटिाल करतो. 

 
मध्यय गीन धार्वमक मनोवृत्तीने भारावलयाम ळे आपले ‘नवहवज्ञान’ धमइगं्रथाच्या नव्या हववरिावर 

आधारलेले आिे, असे व्व्िकोला वाटत िोते. त्याला त्यािी स्फूती सेंट ऑगस्टीनपासून लाभली िोती. 
वस्त तः ग्रोहतअस् िॉबज तसेि प्य फेन दॉफइ  आहि सेलडेन यासारखे हनसगइकायद्यािे मिान हविारवंत 
हसद्धान्ती याचं्या पहरश्रमावर ते आधारले िोते. त्याच्या मते या मिान् हविारवन्तािंी ि कीिी असलेली मते 
तो स धारू र्व्च्छत िोता. तववज्ञान आहि भाषाशास्त्र यािंा संयोग एका सावइहत्रक कायद्याच्या पद्धतीत करता 
येिे शक्य आिे िा मिववािा धडा व्व्िकोने ग्रोहतअसपासून घेतला िोता. ‘नव हवज्ञाना’ला मानवतावादी 
तववप्रिालीिा जो पाया लाभला त्यािा आराखडा िॉबजने तयार करून ठेवला िोता. “कािी कला हसद्ध 
करण्यायोग्य असतात आहि र्तर कला तशा नसतात. ज्या कलावस्तंूिी रिना स्वतः कलावन्ताचं्या 
आवाक्यात असते त्या कला हसद्ध करण्यायोग्य असतात. या हसद्धीत कलावन्त स्वतःच्या कृतीच्या 
फलहनष्ट्पत्तीहशवाय द सरे कािी करीत नसतो. कारि प्रत्येक हवषयािे शास्त्र िे त्यािी कारिे, उत्पत्ती आहि 
रिना याचं्या पूवइज्ञानापासून हनमाि िोते. म्ििून जेथे कारिे मािीत असतात तेथे हसद्ध करण्याला वाव 
असतो. भहूमती हसद्ध करण्याजोगी असते. कारि ज्या रेषा आहि आकृती याचं्या सािाय्याने आम्िी अन माने 
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काढतो त्यािें रेखाटि आहि विइन आम्िीि करतो. सामाहजक तववज्ञान िे हसद्ध करण्यायोग्य असते. 
कारि आम्िीि लोकराज्य हनमाि करतो.” [Hobbes. ‘De Cive’.] 

 
र्हतिास िी मानव्यािी स्वतःिी हनर्वमती आिे. िे व्व्िकोच्या ‘नवहवज्ञाना’िे मूलभतू तवव िॉबजच्या 

समाजहवषयक तववज्ञानात संकव्लपत िोते. िॉबजने १७ व्या शतकातील याहंत्रक, भौहतक तववज्ञानापासून 
ते हनगहमत केले िोते. व्व्िकोिी देिगी म्ििजे त्याने मानवी समाजाच्या अगदी प्रारंभापासून िे तवव कायइ 
करीत असते िे हसद्ध करून दाखहवले. बेकनला प्रािीन ग्रीस आहि रोम िी “आदशइ राज्ये” वाटत िोती. तो 
असे मानत असे की प्रगाढ तवववतेे्त आहि प्रज्ञावान् कायदेपहंडतानंी, मूलस्वरूपी मानवानंी, िी राज्ये 
स्थापन केली िोती. याच्या उलट व्व्िकोने असे दाखवनू हदले की “पहरपूिइ व्स्थतीत अव्स्तत्वात असलेलया 
आदशइ राज्यािंा र्हतिास” िा कवींनी दंतकथा, अद्भ त नीहतकथा आहि प रािकथा याचं्या धाग्यानंी 
हविला िोता. याच्यािी प ढे जाऊन त्याने असे हसद्ध केले की मानवशास्त्र आहि भाषाशास्त्र याचं्या 
दृहष्टकोनातून तौलहनक प रािकथािंी आहि “मानवी मनाच्या सैद्धाहंतक मूलतववा”ंिी छाननी करता येते 
आहि मिाकाव्यात काव्यात्म रीतीने वर्विलेलया ग्रीस आहि रोमच्या प्रािीन काळी घडलेलया प्रत्यक्ष 
र्हतिासािीि नव्िे तर प्रागैहतिाहसक य गािी स द्धा प नरइिना करता येिे शक्य आिे. 

 
“अहत प्रािीन काळच्या घनाधंःकारात शाश्वत आहि कधीिी लोप न पाविारे एक सत्य प्रकाशत 

असते. िे सत्य म्ििजे मानवी समाजािे जग िे खहितपिे मानवाने हनमाि केले आिे िे िोय. म्ििून त्यािी 
मूलतववे आमच्या मानवी मनाच्या रूपातंराति सापडतात.” [‘New Science’.] 

 
मध्य य गीन कायद्याच्या हवद्यालयातील या एकाकी पहंडताला मानवहेतिासाच्या समस्या 

सोडहवण्याच्या ग रुहकल्लीिा शोध लागला आहि त्याप्रीत्यथइ त्याने पहरश्रमपूवइक जे संशोधन केले त्यािी 
स्फूती त्याला ग्रोहतअस्, प्य फें न्दॉफइ  आहि म ख्यतः िॉबज याचं्या हशकविीपासून हमळाली. िी म्ििजे 
“मानवसमाजािे आद्य संस्थापक िे आतापयंतच्या समज तीप्रमािे गिन प्रजे्ञिे तवववेते्त नव्िते, ते साधीस धी 
मािसेि िोते. संस्कृती चकवा मानव्य यािंा अभाव असलेले ते मानवी पशू िोते. तथाहप आत्मरक्षिाच्या गूढ 
पे्ररिेने काळाच्या ओघात सामाहजक संघटनेत ते खेिले गेले. अशा रीतीने संस्कृतीिा पाया घालिारे ते 
सामान्य मानवि िोते.” [Fisch and Bergin, Introduction to Vico’s Autobiography.] 

 
प्रयोजनवादी जीवनदृष्टी आहि ईश्वरहवज्ञानािे दीघइकालीन विइस्व याचं्याहवरुद्ध बडं करण्यािे 

अहधष्ठान या दृष्टीने हनसगइकायद्याच्या प्रािीन कलपनेिे प नरुज्जीिवन व्व्िकोच्या ज्या पूवइसूरींनी केले, 
त्याचं्याकडून त्याला स्फूर्वतदायक हशकवि हमळाली. त्या हशकविीने त्याला पूवी लय के्रहटअसच्या मिान 
काव्यात समाजाच्या उत्पत्तीहवषयी त्याने जे वािले िोते त्यािी आठवि करून हदली. त्याकाळी सगळा 
समाज धमइच्छलाच्या छायेत भीहतग्रस्त िोऊन वावरत िोता. तरी नेपलसमधील हवहशष्ट सामाहजक वत इळात 
“नव े तववज्ञान” भरभराटीला येत िोते. त्यािा प्रभाव व्व्िकोवर पडला. तेव्िा नेपलस िे र्टलीिे 
एहपक्य रसवादािे कें द्र िोते. तेथली एहपक्य रसवादी ज नी परंपरा आहि हतच्या जोडीला ब्रनूो आहि 
कंपानेला यािंी अगदी नवी परंपरा या दोिोनािी धरून “नवे तववज्ञान” िे “एहपक्य रसवादी आहि 
नाव्स्तक” बनले. 

 
व्व्िकोच्या कािी स्नेह्यानंा धार्वमक िौकशीमंडळासमोर खेिण्यात आले िोते. “आदमच्या पूवी जसे 

सवइप्रािी किािें बनले िोते तशीि मािसेिी किािंी बनली िोती. त्यापैकी अहधक शािाण्या मािसानंी 
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घरे, शतेे, हकल्ले आहि शिरे बाधंण्याला स रवात केली, [हकत्ता.] अशा प्रकारिी मते ते प्रसृत करीत िोते. 
एवढाि त्यािंा अपराध िोता. व्व्िको पूवइवयात ज्यावळेी अेहपक्यूरसवादी मनोवृत्तीत वावरत िोता, त्यावळेी 
त्याने लयकेू्रहटयसच्या शलैीत एक कहवता [एच्. पी. ॲडेम्स याचं्या हगयाबंहतस्ता व्व्िको– यािे िहरत्र आहि लेखन या नेपलसच्या 

राष्ट्रीय गं्रथालयातील नोंदीवरून.] रिली िोती. िी त्यािी कहवता श्रद्धाशील हिस्त्याला म ळीि शोभिारी नव्िती. 
तथाहप प ढच्या आय ष्ट्यात सेंट आगस्टीनपासून पे्ररिा घेतलयानंतर त्याने लयकेू्रहटयस हवषयी जी त च्छता 
दशइहवली त्यावरून त्यािी िीन अहभरुिी हदसून आली. त्याच्या धार्वमक पूवइजोद्भवाने त्याला येथेि थाबंू 
हदले नािी. अेहपक्य रस ते िॉबज पयंतच्या सवइ तववववेयािूंन अगदी स्वतंत्र असे आपले वगेळे “नवहवज्ञान” 
आपि वाढहवले असा त्यािा दावा िोता. हवद्यापीठीय मिववाकाकें्षत वैफलय पावलेलया एकलकोंड्या 
पहंडताने मारलेली िी बढाई क्षम्य समजावी लागेल. 

 
तथाहप ऐहतिाहसक गोष्टीिा अन क्रम पिाता पहिम यरूोपात गसॅेंडीने एहपक्यूरसच्या परंपरेला 

उजाळा आिला. िॉबजने आध हनक तववज्ञानात ती परंपरा सामावनू घेतली. प ढे िाबज तसेि ग्रोहतअस 
यािेि धागे घेऊन व्व्िकोने र्हतिास आहि समाज याच्या एका नव्या हवज्ञानािा आपला पट हविला. 
व्व्िकोिी हनसगइकायद्यािी टीका शोधक नव्िती. त्याच्या टीकेत त्या तववािा गर्वभताथइ तेवढाि उतरला 
िोता. जोपयंत तववज्ञानात्मक गूढ या स्वरूपात हनसगइकायदा राहिला, तोपयंत मानवी जीवनावर त्या 
कायद्यािा कसा पहरिाम िोतो िे दाखहविे शक्य नव्िते. व्व्िकोने “तववववेयाच्या हनसगइकायद्याला” 
हवरोधी असा स्वतःिा “लोकािंा हनसगइ कायदा” माडंला. ऐहतिाहसक आहि प्रागैहतिाहसक काळाच्या 
हिहकत्सेच्या आपलया पद्धतीच्या भेदक प्रकाशात त्याने दाखवनू हदले की समाजाच्या वाढीबरोबर 
हनसगइतःि लोकािंा सावइहत्रक कायदा वाढीला लागला. त्याम ळे वैयव्क्तक तसेि सामाहजक मानवी 
जीवनासंबधंीिा तो एकमेव हनसगइकायदा िोता. मानवी समाजाला सजीव घटना या दृष्टीने भौहतक सृष्टीच्या 
याहंत्रक प्रहक्रयाच्या संदभात हवहशष्ट स्थान प्राप्त झाले. 

 
व्व्िकोने कायद्यािा उगम मानवी मनात शोधला. त्याने ऐहतिाहसक पहरवतइनािे अथइ मानवी 

मनाच्या उत्क्रातंीच्या अन षंगाने हवशद केले. मानवी मनािा हवकास िीस द्धा नैसर्वगक प्रहक्रया िोती. 
त्यावरून त्याने हनष्ट्कषइ काढला तो असा की, वास्तव शास्त्रज्ञ जर हनसगाच्या घडामोडीिा अभ्यास करून 
हनसगािे कायदे शोधून काढतात, तर तवववेते्यानंािी मानवी जीवनाच्या घडामोडीच्या आहि मानवी 
मनोव्यापाराच्या ज्ञानाच्या द्वारे ऐहतिाहसक पहरवतइन आहि सामाहजक उत्क्राहंत यािें कायदे शोधून काढता 
आले पाहिजेत. मानव जातीच्या सद्ब द्धीत कायदे जन्माला येतात. सामाहजक उत्क्रातंीच्या पहिलया 
अवस्थेत धार्वमक हवधी आहि हनयम यानंाि कायद्यािे स्वरूप येते. कारि प्राथहमक मानव अमूतइ कलपनाचं्या 
द्वारे हविार करण्याला असमथइ असतो. कायद्यािी मूळिी अव्यक्त कलपना काळाच्या ओघात मानवी 
मनाच्या वाढ़ीबरोबर अहधक स्पष्ट आहि अहधक साकार िोते. शवेटी मूतइ धार्वमक प्रकारात वावरिारी 
कायद्यािी कलपना अमूतइ स्वरूप घेते आहि त्या धार्वमक प्रकारािें तववज्ञानाच्या ब हद्धवादी मूलतववात 
पहरवतइन िोते. व्व्िकोने केलेलया हनसगइ कायद्याच्या अध्यात्मशास्त्रीय तववाच्या या हिहकत्सेने त्याला 
ग्रोहतयसच्या भहूमकेप्रत नेले. फरक एवढाि की व्व्िको त्या भहूमकेप्रत पोिोितो ते हवश्लेषिात्मक पद्धतीने. 
ग्रोहतअसच्या बाबतीत हनसगइकायदा िे एक गृिीतकृत्य िोते. पि व्व्िकोला हनसगइकायदा म्ििजे 
अन भवहसद्ध गोष्ट वाटत िोती. व्व्िकोने अथांत् िी मोठी प्रगती साधली िोती. पि िी प्रगती एकाि हदशनेे 
िोती. 
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व्व्िकोच्या मताप्रमािे कायद्यािी कलपना अन क्रमे तीन अवस्थातून उत्क्रान्त झाली आिे; दैवी 
(धार्वमक), वीरप रुषी (मिाकाव्यात्मक) आहि मानवी (लोकान वती) या त्या तीन अवस्था िोत. शवेटिी 
मानवी अवस्था िी साररूपाने मानवजातीच्या हनमात्यानंी अंध कपिे अन भवलेलया न्याय, सिकार आहि 
स संवाद या जािीवािंी केवळ अमूतइ, ताहववक अहभव्यक्ती आिे. अशा प्रकारे व्व्िको आपलया 
“नवहवज्ञाना”त प्रकट िोिारे सावइहत्रक कायद्यािे हिरकालीन मूल तवव शोधून काढतो. िे मूल तवव 
म्ििजे “ज्यापासून मानव्य (संस्कृती) हनमाि िोते, जे प्रत्येक बाबतीत धमापासून आरंभ करून हवज्ञानात 
पूिइतेला पोिोिते आहि देशोदेशींच्या स्वभावासंबधंी (उत्पत्तीसंबंधी) हविार करिारे” [मूळ गं्रथाला जोडलेली 

साराशंपहत्रका.] असे आिे. त्या बरोबरि व्व्िको आपलया पूवइसूरींिे हनष्ट्कषइ आहि आपले स्वतःिे संशोधन 
यामधील द वािी दाखवनू देतो. व्व्िकोिे संशोधन म्ििजे “िॉबजिे स्वैर चिस्र मानव, ग्रोहतअसिे 
एकलकोंडे, द बळे गरजू भाबडे मानव, प्य फेन्दॉफइ िे दैवी आधाराहवना जगात फेकले गेलेले भटके मानव, 
या सवइ मानवाच्या रानटी श्वापदासारख्या भ्रमिातून प्रािीन यिूदीतर गिराष्ट्रे उदयाला आली.” 

 
‘नवहवज्ञाना’ने प्राथहमक आहि सासं्कृहतक या अवस्थात संबधं प्रस्थाहपत करण्याच्या मागातील 

अडथळा दूर केला. व्व्िकोिी िी फार मोठी संपादिी िोती. मात्र िी संपादिी करताना व्व्िको आपलया 
पूवइसूरींच्या प ढे गेला नािी तर आपलया मूळच्या एहपक्य रसवादी भहूमकेपासून त्याने मागे पलट घेतली. 
वस्त तः त्याच्या या मूळच्या एहपक्य रसवादी भहूमकेतून तकइ दृष्ट्या त्यािे ‘नवहवज्ञान’ हनगहमत व्िावयाला 
िव े िोते, पि व्व्िकोने “देवसंकेतािा प रस्कार करिारे लोकािें ईश्वरहवज्ञाना”िे तवव माडंले ते 
कालहवपयास करिारे िोते. व्व्िकोने प्रयोजनवादाला ब हद्धप्रमाि बनवनू आपलया तववज्ञानात तो 
आगंत कपिे आिला. असे असूनिी कायदा आहि र्हतिास या संबधंीच्या त्याच्या तववज्ञानािे ऐहतिाहसक 
मिवव कमी िोत नािी. प्रयोजनवादाला ब हद्धप्रमाि करण्याच्या त्याच्या प्रयत्नात तकइ दृष्ट्या असंबद्ध गोष्टी 
मधून मधून घ सडिे त्याला भाग पडले िोते. त्यािा पहरिाम मात्र असा झाला की ‘नवहवज्ञाना’च्या मूळच्या 
प्रवृत्तीच्या अगदी उलट अशी प्रहतगामी स्वरूपािी भाष्ट्ये त्यातून काढता येिे प ढे शक्य झाले. 

 
हनसगइकायदा आहि मानवी कायदा याचं्या समातंर हवकासाच्या रोमन कलपनेला हिकटून राििे िा 

ग्रोहतअसच्या पद्धतीतील दोष िोता. मानवी कायदा िा मानवानेि हनमाि केला िोता. पि त्यािे अहधष्ठान 
कोिते िोते? मानवजात आहि समाज यािंी दैवी उत्पत्ती ग्रोहतअसने हववाद्य मानली खरी, पि मानवी 
कायद्याला त्याने अधातं्री िवते टागंले. त्याम ळे हनसगइकायदा आहि मानवी कायदा याचं्यातील चखडार 
तसेि राहिले. ते चखडार व्व्िकोने ब जहवले. “सगळ्या र्हतिासकाळात सवइ देशािें मानवी कायदे सातत्याने 
प्रगत िोत आले आिेत; त्यािंी प्रगती मानवी संस्कृतीच्या प्रगतीच्या बरोबरीनेि िोत आली आिे. तसेि िी 
प्रगती मानवी ब द्धी आहि स्वभाव याचं्या मूलतववावर आधारलेलया हनसगइकायद्याच्या ताव्त्वक कलपनेच्या 
हदशनेेि िोत आली आिे.” हवश्वव्यापी हनसगइकायद्यािी कलपना मानवी जीवनाच्या अन भवािे अमूतइ स्वरूप 
िोती. मानवािा स्वभाव आहि त्यािी ब द्धी यािंीि ती हनर्वमती िोती. म्ििूनि कायद्यािी कलपना मानवाच्या 
सद्ब द्धीत उगम पावली या हवधानापासून व्व्िकोने प्रारंभ केला 

 
र्हतिास िी मानव्यािी हनर्वमती आिे. िा ‘नवहवज्ञाना’िा मूलभतू शोध आिे. या शोधाने 

हनसगइकायद्याच्या ताहववक कलपनेच्या परंपरेत खंड पडला, िा व्व्िकोिा दावा हनराधार िोता. मात्र 
एकोहिसाव्या शतकातील क्रातं्य त्तर कालीन अद्भ त रम्यवाद्यानंी त्यािे स्वागत केले कारि त्यानंा ते 
ब हद्धवादाहवरुद्ध बडं िोते असे वाटून त्याचं्या गूढ नवकॅथोहलक [फ्रान्समध्ये र्. स. १८३० च्या स मारास उदारमतवादी 

कॅथोहलक जन नवमतवादी हविाराम ळे रोमन कॅथोहलक ििइपासून फ टून बािेर पडले. त्याना नव–कॅथोहलक म्िितात.] तववािें शास्त्रीय 



 

 

अनुक्रम 

समथइन त्याम ळे िोते असे वाटले. व्व्िकोच्या तववज्ञानाच्या या िेत पूवइक स्पष्टीकरिाला प ष्टी देण्यासाठी 
दूराव्न्वत य व्क्तवादािा अवलंब करण्यात आला. िा य व्क्तवाद असा की, “पहिले यि दीतर गि काव्यात्म 
लक्षिात बोलिारे कहव िोते.” असा शोध लावलयाम ळे व्व्िकोला समाज आहि संस्कृती याचं्या हवकासाच्या 
र्हतिासािी प नरइिना करता येिे शक्य झाले. आहि व्व्िको आपलया या शोधाला ‘ग रुहकल्ली’ म्िित असे, 
असेिी सागंण्यात येऊ लागले. या हठसूळ प राव्याच्या आधारावर संमाजइनी स्वरूपािा हनिइय जािीर 
करण्यात आला की, “याि हठकािी व्व्िकोच्या स्वतःच्या मनात ब हद्धवादातून र्हतिासवादात िोिारे 
संक्रमि अगदी स्पष्टपिे हनदशइनास येते. त्याच्या मृत्यनंूतरच्या शतकात यरूोपच्या हविारसृष्टीत िेि 
संक्रमि सामान्यतः घडून आले िोते.” [Fisch and Bergin Introduction to Vico’s Autobiography.] 

 
या हनिइयातील उथळपिा उघडपिे हदसून येतो. र्हतिासवाद म्ििजे सामाहजक उत्क्रातंी िी 

हनयत प्रहक्रया आिे, असे हववरि करिे िोय. र्हतिासाच्या अध्ययनाला ब हद्धवाद उपयोहजिे म्ििजे 
र्हतिासवाद िोय. व्व्िकोने िेि केले. पि ब हद्धवादाहवरुद्ध मिान बडंखोर म्ििून त्यािा गौरव झाला. 

 
“लयकेू्रहटयस, बेकन आहि हनसगइकायद्यािे र्तर हसद्धातंी याचं्यापासून व्व्िकोने घेतलेले धडे 

मनािी जबरदस्त पकड घेिारे िोते. हवशषेतः बौहद्धकतेच्या उरलयास रलया शृखंलातून स टका करून 
घेण्याकहरता धडपडिाऱ्या मनाला ते अहधक हभडत असत. संस्कृतीिे संस्थापक ऋहषम नी िे मन ष्ट्य नसून 
पश  िोते असे सागंिे, बोधनािी प्राथहमक अतएव पायाभतू रूपे ब द्धीपासून नव्िे तर सिजप्रवृत्ती, भावना, 
आहि अंतःपे्ररिा याचं्यापासून हनमाि झाली असे प्रहतपादन करिे, हवज्ञान आहि तववज्ञान याचं्या सामान्य 
हनयमात नव्िे तर काव्याच्या सामान्य हनयमात समष्टीकरिात प्राथहमक आहि पायाभतू पद्धती असतात असे 
प्रस्थाहपत करिे. या सवइ गोष्टी सागंिे म्ििजे अखेरीस देकातइच्या प्रभावातून म क्त िोिे असा त्यािा अथइ 
िोता. तसेि देकातइने भाषाशास्त्राच्या आहि र्हतिासाच्या पद्धती गौि बोधनशक्तीवर आधारलेलया म्ििून 
हतरस्करिीय ठरहवलया िोत्या. त्यानंा नवी प्रहतष्ठा प्राप्त करून देिे असािी त्यािा अथइ िोता.” [हकत्ता.] 

 
व्व्िकोच्या काळी ब द्धी आहि सिजप्रवृत्ती, अंतःपे्ररिा आहि भावना यामध्ये भेद करण्यात येत असे. 

ब द्धी िी आध्याव्त्मक तवव समजण्यात येत असे आहि सिजप्रवृत्ती, भावना आहि अंतःपे्ररिा यानंा मूतइ 
मानवी ग ि म्ििून समजण्यात येत असे. पि असा भेद आज शास्त्रीय दृष्ट्या असमथइनीय ठरला आिे. 
अद्यापिी असे कािी तववज्ञानी आिेत की जे आपलया गूढवादाच्या िवाईमिालात रािण्यािा आग्रि धरून 
िी गोष्ट अमान्य करतात. व्व्िको अध्यात्मशास्त्रीय ब हद्धवादािा टीकाकार िोता. आहि त्या दृष्टीनेि त्याने 
ब द्धीिे मान षीकरि केले. त्याच्या ‘नवहवज्ञाना’तील देवसंकेतािा असंबद्ध आहि द य्यम िस्तके्षप तेवढा 
वगळला तर त्याच्या ‘नवहवज्ञाना’िा प ढिा सगळा मागइ काटेकोरपिे ब हद्धवादी आिे. समाजािी उत्पत्ती 
आहि प ढिी प्रगती िी कायइकारिभावाने हनयत िोतात असे स्पष्टीकरि त्यािे नवहवज्ञान करते. म्ििूनि 
व्व्िकोला र्हतिासवादािा संस्थापक मानले पाहिजे. िाि र्हतिासवाद व्व्िकोच्या मृत्यनंूतर शभंर वषांनी 
कालइ  माक्सइने अहतशय एकागंीपिे ऐहतिाहसक दं्वद्ववाद चकवा ऐहतिाहसक जडवाद या स्वरूपात हवस्ताहरत 
केला. 

 
“अध्यात्मशास्त्राच्या जंजाळातून बािेर पडण्यािा प्रयत्न करण्याला व्व्िको धजला. तो स्वतः जरी 

त्या जंजाळात ग रफटला िोता तरी त्याने एका अहधक स दैवी हविारवन्तासाठी (“माँतेस्कीयू” साठी) 
राष्ट्राच्या कायद्यािा आत्मा शोधण्याच्या कामी भहूमका करून ठेवली.” (–हददरो). वीर प रुष आहि 
मिाप रुष िे आपलया कालािी हनर्वमती असतात आहि त्यािंा काळ यथाथइ रीतीने समजून घेण्यासाठी 



 

 

अनुक्रम 

पूवीच्या य गातील घडामोडींिा मागोवा घ्यावा लागतो असे र्हतिासािे स्पष्टीकरि करिारा व्व्िको िा 
पहिला प रुष िोता. हमशलेने म्िटले आिे की “प्राथहमक र्हतिासातील वीर प रुष आहि देव प रुष िे 
कलपना आहि प्रतीके आिेत असे स्पष्टीकरि त्याने केले.” बोस्वे (Bossuet) आहि िडइर याच्या जोडीने 
“मानव्यािा र्हतिासकार” म्ििून व्व्िक्टर कहझन याने व्व्िकोिा गौरव केला. तो म्िितो “श द्ध मानवी 
दृहष्टकोिािा र्हतिासात उपक्रम करिे िे ‘नवहवज्ञाना’िे मूलभतू लक्षि आिे.” [Lectures on the History of 
Philosophy, at the Sorbonne in 1828.] 

 
अहधकारी व्यक्तींिे असे आिखी हकतीतरी स्पष्ट अहभप्राय देता येतील. िे अहभप्राय थोडक्यात 

व्व्िकोिे तववज्ञान आहि आध हनक यरूोपच्या र्हतिासातील त्यािे स्थान यािें योग्य मूलयमापन करतात. 
त्याने मानवतावादाशी ब हद्धवादािी सागंड घातली. म्ििून एका नव्या बौहद्धक आंदोलनािा प्रिेता म्ििून 
व्व्िकोला संबोधता येईल. या आंदोलनाने ब हद्धवादी अध्यात्मशास्त्र आहि याहंत्रक हनसगइवाद याचं्यावर 
मानवी सृजनशक्तीच्या श्रदे्धिे संस्कार घडहवण्यािे कायइ केले. त्याने रूसोिा क्राहंतवादी अद्भ तरम्यवाद 
तसेि जमइन रेनेसान्सिे सौदयइवादी उधान याचं्या मानवतावादी प नरुत्थानाला िालना हदली. 

 
त्याबरोबरि व्व्िकोच्या मध्यय गीन मनोवृत्तीम ळे त्यािे ‘नवहवज्ञान’ असबंद्ध आहि पूवइजोद्भव 

प्रके्षपानंी झाकले जािे सािहजक िोते. मतलबी भाष्ट्यकारानंी याि प्रके्षपावर अवास्तव भर हदला. यरूोपच्या 
सामाहजक आहि बौहद्धक प्रगतीच्या म ख्य प्रवािापासून दूर अशा हठकािी व्व्िकोने आपले सारे आय ष्ट्य 
कंहठले िोते. [“र्हतिासािी यि दी–हिस्ती–िौकट मोडिारा वॉलतेर िा सवइप्रथम िोता. त्याने हविाराचं्या र्हतिासािा प्रारंभ केला. सामान्य 
र्हतिासात कला आहि वाङ्मय यानंा ओढले; आहि सामाहजक व आर्वथक र्हतिासाच्या दृष्टीने उपक्रम स रू केले. पहवत्र आहि अपहवत्र याचं्यातील 
भेद नािीसा करून त्याने भतूकाळच्या अध्ययनात एक नव्या धतीिे ऐक्य हनमाि केले. हकत्येक र्हतिासकारापं्रमािे त्याला संस्कृतीिी अव्स्थरता 
जािवली िोती. र्हतिासाला ज न्या िौकटीतून म क्त करण्यािे िे कायइ व्व्िकोने प ढे िालहवले. पि त्याच्या काळिे वातावरि अन कूल नव्िते.” 

 
(Emery Neff, The Poetry of History)] त्याम ळे तो आहि त्यािा य गप्रवतइक गं्रथ त्याच्या मातृभमूीच्या बािेर 

अज्ञाति राहिले. अठराव्या शतकाच्या अखेरीस गटे आहि िडइर यानंी र्टलीला भेट हदली, त्यावळेी 
व्व्िकोच्या गं्रथािी साधारि कलपना त्यानंा आली. त्याि स मारास नीब र आहि सवॅ्व्िग्नी िे रोममध्ये 
पोिोिले िोत. त्यानंािी तेथे व्व्िकोिी माहिती हमळाली. त्याचं्याद्वारे प ढे व्व्िकोिे हविार जमइनीत पसरले. 
व्व्िकोच्या हविारप्रिालीतील संशयास्पद असा जो भाग िोता त्यािा प्रभाव काटंोत्तर तववज्ञानावर पडला. 
कायदा आहि र्हतिास याहवषयीिे िेगेलिे तववज्ञानस द्धा या प्रभावातून स टू शकले नािी. िेगेलच्याद्वारे 
व्व्िकोिा र्हतिासािा स संघहटत दृहष्टकोन माक्सइप्रहित र्हतिासाच्या जडवादी कलपनेच्या घडिीत अंतभूइत 
झाला. प ढच्या काळात त्याने फॅहसस्ट ि कूमशािीला शास्त्रीय अहधष्ठान हमळवनू हदले. [व्व्िको आहि महॅझनी 

‘फॅसीवादािे दोन शे्रष्ठ अग्रदूत’ आिेत. – Mario Palmieri, The Philosophy of Fascism.] व्व्िको िा काटं नंतरच्या “सगळ्या 
जमइन हविारािंा खरा पूवइगामी” िोता. र्टलीत िेगेलवाद लोकहप्रय झाला यािे कारि व्व्िकोच्या 
हविारािेंि हनरूपि त्यात िोते. [Bertrando Spavento – Italian Philosophy in Its Relation to European Philosophy.] 

 
व्व्िको आहि त्यािे तववज्ञान यानंा य रोपमध्ये जी मान्यता हमळाली हतिे श्रेय व्व्िक्टर कहझन आहि 

त्यािा ब हद्धमान हशष्ट्य हमशले यानंा आिे. “फ्रान्समध्ये हजतक्या आस्थेने व्व्िकोिे अध्ययन झाले हततके 
र्टलीबािेर र्तरत्र झाले नािी. व्व्िकोला यरूोपमध्ये जी प्रहतष्ठा हमळाली ती हमशलेच्या व्व्िकोवरच्या 
गं्रथाम ळे िोय.” [Robert Flinta – Vico.] एका बाजूने हमशले आहि माक्सइ याचं्यासारख्या क्राहंतवादी 
हविारवंतानंी व्व्िकोिे तववज्ञान उिलून धरले तर द सऱ्या बाजूने त्यािी हिस्ती धमइश्रद्धा आहि त्यािा 
मानीव ब हद्धवादहवरोध िी क्रातं्य त्तर कालीन अद्भ तरम्यवादािा द्रष्टा जॉसेफ द मेस्त्र याच्या नव कॅथोहलक 
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वादाला स्वागतािइ वाटली. तसेि प ढे हवसाव्या शतकात क्रातं्य त्तर कालीन फॅहसझमच्या प्रहतहक्रयेने 
व्व्िकोिे तववज्ञान आपलयात समाहवष्ट करून घेतले. 

 
“परंत  द नी चकवा क्राहंतपूवइ कालात व्व्िकोपासून कोिती ना कोिती उसनवारी करिारा द सरा 

कोिीिी त्या काळातील प्रिहलत ब हद्धवादी प्रवृत्तीतून स टू शकत नव्िता चकवा व्व्िकोिा हविार अहवभाज्य 
स्वरूपात ग्रिि करू शकत नव्िता; अगर त्या हविाराच्या गाभ्यात प्रवशे करू शकत नव्िता. जोपयंत 
प्रबोधनािे आंदोलने पूिइत्वाला पोिोिले नव्िते आहि व्व्िकोच्या ऐहतिाहसक दृष्टीच्या अत्यावश्यकतेने 
भारलेले असे सामाहजक आंदोलन उद्भवले नव्िते, तोपयंत व्व्िकोच्या तववज्ञानािे व्यापक आहि सखोल 
अध्ययन िोिे शक्य नव्िते. चकवा त्यािी प रेशी उमजिी येिे शक्य नव्िते. असे आंदोलन क्रातं्य त्तर कालीन 
प्रहतहक्रया या स्वरूपात उद्भवले. हतिे सवात मोठे प्रहतहनधी अमेहरकेिे संघराज्यवादी, रं्ग्लंडिा बकइ , 
फ्रान्सिा द मेस्त्र आहि र्टलीिा व्व्िन्सेन्झो क्यओूिो िे िोते.” [Fisch and Bergin – Introduction to Vico’s 
Autobiography.] 

 
द नी आहि क्यओूिो िे र्टलीतील व्व्िकोिे प्रम ख भाष्ट्यकार िोते. य रोप खंडात प्रहसद्धी 

हमळण्यापूवी व्व्िकोिे तववज्ञान त्याच्या जन्मभमूीत मोठ्या ििेिा हवषय झाले िोते. यि दीतर 
मानवजातीच्या पश  सम उत्पत्तीिा वाद व्व्िकोच्या ियातीति स रू झाला िोता. द नी िा व्व्िकोच्या तववािे 
समथइन करिाऱ्या पक्षािा अध्वय इ िोता. त्याच्या हवरोधी पक्षािा प्रिेता हफनेत्ती िा डोहमहनक पथंी हभक्ष ूिोता. 
व्व्िकोने आपलया ‘नव हवज्ञाना’ला स्वच्छंदी धमइगं्रथोद्गत ििेिा आधार घेण्यािा पीठपहंडती प्रयत्न केला 
िोता. तरी त्यािे ‘नवहवज्ञान’ मूलतः अधार्वमक िोते, िे या हभक्षनेू दाखवनू हदले. त्याने असा हबनतोड 
य व्क्तवाद केला की मानवी समाजािी उत्पत्ती पश  अवस्थेत झाली आहि त्यािी प ढिी उत्क्रातंी अंतगइत 
दं्वद्वानंी हनयंहत्रत झाली, असे मत व्यक्त करिे म्ििजे बायबलिे प्रामाण्य झ गारून देऊन कॅथोहलक 
हविारािे सारे मंहदरि उध्वस्त करून टाकिे िोय. ‘नवहवज्ञान’ िे लयकेू्रहटयस प्रहित अेहपक्यूरस वादात 
म रलेले िोते िेिी त्याने दाखवनू हदले. असे असूनिी व्व्िकोिा पट्टीिा भाष्ट्यकार म्ििून मान्यता पावलेला 
क्यओूिो याने र्. स. १७९९ सालच्या नेपलसच्या क्रातंीला हवरोध केला िोता. त्यािे कारि त्याने असे हदले 
की जरी क्रातंीिे तववज्ञान व्व्िकोच्या ‘नवहवज्ञाना’तून उत्पन्न झाले िोते, तरी त्यािी म ळे र्टलीच्या भमूीत 
रुजली नव्िती. तसेि व्व्िको आहि महॅकॲव्िेली यानंी माडंलेलया राष्ट्रीय तववज्ञानाने प्रबोधनाच्या अमूतइ 
ब हद्धवादािा आगाऊि अव्िेर केला िोता. व्व्िकोच्या हविारप्रिालीिे [हब्रटन आहि अमेहरका येथील भाववादी 
तत्ववेवयाचं्या एका पथंाने िेगेलिी तववे, त्यािा दं्वद्ववाद आहि तकइ पद्धती यािा स्वीकार करून जी तववप्रिाली माडंली हतला नविेगेलवाद 
म्िितात.] नव िेगलवादाच्या द्वारे स्पष्टीकरि करण्याला क्रोिे िाि प्राम ख्याने जबाबदार आिे. त्याने 
क्यओूिोच्या गं्रथाला “व्व्िकोच्या हविारािा पहिला जोरदार आहवष्ट्कार” असे म्िटले िोते. व्व्िकोच्या 
हविारप्रिालीिे “हनःसंहदग्ध आहि ऐहतिाहसक, लोकसमूिाच्या स संघहटत कलपनेवर आधारलेले आहि 
एकाि वळेी क्राहंतवादी पि नेमस्त अशा राष्ट्रीय उदारमतवादी नव्या राजकारिावर उभारलेलया 
र्हतिासलेखनािा प्रारंभ” [Benedetto Croce, Philosophy of Giambattista Vico.] असे विइन त्याने केले आिे. 

 
दं्वद्वात्मक र्हतिासवादािा संस्थापक माक्सइ याच्या तववज्ञानािे पूवइज्ञान व्व्िकोला एक 

शतकाच्यािी आधी झाले िोते. असे असूनिी आजच्या काळी माक्सइ हवरोधी ि कूमशािीच्या पठडीने त्यािी 
मक्तेदारी घेतली, राष्ट्राचं्या सावइहत्रक कायद्यािी व्व्िकोिी कलपना र्तर सवइ कायद्यानंा मागे टाकिारी 
िोती. पि ती कलपना “प्रत्येक देशािे स्वभाव असेि असावते चकवा असू नयेत असे हनयत करिारे शाश्वत 
ग िधमइ” [Autobiography.] हवहशष्ट देशानंा बिाल करण्यापासून व्व्िकोला प्रहतबधं करू शकली नािी. 
व्व्िकोच्या या तववापासून खास राष्ट्रीय प्रहतभेिा दावा सागंिारा राष्ट्रगवी पथं सिजा सिजी उद्भव ू
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शकतो. व्व्िकोच्या र्हतिासाच्या िक्री हसद्धान्ताला प्रहतगामी सामाहजक हविारािी जोड हदली म्ििजे तो 
तकइ दृष्ट्या “पहिमेच्या अधःपतना”च्या स्पेंग्लर मताकडे जाऊन पोिोितो. व्व्िकोच्या िक्री हसद्धान्तािे 
सोरोहकनच्या संस्कृहतिक्राच्या प नरुज्जीवनवादी तववाशी हवलक्षि साम्य आिे. 

 
व्व्िकोच्या र्हतिास िक्रािे तीन नेहमक्रम आिेत. ते म्ििजे ‘देवािें य ग’ ‘वीर प रुषािें य ग’ आहि 

‘मानवािे य ग.’ मानवािे य ग म्ििजे “मानवाच्या ब हद्धप्रमाि स्वभावािे प्रस्थापन” असे विइन करून आपला 
िक्रीहसद्धान्त हसद्ध करण्यासाठी व्व्िकोने हवस्मयकारक प्रहतगामी सामाहजक हविार व्यक्त केले आिेत. या 
त्याच्या हविाराम ळे लोकशािीिी शक्यता नािीशी िोते. १७ व्या शतकातील लोकािंा हनसगइकायदा म्ििजे 
द सऱ्या “मानवाच्या य गा”िे फहलत आिे असे जािीर करून व्व्िकोने स्पेंग्लरिी हवषण्ि भहवष्ट्यवािी 
पूवइसूहित केली िोती. [“मानवाच्या य गाने आपले मागइक्रमि केले आिे. हशस्त, कायद्यािा आदर आहि पाद्रींच्या पंथािें सामाहजक दृढैक्य 
यािंी जागा माि सकीच्या स लभ सहिष्ट्ि तेने घेतली. धमािे स्थान तववज्ञानाने पटकावले. समतेम ळे स्वेच्छािार आला. खाजगी हितसंबंधािंी 
पागंापागं झाली. आहि सावइजहनक हितब द्धीला उतरती कळा लागली. अहतक्ष द्र नागहरकस द्धा स्वतःच्या क्ष धा आहि लिरी याचं्यासाठी सावइजहनक 
शक्तीिा उपयोग करू लागला. गटािें नेते वा भपंक वक्ते यातंील सगळ्यात मोठी चकमत देिाऱ्याला आपले मत हवकता येऊ लागले. ‘मानवाच्या 
य गा’तील या शवेटच्या अवस्थेत अंतगइत हबघाड चकवा बािेरच्यािें हवजयी आक्रमि याम ळे असंस्कृत अवस्थेच्या पूवइ पदावर जाऊन प नः तीन य गािें 
िक्र स रू िोईपयंतच्या काळात मान षीकरि आहि रूढीिे शहैथलय या हक्रया िालू िोत्या ... ... ... १७ व्या शतकातील तवववेवयािंा हनसगइकायदा 
िा द सऱ्या ‘मानवाच्या य गा’िी हनर्वमती िोता.’ 

– Fisch and Bergin, Incroduction to Vico’s Autobiography.] 
 
क्रोिेने नवहवज्ञान म्ििजे राष्ट्रवादािे अहधष्ठान असे स्पष्टीकरि करून व्व्िकोच्या तववज्ञानावरील 

आपला गं्रथ नाझीवादािा तववज्ञ हवन्डेल बडँ याला अपइि केला. पहिलया मिाय द्धाच्या वळेी िायडेल बगइ 
येथे र्हतिाच्या तववज्ञानावर व्याख्यान देताना चवडेल बडँने व्व्िको िा राष्ट्रीय संस्कृतीिा र्हतिासकार आिे 
आहि िडइर िा हवश्ववादी आिे असा भेद स्पष्ट केला िोता. “व्व्िकोच्या बाबतीत हवशषे लक्षात 
ठेवण्यासारख्या गोष्टी म्ििजे र्हतिासाच्या प्रहक्रयेिा िक्रीहसद्धान्त, त्यातील नेहमक्रम, असंस्कृतावस्थेतून 
संस्कृतावस्थेत मानवी समाजािे उत्क्रमि आहि प नः पूवीपेक्षािी वाईट अशा असंस्कृतावस्थेत त्यािे पतन 
या हवषयीिे त्यािे योग्य आहि सूक्ष्म हनरीक्षि, या िोत. त्याच्या या हनरीक्षिाला तौलहनक पद्धतीने बळकटी 
आिण्यासाठी आम्िी िागंलया भहूमकेवर आज उभे आिोत कारि आमच्या प्रहतस्पध्यात एका बाजूने रहशया 
आहि द सऱ्या बाजूने फ्रान्स आहि रं्ग्लंड अशा असंस्कृतवादाच्या प्रकाराशी आमिा संबधं आला आिे.” 
[Windelband, Kant–Studien.] 

 
आपलया सद्यःकालीन अन यायािें िे उद्गार व्व्िकोच्या कानी जातील तर खहित तो आपलया 

थडग्यात खडबडून उठून बसेल. व्व्िको िा सॉरेलच्या जोडीने फॅसीवादािा तववज्ञ म्ििून मान्यता पावला. 
“व्व्िको आहि सॉरेल याचं्यापासून सवइ सामान्य तववज्ञान प्राप्त करून घेऊन र्टलीने फॅसीवादात प ढाकार 
घेतला. त्यािे अन करि नॅशनल सोशाहलस्टाचं्या पाहंडत्याने केले.” [Walter Witzenmann – Politischer und 
Sozialer Mythos.] 

 
व्व्िकोिा िा दैव द र्ववलास िोय. आहि तो त्याच्या ‘नवहवज्ञाना’त ब हद्धवादाहवरुद्ध बडं आिे असा 

जो अथइ लावण्यात आला त्यािा तकइ श द्ध पहरिाम आिे त्याच्या र्हतिासवादािा वारसा मान्य करावयाला 
माक्सइवाद्यानंा भीती वाटते. कारि त्याचं्या हवरोधकानंी तो वारसा आधीि काबीज केला आिे. परंत  
अेहपक्य रसच्या परंपरेच्या आधाराने व्व्िकोने प्रस्थाहपत केलेले र्हतिासािे मानवतावादी तववज्ञान आहि 
बेकन, िॉबज आहि ग्रोहतअस आदींच्या गं्रथािें त्याला लाभलेले मागइदशइन यानंा सिेत क हवपयास आहि 
उथळ हवविेन यापासून म क्त करिे अवश्य आिे. र्हतिास मानव्यािी स्वतःिी हनर्वमती आिे, मानव 
स्वतःिा र्हतिास घडहवतो या घोषिा मानवी स्वातंत्र्याच्या सनदेत स विाक्षरानंी हलहिलया पाहिजेत. 
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आध्याव्त्मक दास्यातून म क्त झालेलया आहि स्वतःवरच्या श्रदे्धिा प नरुच्चार करिाऱ्या मानवी ब द्धीने त्या 
उद्धोहषत केलया िोत्या, व्व्िकोने माडंलेलया र्हतिासाच्या तववज्ञानाने मानवतावाद आहि हनसगइवाद, म व्क्त 
आहि हनयती, र्च्छा आहि ब द्धी, अद्भ तरम्यवाद आहि ब हद्धवाद याचं्यात संवाहदत्व घडवनू आिले. व्व्िको 
िा कािी जाहिवनेे रेनेसान्सिा मानव नव्िता. तथाहप त्याने मानवतावादािे एक शास्त्र बनहवले. र्हतिासािे 
त्यािे ‘नव े हवज्ञान’ िी मानवाच्या बडंाने केलेली हनर्वमती िोती. “सामाहजक जग िे खहित मानवािेि 
कतृइत्व आिे.” असे जािीर करून व्व्िकोने त्याच्या अन षंगाने आध हनक लोकशािीिे मूलभतू तवव उद्धृत 
केले. “शासनसंस्था शाहसताचं्या स्वभावाशी ज ळिाऱ्या असलया पाहिजेत, र्तकेि नव्िे तर शासनसंस्था 
त्या स्वभावािेि पहरिाम असतात.” 

 
* * * * 

 
व्व्िकोिे हविार तत्कालीन य गधमाशी संवादी िोते. त्याम ळे क्रातं्य त्तर कालात अद्भ तरम्यवाद्यानंी 

व्व्िकोिा शोध घेऊन त्यािा हवपयास करण्यापूवीि ते सूक्ष्म रूपाने यरूोपीय जीवनाच्या प्रम ख प्रवािात 
हमसळून गेले िोते. ब द्धीला देवतेच्या आसनावर बसहविाऱ्या फ्रें ि राज्यक्रातंीला व्व्िकोच्या हविारानंी 
रूसोच्या द्वारे स्फूती देण्यािे कायइ केले. िडइरने आपलया र्हतिासाच्या तववज्ञानािी रिना करण्यापूवी 
त्यािा व्व्िकोच्या हविाराशी पहरिय झाला िोता. िडइरने स्वतंत्रपिे मनन स रू केले िोते. व्व्िकोपासून 
वगेळेपिाने स्वतःिे र्हतिासािे तववज्ञान त्याने वाढहवले. असे करताना व्व्िकोच्या र्हतिासलेखनातील 
प्रहतगामी अथाच्या कच्च्या कलपना त्याने टाकून हदलया. बोस्वे, व्व्िको आहि िडइर यानंा मानव्यािे 
र्हतिासकार म्ििून मानले, तर तववज्ञानाच्या दृष्टीने िडइर या हतघात श्रेष्ठ िोता. िडइरच्या तववज्ञानामध्ये 
मानवी संस्कृतीच्या ग ंताग ंतीच्या रिनेिा अभ्यास करण्यािी ऐहतिाहसक चकवा उत्पहत्तहवषयक पद्धती 
तकइ दृष्ट्या स संगत स्वरूपाला पोिोिली िोती. [“सतराव्या शतकात बदलत्या घटनािें न बदलिारे असे कायदे असतात, अशी 
गाढ हनष्ठा बेकन, देकातइ आहि न्यटून यानंा मयाहदत के्षत्रात मागइदशइक झाली िोती. अठराव्या शतकात िेि कायदे भौहतक हवश्वाच्या प्रत्येक 
अंगाला लागू करण्यात येत िोते. एकोहिसाव्या शतकािे कायइ या कायद्यािंा हवस्तार मानवी ब द्धीच्या र्हतिासापयंत नेऊन पोिोिहविे िे िोते. 
हजज्ञासेिे िे शवेटिे के्षत्र जमइनीम ळे उपलबध झाले. फ्रें ि क्रातंीच्या थोडे आधी थोर जमइन हविारवंतानंी सवोच्च आहि जहटल अशा या अध्ययनाच्या 
जोपासनेिा प्रारंभ केला. तो पयंत मानवाच्या प्रगतीसंबधंी संपूिइ स्वरूपािी सामान्यीकरिे करिे शक्य आिे यािी शकंास द्धा व्व्िकोिा एकमेव 
अपवाद वगळलयास द सऱ्या कोिाला आली नव्िती.” 

 
– Buckle – Introduction of the History of Civilisation.] त्याने संस्कृतीच्या उत्पत्तीिा मानवाच्या प्राथहमक 

सिज प्रवृत्तीत शोध घेतला. जमइनीच्या अद्भ तरम्यवादािा तो आद्य प्रवतइक िोता. रूसोप्रमािे त्याने 
प्राथहमक अवस्थेतील साधेपिा आहि स्वयंपे्ररिा यानंा आदशइभतू केले नािी. उलटपक्षी, व्व्िकोच्या 
मध्यय गीन मनोवृत्तीने आहि धार्वमक पूवइजोद्भवाने जे “देव संकेतािे लोक – ईश्वरहवज्ञान” हनमाि केले 
िोते ते त्याने नाकारले. मानवी समाजाच्या मूलोत्पत्तीिा मागोवा घेत असता व्व्िको भाषाचं्या उत्पत्तीत 
हवशषे खोलात हशरला नािी. प्राथहमक मानव काव्यात्म लक्षिाचं्या द्वारे बोलत िोते एवढीि गोष्ट त्यान 
नमूद केली िोती. शबदोच्चारिािा जन्म िा मानवजातीच्या उदयािे हिन्ि िोता. या मिान् सत्यािा शोध 
िडइरने लावला. मानवािी वािा िी दैवी देिगी आिे िी सन्मान्य श्रद्धा त्याने फेटाळून लावली. पूवीच्या 
प्राण्याचं्या जातीपासून मानवािे हभन्नत्व दशइहविाऱ्या मानहसक उत्क्रातंीिे मूळ त्याने वािेत शोधून काढले. 
“भाषेिा शोध लागला नसता तर मानवी मन िे आज जसे बनले आिे तसे बनलेि नसते.” 

