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णनवेदन 
 

१. मराठी भाषेला व साचहत्याला ज्ञानचवज्ञानाच्या के्षत्रात पचिमी भाषािंा दजा प्राप्त व्हावा; र्ंग्रजी, 
फ्रें ि, जमइन, रचशयन र्त्यादी भाषानंा जसे चवद्यापीठीय स्तरावर स्वयंपूिइ महत्त्व प्राप्त झाले आहे तसे 
मराठी भाषेला व साचहत्याला प्राप्त व्हावे; र्ंग्रजी भाषेला व साचहत्याला आज भारतीय चवद्यापीठामंध्ये जसे 
प्रमुख स्थान आहे तसे स्थान, महाराष्ट्रामधील चवद्यापीठात मराठी भाषेला व साचहत्याला प्राप्त व्हाव ेया 
उदे्दशाने साचहत्य आचि संस्कृचत मंडळाने वाङ मयचनर्ममतीिा चवचवध कायइक्रम हाती घेतला आहे. चवश्वकोश, 
मराठी महाकोश, वाङ मयकोश, चवज्ञानमाला, भाषातंरमाला र्त्यादी योजना या कायइक्रमात अंतभूइत आहेत. 
 

२. संस्कृत व अन्य भारतीय भाषातंील आचि त्यािप्रमािे रं्ग्रजी, फ्रें ि, जमइन, र्टाचलयन, रचशयन, 
ग्रीक, लॅटीन र्त्यादी पचिमी अचभजात गं्रथािें व उच्च साचहत्यामधील चवशषे चनवडक पुस्तकािें भाषातंर 
ककवा साराशं अनुवाद अथवा चवचशष्ट चवस्तृत गं्रथािंा आवश्यक तेवढा पचरिय करून देिे हा 
भाषातंरमालेिा उदे्दश आहे. 
 

३. भाषातंर–योजनेतील पचहला कायइक्रम मंडळाने आखून, ज्यानंा अग्रक्रम चदला पाचहजे अशी 
पािात्य व भारतीय भाषातंील सुमारे ३०० पुस्तके चनवडली आहेत. होमर, व्हर्मजल, एस्स्कलस्, 
ॲचरस्टोफेनीस्, युरीचपचडस्, प्लेटो, ॲचरस्टॉटल, थॉमस् ॲक्वार्नस्, न्यटून, डार्मवन, रुसो, काटं, हेगल, 
जॉन, स्टुअटइ चगल, गटे, शके्सपीअर, टॉल  स्टाय्, दोस्तएव स्की, स्ताचनस्लाव स्की, बराड रसेल, स्थ 
बेनेचडक्ट, रायशनेबाख, व्हार्टहेड, क्रोिे, माचलनवस्की, कॅचसरेर , गॉडइन व्ही. िार्ल्ड र्त्याचदकािंा या 
भाषातंरमालेत समावशे केला आहे. संस्कृतमधील वदे, उपचनषदे, महाभारत, रामायि, ‘भरतािे 
नाट्यशास्त्र’, ‘संगीतरत्नाकर’, ‘ध्वन्यालोक’, प्राकृतातील ‘गाथासप्तशती’ चत्रपीटकातील चनवडक भाग 
र्त्याचदकािंाही या भाषातंरमालेत समावेश केला आहे. 
 

४. भाषातंरमालेत मंडळाने आतापयंत २९ अचभजात गं्रथािंी भाषातंरे प्रकाचशत केली आहेत. जॉन 
स्टुअडइ चमलिे “ऑन चलबटती ”, गुन्नर चमर  दालिे “एकॉनाचमक चथअरी ॲन्ड अंडरडेवलप्् रीजन्स्”, 
रुसोिे “सोशल कॉन्रॅक्ट”, स्ताचनस्लाव स्की यािें “ॲन ॲक्टर चप्रपेअसइ”, एम्. एन्. रॉय यािें “रीझन, 
रोमनॅ्टीसीजम् अॅन्ड रीव्हल्यशून्”, कै. पा.ं वा. कािे यािें “चहस्टरी ऑफ धमइशास्त्र” र्त्यादी पुस्तकािंी 
भाषातंरे व सारानुवाद प्रकाचशत झाले आहेत. 

 
५. या योजनेतील “वैज्ञाचनक तत्त्वज्ञानािा उदय” हे चतसाव े पुस्तक आहे. हॉन्स् रायशनेबाख 

चलचखत “Rise of scientific Philosophy” या गं्रथािा अनुवाद प्रा. ग. चव. कंुभोजकर यानंी केला असून तो 
मंडळाच्या भाषातंर मालेत प्रकाचशत करण्यास मंडळास आनंद होत आहे. 

 
६. या पुस्तकािे मराठी भाषातंर करण्यास साचहत्य-संस्कृचत मंडळास परवानगी चदल्याबद्दल मूळ 

गं्रथािे प्रकाशक “युचनव्हर्मसटी ऑफ केचलफोर्मनया पे्रस” या प्रकाशन संस्थेिे मी मनःपूवइक आभार मानतो. 
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प्रस्तावना 
 

चकत्येकाचं्या मते बुचिचवलासाहून तत्त्वज्ञान वगेळे करता येत नाही. ज्ञान घटनाबंाबतिे असो की 
तार्मकक संबंधाबंाबतिे असो ते चनचितरीत्या प्रस्थाचपत करण्याच्या पिती तत्त्वज्ञ वापरू शकत नाही असे 
त्यानंा वाटते; जी भाषा पडताळून पाहाता येत नाही अशा भाषेत तत्त्वज्ञानाला बोलाव ेलागते–थोडक्यात 
म्हिजे तत्त्वज्ञान ही चवज्ञानािी शाखा नव्हे. याच्या चवरोधी भचूमका प्रस्तुत पुस्तकात मला माडंावयािी आहे. 
त्यानुसार ज्यावळेी ताचत्त्वक प्रश्न सोडचवण्यािी तार्मकक साधने उपलब्ध नसतात त्यावेळी तत्त्वज्ञान 
बुचिचवलासी स्वरूप घेते. आचि ही अवस्था तात्पुरती असते. परंतु तत्त्वज्ञानाला वैज्ञाचनक रीतीने हात 
घालता येतो व ही रीत नेहमीि उपलब्ध होती अशी माझी भचूमका आहे. अशा पचरस्स्थतीतून वैज्ञाचनक 
तत्त्वज्ञान उदयास आले आचि पूवती च्या काळी ज्या प्रश्नािंी उत्तरे केवळ अंदाजाने चदली जात ते प्रश्न 
सोडचवण्यािी साधने आजच्या चवज्ञानामुळे वैज्ञाचनक तत्त्वज्ञाच्या हाती आली आहेत. थोडक्यात म्हिजे 
तत्त्वज्ञानाने बुचिचवलासाकडून चवज्ञानाकडे वाटिाल केली आहे हे दाखचवण्याच्या उदे्दशाने प्रस्तुत पुस्तक 
चलचहले आहे. 
 

अशा प्रकारच्या प्रचतपादनासाठी तत्त्वज्ञानाच्या पूवती च्या अवस्थािें चिचकत्सक चवश्लेषि करिे 
आवश्यक आहे. म्हिून या पुस्तकाच्या पचहल्या भागात पारंपचरक तत्त्वज्ञानातील उिीवािंा ऊहापोह 
करण्यात आलेला आहे. बुचिचवलासी तत्त्वज्ञानािी मुळे ज्या मनोभमूीत रुजलेली असतात चतिे परीक्षि 
त्या भागात आले आहे. फ्रास्न्सस बेकन ज्यानंा “पे्रक्षागृहातील मूतती ” म्हितो त्याचं्यावर या पचहल्या भागात 
हल्ला केलेला आहे. पूवती च्या तत्त्वज्ञान पितींच्या या देवतािंी शक्ती र्तकी मोठी आहे की, आजही फ्रास्न्सस 
बेकननंतर तीन शतकानंी त्यावरील टीकेला ती शक्ती आव्हान देऊ शकते. या पुस्तकाच्या दुसऱ्या भागात 
आधुचनक वैज्ञाचनक तत्त्वज्ञानािे चववरि केलेले आहे. या भागात आधुचनक चवज्ञानािे चवश्लेषि व 
चिन्हात्मक तकइ शास्त्रािा उपयोग यामंधून चवकचसत झालेल्या तत्त्वज्ञानािे चनष्ट्कषइ एकचत्रत करण्यात 
आलेले आहेत. 
 

या पुस्तकािा संबधं, चवचवध तत्त्वज्ञान पिती व वैज्ञाचनक चविार याचं्याशी असला तरी ते 
चलचहताना वािकाला या चवषयािें ताचंत्रक ज्ञान आहे असे गृहीत धरलेले नाही. संबचंधत ताचत्त्वक संकल्पना 
व वाद प्रथम स्पष्ट करून मगि त्यािंी चिचकत्सा करण्यात आली आहे. आचि जरी या पुस्तकात आधुचनक 
गचित व पदाथइचवज्ञान यािें चवश्लेषि केलेले आहे तरी वािकाकडून गचिताच्या ककवा पदाथइचवज्ञानाच्या 
ज्ञानािी अपेक्षा ठेवलेली नाही. सहजबुिी जे चशकचवते त्यापेक्षा अचधक चशकण्यािी र्च्छा होण्यार्तपत जर 
त्याच्याकडे सहजबुिी असेल तर या पुस्तकातील प्रचतपादन समजण्यासाठी तेवढी तयारी पुरेशी आहे. 
 

अशा रीतीने तत्त्वज्ञानािी चवशषेतः वैज्ञाचनक तत्त्वज्ञानािी ओळख करून घेण्यासाठी हे पुस्तक 
उपयोगी ठरेल. तथाचप पारंपचरक तत्त्वज्ञानाच्या चवषयािी तथाकचथत “वस्तुचनष्ठ” माडंिी करण्यािा माझा 
हेतू नाही. प्रत्येक तत्त्वज्ञानपितीत काही तरी सत्य शोधण्यािी ज्याला र्च्छा आहे व प्रत्येक ताचत्त्वकवाद 
समजिे शक्य आहे असा चवश्वास वािकातं चनमाि करण्यािी ज्यािी अपेक्षा आहे अशा टीकाकाराच्या 
भचूमकेतून तत्त्वज्ञान पितींिे स्पष्टीकरि देण्यािा मी अचजबात प्रयत्न केलेला नाही. खरे म्हिजे तत्त्वज्ञान 
चशकचवण्यािा हा काही यशस्वी मागइ नव्हे. वस्तुचनष्ठ भचूमकेतून चलचहलेल्या पुस्तकावंरून तत्त्वज्ञानािा 
अभ्यास करण्यािा काहींनी प्रयत्न केला पि त्याचं्यापैकी अनेकानंा ते ते ताचत्त्वकवाद अनाकलनीय 
आढळले. दुसऱ्या काहींनी तत्त्वज्ञानपिती समजून घेण्यािा कसोशीने प्रयत्न केला व तत्त्वज्ञानातील 
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चनष्ट्कषांिी चवज्ञानातील चनष्ट्कषांशी सागंड घालण्यािी खटपट केली. पि चवज्ञान आचि तत्त्वज्ञान एकजीव 
करिे आपल्याला जमत नाही असे त्यानंा आढळले. आता पूवइग्रहचवरचहत दृचष्टकोिातूनही जर तत्त्वज्ञान 
अनाकलनीय ठरत असेल व जर आधुचनक चवज्ञानाशी चवसंगत ठरत असेल तर तो दोष तत्त्वज्ञािा म्हिावा 
लागेल. त्या तत्त्वज्ञाने अनेक वळेा उत्तरे देण्याच्या र्च्छेपोटी सत्यािा व चित्रमय भाषेत बोलण्याच्या 
मोहापोटी स्पष्टपिािा बळी चदलेला असतो; त्याच्या भाषेत वैज्ञाचनकािा काटेकोरपिा नसतो. िुकाचं्या 
खडकातूंन मागइ काढण्यासाठी हा काटेकोरपिाि वैज्ञाचनकाला मागइदशइक ठरत असतो. तत्त्वज्ञानािी 
माडंिी जर वस्तुचनष्ठ व्हावयािी असेल तर ती समीक्षकाच्या दृचष्टकोिातून वस्तुचनष्ठ असली पाचहजे, 
तत्त्वज्ञाला अचभपे्रत असलेली ताचत्त्वक सापेक्षता या अथाने नव्हे. या पुस्तकातील चववेिन या अथाने 
वस्तुचनष्ठ आहे. ज्यािे तत्त्वज्ञानावरील व चवज्ञानावरील पुस्तके वािूनही समाधान झाले नाही; ज्यानंी 
तत्त्वज्ञानािा अथइ समजून घेण्यािा प्रयत्न केला पि जे शब्दाचं्या जाळ्यात अडकून पडले; आचि तरीही 
ज्यानंी, एक चदवस तत्त्वज्ञान चवज्ञानार्तकेि प्रभावी व आकलनीय होर्इल अशी आशा सोडली नाही अशा 
अनेकासंाठी हे पुस्तक चलचहले आहे. 
 

अशा प्रकारिे तत्त्वज्ञान अस्स्तत्वात आहे हे अनेकानंा अजून माहीत झालेले नाही. तार्मकक 
चवश्लेषिाच्या पितींिा ज्यानंी अभ्यास केलेला नाही त्याचं्यामध्ये व ताचत्त्वक ज्ञानामध्ये अस्पष्टतेच्या 
धुक्यािा पडदा आहे. बुचिचवलासी तत्त्वज्ञानािा हा अवशषे होय. हे धुके नाहीसे व्हाव ेआचि स्पष्ट अथािी 
स्वच्छ हवा चनमाि व्हावी या र्च्छेने प्रस्तुत चविार माडंला आहे. तत्त्वज्ञानातील िुकािंी मुळे शोधावीत व 
िुकाकंडून सत्याकडे तत्त्वज्ञानाने केलेल्या प्रगतीिा पुरावा द्यावा हा या पुस्तकािा उदे्दश आहे. 
 

कॅचलफोर्मनया चवद्यापीठ  

लॉस एंजेचलस. हन्स रायशेनबाख 
  



 

 

अनुक्रमणिका 

ऋिणनदेश 
 

हस्तचलचखतावर अखेरिा हात चफरचवताना आशय व माडंिी या दोन्हींबाबत खालील लोकाकंडून 
अमोल मदत झाली आहे. डॉ. वसे्ले रॉब्सन, लॉस एंजेचलस; डॉ. चवल्यम हॉल्थर, बाक्ले; प्राध्यापक हरबटइ 
फार्गल, चमनेपॉचलस; जॉन ककइ , लॉस एंजेचलस आचि श्री. स्स्टलमान रेक, पार्इडमाँट, कॅचलफोर्मनया. 
 

हे पुस्तक चलचहताना केलेल्या मदतीबद्दल माझ्या पत्नीिा, मचरया रायशनेबाखिा मी अचतशय 
ऋिी आहे. न कंटाळता चतने दाखचवलेली आस्था, सल्ला देताना दाखचवलेली तत्परता आचि तडजोड न 
करता केलेली चिचकत्सा यामुळे चविार स्पष्ट होण्यासाठी खूप मदत झाली आहे. हे चविार आम्हा दोघाचं्या 
पलीकडे समाजापयंत पोिावते र्तके महत्त्वािे आहेत असे मला वाटते. 
 

एच्. आर. 
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भाग १ ला 
 

बुणिणवलासी तत्त्वज्ञानाची बीजे 
 

१. प्रश्न 
 

एका प्रचसि तत्त्वज्ञाच्या चलखािातून घेतलेला पुढील उतारा पाहा : “तकइ बुिी हे द्रव्य आहे. 
त्यािप्रमािे ती अनंत शक्ती आहे. सवइ नैसर्मगक व आध्यास्त्मक जीवनािा ती आधारभतू उपादान असते. 
तकइ बुिीिे स्वरूप अनंत असून सवइ वस्तंूना तीि िालना देते. सवइ वस्तू ज्यापासून चनमाि होतात ते द्रव्य 
तकइ बुिी होय.” 
 

या प्रकारिी भाषा वािताना पुष्ट्कळ वािकाचं्या कपाळाला आठ्या पडतील. असले पुस्तक वािून 
काही अथइबोध होत नाही असे पाहून ते िुलीत फेकून द्याव ेअसे त्यानंा वाटेल. वैज्ञाचनक एखाद्या दुर्ममळ 
झाडाच्या पानािंा नमुना ज्या तटस्थ वृत्तीने अभ्यासतो त्या तटस्थ वृत्तीने तथाकचथत तत्त्वज्ञानाच्या भाषेिा 
अभ्यास केला पाचहजे. ही वृत्ती अंगी बािवली तरि असा वािक या त्रस्त भावनेपासून तकइ शुि 
चिचकत्सेपयंत प्रगती करू शकेल. प्रमादािें चवश्लेषि भाषेच्या चवश्लेषिापासून सुरू होते. 
 

तत्त्वज्ञानािा चवद्याथती  मात्र भाषेच्या चकिकट रिनेने त्रासून जात नाही. उलटपक्षी वरील उतारा 
वािून जर त्याला त्यािा अथइ समजला नाही तर तो दोष आपला आहे, असे त्यास वाटेल. म्हिून तो उतारा 
तो पुनःपुन्हा वािेल. असे करता करता एक वळे हा उतारा आपिास समजला असे त्यास वाटू लागेल. या 
वळेी, सवइ नैसर्मगक व आध्यास्त्मक जीवनािा आधार तकइ बुिी असते, आचि म्हिून सवइ वस्तंूिे द्रव्य 
तकइ बुिी आहे, हे स्पष्ट आहे असे त्यास वाटेल. एखादा कमी “चशकलेला” मािूस जी टीका करील चतकडे 
तो दुलइक्ष करील. त्यािी वृत्तीि तशी बनलेली असते. 
 

आता एखादा वैज्ञाचनक पाहा. प्रत्येक वाक्याला अथइ प्राप्त होर्इल अशी शब्दयोजना करण्यािी 
चशकवि त्यास चमळालेली असते. आपल्या चवधानािंी सत्यता चसि करण्यास तो नेहमी तयार असतो. 
आपल्या चवधानािंी माडंिीि त्या पितीने तो करतो. आपले चवधान चसि करताना चविारािंी लाबंलिक 
माचलका जरी आवश्यक असली तरी त्यािी तो पवा करीत नाही. अमूतइ तकइ बुिीने तो घाबरून जात नाही. 
परंतु डोळ्यानंी पाहाता येर्इल, कानानंी ऐकता येर्इल, बोटानंी स्पशइ करता येर्इल अशा मूतइ वस्तंूशी तो अमूतइ 
चविार जोडला गेला पाचहजे असा त्यािा आग्रह असतो. वरील उतारा वािून तो काय म्हिेल? 
 

“उपादान” व “द्रव्य” हे शब्द त्याला अपचरचित नसतात. अनेक प्रयोगािें विइन करण्यासाठी हे 
शब्द तो वापरीत असतो. द्रव्यािे ककवा उपादानािे वजन ककवा घनता कशी मोजावयािी ते त्यास माहीत 
असते. उपादान अनेक द्रव्यापंासून बनले असण्यािी शक्यता असते व प्रत्येक घटक द्रव्य उपादानाहून 
वगेळे असण्यािी शक्यता असते, हे त्यास माहीत असल्यामुळे या शब्दािंी काही त्यास अडिि होत नाही. 
 

परंतु जीवनाला आधारभतू होिारे द्रव्य कोित्या प्रकारिे असते? आपले शरीर ज्यापासून बनले 
तेि हे द्रव्य असे मानिे कदाचित रास्त ठरेल. परंतु मग तकइ बुिी व हे द्रव्य एकि कसे असू शकेल? 
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तकइ बुिी ही मानवािी एक अमूतइ क्षमता आहे. मानवी व्यवहारात, खरे म्हिजे मानवाच्या काही व्यवहारातं 
ती चदसून येते. आमिी शरीरे, त्या शरीराचं्याि एका अमूतइ क्षमतेपासून चनमाि झाली असे त्या तत्त्वज्ञास 
म्हिावयािे आहे काय? 
 

अशा प्रकारिी िुकीिी कल्पना त्या तत्त्वज्ञाच्याही मनात असिार नाही. मग त्याला म्हिावयािे 
तरी काय आहे? चवश्वातील सवइ घटना एखादा तकइ शुि हेतू साध्य करण्यासाठी योजलेल्या असतात, असे 
कदाचित त्यास म्हिावयािे असेल. हा मुद्दा चववाद्य असला तरी समजण्यासारखा आहे. तथाचप एवढेि जर 
त्यास म्हिावयािे होते तर ते एवढ्या गूढ मागाने म्हिावयािे कारि काय? 
 

तत्त्वज्ञान म्हिजे काय ककवा ते कसे असावे यािा चविार करण्यापूवती  त्या तत्त्वज्ञास हा गूढ मागइ का 
पत्करावा लागला या प्रश्नािे उत्तर मी प्रथम देिार आहे. 
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२. सामान्यीकरिाचा शोध व कृतक स्पष्टीकरि 
 

मािसािा ज्ञान चमळचवण्यािा प्रयत्न र्चतहासार्तकाि जुना आहे. ज्यावळेी त्याने सामाचजक समूह 
करून राहण्यास सुरवात केली व आपल्या दैनंचदन गरजा अचधक िागंल्या रीतीने भागचवण्यासाठी हत्यारे 
वापरण्यास सुरवात केली त्याि वेळी त्याला ज्ञानाची र्च्छा चनमाि झाली. सभोवतालच्या वस्तंूिा आपल्या 
सेवसेाठी उपयोग करून घेण्यार्तका त्यावंर ताबा चमळचवण्यासाठी ज्ञान अचनवायइ ठरते. 
 

सामान्यीकरि हा ज्ञानािा आत्मा होय. लाकूड एका चवचशष्ट प्रकारे घासले असता अग्नी चनमाि 
होतो हे ज्ञान व्यस्क्तगत अनुभवाचं्या सामान्यीकरिातून उत्पन्न होते. लाकूड अमुक एका प्रकारे घासले 
असता नेहमीच अग्नी चनमाि होतो असा या चवधानािा अथइ आहे. म्हिून संशोधनािी कला म्हिजे 
सामान्यीकरिािी कला होय. लाकडािा आकार वगैरे काहंी तपशील येथे अप्रस्तुत असल्यामुळे तो 
सामान्यीकरिातून वगळावा लागतो; उलट लाकडािा कोरडेपिा वगैरे भाग प्रस्तुत असल्यामुळे त्यािा 
समावशे करावा लागतो. या चठकािी आपिासं “प्रस्तुत” या शब्दािी व्याख्या करता येर्इल; सामान्यीकरि 
बरोबर ठरण्यासाठी ज्यािा उल्लेख करिे आवश्यक आहे ते प्रस्तुत होय. अप्रस्तुत घटकािंी प्रस्तुत 
घटकापंासून फारकत करण्यापासूनि ज्ञानािी सुरवात होते. 
 

म्हिून चवज्ञान सामान्यीकरिातून चनमाि होते. आपल्या पूवइजािें वैज्ञाचनक ज्ञान त्यांच्या 
संस्कृतीमधील अनेक तंत्रावंरून स्पष्ट होते; घरे बाधंिे, कापड चवििे, शसे्त्र तयार करिे, जलप्रवास करिे, 
जचमनीिी मशागत करिे ही तंते्र त्यानंा अवगत होती. यापेक्षाही त्यािें पदाथइचवज्ञान, खगोलशास्त्र व गचित 
यामधून त्यािें वैज्ञाचनक ज्ञान अचधक स्पष्टपिे कळून येते. व्यापक स्वरूपािी अनेक सामान्यीकरिे 
माडंण्यात ते यशस्वी झाले होते. यामुळे त्याचं्या वैज्ञाचनक ज्ञानासंबधंी आपि काही बोलू शकतो. 
अवकाशाच्या सवइ भागानंा चनरपवादपिे लागू पडिारे भचूमतीिे चनयम, कालास लागू पडिारे 
खगोलशास्त्रीय चनयम, उष्ट्िता व चवतळिे यामधील संबधंािे चनयम, तरफािें चनयम र्त्यादी पदाथइचवज्ञान व 
रसायनशास्त्रातील अनेक चनयम त्यानंा माहीत होते. हे सवइ चनयम सामान्यीकरिे आहेत; एखाद्या चवचशष्ट 
प्रकारच्या सवइ वस्तंूना काही चनचित व्यंजने लागू असतात असा त्यािंा अथइ असतो. दुसऱ्या शब्दातं जर-
अमुक-तर-नेहमीच-अमुक अशी ती चवधाने असतात. “जर एखादा धातू तापचवला तर तो नेहमी चवतळतो” 
हे उदाहरि या प्रकारिे आहे. 
 

र्तकेि नव्हे तर सामान्यीकरि हेि स्पष्टीकरिािे स्वरूप आहे. पाचहलेल्या एखाद्या घटनेिे 
स्पष्टीकरि देिे म्हिजे त्या घटनेिा सामान्य चनयमात समावशे करिे. सूयइ जसजसा वर येऊ लागतो, 
तसतसा वारा समुद्राकडून जचमनीकडे वाहू लागतो, हे आपि पाहतो; या पाचहलेल्या घटनेिा, वस्तू 
तापचवल्या असता प्रसरि पावतात, त्यािें घनफळ वाढते व त्यामुळे त्या हलक्या होतात, ह्या सामान्य 
चनयमात आपि समावशे करतो, त्यासि आपि स्पष्टीकरि म्हितो. त्यानंतर हा चनयम प्रस्तुत उदाहरिास 
कसा लागू पडतो ते आपि पाहतो. सूयाच्या उष्ट्ितेने पाण्यापेक्षा जमीन अचधक तीव्र तापते त्यामुळे 
जचमनीवरील हवा अचधक तापते व वर जाते. पचरिामी ही जचमनीवरील जागा भरून काढण्यासाठी वाऱ्यािा 
प्रवाह समुद्राकडून जचमनीकडे वाहू लागतो. सजीव सृष्टीला जगण्यासाठी अन्नािी गरज असते असे आपि 
पाहतो; या घटनेिा, “ऊजेिे अचवनाचशत्व” या सामान्य चनयमात आपि समावशे करतो व त्यास 
स्पष्टीकरि म्हितो. दैनंचदन व्यवहारात खिइ होिारी सजीवािंी शक्ती, त्याचं्या अन्नातील उष्ट्माकंानंी भरून 
चनघत असली पाचहजे. पदाथाला आधार चदला नाही तर तो खाली पडतो हे आपि पाहता; वरील घटनेिा, 
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वस्तुमान एकमेकास आकर्मषत करतात या सामान्य चनयमात समावशे करून त्यास आपि स्पष्टीकरि 
म्हितो. पथृ्वीिे प्रिडं वस्तुमान र्तर लहान वस्तंूना आपल्या पषृ्ठभागाकडे खेिते. 
 

शवेटच्या उदाहरिात वापरलेले “आकर्मषत करिे” व “खेििे” हे शब्द धोकादायक आहेत. 
कारि ते आपली चवचशष्ट मानचसक अनुभतूी सूचित करतात. आपि अन्न ककवा नवीन मोटार अशा वस्तंूिी 
र्च्छा करतो व चतकडे आकर्मषत होतो. पथृ्वीिे र्तर वस्तंूवरील आकषइि म्हिजे अशाि तऱ्हेने र्च्छा पुरवनू 
घेिे, चनदानपक्षी पथृ्वीने आपली र्च्छा पुरवनू घेिे आहे ही कल्पना बरी वाटेल. परंतु अशी कल्पना करिे 
म्हिजे भौचतक वस्तंूवर मानवी गुिािंा आरोप करिे होय. यालाि तकइ शास्त्रज्ञ मानव्यारोपि 
(anthropomorphism) म्हितात. मानवी व्यवहार व भौचतक घटना यातं सादृश्य दाखचवल्यामुळे काहीही 
स्पष्टीकरि चमळत नाही. पदाथइ खाली का पडतात यािे स्पष्टीकरि न्यटूनच्या चनयमावरून चमळते. खरे 
म्हिजे ज्या चनयमानुसार सवइ वस्तू एकमेकाकंड सरकतात त्या सामान्य चनयमात वस्तू पथृ्वीकडे सरकतात 
या घटनेिा समावशे होत असतो. अशा प्रकारे परस्पराकंडे सरकिे यापेक्षा कोित्याही वेगळ्या अथाने 
न्यटूनने “आकषइि” हा शब्द वापरलेला नाही. न्यटूनच्या चनयमातील स्पष्टीकरिािे सामथ्यइ त्याच्या 
सामान्यत्वातून चनमाि होते, मानचसक अनुभतूीच्या चदखाऊ सादृश्यातून नाही. स्पष्टीकरि म्हिजेि 
सामान्यीकरि. 
 

काही वळेा न पाचहलेल्या ककवा पाहता न येिाऱ्या घटना गृहीत धरून स्पष्टीकरि चदले जाते. 
उदाहरिाथइ, कोिीतरी परका र्सम घराच्या चदशनेे येतो आहे असे गृहीत धरून कुते्र का भुकंते आहे यािे 
स्पष्टीकरि चदले जाते. पवइतावरील जमीन एके काळी खालच्या पातळीवर असली पाचहजे, ती पाण्याखाली 
असली पाचहजे, असे गृहीत धरून तेथे आढळिाऱ्या जलिरांच्या चशलास्थींिे स्पष्टीकरि चदले जाते. 
पाचहलेली घटना सामान्य चनयमािा आचवष्ट्कार असते म्हिूनि न पाचहलेल्या घटनेिे स्पष्टीकरि चमळू 
शकते. जेव्हा परका र्सम जवळ जातो तेव्हा कुत्री भुकंतात, जलिर जचमनीवर राहात नाहीत; हे सामान्य 
चनयम आहेत. अशा रीतीने नवीन घटना उजेडात आििारी अनुमाने करण्यासाठी सामान्य चनयमािंा 
उपयोग होतो. प्रत्यक्ष अनुभवािंी कक्षा अनुचमत वस्तू व घटना यानंी वृकिगत करण्यास स्पष्टीकरि हे साधन 
ठरते. 
 

सामान्यीकरिाने अनेक नैसर्मगक तत्त्वािें स्पष्टीकरि चमळाल्यामुळे मानवाच्या मनात अचधकाचधक 
व्यापक सामान्यत्वािंी चजज्ञासा उत्पन्न झाली यात काही नवल नाही. असंख्य घटनािें केवळ चनरीक्षि 
करण्याने त्यािी ज्ञानलालसा शमली नाही; ज्ञानािा शोध घेताना तो चनरीक्षिाच्याही पलीकडे गेला व 
सामान्य तत्त्वािंी मागिी करू लागला. परंतु अिूक उत्तरे देण्यार्तकी साधने उपलब्ध नसताना देखील 
उत्तरे देण्याकडे मानवी मन झुकते, हे एक कटू सत्य आहे. चवपुल चनरीक्षि व चिचकत्सक चविारसरिी या 
गोष्टी वैज्ञाचनक स्पष्टीकरिासाठी अत्यावश्यक आहेत. सामान्यत्व चजतके व्यापक हवे, चततकी चनरीक्षि 
करण्यालायख सामग्री अचधक हवी, चततका चविार अचधक चिचकत्सक हवा. ज्यावेळी अिूक 
सामान्यीकरिासाठी लागिारे ज्ञान अपुरे पडले, त्यावेळी वैज्ञाचनक स्पष्टीकरि अयशस्वी ठरले. अशावळेी 
वैज्ञाचनक स्पष्टीकरिािी जागा कल्पनाशक्तीने घेतली व साध्या समातंरतेवरून स्पष्टीकरि चदले गेले. 
सामान्यत्वािी भकू या प्रकारे शमचवली गेली. उथळ सादृश्य चवशषेतः मानवी अनुभवाशंी सादृश्य व सामान्य 
तत्त्व ेयातं गल्लत केली गेली. आचि सादृश्य म्हिजेि स्पष्टीकरि असे मानले गेले. सामान्यत्वाच्या शोधािी 
भकू कृतक स्पष्टीकरिाने भागचवली गेली आचि या भचूमकेतूनि तत्त्वज्ञानािा उगम झाला. 
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तत्त्वज्ञानािा अशा प्रकारिा उगम फारसा आवडिारा नाही. परंतु तत्त्वज्ञानाला चशफारसपत्र देिे 
हा काही माझा हेतू नाही. त्यािी उत्पत्ती व त्यािे स्वरूप स्पष्ट करिे हा माझा उदे्दश आहे. परंतु त्यािी 
र्मारत अशा डळमचळत पायावर उभी असल्याने त्यािे सामथ्यइ व त्यािी दुबइलता यािंा अन्वय लावता येतो, 
हे सत्य आहे. 
 

मी कृतक स्पष्टीकरि कशाला म्हितो हे समजण्यासाठी एक उदाहरि घेऊ. जगािी उत्पत्ती कशी 
झाली हा प्रश्न भौचतक जगािे ज्ञान करून घेण्याच्या र्च्छेतून सवइकाळी चनमाि झालेला आहे. सवइ 
लोकाचं्या पुराि कथातूंन चवश्वाच्या उत्पत्तीसंबंधीच्या आद्य मानवाच्या कल्पना काय होत्या हे कळते. 
सवांना पचरचित असलेली चवश्वाच्या उत्पत्तीिी बायबलमधील कथा चिस्तपूवइ नऊश ेवष ेर्तकी जुनी आहे. 
चहब्र ू लोकाचं्या कल्पनाशक्तीतून ती उत्पन्न झाली. हे चवश्व परमेश्वराने चनमाि केले असे चवश्वािे 
स्पष्टीकरि त्या कथेत चमळते. ज्याप्रमािे मािसे घरे बाधंतात, बागा तयार करतात त्याप्रमािे परमेश्वराने हे 
चवश्व चनमाि केले. मानव्यारोपि करून चदलेल्या अशा साध्या स्पष्टीकरिाने, ज्या मािसािे मन अजून 
लहान भलुासारखे आहे ककवा प्राथचमक अवस्थेतील मानवासारखे आहे त्यािेि समाधान होऊ शकेल. एका 
अचतशय व्यापक व मूलगामी प्रश्नािे–भौचतक चवश्वाच्या उत्पत्तीिे–उत्तर देण्यासाठी दैनंचदन जीवनातील 
अनुभवावंरून सादृश्यानुमान केले गेले. अशा प्रकारच्या चित्रावंरून स्पष्टीकरि चमळत नाही. आचि ही 
रूपके जरी खरी मानली तरी स्पष्टीकरिािे काम त्यामुळे उलट अवघड होते असा जो युस्क्तवाद केला 
जातो, तो बरोबरि आहे. उत्पत्तीिी ही कथा एक कृतक स्पष्टीकरि आहे. 
 

आचि तरीही केवढी सूिकता त्यात दडलेली आहे! प्राथचमक अवस्थेत असलेल्या त्या काळच्या 
चहब्र ू लोकानंा आजच्या वािकालाही स्स्तचमत करिारी चकती चजवतं कथा चनमाि केली! जे िैतन्य 
पाण्याच्या पषृ्ठभागावरून चफरले, ज्याने काही थोड्याशा आजे्ञने सवइ चवश्व चनमाि केले त्या र्इश्वरािे हे 
भीचतयुक्त आदर चनमाि करिारे चित्र पाहून आजही आपले मन गुंग होऊन जाते. सवइशस्क्तमान असा एक 
चपता असावा ही आपली गूढ व स्वाभाचवक र्च्छा या पुरातन पि तेजस्वी कथेने भागचवली जाते. तरीही 
मनाच्या र्च्छा भागचविे म्हिजे स्पष्टीकरि नव्हे. तकािी काव्याशी, बुचिचनष्ठ स्पष्टीकरिािी 
कल्पनाचवलासाशी, सामान्य तत्त्वािी सादृश्याशी गल्लत झाल्यामुळे तत्त्वज्ञानािी नेहमी हानी झाली आहे. 
तत्त्वज्ञानातील अनेक पिती ह्या बायबलप्रमािे उत्कृष्ट काव्यकृती आहेत. आपल्या कल्पनेला िालना 
देतील अशी अनक चिते्र त्यातं आहेत. परंतु वैज्ञाचनक स्पष्टीकरिातून चनमाि होिारी सुबोधता त्यातं 
आढळत नाही. 
 

चवश्वोत्पत्तीच्या काही ग्रीक कथा ह्या ज्य ूकथेहून चभन्न अशा आहेत. त्यातं उत्क्रातंी गृहीत धरलेली 
आहे; उत्पत्ती नव्हे. या दृष्टीने त्या अचधक वैज्ञाचनक आहेत. परंतु त्यािंी चनर्ममती दैनंचदन अनुभवाचं्या 
प्राथचमक सामान्यीकरिातून केली असल्यामुळे त्या देखील आधुचनक अथाने वैज्ञाचनक स्पष्टीकरि देऊ 
शकत नाहीत. चिस्तपूवइ सुमारे सहाश ेवषांपूवती  अॅनॅस्क्झमॅंडर याने हे चवश्व अनंत द्रव्यापासून उत्क्रातं झाले 
अशी कल्पना माडंली. त्या अनंत द्रव्यास अॅपेरॉन (apeiron) म्हितो. प्रथम थंड द्रव्य उष्ट्ि द्रव्यापासून 
वगेळे झाले व त्यािी पथृ्वी झाली; उष्ट्ि अग्नी थंड पथृ्वीच्या भोवती एकचत्रत झाला व नंतर हवचे्या 
िक्राकार नळ्यातं सापडला. अजूनही तो तेथेि आहे. सूयइ, िदं्र व नक्षते्र याचं्या रूपाने तोि अग्नी आपिास 
या नळ्याचं्या भोकातून चदसतो. पथृ्वीभोवतालच्या आद्रइतेपासून सजीव सृष्टी उत्क्रातं झाली. प्रथम क्षदु्र 
प्रकारिे जीव उत्पन्न झाले. र्तकेि काय पि मािूस माशापासून उत्क्रातं झाला. चवश्वोत्पत्तीिे हे मोहक 
चित्र रेखाटिाऱ्या तत्त्वज्ञानेही सादृश्यानुमान म्हिजे स्पष्टीकरि मानले. तरीही त्यािी ही कृतक 
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स्पष्टीकरिे चनष्ट्फळ ठरत नाहीत. स्पष्टीकरिासाठी योग्य चदशते उिललेले ते पचहले पाऊल आहे. कारि 
ही चिते्र म्हिजे प्राथचमक स्वरूपातील वैज्ञाचनक चसिातं आहेत. पुढील चनरीक्षिाच्या व चवश्लेषिाच्या 
मागइदशइनासाठी त्यािंा उपयोग केला गेला असता तर त्यावरून अचधक िागंले स्पष्टीकरि चमळू शकले 
असते. उदाहरिाथइ अॅनॅस्क्झमॅंडरच्या िक्राकार नळ्या म्हिजे ताऱ्यांच्या िक्राकार मागािे स्पष्टीकरि 
देण्यािा प्रयत्न आहे. 
 

भ्रामक सामान्यीकरिे दोन प्रकारिी असतात. चनरुपद्रवी प्रमाद व हाचनकारक प्रमाद अशी त्यािंी 
वगइवारी करता येर्इल. पचहल्या प्रकारिी िूक सामान्यपिे अनुभवाचश्रत मनोवृत्तीच्या तत्त्वज्ञानात वारंवार 
आढळते. परंतु अचधक अनुभवाच्या मदतीने त्यात दुरुस्ती व सुधारिा करिे सहज शक्य असते. दुसऱ्या 
प्रकारच्या िुकातं सादृश्यानुमान व कृतक स्पष्टीकरिे यािंा समावेश होतो. त्यातून पोकळ शब्दजंजाळ व 
घातक दुराग्रहीपिा मात्र चनमाि होतो. बुचिचवलासी तत्त्वज्ञािे कायइ या दुसऱ्या प्रकारच्या सामान्यीकरिाने 
भरलेले आहे असे चदसते. 
 

हाचनकारक सामान्यीकरिािे उदाहरि म्हिून पचहल्या प्रकरिात उद धृत केलेला उतारा पाहा. 
सावइचत्रक चनयम उभे करण्याच्या उदे्दशाने त्यात सादृश्यानुमानािा उपयोग केलेला आहे. मानवी व्यवहार 
फार मोठ्या प्रमािावर तकइ बुिीला अनुसरून होत असतात व म्हिून सामाचजक सुधारिा काही प्रमािात 
तरी तकइ बुिीने ठरचवल्या जातात, ही वस्तुस्स्थती आहे. चतच्या चनरीक्षिावर वरील चवधान आधारलेले आहे. 
वस्तूिे गुिधमइ ती ज्या द्रव्यापासून बनलेली असते त्या द्रव्यावरून ठरत असतात. स्पष्टीकरिाच्या शोधात 
हा तत्त्वज्ञ तकइ बुिीिे सादृश्य त्या द्रव्याशी मानतो. उदाहरिाथइ पुलािे गुिधमइ तो ज्या द्रव्यापासून तयार 
केलेला असतो त्या लोखंडावरून ठरतात. अथात हे उदाहरि अगदी गैरलागू आहे हे उघड आहे. लोखंड 
व पूल ही द्रव्ये एकाि प्रकारिी आहेत. परंतु मानवी शरीर ज्या अथाने व ज्या प्रकारिे द्रव्य आहे त्या अथाने 
व त्या प्रकारिे तकइ बुिी हे द्रव्य नाही. म्हिून तकइ बुिी मानवी व्यवहारािे द्रव्य होऊ शकत नाही. चिस्तपूवइ 
सहाश े वषांपूवती  होऊन गेलेल्या थेल्सने “चमलेटसिा ऋषी” म्हिून ख्याती चमळचवली होती. परंतु त्याने 
जेव्हा पािी हे सवइ वस्तंूिे द्रव्य आहे. असा चसिातं माडंला तेव्हा त्यानेही एक िुकीिे सामान्यीकरि केले. 
जमीन, सजीव प्राचिमात्र र्त्यादी अनेक वस्तंूत पािी असते हे चनरीक्षि बरोबर आहे. तरी प्रत्येक वस्तूत 
पािी असते या आपल्या गृहीताच्या चठकािी त्याने चनरीक्षि वसचवले, ते िूक आहे. तथाचप थेल्सिा चसिातं 
एका दृष्टीने मोठा अथइपूिइ आहे. तो र्तर सवइ वस्तू एकाि द्रव्यापासून उत्पन्न झाल्या असे मानतो. िुकीिे 
असले तरी ते सामान्यीकरि आहे सादृश्यानुमान नाही. वर उद धृत केलेल्या उताऱ्यापेक्षा थेल्सिी भाषा 
चकतीतरी श्रेष्ठ आहे. 
 

चशचथल भाषेिी खरी अडिि अशी असते की अशा भाषेमुळे भ्रामक कल्पना चनमाि होतात. 
तकइ बुिीिी द्रव्याशी जी तुलना केली आहे त्यावरून ह्यािी सत्यता िागंल्या रीतीने कळून येते. हा उतारा 
चलचहिारा तत्त्वज्ञ, त्यािे ते चवधान म्हिजे केवळ एक दृष्टातं आहे असा अन्वय लावण्यास जोरदार हरकत 
घेर्इल. सवइ वस्तंूिे मूल द्रव्य आपिास सापडले आहे असा दावा माडूंन भौचतक द्रव्यािा आमिा आग्रह तो 
हास्यास्पद ठरवील. “दव्या”ला एक “सखोल” अथइ आहे व भौचतक द्रव्य ही त्यािी एक चवचशष्ट अवस्था 
आहे, असेही तो आपल्या चवधानािे समथइन करील. यािा सरळ अथइ असा होतो की, लोखंड व त्यापासून 
तयार केलेला पूल आचि तकइ बुिी व चवश्वातील घडामोडी या दोहोंमधील संबंध एकाि प्रकारिे आहेत. 
अशा प्रकारिी तुलना चटकाऊ नाही हे उघड आहे. आपि केलेल्या सरळ अथावरून असे चदसते की 
दृष्टातंािा शब्दशः अथइ घेतला तर तार्मकक घोडिूक होते. तकइ बुिीला द्रव्य म्हटल्याने वािकाच्या मनात 
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काही प्रचतमा चनमाि होते. परंतु अशा चशचथल शब्दप्रयोगाने तत्त्वज्ञ पुढे जाऊन चनष्ट्कषइ काढण्यािी घार्इ 
करतो व फसतो. असे चनष्ट्कषइ तकाच्या कसोटीवर चटकत नाहीत. अपूिइ दृष्टातंावरून चनमाि होिारे 
हाचनकारक प्रमाद तत्त्वज्ञाच्या डोकेदुखीिी नेहमीि कारिे ठरली आहेत. 
 

अमूताचे द्रव्यीकरि (substantialisation of abstracta) या नावािा एक तकाभास आहे. वरील 
दृष्टातंातील अंतर्मवरोध या तकाभासािे उदाहरि आहे. तकइ बुिी हे भाववािक नाम जिू काही द्रव्य-वस्तूिे 
अचतत्व दशइचवते. अशा पितीने वापरलेले आहे. अॅचरस्टॉटल (चि. पू. ३८४ ते ३२२) च्या तत्त्वज्ञानात द्रव्य 
व आकार यािे चववेिन करताना अशा प्रकारच्या तकाभासािे दुसरे एक उत्कृष्ट उदाहरि आढळते. 
 

भचूमतीमधील पदाथामध्ये “आकार” हा एक अंश असतो. ज्या उपादानापासून त्या वस्तू तयार 
झालेल्या असतात त्या उपादानाहून हा अंश चभन्न असतो. उपादान तेि राचहले तरी वस्तूिा आकार बदलू 
शकतो. दैनंचदन जीवनातील हा साधा अनुभव आहे. पि त्यातून तत्त्वज्ञानातील एक प्रकरि चनमाि झाले 
आहे. हे प्रकरि चजतके प्रभावी आहे चततकेि ते दुबोध आहे. सादृश्यानुमानािा गैरवापर झाल्यामुळेि हे 
प्रकरि चनमाि होऊ शकले. अॅचरस्टॉटल असा युस्क्तवाद करतो की भचवष्ट्यात चदसिारा पुतळ्यािा 
आकार, पुतळा खोदण्यापूवती ही लाकडात असला पाचहजे, तसे नसते तर पुतळा खोदल्यानंतरही तो आकार 
तेथे येऊ शकला नसता. उपादानाने आकार घेण्याच्या प्रचक्रयेतूनि सवइ प्रकारिी उत्पत्ती होत असते व 
म्हिून आकार ही एक प्रकारिी अस्स्तत्व असलेली वस्तू असली पाचहजे, असे प्रचतपादन तो करतो. 
शब्दािंा भोंगळ उपयोग करूनि असे अनुमान करिे शक्य आहे. चशल्पकाराने पुतळा घडचवण्यापूवती ि 
त्यािा आकार लाकडात असतो या चवधानािा अथइ असा होतो की पुतळ्याच्या पृष्ठभागासारखा पषृ्ठभाग 
पुतळा तयार होण्यापूवती ि लाकडाच्या ठोकळ्यात आखिे ककवा “पाहिे” शक्य आहे. अॅचरस्टॉटलिे 
चलखाि वािल्यावर त्याला हीि साधी गोष्ट सागंावयािी होती असे चदसते. परंतु सुस्पष्ट व चविारपूिइ 
उताऱ्यापाठोपाठ त्याच्या चलखािात दुबोध भाषाही आढळते. ब्राँझिा गोल तयार करावयािा असेल तर 
ब्राँझ व गोल हे दोन पदाथइ एकत्र करून म्हिजे गोल या आकारात ब्राँझ हे उपादानद्रव्य घालून तो तयार 
केला जातो. यासारखी तो चवधाने करतो व त्यातून आकार हे एक द्रव्य आहे, त्याला अचवकारी अस्स्तत्व 
आहे अशा चनष्ट्कषाप्रत तो येतो. 
 

अशा प्रकारे तत्त्वज्ञानािी एक पिती केवळ भाषेच्या एका अलंकारातून चनमाि झाली. या तत्त्वज्ञान 
पितीस अस्स्तत्व मीमाांसा (ontology) असे म्हितात. अस्स्तत्वाच्या अंचतम आधारािी मीमासंा त्यात केली 
जाते. ककबहुना “अस्स्तत्वािा अंचतम आधार” हीि भाषा मुळी अलंकाचरक आहे. अचधक खोलात न चशरता 
जर मी आध्यास्त्मक भाषेत पुढील चवधान केले तरी िालेल. अॅचरस्टॉटलला आकार व उपादान अशा 
प्रकारिे अस्स्तत्वािे अंचतम आधार वाटतात. उपादानास चनरचनराळे आकार घेण्यािी क्षमता 
असल्याकारिाने उपादान हे चनरोभतू सत्य आहे व आकार हेि आचवष्ट्कृत सत्य आहे. र्तकेि नव्हे तर 
उपादान व आकार यामधील संबंधि र्तर सवइ संबंधाचं्या मागे दडलेले असतात असे मानले जाते. 
चवश्वाच्या योजनेत वरिे लोक, खालिे लोक आचि मूलतत्त्वे, आत्मा आचि शरीर, स्त्री आचि पुरुष यामधील 
संबधं उपादान व आकार यामधील संबंधासारखेि असतात. आकार व उपादान यातील मूलभतू संबधंाचं्या 
आधारे, ओढून तािून तुलना करून र्तर सवइ संबधंािें स्पष्टीकरि देिे सहज शक्य आहे असे अॅचरस्टॉटल 
मानतो. अशा रीतीने दृष्टातंािंा शब्दशः अथइ घेतल्यामुळे कृतक स्पष्टीकरि चमळते व कृतक स्पष्टीकरिामुळे 
रूपकािा अयोग्य उपयोग केला जाऊन अनेक चभन्न तत्त्व ेएकाि नावाखाली एकचत्रत केली जातात. 
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आधुचनक वैज्ञाचनक चविारातून चनमाि झालेल्या चिचकत्सक दृष्टीने अॅचरस्टॉटलिे एचतहाचसक 
महत्त्व पाहू नये असे कोिी म्हिेल; मलाही ते मान्य आहे. पि तत्कालीन वैज्ञाचनक ज्ञानाच्या ककबहुना 
जीवशास्त्र व तकइ शास्त्र या के्षत्रात स्वतः त्यानेि केलेल्या कायाच्या पट्टीने जरी त्याच्या तत्त्वज्ञानािे मोजमाप 
केले तरी त्यािी सद वस्तुमीमासंा हे ज्ञान नव्हे, स्पष्टीकरि नव्हे, केवळ दृष्टातंरमि आहे. या तत्त्वज्ञाने 
काही संशोधनके्षत्रात ज्या मूलभतू तत्त्वािंा यशस्वी उपयोग केला त्या तत्त्वािंा त्यास येथे चवसर पडतो. ज्या 
चठकािी ज्ञान उपलब्ध नाही त्या चठकािी हा तत्त्वज्ञ शब्दावंर वाहात जातो. सामान्यीकरिािा आग्रह हे 
त्यािे कारि आहे. अनुभवाचश्रत ज्ञानािा एक श्रेष्ठ संकलक, दृढाग्रही सैिाचंतक का बनतो, अनुभवाने 
पडताळा पाहाता येिार नाही असे शब्द बनवनू व अशी तत्त्व ेमाडूंन स्पष्टीकरिािी चजज्ञासा का भागवनू 
घेतो, अध्यात्मवादी कितन व चनरीक्षि यािें चवचित्र चमश्रि का करतो या प्रश्नािंी मानसशास्त्रीय मुळे येथे 
दडलेली आहेत. 
 

चवश्वािी रिना ककवा स्त्री-पुरुषािें जीवशास्त्रीय संबधं याबाबतिे अॅचरस्टॉटलिे ज्ञान 
सामान्यीकरिास पुरेसे नव्हते. त्यािे खगोलशास्त्रीय ज्ञान भकूें द्रीय पितीिे होते. या पितीत पथृ्वी 
कें द्रस्थानी मानली जाते. आधुचनक जीवशास्त्रातील प्राथचमक स्वरूपाच्या गोष्टींिाही त्याच्या जननचवषयक 
चलखािात उल्लेख सापडत नाही. नवीन जीवािी चनर्ममती होताना पुरुषािा शुक्रािू व स्त्रीिा अंडािू यािंा 
संयोग होत असतो, हे त्यास माहीत नव्हते. काही चनष्ट्कषांिे शोध दूरदशइक ककवा सूक्ष्मदशइक यंत्राचशवाय 
लागिे शक्य नव्हते. अथात हे चनष्ट्कषइ माहीत नव्हते, म्हिून त्यास कोिी दोष देिारही नाही. परंतु ज्ञान 
उपलब्ध नाही म्हिून स्पष्टीकरिासाठी तो अपूिइ दृष्टातंािा उपयोग करतो, हा त्यािा कमकुवतपिा आहे. 
उदाहरिाथइ, जननचक्रयेसंबंधी बोलताना तो म्हितो, ज्यावळेी नवीन जीव जन्माला येतो त्यावळेी पुरुष 
आपला आकार स्त्रीच्या जैचवक द्रव्यावर उमटचवतो. हे चवधान भाषेिा अलंकार म्हिून तर फसव ेआहेि, 
परंतु अशा तऱ्हेच्या अस्पष्ट चवधानाला योग्य चविाराचं्या चदशते टाकलेले पचहले पाऊल आहे असेही म्हिता 
येिार नाही. अशा तऱ्हेच्या दृष्टातंवादाने तत्त्वज्ञानाला वैज्ञाचनक चदशा तर चमळाली नाहीि, पि 
तत्त्वज्ञानािी वाढि खंुटली हे दुदैव आहे. अॅचरस्टाटॅलच्या तत्त्वज्ञानािा आपल्या चविारावंर दोन हजार वषे 
प्रभाव पडला व आजही त्यािी प्रशसंा करिारे चकत्येक तत्त्वज्ञ आपल्यात आहेत. 
 

तत्त्वज्ञानािे आधुचनक टीकाकार अॅचरस्टॉटलसंबंधी आदर ठवनूही त्याच्या तत्त्वज्ञानावर टीका 
करतात हे खरे आहे. तथाचप हे टीकाकार त्याच्या तत्त्वज्ञानािा काही भाग तत्कालीन उिीवातूंन चनमाि 
झाला असे मानतात व हा भाग आचि त्यािी ताचत्त्वक ममइदृष्टी यात आपि फरक करतो असे ढोंग ते घेत 
असतात. परंतु त्यािी ताचत्त्वक ममइदृष्टी म्हिून जे माडंले जाते ते या टीकाकाराचं्या कधीही मनात आले 
नसतील अशा अथांनी भरलेले पोकळ शब्दजंजाळ असते. आकार व उपादान यातील संबंधातून अनेक 
दृष्टातं चमळतात, स्पष्टीकरिे चमळत नाहीत. बिावात्मक स्पष्टीकरि देिे हा काही एखाद्या तत्त्वज्ञाच्या 
खोल रुजलेल्या िुका दुरुस्त करण्यािा मागइ नव्हे; उपलब्ध साधनानंी पुढील काळात मानवाने जे चसि 
केले ते मोठ्या व्यक्तींनी दैवी दृष्टीने पूवती ि जािले होते हे समथइन चवकृत आहे. अशा समथइनाने 
तत्त्वज्ञानाच्या वाढीला मदत होत नाही. तत्त्वज्ञानात ज्यानंी संशोधन केले त्यानंीि तत्त्वज्ञानाच्या प्रगतीला 
खीळ घातली आहे, तसे झाले नसते तर तत्त्वज्ञान प्रिंड वगेाने पुढे गेले असते. 
 

कृतक स्पष्टीकरि म्हिजे काय हे समजण्यासाठी अॅचरस्टॉटलच्या आकार व उपादान या 
चसिातंािा आपि चविार केला. अशाि तऱ्हेच्या चनष्ट्फळ स्पष्टीकरिािे दुसरे एक उदाहरि जुन्या 
तत्त्वज्ञानात आढळते. ते म्हिजे प्लेटोिे तत्त्वज्ञान. अॅचरस्टॉटल हा काही काळ प्लेटोिा चशष्ट्य होता. दृष्टातं 
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व चित्रमय भाषा यािंा भरपूर उपयोग प्लेटोने केला आहे. त्यामुळे चित्रमय भाषेत चविार करण्यािी 
आपल्या गुरूिी सवय अॅचरस्टॉटलला लागली असावी. प्लेटोच्या तत्त्वज्ञानािा अॅचरस्टॉटलवर कोिता व 
चकती प्रभाव पडला त्यािे चवश्लेषि अनेक वळेा झाले आहे. त्यामुळे हा भाग बाजूला ठेवनूि प्लेटोच्या 
तत्त्वज्ञानािी मी छाननी करिार आहे. प्लेटोच्या तत्त्वज्ञानािा र्तर अनेक तत्त्वज्ञानपितींवर प्रभाव 
पडलेला आहे. या कारिासंाठी त्यािे तत्त्वज्ञान कोठून उत्पन्न होते यािा नीट चविार करिे आवश्यक आहे. 
 

एका चवचित्र पि अत्यंत प्रभावी चसिातंावर प्लेटोिे (चि. पू. ४२७ ते ३४७) तत्त्वज्ञान उभे आहे. तो 
चसिातं म्हिजे त्यािा आदशांिा चसिातं. गचिती ज्ञान व नैचतक आिरि ही कशी शक्य होतात यािा अथइ 
लावण्याच्या प्रयत्नातून हा चसिातं जन्मास आला. या चसिातािी खूप प्रशसंा झाली तरी त्यात अंतगइत 
तकइ दुष्टता खूप आहे. प्लेटोच्या नैचतक आिरिाबाबतच्या चविारािंा परामशइ मी िौथ्या प्रकरिात घेिार 
आहे. म्हिून प्रस्तुत चवविेन त्याच्या गािती ज्ञानाबाबतच्या चविारापंुरते मयाचदत आहे. 
 

गचिती पिती ही सत्य माडंण्यािी सवोत्कृष्ट पिती असे नेहमीि मानले गेले आहे. साहचजकि 
ज्ञानाच्या र्तर कोित्याही शाखेपेक्षा गचितावर प्लेटोने भर चदला. परंतु तत्त्वज्ञ ज्या पितीने एखाद्या 
गोष्टीिी चिचकत्सा करतो त्या पितीने जर गचितािा चविार केला तर काही चवचशष्ट तार्मकक अडििी 
चनमाि होतात. भचूमतीच्या बाबतीत हे चवधान चवशषे लागू आहे. ग्रीकानंी गचिताच्या या शाखेत भरपूर 
संशोधन केले होते. भचूमतीबाबतच्या या अडििी प्रिचलत पचरभाषेत व प्रिचलत पितीने प्रथम माडूंन 
त्यानंतर प्लेटोने चदलेल्या उत्तरािंी मी चिचकत्सा करिार आहे. 
 

प्रश्नािे स्वरूप नीट स्पष्ट होण्यासाठी तकइ शास्त्रात थोडा फेरफटका मारिे उपयुक्त ठरेल. 
तकइ शास्त्रज्ञ चवधानािें दोन प्रकार करतात. एक सवइव्यापी चवधान व दुसरा अांशव्यापी चवधान. सवइव्यापी 
चवधाने म्हिजे सवइ-चवधाने. “एखाद्या चवचशष्ट प्रकारच्या सवइ वस्तंूना काही एक चवचशष्ट गुिधमइ असतो” अशा 
प्रकारिी ती चवधाने असतात. अशा चवधानानंा सामान्य व्यांणजत णवधाने असेही म्हितात; कारि त्या चवधानां 
तील अटीमध्येि त्यािे गुिधमइ सूचित झालेले असतात. उदाहरिाथइ “तापचवले असता सवइ धातू प्रसरि 
पावतात” हे चवधान पाहा. हेि चवधान दुसऱ्या शब्दातं करावयािे झाल्यास असेही म्हिता येर्इल की, “जर 
धातू तापचवला तर तो प्रसरि पावतो.” अशा प्रकारिी व्यंचजत चवधाने जेव्हा एखाद्या वस्तूला लागू 
करावयािी असतात त्यावेळी त्या व्यंचजत चवधानातील अटी ती वस्तू पुऱ्या करते की नाही यािी प्रथम खात्री 
करून घ्यावी लागते. तशी खात्री झाल्यानंतरि त्या व्यंचजत चवधानातं साचंगतलेला गुिधमइ त्या वस्तूत आहे 
असे अनुमान करता येते. उदाहरिाथइ, एखादा धातू तापचवलेला आहे हे पाहून तो धातू प्रसरि पावतो आहे 
असे अनुमान आपि करतो. “हा धातू प्रसरि पावतो आहे” हे चवधान अंशव्यापी चवधान आहे. 
 

भचूमतीतील प्रमेये सवइव्यापी चवधाने ककवा सामान्य चनयम या स्वरूपािी असतात. उदाहरि म्हिून 
“चत्रकोिाच्या कोनािंी बेरीज १८० अंश असते” या चनयमािा ककवा “सवइ काटकोन चत्रकोिात, किािा वगइ 
र्तर दोन बाजंूच्या वगाच्या बेरजेर्तका असतो” या पायथगॅोरसच्या प्रमेयािा आपि चविार करू. अशा 
प्रकारिी प्रमेये कोठेही लागू करण्यापूवती  त्यात साचंगतलेल्या अटी पुऱ्या झालेल्या आहेत यािी आपिास 
खात्री करून घ्यावी लागते. आपि जचमनीवर एखादा चत्रकोि काढतो. त्यानंतर तािलेल्या दोरीच्या 
साहाय्याने त्या चत्रकोिाच्या बाजू सरळ आहेत हे पडताळून पाहतो. बाजू सरळ असण्यािी अट पुरी झाली 
आहे यािी खात्री झाल्यानंतरि त्याच्या कोनािंी बेरीज १८० अंश होर्इल असे आपि म्हिू शकतो. 
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अशा तऱ्हेिे सामान्य चनयम अत्यंत उपयोगी असतात. त्याचं्या आधारे भचवष्ट्यकालाबाबत काही 
अंदाज आपि करू शकतो. उदाहरिाथइ, तापचवलेल्या वस्तंूच्या चनयमाच्या आधारे आगगाडीिे रूळ 
सूयाच्या उष्ट्ितेने प्रसरि पावतील असे प्राक्कथन आपि करू शकतो. चत्रकोिाबाबतच्या चनयमाच्या आधारे, 
तीन चमनारानंी तयार केलेल्या कोनािंी बेरीज चकती होर्इल, हे कोन मोजण्यापूवती  आपि सागंू शकतो. अशा 
तऱ्हेच्या चवधानानंा सांश्लेषिात्मक चवधाने असे म्हितात. त्यानंा बोधप्रद चवधाने असेही म्हिता येर्इल. 
 

दुसऱ्याही एका प्रकारिे सामान्य चनयम असतात. उदाहरिाथइ, “सवइ ब्रह्मिाऱ्यािें चववाह झालेले 
नसतात” हे चवधान पाहा. हे चवधान फारसे उपयोगी पडत नाही. एखादा मािूस ब्रह्मिारी आहे की नाही हे 
समजून घेण्यासाठी त्यािा चववाह झाला आहे की नाही हे प्रथम समजून घ्याव ेलागेल आचि ते एकदा 
समजले की आिखी काही माचहती त्या चवधानावरून चमळत नाही. या चनयमावरून त्यात साचंगतलेल्या 
अटीपेक्षा कोितीही अचधक माचहती चमळत नाही. या प्रकारिी चवधाने आशयहीन असतात. त्यानंा 
णवश्लेषिात्मक चवधाने म्हितात. त्यानंा स्वयांस्पष्ट चवधाने असेही म्हिता येर्इल. 
 

एखादा सामान्य चनयम खरा आहे की नाही हे कसे ठरवावयािे? या प्रश्नािा आता आपि चविार 
करू. या प्रश्नािे चवश्लेषिात्मक चवधानाबंाबत सहज उत्तर चमळते. “एकाही ब्रह्मिाऱ्यािा चववाह झालेला 
नसतो” या चनयमािी सत्यता “ब्रह्मिारी” या शब्दाच्या अथावरूनि कळून येते. परंतु संश्लेषिात्मक 
चवधानाबंाबत पचरस्स्थती थोडी वगेळी आहे. “धातू” ककवा “तापचविे” या शब्दाचं्या अथात “प्रसरि पाविे” 
या शब्दािा अथइ दूरान्वयानेही अंतभूइत झालेला नाही. तापचवले असता धातू प्रसरि पावतात असा आपला 
अनुभव असतो आचि म्हिून त्या अनुभवाच्या जोरावर तसा सामान्य चनयम माडंावा असे आपिास वाटते. 
 

भचूमतीतील चनयमाबाबत मात्र अशा तऱ्हेिे स्पष्टीकरि चनरुपयोगी ठरते. चत्रकोिाच्या कोनािंी 
बेरीज १८० अंश असते हे आपि पूवती च्या अनभवावरून चशकलोश काय? भचूमतीच्या पितीकडे थोडेसे लक्ष 
चदले तर असे चदसते की यािे उत्तर होकाराथती  नाही. कोनाचं्या बेरजेिे प्रमेय गचितज्ञ कसे चसि करतो? हे 
प्रमेय चसि करण्यासाठी तो कागदावर काही रेषा काढतो व त्या आकृतीच्या मदतीने भचूमतीतील चवचशष्ट 
संबधंािें स्पष्टीकरि तो देतो. परंतु तो केव्हाही कोन मोजीत नाही. गचितज्ञ सामान्य सत्यािंा उपयोग 
करतो व त्याचं्या आधारे तकइ शुि पितीने प्रमेय चसि करतो. अशा सामान्य सत्यानंा स्वयंचसि तत्त्वे 
म्हितात. उदाहरिाथइ कोनाचं्या बेरजेिे हे प्रमेय चसि करताना तो पुढील स्वयंचसि तत्त्वािा आधार घेतो. 
एक रेषा व त्याबाहेरील एक कबदू चदला असता, त्या कबदूतून त्या रेषेला एकि एक समातंर रेषा काढता येते 
असे ते स्वयंचसि तत्त्व आहे. हे स्वयंचसि तत्त्व त्याच्या आकृतीत स्पष्ट झालेले असते. परंतु मापनाने हे तत्त्व 
तो चसि करीत नाही; रेषा समातंर आहेत हे दाखचवण्यासाठी तो अंतरे मोजीत नाही. 
 

ककबहुना आपि काढलेली आकृती चततकीशी िागंली चनघाली नाही, चत्रकोि व समातंर रेषा यािें 
ती आकृती िागंले उदाहरि होऊ शकत नाही हेही तो मान्य करतो. आचि तरी देखील आपि ज्या रीतीने 
ते प्रमेय चसि केले ती रीत अिूक आहे असा त्यािा आग्रह असतो. भचूमतीिे ज्ञान बुिीतून चनमाि होते, 
चनरीक्षिावरून नव्हे असा युस्क्तवाद तो करील. आपि कशासंबंधी बोलत आहोत हे स्पष्ट होण्यासाठी 
कागदावरील चत्रकोिािंी मदत होऊ शकेल. परंतु ते प्रमेय आकृतीवरून चसि होत नसते. प्रमेये चसि 
होतात तकाच्या आधारे, चनरीक्षिाच्या आधारे नाही. अशा तऱ्हेिा तकइ शुि चविार करण्यासाठी भचूमतीतील 
संबधंािंी एक प्रचतमा आपि मनात तयार करतो व त्यावरून भचूमतीतील चनष्ट्कषइ अटळ आहेत व म्हिून ते 



 

 

अनुक्रमणिका 

तंतोतंत खरे आहेत असे आपिास एका “सखोल” अथाने “चदसते.” भचूमतीतील सत्य, तकातून चनमाि 
होते म्हिून अनेक घटनाचं्या चनरीक्षिातून चनमाि होिाऱ्या अनुभवाचश्रत सत्यापेक्षा ते अचधक श्रेष्ठ ठरते. 
 

या चवविेनावरून असा चनष्ट्कषइ चनघतो की भौचतक वस्तंूिे सामान्य गुिधमइ ठरचवण्यािे सामथ्यइ 
तकाच्या चठकािी आहे. खरे म्हिजे हा चनष्ट्कषइ आियइकारक आहे. तकािा उपयोग चवश्लेषिात्मक सत्ये 
शोधण्यापुरता मयाचदत ठेवला असता तर कोितीि अडिि आली नसती. ब्रह्मिाऱ्यािें चववाह झालेले 
नसतात हे तकाने जाििे शक्य आहे. हे चवधान आशयहीन असल्यामुळे त्यातून कोिताही तार्मकक प्रश्न 
चनमाि होत नाही. मात्र संश्लेषिात्मक चवधानािें स्वरूप वगेळे आहे. त्यामुळे असा ताचत्त्वक प्रश्न चनमाि 
होतो की, संश्लेषिात्मक सत्ये तकाने कशी उघड होऊ शकतात? 
 

हा प्रश्न या स्वरूपात प्रथम काटंने उपस्स्थत केला. त्यावळेी प्लेटोनंतर दोन हजार वषांपेक्षाही 
अचधक काळ लोटला होता. प्लेटोने हा प्रश्न र्तक्या स्पष्टपिे उपस्स्थत केलेला नाही. परंतु त्याने या 
प्रश्नािे उत्तर चदलेले आहे; म्हिजेि भचूमतीिे ज्ञान कसे चनमाि होते या प्रश्नािे त्याने उत्तर चदले आहे. 
त्याच्या उत्तराच्या एितीवरून प्लेटोदेखील या प्रश्नाकडे अशाि दृचष्टकोनातून पाहतो असे अनुमान काढता 
येते. 
 

भौचतक वस्तंूखेरीज आिखी एका प्रकारच्या वस्तू या जगात अस्स्तत्वात असतात असे प्लेटो 
म्हितो. त्यास त्याने आदशइ हे नाव चदले आहे. कागदावर काढलेल्या आकृतीखेरीज चत्रकोि, समातंर रेषा, 
वतुइळे ह्यािें आदशइही अस्स्तत्वात असतात. भौचतक वस्तंूपेक्षा त्यािें आदशइ श्रेष्ठ दजािे असतात; कारि त्या 
वस्तंूिे गुिधमइ आदशांमध्ये पूिइत्वाने आढळतात. त्यामुळे पदाथांिा चविार करण्यापेक्षा त्याचं्या आदशांिा 
चविार करण्याने त्या पदाथांसंबधंीिे अचधक ज्ञान आपिास चमळते. प्लेटोला नक्की काय म्हिावयािे आहे ते 
भचूमतीतील आकृतींच्या उदाहरिावरून स्पष्ट होते. आपि ज्या रेषा काढतो त्यानंा काहीतरी रंुदी असते. 
गचितज्ञाच्या व्याख्येनुसार रेषानंा अचजबात रंुदी नसल्यामुळे आपल्या रेषा त्याच्या दृष्टीने रेषा ठरत नाहीत. 
तसेि वाळूत काढलेल्या चत्रकोिाच्या प्रत्येक कोनकबदूला वस्तुतः छोटेसे के्षत्रफळ असते. त्यामुळे 
गचितज्ञाच्या मते ते कबदू ठरत नाहीत. भचूमतीतील संकल्पनािंा अथइ व भौचतक वस्तंूच्या वारारे येिारी त्यािंी 
प्रिीती यातं फरक आहे. त्यामुळे आदशइ वस्तू, चनदान या संकल्पनािें अथइ आदशइ रीतीने व्यक्त करिाऱ्या 
वस्तू अस्स्तत्वात असल्या पाचहजेत अशी प्लेटोिी कल्पना झाली. अशा रीतीने प्लेटो आपल्या भौचतक 
चवश्वापेक्षा वगेळ्या आदशइ चवश्वािी कल्पना करतो व ते चवश्व अचधक वास्तव आहे असे मानतो. आदशइ वस्तू 
भौचतक चवश्वाच्या घडामोडीत अशा रीतीने भाग घेत असतात की त्यािे गुिधमइ भौचतक वस्तूत अपूिइत्वाने 
उतरावते. 
 

परंतु आदशइ स्वरूपात केवळ गचिती वस्तूि असतात असे नाही. प्लेटोच्या मताप्रमािे र्तर 
वस्तंूिेही आदशइ असतात; आदशइ माजंर, आदशइ मािूस, आदशइ घर. थोडक्यात म्हिजे प्रत्येक जाचतवािक 
नाम (वस्तंूच्या प्रकारािे नाव) ककवा सामान्य नाव त्या त्या आदशािे अस्स्तत्व दशइचवते. गचिती 
आदशाप्रमािेि र्तर वस्तंूिे आदशइही पचरपूिइ असतात. वास्तव जगातील त्या वस्तू अपूिइ असतात; कारि 
आदशांच्या त्या नकला असतात. आदशइ माजंराकडे “माजंरपिािे” सवइ गुिधमइ असतात. आदशइ खेळाडू 
प्रत्येक वास्तव खेळाडूच्या मानाने प्रत्येक बाबतीत श्रेष्ठ असतो. उदाहरिाथइ त्यािी शरीरयष्टी आदशइ असते. 
खरे म्हिजे आयचडयल या शब्दािा र्ंग्रजीतील अथइ प्लेटोच्या चसिातंावरूनि आलेला आहे. 
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प्लेटोिा आदशइवाद आधुचनक चविारवतंानंा चवचित्र वाटेल. तथाचप त्याच्या वळेी उपलब्ध 
असलेल्या ज्ञानाच्या िौकटीत राहून केलेला स्पष्टीकरिािा तो एक प्रयत्न होता. गचिती सत्यािे स्वरूप 
संश्लेषिात्मक का वाटते यािे स्पष्टीकरि देण्यािा तो प्रयत्न आहे. आदशइवस्तंूिे गुिधमइ आपि अंतःिक्षूंनी 
पाहतो व त्यावरून वास्तव वस्तंूिे ज्ञान चमळचवतो. आदशािे साक्षात दशइन घेिे हे ज्ञान चमळचवण्यािे साधन 
मानले गेले वास्तव वस्तंूच्या चनरीक्षिाशी त्यािी तुलना होऊ शकेल. परंतु चनरीक्षिापेक्षा ते साधन श्रेष्ठ 
ठरते; कारि त्या साधनामुळे वस्तंूिे “मूलभतू” गुिधमइ उघड होतात. र्ंचद्रयाचं्या साहाय्याने केलेल्या 
चनरीक्षिावरून चत्रकालाबाचधत सत्ये उघड होत नाहीत. परंतु अंतःिक्षूंच्या साहाय्याने अशी सत्ये उघड 
होतात. चदलेल्या कबदूतून चदलेल्या रेषेला एकि एक समातंर रेषा काढता येते, हे सत्य आपल्या 
“मनःिक्षूंना” चदसते. आपि हा चसिातं चत्रकालाबाचधत सत्य मानतो, त्यामुळे अनुभवाचश्रत सत्यावरून 
त्यािी उभारिी करता येत नाही. अंतःिक्षूंच्या चक्रयेमुळे हा चसिातं आपल्यावर लादला जातो व ही चक्रया 
आपले िमइिक्ष ूचमटले असतानाही होऊ शकते. प्लेटोच्या भचूमतीबाबतच्या संकल्पना अशा स्वरूपात माडंता 
येतील. कुिाला काही वाटले तरी या संकल्पनेतून भचूमतीच्या तार्मकक प्रश्नाबाबत प्लेटोिी ममइदृष्टी चदसून 
येते. काटंनेही या संकल्पनेत थोडीफार सुधारिा करून चतिा पुरस्कार केला हेाता. ही संकल्पना गूढ आहे 
पि एकोचिसाव्या शतकापयंत चतच्या चठकािी दुसरी एखादी सुगम संकल्पना येिे शक्य नव्हते. 
एकोचिसाव्या शतकात गचितात जे संशोधन झाले, जी प्रगती झाली त्याने मात्र प्लेटो व काटं या दोघानंीही 
केलेले भचूमतीिे हे चवश्लेषि िुकीिे ठरचवले आहे. 
 