 
अद्भ तरम्यवादाम ळे िडइरने मानवी र्हतिासाच्या द सऱ्या एका मिान सत्याकडे डोळेझाक केली 

नािी. धमािे मूळ भीतीत असते, िा ह्यमूने लोकहप्रय केलेला हसद्धान्त त्याने नाकबलू केला. आहि धमइ िा 
प्राथहमक मानवाच्या ब हद्धवादािी हनर्वमती िोती, हनसगइघटनािें स्पष्टीकरि करण्यािा मानवजातीिा तो 
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पहिला प्रयत्न िोता, िे मत त्याने व्यक्त केले. मानवजातीत खोल रुजलेलया नैहतक भावनानंी धमाच्या 
उच्चतर स्वरूपात जीव ओतला. िडइरच्या मताप्रमािे हिस्ती धमािे यश त्याच्या मूलभतू मानवतावादात 
आिे. हिस्ती धमािा अथइ एक नैहतक पद्धती असा त्याने लावला. अथात् सगळ्याि थोर धमांिे (उदा, – 
र्स्लाम) र्तक्या सोप्या रीतीने स्पष्टीकरि करता येिार नािी. तथाहप िडइरच्या तववज्ञानािे मध्यवती सूत्र 
असे की उत्क्रातंीच्या हवहशष्ट अवस्थेत धमािे मानवी मनाशी सािियइ असते. ऐहतिाहसक तसेि मानहसक 
दृष्ट्या िीि कलपना योग्य िोती. 

 
मानवी हवकासाच्या समस्त प्रहक्रयेिा हविार करता िडइरिा दृहष्टकोि एकजात हनसगइवादी िोता. 

तो बायबलच्या उपपत्ती व व्यवव्स्थत ईश्वरहवज्ञान या व्व्िकोच्या गृिीतकापासून अहलप्त िोता. मानव िा 
हनसगािाि भाग असून मानहसक आध्याव्त्मक, भौहतक र्त्यादी त्याच्या प्रगतीिी हवहवध रूपे िी नैसर्वगक 
प्रहक्रया आिेत असे तो मानीत असे. तसेि हनसगाच्या व्यापाराहवरुद्ध बडं करिाऱ्या ब हद्धप्रमाि स्वतंत्र 
र्च्छेच्या वाढत्या कायइप्रवृत्तीिा क्रमशः िोिारा आहवष्ट्कार म्ििजे मानवािा हवकास या काटंच्या मताशी तो 
सिमत नव्िता. िडइर अध्यात्मशास्त्रीय ब हद्धवादाच्या हवरुद्ध िोता. भौहतक हनसगइ आहि मानवी ब द्धी 
याचं्यातील हवरोधािी गूढ कलपना त्याने अमान्य केली. मानव िा हनसगािा अंश असलयाम ळे त्याला ब द्धी 
आहि र्च्छास्वातंत्र्य िी हनसगापासूनि प्राप्त झाली आिेत असे त्यािे मत िोते. “मानवहेतिास िा मानवी 
शक्ती, कृती आहि प्रवृत्ती यािंा श द्ध हनसगेहतिास (सृहष्टहवज्ञान) असून स्थल आहि काल याच्या 
अन रोधाने त्यात बदल िोतात.” 

 
एकोहिसाव्या शतकातील शास्त्रीय हविारावर दोन प्रवृत्तींिा गाढ प्रभाव पडला िोता. त्यापैकी एक 

प्रवृत्ती म्ििजे प्रबोधनािा ब हद्धवाद म्ििजेि याहंत्रक हनसगइवाद. द सरी प्रवृत्ती िडइरने हवकहसत केलेला 
ब हद्धप्रमाि अद्भ तरम्यवाद. या दोन्िी हविार-प्रवािात व्व्िकोच्या ‘नवहवज्ञाना’िी प्रत्यक्ष अंगे अंतभूइत िोती. 
आध हनक लोकशािी संस्कृतीच्या सवइसाधारि साच्यात ‘नवहवज्ञान’ समाहवष्ट झाले िोते. [‘साबां येथील 
व्याख्यानात त्य गोने मानव्यािी कलपना र्हतिासावर प्रशसंनीय रीतीने उपयोहजली. तीि कलपना मानवजातीिे हशक्षि या लेचसगच्या हनबंधात 
गर्वभत आिे. िडइरच्या प्रसन्न आहि वक्तृववपूिइ गं्रथाने त्या कलपनेिे मिवव लोकानंा पटवनू हदले आहि र्हतिासशास्त्रात हतला योग्य स्थान प्राप्त 
करून हदले.” 

 
– Flint, – History of the Philosophy of History] ‘नवहवज्ञाना’िे संशयास्पद आहि स्पष्ट प्रहतगामी हवशषे 

िेस द्धा द सऱ्या दोन समातंर प्रवािातून वािात जात िोते. त्यापैकी एक प्रवाि क्रातं्य त्तरकालीन 
नवकॅथोहलक अद्भ तरम्यवादाच्या क ं हठत जलाशयात अडकून पडला िोता. आहि द सरा िेगेलच्या द्वारे 
साम्यवाद आहि फॅसीवाद या परस्परहवरोधी सवाहधकारशािी पथंानंा खतपािी घालीत िोता. 

 
फ्रान्समधील क्रातं्य त्तरकालीन प्रहतहक्रया आहि जमइनीच्या रेनेसान्सिे वादळी आघात याचं्या 

तडाख्यातून व्व्िकोने शोधून काढलेली सत्ये जी हटकून राहिली, ती माक्सइवादी पोथीहनष्ठेत हवपयास व्िावा 
यासाठी नव्िे चकवा प ढे सािेबदं फॅसीवादी पाहंडत्याकडून अधःपतन व्िाव ेयासाठीिी नव्िे. जमइनीमध्ये 
िेगेलच्या उन्मादी भ्रामक कलपनाचं्या हवरुद्ध उद्भवलेलया ब हद्धहवरोधी प्रहतहक्रयेत व्व्िकोिे तववज्ञान बळी 
पडले. “अठराव्या शतकात व्व्िकोपासून ऐहतिाहसक लेखनाच्या ज्या एका छोया पथंािा प्रारंभ झाला तो 
काँदॉसे, िडइर, िेगेल आहि काँत यानंी प ढे िालहवला. बकल िा या पंथािा शवेटिा थोर प्रहतहनहध िोता.” 
[Leckey, – History of Rationalism.] 

 
एकोहिसाव्या शतकाच्या अखेरीस रं्ग्लंडमधील रूहढवादी हवद्वन्मंडळात र्हतिास िी साहित्यािी 

शाखा आिे, िे कालमान्य तवव टाकून देण्यात आले. रॉबटइ व्फ्लंट यािा ‘र्हतिासाच्या तववज्ञानािा 
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र्हतिास’ िा गं्रथ य गप्रवतइक िोता. “व्व्िकोच्या ऐहतिाहसक चितनािे पहरिाम सहवस्तरपिे आहि पूिांशाने 
शोधण्यासाठी” या गं्रथािा हनयोहजत द सरा भाग त्याच्या िातून हलिून झाला नािी. त्याऐवजी त्याने 
व्व्िकोवर खास एक छोटा प्रबधं हलहिला. या प्रबधंाने रं्ग्लंडमधील बौहद्धक जगाला अगदी प्रथम 
‘नवहवज्ञानािा’िा प्रत्यक्षपिे पहरिय करून हदला. डार्ववनच्या हसद्धातंाने प्राहिजीवनापासून मानवजातीिी 
उत्पत्ती हसद्ध केलयानंतर र्हतिासािा उत्क्राहंतवादी दृहष्टकोन अन भववादाच्या दृष्टीने प्रस्थाहपत झाला. 
वस्त तः समाजािा पाया प्रज्ञावान् स्मृहतकारानंी घातला नव्िता तर वन्यावस्थेत राििाऱ्या मानवपशूनंी 
घातला या हसद्धान्तात डार्ववनप्रिीत उत्पत्तीिे तवव तकइ दृष्ट्या गर्वभत िोत िोते. “हवज्ञानातील उत्क्रातंीिा 
हसद्धान्त आहि ऐहतिाहसक पद्धहत (र्हतिासवाद) िी दोन्िी एकाि मूलभतू हविाराच्या आंदोलनािी ज ळी 
वाढ िोती. एकोहिसाव्या शतकाच्या मानहसक वातावरिािे वैहशष्ट्य तीत प्रतीत िोत िोते.” [A. L. Rowse – 
‘The Use of History.’ (रं्व्ग्लश हवद्यापीठाचं्या छापखान्याने प्रकाहशत केलेलया ‘स्वतः र्हतिास हशकवा’ या मालेिी प्रस्तावना).] 

 
िॅलॅम आहि हगबन िे दोघेिी र्हतिासािे तववज्ञानी नव्िते. परंत  नव्या तववज्ञानाला अन सरून 

र्हतिास हलहििारे ते पहिले र्हतिासकार िोते. हगबन िा मानवाच्या स खािा हनकष लावनू संस्कृती आहि 
प्रगती िी ठरवीत असे. मानवी स खासाठी राजकीय स्वातंत्र्य िा आवश्यक संकेत आिे असे त्यािे मत िोते. 
िॅलॅमच्या र्हतिासािी कलपना समाजाच्या सगळ्या घडामोडी व्यापीत िोती. बेरी, मायसइ, पॉवले, फथइ 
याचं्यासारखे हवद्वान र्हतिासकार ज्यावळेी आपलया हवषयानंा सामान्यतः हवज्ञानािा उत्क्राहंतवादी 
दृहष्टकोि लावीत असत, त्यावळेी ते आपलया स हवख्यात पूवइसूरींच्या पावलावर पाऊल ठेवनू वाटिाल 
करीत असत. 

 
“एकोहिसाव्या शतकातील र्हतिासाच्या अध्ययनािी वाढ एकाि सामान्य मूलतववाने हनयत आहि 

हवहशष्ट ग िाव्न्वत िोत आिे. िे मूल तवव म्ििजे मूलोत्पत्तीिी कलपना िोय. िेि मूल तवव हनसगाच्या 
अभ्यासािी जी एकसमयावच्छेदे वाढ िालली िोती हतच्या म ळाशी िोते. हनसगाहवषयीिी ऐहतिाहसक 
कलपना आहि हतच्यातून हनमाि झालेला सौरपद्धतीिा र्हतिास, परृ्थवीिी कथा, पाथीव जीवाचं्या 
वशंोत्पत्तीिा र्हतिास यानंी भौहतक हवज्ञानात क्रातंी घडवनू आिली िोती. हनसगािी ऐहतिाहसक कलपना 
आहि मानवहेतिास िा बीजाकं रन्यायाने िालिारी अखंड प्रहक्रया आिे िी कलपना, या दोन्िी एकाि 
हविारप्रिालीच्या असून त्यानंी र्हतिासाच्या संशोधनात क्रातंी केली आहि त्याला शास्त्रीय स्वरूप हदले. 
मानवजातीिी सध्यािी अवस्था िी सरळ आहि हनहितपिे बीजाकं र पद्धतीिाि केवळ पहरिाम आिे. या 
पद्धतीत प्रत्येक अवस्था हतच्या पूवीच्या अवस्थेतून कायइकारिभावाने उत्पन्न िोऊन पहरवतइनािी अखंड 
परंपरा िालू िोते. या उत्पहत्तहवषयक प्रहक्रयेिा शोध घेिे, प्रत्येक पहरवतइनािे स्पष्टीकरि करिे आहि 
अखेरीस मानवजातीच्या संपूिइ हवकासािे ज्ञान करून घेिे, िे र्हतिासकारािे कायइ आिे. [J. B. Bury – 

Selected Essays.]” 
 
“र्हतिास िा सवइसामान्य आहि अहधक लोकहप्रय अथाने मािसातील परस्पर व्यविार आहि 

मानवसमूिातील व्यविारसंबधंािंी ज ळिी यािंा अभ्यास आिे. पि र्हतिासािा व्यापकिी अथइ आिे. त्या 
अथाने मानवहेतिास िा हनसगेहतिासात (सृहष्टज्ञानात) हवलीन िोतो. तो मानवाच्या हनसगाबरोबरच्या 
व्यापारािािी अभ्यास करतो. मानवािा पूवेहतिास प्राहिसृष्टीच्या रंगमंिात अंतभूइत िोतो.” [Sir John Myers – 
‘The Dawn of History’] 

 
“र्हतिास सामाहजक अवस्थेत राििाऱ्या मानवजातीच्या सम दायाच्या अवस्थेिा हविार करतो. या 

अवस्थेिे शासन करिारे आहि ज्याला आपि प्रगती आहि परागती, उन्नहत आहि अवनती म्िितो असे 



 

 

अनुक्रम 

बदल घडवनू आििारे कायदे शोधून काढण्यािा प्रयत्न र्हतिास करतो. ज्याला आपि राज्यसंस्था म्ििून 
संबोधतो ते राजकीय आहि आर्वथक सम च्चय क्रमशः चकवा अकस्मात् जोडिे चकवा तोडिे आहि वगेवगेळ्या 
काळी आपली शक्ती प्रकट करिाऱ्या हवहवध प्रवृत्तींवर पहरिाम करिाऱ्या पहरव्स्थतीिा शोध घेिे िे 
र्हतिासािे कायइ आिे.” [York Powell – (ए. एल्. राऊस याने उद्धतृ केलयाप्रमािे)] 

 
“र्हतिासािी व्याख्या करिे सोपे नािी. मानवािें समाजजीवन, ज्या पहरवतइनातून िे समाज बािेर 

पडले ती पहरवतइने, त्या समाजाच्या घडामोडी हनयत करिारे हविार आहि त्याचं्या प्रगतीला साह्य चकवा 
अडथळा करिाऱ्या भौहतक अवस्था या सवांिी नोंद म्ििजे र्हतिास असे मला वाटते. [Sir Charles Firth – (ए. 
एल्. राऊस याने उद्धतृ केलयाप्रमािे)] 

 
माक्सइवादी ज्यानंा “भाडंवलदार वगािे र्हतिासकार” म्ििून संबोधतात त्यािंी िी मते आिेत. 

त्याचं्यापैकी कोिालािी “र्हतिासािे जन्मस्थान स्वगातील घनदाट ढगाचं्या प जंक्यात आढळले नािी.” 
(–माक्सइ) तसेि हनसगइ आहि मानव याचं्यातील संबधंािंा संदभइ सोडून र्हतिास समजून घेण्यािा प्रयत्न 
करिारे म्ििून ज्या सद्गृिस्थािंी माक्सइने िेटाळिी केली त्यािंािी या र्हतिासकारात समावशे नािी. 
माक्सइवादी असहिष्ट्ि तेला न ज मानता र्हतिासाच्या या उत्क्राहंतवादी दृहष्टकोिाला सवइसामान्य मान्यता 
हमळाली िी गोष्टि हवज्ञानाला वगइसंबधंािंी बाधा नसते, िे हसद्ध करते. हविारािी गहतमानता िी मानवी 
ब द्धीच्या द्वारे िोिारा हनसगइकायद्यािा आहवष्ट्कार असून ती र्हतिासाच्या भौहतक गोष्टींच्या 
संगहतक्रमाव्यहतहरक्त स्वतंत्रपिे प्रकट िोते िेिी त्यावरून हसद्ध िोते. हविाराचं्या जगािी िी स्वायत्तता 
मानवी अव्स्तत्वािे परमोच्च ध्येय अशी जी आध्याव्त्मक म व्क्त (ऐहिक अथाने) हतिा पाया आिे. 

 
हविाराच्या या आंदोलनािा प्रारंभ ग्रोहतअस आहि िॉबज यानंी केला. व्व्िकोने त्याच्या कक्षा हवस्तृत 

केलया. िडइरने त्याला तववज्ञानाच्या उच्च पातळीवर नेले. या समृद्ध आंदोलनाने आध हनक य गाच्या 
उषःकाली मानवी कलपकतेला आव्िान देिाऱ्या सामाहजक संबंधाचं्या समस्याकंडे पािाण्यािा सैद्धाहंतक 
दृहष्टकोन हदला. अठराव्या आहि एकोहिसाव्या शतकातील अन भवाने हनसगइ आहि मानवािी सामाहजक 
आहि राजकीय के्षते्र याचं्या संदभात मानवी सृजनशीलतेिा आहवष्ट्कार प्रकट झाला. ते य गि क्रातंीिे 
िोते– शास्त्रीय, सामाहजक आहि राजकीय क्रातंीिे िोते. क्रातंीिी कलपनाि म ळी अद्भ तरम्य आिे. 
जीवनािी अवस्था बदलण्यािा मानवािा िक्क ती प्रस्थाहपत करते. सामाहजक पहरवतइने अहनवायइतेम ळे 
घडतात, या मयादेपयंत क्रातंी िी ब हद्धप्रमाि असते. म्ििून १८ व्या– व १९ व्या शतकातील क्रातंीिी 
ललकारी “ब द्धीच्या य गाने” हदली. 

 
–––– 
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प्रकरण ९ 
 

प्रबोधन 
 
[प्रबोधन म्ििजे Enlightenment. य रोपात १८ व्या शतकात जे मिान तत्वज्ञानात्मक आंदोलन झाले ते प्रबोधन या नावाने ओळखले 

जाते. जमइन भाषेत त्याला Aufklaerung िे नाव आिे. या आंदोलनािे हवशषे म्ििजे ज न्या प्रामाण्यािी तपासिी, राजकारि आहि सामान्यतः 
एकूि संस्कृती याचं्याहवषयी आत्मीयता आहि हवज्ञानाच्या के्षत्रात अन भववादी पद्धतीवर भर िे िोते. या आंदोलनाला पाए बेल यािा जोरदार 
संशयवाद, न्यटूनिी वास्तवशास्त्रातील तत्वे आहि लॉकिे ज्ञानशास्त्रातील हसद्धात याच्याम ळे पे्ररिा हमळाली. फ्रान्स िे त्यािे म ख्य कें द्र िोते. तेथे 
या आंदोलनात वॉलतरेिा संशयवाद, रूसोिा हनसगइवाद, काँहदलॅकिा संवेदनवाद आहि हददरो आहि द लाबेंए यािंा हवश्वकोश िे जन्माला आले. 
जमइनीत लेचसग, मेंडेलसोन आहि िडइर िे या आंदोलनािे प्राहतहनहधक हविारवंत िोते. या आंदोलनािे लोि अमेहरकेतिी पोिले. तेथे अमेहरकन 
क्रातंीच्या नेत्यािंी राजकीय तववे आहि बेंजाहमन फँ्रकहलन आहि थॉमस पेन यािें ताहववक हविार याचं्या द्वारे ते प्रकट झाले.] 

 
अठरावे शतक िे र्हतिासात ब द्धीिे य ग गिले जाते. तसेि या मिववपूिइ कालखंडात ब हद्धवाद 

अध्यात्मशास्त्रीय परंपरातून फ टून हनहितपिे बािेर पडला; आहि अद्भ तरम्यवादाशी जवळजवळ एकरूप 
असा अथइ त्याने धारि केला. हनिायक घडामोडीच्या या य गाच्या बौहद्धक जीवनािे अद्भ तरम्यवाद िे 
द सरे वैहशष्ट्य िोते. शीघ्रगतीने वाढिाऱ्या शास्त्रीय ज्ञानाने हनसगािा कायदा अपहरवतइनीय असतो या 
श्रदे्धला बळकटी आली. तसेि मानवी व्यविाराला स द्धा हततक्याि प्रमािात ब द्धी लागू पडते आहि 
ब हद्धप्रामाण्याने त्या व्यविारािें हनयमन झाले म्ििजे सावइहत्रक कलयाि साध्य िोते असा हवश्वास रूढ 
झाला. हवश्वािी सवइ कोडी सोडहवण्यासाठी हनसगाच्या रिस्यात अहधकाहधक खोल हशरण्याला मानव 
समथइ झाला िोता. र्तकेि नव्िे तर अज्ञान, पूवइग्रि, आहि लोकभ्रम याचं्यातून म क्त झालेली मानवी ब द्धी 
सामाहजक संबधंािें ब हद्धप्रमाि आहि म्ििून स संवादी हनयमन करण्यािे मागइ शोधून काढू शकली. ब द्धी 
आता केवळ तववज्ञानात्मक ििेिा हवषय राहिली नािी. व्यविारी जीवनािे हनयमन करिारा घटक िे 
स्वरूप हतला प्राप्त व्िावयािे िोते. 

 
तो काळि मोठ्या बौहद्धक कतृइत्वािा िोता. हविारस्वातंत्र्याला म्ििजे सािहजकि जे हविार करू 

शकत िोते त्याचं्या स्वातंत्र्याला मयादा अशी राहिली नािी. शास्त्रीय संशोधन नव्या वाटा पाडीत िोते. 
धाडसी कलपना नैहतक आहि भौहतक प्रगतीच्या संभाव्यतेिा अंदाज घेत िोत्या. सािसी कलपकतेने 
मानवीजीवनाच्या सवइ के्षत्रात स्वातंत्र्य उपभोगण्यासाठी नवनवी दालने ख ली केली िोती. बौहद्धक 
खळबळीच्या आहि मनोभावात्मक उदे्रकाच्या त्या काळात सगळ्या ठळक व्यक्तींिा हवज्ञानाच्या अमयाद 
शक्तीवर हवश्वास िोता आहि जीवनािा एकमेव हवश्वासू मागइदशइक म्ििून मानवी ब द्धीवर त्या हवसंबनू 
िोत्या. एका बाजूने वॉलतेरिी सवइसंग्रािकता सिमतािी सामान्य भहूमका कधीिी ओलाहंडत नसे, तर 
द सऱ्या बाजूने ब हद्धवादहवरोधािा द्रष्टा जाँ जॅक रूसो याला आपलया सामाहजक कराराच्या तववात 
राज्यशास्त्रासाठी ब हद्धप्रमाि अहधष्ठान गवसले असे वाटत िोते. वस्त तः या दोन आत्यंहतक हवसंवादी 
प रुषात ब द्धीच्या य गािी िेतना प्रहतहनधीरूप झाली िोती. एकािा प्रायः अहभजात ब हद्धवाद आहि द सऱ्यािा 
अहनबंध अद्भ तरम्यवाद िे १८ व्या शतकातील यरूोपच्या आसािे दोन ध्र व िोते. 

 
तथाहप हवज्ञानािी हवजयी दौड िी १८ व्या शतकाच्या बौहद्धक जीवनािे अक्षय्य स्फूर्वतस्थान िोती. 

न्यटूनच्या ग रुत्वाकषइिाच्या हसद्धान्ताने खगोल यंत्रिेिे सवइ प्रश्न स टले असा भास झाला िोता. 
वास्तवशास्त्राति नव्िे तर लीने आहि बयफूाँ याचं्या शोधानंी प्रािी आहि वनस्पती याचं्या जीवनासंबंधी खूपि 
ज्ञान प्राप्त झाले िोते. लावॉजीए आहि प्रीस्टले यानंी आध हनक रसायनशास्त्रािा पाया घातला. मोपॅत्वी, द 
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लाबंे ए आदींनी वाढहवलेलया गहितशास्त्राच्या कसोटीला देकातइिा आवतइ हसद्धान्त उतरला नािी. 
वास्तवशास्त्राच्या प्रगतीने आहि गहितशास्त्रातील तंत्राच्या स धारिेम ळे देकातइप्रहित हवश्वहवज्ञानािा फेर 
हविार करिे भाग पडले. त्याम ळे याहंत्रक दृहष्टकोिािी क्रमशः वाढ िोत गेली. अखेरीस ला प्लाजने 
आहदपे्ररकािे (Prime Mover) गृिीततवव हनकालात काढले. 

 
देकातइच्या अध्यात्मशास्त्राच्या मयादा ओलाडूंन प ढे जाण्यासाठी १८ व्या शतकातील ब हद्धवादाला 

सािाय्यभतू िोिारा आिखी एक घटक म्ििजे पाए बेल याच्या हविारािंा पहरिाम िा िोय. बेल िा 
देकातइवादी िोता. पि तो आपलया ग रुपेक्षा अहधक धीट िोता. देकातइला हवज्ञान आहि धमइ िी हवसंगत 
वाटत नव्िती. त्याच्या तववज्ञानात ब द्धी आहि धमइ यािंा मेळ बसत िोता. बेलने िी हवसंगती हनदशइनास 
आिली. देकातइिे संशयवादािेि अस्त्र अहधक िात याने आहि कठोरपिे त्याने वापरले. त्याच्या “समीक्षक 
आहि ऐहतिाहसक कोषा”त धमावर उघड असा जरी िल्ला नव्िता, तरी ओळी ओळीतून संशय जागा 
करण्यािा त्यािा िेतू स्पष्ट हदसत िोता. नीती िी धमइव्यहतहरक्त पूिइतः स्वतंत्र असू शकते असे प्रहतपादन 
करिारा बेल िा पहिला हविारवतं िोता. बेल िा “संशयवादािा अग्रिी” म्ििून संबोधला जातो. वॉलतेरवर 
त्यािा गाढ प्रभाव पडला िोता. तथाहप वॉलतेरिा ममइभेदकपिा र्तक्या मयादेपयंत जात नव्िता. बेलने 
सूतोवाि केलेली हविारस्वातंत्र्यािी मोिीम “वॉलतेरच्या सेनापत्याखाली लढली गेली. ... .... ... बेलच्या 
हलखािाला यरूोपमध्ये हमळालेलया प्रहसद्धीने १७ व्या शतकात क्रातंीिी तयारी झाली” [Paul Souquet – La 
Revolution Francaise.] 

 
अठराव्या शतकाच्या स मारास हनसगइवाद शास्त्रीय पद्धती म्ििवनू घेण्याच्या पदवीला पोिला िोता. 

हवज्ञानाच्या हवहवध शाखात प्राप्त झालेलया हनसगाच्या अन भवजन्यज्ञानािे एका तववज्ञानपद्धतीत 
सामान्यीकरि करिे शक्य झाले. तोपयंत भौहतक तववज्ञान वास्तवशास्त्रावर आधारलेले असे एकागंी िोते. 
१८ व्या शतकात सिेतन जगाच्या (यात मानवी शरीरहवज्ञान आहि र्ंहद्रयहवज्ञान यािंािी समावशे िोतो.) 
ज्ञानाच्या वाढत्या संभाराने भौहतक तववज्ञानाला मोठी बळकटी आली. शास्त्रीय ज्ञानािा पाया हवस्तृत 
झालयाम ळे संवदेनवाद [संवेदनवाद (Sensationalism) म्ििजे मानवाला िोिाऱ्या सगळ्या ज्ञानािा उगम रं्हद्रयाना िोिाऱ्या संवेदनात 
चकवा रं्हद्रयाचं्या प्रहतबोधनशक्तीत असतो असे सागंिारा वाद. या वादािा शोध प्रािीन काळिे सॉहफस्ट, हसरेनार्क, स्टोईक आहि 
एहपक्य रसवादी याचं्यात सापडतो. स्टोईक आहि एहपक्य रसवादी यानंा मन िे स रवातीला कोऱ्या पाटीसारखे असते आहि त्याच्यावर बाह्य जगािे 
ठसे रं्हद्रयाचं्या द्वारे उमटून िळ िळू प्रहतमा तयार िोतात असे वाटत असे. आध हनक संवेदनवादािा संस्थापक िॉबज यािेिी बव्िंशी असेि मत िोते. 
लॉक जरी त्याच्याशी सिमत िोता तरी त्याने कलपनावंर (ideas) भर हदला. त्याच्या मते रं्हद्रयावर कलपनािें ठसे उमटतात त्याम ळे संवेदना 
हनमाि िोतात म्ििून कलपना या संवेदनापासून अप्रत्यक्षपिे उद्भवतात. काँहदलॅक िा अवािीन काळातील सवात वैहशष्ट्यपूिइ संवेदनवादी असून 
तो मानवािी सगळी संज्ञा िी रूपातंहरत संवेदन असते असे मानीत असे.] िा भौहतक तववज्ञानािे सामान्य स्वरूप म्ििून 
मान्यता पावला. काँहदलॅक िा लॉकच्यािी प ढे गेला आहि ज्ञानािे मूळ प्रहतहक्षप्त हक्रयेत (Reflexion) 
असते िे त्याने अमान्य केले. सगळ्या ज्ञानािे मूळ एकि असते असे त्याने साहंगतले. त्यािी पद्धती म्ििजे 
स धारलेला आहि हवस्ताहरत केलेला संवदेनवाद िोता. हतिे उहद्दष्ट “आमिे सगळे ज्ञान आहि सगळ्या 
कायइप्रवृत्ती संवदेनापंासून कशा उद्भवतात िे दाखहविे” िे िोते. कलपना या उपजत असतात या 
देकाताच्या मताहवषयी लॉकने संशय व्यक्त केला. पि त्याने ज्ञानािा उगम प्रहतहक्षप्त हक्रयातं मानलयाम ळे 
त्याच्या ज्ञानाच्या हसद्धान्तािे वगेळेपि स्पष्ट िोत नव्िते. या संहदग्ध अवस्थेतून काँहदलॅकने संवदेनवादािी 
म क्तता केली. मन िे जडहनरपेक्ष असते िे मत त्याने टाकून हदले, आहि मन िे संवदेन कायाहशवाय द सरे 
कािीिी नसते असे साहंगतले. र्ंहद्रयावर िोिाऱ्या बाह्य पदाथाच्या समाघातािे पहरिाम म्ििून सवइ 
कायइप्रवृत्ती संवदेनातून उद्भवतात असे त्यािे मत िोते. गसॅेंडी आहि िॉबज यािें अन करि करून त्याने 
ज्ञान आहि संवदेन िी एकरूप मानली. मानवतेर प्राण्याचं्या तपासिीवरून जी अन माने हनघतात ती मानवी 
मनालािी लागू पडतात असे त्याने प्रहतपादन केले. [Traite des Animaux] काँहदलॅकच्या शास्त्रीय हनसगइवादािा 
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द सरा मिववािा हवशषे म्ििजे कायइप्रवृत्ती उपजत असतात िे त्याने नाकबलू केले. तो म्िितो लॉकने 
“बोधनशक्ती या हवषयावर खहित खूप प्रकाश टाकला आिे. पि त्याने कािीशी संहदग्धता ठेवली. 
आत्म्याच्या सवइ कायइप्रवृत्ती या उपजत ग िधमइ असतात असे त्याला वाटत असे. त्या संवदेनापासूनि उत्पन्न 
िोऊ शकतात, अशी शकंािी त्याला आली नािी.” [हकत्ता.] 

 
काँहदलॅकने अशाप्रकारे सूहित केले ते िे की मन चकवा आत्मा यािें स्वरूप आहि कायइ यािी 

हिहकत्सा पूवीप्रमािे अध्यात्मशास्त्रीय चितनाच्या पातळीवर करता कामा नये, तर र्ंहद्रयहवज्ञानािा अभ्यास 
म्ििूनि ती केली पाहिजे. द सऱ्या शबदात मानसशास्त्र िे र्ंहद्रयहवज्ञानािाि एक भाग आिे असे समजले 
पाहिजे. ब द्धीच्या य गाच्या मूर्वतभजंक काळातस द्धा अशी सूिना करिे िे मोठे धाडसािे िोते. डेव्व्िड िाटइले 
या र्ंग्रज वैद्यक शास्त्रज्ञाने या सूिनेिा पाठप रावा केला आहि मानसशास्त्रीय घटना या शारीहरक यंत्रिेच्या 
प्रहक्रया असतात िे हवशद करण्यािा प्रयत्न केला. संवदेनािें कारि र्थरच्या कंपनात असते, या न्यटूनच्या 
मताम ळे या हिहकत्सेला अहधक िालना हमळाली. 

 
“शरीर आहि मन अशा दोन भागािंा मानव बनलेला असतो.” िे गृिीत धरून िाटइलेने या 

दोिोतील संबंध शोधण्यािा प्रयत्न केला. त्याच्या संशोधनािा हनष्ट्कषइ असा की, ईथर ज्ञानतंतूिी हछदे्र 
व्यापून रािते. आहि बाह्य पदाथाच्या समाघाताने या ईथरिी जी कंपने हनमाि िोतात त्याि मानहसक 
हक्रया िोत. बाह्यपदाथािा र्ंहद्रयावर आघात िोतो. मव्स्तष्ट्क द्रव्याच्या (Medullary substance) अत्यंत 
सूक्ष्म किात कंपने हनमाि िोतात. मव्स्तष्ट्क द्रव्य िे मेंदू, कण्यातील मज्जा आहि ज्ञानतंतू याचं्यामध्ये असते. 
िाटइलेने “संवदेनािें प्रत्यक्ष साधन” मव्स्तष्ट्क द्रव्य आिे असे साहंगतले. त्याच्या कंपनाने संवदेन हनमाि 
िोते. संवदेना या शारीहरक यंत्रिेच्या प्रहक्रया असतात. हविार आहि कृती िी या संवदेनािंीि रूपे 
असतात. या हवश्लेषिाच्या आधाराने िाटइलेने असे प्रहतपादन केले की, “गतीच्या ज्या जातीला आम्िी 
कंपने म्िितो ती कंपने सवइ संवदेना, कलपना आहि गती याचं्या सािियाने येतात, िे संभाव्य य व्क्तवादाने 
दाखहविे जर शक्य झाले तर या कंपनानंा संवदेना, कलपना आहि गती यािें दशइक म्ििून मानता येईल. 
मग संवदेने आहि कलपना यानंा कंपने कशी कारिीभतू िोतात िे शोधून काढिे हकतीिी अशक्य िोवो! 
कंपने िी शारीहरक असतात तर संवदेन आहि कलपना िी मानहसक स्वरूपािी असतात. आत्म्याच्या 
संवदेना आहि मव्स्तष्ट्क द्रव्यात उत्पन्न िोिाऱ्या गती याचं्यात कािी हवहशष्ट संबधं असतो िे दाखहवता आले 
तरी ते मला प रेसे आिे.” [David Hartley, Observations on Man, His Frame, His Duty and His Expectations.] 

 
िी हिहकत्सा र्रॅस्मस डार्ववन याने प ढे िालहवली. त्याने कलपनेिी (Idea) व्याख्या अशी केली की 

“ज्ञानेंहद्रय ज्या तंतंूिी बनलेली असतात त्यािंा संकोि चकवा गती अथवा आकृहतरूपे म्ििजे कलपना. िी 
प्रहक्रया स्नायूंच्या िालािालीपासून हभन्न असून संवदेनाशंी पयायरूप असते,” [Laws of Organic Life.] 
प्रहतमाचं्या संवदेनवादी तववाने हनमाि केलेला गोंधळ नािीसा करण्यािा पहिला प्रयत्न डार्ववनने केला. 
“आमिे स्मरि चकवा कलपना िी जर प्राहिस लभ हक्रयािंी प नरावृत्ती नसेल तर मी हविारतो की ती आिेत 
तरी काय? त म्िी सागंता की ती वस्तूच्या प्रहतमा चकवा हित्रिे आिेत. पि त्यािंा हवस्तृत पाश्वइपट कोठे 
आिे? चकवा जीमध्ये ती साठवली जातात ती असंख्य आश्रयस्थाने कोठे आिेत? अथवा प्राहिपद्धतीत 
द सऱ्या कशाशी त्यािे साम्य आढळून येते? डोळ्याचं्या अंतःपटलावर पदाथांिी मनोरमहिते्र सूक्ष्म स्वरूपात 
प्रहतचबहबत िोतात, त्यावरून िे भ्रामक वाक्पट त्व हनमाि झालेले हदसते. िी प्रहतचबबे जीवनाच्या 
हनयमाऐवजी प्रकाशाच्या हनयमानंी अव्स्तत्वात येतात. डोळ्याप्रमािे कॅमेऱ्यातस द्धा ती हततकीि स बक 
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उमटतात. पदाथइ बाजूला केला म्ििजे त्यािे हित्रिी कायमिे नािीसे िोते या गोष्टीिा त्यानंा हवसर 
पडलेला हदसतो.” [हकत्ता.] 

 
बोधनाच्या (Cognition) प्रश्नाहवषयीच्या या धीट दृहष्टकोिाम ळे ठसा उमटिे आहि संवदेनात 

रूपातंर िोिे यासाठी मािसामध्ये एक आध्याव्त्मक माध्यम असते िी कलपना टाकून देण्यात आली. 
डार्ववनच्या आव्िानात्मक य व्क्तवादािा गर्वभताथइ िा की कलपना र्ंहद्रयाचं्या ग ंताग ंतीच्या दीघइ प्रहक्रयेतून 
हनमाि िोतात आहि बाह्य पदाथािे ज्ञानेंहद्रयावर जे आघात िोतात त्याम ळे मज्जातंतंूच्या यंत्रिेत या 
प्रहक्रयेिा उपक्रम स रू िोतो. 

 
काँहदलॅकच्या रूपाने संवदेनवादी तववज्ञानाने सवोच्च पातळी गाठली. असे असूनिी िे तववज्ञान 

मूळच्या दोषापासून अहलप्त राहिले नािी. िा दोष म्ििजे मूळ ‘संवदेन’ या पदाच्या तात्काहलकतेिे आहि 
सरलतेिे मयाहदत साथइत्व िा िोय. या दोषािा पहरिाम असा झाला की आन वहंशकतेने आलेलया पूवइसंहित 
ठशाकडे म्ििजे सिजप्रवृत्तीकडे द लइक्ष झाले. या दोषाम ळे संवदेनवादाला पूवइप्राप्त ग िधमइ चकवा 
आध्याव्त्मक घटक यािें अव्स्तत्व मान्य करिे भाग पडले. त्याम ळे संवदेनवादाला स्वतःच्या कक्षा सोडाव्या 
लागलया आहि जन्मजात कलपनाचं्या तववाला अवसर द्यावा लागला. काँहदलॅकिा हशष्ट्य कॅबानी याने 
बोधनाच्या समस्येच्या बाबतीत मानसशास्त्रीय रीत स्वीकारलयाम ळे संवदेनवादातील मूळिा दोष स धारिे 
शक्य झाले आहि त्यातून तकइ दृष्ट्या स संगत आहि अन भववादी दृष्टीने पडताळा हमळवनू देिारा शास्त्रीय 
हनसगइवाद हनमाि करिे शक्य झाले. िाि हनसगइवाद प ढे १८ व्या शतकािा जडवाद म्ििून प्रहसद्धीला 
आला. 

 
संवदे्यता (Sensibility) म्ििजे काय िे हनहित करण्यािी मूलभतू गरज पटलयाम ळे कॅबानीने 

आपलया हिहकत्सेला प्रारंभ करताना प्रश्न उपव्स्थत केले ते असे :– “संवदे्यता िी नेिमी संज्ञा आहि स्पष्ट 
प्रहतबोधन (Perception) यानंा पूवइगृिीत धरते काय? आहि ज्यात र्च्छेिा भाग नािी असे सगळे 
अप्रहतबोहधत ठसे आहि िालिाली यािंा संदभइ सजीव पदाथाच्या द सऱ्या कोित्या तरी ग िधमात आम्िी 
शोधला पाहिजे काय? या हिहकत्सेतून कॅबानीने असा हनष्ट्कषइ काढला की प्रत्यक्ष आहि तात्काहलक 
सवदेनाचं्या जोडीने मानहसक घटनािंा उगम “सिजात सिजप्रवृत्ती”त (connate instincts) िोतो िे 
मान्य केले पाहिजे. या सिजप्रवृत्ती “प्रहतमा चकवा कलपना” असतात आहि मेंदूमध्ये ठशाचं्या प्रहतहक्रया 
म्ििून त्या तयार िोतात पि त्या तात्काहलक चकवा प्रत्यक्षपिे िोत नसतात. त्या पूवीि तयार झालेलया 
असतात आहि मेंदूत व मज्जातंतूच्या र्तर कें द्रात आधीच्या अन भवाचं्या फलािंा सम च्चय म्ििून साठहवलया 
जातात. [Cabanis – Rapport du Physique et du Morale de l’ Homme.] अशाप्रकारे कॅबानीने मन िे जीवािेि एक 
कायइ आिे असे दाखवनू जीव आहि मन याचं्यातील अहनष्ट भेद नािीसा करून टाकला. 

 
“बाह्यपदाथांच्या हक्रयानंा अन सरून त्या पदाथांिे मािसाच्या र्ंहद्रयावर जे ठसे उमटतात 

त्याचं्याद्वारे त्याला एकाि वळेी आपलया सतत अव्स्तत्वािे ज्ञान आहि त्यािे कारि िी प्रतीत िोतात. 
कारि जगिे म्ििजे भाविे; आहि मानवािे अव्स्तत्व वास्तव घटनाचं्या ज्या आियइकारक साखळीने 
घडलेले असते तीत प्रत्येक घटना कोित्यातरी कायइप्रवृत्तीच्या वाढीवर अवलंबनू असते. प्रत्येक कायइप्रवृत्ती 
स्वतःच्या वाढीबरोबर द सऱ्या कोित्यातरी कायइप्रवृत्तीिे समाधान करीत असते. समाधान करण्याच्या या 
ग िाबरोबर गरजा वाढतात. आहि जसजशा गरजा वाढतात तसतशा सरावाने कायइप्रवृत्तीिी वाढत जातात. 
मानवी र्ंहद्रयावर बाह्य पदाथाच्या ज्या सतत हक्रया िोत असतात त्याम ळे त्याच्या अव्स्तत्वािा अत्यंत 



 

 

अनुक्रम 

मिववािा भाग बनत असतो.” [हकत्ता.] यािाि अथइ असा की मानवािी प्रज्ञा आहि कामना, ब द्धी आहि र्च्छा 
या एकाि जीवशक्तीिा आहवष्ट्कार आिेत. 

 
रेनेसान्सच्या परंपरेला अन सरून देकातइने मनाच्या स्वातंत्र्यावर भर हदला त्याम ळे ब द्धी िी मनािी 

एक उपाधी अशा स्वरूपात मानसशारीर-समस्थायीवादाच्या न ब जिाऱ्या चखडाराच्या पैलतीरावर 
जीवनापासून अगदी वगेळी पडली. अध्यात्मशास्त्रािा ब हद्धवाद िा केवळ प्रयोजनवादािेि हभन्नरूप िोता. 
प्रज्ञा आहि ब द्धी यािें जडातीत स्वरूप नाकारिाऱ्या सवइ कलपनानंा देकातइच्या ब हद्धवादाने जोरदार हवरोध 
करून मनाच्या आहि जीवनाच्या शक्ती एकरूप असतात असे मानले. या सत्याहवषयी (मनाच्या 
स्वातंत्र्याहवषयी) संशय घेिे म्ििजे सवइ नीती झ गारून देऊन मानवाला पशूच्या खालच्या पातळीवर 
आििे आहि धमािे हवडंबन करिे िोय. या सत्याबद्दल शकंा घेिे म्ििजे खरोखरीि जडवादी असलयािा 
अत्यंत घृिास्पद आरोप ओढवनू घेिे िोय.” [Lewes, History of Philosophy.] 

 
मानसशास्त्र र्ंहद्रयहवज्ञानात हवलीन करून कॅबानीने देकातइिे प्रामाण्य यशस्वीपिे झ गारून हदले 

आहि ब द्धीला वरच्या दजाच्या प्राहिजीवनािा एक व्यापार ठरवनू खाली जहमनीवर खेिून आिले. १८ व्या 
शतकाच्या शास्त्रश द्ध हनसगइवादाने जडवाहदत्वािा आरोप मान्य केला िोता. या हनसगइवादानेस द्धा धमािे 
हवडंबन करून तो वडेगळ समज तीवर आधारलेला असतो िे उघड करून दाखहवले. पि त्याने नीती 
झ गारली नािी. उलटपक्षी, त्याने सद्ब द्धी िी मानवाच्या भौहतक अव्स्तत्वािाि एक भाग असते आहि 
तीमध्येि नीतीसाठी अहधष्ठान सापडू शकते असा हवश्वास मानवात हनमाि करून नीती अहधक भक्कम 
पायावर उभी केली. द ला मेत्री याने मानव िा र्तर कोित्यािी प्राण्याप्रमािेि एक यंत्र आिे िे दाखवनू 
हदले. मात्र त्याने मानवाला पशूच्या पातळीत बसहवले नािी. मानवािे सत् आहि भवत् िी भौहतकसृष्टीच्या 
संदभात उभी करण्यात आली. अशा प्रकारे हनसगातीत–वादाच्या ज न्या पूवइग्रिातून मानवािी म क्तता 
झाली. 

 
रोहबने िा द ला मेत्रीच्या पूवी िोऊन गेला. त्याने ‘हनसगइ’ या आपलया गं्रथात जीव िा जडाच्या 

अहत सूक्ष्म किानंी बनला आिे असे साहंगतले. अिेतन सृष्टीच्या घटकातस द्धा स्वसंजे्ञहशवाय संवदेनािी 
मूलतववे वास करीत असतात; जडािी दोन मूलतवव–े काहयक आहि मानहसक, शरीर आहि आत्मा 
एकमेकावर हक्रया करीत असतात असे त्याने प्रहतपादन केले. 

 
शवेटी, मानवासि सगळे जग िे यंत्र आिे असे जािीर करण्यािे धाष्ट्यइ द ला मेत्रीने दाखहवले. 

आत्मा िा जड आिे आहि जडात आत्मा भरलेला आिे. ज्या पद्धतीने शरीर आहि आत्मा िे एकत्र वाढतात 
आहि ऱ्िास पावतात, एकमेकावंर हक्रया घडहवतात, त्या पद्धतीवरून या दोिोच्या मूळच्या सादृश्याहवषयी 
आहि परस्परावलंहबत्वाहवषयी शकंा घेण्याला जागा रािात नािी. एकाि मूलबीजापासून सवइ जीवािंी 
उत्पत्ती िोते. आसमंतावर प्रहतहक्रया करून जीव वाढतात. प्राण्यानंा ब द्धी असते पि वनस्पतींना ती नसते. 
कारि िलनवलन करण्याच्या शक्तीम ळे प्रािी हवहवध मागांनी आसमंतावर प्रहतहक्रया करू शकतात. 
पहरिामी त्यानंा अहधक गरजािंी जािीव िोते, आहि त्यािें शमन करण्यािी त्यािंी पात्रता वाढते. 
मानवाजवळ श्रेष्ठ ब द्धी आिे; म्ििून र्तर प्राण्यापेक्षा त्याला गरजा अहधक जािवतात. आहि त्याच्यापाशी 
सवात अहधक गहतमानता असते. ज्या प्राण्यानंा गरजा भासत नािीत त्यानंा मन नसते. [L’ Homme Machine.] 
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या खळबळजनक हविारािंा प्रवक्ता िा कोिी अज्ञानी मािूस नव्िता चकवा त्याने केवळ पोथीबंद 
हवधानेिी केली नािीत. द ला मेत्री िा अन भवसमृद्ध असा व्य त्पन्न वैद्य िोता. पाव शतकापेक्षा अहधक काल 
त्यािे हविार पहरित िोत िोते. एकदा त्याला सपाटून ताप भरला असता जलद िोिाऱ्या रक्ताहभसरिािा 
हविारावर पहरिाम िोतो असा अन भव त्याला आला. स्वतःवर प्राथहमक प्रयोग केलयानंतर त्याने 
र्व्स्पतळात रोग्यावंर प्रयोग करून पाहिले. त्यावळेीिी िीि गोष्ट त्याच्या हनदशइनास आली. प्रयोग आहि 
हनरीक्षि याचं्या सािाय्याने त्याने असा हनष्ट्कषइ काढला की हविार िे मानवी शरीरयंत्रिेच्या संघटनेिे केवळ 
पहरिाम आिेत. आपलया प्राथहमक संशोधनािा हनष्ट्कषइ “आत्म्यािा नैसर्वगक र्हतिास” या त्याच्या 
आधीच्या गं्रथात आिे. 
 

आपलया गं्रथािा आरंभ त्याने सावधहगरीने केला. ॲहरस्टॉटलपासून मालब्राशंपयंत कोिीिी 
तववज्ञ आत्म्यािे स्वरूप स्पष्ट करू शकला नािी असे त्याने दाखवनू हदले. अशरीरी आत्मा िा रूपिीन 
जडाप्रमािे असून त्यािी कलपनाि करता येत नािी. म्ििून आत्म्याच्या स्वरूपािी हिहकत्सा शरीराच्या 
अभ्यासापासूनि स रू झाली पाहिजे. या अभ्यासातूनि मानव िा यंत्र आिे िा हनष्ट्कषइ हनघाला. या 
हनष्ट्कषाच्या मागे रोगी आहि रोगम क्त मािसाच्या हनरीक्षिाच्या सािाय्याने एकत्र केलेलया अन भवािी मोठी 
संपदा िोती. देकातइ, लायबनीज आदी थोर तववववेयानंी मानवाहवषयी पूवइप्राप्त कलपना बनहवण्यािे जे 
प्रयत्न केले त्याबद्दल नापसंती व्यक्त करून द ला मेत्रीने असे जािीर केले की “अन भवापासून आहि 
शरीराच्या अवयवाचं्या अभ्यासापासूनि केवळ पिात् प्राप्त प्रारंभ करून आम्िाला जरी हनहितता प्राप्त 
झाली नािी, तरी मोठ्या प्रमािात संभवनीयता हमळहवता येईल.” 

 
अठराव्या शतकाच्या जडवादाच्या “व्रात्य बालका”त स द्धा पोथीहनष्ठा नव्िती. हनसगाच्या बािेर 

कािीिी नािी, िे मूलभतू हवधान िोते. हनसगइज्ञानािी अपूिइता मोकळेपिाने मान्य करण्यात येत िोती. पि 
हनसगाच्या अमयादपिावर अपार श्रद्धा िोती. मानवी ब द्धीच्या स प्त शक्ती असीम िोत्या. या श्रदे्धिा 
अन षंजक म्ििजे मानवािी सृजनशीलता िी अगण्य असते िा िोय. १८ व्या शतकािे घोषवाक्य असे िोते 
:– “मानवािी ब द्धी म क्त िोऊ दे! म्ििजे कािी हपढ्याचं्या अवधीति ती आदशइलोक हनमाि करील!!” 
(– हददरो) अशा ब हद्धय गाने अद्भ तरम्यवादाला जन्म हदला. ब द्धीला “सृजनशील कलपकतेिी” क मक 
हमळाली. 

 
* * * * 

 
अठरावे शतक िे ब द्धीिे य ग िोते यािा अथइ असा की या मत्यइ जगाच्या व्यविारासाठी ब द्धीिा 

उपयोग करण्यािी गरज भासिे िे त्याकाळच्या भौहतक जीवनािे सवात ठळक वैहशष्ट्य िोते. 
अध्यात्मशास्त्रीय चितनाच्या वरच्या हवरळ वातावरिातून ब हद्धवाद खाली उतरला िोता. राजकीय आहि 
सामाहजक हनिइयािा हनकष म्ििून त्याने आपला िक्क प्रस्थाहपत केला िोता. 

 
पूवीच्या काळी मानवी म क्तीप्रीत्यथइ झगडा बव्िंशी हविाराच्या के्षत्राति िालू िोता. मानवजातीच्या 

र्हतिासात तीिी एक आवश्यक अवस्था िोती. कालहवपरीत सामाहजक संबंध आहि राजकीय संस्था 
मानवी प्रगतीच्या आड उभ्या िोत्या. त्यािंा वैिाहरक पाया ढासळलयाखेरीज त्या झ गारून देिे शक्य नव्िते. 
त्यािें नैहतक अहधष्ठान मानवातीत, हनसगातीत, दैवी प्रामाण्यापासून प्राप्त झाले िोते. र्िलोकी म क्त 
िोण्यािी तीव्र र्च्छा उत्पन्न िोण्यापूवी मानवािे मन प्रथम म क्त झाले पाहिजे. मानवजातीिे कलयाि आहि 
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स ख यािी अहभवृद्धी िोण्यासाठी जगािी प नरइिना करण्याच्या सामर्थयािी जािीव उत्पन्न िोिे िा 
आध्याव्त्मक म क्तीसाठी आवश्यक संकेत िोता. स्वतःच्या भहवतव्यािा धनी स्वतःि आिे िा आत्महवश्वास 
हनमाि िोण्यापूवी देवसंकेताच्या ज न्या श्रदे्धला धक्का बसिे अवश्य िोते. थोडक्यात मानवी र्च्छा आहि 
प्रयत्न याचं्या जोरावर राजकीय आहि सामाहजक पहरवतइन घडवनू आिण्यासाठी तववज्ञानात्मक क्रातंीने 
वातावरि हनमाि केले. देवाहवरुद्ध केलेले बडं यशस्वी झालयाम ळे दैवी िक्काच्या सािाय्याने राज्य 
करिाऱ्या राजाहवरुद्ध बडं करण्यािे धैयइ मानवात आले. 

 
लॉक िा राज्यशास्त्रािा पहिला तववज्ञानी िोता. राजकारिािे ऐहिकीकरि करावे अशी मागिी 

करिारा तोि पहिला प रुष िोता. केवळ ताहववक दृष्ट्या नव्िे तर व्यविाराति असे ऐहिकीकरि झाले 
पाहिजे असे त्यािे म्िििे िोते. राजकारि आहि धमइ यािंी गल्लत केलयाने आहि त्यानंा एकमेकािंी साधने 
बनहवलयाने मध्यय गीन समाजव्यवस्था ज लमी झाली असे त्याने दाखवनू हदले. एका बाजूने आध्याव्त्मक 
स्वातंत्र्य दडपण्यासाठी राजकीय सत्ता वापरली जात िोती; तर द सऱ्या बाजूने बलदंड राज्यकते आहि 
ज लमी राजकीय संस्था यानंा धमाने प्रामाण्य हमळवनू हदले िोते. 

 
रं्ग्लंड िा देश आध हनक य गाच्या पहिलया राजकीय क्रातंीिी रंगभमूी िोता. क्रॉमवलेच्या काळात 

राजकीय आहि धार्वमक प्रश्नािंी गल्लत झाली. राजकारिािे ऐहिकीकरि कराव े िी प्यहूरटन पथंािी 
मागिी नव्िती. प्यहूरटन स्वतःि धमइवडेे िोते. खरे पिाता प्यहूरटनक्रातंी ब हद्धय गािा उदय िोण्यापूवीच्या 
धमइय द्धाचं्या य गािी क्रातंी िोती. रं्ग्लंडमध्ये झालेलया क्रातंीच्या अन भवातून सहिष्ट्ि ता आहि 
नागरीस्वातंत्र्य या कलपना जन्माला आलया. त्या लॉकने उिललया आहि हवशद केलया. फ्रान्समध्ये या 
हवमोिक हविारािें मोठ्या उत्सािाने स्वागत झाले. कारि तेथे तववज्ञानात्मक क्रातंीने हनमाि केलेले 
स्फोटक वातावरि त्या हविाराचं्या गहतमानतेच्या नायपूिइ हवकासाला हवलक्षि अन कूल िोते. 

 
“फ्रान्समध्ये अशा रीतीने स रू झालेलया वैिाहरक आंदोलनािे प्रधान वैहशष्ट्य म्ििजे समाजाच्या 

प नरुत्थानाहवषयी हक्रयाशील आस्था िे िोते. अध्यात्मशास्त्रीय चितनािे बारकावे वालतेरच्या सरळ व्यविारी 
मनाला चकवा त्याच्या य गातील द सऱ्या कोिािी फ्रें ि हविारवतंाला प्रतीत झाले नािीत. लॉक आहि त्यािा 
फ्रें ि हशष्ट्य काँहदलॅक यािें सत्ताशास्त्र त्याचं्या कायासाठी साधन या दृष्टीने प रेसे िोते. त्यािे कायइ म्ििजे 
मध्यय गीन जीिइ बौहद्धक लक्तरे फेकून देण्यासाठी आहि मानवी व्स्थती स धारण्यासाठी शातं हित्ताने आहि 
हनर्ववकार मनाने मानवी ब द्धीिा वापर करिे िे िोते. त्यासाठी ईश्वरहवज्ञानािे धार्वजि आहि बधंने िी 
बाजूला सारिे अवश्य िोते.” [Fisher, The History of Europe.] 

 
* * * * 

 
समाजािी उत्पत्ती िी मानवी हनर्वमती आिे आहि संस्कृती िी उत्क्रातंीिी प्रहक्रया आिे िे 

ऐहतिाहसक संशोधनाने उघड झाले िोते. भतूकाळािी नवी उमज आलयाने भहवष्ट्य उजळला. जीवनािी 
अवस्था बदलता येते आहि मानवी प्रयत्नानी स्वातंत्र्य, स ख आहि स संवाद यािे नवे जग हनमाि करिे 
शक्य कोटीतील आिे; मात्र त्यासाठी र्ष्ट पहरवतइन घडवनू आिण्यािी सावइहत्रक र्च्छा प्रज्वलीत झाली 
पाहिजे. त्या करता धमावर पोसलेले पूवइग्रि आहि लोकभ्रम याचं्यातून जनमानस म क्त झाले पाहिजे. 
त्यासाठी ब द्धीला उत्कट आवािन करिे िी पद्धती िोती. पि तत्पूवी ब द्धी िी अध्यात्मशास्त्रीय वस्तू नसून 
मानवी उपाधी आिे; आहि मानव िा मूलतः ब हद्धवादी प्रािी आिे िी हनष्ठा गृिीत धरिे अवश्य िोते. अशी 
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हनष्ठा शास्त्रश द्ध हनसगइवादाच्या नव्या तववज्ञानाने तसेि गत र्हतिासाच्या नव्या जाहिवनेे हनमाि झाली 
िोती. मानवाच्या सृजनशीलतेवर अपार श्रद्धा आहि सामाहजक प्रगती शक्य कोटीतील आिे यावर ज्वलंत 
हनष्ठा िी १८ व्या शतकाच्या बौहद्धक जीवनािी मध्यवती कलपना िोती. “संवदेनािे तववज्ञान आहि अन भव 
याचं्या द्वारे सामाहजक प्रगती शक्य असते अशी समथइ श्रद्धा प्राप्त करून घेता आली.” [John Morley, Life of 
Diderot.] 

 
धमाने मानवी–जीवनाला अथइ प्राप्त करून हदला. त्याने जीवनािे ध्येय हनहित केले. मग ते ध्येय 

स्वगातील आनंदमय जीवन असो की मोक्षािे गूढ स्वप्न असो. नव्या तववज्ञानाने जीवनाच्या या ध्येयावरील 
श्रद्धा नष्ट करून टाकली. त्याने जीवन िी भवत्िी अखंड प्रहक्रया आिे यािे दशइन घडहवले. 
प्रयोजनवादहवरहित अशी जीवनदृष्टी प्रगतीच्या कलपनेशी स संगत िोती का? प्रगती म्ििजे एका हवहशष्ट 
हदशनेे प ढे जािे. आहि प ढे जाण्यािे मोजमाप प्रवासािे उहद्दष्ट हकती मयादेपयंत गाठले यावर ठरत असते. 
जीवनाला जर ध्येय नसेल, हनहित उहद्दष्टाकडे नेिारा जर तो प्रवास नसेल, तर प्रगतीिी भाषा बोलण्यात 
अथइ काय? िा य व्क्तवाद पटिारा नसेल पि सकृत्दशइनी तो सय व्क्तक वाटतो. त्याच्या साह्याने 
संशयवाद्यानी प्रगतीच्या संभाव्यतेहवषयीि शकंा उपव्स्थत केली. र्तकेि नव्िे तर प्रगतीच्या कलपनेिा 
स द्धा त्यानंी उपिास केला. प्रगतीच्या कलपनेिी द सरी एक कसोटी आिे ती म्ििजे प्राथहमक आहि 
सासं्कृहतक या अवस्थामंधील अंतर मोजिे िी िोय. मानवजात प्राथहमक अवस्थेपासून अहधकाहधक दूर 
जात असून हतिे िे मागइक्रमि उत्क्रातंीिे आिे, िी गोष्ट भावी प्रगतीच्या शक्यतेिी िमी देिारे आिे. 
भतूकाळात झालेली प्रगती प्रयोजनवादािी प्रहक्रया नव्िती तर मानवाच्या प्रयत्नािी पहरिती िोती. यािे 
ज्ञान ज्यावेळी िोते त्यावळेी भहवष्ट्याहवषयीच्या आशावादी दृहष्टकोिािी अन भववादी दृष्टीने न्याय्यता पटते. 
प्रगतीिी र्च्छा ज्या प्रमािात वाढत जाते त्या प्रमािात हतिी शक्यता चकवा तकइ श द्ध अपेक्षा वाढत जाते. 
संभवनीय भहवष्ट्यकालािे हित्र कलपनेने उभे केले जाते. ‘सृजनशील कलपकता’ िी ब हद्धप्रमाि 
प्रयोजनवादावर तोडगा म्ििून समजण्यात येऊ लागली. 

 
अठराव्या शतकाच्या फ्रान्सच्या बौहद्धक ध रीिािंी प्रगतीिी कलपना याि अथािी िोती. अहभजात 

ब हद्धवादािी दैववादी वृत्ती म्ििजे हवश्वाला ऐहिक प्रयोजन असते िे मत या नव्या मनोधमाशी आहि हनष्ठेशी 
पूिइपिे हवसंगत िोते. त्या काळच्या अद्याप अप ऱ्या असलेलया शास्त्रीय ज्ञानाच्या साह्याने स द्धा मानव िा 
हनसगािाि एक भाग असून मानवी र्च्छा िी हनसगाच्या सावइभौम कायद्यािा आहवष्ट्कार आिे िे मानवाला 
पटले िोते. म्ििून संधी हमळताि मानव स्वतःच्या भहवतव्यािा हनमाता िोऊ शकतो िी ज्वलंत हनष्ठा 
त्याच्या अंगी बािली. अशी संधी योग्य समय प्राप्त िोताि हनसगइहसद्ध न्याय या नात्याने चकवा देवािा 
प्रसाद म्ििूनिी लाभत नसते. मानवाने स्वतः ती चजकून घ्यावयािी असते. पि पारंपहरक धार्वमक 
हविारसरिीतून उद्भवलेले पूवइग्रि आहि लोकभ्रम तसेि ऐहिक सते्तिा ज लमी वापर िे मानवाच्या मागात 
अडथळे आितात. म्ििून १८ व्या शतकातील बौहद्धक ध रीिानंी धमाच्या हवरुद्धि धमइय द्ध करण्यािी 
आवश्यकता प्रथम जािली. धमावर पोसलेले पूवइग्रि आहि लोकभ्रम यातून मानव म क्त झाला म्ििजे 
स्वतःवरिा हवश्वास त्याला प नः प्राप्त िोईल. आहि तो “प्रब द्ध स्वहिताच्या दृष्टीने” आपले भहवष्ट्य साकार 
करण्यािे कायइ िाती घेईल. ब द्धीच्या मागइदशइनाने आहि सृजनशील कलपकतेच्या उद्दीपनाने आध्याव्त्मक 
दृष्ट्या म क्त झालेले मानव जगािी व्स्थती बदलून तीत स धारिा घडवनू आितील. १८ व्या शतकात 
सामाहजक प्रगतीवरील श्रद्धा अशा प्रकारे प्रकट िोत िोती. िीि जीवनदृष्टी अद्भ तरम्यवाद या नावाने 
ओळखली जाऊ लागली. या अद्भ तरम्यवादाने मानवी व्यविाराचं्या मागइदशइनासाठी ब द्धीिा वापर 
हनयमबाह्य ठरहवला नािी. 
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‘मानवी य गा’िी स रवात िोण्यासाठी नव्या तववज्ञानािी गरज िोती िे उघड िोते. िे तववज्ञान 
प्राम ख्याने मानवी जीवनाशीि हनगहडत असिारे आहि मानवी िेतना म क्त करिारे असे असले पाहिजे. ते 
तववज्ञान देवसंकेत गृिीत न धरता चकवा र्ंहद्रयातीत दैवी शक्तीिा िस्तके्षप न कव्लपता मानवी जीवनािे 
सगळे अन भव आहि हनसगाच्या सगळ्या घडामोडी हवशद करिारे असे तववज्ञान असिे अवश्य िोते. 
मानवी जीवन आहि सृष्टी याचं्या हवषयीिा असा दृहष्टकोि हनहिततेिी िमी देऊ शकत नव्िता. सवइज्ञतेिा, 
अव्स्तत्वाच्या सगळ्या अंगािे संपूिइ ज्ञान असलयािा िास्यास्पद दावा केलयाखेरीज अशी िमी देता येिे 
शक्य नव्िते. िा दृहष्टकोि तकइ दृष्ट्या स्वीकारािइ आहि त्यावळेच्या शास्त्रीय ज्ञानाला अन सरून सय व्क्तक 
वाटिाऱ्या अशा गृिीत तववावर आधारिे अवश्य िोते. 

 
संशयवादािी भहूमका व्स्थर नसते. कृतीला ितबल करिारी ती एक अभावात्मक प्रवृत्ती आिे. 

संशयवाद िा संक्रमिकाळातील एक मानहसक अवस्था आिे. िा संक्रमिकाल जीिइ कलपना आहि खोटी 
ध्येये टाकून देिे, आहि नव्या हनष्ठा स्वीकारिे याचं्या दरम्यानिा काळ असतो. म्ििून सामाहजक िेतू 
बाळगिाऱ्या तववज्ञानात संशयवादाला कायमिे स्थान हमळिे शक्य नसते. जोपयंत कोितीिी हनष्ठा 
हनहिततेिा दावा करीत नािी तोपयंत ती हनष्ठा बाळगिे िी पोथीहनष्ठा िोत नािी. जे तववज्ञान र्ंहद्रयातीत 
अहधष्ठान नाकारते आहि हवहवध के्षत्रातील शास्त्रीय संशोधनाम ळे सतत वाढिाऱ्या ज्ञानाच्या सम्यक् 
स्वरूपाति अहधष्ठान शोधते, अशा तववज्ञानात पोथीहनष्ठा चकवा अंहतमता यानंा स्थान नािी. १८ व्या 
शतकातील बौहद्धक जीवन आहि हवशषेतः फ्रान्सिे बौहद्धक जीवन सामाहजक िेतूने पे्रहरत झालेलया 
तववज्ञानाच्या मागइदशइनाने वाटिाल करीत िोते. [“अठराव्या शतकातील फ्रें ि तववज्ञान िे रं्ग्लंडमधील तत्सदृश आहि एका 
अथी त्या तववज्ञानािीि वाढ असलेलया त्याि जातीच्या तववज्ञानापेक्षा अहधक मूलगामी आक्रमक आहि क्राहंतवादी तववज्ञान िोते. हवशषेेकरून 
प्रस्थाहपत प्रामाण्य झ गारण्यात, ब द्धीहशवाय द सरे कोितेिी प्रामाण्य न मानण्यात आहि ब द्धीच्या समीके्षतून कािीिी न वगळण्यात अहधक ठाम 
आहि संमाजइनी िोते. प्रािीन परंपरा, सावइहत्रक संमती, ििइप्रिीत धमइ, धमइगं्रथ िी सवइ ब द्धीशी ज ळत नसली आहि ब द्धीने हसद्ध िोत नसली तर 
क िकामी समजली जात. हवशषेतः हिस्ती तववे नव्या तववज्ञानाच्या भक्ताकंडून मूखइपिािी आहि िाहनकारक लोकभ्रमािी अशी गिली जात 
िोती. त्याचं्यापैकी एका वगाने आव्स्तकवादािी तववे ब द्धीला प्रमाि म्ििून स्वीकारली िोती तरी त्याच्यािूनिी संख्येने कमी नसलेलया द सऱ्या 
वगाने सगळ्या धार्वमक श्रद्धावंर भ्रामक म्ििून िल्ला िढहवला िोता. नवे तववज्ञान प्राम ख्याने ब हद्धवादी िोते. पि तो ब हद्धवाद शातं आहि सौम्य 
नव्िता. तर तीव्र आहि भावनावश िोता. ते तववज्ञान जसे ब हद्धवादी िोते तसे अन भववादीिी िोते आहि बव्िंशी जडवादी िोत. त्यािी दृष्टी ऊध्वइ 
चकवा अधो नव्िती तर भोवतालच्या भौहतक आहि सामाहजक घडामोडीिे सूक्ष्म हनरीक्षि करिारी िोती. फ्रान्समध्ये गहित, खगोलशास्त्र, 
वास्तवशास्त्र, रसायनशास्त्र, सृहष्टज्ञान, भगूोल आहि वैद्यकशास्त्र यािंी हवलक्षि प्रगती झाली िोती. ज्या कारिाम ळे त्या य गािे तववज्ञान फैलावले 
त्याि कारिाम ळे त्यािी प्रगतीिी मोठ्या प्रमािात झाली िोती. त्याकाळी हकत्येक मािसे अशी िोती की ज्यानंा िॉलबकॅच्या हनिइयात स्वतःिी मते 
आढळून येत िोती आहि ज्यािंी देव, आत्मा, अमरत्व यािें अव्स्तत्व नसते िे हवज्ञानाने दाखवून देता येते यावर श्रद्धा िोती. ते तत्वज्ञान नैहतक, 
राजकीय आहि धार्वमक या तीन्िी दृष्टीनी लढाव ूआहि आक्रमक िोते. आतापयंत ज्या सत्तानंी जगावर राज्य केले त्यानंा केवळ पदच्य त करिेि 
नव्िे तर त्याचं्या जागी नव्या सत्ता प्रस्थाहपत करिे िे त्यािे ध्येय िोते. त्यािें सामर्थयइ सामावले िोते ते त्याच्या हनःसंहदग्ध नैहतक आहि राजकीय 
हनष्ठा, आहि न्याय, सहिष्ट्ि ता, स्वातंत्र्य, बंध ता, जनतेिे सावइभौमत्व आहि मानवी िक्क याचं्यावरील श्रद्धा यात िोते.” 

– Flint, History of the Philosophy of History.] 
 

ब हद्धय गाच्या उषःकाली संशयवाद िे फ्रान्समधील प्रिहलत तववज्ञान िोते. संक्रमिकालािे 
सूतोऽवाि करण्यािा मान मॉन्तेन याच्या जोडीने शा राँ या धमइशील हिस्ताकडे जातो. पास्कलच्या 
संशयवादाम ळे शाराँला केवळ हनषेधात्मक भावािी अव्स्थरता प्रकट करिाऱ्या धमाहवषयी “प्रामाहिक पि 
संक हित आहि धमइवेडा” आदर वाटू लागला. पि ला मोत ल वाये िा बेलिा सािाय्यक असून त्याला 
सनातन तवववादी धमाच्या उपासकाप्रमािे ईश्वरहवज्ञानाहवषयी अश्रद्धा वाटत िोती. त्याच्या मध्यस्थीने 
कॅथोहलक धमी ‘प्रतापी राजा’च्या दरबारात संशयवादािा प्रवशे झाला. त्यािे हलखाि साधारिपिे 
प्रबोधनाच्या कायाला साह्यभतू झाले. बेलच्या संशयवादािा जबरदस्त प्रभाव सवइश्र त आिे. ख र् हददरोने 
ििइहवरोधी झगड्यािा आरंभ संशयवादाच्या झेंड्याखालीि केला. “हविार करण्यािे धाडस करिारा 
पहिला फ्रें ि मािूस” म्ििून मॉन्तेन ओळखला जातो. त्याच्या पावलावर पाऊल ठेवनू द ला मेत्री स्वतःला 



 

 

अनुक्रम 

हपऱ्िोवादी [हपऱ्िो िा र्. स. पूवइ ३०० च्या स मारास िोऊन गेलेला संशयवादी ग्रीक तवववेत्ता िोता. त्याच्या मताप्रमािे सवइ गोष्टीिे हनहित असे 

ज्ञान प्राप्त िोिे अशक्य असते. म्ििून त्यािा संशयवाद हनभळे चकवा सावइहत्रक िोता. त्याच्या हविारसरिीला हपऱ्िोवाद िे नाव आिे.] म्ििवनू 
घेत असे. वॉलतेरने संशयवादी भहूमकेिा कधीिी त्याग केला नािी. कारि त्यािा एक पाय 
अहभजातवादाच्या गोटात िोता आहि स्वभावाने तो धमोपदेशक असण्यापेक्षा डायोहनहशअसिी भहूमका [येथे 
उल्लेहखलेली भहूमका डायोहनहसअस ॲरोपॅहजहटकस यािी िोय. िा अेथन्सिा पहिला हबशप िौर्थया आहि पािव्या शतकाच्या दरम्यान िोऊन गेला. 
त्यािा मध्यय गावर बराि मोठा प्रभाव िोता असे हदसते. त्याने हिस्तीधमइ आहि नव प्लेटोवाद यािंी सागंड घातली. देवापासूनि सवइ सृष्टी हनमाि 
झाली, हतिा आहद, मध्य, अंत तोि आिे, सवइसृष्ट वस्तू देवाति अंतभूइत असतात, सवइ सृष्टी त्यािाि आहवष्ट्कार आिे, देव सवातीत आहि सवइव्यापी 
आिे अशी देवाहवषयी त्यािी सवेश्वरवादी कलपना िोती. जगिे म्ििजेि देवाशी एकरूप िोिे; देवापासून दूर जाण्यात पाप आिे; प रुषत्रयीतील 
तीन प रुष िे समान नसतात; अशी मते त्याने प्रहतपादन केली. िी डायोहनहसअसिी भहूमका त्याकाळी पाखंडात जमा िोिारी िोती.] त्याला 
अहधक पसंत िोती. 

 
“िौदाव्या ल ईच्या मृत्यबूरोबर आध हनक र्हतिासात लक्षात ठेवण्यासारखे एक व्स्थत्यंतर घडून 

आले. िे व्स्थत्यंतर जसे स हशहक्षताचं्या तववज्ञानात्मक हविारपद्धतीच्या दृष्टीने मिववािे िोते तसेि ते 
राष्ट्राच्या सामाहजक आहि राजकीय भाग्याच्या दृष्टीनेिी मिववािे िोते. िे व्स्थत्यंतर म्ििजे रं्ग्लंड आहि 
फ्रान्स या दोन देशात घडून आलेले बौहद्धक दळिवळि िोय. िे दळिवळि अकस्मात् आहि तीव्रतेने 
घडून आले. ... ... राजकारिाच्या के्षत्रात फ्रें िानंी रं्ग्लंडपासून व्यक्तीिे िक्क आहि नागरी स्वातंत्र्य या 
कलपना घेतलया. फ्रान्समध्ये द दइम्य शक्तीहनशी ज्या लोकशािी प्रवृत्ती उफाळलया िोत्या त्याचं्याशी या 
कलपनािंा हमलाफ झाला. तसेि चितनाच्या के्षत्रात र्ंव्ग्लश जडवाद आहि फ्रान्सिा जडवाद यािंा संयोग 
घडून आला. या संयोगािी फलहनष्ट्पती हिस्ती धमइ आहि ििइ याना मूळापासूनि नाकारण्यात झाली. 
रं्ग्लंडमध्ये न्यटून आहि बॉर्ल याचं्या काळापासून ििइने हनसगाच्या याहंत्रक कलपनेशी उत्कृष्ट तडजोड 
केली िोती. पि फ्रान्समध्ये न्यटूनिे तववज्ञान धमाला कमी िाहनकारक म्ििून प्रशसंले गेले; त्याि दृष्टीने 
तेथे त्यािा पहरिय झाला िोता. तरीिी ते नाव्स्तकवादाला पोषक ठरले. िे हवहित्र वाटत असले तरी त्यािे 
स्पष्टीकरि करता येिे अगदी शक्य आिे.” [Lange, History of Materialism.] 

 
अठराव्या शतकातील फ्रान्समध्ये आव्स्तकवादी, नाव्स्तकवादी, संशयवादी आहि जडवादी या 

सवांनी गदी करून सोडली. पि या सवामध्ये एक समान भावनोत्कटता िोती. ते सवइ एकजात 
प रोहितशािीच्या हवरुद्ध िोते. धार्वमक सनातनीपिा आहि ििइ याचं्या विइस्वातून राजकीय जीवन म क्त 
करण्याला ते सारे बद्धपहरकर झाले िोते. लोकभ्रम आहि परंपरा यािें हनमूइलन करण्यासाठी ज्ञानािा 
प्रकाश सामान्य जनापयंत नेिे अवश्य िोते. याि िेतूने स प्रहसद्ध हवश्वकोश प्रकाहशत झाला. त्यात ििइ 
चकवा धमइ यावर उघड िल्ला नव्िता; चकवा नाव्स्तकवादािा उघड प्रिारिी नव्िता. “सहिष्ट्ि ता, 
हनिइयब द्धीिा धीमेपिा, मानवी जीवनाच्या सवइ गोष्टींना ब द्धीिा हनकष लाविे या ग िानंा नैसर्वगक घटना 
आहि भौहतक हवज्ञाने याचं्या उपलबध ज्ञानाच्याद्वारे हवस्तृत स्पष्टीकरिािी जोड देण्यात आली.” [Lynn 
Thorndike, The Encyclopedia and History of Science.] 
 

हवश्वकोशकारानी धार्वमक सहिष्ट्ि ता आहि हविारस्वातंत्र्य यािंा प रस्कार करून सामान्य 
मािसािी काळजी वाििे िे शासनािे म ख्य कतइव्य आिे िे लोकशािी तत्व घोहषत केले. ज्ञानािा प्रिार िा 
त्यािंा मूलभतू उदे्दश िोता. आपलया दास्यश्रृंखला तोडण्यािी शक्ती ज्ञानाम ळे लोकात येईल अशी त्यािंी 
धारिा िोती. द लाबंेए याने आपलया गं्रथात (Discourse Preliminaire) हवश्वकोशाच्या प्रकाशनािा मूळ 
उदे्दश साहंगतला असून “लोकभ्रम आहि जादू’ या शीषइकािा समावशे ‘ईश्वरहवषयक हवज्ञान” या 
मथळ्याखाली केला आिे. 
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शासनसंस्थेने आपली ऐहिक सत्ता आहि ती मागिे दैवी अहधष्ठान यावर केलेलया छ प्या िललयातील 
धोका िेरला. हवश्वकोशािे दोन खंड प्रहसद्ध झालयानंतर “राजसत्ता आहि धमइ याना धोकादायक” म्ििून 
त्यािे प्रकाशन बदं करण्यात आले. पि िेलवहेतय स, द ला मेत्री, द लाबंे ए, मोपात्वी, लाग्राशं, काँहदलॅक, 
कॉन्दॉसे, बीफाँ, द त्रासी, कॅबानी, त्य गो, हग्रम, िॉलब्कॅ, हददरो, वॉलतेर, िे तववज्ञ मंडळ म्ििजे बौहद्धक 
मिाप रुषािें एक हवद्वन् मंडळ िोते. पेहरव्क्लसच्या स विइय गानंतर त्याचं्या तोडीिी मािसे झाली नव्िती. िी 
मािसे त्याचं्या य गधमािी प्रहतहनधी िोती. त्यािें पहरश्रम असे सिजासिजी दडपले जािारे नव्िते. त्यािें 
हविार सवइत्र पसरले िोते. वसेायच्या राजदरबारात स द्धा त्यािंा प्रवशे झाला िोता. मादाम पापंादूर आहि 
त्यावळेच्या राष्ट्रीय गं्रथालयािा अहधसंिालक हवद्वद्वयइ मालेशबइ याचं्या मध्यस्थीने “राष्ट्राला ललामभतू 
अशा या गं्रथाच्या” प नम इद्रिाला सरकारने परवानगी हदली. परंत  ििइ आहि र्तर प्रभावी प्रहतगामी शक्ती 
यािें प नः विइस्व वाढले आहि सरकारने प नः बदंी घातली. संघहटत ग ंडहगरीने कोशािे म द्रिस द्धा अशक्य 
केले. अखेरीस सवइकोश संपूिइ म हद्रत झालया खेरीज कोितािी खंड प्रहसद्ध करावयािा नािी या अटीवर 
म द्रि िालू ठेवण्यािी परवानगी खाजगी रीत्या हददरोने हमळवली. फ्रान्समधील प्रातंात तसेि बािेरच्या 
देशात या खंडािा सवइत्र प्रसार झाला. पॅहरसमध्ये ते ग प्तपिे वािले जात िोते आहि मादाम पापंादूर हिने 
तर एका दरबारी खान्याच्या प्रसंगी ख द्द राजाला त भेट देण्यािा योग घडवनू आिला. 

 
“कदाहित अन्य कोित्यािी हवश्वकोशाला र्तके राजकीय मिवव प्राप्त झाले नसेल चकवा त्या 

शतकाच्या र्हतिासात नागरी आहि वाङ्मयीन के्षत्रात र्तके प्रम ख स्थान प्राप्त झाले नसेल.” 
[‘एन्सायक्लोहपडीया हब्रटाहनका’ (१३ वी आवृत्ती)] “आव्स्तकवादी पि पाखंडी असूनिी त्याकाळच्या फ्रान्सच्या सवइ 
शव्क्तमान् ििइला त्यािा हवरोध िोता. या कोशाने पोथीतववािंा हविार ऐहतिाहसक दृष्ट्या केला.” 
[Rosenkranz, Life and Works of Diderot.] या हवश्वकोशािे विइन “एक य द्धयंत्र” असे करण्यात आले आिे. या 
कोशािे काम जसजसे प्रगत िोत गेले तसतसे त्यािे िल्ले ििइवर आहि त्यापेक्षािी अहधक प्रमािात ज लमी 
राजसत्ता आहि ख द्द हिस्ती धमइ याचं्यावर उघड आहि अहधक हधटाईिे िोत गेले. 

 
हवश्वकोशािी मिान लोकहप्रयता आहि दूरगामी प्रभाव िी प्रबोधनाच्या कायािी गमके िोती. 

मानवाच्या भौहतक तसेि आध्याव्त्मक स्वातंत्र्याच्या नव्या तववज्ञानािे तेज गडगडाटापूवी (आगामी 
क्रातंीपूवी) िमकिाऱ्या हवद्य ल्लतेप्रमािे साऱ्या य रोपवर फाकले. नेपोहलयनने प्रबोधनािे मिवव पूिइपिे 
ओळखले िोते िे त्याच्या प ढील उद्गारावरून हदसून येते. ‘बरू्बाँ राजानी लेखनसामग्रीवर हनयंत्रि घातले 
असते तर ते स्वतःिे रक्षि करू शकले असते. तोफेच्या आगमनाने सरंजामशािी नष्ट झाली. शाई आध हनक 
समाजव्यवस्था वािून नेईल.” त्या धूतइ कार्वसकन मािसाला आपले नव े साम्राज्य बरू्बाँच्या जीिइ 
राजवटीिा हकत्ता हगरवील असा जि  कािी आगाऊ र्षारा हमळाला िोता. त्याम ळे तो चिताग्रस्त िोता. 
कारि प स्तके जगावर राज्य करतात. हशक्षिासारखे बधंहवमोिक द सरे कािीिी नसते. जेव्िा राष्ट्र हविार 
करू लागते तेव्िा त्याला थोपवनू धरिे अशक्य असते. [Tallentyre, Voltaire.] 

 
र्. स. १७७१ साली आपलया हमत्राला हलहिलेलया एका पत्रात हददरो समस्त तववज्ञानी 

भातृसमाजाच्या वतीने हलहितो :– “धमाहवरुद्ध पहिला िल्ला त फान आहि बेबंद िोता. मािसानंी एकदा 
धमाच्या तटबदंीवर कोित्या ना कोित्या रीतीने िल्ला िढवायला स रवात केली म्ििजे मग त्यानंा थाबंहविे 
शक्य नसते. एकदा का त्यानंी आकाशातील सावइभौम बादशािावर डोळे वटारले म्ििजे मागािून आपोआप 
धरिीवरील सावइभौम सत्ताधाऱ्याकंडे त्याचं्या नजरा रोखलया जातील. मानवजातीला खाली खेििाऱ्या 
दोरखंडाला दोन पेड असतात त्यापैकी एक तोडलयाखेरीज द सरा त टत नािी.” 



 

 

अनुक्रम 

या हविाराप्रत येण्यापूवी हददरोने स्वतः खूपि मजल मारली िोती. “आत्म्यािा नैसर्वगक र्हतिास” 
या आपलया आधीच्या गं्रथात द ला मेत्रीने आपला जडवाद सावधहगरीने माडंला िोता. तरीस द्धा त्याला 
हददरोने हवरोध केला िोता. त्याि वळेी त्याने शफॅ्ट्सबरीच्या धार्वमक अद्भ तरम्यवादाला साथ हदली. 
शफॅ्ट्ट्सबरीने “एक आनंदी आहि सद्ग िी धमइ” असे हिस्तीधमािे विइन करून असे जािीर केले िोते की 
“प्रत्येक मानवाच्या अंतःकरिात सद्ग िाहवषयीिा उन्माद हनसगइतःि बीजरूपाने असतो.” फ्रान्समधील 
क्रातंीच्या अग्रदूतानी शफॅ्ट्सबरीच्या ओसंडिाऱ्या आशावादािे स्वागत केले. असे स्वागत करिे म्ििजे 
त्यािाि ग रु जो लॉक त्याच्या अहभजात ब हद्धवादापासून दूर जािे िोते. लॉकला उन्मादाबद्दल [येथे उन्माद िा 
enthusiasm यािा प्रहतशबद आिे. १७–१८ व्या शतकात िा शबद एका हवहशष्ट अथाने वापरत असत. उत्सािािा अहतरेक, तीव्र उसळती 
भावनोत्कटता, भारावलेली उन्मादक अवस्था अशा अथी तो उपयोहजत असत. १८. व्या शतकात धमाहवषयी बेभान भावना या अथी तो वापला जात 
असे. लॉक पहिलया अथी तो वापरीत असे.] अहवश्वास वाटत असे. कारि उन्माद म्ििजे अहतरेक आहि आत्मप्रौढी 
यािे मूळ, तप्त मेंदूिा अहनष्ट पहरिाम आहि सवइ ब हद्धप्रमाि हविारानंा पूिइ हवरोधी असे त्याला वाटत असे. 
[Treatise on Human Understanding Chapter, ‘On Enthusiasm’ यातील ‘उन्मादाहवषयी’ िे प्रकरि पिा.] सामाहजक िेतूम ळे 
हददरोला देव आहि धमइ याचं्या हवरुद्ध धमइय द्धािे नेतृत्व पत्करावे लागले. स्थाहपतव्यवस्थेिी असहिष्ट्ि ता 
ज लूम आहि क्रौयइ याचं्या हवरुद्ध आवाज उठवनू तो आवशेाने उद्गारला “या द ःखी आत्म्यानंी काय प्रमाद 
केले आिेत? त्याचं्या छळाला कोि कारिीभतू आिे? त्यानंी देवािा अपराध केला म्ििावे तर असा िा देव 
आिे तरी कोि? िाि का तो असीम िागं लपिािा देव? काय म्ििता, अपार िागं लपिा असलेलया देवाला 
द ःहखताचं्या अश्रूनंी न्िावनू काय स ख लाभिार आिे? िे लोक असे आिेत की ते देवाला हभतात असे 
आम्िालंा म्ििता येिार नािी; तरीपि त्या देवािा त्यानंा धाक वाटतो. सावइभौम देव त्यािा शीघ्रकोपीपिा, 
त्याच्या सूडब द्धीिा त्वषे, ज्या लोकािंा उघड्या डोळ्यानंी तो नाश पिातो त्यािंी प्रिडं संख्या आहि ज्यानंा 
तो अभयदान देतो त्यािंी त लनात्मक अगदी त रळक संख्या असे जे देवािे हित्र रंगहवण्यात येते त्यािा 
हविार केला म्ििजे अत्यंत सववशील आत्म्यालास द्धा ंदेवािे अव्स्तत्व असू नये, अशी र्च्छा बाळगण्यािा 
मोि झालयाहशवाय राििार नािी.” [Rosenkranz, Life and Works of Diderot.] 

 
घोर अन्यायाने क ं द बनलेलया या वातावरिाने हिशबेी वृत्तीिा वॉलतेर िास द्धा संतप्त झाला. शवेटी 

“अजे्ञयवादािी हशष्टसंमत टर” उडहवण्यािे सोडून देऊन “िा कलंक ध ऊन काढा,” (एक्राजे लँफाम) या 
घोषवाक्यािी गजइना करीत तोिी देव आहि धमइ याचं्या हवरुद्ध िालू असलेलया धमइय द्धात सामील झाला. 
या थंड डोक्याच्या आहि कठोर दोषदृष्टी मािसाच्या तोंडून साव्त्वक संतापािा भडका उडाला:– “िा 
कािी मस्करी करण्यािा काळ नव्िे. हववकेब द्धी आहि ित्याकाडं यािंा मेळ बसत नािी. िा काय 
तववज्ञानािा आहि स खािा देश आिे? चकबि ना िा देश सेंट बाथोलोम्यचू्या हशरकािािाि आिे....... 
अिो, या. या. शूर हददरो, हनधड्या छातीिा द लाबं े ए या! धमांध आहि शठ यािंी िकालपट्टी करा. 
हनरगंल हनभइत्सइना झोडपून काढा. केहवलवािे हवतंडवाद, फसवे र्हतिास, असंख्य मूखइपिाच्या गोष्टी याना 
गाडून टाका. स ब द्धानंा हनब इध्दाचं्या िवाली करू नका. म्ििजे आता जन्मिारी हपढी ब द्धी आहि स्वातंत्र्य 
हमळालयाबद्दल आमिी ऋिी रािील.” [Voltaire’s Correspondence.] 

 
वॉलतेरला कार्वडनलिे पद देऊ केले िोते, पि ते त्याने नाकारले. या संत्रस्त वृद्ध प रुषाने आपली 

सावधहगरी आहि हिशबेी वृत्ती वाऱ्यावर सोडून हदली आहि “सहिष्ट्ि तेहवषयी प्रबधं” िा मिान गं्रथ हलहिला. 
त्याच्या मागोमाग पाद्री–हवरोधी आहि धमइ–हवरोधी असा त्यािा वाङ्मयसंभार बािेर पडला. त्यािे वाङ्
मय अत्यंत वगेाने िालून जािाऱ्या “य द्धयंत्रा’च्या त फानी भहडमाराप्रमािे दशहदशा फैरी झाडू लागले. 
“बडे गं्रथ िे मागे पडले आिेत.” असा आक्रोश करून संतप्त वॉलतेरने नव ेतववज्ञान लोकहप्रय करण्याच्या 
िेतूने छोया छोया प व्स्तका हलहिण्यािे काम िाती घेतले. यात तो यशस्वी झाला; यािी साक्ष प ढे 
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नेपोहलयनच्या द्वारे हमळाली. त्यावळेी हशक्षि कमी असूनिी त्यािे िे “छोटे सैहनक” िजारोनी खपले. 
वािता येिाऱ्या प्रत्येक स्त्रीप रुषापयंत वॉलतेरिा िा प्रकाश पोिोिला. 

 
आपलया दीघइ आय ष्ट्यािा अहधकाशं भाग वॉलतेरने एकादा भावनोत्कट द्रष्टा चकवा जगाला संदेश 

देिारा मिंत िोण्याऐवजी सवइसंग्रािकपिात आहि बौहद्धक कसरत पटू िोण्यात घालहवली. तरीिी 
रूसोच्या जोडीनेि तो क्रातंीला जबाबदार मानला जातो. [‘त्या दोन मािसानी फ्रान्सिे वाटोळे केले’ र्हत १६ वा ल ई.] 
वॉलतेर आहि रूसो िे दोघे अन क्रमे ब हद्धवाद आहि अद्भ तरम्यवाद यािें प्रतीक िोते. या दोन्िी 
हविारप्रवािानी हमळून फ्रान्सला क्रातंीकडे रेटत नेले. वॉलतेरने हकतीिी आव आिला तरी तो 
अहभजातवादी नव्िता. रूसोच्या प्राथहमक अवस्थेशी हवरोधी असे वॉलतेरिे व्यव्क्तमवव उच्च संस्कृतीिे 
आहि अनेकहवध िोते. रूसो िा शृगंारप्रधान आहि हवकृत मनोवृत्तीिा असून भावहनक दृष्ट्या ग ंताग ंत 
झालेलया मनोवृत्तीिा नम ना िोता. बौहद्धक दृष्ट्या तो भाबडा, अद्भ तरम्यवादी, क्राहंतवाद्यािंा मूलादशइ 
िोता. अहविारी, ऐकाहंतक आहि ब हद्धहवरोधी मनोहवकार िेि त्याला फक्त मानवी सद्ग ि वाटत असत. 
याउलट वॉलतेर िा दोषदृष्टी आहि थंड प्रकृतीिा िोता तरीिी मानवाच्या ऐहतिाहसक कायावर त्यािी 
हनतातं श्रद्धा िोती. 
 

“पहवत्र राजाहधराज दैवयोग, प्रत्येक गोष्ट ठरवीत असतो. खरी प्राथइना िी हनसगइकायद्यािा भगं 
करण्यासाठी गाऱ्िािे घालण्यात नसते, तर हनसगइकायदा अपहरवतइनीय ईश्वरेच्छा समजून, स्वीकारण्यात 
असते.” [Voltaire’s, Correspondence.] 

 
“िनॅ्सेलर बेकन याने हवज्ञानािा मागइ दाखहवला. पि मध्यंतरी देकातइ अवतरला आहि नेमके जे 

करायला नको िोते तेि त्याने केले. हनसगािा अभ्यास करण्याऐवजी त्याने हनसगाला देवत्व देण्यािी 
र्च्छा धरली. या सवोत्तम गहितज्ञाने तववज्ञानात अद्भ तरम्य कथा रिलया. आकडेमोड करिे, वजने घेिे, 
मोजमाप करिे, हनरीक्षि करिे, िी आमिी काम आिेत. िेि भौहतक तववज्ञान िोय याहशवाय बि तेक सवइ 
हमर्थयाभास आिे.” [Pellissier, Voltaire, Philosophe.] 

 
वॉलतेरच्या मृत्यनंूतर प नः तेरा वषानी त्याच्या मूळच्या साध्या थडग्यातून त्यािे अवशषे काढून ते 

“क्राहंतकारी राष्ट्रीय सभे”च्या आदेशान सार राष्ट्रीय स्मारकगृिात ठेवण्यात आले. त्यावळेी जी यात्रा 
हनघाली तीत असे फलक िोते. “त्याने मानवी मनाला मिान पे्ररिा हदली आहि स्वातंत्र्याप्रीत्यथइ आमिी 
तयारी केली.” 

 
* * * * 

 
तथाहप मिान हवश्वकोशािा संपादक दनी हददरो िा प्रबोधनािी हवद्य त्शक्ती िोता आहि “वॉलतेर 

य गा”िा सवइ श्रेष्ठ प्राहतहनहधक प रुष िोता. तसेि ऑलबॅकिी “हनसगइपद्धती” प्रबोधनाच्या िेतनेिी सवइथैव 
अहभव्यक्ती िोती. र्. स. १७७० मध्ये “हनसगइपद्धती” चकवा भौहतक आहि नैहतक जगािे कायदे” िा त्यािा 
गं्रथ प्रहसद्ध झालयानंतर थोड्याि अवधीत “जडवादािे बायबल” म्ििून प्रहसद्धी पावला. त्यात हवश्वकोशाने 
प्रसृत केलेलया शास्त्रीय ज्ञानािे सवइ तकइ श द्ध पहरिाम माडंण्यात आले िोते. त्यािे आधीिे गं्रथ घाईने आहि 
अनास्थेने रिले गेले िोते. त्यात जे गर्वभत िोते तेि त्याच्या नंतरच्या गं्रथात शास्त्रश द्ध हनसगइवादाच्या 
पद्धतशीर माडंिीच्या द्वारे स स्पष्ट आहि स सूत्र करण्यात आले. या गं्रथािे कतृइवव जरी ऑलबकॅकडे जात 
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असले (अथात् तो कािी बाि ले नव्िता) तरी हददरो िाि त्यािा खरा आत्मा िोता. त्या गं्रथातील प्रहतपादन 
असे िोते : “हवश्व िे स्वयंस्फूतइ गतीतील जडद्रव्याहशवाय द सरे कािीिी नािी; देिाबरोबरि आत्म्यािा नाश 
िोतो; स ख िे मानवजातीिे उहद्दष्ट आिे; द ःखाहशवाय मािूस सद्ग िी िोिार नािी, िे खरे असेल तर तो 
सद्ग िी असावा असा आग्रि धरिे िे हनरथइक आहि अन्यायािे आिे; प्रब द्ध स्वहितािी वृद्धी करण्यासाठी 
धमाच्या बधंनािंी जागा हशक्षिाने घेतली पाहिजे; मानवी र्च्छेिा त्याच्या नैसर्वगक पहरव्स्थतीशी मेळ घालिे 
िे हवज्ञानाच्या अभ्यासािे उहद्दष्ट असले पाहिजे. स्थाहपत राजवट आहि हतिा सामाहजक पाया याचं्यावरील 
प्रत्यक्ष िललयािे समथइन करण्यासाठी एक सबधं तववज्ञान हवस्ताराने माडंण्यात आले. िे तववज्ञान आगामी 
क्रातंीिे पूवइहिन्िि िोते. 

 
प्रस्तावनेत या गं्रथािे उहद्दष्ट सागंण्यात आले आिे. “हनसगाहवषयी ि कीिा ग्रि करून 

घेतलयाम ळेि केवळ मानव द ःखी झाला आिे. त्यािे मन पूवइग्रिाने र्तके दूहषत झाले आिे की ि का करिे 
िेि त्याच्या नहशबी आिे, यावर त्याने हवश्वास ठेवावा. बालपिापासून भ्रातंीच्या श्रृंखला त्याच्या भोवती 
र्तक्या जखडलया जातात की केवळ पराकाष्ठेच्या धडपडीनेि तो त्यातून म क्त िोऊ शकतो. बाह्य जगातून 
वर येण्यासाठी तो धडपडतो. पि द ःखािी गोष्ट अशी की तापदायक अन भव त्याच्या प्रयत्नाचं्या 
हनरथइकतेिी सदैव जािीव देतात. भ्रातंीच्या मागे लागून हनसगािे अध्ययन त्याने त च्छ लेखले. िी भ्रातंी 
भ ताच्या कोहलताप्रमािे त्यािे डोळे हदपवनू टाकते आहि सत्यािा साधा स खािा मागइ सोडून दूर अशा 
आडमागाला त्याला नेते. माथेहफरूपिाने ज्या द ष्ट्कृत्यात तो ब डला आिे, त्यावर हनसगािेि उपाय 
सागंण्यािी वळे आता आली आिे.” 

 
तववज्ञानािा उदे्दश मानवजातीिे स ख िा असलयाम ळे “अत्यंत हनवािीच्या पहरव्स्थतीत लोकािंा 

बडं करण्यािा िक्क” स्वयंहसद्ध तवव म्ििून जािीर करण्यात आला. म्ििून क्रातंी िी नैसर्वगक आहि 
अहनवायइ घटना समजली पाहिजे. “ज्याअथी शासनसंस्थेला समाजापासून सत्ता प्राप्त िोते आहि 
समाजाच्या कलयािासाठी ती स्थापन िोते, त्याअथी िे स्पष्ट आिे की आपलया हितसंवधनासाठी गरज 
पडेल त्यावळेी समाज ती सत्ता काढून घेऊ शकते, शासनािे रूप बदलू शकते, नेत्याचं्या िाती हदलेली 
सत्ता कमी अहधक करू शकते आहि हनसगाच्या ज्या अपहरवतइनीय कायद्याम ळे व्यष्टी समष्टीच्या आधीन िोत 
असते त्याि कायद्याला अन सरून नेत्यावर समाज आपले सवइश्रेष्ठ अहधकार गाजव ूशकतो.” 