आदशइ वस्तंूिे अस्स्तत्व मान्य केले तरि, प्लेटो म्हितो त्याप्रमािे अंतःिक्षूंच्या साहाय्याने ज्ञान 
चमळिे शक्य होते. त्यामुळे अस्स्तत्वाच्या संकल्पनेिा चवस्तार करिे त्याच्या दृष्टीने अचनवायइ ठरते. भौचतक 
वस्तंूना अस्स्तत्व आहे म्हिून आपि त्या िमइिक्षूंनी पाहू शकतो; आदशइ वस्तंूना अस्स्तत्व आहे म्हिून आपि 
त्या मनःिक्षूंनी पाहू शकतो. अथात अशा तऱ्हेिा युस्क्तवाद प्लेटो उघडपिे करीत नाही. परंतु अशा 
तऱ्हेच्या युस्क्तवादानेि तो आपल्या संकल्पनेप्रत आला असला पाचहजे. प्लेटो गचितातील दृष्टी र्ंचद्रयाचं्या 
संवदेनेसारखीि मानतो. आचि तेथेि तत्कालीन चिचकत्सेच्या पचरमािाने मोजमाप केले तरी, त्यािा 
चसिातं तकइ दुष्ट ठरतो. चजथे स्पष्टीकरि पाचहजे आहे चतथे दृष्टातंावर भागचवले जाते. आचि हा दृष्टातंही 
बरोबर नाही हे उघड आहे. या दृष्टातंामुळे गचिती ज्ञान व अनुभवाचश्रत ज्ञान यामधील अंतगइत फरक 
नाहीसा होतो. अनुभवाच्या के्षत्रातील वस्तू पाहिे व अचनवायइ संबधं “पाहिे” यात मूलतः फरक आहे. पि 
चतकडे दुलइक्ष होते. स्पष्टीकरिाच्या चठकािी प्रचतमा उभी केली जाते. हा तत्त्वज्ञ चवश्लेषिापेक्षा दृष्टातंािा 
मागइ पत्करतो व त्यामुळे स्वतंत्र व “उच्चतर” वास्तवतेच्या चवश्वािी कल्पना करतो. वर चदलेल्या 
उदाहरिावंरून असे चदसते की तत्त्वज्ञानात जे अपचसिातं चनमाि झाले त्यािे कारि दृष्टातंािंा शब्दशः 
अथइ लाविे हे आहे. आदशांिा चसिातं ककवा अस्स्तत्वाच्या संकल्पनेिा चवस्तार यामधून जे चमळते ते एक 
कृतक स्पष्टीकरि आहे. 
 

प्लेटोवादी स्वतःच्या बिावािा प्रयत्न म्हिून पुढीलप्रमािे युस्क्तवाद करतील. ते म्हितील, 
आदशांिे अस्स्तत्व या शब्दािंा गैर अथइ लावनू िालिार नाही. आदशइ वस्तंूिे अस्स्तत्व, अगदी तंतोतंत 
अनुभवाचश्रत वस्तंूच्या अस्स्तत्वाच्या प्रकारिे असते असे मानण्यािे काहीही कारि नाही. दैनंचदन भाषेतील 
शब्द जरूर तेथे काहीशा व्यापक अथाने वापरण्यािी परवानगी तत्त्वज्ञाला असू नये काय? 
 

या युस्क्तवादाने प्लेटो-वादािा पुरेसा बिाव होतो असे मला वाटत नाही. अथात हे खरे की नवीन 
वैज्ञाचनक संकल्पनाशंी ज्यािें साम्य आहे अशा दैनंचदन जीवनातील संज्ञा गरजेनुसार वैज्ञाचनक भाषेत 
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घेतल्या गेल्या आहेत. उदाहरिाथइ “ऊजा” (उत्साह) ही संज्ञा काहीशा अमूतइ अथाने चवज्ञानातही वापरली 
जाते, कारि या शब्दािा चवज्ञानातील अथइ व दैनंचदन जीवनातील अथइ यातं साधम्यइ आहे. जर नवीन 
अथािी अिूक व्याख्या करता येत असेल व त्या शब्दािा उपयोग या नवीन अथानेि नेहमी काटेकारपिे 
होत असेल तर शब्दािंी अशी उसनवारी अथाति िालू शकेल. परंतु शब्दािंा नवीन उपयोग करताना, 
नवीन अथािे जुन्या अथाशी असलेले साम्य वापरले जािार असेल तर ते िालिार नाही. एखादा वैज्ञाचनक 
ज्यावळेी सूयाच्या उत्सजइनाच्या ऊजेसंबधंी बोलतो त्यावळेी एखाद्या ऊजइस्वल (उत्साही) मािसाप्रमािे 
सूयइ ऊजइस्वल (उत्साही) आहे असे म्हििार नाही. अशी भाषा वापरिे म्हिजे पुन्हा जुन्या अथावर घसरिे 
ठरेल. प्लेटोने केलेला “अस्स्तत्त्व” या शब्दािा वापर या तऱ्हेच्या वैज्ञाचनक पितीिा नाही. तसे असते तर 
आदशइ वस्तू अस्स्तत्वात असतात, या चवधानािी व्याख्या असले आके्षपाहइ शब्द टाळून केली गेली असती 
आचि आदशइ वस्तंूिे अस्स्तत्व जिू भौचतक अस्स्तत्वासारखेि आहे अशाप्रमािे ते चवधान स्वतंत्रपिे वापरले 
गेले नसते. आदशइ चत्रकोिािा गर्मभताथइ घेऊन आपि वास्तव चत्रकोिासंबंधी बोलू शकतो, या अथाने 
आदशइ चत्रकोिाच्या अस्स्तत्वािी आपि व्याख्या करू शकतो. आता बीजगचितातील एक उदाहरि घ्या. 
जर चवचशष्ट अटी पाळल्या जात असतील तर अज्ञात संख्या असलेल्या प्रत्येक समीकरिािे उत्तर 
अस्स्तत्वात असते असे आपि म्हितो. या शब्दप्रयोगात “अस्स्तत्व” या शब्दािा अथइ उत्तर काढण्यािी रीत 
आपिास माहीत आहे असा असतो. “अस्स्तत्व” हा शब्द अशा प्रकारे वापरल्याने काही हानी होत नाही. खरे 
म्हिजे गचितज्ञ याि अथाने तो शब्द वापरतात. परंतु आदशांच्या अस्स्तत्वाबद्दल प्लेटो जेव्हा बोलतो तेव्हा 
प्रस्थाचपत अथाहून फार मोठा व्यापक अथइ त्या शब्दास तो देतो. 
 

प्लेटोला, गचिती सत्यािे ज्ञान कसे शक्य होते यािे स्पष्टीकरि पाचहजे आहे. गचिती ज्ञानाच्या 
स्पष्टीकरिासाठीि त्याने आपला आदशािा चसिातं उभा केला. आदशांच्या अस्स्तत्वाच्या आधारे गचिती 
ज्ञानािे स्पष्टीकरि देिे शक्य होर्इल असा त्यािा चवश्वास होता. ज्याप्रमािे झाड अस्स्तत्वात असते म्हिून 
झाडािे प्रत्यक्ष ज्ञान शक्य होते त्याप्रमािे आदशइ अस्स्तत्वात असतात म्हिून गचिती सत्यािें प्रत्यक्ष ज्ञान 
शक्य होते असे तो मानतो. आदशािे अस्स्तत्व ही एक बोलण्यािी पित आहे असा अथइ लावनू त्यास 
फायदा होत नाही; कारि या अथाने गचिती वस्तंूच्या प्रत्यक्ष ज्ञानािा प्रश्न सुटत नाही. त्यामुळे तो 
आदशाच्या अस्स्तत्वािी अशी संकल्पना माडंतो की ज्यात भौचतक अस्स्तत्व व गचिती ज्ञान या दोहोंिा 
समावशे व्हावा. अथात या दोन चवचभन्न घटकाचं्या चवचित्र चमश्रिािी छाया तत्त्वज्ञानाच्या भाषेवर सतत 
पडली आहे. 
 

सामान्यीकरिािंी दृष्टातंाशंी गल्लत करून ककवा सुस्पष्ट संकल्पनाचं्या ऐवजी चित्रािंा उपयोग 
करून कृतक स्पष्टीकरिाने जेव्हा ज्ञानािी भकू भागचवली जाते तेव्हा तो चवज्ञानािा शवेट ठरतो. प्लेटोच्या 
वळेी माडंल्या जािाऱ्या चवश्वोत्पत्तीच्या चसिातंाप्रमािेि, त्यािा स्वतःिा आदशािा चसिातं चवज्ञान नसून 
काव्य आहे; ते चवश्लेषिािे फळ नसून कल्पनाशक्तीिे फळ आहे. आपल्या चसिातंािा चवस्तार करताना तर 
प्लेटो तकािा मागइ सोडून देऊन गूढ मागािा आश्रय घेतो. आपले चविार अगदी उघडपिे गूढ पितीने 
माडंण्यास तो किरत नाही. आदशाच्या चसिातंािा संबधं आत्म्याच्या देहातंराशी तो जोडतो. 
 

प्लेटोने मेनो (Meno) या संवादात अशा तऱ्हेिे वळि घेतले आहे. भचूमतीतील ज्ञानाच्या स्वरूपािे 
स्पष्टीकरि देताना सॉके्रचटसने आपल्या अचशचक्षत गुलामावर केलेल्या प्रयोगािा दाखला चदला आहे. 
एखादे प्रमेय चसि करण्यासाठी ज्या भचूमतीय संबधंािे ज्ञान आवश्यक असते ते संबंध तो त्या गुलामास 
अगोदर स्पष्ट करून सागंत नाही. उलट त्याला प्रश्न चविारून त्याने चदलेल्या उत्तराति ते संबंध त्याला 
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“पाहायला” लावतो. अशा रीतीने सॉके्रचटस भचूमतीतील प्रमेय कसे चसि करावयािे ते त्या मुलाकडून 
काढून घेतो. भचूमतीतील सत्ये तकइ बुिीच्या अंतःिक्षूंनी पाहता येतात, अनुभवातून न चमळिारे ज्ञान 
जन्मजात असते व या तकइ बुिीच्या अंतःिक्षूंिे आचि जन्मजात ज्ञानािे उदाहरि म्हिजे सॉके्रचटसिा 
वरील प्रयोग, असे प्लेटो म्हितो. ज्ञानाच्या आधुचनक संकल्पनेनुसार प्लेटोने केलेले ज्ञानािे हे चवश्लेषि 
स्वीकारण्यासारख नाही. तथाचप प्लेटोच्या वळेी आदशांच्या अंतदृइ ष्टीिे समथइन करण्यास हा युस्क्तवाद 
पुरेसा ठरला असावा. परंतु प्लेटो एवढ्यावर संतुष्ट होत नाही. ह्याच्याही पुढे जाऊन, जन्मजात ज्ञान कसे 
शक्य होते यािे स्पष्टीकरि देण्यािा त्यािा हेतू आहे. आचि र्थेि, याि संदभात जन्मजात ज्ञान असे स्मृती 
— आत्म्याच्या पूवइजन्मातील आदशाच्या साक्षात ज्ञानािी स्मृती — असे सॉके्रचटस मानतो. आत्म्याच्या 
पूवइजन्मापंैकी एक जन्म “स्वगापलीकडील स्वगात” झाला व ह्या जन्मी आदशािे ज्ञान त्याला प्राप्त झाले. 
अशा रीतीने आदशाच्या ज्ञानािे “स्पष्टीकरि” देण्यासाठी प्लेटो पुरािािा आश्रय घेतो. परंतु आदशांना 
साक्षात पाहिे या जन्मी अशक्य असेल तर पूवती च्या एका जन्मी ते कसे शक्य होते ककवा आदशांना साक्षात 
पाहिे या जन्मी शक्य असेल तर स्मृतीच्या चसिातंािी आवश्यकता काय हे कळिे कचठि आहे. 
 

काव्यातील उपगेला तकामुळे बाध येत नाही. ग्रीक पुरािात, अनंत अवकाशात असलेली पथृ्वी 
खाली कशी पडत नाही हा प्रश्न चविारून, अॅटलास नावािा दैत्य पथृ्वीला आपल्या खादं्यावर वाहतो असे 
उत्तरही चदले आहे. प्लेटोच्या स्मृचत-चसिातंातील स्पष्टीकरिािी ताकद या कथेर्तकीि मयाचदत आहे; 
कारि त्या चसिातंात आदशांिे ज्ञान या जन्मी झाले असे म्हिण्याऐवजी पूवती च्या एका जन्मी झाले असे 
म्हटले आहे र्तकेि. प्लेटोच्या णिमीअस (Timaeus) मध्ये चदलेली चवश्वोत्पत्ती व पुरािकथा यात फक्त 
भाषेिा फरक आहे. प्लेटोिी भाषा अमूतइ आहे र्तकेि. उदाहरिाथइ प्लेटो म्हितो, चवश्वािी उत्पत्ती 
होण्यापूवती ही सत तत्त्व (being) अस्स्तत्वात होते. ही भाषा दुबोध असल्यामुळे अशा शब्दातं सखोल अथइ 
पाहण्याकडे तत्त्वज्ञािे मन झुकते. खरे म्हिजे, अशा भाषेवरून ‘माजंर अदृश्य झाले पि त्याच्या 
िेहऱ्यावरील हास्य तेवढे चदसत होते’ असे जे गचलव्हरच्या प्रवासविइनात म्हटले आहे त्यािी आठवि होते. 
 

प्लेटोिा उपहास करण्यािी माझी र्च्छा नाही. त्याच्या चित्रमय भाषेत कल्पनेला आवाहन 
करण्यािे व मनाला भरुळ पाडण्यािे सामथ्यइ आहे — फक्त ही शब्दचिते्र म्हिजे स्पष्टीकरि असे समजू 
नये. प्लेटोने जे चनमाि केले ते काव्य आहे; त्यािे संवाद जागचतक वाङ्मयातील श्रेष्ठ कलाकृती आहेत. 
प्रश्न चविारण्याच्या पितीने मुलानंा चशक्षि देिाऱ्या सॉके्रचटसिी कथा एक संुदर बोधपर काव्य आहे; 
पे्रचषताचं्या चशकविी व होमरिे र्णलयड (Iliad) याचं्या शजेारी या काव्यािे स्थान आहे. सॉके्रचटस काय 
म्हितो यािा फार गंभीरपिे आपि चविार करण्यािे कारि नाही; तो आपले म्हििे कसे माडंतो, व 
तकइ शुि युस्क्तवादाला आपल्या चशष्ट्यानंा प्रवृत्त कसे करतो हे पाहिे महत्त्वािे आहे. प्लेटोिे तत्त्वज्ञान 
म्हिजे कवी बनलेल्या एका तत्त्वज्ञािी कृती आहे. 
 

असे चदसते, की उत्तर न देता येण्यासारखे प्रश्न जेव्हा तत्त्वज्ञासमोर उभ राहतात तेव्हा 
स्पष्टीकरिाच्या ऐवजी शब्दचित्रािंा वापर करण्यािा त्याला अनावर मोह होतो. वैज्ञाचनकाच्या भचूमकेतून 
जर प्लेटोने भचूमतीिे ज्ञान कसे उत्पन्न होते हा प्रश्न अभ्यासला असता तर त्याने “मला माहीत नाही” अशी 
स्पष्ट कबूली आपल्या उत्तरात चदली असती. त्याच्या पुढच्याि चपढीत युस्क्लड या गचितज्ञाने भचूमतीिी 
माडंिी स्वयंचसि तत्त्वाचं्या आधारावर केली. परंतु त्याने भचूमतीतील स्वयंचसि तत्त्वािें ज्ञान कसे होते, 
यािे स्पष्टीकरि देण्यािा प्रयत्न केला नाही. याउलट हा तत्त्वज्ञ मात्र आपल्या ज्ञानलालसेला आवर 
घालण्यास असमथइ ठरला असे चदसते. तत्त्वज्ञानािा संपूिइ र्चतहास पाचहला तर असे चदसते की तत्त्वज्ञािे 
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मन कवीच्या कल्पनाशक्तीजवळ रेंगाळत असते. तत्त्वज्ञाच्या भचूमकेतून त्याने प्रश्न चविारले व कवीच्या 
भचूमकेतून उत्तर चदले. यासाठी तत्त्वज्ञानातील चवचवध मते वािीत असताना, तत्त्वज्ञानंी चदलेल्या 
उत्तरापेंक्षा, त्यानंी उपस्स्थत केलेल्या प्रश्नावंर आपि आपले लक्ष कें चद्रत केले पाचहजे. मूलभतू प्रश्नािंा 
त्यानंी केलेला शोध हीि मुळी बौचिक प्रगतीला अत्यावश्यक अशी त्यािंी देिगी ठरते. म्हिून आपि जर 
तत्त्वज्ञाच्या र्चतहासाकडे ‘दशइना’ंिा र्चतहास म्हिून पाहण्यापेक्षा प्रश्नािा र्चतहास म्हिून पाहू तर हा 
दृचष्टकोि आपिास अचधक उपयुक्त ठरेल. प्रािीन र्चतहासातील अशा काही प्रश्नािंी वैज्ञाचनक उत्तरे 
आजच्या काळात चमळालेली आहेत. गचिती ज्ञान कसे उत्पन्न होते हा अशा वैज्ञाचनक उत्तरे चमळालेल्या 
प्रश्नापंैकी एक प्रश्न आहे. ज्या र्तर प्रश्नािंा र्चतहासही अशाि प्रकारिा आहे. त्यांिा चविार पुढील 
प्रकरिात केला जार्इल. 
 

तत्त्वज्ञ गूढ भाषा का वापरतो या मानसशास्त्रीय प्रश्नािे पचहले उत्तर वरील चवश्लेषिाने चमळते. या 
पुस्तकाच्या सुरवातीला चदलेल्या उताऱ्यावर ििा करताना मी हाि प्रश्न चविारला होता. वैज्ञाचनक साधने 
हाताशी नसताना देखील आपल्या प्रश्नानंा उत्तरे देण्यािा तत्त्वज्ञ अट्टाहासाने प्रयत्न करतो, म्हिून त्याला 
अवैज्ञाचनक भाषा वापरण्यािी पाळी येते. हे स्पष्टीकरि जरी एक ऐचतहाचसक सत्य असले तरी त्यािी 
सत्यता मयाचदत आहे. वैज्ञाचनक उत्तरे देण्यासाठी लागिारी साधने उपलब्ध असताना देखील चित्रात्मक 
भाषेिा उपयोग िालू ठेविारे तत्त्वज्ञ आजही सापडतात. जरी हे ऐचतहाचसक चवश्लेषि प्लेटोला लागू पडते 
तरी “सवइ वस्तंूिे द्रव्य तकइ बुिी आहे” हा उतारा चलचहिाऱ्या तत्त्वज्ञाला ते लागू करता येत नाही, कारि 
प्लेटोनंतरच्या दोन हजार वषांत झालेल्या वैज्ञाचनक संशोधनािा उपयोग त्याला करून घेता आला 
असता—पि तो त्याने केलेला नाही. 
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३. णनणित तत्त्वाांचा शोध व ज्ञानाची शुिबुणिवादी सांकल्पना 
 

मागील प्रकरिात आपि असे पाचहले की काही तकइ बाह्य उदे्दश डोळ्यापंुढे ठेवल्यामुळे तत्त्वज्ञानात 
स्क्लष्ट अशा संकल्पना चनमाि होतात. अशा उदे्दशामुळे चविारप्रचक्रयेत अडथळेही चनमाि होत असतात. 
खरे पाहता, सामान्यीकरिावारारे स्पष्टीकरि देिे हा योग्य मागइ. परंतु त्याऐवजी चित्रात्मक भाषा वापरून 
समाधान चमळचवले गेले. अथात ते कृतक समाधान ठरते. अशा तऱ्हेने ज्ञानाच्या के्षत्रात काव्यात्मतेने प्रवेश 
केला व चित्रमय काल्पचनक चवश्व चनमाि करण्याच्या र्च्छेने त्यास मदत झाली. ही र्च्छा सत्यशोधनाच्या 
र्च्छेहून प्रभावी स्वरूप धारि करू शकते. चित्रमय भाषेत चविार करण्यािी र्च्छा तार्मकक चवश्लेषिाच्या 
स्वरूपात प्रकट होत नसते. उलट ती तकइ के्षत्राच्या बाहेरील मानचसक गरजातूंन चनमाि होते. त्यामुळे या 
र्च्छेला तकइ बाह्य उदे्दश म्हिता येर्इल. 
 

चवश्लेषिाच्या प्रचक्रयेत अडथळ उत्पन्न करिारा दुसराही एक तकइ बाह्य उदे्दश आहे. र्ंचद्रयावंारारे 
चमळचवलेले ज्ञान दैनंचदन जीवनात जरी सामान्यपिे चवश्वसनीय ठरले तरी ते पूिइपिे चवश्वासाहइ मानता 
येत नाही, हे उघड आहे. अग्नी उष्ट्ि असतो, मानव मत्यइ आहे, आधार नसेल तर वस्तू खाली पडतात, 
यासारख्या पदाथइचवज्ञानातील काही सामान्य चनयमानंा अपवाद चदसत नाहीत. परंतु अनेक चनयम असे 
आहेत की त्यानंा अपवाद चदसतात. उदाहरिाथइ, जचमनीत पेरलेले बी उगवते, हा चनयम ककवा हवामानािे 
चनयम ककवा मािसाचं्या रोगावर करावयाच्या उपायािें चनयम. आचि अचधक व्यापक चनरीक्षि केले तर असे 
चदसून येते की आपि जे चनयम अिूक मानतो त्यानंाही अपवाद असतात. उदाहरिाथइ काजव्यािा अग्नी 
उष्ट्ि नसतो, चनदान उष्ट्ि या शब्दाच्या रूढ अथाने तरी उष्ट्ि नसतो. साबिािे बुडबुडे हवते वर जाऊ 
शकतात. अथात अचधक अिूक शब्दातं चनयमािी माडंिी करून, त्याच्या सत्यतेबाबतच्या अटी व त्यातील 
पदािें अथइ अचधक काळजीपूवइक माडूंन, त्यािें अपवाद दूर करिे शक्य आहे. तरी देखील अशी खबरदारी 
घेऊन काळजीपूवइक शब्दातं साचंगतलेल्या चनयमालाही अपवाद राचहले असतील काय ही शकंा उरतेि. 
चशवाय सुधारून माडंलेल्या या चनयमातील मयाचदतपिा नवीन संशोधनातंीही कळून येिार नाही यािी 
खात्री देिे कठीि आहे. पुनःपुन्हा जुने चसिातं बदलून, त्याचं्या चठकािी नवीन चसिातं प्रस्थाचपत करून 
वैज्ञाचनक प्रगती होत आली आहे, यावरून वरील शकंा सबळ ठरते. 
 

दुसऱ्याही एका प्रकारे (र्ंचद्रयावंारारे चमळचवलेल्या ज्ञानाबाबत) शका उत्पन्न होते. आपल्याला येिारे 
अनुभव दोन प्रकारातं चवभागता येतात; एक वास्तव जगातील अनुभव व दुसरा स्वप्नाचं्या चवश्वातील 
अनुभव. आपल्या अनुभवािें चवभाजन या प्रकारे करिे आवश्यक आहे. आचि मानवी उत्क्रातंीच्या 
र्चतहासातील हा फार अचलकडिा शोध आहे. रानटी अवस्थेत राहिाऱ्या मािसाला आपल्या अनुभवािंी 
अशा दोन चवश्वातं स्पष्टपिे चवभागिी करता येत नाही, हे आपिास आजही चदसते. आपल्यावर कुिीतरी 
हल्ला करतो आहे असे स्वप्न जर एखाद्या रानटी मािसाला पडले तर तो आपले स्वप्न खरे मानून स्वप्नात 
चदसलेल्या मािसािा खून करण्यािा प्रयत्न करील. ककवा आपल्या बायकोिे दुसऱ्या एखाद्या मािसाशी 
अनैचतक संबंध आहेत असे जर त्यास स्वप्न पडले तर ते स्वप्न खरे आहे व आपली बायको आपल्याला 
फसचवते आहे असे मानून वरील प्रकारेि तो सूड घेण्यािा ककवा न्याय चमळचवण्यािा प्रयत्न करील. आता 
या प्रयत्नाला ‘सूड’ म्हिावयािे की ‘न्याय’ म्हिावयािे हे आपि कोिता दृचष्टकोि घेतो यावर अवलंबून 
राहील. स्वप्ने पडण्यालाही वास्तव कारिे असतात हे दाखवनू एखादा मनोचवश्लेषितज्ज्ञ अशा रानटी 
मािसाला थोड्याफार प्रमािात तरी क्षमा करील. तो त्यािा सूड नाही तरी त्यािी शकंा न्याय्य मानील. 
परंतु आपल्या स्वप्नािें अशा तऱ्हेने मानसशास्त्रीय चवश्लेषि करून काही रानटी मािूस अशा गोष्टी करीत 
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नसतो. स्वप्न आचि वास्तवता यामंधील फरकि त्यास स्वच्छपिे कळलेला नसतो, हे त्यािे खरे कारि 
असते. स्वतःच्या बाबतीत अशा प्रकारिा घोटाळा होिार नाही असा चवश्वास आजच्या सवइसामान्य 
मािसालाही वाटतो. तथाचप थोडेसे अचधक चवश्लेषि केल्यास आढळून येर्इल की या चवश्वासािी पूिइपिे 
खात्री देता येत नाही. जेव्हा आपि स्वप्न पाहतो, तेव्हा आपि एक स्वप्न पाहात आहोत हे आपिास माहीत 
नसते; आपि जे पाहात होतो, ते एक स्वप्न होते हे जागे झाल्यावर कळते, तोपयंत नाही. तर मग आपि 
आता जे अनुभव घेत आहोत ते स्वप्नातील अनुभवापेंक्षा अचधक चवश्वसनीय आहेत असे कशाच्या आधारावर 
म्हिावयािे? हे अनुभव आपिास सत्य वाटतात म्हिून ते अचधक चवश्वसनीय आहेत, असे म्हिता येिार 
नाही; कारि स्वप्नातील अनुभवाबंाबतही आपिास तसेि वाटत असते. आजही आपि स्वप्नात आहोत 
असे भचवष्ट्य काळातील वेगळ्या अनुभवानंी कदाचित चसि होऊ शकेल. तशी शक्यता पूिइपिे नाकारता 
येिार नाही. आपल्या स्वतःच्या अनुभवावंरील सामान्य मािसािा चवश्वास ढळावा म्हिून हा युस्क्तवाद मी 
उपस्स्थत केलेला नाही. परंतु हा चवश्वास पूिइपिे चवसंवनीय नाही एवढे मात्र खरे. 
 

र्ंचद्रयावंारारे चमळचवलेले ज्ञान पूिइपिे चवश्वसनीय नसल्यामुळे तत्त्वज्ञ सतत अडििीत सापडलेला 
आहे. र्ंचद्रयसंवदेनाचं्या अचवश्वसनीयतेिा पुरावा म्हिून त्याने वरील उदाहरिािा दाखला चदला आहे. 
याखेरीज आपिास जागेपिीही जे र्ंचद्रयािें भ्रम होत असतात, त्यािंीही त्याने उदाहरिे चदली आहेत. 
पाण्यात अधइवट बुडालेली काठी वाकडी चदसते, वाळवंटात मृगजळ चदसते, हे दृचष्टभ्रम जागेपिीिे आहेत. 
आचि म्हिून ज्ञानाच्या एका के्षत्रात तरी आपली फसविूक होत नाही असे जेव्हा त्यास आढळून आले तेव्हा 
त्यास फार आनंद झाला. ते के्षत्र म्हिजे गचिती ज्ञानािे के्षत्र. 
 

पूवती  म्हटल्याप्रमािे गचिती पितीला प्लेटो ज्ञानािी सवइश्रेष्ठ पिती मानीत होता. जे ज्ञान गचिती 
पितीने माडंलेले नाही ते ज्ञानि नव्हे या कल्पनेिा एवढा प्रसार होण्याला प्लेटोिा प्रभाव फार मोठ्या 
प्रमािावर कारिीभतू झाला आहे. आजिा वैज्ञाचनक, संशोधनािे एक प्रभावी साधन म्हिून गचितािा 
उपयोग करून घेत असतो. तरीही तो गचिताबाबतच्या या कल्पनेशी चबनशतइ सहमत होिार नाही. चवज्ञान 
अनुभवाचश्रत असल्यामुळे त्यातून चनरीक्षि वगळता येिार नाही असा त्यािा आग्रह असतो. त्यामुळे 
अनुभवाचश्रत संशोधनातंी गोळा केलेल्या चनरचनराळ्या चनष्ट्कषातील संबंध प्रस्थाचपत करण्याच्या 
कामासाठीि आजिा वैज्ञाचनक, गचितािा उपयोग करतो. चनरीक्षिात्मक नवीन संशोधन करण्यासाठी 
मागइदशइक म्हिून गचिती संबधंािंा उपयोग करण्यास तो उत्सुक असतो. परंतु त्याच्या संशोधनािी सुरवात 
चनरीक्षिापासून होते म्हिूनि त्याला गचिती संबंध उपयोगी ठरतात. गचितावरून काढलेले चनष्ट्कषइ पुढील 
प्रयोगावंरून जर खरे ठरत नसतील तर ते चनष्ट्कषइ टाकून देण्यािीही त्यािी तयारी असते. आधुचनक अथाने 
अनुभवाचश्रत चवज्ञान म्हिजे गचिती पिती व चनरीक्षि पिती यािंा यशस्वी संयोग होय. अनुभवाचश्रत 
चवज्ञानातील चनष्ट्कषइ पूिइपिे चनचित मानले जात नाहीत तर व्यावहाचरक दृष्टीने पुरेसे चवश्वसनीय व खूपसे 
संभवनीय मानले जातात. 
 

तथाचप अनुभवाचश्रत ज्ञानािी ही संकल्पना प्लेटोला सवइस्वी िुकीिी वाटली असती. ज्ञान म्हिजेि 
गचिती ज्ञान असे जेव्हा तो म्हितो तेव्हा ज्ञानाच्या के्षत्रात चनरीक्षिािा काहीही संबधं असता कामा नये असे 
त्याला म्हिावयािे असते. फेडो (Phaedo) या संवादात सॉके्रचटसिा एक चशष्ट्य असे म्हितो की 
“संभाव्यतेवर आधाचरत असलेली चवधाने ढोंगी असतात.” प्लेटोला चनचित ज्ञान हव े होते, वैगमचनक 
चवश्वसनीयता असलेले ज्ञान त्याला पुरेसे नव्हते. आधुचनक पदाथइचवज्ञान मात्र वगमचनक चवश्वसनीयता 
असलेले ज्ञान चमळचविे एवढेि ध्येय गाठता येण्यासारखे आहे, असे मानते. 
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अथात आजच्या मानाने ग्रीकाचं्या वळेी पदाथइचवज्ञानात प्रगती झालेली नव्हती. त्यामुळे प्रयोग व 
गचित यािंी एकचत्रत सागंड घालून केवढे मोठे ज्ञान चनमाि करता आले असते, यािी प्लेटोला कल्पना 
येिे शक्य नव्हते. तथाचप नैसर्मगक चवज्ञानापंैकी एक चवज्ञान प्लेटोच्या वळेीही प्रयोग व गचित यािंा असा 
एकचत्रत उपयोग केल्यामुळे प्रगत झाले होते, ते म्हिजे खगोलशास्त्र. कौशल्यपूिइ चनरीक्षि व भचूमतीतील 
तकइ बुिी याचं्या साहाय्याने ग्रह व तारे याचं्या पचरभ्रपिािे चनयम खूपशा अिूक स्वरूपात माडंले गेले होते. 
परंतु खगोलशास्त्राच्या प्रगतीला चनरीक्षिामुळे मदत झाली. हे मान्य करण्यास प्लेटो तयार नाही. चजथपयंत 
ताऱ्यािंी भ्रमिे बुिीने ककवा तकइ बुिीने जािता येतात, चतथपयंति खगोलशास्त्राला ज्ञान म्हिता येर्इल 
असा प्लेटोिा आग्रह होता. ताऱ्यािंी वास्तवातील भ्रमिे अिूक व चनयमबि नसतात. त्यामुळे 
चनरीक्षिावरून त्याचं्या भ्रमिाच्या चनयमासंंबधंी फारसे काही समजिे शक्य नाही असे प्लेटोिे मत होते. तो 
म्हितो, ताऱ्यािंी खरी भ्रमिे “चिरंतन असतात व त्यातं मागइभ्रंश होत नाही.” असे मानिे असमंजसपिािे 
आहे. चनरीक्षिात्मक खगोलशास्त्राबाबतिे आपले चविार त्याने अचतशय स्पष्ट शब्दातं माडंले आहेत. 
“र्ंचद्रयासं प्रतीत होिारी एखादी गोष्ट समजन घेण्यासाठी कोिी आकाशाकडे डोळे फाडून पाहात असेल 
ककवा जचमनीकडे डोळे चमिकावत पाहात असेल तर अशाने त्याला ज्ञान प्राप्त होर्इल, हे मी मान्य करिार 
नाही. वैज्ञाचनक ज्ञान अशा प्रकारिे नाही. त्याच्या ज्ञानािा मागइ पाण्यामधून जावो अगर जचमनीवरून जावो, 
तो पाण्यावर तरंगत असो अगर जचमनीवर पडलेला असो त्याच्या आत्म्यािी दृष्टी अधोगामी असते, 
ऊध्वइगामी नसते.” ताऱ्यािें चनरीक्षि करीत बसण्यापेक्षा तकइ बुिीने त्याचं्या भ्रमिािे चनयम शोधून 
काढण्यािा आपि प्रयत्न केला पाचहजे. “आकाशातील ताऱ्यानंा आकाशाति सोडून” खगोलशास्त्रज्ञाने 
“चनसगाने चदलेल्या तकइ बुिीिा उपयोग करून” आपल्या लक्ष्यािा शोध घेतला पाचहजे. (चरपस्ब्लक–७, 
पषृ्ठे ५२९ ते ५३०) ज्ञान केवळ तकइ बुिीने चमळचविे शक्य आहे, त्यासाठी चनरीक्षिािी आवश्यकता नाही, 
अशी श्रिा या शब्दातूंन व्यक्त होते. यापेक्षा अचधक कठोर शब्दातं अनुभवाचश्रत ज्ञानाला नकार देिे शक्य 
होिार नाही. 
 

अनुभवाचश्रत ज्ञानाला चवरोध करिाऱ्या या प्रवृत्तीिे मानसशास्त्रीय स्पष्टीकरि कसे द्यावयािे? हा 
तत्त्वज्ञ ज्ञान चमळचवण्यासाठी चनरीक्षिािी मदत नाकारतो; कारि त्याला चनचित तत्त्वािंा शोध घ्यावयािा 
आहे. ज्या ज्ञानाला चिरंतन चनचिती आहे असे ज्ञान त्याला हवे असल्यामुळे, चनरीक्षिािे चनष्ट्कषइ तो 
स्वीकारू शकत नाही. संभाव्यतेतून चमळिारे चनष्ट्कषइ त्याला ढोंगी वाटत असल्यामुळे तो गचिताकडे 
वळतो. गचित हा एकमेव सत्यािा मागइ आहे असे तो मानतो. चिरंतन चनचिती असलेले चनसगइचनयम शोधावे 
या र्च्छेतून ज्ञानािे संपूिइ गचितीकरि ककवा भचूमती व अंकगचित याचं्या स्वरूपािे पदाथइचवज्ञान यासंारखे 
आदशइ चनमाि होतात. पदाथइवैज्ञाचनकाने चनरीक्षिाकडे पाठ चफरवावी व खगोलशास्त्रज्ञाने आपली नजर 
ताऱ्याकंडून मागे वळवावी अशी िमत्काचरक मागिीही या र्च्छेतून केली जाते. 
 

तत्त्वज्ञानातील एक चविारधारा असे मानते की ज्ञान केवळ तकइ बुिीने (Reason) चमळवता येते. 
त्या चविाररीतीला मराठीत शुिबुणिवाद (Rationalism) असे म्हिता येर्इल. हा शब्द व त्यापासूनिे 
चवशषेि शुिबुणिवादी (Rationalistic) या दोहोंिी बुणिवादी (Rational) या शब्दापासून काळजीपूवइक 
फारकत केली पाचहजे. वैज्ञाचनक ज्ञान बुचिवादी रीतींिा उपयोग करूनि चमळचवले जाते. वैज्ञाचनक ज्ञानात 
चनरीक्षिाबरोबरि तकइ बुिीिा उपयोग करावा लागतो. तरीही वैज्ञाचनक ज्ञान शुिबुचिवादी नसते, हे 
चवशषेि वैज्ञाचनक रीतींना लावता येत नाही. तत्त्वज्ञानािी जी पिती भौचतक चवश्वासंबधंीिे संश्लेषिात्मक 
ज्ञान तकइ बुिीने चमळवता येते व अशा तऱ्हेच्या ज्ञानािा खरेपिा पडताळून पाहण्यासाठीही चनरीक्षिािी 
जरूरी नाही असे मानते, त्या तत्त्वज्ञानपितीस मात्र हे चवशषेि लावता येते. 



 

 

अनुक्रमणिका 

अनेकवेळा तत्त्वज्ञानाच्या गं्रथात शुिबुणिवाद या शब्दािा उपयोग आधुचनक काळातील काही 
चवचशष्ट शुिबुचिवादी पितींपुरता मयाचदत ठेवण्यात आलेला आहे. अशा पितींपासून प्लेटोच्या सारख्या 
चविार-पिती अलग करण्यासाठी प्लेटोच्या सारख्या पितींना णचद वाद (Idealism) असे नाव चदले आहे. 
या पुस्तकात मात्र चिद वादािाही शुिबुचिवादात समावेश करून तो शब्द अचधक व्यापक अथाने वापरण्यात 
आलेला आहे. भौचतक चवश्वािे ज्ञान चमळचवण्यािे तकइ बुिी हे स्वतंत्र साधन आहे असे दोन्हीही पितींत 
मानलेले असल्यामुळे असा व्यापक उपयोग योग्य ठरतो. थोड्या व्यापक अथाने पाचहले तर सवइ संपूिइ 
शुिबुचिवादािे मानसशास्त्रीय मूळ तकइ बाह्य उदे्दशात सापडते. ज्या उदे्दशािे तकइ शुि समथइन करता येत 
नाही, तो उदे्दश म्हिजे चनचित तत्त्वािंा शोध. 
 

प्लेटो हा काही पचहला शुिबुचिवादी नव्हे. त्याच्याही पूवती िा महत्त्वािा शुिबुचिवादी गचिती-
तत्त्वज्ञ म्हिजे पायथगॅोरस (चि. पू. सुमारे ५४०) हा होय. त्याच्या चसिातंािा प्लेटोवर फार मोठा प्रभाव 
पडला होता. अथात हे खरे की र्तर कोिापेक्षा एखादा गचितीि शुिबुचिवादी बनण्यािी शक्यता अचधक 
आहे. गचितशास्त्रािा चनरीक्षिाशी संबंध नसल्यामुळे नैगमचनक तकािे सामथ्यइ त्याने जािलेले असते. तेव्हा 
अशा सामथ्यइशाली पितींिा उपयोग र्तर चवषयातंही करावा असे वाटिे त्यास स्वाभाचवक आहे. परंतु 
यािा पचरिाम म्हिून ज्ञानािी जी मीमासंा केली गेली, त्यात प्रत्यक्ष ज्ञानािी जागा ममइदृष्टीने घेतली आहे व 
भौचतक चवश्वािे सामान्य चनयम शोधून काढण्यािी एक स्वतंत्र शक्ती तकइ बुिीत आहे असे मानले आहे. 
 

एकदा सत्य शोधण्यासाठी अनुभवाचश्रत चनरीक्षिािा मागइ सोडला की मग गूढवाद फारसा दूर 
राहात नाही. तकइ बुिी ज्ञान चनमाि करू शकते हे एकदा मान्य केले की मग मानवी मनातून चनमाि 
झालेल्या र्तर गोष्टीही चवश्वास ठेवण्यालायक वाटू लागतात. या संकल्पनेतून पायथगॅोरसने गचिते व 
गूढवाद यािें एक चवचित्र चमश्रि तयार केले व ते अजूनही नष्ट झालेले नाही. तकइ शास्त्र व संख्या यावर 
पायथगॅोरसिी धमार्तकीि चनतातं श्रिा होती. या श्रिेतूनि त्याने सवइ पदाथइ म्हिजे संख्या असे 
प्रचतपादन केले आहे. या चवधानािा अथइ समजावनू घेिे कठीि आहे. प्लेटोच्या आदशइवादाच्या संदभात 
ज्या आत्म्याच्या देहातंराचं्या चसिातंािी आपि पूवती  ििा केली तो पायथगॅोरसच्या तत्त्वज्ञानामधील एक 
महत्त्वािा चसिातं आहे. हा चसिातं त्याने पौवात्य तत्त्वज्ञानातून घेतला असे समजले जाते. प्लेटो व 
पायथगॅोरस यािंा एकमेकाशी पचरिय असल्यामुळे प्लेटोला या चसिातंािी माचहती झाली. भौचतक 
चवश्वाच्या गुिधमांिे ज्ञान तकइ बुिीने होऊ शकते ही संकल्पनादेखील मूळिी पायथगॅोरसिी. त्याच्या 
चशष्ट्यािें आिरि एखाद्या कडव्या धमइपंथाप्रमािे असे. गुरूने त्याचं्यावर लादलेल्या बधंनावंरून तो पंथ 
चकती गूढ होता हे कळून येते. उदाहरिाथइ, झोपून उठल्यानंतर आपले अंथरूि त्याच्या चशष्ट्यानंा साफ 
करावे लागे. कारि अंथरुिावर पडलेला ठसा तसाि राहू देिे धोक्यािे असते असे त्यानंा चशकचवले गेले 
होते. 
 

ज्या गूढवादािंा गचिताशी संबधं नाही अशा प्रकारिेही काही गूढवाद आहेत. सामान्यपिे बुचिवादी 
व तकइ शुि चविारानंा चवरोध करण्याकडे गूढवाद्यािी प्रवृत्ती असते व तकइ बुिीच्या शक्तीबद्दल त्याला 
चतरस्कार वाटत असतो. आपल्याला अचतनैसर्मगक शक्तीिे सामथ्यइ लाभलेले असून त्या सामथ्याच्या 
जोरावर आपि अिूक सत्ये पाहू शकतो असा त्यािा दावा असतो. परंतु बुचिवादी चविारानंा चवरोध 
करिाऱ्या गूढवाद्यानंा धमाच्या के्षत्राबाहेर फारसा वाव चमळाला नाही. तत्त्वज्ञानातील ज्या पितींिा 
वैज्ञाचनक चविाराशंी संबधं पोितो, ज्या पितींमुळे चवज्ञान व तत्त्वज्ञान यामधील संघषाला जोर िढला अशा 
पितींिे चवश्लेषि येथे करावयािे असल्यामुळे धार्ममक गूढवादािी ििा मी प्रस्तुत पुस्तकात करिार नाही. 
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गचितातील गूढवादािे चवश्लेषि करिे मात्र आवश्यक आहे. गचितातील गूढवाद व गचिताच्या 
के्षत्राबाहेरील गूढवाद या दोहोंिाही अतींचद्रय दृष्टीशी संबधं येत असल्यामुळे ते दोन्ही गूढवाद एकत्र येतात. 
पि अशा अंतदृइ ष्टीिा बौचिक सत्ये प्रस्थाचपत करण्यासाठी प्रत्यक्षात चकती उपयोग केला गेला हे पाचहले 
तर त्या दोहोत फारकत करता येते. 
 

अथात शुिबुचिवाद नेहमीि गूढ असतो असे नाही. ज्या ज्ञानाला चनरपेक्ष चनचिती आहे आचि 
चशवाय जे दैनंचदन जीवनाबद्दलच्या ज्ञानाशी ककवा वैज्ञाचनक ज्ञानाशी चततकेि चनगचडत आहे ते ज्ञान 
चमळचवण्यासाठी तार्मकक चवश्लेषिािा उपयोग करून घेिे शक्य आहे. आधुचनक काळात अशा अनेक 
शुिबुचिवादी पिती चनमाि झाल्या आहेत की, ज्या वैज्ञाचनक आहेत, बुचिवादी आहेत पि गुढवादी 
नाहीत. 
 

अशा पितींपैकी फ्रें ि तत्त्वज्ञ देकातइ (र्. स. १५९६ ते १६५०) याच्या शुिबुचिवादािे चवविेन मी 
आता करिार आहे. प्रत्यक्ष ज्ञानािी अचनचितता प्रस्थाचपत करण्यासाठी वर उल्लेचखलेल्या प्रकारिे 
युस्क्तवाद त्याने आपल्या चलखािात वारंवार केले आहेत. ज्ञानाच्या अचनचिततेमुळे तो अत्यंत कष्टी झालेला 
चदसतो. मेरी मातेने जर आपल्या मनात ज्ञानािा प्रकाश पाडला व चिरंतन चनचित तत्त्वािंा शोध घेण्यास 
मदत केली तर लॉरेटोिी तीथइयात्रा करण्यािा नवस त्याने केला होता. एका मोचहमेवर अचधकारी म्हिून 
काम करीत असताना, एका चहवाळ्यात शगेडीशजेारी तो बसलेला असताना त्याच्या मनात असा प्रकाश 
पडला व त्याने यात्रा करून आपला नवस फेडला. 
 

देकातइने ज्ञानािे आत्यंचतक चनचित स्वरूप चसि केले आहे ते एक प्रकारच्या तार्मकक 
हातिलाखीने. तो म्हितो, “एक गोष्ट सोडून बाकी प्रत्येक गोष्टीबद्दल मी शकंा घेऊ शकतो; मी शकंा घेऊ 
शकतो याबद्दल मात्र मला शकंा नाही. परंतु मी जेव्हा शकंा घेतो तेव्हा मी चविार करीत असतो व जेव्हा मी 
चविार करीत असतो तेव्हा मी अस्स्तत्वात असलो पाचहजे.” अशा प्रकारे तकइ शुि पितीने ‘अहम्’िे 
अस्स्तत्व आपि प्रस्थाचपत केले आहे असा त्यािा दावा आहे. मी चविार करतो म्हिून मी आहे असे त्यािे 
जादुमय सूत्र आहे. हे अनुमान म्हिजे एक तार्मकक हातिलाखी आहे असे जे मी म्हितो त्यािा अथइ असा 
नव्हे की वािकानंा फसचवण्याच्या हेतूने देकातइने काही क्लृप्ती योजली. मला असे म्हिावयािे आहे की तो 
स्वतःि यात फसला गेला. शकंा उपस्स्थत करण्यापासून तो चनचिती प्रस्थाचपत करण्यापयंत देकातइने 
केलेली माडंिी तकइ शास्त्राच्या दृष्टीने पाचहले तर हातिलाखी वाटते. शकेंपासून तो सुरवात करतो, नंतर 
शकंा घेिे ही चक्रया अहम् िी आहे असे मानतो व अशा रीतीने आपि चनःशकं असे एक सत्य प्रस्थाचपत केले 
असा तो चवश्वास बाळगतो. 
 

पुढील काळात झालेल्या चवश्लेषिाने देकातइच्या प्रचतपादनातील तकइ दोष उघडकीस आिले 
आहेत. अहम् िी संकल्पना देकातइ मानतो तेवढी सेापी नाही. आपि ज्या अथाने घरे पाहतो, आजूबाजूिी 
मािसे पाहतो, त्या अथाने अहम् ला पाहू शकत नाही. आपल्या चविार करण्याच्या ककवा शकंा घेण्याच्या 
ज्या चक्रया आहेत त्या चक्रयाचं्या चनरीक्षिाबाबत आपि कदाचित बोलू शकू. परंतु या अहम् च्या चक्रया आहेत 
अशा रीतीने त्यािंा प्रत्यय येत नाही, तर भावनेिा स्पशइ झालेल्या सुट्या सुट्या प्रचतमा म्हिूनि त्या 
आपल्या मनापुढे येत असतात. “मी चविार करतो” या वाक्यािी प्रिीती घेता येिार नाही; कारि त्या 
वाक्यात “मी” हा शब्द वापरला गेला आहे. “मी चविार करतो.” या वाक्यािे चनरीक्षि करता येत नाही. 
उलट या वाक्यात र्तर व्यक्तींच्या अहम् पासून एका अहम् िे वगेळे असे अस्स्तत्व उघड करिारी 



 

 

अनुक्रमणिका 

युस्क्तवादािंी एक लाबंलिक माचलका दडलेली आहे. “चविार आहे” असे देकातइने म्हिावयास हव ेहोते. 
तसे केले असते तर चविारातील आशयािें अनेक सुटे प्रत्यय येत असतात, त्यानंा चनमाि करण्यासाठी 
संकल्पशक्तीिी आचि पयायाने अहम् िी गरज नाही हे स्पष्ट झाले असते. परंतु मग देकातइला अहमिे 
अनुमान करता आले नसते. अहम् िे अस्स्तत्व जर साक्षात अनुभवाने चसि होिार नसेल तर चनरीक्षिाने ज्या 
गोष्टींिी आपल्या ज्ञानसंग्रहात भर पडते त्या गोष्टींपेक्षा अहम् िी चनचिती अचधक नाही असे होर्इल. 
 

देकातइच्या अनुमानािें खंडन करण्यासाठी यापेक्षा अचधक खोल तपचशलात चशरण्यािे कारि नाही. 
आचि जरी त्यािे अनुमान ग्राह्य मानले तरी त्याने फारसे काही चसि होत नाही. तो ज्या पितीने युस्क्तवाद 
करतो त्यावरून एवढे स्पष्ट होते की त्या अनुमानाने अहम् खेरीज र्तर वस्तंूच्या ज्ञानािी चनचिती चसि होत 
नाही. प्रथम तो असे म्हितो की अहम् आहे म्हिून र्इश्वर आहे; कारि त्याखेरीज अहम् ला अनंतस्वरूप 
र्इश्वराच्या अस्स्तत्वािी कल्पना येिे शक्य नाही. त्यानंतर पुढे जाऊन तो असे म्हितो की आपल्या 
सभोवतालच्या वस्तंूदेखील असल्या पाचहजेत नाहीतर र्इश्वर फसचविारा आहे असे ठरेल. अशा प्रकारिा 
युस्क्तवाद धमइशास्त्रात ठीक चदसेल; पि देकातइसारख्या एका श्रेष्ठ गचितज्ञाने तो करावा हे चवचित्र चदसते. 
चनचित स्वरूपािे ज्ञान कसे चमळवाव े या प्रश्नािे उत्तर धमइशास्त्र व तार्मकक हातिलाखी यािंा उपयोग 
करून माडंलेल्या प्रचतपादनाने देण्यािा प्रयत्न का झाला हा खरा प्रश्न आहे. देकातइने माडंलेल्या 
प्रचतपादनािा, आजिा चवज्ञानािे चशक्षि चमळालेला वािक तरी फारसा चविार करिार नाही. 
 

तत्त्वज्ञािें मानसशास्त्र हा एक गंभीरपिे चविार करण्यासारखा प्रश्न आहे. तत्त्व ज्ञानाच्या 
र्चतहासात या प्रश्नाकडे म्हिाव ेचततके लक्ष चदले गेलेले नाही. तत्त्वज्ञानातील पितींिे तार्मकक चवश्लेषि 
करण्याने त्या पितींच्या अथावर जेवढा प्रकाश पडेल त्यापेक्षा अचधक प्रकाश त्या तत्त्वज्ञािें मानसशास्त्र 
अभ्यासण्याने पडेल. देकातइच्या अनुमानातील तकइ शास्त्र अगदी क्षदु्र प्रतीिे आहे. परंतु त्या अनुमानावरून 
बरेिसे मानसशास्त्रीय ज्ञान चमळिे शक्य आहे. ज्या हेतूसाठी हा उत्कृष्ट गचिती, तकाच्या गोंधळात 
अडकला, तो हेतू आहे चनचित तत्त्वािंा शोध. चनचित तत्त्वािंा शोध करण्यािा ध्यास घेण्याने तकइ शास्त्रातील 
गृहीत तत्त्वे दृष्टीआड होतात व ज्ञान केवळ तकइ बुिीच्या पायावर उभे करण्याच्या प्रयत्नाने सुबुि 
युस्क्तवादािी तत्त्व ेहातून चनसटतात, असे चदसते. 
 

लहानपिी आपला आर्इवचडलाचं्या शहािपिावर दृढ चवश्वास असतो. त्यावळेी कोित्याि 
प्रकारिी शकंा आपल्याला त्रास देत नसते. असे बाळपि परत याव े या र्च्छेतून चनचित तत्त्वांिा ध्यास 
उत्पन्न होतो. चनचित तत्त्वािंा शोध घेण्यामागे ही मानचसक भचूमका आहे असे मानसशास्त्रज्ञ सागंतात. पुढे 
शकंा घेिे म्हिजे पाप आहे, श्रिा ठेविे ही धमाज्ञा आहे असे आपिास चशकचवले जाते व त्यामुळे ही र्च्छा 
अचधक तीव्र बनते. खोलवर रुतलेली अचनचिततेिी भावना काढून टाकण्यासाठी देकातइ तत्त्वज्ञानािा 
आधार शोधीत होता. देकातइिे िचरत्रकार कदाचित वरील मानसशास्त्रीय चवश्लेषिाना, त्यािी “मला प्रकाश 
दे” ही प्राथइना व त्यािी तीथइयात्रा याचं्याशी संबधं जोडून त्याच्या शकंानंा धार्ममक अथइही आितील. परंतु 
देकातइिा फार खोलवर चविार न करता, एक महत्त्वपूिइ चनष्ट्कषइ काढिे शक्य आहे; जर तकइ शास्त्रीय 
चविारसरिीने चमळिारे चनष्ट्कषइ काही पूवइकस्ल्पत हेतंूसाठी अगोदरि ठरचवले जात असतील. जर 
तकइ शास्त्रािा उपयोग आपिास हव े असलेले चनष्ट्कषइ चसि करण्यासाठी केला जात असेल, तर अशा 
प्रचतपादनात हेत्वाभासािा दोष असण्यािी शक्यता फार आहे. जेथे पूवइग्रह व भीती यािंा लवलेशही नाही, 
जेथे संपूिइ स्वातंत्र्य आहे अशा भमूीति तकइ शास्त्रािी वाढ होऊ शकते. ज्याला ज्ञानािे स्वरूप समजून 
घेण्यािी र्च्छा आहे त्याने आपले डोळे उघडे ठेवले पाचहजेत, चवशुि तकइ  जे चनष्ट्कषइ उजेडात आिील ते 
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स्वीकारण्यािी तयारी ठेवली पाचहजे. मग ज्ञान कसे असाव ेयाबद्दलच्या आपल्या संकल्पनाशंी हे चनष्ट्कषइ 
चवरोधी ठरले तरी हरकत नाही. तत्त्वज्ञाने आपल्या र्च्छािंा गुलाम बनत कामा नये. 
 

प्रथमदशइनी हा दंडक चकरकोळ वाटेल; कारि तो पाळिे चकती कठीि आहे हे आपि लक्षात घेत 
नाही. चनचित तत्त्वािंा शोध घेण्यािी प्रवृत्ती अचतशय घातक आहे; कारि श्रेष्ठ ज्ञान आपल्याजवळ आहे या 
आग्रहाशी ती चनगचडत आहे. एखादी गोष्ट तकइ शास्त्रीय पितीने चसि केल्यावर जी चनचिती चमळते ती 
ज्ञानािा आदशइ मानली जाते व सवइ ज्ञान तकइ शास्त्रासारख्या चनचित पितीने चसि केले जावे अशी मागिी 
केली जाते. या संकल्पनेिा पचरिाम लक्षात येण्यासाठी, एखादी गोष्ट तकइ शास्त्रात कशा पितीने चसि केली 
जाते, त्यािा जवळून अभ्यास करिे जरूर आहे. 
 

एखादी गोष्ट तकइ शास्त्रीय पितीने चसि करण्याला णनगमन म्हितात. या पितीत काही मूळ 
चवधानावरून चनगमनाच्या प्रचक्रयेने चनष्ट्कषइ काढलेले असतात. मूळ चवधानानंा आधारचवधान म्हितात. 
प्रचतपादन अशा रीतीने केलेले असते की आधार चवधान सत्य असेल तर चनष्ट्कषइही सत्य असले पाचहजेत. 
उदाहरिाथइ, “सवइ मािसे मत्यइ आहेत” व “सॉके्रचटस हा एक मािूस आहे” या दोन चवधानावंरून 
“सॉके्रचटस मत्यइ आहे” असा चनष्ट्कषइ आपि काढू शकतो. या उदाहरिावरून चनगमनािी आशयहीनता 
उघड होते. आधारचवधानात जे साचंगतले आहे त्यापेक्षा अचधक काही माचहती चनष्ट्कषावरून चमळत नाही. 
आधारचवधानात अनुस्यूत असलेल्या काही गोष्टी चनष्ट्कषात स्पष्ट होतात र्तकेि. दुसऱ्या शब्दातं म्हिजे 
आधार चवधानात झाकून राचहलेले चनष्ट्कषइ चनगमनाने उघडे होत असतात. 
 

चनगमनािे महत्त्व त्याच्या आशयहीनतेत दडलेले असते. चनगमनाने आधारचवधानात असलेल्या 
माचहतीत काहीही भर पडत नसल्यामुळे त्यािा कोठेही उपयोग करता येतो. त्यात अयथाथइ चनष्ट्कषइ 
येण्यािा धोका नसतो. अचधक अिूकपिे म्हिावयािे झाल्यास, चनष्ट्कषइ आधारचवधानार्तकाि चवश्वसनीय 
असतो. एका सत्य चवधानावरून दुसरे सत्य चवधान माडंिे एवढेि चनगमनािे कायइ आहे—आचि केवळ 
तेवढेि कायइ ते करू शकते. एखादे संश्लेषिात्मक सत्य चनगमनाने प्रस्थाचपत करता येत नाही. त्यासाठी 
दुसरे एखादे संश्लेषिात्मक सत्य माहीत असिे जरूरीिे असते. 
 

वरील उदाहरिातील “सवइ मािसे मत्यइ आहेत” व “सॉके्रचटस हा मािूस आहे” ही आधारचवधाने 
अनुभवाचश्रत सत्ये आहेत. म्हिजे ही सत्ये अनुभवातून माडंली गेली आहेत. म्हिून “सॉके्रचटस मत्यइ आहे” 
हा चनष्ट्कषइदेखील अनुभवाचश्रत सत्य ठरतो. या चनष्ट्कषातील चनचिती आधारचवधानातील चनचितीपेक्षा 
अचधक होऊ शकत नाही. म्हिून आके्षप घेता येिार नाही अशी आधारचवधाने शोधून काढण्यािा तत्त्वज्ञ 
सतत प्रयत्न करीत आला आहे. “मी शकंा घेतो” या आधारचवधानातील सत्य अचववाद्य आहे अशी देकातइिी 
धारिा होती. पूवती  स्पष्ट केल्याप्रमािे त्याच्या आधारचवधानातील “मी” हे पद आके्षपाहइ आहे व त्यावरून 
काढलेल्या अनुमानातून चिरंतन चनचितीिे तत्त्व चमळू शकत नाही. तथाचप शुिबुचिवादी मािूस एवढ्यावर 
थाबंिार नाही, चनचित स्वरूपािी आधारचवधाने हुडकून काढण्यािे प्रयत्न तो िालूि ठेवील. 
 

अचववाद्य अशा प्रकारिी आधारचवधाने आहेत. ती म्हिजे तकइ शास्त्रातील तत्त्व.े उदाहरिाथइ प्रत्येक 
वस्तूिे स्वतःशी तादात्म्य असते ककवा प्रत्येक चवधान खरे तरी असते ककवा खोटे तरी असते—हे तत्त्व 
म्हिजे तकइ शास्त्रज्ञापुढील “जगाव े की मरावे” ही समस्या आहे—ही आधार चवधाने चनचित स्वरूपािी 
आहेत. अडिि फक्त र्तकीि आहे की ती आशयहीन चवधाने आहेत. भौचतक चवश्वाबाबतिी काहीही 
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माचहती त्यावरून चमळत नाही. भौचतक चवश्वािे विइन कसे कराव ेयाबाबतिे ते चनयम आहेत; विइनाच्या 
आशयात ते काहीही भर घालू शकत नाहीत; हे चनयम विइनािा आकार म्हिजेि विइनािी भाषा ठरवतात. 
या कारिासाठी तकइ शास्त्रातील तत्त्व े णवश्लेषिात्मक (Analytic) आहेत. (चवश्लेषिात्मक म्हिजे 
“स्वयंस्पष्ट व आशयहीन” हे पूवती  साचंगतलेले आहेि.) याउलट एखाद्या घटनेसंबंधी माचहती देिारी चवधाने 
सांश्लेषिात्मतक (Synthetic) असतात. उदाहरिाथइ डोळ्यानंी केलेली चनरीक्षिे आपल्या ज्ञानात भर 
घालीत असतात म्हिून ती संश्लेषिात्मक असतात. तथाचप आपल्याला अनुभवाला येिारी संश्लेषिात्मक 
चवधाने शकंास्पद असू शकतात व त्यावरून चिरंतन व चनचित स्वरूपािे असे ज्ञान चमळू शकत नाही. 
 

अकराव्या शतकात कॅं टरबरीच्या अॅन्सेलमने र्इश्वरािे अस्स्तत्व सत्तामीमाांसात्मक (Ontological) 
पितीने चसि केले. त्याने चवश्लेषिात्मक आधार चवधानातून आत्यंचतक चनचित तत्त्व प्रस्थाचपत करण्यािा 
प्रयत्न केला आहे. त्यािा युस्क्तवाद, र्इश्वर म्हिजे अनंत व पचरपूिइ सत्त्व या व्याख्येने सुरू होतो. अशा 
सत्त्वाच्या चठकािी सवइ गुि असले पाचहजेत म्हिजे अस्स्तत्वािाही गुिधमइ असला पचहजे. म्हिून र्इश्वराला 
अस्स्तत्व आहे असा चनष्ट्कषइ तो काढतो. खरे पाहता त्यािे आधारचवधान चवश्लेषिात्मक आहे. कारि प्रत्येक 
व्याख्या चवश्लेषिात्मक असते. र्इश्वराला अस्स्तत्व आहे हे चवधान संश्लेषिात्मक असल्याकारिाने 
चवश्लेषिात्मक आधारचवधानावरून संश्लेषिात्मक चनष्ट्कषइ काढण्यािी हातिलाखी त्याने केली आहे. 
 

त्याने केलेल्या अनुमानातील तकाभासािे स्वरूप त्याने काढलेल्या हास्यास्पद चनष्ट्कषावरून उघड 
होते. व्याख्येवरून अस्स्तत्व चसि होत असेल, तर माजंर म्हिजे तीन शपेट्यािंा अस्स्तत्वात असलेला 
प्रािी अशी व्याख्या करून त्यािे अस्स्तत्व चसि करिे शक्य आहे. तार्मकक दृष्टीने पाहता हा तकइ दोष 
सावइचत्रक चवधाने व चवचशष्ट चवधाने यातं गोंधळ झाल्यामुळे चनमाि होतो. जर एखादी वस्तू तीन शपेटीिे 
माजंर असेल तर ती वस्तू अस्स्तत्वात आहे असे सावइचत्रक चवधान व्याख्येवरून करता येर्इल. आचि हे 
अनुमान सत्य आहे. परंतु अशा तऱ्हेिे तीन शपेटीिे एक माजंर अस्स्तत्वात आहे हे चवचशष्ट चवधान आहे. 
आचि ते व्याख्येवरून करता येत नाही. त्यािप्रमािे जर एखादी वस्तू अनंत व पचरपूिइ असेल तर ती 
अस्स्तत्वात असली पाचहजे असे चवधान अन्सेलमच्या व्याख्येवरून करता येर्इल. परंतु अशी एक वस्तू 
अस्स्तत्वात आहे असे चवधान त्याच्या व्याख्येवरून करता येिार नाही. (अन्सेलमिा सावइचत्रक चवधाने व 
चवचशष्ट चवधाने यामधील गोंधळ व अॅचरस्टॉटलिा संचवधानाच्या उपपत्तीतील गोंधळ एकाि प्रकारिे 
आहेत.) 
 

संश्लेषिात्मक चनचित तत्त्वािंी व्युत्पत्ती चवश्लेषिात्मक आधारचवधानावंरून करता येिार नाही; 
त्यासाठी चनर्मववाद सत्यता असलेल्या दुसऱ्या आधारचवधानािंी जरूरी आहे, हे प्रथम र्मनॅ्युएल काटंने (र्. 
स. १७२४ ते १८०४) ओळखले. अशा तऱ्हेिी चवधाने अस्स्तत्वात आहेत असे मानून त्यासं त्याने “अनुभवपूवइ 
सांश्लेषिात्मक तत्त्वे” (Synthetic a priori) असे नाव चदले. “अनुभवपूवइ” म्हिजे “अनुभवातून उत्पन्न न 
होिारी” ककवा “शुिबुिीतून उत्पन्न होिारी व अचनवायइपिे सत्य असिारी”. काटंिे तत्त्वज्ञान म्हिजे 
अनुभवपूवइ संश्लेषिात्मक सत्ये चसि करण्यािा एक महान प्रयत्न आहे. ऐचतहाचसक दृष्टीने पाहता 
शुिबुचिवादी तत्त्वज्ञानातील ती शवेटिी महत्त्वािी पायरी आहे. त्याच्या पूवती  होऊन गेलेल्या प्लेटो व 
देकातइ या तत्त्वज्ञानंी केलेल्या िुका त्याने टाळल्या असल्यामुळे तेवढ्यापुरता तरी तो त्याचं्याहून श्रेष्ठ ठरतो. 
प्लेटोप्रिीत आदशाच्या अस्स्तत्वाच्या चसिातंाला तो चिकटत नाही, ककवा देकातइप्रमािे स्वतःला आवश्यक 
वाटिारी आधारचवधाने िलाखी करून गुप्तपिे आपल्या तत्त्वज्ञानात तो आिीत नाही. आपल्याला ही 
अनुभवपूवइ संश्लेषिात्मक तत्त्वे, गचित व गचिती पदाथइचवज्ञान यामंधील तत्त्वातं सापडली असे तो म्हितो. 
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प्लेटोप्रमािे तोही गचिती ज्ञानापासून सुरुवात करतो. परंतु उच्चतर वास्तवता असिाऱ्या सत तत्त्वाचं्या 
अस्स्तत्वावरून तो अशा ज्ञानािे स्पष्टीकरि देत नाही. त्याने आपल्या स्पष्टीकरिासाठी अनुभवाचश्रत 
ज्ञानािा एका नव्या प्रकाराने अथइ लावला; त्यािी ििा आता करावयािी आहे. 
 

महत्त्वपूिइ प्रश्नािा शोध घेिे म्हिजे तत्त्वज्ञानािी प्रगती करिे असे जर मानले तर तत्त्वज्ञानाच्या 
र्चतहासात काटंला वरिा क्रमाकं द्यावा लागेल. अनुभवपूवइ संश्लेषिात्मक तत्त्वाचं्या अस्स्तत्वाचवषयी त्याने 
उपस्स्थत केलेला प्रश्न अचतशय महत्त्वािा आहे. प्रश्न उपस्स्थत केला म्हिून नव्हे तर आपि त्यास 
चदलेल्या उत्तराबद्दल आपिास श्रेय चमळाव ेअसे र्तर तत्त्वज्ञापं्रमािे त्यासही वाटे. ककबहुना त्याने तो प्रश्न 
थोड्याफार वेगळ्या स्वरूपाति माडंला आहे. अनुभवपूवइ संश्लेषिात्मक तत्त्वाबंाबत त्यािी र्तकी खात्री 
आहे की असे एखादे तरी तत्त्व अस्स्तत्वात आहे काय हा प्रश्न चविारण्यािी त्यास जरूरी वाटत नाही. 
म्हिून तो असा प्रश्न चविारतो की, अनुभवपूवइ संश्लेषिात्मक तत्त्व कसे शक्य होते? त्यािें अस्स्तत्व गचित 
व गचिती पदाथइचवज्ञान याचं्या आधारे तो पुढे चसि करतो. 
 

काटंिे समथइन करण्यासाठी खूपसे काही म्हिता येर्इल. भचूमतीतील स्वयंचसि तत्त्वानंा तो 
अनुभवपूवइ संश्लेषिात्मक तत्त्व ेमानतो, यावरून भचूमतीतील मूलभतू प्रश्नाबाबतिी त्यािी सखोल अंतदृइ ष्टी 
प्रतीत होते. युस्क्लडने अनुभवाचश्रत वस्तंूमधील अचनवायइ संबंध स्पष्टपिे माडंल्यामुळे युस्क्लडच्या 
भचूमतीला अनन्यसाधारि महत्त्व आहे व हे संबधं चवश्लेषिात्मक मानता येत नाहीत, हे काटंने ओळखले 
होते. या मुद्याबाबत प्लेटोपेक्षा चकतीतरी अचधक प्रमािात तो आपले म्हििे स्पष्टपिे माडंतो. भचूमतीतील 
प्रमेयािंी सत्यता प्रत्यक्ष अनुभवाला येते. परंतु ही प्रमेये गचिती पितीने चसि करता येतात व ही पित 
अिूक असते, म्हिून ती प्रमेये सत्य आहेत असे चसि होत नाही. काटंने ही अडिि ओळखली होती. 
चत्रकोिाचं्या कोनाचं्या बेरजेिे प्रमेय ककवा पायथगॅोरसिे प्रमेय अशासारख्या भचूमतीतील प्रमेयािंी व्युत्पत्ती 
स्वयंचसि तत्त्वापंासून शुि तार्मकक चनगमनाने माडंता येते. परंतु या स्वयंचसि तत्त्वािंी व्युत्पत्ती अशाप्रकारे 
माडंता येत नाही, कारि कोिताही संश्लेषिात्मक चनष्ट्कषइ चसि करण्यासाठी दुसऱ्या एखाद्या 
संश्लेषिात्मक आधारचवधानापासूनि सुरुवात करावी लागते. स्वयंचसि तत्त्वािंी सत्यता प्रस्थाचपत 
करण्यासाठी तकइ शास्त्रापेक्षा वगेळ्या मागािा अवलंब करावा लागतो. म्हिजेि ती सत्ये अनुभवपूवइ 
संश्लेषिात्मक तत्त्वे असली पाचहजेत. एकदा ही स्वयंचसि तत्त्व ेभौचतक वस्तंूबाबत खरी ठरली की मग त्या 
तत्त्वापंासून चनमाि झालेली प्रमेयेही भौचतक वस्तंूबाबत खरी ठरतील यािी खात्री तकइ शास्त्र देऊ शकते. 
कारि स्वयंचसि तत्त्वामंधील सत्यता प्रमेयाकंडे नेण्यािे कायइ तकइ शास्त्र करते. उलट शब्दातं सागंावयािे 
झाल्यास भचूमतीतील प्रमेये भौचतक वस्तंूना लागू पडतात यािी एकदा खात्री करून घेतली की मग 
स्वयंचसि तत्त्वावंर म्हिजेि अनुभवपूवइ संश्लेषिात्मक तत्त्वावंर चवश्वास ठेविे शक्य होते. अनुभवपूवइ 
संश्लेषिात्मक तत्त्वे उघडपिे मान्य न करिारे लोकही या तत्त्वावंर चवश्वास ठेवतात असे त्याचं्या 
वतइनावरून चदसते. कारि ते भचूमतीतील चनयम व्यावहाचरक मोजिीसाठी वापरताना किरत नाहीत, 
काटंिा युस्क्तवाद हा असा आहे व त्यावरून अनुभवपूवइ संश्लेषिात्मक तत्त्वांिे अस्स्तत्व चसि होते असे तो 
मानतो. 
 

गचिती पदाथइचवज्ञानाच्या आधारावरही अशा तऱ्हेिा युस्क्तवाद करता येर्इल असे काटंला वाटते. 
त्यासाठी तो धुरािे वजन वैज्ञाचनक कसे ठरचवतो र्कडे लक्ष वधेतो. प्रथम तो वैज्ञाचनक द्रव्य जळण्यापूवती  
त्यािे वजन करतो व त्यातून उरलेल्या राखेिे वजन वजा करतो व त्यावरून धुरािे वजन चनचित करतो. 
ह्या रीतीने धुरािे वजन चनचित करताना, वस्तुमान नष्ट होत नसते हे तत्त्व गृहीत धरलेले असते. यावरून 
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काटं असे म्हितो की, वस्तुमानािे अचवनाचशत्व हे एक अनुभवपूवइ संश्लेषिात्मक तत्त्व आहे. वैज्ञाचनक ज्या 
पितीने आपले प्रयोग करीत असतो त्यावरून तो हे तत्त्व मान्य करीत असतो. काटंच्या या पितीने धुरािे 
वजन काढले तर ते िुकीिे येते हे आपिास आज माहीत आहे. काटंने या गचितात, ज्वलनचक्रयेत भाग 
घेिाऱ्या प्रािवायचू्या वजनािा चविार केलेला नाही. हे संशोधन काटंच्या नंतरिे आहे. आचि जरी ते 
त्याला माहीत असते तरी त्याने असा युस्क्तवाद केला असता की, या संशोधनामुळे गचिताच्या पितीत 
थोडासा बदल करावा लागला तरी त्यामुळे वस्तुमानाच्या अचवनाचशत्वाच्या चनयमाला बाध येत नाही. 
प्रािवायिेू वजन चविारात घेतल्यावर गचित कसे करावयािे हे देखील या तत्त्वाच्या आधारावरि ठरवावे 
लागेल. 
 

काटंच्या म्हिण्याप्रमािे वैज्ञाचनक जे दुसरे एक अनुभवपूवइ संश्लेषिात्मक तत्त्व मानतात ते म्हिजे 
कायइकारि भावािे तत्त्व. पाचहलेल्या एखाद्या घटनेिे कारि शोधून काढिे हे आपिास अनेकवळेा अशक्य 
वाटते. तरी देखील ती घटना कारिाचशवाय घडली असे आपि मानीत नाही. कारि शोधण्यािा प्रयत्न 
िालू ठेवला तर ते कारि समजू शकेल असा आपला चवश्वास असतो. या चवश्वासावरि वैज्ञाचनक 
संशोधनाच्या पिती ठरचवल्या जात असतात, प्रत्येक वैज्ञाचनक प्रयोगामागे हीि पे्ररिा असते. 
कायइकारिभावाच्या तत्त्वावर चवश्वास ठेवला नाही तर चवज्ञान चटकिार नाही. काटंने केलेल्या र्तर 
युस्क्तवादाप्रमािे तो येथेही असे म्हितो की, वैज्ञाचनक ज्या पितीने कायइ करतो त्या पितीवरून 
अनुभवपूवइ संश्लेषिात्मक तत्त्वािें अस्स्तत्व चसि होते. चवज्ञानात अनुभवपूवइ संश्लेषिात्मक तत्त्व े गृहीत 
धरलेली असतात—काटंिी तत्त्वज्ञानपिती या चवश्वासावर उभी आहे. 
 