 
सावइजहनक नीतीच्या पारंपहरक कलपनेवर त्याकाळी िोिारी टीका अहतशय हवदारक िोती. तथाहप 

आजच्या काळातिी लागू पडावी र्तकी ती खरी िोती. “परृ्थवीवर आम्िाला र्तके ग न्िे आढळतात की जि  
कािी प्रत्येक गोष्ट कट करून मािसाला द ष्ट आहि ग न्िेगार बनहवण्यािा घाट घालीत असते. त्यािें धमइ, 
त्यािंी शासने, त्यािें हशक्षि, त्याचं्या डोळ्यासमोर घडिाऱ्या गोष्टी िी सगळी त्यानंा अप्रहतबधंपिे पापाकडे 
रेटत नेतात. ज्या समाजात द ष्ट्कृत्ये आहि ग न्िे यानंा सतत मान आहि पाहरतोहषके हमळतात, आहि हशके्षिी 
तमा न बाळगता ज्याना ग न्िे करण्यािा िक्क पोिोित नािी अशा द बळ्या लोकानंाि केवळ भीहतदायक 
अपकृत्यासाठी हशक्षा घडते, अशा समाजात सद्ग ि क्लेशकारक त्याग ठरेल. म्ििून नीतीने सद्ग िािा 
उपदेश करिे अशा समाजात व्यथइ िोय. जे अत्यािार लिानानंी केलयाबद्दल समाज शासन करतो तेि 
मोठ्यानी केले म्ििजे तोि समाज त्यािा आदर करतो. तसेि समाजाच्या केवळ पूवइग्रिाम ळे जे ग न्िेगार 
ठरतात त्यानंा देिान्तािी सजा देण्यार्तपत तो अन्यायी िोत असतो.” 
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ब द्धीिा भक्कम पाया न सोडता या गं्रथाच्या शवेटच्या भागात वाक्पट ववािी उंिी हशगेला पोिोिते. 
त्या गं्रथािा बाकीिा भाग कोिीिी हलहिलेला असो. त्याच्या उपसंिारात हददरोिा आत्मस्फूतइ आहि 
द सऱ्याला स्फूर्वतदायक असा आवाज अिूक ओळखता येतो. भौहतक शास्त्रािे पहरिाम सवांच्या हितािे 
ठरतील. त्याप्रमािेि तववज्ञानाच्या हिहकत्सेिी फळे मागे प ढे सवानाि उपकारक ठरलयाहशवाय रिािार 
नािीत. नव्या हविारानंा जोरािा हवरोध िोईल. पि मािसे अन भवाने िळू िळू शिािी िोतील. आमच्या 
मतानंा आम्िी वतइमानाप रतीि मयादा घालता कामा नये. नव े तववज्ञान अहखल मानवजातीच्या 
भहवष्ट्याकरतािी प्रमािभतू ठरिारे आिे. गं्रथािे शवेटिे प्रकरि लयकेू्रहटअसच्या अमरकाव्यािे स्मरि 
करून देते. तेथे हनसगािा हवश्रबधालाप आिे. मानवजातीला तेथे आवािन आिे. हनसगइकायदे पाळण्यािे, 
जन्महसद्ध िक्कािे स ख भोगण्यािे, द ग इिािा हतरस्कार करून सद्ग ि वाढहवण्यािे आवािन तेथे आिे. पि 
त्यात ज्याचं्या द भाग्यािी कीव यावी अशा द ष्टािंा दे्वष न करण्यािेिी आजइव आिे. त्यानंतर लेखक जि  
कािी स्वगत म्िितो:– हनसगािे स्वतःिे प्रिारक आिेत आहि ते मानवाच्या स खािी वृद्धी करण्यात 
अहवश्रान्त गढलेले आिेत. त्यापैकी जे अयशस्वी िोतील त्यानंा प्रयत्न करण्यािे धाष्ट्यइ केलयािे समाधान 
लाभेल. शवेटी हनसगइ आहि त्याच्या कन्या सद्ग ि, ब द्धी आहि सत्य, याि केवळ आदरिीय आहि 
पूजनीय देवता मानून त्यािंा धावा करण्यात आला आिे. 

 
हददरो िा प्रबोधनय गािी मूर्वतमंत िेतना िोता. त्याच्यामध्ये दोन व्यक्तींच्या वरकरिी हवरोधी 

वाटिाऱ्या दृहष्टकोिािंा संगम झाला िोता. या दोन व्यक्तीनी ज न्या व्यवस्थेिी अप्रहतष्ठा करून नव्या 
शक्तीना आवािन केले. या दोन व्यक्ती म्ििजे ब हद्धवादी वॉलतेर आहि अद्भ तरम्यवादी रूसो. हददरोच्या 
आत्मिहरत्रात त्याकाळच्या य गधमाच्या हवकासािा मागोवा घेता येतो. 

 
“ओजस्वी आहि प्रहतभासंपन्न असा तो प रुष बऱ्याि वळेा जडवाद्यािंा अग्रिी म्ििून संबोधला 

जातो. ज्याला यथाथइतेने जडवादी भहूमका म्ििता येईल त्या अवस्थेपयंत पोिोिण्यापूवी त्याला 
हवकासाच्या दीघइ क्रमातून जाव ेलागले. र्तकेि नव्िे तर अगदी शवेटपयइत तो अशा एका प्रक्षोभक अवस्थेत 
राहिला की त्यािी मते पूिइतेला आहि स्पष्टतेला पोििू शकली नािीत. त्याच्या उदात्त स्वभावाति 
ध्येयवाद्यािे सारे ग ि आहि सारे दोष, हवशषेतः मानवी कलयािािी तळमळ, आत्मत्यागी स्नेिशीलता, सत्यं 
हशव ं स दरं, आहि जगािी पहरपूिइत्वक्षमता यावरील अिल श्रद्धा िी सामावलेली िोती. त्या वळेच्या 
कालप्रवृत्तीला अन सरून स्वतःच्या र्च्छेहवरुद्ध तो जडवादाकडे खेिला गेला.” [लँगे–जडवादािा र्हतिास.] 

 
हददरोने आपलया र्च्छेहवरुद्ध जडवादािा अंगीकार केला िे म्िििे खरे नािी. जडवाद–शास्त्रीय 

ज्ञानावर आधारलेले तववज्ञान त्या काळिा य गधमइ िोता. हददरो त्या य गािा सवाहधक प्राहतहनहधक प्रवक्ता 
िोता. हददरोच्या जडवादी हनष्ठेहवषयी शकंा व्यक्त करण्यात येते. यािे कारि अज्ञान आहि पूवइग्रि यानंी 
जडवादावर जी भहूमका आरोहपली िोती ती त्याने पत्करली नव्िती. जडवादी िा नैहतक दृष्ट्या हवकृत, 
सौदयइदृष्ट्या असंवदे्य, सासं्कृहतक दृष्ट्या रागंडा आहि सामान्यतः स्वाथी समजला जातो. हददरो 
तववज्ञानाच्या दृष्टीने शास्त्रश द्ध हनसगइवादी, पट्टीिा ब हद्धवादी, आहि ब द्धीला मानवी कायइप्रवृहत्त मानिारा 
िोता. र्तके असूनिी तो शफॅ्टसबरीच्या “नीहतवाद्यािंा” मूलादशइ िोता. “समस्त जगात वास करिाऱ्या 
आहि साऱ्या बदसूरानंा वजनदार आहि स रेल स्वरमेळात ज ळहविाऱ्या हिरसौंदयावर” त्यािी उत्कट श्रद्धा 
िोती. 
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द सऱ्या शबदात, हददरोमध्ये ब द्धी आहि अद्भ तरम्यवाद यािा संगम झालयाम ळे पहरपूिइ असे मानवी 
तववज्ञान तो हनमाि करू शकला. साऱ्या यरूोपला भारून टाकिाऱ्या बौहद्धक आहि सामाहजक क्राहंतवादी 
आंदोलनाला त्याने स्फूती हदली. हसद्धिस्त आहि हनःपक्षपाती िहरत्रकाराने हददरोिी सॉके्रहटस बरोबर 
केलेली त लना अगदी योग्य आिे. अथेन्सच्या प्रािीन ऋषीप्रमािे १८ व्या शतकािा िा मिान बौहद्धक ध रीि 
संक्रमि कालािा सवाहधक प्रहतहनधी िोता. हविार आहि भावना यािें सवइ मिववािे प्रवाि-प्रहतप्रवाि 
त्याच्यामध्ये प्रहतचबहबत झाले िोते. त्या प्रवािािंा हददरोच्या व्यव्क्तमववात हमलाफ झाला िोता. “त्याच्या 
रूपाने रीजन्सी [रीजन्सी म्ििजे पधंराव्या ल ईच्या वतीने ओलेआँिा ड्यूक हफहलप िा राजप्रहतहनधी म्ििून फ्रान्सिा राज्यकारभार १७१५ ते 

१७२३ पयइत पिात असे तो काळ.] पासून तो क्रातंीपयइतच्या म्ििजेि ब हद्धय गाच्या कालखंडािी प्रहक्रया हवकासाच्या 
सवइ अंगानंी हसद्धीस गेली. सॉके्रहटस प्रमािेि हददरो मध्येिी कािीतरी अहतमान षी िोते. ज्यावळेी सत्यं हशवं 
स ंदरं या तववाचं्या उंिीपयइत तो जाऊन पोिोिला त्यावळेीि साके्रहटसाप्रमािे त्याला आत्मस्वरूप गवसले. 
केवळ या ब्रह्मानंदाति तो खरा हददरो बनला आहि सॉके्रहटसाप्रमािेि त्याच्या वक्तृववािी मोहिनी प्रत्येक 
श्रोत्याला भारून टाकू लागली.” [रोझेन्क्राझं – हददरोिे िहरत्र व वाङ्मय.] 

 
सतराव्या शतकात आध हनक तववज्ञान जन्माला आले. त्यावळेी बौहद्धक के्षत्रातील सृजनशीलता िी 

बवं्िशी हवहशष्ट व्यक्तीप रतीि मयाहदत िोती. तववववेयानंी वैयव्क्तकहरत्या संपूिइ पद्धती हनमाि केलया. १८ 
व्या शतकािे प्रबोधन िे तववववेयाचं्या भ्रातृमंडळािी हनर्वमती िोते. ‘हवश्वकोश’ आहि ‘हनसगािी पद्धती’ या 
दोन्िीकृती सामूहिक बौहद्धक पहरश्रमािंी फळे िोत्या. मानवी िेतनेच्या अपूवइ उदे्रकाच्या उधानात १८ व े
शतक न्िाऊन हनघाले. प्रज्ञा, िात यइ, प्रहतभा, संवदे्यता, कलपकता यािंी धमाल उडाली िोती. या 
सगळ्याचं्या म ळाशी िेतूिी एकवाक्यता िोती. ती म्ििजे स्वातंत्र्य, प्रगती आहि सौख्य याला िालना देिारे 
साधन म्ििून तववज्ञानािा उपयोग करिे आहि त्यािे मान षीकरि आहि लोकशािीकरि करिे िी िोय. 

 
“त्या प्रक्षोभक काळािे स्वरूपि असे िोते की सगळ्या हवहवध क्राहंतवादी प्रवृत्ती एकमेकावर हक्रया 

प्रहतहक्रया करीत िोत्या. हददरो उत्सािभराने नीतीिी प्रशस्ती करील आहि द सरी एखादी व्यक्ती नीतीच्या 
म ळावरि आघात करण्याला प्रवृत्त िोईल. परंत  िे दोघे पाद्रीवगािी नीहतभ्रष्टता आहि धमइग रंूच्या ज ल माने 
िोिारी मानवजातीिी मानखंडना यािंा सारखाि दे्वष करतील. देवाचं्या अव्स्तववािे समथइन करून वॉलतेर 
नाव्स्तकानंा हिथवील, कारि आव्स्तक्यब द्धीच्या मक्तेदारीिा ििइने द रुपयोग करून ती हवकृत केली, ती 
मक्तेदारी हिरावनू घेण्याच्या कामी र्तर गोष्टीपेक्षा िी वॉलतेरला अहधक चिता वाटावयािी. अशा प्रकारे 
हविारमंथन िालू िोते. तो जमानाि तसा िोता. सवइप्रकारच्या प्रामाण्यावर अशाप्रकारे आघातािंा अखंड 
वषाव िोत असता, एकंदर प्रवृत्ती हनःसंशयपिे अहधकाहधक मूलग्रािी िोत िोती.” [लँगे–जडवादािा र्हतिास.] 

 
बौहद्धक क्षोम, भावनोदे्रक, साहववक संताप, राजकीय अप्रीती, आर्वथक अराजक आहि सामाहजक 

असंतोष, या सवांच्या पाश्वइभमूीवर व्स्थर झालेला जडवाद िा कोिा एका तववववेयाने ब हद्धप्रामाण्याच्या 
जोरावर रिलेली पोथीबदं पद्धती नव्िता; चकवा आपलया ऐहिक प्रयोजनवादात मानवी र्च्छा आहि मानवी 
पहरश्रम यानंा कोितेिी मिवव न देिारा केवळ ब हद्धवादी हविारािंी पद्धतीिी नव्िता; चकवा पथृक पथृक 
व्यक्तींनी फसव ेसावइभौमत्व आहि वाझंोटे र्च्छास्वातंत्र्य यािंी घोषिा करिारे पोथीबदं तवविी नव्िता. 
हददरो आहि त्यािे तववज्ञ बाधंव यानंी हवशद केलयाप्रमािे जडवाद िा सामूहिक मानवी अन भवाचं्या 
आधारावर मानवानेि हनमाि केला िोता. मानवाच्या अव्स्तत्वाच्या सवइ बाजू हविारात घेिारे आहि मानवी 
िेतनेिा प्रत्येक आहवष्ट्कार, मानवी सृजनशीलतेिे प्रत्येक स्वरूप यानंा समान मिवव देिारे ते मानवी 
तववज्ञान िोते. रेनेसान्सिी पहरिती प्रबोधनात झाली िोती. 



 

 

अनुक्रम 

“फ्रें ि राज्यक्रातंीच्या बि तेक तवववते्यानी रूसोच्या मतािा हवज्ञानाशी मेळ बसहवला. ब हद्धवाद 
आहि उन्माद यािा संयोग घडवनू आिण्यात िेलवहेतय स आहि काँदॉसे िे वैहशष्ट्यपूिइ िोते असे मानता 
येईल.” [बरांड रसेल– पािात्य तववज्ञानािा र्हतिास.] दला मेत्रीने जडवादािे सत्ता शास्त्र तयार केले. िेलवहेतय सने 
त्यासाठी नीहतशास्त्र प रहवले. त्याच्या नीतीिी पद्धती द ला मेत्रीच्या जडवादी अध्यात्मशास्त्रापासून हनष्ट्पन्न 
झाली िोती आहि हतच्यावर अद्भ त रम्यवादािा गडद रंग िढला िोता. मानवािे मूलभतू ब हद्धवाहदत्व 
आहि िागं लपिा याचं्यावर िेलवहेतय सिी उत्कट श्रद्धा असलयाम ळे मानवाला पूिइत्व येण्यासाठी सवांगीि 
हशक्षिािी आवश्यकता असते असे त्यािे मत िोते. “मािसे अज्ञानी जन्मतात, मूखइ जन्मत नािीत. 
हशक्षिाने ती मूखइ बनतात.” १९ व्या शतकाच्या नैहतक तववज्ञानावर िेलवहेतय सिा गाढ पहरिाम झाला 
िोता. “बेकनने भौहतक जगासाठी जे केले तेि िेलवहेतय सने नैहतक जगासाठी केले. नैहतक जगाला त्यािा 
बेकन हमळाला; पि त्या जगात न्यटूनिे आगमन अद्याप व्िावयािे आिे.” [बेन्थमॅ–] उपय क्तता [बेन्थॅम िा 
उपय क्ततावादािा (Utililarianism) संस्थापक िोता. िा वाद कोित्यािी गोष्टीिे बरेवाईटपिा हतच्या उपय क्ततेवरून ठरते असे प्रहतपादन करतो. 
मािसाच्या वतइि कीलािी िाि हनयम लागू पडतो. नैहतक कृत्यािे उहद्दष्ट द ःखाशी त लना करता जास्तीत जास्त स ख प्राप्त करून घेिे िे असले 
पाहिजे असे तवव िा वाद सागंतो. अहधकतमािें अहधकतम स ख िे या वादािे ध्येयवाक्य आिे. िा वाद प्राम ख्याने रं्व्ग्लश नीहतशास्त्रातील असून 
बेन्थमॅच्या जोडीने हमल्ल हपताप त्र िे त्यािे प्रम ख प्रवक्ते िोते. उपय क्ततावाद्याच्या हविारप्रिालीला तववज्ञानात्मक मूलगामीवाद (Philosophical 
Radicalism) असेिी म्िितात.] वाद्याच्या नीहतशास्त्राच्या सच्छील संस्थापकाला आपि नैहतक जगािे न्यटून 
आिोत असे कदाहित् वाटत असावे या संस्थापकािा हततकाि सच्छील सिाध्यायी जेम्स हमल याने 
जडवादी िेलवहेतय सच्या मागइदशइनाखाली आपलया म लािे हशक्षि केले. िा म लगा तववज्ञानात्मक मूलगामी 
वादािा द्रष्टा झाला. 

 
काँदॉसे िा तववववेयाच्या भ्रातृमंडळात वयाने सवात लिान िोता. क्रातंीिा स्फोट झाला त्यावळेी 

तो ऐन तारुण्यात िोता. त्याने क्रातंीत भाग घेतला िोता आहि असंख्य हनष्ट्पाप मािसाप्रमािे त्यािािी बळी 
पडला. तो गहितज्ञ िोता. तरी त्याच्या वृत्तीत क्रातंीच्या तववज्ञानािा मनोभावात्मक पीळ िोता. ऐन प्रसंगी 
त्याच्यातील ब हद्धवाद वरिढ ठरला आहि ब द्धीला न पटिाऱ्या क्रातंीच्या लाटेबरोबर वािात जाण्यािे त्याने 
नाकारले. म्ििून त्याला आपलया प्रािािे मोल द्याव ेलागले. तथाहप क्रातंीच्या भयानक माथेहफरूपिाच्या 
पाशवी उन्मादाने त्यािा बळी घेतला, तरी क्रातंीच्या हवमोिक कायावरील त्यािी श्रद्धा हतळमात्रिी कमी 
झाली नव्िती. उलट क्रातंीच्या रक्तहपपासू धमइवेड्या भक्तानंी हनमाि केलेलया प्रक्षोभक आहि अत्यािारी 
वातावरिात हगलोटीनिे [हगलोटीन िे फ्रें ि राज्यक्रातंीच्या काळी हशरच्छेद करण्याकहरता वापरण्यात येत असलेले उपकरि िोते. 
जोसेफ हगलोटीन या वैद्याने ते उपयोगात आिण्यािी कलपना काढली. त्यावरून त्यािेि नाव त्याला पडले. २५ एहप्रल १७९२ रोजी ते प्रथम 
उपयोगात आिले गेले, थटे्टने त्याला हगलोटीनिी कन्या चकवा श्रीमती हगलोहटन म्िित असत.] हपशाच्च पाठीशी लागले असतानाि 
त्याने आपला तववज्ञानावरील मिववािा प्रबधं प रा केला. र्. स. १७९१ च्या आिीबािीच्या काळात 
राजेशािीच्या जागी लोकशािी आिावी अशी जािीर मागिी करिारा कॉन्दॉसे िा पहिला िोता. 
हझराँहदस्ताचं्या [फ्रान्सच्या राज्यक्रातंीत लोकसत्तावाद्याचं्या नेमस्त पक्षाच्या सभासदाला हझराँहदस्त म्िित असत. र्. स. १७९१ मध्ये 
फ्रान्सच्या राष्ट्रीय पहरषदेत त्यािें पाि प्रहतहनधी हनवडून गेले िोते. ते सवइ हनष्ट्िात वक्ते िोते. त्यानंी आपला एक पक्ष स्थापन केला. या पक्षाने र्. 
स. १७९१-९३ पयंत कायइ केले.] ब हद्धवादी परंपरेपासून तो फ टून हनघाला. परंत  तो जॉकोब ँ[जॉकोबँ िा फ्रें ि राज्यक्रातंीत 
स्थापन झालेला लोकसत्तावाद्यािंा एक जिाल पक्ष िोता. या पक्षािा उगम वेसाय येथे र्. स. १७८९ साली जिाल लोकाचं्या एका मंडळाच्या 
स्थापनेत झाला. प्रथम त्याने ‘घटनेच्या हमत्रािें मंडळ’ असे नाव धारि केले िोते. वेसायिून िे मंडळ पॅहरसला नेण्यात आलयानंतर तेथे हिस्ती 
जॉकोबँ पथंाच्या एका मठात त्याचं्या सभा भरत असत. त्यावरून या मंडळाच्या हवरोधकानंी त्यानंा जॉकोबँ िे नाव हदले. तेि प ढे रूढ झाले. 
सरंजामदारी व्यवस्था समूळ उखडून काढण्यावर या पक्षािा भर िोता. िा पक्ष प ढे चिसक िळवळ्याचं्या िाती गेला. रोबवॅ्स्पएरच्या नेतृववाखाली 
त्याने दिशतीिे राज्य स्थापन केले. त्याच्या पतनानंतर या पक्षािी सत्ता संप ष्टात आली. अखेरीस र्. स. १७९९ साली त्यािे हवसजइन झाले.] 
पथंाला हमळाला नािी. काँदॉसे पाि मतदार संघातून राष्ट्रीय पहरषदेवर हनवडून गेला िोता. 
स्वातंत्र्याहवरुद्ध कट केलयाच्या आरोपावरून राजाला दोषी ठरवावे असे म्िििारापैकी तो एक िोता. परंत  
राजाला देिान्त शासन द्याव ेयासाठी आपले मत द्यायला तो तयार झाला नािी. न्यायाच्या हनष्ठ रतेला 



 

 

अनुक्रम 

दयेिी जोड हदली पाहिजे असे मतप्रदशइन करण्यात त्याने जी स्वतंत्रवृत्ती दाखहवली त्याम ळे असहिष्ट्ि  
जॉकोबचँ्या संशयाला तो कारिीभतू झाला. लोकसत्ताक राज्याहवरुद्ध कट केलयािा आरोप त्याच्यावर 
लादण्यात येऊन त्याला बडंखोर ठरहवण्यात आले. हमत्राचं्या सािाय्याने हगलोहटनच्या तडाख्यातून तो 
कसाबसा हनसटला. आहि एक वषांिून अहधक काळ त्याने आपले उवइहरत आय ष्ट्य भहूमगत अवस्थेत 
काढले. या काळात त्याने “मानवी िेतनेच्या प्रगतीच्या र्हतिासाच्या हित्रािी रूपरेषा” िे प स्तक हलहिले. 
त्यात त्याने र्हतिासाच्या उत्क्रातंीिा दृहष्टकोि आहि त्यातून हनमाि िोिारे क्रातंीिे तववज्ञान यािें 
ओजस्वी हदग्दशइन केले आिे. 

 
जीवनातील साऱ्या वाईट गोष्टी पाद्रीजन आहि राजेलोक याचं्या संगनमताम ळे हनमाि झालया 

िोत्या. कारि त्यानंी आपलया बाधंवािें स्वातंत्र्य हिरावनू घेण्यासाठी अन्यायी कायदे आहि ज ल मी संस्था 
हनमाि केलया. परंत  आपलया शत्रूंिा नायनाट करून सवइप्रकारच्या दास्यातून म क्तता करून घेिे 
मानवजातीला आवश्यक िोते. भतूकालात झालेली मानवािी अखंड प्रगती त्यािी पहरपूिइ क्षमता हसद्ध 
करते आहि भहवष्ट्यातील अमयाद प्रगतीिी िमी देते. देिािी रिना तेवढी सोडली तर र्तर प्राण्यापेक्षा 
मानव िा कोित्यािी बाबतीत वरिढ नािी. असे असूनिी मानवाने असंस्कृतपिाच्या अगदी हनकृष्ट 
अवस्थेपासून स रवात करून स ख, सद्वतइन आहि प्रबोधन याचं्या मागाने अप्रहतित प्रगती केली आिे. 

 
काँदॉसेने ज्या ित ःसीमेत आपला र्हतिासािा हसद्धान्त दिा अवस्थात हदग्दर्वशत केला त्यािा िा 

साराशं आिे. त्यातील नवव्या अवस्थेिा आरंभ १८व्या शतकातील मिान बौहद्धक क्रातंीने झाला आहि हतिी 
पहरिती र्. स. १७८९च्या प्रिडं राजकीय आहि सामाहजक स्फोटात झाली. १०वी अवस्था अद्याप 
अवतरावयािी आिे. हतिे स्वरूप भतूकालािे हनयमन करिाऱ्या सवइसाधारि कायद्यावरून ताडता येते. 
सगळ्या गतकालीन र्हतिासात तीन प्रधान प्रवृत्ती प्रकट झालया. त्याि भहवष्ट्यकाळिी वैहशष्ट्ये ठरतील. 
या प्रवृत्ती म्ििजे (१) राष्ट्राराष्ट्रातील हवषमतेिा नाश. (२) वगावगातील हवषमतेिा लोप. आहि (३) 
बौहद्धक, नैहतक आहि भौहतकदृष्ट्या मानवी स्वभावाच्या अपहरहमत पहरपूिइक्षमतेतून हनष्ट्पन्न िोिारी 
व्यक्तीिी प्रगती. 

 
ब हद्धवादािा िा आदशइलोक आिे. परंत  काँदॉसेच्या आशावादाने रंगवलेला भहवष्ट्यकाळ िा वस्त तः 

स्वप्नभमूी नािी. जगात हनभळे समता असिार नािी. पि िक्क आहि स्वातंत्र्ये यािंी समता रािील. सारेि 
स्वतंत्र झाले म्ििजे मािसे आहि राष्ट्रे िीिी समान िोतील, स्वातंत्र्याच्या हदशनेे वाटिाल करीत 
असलयाम ळे ती समतेच्या रोखाने प ढे िालली आिेत. काँदॉसेिा र्हतिासवाद िा भौहतक प्रयोजनवाद 
नव्िता, चकवा त्यािा ब हद्धवाद अध्यात्मशास्त्रीय नव्िता. जीवनािी राजकीय तशी सामाहजक अवस्था जशी 
अव्स्तत्वात असेल त्याप्रमािे मानवी प्रगती हनयत िोत असते, िे तो जािून िोता. हवलंब चकवा हवके्षप 
िोिार नसेल तर प्रगती कायमिी क ं हठत राििार नािी असे त्यािे मत िोते. ज्ञान आहि सद्ग ि याचं्या 
हवकासाला मयादा नसते. असीम ज्ञान आहि नैहतक परमोत्कषइ याचं्या सामर्थयातून अमयाद प्रगती आहि 
मानवी पहरपूिइक्षमता िी उत्पन्न िोतात. म्ििून िेलवहेतय सप्रमािे काँदॉसेने लोकहशक्षिाला फार मिवव 
हदले. कारि हशक्षि हनःसंशयपिे प्रगतीसाठी अन कूल पहरव्स्थती हनमाि करते. मिान बौहद्धक क्रातंीिे िे 
मध्यवती सूत्र िोते. म्ििून हतला प्रबोधन असे म्िितात. 

 
अठराव्या शतकातील तववववेयानंी उंि धरलेली सत्यािी ज्योत हवझली नािी. मानवजातीला 

अद्याप अज्ञात भहवष्ट्याच्या अंधकारातून जो प्रवास करावयािा आिे त्याच्या वाटेवर त्या ज्योतीने प्रकाशझोत 
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टाकला आिे. प्रबोधन िे मानवजातीिा वारसा आिे. मानवाच्या प्रहतभेिीि ती भव्योदात्त हनर्वमती आिे. 
सत्य िी ब द्धीिी कन्यका आिे. म्ििून वॉलतेरने ब द्धीिी स्त हतस्तोते्र गार्ली. उन्मादावर त्यािा हवश्वास 
नव्िता आहि आदशइ लोकाहवषयी तो साशकं िोता. आपलया सामान्य कालधमाच्या संसगापासून तो अगदी 
अहलप्त रािू शकला नािी. त्य गो अहधकारावर येताि उच्च रवाने उद्गारला, “आम्िी स विइय गात आकंठ 
उभे आिोत” कदाहित् दोषदृष्टी मािसािे िे चनदागभइ उद्गार असू शकतील. पि लगेि त्याने त्यािे 
स्पष्टीकरि केले ते असे– 

 
“प्रत्येक गोष्ट क्रातंीिी बीजे र्तस्ततः हवख रताना हदसत आिे. कधीना कधी ती क्रातंी येिारि. 

ज्योत आसमंतात पसरत पसरत अखेरीस हतिा प्रिडं विवा पेटेल आहि मग अभतूपूिइ अशी खळबळ 
माजेल.” 

 
सूक्ष्म संशयवादािा िा उदे्रकिी असू शकेल. तरीिी ती भहवष्ट्यवािी िोती. अखेरीस सत्य िे 

ब द्धीिीि कन्यका आिे. आहि वॉलतेर िा तर ब हद्धवादी िोता. 
 

–––– 
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प्रकरण १० 
 

महान क्राांती–१ 
 
अठराव्या शतकाच्या अखेरीस घडलेलया घटनानंी यरूोपिी समाजव्यवस्था आहि राजकीय 

संघटना यानंा असा जबरदस्त तडाखा हदला की, त्यािंी कालमान्य पि मोडकळीस आलेली मंहदरे 
नंतरच्या क्रातंीच्या य गात कोलमडून पडली. या घटना फ्रान्समध्ये घडलया; पि त्यािे प्रहतध्वनी साऱ्या 
यरूोपात घ मले. फ्रान्स िा केवळ यरूोपच्याि नव्िे तर वस्त तः जागहतक आंदोलनािा कें द्रचबद  बनला िोता. 
शतकान शतके मानवी िैतन्य आहि मानवी र्च्छाशक्ती यािा ज्वालाम खी ध मसत िोता. त्यािा स्फोट तेथे 
झाला. त्या स्फोटाने सारा य रोपखंड िादरला. त्या स्फोटाच्या जळत्या हढगाऱ्याखाली मध्यय गीन 
असंस्कृततेिी स्मारके गाडली गेली. मनोहवकारािंा अहनंबध उदे्रक आहि चिसक मनोभावािें ताडंव यानी 
जि  काय त्याज्य कलपना आहि कलंहकत ध्येये याचं्या किऱ्याच्या राशीत ब हद्धवाहदत्वस द्धा फेकून हदले. 
ब हद्धय गािा शवेट असहिष्ट्ि ता आहि ब हद्धप्रामाण्यहवरोध याचं्या थैमानात झालयािे हदसून आले. या 
बरोबरि हिस्तपूवइ पेगन प्रािीनत्वाच्या अहभजात परंपरेहवषयी क्राहंतवादाला जो उन्माद वाटत िोता त्याने 
तर ब द्धीिे हवडंबन केले. 

 
मानवी िक्काचं्या जािीरनाम्यािी घोषिा झाली मात्र; पि त्याच्या मागोमाग दिशतीिे राज्य स रू 

झाले. त्यातूनि “क्रातंी आपलयाि संततीला खाऊन टाकते.” िी म्िि जन्माला आली. मन ष्ट्याला र्हतिास 
घडहवण्यािी संधी हमळाली तर तो र्हतिास हबघडवनू तर टाकिार नािी ना असे वाटू लागले. क्रातंी र्तकी 
अत्यािारी आहि रक्तहपपासू िोिे आवश्यकि िोते का? अशी असंख्य प स्तके हलहिली गेली आिेत की 
ज्यात स्वातंत्र्य, समता आहि बधं ता या उदात्त तववािें उपासक म्ििवनू घेिाऱ्यानंी जे हनघृइि अहतरेक केले 
त्यािंा हनषेध केला आिे, आहि फसव्या समतेिी चकमत स्वातंत्र्यािा बळी घेऊन देण्यात येते, असे 
दाखहवण्यात आले आिे. तसेि क्राहंतकारक एकमेकािें गळे कापून बधं तेच्या ध्येयािी हवटंबना करतात िेिी 
दशइहवण्यात आले आिे. 

 
अरेरे! िे सगळे अगदी सत्य आिे. सामाहजक संबधंािंी प नज इळिी आहि राजकीय संस्थािंी कसून 

फेरतपासिी िी त्या काळिी आत्यंहतक गरज िोती. क्रातंीिा सवात कठोर टीकाकारस द्धा िे नाकबलू 
करिार नािी की ज नी राजवट िी सवइथा असमथइनीय िोती. त्यािें म्िििे एवढेि िोते की, हतच्या जागी 
येिारी नवी व्यवस्था िळू िळू आहि शातंतेने यावयास िवी िोती. गतेहतिासात कोिते पयाय संभवनीय 
िोते यािे अंदाज बाधंिे व्यथइ आिे; जे प्रसंग घडले ते तसेि का घडले ते समजून घेिे िा ऐहतिाहसक 
संशोधनािा िेतू असतो. 

 
राजकीय सते्तला अहधष्ठान कोिते? िा “मिान यरूोपीय क्रातंी”िा मूलभतू प्रश्न िोता. लोकाचं्या 

सावइभौमत्वािे तवव राजाचं्या ईश्वरदत्त िक्काच्या पोथीतववाहवरुद्ध उभे ठाकले. रेनेसान्सिे देवाहवरुद्ध 
मानवाच्या बंडािे-पयइवसान म्ििजे िी मिान क्रातंी िोय. हकत्येक शतके हवकहसत िोत आलेलया मिान 
नायािा तो शवेटिा अंक िोता. त्यात मानवी र्च्छा, मानवी िैतन्य आहि मानवी वासना याचं्या 
कारुण्यािा थरारक आहि पे्रक्षिीय आहवष्ट्कार िोिे क्रमप्राप्त िोते. र्हतिास नायातील अशा 
आिीबािीच्या अवस्थातंरात नटािंा तोल जािे संभवनीय आिे. याि कारिाम ळे क्रातं्या अत्यािारी िोतात. 
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फ्रें ि राज्यक्रातंीत िेि घडले. त्या क्रातंीिे कािी हवशषे खहित शोिनीय िोते. पि कोिीिी हनर्ववकार 
र्हतिासकार ज्या पहरव्स्थतीम ळे क्रातंी अटळ झाली हतिे समथइन करू शकिार नािी. “क्रातंी अटळ आहि 
अत्यावश्यक िोती. मानवाच्या उदात्ततम भावनेिा (हजला मी पे्ररक शक्ती म्िितो) तो स्फोट िोता. तसाि 
सूडिी िोता.” [Louis Madelin, The French Revolution.] पक्षपाती आहि पोथीहनष्ठ म्ििून ज्यािा संशय घेता येिार 
नािी अशा एका नामाहंकत र्हतिासकारािा िा हनिइय आिे. 

 
सोळाव्या शतकातील धमइय दे्ध आहि हत्रदशवार्वषकय द्ध याचं्याम ळे “पहवत्र साम्राज्य” मोडकळीस 

आले िोते आहि स्पेनिी सत्ता द बळी झाली िोती. १७ व्या शतकाच्या मध्याच्या स मारास फ्रान्सला 
यरूोपातील सवोत्तम राज्य असे मानािे स्थान प्राप्त झाले िोते. िे स्थान म ख्यतः हरशलय या म त्सद्याच्या 
धूतइपिाने हमळाले िोते. त्याने फ्रान्सिी लष्ट्करी सत्ता वाढहवण्यासाठी हत्रदश वार्वषक य द्धािा पूिइ फायदा 
घेतला. जमइनीच्या प्रोटेस्टंट राजानंा रोमहवरुद्ध साह्य करताना या कार्वडनल मिाशयािी कॅथोहलक 
मनोदेवता आड आली नािी. शवेटी १४ व्या ल ईच्या दीघइ कारकीदीत फ्रान्स देश संपन्नतेच्या आहि 
भव्यपिाच्या हशखराला पोिोिला िोता. म्ििून तो “भव्य नृपती”, “प्रतापी राजा” अशा अहभधानानंी 
गौरहवला गेला. फ्रान्स सवइश्रेष्ठ लष्ट्करी आहि राजकीय सत्ता िोती र्तकेि नव्िे तर यरूोपीय प्रगती आहि 
संस्कृती यािें स द्धा ध रीित्व त्याच्याकडे िोते. १४ व्या ल ईिे य ग िे कािी थोड्याि नावािंा हनदेश 
करावयािा झाला तर पास्काल, कॉनेय, रासीन, मॉलयेर, बोस्वे, फेनलाँ, ला फाँतेन, यािें य ग िोते. 
“ग्रीसच्या र्हतिासात पेहरव्क्लस आहि रोमच्या र्हतिासात ऑगस्टस याचं्या य गानंा जे स्थान आिे ते स्थान 
फ्रान्सच्या र्हतिासात िौदाव्या ल ईच्या य गािे आिे.” [Robert Flint, The History of the Philosophy of History.] ते य ग 
म्ििजे अहनयंहत्रत राजेशािीिे दैवी रूपातंर िोते. सत्ता, वैभव आहि सकृद्दशइनी समृद्धी यािें भव्य मंहदर 
हवषम आहि ज ल मी समाजपद्धतीच्या पायावर उभे िोते. बि तेक सगळी जमीन सरदारवगइ आहि ििइ याचं्या 
मालकीिी िोती. त्यानंा कर माफ िोते. करािें ओझे सवइ शतेकरीवगावर पडत िोते. कर आकारिीच्या या 
हवषमपद्धतीिा पहरिाम असा झाला की, वरकरिी समृद्ध हदसिाऱ्या व्स्थतीतस द्धा सावइजहनक खहजन्यावर 
हदवाळखोरीिे संकट ओढवले िोते. कॉलबेर, नेकॅर, त्य गो यासंारखे थोर अथइहवशारद आहि शासक यानंा 
या संकटाला तोंड देण्यासाठी पािारि करण्यात आले. त्यानंी योहजलेलया स धारिा स्थाहपत समाहजक 
संबधंाच्या िौकटीत अमलात आििे शक्य नव्िते. “१४ व्या ल ईच्या य गाच्या हवजयािे श्रेय हरशलय याने 
घालून हदलेलया धोरिाला द्यावयािे झाले तर क्रातंीिी आपत्ती ओढवनू घेतलयाबद्दल हततक्याि प्रमािात 
त्या धोरिाला जबाबदार धराव ेलागेल.” [हकत्ता.] 

 
सरंजामदार वगािी सत्ता, त्याच्या हवशषेाहधकारािें अहतक्रमि न करता ते मयाहदत करिे आहि 

उगवत्या व्यापारी आहि पेढीवालया वगाला राजाश्रय देिे िे हरशलयािे धोरि १४ व्या ल ईने पूिइतेला नेले. 
म लकी शासनात िळू िळू या नव्या वगाच्या ब हद्धमान मािसाना नेमण्यात येऊ लागले. [‘भाडंवलदारानंा बडं 

करण्यािी आवश्यकता नव्िती. १४ व्या ल ईच्या कारकीदीपासून त्यानंा सत्ता प्राप्त झाली िोती.’ – मडेॅहलन – फ्रें ि राज्यक्रातंी.] या 
आश्रयाच्या मोबदलयात मोठमोठ्या पेढ्यानी दरबाराला पैसा प रहवला. त्याम ळे आर्वथक हदवाळ-खोरीच्या 
वषान वषाच्या संकटािे हनवारि झाले. त्याबरोबरि सरदार लोकानंी राजधानीत रािून दरबारच्या 
भव्यपिात भर घालावी या अटीवर त्यािें सरंजामी हवशषेाहधकार शाबूत राखण्यात आले. या धोरिािा िेत  
िा िोता की हवभागीय शासन आहि आर्वथक यंत्रिा याचं्या कारभारािी स्थाहनक शासनाच्या िस्तके्षपापासून 
स टका व्िावी आहि दरबाराने प्रत्यक्ष नेमलेलया धहनक अहधकाऱ्याचं्या ताबयात शासकीय आहि आर्वथक 
यंत्रिा रािावी. या महॅकयाव्िेहलअन [हनकोलो महॅकयाव्िेली (१४६९–१५२७) या फ्लॅरेन्सच्या म त्सद्याच्या राजकीय मतप्रिालीला 
उदे्दशून ‘महॅकयाव्िेहलअन’ म्िटले जाते. राज्यकत्याने प्रबळ मध्यवती सत्ता प्रस्थाहपत करण्यासाठी कोितेिी बेकायदा चकवा क हटल साधन वापरिे 
िे योग्य असते िे या हविारसरिीिे म ख्य सूत्र आिे.] धोरिाच्या प्रगमनशीलतेच्या वैहशष्ट्यािी द सरी बाजू म्ििजे वहरष्ठ 



 

 

अनुक्रम 

धहनक वगािे बाडंग ळी स्वरूप उघड झाले िी िोय. आळशी आहि उच्छंृखल दरबारी जीवनाम ळे या वगािे 
पूिइपिे अधःपतन झाले िोते. या पद्धतीिे पयइवसान राज्यकत्या वगािे सावइहत्रक अधःपतन आहि 
नीहतभ्रष्टता यात झाले. 

 
क्रातंीहशवाय या पहरव्स्थतीिा शवेट िोिे शक्य नव्िते. परंत  अहनयंहत्रत सत्ता, ज लूम, अराजक, 

आहि आर्वथक हपळिूक यानंा बळी पडलेलयानंा तशी गरज वाटत नव्िती. याि गोष्टी क्रातंीला सवइस्वी 
आहि प्रत्यक्षपिे कारिीभतू झालया आहि त्यानंीि लोकानंा जीवनाच्या असह्य अवस्थेहवरुद्ध बडं करायला 
भाग पाडले िे जर खरे असते तर क्रातंी एका शतकापूवीि घडून यायला िवी िोती. हनदान “भव्य 
नृपती”च्या मृत्यनंूतर तरी ती व्िायला िवी िोती. “बि जन समाजाच्या दैन्याने भीषि भहवतव्यतेिे भाहकत 
आगाऊि वतइहवले िोते. र्. स. १७१५ साली ज्यावळेी वृद्ध राजा मरि पावला, त्यावळेी फ्रान्सच्या जनतेने 
स टकेिा हनश्वास सोडला. पि ख द्द राजेशािी मजबूत राहिली िोती. हतच्या मूलतववावर स द्धा कोिी 
आघात केला नािी. फ्रें ि जनतेिी एकंदर वृत्ती क्रातंी चकवा राजद्रोि यािंा हवरुद्ध िोती.” [Flint, The History of 
the Philosophy of History.] 

 
ओर्वलआँ घराण्याच्या रीजन्सीच्या वळेी पहरव्स्थती अहधकि हबघडली. अकायइक्षमता आहि भ्रष्टािार 

याम ळे सरकार िा केवळ थटे्टिा हवषय बनला िोता. राजदरबार अधःपतनाच्या खोल गतेत ब डाला िोता. 
एकंदरीत १८ व्या शतकाच्या प्रारंभी राज्यकती सत्ता र्तकी हवस्कहळत आहि ऱ्िासमान झाली िोती की 
जनतेने जर िढाई केली असती तर प्रहतकार करण्यािी क वतिी हतच्यात नव्िती. त्या शतकाच्या अखेरीस 
लोकाचं्या उठावाला राजसते्तने हजतका प्रहतकार केला हततकािी हतच्या िातून झाला नसता. परंपरा िेि 
केवळ हतिे संरक्षि िोते. तेि अद्याप प्रभावी ठरत िोते. पि परंपरेच्या पक्षपाती किायातून जनमानसािी 
म क्तता िोताक्षिीि क्रातंीच्या पहरव्स्थहतहनष्ठ आवश्यकतेिी जािीव सामान्य जनात उद्भवली. राजेशािीिे 
पाहवत्र्य नष्ट झाले. जवळ जवळ कोितािी प्रहतकार न करता ती कोलमडून पडली. आहि समाजव्यवस्थेिे 
जीिइ मंहदर जेहरकोच्या चभतीप्रमािे जमीनदोस्त झाले. 

 
राजसते्तला आव्िान क्रातंीत पूवइगृिीति असते. जनता राजाच्या अहनयंहत्रत सते्तहवरुद्ध बडं 

करण्याला धजण्यापूवी राजाच्या ईश्वरदत्त िक्काशी झगडा देिे अवश्य िोते. िी पूवावस्था प्रबोधनाने हनमाि 
केली. ख द्द देवािे अव्स्तत्वि नाकारिाऱ्या तववज्ञानाने राजेशािीिे पारंपहरक नैहतक अहधष्ठान तकइ दृष्ट्या 
उखडून टाकले. दैवी िक्कि जर म ळी थोताडं िोते, तर राजाच्या सते्तिे अहधष्ठान कोिते? अंतािा िा 
आरंभ िोता. प्रबोधन िे क्रातंीिे प्रभावी कारि िोते. [“क्रातंी वस्त व्स्थतीिे प्रहतफल िोती. परंत  प्रबोधनाच्या साह्याहशवाय हतिा 
उठाव िोऊ शकला नसता िे नाकबलू करता येिार नािी.” 

 
– मडेॅहलन – फ्रें ि राज्यक्रातंी.] प्रबोधनाच्या तववज्ञानािा उगम १२ व्या शतकाच्या बौहद्धक रेनेसान्समध्ये 

शोधता येतो. त्यासाठी मानवाच्या आध्याव्त्मक प्रगतीच्या प्रदीघइ प्रहक्रयेत फार मागे जाण्यािी स द्धा गरज 
नािी. अठराव्या शतकािा जडवाद उदयोन्म ख भाडंवलदार वगािे तववज्ञान नव्िता, चकवा प्रबोधन िे 
भाडंवलशािी हविारप्रिालीिे आंदोलन नव्िते. 

 
“क्रातंीच्या प्रत्येक नेत्यावर एकाि तववज्ञानािा ठसा उमटलेला आिे. िे तववज्ञान हनव्वळ 

हवध्वसंक िोते. ब हद्धमंतानंी आहि लेखकानंी क्रातंीिी तयारी केली आहि ती घडवनूिी आिली. ती क्रातंी 
५० वषपेयंत “साहित्याच्या लोकराज्या”वर अहधकार गाजहविाऱ्या हविारानंी भारली गेली िोती; 
हविारप्रिालींिी पोथीहनष्ठा अहभजातवाद, हवश्वबंध त्व, भतूदयावाद, हिस्तधमइहवरोध आहि सगळ्या 



 

 

अनुक्रम 

प्रामाण्यािंा हवध्वसं करिारे तववज्ञान या सवांिा त्यात समावशे िोता. त्यानी मािसािंी मने िेतहवली आहि 
अंतगइत क्षोभािी बीजे पेरली.” [हकत्ता.] जॉकोबँ, कॉदेहलअर, समतासमाज, आहि हझराँहदस्ट िे सगळे पक्ष 
प्रािीन काळापासून प्रबोधन काळापयइत हवकहसत िोत आलेलया हविारानंी पे्रहरत झाले िोते. बाबफच्या 
बिावािे भाषि [बाबफ (१७५१ ते १७९७) िा फ्रें ि क्रातंीतील साम्यवादी प्रवृत्तीिा प्रहतहनधी िोता. तो पूिइ समतेिा प रस्कार करीत असे. 
हरबयनू नावािे वृत्तपत्र तो िालहवत असे. त्यात केवळ राजकीय नव्िे तर आर्वथक समतेिा प्रिार त्याने िालहवला िोता. फ्रें ि सरकारने त्यािे 
वृत्तपत्र बदं पाडले आहि सिकाऱ्यासि त्याला त रंुगात टाकले. स टून आलयानंतर त्याने ‘समता समाज’ (Society of Equals) स्थापन केला. या 
समाजाच्या वतीने त्याने त्यात ‘समानािंा जािीरनामा’ (Manifesto of Equals) प्रहसद्ध केला. त्यात ‘समानािें लोकराज्य’ स्थापन करण्यािे 
आवािन असून या लोकराज्यात वैयव्क्तक मालमत्ता आहि अलपसंख्याचं्या िाती संपत्तीिे कें द्रीकरि याना स्थान रिािार नािी अशी घोषिा 
करण्यात आली िोती. ‘समता समजा’िा हदरेक्ववारच्या धोरिाला हवरोध िोता. नेपोहलअन बोनापाटइने ‘समतासमाजा’वर बदंी घालून तो दडपून 
टाकला पि तो भहूमगत झाला आहि त्याने सशस्त्र बडंािी तयारी िालहवली. त्याने लोकराज्यािी घटना आहि समाज हनयोजनािे आराखडे तयार 
केले िोते. त्याचं्या बडंािा स गावा लागलयाने बाबफला त्याच्या सवइ सिकाऱ्यासि त रंुगात डाबंण्यात आले. िौकशीच्या वेळी त्याने आपलया 
बिावािे जे ऐहतिाहसक भाषि केले व ते ६ हदवस िालू िोते आहि त्यािी ३०० पेक्षािी अहधक पाने भरतील. कािी जि या त्याच्या भाषिािी 
सॉके्रहटसाच्या प्रहसद्ध भाषिाशी त लना करतात. त्याला देिातंािी हशक्षा देण्यात आली.] म्ििजे प्रबोधनाच्या अप्राप्त ध्येयािा 
साराशं आहि त्याच्या आवश्यकतेिे समथइन िोते असे विइन करण्यात आले आिे. त्या प्रसंगी तो म्ििाला 
“त म्िी म्ििता माझे हविार समाजाला रानटीपिाकडे नेतील. पि या शतकाच्या मिान तवववेवयानंा तसे 
वाटले नािी. मी त्यािंाि हशष्ट्य आिे. मबॅली, िेलवहेतय स, हददरो, आहि जाँ जॅक रूसो यािंी प स्तके 
राजेशािीतस द्धा मी हमळव ूशकलो.” 

 
राजेशािीिा सवात प्रबळ संरक्षक ब रूज ििइ िाि िोता. लोकभ्रम आहि धार्वमक पूवइग्रि याचं्या 

विइस्वाखाली जनमन दडपून ठेवनू ििइने राजेशािीशी एकहनष्ठ रािण्याच्या परंपरा हजवतं ठेवलया िोत्या. 
“सवोत्तम हिस्ती राजा” म्ििून ओळखलया गेलेलया १४ व्या ल ईच्या काळी संशयवाद प्रिहलत िोता. पि 
तो तववववेयाचं्या उच्च वत इळा ं प रताि मयाहदत िोता. धमइ आहि ििइ याचं्यावर उघड आघात फक्त 
रीजन्सीच्या काळाति स रू झाले. या मिववपूिइ घटनेिा मागोवा रोकँ याच्या “क्राहंतपूवइकालीन क्राहंतवादी 
िेतना” या प स्तकात हवस्ताराने घेतला आिे. र्. स. १७५१ मध्ये फ्रान्समधे ‘राजेशािी हवरोधी वारा’ वािात 
िोता. बेल, वॉलतेर, माँते व्स्कयू, द ला मेत्री, िेलवहेतय स, याचं्या हविारािा प्रभाव या पूवीि जािव ूलागला 
िोता. “जेथे धमइपीठ थरथर कापू लागले िोते, तेथे चसिासनािा काय पाड?” [हकत्ता.] 

 
देवमानव संबंधाहवषयीिी हिस्ती श्रद्धा १७ व्या शतकाति िादरली िोती. १८ व्या शतकाच्या 

पहिलया दशकात ती पूिइपिे कोसळून पडली. हतच्यावर दोन बाजूनी आघात झाले. हवज्ञानावर 
आधारलेलया नव्या तववज्ञानाच्या नाव्स्तकवादाच्या जोडीनेि देववाद्यािंा “हनसगइधमइ” हिस्ती धमाला 
हवरोध करीत िोता. रूसो नव्या धमािा द्रष्टा िोता. हनसगइधमािा पहरिाम अगदी थोड्या अलपसंख्य वगावर 
झाला िोता िे खरे आिे. या वगात “बडे सरदार, दरबारी लोक, राजे आहि मंत्री, लेखक आहि हवद्वान 
मािसे िोती. पि िी सवइ शासनावर हनयंत्रि ठेविारी आहि लोकमतावर प्रभाव पाडिारी मंडळी िोती.” 
[Seignobos, the History of the Rise of Modern Civilisation.] 
 

सरदारवगइ आहि पाद्री या जोडखाबंावर राजेशािी उभी िोती. या दोिोंनािी शास्त्रश द्ध 
हनसगइवादािी िेतना आहि हनसगइधमइ यािंा समाघात जािवला िोता. “नव्या हशकविीिा ठसा र्तर 
कोिािी पेक्षा या उच्च क लीन मािसाचं्या मनावर खोलवर उमटला िोता. कािी जिानंी धमावरिी श्रद्धा 
उडालयािे मान्य केले. र्तरािंी राजेशािीवरिी सारी हनष्ठा अजाितः नष्ट झाली िोती. बि तेक सगळ्यानीि 
आपलया स्वतःच्या िक्कावरील हवश्वास गमावला िोता. त्यानंा क्रातंी म्ििजे राजािी ि कूमशािी आहि 
पाद्रींिा धमइवेडेपिा या हवरुद्ध बडं वाटत िोते.” [Madelin, The French Revolution] कहनष्ठ पाद्रीवगाच्या 
प्रहतहक्रयेला उदे्दशून िाि र्हतिासकार हलहितो “कहनष्ठ पाद्री आपलया बदलौहकक झालेलया वहरष्ठाकडे 
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क्रोधाने, असूयेने, आहि लज्जेने पिात िोते. अत्यंत धमइहनष्ठ आहि “लोकप त्र” असे िे हवभागीय पाद्री 
हकत्येक वष े लोकशािी िेतना आत्मसात् करीत िोते. कारि कािी मयादेपयंत तववज्ञानािी िेतना 
त्याचं्यािी अंगी म रली िोती.” [हकत्ता.] 

 
एका छोटेखानी शिरात हवश्वकोशाच्या ४० वगइिीदारापैकी २४ पाद्री िोते. िे उदािरि नम नेदार 

आिे. या नव्या तववज्ञानाने ज न्या व्यवस्थेिा आध्याव्त्मक पाया कायमिा ढासळला िोता. त्याला 
सािाय्यभतू हनसगइधमइ झाला. कारि त्या धमाने धमइवडेेपिािी िकालपट्टी केलयाम ळे ज ना धमइ ितवीयइ 
झाला. 

 
अठराव्या शतकािे फ्रें ि तववज्ञान “रूढ प्रामाण्ये झ गारून देण्यात, ब द्धीहशवाय द सरे कोितेिी 

प्रामाण्य न मानण्यात आहि ब द्धीच्या समीके्षतून कािीिी न वगळण्यात अहधक ठाम आहि संमाजइनी िोते. 
प्रािीन परंपरा, सावइजहनक संमती, ििइप्रिीत धमइ, धमइगं्रथ िी सवइ ब द्धीशी ज ळत नसतील आहि ब द्धीने 
हसद्ध िोत नसतील तर क िकामी समजली जात. हवशषेतः नव्या तववज्ञानाच्या उपासकाकडून हिस्ती 
तववे िी मूखइपिािी आहि िाहनकारक लोकभ्रमािी गिली जात. त्याचं्यापैकी एका वगाने आव्स्तकवादािी 
तववे ब हद्धप्रमाि म्ििून स्वीकारली िोती तरी त्याचं्यापेक्षा संख्येने कमी नसिाऱ्या द सऱ्या वगाने धार्वमक 
श्रद्धावंर भ्रामक म्ििून िल्ले िढहवले िोते. नव ेतववज्ञान प्राम ख्याने ब हद्धवादी िोते. पि तो ब हद्धवाद थंड 
आहि सौम्य नव्िता तर तीव्र आहि भावनोत्कट िोता.” [Flint, the History of the Philosophy of History.] 

 
या तववज्ञानात्मक वातावरिात रूसोिा आवाज तेवढाि हवसंवादी िोता. हददरो आदीशी 

असलेलया त्याच्या भाडंिाम ळे तथाकहथत अद्भ तरम्यवादािे आंदोलन म्ििजे ब द्धीच्या ज ल माहवरुद्ध बंड 
असा समज हनमाि झाला. अद्भ तरम्यवादािी रूसोच्या गढूळ भावनाप्राधान्याशी गल्लत केली तर तो 
ब द्धीला साक्षात हवरोधी आिे असे मानाव े लागेल. रूसो ब हद्धहवरोधी बडंखोर िोता. म्ििजेि १८ व्या 
शतकाच्या शास्त्रीय तववज्ञानाहवरुद्ध त्यािे बडं िोते. िे जर खरे असेल तर त्याला क्रातंीिा द्रष्टा न मानता 
क्रातं्य त्तर प्रहतगाहमत्वािा द्रष्टा मानावा लागेल. या प्रहतगाहमत्वाने नव कॅथोहलकवादाला फार मोठा 
साहिव्त्यक प्रहतभा प रहवली. रूसो िा हनःसंशय क्रातंीिा धमोपदेशक िोता. क्रातंीच्या मनोभावात्मक 
अंगाला जास्तीत जास्त िातभार लावण्यािे श्रेय त्याला आिे. त्याने जी अत्यंत मिववािी भहूमका वठहवली 
ती हनसगइधमािा (देववादािा) उपदेशक म्ििून नव्िे, चकवा गूढ नीहतवादी म्ििून नव्िे, अथवा स्वप्नाळू 
हनसगइवादी म्ििूनिी नव्िे. सामाहजक करारािे तवव लोकहप्रय करिे िी क्रातंीच्या हविारप्रिालीला त्यािी 
देिगी िोती. त्याच्याप रते ते तवव अधइवट ब हद्धवादी िोते. ते तवव ग्रोहतयस, प्यफेून्दॉफइ , िाबज आहि लॉक 
याचं्या सामाहजक आहि राजकीय तववज्ञानापासून हनष्ट्पन्न झाले िोते. रूसो व्व्िकोपासून ते तवव हशकला 
िोता असे दाखहविारा प रावा उपलबध आिे. त्यािे ‘सामाहजक करारािे’ तवव अधइवट ब हद्धवादी िोते असे 
म्ििण्यािे आिखी एक कारि म्ििजे त्याच्या वैहशष्ट्यपूिइ शलैीने त्याने र्तरािें सगळे ऋि नाकबलू 
करून आपली मौहलकता हसद्ध करण्यासाठी स्वतः स्वीकारलेलया उपपत्तीवरि आवशेाने टीका केली; 
आहि आपलया साहित्यिौयावर आपलया थरारून सोडिाऱ्या वक्तृत्वाने आहि संपन्न भाषाशलैीने त्याने 
हशक्कामोतइब केले. 

 
ते कसेिी असो. रूसोिे भावनाप्राधान्य आहि संस्कृती, हवज्ञान व प्रगती याचं्या हवषयीिा त्यािा 

आकस याम ळे क्रातंीच्या कोिािी मिववाच्या प ढाऱ्याला त्याच्यापासून स्फूती हमळाली नािी. याला 
रोबसॅ्पीएर िाि एक ठळक अपवाद िोता. रोबवॅ्स्पएरच्या थंड्या आहि हिशबेी कावबेाजपिात फारि थोडी 
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भावनाप्रधानता िोती. केवळ नीहतवादी या दृष्टीने तो रूसोिा हशष्ट्य िोता. क्रातंीिे र्तर सवइ प्रम ख प ढारी ि 
पट्टीिे ब हद्धवादी िोते. रूसोच्या गं्रथार्तक्याि अधाशीपिाने त्यानी अनॅक्स ॅगोरस आहि हससेरो यािें गं्रथ 
वािले िोते. दाताँ िा क्रातंीने हनमाि केलेला सवइश्रेष्ठ प रुष िोता. तो उघड उघड रुसोिा िािता नव्िता. 

 
एका बाजूने, ज्यानंी क्रातंी घडवनू आिली, हवजयामागून हवजय संपादन केले आहि नंतरच्या 

हपसाट कत्तलीत ज्यािंा प्रथम बळी पडला त्यातील सवात ठळक मािसे म्ििजे हमराबो, हब्रजो, वरॅेहगयो, 
लाँझ्वीने, राबो, बाबारु, कॉन्दॉसे, रोलाँ िी िोत. िी सवइ १८ व्या शतकातील ब हद्धवादी शास्त्रीय िेतनेत 
म रलेली मािसे िोती. रूसोच्या तववज्ञानासंबधंी या सवांिी वृत्ती वॉलतेरच्या द्वारे प्रतीत झाली िोती. 
“हवषमतेच्या उत्पत्तीहवषयी प्रबधं” िा रूसोिा गं्रथ वािलयानंतर वॉलतेरने त्याला हलहिले, “मिाशय, 
आपले मानवजातीहवरुद्ध हलहिलेले नवे प स्तक मला हमळाले. त्याबद्दल मी आपला आभारी आिे. आम्िाला 
पशू बनवण्याच्या प्रयत्नात आपलयार्तका कोटीबाज द सरा कोिीिी झाला नािी. आपले प स्तक वािून 
एखाद्याला िार िातापायावंर िालावे अशी र्च्छा िोईल; परंत  साठ वषांमागिी ती सवय गेलयाम ळे आता ती 
प नः स रू करिे स दैवाने अशक्य आिे असे मला वाटते.” 

 
द सऱ्या टोकाला, एबरॅ्वतस्ताना [एबॅतइिे अन यायी एबरॅ्वतस्त या नावाने ओळखले जात. जॅक रने एबॅतइ िा कॉदेहलएर या 

जिाल पक्षािा प्रम ख िोता. तो पट्टीिा वक्ता आहि लेखक िोता.] रूसोिे धार्वमक भावनाप्राधान्य चकवा त्यािे नीहतपाठ िे 
मोहित करू शकत नव्िते. ते त्याच्या खासगी मालमते्तच्या हनभइत्सनेने आकृष्ट झाले िोते. श्रमजीवींच्या 
ि कूमशािीिे ते दिशतवादी अग्रदूत िोते आहि रूसोच्या राजकीय हसद्धातंातील सवाहधकारशािीच्या 
गर्वभताथाने सिज म ग्ध झाले िोते. रोबवॅ्स्पएर आहि त्याच्या वैयव्क्तक सिकाऱ्यािें लिानसे वत इळ िेि 
काय ते रूसोिे अध्यात्मशास्त्र आहि नैहतक तववज्ञान यािें सनातनी भक्त िोते. िी गोष्ट मिववािी आिे. 
कारि रूसोच्या साम दाहयक अिंकाराच्या कलपनेिे अमंगल लक्षि तीत उघडकीस येते; िी साम दाहयक 
अंिकारािी कलपना रूसोच्या राजकीय तववज्ञानािे सार आिे. त्या कालपहनक आहि अहनयंहत्रत सते्तिे 
मूर्वतमंत प्रहतक म्ििून रोबवॅ्स्पएरला स्वतःिी वैयव्क्तक ि कूमशािी प्रस्थाहपत करावयािी िोती. रूसोिे 
द सरे सनातनी हशष्ट्य तमी दोरेअँिे लोक [फ्रें ि राज्यक्रातंीत ज्यानी रोबवॅ्स्पएरला पदच्य त करण्यामध्ये भाग घेतला त्यानंा तॅमीदोरेअँ 
असे नाव आिे. सनदशीर राजेशािी परत आििे िा त्यािंा िेतू िोता. तॅमींदोर म्ििजे फ्रें ि राज्यक्रातंीच्या कालगिनेिा अकरावा महिना. त्या 
महिन्याच्या ९ व्या हदवशी म्ििजे २७ ज लै १७९४ रोजी रोबवॅ्स्पएर आहि दिशतींिे राज्य यािा शवेट झाला. याम ळे त्याना तॅमीदोरेअँ िे नाव रूढ 
झाले.] िे िोते. त्यानंी (हदरेक्त्वार) संिालक मंडळ स्थापन करून नेपोहलयनला ि कूमशािी सत्ता धारि 
करण्याला साह्य केले. 

 
आपलया स्वतःच्या स्वतंत्र अशा तववज्ञानािा द्रष्टा म्ििून वगेळेपि दाखहवण्यासाठी रूसो 

समकालीन हविारप्रवािाच्या बािेर राहिला असा समज त्याच्या जीवनातील कािी गोष्टीवरून 
िोण्यासारखा आिे. आपलया पूवाय ष्ट्यात त्या काळच्या बौहद्धक वातावरिापासून अहलप्त असे आय ष्ट्य तो 
जगला. प ढे १८ व्या शतकाच्या आध्याव्त्मक जीवनावर प्रभाव टाकिाऱ्या तववववेयाच्या भ्रातृमंडळाच्या 
साहंनध्यात तो आला. पि िा संबंध थोडाि काळ हटकला त्यानंतर त्याने प नः एकाकी कायइ केले. तरीिी 
क्रातंीिा एकमेव द्रष्टा म्ििून नसला तरी हतच्या स्फूर्वतदात्या पैकी एक म्ििून तो मान्यता पावला. त्यािा 
प्रभाव वॉलतेर आहि हवश्वकोशकार याचं्या प्रमािेि फ्रान्सच्या बािेरिी पसरला. त्याने उशीरा झालेलया 
जमइनीच्या रेनेसान्सला तसेि १९ व्या शतकाच्या प्रारंभी र्ंव्ग्लश वाङ्मयातील अद्भ तरम्यवादी 
आंदोलनाला िालना हदली. यरूोपात रूसोिा प्रभाव हकतीिी पडलेला असो, पि तो क्राहंतवादीि िोता 
असे म्ििता येिार नािी. क्रातं्य त्तरकालीन अद्भ तरम्यवादी आंदोलन िे सामाहजक आहि राजकीय 
बाबतीत हनहितपिे प्रहतगामी िोते. पि तेवढ्याम ळे त्याच्या वाङ्मयीन हनर्वमतीिे सौंदयइ कमी िोत नािी. 
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यरूोपात श्रेष्ठ शलैीकार म्ििून रूसोिी ख्याती िोती. शातोहब्रआँ याने त्याच्या शलैीिे अन करि करून १९ 
व्या शतकाच्या अद्भ तरम्यवादी वाङ्मयािा आदशइ हनमाि केला. 

 
रूसोला तववज्ञानी म्िििे कठीि आिे. तो भावनाप्रधान, स्वप्नाळू आहि आदशइलोकवादी िोता. 

त्यादृष्टीने हनमइळ संकलपनािे प्रहतफल त्याच्यात हदसून येत नव्िते. कलपनेने आदशइ समाज हनर्वमिे िे १७ 
व्या शतकािा शवेट आहि १८ व्या शतकािा आरंभ या काळातील वाङ्मयािे वैहशष्ट्य िोते. आदशइ 
समाजाच्या या स्वप्नािी पूती राजेशािीच्या प नरुद्धाराने व्िावयािी िोती. “िे भाव आहि त्याच्या जोडीनेि 
उद्भविारा असंतोष यािी अगदी पहिली आहि स्पष्ट अहभव्यक्ती १७ व्या शतकाच्या शवेटी आहि १८ 
शतकाच्या प्रारंभी फ्रान्समधील वाङ्मयात राजकीय अद्भ तकथा आहि आदशइ लोकावरील गं्रथ याचं्याद्वारे 
प्रगट झाली. अशा िा मानवी अंतःकरिात उगम पाविारा अक्षय्य झरा असलयाम ळे द ःखी समाज 
हनसगइतःि भहवष्ट्यवादी बनतो. अतीव ग्लानीच्या काळात राष्ट्रे बि धा रम्य भहवष्ट्याच्या स्वप्नात दंग िोतात. 
आहि त्याच्या कलपना स्वैरपिे सामाहजक ध्येये आहि आदशइ लोक हनमाि करतात. या काळात फ्रान्समध्ये 
दृष्टोत्पत्तीस येिाऱ्या सगळ्या ध्येयािें आहि आदशइ लोकािें स्वरूप समान िोते. िी ध्येये आहि स्वप्ने म्ििजे 
पहरपूिइ गिराज्याच्या भहवष्ट्यािे केवळ हनरहनराळे प्रकार िोते. िी गिराज्ये संपूिइ शिाण्या आहि अत्यंत 
सामर्थयइशाली अशा पैतृक राज्यकत्यांवर कें हद्रत असलेली आहि त्याच्यावर अवलंबनू राििारी अशी िोती.” 
[व्फ्लंट – र्हतिासाच्या तववज्ञानािा र्हतिास.] 

 
रूसो या परंपरेतला िोता. मात्र त्याच्या आदशइलोकात िागंलया राजाला स्थान नव्िते. असे 

असूनिी तो प नरुज्जीवनवादी िोता. संस्कृतीकडे पाठ हफरवनू कव्लपत अशा “आकेहडयाच्या 
स विइय गा”कडे [आकेहडया िा ग्रीसिा एक भाग असून प्रािीन काळी तेथे पश पालन वृत्तीने जगिारा स्वप्नाळू लोकसमूि रिात असे. त्यानंी 
आपलया कलपनेप्रमािे ग्रामीि जीवनािी आदशइ अशा नंदनवनािी स विइभमूी हनमाि केली. त्याला उदे्दशून ‘आकेहडयािे स विइ य ग’ असे येथे म्िटले 
आिे.] मानवजातीला तो परत मागे नेऊ र्व्च्छत िोता. राजेशािीवरिा त्यािा हवश्वास उडाला नव्िता. 
त्यािी लोकशािीिी कलपना प्रािीन ग्रीसच्या नगर गिराज्याचं्या साच्यािी िोती. 

 
तसेि रूसो मौहलक हविारवतंिी नव्िता. सगळ्या सामाहजक अहरष्टािें मूळ म्ििून खाजगी 

मालमते्तिा हधक्कार करिारा नीहतवादी अगर हनसगइधमािा उपदेष्टा या दोन्िी दृष्टीनी त्यािी मौहलक 
हविारवंतात गिना िोत नािी. आबे मॉरेली िा सम दायवादी पथंािा द्रष्टा िोता. फूरीएच्या द्वारे १९ व्या 
शतकाच्या समाजवादी िळवळीला त्याने स्फूती हदली. त्यािे हनसगइधमावरिे प स्तक (कॉ द ला नावयेर) 
रूसोच्या “सामाहजक कराराच्या” १० वष ेआधी प्रहसद्ध झाले िोते. त्यात व्यक्त झालेलया भावना रूसोच्या 
मानाने र्तक्या मूलगामी िोत्या की बऱ्याि काळपयंत हददरो त्यािा लेखक समजला जात िोता. मानव 
संवदेनशील सजीव वस्तू असून स खप्राप्ती िे त्यािे ध्येय आिे िे मत मॉरेलीने पूिइतया स्वीकारले िोते. 
स खामागे धाविे िी अनीती नािी. कारि मानवी स्वभाव िा िागंला आहि हनरागस आिे. “नीतीमध्ये 
वासना आहि कतइव्यकमइ याचं्यातील हवरोध अंतभूइत नसतो. वासना रास्त आहि सावइभौम असतात. त्याना 
मोकळीक हदली तर त्या अपाय करिार नािीत. मनोवासनािें पूिइ शमन व्िाव,े पि मािसाना मोि पडिे 
चकवा त्यानंी नीहतभ्रष्ट िोिे िे अशक्यप्राय व्िाव ेअशी व्स्थती शोधून काढिे िी मोठी सामाहजक समस्या 
आिे. लोभाच्या हनमूइलनानेि िी समस्या सोडहवता येईल. कारि लोभ िाि केवळ या जगात द ग इि आिे. 
मानवजातीला लागलेली ती सावइहत्रक कीड असून समाजािा बारीक ताप चकवा क्षयरोग आिे.” ज्यावळेी 
खाजगी मत्ता नष्ट िोईल. आहि संपत्ती साम दाहयक मालकीिी िोईल त्यावळेी िा आदशइलोक प्रत्यक्षात 
येईल. रूसोने यापेक्षा अहधक क्राहंतकारी सामाहजक प नरइिनेिा प रस्कार केला नव्िता. 

 



 

 

अनुक्रम 

मबॅली िा कॅथोहलक पहंडत असून क्रातंीिा आिखी एक हसद्धान्तवादी िोता. तो देववादी असून 
िागंलया देवावर आहि नैहतक कायद्यावर श्रद्धा ठेविारा िोता. त्याने राजकारिातील नीतीच्या स्थानावर 
फार मोठा भर हदला. धमाहशवाय नीती शक्य नािी असे त्यािे मत िोते. त्याने स द्धा सामाहजक हवषमतेिे 
मूळ खाजगी मते्तत असते म्ििून हतिा हधक्कार केला. “त मच्या द ग इिािंी माहलका त म्िी तपासाल तर 
त म्िाला आढळून येईल की त्यातंील पहिला द वा संपत्तीच्या हवषमतेला जोडला गेला आिे.” र्हतिासाच्या 
पिाटकाळी संपत्तीिी साम दाहयक मालकी आहि सामाहजक समता अव्स्तत्वात िोती असे सागंून मबॅलीने 
भहवष्ट्यकालीन आदशइ समाजािी तीि वैहशष्ट्ये राितील असे जािीर करून माक्सइिा ‘शास्त्रीय समाजवाद’ 
पूवइसूहित केला िोता. 

 
आदशइलोकवादी नीत्य पदेशक, हिस्ती सनातनवादाहवरुद्ध हनसगइधमािा प्रिारक, आहि 

सम दायवादािा द्रष्टा या दृष्टीने रूसो एकाकी नव्िता. त्याच्या जोडीला पूवइसूरी िोते, तसेि समकालीनिी 
िोते. त्याचं्या बरोबरीने त्याने आपलया य गधमाला हनव्वळ मनोभावात्मक अहभव्यक्ती हदली. पि बौहद्धक 
दृष्ट्या त्याने तो य गधमइ आत्मसात् केला नव्िता. र्हतिासाच्या हनवािीच्या काळात मानवजातीला ज्यावळेी 
मिान पराक्रमािी कृत्ये मग ती िागंलया करता असोत की वाईटाकरता असोत, करावी लागतात त्यावळेी 
मनोभावाला िलवनू सोडिाऱ्या भाषेत भावनाप्रधान आवािन केले तर अहधक तात्काहलक आहि नेत्रदीपक 
प्रहतसाद हमळतात. म्ििून ज्या वळेी क्रातंीिा स्फोट झाला त्यावळेी प्रबोधनापेक्षािी रूसोिा प्रभाव अहधक 
पडलयािे हदसून आले. तथाहप तववज्ञानात्मक क्रातंीिे मूलगामी राजकीय आहि सामाहजक प नरइिनेच्या 
आवश्यकतेिी जािीव हनमाि केली िोती िे हवसरून िालिार नािी. या नव्या जाहिवनेे रूसोच्या 
वाक्पट त्वाला प्रहतसाद हदला. “वालतेर आहि रूसो दोघेिी एकाि य गािी संताने िोती. पि वॉलतेरमध्ये 
त्या य गािी सवइसाधारि वैहशष्ट्ये उतरली िोती, तर रूसोच्या अंगी त्याि य गािी सामान्यतः कमी 
आढळिारी वैहशष्ट्ये िोती. म्ििून अनेक वळेा ि कीने रूसो अहधक स्वतंत्र ब द्धीिा, मौहलक हविारािंा 
आहि आपलया य गधमाशी कमी समरस झालेला मािूस म्ििून समजला जातो. वस्त तः रूसोच्या 
हशकविीत भरीव असे नाहवन्य फारि थोडे िोते. जरी आपलया य गाच्या हवहशष्ट प्रवृत्तीना त्याने हवरोध केला 
िोता तरी तसा हवरोध करिे िे त्या य गधमाति समाहवष्ट िोते. तो खरोखरीि अहधक मौहलक असता तर 
त्यािा प्रभाव कमी पडला असता.” [व्फ्लंट – र्हतिासाच्या तववज्ञानािा र्हतिास.] 

 
रूसोिे र्हतिासातील स्थान आहि त्याने प्रत्यक्ष वठहवलेलया भहूमकेिे ग िग्रिि यािे िे उत्कृष्ट 

विइन आिे. मानव आपले भहवतव्य घडव ूशकतो िी श्रद्धा त्या य गािा धमइ िोती. रूसोिा “उदात्त वन्य 
मानव” त्या श्रदे्धला “बधंम क्त प्रॉहमहथयस” प्रमािे वाटला. म्ििून त्यािे आवािन सामर्थयइशाली ठरले. 
ज्यानी त्या आवािनाला प्रहतसाद हदला त्यानंा ते अरण्यरुदन वाटले नािी. क ं हठत झालेलया वतइमानावर 
शौयाने आघात करण्यािी ती भयसूिक घंटा िोती. हवज्ञानाने आधीि उजळलेली वाट त्या आवािनाने 
भहवष्ट्याच्या अंधारात अहधक प्रज्वहलत केली. क्रातंीने पौरुषत्वाला उते्तहजत केले. आहि मोठेपिा 
हमळवण्यािी संधी प्राप्त करून हदली. हतिी कृत्ये अद्भ तरम्य िोती तथाहप हतिी शलैी आहि हविार िे 
पूिइपिे अहभजात िोते. हतिी तवव े१८ व्या शतकाच्या तववज्ञानातून जन्माला आली िोती. हतिी कलपकता 
अहभजात प्रािीनत्व आहि ताहववक ब द्धी याचं्या साच्यात ओतली िोती. हतिे य व्क्तवाद प्लयटूाकइ च्या 
प्रामाण्यावर आधारले िोते आहि हतने ब द्धीिी पूजा प्रस्थाहपत केली. 

 
* * * * 
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१७ व्या शतकाच्या अखेरीपयंत धार्वमक आहि यादवी य द्धानंी रं्ग्लंड, जमइनी आहि फ्रान्स िे देश 
उध्वस्त झाले िोते. या य द्धाचं्या आठविीम ळे जीवनाकडे पिाण्याच्या भाव क वृत्तीहवषयी अश्रद्धा हनमाि 
झाली कारि त्या वृत्तीने प्रबळ मनोहवकार व धमइवडेेपिा याचं्यात जीवनािे अधःपतन झाले. हत्रदश वार्वषक 
य द्धात जमइनी ितबल िोऊन आध्याव्त्मक मूच्छइनेत लोळत पडला. रं्ग्लंडमध्ये लॉकने भाव कतेहवषयी 
नापसंती दशइहवली िोती. १४ व्या ल ईच्या कारकीदीत फ्रान्स औदाहसन्याच्या य गातून बािेर पडून ब द्धीच्या 
य गात प्रहवष्ट झाला. दीघइ कालानंतर त्याला स व्यवस्था, स रहक्षतता आहि हदखाऊ समृद्धी यािंा कालखंड 
अन भवायला हमळाला. राजेशािीिा सामाहजक पाया असलेलया वगाच्या दृष्टीने ते स विइय ग िोते. 
कॉलबेरच्या शिािपिािा उपयोग करून राजेशािीिा सामाहजक पाया हवस्तृत करण्यािा प्रयत्न राजाने 
केला. सरंजामी अहभजनशािीिे आसन डळमळीत करण्यासाठी राजा आहि प्रजा यािें प्रत्यक्ष संबधं 
स्थाहपत करिे िा त्या धोरिािा िेत  िोता. आपलया सरदार लोकािंा नेता िोण्याऐवजी आपलया प्रजेिा 
सद्हितैषी रक्षिकता िोण्यािा आव त्याने आिला. प्रजेला वाटिाऱ्या हपतृभावनेम ळे राजेशािीला बळकटी 
आली. आहि प्राप्त व्स्थतीशी एकहनष्ठ राििे िी सावइहत्रक भावना झाली. सततच्या य द्धािा शवेट झालयाम ळे 
शतेकऱ्यािंी स टका झाली आहि शातंता व स व्यवस्था प्रस्थाहपत झालयाम ळे आपली अनेक द ःखे हवसरून ते 
त्या राजवटीवर आसक्त झाले. कोित्यािी नाहवन्याहवषयी सामान्यतः अश्रद्धा हनमाि झाली िोती. 
प रािमतवादी िेतनेने अहभजात हवदे्यला िालना हदली. न्यटूनप्रिीत हवश्वशास्त्रात प्रकट झालेली हनयमबद्ध 
हवश्वािी कलपना अहभजात प रािमतवादी वातावरिात िपखल बसली. हनसगाच्या कायद्याप्रमािे हनर्ववघ्न 
प्रपिं करिे िे जगािे भहवतव्य आिे. मात्र त्यासाठी हनसगाच्या स व्यवव्स्थत प्रहक्रयेत मनोहवकारािंा 
अडथळा येता कामा नये. म्ििून त्यानंा ब द्धीच्या पिाऱ्यात ठेवले पाहिजे. ब हद्धवाद आहि प्राप्त व्स्थतीिे 
रक्षि िी एकि समजली गेली. पि तो खरा ब हद्धवाद नव्िता. तर अहभजातवाद िोता. अद्भ तरम्यवादी 
आंदोलन िे या प रािमतवादाच्या िेतनेहवरुद्ध बडं िोते. प रािमतवादाने अहभजात हवद्याचं्या प्रामाण्याच्या 
सािाय्याने स्वतःला ब हद्धप्रमाहित केले. म्ििून ऐहतिाहसक दृष्ट्या अद्भ तरम्यवाद िा त्या मिान क्रातंीिा 
मूलाधार िोता. या अथाने १८ व्या शतकाच्या शास्त्रीय हनसगइवादी तववज्ञानाने प रस्कारलेलया ब हद्धवादाशी 
त्यािा हवरोध नव्िता. या ब हद्धवादानेि क्रातंीिी भहूमका तयार केली िोती. या दोन वादानी हमळून १४ व्या 
ल ईच्या य गाच्या अहभजातवादाहवरुद्ध बडं केले. त्यािीि पहरिती मिान क्रातंीत झाली. [“अद्भ त–रम्यवाद िे 
ब द्धीिे बंड नव्िे, मनोभावात्मक आवेग नव्िे आहि वास्तवापासून पळवाटिी नव्िे. संशोधनािे ते एक पयइटन असून त्यात संपूिइ मानव िा धनी 
असतो. त्यािी ब द्धी र्च्छेला अतूट साधंलेली असून त्याचं्या आकाकं्षानंा ती मागइ दाखहवते आहि त्याच्या कृत्यािंी फहलते जतन करते. ब द्धी आहि 
र्च्छा या वेगळ्या आहि अमूतइ मानलया तर त्या बरोबरीनेि प्रपिं करतात. त्यापैकी एक कधी गरजेच्या पे्ररिेप्रमािे तर कधी द सरी एखाद्या 
साधनािा उपयोग करून प ढे जाईल. दोन्िी हमळून आम्िी उत्सािाच्या क्षिी हजला संस्कृती म्िितो हतिी बाधंिी करतात आहि हवषादाच्या क्षिी 
आम्िाला िे हदसते आहि जािवते की ब द्धी आहि र्च्छा या दोिोंिी कसोटी लावनू पिाता संस्कृती आपलया ध्येयाच्या दृष्टीने फार अप री पडते आहि 
मग मानवाच्या मोठेपिाति त्यािा द बळेपिा आिे या अद्भ त रम्यवादी सत्यािी आम्िाला आठवि येते.” 

–Jacques Barzon, ‘Romanticism and the Modern Ego’] 
 

सामाहजक करारािे तवव िे क्रातंीच्या हविाराला रूसोिी म ख्य देिगी िोते. िे तवव म ळात 
ब हद्धवादी परंपरेतील िोते. ग्रोहतयस, प्य फेन्दॉफइ  यानंी ते प्रथम माडंले िोते. िॉबजने त्याला हनहित आकार 
हदला आहि शवेटी लॉकने आपलया राजकीय तववज्ञानािा पाया म्ििून त्यािा हवस्तार केला. [“रूसोिी 
मौहलक प्रहतभा आहि त्यािे वैहशष्ट्य जरी तत्कालीन प्रत्येक लक्षिावर उमटली िोती तरी सामाहजक करारािी तववे सवइ मिववाच्या गोष्टीत लॉक 
आहि हसडने याचं्यापासून घेतली आिेत. आहि जेथे ती मूळ स्वरूपापासून दूर जातात तेथे ती असमंजस वाटतात.” 

 
– Lecky, ‘The Rise of Rotionalism in Europe.’] माँतेव्स्कय ने िे पूवइप्राप्त तवव अन भववादाच्या दृष्टीने हसद्ध 

करण्यािा प्रयत्न केला. राजकीय दृष्ट्या माँतेव्स्कय  रूसोिा ग रु िोता. आपलया सामाहजक कराराच्या 
कलपनेिा वारसा रूसोने आपलया ग रूकडून घेतला; पि तो प नः आधीच्या पूवइप्राप्त तववाकडे मागे वळला. 
सामाहजक कराराच्या पहिलया मस द्यात त्याने हलहिले िोते “मािसानंा एकत्र आिण्यािे िजारो मागइ 
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आिेत. पि खरोखरीि त्यािंी एकी करण्यािा एकि मागइ आिे. म्ििून या गं्रथात राजकीय समाजाच्या 
रिनेिी केवळ एकि पद्धती मी सागंिार आिे. सध्या अव्स्तत्वात असलेलया संस्थाचं्या प्रकारापंैकी 
कदाहित् कोितेिी दोन प्रकार एकाि पद्धतीने उत्पन्न झाले नसतील आहि त्यापंैकी एकिी मी 
दाखहवलेलया पद्धतीने घडला नसेल. पि मी समाजािे िक्क आहि पाया शोधीत आिे. वस्त व्स्थतीबद्दल मी 
वाद घालीत नािी.” [C. E. Vaughan, The Political Writings of Rousseau.] करारािी कलपना राजकीय 
शासनपद्धतीच्या हसद्धान्तािा हवकास िोण्याच्या दृष्टीने फार उपय क्त ठरली. पि रूसोिे िे तवव 
र्हतिासदृष्ट्या खोटे आिे. [िे तवव “अहतशय अनैहतिाहसक स्वरूपािे आिे. – ऐहतिाहसक अन भवापासून फारकत झालेलया अटकळी, 
गढेू आहि हवतंडवाद यािे ते प्रहतफल आिे.” 

 
– व्फ्लंट :– ‘र्हतिासाच्या तववज्ञानािा र्हतिास.] अठराव्या शतकाति नव्िे तरनंतर स द्धा सामाहजक 

करारािी कलपना िी लोकशािीच्या राजकीय तववज्ञानािा पाया समजली जात िोती. परंत  रूसोने त्या 
कलपनेतील धोका गर्वभताथाने उघड केला िोता. तरीिी दीघइकाळपयंत िा धोका राजकीय हविारवतं आहि 
घटनापहंडत याचं्या नजरेतून हनसटला िोता. 

 
अठराव्या शतकाच्या क्राहंतकारकानंी समाजसंघटनेिा उगम म्ििून कराराच्या तववािे उत्सािाने 

स्वागत केले. कारि त्याने राजाचं्या दैवी िक्काच्या प्रामाण्यावर आधारलेली ज नी व्यवस्था बदलण्यासाठी 
नव्या राजवटीला ऐहिक अहधष्ठान हमळवनू हदले. त्याम ळे राजकीय िेतू साध्य झाला. क्राहंतवाद्यात रूसो 
लोकहप्रय िोता त्यािे कारि िे िोते. “सामाहजक करार िा फ्रें ि क्रातंीच्या बि तेक नेत्यािें बायबल िोता. 
पि धमइगं्रथाचं्या नशीबी जे येते तेि त्याच्यािी नशीबी आले. त्याचं्यापैकी हकत्येकानी ते काळजीपूवइक 
वािलेिी नव्िते आहि ज्या थोड्यानी वािले त्यानंा ते फारि थोडे समजले. रूसोच्या सावइजहनक र्च्छेच्या 
तववाम ळे नेत्यािें लोकाशंी गूढ तादात्म्य िोिे शक्य झाले. त्यासाठी मतपेटीसारख्या व्याविाहरक 
उपकरिाच्या सािाय्याने संमती हमळहवण्यािी गरज नव्िती. प्रत्यक्ष व्यविारात त्यािे पहिले फळ म्ििजे 
रोबवॅ्स्पएरिी कारकीदइ िोय. रहशया आहि हवशषेतः जमइनी याचं्या ि कूमशाह्या या अंशतः रूसोच्या 
हशकविीिा पहरिाम आिेत.” [Bertrand Russell, History of Western Philosophy.] 

 
रूसोने हवशद केलेली सामाहजक करारािी उपपत्ती लोकशािी असाध्य आिे असे हसद्ध करते. 

त्यािी लोकशािीिी कलपना प्रािीन ग्रीसच्या नगरराज्याच्या कलपने बरि कूम िोती. १८ व्या शतकात 
ज्यावळेी देश्य राजवटीनी मोठमोठे प्रदेश आहि अफाट लोकसमूि अंहकत केले त्यावळेी प्रत्यक्ष लोकशािी 
अमलात येिे शक्य नािी िे उघड झाले म्ििून रूसोने आक्रोश केला :– “िे लोक देव असते तरि त्यािें 
शासन लोकशािी झाले असते; र्तके पहरपूिइ शासन मानवाकरता नसते.” स धारलेलया जगात देव तर 
नव्ितेि पि िागं लपिा आहि साधेपिा यानंी य क्त असे “उदात्त वन्य मानव” िेस द्धा भतूकाळात जमा 
झाले िोते. रूसोने साहववक संतापाच्या अग्नीने संस्कृती भाजून काढली आहि उदात्त वन्यावस्थेच्या 
सद्ग िािंा उत्कटतेने उपदेश केला. याला धरून त्याने शासनसंस्थेच्या उपपत्तीसि आपले राजकीय 
तववज्ञान हवकहसत केले. त्यावळेी त्यािी भहूमका अत्यंत तकइ हनष्ठ िोती. स धारलेलया जगात लोकशािी 
शक्य नव्िती आहि नैहतक दृष्ट्या हवकृत असा स धारलेला मानव प्राथहमक समाजािा साधेपिा आहि 
श द्धपिा याचं्याकडे परत जािे शक्य नव्िते म्ििून लोकाचं्या सावइभौमत्वािे प्रहतहनहधवव “लोकहनय क्त 
अहभजनशािी”कडे स पूतइ िोिे िे अटळ आिे. स व्यवव्स्थत समाज आहि व्स्थर शासन यािंा केवळ िाि 
पाया आिे. येिेप्रमािे स धारलेलया जगात सामाहजक करारािे कायइ िालते. 
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अशा प्रकारे सकृद्दशइनी लोकशािी तवव सते्तिे प्रहतहनधान आहि कें द्रीकरि यािे समथइन करते. 
त्याम ळे व्यविारात लोकशािी िी एक पोकळ आहि फसवा उपिार ठरली. ‘सामाहजक करार’ िा “प्रत्येक 
सिकाऱ्याने आपलया सवइ िक्कासि संपूिइ अहधकार सगळ्या समाजाला समर्वपत करिे यात समाहवष्ट आिे. 
प्रत्येकजि आपलया सवइस्वािे दान करीत असलयाम ळे सवइ समान अवस्थेत असतात.” स्वातंत्र्यािी चकमत 
देऊनि समता साध्य करता येते. स्वातंत्र्यािा अभाव म्ििजे दास्य िोय. म्ििून सामाहजक कराराने 
प्रस्थाहपत केलेली समता िी दास्यािी समता िोईल. 

 
रूसोच्या शासनसंस्थेच्या हसद्धातंातील लोकशािी म्ििजे केवळ जन्मतःि मेलेले अभइक आिे. 

र्तकेि नव्िे तर सवाहधकारशािी िीि केवळ व्यविायइ मूलतवव आिे िे त्यात गृिीत धरण्यात आले आिे. 
“प्रत्येक व्यक्तीसाठी जर हवहशष्ट िक्क राखून ठेवले तर व्यक्ती व्यक्तीत वाद उत्पन्न झालयानंतर हनिइय 
देण्याला सवइमान्य वहरष्ठ असा कोिी राििार नािी. आहि प्रत्येकजि एकेकाम द्यावर स्वतःि न्यायाधीश 
िोऊ पािील. मग सगळेि लोक सगळ्याि म द्यावर स्वतःि न्यायाधीश िोऊ लागतील. करारपूवइ हनसगािी 
अवस्थाि अशाप्रकारे िालू रािील आहि परस्पर सािियइ िे अहनवायइपिे हनकामी आहि ज ल मािे िोईल.” 
व्यक्तीिे िे संपूिइ अहधकारदान, हतिा साम दाहयक अिंकाराच्या नव्या देवाच्या वदेीवर द सऱ्यासाठी 
जािारा बळी, यािे समथइन करण्यासाठी रूसोने आपलया आदशइलोकातील नैसर्वगक अवस्थेिे तवव 
म कायाने टाकून हदले. त्या अवस्थेतील मानव िा साधाहसधा आहि िागंला असतो, िी भहूमका सोडून 
रूसोने िाबजिे मत स्वीकारले. िाबजच्या मताप्रमािे ज्यावळेी प्राथहमक मानव हनसगाच्या अवस्थेत िोता 
त्यावळेी सगळ्यािें सगळ्याहवरुद्ध य द्ध िालू िोते. 

 
“रुसो िाबज प्रमािेि ज्या कराराच्या पायावर समाज संघहटत करू र्व्च्छत िोता त्या कराराप्रमािे 

राज्य करिारी र्च्छा चकवा सावइभौम सत्ता िी अहवभाज्य, अमयाद, हनरुपाहधक असते. फक्त जेथे िाबज 
संपूिइ सावइभौमत्व एका व्यक्तीच्या र्च्छेला स पूतइ करतो, तेथे रूसो ते साम दाहयक र्च्छेवर सोपहवतो. 
िाबजने (Leviathan) “आस रीयंत्रा”त हिहत्रत केलेले ध्येय राजसत्ताक ि कूमशािीिे आिे. ‘सामाहजक 
करारा’मध्ये रेखाटलेले ध्यय लोकसत्ताक ि कूमशािीिे आिे. [Flint, History of the Philosophy of History.] 
रोबवॅ्स्पअेरने रूसोच्या कलपना अमलात आिण्यािा प्रयत्न केला. त्यािा पहरिाम मिानक्रातंीिे दिशतीच्या 
राज्यात अधःपतन िोण्यात झाला. ि कूमशािी सत्ता काबीज केलयानंतर रोबवॅ्स्पअेरने ब द्धी झ गारून हदली 
आहि देवािी पूजा स रू केली. 

 
र्हतिासातील हवशषे मिववािी गोष्ट अशी की िाबजच्या राजसत्तावादी हसद्धान्तािा राजसत्ताकाच्या 

प्रहतगामी प्रहतहक्रयेशी कािीिी संबधं नव्िता. पि रूसोिी कलपना राज्यसंस्थेिा तववचितनात्मक 
हविाराचं्या घडिीत प्रहवष्ट झाली आहि हफश्तच्या द्वारे २० व्या शतकाच्या लोकशािी हवरोधी धमइयोद्ध्यानंा 
रूसोच्या या हपतृधनािा वारसा हमळाला. िागं लपिा आहि साधेपिा यानी य क्त अशा रूसोच्या उदात्त वन्य 
मानवापेक्षा िॉबजच्या नैसर्वगक अवस्थेतील मानवािे हित्र सत्यव्स्थतीला अहधक जवळिे आिे. िॉबजिे हित्र 
शास्त्रीय गृिीततत्व िोते आहि ते अगदी अप ऱ्या अन भववादी ज्ञानावर आधारलेले असलयाम ळे सदोष िोते. 
रूसोिी कलपना िी भावनाप्रधान िोती. १४ व्या ल ईच्या कारकीदीतील भ्रष्टािार, उच्छंृखलपिा आहि 
कडवी रुढीहप्रयता यािा सवइथैव रास्त असा वीट त्याला आला िोता. त्यािा रंग त्या कलपनेवर िढला 
िोता. ल ईच्या राजवटीिे िे सवइदोष १८ व्या शतकात स द्धा समाजाच्या वरीष्ठ वगात रेंगाळत िोते. 

 



 

 

अनुक्रम 

सामाहजक प्रश्नाकडे पािण्यािा रूसोिा दृहष्टकोि िा कधीिी शास्त्रीय नव्िता. तो हनव्वळ 
आत्महनष्ठ प्रहतहक्रयेच्या स्वरूपािा िोता. पूवाय ष्ट्यातील अन भवाम ळे त्याच्यात कडवटपिा आला िोता. 
आहि त्या गढूळ मानहसक अवस्थेतून त्यािा र्हतिासािा हनराशावादी दृहष्टकोि, प्रगहतहवरोध आहि शाप 
समजून संस्कृतींिा हधक्कार या गोष्टी उद्भवलया. [“वृद्धापकाळी रूसोिे हविार वेगळे झाले. संस्कृतीच्या अवस्थेच्या आधीच्या 
कालपहनक समाजपूवइ अवस्थेिे विइन करताना तो हलहितो, ‘त्या अवस्थेत मानवाच्या वतइनात सिजप्रवृत्तीऐवजी न्याय आहि त्याच्या कृतीत पूवी 
नसलेली नीती िी आता नव्याने आलयाम ळे फार हवलक्षि बदल झाला. त्यानंतर ज्या वेळी शारीहरक पे्ररिािंी जागा कतइव्यानी आहि वासनािंी 
जागा िक्कानंी घेतली, त्यावेळी स्वतःिाि हविार करिाऱ्या मानवाला वेगळ्या तववानंा अन सरून वागिे भाग पडते आहि स्वतःच्या पे्ररिानंा 
अन सरण्या पूवी ब द्धीला कौल लाविे अवश्य आिे असे आढळून यत. जरी या अवस्थेत हनसगापासून हमळालेले कािी फायदे तो गमावतो, तरी 
त्याऐवजी र्तर र्तके मोठे फायदे त्याला हमळतात की जर त्याला या नव्या अवस्थेच्या दोषानी पूवीपेक्षािी खालच्या पातळीवर नेले नसते, तर त्या 
अवस्थेपासून त्याला कायमिे दूर नेिाऱ्या स खकर क्षिाला धन्यवाद देिे भाग पडले असते. मूखइ आहि अकलपक प्रािी िोण्याऐवजी तो एक स ब द्ध 
प्रािी आहि मानव झाला असता.” – (सामाहजक करार). पि आपलया राजकीय तववज्ञानािे मूलतवव म्ििून सावइजहनक र्च्छेिे तवव स्थापन 
करून रूसोने स्वतःिेि खंडन केले.] वतइमानािा वीट आलयाम ळे भहवष्ट्याहवषयी त्याला आशा वाटत नव्िती. कारि 
गतेहतिासाकडे त्यािी पािण्यािी दृष्टी दोषान्वषेिािी िोती. गतकालात जर नैहतक प्रगती झाली नािीं तर 
मग अनीहतमान् वतइमानामागून अहधक िागंला भहवष्ट्यकाल येिे शक्य नािी. 

 
रूसोिे भहवष्ट्यािे हित्र–अद्भ तरम्य ‘आस री यंत्रा’िे हित्र िे ब हद्धप्रामाण्याच्या सािाय्याने 

स्वातंत्र्यािे ध्येय गाठू र्व्च्छिारानंा फारसे उत्सािदायक वाटले नािी. रूसोने मानवजातीवर “लोकसत्ताक 
ि कूमशािी” लादली. कारि स धारलेलया मानवािी नीहतभ्रष्टता आहि हवकृती िी लक्षात घेता अशा 
ि कूमशािीच्या भहवतव्यातून मानवजात हनसटिे शक्य नसते. यापेक्षा अहधक कािी िागंले घडिेिी शक्य 
नसते असे त्याला वाटत िोते. साध्या नैसर्वगक अवस्थेत आनंदाने राििाऱ्या उदात्त वन्यमानवािी कलपना 
िी रूसोने स्वतःच्या सान्त्वनाथइ स्वतःि घेतलेले पाहरतोहषक िोते. सामाहजक करारािे तवव त्याने स्वतःि 
कलपनेने हनमाि केलेलया दंतकथेवर उभारलेले िोते. “मानव जन्मतःि स्वतंत्र असतो परंत  सवइत्र तो 
शृखंलाबद्ध आिे.” रुसोच्या राजनैहतक प्रबधंाच्या या पहिलयाि वाक्यातील वक्तृत्वपूिइ उन्मेषािा पहिला 
भाग म ळीि सत्य नािी. [“मानव िा जन्मतः म क्त नसतो. जसजसा तो मानवपदाला येत जातो तसतसा तो म क्त िोत जातो. आहि 
जसजसा तो म क्त िोत जातो तसतसा तो मानव िोत जातो. जेव्िा तो आत्मस्वरूपी िोतो त्यावेळी त्याला आत्मस्वरूपािे ज्ञान िोते.” 

 
– व्फ्लंट – ‘र्हतिासाच्या तववज्ञानािा र्हतिास.’] फार झाले तर ते पोथीबदं हवधान आिे असे म्ििता येईल. 

त्या वाक्याच्या द सऱ्या भागािा गर्वभताथइ म क्त िोण्याला मानव पात्र नािी असा िोतो. िे दोन्िी भाग 
परस्परानंा छेद देतात. स धारलेलया मानवजातीप ढे मग प्रश्न उभा राितो तो असा की कालपहनक नैसर्वगक 
अवस्थेकडे परत जाव ेका स्वातंत्र्याहशवाय समतेिा फसवा आदशइलोक पतकरावा? मािसाला प्रत्येक 
हठकािी जखडिाऱ्या बेड्या संस्कृतीने हनमाि केलया आिेत. मानव िा स्वतःच्या दास्याला जबाबदार 
आिे. कारि संस्कृती त्यािीि हनर्वमती आिे. रूसोच्या साऱ्या प्रासाहदक वक्तृत्वातून हनष्ट्पन्न िोिारे तार्वकक 
हनगमन म्ििजे मानव केवळ वाईट गोष्टीि हनमाि करतो िे िोय. तर मग त्याच्या मूळच्या िागं लपिािे 
काय? रूसोिी प्रासाहदकवािी असे जािक प्रश्न डावलते. [“कािी लेखक असे असतात की सत्य आहि असत्य यातील 
भेदािी अहतशयोक्ती केलयाखेरीज ज्याना हनिइय घेिे शक्य िोत नािी आहि र्तके असूनिी स्वतः स्वीकारलेलया मतािे समथइन करण्याकहरता 
तकइ शक्तीिी देिगी प्राम ख्याने ज्याना लाभली आिे अशा लेखकापैंकी रूसो िा एक िोता. त्याच्यापेक्षा हवरोधाभासात अहधक बेभानपिे ब डी 
मारिारा चकवा हवरोधाभासािे अहधक कौशलयपूिइ रीतीने समथइन करिारा द सरा कोिी नािी.” – लेकी – ‘य रोपातील ब हद्धवादािा उदय’] पि 
त्याच्या ग िािंी म क्तपिे ििा करूनिी कोिीिी हिहकत्सक हवद्याथी सृजनशील कलपकतेच्या सािाय्याने 
ब द्धीला बळकटी आििाऱ्या अद्भ तरम्यवादी आंदोलनाला प्रारंभ केलयािे श्रेय त्याला देिार नािी. रूसो 
िा स्पष्टपिे ब हद्धप्रामाण्य हवरोधी िोता. आहि त्यािी गढूळ कलपनाशक्ती हवध्वसंक िोती ती हनमािक 
नव्िती. पि हनसगइ आपला सूड उगवतोि. र्हतिास िी उत्क्रातंीिी प्रहक्रया आिे असे मानण्याला रूसो 
असमथइ िोता. त्यातूनि तकइ दृष्ट्या लोकसत्ताक ि कूमशािीिा त्यािा दृहष्टकोि हनमाि झाला. 