काटंने आपल्या तत्त्वज्ञानाला अशा प्रकारे वैज्ञाचनक पाश्वइभमूी चदल्यामुळे तत्त्वज्ञामंध्ये त्याला चवशषे 
स्थान द्यावे लागते. चनचित तत्त्वािंा शोध घेताना प्लेटो अंतदृइ ष्टीला आवाहन करून आदशाच्या चवश्वाकडे 
पाहतो, तर एखाद्या जादुगाराने आपल्या मोकळ्या टोपीतून उंदीर काढावा त्याप्रमािे देकातइ पोकळ व पूवइ 
गृहीत तत्त्वातूंन तार्मकक हातिलाखीने चनचित तत्त्वे काढतो. काटंिी पिती मात्र प्लेटोप्रमािे गूढ नाही 
ककवा देकातइप्रमािे फसवी नाही. चनचित तत्त्वािंा शोध घेिे शक्य आहे हे चसि करण्यासाठी काटंने 
तत्कालीन वैज्ञाचनक ज्ञानािा उपयोग करून घेतला आहे. या ज्ञानाच्या आधारावर तो असा दावा करतो 
की, वैज्ञाचनक चनष्ट्कषांमधूनि तत्त्वज्ञािें चनचित तत्त्वािें स्वप्न जन्म घेते. वैज्ञाचनकाचं्या अचधकाराला काटंने 
आवाहन केल्यामुळे त्याच्या म्हिण्याला चवशषे महत्त्व प्राप्त होते. 
 

तथाचप काटंने ज्या भमूीवर आपले तत्त्वज्ञान उभे केले ती भूमी त्याला वाटते चततकी टिक नाही. 
न्यटूनप्रिीत पदाथइचवज्ञान म्हिजे ज्ञानािी अंचतम अवस्था असे तो मानतो व त्या ज्ञानािे आदशइ रूप माडूंन 
आपले तत्त्वज्ञान उभे करतो. केवळ तकइ बुिीतून न्यटूनप्रिीत पदाथइचवज्ञानाच्या तत्त्वािंी व्युत्पत्ती माडूंन, 
आपि ज्ञानािे संपूिइ बुचिप्रमािीकरि केले व आपल्या पूवइसूरींिे ध्येय गाठले असे तो मानतो. त्याच्या 
प्रमुख गं्रथािे नाव आहे “शुि तकइ बुिीिी चिचकत्सा” (Critique of Pure Reason) व या नावावरून 
त्याच्या चविारािंी चदशा कळते. या गं्रथात अनुभवपूवइ संश्लेषिात्मक ज्ञान तकइ बुिीतून जन्मास येते व 
त्यामुळे तत्कालीन गचित व पदाथइचवज्ञान अचनवायइ सत्ये ठरतात, हे तत्त्वज्ञानाच्या बठैकीवर प्रस्थाचपत 
करण्यािा त्याने प्रयत्न केला आहे. 
 

चवज्ञानाच्या प्रगतीला स्वतः संशोधनकायइ करून हातभार लाविाऱ्यापेंक्षा त्या के्षत्राच्या बाहेर राहून 
चवज्ञानािी प्रशसंा करिारे लोकि वैज्ञाचनक चनष्ट्कषांवर अचधक चवश्वास ठेवतात, ही एक चवचित्र घटना 
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आहे. एखादा चसिातं प्रस्थाचपत करताना कोिकोित्या अडििी येतात, त्या कोित्या प्रकारे दूर कराव्या 
लागतात यािी जािीव वैज्ञाचनकाला असते. केलेल्या चनरीक्षिावरून चसिातं माडंताना व माडंलेल्या 
चसिातंाला पुष्टी देिारे चनरीक्षि करताना दैवाने आपिास चकती साथ चदली आहे यािीही जािीव त्याला 
असते. कोित्याही क्षिी नवीन अडििी, नवीन चवसंगती चनमाि होण्यािी शक्यता असल्यामुळे आपि 
शोधले ते अंचतम सत्य, असा दावा माडंण्यािे धाडस तो कधीि करीत नाही. पे्रचषतापेक्षा त्यािे चशष्ट्य अचधक 
कडव ेअसतात, त्याप्रमािे वैज्ञाचनकापेक्षा चवज्ञानािा तत्त्वज्ञ वैज्ञाचनक चनकषावर अचधक चवश्वास ठेवतो. 
परंतु वैज्ञाचनक ज्ञानािी उत्पत्ती चनरीक्षि व सामान्यीकरि यातून होत असल्यामुळे त्यावर र्तका दृढ 
चवश्वास ठेविे धोक्यािे असते. 
 

परंतु फक्त तत्त्वज्ञि वैज्ञाचनक चनष्ट्कषावर अवास्तव चवश्वास ठेवतो असे नाही; तर आधुचनक 
काळािा–म्हिजे गचॅलचलओपासून तो आजतागायत–तो एक गुिधमइि बनला आहे. याि काळात 
आधुचनक चवज्ञान चनमाि झाले. कोित्याही प्रश्नािे उत्तर चवज्ञानाजवळ आहे, असा एक सावइचत्रक गैरसमज 
या काळात पसरलेला आहे. कुिाला काही ताचंत्रक माचहती हवी असेल, कुिी आजारी असेल ककवा कुिी 
मानचसक चवकृतीने पछाडला असेल तर आपली अडिि दूर करण्यासाठी केवळ त्या त्या वैज्ञाचनकािा 
सल्ला घेतला की झाले. हा गैरसमज र्तका वाढला की अंचतम सुरचक्षतता देण्यािे कायइ – जे कायइ मूळिे 
धमािे – ते देखील आता चवज्ञानाकडे आले. परमेश्वरावरील श्रिा कमी होऊन चवज्ञानावरील श्रिा मोठ्या 
प्रमािात वाढली. र्तकेि नव्हे तर ज्या के्षत्रात चवज्ञान व धमइ याचं्यातं संघषइ येत नाही त्या के्षत्रातही, या 
मनोवृत्तीमुळे वैज्ञाचनक सत्यावरि मानवाने आपली श्रिा ठेवली. काटंिे जीचवतकायइ प्रबोधन काळात येते. 
या काळात धमािा जरी सवइस्वी त्याग झाला नाही तरी त्यािे एका वेगळ्या पथंात – तकइ बुिीच्या पथंात – 
पचरवतइन झाले. तकइ बुिीच्या सवइ चनयमािें संपूिइ ज्ञान वैज्ञाचनकाला असल्यामुळे या पंथाने गचिती 
वैज्ञाचनकाला परमेश्वर बनचवले. तेव्हा गचिती वैज्ञाचनकािे म्हििे कोितीही शकंा न घेता स्वीकारले 
पाचहजे असा समज पसरला तर त्यात नवल नाही. धमइशास्त्रातील सवइ धोके, त्यातील मताधंता, चनचितीच्या 
आश्वासनातून चनमाि होिारी त्यातील वैिाचरक गुलामी, पुन्हा एकदा चवज्ञानाला अिूक मानिाऱ्या 
तत्त्वज्ञानात आढळतात. 
 

आधुचनक चवज्ञान व गचित पाहायला काटं जर जगला असता तर अनुभवपूवइ संश्लेषिात्मक 
तत्त्वज्ञानािा त्याने सरळ त्याग केला असता. म्हिून त्यािे गं्रथ म्हिजे तत्कालीन चविारािें लेखी दाखले 
आहेत, न्यटूनप्रिीत चवज्ञानावर श्रिा ठेवनू चनचित तत्त्वािंी भकू भागचवण्यािा तो एक प्रयत्न आहे, असे 
आपि मानले पाचहजे. खरे पाहता काटंिे तत्त्वज्ञान म्हिजे चनरपेक्ष काळ, चनरपेक्ष अवकाश, चनरपेक्ष 
चनयतीवाद यानंा डोळ्यासंमोर ठेवनू चवज्ञानाच्या पायावर उभी केलेली एक रिना आहे, या दृष्टीने काटंच्या 
तत्त्वज्ञानािा आपि चविार केला पाचहजे; आचि असा चविार केला तर त्याच्या तत्त्वज्ञानाच्या यशापयशािे 
व्यवस्स्थत स्पष्टीकरि चमळते. त्यािप्रमािे असंख्य लोक काटं हा आतापयंतच्या सवइ तत्त्वज्ञामंध्ये श्रेष्ठ का 
मानतात व आर्इन्स्टीन आचि बोरच्या चवज्ञानािी माचहती असिाऱ्यानंा या तत्त्वज्ञानातून नवीन ज्ञान का 
चमळत नाही यािेही स्पष्टीकरि चमळते. 
 

तसेि वरील दृचष्टकोिातून काटंच्या तत्त्वज्ञानाकडे पाचहले की अनुभवपूवइ संश्लेषिात्मक तत्त्वािें 
समथइन करण्यासाठी त्याने उभारलेल्या तकइ शास्त्रातील कच्चा दुवा त्याला का ओळखता आला नाही यािेही 
स्पष्टीकरि चमळते. ध्येय अगोदरि ठरचवले असल्यामुळे आपल्या माडंिीत न कळत चशरिारी गृहीततत्त्वे 
या तत्त्वज्ञानाच्या दृष्टीस येत नाहीत. माझे म्हििे स्पष्ट होण्यासाठी अनुभवपूवइ संश्लेषिात्मक चसिातंाच्या 
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दुसऱ्या भागािी मी आता ििा करिार आहे. या भागात काटंने “अनुभवपूवइ संश्लेषिात्मक तत्त्वािे ज्ञान 
कसे शक्य आहे?” या प्रश्नाला उत्तर चदले आहे. 
 

आपले नेहमीिे अनुभव अथइपूिइ ठरण्यासाठी अनुभवपूवइ संश्लेषिात्मक तत्त्वे अटळ ठरतात, हे 
दाखचविाऱ्या चसिातंामुळे अनुभवपूवइ संश्लेषिात्मक ज्ञानािे अस्स्तत्व मानाव ेलागते असा काटंिा दावा 
आहे. केवळ चनरीक्षिाने अनुभतूी चमळत नाही, त्यापासून ज्ञान चमळचवण्यासाठी चनरीक्षिािंी क्रमवार 
संघचटत रिना करावी लागते, असे तो म्हितो. भचूमतीतील स्वयंचसि तत्त्वे, कायइकारिभावािे तत्त्व, 
वस्तुमानािे अचवनाचशत्व र्त्यादी तत्त्वावंर ज्ञानािे संघटन अवलंबनू असते. ही तत्त्व े मानवी मनात 
जन्मजात असतात व चवज्ञानािी उभारिी करताना हीि तत्त्वे चनयामक तत्त्वे म्हिून वापरली जातात. आचि 
या तत्त्वाचंशवाय चवज्ञान अशक्य झाले असते, म्हिून ती आपोआपि खरी ठरतात असा चनष्ट्कषइ तो काढतो. 
या युस्क्तवादाला तो अनुभवपूवइ संश्लेषिात्मक तत्त्वािें चनगमन म्हितो. 
 

प्लेटोच्या चवश्लेषिापेक्षा अनुभवपूिइ संश्लेषिात्मक तत्त्वािें काटंिे चववेिन चकतीतरी श्रेष्ठ आहे, हे 
आपि मान्य केले पाचहजे. चनसगािे ज्ञान बुिीने कसे होऊ शकते हे स्पष्ट करण्यासाठी प्लेटो आदशइ 
वस्तंूच्या चवश्वािे अस्स्तत्व गृहीत धरतो. या आदशइ चवश्वातील वस्तू कशातरी प्रकारे वास्तव वस्तंूवर 
पचरिाम करीत असतात; पि आदशइ वस्तंूच्या चवश्वािी जािीव मात्र केवळ तकइ बुिीला होऊ शकते. 
प्लेटोच्या तत्त्वज्ञानातील अशा प्रकारिा गूढवाद काटंच्या तत्त्वज्ञानात आढळत नाही. भौचतक चवश्वािे जे 
चित्र आपि उभे करतो त्याला रूप देण्यािे कायइ बुिी करीत असल्यामुळे भौचतक चवश्वािे ज्ञान बुिीला 
होते. काटंिा युस्क्तवाद हा आहे. अनुभवपूवइ संश्लेषिात्मक तत्त्वािंी उत्पत्ती व्यस्क्तचनष्ठ आहे; मानवी 
ज्ञानावर मानवी मनाने लादलेली ती एक अट आहे. 
 

एका साध्या उदाहरिाने काटंिे, चवश्लेषि स्पष्ट करता येर्इल. चनळा िष्ट्मा वापरिाऱ्याला प्रत्येक 
वस्तू चनळी चदसते. तथाचप एखादा मािूस जर चनळ्या िष्ट्म्याचनशी जन्माला येर्इल तर चनळा रंग हा प्रत्येक 
वस्तूिा गुिधमइ आहे असे तो मानेल. जगाला चनळा रंग आपिामुळे आला; ककबहुना आपल्या िष्ट्म्यामुळे 
आला हे कळून येण्यास बराि काळ जावा लागेल. गचित व पदाथइचवज्ञानातील अनुभवपूवइ तत्त्व े म्हिजे 
असा चनळा िष्ट्मा आहे. या तत्त्वाचं्या िष्ट्म्यातून आपि जगाकडे पाहात असतो. आपल्या प्रत्येक अनुभवाने 
अनुभवपूवइ तत्त्वानंा पुष्टी चमळते यािे आियइ वाटण्यािे कारि नाही. कारि त्या तत्त्वाचंशवाय आपि अनुभव 
घेऊि शकत नाही. 
 

चनळा िष्ट्मा घालून जन्माला आलेल्या मािसाला र्तर रंगािंी जािीव होिार नाही आचि म्हिून 
चनळ्या रंगािी त्याला कल्पना येिार नाही असा आके्षप घेता येर्इल. हा पचरिाम टाळण्यासाठी आपि असे 
गृहीत धरू की, जन्मतःि त्या मािसाच्या डोळ्यािंी कभगे चनळ्या रंगािी आहेत. परंतु त्यािे मज्जातंतू व 
नेत्रपटल नेहमीसारखीि आहेत. आता या मािसाच्या शरीरातून डोळ्याकंडे येिाऱ्या संवदेना 
नेहमीसारख्याि असतील. म्हिून तो आपल्या स्वप्नात चनळ्या रंगाहून वगेळे रंग पाहू शकेल. त्यावरून 
भौचतक जगावर जी बधंने आहेत ती कल्पनेतील जगावर नाहीत असा चनष्ट्कषइ तो काढील. परंतु हे बधंन 
त्याच्या डोळ्याचं्या कभगाचं्या चवचशष्ट रिनेमुळे चनमाि होते असे त्यास नंतर आढळून येर्इल. 
 

हे उदाहरि काटंने चदलेले नाही. काटंने चवपुल लेखन केले. पि ते सवइ स्क्लष्ट भाषेत माडंलेल्या 
अमूतइ चविारानंी भरलेले आहे. अशा लेखकाला खरे म्हिजे, हे उदाहरि वगेळे वाटेल. स्क्लष्ट भाषेमुळे 
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वािकाला मूतइ उदाहरिािंी आवश्यकता वाटू लागते. वैज्ञाचनकाप्रमािे स्वच्छ व साध्या भाषेत आपल्या 
कल्पना स्पष्ट करण्यािी जर काटंला सवय असती तर आपले चनगमन चववाद्य आहे असे त्यास कळून आले 
असते. आपल्या युस्क्तवादािी त्याने आिखी वाढ केली असती तर त्याला असे चदसून आले असते की 
त्याच्या युस्क्तवादातून पुढील प्रकारिे चवश्लेषि चनमाि होते. 
 

आपि असे गृहीत धरू की अनुभवपूवइ तत्त्वािें खंडन अनुभवाचं्या साहाय्याने कधीही करता येत 
नाही. यािा अथइ असा होतो की आपि जी चनरीक्षिे करतो त्या चनरीक्षिािंा क्रम ककवा त्यांिा अन्वयाथइ, ही 
तत्त्व ेखरी ठरतील अशा पितीने लाविे शक्य आहे. उदाहरिाथइ समजा, चत्रकोिाच्या कोनािंी आपि 
मोजलेली बेरीज, कोनाचं्या बेरजेच्या प्रमेयाच्या चवरोधी येते आहे. अशावळेी चनरीक्षिातील िुकानंा काही 
सूत्र लागू करून आिलेल्या ककमतीत अशी “दुरुस्ती” करू की भचूमतीतील प्रमेये बरोबर ठरतील. परंतु ही 
पित सवइ अनुभवपूवइ तत्त्वानंा नेहमी शक्य आहे असे जर एखादा तत्त्वज्ञ चसि करू पाहील तर ही तत्त्वे 
आशयहीन आहेत आचि म्हिून ती चवश्लेषिात्मक आहेत असे दाखचवता येर्इल; ही तत्त्व ेशक्य कोटीतील 
अनुभवानंा मयादा घालू शकत नाहीत आचि म्हिून ती भौचतक चवश्वाच्या गुिधमाचवषयी माचहती देऊ शकत 
नाहीत. खरे म्हिजे काटंच्या चसिातंािा चवस्तार या चदशते करण्यािा प्रयत्न एच्. पोंकारेने (H. 
Poincare) सांकेतवाद (conventionalism) या शीषइकाखाली केला होता. युस्क्लडिी भचूमती हा एक 
संकेत आहे; म्हिजे आपल्या अनुभवािंी क्रमवार माडंिी करण्याच्या पितीिा तो एक संकेत आहे. हा 
संकेत आपि आपल्या मनाने ठरचवलेला आहे असे तो मानतो. या संकल्पनेच्या मयादा कोित्या, त्यािा 
अभ्यास ८ व्या प्रकरिात आपि करिार आहोत. भचूमतीखेरीज र्तर के्षत्रातंील संकेतवादािा अथइ समजून 
घेण्यासाठी, ९९ पेक्षा मोठी संख्या चलचहण्यासाठी चकमान तीन अंक लागतात हे चवधान पाहा. हे चवधान 
फक्त दशमान पितीत खरे आहे. बॉचबलोचनयनाचं्या वारादशमान पितीत हे चवधान खोटे ठरते. कारि १२ 
ही संख्या त्या संख्यापितीिा मूलाधार आहे. म्हिजे आपली दशमान पिती हा संख्या माडंण्यािा एक 
संकेत आहे. अथात या पितीने कोितीही संख्या माडंता येते हे आपि दाखव ूशकतो. तथाचप ९९ पेक्षा मोठी 
संख्या चलचहण्यासाठी तीन अंक लागतात हे चवधान जेव्हा दशमान पितीच्या संदभात केले जाते तेव्हा ते 
चवश्लेषिात्मक असते. काटंिे तत्त्वज्ञान म्हिजे संकेतवाद आहे हे चसि करण्यासाठी काटंिी तत्त्व ेशक्य 
कोटीतील सवइ अनुभवानंा लागू करता येतात असे आपिास चसि कराव ेलागेल. 
 

परंतु तसे आपि चसि करू शकत नाही. खरे म्हिज काटं मानतो त्याप्रमािे अनुभवपूवइ तत्त्व ेजर 
संश्लेषिात्मक मानली तर वरील गोष्ट चसि करिे अशक्य ठरते. येथे “संश्लेषिात्मक” या शब्दािा अथइि 
मुळी असा आहे की, अनुभवपूवइ तत्त्वाशंी प्रचतकूल असिाऱ्या अनुभतूींिी कल्पना आपि करू शकतो; आचि 
आपि जर अशा अनुभतूींिी कल्पना करू शकतो तर एक ना एक चदवस अशा अनुभतूींिी प्रिीती येऊ 
शकेल हे डावलून िालिार नाही. काटं यावर असा युस्क्तवाद करेल की असे अनुभव कधीि येिार नाहीत; 
कारि ही तत्त्व ेअनुभव येण्याच्या अटळ अटी आहेत. दुसऱ्या शब्दातं तो असे म्हिेल की प्रस्तुत चठकािी 
चनरीक्षिािंी सुसंघचटत स्वरूपात अनुभतूी घेिे शक्य होिार नाही. परंतु याच्या तत्त्वानुसार अनुभतूी घेिे 
नेहमी शक्य आहे असे त्याला म्हिता येर्इल काय? काटंच्या अनुभवपूवइ तत्त्वाचं्या िौकटीत ज्या 
चनरीक्षिािंी क्रमवार संघचटत माडंिी करता येिार नाही अशी ककवा ज्या चनरीक्षिािंा अनुभव चनदान 
काटंच्या अथाने, अनुभव येिे शक्य नाही अशी चनरीक्षिे आपि कधीि करू शकिार नाही हे काटं चसि 
करू शकत नाही. आपल्या उदाहरिाबाबत बोलावयािे झाल्यास, भौचतक चवश्वात चनळ्या रंगाच्या 
लहरीच्या लाबंीिे प्रकाशचकरि नसतील तर असे होिे शक्य आहे; आचि मग चनळ्या रंगािा िष्ट्मा 
असिाऱ्या मािसाला काहीि चदसिार नाही. जर यासारखी घटना चवज्ञानात घडली असती, काटंच्या 
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अथाने अनुभतूी अशक्य झाली असती तर भौचतक चवश्वाबाबत काटंिी तत्त्व ेिुकीिी आहेत असे दाखचवता 
आले असते. आचि अशा तऱ्हेने काटंच्या तत्त्वािें खंडन करिे शक्य असल्यामुळे, ही तत्त्व े अनुभवपूवइ 
म्हिता येिार नाहीत. अनुभवपूवइ तत्त्वाचं्या िौकटीत राहून अनुभतूी घेिे नेहमी शक्य झाले पाचहजे ही 
मागिी म्हिजे काटंच्या पितीतील मान्य न होिारे गृहीत आहे. ही मागिी म्हिजे जे प्रयोगाने दाखचवता 
येिार नाही असे आधार चवधान आहे व या मागिीवरि काटंच्या चसिातंािे यश अवलंबनू आहे. आपले 
आधार-चवधान त्याने स्पष्टपिे माडंलेले नाही, चनचित तत्त्वाचं्या ध्यासाने आपल्या युस्क्तवादाच्या मयादा 
त्याच्या दृचष्टआड झाल्यािे चदसून येते. 
 

प्रबोधन कालातील या तत्त्वज्ञाचवषयी अनादर दाखचवण्यािी माझी र्च्छा नाही. आपिास माहीत 
असलेले पदाथइचवज्ञान आज अशा अवस्थेला पोिले आहे की काटंप्रिीत ज्ञानािी िौकट कोलमडून पडते. 
त्यामुळेि आपि त्यावर वरील प्रकारिी टीका करू शकतो. युस्क्लडच्या भचूमतीतील स्वयंचसि तत्त्वे, 
कायइकारिभाव व द्रव्य याचवषयीिी तत्त्व े आता आधुचनक चवज्ञान मान्य करीत नाही. गचित हे 
चवश्लेषिात्मक आहे व भौचतक भचूमतीसह गचितािा, आपि भौचतक पदाथांच्या बाबतीत जो उपयोग करतो 
त्यािी सत्यता अनुभवाचश्रत आहे. दुसऱ्या शब्दातं म्हिजे अनुभवपूिइ संश्लेषिात्मक तत्त्व असे काहीही 
नाही. परंतु न्यटूनिे पदाथइचवज्ञान व युस्क्लडिी भचूमती जाऊन त्याचं्या चठकािी दुसरे चवज्ञान व भचूमती 
आल्यानंतरि वरील ज्ञान शक्य झाले आहे. अथात एखाद्या वैज्ञाचनक पितीच्या सुरवातीच्या काळात ती 
कोसळण्यािी कल्पना करिे कठीि असते. ती चवज्ञानपिती खरोखर कोसळल्यावर चतच्यासंबधंी बोलिे 
सोपे असते. 
 

अशा अनुभवामुंळे आपल्या ज्ञानािी आता र्तकी प्रगती झाली आहे की कोितीही पिती कोसळू 
शकेल हे आपि मान्य करतो. आचि तरीही आपले धैयइ कमी होत नाही. काटंच्या तत्त्वाचं्या िौकटीच्या 
बाहेरही आपि ज्ञान चमळव ूशकतो. नवीन पदाथइचवज्ञानाने आपिास असे दाखवनू चदले आहे की, मानवी 
मन म्हिजे येिाऱ्या सवइ अनुभवािंा समावशे करून त्यािंी वगइवारी करिारी कठोर अशी पिती नाही; 
र्तकेि नव्हे तर ज्ञानाच्या आशयासकट त्यािी तत्त्व ेबदलत असतात व ती तत्त्व ेन्यटूनच्या याचमकीपेक्षाही 
जचटल असलेल्या जगाला लागू करता येतात. चनरीक्षिाने चमळचवलेल्या सामग्रीशी बरोबरी करून त्यािें 
संघटन करू शकतील अशा तार्मकक पिती शोधून काढण्यार्तकी आपली मने भचवष्ट्यकाळातही लवचिक 
राहतील अशी आपली आशा आहे. पि ही एक आशा आहे; श्रिा नव्हे. ही श्रिा ताचत्त्वक पितीने चसि 
करता येते असे अपि ढोंग करीत नाही. चनचित तत्त्वाखेरीज आपले िाल शकते. परंतु ज्ञानाबाबत एवढा 
उदार दृचष्टकोन येण्यासाठी फार मजल मारावी लागली आहे. शाश्वत सत्यािा आग्रह सोडून देिाऱ्या 
ज्ञानाच्या संकल्पनेिा आपि आज चविार करू शकतो. पि त्यापूवती  भतूकालीन तत्त्वज्ञानाच्या पितीतील 
चनचित तत्त्वाच्या हव्यासािी आहुती द्यावी लागली. 
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४. नैणतक आदेशाांचा व नीती आणि ज्ञान यामधील समाांतरतेचा शोध 
 

सॉके्रचटस :— यानंतर आपि सद्गुि म्हिजे काय यािा चविार करू. 
 

मेनो :— ठीक आहे. 
 

सॉके्रचटस :— आपिास सद्गुि म्हिजे काय ककवा त्यािे स्वरूप काय आहे हे अजून माहीत 
नसल्यामुळे, तो चशकचवता येिे शक्य आहे काय यािाि आपि प्रथम चविार करू. सद्गुि हा चवज्ञान ककवा 
ज्ञान असेल तर तो चशकचवता येिे शक्य आहे; पि तो चवज्ञान ककवा ज्ञान याचं्याहून वगेळा असेल तर 
चशकचवता येिार नाही असे आपि तूतइ धरून िालू. कारि जे जे म्हिून ज्ञान ककवा चवज्ञान आहे ते ते 
मािसाला चशकचवता येिे शक्य आहे. एवढे तरी चकमान स्पष्ट नाही काय? 
 

मेनो :— आहे असे चदसते खरे. 
 

सॉके्रचटस :— मग सद्गुि हा ज्ञानािा एक प्रकार असल्यास तो चशकचवता येिे शक्य आहे तर! 
 

मेनो :— चनचिति. 
 

सॉके्रचटस :— तर मग एका प्रश्नािे उत्तर आपिास िटकन चमळते; सद्गुि जर वरील प्रकारिा 
असेल तर तो चशकचवता येिे शक्य आहे, तशा स्वरूपािा नसेल तर चशकचवता येिे शक्य नाही. 
 

येथे प्लेटोच्या मेनो (Meno) या संवादातील संचक्षप्तपिे उद धृत केलेल्या उताऱ्यात, सद्गुि 
म्हिजे ज्ञान आहे काय या प्रश्नािी सॉके्रचटस ििा करतो आहे. याि प्रश्नािा चविार त्याने प्रोिॅगोरस 
(Protagoras) या संवादातही केलेला आहे. दोन्हीही चठकािी तो या प्रश्नािे उत्तर “होय” अगर “नाही” 
अशा स्पष्ट शब्दातं देत नाही. “ज्ञान” व “चशकचविे” या शब्दािंा त्याने केलेला उपयोग संचदग्ध असल्यामुळे 
तो या प्रश्नlिे उत्तर चनचित स्वरूपात देऊ शकत नाही. मी कधीही मािसाला चशकवीत नाही, तर त्याला 
त्याच्याि डोळ्यानंी पाहावयास फक्त मदत करतो, असा सॉके्रचटसने अनेक वेळा दावा केलेला आहे. त्यािी 
चशकचवण्यािी पिती म्हिजे प्रश्न चविारिे. प्रश्नामुळे चवद्याथ्यांिे लक्ष चवचशष्ट मुद्याकंडे वधेले जाते व 
त्यातून तो चशकतो; प्रस्तुत घटकावंर लक्ष कें चद्रत केल्यामुळे व चनष्ट्कषइ काढल्यामुळे त्यास खरे उत्तर 
सापडते. त्यािी भचूमती चशकचवण्यािी पितीही अशीि आहे. भचूमतीतील संबधं चसि करण्यासाठी 
आवश्यक असलेल्या सत्यािे आकलन करून घेण्यािे काम या पितीत चवद्याथ्यांवर सोपचवलेले असते. 
चवद्याथ्यास ममइदृष्टीने पाहण्यासाठी उद्युक्त करिे एवढेि काम चशक्षक करीत असतो. अशा तऱ्हेच्या 
संवादात्मक पितीतून चवद्याथती  “चशकतो” असे म्हटले तर जो मािूस त्याला चशकावयास लावतो, तो 
“चशकचवतो” असे खात्रीने म्हिता येर्इल. खरे पाहाता, आपले हे चवचित्र शब्दप्रयोग भचूमतीच्या के्षत्रात 
सॉके्रचटसने वापरले असते व भचूमती चशकचवता येते हे अमान्य केले असते (तसे तो काही वळेा करतोही) 
तर भचूमती म्हिजे ज्ञान नव्हे हा चनष्ट्कषइ चनघाला असता. (पि तो हा चनष्ट्कषइ काढीत नाही.) सॉके्रचटसच्या 
या दृचष्टकोनावरून पुढील अनुमान काढिे योग्य ठरेल. ज्या अथाने भचूमतीला ज्ञान म्हिता येर्इल, त्याि 
अथाने सद्गुि हा देखील ज्ञानािा एक प्रकार आहे. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

ह्या प्रश्नावर स्वतः सॉके्रचटसने जे चववरि केले आहे त्यावरून वरील अनुमानाला पुष्टी चमळते. 
नैचतक प्रश्न कशा पितीने सोडचवता येतील हे मेनोला दाखचवण्यासाठी सॉके्रचटस भचूमतीिे ज्ञान 
चमळचवण्याच्या पितीकडे बोट दाखचवतो. भूचमतीतील प्रमेये चसि करण्यािी पिती समजण्यासाठी जी 
ममइदृष्टी लागते तीि ममइदृष्टी, सद्गुि म्हिजे काय, िागंले म्हिजे काय हे समजून घेण्यासाठीही लागते, 
ही आपली धारिा त्याला उदाहरिासचहत स्पष्ट करावयािी आहे. भचूमतीतील संबधं ज्याप्रकारे 
अंतज्ञानाच्या साहाय्याने समजतात त्याि प्रकारे चवचशष्ट प्रकारच्या अंतज्ञानाच्या साहाय्याने नैचतक चवधाने 
समजतात असे त्याने दाखचवले आहे. या युस्क्तवादाने नीचतशास्त्रातील ममइदृष्टी देखील भचूमतीतील 
ममइदृष्टीसारखीि असते असे तो दाखचवतो. भचूमतीिे म्हिून जर काही ज्ञान असेल तर नीतीिे म्हिूनही 
काही ज्ञान असले पाचहजे–सॉके्रचटस व प्लेटो यािें तत्त्वज्ञान ज्या जचटल भाषेत माडंले आहे, ती जचटलता 
काढून टाकल्यावर त्यामधून हा चनष्ट्कषइ चनघिे अटळ चदसते. या दृष्टीने पाहाता हा चसिातं सद्गुि म्हिजे 
ज्ञानि आहे अशा शब्दातं माडंता येर्इल. 
 

यावरून नैचतक ममइदृष्टी हा बोधािा म्हिजे ज्ञानािा एक प्रकार आहे, हा नीती व ज्ञान याांमधील 
समाांतरतेचा चसिातं प्लेटो व सॉके्रचटस यानंी प्रस्थाचपत केला आहे. ज्याप्रमािे एखादा मािूस अज्ञानामुळे 
भचूमतीबाबत िूक करतो त्याप्रमािे तो एखादे अनैचतक कृत्य देखील अज्ञानानेि करतो. भचूमतीतील सत्य 
कळण्यासाठी ज्याप्रमािे अंतदृइ ष्टीने पाहाव ेलागते त्यािप्रमािे िागंले काय हे कळण्यासाठीही अंतदृइ ष्टीने 
पाहाव ेलागते. पि दुरािारी मािसािी अंतदृइ ष्टी दुबइल असते. 
 

ज्या पितीने बायबलमध्ये नैचतक तत्त्वे माडंली आहेत त्या पितीिी वरील संकल्पनेशी तुलना 
केल्यावर या दोहोत डोळ्यातं भरण्याजोगी तफावत आहे हे स्पष्ट होते. बायबलमध्ये नीचततत्त्व ेपरमेश्वरािे 
शब्द म्हिून साचंगतली आहेत. चसनार्इच्या डोंगरावर चहब्रूंच्या देवाने केलेल्या त्या दहा आज्ञा आहेत. “तू 
कोिािा वध करू नकोस. तू िोरी करू नकोस.” या चनयमािें स्वरूप आज्ञाथती  आहे. आचि ज्याअथती  त्या 
आज्ञा आहेत त्याअथती  ती वस्तुस्स्थचतचनदशइक चवधाने होऊ शकत नाहीत, हे उघड आहे. या नैचतक चनयमािें 
रूपातंर ज्ञानात करिे हा शोध नंतरिा आहे. या दहा आज्ञा व गचितातले चनयम ककवा चनसगािे चनयम 
एकाि पातळीवरून पाहिे म्हिजे परमेश्वराच्या शब्दािी अवहेलना करिे आहे असे चहब्र ूलोकानंी मानले 
असते. ज्यावेळी पेंटॅटॉर्श चलचहले गेले त्यावळेी ज्ञान सुसंघचटत पितीने माडंले गेले नव्हते; देवळे 
बाधंण्यासाठी ककवा जमीन मोजण्यासाठी लागिाऱ्या व्यावहाचरक चनयमापेंक्षा अचधक अथइ र्चजस्प्शयन 
भचूमतीला त्यावळेी नव्हता. भचूमतीिी माडंिी तकइ शुि पितीने करिे हा शोध ग्रीकािंा आहे. म्हिून सद्गुि 
म्हिजे ज्ञान ही संकल्पना मुळात ग्रीकािंी चविार पिती आहे. ग्रीकानंी गचितािी उभारिी तकइ शुि 
पितीने करून त्यास प्रचतष्ठा आिली. त्यािप्रमािे नैचतक चनयमांिी उभारिी ज्ञानाच्या पायावर करण्यापूवती  
ज्ञानाला पचरपूिइता व प्रचतष्ठा आिावी लागते. चनसगातील व गचितातील चनयम हे प्रथम चनयम म्हिून मान्य 
करावे लागतात. तसेि ज्यानंा अपवाद नाहीत व ज्यानंा मान्यता देिे भाग आहे असे ते संबधं आहेत हे मान्य 
केल्यानंतरि त्या चनयमािें नैचतक चनयमाशी असलेले सादृश्य चविारात घेता येर्इल. या सादृश्यावरून 
चनयम या शब्दाला दोन अथइ प्राप्त होतात : एक नीतीच्या आज्ञा व दुसरा तकइ बुिीिे ककवा चनसगािे चनयम. 
चनयम या शब्दाच्या या दोन अथावरून नीती व ज्ञान याचं्यात सादृश्य स्थापण्यािा प्रयत्न कशा प्रकारे झाला 
यािी साक्ष चमळते. 
 

अशा तऱ्हेच्या समातंरतेमागे, नीचतशास्त्रािी उभारिी धमापेक्षा अचधक भक्कम बठैकीवर करिे हा हेतू 
आहे. परमेश्वरािी अचधसत्ता चनःशकंपिे मान्य करिाऱ्या मािसाला, परमेश्वराने चदलेल्या आजे्ञवर चवश्वास 



 

 

अनुक्रमणिका 

ठेवण्याने समाधान चमळू शकेल. परंतु ज्या लोकानंी गचितािी तकइ शुि पितीने माडंिी केली, त्यानंी आज्ञा 
देण्यािी एक दुसरी पिती शोधून काढली. ती पिती म्हिजे बुिीिी आज्ञा. या पितीतील आजे्ञिे स्वरूप 
व्यस्क्तचनरपेक्ष असल्यामुळे आजे्ञिी ही पिती अचधक श्रेष्ठ वाटते; कारि या पितीमुळे परमेश्वरावर चवश्वास 
ठेवला अगर न ठेवला तरी आजे्ञला मान्यता द्यावीि लागते. तसेि परमेश्वराने केलेले चनयम िागंले आहेत 
की नाहीत हा प्रश्नही उरत नाही व िागंले वागिे म्हिजे परमेश्वरी र्च्छेपुढे मान तुकचविे या मानव्यारोपी 
संकल्पनेतूनही आपली सुटका होते. त्यामुळे नैचतक चनयमािंी प्रत्येकावर सक्ती करण्यासाठी ते चनयम 
नीती आचि ज्ञान याचं्या समातंरतेच्या चसिातंावर, सद्गुि हे ज्ञान आहे या चसिातंावर करिे हा सवोत्तम 
मागइ आहे असे वाटल्यास नवल नाही. 
 

नीती व ज्ञान याचं्यातील समातंरतेिी माडंिी आत्यंचतक भचूमकेतून करिारी तत्त्वज्ञान पिती 
म्हिजे स्स्पनोझािे (र्. स. १६३२-१६७७) नीचतशास्त्र. नीचतशास्त्रािी उभारिी भचूमतीर्तक्याि भक्कम 
पायावर करण्याच्या र्राद्याने स्स्पनोझा एका टोकाला जाऊन युस्क्लडिी स्वयंचसि तत्त्वावंर आधारलेली 
ज्ञानािी पिती अवलंचबतो. युस्क्लडप्रमािे नीचतशास्त्रातील स्वयंचसि तत्त्वे, गृहीत तत्त्वे प्रथम माडूंन 
त्यावरून एकामागून एका प्रमेयािंी व्युत्पत्ती तो माडंतो. खरे म्हिजे त्यािे नीणतशास्त्र (Ethics) वािताना 
आपि भचूमतीिे एखादे क्रचमक पुस्तक वािीत आहोत की काय असे वाटते. त्या पुस्तकाच्या पचहल्या भागात 
त्याने एक ज्ञानमीमासंा चनमाि केली आहे. आपली दृष्टी आता आधुचनक झाल्यामुळे तो भाग 
नीचतशास्त्रासंबधंीिा वाटत नाही. त्यानंतर त्याने भावनािंा चविार केला आहे. त्यात त्याने आत्म्यािे ज्ञान 
अपुरे असते म्हिून चवकार चनमाि होतात या चसिातंािी माडंिी केली आहे. अनैचतकता म्हिजे अज्ञान या 
सॉके्रचटसच्या चसिातंाशी त्यािे साम्य आहे. पुढे “मानवाच्या मयादा ककवा भावनािें सामथ्यइ” या प्रकरिात 
भावनामुंळे दुःख चनमाि होते व म्हिून त्या वार्इट आहेत असे दाखचवण्यािा त्यािा उदे्दश आहे. भावनाचं्या 
शक्तीवर चवजय चमळचवण्याने आपि सुखी होऊ शकतो; भावनेपासून मुक्त करण्यािी शक्ती बुिीत आहे हे 
त्याने “आकलनािे सामथ्यइ ककवा मानवी मुक्ती” या प्रकरिात स्पष्ट केले आहे. त्यािे नीचतशास्त्र स्टोर्क 
नीचतशास्त्राप्रमािे संयमािा पुरस्कार करिारे आहे. ज्ञानापासून चमळिारा आनंद तेवढा िागंला असे तो 
मानतो. भावनािंा संतोष झाल्यावर चमळिारा आनंद, जरी तो अनैचतक मानत नसला तरी अशा तऱ्हेिा 
आनंद त्यास नैचतकदृष्ट्ट्या अप्रस्तुत वाटतो. शरीरािी कायइक्षमता चटकचवण्यासाठी ज्याप्रमािे शरीरास 
आनंदािी जरूरी असते त्याप्रमािे अशा प्रकारच्या आनंदािीही जरूरी असते म्हिून तो योग्य चततक्याि 
प्रमािात घ्यावा अशी त्यािी चशफारस आहे. 
 

तत्त्वज्ञामंध्ये स्स्पनोझािे स्थान वरिे आहे. परंतु माझ्या मते त्यािे मोठेपि त्याच्या तत्त्वज्ञानापेक्षा 
त्याच्या व्यस्क्तमत्त्वात दडलेले आहे. आपल्या चसिातंािें समथइन करिारा व ते आपल्या जीवनात 
आिरिात आििारा तो एक धैयइवान व शालीन तत्त्वज्ञ होता. िष्ट्म्यासाठी कािा घासण्यािे काम करून तो 
आपला उदरचनवाह िालवीत असे. आपल्या वैिाचरक स्वातंत्र्यावर बधंने येतील म्हिून चशक्षिके्षत्रातील 
नोकरीही त्याने नाकारली होती. पाखंडी म्हिून त्याच्यावर लोकानंी अनेक अंगानंी टीका केली व त्याच्या 
चलखािाबद्दल त्यािी अॅमस्टरडॅमच्या ज्यू–समाजातून हकालपट्टीही केली. तरीही सवांशी दयाशील वृत्तीने 
राहून व कोिािाही वेारष न करता स्वतःवर झालेल्या टीकेबाबत तो तटस्थि राचहला. 
 

परंतु स्स्पनोझाच्या नीचतशास्त्रातून तार्मकक भाग वगळला तर त्यातून आत्मसंयमन व बौचिक कायइ 
यानंाि सवइश्रेष्ठ गोष्टी मानिाऱ्या अनासक्त व्यक्तीिे दशइन घडते. नीचतशास्त्राला त्याने ज्या प्रकारे 
तकइ शास्त्रािा आधार चदला त्यावरून तकइ शास्त्रावरील त्याच्या पकडीपेक्षा त्यावरील त्यािी श्रिाि अचधक 
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व्यक्त होते. खरे पाहाता, त्याने आपल्या चसिातंािंी ज्या प्रकारे व्युत्पत्ती माडंली आहे, त्यातंील तकइ शास्त्र 
अगदी कमकुवत आहे व त्यात अनेक तऱ्हानंी प्रच्छन्न भर घातल्याखेरीज व त्यािे मानसशास्त्रीय अथइ 
लावल्याखेरीज त्या व्युत्पत्तीिे आकलन होिे अशक्य ठरते. अंतगइत तकइ संगती म्हिजेि स्वयंचसि 
तत्त्वापंासून चसिातंािी अिूक व्युत्पत्ती ही तकइ शास्त्रातील अपेचक्षत असलेली चकमान गोष्ट देखील 
स्स्पनोझाच्या तत्त्वज्ञानपितीत कोित्याही प्रकारे आढळत नाही. त्याच्या आधारचवधानातील आशय व 
त्यावरून त्याने काढलेले चनष्ट्कषइ यात खूप अंतर आहे. उदाहरिाथइ, र्इश्वराच्या अस्स्तत्वािी सत्तामूलक 
उपपत्ती तो मान्य करतो. परंतु िुकीच्या तकावर तत्त्वज्ञानािी उभारिी केल्याने व्यस्क्तगत श्रिानंा पुष्टी देिे 
शक्य होते व हेत्वाभासी युस्क्तवाद हा एखाद्या चसिातंािे अचनवायइ साधन बनू शकतो. भावनािें दमन करिे 
व भावनापंासून चमळिाऱ्या आनंदाबाबत कमालीिी उदासीनता बाळगिे या आपल्या मूल्यानंा पुष्टी 
देण्यासाठी त्यास तकइ शास्त्रािी मदत घेिे जरूर होते. सॉके्रचटसने केलेले नीचतशास्त्रािे बौचिकीकरि 
उपयोगात आिून स्स्पनोझाने भावनािंी कनदा करिाऱ्या नीचतशास्त्रािी रिना केली. त्याच्यापूवती  होऊन 
गेलेल्या अनेक तत्त्वज्ञानंीही हेि केले. नीती व ज्ञान याचं्या समातंरतेतून चनघिारा कदाचित हा सवात 
अचधक हास्यास्पद चनष्ट्कषइ असेल. तत्त्वज्ञ म्हिजे भावनाहीन मािूस ही संकल्पना स्टोर्इक तत्त्वकितकाचं्या 
वळेेपासून जनमानसात रुजलेली आहे. या संकल्पनेिा असा पचरिाम होतो की, ज्यावळेी भावनावंर 
चनयंत्रि ठेवण्यार्तकी कुवत आपल्याजवळ नाही असे लोकानंा चदसते, त्यावळेी त्यानंा आपि कमी प्रतीिे 
आहोत असे वाटू लागते. भावनाहीन जीवनािा एवढा मचहमा तत्त्वज्ञानंी का गावा हेि मला कळत नाही. 
भावनाहीन जीवनाति ज्यानंा आनंद वाटतो त्यांना त्यापासून वचंित करण्यािी माझी र्च्छा नाही. परंतु 
म्हिून मानवी आनंद घेिाऱ्या र्तर आपिा सवांना आपि कमी प्रतीिे आहोत असे वाटण्यािे काहीही 
कारि नाही. जीवन कशामुळे जगण्यालायक होत असेल तर ते भावनामुंळेि व हा चनयम तत्त्वज्ञानंाही लागू 
आहे. ककबहुना स्स्पनोझािी तकइ शास्त्राच्या श्रेष्ठतेबाबतिी भचूमका हीदेखील एक भावनाि आहे. सामान्य 
लोकाचं्या वगेळ्या पि अचधक नाट्यमय रीतीने व्यक्त होिाऱ्या भावनाहूंन स्स्पनोझािी ही भावना फारशी 
वगेळ्या प्रकारिी नाही. 
 

नैचतक चनयम नैगमचनक पितीने चसि करण्याच्या हेतूने स्स्पनोझाने नीचतशास्त्रािी जी नैगमचनक 
रिना केली ती, सॉके्रचटसच्या सद्गुि म्हिजे ज्ञान या संकल्पनेिी सुधारून वाढचवलेली आवृत्ती आहे. 
नैचतक ज्ञान केवळ बौचिक ममइदृष्टीतून उत्पन्न होते असे नाही तर बुचिचनष्ठ चविाराचं्या अत्यंत प्रभावी 
साधनाने म्हिजे तकइ शास्त्रीय व्युत्पत्तीनेही ते चमळचविे शक्य आहे असे त्याने दाखचवले आहे. अशा रीतीने 
नैगमचनक पितीिा उपयोग करून स्स्पनोझाने सद्गुि म्हिजे ज्ञान ही संकल्पना सॉके्रचटसपेक्षा अचधक 
भक्कम पायावर उभी केली आहे. भचूमतीप्रमािेि, नीचतशास्त्रातील स्वयंचसि तत्त्वे ही नगमचनक रिनेतील 
पचहली पायरी आहे. या तत्त्वातूंन, तकइ शास्त्रीय युस्क्तवादाचं्या साखळीने एकापाठोपाठ एक असे नैचतक 
चनष्ट्कषइ आपोआप चनष्ट्पन्न होतात. नीचतशास्त्रातील मुलभतू तत्त्वािंी सत्यता प्रत्ययास येते म्हिूनि केवळ 
नीचतशास्त्र हे ज्ञान आहे असे नव्हे तर तकइ शास्त्रीय तत्त्व ेनीचतशास्त्रास लागू करता येतात व नीचतचनयमातंील 
संबधं प्रस्थाचपत करण्यासाठी तकइ शास्त्रीय तंत्रािंा उपयोग करता येतो. म्हिूनही ते ज्ञान आहे—स्स्पनोझा 
त्यािप्रमािे सॉके्रचटस व प्लेटो यािंी संकल्पना स्पष्ट करिारा युस्क्तवाद हा असा आहे. 
 

ज्ञानाच्या व नीतीच्या के्षत्रातील काही चनवडक चसिातंाचं्या व्युत्पत्तींिा चविार केला तर त्यामधील 
समातंरता स्पष्ट होर्इल. िागंले काय आहे हे शोधण्यािी चक्रयादेखील ज्ञान चमळचवण्याच्या प्रचक्रयेप्रमािेि 
क्रमाक्रमाने पुरी होत असते व अचधकाचधक सूक्ष्म ममइदृष्टीच्या साहाय्याने पायरी पायरीने पुढे जात असते. 
एखाद्यास सत्य चशकचविे ककवा सद्गुि चशकचविे म्हिजे त्यास या पायरीपायरीने वर िढण्यास चशकचविे 
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होय. उदाहरिाथइ, आपि पुढील प्रश्नािा चविार करू. चत्रकोिाच्या चतन्ही बाजू ज्याला स्पशइ करतील असे 
वतुइळ त्या चत्रकोिात काढता येर्इल काय? या प्रश्नािे उत्तर देण्यासाठी प्रथम आपि वतुइळ व चत्रकोि 
यामधील हा चवचशष्ट संबधं दशइचविारी चिते्र मनात तयार करतो. पि सवइ चत्रकोिाबंाबत आपिास ही कृती 
करता येर्इल की नाही ककवा एकाहून अचधक प्रकारे करता येर्इल की नाही हे आपिास माहीत नसते. शवेटी 
ती कृती प्रत्येक चत्रकोिाबाबत करता येते व प्रत्येकाच्या बाबतीत फक्त एकाि प्रकारे करता येते हे आपि 
भचूमतीच्या पितीने चसि करू शकतो. अशा प्रकारे चसि करण्यािी पिती आपि शोधली काय ककवा 
चशक्षकाने आपिास समजावनू चदली काय हा शोध पायरीपायरीने होत असतो. आता खेाटे बोलिे वार्इट 
आहे काय या प्रश्नािा चविारही आपि याि पितीने करू शकतो. खोटे बोलिे कधी कधी वार्इट असते, 
कधी कधी िागंले असते असे ह्यावर उत्तर देता येर्इल. पि जर आपि अचधक खोलात जाऊन चविार केला 
तर, खेाटे बोलिे काही वेळा व्यस्क्तगत फायद्यािे ठरले तरी देखील ते िागंले नाही असे चदसून येते. 
आपल्या खोटे बोलण्याने र्तर लोकही त्याि तऱ्हेने वागण्यास प्रवृत्त होतील व यािा पचरिाम असा होर्इल 
की मािसािा एकमेकामंधील व्यवहारावरील चवश्वास नाहीसा होर्इल. म्हिून खोट बोलिे िागंले नाही. 
वरील चविारपितीच्या क्रमवार स्वरूपािे गचिती चविाराशी सादृश्य चदसते व त्यावरून नीचतचनयम 
चशकचवता येिे कसे शक्य आहे हे स्पष्ट होते. 
 

परंतु ज्ञानातंगइत चसिातंािी व्युत्पत्ती ज्या प्रचक्रयेने होते त्या प्रचक्रयेिा अभ्यास केला तर नीतीला 
ज्ञानसदृश समजिाऱ्या संकल्पनेवर एक वगेळाि प्रकाश पडतो. तार्मकक व्युत्पत्ती हा अंचतम सत्य 
शोधण्यािा मागइ नाही; वगेवगेळ्या सत्यामंधील संबधं जुळचवण्यािे ते एक साधन आहे. गचितातील वरील 
उदाहरिावरून असे लक्षात येईल की, चवचशष्ट स्वयंचसि तत्त्व े गृहीत धरली तर चत्रकोिातील 
वतुइळासंबंधीिा चनष्ट्कषइ चसि होतो. तसेि नीचतशास्त्रातील उदाहरिाच्या व्युत्पत्तीवरून हे चसि होते की 
जर आपले चवचशष्ट हेतू साध्य व्हावयािे असतील तर खोटे बोलू नये; हा नीचतचनयम आपि मान्य केला 
पाचहजे. अचधक स्पष्टपिे म्हिावयािे झाल्यास मािसािें व्यवहार परस्परावरील चवश्वासाने होत राहतील, 
अशा प्रकारिी समाजरिना आपिास हवी असेल तर आपि खोटे बोलू नये, एवढेि त्यावरून चसि होते. 
 

या दोन्ही उदाहरिातं आपि जे दाखव ूशकतो तो हा जर–तर िा संबंध आहे, आचि हा संबंध 
चनगमनाने काढिे एवढेि त्या दोहोतील साम्य आहे. गचिती चविारसरिीत ज्याप्रमािे पायरीपायरीिे 
तकइ शुि चवश्लेषि करता येते, त्यािप्रमािे नैचतक चविारसरिीतही पायरीपायरीने चवश्लेषि करता येईल 
असे एक तार्मकक अंग असते. या वस्तुस्स्थतीवरून सद्गुिही चशकचवता येतो हा चनष्ट्कषइ चनघू शकतो. 
 

तार्मकक चनगमनाने स्वतंत्र चनष्ट्कषइ चनमाि करता येिार नाहीत यावर अचधक जोर देण्यािी जरूरी 
नाही. संबधं जुळचवण्यािे ते एक साधन आहे; चदलेल्या स्वयंचसि तत्त्वामंधून या साधनाने चनष्ट्कषइ काढता 
येतात; पि त्या स्वयंचसि तत्त्वाचं्या सत्यतेचवषयी चनगमन काहीही सागंू शकत नाही. म्हिून गचितातील 
स्वयंचसि तत्त्वािंा चविार वेगळ्या पितीने करावा लागेल. ती तत्त्व ेसत्य आहेत की नाहीत या प्रश्नातून ती 
अनुभवपूवइ संश्लेषिात्मक आहेत की नाहीत अशासारखे प्रश्न चनमाि होतात, हे आपि पूवती  पाचहले आहे. 
नैचतक चनगमनािें चवश्लेषि केल्यावरही वरीलप्रमािेि चनष्ट्कषइ चनघतात. गचिताप्रमािेि, नीचतशास्त्रातही 
स्वयंचसि तत्त्व ेव त्यावरून चसि केली जािारी प्रमेये यातं आपि फारकत केली पाचहजे; या दोहोतील 
संबधं म्हिजेि “जर तुम्ही ही स्वयंचसि तत्त्व ेस्वीकारीत असाल तर ही प्रमेयेही स्वीकारावी लागतील” 
अशी जर–तर िी चवधाने तेवढी तकइ शास्त्राने चसि करता येतात. या चवश्लेषिावरून असे चदसून येते की, 
नीचतशास्त्रािी सत्यता म्हिजे अखेर त्यामागील स्वयंचसि तत्त्वािंी सत्यता. गचिताप्रमािेि, नीचतशास्त्रातही 
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चनगमनाच्या पितीने, प्रमेयाचं्या यथाथइतेचवषयीिा प्रश्न दूर होऊन त्याऐवजी स्वयंचसि तत्त्वाचं्या 
यथाथइतेचवषयीिा नवीन प्रश्न चनमाि होतो, परंतु या प्रश्नािे उत्तर चनगमन देऊ शकत नाही. 
 

सद्गुि म्हिजे ज्ञान होय, नैचतक चवधाने ही ज्ञानात्मक असतात, हे चसि करण्यासाठी, 
नीचतशास्त्रातील स्वयंचसि तत्त्वािें स्वरूप ज्ञानात्मक आहे असे चसि कराव ेलागेल. नीचतशास्त्रातील र्तर 
प्रश्न सोडचवण्यासाठी तार्मकक चनगमनािा उपयोग होत असला तरी, या प्रश्नाबाबत त्याने काहीही चसि 
करता येत नाही. अशा रीतीने नीचतशास्त्रािे स्वरूप काय आहे या प्रश्नाऐंवजी नीचतशास्त्रातील स्वयंचसि 
तत्त्वािें स्वरूप काय आहे हा येथे मूलभतू प्रश्न ठरतो. 
 

नीचतशास्त्रातील समस्या म्हिजे नीचतशास्त्रातील स्वयंचसि तत्त्वािंा प्रश्न या रीतीने प्रथम चविार 
करण्यािे श्रेय पुन्हा एकदा र्मनॅ्युएल काटंला द्याव ेलागते. चनगमनािे स्वरूप चवश्लेषिात्मक असल्यामुळे 
गचिती चनयमाप्रमािे नीचतचनयमािंी सत्यतादेखील केवळ चनगमनावर उभी करता येिे शक्य नाही हे त्याने 
ओळखले होते. म्हिून नीचतशास्त्रातील स्वयंचसि तत्त्वािंा प्रश्न सोडचवल्यानंतरि नीचतशास्त्रािे स्वरूप 
समजिे शक्य होईल असा त्यािा आग्रह होता. या संदभात आपि उपस्स्थत केलेल्या प्रश्नापेक्षा आपि 
चदलेल्या उत्तरासाठी आपल्याला श्रेय चदले जावे असे काटं पुन्हा एकदा म्हितो. म्हिून त्याने चदलेल्या 
उत्तरािा सखोल चविार करिे योग्य ठरेल. अथात गचित व पदाथइचवज्ञान यामंधील स्वयंचसि तत्त्वाचं्या 
प्रश्नानंा त्याने चदलेल्या उत्तरापं्रमािे हे उत्तर देखील शुिबुचिवादी चविारसरिीतील महत्त्वािी पि 
अखेरिी पायरी ठरते. 
 

गचित व पदाथइचवज्ञान यामधील स्वयंचसि तत्त्वापं्रमािे नीचतशास्त्रातील स्वयंचसि तत्त्व े म्हिजे 
अनुभवपूवइ संश्लेषिात्मक तत्त्व ेआहेत असे त्यािे उत्तर आहे. शुि तकइ बुिीची णचणकत्सा (Critique of 
Pure Reason) या गं्रथात त्याने ज्याप्रमािे गचित व पदाथइचवज्ञानातील स्वयंचसि तत्त्वािंी व्युत्पती माडंली 
आहे, त्यािप्रमािे (Critique of Practical Reason) प्रयुक्त तकइ बुिीची णचणकत्सा या गं्रथात त्याने 
नीचतशास्त्रातील स्वयंचसि तत्त्वािंी व्युत्पत्ती माडंण्यािा प्रयत्न केला आहे. या पुस्तकात तो असे म्हितो 
की, नीचतशास्त्रातील सवइ स्वयंचसि तत्त्व ेशवेटी एकाि तत्त्वात येऊन चमळतात. ते तत्त्व म्हिजे, “अशा 
तऱ्हेने वागा की तुमच्या वतइिुकीिे सूत्र सावइचत्रक चनयम होऊ शकेल.” या तत्त्वाला तो चनरुपाचधक आदेश 
असे म्हितो. या स्वयंचसि तत्त्वािा कसा उपयोग करता येईल, त्यािे उदाहरि म्हिून, खोटे 
बोलण्यासंबंधी आपली जी भचूमका असते चतिे त्याने चवविेन केले आहे. खोटे बोलिे काही व्यक्तींना 
फायदेशीर ठरेलही पि खोटे बोलिे हे काही नीचतचनयमािे सवइसामान्य तत्त्व होऊ शकिार नाही. कारि 
मग त्यािा असा दुष्ट्पचरिाम होईल की कोिािाि कोिावर चवश्वास बसिार नाही व खोटे बोलिे ही गोष्टि 
अशक्य होऊन जाईल. सवइ व्यक्ती जर तकइ बुिीच्या ममइदृष्टीने चतकडे पाहण्यािा प्रयत्न करतील तर 
चनरुपाचधक आदेशािी (Categorical Imperative) सत्यता त्यानंा सहज कळून येईल असा काटंिा दावा 
आहे. गचित व पदाथइचवज्ञान यामंधील स्वयंचसि तत्त्वािंी सत्यता ज्याप्रमािे अंतदृइ ष्टीने कळून येते 
त्यािप्रमािे या आदेशािी सत्यतादेखील अंतदृइ ष्टीने कळून येते. काटंच्या तत्त्वज्ञानपितीत, नीती आचि 
ज्ञान यामधील समातंरता, अनुभवपूवइ संश्लेषिात्मक तत्त्वाचं्या पायावर उभी आहे व चतिे अंचतम मूळ 
तकइ बुिीच्या स्वरूपात दडलेले आहे. त्याच्या तत्त्वज्ञानात, ज्ञानाच्या व नीचतशास्त्राच्या स्वयंचसि तत्त्वािंा 
अनुभवपूवइ संश्लेषिात्मक तत्त्वातं समावेश होतो. या सवइ कारिानंी नीचत व ज्ञान याचं्यातील ही समातंरता 
काटंच्या पितीत सवोच्च कबदूला पोिल्यािे चदसते. “माझ्या डोक्यावरील तारकामय आकाश, व माझ्या 
हृदयातील तो नीचतचनयम….” या त्याच्या शब्दप्रयोगात, ज्ञानात्मक चनयम व नीचतचनयम यामंधील वैारतभाव 
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काटंने व्यक्त केला आहे. चवज्ञानातील चनयम व नीचतचनयम या दोहोनाही प्रत्येकाने मान्यता देिे भाग आहे 
असा त्यािा मचथताथइ आहे. 
 

परंतु या समातंरतेमुळेि आपले नीचतशास्त्र कोसळून पडेल यािी काटंला कल्पना आली नाही. 
अनुभवपूवइ संश्लेषिात्मक तत्त्व े ज्ञानाच्या स्वरूपािी नाहीत, गचित हे चवश्लेषिात्मक स्वरूपािे आहे व 
भौचतक तत्त्वािंी गचिती सूते्र अनुभवाचश्रत स्वरूपािी आहेत, यािा चविार आपि मागील प्रकरिात केला 
आहे. माझ्या हृदयातील नीचतचनयम आकाशातील तारकाचं्या गतीच्या चनयमासारखा असल्यास, एक तर 
तो चनयम अनुभवाचश्रत चवधान असला पाचहजे ककवा आशयहीन चवधान तरी असला पाचहजे. म्हिजेि तो 
चनयम, मानवी व्यवहाराबाबतिे अनुभवाचश्रत चवधान असला पाचहजे ककवा गचिती प्रमेयापं्रमािे, नैचतक 
स्वयंचसि तत्त्वे व नैचतक चनष्ट्कषइ यामंधील अनुस्यतू संबंधाबाबतिे आशयहीन चवधान असला पाचहजे. परंतु 
तो नीचतचनयम चनरुपाचधक सत्य होिार नाही ककवा काटंने वापरलेल्या पारंपचरक नीचतशास्त्रीय पचरभाषेत 
बोलावयािे झाल्यास तो चनयम काही चनरुपाचधक आदेश नाही. म्हिून ज्या कारिाने काटंिा ज्ञानािा 
चसिान्त खोटा ठरतो, त्याि कारिाने त्यािे नीचतशास्त्रही खोटे ठरते. ते कारि असे की, संश्लेषिात्मक 
चवधाने तकइ बुिीने प्रस्थाचपत करता येतात या कल्पनेतून त्यािे नीचतशास्त्र उत्पन्न होते व ही मूळ कल्पना 
िुकीिी आहे. 
 

परंतु हे उत्तर नकारात्मक झाले. यािा अथइ र्तकाि होतो की, नैचतक स्वयंचसि तत्त्व े ही 
अनुभवपूवइ संश्लेषिात्मक तत्त्व ेनाहीत. तथाचप या प्रश्नािे रिनात्मक उत्तर देण्यािी जबाबदारी उरतेि. 
म्हिजेि नैचतक स्वयंचसि तत्त्वाचं्या स्वरूपािी व्याख्या करिे जरूर आहे. या चवविेनात फक्त मी 
ऐचतहाचसक दृचष्टकोि ठेवला असल्यामुळे या प्रश्नािी ििा मी येथे करिार नाही. त्यािे अचधक चवश्लेषि 
१७ व्या प्रकरिात होिारि आहे. तथाचप काटंच्या या संकल्पनेिा मानसशास्त्रीय उगम कोठे आहे यािा 
चविार करिे योग्य ठरेल. 
 

काटंच्या मानसशास्त्रािा जर अचधक जवळून अभ्यास केला तर असे आढळते की, ज्ञानातील 
अनुभवपूवइ संश्लेषिात्मक तत्त्व े प्रस्थाचपत करण्यापेक्षा नीचतशास्त्रातील अनुभवपूवइ संश्लेषिात्मक तत्त्वे 
प्रस्थाचपत करण्यात त्याला अचधक भावचनक समाधान चमळाले. नेहमीच्या त्याच्या शुष्ट्क व चववारत्ताप्रिुर 
भाषेत बदल होऊन नीचतशास्त्रािे चवविेन करताना तो काव्यमय भाषा वापरतो व नीचतचनयमािंा व नैचतक 
संकल्पनािंा मचहमा गातो. उदाहरिादाखल पुढील उतारा पाहा— 
 

“हे कतइव्यदेवते! तुझे नाव थोर व उदात्त आहे. तरी तुझ्याचवषयी पे्रम व कृतज्ञता वाटावी असा 
कुठलाही गुिधमइ तुझ्यात नाही; पि तरीही सवांनी तुझ्यापुढे नतमस्तक झाले पाचहजे. तुझ्याचवषयी भीती 
अगर वेारष वाटावा असे तुझ्यात काही नाही. कोित्या कुलातील जन्म तुला शोभनू चदसेल? तुझ्या अचभजात 
कुलािी सुरवात तरी कोठे शोधावयािी? मानवी प्रवृत्तीशी कोिताही संबंध ठेवावयास तू तयार नाहीस. 
कतइव्यभावनेतून चनमाि होिारे जे सवोत्तम मानवी मूल्य आहे त्यािी अचनवायइ अटि ही आहे की तुझे मूळ 
साहचजक प्रवृत्तीत असू नये.” 
 

कतइव्यािी ही संकल्पना काटंच्या नीचतशास्त्रािी चकल्ली आहे. जोपयंत आपली कृती एखाद्या 
प्रवृत्तीवर अवलंबनू असते, तोपयंत, त्यामागील उदे्दश जरी िागंला असला तरी, त्यावर आधारलेली 
आपली वृत्ती िागंली अगर वाईट म्हिता येिार नाही. गरजू मािसाला मदत करण्याच्या प्रवृत्तीने केलेल्या 
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कृतीसारख्या कृतीही िागंल्या अगर वाईट म्हिता येत नाहीत. या संकल्पनेनुसार, एखादी कृती जर 
कतइव्याच्या अंतःपे्ररिेतून झाली तरि ती नैचतक ठरते. दुसऱ्याला मदत करण्याच्या नैसर्मगक प्रवृत्तीिे केवढे 
हे चवडंबन! अशा नैचतक चनिइयाचं्या बौचिकीकरिातून केवढी चवकृत नीचतमत्ता प्रकट होते! गचरबीत 
जगिाऱ्या मध्यम वगती य कुटंुबात काटं वाढला. त्यािा बाप सुतार होता व आई धमइशील संप्रदायािी कट्टर 
अनुयायी होती. अशा समाजात आत्मचनभइरता व नैसर्मगक प्रवृत्तीनुसार मुक्तपिे वागिे हे पाप समजले 
जाते; त्यामुळे लहानपिी मनावर कबबवलेल्या नीचतमते्तिी व्युत्पत्ती चववारत्ताप्रिुर गं्रथामधून माडंण्यात 
काटंला मोठी धन्यता वाटली, अचभमान वाटला. 
 

त्याने आपल्या तत्त्वज्ञानातून जे नीचतशास्त्र माडंले आहे, ते समाजाच्या एका चवचशष्ट गटािे म्हिजे 
मध्यमवगािे नीचतशास्त्र आहे. त्याच्या तत्त्वज्ञानािे त्याच्या देशात जे कौतुक झाले, प्रोटेस्टंट मतािा व 
प्रचशयनवादािा तो जो तत्त्वज्ञ मानला गेला, त्यावरून वरील चवधानाला पुष्टी चमळते. ज्या समाजात 
उपभोग्य वस्तू दुर्ममळ झालेल्या असतात, उदरचनवाहासाठी खूप काबाडकष्ट कराव ेलागतात, आरामासाठी 
फुरसत चमळत नसते, त्या समाजात कतइव्यपे्ररिेिा मचहमा गार्ला जातो; तसेि ज्यात अचधकाऱ्यापंुढे मान 
तुकवावी लागते अशा लष्ट्करी समाजातही कतइव्यािे गोडव े गार्ले जातात. काटंच्या वळेी प्रचशयातील 
आर्मथक व राजकीय पचरस्स्थती वरीलप्रमािे होती. अशा पचरस्स्थतीतही काही चवचशष्ट गटािंा व संस्थािंा 
अचधकार काटंने धुडकावनू लावला. त्यात त्यािी स्वतंत्र वृत्ती चदसून येते. त्यामुळे त्याने प्रचशयन सरकारशी 
वैमनस्यही ओढवनू घेतले म्हिून त्याने अन्य कोित्याही तत्त्वज्ञानािा पुरस्कार न करता, त्याच्या 
चनरुपाचधक आदेशामधून व्यक्त होिाऱ्या सामाचजक सहकायािाि केवळ उपदेश केला असता तर आम्ही 
त्यास लोकशाहीिा भाष्ट्यकार मानले असते व लॉक आचि अमेचरकन क्रातंीिे नेते याचं्या राकेंत नेऊन 
बसचवले असते. परंतु कतइव्याला देवता मानण्याने अचधकाऱ्यािंा मान राखण्यातून चमळिारा आनंदािा व 
गुलामी वृत्तीतून चमळिाऱ्या समाधानािा प्रच्छन्न पुरस्कार होतो. या दोन्हीही गोष्टी मध्यमवगती य बूझ्वा गटािे 
खास वैचशष्ट्ट्य असून काटंच्या वळेी सत्ताधारी वगािी ही चमजासी मध्यम वगाने फार काळ सहन केली 
होती. या कारिाने कतइव्याला देवता मानिाऱ्या काटंच्या श्रेष्ठत्वास कमीपिा येतो. अनुभवपूवइ 
संश्लेषिात्मक तत्त्वज्ञान माडंिाऱ्या तत्त्वज्ञाने तकइ बुिीिी अंचतम रिना म्हिून जे तत्त्वज्ञान पुढे केले, त्या 
तत्त्वज्ञानािे तो ज्या वातावरिात वाढला त्या वातावरिाशी चवस्मयकारक साम्य असाव ेही एक शोकाचंतका 
आहे. त्याने ज्ञानास आधारभतू मानलेली अनुभवपूवइ तत्त्व े आचि तत्कालीन पदाथइचवज्ञान तसेि त्याने 
नीतीला आधारभतू मानलेली अनुभवपूवइ तत्त्व ेआचि तत्कालीन सामाचजक नीचतशास्त्र एक संपाती आहेत. 
हा एकसंपात म्हिजे अंचतम सत्य शोधल्यािा दावा माडंिाऱ्या सवइ लोकानंा धोक्यािा र्षारा आहे हे लक्षात 
ठेवाव.े 
 

साधनापेक्षा साध्य जसे श्रेष्ठ ठरते, त्याप्रमािे काटंला ज्ञानमीमासेंपेक्षा आपला नीचतशास्त्रीय चसिातं 
अचधक श्रेष्ठ वाटतो. अथात ज्ञानापेक्षा नीती श्रेष्ठ ही संकल्पना, नीती व ज्ञान याचं्यातील समातंरतेिा 
पुरस्कार करिाऱ्यािें खास वैचशष्ट्ट्य आहे. नीचतशास्त्रातील आदेश शोधून काढिे ही त्याचं्या 
चविारसरिीमागील मूळ पे्ररिा असते. त्या पे्ररिेमुळे चनचित स्वरूपािे ज्ञान चमळचविे हे ध्येय त्यानंी 
आपल्यापुढे ठेवले. कारि चनचित स्वरूपाच्या ज्ञानामधून चनचित स्वरूपािे नीचतचनयम सापडतील अशी 
त्यािंी धारिा होती. परंतु नैचतक के्षत्राऐवजी ज्ञानाच्या के्षत्रावर लक्ष कें चद्रत केल्यािा एक दुष्ट्पचरिाम असा 
चदसतो की, अशा प्रयत्नातून चनमाि होिारी ज्ञानमीमासंा चवकृत बनते. अंचतम नैचतक सत्याला आधार 
देण्याच्या हेतूने ही ज्ञानमीमासंा रिली असल्यामुळे, पूवइग्रहदोषापासून मुक्त असलेले ज्ञान त्यापासून 
चमळत नाही. अशा रीतीने नैचतक आदेशािंा शोध हा एक तकइ बाह्य उदे्दश ठरतो व या उदे्दशामुळे ज्ञानािे 



 

 

अनुक्रमणिका 

तकइ शुि चवश्लेषि करण्यात अडथळे चनमाि होतात. या उदे्दशातून जन्माला आलेल्या नीती व ज्ञान 
याचं्यातील समातंरतेिा ज्ञानचवषयक तत्त्वज्ञानावर चकती प्रमािात प्रभाव पडला, व िुकीिे ज्ञानचवषयक 
चसिातं चनमाि होण्यास ही समातंरता चकती प्रमािात कारिीभतू झाली, यािा आता चविार करावयास 
हवा. 
 

सामान्यतः मािूस नीतीच्या आदशानुसार वागत नसल्यामुळे, नीचतशास्त्र मािसाच्या प्रत्यक्ष 
वतइनािा अभ्यास करीत नाही हे स्पष्ट आहे. त्यािप्रमािे मािूस प्रत्यक्षात कसा वागतो व त्याने कसे वागावे 
यात फार अंतर असते, हेही स्पष्ट आहे. म्हिून नीचतशास्त्रािा संबंध आदशइ मािसाशी आहे असे चदसते. या 
दोन्हीतील फरक स्पष्ट करण्यासाठी, नीचतशास्त्रािा चसिातंकार, भचूमतीिे चनयम व भौचतक वस्तंूना लाग 
पडिारे चनयम यामधील तफावतीकडे बोट दाखवतो. आदशइ चत्रकोि व वास्तवतेील चत्रकोि यामंधील 
फरक दाखवनू तो असा युस्क्तवाद करतो की, गचिती ज्याप्रमािे भचूमतीय वस्तंूमधील आदशइ चनयम शोधीत 
असतो, त्याप्रमािे नाचतशास्त्रािा तत्त्वज्ञही मानवी व्यवहारािे आदशइ चनयम प्रस्थाचपत करीत असतो. अशा 
रीतीने गचितातील प्रमेये म्हिजे वस्तंूिे संबधं कसे आहेत याचवषयीिी चवधाने नसून, ते कसे असावेत यािी 
चवधाने आहेत, असा गचिती प्रमेयािंा अथइ तो लावतो व नीचतशास्त्रातील प्रमेयािंा अथइही त्यािप्रमािे 
करावयास हवा असे सुिचवतो. 
 