 

 

अनुक्रम 

करारािी कलपना रूसोने पोथीहनष्ठेने व हवस्ताराने माडंण्यापूवीिी समाजसंघटनेिा पाया या दृष्टीने 
ती राज्यशास्त्रािे एक गृिीत तवव मानले जात िोती. पि रूसोने त्यात सावइभौमत्वािी– ‘सावइजहनक 
र्च्छे’िी मौहलक कलपना अन स्यतू केली. ब हद्धवाद आहि स्वातंत्र्य याचं्यातील कालपहनक हवरोधािे स्वरूप 
आता हतला राहिले नािी. १८ व्या शतकातील तववज्ञ आहि रूसो याचं्यातील संघषइ िा श्रद्धा आहि ब द्धी, 
हवज्ञान आहि लोकभ्रम यािंा ज नाि झगडा िोता. [“मानवी स्वभावाच्या हवहवध रूपाचं्या मागे मानवािे सवव आहि ज्या योगे 
त्याच्या हनरीक्षिानंी हवधात्यािे अव्स्तत्व हसद्ध िोते तो स प्त कायदा िी दोन्िी शोधून काढिारा रूसो िा पहिला िोता. न्यटून आहि रूसो याचं्या 
मताप्रमािे देवािे मागइ न्याय्य ठरतात. आहि म्ििून पोपिा हसद्धातं खरा आिे.” – काटं, Fragments. 

 
“अठरावे शतक ब द्धी आहि हवज्ञान याचं्या श्रदे्धला हिकटून िोते. त्याचं्यामध्ये त्याला मानवाच्या सावइभौम सते्तिे दशइन झाले. मानवािे 

आध्याव्त्मक पहरवतइन आहि नव्या अहधक स खी मानव्यािी हनर्वमती यासाठी मानवाच्या बोधशक्तीिा पूिइ हवकास म्ििजे त्याच्या बौहद्धक शक्तीिे 
संवधइन िोिे आवश्यक आिे, अशी त्या शतकािी हनष्ठा िोती. रूसो या श्रदे्धपासून फ टून बािेर पडला. आपलया ‘पहिलया प्रबंधा’त कला आहि 
हवज्ञान याच्या हवरुद्ध ज्या आवेशाने त्याने िल्ला िढहवला तसाि श्रदे्धवरिी िढहवला.” – अन्इस्ट कॅहसरेर ‘रूसो, कान्ट आहि गटे.’] रूसोिे 
हवश्वकोशकाराशी मतभेद िोते ते सगळ्या मानवी र्हतिासाच्या या हिरंतन प्रश्नावरि िोते. “तववववेयानंी 
नैहतक न्याय म्ििून देवसंकेताहवरुद्ध जी गोष्ट गृिीत धरली तीि मी देवाच्या अव्स्तववािा प रावा समजतो.” 
[रूसो – ‘अेहमल’] रूसोिा अद्भ तरम्यवाद अहतहरक्त असूनस द्धा तो कॅव्लव्िनवादाच्या परंपरेतून बािेर पडू 
शकला नािी. मानवी जीवन नैसर्वगक अवस्थेत िागंले असले तरी ते पापमय असते या कॅव्लव्िनवादाच्या 
पूवइग्रिाम ळे त्यािे संस्कृहतहवषयीिे अगदी अनैहतिाहसक मत बनले िोते. तसेि मानव िा पापी असून त्याला 
मोकळा सोडलयास तो वाईटि करील; परंत  ईश्वर स व्यवव्स्थत समाजहनर्वमतीिी आपली र्च्छा प्रकट 
करण्यासाठी मानव आहि देश यािंा उपयोग करतो या कॅव्लव्िनवादी पोथीहनष्ठ मताम ळेि मानवीसमाज 
स व्यवव्स्थत पद्धती हनमाि करू शकतो यावर त्यािा हवश्वास िोता. रूसो आपलया राजकारिासाठी ऐहिक 
अहधष्ठान शोधत िोता, असे हदसले तरी सावइजहनक र्च्छेच्या अध्यात्मशास्त्रीय कलपनेच्या योगाने त्याने 
राजकारिात प्रयोजनवाद घ सडला. सावइजहनक र्च्छा िी दैवी र्च्छेिे कायइ िालहवण्यािे साधन असते. 
१८ व्या शतकािा शास्रीय हनसगइवाद आहि ऐहिक संस्कृती िी हरनेसन्समध्ये पराकोटीला गेली िोती. रूसो 
िा कािी हरनेसन्सिा मािूस नव्िता. तो धमइस धारिेच्या परंपरेतील िोता. वस्त हनष्ठ दृष्ट्या १९ व्या 
शतकातील क्रातं्य त्तरकालीन अद्भ त-रम्यवादात स्पष्टपिे व्यक्त झालेलया प्रहतगामी प्रवृत्तींिा तो प्रहतहनधी 
िोता. 

 
सावइजहनक र्च्छेिे तवव राज्यसंस्थेच्या अध्यात्मशास्त्रीय आहि जीवचपड कलपनेिा पाया आिे. 

सावइजहनक र्च्छा आहि सवइ लोकािंी र्च्छा याचं्या मध्ये रूसोने भेद केला िोता. त्यावर पसंतीदशइक टीका 
करतानंा िेगेलने हलहिले :– “िाि भेद रूसोने सतत आपलया दृहष्टपथात ठेवला असता तर त्याने 
राज्यसंस्थेच्या हसद्धान्तात अहधक मोलािी भर घातली असती.” [िेगेल – ‘तकइ शास्त्र’] ख द्द रूसोिी 
शासनसंस्थेिी कलपना मानव स्वरूपाकडे झ किारी िोती. हवश्वकोषाकरता हलहिलेलया राजकीय 
अथइशास्त्रावरच्या हनबधंात त्याने राज्यसंस्थेिे “मानवी देिाप्रमािेि सजीव स बद्ध देि” अशा शबदात विइन 
करून हतिे मान षीकरि केले. सामाहजक करारात राज्यसंस्था िी “नैहतक आहि साम दाहयक प रुष” िोती. 
राजसत्ता वगळली गलयाम ळे रूसोच्या राजकीय हसद्धान्ताने ‘लोकाचं्या मंडळािें’ ि कूमशािीत रूपातंर 
िोण्यािा स्पष्ट मागइ दाखवनू हदला. १४ व्या ल ईच्या हपशाच्चाने िा “लोकशािीिा द्रष्टा” पछाडला गेला 
िोता. त्याने “लोकसत्ताक ि कूमशिा” आपि दैवी र्च्छेिे वािन आिो असा िक्क सागंू शकत िोते. आहि 
“राज्य म्ििता? मीि राज्य आिे!” (L’etat c’est Moi) असे जािीर करू शकत िोते. रूसोने आपलया 
र्हतिासाच्या हसद्धान्तािे मान षीकरि केले. खहित त्याला प्रगती िवी िोती पि ती प च्छगतीने. 
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रूसोने आपलया हसद्धान्तािे जे प्रयोजनवादी समथइन केले ते त्यािा वैयव्क्तक पूवइग्रि म्ििून जरी 
बाजूला सारले तरी सावइजहनक र्च्छा िी साम दाहयक अंिकारािी एक कव्लपत कथा िोती. तीत 
साम दाहयक अिंकार िा करारबद्ध जीवन जगिाऱ्या मािसाच्या र्च्छा आहि कामना याचं्या 
गोळाबेरजेपेक्षािी पलीकडिा असतो. त्याच्या सावइजहनक र्च्छेत सवाहधकाहरत्वािा जो गर्वभताथइ िोता तो 
कान्टने स्पष्ट केला. काटंने हलहिले, “ज्या कृत्याच्या द्वारे लोक स्वतःिी शासनसंस्था बनहवतात ते कृत्य 
चकवा अहधक योग्य शबदात सागंावयािे म्ििजे त्या कृत्यािी कलपना िीि मूळिा करार असते. आहि त्या 
कृत्यात चकवा कलपनेत त्या शासनसंस्थाचं्या कायदेशीरपिािी घडि पािता येते. त्या मूळच्या कराराम ळे 
सगळे लोक आपलया वरकरिी स्वातंत्र्यािे समपइि करतात. ते अशा करता की एका समान वस्तूिे घटक 
म्ििजेि राज्यसंस्था म्ििून मानले जािारे लोक या नात्याने ते स्वातंत्र्य तात्काल परत हमळाव.े िा करार 
अवश्यतया सत्यवस्तू मानली पाहिजे असे नािी. खरोखरीि ती शक्य कोटीतील स द्धा नािी. ती केवळ एक 
ब द्धीिी कलपना आिे. आहि ब द्धी िी हनःसंशय सत्यवस्तू आिे. यािाि अथइ असा की, प्रत्येक 
कायदेपहंडताला आपले कायदे अशा रीतीने जािीर करण्याला ती भाग पाडीत असते की ते समस्त 
लोकाचं्या संय क्त र्च्छेतून उद्भवले असावते. आहि नागहरक िोऊ र्व्च्छिारा प्रत्येक प्रजाजन अशा 
र्च्छेला संमती देण्यात सिभागी असतो असे मानले पाहिजे.” [कान्ट – कायद्याच्या हसद्धान्तािा आध्याव्त्मक पाया.] 

 
सावइजहनक र्च्छा िी सवांच्या र्च्छेशी तंतोतंत ज ळिारी नसते या गोष्टीवर िेगेलने हवशषे भर 

हदला. समाजातील प्रत्येक व्यक्ती सािहजकपिे स्वतःच्या वैयव्क्तक स्वाथासाठी धडपडत असते. पि 
कराराच्या योगाने सगळे लोक समान हितािी वृद्धी करण्याला बाधंलेले असतात. पि व्यविारात समान 
लोकाचं्या समाजात व्यक्तीिे हित आहि समान हित यािंा परस्पर छेद जातो. आहि मागे हशल्लक रािते ते 
समानहित वृचद्धगत करण्यािे करारािे कतइव्य. ते पार पाडिाऱ्या वैयव्क्तक र्च्छािंा सम च्चय म्ििजेि 
सावइजहनक र्च्छा. रूसोिी िी सावइजहनक र्च्छा उघड रीतीने अध्यात्म शास्त्रीय असून हतच्या अहभव्यक्तीला 
योग्य भौहतक माध्यम सापडले पाहिजे. िे माध्यम म्ििजे “लोकहनय क्त अहभजनसत्ता” चकवा “लोकसत्ताक 
ि कूमशािी” िोय. ‘लोकहनय क्त अहभजनसत्ता’ िे ख द्द रूसोिेि शबद आिेत. ओघानेि लोकािंी अहधकरिे 
चकवा नेते िी सावइजहनक र्च्छेिी संस्था रूपे म्ििून अवतरली. रूसोिी लोकशािी हतच्या पूिइ हवनाशानेि 
साध्य िोते. 

 
रूसोिा राजकीय हसद्धान्त िा संहदग्ध आहि भयावि असला तरी त्यािी धार्वमक मते नेिमीि 

अगदी स्पष्ट नसली तरी हनियात्मक िोती. या बाबतीतस द्धा स संगती आहि स्थैयइ यािंा अभावि िोता. 
देववाद्यािंा हनसगइधमइ काव्यात जमा िोऊ शकेल. परंत  रूसोिी कॅव्लव्िनवादावर अढळ हनष्ठा असलयाम ळे 
तो नीती आहि सौंदयइ याचं्या मूलयािें अहधष्ठान कािीशा गूढ धमात शोधिारा सहिष्ट्ि  देववादी िोऊ शकला 
नािी. रूसोने प्रत्यक्षात देवािे शास्त्र हवस्तराने माडंले. ते प ढे प्रोटेस्टंट ईश्वरहवज्ञानी मंडळींना स्वीकारािइ 
वाटले. त्याने असे प्रहतपादन केले की देवावरील श्रद्धा सवइ ब हद्धप्रमाि य व्क्तवादाच्या पलीकडे असली 
पाहिजे. प्रत्येकाच्या गूढ अन भवातून ती उत्पन्न िोते आहि त्या दृष्टीने ती नीतीिा एकमेव पाया असते. 
“द सऱ्या कोित्यािी सत्यावर माझा हजतका हवश्वास आिे हततकाि हवश्वास देवावरिी आिे. हवश्वास ठेविे 
आहि न ठेविे या माझ्यावर अवलंबनू असिाऱ्या अगदी अंहतम वस्तू आिेत.” द सऱ्या शबदात सागंायिे तर 
देवावर हवश्वास ठेवलयाहशवाय गत्यंतर नािी. हवश्वास ठेविे िा मानवी स्वभावधमइ आिे. गूढ 
ईश्वरहवज्ञानािा प्रवक्ता या नात्याने रूसोने ब हद्धवादाच्या अगदी मूळाति घाव घातला. [“अंतःकरिासाठी ब द्धी 
बाजूला सारिे िी प्रगती नव्िे. वास्तहवक जो पयंत ब द्धी धमइश्रदे्धच्या बाजूला आिे असे हदसत िोते तोपयंत िी तोड कोिालािी स िली नव्िती. 
रूसोकालीन पहरव्स्थतीत वॉलतेर प्रिीत ब द्धी धमाला हवरोधी िोती. म्ििून ब द्धीपासून दूर रिा!” 
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– बरांड रसेल – पािात्य तववज्ञानािा र्हतिास.] पि राजकीय हसद्धान्ती म्ििून ब द्धीला एकजात फाटा देिे 
त्याला शक्य नव्िते. या अथानेि मिान क्रातंीिा द्रष्टा म्ििून त्यािा जयजयकार झाला. पि ख द्द 
रूसोहवषयी सागंावयािे तर त्याच्या हविारािे िे दोन पेड एका पद्धतीत एकत्र बाधंले िोते. त्या पद्धतीत गूढ 
श्रद्धा, गढूळ कलपकता आहि अहनबंध मनोहवकार िी समाहवष्ट िोती. “आपलया अंतःकरिावर प्रभाव 
पाडिाऱ्या चकवा बोधशक्तीिे मागइदशइन करिाऱ्या कोित्यािी मूल तववानंा त्याने थारा हदला नािी.” [बकइ  –
] अद्भ त रम्यवादाच्या सवात ओजस्वी प रस्कत्यांपैकी एकाने जािीर केलेला िा कठोर अहभप्राय आिे. 
बकइ िे प ढे असेिी मत िोते की “राजकारिािे उहद्दष्ट साध्य करून घेण्यासाठी ते मानवी ब द्धीशी नव्िे तर 
मानवी स्वभावाशी ज ळवनू घ्याव.े ब द्धी िी त्या स्वभावािेि एक अंग आिे. पि ते कािी सगळ्यात मोठे अंग 
नव्िे!” चकवा द सरा एक अद्भ त रम्यवादी कालार्ल याला रूसोच्या अद्भ तरम्यवादाहवषयी सिान भतूी 
नव्िती. कारि तो खरा अद्भ तरम्यवाद नसून हनव्वळ भावनावशता िोती. रूसोने १८ व्या शतकािा शास्त्रीय 
हनसगइवाद हनहितपिे नाकारला िोता. या कारिाम ळे त्याला क्रातंीऐवजी प्रहतगामीत्वािा द्रष्टा म्ििून श्रेय 
हदले पाहिजे. त्याच्याि प्रभावाखाली क्रातंीिे रोबवॅ्स्पएरच्या भयानक, रक्तहपपासू आहि अलपजीवी 
ि कूमशािीत अधःपतन झाले. 

 
रूसोच्या प्रहसद्ध हवरोधाभासानी दीघइ काळपयंत त्याच्या हवषयीच्या मतात गोंधळ हनमाि झाला 

िोता. त्याच्या तववािी हववरिे अत्यंत हवरोधी अथांनी करण्यात आली. र्हतिासातील त्याच्या स्थानािे 
मूलयमापन वगेवगेळ्या पहंडतानी हनरहनराळे केले आिे. रूसोिी भावनावशता आहि “स हृद्यते” च्या [स हृद्यता 
िा शबद Sensibility या शबदािा वािक आिे. १८ व ेशतक आहि १९ व्या शतकािा पूवाधइ याकाळी त्याला हवहशष्ट अथइ प्राप्त झाला िोता. त्या अथात 
स संस्कृत मनोभाव, तरल संवेदनशील अहभरुिी, द सऱ्याच्या द ःखाबद्दल सिान भाव, करुिरसाने िेलावनू जािे अशा संहमश्र भावनािंा समावेश 
िोता. येथे िाि अथइ अहभपे्रत आिे.] प्रिहलत मताहवषयी त्यािी उत्कट भक्ती याने क्रातं्य त्तर प्रहतगाहमत्वाला स्फूती 
हदली िोती, तरीिी समाजवादािा प रस्कता म्ििून तो समजला गेला. त्याच्या रूपाने “गरीबानंा प्रभावी 
प्रवक्ता सापडला. लक्षावधी मूकानंा वािा हमळाली; लोकशािीला हतिा प नः प्रस्थापक प्राप्त झाला; १८ व्या 
शतकातील मानवतेला हतिा नम नेदार प्रहतहनधी हमळाला. या प्रहतहनधीने हतच्या आंतहरक भावना, हतिे 
कष्ट, आकाकं्षा, आहि हतच्यातील बडंािी बेडर िेतना यानंा वािा फोडली.” [गॅ्रिॅम – समाजवाद नवा आहि ज ना.] 
राबटइ व्फ्लंटने िा अहभप्राय उद्धृत करून तो अयोग्य नािी असे साहंगतले; हशवाय त्याने प ढे असे जािीर 
केले की “िे म्िििे हततकेि खरे आिे की त्याच्या रूपाने गरीबानंा लाघवी फ सलाव्या सापडला. लक्षावधी 
मूकानंा असा आवाज हमळाला की त्या आवाजाने उच्चारलेलया ि काम ळे त्याचं्या रास्त िक्कािंीि नाम ष्ट्की 
व्िावी. लोकशािीला असा शिािा प नरइिनाकार लाभला की त्याने ज्या असत्यावर ि कूमशािी उभी रािते 
त्यािीि लोकशािीिी कोनहशला म्ििून नेमकी हनवड केली. आहि १८ व्या शतकातील मानवतेला असा 
मिान वाङ्मयीन प्रवक्ता हमळाला की ज्याने हगलोटीनिी बीजे आहि दिशतीच्या राजवटीच्या द ष्ट्कीतीिे 
अंक र असे मनोहवकार यािंाि प रस्कार केला.” [व्फ्लंट – र्हतिासाच्या तववज्ञानािा र्हतिास.] 
 

–––– 
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प्रकरण ११ 
 

महान क्राांती– २ 
 
पाद्रींच्या वगाने हतसऱ्या राज्यागंा [त्या काळी राज्यािी प रोहित वगइ, अहभजनवगइ, आहि लोकप्रहतहनधी अशी तीन अंगे 

समजली जात. िी हतन्िी अंगे हमळून राजसत्ता बनत असे व ते राजाला जबाबदार असत. प ढे वृत्तपते्र िे िौथे अंग आिे असे म्ििण्यािा प्रघात 
पडला. फ्रान्स मध्ये र्. स. १७८९ पयंत िी तीनिी राज्यागें वेगळी बसत असत.] समवते प्रहतहनधीगृिात बसण्यािा हनिइय घेतला 
िाि क्रातंीिा पहिला हवजय िोता. १६ व्या ल ईने नेकॅरच्या सललयावरून मताहधकार वाढहवला. त्याम ळे 
हतसऱ्या राज्यागंािे (लोकशािीिे) प्रहतहनधी वाढले आहि लोकप्रहतहनधींिे बि मत झाले. पूवी 
अहभजनशािी आहि पाद्रींिा वगइ या दोिोंिे हमळून कायमिे बि मत असे. शक्तींिे असे परस्पर हवषम संबंध 
राजाजे्ञने झाले िीि एक क्रातंी िोती. या दोन वगांनी लोकशािीच्या बि संख्य प्रहतहनधीबरोबर एकत्र बसून 
मतदान करण्यािे नाकारून अडविूक करण्यािा प्रयत्न केला. त्यावर तात्काल हमराबोच्या नेतृत्वाखाली 
लोकप्रहतहनधींनी आपि स्वतःिे कायदे करिारी सावइभौम सत्ता असलयािे आहि अहधवशेन अखंड िालू 
ठेवण्यािे जािीर केले. पहिलया दजािा क्राहंतकारक पेिप्रसंग हनमाि झाला. प्रबोधनाच्या प्रभावाम ळे 
कहनष्ठ पाद्रीवगािे प्रहतहनधी आपलया संघटनेतून फ टून लोकशािीच्या गोटात सामील झाले. त्यावळेी िा 
पेिप्रसंग स टला. त्यािे तीन म खंड तृतीय राज्यागंाच्या सभागृिात दाखल झाले; आहि त्यानंी घोषिा केली 
की “ब द्धीच्या ज्योतीिी कास धरून लोकाचं्या र्च्छेच्या पे्रमाने पे्रहरत िोऊन सद्ब द्धीच्या िाकेने आम्िी 
आमच्या नागहरक जनानंा आहि बाधंवानंा येऊन हमळत आिोत.” येथे पहिले भगदाड पडले. त्याच्या 
मागोमाग मोठा भहूमउत्पात झाला. त्याि हदवशी प्रिडं बि मताने पाद्रींच्या संघटनेने हतसऱ्या राज्यागंाशी 
ऐक्य करण्यािा म्ििजे क्रातंीत सामील िोण्यािा हनिइय घेतला. 

 
राजेशािीप रतेि पिावयािे तर क्रातंी पूिइ झाली िोती. परृ्थवीवरील देवािे दलाल फ टून 

हनघालयाम ळे दैवी िक्काने राज्य करण्यािा अहधकार राजेशािीला याप ढे राहिला नािी. ज नी राजवट आपले 
नैहतक अहधष्ठान गमावनू बसली. अखेरीस ब द्धीने कालमान्य श्रदे्धवर हवजय हमळहवला. देवाच्या हनष्ठावान 
सेनेने, धमाच्या पारंपहरक रक्षकानंी ब द्धीिे नेतृत्व स्वीकारले. मागोमाग क्रातंी झाली. 
 

सोळाव्या ल ईने जवळ जवळ सावइहत्रक मताहधकार देण्याला ज्यावेळी संमती हदली त्यावळेी तो 
बि धा लोकाचं्या पारंपहरक राजहनष्ठ भावनेवर हवसंबनू िोता. क्रातंीिा प्रहसद्ध र्हतिासकार ओलार याच्या 
मताप्रमािे िा महॅकयाव्िेली नीतीिा एक भाग िोता. बौहद्धक दृष्ट्या मागासलेलया प्राहंतक प्रहतहनधींनी 
सभागृि भरून टाकण्यािा त्यात िेतू िोता. त्याम ळे प्रबोधनािी मािसे अलपमतात राहिली असती. असे 
खहित घडलेिी असते पि प्रबोधनाच्या प्रभावाखाली आलेले पाद्रीजन फ टून हनघालयाने शक्तींिे परस्पर 
संबधं बदलले आहि महॅकयाव्िेली नीतीिी योजना फसली. 
 

पाद्रीवगाच्या फ टीच्या वातेने राजदरबारािी हभतीने गाळि उडाली. िी लाट थोपवनू धरण्यासाठी 
कडक उपाय योजिे अवश्य िोते. तीनिी राज्यागंानंा राजासमोर िजर रािण्यािी फरमाने स टली. या 
हतघानंी पूवीप्रमािे वगेवगेळे बसावयािे िोते. मध्यंतरी बडंखोर पाद्रीवगाला सभागृिात प्रवशे करण्याला 
बदंी करण्यात आली. काय करावे असा प्रश्न त्याचं्यासमोर उभा राहिला. राजाज्ञा पाळावी की क्रातंीच्या 
हदशनेे आगेकूि करावी? यािा हनिइय बि संख्याक प्राहंतक प्रहतहनधींवर अवलंबनू िोता. तावत्कालपयंत 
अप्रहसद्ध असलेलया हमराबोने घोषिा केली. “िला, टेहनसकोटाकडे िला!” त्यावळेी कसोटीिा क्षि 



 

 

अनुक्रम 

आला. राजाज्ञा धाबयावर बसवनू प्रहतहनहधगृिािे अहधवशेन टेहनसकोटावर भरावयािे िोते. सवांनी 
जयघोष करून संमती हदली तववज्ञ बेल आहि पाद्री पहंडत आबे हसअेस याचं्या मागून प्रहतहनधींिा जमाव 
धावला आहि त्यानंी शपथ घेतली की “घटना प्रस्थाहपत केलयाहशवाय आहि हतिा पाया पक्का झालयाहशवाय 
कधीिी हवभक्त िोिार नािी” व्यविारतः आता राजेशािी संप ष्टात आली िोती ज्याचं्या पारंपहरक 
राजहनष्ठेवर राजसत्ता अवलंबनू िोती त्यानीि ती आता एकमताने झ गारून हदली. पाद्रींच्या फ टीिा तो 
पहरिाम िोता. राजाने दैवी िक्काने राज्य करण्यािा अहधकार गमावला. जे अस्सल हिस्ती प्रजाजन 
आदलया हदवसापयंत राजहनष्ठ िोते त्यानंास द्धा राजा पारखा झाला. 

 
राजाने सभा बरखास्त झालयािे जािीर केलयानंतरिी हतसऱ्या राज्यागंाच्या प्रहतहनधींनी सभागृि 

सोडण्यािे नाकारले. ड्यूक आफ ओलेआँ याच्या नेतृत्वाखाली ४७ सरदारजन दोन हदवसानी त्यानंा 
जाऊन हमळाले. िे बडं सैन्यात हशरू लागले. राजाला गत्यंतर उरले नािी. तीनिी राज्यागंानी “राष्ट्रीय 
प्रहतहनहधगृिात” एकत्र बसाव ेअसा त्याने ि कूम काढला. राजाज्ञा म्ििून सरदारानंी तो पाळला. 

 
मध्यंतरी पॅहरसमध्ये शीघ्रगतीने घटना घडत गेलया. त्यािंी पहरिती बास्तीयच्या पाडावात झाली. 

आपली अहनष्ट छाया प ढे पडिारे िे एक प्रतीकात्मक कृत्य िोते. ते जाँ जॅक प्रिीत फसव्या अद्भ तरम्य 
वादाच्या प्रिारकाचं्या हिथाविीने भावनाक्षोमाच्या उन्मादक वातावरिात ते घडले. भीषि भहवष्ट्य आ 
वासून उभे िोते. त्याच्या केवळ दशइनानेि वसेाय येथील क्रातंी द्र तगतीने पूिइ झाली. सरदार वगाच्या 
प्रहतहनधींनी राष्ट्रीय प्रहतहनहधगृिात सरंजामी हवशषेाहधकार नष्ट करण्यािी मागिी केली. वगइ या दृष्टीने 
अहभजनशािी क्रातंीला हमळाली नािी. त्या वगाने शरिागती पत्करली. 

 
पहिलया दोन वषांत क्रातंीिे नेतृत्व हझराँदीनानंी केले. र्हतिासकाराच्या एका हवहशष्ट वगाने ते 

स धारिावादीि नव्िे तर प्रहतगामी िोते असे त्यािें विइन केले आिे. तथाहप सत्यव्स्थती अशी आिे की 
राजािी सगळी सत्ता हिरावनू घेतलयानंतर आहि ‘तववज्ञा’ंच्या अन यायानंी त्याला जवळ जवळ पदच्य त 
केलयानंतर रूसोच्या धमइवडे्या अन यायानंी राजाला ठार मारले. ‘तववज्ञा’ं च्या या अन यायानंा क्रातंी 
व्यवव्स्थतरीतीने वाढायला िवी िोती. कारि ते ब हद्धवादी िोते; पि म्ििून ते कािी कमी क्रातंीवादी 
नव्िते. ते मूळिे जॅकोबँ असून शूर जॅकोबँ मंडळािे संस्थापक िोते. ते हनग्रिी लोकसत्तावादी िोते. 
त्याचं्यात गूढ भावनावशता नव्िती; चकवा ते दाहंभक नीहतवादी नव्िते. ते पेगन िोते. कॉन्दॉसे िा 
त्याचं्यापैकीि एक िोता आहि त्यािे असंख्य अन यायी िोते. “कािी बाबतीत ते रोबवॅ्स्पएरच्यािी प ढे गेले 
िोते. त्याच्या प्रमािेि ते रूसोिे अंधहशष्ट्य िोते. पि त्यानंी जाँ जॅक आहि त्यािा पे्रहषत याचं्या प्रमािे 
ईश्वराप ढे मस्तक नमहवले नािी. त्याचं्यापैकी बि संख्य देववादी नव्िते, तर नाव्स्तकवादी िोते.” [मडेॅहलन – 

फ्रें ि क्रातंी.] थोडक्यात हझरॉन्द पक्षीय िे लोकसत्तावादी िोते. त्याम ळे रूसोच्या “लोकहनय क्त 
अहभजनसते्त’च्या प रस्कत्यांिा क्रातंीच्या या मूळच्या नेत्याशी संघषइ िोिे अटळ िोते. िे नेते प्रबोधनाच्या 
कलपनाशंी आहि ध्येयाशी एकहनष्ठ िोते. द सऱ्या शबदात मानवाच्या म क्तीप्रीत्यथइ य गान य गे िाललेलया 
झगड्यािे फहलत त्यानंी आत्मसात् केले िोते.” 

 
क्रातंीच्या हविारसरिीच्या या दोन प्रवािाचं्या अन यायािें सामर्थयइ अजमावण्याच्या अंहतम 

कसोटीिा समय राष्ट्रीय पहरषदेच्या हनवडि कीच्या वेळी आला. त्यापंैकी पहिले ब हद्धवादी िोते, म्ििून ते 
कािी कमी क्राहंतवादी नव्िते. स्वातंत्र्य आहि मानवतावाद यािें ते कैवारी िोते. द सरे समतेिे भावनोत्कट 
प्रिारक िोते. त्यािें समतेिे ध्येय फसवे िोते; कारि ते ध्येय आदशइ लोकातील िोते. या दोन 
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परस्परहवरोधी शक्तीमधील फरक समतेच्या प रस्कत्यानी आपलया वतीने ‘लोकशािी मतदारा’ंना उदे्दशून 
केलेलया आवािनावरून समजून येतो. “जी मािसे स्वतःला आपि वहरष्ठ वगािे आिोत असे समजतात 
त्यानंा हनवडून देता कामा नये.” हववकेाने भावनेला शरि गेले पाहिजे. ब द्धीला गौित्व आलयाम ळे मनोभाव 
मोकाट स टले. रूसोिी िेतना रोबवॅ्स्पएरच्या रूपाने क्रातंीवर विइस्व गाजव ूलागली. 

 
प्रबोधनािा पहरिाम र्तका खोलवर रुजला िोता की तो सिजासिजी लोपण्यासारखा नव्िता. 

मनोभावात्मकता िी ब द्धीच्या पूजेच्या हनदशइनाच्या द्वारे व्यक्त झाली. धमइहवरोधीप्रिार साऱ्या देशभर 
फैलावला िोता. शवेटी पहरषदेच्या अध्यक्षाने जािीर केले की “ज्या अथी ब द्धीच्या उपासनेखेरीज द सरी 
कोितीिी उपासना असता कामा नये अशी ईश्वरी र्च्छा आिे, त्या अथी याप ढे तीि उपासना राष्ट्रधमइ 
िोईल.” शॉमेने पॅहरसच्या सवइशव्क्तमान् संघाकडून “१८ व्या शतकाच्या पूवइग्रिावर ब द्धीिा हवजय साजरा 
करण्यािा” ठराव पास करून घेतला. नोत्र दामिे रूपान्तर ब द्धीच्या मंहदरात झाले. तथाहप ब हद्धवादािा 
िा उन्माद उदात्ततेला हवदू्रप करीत िोता. दातंाँला त्यािी िीड आली. पि त्याने केलेला हनषेध िा हवरुद्ध 
हदशनेे केलेला सूक्ष्म प्रिार ठरला. समंजसपिाऐवजी वडेेहवदे्र बोलिाऱ्या फाजील उत्सािी मािसानंा 
उदे्दशून तो म्ििाला “व्यासपीठावर केवळ ब द्धीि गद्यात व्यक्त झाली पाहिजे. द सरे कािीिी मी ऐकू 
र्व्च्छत नािी.” रोबवॅ्स्पएरिी प्रहतहक्रया हभन्न िोती. त्यािा िेतू ॲबॅहतस्तात हदसून येिारी प्रवृत्ती नष्ट 
करण्यािा िोता. िी प्रवृत्ती देशभर पसरून या सेबॉयच्या पाद्रीिी [रोबवॅ्स्पएर िा सेबायिा पाद्री (Vicar) िोता.] धार्वमक 
िेतना झ गारून देत िोती. ब द्धीिा पथं िा “स्वैरिारी गोंधळ” आिे असा उघडपिे हधक्कार करून त्याने 
कोलो, क त्ताँ, पेयाँ आहद आपलया हवश्वासू िस्तकानंा त्या पथंाला हवरोध करण्याला उते्तजन हदले. त्याचं्या 
जािीर वक्तव्यािा सूर उघडपिे देववादी िोऊ लागला. परंत  क्राहंतकारकाचं्या कत्तलीिे हनयंत्रि 
करिाऱ्या नव्या धमाच्या आिायािी वसे्त्र अंगावर िढहवण्यािी संधी जाँ जॅकच्या या पे्रहषताला प्राप्त 
व्िावयाला अद्याप अवकाश िोता. 

 
ज्यावळेी र्. स. १७९२ च्या अखेरीस राष्ट्रीय पहरषद भरली त्यावळेी रोबवॅ्स्पएर िा हझराँद पक्षािा 

पेताँ यािा पराभव करून पॅहरसच्या मतदार संघातून हनवडून आला िोता. मंूत ँ [राष्ट्रीय पहरषदेत आत्यंहतक 

क्राहंतवादी गटािे प्रहतहनधी सवात उंिीवरच्या बाकावर बसत असत त्यावरून त्यानंा उच्चासनस्थ या अथी मूंत ँिे नावं पडले.] पक्षािे नेतेपद 
त्याच्या दृष्टीने अद्याप फार दूर िोते. िा पक्ष आग ओकिारा हजवतं ज्वालाम खी िोता. त्यावळेी त्यािे फारि 
थोडे अन यायी िोते. र्. स. १७८९–१७९१ च्या दरम्यान त्याच्या दाहंभक नीहतपाठाकडे फारसे कोिी लक्ष 
देत नसे. कारि त्या सभागृिात क्रातंीच्या नेतृत्वपदी ब द्धीिे मिाप रुष आहि उत्त ंग व्यव्क्तमववािी मािसे 
यािें विइस्व िोते. त्या अपमानािी भरपायी कािी प्रमािात हनवडि कीतील हवजयाने भरून काढली. पि 
द सरा एक मिान प्रहतस्पधी प ढे येत िोता. िा प्रहतस्पधी म्ििजे दातंाँ. रोबवॅ्स्पएरपेक्षािी प्रिडं मतानंी 
पॅहरसने त्याला राष्ट्रीय पहरषदेसाठी हनवडून हदले िोते. पहरषद आता स्पष्टपिे हवभागली गेली. सासं्कृहतक 
परंपरा, बौहद्धक हनष्ठा, स्वभावधमइ आहि राजकीय ध्येये यानंा अन सरून पहरषदेत तट पडले. 

 
क्रातंी तर झालीि िोती. आता नव्या राजवटीिे भहवतव्य काय असा प्रश्न उभा राहिला. हझराँद 

पक्षाने मानवी िक्कािंी िमी देिाऱ्या लोकशािी पक्षािा प रस्कार केला. मंूत ँपक्षात मतभेद िोते. दातंाँ िा 
मनातून हझरॉन्द पक्षाशी सिमत िोता. रोबवॅ्स्पएर िा आत्यंहतक मतािा िोता. मालमते्तच्या प्रश्नात त्याने 
आपलया हवरोधकािंी डाळ हशजू हदली नािी. पि तो सामाहजक करारािा धमइवेडा पाईक िोता. आहि 
म्ििून तो लोकसत्तावादी नव्िता. प्रत्येकाला म क्त िोण्याला भाग पाडिारी सावइजहनक र्च्छा कायइवािीत 
आिण्यासाठी त्याला एक वािन हनमाि करावयािे िोते. तो पॅहरसच्या पाचठबयावर अवलंबून िोता. पॅहरस 



 

 

अनुक्रम 

त्यावळेी अहनबधं मनोभाव आहि ‘आदशइ लोक’वादी धतीिा अद्भतूरम्यवाद यािंी उकळती भट्टी झाले िोते. 
परंत  पॅहरसच्या संघावर ॲबॅहतस्तािें विइस्व िोते. त्यानंी रूसोिे तत्व अक्षरशः उिलले िोते. म्ििून ते 
ब द्धीच्या पथंािे धमइवडेे प्रिारक िोऊ शकले. ते केवळ दिशतवादीि नव्िते तर साम्यवादीिी िोते. 
बकध्यानी नीहतवाद रोबवॅ्स्पअरला ज्या गोष्टी हतरस्करिीय वाटत िोत्या, त्या प्रत्येकीिी बाजू ते उिलून 
धरीत असत. हनवड करण्यािी पाळी आली असती तर ते सवइ रोबवॅ्स्पएरच्या ऐवजी दातंाँिे अन यायी झाले 
असते. 

 
हवजयी क्रातंीच्या नेतृत्वासाठी झगडिाऱ्या या दोन गटामंध्ये प्लँ आहि माशइ [राष्ट्रीय पहरषदेत एका 

बाजूला मंूत ँपक्षािे प्रहतहनधी बसत आहि द सऱ्या बाजूला मंत्रीपक्ष आहि हवरोधी पक्ष यािे प्रहतहनधी बसत असत. मधलया सपाट जागेत हझराँद 
पक्षािे प्रहतहनधी बसत. त्यावरून त्यानंा प्लँ म्ििजे सपाटीवर बसिारे असे नाव पडले. तो पक्ष संप ष्टात आलयानंतर तेथे बसिाऱ्या प्रहतहनधींना माशइ 
= दलदलीिे असे म्ििू लागले. कारि मूंतचँ्या कोलािलात ते पूिइपिे हनष्ट्प्रभ ठरले िोते.] असे ज्यानंा म्िित असत असा 
हवस्कहळत डळमहळत अवाक् प्रहतहनधींिा बि संख्य असा मोठा गट सभागृिात िोता. 

 
राजािी िौकशी िालू झाली त्यावळेी पहरषदेतील संघषाला भयानकपिे तोंड लागले. मूतपँक्षाने 

िौकशी तातडीने आटोपून राजाला देिातंािी हशक्षा फमावावी अशी मागिी केली. या रक्तहपपासू 
मागिीप्रीत्यथइ त्यानंी िळवळीिे रान उठहवले, त्याम ळे पॅहरसच्या जनतेिे िीन मनोहवकार उफाळून वर 
आले. या स्फोटािे राजकीय भाडंवल करण्यासाठी रोबवॅ्स्पअेर आहि त्यािे सिकारी यानंी हझराँद पक्षावर 
राजसत्तावादी असलयािा आरोप केला. त्यावळेी राजसते्तला खाली खेिण्यात आले आहि भ्रष्ट 
सरदारवगाला शरि येण्याला भाग पाडले, त्यावळेी रोबवॅ्स्पअेर िा केवळ एक अज्ञात असा प्रातंीय वकील 
िोता. राजा केवळ भीतीम ळे मूखइपिाने वागला असावा म्ििून माि सकी आहि सहिष्ट्ि ता याना जागून 
हझराँद पक्षीयानंा त्या असिाय्य मािसािा बळी घेण्यात कािी अथइ वाटत नव्िता. मनोभाव हवरुद्ध ब द्धी, 
धमइवडे हवरुद्ध सहिष्ट्ि ता, झ ंडशािी हवरुद्ध लोकशािीिी तळमळ आहि शवेटी अहनबंध “लोकहनय क्त 
अहभजनसत्ता” हवरुद्ध स व्यवव्स्थत लोकशािी श्रद्धा असा झगडा स रू झाला. मध्यम पक्षािे प्रहतहनधी 
पॅहरसच्या जनतेच्या वडेािारानंी भयभीत झाले. राजाबद्दल सिान भतूी असलयािा ज्याच्या हवषयी संशय येई 
त्याला ठार केले जाई. मादाम रोलाँ हिने आपलया रोजहनशीत हलहिले िोते, “आमिे बि तेक प्रहतहनधी 
नखहशखान्त शस्त्रसज्ज िोऊन वावरतात. हकती रमिीय आिे िे पॅहरसिे स्वातंत्र्य!” िे अहविारी 
भावनोद्गार हतला फार मिागात पडले. कारि थोड्याि अवधीत त्या रमिीय स्वातंत्र्याच्या रक्तलाहंछत 
वदेीवर हतिे बहलदान झाले. 

 
बि संख्याक प्रहतहनधी भयभीत झाले िोते. त्याम ळे एकेकाळच्या राजाला अन कंपा दाखहवण्यासाठी 

पहरषदेिे मन वळहवण्याच्या कामी हझराँद पक्षीय अपेशी ठरले. राजािे भहवतव्य लोकाचं्या हनिइयावर 
सोपवावे अशी त्यानी सूिना केली. िी र्च्छा माि सकीिी िोती आहि कायइपद्धती पूिइपिे लोकशािीिी 
िोती. रोबवॅ्स्पअेरने यातील धोका ओळखला. पॅहरसिी रक्तहपपासू जनता सबधं देशात दिशत हनमाि करू 
शकत नव्िती. रॅव्िॅहलयेर िा रोबवॅ्स्पअेरच्या पक्षािा िोता. त्याने पहरषदेतील हनरहनराळ्या पक्षाचं्या नैहतक 
मगद रासंबंधी योग्य अहभप्राय जािीर केला, तो असा:- “त्या हवहशष्ट क्षिी हशक्षा फमाहवण्यापेक्षा हनदोषी 
म्ििून सोडून द्यायला अहधक धैयइ िव ेिोते िे मला मान्य केलेि पाहिजे.” सभागृिात प्रत्येक सदस्यािे नाव 
प कारले जाई आहि व्यासपीठावर िढून त्याला मतदान करावे लागे. काळी यादी तयार करण्याकरता 
सज्जात लोक तयार िोते. धमइवडेािा क्रोध ओढवनू घेण्यािे नीहतधैयइ दाखहवलयाम ळे क्रातंीच्या जनकािे 
भहवतव्य मोिोरबदं झाले. त्या नायपूिइ क्षिाच्या कारुण्याने रोबवॅ्स्पअेरला सत्य बोलायला लावले. 



 

 

अनुक्रम 

त्याच्या म खाने त्यािा ग रूि वदला आहि दाहंभक नीहतपाठािा पडदा दूर िोऊन आगामी घटनािे स्वरूप 
स्पष्ट झाले. त्या भावी ि कूमशिाने प कारा केला “परृ्थवीवर सद्ग ि िा सदैव अलपमतात असतो.” 

 
हझरॉन्दपक्षाच्या २२ नेत्याचं्या वधाने दिशतीच्या राज्यािा प्रारंभ झाला. “िी मािसे तरुि िोती. 

त्यापैकी िौघे हतशीच्या आतले िोते. आठजि धड िाहळसीिेिी नव्िते. िी सगळी ब हद्धमान् मािसे मरिार 
िोती. क्ष द्रतम दे्वषाने त्यािें जीवन नष्ट िोिार िोते; पि बधं ता आहि स्वातंत्र्य याचं्यावरिी त्यािंी श्रद्धा 
रहतमात्रिी ढळली नािी” [मडेॅहलन– ‘फ्रें ि क्रातंी’] स संस्कृत मानवजातीहवरुद्ध िा ग न्िा िोता. ॲबॅतने या 
ग न्ह्याला अन ज्ञा हमळहवण्यासाठी सावइजहनक र्च्छेला आवािन केले. त्यानंतरिे बहलदान ॲबॅतच्या नहशबी 
िोते. “लोकानंी हशक्षा फमाहवलेलया या दळभद्र्यािंी शरीरे हवव्च्छन्न करण्यासाठी र्तक्या समारंभािी काय 
गरज आिे?” ती जागाि अशी िोती की तेथे मािसे एकमेकावर मात करू पिात िोती. आत्मनाशाच्या या 
िोमक ं डातून बिावनू राहिलेलया चकबि ना त्या िोमक ं डाति उत्पन्न झालेलया सावइजहनक र्च्छेच्या 
प्रकटीकरिािे माध्यम पॅहरसिा संघ िोते. लौकरि या संघािी जागा रोबवॅ्स्पअेरच्या विइस्वाखाली असलेले 
जॅकोबॅ मंडळ घेिार िोते. 

 
त्या भयानक हदवशी मादाम रोलाँने आपलया रोजहनशीत हलहिले : “असेिी असेल की न्यायािे 

राज्य आिण्यासाठी श द्धिहरताचं्या बहलदानािी गरज असते.” थोड्या हदवसाति “लोकमानस हवकृत 
केलया”बद्दल हतला पकडण्यात आले. तीन महिन्याच्या कारावासानंतर हतिी िौकशी स रू झाली. तेव्िा 
हतने स्वतःिा बिाव करण्याऐवजी हतच्यापूवी हगलोटीनला बळी पडलेलयािी प्रशसंा केली. हतिी वािा बदं 
करण्यात आली. कारि ती “ग न्ह्यािी प्रशस्ती” करीत िोती. १८ व्या शतकात केवळ फ्रान्सच्याि नव्िे तर 
अवघ्या स संस्कृत जगाच्या पौरुषािा फ लोरा ग न्िेगार ठरला िोती. क्रातंी आपले मूळिे हविार आहि ध्येये 
याना सोडून हकती तरी दूर गेली िोती. 

 
आता ख द्द दिशतवाद्यावरि दिशत उलटावयािी िोती. दिशतीच्या प रस्कत्यांनी नीतीिे पाठ 

आहि धमइशीलतेिा घोष याचं्या सािाय्याने आपलया कू्रर कमािे समथइन करण्यास स रवात केली सेवायच्या 
पाद्रीच्या िेतनेने क्रातंीिा ताबा घेतला िोता. शॉमे आहि ॲरॉ द सेशयेाज यािंा नाव्स्तक्याच्या आरोपावरून 
वध करण्यात आला. त्यानंा दोषी ठरहवतानंा से ज ँस्त पहरषदेत साहववक संतापाने उद्गारला “आत्म्यािे 
अमरत्व ते नाकबूल करतात. मृत्य समयी साके्रहटसाला त्याति सान्त्वन लाभले िोते.” ॲबॅत आहि त्यािे 
अन यायी यानंा “िीनिाहरत्र्या” बद्दल दोषी ठरवनू त्यािंा वध करण्यात आला. िी मािसे सगळ्या द ःखािे 
मूळ मते्तत असते िे रूसोपासून हशकली िोती. त्यानंा मत्ता नष्ट करावयािी िोती; पि रूसोच्या 
‘श भवतइमाना’िा खरा धमोपदेशक रोबवॅ्स्पअेर िोता. त्याने आपलया ग रूिे तववज्ञान आत्मसात् केले िोते 
आहि क्रातंीिा बळी देऊन ते प्रत्यक्षात आिण्यािा त्याने प्रयत्न केला. अलपसंख्याचं्या सद्ग िाबद्दल त्याला 
हजतका आदर वाटत िोता, हततकाि तो मते्तबद्दलिी वाटत िोता. ईश्वरावरिी त्यािी हततकीि श्रद्धा िोती. 
कारि ईश्वरािी र्च्छा स्वतःच्या द्वारे कायइ करते असा त्याला हवश्वास वाटत िोता. ज्यानंी त्याला सते्तवर 
िढहवले त्याचं्या साम्यवादाने आहि नाव्स्तकवादाने तो अलपसंख्यािें सद्ग ि भ्रष्ट िोऊ द्यायला तयार 
नव्िता. मग सामाहजक करारावर त्यािंी हनष्ठा असो वा नसो. 

 
र्. स. १७९३ च्या शरदृतूत फ्रान्सच्या सीमाभागातील पहरव्स्थती बदलली आहि दान्ताँने 

क्षमाशीलतेिी मोिीम स रू केली. दिशतीने क्रातंी नष्ट िोते यािी त्याला जािीव झाली. त्याने स्थापन 
केलेले ‘क्रातंीकारी मंडळ’ सूडािे साधन बनले िोते. तात्प रता म्ििून उपयोहजलेला उपाय म्ििून 



 

 

अनुक्रम 

कायमिी संस्था बनत िोता. या मंडळाच्या सते्तला बाध न आिता अनवश्यक दिशत हशहथल का करू नये 
यािी कारिे त्याला समजेनात. रोबवॅ्स्पअेरलािी िे मान्य असलयािे हदसले. परंत  दोघािंा स्वभावधमइ आहि 
िाहरत्र्य याचं्यात संघषइ स रू झाला. दातंाँ िा उलिहसत वृत्तीिा आहि मनमोकळा िोता. जीवन 
उपभोगण्यावर त्यािा हवश्वास िोता. आहि आनंदी कसे रिावे िे तो जाित िोता. रोबवॅ्स्पअेर िा प्यहूरटन, 
घमेंडखोर, सन्यस्तवृत्तीिा, आहि हवनोदशून्य िोता. ग्रामीि भागातील तो एक रुक्ष वकील िोता. दाताँ 
उघडपिे सद्ग िाहवषयीच्या त्याच्या हनत्य बडबडीिी टर उडवीत असे. त्यािा रसरशीतपिा आहि 
जीवनािे पे्रम त्याम ळे रोबवॅ्स्पअेरिा उपमदइ िोत असे. दातंाँला वैयव्क्तक मिववाकाकं्षा नव्िती. परंत  
त्यािवळेी रोबवॅ्स्पअरे िा आपली थंडी हिशबेी वृत्ती आहि सावध हिकाटी याचं्या साह्याने स्वतःच्या, 
ि कूमशािीच्या स्थापनेिी तयारी करीत िोता. दातंाँ िा नम नेदार लोकशािीवादी असून त्याला कीतीिी 
पवा नव्िती. 

 
दातंाँ काळ काढीत िोता. तो रूसोिा उपासक नव्िता. ब द्धी आहि मनोभाव यािंा हमलाफ करिारा 

तो सच्चा क्राहंतकारक िोता. हझराँद पक्षाच्या पतनानंतर स्वाभाहवकपिेि तो क्रातंीिा नेता झाला. क्रातंीच्या 
पथंािे रूपातंर रक्तहपपासू धमात झाले िोते. त्या पथंाच्या आिायइपदाच्या चसिासनावर आरूढ िोण्यासाठी 
दातंाँिा काटा काढिे रोबवॅ्स्पअेरला अवश्य वाटत िोते. ि कूमशिाचं्या हनत्य मानग टीला बसिारी भीती 
सेज ँस्तच्या म खाने व्यक्त झाली. तो म्ििाला “आम्िी जर त्याला हगलोटीनवर िढवले नािी, तर 
आम्िालाि हगलोटीनवर िढाव ेलागेल!’ दातंाँला धोक्यािी सूिना वळेीि देण्यात आली िोती. पहरषदेत 
उभे रािून आपलया वक्तृत्वाच्या जोरावर हतला तो झ लव ूशकला असता. पूवी अनेकवळेा त्याने तसे केलेिी 
िोते. अद्याहप तो क्रातंी वािव ूशकला असता. पि तो आता थकला िोता. आपलयाहवरुद्ध िाललेलया 
कटािी वाता ऐकून तो म्ििाला, “द सऱ्यानंा हगलोटीनवर िढवण्यापेक्षा मी स्वतः हगलोटीनवर िढेन. 
हशवाय मी आता मानवजातीलाि हवटलो आिे.” िा आवाज उदात्तते्तिा तसाि मानव्यािा िोता. त्यािी 
धाडसािी सवइ कृत्ये, त्यािी हनष्ठा, त्यािी म त्सदे्दहगरी िी एकवळे जमेला धरली नािीत, तरी केवळ या 
त्याच्या शवेटच्या उद्गाराकरता तो क्रातंीिा सवइश्रेष्ठ प रुष मानावा लागेल. आहि सवइश्रेष्ठ म्ििूनि त्यािे 
पतन झाले. रक्तहपपासू धमात क्रातंीिे अधःपतन झाले िोते. ती दंभािा उपदेश करीत िोती. याप ढे हतला 
मोठ्या आहि िागंलया मािसािंी गरज राहिली नव्िती. छोया आहि क्ष द्र मािसानंा आपले छोटेपि 
लपहवण्यासाठी आहि क्ष द्रतेवर गूढ िागं लपिािा म लामा िढहवण्यािी भाषा बोलण्यासाठी हनसगातीत 
शक्तीला आवािन करण्यािी संधी प्राप्त झाली िोती. 

 
रोबवॅ्स्पअेरने दातंाँहवरुद्ध प्रहसद्ध हटपिे हलहिली िोती. ती हटपिे म्ििजे क्ष द्र आहि दे्वषब द्धीच्या 

क टाळीिी एक पोतडी िोती. सेज ँस्तने त्याचं्या आधारावर अिवाल तयार करून पहरषदेला सादर केला 
आहि दातंॉंच्या हशरच्छेदािी मागिी केली. त्या हटपिावंरून सगळ्यानंा क्ष द्र मनाच्या मत्सरीपिािा प्रत्यय 
आला. खासगी संभाषिात दातंाँने हनष्ट्काळजीपिे काढलेले उद्गार, त्याच्या प्रहसद्ध पे्रमप्रकरिािे खोिक 
उल्लेख, त्यािे खािेहपिे आहि मौजमजा िी सवइ त्या हटपिात िोती. रक्तपात थाबंहवण्यासाठी हझराँद आहि 
मंूत ँयाचं्यात तडजोड घडवनू आिण्याच्या त्याच्या अहवश्रान्त पहरश्रमावर क व्त्सत िेतूिा आरोप करण्यात 
आला िोता. रोबवॅ्स्पअेरिी तक्रार अशी िोती की “दातंाँ सद्ग ि शबदािी थट्टा उडहवतो, आहि आपले 
वैवाहिक जीवन हनयहमत आहि हनकोप असलयािा त्यािा दावा, त्याला नीतीिी कलपनाि नािी आहि तो 
स्वातंत्र्यािी भाषा बोलण्याला नालायक आिे, िेि हसद्ध करतो.” रोबवॅ्स्पअेरिे पैश न्यं िा जवळ जवळ 
वडेपट दे्वष िोता. 

 



 

 

अनुक्रम 

दातंाँला देिान्तािी हशक्षा व्िावी यासाठी रोबहॅपअेरने जो य व्क्तवाद केला त्याति अस्सल 
क्राहंतवादी दातंाँिा मोठेपिा आहि िागं लपिा जगजािीर झाला. “कैद्याहवषयी दया दाखविारा मािूस 
लोकसत्ताकाहवरुद्ध ग न्िेगार आिे. तो दोषी आिे. कारि सद्ग िी िोण्यािी त्याला र्च्छा नािी. 
दिशतीच्या तो हवरुद्ध आिे म्ििून तो ग न्िेगार आिे.” सद्ग िािी कोि हवकृत कलपना िी! या दाहंभक 
नीहतवाद्यानें आपलया म्ििण्यािा अथइ लगेि प ढे स्पष्ट केला. “शातंतेच्या काळात लोकशासनािे झरे 
सद्ग िात उगम पावतात. पि क्रातंीच्या काळात ते झरे सद्ग ि आहि दिशत या दोिोमध्ये उगम 
पावतात.” 

 
दातंाँने प्रहतकार केला असता, तर रोबवॅ्स्पअेर त्याला ठार मारू शकला नसता. अद्यापिी तो सवात 

प्रभावी प रुष िोता. त्याच्या व्यव्क्तमववािी मोहिनी अद्यापिी लोकावर पडत िोती. परंत  ि कीिी बाजू 
घेण्यािा प्रमाद आपलया िातून घडलयािी जािीव त्याला झाली िोती. तेथे संघषइ िालू िोता तो ब हद्धवाद 
हवरुद्ध अद्भतू रम्यवाद िा िोता. एका बाजूला स व्यवव्स्थत प्रगती आहि लोकशािी स्वातंत्र्य यािे प रस्कते 
आहि द सऱ्या बाजूला अद्भ तरम्यवादी क्राहंतकारक, की जे बेताल मनोभावानी वािून जात आहि धमइवडे्या 
मिववाकाकं्षी लोकाचं्या कावबेाजपिाम ळे हदशाभलू िोऊन फशी पडत, याचं्यातील तो झगडा िोता. त्याचं्या 
िातून हनिइयप्रमाद घडला नव्िता; तर पहवत्रा घेण्यात प्रारंभीि िूक झाली िोती. दातंाँ जरी प्रबळ आहि 
उदात्त मनोभावािंा मािूस िोता, तरी आपलया मनोभावानंा त्याने प्रज्ञा आहि हनिइयशक्ती याचं्यावर कधीिी 
मात करू हदली नािी. तथाहप या प्रारंभीच्या ि कीने ज्या हदशने जाण्यािी त्यािी र्च्छा नव्िती, त्या 
हदशकेडे त्याला खेिून नेले. क्राहंतकारी मंडळ–दिशतीिे ते हनष्ठ र साधन–स्थापन करण्याला प्राम ख्याने 
तोि जबाबदार िोता. एका वषाच्या अवधीत तो स्वतःि त्याला बळी पडला. कारि तो वडेािार त्याला 
थाबंवावयािा िोता. पि आता फार उशीर झाला िोता. अहनबधं द ष्ट मनोहवकार िैदोस घालीत िोते. 
म्ििून हनघृइि हनयतीिी थंडी िािूल जेव्िा त्याला लागली, तेव्िा स्वतःला वािहवण्यािी आहि कदाहित् 
तेिे करून क्रातंीलािी वािहवण्यािी तीव्र र्च्छा त्याला झाली नािी. केवळ स टका म्ििूनि त्याने 
खरोखरीि मृत्यिेू स्वागत केले. 

 
त्या हदवशी संध्याकाळी ती भयानक वाता त्याच्या कानी आली. उजाडेपयंत तो शकेोटीजवळ स्तबध 

हविारमग्न व्स्थतीत बसून िोता. सकाळी हनघृइि काळाने त्याच्यावर झडप घातली. िौकशीच्या आदलया 
हदवशी तो उद्गारला “गतवषी याि हदवसात िे क्राहंतकारी मंडळ मीि स्थापन केले िोते. देव आहि जनता 
यािंी मी प्राथइना करतो की त्यानंी मला क्षमा करावी.” सवात कू्रर दैवद र्ववलास िा की त्याि मंडळाने त्यािे 
म्िििे ऐकून घेण्याला नकार हदला. शवेटच्या क्षिी त्या मिान मानवी हवद्य द्यतं्राने आपले जडत्व फेकून 
हदले. मृत्यनेू त्यािा ओजस्वी आवाज कायमिा बदं करण्यापूवी त्याला सत्य जािीर करावयािे िोते. 
‘सद्ग ि आहि न्याय’ यािंा ‘एवढा श द्धिहरत’ कैवारी. पि त्यािेिी धाबे दिािले. अजूनिी दाताँ 
पहरषदेवर प्रभाव गाजव ूशकेल आहि ज न्याच्या जागी आलेलया नव्या ि कूमशिाना खाली खेिण्यासाठी 
पॅहरसच्या जनतेला प नः बडािा प्रिडं उठाव करण्यािे आवािन करील अशी भीती वाटली. मंडळाच्या 
अध्यक्षाला क्राहंतवादी न्यायाच्या त्या ताबेदाराला ‘सद्ग िा’–प्रीत्यथइ दातंाँिी म स्कटदाबी करून दयामाया 
न दाखहवता हशक्षा ठोठावण्यािी आज्ञा करण्यात आली. क्राहंतहवरुद्ध कट केलयाच्या आरोपावरून ख द्द 
आपलया संस्थापकाला समोर उभे केले त्यावळेी त्या मंडळािा थरकाप उडाला. त्या धक्क्यातून ते मंडळ 
बािेर पडून त्याच्या ि कूमािी अंमलबजाविी िोण्यापूवीि दातंाँने आपले म्िििे सागंून टाकले िोते. “काय 
म्ििता? दान्ताँ तो अहभजन? फ्रान्स या गोष्टीवर हवश्वास ठेविार नािी! मी स्वतःला हवकलो गेलो आिे. 
माझ्यासारख्या मािसाला कोितेिी धन हवकत घेऊ शकिार नािी. माझ्या नावािा प्रत्येक क्राहंतवादी 
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संस्थेशी संबधं आलेला आिे. जमाबंदी, क्राहंतसेना, क्राहंतसभा सावइजहनक स रक्षा सहमती आहि िे 
क्राहंतकारी मंडळस द्धा” यानंतर मिान शोधकारक सत्य त्याच्या तोंडून बािेर पडले. “अरेरे! माझे मरि 
मीि ओढवनू घेतले आिे!” 

 
िे उद्गार पिात्तापािे नव्िते. भावी क्राहंतकारकानंा ती धोक्यािी सूिना िोती. मानव र्हतिास 

घडहवतो परंत  त्यािी स प्त अपहरहमत सृजनशक्ती उपलबध सामग्रीने मयाहदत िोत असते. अहनवायइतेने 
क्रातं्या घडतात. आहि कधी कधी त्या अटळिी असतात. परंत  त्यािंा सािा कोित्यािी संकव्लपत योजनेत 
बसू शकत नािी. कलावन्त कलपनेतून हनर्वमती करतो. पि क्राहंतकारक त्या अथाने कलावंत नसतो. एका 
व्यक्तीिी चकवा एखाद्या व्यव्क्तसमूिािी र्च्छा र्हतिासावर म्ििजेि र्तर सवांच्या र्च्छेवर लादण्यािा 
प्रयत्न झाला तर त्यािे पहरिाम अहनष्ट चकवा घातक झालयाहशवाय रािात नािीत. िाि धडा र्हतिासातील 
एक सवइश्रेष्ठ क्राहंतवादी दातंाँ स्वतःच्या अन भवाने हशकला. जबर चकमत देऊन हमळालेला िा धडा लक्षात 
ठेवा, असा त्यािा शवेटिा संदेश मानवी म क्ततेसाठी झगडिाऱ्या भावी योध्यानंा िोता. म स्कटदाबी 
िोण्यापूवी चसि गरजला “आम्िाला ग प्त कट करिारे समजता काय?” सभागृिात िोमरच्या देवाच्या 
प्रिडं िास्यािा गडगडाट झाला, लोक ओरडले, “तो िसला िे हलिून घ्या.” एका मिान जीवननायािा 
तो भव्योदात्त शवेट िोता. केवळ तेि म क्तात्मे मानवी स्वातंत्र्यािे मिान योदे्ध िोऊ शकतात, की ज्याना 
कशािीि, स्वतःच्या जीवािी स द्धा आसक्ती नसते. 

 
बय कनेरने “दातंाँिा मृत्यू” या गं्रथात फ्रें ि क्रातंीिा मिान अद्भ तरम्यवादी असे त्यािे विइन केले 

आिे. “ज्या मातीिा मी बनलो आिे, जी माती आता त मच्याशी बोलते आिे, हतिा मी हधक्कार करतो. हतिा 
छळ िोऊ शकेल, हतिा मृत्य ू घडवनू आिता येईल; पि जगाला माझे आव्िान आिे. जो अंश 
शतकान शतके हटकून रािील आहि स्वगातिी हिरंजीव िोईल तो माझ्यापासून हिरावनू घ्या.” (िौकशीच्या 
वळेिे दातंाँिे उद्गार) 

 
* * * * 

 
दाताँिा मृत्य ूिी प्रहतक्रातंीिी हनशािी िोती. िी प्रहतक्रातंी रूसोच्या नव्या धमाच्या झेंड्याखाली 

झाली. आहि हतिा प्रिारक िोता राजकीय पोप रोबवॅ्स्पअेर. त्याने आपले “सद्ग िािे राज्य” स्थापन 
केले. आहि दिशत तीव्र करून प्रहतक्रातंीिे रक्षि केले “सद्ग िावािून दिशत हवनाशक आिे. पि 
दिशतीवािून सद्ग ि िा असमथइ िोतो.” रोबवॅ्स्पअेरच्या ि कूमशािीिे नैहतक अहधष्ठान िे िोते. परंत  
त्याला अहधक हटकाऊ पायावर सद्ग ि उभा करावयािा िोता. दिशत कायम हटकू शकत नािी. ब द्धीच्या 
पथंािी स्मृती प सून टाकण्यासाठी ईश्वरािी पूजा प्रस्थाहपत झाली पाहिजे. िी पूजा क्रातंीच्या पहवत्र गं्रथात 
नेमून हदलेली आहि सेवॉयच्या पाद्रीने कव्लपलेली पूजा असली पाहिजे. प्रबोधनािी िेतना आत्मसात् 
केलेले कािी सदस्य अद्याहप पहरषदेत हटकून िोते. त्याम ळे रोबवॅ्स्पअेर एकेक पाऊल टाकून जपून प ढे 
जात िोता. 

 
रोबवॅ्स्पअेर िा आपलया बि संख्य देशबाधंवानंा आहि सगळ्या य रोपला फ्रान्सिा राज्यकता वाटत 

िोता. त्यािे उपदेशपाठ, सावइजहनक कायातील द दइम्य आहि थंडी हिकाटी, सद्ग िािे अश्रान्त प्रदशइन 
आहि प्रामाहिकपिािा अहवहछन्न दावा याचं्यायोगाने आपि सत्ताधारी असलयािी खोटी कलपना तो 
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जनसंमदाच्या मनात भरव ूशकला. अखेरीस द सऱ्यानंा त्याच्याबद्दल जे वाटत िोते तेि िोण्यािे त्याने 
ठरहवले आहि तो ज लूमशिा, ि कूमशिा झाला. 

 
पहरषद आहि पॅहरससंघ याचं्यावर त्यािा ताबा िोता. आपलया वक्तृत्वाच्या जोरावर त्याने जॅकोबँ 

मंडळावर विइस्व ठेवले िोते. पॅहरसच्या लष्ट्करािा सेनापती अँहरओ त्यािा अन यायी िोता. सवइसमथइ 
सावइजहनक स रक्षासहमतीत त्याला हवरोध िोता. ल बाज खेरीज करून सहमतीतील र्तर सवइ सभासद 
त्याच्या बाजूिे िोते. तरीपि तो सेंट ज स्तच्या हवश्वासूपिावर हवसंबनू िोता. सेंट ज स्तिी सैन्यावर ि क मत 
िोती. त्याने मागच्या पाि वषांत मोठ्या पहरश्रमाने लोकहप्रयता संपादन केली िोती. सद्ग िािी आख्या, 
श द्ध िाहरत्र्य आहि वैयव्क्तक मिववाकाकें्षिा अभाव याचं्या जोरावर त्याला हमळालेली िी लोकहप्रयता िेि 
त्यािे संरक्षक कवि िोते. 

 
ज्यावळेी रोबवॅ्स्पअरने सवइसमथइ सत्ताधारी िोण्यािे मनाशी ठरहवले त्यािवळेी राज्यधमािा आिायइ 

म्ििून आपले आसन व्स्थर करण्यािी आवश्यकता त्याला जािवली. ब द्धीिी उपासना बदं करण्यािा 
त्याने हनिय केला. नवा उद्धारकता म्ििून त्यािे स्वागत करिारी पते्र त्याला रोज येऊ लागली. यािवळेी 
त्याच्या रिात्या घरासमोर सेहसल रेनॉ, या नावाच्या मािसाला स ऱ्याहनशी पकडण्यात आले. या प्रसंगाने 
रोबवॅ्स्पअेरच्या जीहवतािे परमेश्वर रक्षि करतो असे हसद्ध करण्यािी संधी हमळाली. नव्या धमािा पहिला 
िमत्कार अशा प्रकारे घडला. 

 
त्याच्या कडव्या धार्वमकतेशी न ज ळिारा वॉलतेरी आव आिून त्याने जािीर केले की, “देव जर 

नसता तर त्यािा शोध लाविे आम्िाला भाग पडले असते.” वॉलतेरच्या या प्रहसद्ध विनातील उपिासकता 
लपिारी नव्िती. धमािे जािक सामाहजक लक्षि िव्िायावर आिण्यािा िेतू त्यात िोता. पि रोबवॅ्स्पअेर 
मात्र ते तळमळीने बोलला. दोषदृष्टी आहि कळकळ यािंी मूलये त्याचं्या मागील िेतूवरून ठरवावयािी 
असतात. िा िोऊ घातलेला पे्रहषत प ढे कािी हदवसानंी अहधक स्पष्टपिे बोलला. त्यावळेी तो प्रश्न 
गृिीततत्व म्ििून उपव्स्थत करण्यात आला नव्िता. “दहलत, हनष्ट्पाप मािसावर परमेश्वर लक्ष ठेवतो 
आहि यशस्वी झालेलया अपराध्याला शासन करतो िी कलपना लोकामंध्ये पूिइपिे रुजली आिे.” 

 
मध्यंतरी दिशत पराकोटीला पोिोिली. अथात ती सद्ग िाच्या सेवपे्रीत्यथइ िोती! पहरषदेिे 

पूिइपिे श द्धीकरि झाले िोते. लोक थकले भागले आहि दबनू गेले. श भसमय प्राप्त झाला. सावइजहनक 
स रक्षा सहमतीने “ईश्वरािा उत्सव” साजरा करण्यािे ठरहवले आिे, िे पहरषदेला आहि जनतेला 
कळहवण्यात आले. िे जािीर करताना क त्तों म्ििाला, “श द्ध आत्म्यानंा श्रेष्ठ प्रजे्ञिे ज्ञान आहि हतिी 
आराधना यािंी खरीख री गरज भासली.” उत्सवाच्या आज्ञापत्रािा प्रस्ताव माडंताना भावी पोप रोबवॅ्स्पअेर 
याने “धार्वमक व नैहतक कलपना आहि लोकसत्ताक मूलतववे याचं्यातील संबंध” यावर आपले प्रहसद्ध 
व्याख्यान झोडले. आपलया व्याख्यानािा शवेट त्याने देववादी धमाच्या प्रस्थापनेिी आवश्यकता जािीर 
करून केला. 

 
क्रातंी हवस्कटली िोती. राजा गेला िोता. पि राज्य करण्याच्या दैवी िक्कािे प नरुत्थान झाले. 

सामाहजक करार िा हमषहक्रया ठरला. रोबवॅ्स्पअेरच्या लोकशािी मूलतववािें अहधष्ठान धार्वमक िोते. 
क्राहंतवाद्याचं्या पहवत्र गं्रथाच्या आधारावर त्याने पोथीतवव स्थापन केले. ह्यमूने म्िटले की ‘रूसो जन्मभर 
केवळ भावत िोता.’ तो हविार करण्यािा प्रयत्न करीत असे पि भावनावशता आहि उपदेश करण्यािी 
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गढूळ वासना यानी त्याच्या हविारात गोंधळ माजत असे. याि कारिाने त्याने सामाहजक कराराच्या 
पायावर उभारलेलया राजकीय संस्था आपलया दृष्टीसमोर ठेवलया. पि त्याम ळे त्याच्या राजकीय शास्त्राच्या 
मूलभतू गृिीतत्वाना िारताळ फासला गेला. 

 
रोबवॅ्स्पअेर िा भावक्ष बध नव्िता, तसाि भावनावशिी नव्िता. थंड्या वृत्तीिा तो हिशबेी मािूस 

िोता. तो फारसा हविारवंतिी नव्िता. कारस्थानी मात्र िोता. साधारि ब हद्धमते्तिा असूनिी तो प रा 
कावबेाज िोता. धमइवडेा िोता म्ििून कळकळीिा िोता. आपि हनयतीिे प रुष आिो, परमेश्वरािे साधन 
आिो, अशी त्यािी कडवी श्रद्धा िोती. राजा कधीि नािीसा झाला िोता. दैवी िक्काने राज्य करण्यािा 
वारसा आता रोबवॅ्स्पएरकडे आला िोता. लोकसत्ताक राज्य चकवा रूसोिी “लोकहनय क्त अहभजन सत्ता” 
त्याने स्थापन केली नािी. धमइसत्ताक राज्यािा अहधपती म्ििून त्याने आपलया आय ष्ट्यक्रमािे हशखर 
गाठले. सगळ्या धार्वमक हवधींसि ईश्वरािा उत्सव साजरा झाला. त्या प्रसंगासाठी खास एक स्तोत्र 
रिण्यात आले. त्या समारंभािा अध्यक्ष रोबवॅ्स्पअेर िोता. ध पाऱ्याच्या दाट धूम्रवलयात प्रतीकात्मक अशा 
पवइतहशखरावर तो उभा िोता आहि िजारो आवाज ईशस्त ती हननादत िोते. “क्षिभर या ईश्वराच्या 
प जाऱ्याला आपि स्वतःि ईश्वर आिो असा भास झाला.” [मडेॅहलन – फ्रें ि क्रातंी] आपलया उच्च स्थानावरून 
खाली उतरून नाव्स्तकवादाच्या प्रिडं प तळ्याला त्याने आग लावली. जवळि शिािपिािा प तळा िोता 
आहि तो नाव्स्तकवादाच्या राखेतून वर यावयािा िोता. पि ज्या अग्नीने नाव्स्तकवादाच्या प तळ्याला 
जाळून टाकले त्यानेि शिािपिाच्या प तळ्यािा िेिरा काळवडूंन सोडला. िारी बाजंूनी िास्यकल्लोळ 
उडाला. उपिासाच्या बाबतीत रोबवॅ्स्पअेर फार संवदेनशील िोता. त्याम ळे सगळ्या बाजंूनी त्याला शत्र त्व 
हदसू लागले. 

 
ईश्वरोत्सवाच्या मेजवानीच्या वळेी म्ििजे हद. ८ जून रोजी त्यािा जो अवमान आहि कडवट 

भ्रमहनरास झाला त्याने हद. १० जून (१७९४) च्या ‘पारेलालच्या कायद्याने’ उत्तर हदले. ज्यानंी त्याला 
हवरोध केला चकवा त्याच्यावर केवळ टीका केली त्यानंा आपलया मागातून दूर करण्यािा त्यािा िेतू िोता. 
तसेि ते ख द्द त्याच्या मृत्यिेू वारंटिी िोते. कारि त्याने संपूिइ ज लूमशािी प्रस्थाहपत केली िोती. िा 
कायदा त्याने स्वतःच्या िाताने हलहिला िोता. या कायद्यान्वये कोिािी संशहयताला िौकशीहवना मृत्यिूी 
हशक्षा फमाहवण्यािा अहधकार सावइजहनक स रक्षासहमतीला देण्यात आला. त्यासाठी साक्षीप रावा, अपील, 
बिावासाठी वकील या कशालाि वाव नव्िता. 

 
प ढे त्याच्या पतनानंतर तॅर्वमदोरेअँ पक्षािा मािूस तालयें िा उपिासाने उद्गारला “शाश्वताला 

त्याच्या स्थानापासून ि सकावनू लावनू त्याने स्वतः पटकावले असते.” त्याच्या एका हनकटवती 
सिकाऱ्यािे िे उद्गार िोते. रूसोच्या क्राहंतवादी पहवत्र गं्रथावर हनतातं श्रद्धा ठेविाऱ्या आहि भयानक 
धमइवडेाने खोया ध्येयाच्या मागे लागिाऱ्या मािसाच्या जीवनिहरत्रािा िा उत्कृष्ट साराशं आिे. पि 
कोिीिी मािूस मग तो मोठ्यात मोठा का असेना कलपनेत उभ्या केलेलया ठराहवक योजनेप्रमािे र्हतिास 
घडव ूशकिार नािी. तसे तो करू पािील तर तो हवनाश ओढवनू घेतलयाहशवाय राििार नािी. 

 
“सृजनशील कलपकतेच्या” मोिाहवरुद्ध भावी क्राहंतवाद्यानंा धोक्यािी सूिना देताना दातंाँने 

रोबहॅपअेरिािी हवनाश िोिार िे ताडले िोते – ‘अधम रोबवॅ्स्पअेर, वधस्तंभ त झ्यावरिी िक्क सागंत आिे. 
त लािी माझ्या मागून याव े लागेल.’ आहि घडलेिी तसेि. तेिी त्या ‘सद्ग िाच्या राजवटी’च्या 
ि कूमशािीला तीन महिने प रे िोण्यापूवीि. फ्रान्सिा अप्रहतरोध राज्यकता िोण्यासाठी रोबवॅ्स्पअेरला 
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दिशतीिा उपयोग करावयािा िोता परंत  ज्यावेळी दिशतीिे साधन द सऱ्याचं्या िाती गेले त्यावळेी त्याने 
हवरोध केला. फ श्ने नंतर हलहिले की “क्रातंीिा स्वामी िोण्यासाठी त्याला फक्त एकि पाऊल कमी पडले. 
त्यासाठी त्याला आिखी तीस लोकािंा बळी घ्यावा लागला असता.” सावइजहनक स रक्षा सहमतीत त्यािे 
शत्र ूवाढले िोते. त्यासाठी त्याला फक्त त्याच्या एकमेव हवश्वासू हमत्राच्या पाचठबयािी गरज िोती. िा हमत्र 
म्ििजे सेंज स्त त्यावळेी सीमेच्या आघाडीवर िोता. त्याला तातडीने बोलावण्यात आले. बारेर याच्या 
मताप्रमािे सें ज स्तने सहमतीच्या एका सभेत रोबवॅ्स्पअेरला सवाहधकार नेमण्यािी सूिना माडंली. समीतीत 
प नः एकी करावी म्ििून त्याने प्रयत्न केला. पि रोबवॅ्स्पअेर क ढा बनला िोता आहि आत्मकीवचे्या 
उमाळ्याने तो वारंवार भडकत असे. 

 
सद्ग ि िा शबद सें ज स्तच्या भाषिात रोबवॅ्स्पअेरप्रमािेि नेिमी येत असे. परंत  रोबवॅ्स्पअेरिा 

सद्ग ि िा हनःसत्व अभावात्मक िोता. तो केवळ एक हसद्धान्त िोता. सें ज स्तच्या सद्ग िात कडक 
आत्महनग्रि, तपािरि, मानवाला स्वातंत्र्यासाठी पात्र करिे आहि त्याच्यामधे न्यायािी भकू हनमाि करिे 
या गोष्टी येत िोत्या. राज्यकत्यानी उदािरि घालून हदले तर सारे राष्ट्र आपले दैनंहदन जीवन सद्ग िाच्या 
पायावर उभे करील असे त्याला वाटे. वैयव्क्तक मिववाकाकं्षा नसलयाम ळे सें ज स्त सद्ग िापासून च्य त 
िोण्यािा कोितािी धोका पत्करत नसे. चकवा कोितािी हवकलप तो आपलया मागात येऊ देत नसे. दातंाँ 
आहि त्यािे हमत्र यािंा पाडाव करून वध करण्यात त्याने जो अश्लाव्य भाग घेतला तो सिज 
समजण्यासारखा आिे. कारि दिशत सौम्य प्रमािात वापरावी असे त्यािें मागिे िोते. सामान्य फ्रें ि 
जनतेिे प्रहतहनहधत्व दातंाँ िा सें ज स्तपेक्षा अहधक प्रमािात करीत िोता. सें ज स्त धमइवडेा िोता आहि 
दातंाँिी ख शालिेंडू वृत्ती धमइवडेाला मानविारी नव्िती. 

 
समन्वयाखेरीज लोकशािी प्रस्थाहपत िोऊ शकत नािी िा धडा हझराँद आहि मंूत ँ याचं्यातील 

संघषावरून सें ज स्त हशकला पि या धड्यानेि त्याला अहधक कडवट बनहवले. समंजस मािसे स्वप्नािा 
सत्य म्ििून स्वीकार करिार नािीत असे त्याला वाटत िोते. बळािा उपयोग केलयाहशवाय क्रातंी िोिे कसे 
शक्य आिे? सद्ग ि िा लोकसत्ताकािे िालते बोलते मूलतवव आिे, िे माँतेव्स्कयनेू हशकहवले िोते. पि सें 
ज स्तच्या अन भवाला असे आले की सद्ग िाला िातात खङ्ग घेऊनि परृ्थवीवर वावरावे लागते. 

 
हझराँहदस्तानंा िव ेिोते ते मध्यवती सते्तवर हनयंत्रि ठेविारे स्थाहनक स्वायत्तता असलेले साहंघक 

लोक–सत्ताक िोय. सें ज स्तिा मध्यवती सते्तवर हवश्वास िोता. र्. स. १७९३ च्या वसंत ऋतूत 
आघाडीवरिे सैहनक फार मोठ्या प्रमािावर सोडून गेले िे पािून त्यािा िा हवश्वास अहधक दृढ झाला. 
प्रबळ मध्यवती सत्तािी “एक सामर्थयइशाली कें द्रवती र्च्छा” असण्यािी आवश्यकता त्याला पटली िोती. 
राष्ट्राने ि कमत मानलीि पाहिजे. सगळा देश लष्ट्करी कायद्याखाली राहिला पाहिजे. 
 

प्राथहमक अवस्थेत मानव िा िागंला आहि साधा िोता, आहि त्या अवस्थेकडे परत जाता येिे 
शक्य आिे िी रूसोिी श्रद्धा सें ज स्तलािी मान्य िोती. शिाण्या आहि न्यायी राज्यात मािूस सद्ग िी आहि 
स खी रािील. लोकािंी सावइजहनक र्च्छा िी हनवडून आलेलया आहि प्राम ख्याने हविारहवहनमय करिाऱ्या 
सभेच्या द्वारे व्यक्त झाली पाहिजे िे शासनािे आद्य आहि सवात मिववािे मूलतवव आिे असे त्यािे मत 
िोते. लोकाचं्या सावइभौमत्वािे प्रहतहनधान करता येत नािी, चकवा त्यािे प्रहतहनहधत्विी करता येत नािी, 
कारि लोकािंी र्च्छा अहवभाज्य असते. 
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सें ज स्तने य व्क्तवाद केला की, काँदॉसेने सावइजहनक र्च्छेच्या केवळ बौहद्धक अंगािाि हविार 
करून हतिी अप्रहतष्ठा केली िोती. सें ज स्तने ती ब हद्धप्रमाि करण्यािा प्रयत्न केला. लोकािंी खरी र्च्छा 
िी मूतइ वस्तू आिे िे जािले पाहिजे. ती तववज्ञानात्मक चितन नसून हक्रयाशील हितसंबधंािी अहभव्यक्ती 
असते. 

 
लोकसत्ताकात लोकानंा स खी, हनष्ट्काळजी आहि मानवी दोषानंी य क्त असे जीवन हमळावे िे 

दान्ताँला िव ेिोते. सें ज स्तने कडक आिरिाच्या आहि हमतव्ययाच्या जीवनािा प रस्कार केला. तेि खरे 
स खी जीवन िोईल कारि स ख म्ििजेि सद्ग िी जीवन असे त्यािे म्िििे िोते. 

 
दातंाँहवषयीिे आपले र्हतवृत्त त्याच्या समोरि वािता येईल असे सें ज स्तला वाटल. पि त्या 

र्हतवृत्तािे वािन िोण्यापूवीि सहमतीने दातंाँला कैद करण्यािा ि कूम सोडला. त्यावळेी सें ज स्तसमोर 
नैहतक पेिप्रसंग उभा राहिला. िीन िेतूसाठी आपला उपयोग करून घेण्यात आला िे त्याला हदसून आले. 
स्वतःिी प्रहतष्ठा चकवा लोकसत्ताक यापैकी एकािी हनवड करिे त्याला भाग िोते. त्याने लोकसत्ताक 
हनवडले. त्यािे समथइन त्याने अशा य व्क्तवादाने केले : “आमच्या करडेपिािी जे िेटाळिी करतात त्यानंा 
आम्िी अन्याय केलेला पसंत पडेल काय? स्वातंत्र्यािे जर रक्षि करावयािे असेल तर काळाने हकत्येक 
अिंमन्यानंा वधस्तंभाकडे, स्मशानभमूीकडे नेले चकवा हनमालयवत् केले तर त्यात काय मोठेसे? मािूस तरी 
असा कोि लागून राहिला आिे? आमच्या लोकसत्ताकािी हिरस्थायी प्रस्थापनाि धोक्यात येत असेल तर 
आमच्यातलया मोठ्यातलया मोठ्या मािसािा पाड तो काय?” 

 
रोबवॅ्स्पअेरिे शवेटिे कृत्य हवश्वासघातािे िोते. पहरषदेप ढे काळजीपूवइक तयार केलेलया भाषिात 

त्याने आपलया स्वतःच्या आजे्ञने घडलेलया प्रत्येक गोष्टीबद्दल– ज्याहवषयी लोकाचं्या भावनानंी आता पलट 
घेतली िोती– सावइजहनक स रक्षासहमतीला जबाबदार धरले. पहरषदेने सावइजहनक स रक्षा सहमती उलथून 
टाकावी अशी प्रत्यक्ष हिथाविी त्याने हदली. पि कीव करण्यािी गोष्ट अशी की या सवइसमथाने आपली 
असमथइता मान्य केली. र्तरािंा, ख द्द त्याच्या हनकटवती सिकाऱ्यािंा, स्वाथइ आहि प्रहतकूलता याचं्याम ळे 
िा सकल सद्ग िािा ‘श द्ध िहरत’ प रुषोत्तम िागंले करू शकला नािी आहि वाईटाला आळािी घालू 
शकला नािी. या रोगावर उपाय काय? वतेाळ पूवइपदावर आला, आहि घ मू लागला. शवेटी भाषिािा 
समारोप — हवश्वासघातकी! भ्याड! दगाबाज! “देशद्रोह्यानंा शासन करण्यासाठी सहमतीिी प नरइिना 
करा. पहरषदेच्या सावइभौम आहधपत्याखाली संय क्त शासन हनमाि करा, राष्ट्रीय सते्तच्या जोरावर सगळी 
द िी हिरडून टाका. न्याय आहि स्वातंत्र्य यािंी शक्ती वाढवा!” दातंाँने जर पहरषदेला झ लहवण्यािे मनात 
आिले असते तर हकती हनराळ्या प्रकारे तो बोलला असता! 

 
रोबवॅ्स्पअेरच्या छद्मी नीहतपाठानंा खोटे पाडून दिशतीने नीहततववे उध्वस्त केली; आहि 

सद्ग िािी राज्याबािेर िकालपट्टी केली. सूड ब द्धी, भीती, स्वाथइ आहि र्तर िीन क्ष द्र भावना सवइत्र 
फैलावलया. िोर आपसात भाडंत आिेत िे ओळखून भीहतग्रस्त, हवषण्ि आहि अधःपहतत झालेलया त्या 
पहरषदेला एकाएकी आपलया सामर्थयािी जाि आली. त्या गोंधळाच्या आहि संत्रस्त वातावरिात काबंाँ 
आपलया हवश्वासघातकी नेत्याला ग रूिी हवद्या ग रूलाि हशकवावी म्ििून व्यासपीठाकडे धावला. तो 
ओरडला “माझी अप्रहतष्ठा िोण्यापूवी मी फ्रान्सशी बोलून घेतो. केवळ एकि मािूस या पहरषदेिी र्च्छा 
बधीर करून टाकतो तो मािूस म्ििजे रोबवॅ्स्पअेर िोय!” कालिा िा सवइ शव्क्तमान् ि कूमशिा पराभतू 
आहि भग्नहित्त अवस्थेत पहरषदेच्या कोलािलातून िळूि हनसटला. त्याने जॅकोबँ मंडळािा पाचठबा 
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हमळवण्यािा प्रयत्न केला. पि त्यािे ग्रि आता उलटले िोते. हनयतीला तोंड देिे त्याला आता भाग िोते. 
द सऱ्या हदवशी पहरषदेप ढे भाषि करण्यािा त्याने अनेक वळेा प्रयत्न करून पाहिला; त्याला यश येईना. 
शवेटी कसाबसा तो बोलू शकला. पि ती ि कूमशािािी अहधकारवािी नव्िती. आपले भहवतव्य 
ि कहवण्यासाठी बेभानपिे प्रयत्न करिाऱ्या पहतत ि कूमशिािे ते करुि आजइव िोते. त्यािे आजइव 
क्राहंतवाद्याच्या बाकानंा उदे्दशून नव्िते, तर ते आतापयंत त च्छ गिलया गेलेलया अशा मध्यभागी बसलेलया 
प्रहतहनधीना उदे्दशून िोते. “पहवत्र जन िो! सद्ग िी जन िो! आपली मी प्राथइना करतो. िे ख नी मला बोलू 
देत नािीत. त म्िी मला बोलण्यािी परवीनगी द्या.” हकती लाहजरवािा शवेट िा! कोंडीत सापडलेलया 
पशूप्रमािे तो सैरावैरा धावत िोता. हवनवण्या करीत िोता. दीनवाण्या हवनवण्या करीत िोता. क्र द्धिी िोत 
िोता. िा वळेपयइत हकत्येकानंा झ लहविारा त्यािा भरदार आवाज परस्पर हवरोधी मनोभावानंी ग दमरला 
िोता. र्तक्यात एकजि ओरडला “दातंाँिे रक्ति त ला ग दमरून टाकीत आिे!” पहरषदेने त्या पहतत 
ि कूमशािाला अटक करण्याला संमती हदली. िार सिकाऱ्यासि या पूिइतः भग्न झालेलया मािसाला 
ित्यारी हशपायानंी पकडून नेले. अशा प्रकारे रूसोच्या अत्यंत हनष्ठावान् अन यायाच्या आय ष्ट्यािा शवेट 
झाला. 

 
ज नी राजवट चिसेहशवाय सिजासिजी उलथून पडली, त्याला कारि प्रबोधनाने घडवनू 

आिलेली गाढ मानहसक क्रातंी िोती. त्यानंतर कमइधमइसंयोगाने यशस्वी झालेलया सामाहजक आहि 
राजकीय क्रातंीिे नेतृत्व हवहवधप्रकारच्या मािसाचं्या िाती गेले. बौहद्धक अपक्वता, आहि अहविारी उन्माद 
याम ळे त्याना क्रातंीच्या फसव्या पथंािी भ रळ पडली. अठराव्या शतकाच्या िेतनेहवरुद्ध िी प्रहतहक्रया िोती. 
म्ििून म क्त आहि सद्ग िी िोण्याच्या मानवाच्या सामर्थयाला तो नकार िोता. ईश्वराच्या पूजेिे प नरुज्जीवन 
करिे म्ििजे आध्याव्त्मक ग लामहगरीत प नः स्वचे्छेने दडी मारण्यासारखे िोते. आध्याव्त्मक 
ग लामहगरीहवरुद्ध बडं िे आध हनक संस्कृतीच्या सगळ्या र्हतिासािे प्रयोजन आिे. रूसोने संस्कृतीिा जो 
हधक्कार केला त्यािा अथइ िाि आिे. त्याच्या िा हधक्कार साव्त्वक संताप मानला गेला. िौदाव्या ल ईच्या 
य गािा भ्रष्टािार, अनैहतकता आहि हवषण्िता याचं्याहवरुद्ध ते आध्याव्त्मक बडं िोते. ‘उदात्त वन्य मानव’ िे 
थोताडं िोते. पि क्रातंीच्या अद्भतूरम्य पंथाने आपलया भक्तानंा वन्यावस्थेत लोटले. िी वन्यावस्था उदात्त 
नव्िती आहि सद्ग िीिी नव्िती. 

 
रूसोने खासगी मते्तहवरुद्ध जे बडं उभे केले िोते त्या िेतनेिा वारसा बाबफच्या द्वारे आपलयाकडे 

आला अशी ल र् बलाँ यािी समजूत िोती. तो हलहितो, “दिशतीने फ्रान्सला वािहवले िे म्िििे साफ खोटे 
आिे. पि हतने क्रातंीला ल ळेपागंळे केले िे हनियाने सागंता येईल.” हतने फ्रान्सला ल ळे केले िे तर खरेि 
हतच्याहवरुद्ध जी सवइसाधारि भावना हनमाि झाली त्याम ळे नेपोहलयनला आपली ि कूमशािी स्थापन करिे 
सोपे झाले. 

 
* * * * 

 
फ्रें ि क्रातंी िी कोण्या एका देशािी अन भतूी नव्िती चकवा कोण्या एका राष्ट्राच्या र्हतिासािा 

वृत्तान्त नव्िता. क्राहंतवाद्यानंी फ्रान्सच्या गतवैभवाला आवािन केले नािी. त्याना स्फूती हमळाली ती 
अहभजात प्रािीनत्वाकडून िोय. त्यानंी ज न्या सनदा आहि कागदपते्र जाळून टाकली. सासं्कृहतक 
राष्ट्रवादािास द्धा मोि त्यानंा नव्िता. गॉहथक हशलपािी प्राथइनामंहदरे िी “रानटीपिा आहि लोकभ्रम यािंी 
स्मारके” समजली जात िोती. त्यािंािी नाश व्िायिा िोता. क्रातंीने यरूोपच्या र्हतिासाला कलाटिी 



 

 

अनुक्रम 

हदली. हतिे प्रहतध्वनी फ्रान्सच्या बािेर सवइदूर उमटले. ज्यावळेी फ्रान्सच्या लोकसत्ताक सैन्याने वलॅमी येथे 
बािेरून घ सिाऱ्या सेनेिा पराभव केला त्यावळेी गटेने हलहिले, “येथून प ढे जगाच्या र्हतिासािे नव ेय ग 
स रू िोते.” यासाठीि फ्रें ि क्रातंी िी मिान क्रातंी संबोधली जाते. हकत्येक शतके िाललेलया मानवी 
स्वातंत्र्याच्या झगड्यािा तो तकइ श द्ध पहरिाम आिे. [“अठराव्या शतकाने क्रातंीिे प्रपात घडवनू आिले िी क्रातंी म्ििजे एखादे 
सरकार उलथून टाकिे नव्िती; तर ती साऱ्या प्रािीन समाजव्यवस्थेिा हवनाश िोती. पूवी अज्ञात असलेलया समाजजीवनाच्या कलपनािें आहि 
शक्तींिे उत्थापन म्ििजे क्रातंी िोती. अशी अफाट क्रातंी शून्यातून हनमाि िोत नसते. हतिी म ळे भतूकाळात खोलवर रुजलेली असतात. हतिी 
संथ वाढ भहूमगत असून मागच्या हपढ्यात घडलेलया अज्ञात आहि अदृश्य घटनाति ती शोधता येते. फ्रें ि राज्यक्रातंीच्या बाबतीत िे सत्य स्पष्टपिे 
हदसून आले. अठराव्या शतकाला आध हनक यरूोपिी गभावस्था असे का म्ििावे िे यावरून उघड िोते. कारि क्रातंी िी िालते बोलते अठरावे 
शतक आिे. क्रातंीिे हनयंत्रि करिारे हविार िे त्या शतकाने हनमाि केलेले हविार आिेत. क्रातंीच्या द्वारे व्यक्त झालेलया त्याि हविारानंी नंतरच्या 
य गावर प्रभाव पाडला. अठराव्या शतकाला अराजकािा कोलािल या दृष्टीने राजकीय जगात कािीिी अथइ नसला, तरी हविाराचं्या जगात 
आध हनक यरूोपच्या घडिीिे मिान य ग म्ििून त्याला यथाथइतेने मानता येते. त्या शतकातील हविारानंी क्रातंीिे मागइदशइन केले आहि त्याि 
हविारावर १९ व ेशतक जगले आिे.” – Alfred Cobben, ‘Edmund Burke and the Revolt Against the Eighteenth Century.’] त्या 
दृष्टीने कालमान्य राजकीय संस्थानंा आहि पारंपहरक संबधंानंा आव्िान देिाऱ्या एका नव्या कालखंडािा 
हतने पायंडा पाडला. देशोदेशींच्या अहनयंहत्रत राजसत्ता कोलमडलया आहि सरंजामी सामाहजक व्यवस्था 
उध्वस्त झालया. “फ्रान्समध्ये ज्या आंदोलनाने क्रातंीिे रूप धारि केले ते आंदोलन साऱ्या यरूोपला सामान्य 
िोते आहि त्यात सरंजामी संस्थािें आध हनक राज्यसंस्थेत रूपान्तर घडून आले.” [G. Lowes Dickinson, 
‘Revolution and Reaction in Modern France.’] 

 
या क्राहंतकारक घटना घडण्यािे साधन नेपोहलयनिी सेना िोते. “य रोपमध्ये जेथे जेथे फ्रान्सिे 

क्राहंतकारी सैन्य गेले तेथे तेथे ज नी पैतृक आहि सरंजामी राज्यव्यवस्था पार ध वनू हनघाली. क्रातंीिा संदेश 
रहशयात पोिोिला आहि तो पहिलया अलेक्झाडंरिे जे अहधकारी पॅहरसमध्ये िोते त्यानंी नेऊन पोिोिहवला. 
तेथे उगवत्या तरुि ब हद्धमान् वगावर त्यािा गाढ पहरिाम झाला.” [J. P. Mayer, Political Thought in France from 

Sieyes to Sorel.] नेपोहलयनच्या नेतृत्वाखालिी सेना िी त्यािी स्वतःिी हनर्वमती नव्िती. ती क्रातंीने हनमाि 
केली िोती. ख द्द नेपोहलयनिी त्या हनर्वमतीिाि एक अंश िोता. म्ििून त्याच्या आवडी हनवडी, पसंती 
नापसंती कािीिी असोत; वस्त हनष्ठदृष्ट्या त्यािे र्हतिासातील कायइ क्राहंतकारक िोते. तो उपटस ंभिी 
नव्िता चकवा सािसीिी नव्िता. संवदेनक्षम आहि मिववाकाकं्षी य वक या नात्याने १८ व्या शतकािी िेतना 
त्याने आपलयापरीने आत्मसात् केली िोती. मनोवृत्ती आहि बौहद्धक संस्कार या दोन्िी दृष्टींनी नेपोहलयन 
वालतेरवादी असलयाने तो रूसोिा ििाता झाला नािी. संिालक मंडळािा (हदरेक्त्वार) द य्यम अहधकारी 
असताना एकदा तो बेधडकपिे म्ििाला “त मिा रूसो िा वडेा मािूस िोता आहि त्यानेि आमिी िी 
कठीि अवस्था आिली आिे.” तथाहप त्याने रूसोिी राजकीय तववे रोबवॅ्स्पअेरपेक्षा अहधक यशस्वीपिे 
कृतीत आिली. तो आपले राजकीय धडे ‘सामाहजक करारा’पासून हशकला िे उघड आिे. नेपोहलयनच्या 
राजकारिािे म ख्य सूत्र असे िोते, “मोठ्या देशाला ऐक्यािे कें द्र असले पाहिजे. अडीि कोटी लोक एका 
लोकसत्ताकात रािू शकत नािीत. िी घोषिा राजनीतीला सोडून आिे!’ तरुि बोनापाटइने आपले िे मत 
सन १७८९ मध्येि व्यक्त केले िोते. नेपोहलयनच्या राजवटीला “लोकसत्ताक ि कूमशािी” असे संबोधिेि 
अहधक योग्य िोईल. त्या ि कूमशािीला लागोपाठ तीन सावइमतात संपादन केलेलया सावइजहनक र्च्छेिे गूढ 
अहधष्ठान प्राप्त झाले. 

 
त्याबरोबरि ज्या बाबतीत दातंाँ अपयशी ठरला, तीत नेपोहलयन यशस्वी झाला. ती बाब म्ििजे 

क्रातंीच्या प्रारंभीच्या कतृइत्वाच्या पायावर नवी राजवट पक्की करिे िे िोय. [“क्रातंीच्या अद्भ तरम्यतेतून आम्िी बािेर 
पडलो आिोत. आता त्याच्या र्हतिासाला प्रारंभ करण्यािा काळ आला आिे. म्ििजेि हतिी तववे लागू करताना जे सत्य आहि शक्य आिे त्यािी 
नोंद घेण्यािा आहि जे कालपहनक व गिृीत धरले आिे ते बाजूला सारण्यािा काळ आला आिे.” (Napoleon)] त्याने अराजकातून 
स व्यवस्था हनमाि केली आहि िे करीत असताना क्रातंीच्या मूलभतू फहलताला त्याने बाध आिू हदला 
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नािी. िे फहलत म्ििजे सरंजामी समाजव्यवस्था उखडून टाकिे िे िोते. नेपोहलयनच्या नेतृत्वाखाली जी 
लष्ट्करी सत्ता स्थापन झाली हतिा सामाहजक पाया क्रातंीच्या या मूलभतू अंगाने घातला. क्रातंीने शतेकरी 
वगाला जहमनी हदलया. या दानाच्या मोबदलयात फ्रें ि शतेकरी वगाने य रोप चजकण्यासाठी नेपोहलयनला 
सैहनक प रहवले. त्या सैन्यािा हवजय म्ििजे क्रातंीिा हवस्तार िोता. हतने अंहकत प्रदेशात राजाचं्या 
अहनयंहत्रत सत्ता उलथून टाकलया. आहि सरंजामशािी नष्ट केली. 