पूवइग्रहचवरचहत दृचष्टकोनातून जर गचितािा अभ्यास केला तर हे सादृश्य मान्य होण्यासारखे नाही. 
भचूमतीतील आदशइ आकृती भौचतक चवश्वात दृष्टीस पडत नाहीत हे खरे. तथाचप प्रत्यक्ष वस्तंूबाबतिे स्थूल 
असे का होईना पि सत्य असे संबंध आपिास कळू शकतात, ते या आदशइ आकृतींच्या चनयमावंरूनि. 
वास्तवतेिे स्थूल ज्ञान गचिताने चमळते एवढ्याि अथाने गचित भौचतक सत्यतेिे विइन करते असे आपि 
म्हितो. वस्तुस्स्थती कशी असावी ते गचित सागंत नाही, ती कशी आहे एवढेि सागंते. झाडाच्या पचरघािा 
आकार पूिइ वतुइळ असावा असे म्हिण्यात काही अथइ आहे काय? भचूमतीिे चनयम पूिइ वतुइळाला जसे लागू 
पडतात, तसेि ते प्रत्यक्षात अपूिइ वतुइळ असलेल्या झाडाच्या पचरघालाही त्याि प्रमािात लागू पडतात. 
झाडाच्या पचरघाप्रमािे अपूिइ असिाऱ्या वतुइळािें संबंध स्थूल मानाने कळण्यासाठी पूिइ वतुइळािें संबंध 
माहीत असिे आवश्यक असते. 
 

वरील दृष्टातंािा उपयोग करण्यासाठी नीचतशास्त्रािे स्वरूपही असेि आहे म्हिजे नीचतशास्त्र हे 
मानवी व्यवहारािंा स्थूल मानाने अथइ सागंिारे शास्त्र आहे असा नीचतशास्त्रािा अन्वय लावण्यािा आपि 
प्रयत्न करू. अथात प्रत्यक्षात अस्स्तत्वात असलेल्या नीचतचनयमािंा सामाचजक चविार करिाऱ्या विइनात्मक 
नीचतशास्त्रात हा दृचष्टकोि ठेवलेला नसतो; उलट त्यात मािूस प्रत्यक्षात कसा वागतो या दृचष्टकोिातून 
त्यािे विइन केलेले असते. परंतु गचिती ज्याप्रमािे आदशइ चत्रकोिािा चविार करतो, त्याप्रमािे आदशइ 
मािसािा चविार करून विइनात्मक नीचतशास्त्रािी उभारिी आपि तत्त्वतः तरी करू शकतो. चवचशष्ट 
प्रमािात का होईना पि आदशइ नीचतचनयम आपि मान्य करीत असल्यामुळे असा चविार करिे शक्य आहे. 
खरे म्हिजे बहुतेक मािसे िोरीही करीत नसतात ककवा खूनही करीत नसतात. नैचतक आदशांना 
स्थूलमानाने मान्यता लोकानंी चदलेली असते, कारि तसे केले नाही तर समाज म्हिून जगिे अशक्य 
होईल. अवकाशातील आदशइ आकृतींवरून वास्तव आकृतींच्या मापनासंबंधीिे स्थूल चनयम भचूमतीत 
चमळतात. त्यािप्रमािे मािसाच्या आदशइ वतइनावरून त्याच्या वास्तव नैचतक वतइनािे स्थूल चनयम सागंिारे 
विइनात्मक नीचतशास्त्र आपि माडूं शकतो. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

पि नीचतशास्त्राच्या तत्त्वज्ञािे एवढ्यावर समाधान होत नाही. आपि प्रत्यक्षात कसे वागतो यािा 
वृत्तातं त्याला नको असतो. आपि कसे वागाव े हे सागंिारे चनयम म्हिजेि नैचतक आदेश त्याला हवे 
असतात. तकइ बुिीने ककवा आदशाबद्दलच्या अंतदृइ ष्टीने हे चनयम समजू शकतील अशी त्यािी भचूमका आहे. 
त्यासाठी वस्तुस्स्थतीिे विइन करिे हे गचितािे कायइ नसून, आदशइ उभे करिे हे गचितािे कायइ आहे, असा 
गचितशास्त्रािा उलटा अन्वय लाविे त्यास भाग पडते. अशा रीतीने मन ही आदेश देिारी शक्ती आहे, या 
संकल्पनेप्रत तो येतो. थोड्या सौम्य भाषेत सागंावयािे झाल्यास मन म्हिजे अस्स्तत्वाच्या उच्चतर स्तराकडे 
पाहून आदशइ चनयमािंा बोध करून घेिारे अंतदृइ ष्टीिे साधन आहे, अशी कल्पना करण्यात आलेली आहे. 
आचि अनेक स्तरावंरील अस्स्तत्व का मानाव े लागते यािे मानसशास्त्रीय मूळ येथे सापडते. या 
चविारसरिीिा प्लेटो हा प्रमुख पुरस्कता होता. प्रत्यक्ष व्यवहारातील नैचतक दौबइल्य ही जशी मािसािी 
अपूिइता आहे, तशीि भौचतक वस्तंूिे प्रत्यक्षातील अपूिइ भचूमतीय आकार ही त्यािी नैचतक अथाने अपूिइता 
आहे असे मानले आहे. त्यामुळे ज्ञानदृष्ट्ट्या व नीचतदृष्ट्ट्या अशा अपूिइतेपासून मुक्त असलेल्या उच्चतर 
वास्तवतेच्या चवश्वािी कल्पना करावी लागते. 
 

ग्रीकाचं्या खगोलशास्त्रासारख्या एका चवज्ञानशाखेतही नीचतमूलक युस्क्तवाद चशरला यावरून 
ज्ञानात्मक संबधंातही नैचतक मूल्यािे चकती स्तोम माजले होते हे स्पष्ट होते. ताऱ्यािंा अवकाशातील मागइ 
पूिइ वतुइळाकार असला पाचहजे असे त्यानंी मानले. अलंकाचरक शब्दात बोलावयािे झाल्यास, यात ताऱ्यानंा 
“प्रचतष्ठा” असते ही कल्पना आहे. झाडािा परीघ अपूिइ वतुइळाकार असतो; कारि त्या वस्तू कमी दजाच्या 
आहेत. या चविारसरिीिा पचरिाम म्हिून प्रत्यक्ष वस्तू आदशइ वस्तंूहून कमी प्रतीच्या मानल्या जातात. 
प्रत्यक्ष वस्तुस्स्थतीपेक्षा आदशाला महत्त्व देण्याकडे चविारािंा जो कल होतो त्यािे प्लेटोिा आदशइवाद हे 
स्पष्ट उदाहरि आहे. 
 

काटंदेखील अशाि प्रकारिा चविार माडंतो; पि त्यािा युस्क्तवाद र्तका बाचलश नाही. तो 
प्रतीयमान वस्तू (Things of appearance) व वास्तणवक पदाथइ अथवा सांदवस्तू (Things in themselves) 
यामध्ये फरक करतो. भौचतक चवश्वातील पदाथांिे आपल्याला होिारे ज्ञान, अनुभवपूवइ तत्त्वाचं्या 
िौकटीवारारा होत असल्यामुळे आपले सवइ ज्ञान प्रतीयमान वस्तंूपुरते मयाचदत असते. तो असा युस्क्तवाद 
करतो की प्रतीयमान वस्तंूच्यामागे वास्तचवक पदाथइ अथवा सद वस्तू असल्या पाचहजेत; म्हिजे भचूमतीच्या, 
कायइकारिभावाच्या वगैरे तत्त्वामंध्ये त्यािंा अंतभाव करण्यापूवती िे पदाथांिे जे स्वरूप असते ते त्यांिे 
स्वरूप वास्तचवक असते. अशा तऱ्हेने, चनरीक्षिाने व चवज्ञानाने आपल्याला आकलन होिाऱ्या चवश्वापेक्षा 
वगेळे व त्याहून श्रेष्ठ अशा अनुभवातीत चवश्वाच्या अस्स्तत्वापयंत प्लेटोप्रमािे काटंही येतो. 
 

सद वस्तंूिे ककवा अनुभवातीत वास्तचवक पदाथांिे अस्स्तत्व मानण्यािी काटंला का जरूरी पडते ते 
स्पष्ट आहे. आपले नैचतक व धार्ममक चसिान्त लागू करण्यासाठी एक वगेळे चवश्व चनमाि करिे त्यास 
आवश्यक वाटते. चवज्ञानात कोितीही घटना कायइकारिभावाने चनयत होत असल्यामुळे, तेथे मािसाच्या 
स्वातंत्र्याला वाव नाही. त्यामुळे तेथे धमािा व नीतीिा पाया डळमळतो असे काटंला वाटले. यातून 
सुटकेिा एकि मागइ चनघतो तो म्हिजे चवज्ञानािा उपयोग काहीशा कमी प्रतीच्या वास्तवतेपुरता मयाचदत 
ठेविे व प्रतीयमान वस्तंूना लागू असिाऱ्या चनयतत्वापासून सद वस्तंूिी म्हिजे वास्तचवक पदाथांिी मुक्तता 
करिे. अनुभवपूवइ संश्लेषिात्मक तत्त्वामागील काटंच्या या आत्मचनष्ठ स्वरूपामुळे आपोआपि पुढील 
अनुमान चनघते; भचूमतीिे व कायइकारिभावािे चनयम मानवी मनाने जर चनरुपाचधक वास्तवतेवर लादलेले 
असतात तर ती चनरुपाचधक वास्तवता या कायइकारिभावाच्या चनयमापासून मुक्त राहून चवशुि नीचत-चनयम 
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अनुसरण्यास स्वतंत्र असते. न्यटूनप्रिीत पदाथइचवज्ञानाला ताचत्त्वक बठैक देिारा तत्त्वज्ञ केवळ त्यािे 
धमाचधचष्ठत नीचतशास्त्र चटकचवण्यासाठी, त्याच्या पदाथइचवज्ञानािा त्याग करतो हे दुदैव आहे. अशा तऱ्हेच्या 
आपल्या नीतीला वािचविे हाि आपल्या तत्त्वज्ञानािा हेतू आहे हे काटंने उघडपिे मान्य केले आहे. 
आपल्या शुि तकइ बुिीची णचणकत्सा या गं्रथाच्या दुसऱ्या आवृतीच्या प्रस्तावनेत तो म्हितो, “श्रिेला 
अवकाश देण्यासाठी ज्ञानाला मयादा घालिे मला भाग आहे.” आचि या हेतूिे पचरिाम चकती भयानक 
होतात हे “चिचकत्सक तत्त्वज्ञानाला” त्याने चदलेल्या शवेटच्या कलाटिीत चदसून येते. ज्या पुस्तकाच्या 
प्रारंभी आपल्या ज्ञानचवषयक चसिातंािा त्याने पाया घातला त्याि पुस्तकाच्या शवेटी अनुभवातीताचे 
वादशास्त्र (Transcendental dialectic) हे प्रकरि त्याने चलचहले. या प्रकरिाने त्यािे पूवती िे सवइ चसिातं 
जवळ जवळ खोडून चनघतात. या प्रकरिात त्याने असे दाखचवण्यािा प्रयत्न केला आहे की तकइ बुिीिे के्षत्र 
जर प्रिीतीला येिाऱ्या चवश्वापलीकडे वाढचवले तर चवप्रचतषेध (antinomy) नावािा अंतर्मवरोध अटळ 
होतो; आचि या आपत्तीतून तकइ बुिीिी सुटका करण्यािा एकि मागइ उरतो व तो म्हिजे दृश्य 
चवश्वापलीकडील परमेश्वर, आत्मस्वातंत्र्य, अमरत्व या तत्त्वावंर श्रिा बाळगिे. 
 

काटंिे हे तथाकचथत चवप्रचतषेध मूलतः अवकाशाच्या व काळाच्या अनंततेबाबतिे आहेत, व ते 
तकइ शास्त्राच्या चनकषावर चटकत नाहीत. ज्या तकइ पितीने अनंत संख्यािंा सुसंगतपिे चविार करता येतो 
त्याि तकइ पितीने जर या चवप्रचतषेधािंा चविार केला तर त्यामंधील अंतर्मवरोध सहज दूर होतो. तसेि 
कायइकारिभावािी व भचूमतीिी तत्त्वे ही मानवी मनाने वस्तंूवर लादलेली तत्त्वे आहेत हा त्या तत्त्वािंा त्याने 
केलेला अथइही तकाच्या चनकषावर चटकत नाही. कायइकारि भावािे तत्त्व जर खरे असेल तर ते 
सद वस्तंूनाही लागू झाले पाचहजे; कारि तसे नसेल तर भचवष्ट्यकालीन चनरीक्षिािे प्राक्कथन करण्यासाठी 
ते वापरता येिार नाही. चनरीचक्षत गोष्टी काही मानवी मनातून चनमाि होत नाहीत. र्ंचद्रयामाफइ त त्यािें 
केवळ ग्रहि होत असते व त्यावळेी मन पूिइपिे चनस्ष्ट्क्रय असते. आज आपल्याला माहीत झाले आहे की 
भचूमतीत भौचतक चवश्वाच्या वास्तचवक गुिधमांिे विइन केलेले असते (प्रकरि ८ पाहा) यावरून हे स्पष्ट 
होते की सद वस्तंूिी अचतभौचतक अशी वास्तवता मानण्यािे व तकइ बुिीच्या शक्तीला कृचत्रम मयादा 
घालण्यािे काही कारि नाही. परंतु त्याच्या तत्त्वज्ञानातील ह्या चवज्ञानचवरोधी दृचष्टकोिािा, तो पुस्तकातून 
प्रचसि झाल्या वळेेपासून, चवज्ञानाच्या चवरोधकानंी नेहमी फायदा उठवला आहे. वैज्ञाचनक चविारानंा क्षदु्र 
लेखिाऱ्या तत्त्वज्ञान पिती रिण्यासाठी या दृचष्टकोिािा त्यानंी उपयोग केला व आदशांिे अस्स्तत्व 
असलेले एक वगेळे चवश्व असून त्यािे ज्ञान तत्त्वज्ञानाला आचि केवळ तत्त्वज्ञालाि होऊ शकते, असा 
चसिातं प्रस्थाचपत करण्यािा प्रयत्न केला. 
 

अंचतम सत्यता फक्त आदशइ वस्तंूनाि असू शकते व भौचतक चवश्वातील प्रत्यक्ष वस्तू म्हिजे आदशइ 
वस्तंूच्या केवळ भ्रष्ट नकला आहेत, ही संकल्पना शुि बुचिवादािे एक चवचशष्ट उदाहरि म्हिून आपि 
चविारात घेतली. आदशइवादािी ही संकल्पना शुि बुचिवादातून चनमाि होते. या संकल्पनेिे अत्यंत 
असमंजस स्वरूप म्हिजे प्रस्तुत पुस्तकाच्या प्रारंभी उदधृत केलेला, सवइ वस्तंूिे घटकद्रव्य तकइ बुिी आहे 
हा चसिातं होय. आपि असा प्रश्न उपस्स्थत केला होता की तत्त्वज्ञ आपली संकल्पना अशा रीतीने का 
माडंतो? त्या प्रश्नािे उत्तर आपि आता देऊ शकतो. त्यािे कारि असे आहे की त्या तत्त्वज्ञािंा मूळ हेतू 
ज्ञान म्हिजे काय हे समजून घेिे हा नसून, काही तरी वगेळा आहे. ज्ञानािा अथइ त्याला अशा रीतीने 
लावावयािा आहे की, तो नैचतक आदेशािंा पाया होऊ शकेल. र्ंचद्रयसंवदेनामाफइ त चमळिाऱ्या ज्ञानाला 
कधीही लाभिार नाही अशी चनचिती असलेले ज्ञान त्याला हव ेहोते व त्यावरून तशाि प्रकारिी चनचिती 
असलेले चनरपेक्ष नैचतक ज्ञान हे, वैज्ञाचनक ज्ञानाला समातंर म्हिून त्याला प्रस्थाचपत करावयािे होते. 
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वैज्ञाचनक स्पष्टीकरिाच्या पचरभाषेचवषयी त्यािा गैरसमज असल्याने आपली तत्त्वज्ञानपिती चित्रात्मक 
भाषेत माडंण्यास तो किरत नाही. 
 

या उताऱ्यािा लेखक आहे जी. डब्ल्य.ू हेगेल (र्. स. १७७० ते १८३१). त्याने चलचहलेल्या 
र्णतहासाचे तत्त्वज्ञान (Philosophy of History) या गं्रथाच्या प्रस्तावनेतून हा उतारा घेतलेला आहे. त्यािे 
तत्त्वज्ञान म्हिजे चिदवादािे एकाचंतक टोक मानले जात असल्यामुळे त्याच्या तत्त्वज्ञानािा थोडाफार 
चविार करिे योग्य ठरेल. माझ्या मते त्यािे तत्त्वज्ञान म्हिजे चिदवादािे व्यंगचित्र आहे. प्लेटो ककवा काटं 
आचि हेगेल यामंध्ये फरक आहे. एक फरक असा की, प्लेटो ककवा काटंप्रमािे हेगेलला गचिती 
चवज्ञानाबद्दल आदर नाही. आचि त्याहूनही मोठा फरक असा की, त्याचं्या प्रश्नातं आढळिारी चविारािी 
खोली हेगेलजवळ नाही. तरीदेखील त्याचं्या िुका मात्र तो करतो व त्या अशा रीतीने माडंतो की तत्त्वज्ञान 
कसे असू नये यािा एक आदशइ नमुना म्हिून आपि त्याच्या तत्त्वज्ञानाकडे पाहाव.े 
 

हेगेलच्या तत्त्वज्ञानािी सुरवाति मुळी र्चतहासापासून होते, चवज्ञानापासून नाही. र्चतहासातील 
मानवी उत्क्रातंीिे स्पष्टीकरि देण्यािा तो प्रयत्न करतो. ज्यािे लेखी पुराव े उपलब्ध आहेत अशा 
ऐचतहाचसक चवकासािे स्पष्टीकरि देईल असा एखादा साधा आराखडा उभा करण्यािा त्यािा हेतू आहे. 
त्याच्या पितींपैकी एक पित अशी की, र्चतहासाच्या गतीिी व्यक्तीच्या वाढीशी तुलना करावयािी. 
समाजाला देखील बालपि आहे तो काळ म्हिजे पौवात्य र्चतहासािा काळ. त्याला तारुण्य आहे, तो काळ 
म्हिजे ग्रीकािंा काळ. प्रौढत्व आहे तो रोमन लोकािंा काळ. आचि त्याच्या वाधइक्यािा काळ म्हिजे 
आपला काळ. हेगेलच्या मते हा आपला काळ म्हिजे ऱ्हासािा काळ नव्हे तर तो अत्युच्च पचरपक्वतेिा काळ 
आहे. अत्युच्च पचरपक्वतेिा अत्युच्च कबदू गाठला गेला प्रचशयन राज्यात. याि शासनाने त्यािी बर्मलनमध्ये 
प्राध्यापक म्हिून नेमिूक केली. चहटलरच्या वळेच्या प्रचशयाबद्दल त्याने काय म्हटले असते ते मला माहीत 
नाही; कदाचित आपल्या ऐचतहाचसक चवकासाच्या पायऱ्यामंध्ये त्यालाही पुढे कोठेतरी एके चठकािी त्याने 
स्थान चदले असते. परंतु मला वाटते, त्यावरील आपला चनिइय देण्यापूवती  चहटलरच्या साम्राज्यािा अंत 
होण्यािी वाट पाहिे त्याने अचधक पसंत केले असते. 
 

हेगलेिा हा आराखडा, आपली स्वतःिी अशी स्वतंत्र तत्त्वज्ञान पिती उभी करू र्स्च्छिाऱ्या 
नवख्या व्यक्तीला शोभनू चदसेल असा आहे. परंतु हा आराखडा त्याने मागाहून तयार केलेल्या र्चतहासाच्या 
आराखड्यार्तका लोकाचं्या पचरियािा नाही. यात तो असे म्हितो की, ऐचतहाचसक चवकास एखाद्या 
लंबकाप्रमािे एका टोकापासून दुसऱ्या टोकापयंत हेलकाव ेखात असतो. या दोन अवस्थानंंतर चतसरी एक 
अवस्था असते व त्या चतसऱ्या अवस्थेत पूवती च्या दोन्ही अवस्थातं जे काही चमळचवलेले असते ते काही 
प्रमािात चटकून राहते. उदाहरिाथइ, चनरंकुश राजसते्तच्या पाठोपाठ लोकशाहीसाठी क्रातंी होते. परंतु 
लोकशाहीनंतर, काही वळेा असे घडते की, लोकािें अचधकार अबाचधत ठेवनू राज्य करिारे कें द्रीय सरकार 
स्थापन होते. या योजनेला तो द्वांद्वात्मक स्वयांगतीचा णनयम (Dialectical Law) असे म्हितो. पचहल्या 
अवस्थेला तो णवधान (Thesis), दुसऱ्या अवस्थेला प्रणतणवधान (Antithesis) व चतसऱ्या अवस्थेला 
सांणवधान (Synthesis) असे म्हितो. 
 

मानवी चविाराचं्या र्चतहासात वंारवारात्मक स्वयंगतीच्या चनयमािी अनेक उदाहरिे सापडतात. 
चवश्वासंबंधीच्या खगोलशास्त्रीय संकल्पनेिा चवकास हे एक अशाि तऱ्हेिे उदाहरि आहे. प्रथम टॉलमीने 
चवश्वाच्या कें द्रस्थानी पथृ्वी आहे अशी संकल्पना माडंली. चतला भकूें द्री संकल्पना म्हितात. त्यानंतर 
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कोपर्मनकसने चवश्वाच्या कें द्रस्थानी सूयइ स्स्थर असून पथृ्वी त्याच्याभोवती चफरते अशी संकल्पना माडंली. 
चतला सूयइकें द्री संकल्पना म्हितात. पि त्यानंतर या दोन्ही परस्परचवरोधी संकल्पना जाऊन त्या चठकािी 
त्याचं्याि “संचवधानातून” चनमाि झालेली सापेक्षतावादी संकल्पना आईन्स्टाईनने माडंली. चनरपेक्ष गतीिा 
आग्रह सोडला तर, या सापेक्षतावादी संकल्पनेनुसार भकूें द्री व सूयइकें द्री या दोन्ही संकल्पना ग्राह्य ठरू 
शकतात. दुसरे एक उदाहरि पदाथइचवज्ञानात प्रकाशासंबधंीच्या चसिातंाच्या चवकासात सापडते. प्रथम 
प्रकाशचकरि किािें बनलेले असतात अशी संकल्पना माडंली गेली. त्यानंतर ते तरंगािें बनलेले असतात 
अशी संकल्पना पुढे आली. या दोन्ही संकल्पनाचं्या संयोगातून जडद्रव्याचवषयी चवारधमती  संकल्पना चनमाि 
झाली. या चसिातंानुसार किवाद व तरंगवाद या दोन्ही दृचष्टकोिातूंन जडद्रव्याला समजावनू घेिे शक्य 
आहे. आता प्रमाद व प्रयत्न ही अनुभवाचश्रत ज्ञानािी सवइसामान्य पिती आहे. ही पितीसुिा वंारवारात्मक 
स्वयंगतीच्या चनयमािी अनंतकाळ िालिारी प्रचक्रया आहे असे मानता येते. या प्रचक्रयेतील प्रत्येक 
टप्प्यावरिे यश हे एकूि प्रचक्रयेतील एक प्रयत्नि असतो. या उदाहरिावरून आिखी असेही चदसते की 
वंारवारात्मक स्वयंगतीच्या चनयमािा अथइ खूप लवचिक आहे. तो चनयम म्हिजे अथइ लावण्यािी एक सोईस्कर 
िौकट आहे. काही चवचशष्ट ऐचतहाचसक घटना घडून गेल्यानंतर त्या िौकटीत त्यािंा अंतभाव करता येतो. 
परंतु तो काही असा व्यापक व अिूक चनयम नाही की ज्याच्या आधारे ऐचतहाचसक घटनािें प्राक्कथन करता 
येईल. तसेि त्याच्या आधारे चवचशष्ट वैज्ञाचनक चसिातं खराि असला पाचहजे असा युस्क्तवादही करता येत 
नाही. ज्या ऐचतहाचसक प्रचक्रयेतून आईन्स्टीनिा गचतचवषयक चसिातं चनष्ट्पन्न झाला, चतच्या वंारवारात्मक 
गतीच्या आकृचतबधंावरून त्या चसिातंािी सत्यता ठरत नाही. त्याच्यासाठी त्या चसिातंािी दुसऱ्या स्वतंत्र 
पायावर उभारिी करावी लागते. 
 

र्चतहासातील व तत्त्वज्ञानातील पुष्ट्कळ उदाहरिे घेऊन जर हेगेलने वंारवारात्मक स्वयंगतीिा चनयम 
प्रस्थाचपत केला असता तर तो एक श्रेष्ठ र्चतहासकार झाला असता, र्चतहासािा एक श्रेष्ठ शास्त्रकार मानला 
गेला असता. एखाद्या वैज्ञाचनकाच्या भचूमकेतून जर त्याने आपल्या चत्रपदीच्या मयादा ओळखल्या असत्या 
तर ही चत्रपदी अनेक उदाहरिाबंाबत खोटी ठरते हे आढळल्यावर चतच्या खरेपिासाठी कोित्या अटी 
आहेत यािा चविार त्याने केला असता. परंतु तो एक तत्त्वज्ञ असल्यामुळे सामान्यीकरि व चनचिती याचं्या 
मोहानंा तोही बळी पडला. त्याने वंारवारात्मक स्वयंगतीच्या चनयमािे सामान्यीकरि करून त्यािे एका 
तकइ शास्त्रीय चनयमात रूपातंर केले. त्याच्या पितीप्रमािे तकाच्या अंतयामी व्याघात असतो. त्या अंतःस्थ 
व्याघातामुळे चविार एका टोकापासून दुसऱ्या टोकापयंत खिेला जातो व वंारवारात्मक स्वयंगती चनमाि होते. 
उदाहरिाथइ, “गुलाबािे फूल लाल आहे” या चवधानात हेगेलच्या मते चवसंगती आहे, कारि त्या चवधानात 
एकि गोष्टीत गुलाब व लाल अशा दोन्ही गोष्टी आहेत असे म्हटलेले आहे. हेगेलच्या या भचूमकेतील मूलभतू 
िूक तकइ शास्त्रज्ञानंी स्पष्ट केली आहे. ती िूक म्हिजे त्याने वर्मगत्व चवधान व तादात्म्य चवधान यामध्ये 
केलेला गोंधळ. वस्तूिे एखाद्या वगािे सदस्यत्व व त्या वस्तूिी तादात्म्यता यात त्यािा गोंधळ झाला आहे. 
हेगेलने उदाहरिादाखल चदलेल्या चवधानािा खरा अथइ असा आहे की, एकि वस्तू दोन वगांिे सदस्यत्व 
करते : एक गुलाबािंा वगइ व दुसरा लाल वस्तंूिा वगइ. पि त्यात चवसंगती नाही. जर त्या दोन वगात 
तादात्म्य आहे असे म्हटले असते तर व्याधात आला असता पि तसे म्हटलेले नाही. अशा तऱ्हेिी तार्मकक 
हातिलाखी करून वंारवारात्मक स्वयंगतीिा चनयम म्हिजे अपवादरचहत तकइ शास्त्रीय चनयम आहे असे 
प्रस्थाचपत करण्यािा हेगेलिा प्रयत्न आहे. 
 

वंारवारात्मक स्वयंगतीच्या चनयमािे त्याने केलेले स्पष्टीकरि व मानवी समूहाच्या ंक्रमवार उत्क्रातंीिी 
संकल्पना यािंा संयोग करून हेगेल, या पुस्तकाच्या प्रारंभी चदलेल्या मतापयंत येतो. अस्स्तत्वािे 
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घटकद्रव्य म्हिजे तकइ बुिी; ही तकइ बुिी वास्तवतेला एका टोकापासून दुसऱ्या टोकापयंत ढकलत नेते, 
एका उच्चतर पातळीवर त्या दोन्ही टोकाकंडील सत्त्व एकत्र केले जाते व ती पुन्हा ढकलण्यािी प्रचक्रया 
नव्याने सुरू केली जाते. ही चित्रात्मक भाषा आहे. परंतु हेगेलला जे म्हिावयािे आहे ते वगेळ्या भाषेत 
त्याला म्हिताि आले नसते. कारि मग त्यातील चवसंगती उघड झाली असती. जग अचधकाचधक 
समजूतदार बनत िालले आहे ककवा जगातील सवइ घटना एका चवचशष्ट तकइ शुि हेतूने घडत असतात असा 
जर या संकल्पनेिा अथइ लावला तर त्यातील खोटेपिा आपोआपि उघड होतो. मानवी र्चतहासात जरी 
अनेकवेळा बौचिक व नैचतक प्रगती घडून आल्यािे चदसते तरी, र्चतहास ही गोष्ट र्तकी गुंतागुंतीिी आहे 
की चतिे र्तक्या सोप्या रीतीने स्पष्टीकरि देता येत नाही. आचि भौचतक चवश्वािा चवकास, उदाहरिाथइ 
तारा मंडळािा चवकास, मानवी तकइ बुिीिे समाधान व्हाव ेककवा मानवी हेतूिी पूतइता व्हावी या हेतूने होतो 
असे कोिी म्हिू शकेल काय? हेगेलिे तत्त्वज्ञान त्याच्या िमत्काचरक भाषेवर आधारलेले आहे. 
 

नैचतक आदेशािा शोध घेताना हेगेलने र्चतहासावर नैचतक ध्येयािा आरोप लादला; जे जे म्हिून 
िागंले आहे, ते ते शवेटी सत्य ठरेल व र्चतहासाच्या प्रचक्रयेत आपलाही सहभाग आहे म्हिून आपि 
िागंल्यासाठी प्रयत्नशील राचहले पाचहजे. स्पष्ट शब्दातं सागंायिे झाल्यास यािा अथइ असा होतो की, काय 
घडाव े असे आपिास वाटत असते, त्यावरून आपि काय घडेल ते सागंत असतो. सवइसामान्य मािूस 
याला र्च्छापे्रचरत चविार म्हितो, तत्त्वज्ञ त्याला र्चतहासािा प्रयोजनाचधचष्ठत अथइ म्हितो. अशा 
तत्त्वज्ञानािे तकइ शुि चवश्लेषि करण्यािी जरूरी नाही. पि बुचिवादावरील तकइ शास्त्रािी पकड चढली 
झाली म्हिजे काय घडते यािा पुरावा म्हिून त्या तत्त्वज्ञानािा मानसशास्त्रीय दृचष्टकोिातून अभ्यास करिे 
मनोरंजक ठरते. तकइ शास्त्र जर चवश्वािे चनयम शोधू शकते तर ते तकइ शास्त्र चवश्वाला चनयम घालूही शकते. 
तत्त्वज्ञाचं्या या श्रिेिे, हेगेलिे तत्त्वज्ञान हे एक उदाहरि आहे. 
 

तत्त्वज्ञानाच्या के्षत्राबाहेर अथइशास्त्रीय जडवादात कालइ  माक्सइने (र्. स. १८१८ ते १८८३) हेगेलला 
पुष्टी चदली नसती तर हेगेलला एवढे महत्त्व प्राप्त झाले असते की नाही याबद्दल मला शकंा आहे. राजकीय 
आंदोलनाच्या समथइनासाठी, त्याच्या वंारवारात्मक स्वयंगतीच्या चनयमािा पुरस्कार झाल्यामुळे हेगेलच्या 
तत्त्वज्ञानासंबंधी एकेकाळी फार मोठी खडाजंगी माजली होती; समाजवादाच्या पुरस्कत्याकडून तसेि 
चवरोधकाकंडून समाजवादािा जो चविार होत असे तो हेगेलच्या तत्त्वज्ञानाच्या संदभाति. आचि तरी 
देखील हेगेलच्या मूलभतू तत्त्वािंा सवात मोठा चवरोधक माक्सइि ठरतो. कारि तकइ बुिी हीि सवइश्रेष्ठ 
शक्ती आहे, ही हेगेलिी मूलभतू कल्पना माक्सइला मान्य नाही. आर्मथक स्स्थतीमधूनि वैिाचरक आंदोलने 
चनमाि होतात असे ज्याने स्पष्टीकरि चदले व प्रगतीसाठी वगइसंघषािा ज्याने पुरस्कार केला तो माक्सइ 
चिद वादी नव्हता. माक्सइवर चरकाडोसारख्या अनुभववाद्यािंा प्रभाव होता. र्तकेि नव्हे तर माक्सइच्या 
समाजशास्त्रात जर हेगेलच्या वंारवारात्मक स्वयंगतीच्या चनयमािा सुसंगतपिे अंतभाव करावयािा असेल तर 
तो चनयम अनुभवाचश्रत आहे असे मानाव ेलागते. या दोन कारिासंाठी, ऐचतहाचसक दृष्टीने पाहाता माक्सइिा 
समावशे अनुभववाद्यातं होतो. ही गोष्ट स्वतः माक्सइने ओळखली असती तर अनुभवाचश्रत समाजशास्त्रािे 
ऐचतहाचसक चित्र अचधक स्पष्टपिे आपिास चमळाले असते. 
 

माक्सइ स्वतः हेगेलच्या वस्तुमीमासेंपासून स्पष्टपिे दूर का जात नाही हे समजून घेण्यासाठी 
मानसशास्त्रीय दृष्टीने माक्सइिे स्पष्टीकरि द्याव ेलागेल. र्चतहासाच्या अथइशास्त्रीय चवविेनािा आधार घेऊन 
तो आपल्या अथइशास्त्रीय चनयतत्ववादािी उभारिी करतो. ग्रहािंा मागइ ज्याप्रमािे पदाथइचवज्ञानातील 
चनयमानुंसार चनचित होत असतो त्यािप्रमािे र्चतहासातील घटनादेखील अथइशास्त्रीय चनयमानुंसार चनचित 
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होत असतात असा त्यािा चसिातं आहे. आचि या चसिातंाच्या समथइनासाठी चिवारादी तत्त्वज्ञानाशी दृढ 
संबध ठेविे त्यास आवश्यक होते. परंतु ऐचतहाचसक चवकासाला कारिीभतू होिाऱ्या घटकापंैकी आर्मथक 
स्स्थती हा केवळ एक घटक आहे; मानवी मानसशास्त्र हा दुसराही एक घटक आहे. आचि दोन्हीही घटक 
एकचत्रत चविारात घेतले तरी त्यावरून मानवी समूहाच्या उत्क्रांतीसंबधंी संख्याशास्त्रीय चनयमापेंक्षा अचधक 
अिूक चनयम चमळत नाहीत. परंतु अनेक घटकापंैकी एकि एक घटक सवइस्वी कारिीभतू आहे असे 
मानण्यात माक्सइने अनुभववादी तत्त्वज्ञानािा त्याग केला आहे. समाजशास्त्रातील चनयमािें स्वरूप 
संख्याशास्त्रीय असते, याकडे फक्त शुिबुचिवादी व अनुभवपूवइवादीि डोळेझाक करू शकतील. 
ऐचतहाचसक घटनाबंाबतीत यदृच्छा हा घटक केव्हाही संपूिइपिे वगळता येत नाही, व त्यामुळे 
र्चतहासातील प्रमुख घटनािें देखील प्राक्कथन करता येत नाही, यािी जािीव अनुभववाद्याला असते. 
माक्सइने केलेल्या अथइशास्त्रीय प्राक्कथनावरील माक्सइवाद्यािंी अंधश्रिा पाचहली की माक्सइवाद ही एक 
वैज्ञाचनक पिती वाटत नाही, तर तो एक धार्ममक पंथ वाटतो. माक्सइवादावरील ही श्रिा अनुभवाचश्रत 
पुराव्याकडे दुलइक्ष करून अनुभवपूवइ अंतज्ञान श्रेष्ठ मानिाऱ्या हेगेलवादािे पुनरुज्जीवन आहे. 
 

हेगेल हा काटंिा वारस मानला जातो. परंतु काटंबद्दलिा हा फार मोठा गैरसमज आहे. तसेि 
त्यामुळे हेगेलिे महत्त्व अकारि वाढते. काटंनंतर झालेल्या ज्ञानाच्या प्रगतीमुळे काटंिे तत्त्वज्ञान जरी 
आता मान्य होण्यासारखे नसले तरी त्यािे तत्त्वज्ञान म्हिजे शुिबुचिवादािी उभारिी वैज्ञाचनक बठैकीवर 
करण्यािा एक महान प्रयत्न होता. उलट हेगेलिी पिती म्हिजे एखादे अनुभवाचश्रत सत्य पाहून 
लागलीि त्यािे अत्यंत अवैज्ञाचनक तकाच्या आधारे, एका तकइ शुि चनयमात रूपातंर करण्यािा एका 
मताधंािा एक प्रयत्न आहे. ऐचतहाचसक दृष्टीने काटंिे तत्त्वज्ञान, शुिबुचिवादािा परमोच्च उत्कषइकबदू 
ठरतो. उलट हेगेलच्या तत्त्वज्ञानािा बुचिचवलासी तत्त्वज्ञानाच्या ऱ्हासाच्या काळात समावशे करावा 
लागतो. ककबहुना एकोचिसाव्या शतकातील तत्त्वज्ञानािा, बुचिचवलास हा एक गुिधमंि बनला होता. या 
कालखंडाचवषयी मी पुढे आिखी चववेिन करिार आहेि; पि त्यापूवती  या कालखंडाचवषयी एक गोष्ट 
सागंता येईल. वैज्ञाचनक व तत्त्वज्ञ याचं्यात चवभाजन होण्याला र्तर कोित्याही तत्त्वज्ञानापेक्षा हेगेलिे 
तत्त्वज्ञान अचधक कारिीभतू झाले आहे. हेगेलने माडंलेल्या तत्त्वज्ञानामुळे तत्त्वज्ञान हा एक उपहासािा 
चवषय बनला व वैज्ञाचनक त्यापासून दोन हात दूर राहू लागला. 
 

चवज्ञान व तत्त्वज्ञान यामंध्ये काय अंतर आहे, ते आता समजून येईल. शुिबुचिवादी तत्त्वज्ञ मूलतः 
आचि मनापासून चवज्ञानचवरोधी असतो. आपली अवैज्ञाचनक ध्येये गाठण्यासाठी, वैज्ञाचनक चनष्ट्कषइ व 
वैज्ञाचनक पितींिा उपयोग तो करीत असला तरी त्याच्या चविारािंी चदशा तकइ बाह्य उदे्दशांनी चनचित केली 
जात असते. चिद वादी तत्त्वज्ञानाच्या उद्गात्यानंी गचितािी प्रशसंा केली व त्यािे गुिगान गार्ले तरी 
त्यामुळे आपि फसण्यािे कारि नाही. त्याचं्या दृष्टीने गचित म्हिजे दुसरे चतसरे काही नसून त्याचं्याि 
चसिातंािे ते एक केवळ उदाहरि आहे, त्याचं्याि कल्पनािंा तो आरसा आहे; ज्ञानािंा केवळ ज्ञानासाठी 
अभ्यास करिाऱ्याचं्या दृष्टीने ज्ञानािे, तसेि गचिती ज्ञानािे स्वरूप काय आहे हे त्यानंा समजले नाही. 
 

बुचिचवलासी तत्त्वज्ञान व चवज्ञान यात तडजोड शक्य नाही. या दोहोंिा चमलाफ घडवनू आिून 
त्यातून काही उच्चतर संश्लेषि चनमाि करण्यािा आपि प्रयत्न न करिे बरे! सवइि ऐचतहाचसक घटना 
काही वंारवारात्मक स्वयंगतीच्या चनयमानुसार घडत नाहीत. ज्याप्रमािे प्राण्यािंी एक जात नष्ट होऊन, ती 
केवळ चशलास्थींच्या स्वरूपात उरते, पि त्या चठकािी दुसरी अचधक सुसज्ज जात येते, त्याप्रमािे एक 
चविारसरिी नष्ट होऊन, त्या चठकािी संपूिइपिे वगेळ्या कारिानंी चनमाि झालेली दुसरी चविारसरिी 
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येऊ शकते. काटंच्या काळी परमोच्चपदी पोिलेले बुचिचवलासी तत्त्वज्ञान आता सामान्यपदाला येऊन 
ऱ्हासाला लागले आहे. चवज्ञानाला चमळते जुळते असे एक नवीन तत्त्वज्ञान आता उदयास येऊ लागले आहे. 
पूवती च्या काळी तत्त्वज्ञानात उपस्स्थत केल्या गेलेल्या अनेक प्रश्नानंा या तत्त्वज्ञानाने उत्तरे चदली आहेत. या 
नवीन वैज्ञाचनक तत्त्वज्ञानाने चदलेली उत्तरे माडंण्यापूवती , या तत्त्वज्ञानािी ऐचतहाचसक मुळे कशात आहेत 
त्यािे चववेिन मी प्रथम करिार आहे. 
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५. अनुभववादी प्रस्थान, त्याचे यश व अपयश 
 

मागील प्रकरिात केलेल्या तत्त्वज्ञानातील चवचवध पितींच्या चवविेनावरून तत्त्वज्ञानािे संपूिइ चित्र 
उभे राहात नाही. तसे करण्यािा माझा हेतूही नाही. आतापयंत चविारात घेतलेल्या तत्त्वज्ञािंी चनवड एका 
चवचशष्ट दृचष्टकोनातून केलेली आहे. ते तत्त्वज्ञ एका चवचशष्ट तत्त्वज्ञान पितीिे प्रचतचनधी आहेत, संपूिइ 
तत्त्वज्ञानािे नव्हेत. तत्त्वज्ञान हे मानवी ज्ञानािे एक वैचशष्ट्ट्यपूिइ के्षत्र असून ते ज्ञान तकइ बुिी ककवा 
अंतःप्रज्ञा ककवा आदशािे अंतज्ञान या चवचशष्ट शक्तीच्या साहाय्यानेि चमळू शकते, ही संकल्पना या सवइ 
तत्त्वज्ञाचं्या तत्त्वज्ञानपितींिा चवशषे आहे. तत्त्वज्ञानाच्या या पिती या चवशषे शक्तीतून चनमाि होतात 
असा त्यािंा दावा आहे. या पितींतून चमळिारे ज्ञान वैज्ञाचनक चमळव ूशकिार नाही, चवज्ञानापेक्षा श्रेष्ठ असे 
हे ज्ञान, र्ंचद्रयाचं्या साहाय्याने केलेले चनरीक्षि व सामान्यीकरि या वैज्ञाचनक पितीने चमळचवता येिे शक्य 
नाही, असा त्या पितींत चवश्वास आहे. अशा तऱ्हेच्या तत्त्वज्ञानािा मी येथे शुिबुणिवाद या नावाने उल्लेख 
केलेला आहे. हेगेलसारखे काही अपवाद सोडल्यास, सवइ शुिबुचिवाद्याचं्या मते गचिती पिती म्हिजे 
ज्ञानािी आदशइ पिती असून त्या नमुन्याबरहुकूम त्या सवांनी आपल्या तत्त्वज्ञानािी उभारिी केली आहे. 
 

तथाचप ग्रीकाचं्या वळेेपासूनि तत्त्वज्ञानाच्या या प्रकाराहून मूलतः चभन्न असा तत्त्वज्ञानािा दुसरा 
एक प्रकार अस्स्तत्वात आहे. या दुसऱ्या प्रकारिे तत्त्वज्ञ अनुभवाचश्रत चवज्ञानाला ज्ञानािी आदशइ पिती 
मानतात, गचिताला नाही. र्ंचद्रयावारारे केलेले चनरीक्षि हेि ज्ञानािे प्राथचमक उगमस्थान असून तेि 
ज्ञानाच्या सत्यतेिा अंचतम चनिइय देऊ शकते, असा त्यािंा आग्रह आहे; तसेि आशयहीन तार्मकक 
संबधंाखेरीज र्तर कोित्याही प्रकारिे सत्य र्ंचद्रयाचं्या साहाय्याचशवाय एकट्या मानवी मनाला अथवा 
बुिीला समजू शकते, असे मानिे म्हिजे स्वतःिी फसविूक करून घेिे आहे. तत्त्वज्ञानाच्या या प्रकाराला 
अनुभववाद (Empericism) असे म्हितात. 
 

अनुभववादी पिती शुिबुचिवादी पितीहून मूलतः चभन्न आहेत. वैज्ञाचनकालाही जे सापडिार 
नाही असे नवीन ज्ञान आपि शोधतो असा दावा अनुभववादी तत्त्वज्ञ करीत नाही; तो फक्त चनरीक्षिाने 
चमळचवलेल्या ज्ञानािा अभ्यास व त्यािे चवश्लेषि करीत असतो—मग ते ज्ञान वैज्ञाचनक के्षत्रातील असो 
अगर दैनंचदन जीवनातील असो. त्यािा अथइ व त्यातील गर्मभत अथइ समजून घेण्यािा तो प्रयत्न करतो, 
अशा तऱ्हेने उभे केलेल्या ज्ञानचवषयक चसिातंानंा जरी कुिी ताचत्त्वक ज्ञान असे म्हटले तरी त्याला त्यािी 
पवा नसते. परंतु हे ज्ञान वैज्ञाचनक ज्या पिती वापरतो त्या पितींिा उपयोग करूनि चनमाि झालेले आहे 
असे तो मानतो. हे ज्ञान तत्त्वज्ञानाला अनुकूल अशा चवचशष्ट शक्तीतून चनमाि होते, असा जर कुिी त्या 
ज्ञानािा अथइ लावला तर तो त्याला मान्यता देत नाही. 
 

अनुभववाद्यािंा चसिातं चजतक्या स्पष्ट रीतीने वर माडंलेला आहे चततक्या स्पष्ट रीतीने तो सहसा 
माडंलेला नसतो. पायरीपायरीने झालेल्या त्याच्या चवकासातून अनुभववादी चसिातं वरील शब्दातं माडंिे 
शक्य झाले आहे. अनुभवाचश्रत चवज्ञानाबद्दल आज आपल्याला जेवढी स्पष्ट कल्पना आहे, तेवढी आरंभीच्या 
काळातील अनुभववाद्यानंा नव्हती. चशवाय या आरंभीच्या काळात त्याचं्यावर शुिबुचिवादी पितींिा 
पुष्ट्कळसा प्रभाव होता. तसेि चवश्वाच्या उत्पत्तीिे चसिातं, द्रव्याच्या स्वरूपासंबधंीिे चसिातं वगैरे ज्या 
भागािंा आज आपि अनुभवाचश्रत चवज्ञानात समावशे करतो, त्या भागािंा त्यानंी तत्त्वज्ञानात समावशे केला 
होता. सॉके्रचटसपूवती च्या व नंतरच्या काळात आढळिाऱ्या ग्रीक अनुभववाद्यािें तत्त्वज्ञान वरीलप्रमािे होते. 
अशापंैकी सवात महत्त्वािा तत्त्वज्ञ डेमाचक्रटस. तो सॉके्रचटसिा समकालीन होता. चवश्व हे अिूंिे बनलेले 
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आहे ही संकल्पना प्रथम त्याने माडंली असे मानले जाते. त्यामुळे चवज्ञानाच्या र्चतहासात आचि त्यािप्रमािे 
तत्त्वज्ञानाच्या र्चतहासात त्याला स्थान द्याव ेलागते. त्याने माडंलेली चवश्वोत्पत्तीिी कल्पना उल्लेखनीय 
आहे; कारि चवश्वािी ही गुंतागुंतीिी रिना अिूचं्या संयोगातून चनमाि झाली असा चवकासवाद तो मानतो. 
प्रथम अिू अवकाशात सवइ चदशातं स्वतंत्रपिे र्तस्ततः संिार करीत होते; त्यानंतर केवळ योगायोगाने ते 
अिू एकमेकावंर आदळले व त्यातून भोवरे चनमाि झाले. या भोवऱ्यामंधून चनरचनराळ्या प्रकारािे व 
आकारािे कपड तयार झाले. शभंर वषानंतर या त्याच्या कल्पना एचपक्यरूसने आपल्या तत्त्वज्ञानपितीत 
उिलून धरल्या. पुढे रोमन काळात ल्युके्रशसच्या वास्तव णनसगइ (De Rerum Natura) या सुप्रचसि 
कचवतेतून ती तत्त्वज्ञान पिती पुढच्या चपढ्यानंा चदली गेली. एचपक्यूरसने केलेले अिूिें विइन थोडेफार 
वगेळे आहे. अनंत काळापासून सवइ अिू समातंर रेषातं खाली पडत होते. योगायोगाने त्यातंील काही 
अिूचं्या मागात अपसरि झाल्याने त्यािंी र्तर अिूंबरोबर टक्कर झाली. या योगायोगातून जगाच्या 
उत्क्रातंीिी प्रचक्रया सुरू झाली. 
 

त्यानंतरच्या काळातील ग्रीक तत्त्वज्ञापंैकी संशयवादी तत्त्वज्ञािंी गिना अनुभववादािे प्रचतचनधी 
म्हिून करता येईल. ग्रीकानंी चनरपेक्ष चनचित ज्ञान व ज्ञान या दोहोंत फरक मानला नाही, तादात्म्यि 
मानले; म्हिून हे तत्त्वज्ञ ज्ञानाच्या शक्यतेवरि आके्षप घेत. आधारचवधानांमधून चनष्ट्कषांिी व्युत्पत्ती माडंिे 
एवढेि फक्त चनगमनािे कायइ आहे, स्वयंचसि तत्त्वािंी सत्यता चनगमनाने प्रस्थाचपत करता येत नाही व 
म्हिून अशा तऱ्हेिे चनरपेक्ष चनचितीिे ज्ञान चनगमनाने प्रस्थाचपत करता येत नाही हे कार्मनडसने (चि. पू. 
दुसरे शतक) ओळखले होते. र्तकेि नव्हे तर जीवनातील दैनंचदन व्यवहारात चनरपेक्ष सत्यािी 
आवश्यकता नसते, योग्य चविारातंी ठरचवलेली मते व्यवहारासाठी पुरेशी उपयोगी असतात हेही त्याने 
ओळखले होते. या दृचष्टकोनातून त्याने संभाव्यतेिा चसिातं माडंला. संभाव्यता एकूि तीन प्रकारिी असते, 
ककवा चनचितीच्या तीन श्रेिी असतात असे तो मानतो. ज्या काळात गचिती चनचिती हा ज्ञानािा मान्य 
होिारा असा एकमेव प्रकार होता, त्याकाळी आपल्या मतािें व संभाव्यतेच्या चसिातंािे मंडन करून त्याने 
अनुभववादािा पाया घातला. आरंभीच्या काळात अनुभववादी संकल्पनानंा शुिबुचिवादाशी सतत झगडा 
द्यावा लागल्यामुळे त्या मुख्यतः संशयवादी होत्या. या संकल्पनावंरून असे चदसते की, त्यानंी 
शुिबुचिवादावर िढचवलेले हल्ले चनरोगी असले तरी ते नकारात्मकि होते. रिनात्मक अनुभववादी 
तत्त्वज्ञान चनमाि होण्यार्तपत त्या संकल्पना प्रगत झालेल्या नव्हत्या. 
 

कानेडस नंतर अनेक शतके संशयवादी तत्त्वज्ञानािी परंपरा िालू होती. सुमारे तीन शतकानंंतर 
सेक्स् स एंचपचरकस याने संशयवादी चसिातंाच्या साराशंवजा केलेल्या चटप्पिीवरून त्याच्या परंपरेतील 
आधीच्या लोकाबंद्दल माचहती चमळते. र्ंचद्रय–प्रिीतीवारारे चमळालेल्या ज्ञानाच्या आधारे सहेतुक चक्रया करिे 
शक्य असते, याबद्दल तो कसलीही शकंा धरत नाही, हे त्याच्या पुस्तकावरून स्पष्ट होते. तो अनुभववादी 
वैद्यकािा एक प्रमुख पुरस्कता होता व त्याने वैद्यकचवज्ञानािी बुचिचवलासी प्रमेयापंासून मुक्तता करून 
त्यािी केवळ अनुभववादाच्या पायावर उभारिी करण्यािा प्रयत्न केला. अरबी अनुभववादी तत्त्वज्ञामंध्ये 
अल्हझेन वगैरेंिा समावशे होतो. शारीचरक दृचष्टशास्त्रामधील त्याच्या कामचगरीबद्दल तो प्रचसि आहे. परंतु 
मध्ययुगात तत्त्वज्ञान धमइगुरंूच्या हाती राचहल्यामुळे त्याचं्या शब्दचनष्ठ तत्त्वज्ञानात अनुभववादाला फारसा 
वाव नव्हता. याि काळातील रॉजर बेकन, पीटर युरोली, ओक्कमिा चवल्यम वगैरेंनी अनुभववादािे समथइन 
करण्यािा चहरीरीने प्रयत्न केला. पि धमइशास्त्रपर चविारपितीिे त्याचं्यावर खूप संस्कार झाले 
असल्यामुळे, त्यािंी तुलना त्याचं्या पूवती च्या ककवा नंतरच्या अनुभववाद्याबंरोबर होऊ शकत नाही. असा शरेा 
मारताना त्या लोकािें ऐचतहाचसक महत्त्व कमी लेखण्यािा माझा हेतू नाही. उलट, एखाद्या मािसािी मते 
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तत्कालीन रूढ मतप्रवाहापासून चकती प्रमािात चभन्न आहेत या चनकषावर त्याच्या यशािे मूल्यमापन करावे 
असे मानले तर अनुभववादी चविारसरिी रूढ झालेल्या काळातील अनुभववाद्यानंी, वरील तत्त्वज्ञािंी 
मोठ्या आदराने प्रशसंा केली पाचहजे. 
 

शुिबुचिवाद व धमइशास्त्र यामध्ये चनकटिा संबंध का आहे हे समजिे शक्य आहे. धार्ममक मते 
रं्चद्रयावंारारे येिाऱ्या प्रिीतीवर अवलंबनू नसल्यामुळे धमइशास्त्रात ज्ञानािा अतींचद्रय उगम मान्य करावा 
लागतो. अशा तऱ्हेिे ज्ञान आपि चमळचवले आहे असा दावा करिारा तत्त्वज्ञ साहचजकि धमइशास्त्रािा 
चनकटिा चमत्र बनतो. प्लेटो, ॲचरस्टॉटल या श्रेष्ठ ग्रीक शुिबुचिवाद्याचं्या तत्त्वज्ञानािा चििन 
धमइशास्त्रज्ञानंी चििन धमािे तत्त्वज्ञान उभारण्यासाठी उपयोग केला; प्लेटो गूढवादी गटािंा तत्त्वज्ञ ठरला 
तर ॲचरस्टॉटल शब्दचनष्ठ पचंडतािंा तत्त्वज्ञ बनला. धमइशास्त्र व शुिबुचिवाद यामंधील चनकटच्या संबधंामुळे 
शुिबुचिवाद्यानंा आपि नैचतकदृष्ट्ट्या अनुभववाद्यापेंक्षा श्रेष्ठ आहोत असे नेहमीि वाटत आले आहे. 
शुिबुचिवादी व अनुभववादी या दोन गटातंील चवरोधािी दोघानंा सारख्याि तीव्रतेने जािीव असली तरी 
त्या चवरोधािे स्वरूप परस्पराचं्या दृष्टीने चभन्न होते. शुिबुचिवादी अनुभववाद्यानंा नैचतकदृष्ट्ट्या कमी प्रतीिे 
मानतात तर अनुभववादी शुिबुचिवाद्यानंा सवइसामान्य व्यवहारज्ञान नसते असे मानतात. 
 

र्. स. १६०० च्या सुमारास आधुचनक चवज्ञानािा उदय झाला तेव्हा कुठे शुिबुचिवादाबरोबर 
यशस्वी स्पधा करू शकेल अशा रिनात्मक व भक्कम पायावर अनुभववादािी उभारिी होण्यास सुरवात 
झाली. आधुचनक काळात फ्रास्न्सस बेकन (र्. स. १५६१–१६२६), जॉन लॉक (र्. स. १६३२–१७०४) व 
डेस्व्हड ह्यमू (र्. स. १७११–१७७६) र्त्यादी तत्त्वज्ञािंी श्रेष्ठ अनुभववादी दशइने चनमाि झाली. या 
अनुभववाद्यािंी तुलना शुिबुचिवाद्याबंरोबर करिे आता जरूर आहे. 
 

अनुभववादी तत्त्वज्ञानािी बठैक या लोकाचं्या तत्त्वज्ञानामधून स्पष्टपिे कळू शकते. र्ंचद्रयप्रिीती 
हेि ज्ञानािे उगमस्थान आहे व तीि ज्ञानािी अंचतम कसोटी आहे हा या लोकाचं्या तत्त्वज्ञानािा अंचतम 
चनष्ट्कषइ आहे. मन म्हिजे कोरा कागद आहे व या कागदावर कोिी चलहीत असेल तर तो अनुभवि आहे, 
असे लॉक म्हितो. कोितीही गोष्ट र्ंचद्रयाचं्या दारातून गेल्याखेरीज मनाच्या घरात पोित नाही. 
र्ंचद्रयप्रिीती दोन प्रकारच्या आहेत. एक बचहःस्थ पदाथांिी र्ंचद्रयप्रिीती व दुसरी अंतःस्थ पदाथांिी 
र्ंचद्रयप्रिीती. दुसऱ्या प्रकारिी प्रिीती चविार करिे, चवश्वास ठेविे, दुखिे ककवा रंगसंवदेना होिे र्त्यादी 
मानचसक प्रचक्रयामुंळे येत असते. या दुसऱ्या प्रकारच्या प्रिीती आपल्याला एका अंतकरचद्रयाने येत असतात. 
मनात जे जे काही येत असते त्यािे ह्यमू दोन भाग करतो; एक अनुभतूी व दुसरा स्मृती अथवा कल्पना. 
अनुभव अंतःस्थ ककवा बचहःस्थ संवदेनावारारे आपल्या मनावर उमटत असतात. स्मृती म्हिजे पूवती च्या 
अनुभतूींिे पुनजागरि होय. चवचभन्न स्मृतींिा संयोग होऊ शकतो. हाि काय तो स्मृती व प्रत्यक्ष चनरीक्षि 
अथवा अनुभतूी यामंधील फरक होय. उदाहरिाथइ, सोने व पवइत या दोहोंच्या चनरीक्षिातून मनावर 
उमटलेले ठसे एकचत्रत करून त्याचं्या संयोगातून काल्पचनक सोनेरी डोंगर तयार करता येतो. अशा रीतीने 
अनुभतूी व स्मृती यामंध्ये काही क्रम आचि व्यवस्था चनमाि करण्यािे गौि काम अनुभववादात बुिीकडे 
येते. या व्यवस्स्थत रिनेलाि आपि ज्ञान म्हितो. ज्ञानािे हे स्वरूप शुिबुचिवादी मान्य करिार नाही. 
 

ज्ञानचनर्ममतीत बुिीिे कायइ कोिते हे उदाहरिानंी स्पष्ट करता येईल. बेकन, लॉक व ह्यमू 
ह्यानंीदेखील कदाचित ही उदाहरिे चदली असती. दैनंचदन जीवनात आपल्याला जे चवचवध अनुभव येतात 
त्यापंैकी अग्नीिी डोळ्याला येिारी तेजािी प्रिीती व अग्नीच्या जवळ उभे असताना त्विेला येिारी 
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उष्ट्ितेिी प्रिीती या दोन्ही प्रिीतींच्या संयोगातून अग्नी उष्ट्ि असतो हा पदाथइवैज्ञाचनक चनयम बुिी तयार 
करते. त्यािप्रमािे रात्री चनरचनराळ्या वळेी व चनरचनराळ्या चदवशी आकाशात पाचहलेल्या ग्रहाचं्या 
चठकािावंरून ग्रहाचं्या गचतचवषयक चनयमािें संशोधन बुिी करते. ताऱ्यािंी चवचवध स्थाने काल्पचनक रेषानंी 
जुळवनू बुिी ताऱ्यािंा मागइ आखते. हे मागइ काही डोळ्यानंा चदसत नसतात. 
 

ज्ञानासंबधंीच्या या संकल्पनेत मनाला अथवा बुिीला दुय्यम दजािे स्थान आहे असे जे मी म्हितो 
त्यािा अथइ असा आहे की, त्या संकल्पनेत एखादे चवधान सत्य की असत्य हा चनिइय देण्यािे कायइ बुिीकडे 
नाही. ग्रहािंा मागइ पूिइ वतुइळाकार असिे र्ष्ट आहे असे जरी मनाला ककवा बुिीला वाटले तरी प्रत्यक्षात तो 
तसा आहे की नाही यािा चनिइय र्ंचद्रयप्रिीती कडून होतो, बुिीकडून नाही. जडद्रव्य हे लहान लहान 
किािें बनलेले आहे. असे म्हिावयास तकइ बुिीमुळे मी प्रवृत्त होत असेन, कारि त्याचशवाय दाब देऊन 
जडद्रव्यािा आकार लहान कसा करता येतो हे नीट कळिार नाही. तथाचप येथे साचंगतलेला अिुवाद सत्य 
आहे की नाही हे र्ंचद्रयप्रिीतीनेि ठरचवले पाचहजे. अथात अिुवाद सत्य की असत्य या प्रश्नािे उत्तर 
साक्षात र्ंचद्रयप्रिीतीने चमळत नाही, कारि अिू अचतशय लहान असल्यामुळे डोळ्यानंा चदसू शकत नाहीत; 
पि अप्रत्यक्षरीतीने प्रिीती येऊ शकते. कारि डोळ्यानंी आपि अशा काही घटनािें चनरीक्षि करू शकतो 
की, त्यावरून अिुवादासंबंधीिे अनुमान मान्य कराव ेलागते. यावरून हे स्पष्ट होते की ज्ञानाच्या रिनेतील 
बुिीिे कायइ एका वगेळ्या अथाने दुय्यम ठरत नाही. तकइ बुिीचशवाय आपल्याला अचधक अमूतइ प्रकारिे 
ज्ञान चमळू शकत नसल्यामुळे, ज्ञानाच्या संघटनेत तकइ बुिी हे अचनवायइ साधन ठरते. उदाहरिाथइ ग्रह 
लंबगोलाकृतीत चफरतात ककवा जडद्रव्य हे अिूंिे बनलेले असते हे ज्ञान रं्चद्रयावंारारे आपल्याला होत नसते. 
र्ंचद्रयानंी केलेल्या चनरीक्षिाला तकइ बुिीिी जोड चमळाल्यानंतरि असे. अमूतइ चनष्ट्कषइ आपि काढू शकतो. 
 

ज्ञानाच्या अनुभववादी संकल्पनेनुसार ज्ञानचनर्ममतीत तकइ बुिीिे कायइ अचनवायइ आहे हे बेकनने 
ओळखले होते. तत्त्वज्ञानाच्या चवचवध पितींिे चववेिन करताना तो, शुिबुचिवाद्यािंी तुलना स्वतःच्या 
शरीरातून चनघिाऱ्या द्रव्यापासून जाळे चवििाऱ्या कोळ्याबरोबर करतो व जुन्या अनुभववाद्यािंी तुलना 
किाकिाने पदाथांिा संिय करिाऱ्या पि त्यात काही व्यवस्थापन न करिाऱ्या मंुग्याबंरोबर करतो. नवे 
अनुभववादी मात्र फुलाफुलातूंन रस गोळा करिाऱ्या, तो पिचविाऱ्या, त्यात स्वतःिे द्रव्य घालून त्यापासून 
दुसरा एक श्रेष्ठ दजािा पदाथइ चनमाि करिाऱ्या मधमाशा ंसारखे आहेत असे तो मानतो. अचतशय गमतीदार 
भाषेत बेकनने हा एक फार महत्त्वािा कायइक्रम माडंला आहे. सतराव्या व आठराव्या शतकातील 
अनुभववादी तत्त्वज्ञानंी तो चकतपत अनुसरला ते आपि आता पाहू. 
 

चनरीक्षिाने चमळचवलेल्या ज्ञानात तकइ बुिीने घातलेली भर कोिती? अमूतइ असे व्यवस्थात्मक संबधं 
सागंिे ही ती भर होय, असे आपि म्हटले आहे. तथाचप ह्या अमूतइ संबंधावंारारा नवीन मूतइ ज्ञान उपलब्ध होत 
नसेल तर त्या अमूतइ संबंधानंा फारसे महत्त्व उरत नाही. ते अमूतइ संबधं म्हिजे जर सवइसामान्य सत्ये 
असतील, तर केवळ पाचहलेल्या घटनानंाि ते लागू पडतात असे नसून अद्याप न पाचहलेल्या घटनानंाही ते 
लागू पडतात. भतूकालीन अनुभवािंीि माचहती फक्त त्यावरून चमळते असे नाही तर भचवष्ट्यकालीन 
अनुभवािें प्राक्कथनही त्यावरून करता येते. आचि तकइ बुिीने घातलेली भर हीि होय. चनरीक्षि भतू व 
वतइमानासंबंधी असू शकते पि तकइ बुिीच्या झेपेत भचवष्ट्यही येते. 
 

अमूतइ चनयमािें प्राक्कथनात्मक स्वरूप स्पष्ट होण्यासाठी काही उदाहरिे घेऊ. अग्नी उष्ट्ि असतो 
हा अनुभवानंी प्रस्थाचपत झालेला चनयम घ्या. त्याला आधारभतू असलेले चनरीक्षि भतूकालात जमा होत 
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असले तरी तो चनयम अनुभवाचं्या पलीकडे जातो व जेव्हा जेव्हा आपि अग्नी पाहू तेव्हा तेव्हा तो उष्ट्ि 
असेल असे प्राक्कथन त्या चनयमावरून आपि करू शकतो. तसेि ताऱ्याचं्या गचतचवषयक चनयमावंरून 
त्याचं्या भचवष्ट्यकालीन स्थानािें व त्या स्थानावंरून िदं्रग्रहिे व सूयइग्रहिे यािें प्राक्कथन आपि करू 
शकतो. जड द्रव्यासंबधंीच्या अिुचसिांतावरून रासायचनक चक्रयािें प्राक्कथन करता येते व नवीन 
रासायचनक द्रव्ये चनमाि करताना त्या चसिातंाच्या सत्यतेिी प्रिीती येते. खरे पाहाता, उद्योगधंद्यातील 
चवज्ञानािा वापर, वैज्ञाचनक चनयमाचं्या या प्राक्कथनात्मक स्वरूपावर आधाचरत आहे. कारि तेथे 
पूवइचनयोचजत कायइक्रमानुसार काम करिारी उपकरिे तयार करताना वैज्ञाचनक चनयमािंा मानचिते्र म्हिून 
उपयोग केलेला असतो. “ज्ञान ही शक्ती आहे.” या बेकनच्या प्रचसि विनावरून त्याला ज्ञानाच्या या 
प्राक्कथनात्मक स्वरूपािी स्वच्छ जािीव होती असे चदसते. 
 

परंतु तकइ बुिीला भचवष्ट्यासंबधंी कसे सागंता येते? नुसत्या तकइ बुिीला प्राक्कथनािी शक्ती नाही; 
चनरीक्षिािी जोड चतला चदल्यानंतरि ही शक्ती तकइ बुिीला प्राप्त होते, हे बेकनने ओळखले होते. चनरीचक्षत 
सामग्रीमध्ये ज्या तार्मकक चक्रयानंी आपि व्यवस्था लावतो व त्यापासून चनष्ट्कषइ काढतो त्या तार्मकक 
चक्रयामंध्ये तकइ बुिीिी प्राक्कथनात्मक पिती दडलेली असते. या तार्मकक चनष्ट्कषंिावरून आपि 
प्राक्कथनापयंत येत असतो. र्तकेि नव्हे तर, प्राक्कथन हा हेतू जर तार्मकक चनष्ट्कषइिाने साध्य करावयािा 
असेल तर तकइ शास्त्र केवळ नैगमणनक असून िालिार नाही, त्यात वैगमणनक पितींिाही समावशे केला 
पाचहजे. बेकनने हे ओळखले होते. 
 

आधुचनक अनुभववाद वरील भेदावर उभा आहे. तो भेद संचवधानाच्या उदाहरिावरून अचधक स्पष्ट 
होईल. “सवइ मानव मत्यइ आहेत, सॉके्रचटस मािूस आहे म्हिून सॉके्रचटस मत्यइ आहे.” हे सवांच्या पचरियािे 
उदाहरि घ्या. पूवती  स्पष्ट केल्याप्रमािे यातील चनष्ट्कषइ आधारचवधानात दडलेला आहे व चवश्लेषिामुळे तो 
उघड होतो. त्या चनष्ट्कषाने आधार-चवधानात व्यंचजत असलेल्या ज्ञानात काहीही भर पडत नाही. चनष्ट्कषाने 
आधार-चवधानािा काही भाग उघड होतो र्तकेि. आशयहीनता हा नैगमचनक अनुमानािा गाभा आहे आचि 
चनष्ट्कषइ अचनवायइपिे सत्य ठरावयास पाचहजे असेल तर तेवढी ककमत द्यावी लागते. उलटपक्षी “आतापयंत 
पाचहलेले सवइ कावळे काळे आहेत म्हिून जगातील सवइ कावळे काळे आहेत” हे अनुमान पहा. यातील 
चनष्ट्कषइ आधार-चवधानात व्यंचजत नाही; तो चनष्ट्कषइ न पाचहलेल्या कावळ्यासंंबंधी आहे. त्या चनष्ट्कषामुळे 
पाचहलेल्या कावळ्यािंा एक गुि न पाचहलेल्या कावळ्यानंा चिकटचवला जातो. यािा पचरिाम असा होतो 
की, चनष्ट्कषाच्या सत्यतेिी खात्री देता येत नाही. एखाद्या चदवशी फार दूरच्या अरण्यात कदाचित असा एक 
पक्षी भेटेल की त्याला कावळ्यािे र्तर सवइ गुिधमइ आहेत पि फक्त काळा रंगमात्र नाही. अशी शक्यता 
चवशषेतः कावळ्याचं्या प्रश्नापेक्षा चकतीतरी महत्त्वाच्या प्रश्नाबंाबत असताना सुिा अशा तऱ्हेिे अनुमान 
करण्यास आपि तयार असतो. आपल्याला जर सवइसामान्य सत्ये हवी असतील तर अशा अनुमानािी गरज 
आहे. आपि ज्या वस्तंूिे चनरीक्षि केलेले नाही अशा वस्तंूशी या सामान्य सत्यािंा संबंध पोित असल्यामुळे 
अशी अनुमाने आपिास पाचहजे असतात. आचि आपिास ती पाचहजे असतात म्हिून एखाद्या वेळेस त्यात 
िूक येईल हा धोका पत्करण्यासही आपि तयार असतो. अशा तऱ्हेच्या अनुमानाला वैगमणनक अनुमान 
म्हितात; आचि त्यातील या चवचशष्ट प्रकारास केवल–गिनात्मक णवगमनाचे (Induction by 
enumeration) अनुमान म्हितात. 
 

अनुभवाचश्रत चवज्ञानात वैगमचनक अनुमानावर भर देिे हे बेकनिे ऐचतहाचसक महत्त्व आहे. 
नैगमचनक अनुमानाच्या मयादा त्याने ओळखल्या होत्या. चनरीक्षिावंरून सामान्य सत्ये माडंावयािी 
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असतील व त्यावंरूि पुढील चनरीक्षिाबाबत प्राक्कथन करावयािे असेल तर नैगमचनक पिती उपयोगाच्या 
नाहीत असे त्याने आग्रहपूवइक माडंले. आधारचवधानाच्या कके्षत जर भचवष्ट्यकालीन गोष्टींिा अंतभाव होत 
असेल तरि नैगमचनक अनुमान प्राक्कथन करू शकते. “सवइ मािसे मत्यइ आहेत” या आधारचवधानात तुम्हा 
आम्हाप्रमािे न मेलेल्या मािसािंा अंतभाव होत असल्यामुळे आपिही एक चदवस मरिार आहोत हा चनष्ट्कषइ 
त्यावरून काढता येतो. परंतु अशा प्रकारच्या आधारचवधानािी रिना मात्र आपि वैगमचनक अनुमानावरि 
करू शकतो. म्हिून प्राक्कथनात्मक चसिातं नैगमचनक तकइ शास्त्राने प्रस्थाचपत करता येत नाही. त्यासाठी 
त्याला वैगमचनक तकइ शास्त्रािी जोड द्यावी लागते. अथात बेकनला फक्त ॲचरस्टॉटलप्रिीत नैगमचनक 
तकइ शास्त्र माहीत होते व ते तकइ शास्त्र पुढील काही शतकेपयंत तेवढ्यावरि थाबंले. हेि तकइ शास्त्र करि-ग्रांथ 
(Organon) या नावाच्या चलखािाचं्या संग्रहामधून मध्ययुगातील चववारानापंयइत पोिले. करि-गं्रथातील 
ॲचरस्टॉटलप्रिीत नैगमचनक तकइ शास्त्राला चवरोध करिारे नव–करि–ग्रांथ (Novum Organum) या 
नावािा गं्रथ बेकनने प्रचसि केला. अथात हे पुस्तक वैगमचनक तकइ शास्त्राच्या र्चतहासातील पचहलाि प्रयत्न 
असल्यामुळे त्यात बऱ्याि उिीवा आहेत. पि तरीदेखील जगातील वाङ्मयात त्यािे स्थान फार श्रेष्ठ आहे. 
 

वैगमचनक तकइ शास्त्र चनमाि करताना बेकनिी दृष्टी रिनात्मक होती. त्यामुळे तो जुन्या अनुभववादी 
पितींच्याही पुढे जातो. उदाहरिाथइ, सेक्स्टर एंचपचरकसने तकइ शास्त्रातील संचवधानावर त्यातंील 
आशयचहनतेबद्दल हल्ले िढचवले तरी त्यास वैगमचनक तकइ शास्त्रािा उपयोग मान्य नव्हता. ज्ञान प्रस्थाचपत 
करण्यासाठी ते योग्य नाही असे त्यािे मत होते. गचिताच्या धतती वर चनरपेक्ष चनचिती असलेल्या ज्ञानािी 
रिना करिे हा ग्रीकािंा आदशइ होता. चब्रचटश अनुभववादाने हा आदशइ बाजूस सारला. हे ऐचतहाचसक कायइ 
केल्यामुळेि चब्रचटश अनुभववाद आधुचनक वैज्ञाचनक तत्त्वज्ञानािा अग्रदूत ठरतो. 
 