 
“बबूा घरािे आहि सरंजामशािी प नः स्थापण्यािी त्यािी र्च्छा नव्िती. उलट ज नी राजवट नष्ट 

करिे िे त्याच्या सवइ कायािे पूवइगृिीतक िोते. क्रातंीिे मिववािे कायइ तेि आिे अशी त्यािी धारिा िोती. 
क्रातंीने हसद्धान्ताच्या योगे जे घोहषत केले ते त्याने प्रथम कृतीने साध्य केले. म्ििजे सावइजहनक भार 
सगळ्यावरि पडावते आहि सावइजहनक अहधकारपदे सगळ्याना ख ली असावीत. जन्म चकवा राजकीय 
पूवइिहरत्र यािंी तो दखल घेत नसे. ब हद्धमत्ता आहि स्वाहमभक्ती िी त्यािी ग िवते्तिी एकमेव कसोटी 
िोती.” [G. Lowes Dickinson, ‘Revolution and Reaction in Modern France.] 

 
ज्या तववववेयानंी क्रातंीला स्फूती हदली ते अहखल मानवजातीच्या भाषेत हविार करीत असत. 

मादाम रोलाँने स्वतःपाशी “वैहश्वक आत्मा” आिे असे ज्या वळेी जािीर केले, त्यावळेी ती या सवइ 
तववववेयाचं्या वतीने बोलत िोती. “िक्काचं्या जािीरनाम्या”वर ििा िालू असता एका प्रहतहनधीने उद्गार 
काढले “आम्िी जो जािीरनामा तयार करू र्व्च्छतो तो सवइ मानवासाठी, सवइकाळासाठी आहि प्रत्येक 
देशासाठी करू आहि सगळ्या जगाला तो हकत्ता झाला पाहिजे.” िीि क्रातंीिी िेतना िोती. िेि ध्येय 
नेपोहलयनच्या क्राहंतकारी सेनेने साध्य केले. 
 

“बोनापाटइ िा क्रातंीिे संतान िोता. र्तर हकत्येक तल्लख मािसापं्रमािे त्या मिान सामाहजक 
प्रक्षोभात तो आघाडीवर येऊ शकला. तसेि वादळािी पूवइसूिना देिाऱ्या बडंखोरीच्या आहि समीके्षच्या 
वाङ्मयाने त्याच्या तरुि मनािी घडि बनली िोती. नेपोहलयनच्या वळेी फ्रान्सला यरूोपवर जे 
हवस्मयकारक प्रभ त्व हमळाले त्यािे स्पष्टीकरि केवळ नेत्यािी प्रहतभा एवढ्यानेि िोिार नािी; तर 
सरंजामी व्यवस्थेतील हवशषेाहधकार नष्ट झालयाम ळे पािात्य देशातील उच्च संस्कृतीिी उत्तमोत्तम ब हद्धमत्ता 
त्याच्या कायासाठी उपलबध झाली, िेिी त्यािे कारि िोते. शासनाहधकाराच्या (मंत्रीपदाच्या) जागा 
हवज्ञान जाििाऱ्या मािसानंा देण्यात आलया. “राज्यसभा’ िी यरूोपमध्ये आजवर िोऊन गेलेलया सवइ 
संस्थामंध्ये अत्यंत कायइक्षम अशी तज्ञािंी संस्था िोती. हवजयी सेनेिे बि तेक सेनापती ग िवते्तम ळे साध्या 
सैहनकापासून वर िढले िोते” [Fisher, History of Europe.] 

 
रोबवॅ्स्पऐरच्या धमांधतेतून िी दान्ताँिी ब हद्धवादी िेतना बिावनू राहिली िोती. हवज्ञानाने 

भावनावशतेवर मात केली. अहतरेकी अद्भ तरम्यतेच्या वातावरिात ब द्धीने प नः आपले स्थान पके्क केले. 
अशाप्रकारे पहिलया अवस्थेतील अहरष्टातून बािेर पडलयानंतर क्रातंीने र्तर देशातंील ज नी व्यवस्था खाली 
खेिण्यासाठी फ्रान्सच्या सीमािें उल्लंघन केले. नेपोहलयनवाद िी क्रातंीिी हवस्तारवादी अवस्था िोती. 
क्रातंी बालयावस्थेत हिरडण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय प रािमतवादी शक्तींच्या प्रयत्नािंी प्रहतहक्रया म्ििून 
नेपोहलयनवाद हनमाि झाला. क्रातंीच्या लष्ट्करी अवस्थेला नेपोहलयनच्या उदयाबरोबर स रवात झाली असे 
नव्िे. परकीय िस्तके्षपािा धोका समोर उभा राहिलयाम ळे ज्यावेळी दान्ताँने “साम दाहयक बडं (लबे अँ 
मास) म्ििून ‘शस्त्रसज्ज राष्ट्र’ पाहिजे असे प्रहतपादन केले त्यावळेीि ती अवस्था स रू झाली. या नव्या 
हवस्तृत सामाहजक पायावर क्रातंीच्या सैन्यािी संघटना कानोने केली. त्या सैन्याने प्रथम क्राहंतकारी 
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फ्रान्सिे संरक्षि केले आहि मागािून नेपोहलयनच्या आहधपवयाखाली स्वातंत्र्य, समता आहि बंध ता यािंा 
संदेश यरूोपच्या र्तर देशात नेऊन पोिोिहवला. नेपोहलयनच्या ि क मतीखाली जे सैन्य िोते त्यािी रिना 
आहि जडिघडि याचं्याम ळे नेपोहलयनिे नव े पहवते्र आहि डावपेि हनहित झाले. ज्यावळेी क्रातंीतून 
जन्माला आलेलया नव्या धतीच्या सैन्याच्या िललयािा प्रहतकार करण्याला सरंजामी राजािें धंदेवाईक सैन्य 
अगदी असमथइ ठरले, त्यावळेी लागोपाठ सवइ देशात ज नी व्यवस्था कोसळून पडली. क्रातंीच्या संरक्षिाथइ 
फ्रान्सच्या पौरुषािा फ लोरा ‘साम दाहयक बडंा’च्या स्वरूपात संघहटत झाला. नेपोहलयनच्या बि तेक 
सगळ्या प्रहसद्ध सेनापतींच्या धूमकेतूसारख्या आय ष्ट्यक्रमािा प्रारंभ क्रातंीच्या उन्मादाच्या पहिलया भरात 
साधे सैहनक म्ििूनि झाला िोता. त्याचं्यापैकी हवक्तॉर िा मूळिा ढोलक्या िोता. प ढे नेपोहलयनिा 
सेनाहधकारी झालयानंतर तो उद्गारला “िे सन १७९१ च्या स्फोटाच्या भव्य देवते, मला त झी यथाथइ स्त ती 
गाता येईल का?” असाि द सरा एक सेनापती मॉमॉ ंयाने प ष्टी हदली की “आम्िी प्रकाशाच्या वातावरिात 
राहिलो िोतो. त्यािे तेज आहि सामर्थयइ जसे पहिलया हदवशी जािवले तसेि ते आज ५५ व्या वषीिी 
जािवत आिे.” 

 
जवळ जवळ साऱ्या यरूोपातील ज नी व्यवस्था हनपटून काढिाऱ्या लष्ट्करािे सेनापती – शपेँन, 

लॉरेन्, बेलहजयम, वालमी, जेम्मापेस येथील लढायािें हवजेते यानंी क्रातंीिी शौयइशाली आहि हवमोिक 
परंपरा आत्मसात् केली िोती. क्रातंीच्या सैन्यात ज्या फ्रें ि शतेकऱ्यािंी भरती झाली िोती त्यानंी 
सरंजामशािीहवरुद्ध बडंािा उठाव यशस्वी केला िोता. प्रत्येक अथाने ती क्राहंतसेना िोती. हतिा नेता िा 
क्रातंीिा मानदंड िोता. नेपोहलयनिे वैयव्क्तक िेतू कािीिी असोत. त्यानंा मिवव नव्िते. “सवइसाधारि 
राष्ट्रापेक्षा सैन्य अहधक लोकसत्तावादी िोते. त्याला साम दाहयक भावनेच्या खऱ्या उमाळ्यािी हतडीक िोती. 
गूढ श्रदे्धिे असे प्रदशइन कधीिी झाले नव्िते. त्याचं्या श्रदे्धनेि त्यािें रक्षि केले. क्राहंतसेनेच्या सेनापतींनी 
‘मासेयाजिे रिगीत’ [फ्रें ि क्रातंीिे प्रहसद्ध रिगीत ‘मासेयाज गीत’ म्ििून ओळखले जाते. तोफखान्यािा एक अहधकारी रुगे याने ते 
रिले. ३० ज लै १७९२ रोजी मासेयाजच्या स्वयंसेवकानंी िे गीत गात गात पॅहरसमध्ये प्रवेश केला. पॅहरसिी जनता त्या गीताने भारली गेली, आहि 
हतने िे नाव रूढ केले. ‘ज लूमशािी नष्ट करा’ असा त्या गीतािा उद्घोष िोता.] प्रत्यक्ष कृतीत आिले.” [मेडेहलन – फ्रें ि राज्यक्रातंी.] 

 
लष्ट्करी दृष्ट्या नेपोहलयनच्या उदयापूवी क्रातंी हवजयी झाली िोती. रोबवॅ्स्पअेरिे पतन िोऊन 

दिशतीच्या राजवटीिा शवेट झालयानंतर दॉन्ताँच्या अन यायाचं्या िाती सूते्र आली. हझरॉन्द पक्षीयानंी 
सावइजहनक जीवनात प नः पदापइि केले. फ्रान्समधील पहरव्स्थती अद्याप व्स्थरस्थावर झाली नव्िती. पि 
स धारली िोती. संिालक मंडळ आपले सवइ लक्ष आता सरिद्दीकडे देऊ शकत िोते. “हवजयािा संघटक” 
कानो िा अद्याप संरक्षि मंत्रालयािा अहधपती िोता. क्राहंतसेनेने पादाक्रान्त केलेले िॉलंड बटाव्व्ियाि 
लोकसत्ताक झाले. ऱ्िाईनपयंतच्या सवइ प्रदेशासि बेलजम फ्रें ि लोकसत्ताकात सामील करण्यात आले. 
त्यािी सीमा तशीि प ढे र्टलीला हभडली. प्र हशया, स्पेन आहि टस्कनी यािंा रिागंिात क्राहंतसेनेने 
प नःप नः पराभव केला. त्याम ळे क्रातंीला हवरोध करिाऱ्या गटातून त्यानंी अंग काढून घेतले. सन १७९५ 
पयंत क्रातंीिा सारा पट उलगडला िोता. यरूोपच्या स्वाहमत्वासाठी त्या क्रातंीला “जगातील दोन सत्तािंा 
प्रहतकार मोडून काढावयािा िोता. त्या म्ििजे प्रोटेस्टंट धमी हब्रटन आहि कॅथोहलक धमी ऑव्स्रया. या 
दोन्िी सत्तामंध्ये क्राहंतहवरोधी िेतना अहतशय हिवट आहि अत्यंत प्रभावी स्वरूपात प्रकट िोत िोती.” 
[हफशर– यरूोपिा र्हतिास.] आरमारी अहधसते्तम ळे हब्रटन सम द्रापलीकडे अगदी स रहक्षत िोते. म्ििून प्रथम 
ऑव्स्रयािी सत्ता खच्ची करून यरूोपिे स्वाहमत्व संपादिे िा क्राहंतकारी य द्धािा पहवत्रा िोता. ऑव्स्रयाच्या 
संरक्षि फळीत र्टली िा सवात कच्चा द वा िोता. या आहि र्तरिी कारिासाठी क्रातंीच्या िढाईिे पहिले 
लक्ष्य म्ििून र्टली हनवडण्यात आले. या िढाईिा सेनापती नेपोहलयन िाि िोता. त्यािा उदयकाल प्राप्त 
झाला िोता. आहि तोिी या प्रसंगाला त लयबल ठरला. “नेपोहलयनच्या नेतृत्वाखाली जी तरुि मािसे 
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पवइत ओलाडूंन र्टलीत घ सली त्यािंी अद्याप अशी श्रद्धा िोती की, फ्रान्स जगाला हवमोिनािा संदेश देत 
आिे.” [हकत्ता.] त्यािंा िेतू परकी देश चजकावा िा नव्िता, तर क्रातंीने उजळलेलया नव्या जीवनमागािी 
र्टलीच्या जनतेला दीक्षा देिे िा िोता. अशा शबदाति नेपोहलयनने र्टलीच्या जनतेला उदे्दशून 
जािीरनामा काढला िोता. “र्टलीिे जन िो, फ्रें ि सेना त मच्या शृखंला तोडण्यासाठी येत आिे. फ्रान्सिी 
जनता सगळ्या लोकािंी हमत्र आिे. हवश्वासाने आम्िाला भेटा. त मिी चजदगी, त मिा धमइ, त मिे 
रीहतहरवाज यािंा मान राखला जाईल. आमिे जे भाडंि आिे ते त म्िाला ग लाम करिाऱ्या ज लूमशिाशी 
आिे. द सऱ्या कोिाशीिी नािी.” 

 
र्टलीच्या मोहिमेतील हदव्ग्वजयाने त्याला ध ंदी िढली. क्रातंीने हनमाि केलेले साधन कौशलयाने 

वापरून य रोपिा राज्यकता व्िाव ेअशा मिववाकाकें्षने तो पेटला. फ्रें ि सेना जेथे जेथे गेली, तेथे तेथे हतिे 
हवमोिक म्ििून स्वागत झाले. हतने तेथे प्रत्यक्षात राजकीय बदल घडवनू आिले; आहि सामाहजक 
उत्थापनाला िालना हदली. “र्टलीच्या जनतेच्या र्हतिासात बोनापाटइिी पहिली स्वारी म्ििजे तेथील 
राष्ट्रीय भावनेच्या प नरुत्थानािा प्रारंभ िोय. िेि प नरुत्थान र्हतिासात “रीसॉजी मनॅ्तो” या नावाने 
ओळखले जाते. तो जरी करडा िोता, तरी स्वतःबरोबर नव्या स्वातंत्र्यािा आत्मा घेऊन येिारा आहि 
र्टलीच्या सामर्थयािे दूरगामी दशइन घडहविारा उद्धारकता आला असे र्टलीच्या जनतेला वाटले. त्याने 
त्या जनतेला ऑव्स्रयाच्या जबरदस्त पकडीतून म क्त केले आहि आध हनक धतीिी राज्यसंस्था 
िालहवण्यािे आवािन केले. त्याम ळे या तरुि सेनापतीच्या बि तेक सवइ गोष्टी क्षम्य ठरलया. तेथील स हवद्य 
जनतेला त्यािी स्त ती करण्याला आकाश हथटे पडले. लोंबाडइच्या उत्तम जनानंी त्याच्या दरबारात गदी 
केली. हससलॅपार्निे [हससलॅपाईन यािा अथइ आलपस् पवइताच्या पलीकडील रोमच्या बाजूिा प्रदेश असा आिे. तेथील लोकसत्ताक ते 

हससलॅपाईन लोकसत्ताक.] लोकसत्ताक फ्रें ि संहगनीवर उभे िोते. दीघइकाळच्या परकीय राज्याम ळे सावइजहनक 
कतइव्यकमािी परंपरा क्षीिबल झालेलया त्या भमूीत त्या लोकसत्ताकाने हकत्येक वषे िागंलया प्रकारे 
राज्ययंत्रिा िालहवली.” [Fisher History of Europe.] 

 
जमइनीत नेपोहलयनच्या हवजयािे पहरिाम यापेक्षािी अहधक क्राहंतकारक ठरले. तत्पूवी जमइनी 

असा अव्स्तत्वाति नव्िता. नेपोहलयनने त्याला जन्म हदला. दोन हविारातील तीव्र संघषातून जमइनी 
उदयाला आला. नव्या समाजव्यवस्थेिा प रस्कार करिारी क्रातंीिी हविारसरिी एका बाजूला आहि 
मध्यय गीन हविारसरिी द सऱ्या बाजूला असा िा संघषइ िोता. मध्यय गीन हविारसरिी िी केवळ कव्लपत 
कथेत जमा झालेलया रोमन साम्राज्याच्या हनष्ठेला हिकटून जेमतेम एकहत्रत राहिलेलया ३६० संस्थानानंी 
अंगीकारलेली िोती. नेपोहलयनच्या सेनेच्या द्वारे फ्रें ि राज्यक्रातंीिा समाघात जो जमइनीवर झाला त्याम ळे 
दीघइकाळ रेंगाळलेलया मध्यय गाच्या संहधप्रकाशातून जमइनी बािेर पडून आध हनक संस्कृतीच्या प्रभावाखाली 
आला. याहवषयी सवइ र्हतिासकारािें एकमत आिे. उशीरा झालेलया जमइन रेनेसान्सिे सवइ थोर नेते फ्रें ि 
राज्यक्रातंीिे ििाते िोते. उदािरिाथइ, गटेने नेपोहलयनच्या प्रहतभेिे स्वागत करून त्याच्या हवजयाला 
अहभवादन केले. नेपोहलयनच्या सेनेने जमइनी चजकला, त्यावळेी तो वाङ्मयीन वैभव आहि 
अध्यात्मके्षत्रातील प्रभाव याचं्या हशखरावर पोिोिला िोता. त्या जमइनीने आध हनक य रोपीय संस्कृतीत 
सवात मोठी भर घातली. “राजकीय दौबइलयाच्या आहि फ टीरपिाच्या य गात जमइन वाङ्मय कळसाला 
पोिोिले िोते िी गोष्ट हवशषे लक्षात ठेवण्यासारखी आिे. यावळेी गटे आहि हशलर िे वायमर येथे हमत्र 
म्ििून नादंत िोते. जमइन देशाहभमान अगदी खालच्या पायरीला पोिोिला िोता. लायव्प्झकच्या य द्धातील 
फ्रें ि बादशिाच्या पराभवाने गटेिी हनराशा झाली. आहि जमइनीच्या या सगळ्यात मोठ्या भावकवीने 
हवमोिक य द्धाच्या वाङ्मयात कािीिी भर घातली नािी.” [हकत्ता.] 



 

 

अनुक्रम 

ऱ्िाईनच्या संघराज्यात बौहद्धक कतृइत्व आहि आध हनक संस्कृती ज्या काळी भरभराटीला आली 
त्याि काळात प्र हशया सरंजामी प्रहतगाहमत्वािे आगर िोऊन राहिला िोता. तो क्राहंतकारक हविाराचं्या 
प्रभावी समाघातािा प्रहतकार करीत िोता. प्र हशयाने नेपोहलयन आहि त्यािी सेना याचं्याशी लढा हदला 
त्यािे कारि ते केवळ परकीय आक्रमक िोते िे नसून ते ब हद्धवाद, उदारमतवाद आहि कायद्यािे राज्य 
यािें प्रिेते िोते. तथाहप वाटलूइ च्या पराभवानंतरिी जमइनीला क्रातंीिा प्रभाव झ गारून देता आला नािी. 
त्याि प्रभावाम ळे स्टीनने प्र हशयामध्ये शतेी स धारिेिे कायदे केले फ्रें ि हवजेत्यानंी शजेारच्या पोलंड आहि 
वसे्ट फाहलया येथील शतेकऱ्यानंा म क्त केले िोते. त्या क्राहंतकारक घटनेच्या प्रहतहक्रयेतून प्र हशया स टू 
शकला नािी. तथाकहथत “हवमोिनािे य द्धा”त प्र हशयाने िालना हदलेला राष्ट्रवाद आहि मिान यरूोपीय 
क्रातंीिी वैहश्वक िेतना यािंा संघषइ प्रहतचबहबत झाला िोता. अखेरीस ती मिान क्रातंी थोडा काळ का 
िोईना सन १८४८ या क्रातंीमध्ये हवजयी झाली. 

 
तसेि रं्ग्लंडस द्धा त्या क्रातंीच्या प्रभावाच्या टप्प्यातून स टू शकले नािी. र्ंव्ग्लश खाडी 

ओलाडंण्यािा नेपोहलयनिा प्रयत्न हनष्ट्फळ िोण्यापूवीि क्रातंीिी हवध्वसंक सामाहजक तवव,े ती खाडी 
ओलाडूंन पलीकडे गेली िोती. त्या तववानंी त्या बेटाला झपाटिाऱ्या जनआंदोलनाला उद्दीहपत केले. 
िार्वटस्टािंी [रं्ग्लंडमध्ये १८३२ च्या स धारिा कायद्याहवरुद्ध सामान्य जनतेत जो असंतोष हनमाि झाला िोता त्यातून िार्वटस्टािें आंदोलन 
हनमाि झाले. त्याला िार्वटस्ट िे नाव पडण्यािे कारि िे की त्याच्या प्रवतइकानी सिा तववावर आधारलेली लोकािंी सनद (People’s charter) 
तयार केली. ती सन १८३८ साली जािीर झाली. ती तववे येिेप्रमािे – (१) प्रौढ मताहधकार (२) समान मतदारसंघ (३) ग प्त मतदान (४) 
पालइमेंटिी वार्वषक अहधवेशने (५) मते्तवर आधारलेला मताहधकार नष्ट करिे (६) पालइमेंटच्या सभासदानंा वेतन देिे. या हविारसरिीला िार्वटझम 
असे नाव आिे.] िळवळ जरी तेथे क्रातंी करू शकली नािी तरी हतने पहिला स धारिाकायदा करण्याला भाग 
पाडले आहि द सऱ्या कायद्यािी भहूमका तयार केली. बकइ लािी दाद न देता १९ व्या शतकाच्या प्रथमाधात 
हब्रटनमधील राजकीय घडामोडी यरूोपात पसरलेलया क्रातंीच्या छायेत घडत िोत्या. क्रातंीच्या तववज्ञानािी 
मूलतववे आिरिात आिण्याच्या दृष्टीने तेथील बौहद्धक जीवन त्या मूलतववाना मूतइ स्वरूप देण्याच्या 
प्रयत्नात िोते. वाङ्मय हवशषेतः काव्य, रूसोच्या अद्भ तरम्यवादाने प्रभाहवत झाले िोते आहि तववज्ञानावर 
शास्त्रीय हनसगइवादािे विइस्व िोते. थोडक्यात हब्रटनच्या जीवनाच्या प्रत्येक अंगात मिान क्रातंी जािवत 
िोती. 

 
‘कॉद नापोलेऑ’ [‘कॉद नेपोलेआँ’ िा आध हनक फ्रान्सिा प्रमािभतू कायदा आिे. क्रातंीनंतर सन १८००-१८०७ या काळात 

नवीन कायदा तयार करण्यािे कायइ िालू िोते. व्यव्क्तस्वातंत्र्य आहि सामाहजक समता याचं्या समन्वयावर िा कायदा आधारलेला आिे. 
नेपोहलयनने स्वतः लक्ष घालून या कायद्यािे काम पूिइ केले. त्यावरून त्या कायद्याला त्यािे नाव पडले. 

 
या कायद्याच्या २२८१ कलमात कायद्याच्या दृष्टीने फ्रें ि जीवनािे हनयमन करण्यात आले आिे. त्यात नागरी िक्क आहि कतइव्ये कौट ंहबक 

पद्धती, िक्क आहि कतइव्ये, मते्तिी समप्रमािात वारसावाटिी हववाि आहि घटस्फोट र्त्यादी हवषय आलेले आिेत. नेपोहलयनच्या हवजयानंतर या 
कायद्यािा प्रभाव बेलजम, नेदरलंड, व्स्वत्सलंड आहि स्पेन या देशावरिी पडला िोता. िा कायदा यापैकी कािी देशात अद्याहपिी अव्स्तत्वात 
आिे.] िी क्रातंीिी हिरस्थायी अशी प्रत्यक्ष हसद्धी िोती. हतने हनधमी राज्यसंस्थेिा भक्कम कायदेशीर पाया 
घातला. समाजशासनाला या प ढे अहनयंहत्रत राजािी र्च्छा चकवा देवसंकेत यािंी गरज राहिली नािी. १५ 
व्या शतकापासूनच्या तववववेया कायदेपहंडताचं्या अखंड माहलकेच्या प्रारंभीच्या मागइदशइक प्रयत्नानंा 
अखेरीस अशा प्रकारे भरघोस पीक आले. नेपोहलयनने सबधं यरूोपात ज नी सरंजामी व्यवस्था नष्ट करून 
क्रातंी पूिइ केली र्तकेि नव्िे तर सामाहजक समता आहि धार्वमक सहिष्ट्ि ता याचं्यावर आधारलेलया 
लोकव्यवस्थेला ऐहिक अहधष्ठान प्राप्त करून हदले. िे त्यािे फार मोठे कतृइत्व िोते. र्हतिासात अगदी 
प्रथमि सामाहजक जीवन प रोहितशािीच्या विइस्वातून म क्त झाले. अनेक शतकातून हवकहसत िोत 
आलेलया मानवी स्वातंत्र्याच्या तववज्ञानाला अखेरीस व्यविारस लभ स्वरूप प्राप्त झाले. हकत्येक शतकाच्या 



 

 

अनुक्रम 

झगड्यानंतर मानवाच्या बडंािी पहरिती मिान क्रातंीच्या हवजयात झाली. म्ििूनि हमशलेने द सरा 
रेनेसान्स असे नाव हतला हदले. 

 
–––– 
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पहरहशष्ट 
 

मराठी-इांग्रजी शबद सूची 
अ 

अंतःपे्ररिा Intuition 
अकरि Negation 
अकरिात्मक Negative 
अहिस्ती Heathen 
अहिस्तवाद Heathenism 
अंगभतू Inherent 
अग्रक्रम Priority 
अग्रदूत Harbinger, Herald 
अजड, अजडात्मक Immaterial 
अटळ Inevitable 
अतक्यइ Inscrutable 
अतीत Transcendental 
अतीतवाद Transcendentalism 
अद्भ तकथा Romance 
अद्भ तरम्य Romantic 
अद्भ तरम्यवाद Romanticism 
अहधकरि Tribunal 
अहधकार Authority, Right 
अहधष्ठान Sanction 
अध्यात्मवाद Spiritualism 
अध्यात्मशास्त्र Metaphysics 
अध्यात्मशास्त्रीय Metaphysical 
अनंत Infinite, Endless, unending 
अनन्यसंबद्धता Absoluteness 
अहनवायइ Necessary 
अहनवायइता Necessity 
अनीश्वरवाद Atheism 
अन ग्रि Grace 
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अन भवजन्य Empirical 
अन भववाद Empiricism 
अन भववादी Empirical 
अन षंजक Corollary 
अनेकेश्वरवाद Polytheism 
अप्रमाहदत्व Infallibility 
अप्रहसद्ध Obscure 
अभाव Negation 
अहभजन Aristocrat 
अहभजनशािी Aristocracy 
अहभजात Classical 
अहभजातवाद Classicism 
अहभयोग Pretention 
अमूतइ Abstract 
अहर, अरा Cog 
अहरष्ट Crisis 
अथइकारि Economy 
अथइशास्त्र Economics 
अथइवत्ता Significance 
अवबोधन Apperception 
अवस्था Condition 
ॲव्िरोजवाद Averroism 
अश्र ंिा डोि Vale of tears 
असंस्कृत Barbarian 
असंस्कृतता, असंस्कृत, अवस्था Barbarism 
असीम Infinite 
अव्स्तत्व Existence 
अिम् Ego 

आ 

आख्याहयका Legend 
आत्महनष्ठ Subjective 
आत्महनष्ठा Subjectivity 



 

 

अनुक्रम 

आत्म बोध Self consciousness 
आत्महवरोध आत्महवसंगहत Self contradiction 
आत्मसंगहत Self-consistency 
आदशइ-लोकसमाज Utopia 
आहधभौहतक Material, Secular, Temporal 
आध्याव्त्मक Spiritual 
आध्याव्त्मक आरक्षक Spiritual Police 
आर्वथकहनयहतवाद Economic Determinism 
आवतइ हसद्धान्त Theory of Vortices 
आवािन Appeal 
आवगे Momentum 
आलेख Record 
आसमंत Vicinity 
आस रीयंत्र Leviathan 

इ 

र्च्छा Will 
र्च्छान वती Volitional 
र्च्छा स्वातंत्र्य Freedom of the Will 
र्हतिास History 
– वाद Historicism 
– हवषयक Historical 
– लेखन Historiography 
– शास्त्र Historiology 
र्हतिासािे तववज्ञान Philosophy of History 
र्ंहद्रयहवज्ञान Physiology 
र्ंहद्रयातीत Transcendental 

ई 

ईश्वरहवज्ञान Theology 
उ 

उत्क्राहंत Evolution 
उत्पहरवतइन Mutation 
उद्दीपक Stimulus 
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उद्दीपन Stimulation, Inspiration 
उपटस ंभ Upstart 
उपपहत्त Theory 
उपय क्तता Utility 
उपय क्ततावाद Utilitarianism 
उपय क्ततावादी Utilitarian 
उपयोजन Application 
उपयोहजत Applied 
उपहसद्धातं Corrollory 
उपाहध Attribution Condition 
उपेक्षावृहत्त Cynicism 

ए 

एकमूलकता Monogenesis 
एकहवधतेिा हसद्धातं Uniformitarian Theory 
एकसूत्रीकरि Co-ordination 
एकेश्वरवाद Monotheism 
एकेश्वरवादी Monotheist, Monotheistic 
एतदथइ Ad hoc 
एहपक्य रसवादी Epicurianism 
एषिा Will 

ऐ 

ऐव्च्छक Voluntary 
ऐव्च्छकतावाद Voluntarism 
ऐहतिाहसक Historical 
ऐहतिाहसकता Historicity 
ऐहतिाहसक जडवाद Historical Materialism  
ऐहिक Secular 
ऐहिकवाद Secularism 

क 

कलपना Idea Imagination 
कतृइकारि Notion 
कमइठ Orthodox 
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कामना Desire 
कायदा Law 
ििइ– Ecclisiastical Law 
धमइ– Canon Law 
हनसगइ– Natural Law 
मानवहनर्वमत– Positive Law 
लोक– Civil 
कारिघटक Condition 
काबइनसंय ग Carbon Compound 
कायइ Function 
कायइकारिभाव Causation 
कायइप्रवृहत्त कायइशव्क्त Faculty 
कालधमइ, कालपे्ररिा Spirit of the times 
कालमान्य Time - honoured 
कालहवपरीतता Anachronism 
क ं हठतमागइ Blind alley 
क लीनता Nobility 
कें द्रापसाहरत Centrifugal 
केवल Absolute 
कैवारी Champion 

ख 

हिस्तधमइ, हिस्तवाद Christianity 
हिस्तहशष्ट्य Apostle 
हिस्तहशष्ट्योद्भव Apostolic 
हिस्तोपदेशक Evangelist 

ग 

गढूळ Morbid 
गिराज्य Republic 
गहतरोध Stagnation 
गर्वभत Implied 
गर्वभताथइ Implication 
गिनता Occultism 
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ग िाथइ Connotation 
गृिीतक Assumption 
गृिीतकृत्य Hypothesis 
गृिीततवव Postulate 
ग्रििशव्क्त Understanding 

घ 

घटना Phenomenon, Fact 
घटना Constitution 

च 

ित थइ राज्यागं (वृत्तपते्र) Newspapers 
ििइ Church 
ििइहवषयक Ecclesiastic 
ििइवाद Ecclesiasticism 
चितन Speculation 
चितनात्मक Speculative 
हित् Spirit, Psyche 
िेतक Stimulus 
िेतना Spirit 
िोरटा व्यापार, िोराटी Smuggling 

ज 

जडपूजन Fetish 
जडपूजनवाद Fetishism 
जडवाद Materialism 
जन्मजात Innate 
जािीव Consciousness 
जादू Magic 
जीवनशव्क्त Vital Force 
जीवचपडी Organic 
जीवशास्त्र Biology 
जीवशास्त्रीय Biological 
ज लूम Tyranny 
ज लूमशिा Tyrant, Despot 
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जैहवक Biological 
त 

तवव Principle, Doctrine 
तववज्ञान Philosophy 
तदथइक Ad hoc 
तकइ  Reasoning, Reason 
तकइ दूहषत Fallacious 
तकइ दोष Fallacy 
तकइ हनष्ठ, तकइ श द्ध Logical 
तकइ पद्धहत Reasoning 
तकइ शास्त्र Logic 
ताओवाद Taoism 
ताहववक Philosophical, Metaphysical 
तार्वकक Logical 
तृतीय राज्यागं (लोकप्रहतहनधी) Third Estate 

थ 

थोताडं Myth, Fiction 
द 

दन्तकथा Legend 
दशइक Exponent 
दशइन Vision 
दिशत Terror 
दिशतवाद Terrorism 
दिशतवादी Terrorist 
दिशतीिी राजवट Reign of Terror 
दाबखीळ Spring 
दावा Claim, Pretention 
दूरदर्वशका Telescope 
दूरेहक्रया Action at a distance 
दृढिेत, दृढीभतू Hardened 
दृश्यजग Phenomena, Phenomenal world 
देवकायदा Divine Law 
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देववाद Deism 
देवसंकलप, देवसंकेत Providence, Divine Providence 
दैव Fate 
दैववाद Fatalism 
दैवी रूपान्तर Apotheosis 
दैवी िक्क Divine right 
दोषदृहष्ट Cynicism, Cynic 
दोषान्वषेि Censorship 
हद्वधात्म Dualistic 
दै्वतवाद Dualism 
दै्वतात्मक Dualistic 

ध 

धमइ Religion, Faith 
धमइिौकशीमंडळ Inquisition 
धमइच्छल Inquisition 
धमइगं्रथोद्गत ििा Exegesis 
धमइहनरपेक्ष Secular 
धमइप्रिारक Evangelist 
धमइय द्ध Crusade 
धमइयोद्धा Crusador 
धमइसत्ता Theocracy 
धारिाशव्क्त Capacity 
धार्वजि Predilection 
धोपट Humdrum 
धोपटपिा Philistinism 

न 

नकाराथी Negative 
नम ना Pattern 
नव अहभजातवाद Neoclassicism 
नव-कॅथोहलकवाद Neo-catholicism 
नव पीठपहंडतवाद Neo – Scholasticism 
नवप्लेटोवाद Neo Platonism 
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नव िेगेलवाद Neo Hegelianism 
नामतवववाद Nominalism 
नामतवववादी Nominalist 
नाव्स्तक Atheist 
नाव्स्तकवाद, नाव्स्तक्य, नाव्स्तकब हद्ध Atheism 
हनगमन Deduction 
हनगहमत Deduced 
हनत्यवती Invariant 
हनयत Determined  
हनयहत Destiny 
हनयहतवाद Determinism 
हनयम Law, Rule 
हनयमबद्ध हवश्व Law-governed Universe 
हनरुपाहधक Unconditional 
हनिइय Judgement, Decision 
हनिइयब हद्ध Judgement 
हनदेशन Demonstration 
हनदेशक शव्क्त Demonstrative Power 
हनमािशव्क्त Creative Power 
हनर्वमहत Creation 
हनियात्मक Categorical 
हनहिहत Certainty 
हनषेध Negation 
हनषेधात्मक Negative 
हनष्ट्कषइि Abstraction 
हनसगइ Nature 
हनसगइ कायदा Natural Law, Law of Nature 
हनसगइ धमइ Natural Religion 
हनसगइ वाद Naturalism 
हनसगइ हवज्ञान Natural Science 
हनसगातीत Supernatural 
हनसगइ हनसगातीत वाद Supernaturalism 
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हनसगेहतिास Natural History 
नीहत, नैहतकता Morality 
नीहतपाठ Cant 
नैसर्वगक Natural 
नैसर्वगक ईश्वरहवज्ञान Natural Theology 
नैसर्वगक तववज्ञान Natural Philosophy 
नैसर्वगक िक्क Natural Rights 
नोंद Record 
न्याय Justice 
न्याय्य Just, Equitable 
न्यायपरायि Equitable 
न्यायशास्त्र Jurisprudence 

प 

पिागंी Swadding cloth 
पदाथइ Substance, Category, Body 
पराथइवाद Altruism 
पराथी Altruistic 
परावृत्तहक्रया Reflex Action 
पहरिाम Result, Consequence 
पहरपूिइक्षमता Perfectibility 
पहरमाि Measure, Standard 
पहरहमहत Dimension 
पहरविन Transport 
पहरवाहिनी Capillary Vein 
पहरसमन्त Periphery 
पयइवसान Consequence 
पयायरूप Synonymous 
पक्षाघाती Paralysing 
पाखंड Heresy 
पाखंडी Heretic 
पाहंडत्य Erudition, Scholarship 
पाद्री Clergy, Priest 
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– र्हतिास Patristic History 
– पद-शािी Priesthood 
– य ग Patristic Age 
– वाङ्मय Patristic Literature 
पापम व्क्त Salvation, Redemption 
पारंगतता Specialisation 
पार्वथव Terrestrial 
हपतृपरंपरा, हपतृप्रामाण्य Paternalism 
पीठपहंडत School-man 
पीठपहंडती Scholastic 
पीठपहंडतवाद Scholasticism 
प ण्यहवधी, प ण्यसंस्कार Sacrament 
प नरुज्जीवन Revival, Renaissance 
प नरुज्जीवनवाद Revivalism 
प नरुत्थान Resurgence 
प रािकथा Myth 
प रािकथाशास्त्र Mythology 
प रािमतवाद Conservatism 
प रािमतवादी Conservative 
प रातन Venerable 
प रुषत्रयीिे तत्व Trinitarianism 
प रोहित Priest, Eccleciastic 
प रोहितशािी Eccleciasticism 
पूजनीय, पूज्य Venerable 
पूवइगृिीत Presupposed 
पूवइगृिीतक Presupposition 
पूवइगृिीत धरिे to Presuppose 
पूवइजोद्भव Atavism 
पूवइजोद्भवी Atavistic 
पूवइप्राक्तनवाद Predestination 
पूवइप्राप्त Apriori 
पूवइसंकेत Prerequisite, Precondition 
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पथृक्करि Analysis 
पेगन Pagan 
पेगनवाद Paganism 
पैतृक Paternal 
पैतृक परंपरा, – भावना Paternalism 
पोथीतवव Dogma 
पोथीहनष्ठ, पोथीबदं Dogmatism 
पोथीहनष्ठा, पोथीबदंी Dogmatism 
पोषकहपता Foster–father 
प्रकटीकरि Revelation 
प्रकटीकृतधमइ Revealed Religion 
प्रहक्रया Process 
प्रिहलत Fashionable 
प्रहतहक्रया Reaction 
प्रहतगमन, प्रहतगाहमत्व Reaction 
प्रहतगामी Reactionary 
प्रहतहनधान Delegation 
प्रहतहनहधसभा Diet 
प्रहतहनहित Delegated 
प्रहतबोधन Perception 
प्रहतरूप Pattern 
प्रहतसाद Re–echo; Response 
प्रहतके्षप Reflex action 
प्रहतके्षपि Reflexion 
प्रतोद Whip 
प्रतोदन Whipping 
प्रत्यक्ष Actual; Direct; Positive 
प्रत्यक्ष-प्रमािवाद प्रत्यक्षवाद Positivism 
प्रत्यक्षज्ञान Perception 
प्रथमतवव Primal Principle 
प्रथमद्रव्य Primal Matter 
प्रब द्ध Enlightened 
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प्रबोधन Enlightenment 
प्रयािचबद  Point of Departure 
प्रयोजनवाद Teleology 
प्रवक्ता Exponent 
प्रस्त त Pertinent 
प्रस्थापन Vindication 
प्रके्षप Interpolation 
प्रज्ञा Intelligence, Wisdom 
प्राव्क्दष्टवाद Predestination 
प्रािीनवव Antiquity 
प्राितवव Anima 
प्राथम्य Priority 
प्राप्तव्स्थहत Statusquo 
प्रामाण्य Authority; Sanction; Validity 
प्रारबधवाद Fatalism 
प्रारंभचबदू Starting Point 
पे्ररिा Inspiration, Impulse, Romanticism 

फ 

फल, फहलत Product, Result 
फलवाद Pragmatism 
फलज्योहतष Astrology 

ब 

बबइर Barbarian 
बलदंड Despot 
बलदंडशािी, बलदंडसत्ता Despotism 
बलापिरि Usurpation 
बि पहरहमत Multidimensional 
बालब हद्ध Infantilism 
ब हद्ध Reason; Intelligence 
ब हद्ध तवव Logos; Reason 
ब हद्ध प्रमाि Rational 
– प्रमाहित Rationalised 
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– प्रमािीकरि Rationalisation 
– य क्त Rational 
– वाद Rationalism 
– वादहवरोध Irrationalism 
– वादहवरोधी Irrationalist 
– वादी Rationalist 
– हवरोधी Irrational 
बोध Consciousness 
बोधन, बोधनशव्क्त Cognition 
बौहद्धक Intellectual 

भ 

भवत् Becoming 
भाव Being, Notion 
भावन Feeling 
भावना Emotion; Sentiment 
– त्मक Affective; 
– प्रधान Emotional; 
– वश Sentimental 
– प्राधान्य Sentimentality 
– वशता Emotionalism 
भावरूप Positive 
भाव विन Abstraction 
– वािक Abstract 
– वाद Idealism 
– वादी Idealist 
भाषिबाज Demagogue 
– बाजी Demagogy 
भाषाशास्त्र Philology 
भाष्ट्य Interpretation 
भीमटोला Coup– de– grace 
भकूें द्रवाद Geocentrism 
भकूें हद्रत Geo-centric 



 

 

अनुक्रम 

भगूभइशास्त्र, भशूास्त्र Geology 
भोवरा Vortice 
भौहतक Material; Physical Secular, Natural 
– ईश्वरहवज्ञान Natural Theology 
– तववज्ञान Natural Philosophy 
– हवज्ञान Natural Science; Physical Science 
भ्रातृवाद Fraternity 

म 

मत Opinion Doctrine; View 
मतान्तरग्रािी Non-conformist 
महत Intellect 
मत्ता Property 
मनमानी Arbitrary 
मनस् Psyche; Mind 
मनःसृहष्ट Vision 
मनोभाव Emotion 
मनोभावात्मक Emotional 
मनोहवकार Passion 
मानवता Humanity 
मानवशास्त्र Anthropology 
मानव-रूपी; - देिधारी मानवाकारी Anthropomorphic 
मानवरूपवाद; मानवारोपिवाद Anthropomorphism 
मानव्य Humanity 
मान ष, मानवी Human 
मान षता Humanness 
मानसशारीर-समान्तरवाद Psycho-physical Parallelism 
हमलाफ Harmony 
हमष-हक्रया Make-believe 
म व्क्त Freedom, Liberation 
मूतइजीववाद Animism 
मूलगामी Radical 
मूलतवव Principle 
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मूलद्रव्य Substance, Primal Matter 
मूलादशइ Archetype 
मूलाधार Sheet-anchor 
मोक्ष Salvation 
मौहलक Radical; Original 
मौहलकता Originality 
मौहलकवाद Radicalism 

य 

यि दीतर Gentile 
यात हवद्या Magic 
य ग Age 
य गधमइ, य गपे्ररिा Spirit of the Age 

र 

राजसत्ता Monarchy 
राज्य State, Rule 
– संस्था State 
राज्यागं Estate 
तृतीय – (लोकप्रहतहनहध) Third Estate 
ित थइ – (वृत्तपत्रें) News-papers 
राष्ट्र Nation 
राष्ट्रवाद Nationalism 
राष्ट्रसत्ता Nation State 
राष्ट्रगवइ Chauvinism 
राष्ट्रगवी Chauvinistic 
हरनेसन्स Renaissance 
रुडॉलफ कोष्टके Rudolph Tables 
रूढीवाद Conservatism 
रूप From; Appearance 
रूपपहरवतइन Transubstantiation 
रोगशास्त्र Pathology 

ल 

लक्षि Significance; Feature 
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लालसा Passion 
लोकराज्य Republic 
लोक कायदा, लोकव्यविारी कायदा Civil Law 

व 

विनप्रामाण्य Dogmatism 
वस्त  Matter, Substance, Reality 
– तववमीमासंा 
– तववशास्त्र Ontology 
– तवववाद Realism 
– तवववादी Realist 
– द्रव्य Matter, Substance 
– हनष्ठ Objective 
– हनष्ठा Objectivity 
– रूप Physical 
– सत्य Reality 
वन्यमानव Savage 
वन्यावस्था Savagery 
वाछंा Desire 
वास्तव Real, Physical 
वास्तवता, वास्तववाद Realism 
वास्तवसत्य Reality 
वास्तवशास्त्र Physics 
हवकास Evolution 
हवकासात्मक Evolutionary 
हवकीरि Radiation 
हवकृत Morbid; Perverse 
हवगमन Induction 
हवगमनात्मक Inductive 
हविार Thought; Idea 
हविारि Thinking 
हविारशव्क्त Reasoning; Thinking 
हवतंडवाद Sophistry 
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हवतंडवादी Sophistic 
हवद्रावक Solvent 
हवधान Proposition; Statement 
हवमोिक Liberating 
हवमोिन Liberation 
हवरोधाभास Paradox 
हववरि Interpretation 
हववके Judgement; Discretion 
हवविेन Exposition 
हवहशष्ट Particular 
हवहशष्टीकरि Particularisation 
हवशषेाहधकार Privilege 
हवश्व Universe, Cosmos 
हवश्वकोश Encyclopedia 
हवश्वकोशकार, हवश्वकोशवादी Encyclopedist 
हवश्ववाद Universalism, Cosmopolitanism 
हवश्ववादी Universal, Universalist, Cosmopolitan 
हवश्वहवज्ञान Cosmology 
हवश्वव्यवस्था Cosmos; Cosmic Order 
हवश्वव्यापी, हवश्वात्मक Universal 
हवश्लेषि Analysis 
हवषण्िवृहत्त Cynicism 
हवषय Object 
हवज्ञान Science 
वैद्य Physician 
वैद्यकरसायनशास्त्र Latro-chemistry 
वैहशष्ट्यीकरि Specialisation 
वैहश्वक Universal 
वैषहयक Sensuous 
व्यव्क्तवाद Individualism 
व्यव्क्तवादी Individualist, Individualistic 
व्रात्य बालक Enfant Terrible 
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श 

शव्क्त Energy, Force 
शरीरशास्त्र Anatomy 
शास्त्र Science 
हशष्टसंमत Fashionable 
श्रद्धा Faith 
श्रेिी Category; Hierarchy 

स 

सिेतन, सजीव Organic 
सत् Being; Real 
सत्ता Reality 
सत्ताशास्त्र Metaphysics 
सवव Essence 
सत्यवव Reality 
सद्ब हद्ध Conscience 
सनातनतवववादी धमइ Fundamentalis Religion 
सनातनी Orthodox 
समन्वय Synthesis 
समवाय Inherence 
समाघात Impact 
समाजशास्त्र Sociology 
समान्तरवाद Parallelism 
समीक्षि, समीक्षा Criticism 
सम द्भाव Becoming 
सजइनशील Creative 
सवइव्यापी Universal 
सवाहधकारशािी Totalitarianism 
सवाहधकारी Totalitarian 
सवेश्वरवाद Pantheism 
सवेश्वरवादी Pantheist 
सिज  Innate 
– प्रवृहत्त Instinct 
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सिजात Connate 
सिहनदेशक Co-ordinates 
सिसंबधं Correlation 
सिव्स्थत Coincident 
सािेबदंी Regimentation 
सॉहफवाद Sophism 
सॉफीवादी Sophist 
सान्त Finite 
सार Essence 
साथइत्व Significance 
सावइजहनक र्च्छा General Will 
सावइहत्रक Universal 
हसद्धान्त Theory, Doctrine 
हसद्धान्ती Theoretician 
स धारिा Improvement; Reform; Reformation 
स धारिावाद Reformism 
स संघहटत Organic 
स संवाद, स संवाहदत्व Harmony 
स हृद्यता Sensibility 
सूत्र Formulae 
सूयइकें द्रवाद Heleocentrism 
सूयइकें हद्रत Heleocentric 
सृजनशील Creative 
सेंहद्रय Organic 
सैद्धाव्न्तक Theroretical 
संकटग्रास Crisis 
संकीिइ भहूमहत Analytical Geometry 
संकेत Condition 
संघ Commune 
संपादिी Achievement 
संमाजइनी Sweeping 
संहवज्ञान Sensibility 
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संवदेन Sensation 
संवदेनवाद Sensationalism 
संशोहधत Corrected 
संश्लेषि Synthesis 
संसरि Circulation 
संस्काहरत Informed 
संस्कृहत Culture, Civilization 
संस्था Institution 
संस्थाबद्ध Institutionalised 
संस्थाबद्ध करिे Institutionalise 
संहिता Code, Law 
संज्ञा Consciousness; Term 
स्थूल दृहष्ट Philistinism 
स्टोर्कवाद Stoicism 
स्पष्टाथइ Interpretation 
स्मृहतकार Law– giver 
स्वछंद Arbitrary 
स्वजातीय Sui– generis 
स्वयंकारिक Selfcausing 
स्वयंकाहरत Selfcaused 
स्वयंिहलत Automatic 
स्वयंसमावशेक Self– contained 
स्वयंहसद्ध Self– evident 
स्वयंहसद्धतवव Axiom 
स्वसंज्ञा Self– consciousness 
स्वातंत्र्य  Freedom, Liberty 
स्वाहधकारशािी Autocracy 
स्वाहधकारी Autocrat 
स्वीकृत पक्ष Postulate 

ह 

िटवाद Bigotry 
िटवादी Bigotted 
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ि कूमशिा Dictator, Despot 
ि कूमशािी Dictatorship, Despotism 
िेत पूवइक, िेत गभइ Tendentious 
िेलेनवाद Hellenism 

क्ष 

क्षमाशीलता Clemency 
ज्ञाना 

ज्ञान Knowledge 
– शास्त्र, – मीमासंा Epistemology 
 