बेकनने वैगमचनक तकइ शास्त्रावर भर चदला असला तरी त्यातील कमकुवतपिािी त्याला पूिइ 
जािीव होती. हा कमकुवतपिा नाहीसा करण्यासाठी त्याने एक पिती शोधुन काढली. चनरीक्षि केलेल्या 
घटनािंी तो एका समान गुिधमाच्या अनुरोधाने वगेवगेळ्या गटातं चवभागिी करतो. ज्या घटनात उष्ट्िता 
चनमाि होते अशा चवचवध घटना तो एका कोष्टकात जमा करतो, ज्या घटनातं उष्ट्िता चनमाि होत नाही 
अशा घटना दुसऱ्या कोष्टकात जमा करतो व ज्या घटनातं उष्ट्िता वगेवगेळ्या प्रमािात चनमाि होते अशा 
घटना चतसऱ्या कोष्टकात जमा करतो. अथात त्याच्या या वगइवारीला चठगळाच्या गोधडीिे स्वरूप येते, 
कारि घोड्याच्या चलदीत आढळिारी उष्ट्िता व िदं्राच्या प्रकाशात आढळिारा उष्ट्ितेिा अभाव 
यासंारख्या दोन चनरीक्षिािंी तो एकत्र तुलना करतो. तरीही वगती करि ही वैज्ञाचनक संशोधनािी पचहली 
पायरी आहे. गचिती पदाथइचवज्ञानाला उपयोगी अशा वैगमचनक पितीिी मीमासंा करिे बेकनला शक्य 
नव्हते, कारि त्याच्यावळेी गचिती चवज्ञानाला नुकतीि कुठे सुरवात झाली होती. अथात गचॅलचलओ हा 
बेकनिा समकालीन असला तरी त्याच्या गचिती पिती बेकनच्या वैगमचनक वगइवारीपेक्षा श्रेष्ठ होत्या ही 
गोष्ट खरीि. परंतु गचिती अभ्युपगम पिती व चतच्यात अनुस्यूत असलेले सवइ अथइ यािंी वाढ होण्यापूवती  
चतिी ताचत्त्वक मीमासंा होिे शक्य नव्हते (प्रकरि ६ पाहा). बेकनच्या मृत्यूनंतर साठ वषांनी जेव्हा 
न्यटूनिा गुरुत्वा कषइिािा चसिातं प्रस्थाचपत झाला तेव्हा वैगमचनक अनुमानाच्या जोडीला नैगमचनक 
तकइ शास्त्रािा उपयोग कसा करून घ्यावा हे माहीत झाले. पदाथइचवज्ञानाच्या प्रगतीला गचिताने चकती मोठी 
मदत केली हे चविारात न घेता वैज्ञाचनक पितींिा अभ्यास करण्याबद्दल कुिाला दोष द्यायिाि असेल तर 
तो बेकनला न देता, त्याच्यानंतर होऊन गेलेल्या अनुभववाद्यानंा चवशषेतः जॉन स्टुअटइ चमलला द्यावा 
लागेल. बेकननंतर अडीिश ेवषांनी चमलने जे वैगमचनक तकइ शास्त्र माडंले त्यात गचिती पितीिा अंतभाव 
जवळ जवळ नाहीि. मूलतः बेकनच्याि असलेल्या कल्पना त्याने वगेळ्या पितीने माडंल्या र्तकेि. 
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बेकनिे वैगमचनक तकइ शास्त्र बाळबोध वळिािे आहे. सामान्यबुिीिी मािसे ज्या चनयमािा 
व्यवहारात उपयोग करतात त्या चनयमावर ते आधारलेले आहे, आचि तरीही वैज्ञाचनक त्यािा अव्हेर करू 
शकत नाही. वैज्ञाचनक पितींिी जेव्हा नुकतीि सुरुवात झाली होती व त्याचं्या यशामुळे जेव्हा 
त्याचं्याबद्दलच्या अपेक्षा उंिावल्या होत्या, त्यावळेी या पितींवर टीका न होिे स्वाभाचवक होते. बेकनिे 
वैगमचनक तकइ शास्त्र अवैज्ञाचनक होते अशी टीका काही र्चतहासकार करतात. परंतु त्यानंी हे लक्षात ठेवले 
पाचहजे की त्यािें मानदंड बेकननंतरच्या काळातील आहेत. 
 

बेकन हा अनुभववादािा द्रष्टा होता, लॉक नेता होता व ह्यमू चिचकत्सक होता. अनुभतूींच्या 
सामान्यीकरिातून वैगमचनक पितीने ज्ञान चनष्ट्पन्न होते ही बेकनिी अनुभववादी उपपत्ती लॉकने 
अंगीकारली. तथाचप सवइ संश्लेषिात्मक ज्ञान अनुभवाचश्रत आहे की नाही याबद्दल लॉक स्पष्ट खुलासा 
करीत नाही. गचिती ज्ञान संश्लेषिात्मक असले तरी त्या ज्ञानात चनरपेक्ष चनचिती आहे असे तो मानतो व 
म्हिून अनुभवाचश्रत ज्ञानापासून गचिती ज्ञान तो वगेळे करतो. त्याच्या मते अचनवायइपिे सत्य असलेली 
चवधाने एक तर “क्षलु्लक” असतात ककवा “आशययुक्त” असतात. पुढील काळात काटंने “संश्लेषिात्मक” 
चवधाने व “चवश्लेषिात्मक” चवधाने अशी चवधानािंी जी वगइवारी केली त्यािीि बीजे येथे चदसतात. या 
दृष्टीने जर त्याच्या म्हिण्यािा अथइ लावला तर तो अनुभवपूवइ संश्लेषिात्मक तत्त्वािंा पुरस्कता ठरतो. 
अथात आपल्या चलखािातून अनुभवपूिइ संश्लेषिात्मक तत्त्वािंा लॉकने स्पष्टपिे मान्यता चदलेली नाही. 
परंतु नैचतक चनिइयािंी सत्यता गचिती चनयमाचं्या सत्यतेसारखीि असते असा त्यािा चसिातं असल्यामुळे 
नीती व ज्ञान याचं्यातील समातंरतेिा तो पुरस्कता ठरतो व त्यामुळे गचिताच्या चवश्लेषिात्मक स्वरूपाच्या 
संकल्पनेशी सुसंगत न ठरिारे चनष्ट्कषइ त्याच्या चलखािात आले आहेत. 
 

अनुभववादाच्या प्रारंभीच्या अवस्थेत त्याच्या संकल्पना एकमेकाशी सुसंगत चदसत नाहीत. गचित 
व तकइ शास्त्र यासंह सवइ संकल्पना अनुभवावंारारे आपल्या मनात चशरतात या तत्त्वापुरता लॉकिा अनुभववाद 
मयाचदत होता. तरीदेखील, सवइ संश्लेषिात्मक ज्ञानाच्या सत्यतेिे प्रमाि अनुभवि हा चसिातं मान्य 
करण्यास तो तयार नव्हता. अशाि तऱ्हेिी अचिचकत्सक वृत्ती त्याच्या र्तर संकल्पनातं चदसते. सखोल 
चिचकत्सा न करता तो वैगमचनक अनुमान पिती स्वीकारतो व सवइ प्रकारिे अनुभवाचश्रत ज्ञान चमळचवण्यािे 
चवगमन हे उपयुक्त साधन आहे असे मानतो. या साधनाच्या उपयुक्ततेला हरकत घेऊन अनुभववादाच्या 
पायालाि सुरंुग लावता येतो ही गोष्ट बेकन व लॉक याचं्या लक्षात आली नाही. अनुभवाचश्रत तत्त्वज्ञानाला 
हा सुरंुग लावण्यािे काम ह्यमूने केले. 
 

ह्यमूने जेव्हा मानवी आकलना बांधीची णवचारिा (Inquiry Concerning Human understanding) 
हा गं्रथ चलचहला त्यावेळी नव-करि-ग्रांथ चलहून शभंर वष ेलोटली होती. तथाचप ह्यमूच्या वळेी जे तकइ शास्त्र 
रूढ होते त्यातील चसिातं मूलतः बेकनिेि होते. म्हिून वैज्ञाचनक अनुमानािे स्वरूप केवल–गिनात्मक 
चवगमनाच्या स्वरूपािेि असते असे ह्यमूने गृहीत धरले. वर कावळ्याच्या उदाहरिाने या चवगमनािे स्वरूप 
आपि स्पष्टपिे पाचहले आहेि. ह्यमूिा हा चविार चववाद्य आहे व वैगमचनक चनष्ट्कषािे अनेक प्रकार असतात 
ही गोष्ट गचिती पदाथइचवज्ञानाच्या प्रत्येक अभ्यासकाला माहीत आहे. 
 

वैगमचनक चनष्ट्कषािी सत्यता चसि करण्यासाठी एक साधन म्हिून न्यटूनच्या पदाथइचवज्ञानात 
गुंतागुंतीच्या वैगमचनक प्रचक्रयेिा वापर करण्यात आला आहे. तरीदेखील त्याच्या या अनुमानपितीिे 
रूपातंर केवल–गिनात्मक चवगमनासारख्या साध्या चवगमनपितीत करता येईल असे उघडपिे तरी 
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चदसत नाही. परंतु या प्रश्नािा चविार आपि पुढे करू. या चठकािी फक्त पुढील चनष्ट्कषािी दखल घेऊन 
ठेव.ू आधुचनक चवश्लेषिावरून असे चदसते की, वैगमचनक अनुमानाच्या सवइ प्रकारािें रूपातंर पयायाने 
केवल–गिनात्मक चवगमनाच्या स्वरूपात करता येते. त्यामुळे वैगमचनक पितींिा चविार करताना या 
सवांत साध्या पितीिा चविार केला तरी ते पुरेसे ठरते. ह्यमूने तेि केले. 
 

अनुभववादािी संकल्पना सुस्पष्ट असण्याच्या बाबतीत लॉकपेक्षा ह्यमू श्रेष्ठ ठरतो. नीचत व ज्ञान 
याचं्यामधील समातंरता ह्यमूने मान्य केली नाही. तसेि नैचतक चनिइय म्हिजे वास्तवतेसंबंधीिी चवधाने 
नव्हेत हे त्याने स्पष्टपिे ओळखले होते. तो म्हितो की नैचतक चनिइयामंधून आपल्या पसंतीच्या अगर 
नापसंतीच्या भावनेिा आचवष्ट्कार होत असतो र्तकेि. म्हिजे “सद्गुि ककवा दुगुइि यामंधील फरक हा 
तकइ बुिीच्या ग्रहिािा चवषय नव्हे.” अशा रीतीने नीतीशास्त्राला आधार चमळचवण्याच्या हेतूने ज्यानंा 
अनुभवपूवइ संश्लेषिात्मक तत्त्वािंा चसिातं माडंावा लागला त्याचं्या िुका त्याने केल्या नाहीत. त्यामुळेि तो 
नीचतशास्त्राच्या हेतूत न गुरफटता ज्ञानाच्या स्वरूपाि स्वतंत्र चविार करू शकला. त्याने असा चनष्ट्कषइ 
माडंला की, सवइ ज्ञान एक तर चवश्लेषिात्मक आहे ककवा अनुभवजन्य तरी आहे; गचित व तकइ शास्त्र 
चवश्लेषिात्मक आहे सवइ संश्लेषिात्मक ज्ञान अनुभवजन्य आहे. त्याच्या मते अनुभवजन्य या शब्दातील 
“जन्य” या पदािा अथइ, संश्लेषिात्मक ज्ञान रं्चद्रयप्रिीतीमधून केवळ उत्पन्न होते र्तका मयाचदत नाही तर 
त्या ज्ञानािी सत्यता देखील रं्चद्रयप्रिीतीवर अवलंबून असते असा व्यापक आहे. म्हिून ज्ञानात बुिीने 
घातलेली भर आशयहीन स्वरूपािी असते. 
 

गचितापुरता चविार केला तर ह्यमूिे हे चवविेन चटकाऊ पायावर उभे नाही. एकोचिसाव्या 
शतकातील गचितज्ञानंी युस्क्लडेतर भचूमतीवारारे या समस्येला चदलेले उत्तर त्यास माहीत नव्हते. त्यामुळे 
भचूमती तकइ बुचिमूलक असूनही चतच्या साहाय्याने चनरीक्षिािे प्राक्कथन करता येते. भचूमतीच्या या चवारचवध 
स्वरूपािे स्पष्टीकरि तो करू शकला नाही. या प्रश्नािे स्वरूपि त्याला नीटसे समजले नव्हते असे चदसते. 
चवगमनाच्या समस्येबाबत ज्याप्रमािे चवगमनाच्या सवइ प्रकारानंा केवल-गिनात्मक चवगमनािे रूप देता येते 
असे त्याने मानले त्यािप्रमािे या दुसऱ्या समस्येबाबतही उत्तरे देताना पुढील काळातील चनष्ट्कषािी बीजे 
त्याच्या चविारात होती असे चदसते. अथात हे केवळ सुदैव म्हिावयास हवे, कारि अशा संकल्पनेबाबत 
योग्य प्रकारिा युस्क्तवाद त्याने केलेला नाही. या एकसंपाताला अत्युच्च प्रचतभेिा चवलास म्हिण्यापेक्षा एक 
सुयोग म्हििे मी अचधक पसंत करतो. उलट नीती व ज्ञान याचं्यातील समातंरता नाकारताना त्याने जो 
योग्य असा तार्मकक पुरावा चदला आहे, तेथे त्याच्या प्रचतमेिा खरा चवलास आहे असे मला वाटते. 
तत्कालीन चविारप्रवाहाचवरुि जाऊन त्याने आपल्या मतािंा जो सुसंगतपिे पाठपुरावा केला त्याबद्दल 
त्यािी प्रशसंा केली पाचहजे. 
 

त्याच्या चवगमनासंबधंीच्या ििेत ही सुसंगती आढळते. बुिीने ज्ञानात घातलेली सवइ भर जर 
चवश्लेषिात्मक मानली तर चवगमनािा उपयोग चनष्ट्कषइ काढण्यासाठी करताना चकतीतरी गंभीर अडििी 
चनमाि होतात. या अडििींकडे लक्ष वधेिे हे तत्त्वज्ञानाच्या र्चतहासातील ह्यमूिे फार मोठे कायइ आहे. 
गचितातील ज्ञान संश्लेषिात्मक असते की चवश्लेषिात्मक असते या वादात न चशरताही या प्रश्नािा चविार 
करिे शक्य आहे. वैगमचनक अनुमान चवश्लेषिात्मक नसते, हा मुद्दा ह्यमूने अचतशय स्पष्ट केला आहे. 
त्यासाठी वैगमचनक चनष्ट्कषाला चवरोधी असिाऱ्या चवधानािंीि कल्पना आपि सहज करू शकतो या 
वस्तुस्स्थतीकडे तो बोट दाखचवतो. उदाहरिाथइ, आतापयइत पाचहलेले सवइ कावळे जरी काळे असले तरी 
पुढे जो कावळा आपि पाहिार आहोत तो कदाचित पांढराही असू शकेल अशी चनदानपक्षी कल्पना तरी 
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आपि करू शकतो. वैगमचनक अनुमानाला आपि चिकटून राहात असल्यामुळे पुढिा कावळा पाढंरा 
असेल यावर आपि चवश्वास ठेविार नाही. परंतु शक्यतािंा चविार करताना चवश्वासािा प्रश्न अप्रस्तुत 
ठरतो. आधारचवधानािंा त्याग न करता देखील काढलेला चनष्ट्कषइ िुकीिा आहे यािी आपि कल्पना करू 
शकतो. आधारचवधाने यथाथइ व चनष्ट्कषइ अयथाथइ असे होण्यािी शक्यता असल्यामुळे वैगमचनक अनुमाने 
तार्मककदृष्टीने अचनवायइ असत नाहीत असे चसि होते. अशा रीतीने चवगमनािे स्वरूप चवश्लेषिात्मक नाही 
हा ह्यमूने माडंलेला पचहला चसिातं आहे. 
 

मग वैगमचनक अनुमानािा आपि जो वापर करतो त्यािे समथइन कसे करावयािे? प्रत्यक्ष 
अनुभवाने अशा अनुमानािे प्रामाण्य शाचबत करता येईल काय यािी ह्यमू ििा करतो. अशा तऱ्हेिी शक्यता 
बेकन व लॉक यानंी गृहीत धरली असावी असे चदसते. पि चवगमनाच्या प्रामाण्यािी ििा त्यानंी केली नाही. 
ज्या ज्या वळेी आपि चवगमनािा वापर केला त्या त्या वेळी तो यशस्वी ठरला म्हिून तसल्या अनुमानािा 
पुन्हा वापर करिे योग्य ठरते असा युस्क्तवाद आपिास करता येईल. परंतु ह्यमूने असे दाखवनू चदले आहे 
की, या युस्क्तवादाच्या रिनेवरूनि त्यािे समथइन फसव े ठरते. ज्या अनुमानावरून आपि वैगमचनक 
अनुमानािे समथइन करू र्स्च्छतो ते अनुमानि मुळात वैगमचनक आहे : चवगमनावर आपि चवश्वास ठेवतो 
कारि आतापयंत चवगमन यशस्वी ठरले आहे. हे अनुमान वरील कावळ्याच्या उदाहरिासारखेि आहे. 
अशा रीतीने आपि वतुइळाति फेऱ्या मारतो. चवगमन जर चवश्वसनीय मानले तरि चवगमनािी चवश्वसनीयता 
चसि करता येते; अशा तऱ्हेिा युस्क्तवाद वतुइळाकार असतो व त्यामुळे तो कोलमडतो. या कारिाने, 
चवगमनािे समथइन अनुभवाच्या आधारे करता येत नाही हा ह्यमूिा दुसरा चसिातं आहे. 
 

वैगमचनक अनुमान असमथइनीय आहे, हा आपल्या चिचकत्सेिा चनष्ट्कषइ आहे, असा त्यािा दावा 
आहे. या चनष्ट्कषािे गाभंीयइ आपि नीट समजून घेतले पाचहजे. ह्यमूिा हा चनष्ट्कषइ खरा मानला तर 
प्राक्कथनािे आपले साधनि मोडून पडते व मग भचवष्ट्यकालासंबधंी अंदाज करण्यासाठी कोितेि साधन 
आपल्याजवळ उरत नाही. रोज सकाळी सूयइ उगवताना आपि पाहतो व उद्याही तो उगवले असा आपला 
चवश्वास असतो. पि तो चनचितपिे उगवेल असे आपि चसि करू शकत नाही. नद्यािें पािी पवइतावरून 
खाली वाहते हे आपि पाहतो व उद्याही ते यािप्रमािे पवइतावरून खाली येईल असा आपला चवश्वास 
असतो. परंतु ते आपि चसि करू शकत नाही. नद्या पवइतावरून खाली न उतरता, जर उद्या उलट्या वाहू 
लागल्या तर? तुम्ही म्हिाल, यावर चवश्वास ठेवण्यार्तका मी मूखइ नाही. पि असा चवश्वास ठेविे 
मूखइपिािे आहे हे कशावरून? तुम्ही म्हिाल, नद्या अशा उलट्या चदशते वाहताना मी कधीही पाचहल्या 
नाहीत आचि भतूकालीन अनुभवावरून अशा तऱ्हेने भचवष्ट्यकालाबाबत केलेले माझे अनुमान आजपयंत खरे 
ठरले आहे. आचि र्थेि तुम्ही ह्यमूने दाखवनू चदलेल्या तकाभासाला बळी पडता. वैगमचनक अनुमानािा 
उपयोग करून तुम्ही चवगमन चसि करीत आहात. पुनःपुन्हा आपि त्याि जाळ्यात सापडतो. चवगमन चसि 
करता येत नाही हे लक्षात आल्यावर आपि अनेक वैगमचनक अनुमाने करतो आचि म्हितो की, जर 
चवगमनाच्या आधारभतू तत्त्वावर चवश्वास ठेवला नाही तर आपि मूखइ ठरू. 
 

अनुभववाद्यापंुढील उभयापत्ती ही अशी आहे; एक तर तो एकाचंतक अनुभववादी असतो व तो 
चवश्लेषिात्मक चवधाने आचि अनुभवातूंन चनष्ट्पन्न होिारी चवधाने याखंेरीज कोितेि ज्ञान मान्य करीत 
नाही—आचि मग त्यामुळे वैगमचनक अनुमाने तो करू शकत नाही व भचवष्ट्यकालासंबधंीिे कोितेही चवधान 
त्यास सोडून द्याव ेलागते; ककवा वैगमचनक अनुमाने तो मान्य करतो–आचि मग त्यामुळे अनुभवातूंन चनष्ट्पन्न 
न होिारी अचवश्लेषिात्मक तत्त्वे मान्य करावी लागतात आचि अनुभववादि सोडून द्यावा लागतो. अशा 
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रीतीने पराकोटीिा अनुभववादी भचवष्ट्यकालासंबंधीिे ज्ञान अशक्य आहे अशा चनष्ट्कषाला येतो. परंतु 
ज्ञानात जर भचवष्ट्यकालीन घटनािंा समावशे होिार नसेल तर ते ज्ञान कसले? केवळ भतूकालात 
पाचहलेल्या पदाथांमधील संबधंािंा वृत्तातं म्हिजे ज्ञान नव्हे; ज्ञानाने भौचतक पदाथांमधील वस्तुचनष्ठ चनयम 
जर स्पष्ट व्हावयािे असतील तर त्या ज्ञानात चवश्वसनीय प्राक्कथनािंा अंतभाव होिे आवश्यक आहे. म्हिून 
एकाचंतक अनुभववादी ज्ञानािी शक्यताि नाकारतो. 
 

बेकन, लॉक व ह्यमू याचं्या अचभजात अनुभववादािा काळ येथे संपतो. आचि एकापरीने येथेि 
अनुभववादािी अखेर होते. कारि ह्यमूने चवगमनािे जे चवश्लेषि केले आहे त्यािा हाि अथइ होतो. ह्यमूच्या 
चिचकत्सेमुळे आपि अनुभववादापासून अज्ञयवादापयंत येऊन पोितो. त्याच्या चिचकत्सेतून 
भचवष्ट्यकालासंबधंीच्या अज्ञानािे तत्त्वज्ञान चनमाि होते. हे तत्त्वज्ञान असे सागंते की; भचवष्ट्यासंबधंी मला 
काहीही माहीत नाही, र्तकेि काय ते मला माहीत आहे. अनुभववादालाि नष्ट करू पाहिारा हा चनष्ट्कषइ 
काढल्याबद्दल ह्यमू किरला नाही. अनुभववादाने स्वतः प्रभाचवत झाला असताही अशा तऱ्हेिा चनष्ट्कषइ 
काढल्याबद्दल त्याच्या तकइ कठोर बुचिमते्तिी आपि प्रशसंा केली पाचहजे. तथाचप ह्यमू आपला चनष्ट्कषइ 
मोकळ्या मनाने सागंत असला व स्वतःला संशयवादी म्हिवीत असला तरी तो आपल्या चनष्ट्कषािी 
शोकाचंतका मान्य करण्यास तयार नाही. वैगमचनक अनुमानावर चवश्वास ठेविे ही एक सवय आहे असे 
म्हिून तो आपला कटू चनष्ट्कषइ सुसह्य करण्यािा प्रयत्न करतो. ह्यमू वािल्यावर असे वाटते की, अशा 
प्रकारच्या स्पष्टीकरिाने त्यािे शकंासमाधान झाले असावे व चवगमनावरील आपल्या चवश्वासािे हे 
मानसशास्त्रीय स्पष्टीकरि त्याला पुरेसे वाटले असावे. ह्यूम हा काही जहाल मतवादी नव्हता तर तो 
परंपरावादी चब्रचटश टोरी होता. बौचिकदृष्ट्ट्या तो बडंखोर होता. पि त्यािी जगण्यािी वृत्ती बंडखोरीिी 
नव्हती. त्यामुळे असे िमत्काचरक दृश्य चदसते की, अनुभववादी तत्त्वज्ञानावर त्याने चबनतोड आके्षप घेतले 
आचि त्यातूंन चनष्ट्पन्न होिारे चनष्ट्कषइ हसत हसत त्यानेि धुडकावनू लावले. 
 

ह्यमूिा हा उदासीनतावाद आम्हास मान्य नाही. चवगमन ही सवय आहे, हे आम्ही अमान्य करिार 
नाही. ती सवय आहेि. पि ती सवय योग्य आहे की अयोग्य आहे हे समजून घेतले पाचहजे. ही सवय टाकून 
देिे कठीि आहे हेही आम्ही जाितो. उद्याला पािी उताराकडून िढाकडे वाहू लागेल असे समजून आपले 
व्यवहार करिे कुिाला शक्य होईल? तथाचप चवगमनाच्या सवयीने तयार झालेली आपली मनोवृत्ती दृढ 
असली व एखाद्या व्यसनाप्रमािे ती सवय सुटिे कचठिही असले तरी त्यापासून मुक्त होण्यािा आपि 
प्रयत्न करावयािा की नाही हे तरी आपिास समजले पाचहजे. चवगमन ही सवय आहे की नाही ककवा ती 
आपि सोडून देऊ शकू की नाही हा प्रश्न चवगमनाबाबतच्या तकइ शास्त्रीय समस्येच्या दृष्टीने अप्रस्तुत आहे. 
अनुभवावारारे भचवष्ट्यकालासंबधंीिे ज्ञान चमळिे शक्य आहे की नाही, चमळत असेल तर ते कोित्या अथाने 
चमळते, हा खरा प्रश्न आहे. अनुभववादी तत्त्वज्ञाला या प्रश्नािे उत्तर चमळवावयािे आहे. या प्रश्नािे उत्तर 
जर तो देऊ शकत नसेल तर अनुभववाद अयशस्वी ठरतो हे त्याने मोकळ्या मनाने मान्य करिे बरे! 
 

अनुभववाद व शुिबुचिवाद यािंी जर तुलना केली तर त्यातं एक प्रकारिा चवचित्र समतोल 
आढळतो. शुिबुचिवादी तत्त्वज्ञ अनुभवाचश्रत ज्ञानािी रिना गचिती आकृतीबधंाच्या धतती वर करतो आचि 
भौचतक जगासंबधंीिे चनयम करण्यािे काम तकइ बुिीवर सोपवतो, आचि म्हिून अनुभवाचश्रत ज्ञानािा प्रश्न 
तो सोडव ूशकत नाही. उलट अनुभववादी तत्त्वज्ञािा, र्ंचद्रयप्रिीतीच्या साहाय्याने अनुभवाचश्रत ज्ञानािी 
चनष्ट्पत्ती करण्यािा प्रयत्नही चनष्ट्फळ ठरतो, कारि अनुभवाचश्रत ज्ञानात चवगमनािी अचवश्लेषिात्मक 
पिती अगोदरि गृहीत धरलेली असते व ही पिती अनुभवजन्य मानता येत नाही. म्हिून अनुभववादी 



 

 

अनुक्रमणिका 

तत्त्वज्ञही अनुभवाचश्रत ज्ञानाच्या प्रामाण्यािा प्रश्न सोडव ू शकत नाही. अथात अनुभववादी तत्त्वज्ञ 
शुिबुचिवाद्यानंी केलेल्या िुका करीत नाही; तो चित्रात्मक भाषा वापरीत नाही, चनरपेक्ष चनचितीिे स्वप्न 
उराशी बाळगीत नाही, नैचतक आदेशािंा पाया तयार करता यावा म्हिून बोधात्मक ज्ञानािी रिना करीत 
नाही. परंतु तकइ बुिीच्या शक्तीिा उपयोग चवश्लेषिात्मक तत्त्वे प्रस्थाचपत करण्यापुरता मयाचदत ठेवल्याने 
तो एका वगेळ्याि अडििीत सापडतो : अनुभवाचश्रत ज्ञान भतूकालावरून भचवष्ट्यकालात कसे डोकाव ू
शकते यािे म्हिजेि ज्ञानाच्या प्राक्कथनात्मक स्वरूपािे स्पष्टीकरि तो देऊ शकत नाही. 
 

यावरून साहचजकि असा चनष्ट्कषइ चनघतो की, अनुभववादात काहीतरी मूलभतू िूक असली 
पाचहजे. सवइ ज्ञानाला आदशइभतू ज्ञान म्हिजे गचिती ज्ञान असे मानण्यात शुिबुचिवाद्यानंी िूक केली. 
जगातील सवइ ज्ञान तकइ बुिीतून चनमाि होते, चनदान मूलतः तकइ बुिीतून चनमाि होते असे त्यानंा 
दाखवावयािे होते; अनुभववाद्यानंी ही िूक सुधारली. अनुभवाचश्रत ज्ञान रं्चद्रय प्रिीतीमधून चनष्ट्पन्न होते, 
तकइ बुिीिे कायइ फक्त चवश्लेषिात्मक संबधं प्रस्थाचपत करिे र्तकेि असते व सवइ संश्लेषिात्मक ज्ञान 
चनरीक्षिाच्या पितीिे असते असा त्यानंी आग्रह धरला. तथाचप चनरीक्षिात्मक ज्ञान भतूकाल व 
वतइमानकाल याचं्या पुरतेि मयाचदत असते; भचवष्ट्यकालासंबंधीिे ज्ञान चनरीक्षिात्मक नसते. या भेदामधून 
उत्पन्न होिाऱ्या अडििीिी जुन्या अनुभववाद्यानंा कल्पना नव्हती. भचवष्ट्यकालाबाबतच्या प्राक्कथनािा 
खरेपिा ककवा खोटेपिा नंतरच्या चनरीक्षिाने ठरत असल्यामुळे, भचवष्ट्यकालासंबंधीिे ज्ञानही 
चनरीक्षिात्मक पितीिेि असते असे त्यानंी मानले. परंतु त्याचं्या हे लक्षात आले नाही की, आपि ज्या 
घटनेिे प्राक्कथन करतो त्या प्राक्कथनािी सत्यता ती घटना घडण्यापूवती ि आपिाला समजून घण्यािी र्च्छा 
असते आचि ज्ञान जेव्हा चनरीक्षिात्मक असते तेव्हा ते भचवष्ट्यकालीन घटनासंंबधंी असत नाही. ह्यमूने ही 
अडिि ओळखली होती. परंतु ज्या संकल्पनेत भचवष्ट्यकालासंबधंीिे ज्ञान भतूकालातील घटनाचं्या 
ज्ञानासारखेि असते असे गृहीत धरले आहे ती संकल्पना ह्यमू सोडू शकत नव्हता. त्यामुळे त्याने असा 
चनष्ट्कषइ काढला की, चवज्ञानाच्या प्राक्कथनात्मक पिती असमथइनीय आहेत व भचवष्ट्यकालासंबंधीिे ज्ञान 
आपि चमळव ूशकिार नाही. 
 

अनुभववादाच्या आधुचनक संकल्पनेत पूवती िी िूक उमगलेली आहे. भतू व भचवष्ट्यकालासंबंधीिी 
चवधाने एकाि जातीिी मानली तर भचवष्ट्यकालासंबंधीच्या चवधानािें समथइन करता येत नाही. म्हिून 
आपि असे अनुमान करतो की, भचवष्ट्यकालासंबधंीच्या चवधानािंा अथइ वगेळ्या पितीने लावला पाचहजे. 
भतूकालासंबंधीिे ज्ञान व भचवष्ट्यकालासंबधंीिे ज्ञान यात मूलभतू फरक आहे असा त्यािा अथइ घेतला 
पाचहजे. भचवष्ट्यकालासंबंधीच्या ज्ञानािे स्वरूप माहीत आहे असे गृहीत धरून ते ज्ञान चमळचविे कसे शक्य 
आहे असा प्रश्न चविारण्याऐवजी आपि पुढील प्रश्न चविारू शकतो. भचवष्ट्यकालासंबंधीिी चवधाने 
समथइनीय ठरण्यासाठी त्या ज्ञानािे स्वरूप कसे असले पाचहजे? 
 

अशा तऱ्हेने प्रश्नािे स्वरूप उलटे करून तो माडंिे ह्यमूला शक्य नव्हते. चवगमनावर त्याने केलेली 
टीका ही त्यािी र्तकी महत्त्वािी कामचगरी आहे की तत्त्वज्ञानाच्या र्चतहासात त्यािे स्थान तेवढ्यानेि 
अढळ ठरते. मी पूवती  म्हटल्याप्रमािे तत्त्वज्ञानािी प्रगती तत्त्वज्ञानंी चदलेल्या उत्तरावंरून न पाहता त्यानंी 
उपस्स्थत केलेल्या प्रश्नावंरून पाचहली पाचहजे. आचि हे म्हििे ह्यमूलाही लागू आहे. चवगमनाच्या 
समथइनािा प्रश्न उपस्स्थत करण्याबद्दल व त्या समथइनातील अडििी दाखवनू चदल्याबद्दल आपि ह्यमूला 
श्रेय चदले पाचहजे. त्याने चदलेल्या उत्तरािा आपल्याला उपयोग नाही. 
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चब्रचटश अनुभववादावर या चनिइयातून उत्पन्न होिारी टीका व वर शुिबुचिवादावर उपस्स्थत 
केलेले आके्षप यातं एक चवचित्र प्रकारिे साम्य आहे. चब्रचटश अनुभववाद व शुि बुचिवाद यात अंतगइत फरक 
असला तरी शुिबुचिवाद्यानंी केलेली एक मूलभतू िूक अनुभववाद्यांनी पुन्हा केलीि. त्यानंीही ज्ञानािे 
परीक्षि तटस्थ चनरीक्षकाच्या अचलप्तवृत्तीने केले नाही. त्यानंीही ज्ञानािे पचरक्षि पूवइचनयोचजत ध्येय चसि 
करण्याच्या हेतूनेि केले. आपल्याला पाचहजे असलेली ज्ञानािी रिना त्यात चमळावी अशा हेतूने त्यानंी 
ज्ञानािे एक चित्र तयार केले व त्यावरून ज्ञानाच्या स्वरूपािा अभ्यास केला. हीि ती िूक होय. 
अनुभवाचश्रत चवज्ञानातील मूलभतू तत्त्व ेगचितार्तकी चवश्वसनीय असली पाचहजेत असा शुिबुचिवाद्यािा 
दृचष्टकोि असतो; तर गचिती चवश्वसनीयतेऐवजी चनरीक्षिात्मक चवश्वसनीयतेिा आग्रह धरून अनुभववादी 
अशी मागिी करतो की, भचवष्ट्यकालासंबधंीच्या प्रत्येक वाक्यािी चवश्वसनीयता भतूकालासंबधंीच्या 
वाक्यार्तकीि असली पाचहजे. चनसगाच्या चक्रया तकइ बुिीनुसार का व्हाव्यात हा प्रश्न शुिबुचिवाद्यासंमोर 
उभा राहतो तर चनरीक्षिातील चवश्वसनीयतेवरून प्राक्कथनािी चवश्वसनीयता कशी चसि करावयािी हा 
प्रश्न अनुभववाद्यापंुढे उभा राहतो. 
 

आठराव्या शतकातील तत्त्वज्ञान या उभयापत्तीतून सुटण्यािा मागइ दाखव ू शकले नाही. 
चवज्ञानाच्या पायाभतू तत्त्वातं मौचलक बदल होईपयंत वर साचंगतल्याप्रमािे त्याचं्या पुढील प्रश्न त्यानंा 
उलट स्वरूपात म्हिजे प्राक्कथनात्मक ज्ञानािे स्वरूप कसे असते या रीतीने चविारता आला नाही. 
आठराव्या शतकात चवज्ञानाला चमळालेल्या यशामुळे ते अढळ आत्मचवश्वासाने गचतमान झाले होते. 
चवज्ञानात आत्मचनरीक्षि सुरू होण्यासाठी, त्यातंील चनष्ट्कषांच्या अथािा चविार सुरू होण्यासाठी, त्याच्या 
पितीच्या मयादा त्याला स्पष्ट होि आवश्यक होते. चवज्ञानािा या चदशनेे चवकास एकोचिसाव्या शतकात 
सुरू झाला व तो आजही िालू आहे. अथात हा चवकास तत्त्वज्ञानामधून झालेला नाही. तत्त्वज्ञानंी केलेल्या 
टीकेिी फारशी दखल वैज्ञाचनकानंी कधीि घेतली नाही. र्तकेि नव्हे तर डेस्व्हड ह्यमूने केलेल्या 
टीकेकडेही त्यानंी फारसे लक्ष चदले नाही. तत्त्वज्ञानासंबधंी उदासीन असिे ही चवज्ञानािी प्रमुख धारिा 
बनली आहे. कदाचित त्यात सुदैवािा भागि अचधक असेल. काय काम कराव े असा चविार करीत 
बसिाऱ्यापेंक्षा प्रत्यक्ष काम करिाऱ्यानंाि बहुधा यश येत असते. आठराव्या शतकातील चवज्ञानाच्या 
िौकटीत ज्ञानाच्या स्वरूपािे स्पष्टीकरि देिे शक्य नव्हते. गचिती पदाथइचवज्ञानातील वैगमचनक पितींिे 
सामथ्यइ व वैगमचनक अनुमानािा उपयोग यािें एकाि वळेी स्पष्टीकरि देिारा ज्ञानाच्या स्वरूपाबाबतिा 
चसिातं प्रस्थाचपत होण्यापूवती  गचिताच्या स्वरूपािी संकल्पना, कायइकारिभावाच्या स्वरूपािी संकल्पना 
यािंा पुनर्मविार होिे आवश्यक होते. वैज्ञाचनक पितीच्या समथइनाबाबत चनमाि होिाऱ्या प्रश्नािे उत्तर 
देण्यार्तकी आपली तयारी होईपयंत वैज्ञाचनक त्या प्रश्नाकडे वळला नाही, हे केवळ सुदैव होय. 
 

या प्रश्नािे उत्तर संभाव्यतेच्या चसिातंाच्या िौकटीत चदले गेले हे समजण्यासारखे आहे, असे 
वाटले तरी त्या चसिातंािे स्वरूप आपिास वाटते त्याहून फार वगेळे आहे. भतूकालातील चनरीक्षिे चनचित 
असतात व प्राक्कथने केवळ संभाव्य असतात, एवढे म्हिण्याने चवगमनाच्या प्रश्नािे अंचतम उत्तर चमळत 
नाही. ती त्या उत्तरािी मधली अवस्था ठरते व ती अपूवइ आहे. त्यापूवती  “संभाव्य” या शब्दािा आपि 
कोिता अथइ घेतो, संभाव्यता कोित्या आधारावर ठरचवता येते, यािे स्पष्टीकरि देऊ शकेल अशा 
संभाव्यतेच्या चसिातंािा चवकास होिे आवश्यक होते. ह्यमूसकट सवइ अनुभववाद्यानंी संभाव्यतेच्या 
स्वरूपािा वारंवार अभ्यास केला होता. पि संभाव्यता व्यस्क्तचनष्ठ स्वरूपािी असते, ती केवळ ‘मत’ ककवा 
‘चवश्वास’ यानंा लागू पडते असे ते मानीत. ज्ञान व मत यामंध्ये ते अथाति फरक करीत. ‘संभाव्य ज्ञान’ हा 
शब्दप्रयोग त्यानंी व्याघाती मानला असता. वैगमचनक अनुमान हे ज्ञानािे योग्य साधन नव्हे ह्या ह्यमूच्या 
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चविारावरून तो शुिबुचिवादाच्या प्रभावाखाली होता असे चदसते. प्रािीन संशयवाद्यापं्रमािे, तोदेखील 
शुिबुचिवाद्यािंा ज्ञानािा आदशइ गाठिे अशक्य आहे ही गोष्ट चसि करू शकला. पि त्या चठकािी 
ज्ञानासंबधंी दुसरी अचधक िागंली संकल्पना प्रस्थाचपत करू शकला नाही. ह्यमूच्या काळाति पास्कल, 
फरमटॅ, बनूइली यानंी गचितातील संभाव्यतेिा चसिातं माडंला. ह्यमूने जर त्या चसिातंािा अभ्यास केला 
असता तर संभाव्यतेच्या वस्तुचनष्ठ अथािा शोध त्याला असता. परंतु वरील गचितज्ञाचं्या संशोधनािंा उल्लेख 
तो कधीि करीत नाही. यावरून तो गचिती मनोवृत्तीिा नव्हता व संभाव्यतेच्या गचिती चसिातंािा उपयोग 
तत्त्वज्ञानाच्या फायद्यासाठी तो करून घेऊ शकला नाही असे चदसते. 
 

प्राक्कथनीय ज्ञानािे स्पष्टीकरि देण्यासाठी संभाव्यतेच्या चसिातंािे तार्मकक चवश्लेषि होिे ही 
प्राथचमक गरज ठरते. तरीदेखील अनुभववादातील समस्यािंी अंचतम उत्तरे देण्यापूवती  तत्त्वज्ञानाच्या 
चववरि पितीत मूलभतू बदल होिे अटळ ठरते. आजदेखील प्राक्कथनीय ज्ञान संभाव्य आहे असे चसि 
करता येत नाही व चनचित ज्ञानावर ह्यमूने जी टीका केली ती संभाव्य ज्ञानाच्या कल्पनेवरही करता येते. 
प्राक्कथनीय ज्ञानािा प्रश्न सोडचवण्यासाठी ज्ञानाच्या स्वरूपाबाबतिा अथइ पुन्हा एकदा लाविे आवश्यक 
आहे. ज्ञानािी ही नवीन संकल्पना न्यटूनप्रिीत पदाथइचवज्ञानाच्या िौकटीत चवकचसत होिे शक्य नव्हते. 
चवसाव्या शतकातील पदाथइचवज्ञानातून ज्ञानािी नवीन संकल्पना वाढीस लागेपयंत चवगमनाच्या समस्येिे 
उत्तर चमळण्यासाठी थाबंाव ेलागले. 
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६. सुणवरूढ पदाथइणवज्ञानाचे णद्वणवध स्वरूप : त्याची अनुभवाणित आणि बुणिवादी रूपे 
 

आतापयंत आपि फक्त तत्त्वज्ञानािा चविार केला. गेल्या अडीि हजार वषांत तत्त्वज्ञानंी 
अनुभववादािे व शुि बुचिवादािे चनरचनराळे प्रकार चवकचसत केले. याि काळात चवज्ञानािीही उत्क्रातंी 
झाली. ही उत्क्रातंी कसकशी होत गेली ते आता आपि पाहू. 
 

ग्रीकानंी चवज्ञानात केलेली कामचगरी मुख्यतः गचिताच्या के्षत्रातील आहे. त्यातही चवशषेतः 
भचूमतीिा त्यानंी खूप चवकास केला. पायथगॅोरसच्या नावावर प्रचसि असलेले प्रमेय म्हिजे ग्रीकािंा एक 
अप्रचतम शोध आहे. त्यािी तुलना फक्त लंबगोल, अचतपचरवलय, पचरवलय या शांकूछेदाांच्या 
संशोधनाबरोबर होऊ शकेल. हे संशोधनही त्यांिेि आहे. मात्र ज्या संख्यात्मक पिती आज आपि 
यशस्वीपिे वापरतो त्या त्याचं्या अंकगचितात समाचवष्ट नव्हत्या. ग्रीक लोक संख्या चलचहण्यासाठी दशमान 
पितीिा वापर करीत नसत. दशमानपिती ही त्यानंतरच्या काळातील अरबािंी कामचगरी आहे. 
त्यािप्रमािे घाताकं पितीही त्यानंा माहीत नव्हती. हा शोध सतराव्या शतकातील आहे. त्याचं्या गचितात 
या ताचंत्रक उिीवा असल्या तरीदेखील संख्याचवषयक उपपत्तीिा पाया त्यानंी घातला होता. अचवभाज्य 
संख्यािें महत्त्व त्यानंी ओळखले होते. अपचरमेय संख्याचं्या अस्स्तत्वािा शोध त्यानंा लागला होता. 
अपचरमेय संख्या म्हिजे जी संख्या दोन पूिांकाचं्या गुिोत्तरात माडंता येत नाही अशी संख्या. ग्रीकािंी 
गचितातील सवइश्रेष्ठ कामचगरी म्हिजे युस्क्लडने स्वयंचसि तत्त्वाचं्या आधारावर माडंलेली भचूमती. या ग्रीक 
गचितज्ञामुळे र्. स. पूवती च्या चतसऱ्या शतकात अलेक्झाचंिया ग्रीक संस्कृतीिे कें द्र बनले होते. युस्क्लडिी 
ही पिती नैगमचनक युस्क्तवादाच्या सामथ्यािा जबरदस्त पुरावा मानली जाते. 
 

अनुभवाचश्रत चवज्ञानातील ग्रीकािें यश मात्र मयाचदत होते. ज्या चवज्ञानशाखातं गचिती पितींिा 
उपयोग होतो त्या शाखामंध्येि फक्त ते प्रगती करू शकले. र्सवी सनाच्या दुसऱ्या शतकात 
अलेक्झािंामधील टॉलमीने ग्रीकािें खगोलशास्त्र एकचत्रत करून साररूपाने साचंगतले. पूवती  झालेल्या 
चनरीक्षिावंरून चमळिारे चनष्ट्कषइ व भचूमचतपितीिा युस्क्तवाद यािंा वापर करून टॉलमीने पथृ्वी गोलाकार 
आहे हे चसि केले. तथाचप पृथ्वी चफरत नसून नभागंि चफरते व म्हिून त्यात असलेले तारे, सूयइ व िदं्र हेही 
पथृ्वीभोवती चफरतात अशी त्यािी श्रिा होती. त्याच्या कल्पनेप्रमािे नभागंिातील काही पदाथांच्या गती 
नभागंिास छेदिाऱ्या असतात. ताऱ्याचं्या अपेके्षने सूयइ व िदं्र यािें स्थान स्स्थर नसते. तेही आपआपल्या 
वतुइळाकार कके्षत चफरत असतात. ग्रहाचं्य भ्रमिािा त्याने कथन केलेला मागइ चवचित्र होता. दोन 
वतुइळाकार भ्रमिे एकाि वेळी झाल्यामुळे तो मागइ तयार होतो असे टॉलमीने मानले होते. एखाद्या चफरत्या 
िक्राच्या पचरघावर दुसरे चफरते िक्र अडकचवले तर त्या दुसऱ्या िक्राच्या पचरघावरील एखाद्या कबदूिा जो 
मागइ होईल तशा प्रकारिा मागइ ग्रहगोल आक्रमतात असे त्यािे म्हििे होते. टॉलमीिी खगोलशास्त्रपिती 
भकूें द्रीय पिती म्हिून ओळखली जाते. पथृ्वीवरून पाचहले असता ताऱ्यािें जे दृक प्रत्यय येतात, त्याचं्या 
चवषयीच्या सवइ समस्या सोडचवताना चवशषेतः समुद्रपयंटनाच्या संदभात आजही ती पिती वापरली जाते. 
चतच्या या व्यावहाचरक उपयोगावरून असे चसि होते की टॉलमीच्या पितीत देखील फार मोठा सत्याशं 
होता. 
 

सूयइ स्स्थर असून ग्रह त्याच्या भोवती चफरतात ही संकल्पना ग्रीकानंा माहीत नव्हती असे नाही. 
समॅोसाच्या ॲचरस्टाकइ सने (चि. पू. २०० वष)े प्रथम ही सूयइकें द्री संकल्पना सुिचवली. पि चतिी सत्यता तो 
आपल्या समकालीनानंा पटवनू देऊ शकला नाही. त्यावळेच्या गचतशास्त्रातील अपूिइतेमुळे ग्रीक 
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खगोलशास्त्रज्ञानंा ॲचरस्टाकइ सिे म्हििे समजू शकले नाही. उदाहरिाथइ, पथृ्वी स्स्थर नसती तर खाली 
पडिारा दगड लंब रेषेत पडला नसता, हवते तरंगिारे पक्षी पथृ्वीच्या मागे पडले असते व पथृ्वीच्या 
पषृ्ठभागावर दुसऱ्या चठकािी उतरले असते; म्हिून पथृ्वी स्स्थर असली पाचहजे असा युस्क्तवाद टॉलमीने 
केला. 
 

टॉलमीच्या युस्क्तवादातील िूक दाखचविारा प्रयोग सतराव्या शतकापूवती  होऊ शकला नाही. 
देकातइिा समकालीन व त्याच्या तत्त्वज्ञानािा चवरोधक गसॅंदी या पाद्र्याने िालत्या जहाजात एक प्रयोग 
केला. त्याने जहाजाच्या चशडाच्या टोकावरून एक दगड खाली सोडला. त्याला असे चदसून आले की तो 
दगड नेमका चशडाच्या पायाशी पडतो. टॉलमीिे गचतशास्त्र जर बरोबर असते तर धावत्या जहाजाच्या मागे 
राचहल्यामुळे तो दगड चशडाच्या अलीकडे जहाजाति कुठे तरी पडला असता. गसॅंदीने अशा रीतीने 
गचॅलचलओिा चनयम चसि केला. गचॅलचलओने नुकताि असा चनयम माडंला होता की जहाजावरून 
टाकलेल्या दगडामध्ये जहाजािी गती असते व दगड पडत असतानाही ती गती त्यामध्ये राहते. 
 

मग टॉलमीने गसॅंदीने केला तसला प्रयोग का केला नाही? त्यािे उत्तर असे आहे की वैज्ञाचनक 
प्रयोग केवळ चनरीक्षि व मापन याहूंन चभन्न असतात ही कल्पना ग्रीकाचं्या पचरियािी नव्हती. प्रयोग म्हिजे 
चनसगाला चविारलेला प्रश्न होय. काही चवचशष्ट साधनसामग्री वापरून वैज्ञाचनक अशी एखादी घटना 
घडवनू आितो की चतच्या पचरिामावरून प्रश्नािे उत्तर “होय” अगर “नाही” या भाषेत चनसगाकडून 
चमळते. कोित्याही घटनेत र्तके अनेक घटक असतात की अंचतम पचरिामात त्यापंैकी प्रत्येक घटकािा 
कशा प्रकारिा व चकती प्रभाव आहे हे आपि ठरव ूशकत नाही. त्यामुळे एखाद्या घटनेत कोित्याही प्रकारे 
आपि सहभागी न होता त्या घटनेच्या केवळ चनरीक्षिावर चवसंबून प्रत्येक घटकािा प्रभाव ठरचविे शक्य 
होत नाही. वैज्ञाचनक प्रयोगात हे घटक वेगवगेळे केले जातात. अशा प्रयोगात आपि अशी स्स्थती चनमाि 
करतो की एका घटकाच्या कायात दुसऱ्या घटकािा अडथळा येिार नाही. अशा रीतीने मानवी हस्तके्षप न 
होता चनसगातील जचटल घटनािंी यंत्रिा स्पष्ट होते. उदाहरिाथइ, झाडािे पान खाली पडते ही घटना 
जचटल आहे. या घटनेत गुरुत्वाकषइिािी पे्ररिा जशी काम करते तशीि पानाखालून सरकिाऱ्या हवमुेळे 
चनमाि होिारी वायुगचतजन्य पे्ररिाही काम करीत असते. या दोन पे्ररिामुंळे पान वाकड्या-चतकड्या 
मागाने खाली पडते. याउलट चनवात अवकाशात जर पान खाली सोडले तर त्यावर हवेिा काहीही 
पचरिाम होिार नाही. आचि मग पान खाली पडिे व दगड खाली पडिे या दोन्ही चक्रया गुरुत्वाकषइिाच्या 
दृष्टीने सारख्याि आहेत असे चदसून येईल. त्यािप्रमािे एखाद्या स्स्थर पषृ्ठभागावर नळीतून जोराने हवा 
फंुकली तर हवचे्या प्रवाहािे चनयम आपिास समजू शकतील. कृचत्रम रीतीने अशा तऱ्हेच्या पूवइचनयोचजत 
घटना घडवनू आिल्या तर चनसगातील जचटल घटनािें त्याचं्या घटकात पथृक्करि होते. याि कारिामुळे 
आधुचनक चवज्ञानात प्रयोग हे एक प्रभावी साधन ठरले आहे. ग्रीकानंी प्रयोगपितीिा फारसा उपयोग केला 
नाही. यावरून शुि बुचिवादाकडन अनुभवाचश्रत चवज्ञानाकडे वळिे चकती कचठि होते हे चसि होते. 
 

कोपर्मनकस (र्. स. १४७२ ते १५४३) व गचॅलचलओ (र्. स. १५६४ ते १६४१) याचं्यापासून 
आधुचनक चवज्ञानािी सुरुवात झाली असे मानले जाते. सूयइकें द्री चसिातं प्रस्थाचपत करून कोपर्मनकसने 
आधुचनक खगोलशास्त्रािा पाया घातला व त्यािवळेी पूवती च्या काळी आढळिाऱ्या मानव्यारोपी 
चविारपितीिा शवेट करून चविाराला चनिायकपिे आधुचनक वैज्ञाचनक वळि चदले. गचॅलचलओने 
आधुचनक चवज्ञानाला पचरमािात्मक प्रयोगािंी पिती चदली. वरून खाली पडिाऱ्या पदाथांसंबंधीिा चनयम 
प्रस्थाचपत करण्यासाठी त्याने केलेल्या प्रयोगावरून गचिती सूते्र, मापन व प्रयोग यािंी सागंड कशी घालावी 
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यािी पिती चनचित झाली. गचॅलचलओनंतर वैज्ञाचनकाचं्या एका संपूिइ चपढीने वैज्ञाचनक प्रगतीसाठी 
प्रयोगपितीिा अवलंब केला, तरीदेखील एखाद्या मािसाच्या कायामुळे चविारसरिीला प्रायोचगक चदशा 
चमळाली असे म्हििे कठीि आहे. प्रायोचगक पितीिी ही चदशा म्हिजे बदलत्या सामाचजक पचरस्स्थतीिा 
पचरपाक आहे असे म्हििे अचधक सयुस्क्तक ठरेल. या सामाचजक पचरस्स्थतीमुळे वैज्ञाचनकािंी मने 
ग्रीकाचं्या पाचंडत्यप्रधान चवज्ञानातून मुक्त केली गेली व त्यानंा अनुभववादी चवज्ञानािा मागइ दाखचवला 
गेला. 
 

प्रायोचगक चवज्ञानािी सुरुवात होताि िैतन्यािी व चजज्ञासेिी एक नवीन लाट सवइ युरोपभर 
उसळली. कभगे घासिाऱ्या एका डि गृहस्थाने दूरदशइकािा शोध लावला. लागलीि र्टलीत गचॅलचलओने 
हे दूरदशइक आकाशाकडे वळचवले. गचॅलचलओिा चशष्ट्य टोचरचसली या आिखी एका र्टाचलयन वैज्ञाचनकाने 
वायुभारमापकािा शोध लावला. हवेला दाब असतो व जसजसे उंिीवर जाव ेतसतसा हविेा दाब कमी होत 
जातो असे त्याने चसि केले. जमइनीमध्ये गुचरकने हवचे्या पपंािा शोध लावला व हविेा दाब चकती प्रिंड 
असतो हे चसि करिारा प्रयोग दाखवनू लोकानंा िचकत करून सोडले. त्याने दोन अधइगोल एकत्र जोडून 
त्यातंील हवा काढून घेतली. अनेक घोडे लावनू जरी हे गोल चवलग करण्यािा प्रयत्न केला तरी ते चवलग 
होत नाहीत, हे त्याने दाखवनू चदले. र्ंस्ग्लश लोकानंीही या के्षत्रात महत्त्वपूिइ कामचगरी केली. एचलझाबेथ 
रािीिा वैद्य चवल्यम चगलबटइ याने िुबंकीय गुिधमांिा सखोल अभ्यास केला; हावेने रुचधराचभसरिािा 
शोध लावला; बॉर्लने वायूिा दाब व त्यािे घनफळ यामधील संबधंािा चनयम प्रस्थाचपत केला. हा चनयम 
‘बॉर्लिा चनयम’ या नावानेि प्रचसि आहे. अशा रीतीने चनरीक्षि व प्रयोग यामंधून चवज्ञानचसि तथ्ये 
(Facts) व वैज्ञाचनक चनयम यािें एक संपूिइपिे नवीन चवश्व चनमाि झाले. 
 

ग्रीकाचं्या श्रेष्ठ अशा शुिबुचिवादी पितीर्तक्याि प्रभावी अशा अनुभववादी चविारव्यवस्था 
आधुचनक काळात चनमाि झाल्या. चवज्ञानाच्या प्रारंभकाळातील उदाहरिादाखल घेतलेल्या वरील 
घटनावंरून त्यािे कारि स्पष्ट होते. ग्रीकािंा शुिबुचिवाद त्याचं्या संस्कृतीमधील गचिती संशोधनाच्या 
यशािी साक्ष देतो तर चब्रचटश अनुभववाद आधुचनक चवज्ञानातील प्रायोचगक पितीच्या चवजयािी ग्वाही 
देतो. चनसगापुढे प्रश्न माडंिे व त्या प्रश्नािे “होय” अगर “नाही” असे उत्तरे देण्यािे कायइ चनसगावरि 
सोपचवि, अशी ही पित असते. 
 

परंतु यािबरोबर आिखी एक बदल घडून येत होता, त्यािेही स्पष्टीकरि केले पाचहजे. ती घटना 
म्हिजे ज्यावेळी चब्रचटश तत्त्वज्ञ अनुभववादािे नवे चसिातं माडंण्याच्या प्रयत्नात होते नेमक्या त्याि वेळी 
युरोपखंडात शुिबुचिवादी तत्त्वाज्ञानािे पुनरुज्जीवन होऊ लागले होते. याि काळात स्वतः वैज्ञाचनक पचंडत 
असिाऱ्या ककबहुना वज्ञाचनक ज्ञानात स्वतःिी भर घालिाऱ्या देकातइ, लायस्ब्नट्झ, काटं यानंी नवीन 
शुिबुचिवादी पिती माडंल्या. या तत्त्वज्ञान पिती व्यवस्स्थतपिा व सुरळीतपिा या गुिातं जुन्या 
पितीहून श्रेष्ठ होत्या. 
 

हा चवरोधी प्रवाह समजून घेण्यासाठी पुढील गोष्ट लक्षात घेतली पाचहजे. प्रायोचगक पितीिा 
उद भव चकतीही क्राचंतकारक वाटला तरी आधुचनक चवज्ञान अनेक साधनािंा उपयोग करते व प्रयोग हे 
त्यापंैकी एक साधन झाले. वैज्ञाचनक उपपत्ती माडंण्यािे दुसरे साधन आहे गचिती पितीिा उपयोग. या 
दृष्टीने ग्रीकचवज्ञान आजही उपयोगी ठरते. कोपर्मनकसिे चसिातं आधुचनक वैज्ञाचनक युगािे प्रतीक मानले 
जातात. पि ते चसिातं ॲचरस्टाकइ सच्या सूयइकें द्री चविारव्यवस्थेत अध्याहृत आहेत, हा केवळ योगायोग 
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नाही. आधुचनक चवज्ञान हे ग्रीक चवज्ञानािा पुढील टप्पा आहे. भौचतक चवश्वािे चवश्लेषि करण्यािे सामथ्यइ 
गचिती पितीत आहे हे ग्रीकानंी ओळखले होते, व त्यािा त्यानंी खगोलशास्त्रासाठी उपयोग केला होता. 
आधुचनक चवज्ञानाच्या चवकासामुळे या सामथ्यािी खात्री पटली; परंतु गचिती पितीला, सत्यािा चनकष 
म्हिून प्रायोचगक पितीिी जोड चमळाल्यानंतर त्यािे सामथ्यइ अचधकि वाढले व अचधकाचधक यश 
चमळाल्यामुळे ते शतगुचित झाले. आधुचनक चवज्ञानािे ममइ त्याच्या अभ्युपगम–णनष्ट्कषइ– प्रचीती 
(Hypothetico–deductive method) या पितीत आहे. या पितीत गचितानुकूल अभ्युपगमापासून 
अनुभवास येिाऱ्या घटनािें चनगमन केले जाते. ह्या पितीला उपपादनात्मक णवगमन (Explanatory 
Induction) असेही म्हिता येईल. या पितीच्या वापरािे एक उदाहरि घेऊन आपि चतिा अभ्यास करू. 
 

कोपर्मनकसच्या संशोधनात, जॉन केपलर (र्. स. १५७१–१६३०) ने स्वतःच्या संशोधनाने सुधारिा 
केली नसती व आयझॅक न्यटून (र्. स. १६४३–१७२७) ने त्यािे गचितबि उपपादन चदले नसते तर 
त्याच्या संशोधनाला जगातील चववारानाकंडून जी मान्यता चमळाली ती चमळाली नसती. केपलर हा एक 
गूढात्म प्रवृत्तीिा गचिती होता. चवश्वात संपूिइ सुसंवाचदत्व आहे अशी त्यािी कल्पना होती, व ते चसि 
करण्यासाठी त्याने एक खूप तपशीलवार उपपत्ती माडंली होती. पि ग्रहािें गचतचवषयक चनयम याहून फार 
वगेळे आहेत असे जेव्हा त्यास चनरीक्षिानंी चदसून आले तेव्हा त्याने समंजसपिे आपली मूळिी गृहीत 
कल्पना सोडून चदली. पचरिामी ग्रहाचं्या गचतचवषयक तीन चनयमांिा तो संशोधक ठरला. त्या चनयमानुंसार 
ग्रह वतुइळाकार कके्षत चफरत नसून लंबवतुइळाकार कके्षत चफरतात. केपलरच्या शोधापाठोपाठ त्याहूनही 
श्रेष्ठ असा दुसरा एक शोध लागला. आतापयंतच्या शोधातं तो सवइश्रेष्ठ ठरतो; तो शोध म्हिजे दोन 
वस्तुमानातंील आकषइिािा न्यटूनिा चनयम. हा चनयम गुरुत्वाकषइिाचा णनयम या नावाने पचरचित असून, 
गचितातील एक साधे समीकरि असे त्यािे स्वरूप आहे. तकइ शास्त्राच्या दृष्टीने बोलावयािे झाल्यास तो 
चनयम म्हिजे एक अभ्युपगम आहे. त्यािा साक्षात पडताळा पाहाता येत नाही. परंतु तो चनयम अप्रत्यक्ष 
रीतीने चसि होतो; कारि ज्या चनरीचक्षत गोष्टींिा संग्रह केपलरच्या चनयमात आहे त्या सवइ गोष्टी न्यटूनच्या 
चनयमावरून चनष्ट्पन्न करता येतात. आचि केवळ केपलरिेि चनयम नव्हे तर गचॅलचलओिे वरून खाली 
पडिाऱ्या पदाथासंबधंीिे चनयम, तसेि िदं्राच्या स्स्थतीशी सहबचंधत असिाऱ्या भरती-ओहोटी या घटना 
र्त्यादी अनेक गोष्टी न्यटूनच्या चनयमावरून चनष्ट्पन्न करता येतात. 
 

आपल्या चनयमािंी सत्यता, त्यावरून चनघिाऱ्या चनष्ट्कषाच्या पडताळ्यावर अवलंबनू आहे यािी 
स्पष्ट कल्पना न्यटूनला होती. आपल्या चनयमावरून असे प्रतीचतक्षम चनष्ट्कषइ चमळचवण्यासाठी त्याने कलन 
(शास्त्र) (Calculus) ही गचितािी नवीन शाखा शोधून काढली, परंतु चनगमनातील या देदीप्यमान यशाने 
त्यािे समाधान झाले नाही. त्याला चनरीक्षि करून मोजता येईल असा पुरावा हवा होता. िदं्रािी माचसक 
भ्रमिे हेही गुरुत्वाकषइिाच्या चनयमािे उदाहरि ठरत असल्यामुळे, त्याने आपला चनयम िदं्राच्या 
चनरीक्षिाच्या चनकषावर तपासून पाचहला. परंतु प्रत्यक्ष चनरीक्षि व गचिताने काढलेले चनष्ट्कषइ जुळत नाहीत 
असे चदसून आल्यावर त्यािी चनराशा झाली. प्रत्यक्ष चनरीक्षिापेक्षा चसिातंाला महत्त्व देण्याऐवजी त्याने 
आपले हस्तचलचखत टेबलाच्या खिात ठेवून चदले. पुढे वीस वषांनंतर फ्रें ि संशोधकांनी पथृ्वीच्या पचरघािी 
पुन्हा नव्याने मोजिी केली. यावळेी न्यटूनला असे आढळून आले की पूवती  चनकष म्हिून वापरलेले आकडे 
िुकीिे होते व नवीन शोधामुळे प्राप्त झालेले आकडे व गचिताने काढलेले आकडे आता बरोबर जुळतात. 
अशा रीतीने चनरीक्षिाधाचरत कसोटी पुरी झाल्यानंतरि त्याने आपला चसिातं प्रचसि केला. 
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न्यटूनिी ही गोष्ट म्हिजे आधुचनक चवज्ञान पितीिे एक उत्कृष्ट उदाहरि आहे. चनरीक्षिाने जमा 
केलेला पुरावा हा वैज्ञाचनक पितीिा अचनवायइ प्रारंभ आहे. परंतु तेवढ्याने ती पित पूिइ होत नाही. या 
पुराव्याला गचिती उपपत्तीिी जोड चदली जाते; प्रत्यक्ष चनरीक्षिाने जे काही प्राप्त होते त्याहून या उपपत्तीिी 
झेप चकतीतरी व्यापक असते. या उपपत्तीवरून गचिताने चनष्ट्कषइ काढले जातात व प्रत्यक्ष चनरीक्षिाने त्यािंी 
प्रिीती घेतली जाते. अशा प्रयोगात “होय” अगर “नाही” असे उत्तर देण्यािे जे काम असते ते या 
चनरीक्षिावंर सोपचवलेले असते. एवढ्या मयादेपयंत ही पिती अनुभववादी आहे. पि चनरीक्षिावरून जे 
प्रत्ययास येते त्याहून, चनरीक्षिावरून जे चसि होते ते चकतीतरी अचधक असते. अशा चनरीक्षिामुळे अमूतइ 
अशा गचिती उपपत्तीिी, म्हिजेि ज्यापासून प्रत्यक्ष घडिाऱ्या घटनािंी गचिती पितीने व्युत्पत्ती माडंता 
येते अशा चसिातंािी ग्वाही चमळते. न्यटूनकडे ज्याप्रमािे अमूतइ उपपत्ती माडंण्यािे धैयइ होते त्यािप्रमािे 
स्पष्टीकरि चनरीक्षिाच्या चनकषावर उतरेपयंत त्यावर चवश्वास न ठेवण्यार्तका दूरदशती पिाही होता. 
 

पुढील दोन शतके न्यटूनच्या चसिातंािा चवकास होत राचहला. त्या अवधीत न्यटूनच्या चसिातंािी 
सत्यता अनेक प्रत्यंतरानंी चसि झाली. सुमारे एक फूट व्यासाच्या चशशाच्या गोळ्यामधून बचहःके्षचपत 
होिाऱ्या गुरुत्वाकषइिािी प्रिीती घेिे कॅव्हेंचडशच्या प्रयोगामुळे शक्य झाले. परस्परातंील गुरुत्वाकषइिामुळे 
ग्रहाचं्या कके्षत होिारी चविलने गचिताने माडंली गेली व सुधारलेल्या चनरीक्षि पितीमुळे त्यािें प्रत्यंतर 
घेिेही शक्य झाले. आचि शवेटी गचिताच्या आधारे फ्रें ि गचिती लेव्हेचरयर (व त्याि वळेी पि स्वतंत्रपिे 
चब्रचटश खगोलशास्त्रज्ञ ॲडॅम्स) याने नेपच्यनू या त्यावेळी अज्ञात असलेल्या ग्रहाच्या अस्स्तत्वािे प्राक्कथन 
केले. र्तर ग्रहाचं्या भ्रमिात होिारी चविलने या नवीन ग्रहामुळे होतात असे त्याने दाखवनू चदले. आचि 
लेव्हेचरयरने गचिताच्या साहाय्याने साचंगतलेल्या चदशकेडे ज्यावळेी जमइन खगोलशास्त्रज्ञ गाल याने आपला 
दूरदशइक वळचवला त्यावळेी प्रत्येक रात्री स्थान बदलिारा एक लहानसा चठपका त्याला चदसला. अशा 
रीतीने नेपच्यून या नवीन ग्रहािा शोध लागला. 
 

आधुचनक पदाथइचवज्ञानाला जे प्राक्कथन करण्यािे सामथ्यइ प्राप्त झाले आहे ते गचिती पितीमुळेि. 
अनुभवाचश्रत चवज्ञानाबद्दल ज्याला अचभमान आहे त्याला गचिती चनगमन दृष्टीआड करून िालिार नाही. 
चनरीक्षि व प्रयोग यातून जे आधुचनक चवज्ञान उभे झाले ते गचिती चनगमनािी जोड चमळाल्यावरि हे लक्षात 
ठेवले पाचहजे. न्यटूनच्या अगोदर दोन चपढ्या फ्रास्न्सस बेकनने चवगमनाचधचष्ठत चवज्ञानािे जे चित्र रेखाटले 
होते. ते न्यटूनच्या पदाथइचवज्ञानापेक्षा फारि चभन्न होते. बेकनप्रमािे केवळ चनरीक्षि करून गोळा केलेल्या 
सामग्रीवरून कोिाही वैज्ञाचनकाला गुरुत्वाकषइिािा चनयम माडंता आला नसता. चनरीक्षिाला चमळालेली 
गचिती चनगमनािी जोड हीि आधुचनक चवज्ञानाच्या यशािे कारि आहे. 
 

अचभजात अथवा न्यटूनप्रिीत पदाथइचवज्ञानामुळे कायइकारिभावािी जी संकल्पना पुढे आली 
त्यामध्ये गचिती पितीच्या उपयुक्ततेिे सुस्पष्ट चित्र उमटले आहे. यामुळे भौचतक चनयम गचिती 
समीकरिाने माडंिे शक्य झाले. म्हिजे भौचतक संबधंामंधील अचनवायइतेिे रूप गचितात येिाऱ्या 
अचनवायइतेसारखे आहे असे झाले. उदाहरिाथइ, भरतीओहोटीिा चनयम घ्या. भरती िदं्राच्या स्थानावर 
अवलंबनू असते. एक फुगवटा िदं्राच्या चदशलेा येतो व दुसरा त्याच्या चवरुि चदशलेा येतो. पथृ्वी ह्या 
फुगवट्याच्या खालून चफरत असते व त्यामुळे फुगवटा सरकत असतो. खरे पाहाता ही चनरीक्षिीय घटना 
आहे. न्यटूनच्या स्पष्टीकरिातही ही घटना एका गचिती चनयमािा म्हिजे आकषइिाच्या चनयमािा पचरिाम 
आहे असे चदसून येते. अशा रीतीने गचिती चनयमातील चनचितीिे रूपातंर भौचतक घटनाचं्या चनचितीत होते. 
“चनसगािा गं्रथ गचिताच्या भाषेत चलचहलेला आहे” ह्या गचॅलचलओच्या विनातील सत्यता त्याच्या 
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कल्पनेपेक्षा चकतीतरी पटीने त्यानंतरच्या शतकात स्पष्ट झाली आहे. चनसगइ-चनयमािंी बाधंिी गचितातील 
चनयमासारखीि असते. गचिती चनयमाप्रमािे हे चनयमदेखील अचनवायइ व सावइचत्रक असतात. ज्या 
पदाथइचवज्ञानाने र्तक्या अिूकपिे नवीन ग्रहाच्या अस्स्तत्वासंबंधी प्राक्कथन केले की खगोलशास्त्रज्ञाला 
फक्त त्या चदशनेे दूरदशइकातून बघावयािाि अवकाश होता, त्या पदाथइचवज्ञानािीि ही पचरिती होय. 
 

अशा रीतीने गचिती चनयम म्हिजे अनुभवातं केवळ व्यवस्था आिण्यािे साधन न राहता, 
प्राक्कथनािेही ते साधन ठरले; त्याच्या साहाय्याने भचवष्ट्यात पाहण्यािे सामथ्यइ पदाथइवैज्ञाचनकानंा चमळाले. 
गचितावर आधारलेल्या अभ्युपगम–चनष्ट्कषइ–प्रिीती या पितीच्या तुलनेने चवगमनातील केवळ गिनेच्या 
आधारावर सामान्यीकरि करण्यािी पिती कःपदाथइ ठरते. या सामथ्यािे स्पष्टीकरि कसे करावयािे? 
उत्तर अगदी उघड चदसते; सवइ भौचतक घटनामंध्ये काही एक अनुल्लंघनीय व्यवस्था असली पाचहजे व 
गचिती संबंधानंी चतिे वास्तव चित्रि होत असले पाचहजे. या व्यवस्थेलाि आपि कायइकारिभाव म्हितो. 
 

चनसगातील सवइ घटना काटेकोर कायइकारिभावाने चनचित होत असतात, ही कल्पना आधुचनक 
काळात उदयास आली. ग्रहाचं्या गतीमध्ये गचितातल्यासारखी व्यवस्था असते हे ग्रीकानंी ओळखले होते; 
पि र्तर भौचतक घटनाही जर कायइकारिभावाने चनयत होत असतील तर ते काही एका मयादेपयंति होय 
असे ते मानीत. आता हे खरे की काही ग्रीक तत्त्वकितक सावइचत्रक स्वरूपािा चनयतत्त्ववाद मानीत असत. 
पि कायइकारि भावामध्ये असलेल्या चनयतत्त्वािी आजिी कल्पना आचि त्यािंी कल्पना चकती प्रमािात 
चमळतीजुळती होती हे समजू शकत नाही. चनयतत्त्ववादािी त्यािंी कल्पना चनचितपिे काय होती हे 
त्याचं्यापैकी एकानेही स्वच्छपिे व सुसूत्रपिे माडूंन ठेवलेले नाही. कायइकारि भावािा चनयम म्हिजे 
अत्यंत महत्त्वाच्या घटनािें त्यािप्रमािे अत्यंत क्षुल्लक घटनािेंही चनयंत्रि करिारा अपवादरचहत असा 
चनयम आहे; त्या चनयमानुसार प्रत्येक घटना ही चतच्या पूवती च्या घटनेिा अटळ पचरिाम ठरते; हा पचरिाम 
मानव–चहतानचहत–चनरपेक्ष असतो अशी स्पष्ट कल्पना त्यानंा होती असे चदसत नाही. गचिती पदाथइचवज्ञान 
ज्यावळेी जन्माला यावयािे होते त्यावळेी मानव-सापेक्ष िागंले–वाईटपिा व कायइकारिभाव यािंी संपूिइ 
फारकत करण्यािी कल्पना येिे अशक्य होते. 
 

ग्रीकानंा अचभपे्रत असलेल्या चनयततत्त्वाच्या कल्पनेला धार्ममक छटा आहे व ती कल्पना 
कायइकारिभावापेक्षा ‘दैव’ या संकल्पनेतून व्यक्त होते. दैववादािा उगम मानव्यारोपात आहे. चनसगाच्या 
प्रचक्रयेवर अचववकेीपिे मानवी मूल्ये व मानवी व्यवहार लादल्याने “दैव” ही कल्पना चनमाि होते असे चतिे 
स्पष्टीकरि देता येते. आपले हेतू साध्य करण्यासाठी ज्याप्रमािे मािसे भौचतक घटनावंर चनयंत्रि ठेवतात 
त्याप्रमािे देव मानवी व्यवहारावर चनयंत्रि ठेवतात व चनयतीिी देवता प्रत्येक मािसाच्या आयुष्ट्यािा 
आराखडा अगोदरि तयार करून ठेवते—अशा तऱ्हेिा ग्रीक दैववादािा चसिातं आहे. दैवाने जे योचजले 
असेल त्यातून चनसटण्यािा आपि प्रयत्न करू, पि मग कोित्या तरी अकस्ल्पत रीतीने जे दैवचनयोचजत 
आहे तेि आपल्या वाट्याला येते. आपल्या बापाला ठार माराव े व आपल्या आईबरोबर लग्न करावे हे 
ओचडपसिे चवचधचलचखत त्याला स्वतःला गाद्दीत नसले तरी संिार झालेल्या मािसाने त्याच्या बापाला, 
थेब्सच्या राजाला ते साचंगतले होते. आपल्या मुलाला जन्मल्याबरोबर डोंगरावर सोडून देण्याने ते 
चवचधचलचखत टळले नाही; त्या बालकािे पालनपोषि र्तरानंी केले. पुढे तरुिपिी ओचडपस चफरत चफरत 
जेव्हा थेब्समध्ये आला तेव्हा त्यािा एका अनोळखी मािसाशी झगडा होऊन त्याने त्या मािसािा वध केला; 
त्यानंतर त्याने जेव्हा स्स्फक्सच्या यक्षप्रश्नािे उत्तर देऊन त्याच्या भयातून नागचरकािंी सुटका केली, तेव्हा 
त्याच्या कामचगरीिे बक्षीस म्हिून त्यािा रािीशी चववाह लावला गेला. ज्यािा आपि वध केला तो आपला 
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बाप होता व चजच्याशी आपि चववाह केला ती आपली आई आहे हे त्याला मागाहून कळले. या पुरािकथेिा 
अथइ लावताना फ्रॉर्डने असे म्हटले आहे की प्रत्येक पुरुषाच्या मनात असिारा चपत्याचवषयीिा वेारष व 
मातेचवषयीिे लैं चगक आकषइि या अबोध भावनािें प्रचतकबब या कथेत पडले आहे. अबोध मनातील ऊमती पुढे 
मानवास जी असह्यता प्रत्ययास येते त्यािे प्रचतकबब म्हिजे “दैव”, असे दैववादाच्या कल्पनेिे 
मानसशास्त्रीय स्पष्टीकरि देता येईल. परंतु हे आधुचनक स्पष्टीकरि होय. ग्रीकानंा ते माहीत नव्हते. या 
दैववादात अनुस्यतू असलेल्या चनयतत्वािे मानसशास्त्रीय स्पष्टीकरि देता येईल. पि तार्मकक चवश्लेषिाने 
त्यािे उपपादन करता येिार नाही, एवढे आपि मान्य करू. 
 

अथात आधुचनक चवज्ञानातील चनयतत्त्ववाद हा फार वगेळ्या प्रकारिा आहे. पदाथइचवज्ञानात 
उपयोचजलेल्या गचिती पितीपासून त्यािा चवकास झाला आहे. भौचतक चनयम जर गचिती सूत्रात माडंता 
येतात, नैगमचनक पित जर अिूक प्राक्कथनािे साधन होऊ शकते तर आपल्या अनुभवात सकृद्दशइनी 
चदसिाऱ्या अचनयतपिामागे काही गचिती व्यवस्था असली पाचहजे, त्यात कायइकारिभावािे जाळे सवइत्र 
चविले असले पाचहज. जर काही वळेा आपल्याला कायइकारिभाव समजून आला नाही, आचि चवश्वातील 
समग्र कायइकारिभाव कधीि समजला नाही तर ते अपयश मानवी अपूिइतेिे आहे. हा दृचष्टकोि लाप्लास 
या फ्रें ि गचितज्ञाने एका प्रचसि उपमेच्या साहाय्याने साचंगतला आहे. एखाद्या अचतमानवी बुिीला प्रत्येक 
अिूिे स्थान व त्यािा प्रवगे माहीत होऊ शकेल व त्या आधारावर गचिती समीकरिे सोडवनू जगातील सवइ 
घटनािें स्वरूप सागंिे त्यास शक्य होऊ शकेल. या अचतमानवाच्या दृष्टीने “भचवष्ट्य व भतू वतइमानासारखेि 
असतील,” हजार वषापूवती च्या चकवा हजार वषानंतरच्या प्रत्येक घटनेि अचतशय सूक्ष्म तपशील अगदी 
अिूकपिे सागंिे त्या अचतमानवी बुिीला शक्य आहे. हा भौचतक चनयतत्ववाद न्यटूनप्रिीत 
पदाथइचवज्ञानािा अचतशय व्यापक स्वरूपािा पचरिाम आहे. हा चनयतत्ववाद दैववादाहून मूलतः चभन्न आहे; 
तो आंधळा आहे व त्यात कसलीही योजना नाही; तो मािसावर कृपाही करीत नाही ककवा त्यािा वेारषही 
करीत नाही; तो भचवष्ट्यकालीन हेतंूच्या चसिीसाठी नसून भतूकालीन घटनावंर आधारलेला आहे; तो 
अचतमानवी शक्तीिी आज्ञा नसून चनसगाच्या चनयमािंा पचरिाम आहे. आचि तरी देखील हा चनयतत्ववाद 
दैववादी चनयतत्ववादार्तकाि काटेकोर आचि चनरपवाद आहे. चनयतत्ववादानुसार भौचतक चवश्वातील 
घटना चकल्ली चदल्यावर आपोआप िालिाऱ्या घड्याळाप्रमािे घडत असतात. 
 

न्यटूनप्रिीत पदाथइचवज्ञानातून रेखाटले गेलेले जगािे चित्र हे असे आहे. तेव्हा न्यटूनच्या काळात 
शुिबुचिवाद व अनुभववाद या दोहोंनाही जोर िढला यातं आियइ वाटण्याजोगे काही नाही. अनुभववाद्यानंी 
चवज्ञानाच्या एकाि म्हिजे चनरीक्षिाच्या बाजूिे चवश्लेषि केले. शुिबुचिवाद्यानंी दुसऱ्या म्हिजे गचिताच्या 
बाजूवर भर चदला. परंतु चवज्ञानातील प्राक्कथनािे स्वरूप काय आहे यािे व जगातील कायइकारिभावािा 
अिूक क्रम आपि कसा समजून घेऊ शकतो यािे स्पष्टीकरि अनुभववादाने चमळत नाही, आचि 
कायइकारिभावािा क्रम चनचित असतो, चनदान त्यािी सामान्य रूपरेषा आपल्याला माहीत असते असे 
वैज्ञाचनक तर मानीत असतो, त्यामुळे या अनुभववादािे पयइवसान ह्यमूच्या चिचकत्सावादात झाले. 
अनुभववाद्याचं्या दृचष्टकोिावर शुिबुचिवाद्यानंी हल्ला िढवला व भौचतक चवश्वाच्या रिनेतील गचिताच्या 
भागािे स्पष्टीकरि देण्यासाठी त्यानंी नवीन नवीन तत्त्वदशइने माडंली. 
 

लायस्ब्नझ व काटं या आधुचनक युगातील दोन थोर शुिबुचिवाद्यानंी आपली तत्त्वदशइने माडंली, ती 
अंशतः का होईना, चब्रचटश अनुभववाद्याचं्या टीकेला उत्तर म्हिून होती, ही गोष्ट चवशषे महत्त्वािी आहे. 
लॉकच्या “मानवी आकलनासांबांधीचा णनबांध” (Essay Concerning Human Understanding) या 
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गं्रथामधील टीकेला लायस्ब्नझने “मानवी आकलनासांबांधीचा नवीन णनबांध” चलहून (New Essay on 
Human Understanding) उत्तर चदले; ह्यमूच्या टीकेला काटंने “शुिबुिीची णचणकत्सा” चलहून उत्तर 
चदले. काटं चलचहतो की ह्यमूने “चवश्रब्ध झोपेतून मला जागे केले” व ह्यमूच्या टीकेमुळे होिाऱ्या चवध्वसंक 
पचरिामापासून चवज्ञानािे संरक्षि करण्याच्या हेतूने काटंने आपला गं्रथ चलचहला. 
 

लायस्ब्नझ (र्. स. १६४६–१७१६) हा न्यूटनिा समकालीन व बुिीच्या दृष्टीने न्यटूनच्या तोडीिा 
होता. न्यटूनप्रमािेि त्याने देखील स्वतंत्रपिे चवकलनािा (Differential Calculus) शोध लावला व 
त्याच्या साहाय्याने अनेक गचिती प्रश्न सोडचवले. तथाचप न्यटूनच्या गुरुत्वाकषइिाच्या चसिातंािा त्याने 
पुरस्कार केला नाही. जरी त्या चनयमािी सत्यता अनुभवाला येत असली तरी, त्यावरून “गती चनरपेक्ष 
आहे” असा उपचसिातं चनघत असल्यामुळे त्याने तो चसिातं मान्य केला नाही. लायस्ब्नझने गतीच्या 
सापेक्षतेच्या कल्पनेवर आधारलेला अवकाशािा चसिातं माडंला. ह्या चसिातंावारारा आईनस्टाईनच्या 
सापेक्षतेच्या चसिातंािी तार्मकक मूलतत्त्वे त्याने अगोदरि पाचहली होती. तसेि कोपर्मनकसिी पिती व 
टॉलमीिी पिती यामंधील फरक वाचिक आहे; फक्त त्याचं्या माडंण्याच्या पितीत आहे हे त्याने स्पष्टपिे 
ओळखले होते. न्यटूनप्रिीत पदाथइचवज्ञानािे योग्य मूल्यमापन तो करू शकला नाही, यावरून त्याच्यात 
अनुस्यतू असलेला सत्याचवषयीिा अनुभववादी चनकष मानण्यास तो तयार नव्हता, एवढेि चसि होते. 
आईन्स्टाईनिे पदाथइचवज्ञान तो माडूं शकला नाही हा त्यािा उिेपिा ठरत नाही. 
 

आधुचनक चवज्ञानातील शुिबुचिवादािे प्रखर दशइन लायस्ब्नझ च्या तत्त्वज्ञानात घडते. गचिती 
पितीने चनसगािे विइन करण्यात यश आल्यामुळे सवइ शास्त्रािे शवेटी गचितात रूपातंर करिे शक्य आहे 
अशी लायस्ब्नझ िी कल्पना होती. हे चवश्व एखाद्या चकल्ली चदलेल्या घड्याळाप्रमािे चनरचनराळ्या 
अवस्थामंधून जाते ही कल्पना त्याला आवडली; कारि भौचतक चनयम हे गचिती चनयम असा त्यािा अथइ 
होतो. ही कल्पना त्याने आपल्या ‘पूवइप्रस्थाचपत सुसंवाद’ या शुिबुचिवादाच्या अचतशय िमत्काचरक 
संकल्पनेत उपयोगात आिली. त्याच्या मते चनरचनराळ्या मािसािंी मने एकमेकावर चक्रया–प्रचतचक्रया 
करीत नसतात; तर चनरचनराळी मने आपआपल्या पूवइचनयोचजत मागांनी चनरचनराळ्या अवस्थामंधून सतत 
जात असतात. एकमेकाशी अनुरूप अशा त्याचं्यामध्ये होिाऱ्या चक्रयामंधून अन्योन्य चक्रयाप्रचतचक्रयािंा 
आभास चनमाि होतो. अनेक घड्याळे एकमेकाशंी जोडलेली नसतानाही जशी एकि वेळ दाखचवतात त्याि 
प्रकारिी ही अन्योन्यचक्रया असते. पायथगॅोरसच्या गचिती गूढवादािा प्रकार र्तर श्रेष्ठ गचितज्ञाचं्या 
तत्त्वज्ञानातही आढळतो हे दशइचवण्यासाठी या चसिातंािा मी येथे उल्लेख केला आहे. 
 

लायस्ब्नझ च्या शुिबुचिवादािी पे्ररिा जरी गचिती शास्त्रात असली तरी त्यािा शुिबुचिवाद 
तार्मकक युस्क्तवादाच्या बुरख्याखालील बुचिचवलास आहे. त्याच्या शुिबुचिवादात आधुचनक चवज्ञानािा 
भरभक्कम पाया ठरलेल्या अनुभवाचश्रत चनरीक्षिािा त्याग केला गेला आहे. ज्ञानातील अनुभवात्मक 
आशयाकडे दुलइक्ष केल्याने ज्ञान म्हिजे केवळ तार्मकक प्रमेये असे त्यास वाटू लागले. नैगमचनक 
तकइ शास्त्रािे चवश्लेषिात्मक स्वरूप जरी त्याला स्पष्टपिे चदसले असले तरी नुसत्या तकइ शास्त्रातून ज्ञान चमळू 
शकते, र्तकेि नव्हे तर ते ज्ञान अनुभवाचश्रत ज्ञानािी जागाही घेऊ शकते असा त्यािा चवश्वास होता. 
अनुभवाचश्रत सत्ये वस्तुस्स्थचतचनदशइक असतात आचि तकइ बुिीिी सत्ये चवश्लेषिात्मक असतात. याप्रमािे 
सत्ये दोन प्रकारिी असतात खरी; पि हा भेद केवळ मानवी अज्ञानािा पचरिाम आहे. आपल्याला 
परमेश्वराप्रमािे जर पूिइ ज्ञान असते तर सवइ घटनातूंन तार्मकक अचनवायइता चदसून आली असती. 
उदाहरिाथइ, अलेक्झाडंर या संकल्पनेवरून परमेश्वराने अलेक्झाडंर हा राजा होता व त्याने पूवेकडील देश 
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कजकले होते असा चनष्ट्कषइ काढला असता. अनुभवाचश्रत ज्ञानाला अशा तऱ्हेिे चवश्लेषिात्मक स्वरूप देिे 
ही शुिबुचिवादािी एक घोडिूक आहे व गचिती पदाथइचवज्ञानािे स्पष्टीकरि देण्याच्या हेतूने ही िूक 
पुनःपुन्हा घडली आहे. ‘अलेक्झाडंर’ या संकल्पनेतून चवश्लेषिात्मक पितीने अलेक्झाडंरिा सवइ र्चतहास 
काढता येईल, अशा पितीने त्या संकल्पनेिी व्याख्या करिे शक्य आहे. परंतु मग अनुभवात ज्ञात झालेल्या 
‘अलेक्झाडंर’ या व्यक्तीिी व्याख्या त्या संकल्पनेने बरोबर झाली आहे की नाही हे केवळ तकाने समजिार 
नाही. दुसऱ्या शब्दातं म्हिजे संकल्पनेत साचंगतलेले सवइ गुिधमइ त्या प्रत्यक्ष व्यक्तीत आहेत असे म्हििे 
संश्लेषिात्मक ठरते व मग अनुभवाचश्रत ज्ञानाबाबतच्या सवइ शकंा तेथे चनमाि होतात. चवश्लेषिात्मक 
तकइ शास्त्रािा आधार घेऊन अनुभववादाच्या समस्या सोडचवण्याला मागइ नाही. 
 

अनुभववादािे प्रखर स्वरूप लायस्ब्नझने पाचहले नव्हते. तो मरि पावला त्यावेळी ह्यमू पाि वषािा 
होता. सवइ संकल्पना र्ंचद्रय संवदेनातूंन उत्पन्न होतात हे लॉकिे तत्त्व तो नाकारतो, हे त्याच्या लॉकवरील 
टीकेतून कळून येते. ज्या संकल्पनामध्ये अचनवायइता आहे त्या आपल्या बुिीत प्रथमपासून असतात असा 
त्यािा युस्क्तवाद आहे. आज त्याच्या युस्क्तवादाला फारसे महत्त्व उरलेले नाही; कारि संकल्पनेिी 
अनुभवोत्पत्ती हे लॉकिे तत्त्व आज अनुभववादापुढील कूट प्रश्न नसून संश्लेषिात्मक चवधानातील सत्यािा 
चनकष अनुभव हाि आहे हे ह्यमूिे तत्त्वि अडििीत टाकिारे आहे. ह्यमूच्या या तत्त्वामधून प्राक्कथन 
असमथइनीय आहे असा चनष्ट्कषइ आपोआपि चनघतो. म्हिून ह्यमूच्या तत्त्वाला लायस्ब्नझने काय उत्तर चदले 
असते हे आपिाला कळू शकले तर ते बोधप्रद ठरेल. कदाचित त्याने ह्यमूिे वैगमचनक तत्त्व मान्य करून ते 
मानवापुरते मयाचदत ठेवले असते; चवगमनाच्या तत्त्वािी समस्या परमेश्वराच्या बाबतीत उत्पन्न होत नाही; 
असे तो म्हिाला असता. परंतु हे काही उत्तर होऊ शकिार नाही. “परमेश्वर” म्हिजेि “पचरपूिइ 
तकइ शास्त्रज्ञ” असे जरी मानले तरी सुिा हे उत्तर योग्य होत नाही; कारि लायस्ब्नझने अनुभवाचश्रत ज्ञानािे 
चवश्लेषिात्मक ज्ञानात केलेले रूपातंरि स्वीकारता येण्यासारखे नाही. अनुभवपूवइ चवश्लेषिात्मक तत्त्वावंर 
आधारलेल्या शुिबुचिवादाने ह्यमूिा प्रश्न सुटत नाही. पि चनचितीच्या शोधाने लायस्ब्नझ र्तका 
भारावलेला होता व शुिबुचिवादाच्या भ्रमात र्तका गुरफटलेला होता की ह्यमूच्या टीकेमुळे त्याने आपल्या 
मनात बदल केला असता यािी शक्यता कमी चदसते. 
 

ह्यमूला शुिबुचिवादी उत्तर चदले काटंने. ह्यमूपेक्षा तेरा वषांनी तो लहान होता; पि त्यािे प्रमुख 
गं्रथ ह्यमूच्या मृत्यपूूवती  प्रकाचशत झालेले नव्हते. काटंच्या अनुभवपूवइ संश्लेषिात्मक तत्त्वज्ञानािा चविार 
आपि मागे चतसऱ्या प्रकरिात केलेला आहे; चवश्वासंबधंीिे सवइज्ञान चवश्लेषिात्मक ज्ञानाच्या स्वरूपात 
माडंता येते, हे लायस्ब्नझिे अनाकलनीय मत काटंच्या या तत्त्वज्ञान पितीने सवइस्वी बाजूस ठेवले आहे. 
अनुभवपूवइ संश्लेषिात्मक तत्त्वावर आधारलेल्या शुिबुचिवादाने ह्यमूला उत्तर देण्यािा कसा प्रयत्न केला 
ते आता पाचहले पाचहजे. 
 

काटंच्या मताप्रमािे कायइकारिभावािे तत्त्व संश्लेषिात्मक असून अनुभवपूवइ आहे. प्रत्येक 
घटनेला कारि असते. हे आपिास चनचितपिे माहीत असते; व ते कारि कोिते ते शोधून काढण्यािे काम 
फक्त चनरीक्षिाकडे उरते असे काटं मानतो. स्वतः काटंने चदले असते असे एक उदाहरि आपि घेऊ. 
समुद्राला ठराचवक कालाने भरती-ओहोटी येते, हे पाहून या घटनेला कारि असले पाचहजे, हे आपि शुि 
तकइ बुिीने जाितो. वैगमचनक अनुमानाच्या साहाय्याने चनरीक्षि आपिाला जे काही चशकचवते ते र्तकेि 
की िदं्रािे स्थान हे त्या घटनेिे कारि आहे. म्हिून वैगमचनक अनुमान चवचशष्ट भौचतक चनयम शोधण्यापुरते 
मयाचदत असते. कायइकारिभावाच्या तत्त्वासारखे पदाथइचवज्ञानातील सवइसामान्य चसिातं प्रस्थाचपत 
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करण्यासाठी वैगमचनक अनुमानािी गरज नाही. असले सवइसामान्य चनयम तकइ बुिीनेि आपल्यावर 
बधंनकारक केलेले असतात. प्रत्येक गोष्टीला चनचितपिे कारि असते, हे आपिास माहीत असल्यामुळे ते 
शोधून काढण्यािे साधन म्हिून चनगमन समथइनीय ठरते—अशा तऱ्हेच्या युस्क्तवादाने ह्यमूच्या 
चवगमनावरील टीकेला उत्तर चमळते असे काटं मानतो. ज्या चठकािी अनुभववाद संशयवादाशी येऊन 
चभडतो त्या चठकािी काटं अनुभवपूवइ संश्लेषिात्मक तत्त्वाच्या आधाराने ज्ञानाला चनचिती देऊ पाहातो. 
काटंच्या तत्त्वज्ञानािा गाभा हा असा आहे. 
 

या चसिातंामुळे काटंच्या चिचकत्साशून्यतेच्या चनदे्रिा अंत कसा झाला हे समजिे कचठि आहे. 
काटंच्या युस्क्तवादाने ह्यमूच्या प्रश्नािे उत्तर चमळत नाही. “शुि तकइ बुिीची णचणकत्सा” वािावयाला ह्यमू 
जर हयात असता तर त्याने कांटला उत्तर चदले असते. “एखाद्या घटनेिे कारि काय आहे हे आपिाला 
समजून घ्यावयािे असेल तर त्या घटनेला काही एक कारि आहे हे समजल्याने काय फायदा होतो? आता 
कोित्याही घटनेला कारि नसते हे माहीत असताना ते शोधण्यािा प्रयत्न करिे मूखइपिािे ठरेल; परंतु 
पचरस्स्थती अशी नाही. ह्या घटनेला कारि आहे की नाही हे आपिाला माहीत नाही; ह्या स्स्थतीत आपि 
चनरीक्षिावर आधारलेली वैगमचनक अनुमाने करतो व उदाहरिाथइ, असा चनष्ट्कषइ काढतो की िदं्र हा 
भरतीआहोटीिे कारि आहे. परंतु हे वैगमचनक अनुमानि मला अमान्य आहे; आचि जरी तुम्ही घटनेला 
काही कारि असले पाचहजे असा सामान्य चसिातं चसि केला तरी ते चवचशष्ट अनुमान चसि ठरत नाही. 
चशवाय त्या सामान्य तत्त्वािी तुमिी चसिताही मी मान्य करीत नाही.” 
 

ह्यमूच्या या काल्पचनक स्वपक्षसमथइनािा आपि एका उदाहरिाने, चवस्ताराने चविार करू. समजा, 
एखादा मािूस पेरूमध्ये सोन्यािा शोध घेत आहे; पि कोित्या चठकािी खिले असता सोने सापडेल हे 
त्यास माहीत नाही. तुम्ही जर त्याला साचंगतले की, “बाबा रे, पेरूमध्ये सोने आहे” तर या सागंण्यािा त्यास 
काही फायदा आहे का? त्यामुळे पूवती पेक्षा त्यास काहीही अचधक माचहती चमळत नाही. जेथे तो खित आहे 
तेथे त्याला सोने सापडेल काय ही माचहती त्यास हवी असते. पेरूमध्ये प्रत्येक चठकािी काही तो खिू शकत 
नाही. एखाद्या चवचशष्ट लहान के्षत्रात सोने आहे असे त्यास समजले तर फुटाफुटाच्या अंतरावर खोदून 
अनेक प्रत्यत्न केल्यावर त्यास सोने सापडेल. परंतु पेरू हा देश मोठा असल्यामुळे प्रत्येक फुटाफुटावर 
खोदून सबधं देशािी तपासिी करिे त्याला शक्य होिार नाही. म्हिजेि पेरूमध्ये सोने आहे या माचहतीने 
त्याला काहीही फायदा होिार नाही. जर तुम्ही त्याला साचंगतले की पेरूत सोने नाही तर ती माचहती 
त्याला उपयुक्त ठरेल. कारि त्यामुळे तो खििे सोडून देईल; परंतु पेरूत सोने आहे म्हिून त्याला सागंिे 
काय आचि पेरूत सोने आहे की नाही हे माहीत नाही म्हिून सागंिे काय दोन्हींिा अथइ एकि आहे. 
 

काटंवरील ही टीका अचधक काटेकोर करावी असे मला वाटते. मानसशास्त्रीय गृहीतके व तार्मकक 
गृहीतके यात फरक करून आपि तार्मकक गृहीतकाचं्या शोधात आहो, या म्हिण्यावर काटं फार भर देत 
असे. “आपले सवइ ज्ञान अनुभवापासून सुरू होते यात शकंा नाही….पि यािा अथइ असा नव्हे की सवइ ज्ञान 
अनुभवातूनि चनष्ट्पन्न होते” या शब्दानंी त्याने ‘शुि तकइ बुिीची णचणकत्सा’ या गं्रथािी सुरुवात केली आहे. 
कायइकारिभावाच्या प्रश्नाला हा युस्क्तवाद लावला तर त्यािा अथइ असा होईल की चवचशष्ट कारिाचं्या 
अनुभवातून कायइकारिभावािी कल्पना स्फुरत असली तरी कायइकारिभावाच्या सवइसामान्य चसिातंािे 
ज्ञान अनुभवातून तार्मककरीत्या चनष्ट्पन्न होत नाही. प्रत्येक चवचशष्ट कायइकारिाच्या चनयमामागे हे गृहीत तत्त्व 
असते असे काटं मानतो; आपल्याला जर असे कारिासंबधंीिे चवचशष्ट चनयम शोधून काढावयािे असतील 
तर कारित्व या तत्त्वािी सत्यता गृहीत धरली पाचहजे. 
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“तार्मकक गृहीतक” म्हिजे तार्मकक संबधं. यािाि अथइ असा की चवचशष्ट कायइकारिचनयम खरा 
असेल तर सवइसामान्य कायइकारिभावािे तत्त्व खरे असलेि पाचहजे. आता या चवधानाला मुरड घालण्यािी 
जरूरी आहे. कोित्या तरी एका प्रकारच्या घटनाबंाबत कायइकारिभावािा चनयम खरा असण्यासाठी 
दुसऱ्या प्रकारच्या घटनाबंाबतही कायइकारिभावािा काही एक चनयम असलाि पाचहजे असे नाही. एवढेि 
म्हिता येईल की, जर हा चवचशष्ट कायइकारिभावािा चनयम खरा असेल तर ह्या चवचशष्ट घटनेला कारि 
असले पाचहजे. आचि एवढ्या मयाचदत अथाने तार्मकक अचनवायइता सागंता येईल. म्हिून कायइकारि भावािे 
सवइसामान्य तत्त्व हे काही एखाद्या चवचशष्ट कायइकारिभावाच्या चनयमामागील तार्मकक गृहीतक नव्हे. तर 
संबचंधत कायइकारिभावािा चनयम हे त्या संशोधनाधीन घटनेमागील तार्मकक गृहीतक आहे. 
 

हा युस्क्तवाद फसवा आहे. एखाद्या चवचशष्ट गोष्टीिे कारि शोधताना तेथ कारिािे अस्स्तत्व गृहीत 
धरलेि पाचहजे असे नाही. कारित्व म्हिजे काय या प्रश्नाप्रमािेि, कारिाच्या अस्स्तत्वािा प्रश्नही 
अनुत्तचरत ठेवता येतो. कोित्याही घटनेस कारिि नसते हे माहीत असताना एखादे चवचशष्ट कारि शोधिे 
अथइहीन ठरेल. पि घटनेस कारि असते की नसते ह्याबद्दल काहीही माहीत नसताना, चवचशष्ट कारि 
शोधिे आचि त्यािबरोबर कारित्व ही गोष्ट आहे की नाही ह्या प्रश्नािे उत्तरही शोधिे यात काहीही वावगे 
नाही. जर एखादे चवचशष्ट कारि शोधण्यात आपि यशस्वी ठरलो तर त्या चवचशष्ट गोष्टीबाबत कारिािे 
अस्स्तत्व आपोआपि चसि होते. काटंच्या युस्क्तवादातील ग्राह्याशं एवढा थोडा आहे. एखाद्या चवचशष्ट 
घटनेच्या कारिासंबंधीिे चवधान खरे असण्यासाठी, कारि असते हे चवधान खरे असले पाचहजे. परंतु 
कारिािा “शोध” घेण्यामागे कारिािे अस्स्तत्व गृहीत धरले पाचहजे असे नाही. 
 

ह्या चवश्लेषिाने प्रत्येक घटनेला कारि असते ह्या कायइकारिभावाच्या सवइसामान्य चनयमािा 
प्रश्नही चमटतो. एखाद्या घटनेच्या कारिािा शोध घेण्यामागे अशा तऱ्हेिे अचतशय व्यापक सामान्य तत्त्व 
गृहीत धरण्यािी काहीही तार्मकक आवश्यकता नाही. सवइ घटनािंी कारिे शोधल्यानंतरि ते सामान्य तत्त्व 
उपस्स्थत होते. पूवती िे चनष्ट्कषइ ह्या सामान्य तत्त्वाला लावनू सवइ घटनािंी कारिे सापडल्यानंतर, सवइ 
घटनानंा कारि असते, असे चवधान करता येईल. परंतु सवइ घटनाचं्या कारिािंा “शोध” घेतानाि, सवइ 
घटनानंा कारिे असतात हे गृहीत धरण्यािी जरूरी नाही. दुसरा प्रश्न अनुत्तचरत ठेवनू, सवइ घटनािंी 
कारिे चमळाल्यावर त्या प्रश्नािे उत्तर देता येईल. 
 

अशा रीतीने ज्ञानािी तार्मकक गृहीतके स्पष्ट करून अनुभवपूवइ संश्लेषिात्मक तत्त्व े शोधण्यािा 
काटंिा प्रयत्न फोल ठरतो. अशी अनुभवपूवइ तत्त्वे वैज्ञाचनक ज्ञानािी तार्मकक गृहीतके आहेत असे चसि 
करण्याने ती गृहीतके प्रमाि ठरत नाहीत. चवज्ञानाला जे प्रामाण्य असेल त्याहून अचधक प्रामाण्य या 
गृहीतकानंा येिार नाही. या साध्या चवश्लेषिावरून काटंिे अनुभवपूवइ संश्लेषिात्मक तत्त्वािें तत्त्वज्ञान 
अग्राह्य आहे, असे चदसते. 
 

वरील चववेिनािा चनष्ट्कषइ हा आहे की, रूढ पदाथइचवज्ञानाच्या अनुभववादी मीमासेंतून चनमाि 
झालेल्या प्रश्नािंी उत्तरे शुिबुचिवादी मीमासेंतूनही चमळत नाहीत. पदाथइचवज्ञानातील ज्ञानात गचिती 
अिूकपिा आहे, त्यामधील सवइि चविार–प्रचक्रयािें स्पष्टीकरि नैगमचनक पितीने चमळेल, असा चवश्वास 
बाळगण्यािे कारि नाही. वैज्ञाचनक, चनरीक्षिापासून सुरुवात करून, भचवष्ट्यकालातील चनरीक्षिािें 
प्राक्कथन करीत असल्यामुळे, नैगमचनक पितीबरोबरि तो वैगमचनक पितीवरही चवसंबून असतो. 
भचवष्ट्यकालीन घटनािें प्राक्कथन करिे हे जसे त्यािे ध्येय असते तसेि भचवष्ट्यकालीन घटना त्याच्या गृहीत 
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तत्त्वाचं्या सत्यतेिा चनकष असतात. वैगमचनक व नैगमचनक अनुमानाच्या धाग्यापंासून चविलेल्या 
गुंतागुंतीच्या जाळ्याने, रूढ पदाथइचवज्ञानात ज्या प्राक्कथनात्मक पिती बसचवल्या गेल्या आहेत, त्यािंी 
कायइक्षमता खूप उच्च प्रकारिी आहे. तथाचप भचवष्ट्यकालीन घटनािें प्राक्कथन करण्यासाठी त्यािंा ज्यावळेी 
आपि वापर करतो, त्यावळेी या पितीवर आपि कसा चवश्वास ठेव ू शकतो या प्रश्नािे उत्तर 
पदाथइवैज्ञाचनकही देऊ शकला नाही की तत्त्वज्ञही देऊ शकला नाही. 
 

आठराव्या शतकाच्या अखेरीस वैज्ञाचनक कंुचठतगती झाले. मानवी मनाने चनमाि केलेला ज्ञानािा 
अचतशय महत्त्वािा प्रकार अनाकलनीय राचहला. पदाथइचवज्ञानािा पाया तकइ जन्य आहे असा शुिबुचिवादी 
काटंिा आग्रह होता; पि या आग्रहापेक्षा अनुभववादी ह्यमूने चदलेली वरील मनमोकळी कबुली अचधक 
महत्त्वािी आहे. 
 

खुद्द पदाथइवैज्ञाचनकानंा मात्र या ताचत्त्वक पेिप्रसंगािी जािीव नव्हती. चनरीक्षिािे व त्यावरून 
चसिातं रिण्यािे त्यािें कायइ िालूि होते. एकामागून एक मोठे यश चमळवीत त्यािंी वाटिाल सुरूि होती. 
पि अखेर त्यािंी गती कंुचठत झाली. पदाथइचवज्ञानातील या पेिामधून एक नवीन पदाथइचवज्ञान चनमाि झाले 
व त्यातूनि पचरिामी, खंुटून पडलेल्या चवज्ञानाच्या तत्त्वज्ञानािा मागइही मोकळ झाला. एकोचिसाव्या व 
चवसाव्या शतकातं पदाथइचवज्ञानात झालेल्या प्रगतीच्या अभ्यासावरून हा चवकास कसा झाला ते कळू 
शकेल. 
  



 

 

अनुक्रमणिका 

भाग दुसरा 
 

वैज्ञाणनक तत्त्वज्ञानाचे णनष्ट्कषइ 
 

७. नवीन तत्त्वज्ञानाचा उगम 
 

िुका समजून घेण्यासाठी मानसशास्त्रीय स्पष्टीकरिािी जरूरी असते, तर सत्य समजून 
घेण्यासाठी तार्मकक चवश्लेषिािी जरूरी असते. बुचिचवलासी तत्त्वज्ञानािा र्चतहास म्हिजे उत्तरे देण्यािी 
तयारी नसताना प्रश्न चविारिाऱ्या तत्त्वज्ञानंी केलेल्या िुकािंी कथा आहे. आचि तरीही त्यानंी जी उत्तरे 
चदली त्यािें स्पष्टीकरि केवळ त्याचं्या हेतूवरून देिे शक्य आहे. वैज्ञाचनक तत्त्वज्ञानािा र्चतहास म्हिजे 
समस्याचं्या चवकासािी कथा आहे. भोंगळ सामान्यीकरिानंी ककवा मानव आचि जग ह्यामधील संबधंािें 
चित्रमय विइन करण्याने समस्या सुटत नसतात तर प्रत्यक्ष ताचंत्रक कायातून त्या सुटत असतात. अशा 
तऱ्हेिे कायइ चवज्ञानात केले जाते आचि म्हिून, समस्याचं्या चवकासािे धागे, खरे म्हिजे, प्रत्येक 
चवज्ञानशाखेच्या र्चतहासात शोधावे लागतील. चवचवध तत्त्वज्ञान पितीत तत्कालीन वैज्ञाचनक ज्ञानाच्या 
अवस्था प्रचतकबचबत झाल्या आहेत, पि चवज्ञानाच्या चवकासाला त्यािंा हातभार लागलेला नाही. समस्येिा 
तकइ शुि चवकास करण्यािे काम वैज्ञाचनकाने केले आहे. वैज्ञाचनकाने केलेले ताचंत्रक चवश्लेषि बहुतेक वळेा 
बाचरकसाचरक तपचशलासाठी व फारि क्वचित वळेा ताचत्त्वक हेतूसाठी होते. तरीदेखील या चवश्लेषिाने 
समस्येिे स्वरूप समजण्यासाठी त्यास र्तकी मदत झाली की अशा तऱ्हेने जमा झालेल्या ताचंत्रक 
ज्ञानातूनि शवेटी त्याने ताचत्त्वक प्रश्नािंीही उत्तरे चदली. 
 

वैज्ञाचनक कायइ हे समुदायािे काम असते. समस्या सोडचवण्यात एखाद्या व्यक्तीिा वाटा लहान 
अगर मोठा असू शकेल; पि समस्यापूतती साठी त्या समुदायाने केलेल्या कामाच्या मानाने तो व्यस्क्तगत वाटा 
नेहमीि लहान असतो. र्चतहासात चकत्येक महान गचिती, पदाथइवैज्ञाचनक व जीवशास्त्रज्ञ होऊन गेले. 
तथाचप त्याचं्यातील श्रेष्ठातंील श्रेष्ठ वैज्ञाचनकाला, त्याने जे कायइ केले ते कायइ, मागील चपढीने केलेल्या 
कायाच्या ककवा त्याच्या समकालीनानंी केलेल्या कायाच्या मदतीचशवाय करता आले नसते. एखादी 
समस्या सोडचवण्यासाठी र्तके प्रिडं कायइ करावे लागते की ते एखाद्या व्यक्तीच्या कुवतीबाहेरिेि असते. 
हे चवधान केवळ चकिकट अशा चनरीक्षिाचधचष्ठत ककवा प्रायोचगक संशोधनाबाबति खरे आहे असे नव्हे, तर 
एखादा चसिातं माडंताना कराव्या लागिाऱ्या तार्मकक व गचिती कामाबाबतही खरे आहे. खरे म्हिजे 
वैज्ञाचनक कायाच्या या सामुदाचयक स्वरूपातून चवज्ञानाला एक शक्ती लाभते; या स्वरूपामुळे एखाद्या 
व्यक्तीच्या मयाचदत शक्तीत समुदायाच्या कायािी भर पडते, एखाद्या व्यक्तीिी िूक सहकाऱ्याकंडून 
सुधारली जाते, पचरिामी अनेक बुचिमान व्यक्तींच्या सहकायामधून व्यस्क्तमानसाच्या अतीत अशी 
सामुदाचयक बुिी चनमाि होते व एखादी व्यक्ती ज्या प्रश्नािंी उत्तरे कधीि देऊ शकिार नाही अशा प्रश्नािंी 
उत्तरे ही बुिी देऊ शकते. 
 

असा चविार केल्यानंतर या पुस्तकाच्या दुसऱ्या भागािी रिना पचहल्या भागाच्या रिनेहून चभन्न का 
आहे ते कळून येईल. पचहल्या भागातील प्रकरिे प्रमादाचं्या मानसशास्त्रीय उगमाभोवती गुंफलेली आहेत 
तर दुसऱ्या भागातील प्रकरिातं खऱ्याखुऱ्या समस्या हाताळल्या आहेत. खरे म्हिजे, ऐचतहाचसकदृष्टीने हे 
चवविेन पचरपूिइ करण्यासाठी, समस्याचं्या चवकासािा मागोवा घेत मला प्रािीन काळापयंत जाव ेलागेल. 
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पि प्रस्तुत पुस्तकाच्या हेतूसाठी प्रािीन काळातील समस्याचं्या चवकासािे चवहंगमावलोकन पुरेसे आहे; 
कारि तत्त्वज्ञाच्या दृष्टीने चविार करण्यासारखा चवकास एकोचिसाव्या शतकापासून सुरू होतो. 
 

एकोचिसाव्या शतकातील चवज्ञानाच्या र्चतहासातून तत्त्वज्ञास चवशाल चक्षचतजे चदसू लागतात. या 
शतकात जसे अनेक ताचंत्रक शोध लागले तसेि संपन्न तार्मकक चवश्लेषिही झाले; आचि या नवीन 
चवज्ञानाच्या पायावर नवीन तत्त्वज्ञान उदयास आले. वैज्ञाचनक संशोधनािे उपागंभतू फचलत म्हिून नवीन 
तत्त्वज्ञानािी सुरुवात झाली. चवज्ञानातील ताचंत्रक समस्या सोडचवताना गचितज्ञ, पदाथइवैज्ञाचनक, 
जीवशास्त्रज्ञ यानंा असे चदसून आले की आपआपल्या प्रश्नािंी उत्तरे देण्यापूवती  काही व्यापक स्वरूपाच्या, 
ताचत्त्वक स्वरूपाच्या प्रश्नािंी उत्तरे शोधिे भाग आहे. या ताचत्त्वक प्रश्नािंी उत्तरे शोधताना हा वैज्ञाचनक 
चवचशष्ट तत्त्वप्रिालीच्या ओझ्याखाली दबलेला नव्हता यािा त्याला फायदाि झाला. प्रत्येक प्रश्नािे उत्तर 
तो त्या प्रश्नाच्या संदभाति शोधू शकला. आपली उत्तरे एखाद्या तत्त्वप्रिालीत सुसूत्रपिे गुंफण्यािे बधंन 
त्याने पत्करले नाही. तत्त्वज्ञानाच्या र्चतहासातील एखाद्या सुप्रचसि चसिातंावरून आपली उत्तरे चनष्ट्पन्न 
करता येतात की नाही यािाही त्याने चविार केला नाही. आचि अशा रीतीने समस्येति अनुस्यतू असलेल्या 
तकानुसार जात तत्त्वज्ञानाच्या र्चतहासात पाहावयास न सापडिारी उत्तरे त्याने शोधली. 
 

हे सवइ चनष्ट्कषइ एकचत्रत करून, त्यामंधील परस्परसंबंधासह ते येथे माडंण्यािा माझा उदे्दश आहे. 
ताचत्त्वक प्रश्नानंा वैज्ञाचनकाने चदलेल्या उत्तरािंा आढावा घेऊन एका नवीन तत्त्वज्ञानािी रूपरेषा मी 
माडंलेली आहे. हे तत्त्वज्ञान कल्पनेत रममाि होिाऱ्या मनािा बुचिचवलास नसून सामुदाचयक कायािे ते 
सुसूत्र व साके्षपी फचलत आहे. 
 

एकोचिसाव ेशकत हे पुष्ट्कळ र्चतहासकाराचं्या चतरस्कारािें लक्ष्य झाले आहे. जे लेखक अलौचकक 
व्यस्क्तमत्त्वािी, प्रिडं बुचिमते्तिी मािसे चनमाि होिे हे ऐचतहाचसक चवकासािे उचद्दष्ट आहे असे मानतात व 
एखाद्या कालखंडात अशी लोकोत्तर मािसे चकती होऊन गेली त्याचं्या संख्येवरून त्या कालखंडािे महत्त्व 
मोजतात, त्या लेखकानंी या शतकािी अवहेलना केली आहे. कारि या शतकातील सासं्कृचतक मूल्ये 
कवी, चित्रकार ककवा तत्त्वज्ञ यानंी चनचित केलेली नाहीत. चवज्ञानािी व उद्योगधंद्यािी भरभराट झालेल्या 
ह्या शतकािी पुनरुज्जीवनाच्या कालाशी ककवा रं्ग्लंड, फ्रान्स, जमइनी येथे ज्या कालात अक्षर वाङ्मय 
चनमाि झाले त्या कालाशी तुलना केली तर सािेबदंपिा व याचंत्रकीकरि यासाठी धडपडिाऱ्या समाजािे 
एक रंगहीन चित्र चनमाि होते. कलाकाराचं्या ककवा काराचगराचं्या चनर्ममतीऐवजी मोठ्या प्रमािावरील 
उत्पादन; अचभजात बुचिमते्तच्या, उच्च अचभरुिीऐवजी समूहािे समाधान; एखाद्या चविारवतंाच्या 
सजइनात्मक कायाऐवजी समुदायािे चविारमंथन—र्चतहासािा कल्पनारम्य अन्वय लाविाऱ्याचं्याकडून 
एकोचिसाव्या शतकावर हेि चशके्क मारले जातील. 
 

परंतु चवज्ञानािे आचि मोठ्या उद्योगधंद्यािे हे युग रोमॅंचटक र्चतहासकारानंा कधीि समजिार 
नाही. एकोचिसाव्या शतकातील बौचिक कामचगरीिे मूल्यमापन लोकोत्तर मािसे चकती झाली हे मोजून 
करता येिार नाही. कारि, या शतकात अशी लोकोत्तर मािसे जरी होऊन गेली असली व त्यािें कायइ जरी 
मोठे असले तरी सामुदाचयक कायाच्या मानाने ते फार लहान आहे. साचंघक कायातून लागलेल्या वैज्ञाचनक 
शोधािंी या कालातील संख्या प्रिडं आहे. ज्या कालािी सुरुवात बाष्ट्पयंत्राने व चवदु्यत्प्रवाहाने झाली, ज्या 
कालातील प्रगती लोहमागइ, चवद्युत्जचनत्र व रेचडओ या मागानी िालू राचहली व ज्या कालािी पचरिती 
आजच्या स्वनातीत वगेाच्या वाहनाचं्या व अिुशक्तीच्या चनर्ममतीत झाली—तो काळ म्हिजे केवळ 
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उद्योगधंद्यातंील संशोधनािी यशस्वी आघाडी नव्हे. उद्योगधंद्यातील संशोधनाबरोबरि अमूतइ चविारामंधील 
शक्तींिी झपाट्याने वाढ याि काळात झाली. डार्मवनिा उत्क्रातंीिा चसिातं ककवा आर्न्स्टार्निा 
सापेक्षतावादािा चसिातं यासारखे श्रेष्ठ, पचरपूिइ व शुि वैिाचरक चसिातं याि काळात चनमाि झाले. 
मागील शतकातील सुचशचक्षत मािसालाही अगम्य वाटतील असे तार्मकक संबंध मानवी मनाला समजून 
देण्यािे कायइ याि काळाने केले आहे. 
 

औद्योचगक संस्कृतीच्या वाढीबरोबरि अमूतती करिाच्या शक्तीिा चवकास होिे अपचरहायइ असते. 
चवमाने अथवा यंते्र यािें प्रकल्पन करिारा स्थापत्यचवशारद व कारखान्यात ती चवमाने ककवा यंते्र बनचविारा 
कामगार एकि नव्हेत; ते चवमान ककवा यंत्र त्या स्थापत्यचवशारदाच्या केवळ कल्पनेति असते, फार तर ब्लू 
कप्रटच्या रूपाने ते साकार होते. प्रयोगशाळेत काम करिाऱ्या पदाथइवैज्ञाचनकासमोर तारािंी जाळी, कािेच्या 
नळ्या, धातंूच्या सळ्या यािंा जिू एक व्यहू पडलेला असतो. पि या गोंधळातूनही चवद्युत्मंडलािी काही 
एक रिना तो पाहू शकतो व त्यावरून तो अशा काही चक्रया करतो की चनसगातील सामान्य स्वरूपािे चनयम 
उघड करिारे चनरीक्षि करिे शक्य व्हाव.े हातात फक्त कागद व पेस्न्सल घेऊन गचितज्ज्ञ जी आकडेमोड 
करतो त्यातून पूल, चवमाने ककवा गगनिुंबी र्मारती आकार घेत असतात. संस्कृती चनमाि करण्यासाठी 
झटिाऱ्यानंा र्तके तीक्ष्ि बौचिक चशक्षि देण्यािी गरज र्चतहासातील कोित्याही संस्कृतीला पूवती  भासली 
नव्हती. 
 

एकोचिसाव्या शतकातील तत्त्वज्ञान म्हिजे अशा प्रकारच्या अमूतइ चविारामंधून झालेली चनर्ममती 
आहे. चित्रमय भाषेत बोलिाऱ्या व सौंदयाकाकं्षी वासनानंा आवाहन करिाऱ्या तत्त्वदशइनातील आकषइक 
उत्तरे त्यात आढळिार नाहीत. अमूतइ चविारािें चशक्षि चमळालेल्या मनालाि त्यात चदलेली उत्तरे समजू 
शकतील; ह्या तत्त्वज्ञानाच्या चवद्याथ्याने स्थापत्यचवशारदाच्या अिूकपिाने व गचितज्ञाच्या सूक्ष्मपिाने 
त्यातील प्रत्येक गोष्टीिा अभ्यास करण्यािी येथे गरज आहे. परंतु या अपेक्षा भागचवण्यािी ज्यािी तयारी 
आहे, त्याला आश् ियइकारक प्रमािात बौचिक ममइदृष्टीिे बक्षीस हे तत्त्वज्ञान देऊ शकेल. महान तत्त्वज्ञान 
पितींच्या संस्थापकानंादेखील ज्या प्रश्नािंी उत्तरे देता आली नाहीत त्या प्रश्नािंी उत्तरे हे तत्त्वज्ञान देते; 
अथात पुष्ट्कळ वळेा, उत्तरे चमळावीत अशा रीतीने त्या प्रश्नािंी माडंिी वगेळ्या पितीने करावी लागते. ज्या 
जगात आपि राहातो त्या जगािी रिना प्रािीन तत्त्वज्ञानंी गृहीत धरली होती, त्यापेक्षा चकतीतरी अचधक 
प्रमािात अचधक गुंतागुंतीिी आहे, असे त्याने दाखवनू चदले आहे. र्तकेि नव्हे तर अशा गुंतागुंतीच्या रिना 
हाताळिाऱ्या पितींिा चवकास घडवनू, हे जग मानवी आकलनशक्तीच्या कके्षतही त्याने आिून ठेवले 
आहे. 
 

तत्त्वज्ञानाच्या क्रचमक पुस्तकात एकोचिसाव्या शतकातील तत्त्वज्ञानावर सामान्यतः एक प्रकरि 
असते. पूवती च्या शतकातील तत्त्वज्ञान ज्या पितीने चलचहलेले असते त्याि पितीने हेही प्रकरि चलचहलेले 
असते. चफक्ट, शकेलग, हेगेल, शोपेनहॉवर, स्पेन्सर व बगइसाँ याचं्या नावािंा त्यात उल्लेख केलेला असतो व 
या तत्त्वज्ञाचं्या पितीदेखील जि काही पूवती च्या कालातील पितीप्रमािेि चनमाि झाल्या अशा रीतीने त्या 
माडंलेल्या असतात. परंतु जुन्या प्रकारच्या तत्त्वज्ञानपिती काटंच्या पितीबरोबर संपतात. अलीकडच्या 
काळातील पितींिा चविार काटं व प्लेटो याचं्या पितींच्या पातळीवर करिे ही तत्त्वज्ञानाच्या 
र्चतहासातील िूक आहे. त्या जुन्या पितींनी तत्कालीन चवज्ञानािे दशइन घडचवले व अचधक योग्य उत्तरे 
माहीत नसल्यामुळे कृतक उत्तरे चदली. एकोचिसाव्या शतकातील तत्त्वज्ञान पिती ज्या काळात रिल्या 
गेल्या त्या काळात अचधक िागंले तत्त्वज्ञान चनमाि होऊ घातले होते. पि ज्या व्यक्तींनी या पिती चनमाि 
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केल्या त्यानंी आपल्या वळेच्या वज्ञाचनक संशोधनाच्या अंतयामी असलेल्या तत्त्वज्ञानािा शोध घेण्यािा 
प्रयत्न केला नाही व तत्त्वज्ञानाच्या नावाखाली बाळबोध सामान्यीकरिे व सादृश्यानुमाने रिली. काही वळेा 
त्याचं्या माडंिीतील आकषइक भाषेमुळे, काही वळेा त्याचं्या शलैीतील कृतक वैज्ञाचनक शुष्ट्कपिामुळे त्यािंा 
वािक मोचहतही झाला व त्यानंा प्रचसिीही चमळण्यास मदत झाली. तथाचप ऐचतहाचसक दृष्टीने पाहता, 
सुपीक जचमनीवरून वाहात येऊन शवेटी वाळवटंात लुप्त होिाऱ्या नदीच्या टोकाशी त्यािी तुलना करिे 
अचधक योग्य ठरेल. 
 

काटंच्या वळेेपयंतच्या तत्त्वज्ञानािा र्चतहास तत्त्वज्ञानाच्या चवचवध पितींतून व्यक्त होतो. मात्र 
त्यानंतरच्या काळातील तत्त्वज्ञानािा र्चतहास भतूकालािी नक्कल करिाऱ्या कृतक पितीतून व्यक्त न 
होता, एकोचिसाव्या शतकातील चवज्ञानातून चनमाि झालेल्या नव्या तत्त्वज्ञानातून व्यक्त होतो. चवसाव्या 
शतकातील तत्त्वज्ञानािा र्चतहासही नव्या वैज्ञाचनक तत्त्वज्ञानातूनि व्यक्त होतो. ह्या अल्पकाळात ह्या 
तत्त्वज्ञानाने फार मोठी झेप घेतली आहे. त्यािी तुलना त्या काळातील वैज्ञाचनक प्रगतीशी होऊ शकेल. 
चवशषेतः आर्न्स्टार्नच्या सापेक्षतावादातून व प्लाकंच्या पुजंवादातून उत्क्रातं होिारे चनष्ट्कषइ चवसाव्या 
शतकाति प्राप्त झाले, व त्यानंी तत्त्वज्ञानाला एकोचिसाव्या शतकातील तत्त्वज्ञानापेक्षा फार वगेळा 
दृचष्टकोि चदला. वैज्ञाचनक चविारातंील क्रातंीबद्दल चवसाव्या शतकातील चवज्ञानािी वारंवार स्तुती केली 
जात असली तरी एकोचिसाव्या शतकात सुरू झालेल्या प्रचक्रयेिा तो एक नैसर्मगक पचरिाम आहे. म्हिून या 
चवकासाला वज्ञाचनक चविारातील क्रातंी म्हिण्यापेक्षा वगेवान उत्क्रातंी म्हििे अचधक उचित ठरेल. 
 

नवीन तत्त्वज्ञान वैज्ञाचनक संशोधनािे एक सहजप्राप्त फचलत म्हिून चनमाि झाले. त्यािप्रमािे 
ज्या व्यक्तींनी ते चनमाि केले त्यानंा व्यावसाचयक तत्त्वज्ञ म्हििे कठीि आहे. खरे म्हिजे ही मािसे 
गचिती, पदाथइवैज्ञाचनक, जीवशास्त्रज्ञ ककवा मानसशास्त्रज्ञ होती. त्यािें तत्त्वज्ञान वैज्ञाचनक संशोधनात 
चनमाि झालेल्या समस्या सोडचवण्याच्या प्रयत्नातूंन जन्मास आले. अजूनपयंत वापरलेल्या ताचंत्रक 
पितींना ज्या समस्या सोडचवण्यात अपयश आले होते त्या सोडचवण्यासाठी ज्ञानािा पाया व त्यािी उचद्दष्टे 
यािंा त्यानंा पुन्हा अभ्यास करावा लागला. या प्रयत्नातूंन नवीन तत्त्वज्ञान उदयास आले. हे तत्त्वज्ञान 
तपशीलवार व स्पष्ट नव्हते. तसेि या तत्त्वज्ञानंी आपल्या चवचशष्ट कायइके्षत्राबाहेर त्या तत्त्वज्ञानािा 
चवस्तारही केला नाही. खरे म्हिजे, या वैज्ञाचनकानंी आपल्या गं्रथाचं्या उपोद् घातात ककवा प्रस्तावनेत ककवा 
शुि ताचंत्रक उपपादनात क् वचित प्रसंगी जे उद् गार काढले त्यातून हे तत्त्वज्ञान डोकावते. 
 

अथात ज्यानंा गचितातील आचि र्तर चवज्ञानातंील तंत्रािें चशक्षि चमळालेले होते व ज्यानंी 
ताचत्त्वक चवश् लेषिावर आपले लक्ष कें चद्रत केले होते अशा नवीन तत्त्वज्ञािंा एक वगइ चनमाि होण्यासाठी 
आपल्या चपढीपयंतिा काळ जावा लागला. या वैज्ञाचनकानंा असे चदसून आले की, वज्ञाचनक संशोधन 
करिाऱ्या व्यक्तीला तार्मकक चवश् लेषि करण्याला वेळ चमळत नाही, तसेि उलटपक्षी तार्मकक चवश् लेषि 
करिाऱ्या मािसाला त्यावर आपले लक्ष र्तके कें चद्रत कराव े लागते की वैज्ञाचनक संशोधन करण्याला 
त्याला वळे उरत नाही. तार्मकक चवश् लेषि करिाऱ्यािे ध्येय चवशदीकरि असल्यामुळे त्याि वळेी 
संशोधनाकडे लक्ष चदले तर वैज्ञाचनक संशोधनाला खीळ बसण्यािा धोका असतो. त्यामुळे कामािे फेरवाटप 
करिे अचनवायइ ठरते. अशा तऱ्हेच्या वेगळ्या पचरस्स्थतीतून चवज्ञानािे व्यावसाचयक तत्त्वज्ञ तयार झाले. 
 

तत्त्वज्ञान म्हिजे चवचवध तत्त्वज्ञान–पितींिा शोध अशीि पारंपचरक तत्त्वज्ञानािी धारिा 
असल्यामुळे परंपराचनष्ठ तत्त्वज्ञ वैज्ञाचनक चवश् लेषिाला तत्त्वज्ञान म्हिण्यास अद्यापही तयार नाही. 
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तत्त्वज्ञान पितींिे महत्त्व आता नाहीसे झाले आहे व त्यािें कायइ वैज्ञाचनक तत्त्वज्ञानाने आपल्याकडे घेतले 
आहे ही गोष्ट परंपराचनष्ठ तत्त्वज्ञाला अजून उमगलेली नाही. अथात अशा तऱ्हेच्या चवरोधाला वैज्ञाचनक 
तत्त्वज्ञ जुमानीत नाही. जुन्या पितीच्या तत्त्वज्ञानाला आता फार तर ताचत्त्वक वस्तुसंग्रहालयात म्हिजे 
तत्त्वज्ञानाच्या र्चतहासात जागा चमळू शकेल. तेव्हा तत्त्वज्ञान पितींिा शोध घेण्यािे काम परंपराचनष्ठ 
तत्त्वज्ञावंर सोपवनू वैज्ञाचनक तत्त्वज्ञ आपल्या कामाला लागतो. 
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८. भूणमतीचे स्वरूप 
 

१८०४ साली काटंिा मृत्य ूझाला. त्यानंतर झालेल्या चवकासात चवज्ञानाने चनरपेक्ष सत्य व पूवइगृहीत 
कल्पना यािंा त्याग केला. हा चवकास प्रथम सावकाश झाला तरी पुढे त्यािा वगे झपाट्याने वाढला. काटंने 
चवज्ञानासाठी जी तत्त्व ेअचनवायइ व अचवश् लेषिात्मक मानली होती त्यािें प्रामाण्य मयाचदत आहे असे आता 
मानले जाते. रूढ पदाथइचवज्ञानातील महत्त्वािे चनयम आपल्या भोवतालच्या सवइसामान्य पचरस्स्थतीत 
घडिाऱ्या घटनानंाि फक्त लागू होतात असे चदसून आले. खगोलशास्त्रीय व सूक्ष्मदशइकीय मापनासाठी त्या 
चनयमाऐंवजी दुसरे नवीन चनयम पदाथइचवज्ञानाला प्रस्थाचपत करावे लागले. आचि एवढ्या एकाि 
घटनेवरून ते चनयम म्हिजे तकइ बुिीने आपिावर लादलेले चनयम नसून अनुभवचमचश्रत चनयम होत हे स्पष्ट 
होते. अनुभवपूवइ सांश् लेषिात्मक तत्त्वाांचे णवनिन कसे झाले हे समजण्यासाठी एक उदाहरि म्हिून 
भचूमतीच्या चवकासािा आपि मागोवा घेऊ. 
 

भचूमतीिा जन्म र्चजप्तमध्ये झाला. बौचिक संशोधनािी चनर्ममती भौचतक गरजामंधून होते ह्यािे 
अनेक उदाहरिापंैकी ते एक उदाहरि आहे. र्चजप्तमधील जमीन सुपीक बनचविाऱ्या नाईल नदीच्या 
पुरामुळे जचमनीच्या मालकापंुढे प्रत्येक वषती  अडििी उभ्या राहात असत. नाईलच्या पुरामुळे जचमनीच्या 
सीमारेषा प्रत्येक वषती  बदलत व त्यामुळे भचूमतीच्या साहाय्याने जचमनीिी मोजिी करून त्या रेषा पुन्हा 
आखाव्या लागत. अशा भौगोचलक व सामाचजक पचरस्स्थतीमुळे र्चजस्प्शयनानंा भमूापनािी कला शोधून 
काढावी लागली. अशा रीतीने एक अनुभवाचश्रत चवज्ञान म्हिून भचूमतीिा उदय झाला. चतिे चनयम 
चनरीक्षिातून चनमाि झाले. उदाहरिाथइ, एखाद्या चत्रकोिाच्या बाजू ३, ४ व ५ एकक असतील तर तो 
चत्रकोि काटकोन चत्रकोि असतो हे र्चजस्प्शयनानंा प्रत्यक्ष व्यावहाचरक अनुभवातूंन माहीत झाले होते. हा 
शोध लागून बराि काळ लोटल्यानंतर पायथगॅोरसने हा चसिातं नैगमचनक पितीने चसि केला. ३ व ४ या 
संख्याचं्या वगांिी बेरीज ५ च्या वगाबरोबर असते असे र्चजस्प्शयनाचं्या या शोधािे स्पष्टीकरि त्याने 
आपल्या प्रचसि प्रमेयात चदले आहे. 
 

भचूमतीतील ग्रीकािंा वाटा पायथगॅोरसच्या प्रमेयावरून स्पष्ट होतो. एक नैमगचनक पिती म्हिून 
भचूमतीिी रिना करिे हा शोध ग्रीकािंा आहे. या पितीमुळे काही ठराचवक स्वयंचसि तत्त्वावंरून 
भचूमतीतील प्रत्येक प्रमेय चनष्ट्पन्न करता येते. स्वयंचसि तत्त्वावंर आधारलेली भचूमतीिी रिना युस्क्लडच्या 
नावाशी सदैव चनगचडत राहील. भचूमतीिे त्याने ज्या तकइ शुि क्रमाने उपपादन केले तोि भचूमतीच्या 
चशक्षिािा अभ्यास क्रम ठरून गेला व अलीकडच्या काळापयंतही क्रचमक पुस्तकात हाि अभ्यासक्रम 
उपयोगात आिला गेला. 
 

युस्क्लडिी ही स्वयंचसि तत्त्व े त्या काळी र्तकी स्वाभाचवक व उघड चदसली की त्यािंी सत्यता 
अचववाद्य वाटली. भचूमतीिी तत्त्व ेसुसूत्र पितीच्या स्वरूपात माडंली जाण्यापूवती  ज्या संकल्पनािंा चवकास 
झाला होता त्या संकल्पनानंा युस्क्लडच्या पितीमुळे बळकटी आली. युस्क्लडच्या मागील चपढीतील 
प्लेटोने आपला आदशािा चसिातं उभा केला तो भचूमतीतील तत्त्व े त्याला स्वयंस्पष्ट वाटली म्हिूनि. 
भचूमतीतील स्वयंचसि तत्त्वे प्रजे्ञला साक्षात होत असतात व भचूमतीतील संबधं म्हिजे आदशइ वस्तंूमधील 
गुिधमइ होत. हे ज्ञान अंतदृइ ष्टीने होत असते असे त्याने मानले होते. (प्रकरि २ पाहा). प्लेटोच्या आदशाच्या 
चसिातंापासून सुरुवात झालेला हा चविारप्रवाह चवशषे असा मूलभतू फरक न होता, अचधक अिूक पि 
कमी काव्यमय अशा काटंच्या अनुभवपूवइ संश् लेषक तत्त्वाचं्या चसिातंावर येऊन थाबंला. गचितज्ञानंी हा 
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चविार थोडाफार मान्य केला तरी या स्वयंचसि तत्त्वाचं्या ताचत्त्वक ििेत त्यानंा फारसा रस नव्हता. 
त्यापेक्षा या तत्त्वामंधील गचिती संबंधािें चवश् लेषि, त्याचं्या दृष्टीने महत्त्वािे होते. ह्या तत्त्वािंी संख्या 
कमीत कमी ठेवण्यािा त्यानंी प्रयत्न केला व त्यापंैकी काही तत्त्वािंी चनष्ट्पत्ती बाकीच्या तत्त्वावंरून त्यानंी 
माडूंन दाखचवली. 
 

त्या स्वयंचसि तत्त्वापंैकी चवशषेतः एक तत्त्व–समातंर रेषासंंबंधीिे तत्त्व–त्यानंा पसंत नव्हते व ते 
गाळून टाकण्यािा त्यािंा प्रयत्न होता. ते तत्त्व पुढीलप्रमािे आहे : एक कबदू व एक सरळ रेषा चदली असता 
चदलेल्या कबदूतून त्या रेषेला समातंर अशी एकि एक रेषा काढता येते. म्हिजे चदलेल्या रेषेला कधीि न 
छेदिारी पि त्याि प्रतलात असिारी एकि एक सरळ रेषा काढता येते. नेमके हेि तत्त्व त्यानंा का पसंत 
नव्हते हे समजू शकत नाही. पि एक गोष्ट मात्र चनचश् ित की प्रािीन कालापासून या तत्त्वािे प्रमेयात 
रूपातंर करण्यािे म्हिजे हे तत्त्व र्तर तत्त्वापंासून चनष्ट्पन्न करण्यािे त्यािें प्रयत्न िालू होते. समातंरतेच्या 
ह्या तत्त्वािी व्युत्पत्ती बाकीच्या तत्त्वावंरून माडंल्यािा दावा अनेक गचितज्ञानंी वारंवार केला होता. परंतु 
प्रत्येक वळेी ह्या व्युत्पत्तीमधील तकइ दोष नंतरच्या गचितज्ञानंी दाखवनू चदला आहे. या प्रकारिी व्युत्पत्ती 
माडंिाऱ्या गचितज्ञानंी अजाितेपिाने असे एखादे तत्त्व आपल्या माडंिीत अंतभूइत केले की जे बाकीच्या 
तत्त्वापंासून चभन्न असले तरी ते समातंरतेच्या तत्त्वाच्याि अथािे होते. या प्रयत्नािंा र्तकाि पचरिाम झाला 
की समातंरतेच्या तत्त्वाला अनेक संतुचलत तत्त्व े माडंली गेली. परंतु युस्क्लडच्या तत्त्वाऐवजी ह्या नवीन 
संतुचलत तत्त्वानंा मान्यता देण्यािे चवशषे असे काही कारि नव्हते. उदाहरिाथइ, चत्रकोिाच्या तीन कोनािंी 
बेरीज १८० अंश असते हे तत्त्व समातंरतेच्या तत्त्वाशी संतुचलत आहे. युस्क्लडने समातंरेच्या स्वयंचसि 
तत्त्वापासून या तत्त्वािी व्युत्पत्ती माडंली होती. उलटपक्षी नंतरच्या काळात, चत्रकोिाच्या कोनासंबधंीिे हे 
तत्त्व स्वयंचसि आहे असे गृहीत धरून त्यापासून समातंरतेच्या तत्त्वािी व्युत्पत्ती माडंली गेली. अशा रीतीने 
एका पितीत जे तत्त्व स्वयंचसि असते ते दुसऱ्या पितीत प्रमेय बनते व जे प्रमेय असते ते स्वयंचसि तत्त्व 
बनते. 
 

समातंररेषािंी ही समस्या युस्क्लडनंतर दोन हजार वषपेयंत गचितज्ञाचं्या चविाराधीन होती. 
काटंच्या मृत्यूनंतर सुमारे वीस वषांनी जॉन बोल्ये (र्. स. १८०२ ते १८६०) या हंगेचरयन गचितज्ञाने 
समातंर रेषासंंबंधीिे स्वयंचसि तत्त्व हा काही भचूमतीिा अचनवायइ घटक नाही असे चसि केले. त्याने 
युस्क्लडच्या समातंरतेच्या तत्त्वािा त्याग केला व त्याऐवजी, चदलेल्या कबदूतून चदलेल्या रेषेला एकाहून 
अचधक समातंर रेषा असतात असे अचभनव तत्त्व गृहीत धरून एका नवीन भचूमतीिी उभारिी केली. याि 
वळेेच्या सुमारास एन्. आय्. लोबािेवस्की (र्. स. १७१३–१८२६) हा रचशयन गचितज्ञ व के. एफ्. गाऊस 
(र्. स. १७७७–१८५५) हा जमइन गचितज्ञ या दोघानंीही हाि शोध लावला होता. अशा पितीने माडंलेल्या 
भचूमतींना युस्क्लडेतर भूणमती म्हितात. याहून अचधक व्यापक अशी युस्क्लडेतर भचूमती बी. रीमान (र्. स. 
१८२६–१८६६) या जमइन गचितज्ञाने माडंली. या भचूमतीत समातंर रेषािें अस्स्तत्वि नाकारलेले आहे. 
 

युस्क्लडेतर भचूमती व युस्क्लडीय भचूमती यातं चवरोध येतो. उदाहरिाथइ, युस्क्लडेतर भचूमतीत 
चत्रकोिाच्या कोनािंी बेरीज १८० अंश नसते. आचि तरीदेखील कोित्याही युस्क्लडेतर भचूमतीत अंतगइत 
चवरोध नाही; युस्क्लडिी भचूमती चजतकी सुसंगत आहे चततकीि प्रत्येक युस्क्लडेतर भचूमती सुसंगत आहे. 
अशा रीतीने युस्क्लडिी एकमेव भचूमती जाऊन त्या चठकािी अनेक भचूमती आल्या. अथात युस्क्लडीय 
भचूमती व युस्क्लडेतर भचूमती यातं एक फरक आहे. युस्क्लडिी भूचमती सहजपिे ‘दृश्य’ करता येते. 
उलटपक्षी चदलेल्या कबदूतून चदलेल्या रेषेला अनेक समातंर रेषा असिारी भचूमती दृश्य करिे जवळ जवळ 
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अशक्य आहे. परंतु एखादी भचूमती डोळ्यानंी पाहाता येते की नाही या प्रश्नाकडे गचितज्ञानंी फारसे लक्ष 
चदले नाही व या सवइ भचूमती सारख्याि प्रिािात खऱ्या आहेत असे मानले. गचितज्ञािंा हा एक प्रकारिा 
अचलप्तपिा पत्करून मी काही काळ हा दृश्यतेिा प्रश्न बाजूला ठेविार आहे व र्तर काही प्रश्नािंा चविार 
करिार आहे. 
 

अनेक भचूमती अस्स्तत्वात आल्यामुळे, भौचतक चवश् वाला लागू पडिारी भचूमती कोिती या प्रश्नािा 
चविार वगेळ्या मागाने करिे भाग पडते. जोपयंत युस्क्लडिी एकि भचूमती अस्स्तत्वात होती तोपयंत 
भौचतक अवकाशाला लागू पडिाऱ्या भचूमतीिा प्रश्नि चनमाि होत नव्हता. र्तर कोितीही भचूमती उपलब्ध 
नसल्यामुळे युस्क्लडिीि भचूमती भौचतक वास्तवतेला लागू पडते असे गृहीत धरले होते. गचिती भचूमती व 
भौचतक भचूमती याचं्यातील समव्याप्तीिे स्पष्टीकरि चदले पाचहजे असा काटंने र्तर कोिापेक्षाही अचधक 
आग्रह धरला होता. त्याबद्दल त्याला श्रेय चदले पाचहजे व त्यािा अनुभवपूवइ संश् लेषक तत्त्वािंा चसिातं 
म्हिजे समव्याप्तीिे स्पष्टीकरि देण्यािा त्या तत्त्वज्ञानािा महान प्रयत्न होता हे मानले पाचहजे. युस्क्लडीय 
भचूमतीखेरीज र्तर अनेक भचूमतींिा शोध लागल्यामुळे पचरस्स्थती पूिइपिे वगेळी झाली. अनेक भचूमतींमधून 
एका भचूमतीिी चनवड करावयािी झाल्यामुळे कोिती भचूमती भौचतक भचूमती आहे असा प्रश्न गचितज्ञापुढे 
चनमाि झाला. या प्रश्नािे उत्तर तकइ बुिी देऊ शकत नाही हे उघड असल्यामुळे ते काम अनुभवाचश्रत 
चनरीक्षिावर सोपचवले गेले. 
 

हा चनष्ट्कषइ प्रथम गाऊसने काढला. स्वतःच्या युस्क्लडेतर भचूमतीच्या शोधानंतर भौचतक चवश् वाला 
कोिती भचूमती लागू पडते हे चनचश् ित करण्यासाठी त्याने अनुभवाचश्रत कसोटी लावण्यािा प्रयत्न केला. या 
उदे्दशाने त्याने तीन पवइतचशखरानंी तयार केलेल्या चत्रकोिािे कोन मोजले या मापनािा चनष्ट्कषइ त्याने 
अचतशय काळजीपूवइक चलचहला आहे. तो असे म्हितो की, चनरीक्षिागंभतू िुकानंा अवसर देता युस्क्लडिी 
तत्त्व े खरी ठरतात. दुसऱ्या शब्दातं म्हिजे कोनािंी बेरीज १८० अंशापंासून चविचलत होत असेल तर 
अचनवायइ अशा चनरीक्षिागंभतू िुकामुंळे हे चविलन चसि करिे अशक्य आहे. चवश् वाला जर एखादी 
युस्क्लडेतर भचूमती लागू पडत असेल तर युस्क्लडीय भचूमती व ही भचूमती यामंधील फरक र्तका सूक्ष्म आहे 
की त्या दोहोत भेद करिे अशक्य होते. 
 

परंतु गाऊसच्या मापनािा थोडा अचधक चविार करिे जरूर आहे. भौचतक चवश् वाला लागू 
पडिाऱ्या भचूमतीिा प्रश्न गाऊस मानतो त्यापेक्षा अचधक जचटल आहे. र्तक्या सोप्या शब्दातं त्या प्रश्नािे 
उत्तर देता येत नाही. 
 

क्षिभर आपि असे मानू की गाऊसिे चनरीक्षि चनिायक होते व त्याने मोजलेल्या चत्रकोिाच्या 
कोनािंी बेरीज १८० अंशाहूंन चभन्न येते. तरी देखील त्यावरून भौचतक चवश् वािी भचूमती युस्क्लडेतर आहे 
असे म्हिता येईल काय? 
 

अथात हा चनष्ट्कषइ टाळावयािा झाल्यास एक मागइ आहे. फार दूरवरच्या वस्तंूमधील कोन षष्ठक 
(सेक्स्टंट) ककवा त्यासारख्या उपकरिाच्या कभगातून त्या वस्तू पाहून मोजले जातात. म्हिजे त्या 
वस्तूपासून उपकरिापयंत येिाऱ्या प्रकाशचकरिानंी चत्रकोिाच्या बाजू चनचश् ित केल्या जातात. परंतु 
प्रकाशचकरि सरळ रेषेत जात असतात हे कशावरून? प्रकाशचकरि सरळ रेषेत जात नाहीत, वक्र रेषेत 
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जातात असे गृहीत धरिे व म्हिून गाऊसच्या मापनािा सरळ रेषानंी बनलेल्या चत्रकोिाशी संबंध नाही असे 
मानिे शक्य आहे. अशा रीतीने चविार केला तर गाऊसच्या मापनावरून कोिताि चनष्ट्कषइ चनघत नाही. 
 

प्रकाशचकरिाबंाबतिे हे नवीन गृहीत तत्त्व तपासून पाहिे शक्य आहे काय? सरळ रेषा म्हिजे दोन 
कबदंूतील कमीत कमी अंतर. प्रकाशचकरिािंा मागइ जर वक्र असेल तर, आरंभकबदू व अंचतम कबदू 
प्रकाशचकरिाचं्या मागाहून वगेळ्या पि लहान रेषेने जोडिे शक्य झाले पाचहजे. मोजपट्टीने अशा तऱ्हेिे 
मापन करिे चनदान तत्त्वतः शक्य आहे. हे करण्यासाठी मोजपट्टी प्रथम प्रकाशचकरिाचं्या मागाने न्यावी 
लागेल व त्यानंतर ते कबदू जोडिाऱ्या र्तर अनेक मागांनी न्यावी लागेल. पुनःपुन्हा प्रयत्न केल्यानंतर अशी 
लघुतर रेषा सापडिे शक्य आहे. 
 

समजा, असा प्रयत्न करूनही तो चनष्ट्फळ ठरला. म्हिजे दोन कबदू जोडिाऱ्या सवात लहान 
मागाने प्रकाशचकरि जातात असे चदसून आले. तर मग आता हा चनष्ट्कषइ व कोनाच्या बेरजेिे पूवती  केलेले 
मापन यावरून भौचतक भचूमती युस्क्लडीय आहे हे चसि होते काय? 
 

पचरस्स्थती पूवती र्तकीि अचनिती त राहते हे स्पष्ट आहे. आपि प्रकाशचकरिाचं्या वतइनािा प्रश्न 
उपस्स्थत केला व घनपट्टीने मापन करून तो तपासून पाचहला. आता घनपट्टीच्या वतइनािा प्रश्न आपि 
उपस्स्थत करू शकतो. पट्टीिे स्थलातंर करताना चतच्या लाबंीत बदल होत नसेल तरि चतने मोजलेले 
अंतर चवश् वसनींय ठरते. स्थलातंर करीत असताना कोित्यातरी अज्ञात पे्ररिेमुळे पट्टी प्रसरि पावते असे 
आपल्याला गृहीत धरता येईल; म्हिजे प्रकाशचकरिाचं्या मागाने नेलेल्या पट्ट्यािंी संख्या कमी भरेल. 
पचरिामी अंतर दशइचविारी संख्या लहान ठरेल, व प्रकाशचकरिािंा मागइ र्तर कोित्याही मागाहून लहान 
असतो असा आपला समज होईल. प्रत्यक्षात मात्र तो अचधक लाबंीिा असेल. तेव्हा सरळ रेषा म्हिजे दोन 
कबदंूतील कमीत कमी अंतर ह्यािी तपासिी मोजपट्टीच्या वतइनावर अवलंबनू राहील. घनपट्टी ही 
खरोखरीि घन असते म्हिजे ती प्रसरिही पावत नाही व आकंुिनही पावत नाही हे कसे तपासून पाहाता 
येईल? 
 

मोजताना आपि मोजपट्टी एका चठकािाहून दुसऱ्या चठकािी नेत असतो. दुसऱ्या चठकािी 
नेल्यावरही चतिी लाबंी पूवती र्तकीि राहाते काय? हे ठरचवण्यासाठी आपल्याला दुसरी एक पट्टी वापरावी 
लागेल. समजा, दोन्ही पट्ट्या एकमेकीवर ठेवल्या असता, पचहल्या चठकािी त्यािंी लाबंी सारखीि भरते; 
नंतर त्यापंैकी एक पट्टी त्या चठकािाहून दुसऱ्या चठकािी नेली. आताही दोन्ही पट्ट्यािंी लाबंी सारखीि 
भरेल काय? ह्या प्रश्नािे उत्तर आपि देऊ शकत नाही. या दोन पट्ट्यािंी तुलना करण्यासाठी आपल्याला 
एक तर एक पट्टी परत पचहल्या चठकािी आिावी लागेल ककवा दुसरी पट्टीदेखील दुसऱ्या चठकािी न्यावी 
लागेल. दोन्ही पट्ट्या एकमेकीवर ठेवल्याखेरीज आपि तुलना करू शकत नाही. अशा रीतीने जेव्हा 
दोन्ही पट्ट्या एकाि चठकािी असतील तेव्हा त्या एकाि लाबंीच्या आहेत असे आढळून येईल. परंतु दोन 
पट्ट्या दोन वगेवेगळ्या चठकािी असताना त्यािंी लाबंी समान असेल की नाही या प्रश्नािे उत्तर देण्यािा 
कोिताि मागइ आपिाकडे नाही. 
 

यावर कोिी असा आके्षप घेईल की, तुलना करण्यािी दुसरी साधने आहेत. उदाहरिाथइ, कोिी 
असे म्हिेल की स्थलातंर करताना पट्टीिी लाबंी बदलत असेल तर आपि चतच्या लाबंीिी तुलना आपल्या 
बाहूबरोबर करू व चतच्यातील बदल ओळखू शकू. हा आके्षप दूर करण्यासाठी आपि असे मानू की आकंुिन 
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व प्रसरि करिारी पे्ररिा वैचश् वक आहे, म्हिजे मानवी शरीरासकट सवइ भौचतक वस्तंूिी लाबंी एकाि 
प्रमािात बदलते. असे मानले तर पट्टीच्या लाबंीत होिारा बदल ओळखिे अशक्य आहे हे स्पष्ट होते. 
 

आपल्या चविाराधीन जो प्रश्न आहे तो एकरूपतेिा प्रश्न आहे आचि एकरूपतेिी परीक्षा करण्यािा 
कोिताि मागइ आपल्याजवळ नाही हे लक्षात घेतले पाचहजे. समजा, आपल्या शरीरासकट सवइ भौचतक 
वस्तू रात्रीतून दसपट मोठ्या झाल्या. सकाळी उठल्यानंतर ही गोष्ट लक्षात येण्यािा कोिताि मागइ 
आपल्याजवळ नाही. खरे म्हिजे अशा प्रकारिी घटना आपल्या कधीि लक्षात येिार नाही. म्हिजेि ह्या 
बदलाच्या बाजूने ककवा त्याच्या चवरोधी असा कोिताि पुरावा आपि चमळव ूशकत नाही. कदाचित आपि 
सवइजि आज कालच्यापेक्षा दसपट उंि झालेलो असू देखील. 
 

असल्या संचदग्धतेतून सुटण्यािा एकि मागइ आहे. तो म्हिजे एकरूपतेिा प्रश्न चनरीक्षिाधीन आहे 
असे न मानता, तो व्याख्याधीन आहे असे मानिे. “दोन वगेवगेळ्या चठकािी ठेवलेल्या पट्ट्या एकाि 
लाबंीच्या आहेत” असे न म्हिता, असे म्हटले पाचहजे की आपि त्यानंा एकाि लाबंीच्या म्हितो. 
घनपट्ट्याचं्या स्थलातंराने एकरूपतेिी केवळ व्याख्या केली जाते. एकरूपतेिा असा अन्वय लावल्यामुळे 
वर उल्लेचखलेले असमंजस प्रश्न आपोआप दूर होतात. कालच्यापेक्षा आज आपि दसपट मोठे आहोत काय 
अशासारख्या प्रश्नानंा मग अथइ उरत नाही; आजही आपि कालच्या र्तकेि उंि आहोत असे आपि 
म्हितो, वस्तुतः तसे आहोत की नाही हा प्रश्न चविारिे अथइहीन आहे. अशा प्रकारच्या व्याख्यानंा समन्वयी 
व्याख्या (Coordinative Definitions) म्हितात. त्या व्याख्या भौचतक वस्तू–उदाहरिाथइ घनपट्टी व 
संकल्पना उदाहरिाथइ “समान लाबंी” यातं समन्वय साधतात व वस्तूिा चनदेश चनचश् ित करतात. या 
वैचशष्ट्ट्यामुळे त्यािें समन्वयी हे नाव साथइ ठरते. 
 

तेव्हा एकरूपतेिी समन्वयी व्याख्या केल्यानंतरि भौचतक चवश् वाच्या भचूमतीसंबधंीच्या चवधानानंा 
अथइ प्राप्त होतो. जर एकरूपतेिी समन्वयी व्याख्या बदलली तर दुसरी भचूमती चनमाि होईल. यालाि 
भूणमतीची सापेक्षता म्हितात. या चनष्ट्कषािा अथइबोध होण्यासाठी, चत्रकोिाच्या कोनािंी बेरीज १८० 
अंशाहूंन चभन्न असते हे चवधान गाऊसच्या चनरीक्षिावरून चसि होते व प्रकाशचकरिािंा मागइ हा सवात 
जवळिा मागइ आहे ह्यािी घनपट्ट्याचं्या मापनाने खात्री होते, असे आपि गृहीत धरू. तरीदेखील 
युस्क्लडिीि भचूमती अवकाशाला लागू पडते असे मानण्याला कोितीही आडकाठी येत नाही. त्यासाठी 
आपल्याला असे म्हिाव ेलागेल की प्रकाशचकरि वक्र असतात व पट्ट्या प्रसरि पावतात : आपि तो 
बदल अशा रीतीने जुळवनू घेऊ की, “दुरुस्ती” वरून येिाऱ्या एकरूपतेतून युस्क्लडिी भचूमती बरोबर 
ठरेल. पट्टीच्या लाबंीत होिारा हा बदल वैणिक पे्ररिेमुळे होतो व ही वैचश् वक पे्ररिा स्थलानुसार बदलते, 
पि सवइ वस्तंूवर, तसेि प्रकाशचकरिावंरही सारख्याि प्रमािात प्रभावी असते असे आपि मान शकतो. 
अशा प्रकारच्या वैचश् वक पे्ररिा गृहीत धरिे म्हिजे केवळ एकरूपतेच्या समन्वयी व्याख्येत बदल करिे 
होय. या चववेिनावरून असे चदसून येईल की, भौचतक चवश् वािे केवळ एकि भचूमतीय विइन नसून, सांतुणलत 
विइनाांचा (Equivalent descriptions) एक समूह आहे; या समूहातील प्रत्येक विइन खरे असून, त्याचं्यात 
आढळिारा फरक त्याचं्या आशयातील नसून, त्याचं्या माडंिीच्या भाषेतील असतो. 
 

या चनष्ट्कषाने काटंच्या अवकाशचवषयक चसिातंािे समथइन होते असे प्रथमदशइनी वाटिे शक्य 
आहे. प्रत्येक भचूमती जर भौचतक जगाला लागू पडत असेल तर भौचतक चवश् वािा वास्तव गुिधमइ भचूमतीत 
व्यक्त होत नाही व चनरीचक्षत वस्तंूमध्ये व्यवस्था प्रस्थाचपत करण्यासाठी चनरीक्षि करिाऱ्या मािसाने 
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घातलेली ती एक केवळ व्यस्क्तचनष्ठ भर आहे असे ठरेल. आपल्या तत्त्वज्ञानािे समथइन करण्यासाठी या 
युस्क्तवादािा नवकाटंवाद्यानंी उपयोग केला आहे; तसेि फ्रें ि गचिती हेन्री पोंकारे ने आपल्या सांकेतवाद 
(Conventionalism) या ताचत्त्वक संकल्पनेतही या युस्क्तवादािा उपयोग केला आहे. त्याच्या मते भचूमती 
म्हिजे केवळ एक संकेत असून, भौचतक चवश् वाच्या भचूमतीिे विइन करण्यासाठी केलेल्या चवधानानंा त्याहून 
अचधक अथइ नसतो. 
 

परंतु सूक्ष्म अवलोकन केल्यास असे चदसून येईल की हा युस्क्तवाद चटकिारा नाही. जरी कोितीही 
भचूमतीय पिती चवश् वािी रिना विइन करण्यासाठी वापरता येत असली तरी फक्त भचूमतीय पितीने 
केलेले चवश् वािे विइन अपूिइ राहाते. भौचतक चवश् वािे विइन करिाऱ्या चवधानातं वस्तंूच्या व 
प्रकाशचकरिाचं्या वतइनाच्या विइनािा जर समावशे केला असेल तरि ती चवधाने पूिइ करू शकतात. जेव्हा 
आपि दोन विइने संतुचलत ककवा सारखीि खरी आहेत असे म्हितो तेव्हा ती वरील अथाने संपूिइ विइने 
असतात. या अनेक संतुचलत विइनापंैकी एकि एक विइन असे असते की ज्यात घन वस्तू व प्रकाश चकरि 
वैचश् वक पे्ररिेमुळे चवरूप झालेले आहेत असे म्हिाव ेलागत नाही. ह्या विइनासाठी मी स्वाभाणवक व्यवस्था 
(Normal system) हे नाव वापरतो. आता असा प्रश्न चविारात येईल की कोित्या भचूमतीने स्वाभाचवक 
व्यवस्था चमळते? ज्याने चमळेल त्या भचूमतीला नैसर्गगक भूणमती असे म्हिता येईल. अथात नैसर्मगक 
भचूमतीच्या म्हिजे ज्यात घन वस्तू व प्रकाशचकरि चवरूप होत नाहीत. अशा भचूमतीच्या प्रश्नािे उत्तर फक्त 
अनुभवाचश्रत चनरीक्षिावारारेि चमळू शकेल हे उघड आहे. या अथाने भौचतक अवकाशाच्या भचूमतीिा प्रश्न हा 
अनुभवाचश्रत प्रश्न आहे. 
 

भचूमतीिा अनुभवाचश्रत अथइ र्तर सापेक्ष संकल्पनाचं्या उदाहरिावरून स्पष्ट होईल. न्ययूॉकइ मधील 
एखादा रचहवासी जर “पाि नंबरिा रस्ता िार नंबरच्या रस्त्याच्या डाव्या बाजूला आहे,” असे म्हिेल तर ते 
चवधान खरेही नाही व खोटेही नाही. त्यािा खरेखोटेपिा ठरचवण्यासाठी तो कोित्या चदशनेे पाहतो आहे हे 
समजले पाचहजे. “दचक्षि चदशनेे पाचहले असता पाि नंबरिा रस्ता िार नंबरच्या रस्त्याच्या डाव्या बाजूला 
आहे” असे संपूिइ चवधान केले तरि त्यािा खरेखोटेपिा तपासून पाहता येईल. आचि “उत्तर चदशनेे पाचहले 
असता पाि नंबरिा रस्ता िार नंबरच्या रस्त्याच्या उजव्या बाजूला आहे” हे चवधान पचहल्या चवधानाच्या 
संतुचलत आहे. अनुभवाचश्रत ज्ञान माडंताना “डाव्या बाजूला” ककवा “उजव्या बाजूला” अशासारख्या सापेक्ष 
संकल्पनािंा उपयोग करिे सहज शक्य असते. पि तशी माडंिी करताना त्यात संदभइ-कबदूिा समावेश 
करण्यािी काळजी घ्यावी लागते. या अथाने भचूमती ही सापेक्ष संकल्पना आहे. तेव्हा प्रथम एकरूपतेिी 
समन्वयकारी व्याख्या देऊन त्यानंतरि चवश् वाच्या भचूमतीचवषयी आपि बोलू शकतो. पि त्या अटीवर 
भौचतक चवश् वाच्या भचूमतीचवषयी एखादे अनुभवाचश्रत चवधान करता येईल. जेव्हा आपि भौचतक चवश् वाच्या 
भचूमतीचवषयी बोलतो तेव्हा एकरूपतेिी समन्वयकारी व्याख्या केलेली आहे असे गृहीत धरलेले असते. 
 

संतुचलत विइनाचं्या समूहातून कोिते विइन चनवडावयािे हा संकेतािा प्रश्न आहे, असे पोंकारेने 
म्हटले असते तर ते बरोबर ठरले असते. पि वर व्याख्या केली त्या अथाने नैसर्मगक भचूमती ठरचविे हाि 
संकेतािा प्रश्न आहे असे जर त्यािे मत असेल तर ते िुकीिे आहे. नैसर्मगक भचूमती फक्त अनुभवानेि 
चनचश् ित करता येईल. असे चदसते की, घनपट्टी व त्यावरून एकरूपता याचं्या व्याख्या करावयाच्या झाल्या 
तर त्याचं्यापासून चनष्ट्पन्न होिारी भचूमती युस्क्लडीयि असली पाचहजे, अशी पोंकारेिी समजूत होती. पि 
ही समजूत िुकीिी आहे. उदाहरिाथइ, त्याने असा युस्क्तवाद केला आहे की चत्रकोिािे कोन मोजल्यावर 
त्यािंी बेरीज जर १८० अंशाहूंन कमीजास्त भरत असेल तर पदाथइवैज्ञाचनकाने प्रकाशचकरिािंा मागइ व 
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घनपट्टींिी लाबंी यात योग्य त्या दुरुस्त्यािंा समावशे केला पाचहजे, कारि तसे केले नाही तर समान 
लाबंीला काही अथइ उरिार नाही. परंतु या अटीमुळे वस्तंूवर कायइ करिाऱ्या पे्ररिा वैचश् वक [भचूमतीय 
चनरीक्षिािंा क्रम लावताना नेहमी युस्क्लडीय भचूमती वापरावी या चनयमाने आिखी काही अडििी चनमाि होतात. उदाहरिाथइ, त्यामुळे 
कायइकारिभावाच्या तत्त्वािे काही वेळा उल्लंघन होते. पदाथइचवज्ञानािे अवकाश युस्क्लडीय अवकाशाहून स्थानशास्त्रीयदृष्ट्ट्या चभन्न असेल तर, 
उदाहरिाथइ ते जर सान्त असेल तर, ही गोष्ट घडू शकेल. अशा स्स्थतीत, काटंच्या अनुभवपूवइ संश् लेषिात्मक तत्त्वापैंकी युस्क्लडीय भचूमतीिे ककवा 
कायइकारिभावािे तत्त्व सोडून द्यावे लागते. पाहा, प्रस्तुत लेखकािे “काल आचि अवकाश यािें तत्त्वज्ञान” बर्मलन १९२८ पृ. ८२, (Philosophe 

der Raum–zeit–Lehre.)] आहेत असे गृहीत धरण्यािी सक्ती पदाथइवैज्ञाचनकावंर होईल आचि उलटपक्षी 
वैचश् वक पे्ररिा वगळण्याच्या अटीवर एकरूपतेिी व्याख्या करता येईल र्कडे पोंकारेिे दुलइक्ष झाले. 
एकरूपतेिी ही व्याख्या वापरून भचूमतीबाबत अनुभवाचश्रत चवधान करिे शक्य आहे. 
 

पोंकारेवर मी केलेल्या या टीकेिे अचधक स्पष्टीकरि देिे जरूर आहे, कारि प्राध्यापक 
आर्न्स्टार्न यानंी पोंकारे व मी याचं्यातील एक काल्पचनक संवाद नुकताि चलचहला असून त्यात 
संकेतवादािे मोठे मनोरंजक समथइन केले आहे. [पी. ए. चशल्प यािें “आल्बटइ आर्न्स्टार्न, तत्त्वज्ञ व वैज्ञाचनक” र्व्हॅस्टन 

१९४९. पृ. ६७७ ते ६७९.] आपली मते स्पष्टपिे चवशद केल्यानंतर गचिती तत्त्वज्ञामंध्ये मतभेद राहिार नाहीत 
असा माझा चवश् वास आहे. म्हिून माझी संकल्पना मी अशा रीतीने माडंिार आहे की पोंकारेला नाही तरी 
चनदान प्राध्यापक आर्न्स्टार्नला ती पटेल. कारि पोंकारेच्या वैज्ञाचनक कामचगरीबद्दल त्यानंी जेवढा 
आदर व्यक्त केला आहे तेवढाि आदर मला आर्न्स्टार्न याचं्या वैज्ञाचनक कायाबद्दल वाटतो. 
 

समजा, अनुभवाचश्रत चनरीक्षिे खालील दोन्ही विइनाशंी जुळतात. 
 

गट १ 
 

(अ) भचूमती युस्क्लडीय आहे पि प्रकाशचकरिािंा मागइ व मोजपट्ट्या चवरूप करिाऱ्या वैचश् वक 
पे्ररिा अस्स्तत्वात आहेत. 
 

(ब) भचूमती युस्क्लडेतर आहे, पि वैचश् वक पे्ररिा अस्स्तत्वात नाहीत. 
 

ही दोन्ही विइने खरी मानता येतात व या दोहोत भेद करिे िुकीिे ठरेल हे पोंकारेिे प्रचतपादन 
बरोबर आहे. एकाि वस्तुस्स्थतीिे विइन करिाऱ्या त्या दोन चभन्न भाषापिती आहेत र्तकेि. 
 

आता आपि असे समजू की, दुसऱ्या एका जगात ककवा आपल्या जगाच्या दुसऱ्या भागात केलेली 
चनरीक्षिे खाली चदलेल्या दोन्ही विइनाशंी सुसंगत आहेत. 
 

गट २ 
 

(अ) भचूमती युस्क्लडीय आहे व वैचश् वक पे्ररिा अस्स्तत्वात नाहीत. 
 

(ब) भचूमती युस्क्लडेतर आहे. परंतु प्रकाशचकरिािंा मागइ व मोजपट्ट्या चवरूप करिाऱ्या वैचश् वक      
पे्ररिा अस्स्तत्वात आहेत. 
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ही दोन्ही विइने खरी आहेत व ती संतुचलत आहेत, हा पोंकारेिा युस्क्तवाद या खेपेसही बरोबर 
आहे. 
 

परंतु गट १ व गट २ यातील विइनाशी जुळिारी दोन्ही चवश् वे एकि आहेत असा जर पोंकारेिा 
युस्क्तवाद असेल तर तो िुकीिा आहे. वस्तुतः ती दोन्ही चवश् वे चभन्न आहेत. प्रत्येक चवश् वाच्या विइनािंा एक 
संतुचलत गट असला तरी त्या दोन्ही गटािें सत्यत्व सारखे नाही. एका प्रकारच्या चवश् वाबाबत एकि गट 
खरा असतो; कोिता गट खरा हे चनरीक्षिावरूनि सागंता येईल. संकेतवाद एकाि गटातील विइनातील 
समतोल लक्षात घेतो. पि अनेक गटातंील भेद लक्षात घेण्यास तो अपुरा ठरतो. तथाचप विइनािंा कोिता 
गट सत्य आहे ते अनुभवातंी ठरवनू संतुचलत विइनाचं्या चसिातंाच्या आधारे चवश् वािे वस्तुचनष्ठ विइन आपि 
करू शकतो; अथात त्या गटातील सवइि विइनािंा सत्याशं सारखा असतो. 
 

चनरचनराळे गट वापरण्याऐवजी, प्रत्येकातील एक विइन, स्वाभाणवक व्यवस्था म्हिून ठरचविे व ते 
त्या संपूिइ गटािे प्राचतचनचधक म्हिून वापरिे सोयीिे ठरते. या अथाने ज्या विइनात वैचश् वक पे्ररिािंी गरज 
लागत नाही ती पिती स्वाभाचवक व्यवस्था म्हिून चनवडता येईल, व त्या व्यवस्थेला नैसर्गगक भूणमती 
म्हिता येईल. परंतु अशी एखादी स्वाभाचवक व्यवस्था असलीि पाचहजे हे आपि चसि करू शकत नाही 
(उदाहरिाथइ, प्रकाशचकरिािंी भचूमती घन पदाथांच्या भचूमतीहून चभन्नही असू शकेल.) आता आपल्या 
चवश् वात अशी एक स्वाभाचवक व्यवस्था आहे हे खरे. पि ही गोष्ट अनुभवानेि चसि झालेली आहे. 
 

तेव्हा संतुचलत विइनाचं्या चसिांतामुळे भचूमतीिा अनुभवाचश्रत अथइ नष्ट होत नाही, भौचतक चवश् वािी 
भचूमतीय रिना माडंण्यासाठी काही ठराचवक मयादा घातली पाचहजे असा या चसिातंािा आग्रह आहे. 
आचि ती मयादा म्हिजे नसर्मगक भचूमती बाबतिी चवधाने होत. या अथाने गाऊसच्या प्रयोगात महत्त्वािा 
अनुभवाचश्रत पुरावा चमळतो. आिता येिाऱ्या अिूकपिाच्या मयादेत आपल्या भोवतालच्या अवकाशािी 
भचूमती युस्क्लडीय आहे; दुसऱ्या शब्दातं म्हिजे घनवस्तू व आपल्या भोवतालिे प्रकाशचकरि यािें वतइन 
युस्क्लडच्या चनयमाप्रमािे आहे. गाऊसच्या प्रयोगातून दुसरी आकडेवारी चनष्ट्पन्न झाली असती म्हिजेि 
युस्क्लडीय संबधंाहून मोजता येण्यार्तके चविलन त्यावरून स्पष्ट झाले असते तर आपल्या पथृ्वीभोवतालिी 
भचूमती चभन्न ठरली असती. अशा पचरस्स्थतीतही युस्क्लडीय भचूमती िालू ठेवावयिी असती तर 
प्रकाशचकरि स्थलातंचरत वस्तू यातं चवचशष्ट फरक घडवनू आििाऱ्या चवचशष्ट वैचश् वक पे्ररिािें अस्स्तत्व 
आपिास गृहीत धराव ेलागले असते. आपल्या भोवतालच्या अवकाशािी नैसर्मगक भचूमती युस्क्लडीय आहे 
हे अनुभवाचश्रत सत्य केवळ योगायोग आहे असे मानले पाचहजे. 
 

वरील प्रचतपादनानंतर आता अवकाशाच्या प्रश्नाबाबत आर्न्स्टार्नने आपल्या ज्ञानात काय भर 
घातली हे पाहता येईल. आपल्या सापेक्षतेच्या सामान्य चसिातंावरून त्याने असा चनष्ट्कषइ काढला की 
खगोलीय चवस्तारािी भचूमती युस्क्लडेतर आहे. पि गाऊसच्या मापनानुसार पथृ्वीच्या चवस्तारािी भचूमती 
युस्क्लडीय आहे. अथात हा चनष्ट्कषइ आर्न्स्टार्नच्या चनष्ट्कषाशी चवरोधी ठरत नाही. कारि युस्क्लडेतर 
भचूमतीिा सवइसामान्य गुिधमइ असा आहे की छोट्या के्षत्रफळाबाबत युस्क्लडीय भचूमती व युस्क्लडेतर 
भचूमती व्यवहारतः अचभन्न असतात. खगोलीय अवकाशाच्या तुलनेने पथृ्वीच्या अवकाशािा चवस्तार लहान 
आहे. युस्क्लडीय भचूमतीपासून होिारे चविलन आपि पृथ्वीवरील चनरीक्षिावरून पाहू शकत नाही. कारि 
पथृ्वीवरील चवस्तारात हे चविलन सूक्ष्म असते. गाऊसच्या चनरीक्षिावरून, चत्रकोिाच्या कोनािंी बेरीज 
१८० अंशाहूंन चविचलत होते हे चसि करण्यासाठी गाऊसिी मापने चकत्येक सहस्त्रपटींनी अिूक करावी 
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लागतील. परंतु अशी अिूकता आपल्या कुवतीच्या बाहेरिी आहे व बहुधा ती तशी कायमिी राहील. भचूमती 
युस्क्लडेतर आहे की नाही हे फक्त मोठ्या चत्रकोिाच्या कोनाचं्या मापनावरून ठरचवता येईल. कारि 
चत्रकोि जसजसा मोठा होत जातो तसे कोनािंी बेरीज १८० अंशाहूंन अचधकाचधक चविचलत होते. जर तीन 
ताऱ्यानंी ककबहुना तीन आकाशगंगानी केलेल्या चत्रकोिािे कोन मोजले तर त्या कोनािी बेरीज १८० 
अंशाहूंन चभन्न येते हे आपि प्रत्यक्षतः पाहू शकू. परंतु असे प्रत्यक्ष चनरीक्षि करण्यासाठी आपिास 
अवकाशातील प्रवास िालू होईपयंत थाबंाव ेलागेल; कारि हे तीन कोन मोजण्यासाठी या चतन्ही ताऱ्यावंर 
आपिास जाव ेलागेल. म्हिून अप्रत्यक्ष अशा अनुमानाच्या पितीवर समाधान मानिे भाग आहे. तथाचप 
सध्या उपलब्ध असलेल्या ज्ञानावरून देखील असे चदसते की खगोलीय भचूमती युस्क्लडेतर आहे. 
 

आर्न्स्टार्नने आिखी एक भर घातली आहे. त्याच्या संकल्पनेनुसार युस्क्लडीय भचूमतीपासून 
होिाऱ्या चविलनािे कारि ताऱ्याचं्या वस्तुमानामुळे चनमाि होिाऱ्या गुरुत्वाकषइिात सापडते. 
आंतरखगोलीय अवकाशापेक्षा ताऱ्याचं्या चनकटच्या अवकाशात हे चविलन अचधक असते. अशा रीतीने 
आर्न्स्टार्नने भचूमती व गुरुत्वाकषइि यामंध्ये संबधं प्रस्थाचपत केला. ह्या संबंधािे अनुमान पूवती  कधी कोिी 
केले नव्हते. हा संबधं सूयइग्रहिाच्या वेळी केलेल्या मापनावरून चसि झाला. तसेि भौचतक अवकाशािे 
गुिधमइ अनुभवाचश्रत आहेत असे ह्या आश् ियइकारक संशोधनाने पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले. 
 

अवकाश म्हिजे क्रमवारीिा असा प्रकार नव्हे की ज्याच्या साहाय्याने चनरीक्षक स्वतःच्या आवडीिे 
चवश् व चनमाि करू शकेल. अवकाश म्हिजे स्थलातंचरत घनवस्तू व प्रकाशचकरि यानंा लागू पडिाऱ्या 
क्रमवारीमधील संबंध माडंिारी व्यवस्था आहे. या पितीने भौचतक चवश् वािे अचतशय व्यापक असे स्वरूप 
व्यक्त होत असते आचि ते भौचतक मापनाला पायाभतू ठरते. अवकाश व्यस्क्तचनष्ठ नाही; ते वास्तव आहे. 
अवािीन गचितातील व पदाथइचवज्ञानातील चवकासािा हा चनष्ट्कषइ आहे. पि आश् ियइ असे की या प्रदीघइ 
ऐचतहाचसक चवकासानंतर शवेटी आपि पुन्हा पचहल्याि चठकािी येतो. र्चजस्प्शयनानंी भचूमतीिी सुरुवात 
अनुभवाचश्रत चवज्ञान म्हिून केली, ग्रीकानंी चतिे नैगमचनक शास्त्रात रूपातंर केले व अत्युच्च पराकाष्ठेच्या 
तार्मकक चवश् लेषिातून अनेक भचूमती चनष्ट्पन्न झाल्यानंतर व त्यापंैकी एकि भचूमती भौचतक भचूमती 
ठरल्यानंतर, पुन्हा एकदा ती एक अनुभवाचश्रत चवज्ञानशाखा ठरली. 
 

वरील चववेिनावरून असे चदसते की गचिती भचूमती व भौचतक भचूमती यातं फरक केला पाचहजे. 
गचिती दृष्टीने पाचहले तर अनेक भचूमतीय पिती अस्स्तत्वात आहेत. त्यापंैकी प्रत्येक पिती सुसंगत आहे व 
गचितज्ञाला एवढे पुरे असते. स्वयंचसि तत्त्वाचं्या सत्यतेत त्याला रस नसतो तर स्वयंचसि तत्त्व ेव प्रमेये 
याचं्यातील व्यंजकव्यंज्य भावात त्याला रस असतो. “स्वयंचसि तत्त्व ेजर खरी असतील तर प्रमेये खरी 
असली पाचहजेत”–गचितज्ञाने केलेली चवधाने अशा प्रकारिी असतात. परंतु ही व्यंचजत चवधाने 
चवश् लेषिात्मक असतात व त्यािें प्रामाण्य नैगमचनक तकाने ठरत असते. तेव्हा गचितज्ञािी भचूमती 
चवश् लेषिात्मक असते. जेव्हा व्यंचजत चवधानािंी फोड केली जाते आचि स्वयंचसि तत्त्व ेव प्रमेये स्वतंत्रपिे 
माडंली जातात तेव्हाि संश् लेषिात्मक चवधाने चमळत असतात. समन्वयकारी व्याख्येवरून मग स्वयंचसि 
तत्त्वािंा अथइ लावावा लागतो; आचि अशा रीतीने स्वयंचसि तत्त्व ेही भौचतक वस्तंूबाबतिी चवधाने बनतात; 
भचूमती भौचतक चवश् वािे विइन करिारी पिती बनते. तथाचप या अथाने भचूमती अनुभवपूवइ नसून 
अनुभवाचश्रत स्वरूपािी आहे. भचूमतीत अनुभवपूवइ संश् लेषिात्मक असे काही नाही. एक तर ती अनुभवपूवइ 
आहे; पि त्यावळेी ती गचिती व चवश् लेषिात्मक ठरते; ककवा ती संश् लेषिात्मक आहे, पि मग ती भौचतक व 
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अनुभवाचश्रत ठरते. भचूमतीच्या चवकासािा शवेट अशा रीतीने अनुभवपूवइ संश् लेषिात्मक तत्त्वाच्या चवघटनेत 
होतो. 
 

एका प्रश्नािे उत्तर मात्र अजून द्यावयािे आहे. तो प्रश्न म्हिजे दृश्यीकरिािा प्रश्न. युस्क्लडीय 
संबधंापं्रमािे युस्क्लडेतर संबधं दृश्य स्वरूपात पाहिे कसे शक्य आहे? गचिती सूत्राचं्या साहाय्याने 
युस्क्लडेतर भचूमती हाताळिे शक्य आहे हे जरी खरे तरी युस्क्लडीय भचूमतीप्रमािे युस्क्लडेतर भचूमती दृश्य 
होऊ शकतील का? म्हिजेि युस्क्लडीय भचूमतीमधील चनयमापं्रमािे युस्क्लडेतर भचूमतीमधील चनयम 
आपि कल्पनेने पाहू शकू काय? 
 

वरील चवश् लेषिाच्या आधारे या प्रश्नािे उत्तर आपि समाधानकारकपिे देऊ शकतो. युस्क्लडीय 
भचूमती ही आपल्या सभोवतालच्या भौचतक पचरस्स्थतीिी भूचमती आहे; त्यामुळे आपल्या दृश्यात्मक 
संकल्पना आपल्या सभोवतालच्या पचरस्स्थतीशी जुळवनू घेतल्या गेल्या आहेत. आचि म्हिून त्या 
संकल्पनावारारा युस्क्लडीय चनयम आपिास सहज समजतात. जर आपि कधी, ज्या चठकाििी भचूमतीय 
रिना युस्क्लडीय भचूमतीहून जािवण्यार्तकी चभन्न आहे अशा पचरस्स्थतीत राहू तर आपि नवीन 
पचरस्स्थतीशीही जुळवनू घेऊ व युस्क्लडीय रिनेप्रमािेि युस्क्लडेतर चत्रकोि व चनयम पाहण्यास चशकू. त्या 
चठकािी चत्रकोिाच्या कोनािंी बेरीज १८० अंशाहूंन जास्त भरते हीि गोष्ट आपल्याला स्वाभाचवक वाटेल 
आचि त्या नवीन चवश् वामधील घन वस्तंूच्या एकरूपतेच्या व्याख्येनुसार अंतरािंा अंदाज घेण्यासही आपि 
चशकू. भचूमतीय संबंध कल्पनेने पाहिे म्हिजे असे संबंध लागू असिाऱ्या चवश् वात आपि राचहलो असता जे 
अनुभव आले असते त्या अनुभवािंी कल्पना करिे. दृश्यीकरिािे हे स्पष्टीकरि हेल्मोत्झ या 
पदाथइवैज्ञाचनकाने चदले आहे. वस्तुतः जो केवळ सवयीिा पचरिाम आहे त्याला आदशािी ममइदृष्टी ककवा 
तकइ बुिीिे चनयम मानण्यात तत्त्वज्ञानंी िूक केली आहे. आचि ही िूक कळून येण्यास दोन हजार वषांहून 
अचधक काळ लोटावा लागला. गचितातील तंत्राचंशवाय व गचितज्ञानंी केलेल्या संशोधनाचशवाय प्रस्थाचपत 
सवयी मोडून काढण्यात व तकइ बुिीच्या तथाकचथत चनयमापंासून आपली मने स्वतंत्र करण्यात आपिास 
कधीि यश आले नसते. 
 

भचूमतीतील या समस्येिा चवकास हे चवज्ञानाच्या चवकासातील ताचत्त्वक सामथ्यािे एक प्रभावी 
उदाहरि आहे. तकइ बुिीिे चनयम शोधल्यािा दावा करिारा तत्त्वज्ञ ज्ञानमीमासेंला अनुपकारी ठरला. 
ज्याला त्याने तकइ बुिीिे चनयम मानले ते वस्तुतः आपि राहतो त्या पचरस्स्थतीच्या भौचतक रिनेने 
मानवाच्या कल्पनाशक्तीला लावलेली सवय होय. तकइ बुिीिे सामथ्यइ चतने कल्पनाशक्तीला घालून 
चदलेल्या चनयमात सापडिार नाही तर ते परंपरा व अनुभतूी यानंी आपल्याला लावलेल्या सवयीपासून 
आपिाला स्वतंत्र करण्याच्या क्षमतेत ते सामथ्यइ शोधले पाचहजे. केवळ ताचत्त्वक पितीच्या कितनाने 
प्रस्थाचपत सवयीच्या गुलामचगरीतून सुटका करून घेिे कधीि शक्य झाले नसते. जुन्या परंपरेने आपल्या 
मनाला चशकचवलेल्या रिनाखंेरीज अन्य रिना हाताळण्यािे मागइ वैज्ञाचनकाने आपल्याला दाखचवले आचि 
त्यानंतरि मानवी मनािी बहुचवध प्रचतभा व्यक्त होऊ शकली. वैज्ञाचनक हा ताचत्त्वक ममइदृष्टीच्या मागातील 
मागइदशइक चदवा ठरला आहे. 
 

तत्त्वज्ञानाच्या मूलभतू चविारसरिीत भचूमतीिा हा ताचत्त्वक भाव नेहमीि प्रचतकबचबत झाला आहे व 
अशा रीतीने तत्त्वज्ञानाच्या ऐचतहाचसक चवकासावर भचूमतीच्या चवकासािा फार मोठा प्रभाव पडला आहे. 
प्लेटोपासून काटंपयंत सवइ शुिबुचिवादी तत्त्वज्ञानंी ज्ञानािी रिना भचूमतीच्या नमुन्याबरहुकूम करण्यािा 
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आग्रह धरला होता. शुिबुचिवादी तत्त्वज्ञानंी आपला युस्क्तवाद भूचमतीिा अथइ लावनू त्यावर उभा केला 
होता व त्यानंी लावलेला हा अथइ दोन हजार वषांहून अचधक काळ अचववाद्य ठरला होता : भचूमती 
तकइ बुिीतून चनष्ट्पन्न होते व भौचतक चवश् वािे विइन करू शकते या संकल्पनेवर हा युस्क्तवाद उभा होता. या 
युस्क्तवादाचवरुि अनुभववाद्यानंी चदलेला लढा चनष्ट्फळ ठरला; शुिबुचिवाद्याच्या बाजूस गचितज्ञ उभा 
होता, त्यामुळे त्याच्या तकइ शास्त्राचवरुििी ही लढाई चनराशाजनक ठरली. परंतु युस्क्लडेतर भचूमतीच्या 
शोधाने पारडे चफरले. गचितज्ञाला कळून िुकले की आपि भचूमतीतील स्वयंचसि तत्त्वापंासून प्रमेयापयंत 
नेिारे जे जर–तर वाचक संबधं चसि करीत होतो ती केवळ गचितातील व्यंज्य व्यंजक संबंधािंी रिना 
आहे. त्यामुळे ही स्वयंचसि तत्त्व े वस्तुस्स्थचतचनदशइक चवधाने आहेत असे म्हिण्यािा अचधकार त्याला 
वाटेनासा झाला व त्याचं्या सत्यतेिी शहाचनशा करण्यािे काम त्याने पदाथइवैज्ञाचनकावर सोपचवले. अशा 
रीतीने गचिती भचूमती म्हिजे केवळ चवश् लेषिात्मक सत्य ठरले, व भचूमतीतील संश् लेषिात्मक भाग 
अनुभवाचश्रत चवज्ञानाकडे सोपचवला गेला. शुिबुचिवादी तत्त्वज्ञ एका अत्यंत समथइ चमत्राला मुकला व 
अनुभववादाला मागइ मोकळा झाला. 
 

दोन हजार वषांपूवती ि या तऱ्हेच्या गचिती चवकासाला सुरुवात झाली असती तर तत्त्वज्ञानाच्या 
र्चतहासािे एक वगेळेि चित्र उभे राचहले असते. खरे म्हिजे युस्क्लडिाि एखादा चशष्ट्य बोल्ये होऊ 
शकला असता व त्याने युस्क्लडेतर भचूमतीिा शोध लावला असता; युस्क्लडच्या काळी उपलब्ध असलेल्या 
सामान्य साधनानंी देखील या युस्क्लडेतर भचूमतीिी प्राथचमक माडंिी करिे शक्य आहे. कसे झाले तरी, 
त्याि काळात सूयइकें द्री पिती माडंली गेली होती व ग्रीक-रोमन संस्कृतीत आधुचनक काळाच्या दजाच्या 
अमूतइ चविाराच्या काही पितींिा चवकासही झाला होता. या प्रकारिा चवकास गचितातही झाला असता तर 
तत्त्वज्ञानाच्या पथंामंध्ये खूप बदल झाले असते. भचूमतीय ज्ञानािा पाया चमळत नाही हे समजल्यावर 
प्लेटोच्या चसिातंािा त्याग केला गेला असता. भचूमतीपेक्षा अचधक संशयवादी दृष्टीने अनुभवाचश्रत ज्ञानाकडे 
पाहण्यास संशयवादी प्रवृत्त झाले नसते, व कदाचित भावरूप अनुभववाद चशकचवण्यािे धैयइ त्यानंी 
दाखचवले असते. धमइमीमासेंत ज्यािा अंतभाव करता येईल असा सुसंगत शुिबुचिवाद मध्ययुगात उपलब्ध 
झाला नसता. स्स्पनोझाने “भचूमतीच्या पितीवर रिलेले नीचतशास्त्र” चलचहले नसते व काटंने “शुि 
तकइ बुिीिी समीक्षा” चलचहली नसती. 
 

पि मी अचतआशावादी तर होत नाही ना? सत्याच्या चशकविुकीने िुका टाळता येतात काय? 
ताचत्त्वक शुिबुचिवादाकडे नेिाऱ्या मानसशास्त्रीय पे्ररिा र्तक्या प्रभावी असतात की त्यानंी कदाचित वगेळे 
स्वरूप धारि केले असते असे एखाद्यास म्हिता येईल. त्या पे्ररिानंी गचिताच्या अन्य शाखावंर झडप 
घातली असती व त्यावरून चवश् वािा शुिबुचिपर अथइ लावण्यासाठी तथाकचथत पुरावा उभा केला गेला 
असता. खरे म्हिजे बोल्येिा शोध लागून शभंरावर वष े उलटली आहेत; पि अजून शुिबुचिवाद नष्ट 
झालेला नाही. िुका दूर करण्यासाठी सत्य हे हत्यार पुरेसे प्रभावी नाही–ककवा मानवी मनात खोलवर 
रुजलेल्या चनचश् ितीिा शोध घेिाऱ्या भावचनक आवाहनाला प्रचतकार करण्यार्तके सामथ्यइ सत्याला 
बौचिक मान्यता चमळाल्याने येऊ शकत नाही. 
 

परंतु सत्य हे एक प्रभावी शस्त्र आहे. सवइ काळी त्याला श्रेष्ठ दजािे अनुयायी चमळाले आहेत. त्याच्या 
अनुयायािंा संघ अचधकाचधक मोठा होत आहे; याला पुरेसा पुरावा आहे. आचि कदाचित र्तकीि आशा 
करिे शक्य आहे. 
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९. काल म्हिजे काय? 
 

काल संवदेना ही मानवी अनुभवािी एक प्रकषाने जािविारी बाजू आहे. र्ंचद्रयवारारा जे प्रत्यय 
येतात, ते कालक्रमानुसार येत असतात. त्याचं्या माध्यमातून चवश् वातून वाहिाऱ्या कालप्रवाहात आपि 
अवगाहन करीत असतो. एकापाठोपाठ एक अशा घटना चनमाि करून व त्यािें पचरिाम मागे चशल्लक ठेवनू 
हा कालप्रवाह पुढे जात असतो. चनचश् ित स्वरूप नसलेल्या भचवष्ट्यकालाच्या प्रवाही पदाथापासून 
भतूकालािे अपचरवतइनीय स्फचटक बनतात. ह्या प्रवाहात आपि मध्यभागी असतो त्याला वतइमान म्हितात. 
आज जे वतइमान असते ते भतूात चवलीन होत असते. आपि मात्र नवीन वतइमानाकडे सरकत असतो. आचि 
चिरंतनपिे या वतइमान क्षिावर उभे असतो. हा प्रवाह आपि थोपव ू शकत नाही, की उलट चफरवनू 
भतूकाल परत आिू शकत नाही. आपल्याला क्षिािीही उसंत न देता हा कालप्रवाह आपिास ओढून नेत 
असतो. 
 

कालाच्या या मानसशास्त्रीय विइनािे गचिती सूत्रात रूपातंर करण्यािा प्रयत्न गचितज्ञ करीत 
असतो. पि हे काम सोपे नाही. तेव्हा आपला प्रश्न सुटसुटीत करण्यािा त्याने प्रयत्न केला तर त्यात नवल 
नाही. या हेतूने त्या विइनातील भावचनक भाग वगळन कालाच्या संबधंातील वस्तुचनष्ठ रिनेवर तो आपले 
लक्ष कें चद्रत करतो. अशा रीतीने कालासंबधंीच्या आपल्या ज्ञानािे स्पष्टीकरि देिारी तकइ शुि रिना उभी 
करण्यािा तो प्रयत्न करतो. असे केल्याने कालासंबंधी आपिाला जे काय वाटत असते ते म्हिजे भौचतक 
रिनेतील गुिधमािी भावचनक प्रचतचक्रया असते असे स्पष्टीकरि देता येते. 
 

ह्या पितीमुळे कचवमनाच्या वािकािी चनराशा होईल. परंतु तत्त्वज्ञान म्हिजे काही काव्य नव्हे. 
तत्त्वज्ञान म्हिजे तार्मकक चवश् लेषिाने केलेले अथािे चवशदीकरि आहे. त्यामुळे चित्रमय भाषेला येथे स्थान 
नाही. 
 

गचितज्ञािे लक्ष वधेिारी पचहली गोष्ट म्हिजे कालािे मापन (Metric). आपल्याला येिाऱ्या 
अनुभतूीमधील आशयाकंडे आपि भावचनक लक्ष चकती देतो त्यावर आपिास भासिारी कालािी गती 
अवलंबनू असते. म्हिून काल हा सम गतीने पुढे जात असतो व ही गती वरील व्यस्क्तचनष्ठ गतीपासून मुक्त 
असते अशी आपि कल्पना करतो. सम गती म्हिजे समान एककानंी मापता येईल अशी गती. आपिाकडे 
असलेल्या साधनानंी आपि अनुगामी कालखंडािंी तुलना करतो व ती समान लाबंीिी आहेत की नाही हे 
ठरचवतो. अशी साधने कोिती? 
 

आपि आपली घड्याळे प्रमाि घड्याळाबरोबर लावनू घेत असतो. आचि ती प्रमाि घड्याळे 
खगोलशास्त्रज्ञाने लावलेली असतात. खगोलशास्त्रज्ञाने आपले घड्याळ नक्षत्राचं्या साहाय्याने लावलेले 
असते. परंतु नक्षत्रािंी गती पथृ्वीच्या गतीिे प्रचतकबब असते. म्हिजे प्रमाि घड्याळासाठी आपि ज्यािा 
उपयोग करतो, ते पथृ्वीिे भ्रमि असते. आता पथृ्वीिे भ्रमि हे एक चवश् वसनीय घड्याळ आहे असे 
आपल्यास कशावरून कळते? म्हिजे पृथ्वीच्या भ्रमिावरून समगचतक कालािी काटेकोरपिे नोंद होते 
असे कशावरून? 
 

एखाद्या खगोलशास्त्रज्ञाला जर आपि हा प्रश्न चविारला तर तो म्हिेल की पथृ्वीिा घड्याळ 
म्हिून उपयोग करताना आपल्याला फार दक्षता घेतली पाचहजे. जर आपि, सूयाच्या एका ऊध्वइ 
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संक्रमिापासून दुसऱ्या ऊध्वइ संक्रमिापयंत (यामोत्तर वृत्ताच्या ओलाडंण्यावरून) म्हिजेि एका 
माध्यान्हापासून दुसऱ्या माध्यान्हापयंत चदवस मोजू तर आपिास समगचतक काल चमळिार नाही. अशा 
तऱ्हेने चमळिारा काल म्हिजे सौर काल हा काही समगचतक नसतो. कारि पथृ्वीिे सूयाभोवतालिे भ्रमि 
लंबगोलीय असते. ह्यातून चनमाि होिारी िूक टाळण्यासाठी खगोलशास्त्रज्ञ एखाद्या स्स्थर नक्षत्राच्या ऊध्वइ 
संक्रमिाने चनचश् ित केलेल्या कालखंडाने पथृ्वीिे भ्रमि मोजतो. स्स्थर नक्षते्र पथृ्वीपासून र्तक्या दूर 
अंतरावर असतात की पथृ्वीपासूनिी त्या स्स्थर नक्षत्रािी चदशा व्यावहाचरकदृष्ट्ट्या बदलत नाही. त्यामुळे 
अशा तऱ्हेने मोजलेल्या कालात म्हिजे नाक्षत्र कालात पथृ्वीच्या भ्रमिामुळे चनमाि होिारा अचनयचमतपिा 
येत नाही. 
 

नाक्षत्र काल हा खरोखरि समगचतक असतो हे खगोलशास्त्रज्ञाला कसे समजते? हा प्रश्न जर 
आपि खगोलशास्त्रज्ञाला चविारला तर तो उत्तर देईल की, अगदी काटेकोरपिे बोलावयािे झाल्यास 
नाक्षत्रकालही समगचतक नाही. पथृ्वीच्या भ्रमिािा अक्ष एकाि चदशते अचभमुख राहात नसतो, त्यािे 
पुरस्सरि होत असते. म्हिजे एखाद्या चफरत्या भोवऱ्याच्या दोलायमान गतीप्रमािे तो हेलकाव े खात 
असतो. (अथात त्याच्या पुरस्सरिािी गती कमी असते; कारि एक फेरी पुरी होण्यास त्याला २५ हजार 
वष ेलागतात.) म्हिून खगोलशास्त्रज्ञ ज्याला समगचतक काल म्हितो तो काही प्रत्यक्षपिे चनरीक्षि करता 
येण्यासारखा काल नाही; गचिती सूत्रावरून तो काढावा लागतो. त्याने काढलेले चनष्ट्कषइ चवचशष्ट 
दुरुस्त्याचं्या स्वरूपात असतात व या दुरुस्त्या तो चनरीक्षिाने चमळालेल्या संख्येत चमळवीत असतो. तेव्हा 
समगचतक काल म्हिजे खगोलशास्त्रज्ञाने गचिती समीकरिाचं्या साहाय्याने चनरीचक्षत सामग्रीवर प्रके्षचपत 
केलेला कालप्रवाह होय. 
 

आता एकि प्रश्न उरतो. आपल्या समीकरिाने समगचतक काल अगदी अिूक पिे चनचश् ित केला 
जातो, हे खगोलशास्त्रज्ञ कशाच्या आधारावर म्हितो? यावर खगोलशास्त्रज्ञ असे म्हिेल की ही समीकरिे 
म्हिजे याचमकािे चनयम असतात आचि ती चनसगाच्या चनरीक्षिावरून चनष्ट्पन्न केलेली असल्यामुळे ती 
खरीि असतात. परंतु हे चनयम तपासून पाहण्यासाठी आपल्या जवळ प्रमाि संदभइकाल पाचहजे. म्हिजे 
ज्याच्या साहाय्याने एखादी चवचशष्ट गती सम आहे की नाही हे पाहता येईल असा समगचतक काल 
आपल्याजवळ पाचहजे. तसा तो नसेल तर याचमकािे चनयम खरे आहेत की नाहीत हे समजण्यािे काहीि 
साधन आपल्याजवळ उरत नाही. अशा रीतीने आपि िक्रक दोषात अडकतो. समगचतक काल 
समजण्यासाठी आपल्याला याचमकािे चनयम समजले पाचहजेत व याचमकािे चनयम समजण्यासाठी 
समगचतक काल समजला पाचहजे. 
 

या िक्रकातून सुटण्यािा एकि मागइ आहे आचि तो म्हिजे समगचतक कालािा प्रश्न बोधनािा न 
करता, तो व्याख्येिा करिे. खगोलशास्त्रज्ञािा काल समगचतक असतो हे खरे आहे काय असा प्रश्न न 
चविारता, खगोलशास्त्रज्ञ समगचतक कालािी व्याख्या करतो असे आपि म्हटले पाचहजे. खरे म्हिजे 
समगचतक काल म्हिून काही नसते; र्तर प्रकारिे कालप्रवाह मोजण्यासाठी एक मानक पाचहजे म्हिून 
एखाद्या चवचशष्ट कालप्रवाहाला आपि समगचतक काल म्हितो र्तकेि. 
 

ज्या पितीने आपि अवकाशाच्या मापनािा प्रश्न सोडचवला त्याि पितीने वरील चवश् लेषिाच्या 
साहाय्याने कालाच्या मापनािाही प्रश्न सुटतो. अवकाशीय एकरूपता ही व्याख्येिी बाब आहे असे आपि 
म्हटले. त्यािप्रमािे आपि आता असे म्हिू की कालीय एकरूपता देखील व्याख्येिी बाब आहे. दोन 
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अनुगामी कालखंडािंी आपि प्रत्यक्षरीत्या तुलना करू शकत नाही; ते कालखंड समान आहेत असे केवळ 
म्हििे शक्य आहे. याचमकातील समीकरिावरून जे काही चमळते ती केवळ समगचतक कालािी 
समन्वयकारी व्याख्या आहे. या चनष्ट्कषावरून काल सापेक्ष ठरतो. कालािी कोितीही व्याख्या वापरिे 
शक्य आहे. त्यामुळे चनरचनराळ्या व्याख्या वापरून केलेल्या चनसगाच्या विइनातील शब्द जरी चभन्न असले 
तरी ती विइने अथाने संतुचलत ठरतात. त्यािंी भाषा केवळ चभन्न असते, आशय एकि असतो. 
 

कालाच्या मापनािी व्याख्या करण्यासाठी नक्षत्राचं्या दृश्य भ्रमिािंा उपयोग करण्याऐवजी र्तर 
नैसर्मगक घड्याळािंा म्हिजे चफरिाऱ्या अिूिंा ककवा गचतमान प्रकाशचकरिािंाही उपयोग करिे शक्य 
आहे. ही सवइ कालमापने एकमेकाशी जुळिारी आहेत. ही एक प्रत्यक्षात सापडिारी वस्तुःस्स्थती आहे. 
समगचतकतेिी खगोलशास्त्रीय व्याख्या व्यावहाचरक दृष्टीने कशी महत्त्वािी आहे ते येथे कळते. 
खगोलशास्त्रीय व्याख्या र्तर नैसर्मगक व्याख्याशंी बरोबर जमते. अवकाशाच्या मापनात घन वस्तंूिी जी 
भचूमका असते तशीि भचूमका कालाच्या मापनात घड्याळािी असते. 
 

कालाच्या मापनाच्या प्रश्नानंतर गचितज्ञािे लक्ष वेधिाऱ्या दुसऱ्या प्रश्नाकडे आपि वळू. तो प्रश्न 
म्हिजे कालाच्या क्रमािा प्रश्न. कालाच्या क्रमािा म्हिजे हे त्यापूवीचे व ते त्या नांतरचे हा प्रश्न. कालाच्या 
मापनापेक्षाही कालाच्या क्रमािा प्रश्न अचधक मूलभतू स्वरूपािा आहे. एखादी घटना दुसऱ्या घटनेपूवती िी 
आहे हे आपिास कसे कळते? आपल्याजवळ जर घड्याळ असेल तर त्याच्या समगचतक कालप्रवाहात 
कालािा क्रमही अंतभूइत झालेला असतो; परंतु कालाच्या क्रमािा चनयम स्वतंत्र रीतीने, कालमापनाच्या 
व्याख्येवर अवलंबनू न राहाता चमळाला पाचहजे. कालाच्या शक्य असलेल्या सवइ मापनासंाठी कालािा क्रम 
एकि असला पाचहजे; आचि म्हिून घड्याळाच्या आकड्याशंी संबधं न आिता, वेगळ्या पितीने कालाच्या 
क्रमािी व्याख्या करिे शक्य झाले पाचहजे. 
 

ज्या पितीने आपि कालािा क्रम ठरवीत असतो चतकडे लक्ष चदले तर असे चदसते की 
कालक्रमासाठी आपल्याला एका मूलभतू चनकषािी नेहमी जरूरी असते. तो चनकष असा की कायइ 
घडण्यापूवती  कारि घडले असले पाचहजे, म्हिून जर एक घटना दुसऱ्या घटनेिे कारि असेल तर ती 
घटना दुसऱ्या घटनेच्या पूवती  घडली पाचहजे. उदाहरिाथइ, समजा, एका गुप्तहेराला एका गुप्त चठकािी 
वतइमानपत्रात गुंडाळलेला सोन्यािा ठेवा सापडला, वतइमानपत्राच्या तारखेवरून तो असे अनुमान करतो 
की तो ठेवा त्या तारखेपूवती  गुंडाळलेला नसिार. त्या वतइमानपत्रावरील छपाई हे वतइमानपत्राच्या त्या 
अंकाच्या चनर्ममतीिे कारि आहे. तेव्हा कालक्रमाच्या संबधंािे कायइकारिभावाच्या संबधंात रूपातंर करता 
येते. 
 

या चठकािी कायइकारिभावाच्या संबधंािा अभ्यास करण्यािी जरूरी नाही. त्यािा चविार पुढील 
एका प्रकरिात होिार आहे. कायइकारिभावाच्या संबधंातून जर–तर िा संबधं व्यक्त होतो र्तके म्हटले 
तर येथे पुरे आहे. हा जर–तरिा संबधं एकाि प्रकारच्या घटनाचं्या पुनरावृत्तीवरून तपासता येतो. तथाचप 
कायइ आचि कारि याचं्यात फारकत कशी करावयािी यािे स्पष्टीकरि आपिास द्यावयास हव.े दोन 
संबचंधत घटनापंैकी प्रथम घडिारी घटना कारि असते असे म्हििे उपयुक्त ठरिार नाही. कारि असे की 
आपल्याला कायइ-कारिाच्या क्रमावर कालाच्या क्रमािी व्याख्या करावयािी आहे. म्हिून कायइ आचि 
कारि यात फारकत करिारा दुसरा एखादा स्वतंत्र चनकष आपल्याजवळ पाचहजे. 
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काही सामान्य घटनािंा अभ्यास केल्यास असे चदसते की कायइ आचि कारि यातं स्वच्छ फारकत 
करू शकिाऱ्या काही प्रचक्रया चनसगात आहेत. चमश्रिाच्या प्रचक्रया आचि त्या प्रकारच्या र्तर प्रचक्रया अशा 
तऱ्हेच्या आहेत. या प्रचक्रया सुघचटत अवस्थेमधून चवघचटत अवस्थेकडे जात असतात. पदाथइवैज्ञाचनक 
अपणरवतइनीय प्रचक्रया म्हिून काही प्रचक्रयािंा उल्लेख करीत असतात. समजा, िलत चित्रपटाच्या कॅमेऱ्याने 
घेतलेले िलत चित्रािें एक रीळ तुमच्या हातात आहे आचि ते कोित्या क्रमाने गुंडाळावयािे ते तुम्हास 
माहीत नाही. एका चित्रात तुम्हाला दूध घातलेल्या कॉफीच्या कपाच्या शजेारी चरकामे दुधािे भांडे चदसते व 
त्या चित्रापासून थोड्या अंतरावर दुसऱ्या चित्रात, कोऱ्या काळ्या कॉफीच्या कपाच्या शजेारी दुधाने भरलेले 
भाडें चदसते. त्यावरून पचहले चित्र दुसऱ्या चित्रानंतर घेतले आहे असे तुम्ही ओळखता व चिते्र कोित्या 
क्रमाने गुंडाळावीत हे तुम्हास समजते. कॉफी व दूध यािें चमश्रि आपि करू शकतो; पि त्यािें अचमश्रि 
करू शकत नाही. समजा एक पे्रक्षक सागंतो की मी जळलेल्या घरािे अवशषे पाचहले व दुसरा पे्रक्षक सागंतो 
की मी ते घर नीट उभे असताना पाचहले. आता दुसऱ्या पे्रक्षकाने ते घर पचहल्या पे्रक्षकापूवती  पाचहले असे 
तुम्ही ओळखता. जळण्यािी चक्रया अपचरवतइनीय आहे. त्या दोन चनरीक्षिातंील कालखंड काही चदवसांपेक्षा 
जास्त नाही हे आपिास माहीत असल्यामुळे, ते घर त्याि आकारात काही थोड्या चदवसातं बाधंले 
जाण्यािी शक्यता आपिास वगळता येते. जेव्हा आपि उलट्या रीतीने गुंडाळलेला चित्रपट पाहतो तेव्हा 
अपचरवतइनीयता व कालक्रम यामधील संबंध आपल्यास िागंल्या रीतीने स्पष्ट होतो. चसगरेट जळत 
असतानाि आकाराने मोठी मोठी होत जाते ककवा भाडं्यािे मोडके तुकडे जचमनीवरून टेबलावर िढतात व 
त्यापासून आपोआप कप व बशा तयार होतात ही दृश्ये आपिास चवचित्र वाटतात. अपचरवतइनीय भौचतक 
प्रचक्रयावंरूनि आपि कालक्रम ठरवीत असतो यािाि तो पुरावा असतो. (अपचरवतइनीयतेिा अचधक 
तपचशलवार अभ्यास आपि १० व्या प्रकरिात करिार आहोत). 
 

कायइकारि भावाच्या संबंधावरून भौचतक घटनामंध्ये अनुक्रम प्रस्थाचपत होतो ही गोष्ट आपि राहतो 
त्या जगािा एक मूलभतू गुिधमइ आहे. तथाचप ही अनुक्रचमकता तार्मककदृष्ट्ट्या अचनवायइ आहे असे 
मानण्यािी जरूरी नाही; ज्या जगात कायइकारि भावातून चनमाि होिारा हे पूवीचे आचि ते नांतरचे असा 
संगतवार क्रम सागंता येिार नाही अशा जगािी कल्पना करिे आपल्याला शक्य आहे अशा जगात भतू व 
भचवष्ट्य अपचरवतइनीय रीतीने चवलग झालेले नसतील; दोन्हीही एकाि वतइमानात चमसळून जातील. चकत्येक 
वषांपूवती च्या स्वतःच्या रूपानंा आपि भेटू शकू व त्याचं्याशी बोलू शकू. आपले जग अशा प्रकारिे नाही व 
कायइकारिभावाच्या संबंधावर आधारलेला सुसंगत अनुक्रम त्यात आहे ही प्रत्यक्ष वस्तुस्स्थती आहे एवढेि. 
ह्या क्रमालाि आपि काल म्हितो. कालक्रम हा चवश् वाच्या कायइकारिभावािे प्रचतकबब आहे. 
 

कालक्रमाच्या व्याख्येिी उलटी बाजू म्हिजे एकक्षणिकतेच्या व्याख्या ही होय. जर दोन 
घटनापंैकी कोितीही घटना एकीच्या पूवती  ककवा नंतर झाली नसेल तर त्या घटनानंा आपि एकक्षचिक 
घटना म्हितो. परंतु ज्या वेळी आपि फार दूरच्या अंतरावरील घटनािंी तुलना करू लागतो त्या वळेी 
एकक्षचिकतेच्या प्रश्नातून चवलक्षि चनष्ट्कषइ चनघतात. आर्न्स्टार्नने केलेल्या चवश् लेषिामुळे या प्रश्नाला 
चवशषे प्रचसिी चमळाली. 
 

फार दूर अंतरावर घडलेल्या घटनेिी वेळ ठरचवण्यासाठी आपि संदेशवाहकािा उपयोग करीत 
असतो. त्या घटनेिे वृत्त आपिास ह्या संदेशवाहकाकडून चमळते. परंतु त्या संदेशवाहकालाही 
घटनास्थलापासून आपल्या चठकािापयंत येण्यास वळे लागत असल्यामुळे, आपल्याला जो क्षि चनचश् ित 
करावयािा असतो तो क्षि व ज्या क्षिाला संदेश आपल्याला पोितो तो क्षि हे एकि नसतात. ही गोष्ट 
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ध्वचनसंदेशाच्या उपयोगावरून आपल्याला पचरचित झालेली आहे. ढगािंा गडगडाट आपल्या कानावर 
पडेपयंत तो गडगडाट उत्पन्न होऊन चकत्येक सेकंद उलटलेले असतात. वीज िमकल्यामुळे चनमाि 
होिाऱ्या प्रकाशािी गती खूप जास्त असल्यामुळे वीज चदसली तो क्षि व वीज झाली तो क्षि यातं फरक 
मानण्यािे व्यावहाचरकदृष्ट्ट्या काही कारि नाही. तथाचप अचधक अिूक कालमापन करावयािे झाल्यास 
वीज झाली तो क्षि चनचश् ित करिे व गडगडाट झाला तो क्षि चनचश् ित करिे हे दोन्ही प्रश्न एकाि प्रकारिे 
ठरतात. त्यासाठी ढगापासून आपल्या डोळ्यापयंत येण्यासाठी प्रकाशचकरिानंा लागिारा वेळ आपिास 
चविारात घ्यावा लागेल. 
 

अथात प्रकाशािा वगे व त्याने तोडलेले अंतर माहीत असेल तर प्रकाशाला प्रवासासाठी लागिारा 
वळे काढिे सहज शक्य आहे. परंतु प्रश्न असा आहे की प्रकाशािा वगे कसा मोजावयािा? त्यासाठी 
आपल्याला प्रकाशािा एक चकरि एका कबदूकडून लाबं अंतरावरील दुसऱ्या कबदूकडे सोडावा लागेल व 
त्यािी प्रारंभ कबदूपासून चनघण्यािी वेळ व दुसऱ्या कबदूकडे पोिण्यािी वळे पाहून, त्यावरून त्याला 
प्रवासाला लागलेला वेळ चनचश् ित करावा लागेल. त्याने तोडलेल्या अंतराला ह्या वळेेने भागून आपि वगे 
ठरचवतो. परंतु चनघण्यािी वळे व पोिण्यािी वेळ ठरचवण्यासाठी आपल्याला दोन घड्याळे वापरावी 
लागतील. कारि या दोन वळेा अवकाशातील दोन वेगवगेळ्या कबदंूच्या चठकािी मोजावयाच्या आहेत. 
त्यासाठी ही दोन घड्याळे एकमेकाशी लावनू घ्यावी लागतील. म्हिजेि त्यानंी समानवळेी समान आकडे 
दाखचवले पाचहजेत. यािाि अथइ असा की दोन दूरवरच्या कबदंूच्या चठकािी एकक्षचिकता आपल्याला 
चनचश् ित करावी लागेल. अशा चविारामुळे आपि एका िक्रात सापडतो : एकक्षचिकता ठरचवण्यासाठी 
आपल्याला प्रकाशािा वगे माहीत पाचहजे व प्रकाशािा वगे ठरचवण्यासाठी एकक्षचिकता माहीत पाचहजे. 
 

या िक्रातून बाहेर पडण्यािा एक मागइ असा होऊ शकेल की प्रकाशािा वगे मोजण्यासाठी एकि 
घड्याळ वापरिे. उदाहरिाथइ, दूरच्या कबदूकडे प्रकाशचकरि पोितो ती वळे मोजण्याऐवजी, आपि तो 
प्रकाशचकरि आरशाच्या साहाय्याने परावर्मतत करू शकू असे केल्याने तो प्रकाशचकरि प्रारंभ कबदूकडे परत 
येईल. या दुहेरी प्रवासाला लागिारा कालखंड एकाि घड्याळाने मोजिे शक्य आहे. प्रकाशािा वगे 
ठरचवण्यासाठी त्या दोन कबदूतील अंतराला दुहेरी प्रवासाला लागिाऱ्या वळेेच्या चनम्म्याने भागाव ेलागेल. 
ही पित प्रथम जरी उत्साहजनक वाटली तरी अचधक चविार केल्यावर असे चदसून येईल की, ही पितही 
अपुरी आहे. प्रकाशचकरिािा वगे जाताना जेवढा होता तेवढाि येतानाही होता हे आपल्याला कशावरून 
समजते? जोपयंत हे दोन्ही वळे समान आहेत, यािी खात्री देता येत नाही तोपयंत आपि काढलेल्या 
चनष्ट्कषाला काही अथइ उरत नाही. प्रकाशचकरिाच्या या दोन मागावरील वगेािंी तुलना करावयािी असेल 
तर प्रत्येक मागावरील वगे स्वतंत्रपिे मोजावा लागेल. आचि हे वगे स्वतंत्रपिे मोजण्यासाठी आपल्याला 
दोन घड्याळे वापरावी लागतील. म्हिजे पुन्हा एकदा आपि पूवती च्याि अडििीत सापडतो. 
 

घड्याळे एका चठकािाहून दुसऱ्या चठकािी नेऊन एकक्षचिकता ठरचवण्यािा प्रयत्न करता येईल. 
दोन घड्याळे एकमेकाशंी लावनू घेता येतील. जोपयंत ती एकाि चठकािी आहेत तोपयंत ही दोन घड्याळे 
एकि वेळ दाखवतील; त्यानंतर एक घड्याळ दुसऱ्या चठकािी नेता येईल, परंतु आता हे घड्याळ आपल्या 
प्रवासातही पचहल्या घड्याळाप्रमािेि वेळ दाखवील हे कशावरून? दोन घड्याळे एकि वळे दाखचवतात 
की नाही हे तपासण्यासाठी आपल्याला प्रकाशचकरिािंा उपयोग करावा लागेल. अशा रीतीने आपि पुन्हा 
पचहल्याि अडििीशी येतो. दुसरे घड्याळ पुन्हा पचहल्या घड्याळाजवळ आिून आपल्याला काहीही 
उपयोग होिार नाही. कारि, दोन घड्याळे एकाि चठकािी असताना काय घडते यािाि फक्त चनिइय 
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आपि त्यावरून देऊ शकू. पूवती  चववेिन केलेल्या, दोन चभन्न चठकािी असलेल्या मोजपट्ट्याचं्या तुलनेच्या 
प्रश्नासारखाि हाही प्रश्न आहे. 
 

खरे म्हिजे स्थलातंचरत मोजपट्ट्याचं्या प्रश्नापेक्षा स्थलातंचरत घड्याळािा प्रश्न अचधक चकिकट 
आहे. आर्न्स्टार्नच्या मते, परतीिी फेरी करिाऱ्या घड्याळािी, एकाि चठकािी असिाऱ्या घड्याळाशी 
तुलना केली तर स्थलातंचरत घड्याळ सावकाश िालते असे आढळेल. ह्यातून फार महत्त्वािे असे तार्मकक 
चनष्ट्कषइ चनघतात. हा चनयम अिूसंह सवइ घड्याळानंा लागू आहे. अिूनंी फेकलेल्या प्रकाशाच्या 
चवचकरिाच्या रंगावरून त्याचं्या भ्रमिािा काळ कळतो. आर्न्स्टार्नने केलेल्या प्राक्कथनाप्रमािे, अचतशय 
वगेाने जािाऱ्या अिूचं्या भ्रमिकालातील चवलंब प्रयोगानंी चसि झाला आहे. सजीवािंी शरीरे अिूिंी 
बनलेली असतात व त्यावर वाधइक्यािी प्रचक्रया होत असते. त्यामुळे अिूमंधील घटनामंध्ये होिाऱ्या 
चवलंबािा पचरिाम म्हिून वाधइक्याच्या प्रचक्रयेतही चवलंब झाला पाचहजे. यावरून असे स्पष्ट होते की 
अचतशय वगेाने प्रवास करिाऱ्या मािसाचं्या वाधइक्याच्या प्रचक्रयेत चवलंब होईल. उदाहरिाथइ, जुळ्या 
भावडंापंैकी एक जि जर वैचश् वक संिार करून परत येईल तर त्यावळेी तो दुसऱ्यापेक्षा तरुि असेल 
(अथात ज्या वळेी प्रवासाला चनघाला त्या वळेेपेक्षा परतल्यानंतर तोही वयस्कर झालेला असेलि.) 
आर्न्स्टार्नने माडंलेल्या चसिातंावरून हा चनष्ट्कषइ तकइ तः चनष्ट्पन्न होतो. 
 

यावरून पुन्हा एकक्षचिकतेच्या प्रश्नाकडे वळले असता आपि, अशा चनिइयाप्रत येतो की “एकाि 
वळेी घडिे” यािी व्याख्या करण्यासाठी स्थलातंचरत घड्याळािंा उपयोग करता येत नाही. ही व्याख्या 
करण्यासाठी योग्य असे संदेशवाहक आपिास हुडकाव ेलागतील. प्रकाशचकरि वगेवान असले तरी त्यािंा 
वगेही समयाद असतो. त्यामुळे प्रकाशचकरिापेंक्षा अचधक वगेािे संदेशवाहक जर आपिास चमळाले तर 
त्यािंा उपयोग होऊ शकेल. ध्वनीिा वगे मोजण्यासाठी आपि प्रकाशचकरिािंा उपयोग करू शकतो. 
कारि प्रकाशािा वगे ध्वनीच्या वगेापेक्षा चकतीतरी मोठा असतो. त्यामुळे यात होिारी िूक र्तकी लहान 
असते की चतकडे दुलइक्ष करता येते. त्यािप्रमािे प्रकाशाच्या वगेाच्या दशलक्षपट वगेाने जािारा 
संदेशवाहक जर आपल्याजवळ असता तर या अचधक वगेवान संदेशवाहकाच्या प्रवासाला लागिाऱ्या वेळेिा 
चविार न करता, आपि प्रकाशािा वगे पुरेशा अिूकपिे मोजू शकलो असतो. आता या चठकािी 
आर्न्स्टार्िे पदाथइचवज्ञान व सुचवरूढ पदाथइचवज्ञान यात फरक पडतो. आर्न्स्टार्नच्या मते 
प्रकाशचकरिापेक्षा वगेवान असे काही असूि शकिार नाही. प्रकाशचकरिापेक्षा वेगवान पदाथइ आपल्याला 
माहीत नाही एवढाि त्यािा अथइ नाही. आर्न्स्टार्नच्या मते अत्युच्च वेगवान पदाथइ म्हिजे प्रकाशचकरि, हा 
एक चनसगइचनयम आहे. या चनयमाला प्रकाशवेगाच्या मयादक स्वरूपाचे तत्त्व असे म्हिता येईल. 
आर्न्स्टार्नने हे तत्त्व चनिायक रीतीने प्रस्थाचपत केले आहे. ऊजेच्या अचवनाचशत्वाच्या तत्त्वाला आके्षप 
घ्यावयास जसे काहीही कारि नाही, तसेि या तत्त्वाला आके्षप घेण्याजोगे आपल्याजवळ कोितेही समथइक 
कारि नाही. 
 

कालीय क्रमाच्या मागील चवश् लेषिाला आर्न्स्टार्नच्या या तत्त्वािी जोड चदल्यावर त्यामधून 
एकक्षचिकतेसंबधंी एक िमत्काचरक चनष्ट्कषइ चनघतो. समजा १२ वाजता एक प्रकाश-संदेश मंगळाकडे 
सोडला व तेथून तो परावर्मतत केला. वीस चमचनटानंी तो परत आला असे समजू. आता तो प्रकाशसंदेश 
मंगळावर पोिला त्या क्षिी चकती वाजले होते म्हिावयािे? त्या क्षिी १२ वाजून १० चमचनटे झाली होती 
असे म्हटले तर दोन्ही प्रवासातं प्रकाशािा वगे सारखाि असतो असे गृहीत धरल्यासारखे आहे. परंतु दोन्ही 
प्रवासातंील वेग सारखाि असतो असे मानण्याला काहीि आधार नाही हे आपि पूवती ि पाचहले आहे. खरे 
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म्हिजे १२ ते १२ : २० पयंतच्या कालखंडातील कोित्याही वळेी प्रकाशचकरि मंगळावर पोिला असे 
म्हिता येईल. उदाहरिाथइ तो प्रकाशसंदेश १२ : ०५ ला मंगळावर पोिला असे आपि म्हिू शकतो. 
त्यामुळे त्याला मंगळावर पोिावयास ५ चमचनटे व तेथून परत येण्यास १५ चमचनटे लागली असे होईल. 
कालीय क्रमाच्या आपल्या व्याख्येनुसार, प्रकाश संदेश मंगळावर ११ : ५९ ला पोिला असे चवधान मात्र 
आपोआपि वगळले जाते. तसे म्हटल्याने प्रकाशचकरि आपले आरंभस्थान सोडण्यापूवती ि मंगळावर 
पोिला असे होईल म्हिजे कारिापूवती ि कायइ घडले असे होईल. परंतु जोपयंत मंगळावर पोिण्यािी 
त्यािी वळे आपि १२ ते १२ : २० या दरम्यानिी घेत आहोत तोपयंत आपली कालीय क्रमािी व्याख्या 
अबाचधत राहाते. आता ह्या कालखंडात पृथ्वीतलावर घडिाऱ्या कोित्याही अन्य घटनेिी, हा प्रकाशसंदेश 
मंगळावर पोििे या घटनेशी कायइकारिभावात्मक अन्योन्यचक्रया नसते. एकक्षचिकता म्हिजे 
कायइकारिभावात्मक अन्योन्य चक्रयेिी असंभवनीयता. म्हिून या कालखंडातील पथृ्वीवर होिारी अन्य 
कोितीही घटना व मंगळावर प्रकाशचकरि पोििे ही मंगळावरील घटना, यानंा एकक्षचिक म्हिता येईल. 
यालाि आर्न्स्टार्न एकक्षचिकतेिी सापेक्षता म्हितो. 
 

ह्यावरून असे चदसते की कायइकारिभावाच्या आधाराने कालीयक्रमािी व्याख्या केली तर दूरच्या 
कबदूवरील घटनािंा कालीय क्रम चनचश् ित करता येत नाही. प्रकाशवगेािे मयादक स्वरूप हे या 
अचनचश् िततेिे कारि आहे. ज्या चवश् वात संदेशाचं्या वगेाला कमाल मयादा पडिार नाही अशा चवश् वाति, 
चनरपेक्ष काल म्हिजे चनःसंचदग्ध एकक्षचिकता चमळू शकेल. परंतु आपल्या चवश् वात कारिापासून चनघिाऱ्या 
कायाच्या वगेाला मयादा असल्यामुळे चनरपेक्ष एकक्षचिकता येथे चमळत नाही. अशा रीतीने आपल्याला 
कायइकारिभावावर आधारलेल्या कालाच्या उपपत्तीवरून कालीय क्रम व एकक्षचिकता यािें स्पष्टीकरि 
चमळते. हे स्पष्टीकरि जसे सुचवरूढ पदाथइचवज्ञानाला लागू करता येते तसेि ते ज्या जगात कारिापासून 
चनघिाऱ्या कायाच्या वगेाला मयादा आहे व एकक्षचिकतेिी चनःसंचदग्ध व्याख्या करता येत नाही त्या 
आपल्या जगालाही लागू करता येते. 
 

या चनष्ट्कषावरून अवकाशाच्या प्रश्नाला चमळालेल्या उत्तरासारखेि कालाच्या प्रश्नािेही उत्तर 
चमळते. अवकाशाप्रमािेि काल म्हिजे प्लेटोप्रिीत आदशइ अस्स्तत्व असिारी अशी वस्तू नव्हे की चजिी 
जािीव फक्त अंतदृइ ष्टीलाि होऊ शकते. ककवा काटं म्हितो त्याप्रमािे काल म्हिजे चनरीक्षकाने जगावर 
लादलेली व्यस्क्तचनष्ठ स्वरूपािी व्यवस्थाही नव्हे. कालीय क्रमाच्या चवचवध पितींिी कल्पना करण्यािी 
ताकद मानवी मनाला आहे. त्यापंैकी एक पित सुचवरूढ पदाथइचवज्ञानािी व दुसरी आर्नस्टानिी, की 
ज्यात कायइचनष्ट्पत्तीच्या वगेाला मयादा असते. आता या अनेक पितींपैकी आपल्या जगाला लागू पडिारी 
म्हिून कोिती पिती चनवडावयािी हा भाग प्रत्यक्ष अनुभवािा आहे. आपि राहतो त्या जगािा एक 
सवइसामान्य गुिधमइ कालक्रमातून व्यक्त होतो. ज्या अथाने अवकाश खरे आहे त्याि अथाने काल खरा 
आहे. आपले कालासंबंधीिे ज्ञान अनुभवपूवइ नसून, चनरीक्षिािा चनष्ट्कषइ आहे. कालािी वास्तचवक रिना 
चनचश् ित करिे हे पदाथइचवज्ञानािे काम आहे—कालाच्या तत्त्वज्ञानािा चनष्ट्कषइ हा आहे. 
 

एकक्षचिकतेिी सापेक्षता आश् ियइजनक वाटली तरी ती तकइ संगत आहे व िाक्षषु प्रचतमेच्या 
कके्षतील आहे. ज्या चवश् वात कायइचनष्ट्पत्तीच्या वगेावरील मयादा अचधक स्पष्ट होतील त्या चवश् वात 
आर्न्स्टार्नच्या कल्पना चवलक्षि भासिार नाहीत. उद्या जर मंगळाबरोबर दूरध्वचनसंबधं प्रस्थाचपत झाले 
व चविारलेल्या प्रत्येक प्रश्नािे उत्तर येण्यासाठी वीस चमचनटे थाबंावे लागले तर एकक्षचिकतेच्या सापेक्षतेिी 
आपल्याला सवय होईल. त्यावळेी ही सापेक्षता अगदी नैसर्मगक असे आपि मानू लागू. आजही आपि 
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पथृ्वीवरील चनरचनराळ्या भागातंील चनरचनराळ्या प्रमािवळेा स्वाभाचवक मानतोि आहोत. तसेि उद्याला 
जर आंतरग्रहीय प्रवास सुरू झाला तर लाबंच्या प्रवासावरून परत येिाऱ्या मािसाचं्या वाधइक्याच्या 
प्रचक्रयेत चवलंब झाला आहे व पूवती  ज्यािें वय त्याचं्या एवढेि होते त्याचं्यापेक्षा प्रवास करून येिाऱ्या 
मािसािें वय मागे पडले आहे, या घटना आपल्या पचरियाच्या होतील. अमूतइ चविाराच्या साहाय्याने 
वैज्ञाचनक जे चनष्ट्कषइ काढतो ते समजून घेण्यासाठी सुरुवातीला परंपरागत समजुती सोडून द्याव्या 
लागतात. परंतु त्यािंा पचरिय झाल्यावर पुढील चपढ्यानंा त्यािंी सवय लागते. 
 

दैनंचदन जीवनात येिाऱ्या कालाच्या अनुभतूीपेक्षा वैज्ञाचनक चवश् लेषिातून कालािा फार चभन्न अथइ 
चनष्ट्पन्न झाला आहे. जो आपल्याला कालािा प्रवाह वाटतो ती चवश् वातील कायइकारि भावािीि प्रचक्रया 
असते हे आता स्पष्ट झाले आहे. प्रत्यक्ष चनरीक्षिावरून कालािे जे दशइन घडते त्याहून कालाच्या प्रवाहािी 
रिना अत्यंत स्क्लष्ट असते हे आता चसि झाले आहे. आज सैिाचंतक चवज्ञानातील काल–कल्पना स्क्लष्ट 
झाली आहे. पि आंतरग्रहीय प्रवास सुरू झाल्यावर दैनंचदन जीवनातील कालकल्पनाही चततकीि स्क्लष्ट 
झालेली असेल. तकइ शुि चवश् लेषि करण्यासाठी चवज्ञान आपल्या अनुभवातंील भावचनक आशय काढून 
टाकते हे खरे आहे. पि हेही खरे आहे की, एक चदवस चवज्ञान अशी शक्यता चनमाि करेल की त्यातून 
आपल्याला पूवती  कधीही अनुभवाला न आलेल्या भावनािंी ओळख होईल. 
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१०. णनसगाचे णनयम 
 

आधुचनक कालातील प्रत्येक ज्ञानमीमासेंत कायइकारिभावाच्या कल्पनेिा चवशषेत्वाने संबधं येतो. 
कायइकारिभावाच्या चनयमानंी चनसगािे चविइन करता येते ही वस्तुस्स्थती आहे. त्यामुळे चनसगातील 
घटनावंर तकइ बुिीिे चनयंत्रि असते ही कल्पना सूचित होते. ताचत्त्वक चविारसरिीवर न्यूटनप्रिीत 
पदाथइचवज्ञानािा चकती प्रभाव होता यािे चवविेन पूवती  (प्रकरि ६ पाहा) झाले आहे. त्यावरून अनुभवपूवइ 
संश् लेषिात्मक तत्त्वाच्या संकल्पनेिी बीजे भौचतक चवश् वाच्या चनयतीवादी अथइचववरिात होती हे स्पष्ट होते. 
प्रत्येक कालखंडातील ज्ञानमीमासेंवर तत्कालीन पदाथइचवज्ञानािा सखोल पचरिाम होत असतो. त्यामुळे 
एकोचिसाव्या व चवसाव्या शतकातील पदाथइचवज्ञानात कायइकारिभावाच्या संकल्पनेिा कसकसा चवकास 
होत गेला, त्यािा अभ्यास करिे आवश्यक आहे. या चवकासातूनि चनसगइचनयमाचं्या कल्पनािंा पुनर्मविार 
होऊन त्यािंा शवेट कायइकारिभावाच्या नवीन तत्त्वज्ञानात झाला. 
 

प्रथम कायइकारिभावाच्या अथािे चवश् लेषि केल्यास या एचतहाचसक प्रचक्रयेच्या चवविेनाला खूप 
मदत होईल. या चवविेनाला स्पष्टीकरिाच्या अथाच्या चवविेनािी जोड देता येईल. (दुसऱ्या प्रकरिात 
दाखचवल्याप्रमािे) स्पष्टीकरि म्हिजे सामान्यीकरि. परंतु स्पष्टीकरि म्हिजे अखेर कारिे सागंिे असे 
असल्यामुळे कायइकारिभावाच्या संबंधािाही तोि अथइ करावा लागेल. खरे म्हिजे, वैज्ञाचनकाच्या दृष्टीने 
कायइकारिभावािा संबंध हा जर-तर च्या स्वरूपािा संबधं असतो. फक्त हा संबंध सवइ काळी लागू असतो 
यािी भर त्यात घालावी लागते. चवद्युत् प्रवाह हा लोहिुबंकीय सुईतील चविलनािे कारि होय, असे 
म्हिण्यािा अथइ हा की जेव्हा चवद्युत् प्रवाह िालू असेल तेव्हा तेव्हा नेहमी लोहिुबंकीय सुईत चविलन 
होईल. वरील शब्दप्रयोगात नेहमी या शब्दािी भर घातल्याने कायइकारिभावाच्या चनयमािी योगायोगाच्या 
घटनापंासून फारकत होते. एकदा असे घडले की चित्रपटगृहात पडद्यावर सुरंुगाने अडगळ उडवनू 
लावली असे दृश्य चदसत असतानाि चित्रपटगृहाला भकंूपािा छोटासा धक्का बसला. पे्रक्षकानंा क्षिमात्र 
असे वाटले की, पडद्यावरील स्फोटामुळेि चित्रपटगृह हादरले. हे अथइचववरि नाकारताना, या 
योगायोगािी पुनरावृत्ती होत नाही या वस्तुस्स्थतीिा आधार घेता येतो. 
 

केवळ योगायोग व कायइकारिभाव यामध्ये पुनरावृत्तीिाि फक्त फरक असल्यामुळे, चनरपवाद 
पुनरावृत्ती सागंिारे चवधान असाि कायइकारिभावाच्या संबंधािा अथइ होतो. ह्याहून त्यािा काही अचधक 
अथइ होतो असे मानण्यािी आवश्यकता नाही. कोितेही कारि त्याच्या कायाशी काही एका प्रकारच्या गुप्त 
धाग्याने जोडलेले असते अथवा कारि घडल्यानंतर त्याच्या पाठोपाठ कायइ घडिे अटळ असते, या 
कल्पनेमागे मानव्यारोप आहे म्हिून ती सोडून देता येते. जर अमुक तर नेहमीच तमुक र्तकाि 
कायइकारिभावाच्या चनयमािा अथइ आहे. पडद्यावर जेव्हा स्फोटािे दृश्य चदसते तेव्हा प्रत्येक वेळी 
चित्रपटगृह हादरते असे होईल तर त्यात कायइकारिभावािा संबधं आहे असे म्हिता येईल. 
कायइकारिभाव म्हिताना त्यािा याहून वेगळा अथइ आपल्या मनात नसतो. 
 

तथाचप हे खरे की पुष्ट्कळदा चनरपवाद क्रमािी खात्री करून घेऊन तेवढ्यावर आपि थाबंत नाही. 
त्याहून काही अचधक स्पष्टीकरि चमळते का ते आपि पाहतो. अमुक एक बटि दाबले असता नेहमीि घंटा 
वाजते या चनयचमत क्रमािे स्पष्टीकरि चवदु्यत्प्रवाहाच्या चनयमानंी देता येते. घंटानाद हा चवद्युत्प्रवाह आचि 
लोहिुबंकत्व याचं्यातील संबंधािा पचरिाम आहे, असे स्पष्टीकरि त्या चनयमावरून चमळते. परंतु हे चनयम 
आपि जर सूत्रबि करू लागलो तर असे आढळते की, त्या संबधंािे चवधान ‘जर....तर नेहमी....’ या 
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स्वरूपािे होते. ‘बटि दाबा, घंटी वाजते’ या साध्या चनयमापेक्षा चनसगातील चनयम श्रेष्ठ ठरतात यािे कारि 
र्तकेि की, त्यातील सामान्यीकरि अचधक व्यापक असते. त्यानंी सूत्रबि केलेले संबंध अचतशय चभन्न 
प्रकारच्या चवचवध सुट्या सुट्या घटनामंधून व्यक्त होत असतात. उदाहरिाथइ–हे चवद्युत चनयम, चवद्युत्घंटी, 
चवद्युत जचनत्र, रेचडओ, सायक्लोरॉन यामंधून अनुभवास येिाऱ्या चनयतक्रमािें संबधं स्पष्ट करीत असतात. 
 

कायइकारिभावािा अथइ डेस्व्हड ह्यमूने अचतशय स्पष्टपिे सामान्यीकरिाच्या पचरभाषेत माडंला व 
सवइसाधारितः वैज्ञाचनक तोि अथइ आज स्वीकारतात. त्याचं्या मते चनसगािे चनयम म्हिजे चनरपवाद 
आवतइनासंबधंीिी चवधाने असतात. त्यातं त्याहून अचधक काही नसते. या चवश् लेषिाने कायइकारिभावािा 
केवळ अथइि स्पष्ट होतो असे नाही तर त्यामुळे कायइकारिभावािा व्यापक उपयोग करण्यािा मागइही 
मोकळा होतो. आधुचनक चवज्ञान समजून घेण्यासाठी कायइकारिभावािे तत्त्व अचनवायइ ठरले आहे. 
 

संभाव्यतेवर आधारलेल्या खेळानंाि संख्याशास्त्रािे चनयम लागू पडतात असे जरी प्रथम चदसून 
आले, तरी लवकरि र्तर अनेक के्षत्रातंही ते लागू करता येतात असे आढळून आले. सामाचजक के्षत्रात 
संख्याशास्त्रीय आकडेवारी प्रथम सतराव्या शतकात गोळा केली गेली, आचि एकोचिसाव्या शतकात 
संख्याशास्त्राने पदाथइचवज्ञानात प्रवशे केला. वायुचवषयक िलद-रेिू चसिातंानुसार कोिताही वाय ूअसंख्य 
सूक्ष्म रेिूंिा बनलेला असतो. हे रेिू प्रिडं वगेाने सवइ चदशानंी भटकत असतात व एकमेकावर 
आदळल्यामुळे वाकड्या-चतकड्या मागानी जात असतात. हा चसिातं संख्याशास्त्रीय गिना करूनि रिला 
गेला. तथाचप संख्याशास्त्रीय पितीिे सवात मोठे यश म्हिजे चतने चदलेले अपणरवतइनीयतेच्या तत्त्वािे 
स्पष्टीकरि. अपचरवतइनीयता हा सवइ औस्ष्ट्िक प्रचक्रयािंा गुिधमइ आहे व त्यािा कालाच्या चदशशेी चनकटिा 
संबधं आहे. 
 

उष्ट्िता अचधक उष्ट्ि पदाथाकडून कमी उष्ट्ि पदाथाकडे वाहत असते हे आपिा सवांना माहीत 
आहे. पाण्याच्या पेल्यात आपि जेव्हा बफािा खडा टाकतो, तेव्हा पाण्यािी उष्ट्िता बफाकडे जाऊन बफइ  
चवरघळतो व पािी आिखी थंड होते. ही घटना ऊजेच्या अक्षय्यतेच्या चनयमावरून चनष्ट्पन्न होत नाही. 
बफािा खडा अगदी थंड असत नाही. त्याच्याकडेही काही उष्ट्िता असते. तेव्हा तो खडा आपल्याजवळील 
उष्ट्ितेिा काही भाग भोवतालच्या पाण्याला देऊन ते पािी अचधक उष्ट्ि करू शकेल व स्वतः अचधक थंड 
होऊ शकेल. जर बफाने चदलेली उष्ट्िता व पाण्याला चमळालेली उष्ट्िता समान असेल तर ही प्रचक्रया 
ऊजेच्या अक्षय्यतेच्या चनयमाला धरूनि ठरेल. परंतु अशी प्रचक्रया घडत नाही; म्हिजे उष्ट्िता फक्त 
एकाि चदशनेे वाहते. म्हिून ही घटना वगेळ्या चनयमात बसचवली पाचहजे. यालाि आपि अपचरवतइनीयतेिा 
चनयम म्हितो. पदाथइवैज्ञाचनक त्याला औस्ष्ट्िक गतीिे दुसरे तत्त्व म्हितात. त्यानंी ऊजेच्या अक्षय्यतेच्या 
चनयमासाठी औस्ष्ट्िक गतीिे पचहले तत्त्व हे नाव राखून ठेवले. 
 

अपचरवतइनीयतेच्या तत्त्वािी शब्दयोजना अचतशय काळजीपूवइक करिे अगत्यािे आहे. उष्ट्िता 
नेहमीि अचधक तपमान असलेल्या पदाथाकडून कमी तपमान असलेल्या पदाथाकडे वाहते हे खरे नाही. 
प्रत्येक रेचफ्रजरेटर हे त्याच्या चवरोधी असे उदाहरि आहे. त्या यंत्रात बफाच्या पेटीच्या आतील भागातून 
उष्ट्िता बाहेर खेिली जाते. त्यामुळे चतिा आतील भाग अचधक थंड होतो व बाहेरील भाग अचधक उष्ट्ि 
होतो. रेचफ्रजरेटरमध्ये असे घडू शकते याला कारि चवदु्यत्मोटारीकडून त्याला चमळालेली याचंत्रक ऊजा हे 
आहे. या ऊजेिे रूपातंर खोलीतील सरासरी तपमानाच्या उष्ट्ितेत होते. याचंत्रक ऊजेपासून चनमाि 
झालेली रूपातंचरत उष्ट्िता रेचफ्रजरेटरच्या अंतगइत भागामधून काढून घेतलेल्या उष्ट्ितेपेक्षा अचधक असते 



 

 

अनुक्रमणिका 

असे पदाथइवैज्ञाचनकानंी दाखवनू चदले आहे. अचधक तपमान असलेली उष्ट्िता ककवा याचंत्रक ऊजा ककवा 
चवद्युत ऊजा म्हिजे उच् ितर पातळीवरील ऊजा असे मानले तर रेचफ्रजरेटरमध्ये खालच्या पातळीवरून 
वरच्या पातळीवर जािाऱ्या उष्ट्ितेपेक्षा वरच्या पातळीवरून खालच्या पातळीवर येिारी उष्ट्िता अचधक 
असते. अपचरवतइनीयतेिे तत्त्व पुढील प्रकारे माडंाव े लागेल. समाचवष्ट असलेल्या सवइ प्रचक्रया चविारात 
घेतल्या तर एकूि ऊजा खाली जाते परंतु एकूि कल संतुलनाकडे असतो. 
 

अपचरवतइनीयतेच्या तत्त्वािे स्पष्टीकरि संख्याशास्त्रीय चववेिनाने देता येते हा शोध बोल्झमान या 
स्व्हएन्नाच्या पदाथइवैज्ञाचनकाने लावला. पदाथािी उष्ट्िता त्याच्या रेिूचं्या वगेावर अवलंबून असते. रेिूिंा 
सरासारी वगे चजतका जास्ती चततके तपमान जास्ती. अथात हे चवधान रेिूचं्या सरासरी वगेालाि लागू 
असते, हे लक्षात घेतले पाचहजे. प्रत्येक सुट्या रेिूिा वगे अचतशय चभन्न असू शकेल. जेव्हा एखादा उष्ट्ि 
पदाथइ थंड पदाथाला स्पशइ करतो तेव्हा त्यािे रेिू एकमेकावर आदळतात. प्रसंगोपात्त असेही होऊ शकेल 
की सावकाश जािारा रेिू जलद जािाऱ्या रेिूवर आदळून आपला संपूिइ वगे गमावले व जलद रेिू अचधक 
जलद जाईल, परंतु हा अपवाद आहे. सवइसाधारिपिे टक्कर झाल्यानंतर दोन्ही रेिूिें वगे समान होतील. 
अशा रीतीने चमश्रिािा एक प्रकार म्हिून उष्ट्ितेच्या अपचरवतइनीयतेिे स्पष्टीकरि चदले जाते, व त्यािी 
तुलना पते्त चपसिे ककवा वाय ूअगर द्रव एकमेकात चमसळिे याचं्याशी होऊ शकेल. 
 

या स्पष्टीकरिामुळे अपचरवतइनीयतेिा चनयम स्वीकाराहइ वाटला तरी त्यातून अनपेचक्षत व गंभीर 
असे पचरिाम चनष्ट्पन्न होतात. त्या चनयमातील काटेकोरपिा कमी होतो व तो चनयम केवळ संभवात्मक 
बनतो. पत्त्यािा जोड चपसल्यानंतर कदाचित चनम्म्या भागात संपूिइ लाल पते्त येतील व उरलेल्या चनम्म्या 
भागात संपूिइ काळे पते्त येतील. असे घडिे अशक्य आहे असे आपि म्हिू शकत नाही. तशा रिनेिा संभव 
अचतशय कमी आहे एवढेि म्हिता येईल. संख्याशास्त्रातील सवइ चनयम या स्वरूपािे आहेत. त्या 
चनयमानुंसार व्यवस्थाशून्य रिनेिी संभाव्यता खूप अचधक असते व व्यवस्स्थत रिनेिी संभाव्यता खूप कमी 
असते. संबचंधत घटकािंी संख्या चजतकी अचधक चततकी त्यामंधील व्यवस्स्थत रिनेिी संभाव्यता कमी. 
परंतु ही संभाव्यता कधीि शून्य होत नाही. औस्ष्ट्िक गतीच्या तत्त्वािा असंख्य एकेरी घटनाशंी संबधं येतो. 
कारि रेिूंिी संख्या फार मोठी असते. त्यामुळे संतुलनाच्या चदशनेे घडिाऱ्या प्रचक्रयेिी संभाव्यता मोठी 
होते. परंतु म्हिून काही उलट चदशनेे घडिारी प्रचक्रया अशक्य म्हिता येत नाही. उदाहरिाथइ, एखादे 
चदवशी आपल्या खोलीतील हवचे्या रेिूिंी केवळ योगायोगाने अशी रिना होईल की खोलीच्या एका भागात 
प्रािवायिेू सवइ रेिू गोळा झालेले आहेत व दुसऱ्या भागात नत्रवायिेू सवइ रेिू गोळा झालेले आहेत. 
नत्रवायिेू रेिू असलेल्या भागात बसिे जरी सुखािे होिारे नसले, तरी अशा घटनेिी शक्यता संपूिइपिे 
नाकारता येिार नाही. त्यािप्रमािे बफािा खडा पाण्याच्या पेल्यात टाकल्यानंतर पािी उकळू लागेल व 
बफािा खडा गोठिाऱ्या खोलीच्या आतल्या भागात टाकल्याप्रमािे अत्यंत थंड होईल ही शक्यता देखील 
पदाथइवैज्ञाचनक नाकारू शकत नाही. अथात एखाद्या गावातील सवइ घरानंा चनरचनराळ्या कारिानंी पि 
एकाि वळेी आग लागण्याच्या संभाव्यतेहून वरील घटनेिी संभाव्यता फार कमी आहे ही त्यातल्या त्यात 
चदलासा देिारी बाब आहे. 
 

उलट चदशनेे घडिाऱ्या प्रचक्रयािंी संभाव्यता कमी असते. त्यामुळे अपचरवतइनीयतेच्या चनयमाला 
संख्याशास्त्रीय अथइ देण्याने जरी त्यािे व्यावहाचरक पचरिाम महत्त्वािे ठरत नसले तरी सैिाचंतक पचरिाम 
फार महत्त्वािे ठरतात. जो पूवती  चनसगािा अिूक चनयम ठरत होता तो आता केवळ संख्याशास्त्रीय चनयम 
होऊन राचहला. चनसगइचनयमातंील चनचश् िती जाऊन त्या चठकािी संभाव्यता आली. ह्यािा पचरिाम असा 
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झाला की कायइकारिभावािा चसिातं नवीन अवस्थेला पोिला. र्तर चनसगइचनयमावंरही असाि प्रसंग 
ओढवेल काय आचि कायइकारिभावािा एखादा तरी चनयम काटेकोर राहील काय असा प्रश्न चनमाि 
झाला. 
 

या प्रश्नाच्या ििेतून दोन परस्परचवरोधी संकल्पना चनमाि झाल्या. पचहल्या संकल्पनेनुसार 
संख्याशास्त्रीय चनयम मानवी ज्ञानाच्या अपूिइतेतून जन्मतात; पदाथइवैज्ञाचनकाला जर प्रत्येक रेिूिी गती 
पाहता येईल व गचिताने ठरचवता येईल तर त्याला औस्ष्ट्िकगतीच्या प्रचक्रयेिे कायइकारिात्मक स्पष्टीकरि 
काटेकोरपिे देता येईल. त्यासाठी संख्याशास्त्रीय चनयमावंर चवसंबून राहण्यािी जरूरी पडिार नाही. 
लाप्लासच्या कल्पनेतील अचतमानव हे करू शकेल; ताऱ्याचं्या मागांप्रमािे रेिूंिा पुढील मागइही तो पाहू 
शकेल, संख्याशास्त्रीय चनयमािंी त्याला जरूरी नाही. ही संकल्पना काटेकोर कायइकारिभावाच्या कल्पनेिा 
त्याग करीत नाही. मानवी ज्ञान अपूिइ असल्याकारिाने कायइकारिाच्या तत्त्वािे पूिइ ज्ञान त्याला होत नाही 
व म्हिून संभाव्यतेच्या चनयमािंा आश्रय घ्यावा लागतो र्तकेि ही संकल्पना मानते. 
 

दुसरी संकल्पना याच्या चवरोधी दृचष्टकोि माडंते. प्रत्येक रेिू–रेिूच्या गतीच्या कायइकारि 
भावावरील चवश् वासाला ती चिकटून राहात नाही. ज्याला आपि चनसगातील कायइकारिभावािा चनयम 
म्हितो तो वास्तचवक असंख्य सूक्ष्म घटनािंा पचरिाम असतो असे मत ती पुढे करते; म्हिून काटेकोर 
कायइकारिभावािी कल्पना म्हिजे आपल्या भोवतालच्या स्थूल पचरस्स्थतीमधील चनयचमतपिािे 
आदशती करि आहे, सुलभीकरि आहे असे मानाव ेलागते. एखाद्या मुख्य प्रचक्रयेत र्तक्या असंख्य प्राथचमक 
प्रचक्रया गुंतलेल्या असतात की ज्याला आपि अिूक चनयम म्हितो तो वस्तुतः संख्याशास्त्रीय चनयम असतो. 
या संकल्पनेनुसार कायइकारिभावािा चनयम आपि सूक्ष्म के्षत्रात लाव ू शकत नाही. काटेकोर चनयमािें 
प्रत्येक रेिूवर चनयंत्रि असते असे मानण्यािे काहीही कारि नाही; सवइ रेिूंिी प्रारंचभक स्स्थती सवइ 
बाबतीत समान असूनही भचवष्ट्यकाली स्स्थती चभन्न असू शकेल आचि लाप्लासच्या कल्पनेतील 
अचतमानवालाही प्रत्येक रेिू–रेिूच्या मागािे प्राक्कथन करिे शक्य होिार नाही. 
 

प्रश्न हा असा आहे : कायइकारिभाव हे अंचतम तत्त्व आहे की स्थूल के्षत्राला लागू पडिाऱ्या पि 
आस्ण्वक के्षत्राला लागू न पडिाऱ्या संख्याशास्त्रीय चनयचमतपिाल पयाय म्हिून पत्करलेले तत्त्व आहे? 
एकोचिसाव्या शतकातील पदाथइचवज्ञानाच्या आधारे या प्रश्नािे उत्तर चमळू शकले नाही. प्लाकंच्या 
क् वाटंमच्या संकल्पनेनुसार आस्ण्वक घटनािें चवश् लेषि झाल्यानंतर चवसाव्या शतकातील पदाथइचवज्ञानाने 
या प्रश्नािे उत्तर चदले. आधुचनक क् वाटंम-याचमकातील संशोधनानंतर असे चदसून आले की प्रत्येक 
आस्ण्वक घटनेिा कायइकारिभावात्मक अथइ लावता येत नाही व त्यावर केवळ संख्याशास्त्रीय चनयमांिेि 
चनयंत्रि असते. हा चनष्ट्कषइ हायसेनबगइने आपल्या सुप्रचसि अचनयततेच्या तत्त्वात ग्रचथत केला आहे. दुसरी 
संकल्पना हीि बरोबर आहे, काटेकोर कायइकारिभावािी कल्पना सोडून चदली पाचहजे व 
कायइकारिभावाच्या तत्त्वाच्या चठकािी संभाव्यतेिे चनयम घेतले पाचहजेत, असे हायसेनबगइच्या तत्त्वावरून 
चसि होते. 
 

ह्या प्रकरिाच्या प्रारंभी चदलेले कायइकारिभावािे तार्मकक चवश् लेषि लक्षात घेतले तर हा चनष्ट्कषइ 
म्हिजे पूवती च्याि दृचष्टकोिािा चवस्तार आहे असे चदसून येईल. कायइकारिभावाच्या तत्त्वािा चनरपवाद 
सामान्य तत्त्वात म्हिजेि जर....तर नेहमीच.... या संबधंात समावशे करावयािा होता. संभाव्यतेला 
अपवाद असतात; पि ते अपवाददेखील चनयचमतपिाने चवचशष्ट शकेडेवारीप्रमािे घडत असतात. 
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संभाव्यतेिे चनयम म्हिजे जर अमूक तर णवणशष्ट िक्क्यात तमुक असे संबधं असतात. आधुचनक तकइ शास्त्रात 
असे संबधं हाताळण्यािी साधने उपलब्ध झाली आहेत. जुन्या तकइ शास्त्रातील व्याप्य–व्यापक संबधंाहूंन 
अशा संबंधािंी फारकत करण्यासाठी त्यानंा सांभव–व्यांजक–सांबध म्हितात. भौचतक चवश् वािी 
कायइकारिभावात्मक रिना जाऊन त्या चठकािी संभाव्यतेवर आधारलेली रिना आली आहे. भौचतक 
चवश् वाच्या आकलनासाठी संभाव्यतेच्या चसिातंािे चवस्तृत पचरशीलन् आवश्यक मानले जाते. 
 

क् वाटंम याचमकातील चनष्ट्कषाचशवायही कायइकारिभावाच्या चवश् लेषिावरून संभाव्यतेच्या कल्पना 
अचनवायइ ठरतात हे समजून घेतले पाचहजे. जुन्या पदाथइचवज्ञानातील कायइकारिभावािा चनयम म्हिजे 
आदशती करि आहे. वास्तचवक प्रत्यक्षात घडिारी घटना कायइकारिभावाच्या विइनासाठी आपि मानतो 
त्याहून चकतीतरी जचटल असते. एखादा पदाथइवैज्ञाचनक जेव्हा बदुंकीतून सुटलेल्या गोळीिा मागइ सागंू 
पाहतो तेव्हा तो नळीत ठेिलेली दारू, नळीिा कोन अशा काही महत्त्वाच्या घटकावंरून तो गचित करत 
असतो; वाऱ्यािी चदशा, हवतेील बाष्ट्प असे गौि घटक तो चविारात घेत नसल्या मुळे त्याने काढलेल्या 
आकड्यािा अिूकपिा मयाचदत असतो. म्हिजेि गोळी कोित्या कबदूवर आघात करेल हे तो फक्त 
संभवात्मक रीतीने सागंू शकतो. ककवा एखादा वास्तुशास्त्रज्ञ एखादा पूल बाधंतो तेव्हा त्या पुलािी बळकटी 
तो संभवमानानेि सागंत असतो; त्याने चविारात न घेतलेल्या अशा काही घटना घडतील की तो पूल कमी 
वजनानेही कोसळेल. कायइकारिभावािा चनयम जरी संपूिइपिे खरा मानला तरी तो फक्त आदशइ वस्तंूनाि 
लागू पडेल. प्रत्यक्षात आपि ज्या वस्तू हाताळतो त्यािें चनयंत्रि अचतचवस्तृत का होईना पि संभाव्यतेच्या 
मयादेति होत असते, का की त्याचं्या कायइकारिभावाच्या स्वरूपािे संपूिइ विइन आपि करू शकत नाही. 
या कारिासाठी संभाव्यतेच्या संकल्पनेिे महत्त्व क् वांटम याचमकािा शोध लागण्यापूवती ि ओळखले गेले 
होते. या शोधानंतर ज्या तत्त्वज्ञानाला ज्ञानािे स्वरूप समजून घ्यावयािे आहे त्याला संभाव्यतेिी संकल्पना 
टाळता येिार नाही हे अचतशय स्पष्ट झाले आहे. 
 

चवश् वाच्या बुद्ध्यनुरूप स्वरूपािे दृश्यरूप म्हिून शुिबुचिवादी तत्त्वज्ञानंी कायइकारिभावाच्या 
तत्त्वाकडे नेहमीि बोट दाखचवले आहे. कायइकारिभावाच्या तत्त्वावर श्रिा ठेवल्याखेरीज स्स्पनोझाच्या 
चनयत चवश् वािी कल्पना करता येत नाही. तसेि लायस्ब्नट् झिी तार्मकक अचनवायइतेिी कल्पनाही 
कायइकारिात्मक संबधंानेि सवइ घटना चनगचडत असतात या गृहीतावर आधारेलेली आहे. अनुभवपूवइ 
संश् लेषिात्मक तत्त्वािें उदाहरि म्हिून अवकाश व काल यािेंि चनयम नव्हे तर कायइकारिभावाच्या 
चनयमािे तत्त्वही काटं सागंतो. काटंच्या मृत्यनंूतर, अवकाश व काल याचं्या समस्येच्या चवकासाप्रमािेि 
कायइकारिभावाच्या समस्येच्या चवकासािीही फलचनष्ट्पत्ती काटंच्या अनुभवपूवइ संश् लेषिात्मक तत्त्वाच्या 
चवघटनात झाली. चनसगािा अथइ गचिताच्या साहाय्याने लावनू ज्या चवज्ञानशाखानंी शुिबुचिवादास 
महत्त्वािा आधार चदला त्यानंीि त्यािा पाया डळमळीत केला. याच्या उलट आधुचनक अनुभववाद्याने 
आपले चनिायक युस्क्तवाद गचिती पदाथइचवज्ञानावरून उिलले आहेत. 
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११. अिू आहेतच काय? 
 

आजिा सुचशचक्षत मािूस जड·द्रव्य लहान लहान किािें बनलेले आहे हे एक प्रस्थाचपत सत्य 
म्हिून मानतो. शाळेत जर तो हे चशकला नसेल तर वतइमानपत्रावरून त्याला हे समजलेले असते. ज्या 
अथती  अिुबाँब आहेत त्याअथती  अिूही असलेि पाचहजेत हे उघड आहे असे त्यास वाटते. 
 

चवज्ञानािा र्चतहासकार याबाबतीत अचधक चिचकत्सक दृचष्टकोि घेईल. त्या वैज्ञाचनकाला हे 
माहीत असते की, अिूच्या अस्स्तत्वािी कल्पना तशी फार जुनी असून ती नेहमीि चववाद्य ठरली आहे. त्या 
कल्पनेच्या बाजूने व चवरोधी असे दोन्ही प्रकारिे युस्क्तवाद नेहमीि पुढे करण्यात आले आहेत. गेल्या 
पिंवीस वषांतील चवज्ञानाच्या र्चतहासािा जर त्याने ऊहापोह केला तर त्याला असे आढळते की 
एकोचिसाव्या शतकातील स्स्थती जरी अिूिे अस्स्तत्व चनर्मववादपिे मानण्यार्तकी भक्कम होती तरी 
अचलकडच्या संशोधनामुळे हा वाद पुन्हा वर येऊ लागला आहे. अचलकडच्या संशोधनामुळे अिूिे अस्स्तत्व 
पूवती  कधी नव्हते र्तके चववाद्य ठरले आहे. 
 

ग्रीक तत्त्वज्ञापंैकी एक श्रेष्ठ तत्त्वज्ञ डेमॉचक्रटस (चि. पू. ४२०) याच्या तत्त्वज्ञानात पचहला 
अिुचसिातं आढळतो. जड द्रव्य अिूिें बनलेले असते असे गृहीत धरले तर द्रव्यािी संकोिक्षमता आचि 
चवभजनशीलता या भौचतक गुिधमांिे योग्य स्पष्टीकरि देता येते हे त्याने ओळखले होते. एखाद्या द्रव्यािा 
संकोि होिे म्हिजे त्यािे अिू एकमेकाजंवळ येिे होय. अिू हे पूिइपिे घन असतात व ते एकत्र आले तरी 
त्या प्रत्येकािे घनफळ बदलत नसते. डेमॉचक्रटसिा चसिातं म्हिजे तकइ बुिीने काय प्राप्त होऊ शकेल व 
काय प्राप्त होऊ शकिार नाही यािे एक उत्तम उदाहरि आहे. तकइ तः शक्य असिारी सवइ स्पष्टीकरिे बुिी 
पुढे माडूं शकेल. परंतु त्यापंैकी एखादे स्पष्टीकरि बरोबर आहे की नाही हे तकइ बुिी ठरव ूशकिार नाही. ते 
काम चनरीक्षिावर सोपवावे लागेल. परंतु ग्रीक लोक अनुभवाचश्रत पितीने अिु–चसिातं तपासून पाहू 
शकले नाहीत. आपल्या चसिातंाला चनरीक्षिािी जोड देण्याऐवजी त्यानंी दुसऱ्या एका चसिातंािा त्यास 
आधार देण्यािा प्रयत्न केला. अिू लहानशा आकड्यानंी एकत्र जोडले जातात, आत्मा ककवा अग्नी 
यासारखी सूक्ष्म द्रव्ये गुळगुळीत व सूक्ष्म अिूिंी बनलेली असतात, समान आकारािे अिू एकत्र येऊन मोठे 
पदाथइ बनतात अशा त्याचं्या कल्पना होत्या. समुद्राच्या लाटानंी वाळूतील खड्यािें आकारानुरूप वगती करि 
नैसर्मगकरीत्या होत असते हे त्याचं्या शवेटच्या कल्पनेिे उदाहरि आहे. परंतु प्रयोगाचं्या चनकषानंी 
कल्पनाशक्तीला आवर घातला नाही तर पोकळ बुचिचवलासािा रस्ता मोकळा होतो. उदाहरिाथइ, 
अिूमंधील पोकळीिी संकल्पना तार्मककदृष्ट्ट्या ग्राह्य आहे काय? अिुचसिातंाच्या संदभातील हा एक 
ताचत्त्वक संघषािा प्रश्न होता; पोकळी म्हिजे काही नाही; अिूमंध्ये काहीही नाही तर ते एकमेकाला स्पशइ 
करीत असले पाचहजेत व त्यामुळे एक घन चवस्तार तयार झाला पाचहजे—पि असे असले तर अिूि असू 
शकिार नाहीत. 
 

अिचुसिातंािे रोपटे बुचिचवलासी भमूीमधून उिलून वैज्ञाचनक संशोधनाच्या भमूीत रुजचवले गेले 
ते एकोचिसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला. या कालाति तो चसिातं मापनात्मक प्रयोगाचं्या पायावर उभा 
केला गेला. रासायचनक मूलद्रव्यापंासून संयुगे तयार होत असताना त्याचं्या वजनािें प्रमाि काय असते हे 
डाल्टनने मोजले. तेव्हा त्याला असे आढळून आले की त्यािें प्रमाि चनचश् ित असते व सुटसुटीत पूिाकात 
असते. उदाहरिाथइ, पाण्यािे जे दोन घटक हायिोजन व ऑस्क्सजन ते नेहमी एकास आठ या प्रमािात 
संयोग पावतात; मुळात जर एखादे द्रव्य या प्रमािाहून अचधक असेल तर ते संयुगात समाचवष्ट होत नाही. 
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यावरून मापनात्मक प्रमािाच्या स्पष्टीकरिासाठी अिुचसिातंािी आवश्यकता आहे, हे डाल्टनने 
ओळखले. जड·द्रव्यािे सवात लहान भाग म्हिजे अिू; ते चवचशष्ट प्रमािात एकमेकाशंी संयोग पावतात; 
हायिोजनिे दोन अिू ऑस्क्सजनच्या एका अिूबरोबर संयोग पावतात. डाल्टनच्या मापनात चदसून येिारे 
प्रमाि म्हिजे त्या अिूचं्या वजनािे प्रमाि होय. 
 

डाल्टनने माडंलेल्या संयोग–चनयमाच्या वळेेपासून अिूिा चसिातं उत्तरोत्तर चवजयी ठरला गेला. 
चनरीक्षिानंी चमळालेल्या मापनािंा अथइ लावण्यासाठी जेव्हा जेव्हा अिूिी संकल्पना वापरली गेली तेव्हा 
तेव्हा अचतशय सुबोध स्पष्टीकरि चमळत गेले. आचि उलटपक्षी स्पष्टीकरिात त्या संकल्पनेला यश 
चमळाल्यामुळे ते अिूच्या अस्स्तत्वािा प्रभावी पुरावा ठरले. अिुसंकल्पनेमुळे वायुचवषयक िलद–रेिू 
कल्पनेतील वायुच्या औस्ष्ट्िक वतइनािे स्पष्टीकरिि देिे केवळ शक्य झाले असे नव्हे, तर प्रत्येक घनर्ंिात 
चकती अिू ककवा रेिू असू शकतील त्यािंी संख्या काढिेही शक्य झाले. ही प्रिंड संख्या चलचहण्यासाठी 
एकवीस अंक लागतात. त्यावरून एक एक अिू अत्यंत सूक्ष्म असतो हे चसि होते. त्यािप्रमािे शकेडो 
अिूपंासून तयार झालेल्या रेिूच्या जैव पदाथाच्या जचटल रिनेिे स्पष्टीकरि देिे यामुळे शक्य झाले. 
तसेि अिुचसिातंाचशवाय उद्योगधंद्यातील रसायनशास्त्रािे आजिे यश अशक्य ठरले असते. 
 

पुढे अिुवाद केवळ जडद्रव्यापुरता मयाचदत नसून चवदु्यतदेखील अिूिंीि बनलेली असते असे 
मानले पाचहजे हे पदाथइवैज्ञाचनकानंी ओळखले. एकोचिसाव्या शतकाच्या अखेरीला चवद्युत् अिूिंा शोध 
लागला. त्या एका अिूला ऋिचवद्युत्कि (Electron) म्हितात. आश् ियइ म्हिजे ते सवइ कि ऋि 
चवद्युत् भार वाहातात. जडद्रव्यापासून धन चवद्युत्कि अलग करता येिार नाहीत अशी काही दशके 
पदाथइवैज्ञाचनकािंी कल्पना होती. परंतु अचलकडील संशोधनातंी असे चदसून आले की अिूमध्ये धन 
चवद्युत्वाहक किही असतात. त्यानंा धनचवदु्यत्कि (Positron) म्हितात. अगदी अचलकडील 
संशोधनावंरून असे स्पष्ट झाले आहे की जडद्रव्यात आिखीही काही प्राथचमक कि असतात. त्यापंैकी 
शून्यकि (Neutron) महत्त्वािे आहेत. 
 

अिुवादािी अशी यशस्वी घोडदौड चवज्ञानाच्या अनेक के्षत्रातं िालू होती. तरी एका महत्त्वाच्या 
के्षत्रात म्हिजे प्रकाशाच्या चसिातंापाशी त्याला थाबंावे लागले. गुरुत्वाकषइिाच्या चसिातंासाठी प्रचसि 
असलेला आयझॅक न्यटून प्रकाशशास्त्रािाही एक श्रेष्ठ संशोधक होता. प्रकाश लहान लहान किािंा 
बनलेला असतो व हे कि प्रकाशाच्या उगमकबदूपासून फार मोठ्या वेगाने फेकले जात असतात. असे मानले 
म्हिजे प्रकाश एका सरळ रेषेत का जातो यािे स्पष्टीकरि देता येते, असे त्याच्या लक्षात आले. कारि 
गतीच्या चनयमाप्रमािे हे कि एका सरळ रेषेत जातील हे उघड आहे. अशा रीतीने न्यटून हा प्रकाशाच्या 
किचसिातंािा प्रवतइक ठरतो. एकोचिसाव्या शतकाच्या आरंभापयंत हा चसिातं प्रभावी होता. न्यटूनिा 
एक समकालीन हायजेन याने तरंगचसिातं माडंला. प्रथम या चसिातंाला फारसे यश आले नाही. तत्संबधंी 
चनिायक प्रयोग होण्यास शभंर वषांिा काळ जावा लागला. या प्रयोगानंी प्रकाशािे तरंगात्मक स्वरूप चसि 
केले व अशा रीतीने प्रकाशचकरिाच्या किात्मक उपपत्तीिा शवेट झाला. हे प्रयोग परस्पर चक्रयाघाताच्या 
तत्त्वाभोवती कें चद्रत झाले होते. एकमेकावंर लादलेले दोन प्रकाशचकरि परस्परावंर चक्रयाघात करून 
एकमेकास नष्ट करतात. किचसिातंािा उपयोग करून या पचरिामािा अथइ लावता येत नाही. एकाि 
चदशनेे जािारे दोन कि अचधक मोठा आघात करू शकतील व प्रकाशािी तीव्रता वाढव ूशकतील; पि 
एकाि चदशनेे जािारे दोन तरंग, जर एकािा माथा व दुसऱ्यािी खोलाटी एकत्र येतील, तर ते एकमेकानंा 
नाहीसे करू शकतील. परस्पर चक्रयाघातािे तत्त्व पाण्याच्या लाटावंरून कळून येते व त्यावरून एकमेकानंा 
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छेदिाऱ्या लाटामंधून चनमाि होिाऱ्या चवचित्र आकृचतबधंािें स्पष्टीकरि चमळते. तथाचप प्रकाशतरंगाचं्या 
वहनािे माध्यम, पािी ककवा हवा अशासारखे सामान्य गुिधमािे जडद्रव्य न मानता, जवळ जवळ अजड 
स्वरूपािे एक वैचशष्ट्ट्यपूिइ द्रव्य मानले गेले. या द्रव्याला ईथर म्हितात. 
 

या प्रायोचगक संशोधनाच्या पाठोपाठ तरंगाच्या चवश् लेषिाला आवश्यक असिाऱ्या गचिती 
पितींिाही चवकास झाला. जेम्स मकॅ्स्वलेने केलेल्या संशोधनाच्या साहाय्याने प्रकाशािा चसिातं व 
चवद्युस्त्सिातं यामंधील संबधं जुळचवला गेला. हायन्रीश हटइझ् ने चवद्युततरंगािें प्रायोचगक दशइन 
घडचवल्यानंतर ईथर–तरंगावरील शवेटिी शकंादेखील दूर झाली. र्. स. १८८८ साली जमइन 
वैज्ञाचनकाचं्या संघटनेच्या सभेत भाषि करताना हायन्रीश हटॅझने म्हटले की, “मानवी मयादेच्या आत 
बोलावयािे झाले तर” आता प्रकाशािा तरंगचसिातं “चनचश् ितपिे” सत्य ठरला आहे. 
 

पदाथइचवज्ञान आता शवेटच्या अवस्थेला पोिले असे एकोचिसाव्या शतकाच्या अखेरीला वाटत 
होते. भौचतक वास्तवतेच्या दोन मोठ्या अचभव्यक्ती, प्रकाश व जडद्रव्य, त्याचं्या अंचतम स्वरूपात ज्ञात 
झाल्या असे वाटत होते. प्रकाश तरंगािंा बनलेला असतो व जड·द्रव्य अिूंिे बनलेले असते. 
पदाथइचवज्ञानाच्या या पायाभतू चवधानावंर आके्षप घेिारी व्यक्ती एकतर अपचरपक् व ठरली असती ककवा 
लहरी ठरली असती. चतच्याशी युस्क्तवाद करण्यािा त्रास कोिाही िांगल्या वैज्ञाचनकाने घेतला नसता. 
 

चनरीक्षिानंी चमळचवलेल्या तत्कालीन ज्ञानािे स्पष्टीकरि भौचतक चसिातंावंरून चमळत असते; पि 
हे चसिातं म्हिजे शाश् वत सत्ये असतात, असा आग्रह धरता येिार नाही. हायन्रीश हटइझने “मानवी 
मयादेच्या आत बोलावयािे झाल्यास, चनचश् ितपिे—” हा शब्दप्रयोग अचतशय काळजीपूवइक वापरला आहे. 
या शालीन शब्दप्रयोगातून व्यक्त होिाऱ्या ममइदृष्टीहून अचधक तीक्ष्ि ममइदृष्टी कदाचित अन्य कोिाही 
पदाथइवैज्ञाचनकाच्या उद् गारातूंन व्यक्त झालेली नसेल. हटइझच्या या उद् गारानंतर दहा वषांनी या 
चसिातंाला चमळालेले वळि, हा वैज्ञाचनक चसिातंातील चनचश् ितीला पडिाऱ्या मयादेिा पुरावा आहे. 
 

र्. स. १९०० मध्ये प्लाकंला क् वाटंमिा शोध लागला. आचि चवसाव्या शतकात भौचतक सत्याच्या 
आकलनात आमूलाग्र बदल झाला. या बदलािे स्वरूप या योगायोगामुळे अचतशय िागंल्या रीतीने स्पष्ट 
होते. उष्ट्ि वस्तंूनी उत्सर्मजत केलेल्या चकरिािें चनयम प्रयोगातंी चमळाले व त्यािें स्पष्टीकरि देण्यासाठी 
प्लाकंने पुढील संकल्पना माडंली. प्रकाशासह सवइ चकरिािें चनयंत्रि पूिांकाने मोजता येईल अशा 
शस्क्तपुजंकानंी होते म्हिजेि उजेच्या प्राथचमक एककाचं्या पूिांकात चकरि–प्रसारि होत असते. त्या 
एककास क् वाटंम असे नाव त्याने चदले. या संकल्पनेनुसार ऊजा प्राथचमक एककािंी म्हिजे क् वांटमिी 
बनलेली असते. जेव्हा जेव्हा ऊजा उत्सर्मजत केली जाते ककवा शोचषत केली जाते तेव्हा तेव्हा एक, दोन 
ककवा शभंर असे पूिांकात क् वाटंा येत ककवा जात असतात. परंतु केव्हाही क् वांटा अपूिांकात येत ककवा जात 
नाहीत. क् वाटंम म्हिजे ऊजेिा अिू होय. तथाचप त्यािे वैचशष्ट्ट्यि असे की या अिूिा आकार म्हिजेि त्या 
ऊजेच्या एककािी ककमत, तो ज्या तरंगामधून स्थलातंर करीत असतो त्या तरंगाच्या लाबंीवर अवलंबनू 
असते. तरंगािी लाबंी चजतकी लहान चततका क् वाटंमिा आकार मोठा असतो. प्लाकंिा हा शोध म्हिजे 
अिुवादािा नवीन चवजय वाटला. प्लाकंच्या या चसिातंािा आर्न्स्टार्नने पुढे चवस्तार केला व 
प्रकाशदेखील एक क् वाटंम घेऊन जािाऱ्या तरंगाच्या सुईसारख्या पुजंािंा बनलेला असतो ही कल्पना 
माडंली. त्यामुळे अिुवादाच्या संकल्पनेला अजूनपयंत दुगइम असलेल्या पदाथइचवज्ञानाच्या के्षत्रातही अिूच्या 
कल्पनेने शवेटी चवजय चमळचवला असे वाटू लागले. अचलकडच्या काळात युरेचनयमिे नाट्यपूिइ रीतीने 
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चवभजन केले गेले. त्यावरून जडद्रव्य व ऊजा यामध्ये आर्न्स्टार्नने माडंलेले सममूल्यत्व व्यक्त होते व 
चशवाय अिुवादात चकरिोत्सजइनािा समावशे का केला पाचहजे यािे आिखी एक कारि चमळते. 
 

क् वाटंमिा सवइश्रेष्ठ उपयोग नील बोरच्या अिुचसिातंात होतो. या चसिातंात अिु-उपपत्ती व 
उत्सजइन-उपपत्ती या दोन्ही गोष्टी शवेटी एकत्र येतात. अिूच्या अभ्यासावरून हे स्पष्ट झाले होते की मूळ 
अिू हा लहान लहान किािंा समुच् िय आहे असे मानले पाचहजे. तथाचप ते कि र्तक्या जोराने एकत्र 
धरून ठेवलेले असतात की सवइ रासायचनक चक्रयामंध्ये अिू सापेक्षतः स्स्थर एककाच्या स्वरूपात चक्रयाशील 
राहातो. अिूला अंतगइत रिना असते यािा शोध प्रथम डी. मेंडेलीफ या रचशयन वैज्ञाचनकाने एकोचिसाव्या 
शतकाच्या मध्यास लावला होता. रासायचनक मूलद्रव्यािंी जर वजनानुसार माडंिी केली तर त्यािें 
रासायचनक गुिधमइ िक्राकारात बदलतात असे त्याला चदसून आले. ई. रूदरफोडइ या र्ंस्ग्लश 
पदाथइवैज्ञाचनकाने हा शोध ऋिचवद्युत्किाच्या शोधाशी जोडून, सूयइ व त्याभोवती चफरिारे ग्रह या 
नमुन्याप्रमािे अिूिी अंतगइत रिना कस्ल्पली. या नमुन्यानुसार अिूच्या गभाभोवती काही ऋिचवद्युत्कि, 
ग्रह ज्याप्रमािे आपल्या कके्षत सूयाभोवती चफरतात, त्याप्रमािे चफरत असतात. रुदरफोडइिा त्यावळेिा 
तरुि साहाय्यक नील बोर याने १९१३ साली, असा शोध लावला की, रुदरफोडइच्या अिुरिनेिा संबंध 
प्लाकंच्या ऊजेच्या क् वाटंमच्या संकल्पनेशी जोडला पाचहजे. ऋिचवद्युत्कि कें द्रापासून ठराचवक 
अंतरावरि भ्रमि करीत असतात. ती अंतरे अशी असतात की त्या मागावरील त्यािंी याचमकी ऊजा 
(Mechanical Energy) एक, दोन, तीन ककवा अशाि पूिइ क् वाटंमर्तकी असते. ही संकल्पना प्रथम जरी 
चवचित्र वाटली तरी चनरीक्षिातंी चमळालेल्या सामग्रीबाबत या संकल्पनेला चवलक्षि यश आले. 
विइदशइकाच्या साहाय्याने केलेल्या अत्यंत अिूक अशा चनरीक्षिािा म्हिजे प्रत्येक मूलद्रव्याच्या गुिदशइक 
विइक्रमीय रेषाचं्या श्रेिीिा नीट अथइ नील बोरच्या चसिातंाने स्पष्ट केला. र्. स. १९१३ ते १९२५ या कालात 
बोरच्या चसिातंािा व्यापक उपयोग केला गेला व त्यािा पडताळाही पाहण्यात आला. याि काळात त्या 
चसिातंािा एवढा चवकास केला गेला की प्रत्येक मूलद्रव्याच्या अिूिी रिना त्यावरून स्पष्ट होऊ लागली. 
 

आचि र्तके यश चमळूनसुिा क् वांटमच्या शोधािी देिगी चनवेध ठरली नाही विइपटाच्या चवज्ञानात 
या चसिातंाने स्पष्टीकरि चदले; पि त्या मोबदल्यात चवज्ञानाच्या र्तर के्षत्रातं अवघड गुंतागुंती चनमाि 
करून ठेवल्या. क् वाटंमच्या संकल्पनेिा मूळ पायाि, चवदु्यततरंगाच्या उपपत्तीच्या पारंपचरक चसिातंाशी व 
प्रकाशशास्त्रातील परस्परचक्रयाघाताच्या तत्त्वाशी चवसंगत चदसून येऊ लागला. अशा रीतीने या नवीन 
चसिातंामुळे पदाथइचवज्ञानातील सुसंगती धोक्यात आली. काही घटनाचं्या स्पष्टीकरिासाठी पुजंवाद 
उपयुक्त ठरला व काही घटनाचं्या स्पष्टीकरिासाठी तरंगसंकल्पना उपयुक्त ठरली. या दोन 
परस्परचवरोधी चसिातंातं मेळ घालण्यािा मागइ चदसत नव्हता. 
 

तथाचप या परस्परचवरोधी चसिातंामुंळे पदाथइचवज्ञानातील संशोधन रोखले गेले नाही; 
पदाथइवैज्ञाचनकानंी या दोन्ही संकल्पनासंह पुढे जाण्यात यश चमळचवले; काही वेळा एक संकल्पना वापरून 
तर काही वळेा दुसरी संकल्पना वापरून त्यानंी चनरीक्षिात्मक संशोधन केले व त्यात आश् ियइकारक यशही 
चमळचवले, ही घटना तत्त्वज्ञाचं्या दृष्टीने चवलक्षि होती. या घटनेवरून केवळ चनरीक्षिात्मक यश महत्त्वािे 
आहे व भौचतक चसिातंातं संकल्पनामंधील व्याघात अप्रस्तुत असतात, असे ककवा हेगेलवादी मानतात 
त्याप्रमािे मानवी चविारातंि चवरोध अंतभूइत आहे आचि चवरोध हीि गचतमान करिारी पे्ररिा आहे हे चसि 
होते असे मला स्वतःला वाटत नाही. यावरून जे काही चसि होते ते असे की, नवीन संकल्पनािंा शोध 
तार्मकक संगतीच्या चनयमानुसार न होता, र्तर कोित्यातरी चनयमानुसार होत असतो. सजइनशील मनाला 
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अधइसत्यािे ज्ञान संपूिइ सत्य गाठण्यासाठी पुरेसे मागइदशइक असते; अंतगइत चवरोधापासून मुक्त व 
चनरीक्षिप्राप्त सामग्रीिे आकलन करून देिारा अचधक िागंला चसिातं त्या त्या काळी माहीत नसला तरी 
अस्स्तत्वात असतो आचि म्हिूनि चवरोधी संकल्पनादेखील उपयुक्त ठरतात. मािूस जेव्हा शोध घेत असतो 
तेव्हा सत्य झोपलेले असते. आपल्या मागात परस्परचवरोधी संकल्पनाचं्या झाडाझुडपािंा अडथळा आला 
तरी जे लोक आपला शोध थाबंवीत नाहीत तेि लोक सत्याला जागे करीत असतात. 
 

फ्रें ि पदाथइवैज्ञाचनक लुई चद ब्रोग्ली याने माडंलेल्या संकल्पनेने प्रकाश व जडद्रव्य याचं्या बाबतच्या 
चसिातंाला चनिायक वळि लागले. प्रकाश किािंा बनलेला असतो कीं तरंगािंा बनलेला असतो या 
प्रश्नाशी पदाथइवैज्ञाचनक जेव्हा झटापट करीत होते तेव्हा ब्रोग्लीने प्रकाशकि आचि तरंग या दोहोंिा 
बनलेला असतो अशी कल्पना माडंण्यािे धैयइ दाखचवले. र्तकेि नव्हे तर, आपली कल्पना जडद्रव्याच्या 
अिूनंा लावण्यािा धीटपिाही त्याने दाखचवला. र्तका वळेपयंत अिूंिा तरंगात्मक अथइ लावण्यािी जरूरी 
नव्हती. त्याने असा गचिती चसिातं माडंला की जडद्रव्याच्या प्रत्येक अिूशी एक तरंग संलग्न असतो. अशा 
रीतीने हा ककवा तो असा अथइ जाऊन हा आणि तो असा अथइ आला, आचि म्हिून द ब्रोग्लीच्या 
चसिातंापासून दोन अथांिे सहअस्स्तत्व सुरू होते व तेव्हापासून हे सहअस्स्तत्व म्हिजे जडद्रव्याच्या 
अंतगइत रिनेिा अटळ पचरिाम आहे यािी खात्री झाली आहे. डेस्व्हसन व जमइर यानंी परस्पर 
चक्रयाघाताच्या रिनेिा उपयोग करून केलेल्या प्रयोगाने ऋिचवदु्यत्किाच्या झोतािे द ब्रोग्लीिे तरंग 
असतात हे दाखचवले व अशा रीतीने जडािे तरंगात्मक अस्स्तत्व चनःसंशयपिे प्रस्थाचपत झाले. 
 

द ब्रोग्लीच्या कल्पना ई. श्रोकडजरने उिलून धरल्या व तत्संबधंीिे चवकलन समीकरि 
(Differential Egnation) माडंले. हे समीकरि आधुचनक क् वांटम–चसिातंािा गचिती पाया ठरले आहे. या 
चसिातंाला क् वाटंम–याचमक म्हितात. हा चसिातं माडंला गेला त्याि वळेी र्तरही काही चसिातं पुढे 
आले. हे चसिातं एका बाजूला डब्ल्य.ू हायसेनबगइ, एम्. बोबइ व पी. जॉडइन यानंी व दुसऱ्या बाजूला पी. 
डायरॅक यानंी माडंले, व प्रथमदशइनी ते चसिातं एकमेकापंासून अचतशय चभन्न आहेत असे वाटले. या सवइ 
चसिातंािंा शोध १९२५–२६ या सालाति लागला आचि थोड्या अवधीत जडाच्या मूलद्रव्याच्या एका नवीन 
पदाथइचवज्ञानािा चवकास झाला. तसेि पदाथइवैज्ञाचनकाचं्या हातात एक नवीन गचिती शस्त्र आले. त्यािा 
उपयोग कसा करावयािा हे त्यानंा अजून चशकावयािे होते. तरंग व पुजं यामधील सहअस्स्तत्वामुळे हे 
साधन हाताळावयािे कसे याबाबत अडििी चनमाि झाल्या. जडद्रव्य हे तरंग व कि या दोहोंिे बनलेले 
असते या म्हिण्यािा अथइ काय? गचिती चसिातं हाताशी असला तरी त्यािा अथइ लावताना अनेक अडििी 
येत होत्या. या चठकािी गचिती आकाचरकतेिे सापेक्ष स्वातंत्र्य व्यक्त झाल्यािे आपिास आढळते; गचिती 
चिन्हानंा जिू काही स्वतःिे जीवन असते आचि ती चिन्हे वापरिाऱ्यानंा त्यािंा अंचतम अथइ कळण्यापूवती ि 
त्या चिन्हातूंन अिूक चनष्ट्कषइ चनष्ट्पन्न होत असतात. 
 

द ब्रोग्लीने आचि या शब्दािा अथइ अत्यंत साध्या रीतीने घेतला होता; किाशंी तरंग संलग्न 
असतात, किाबंरोबर तरंगही प्रवास करतात व किाचं्या गतीवर तरंगािें चनयंत्रि असते असे तो मानतो. 
उलटपक्षी, जे काही असतात ते फक्त तरंगि असतात व अवकाशाच्या लहनशा भागात ते र्तक्या मोठ्या 
प्रमािात गोळा होतात की त्यातूंन किसदृश काही तरी चनष्ट्पन्न होते असे श् रोकडजर मानतो. तो असे म्हितो 
की तरंगािंी पुडकी किापं्रमािे वागतात. दोन्ही संकल्पना चटकिाऱ्या नाहीत असे चसि झाल्यावर तरंग 
जडात्मक नसतात तर हे तरंग संभाव्यतेिे केवळ चनदशइक होत अशी कल्पना बोनइने सुिचवली. त्याने 
सुिचवलेल्या या अथामुळे अिूच्या प्रश्नाला अनपेचक्षत कलाटिी चमळाली : अगदी प्राथचमक वस्तू म्हिजे 
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कि होत. त्याचं्या हालिालीिे चनयम कायइकारिसंबधंाने व्यक्त करता येत नाहीत. ते संभाव्यतेने 
दाखचवता येतात. संभाव्यतेच्या त्या चनयमािंी गचिती रिना तरंगाचं्या चनयमासारखी आहे. असा अथइ 
घेतल्यावर तरंगािंी सत्यता जड वस्तूसारखी न राहता गचितातील संख्येसारखी ठरते. 
 

या संकल्पनेवरून पुढे जाऊन हायसेनबगइने असे दाखवनू चदले की किाच्या मागाच्या प्राक्कथनात 
चवचशष्ट अचनयतत्त्व असते. त्यामुळे किाच्या मागािे काटेकोर प्राक्कथन करिे अशक्य असते. हा चनष्ट्कषइ 
त्याच्या अणनयतत्त्ववादाच्या णसिाांतात ग्रचथत झालेला आहे. बोनइ व हायसेनबगइ याचं्या संशोधनामुळे 
सूक्ष्मगत सृष्टीत, कायइकारिभावात्मक अथाकडून संख्याशास्त्रीय अथाकडे नेिारे पाऊल उिलले गेले; 
प्रत्येक सुटी आस्ण्वक घटना कायइकारिभावाच्या चनयमाने ठरत नसून, ती संख्याशास्त्रीय चनयमानुसार 
घडत असते असे मानले गेले. पारंपाचरक पदाथइचवज्ञानातील जर....तर अशी भाषा जाऊन जर अमुक तर 
णवणशष्ट िके्कवारीत तमुक अशी भाषा आली. बोनइ व हायसेनबगइ यािें चनष्ट्कषइ एकचत्रत करून बोरने शवेटी 
त्यावरून पूरकतेच्या तत्त्वाची माडंिी केली. या तत्त्वानुसार बोनइिे चववरि प्रश्नािे केवळ एक अंग स्पष्ट 
करते, पि तरंगािंी भौचतक सत्यता मानिेही शक्य आहे व या संकल्पनेनुसार किािें अस्स्तत्व मानण्यािी 
गरज नाही. या दोन चववरिातं फरक करावयास कोिताही मागइ नाही. कारि हायसेनबगइच्या 
अचनयतत्वाच्या चसिातंानुसार कोिताही चनिायक प्रयोग अशक्य ठरतो. म्हिजेि त्या चसिातंानुसार एक 
अथइ खरा व दुसरा खोटा असे ठरचविारा कोिताही काटेकोर प्रयोग करिे अशक्य ठरते. 
 

अथाच्या वैारताने धारि केलेले अंचतम स्वरूप अशा तऱ्हेिे आहे : ब्रोग्लीच्या संशोधनातील आणि िा, 
तरंग आचि पुंज दोघानंाही एकाि वळेी अस्स्तत्व असते, असा वाच्याथइ घेता येत नाही. पि एकाि भौचतक 
घटनेिे दोन अथइ शक्य असून, या दोहोंिे जरी एकचत्रत चित्रि करता आले नाही तरी कुठलाही एक अथइ 
दुसऱ्यार्तकाि सत्य आहे. या संबधंात तकइ शास्त्रज्ञ म्हिाले की, हा आणि पदाथइचवज्ञानाच्या भाषेतील नसून 
त्याच्या अणधभाषेतील आहे. म्हिजेि तो पदाथइचवज्ञानाच्या भाषेचवषयी ज्या भाषेत बोलता येईल त्या 
भाषेतील आहे. ककवा दुसऱ्या पचरभाषेत, हा आणि पदाथइचवज्ञानािा नसून, पदाथइचवज्ञानाच्या तत्त्वज्ञानािा 
आहे; तो शब्द भौचतक वस्तंूच्या संबधंी नसून भौचतक वस्तंूच्या शक्य अशा विइनासंबधंी आहे आचि त्यामुळे 
तो तत्त्वज्ञानाच्या के्षत्रात येतो. 
 

तरंगवाद व पुजंवाद याचं्या पुरस्कत्यांमध्ये हायजेन व न्यटून याचं्या वळेेपासून सुरू झालेल्या 
वादािी पचरिती, काही शतकाचं्या चवकासानंतर ब्रोग्ली, श्रोकडजर, बोनइ, हायसेनबगइ व बोर याचं्या क् वांटम 
याचमकात झाली. त्या वादातून शवेटी असा चनष्ट्कषइ चनघाला की, केवळ पदाथइचवज्ञानातील प्रयोगावंरून 
जडद्रव्य म्हिजे काय या प्रश्नािे उत्तर चमळिार नाही; त्यासाठी पदाथइचवज्ञानाच्या ताचत्त्वक चवश् लेषिािी 
आवश्यकता आहे. तसेि त्या प्रश्नािे उत्तर, ज्ञान म्हिजे काय या प्रश्नाच्या उत्तरावर अवलंबनू आहे. 
अिुवादाच्या प्रारंभीच्या काळात तत्त्वज्ञानाने घेतलेली जागा एकोचिसाव्या शतकात प्रायोचगक चवश् लेषिाने 
घेतली. परंतु प्रायोचगक संशोधन अशा एका जचटल अवस्थेला पोिले की शवेटी पुन्हा एकदा ताचत्त्वक 
संशोधनािी कास धरावी लागली. तथाचप हे ताचत्त्वक संशोधन बुचिचवलासी तत्त्वकितनातून होऊ शकले 
नाही. पदाथइवैज्ञाचनकाच्या मदतीला केवळ वैज्ञाचनक तत्त्वज्ञानि येऊ शकले. हा अगदी अचलकडील 
चवकास आहे व तो समजून घेण्यासाठी भौचतक चवश् वासंबधंी केल्या जािाऱ्या चवधानािंा अथइ काय असतो 
यािा चविार केला पाचहजे. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

ज्ञानािी सुरुवात चनरीक्षिापासून होते. आपल्या शरीराबाहेर अस्स्तत्वात असिाऱ्या गोष्टींिे ज्ञान 
आपिास र्ंचद्रयावारारे होते. परंतु जे पाहतो तेवढ्यावर आपि संतुष्ट असत नाही. त्याहूनही अचधक म्हिजे 
प्रत्यक्षपिे आपि ज्या वस्तू पाहू शकत नाही त्याचवषयी देखील आपिास माचहती हवी असते. 
चविारप्रचक्रयेने हा आपला उदे्दश साध्य होत असतो, चनरीचक्षत सामग्रीमध्ये संबंध जोडिे व त्यावरून 
अचनरीचक्षत वस्तंूिा मागोवा घेिे हे काम चविारप्रचक्रयेने होत असते. ही पित जशी दैनंचदन जीवनात 
वापरली जाते तशी चवज्ञानातही वापरली जाते. रस्त्यावरील डबकी पाहून जेव्हा आपि असे अनुमान 
काढतो की नुकताि पाऊस पडून गेला असला पाचहजे ककवा लोहिुबंकीय सुईिे चविलन पाहून 
पदाथइवैज्ञाचनक जेव्हा असे अनुमान काढतो की तारेत अदृश्य अशी चवद्युत असली पाचहजे, ककवा रोगाच्या 
लक्षिावंरून डॉक्टर जेव्हा असे अनुमान काढतो की रोग्याच्या रक्तप्रवाहात काही चवचशष्ट जीवािू असले 
पाचहजेत, तेव्हा हीि चविारप्रचक्रया होत असते. भौचतक चसिातंािंा अथइ समजून घेण्यािी आपिास र्च्छा 
असेल तर अनुमानाच्या या स्वरूपािा अभ्यास केला पाचहजे. 
 

जोपयंत आपि त्यावर चवशषे मनन करीत नाही तोपयंत वरील प्रकारिा चनष्ट्क अगदी क्षुल्लक 
वाटेल. पि अचधक चवश् लेषि करता त्यािी रिना फार गुंतागुंतीिी आहे असे लक्षात येईल. ज्या अवधीत 
तुम्ही कायालयात असता त्या अवधीत तुमिे घर त्याि चठकािी, त्याि अवस्थेत काहीही बदल न होता 
राहते असे तुम्ही म्हिता. हे तुम्हाला कसे समजते? तुम्ही जेव्हा कायालयात असता तेव्हा तर तुम्हाला 
तुमिे घर चदसत नसते. तुम्ही म्हिाल, घरी जाऊन, घर पाहून मी माझ्या चवधानािा पडताळा सहज घेऊ 
शकतो. हा,ं तुम्ही त्यावळेी तुमिे घर पाहू शकाल, हे खरे. पि तुमच्या या चनरीक्षिाने तुमच्या चवधानािा 
पडताळा चमळतो काय? तुम्ही जे म्हिालात ते हे की, तुम्ही ज्यावळेी घर पाहात नव्हता त्यावळेीही ते त्या 
चठकािी होते व तुम्ही ज्यािा पडताळा पाचहला ते हे की ज्यावळेी तुम्ही घर पाहाता त्यावळेी ते त्या चठकािी 
आहे. तुम्ही तेथे नसतानाही घर तेथे होते हे तुम्ही कसे सागंू शकाल? 
 

तुम्ही रागाव ूलागला आहात यािी मला कल्पना आहे. हे तत्त्वज्ञ प्रत्येकाला मूखइ ठरचवण्या प्रयत्न 
करीत असतात असे तुम्ही म्हिाल. ते घर जर सकाळी होते व दुपारीही होते तर मधल्या वळेेत ते नाहीसे 
कसे होऊ शकेल? कंत्राटदार एका चमचनटात ते घर मोडू शकेल व दुसऱ्या चमचनटात बाधूं शकेल असे 
तत्त्वज्ञाला म्हिावयािे आहे काय? यासारख्या मूखइपिाच्या प्रश्नानंा काय ककमत आहे? 
 

अडिि अशी आहे की, जोपयंत वरील प्रश्नाला सहजबुिीने चदलेल्या उत्तरापेक्षा अचधक िागंले 
उत्तर तुम्हाला चमळत नाही तोपयंत प्रकाश व जडद्रव्य किािें बनलेले आहे की तरंगािें बनलेले आहे या 
प्रश्नािे उत्तर तुम्हाला चमळू शकिार नाही. तत्त्वज्ञाने उपस्स्थत केलेला मुद्दा हा असा आहे : दैनंचदन 
जीवनाच्या प्रश्नासाठी सहज बुिीिे साधन ठीक आहे; पि वैज्ञाचनक संशोधन जेव्हा एका जचटल अवस्थेला 
पोिते तेव्हा ते साधन अपुरे ठरते. दैनंचदन जीवनातील ज्ञानािाि अथइ पुन्हा लावण्यािी चवज्ञानाला जरूरी 
पडते. ज्ञान, मग ते मूतइ पदाथांसंबधंी असो की वैज्ञाचनक चविाराने चनमाि केलेल्या रिनािें असो, ते एकाि 
स्वरूपािे असते. म्हिून वैज्ञाचनक प्रश्नािें उत्तर चमळचवण्यापूवती  दैनंचदन जीवनातील साध्या प्रश्नािंी अचधक 
िागंली उत्तरे आपि शोधली पाचहजेत. 
 

सोचफस्टामंध्ये अगे्रसर असलेला ग्रीक तत्त्वज्ञ प्रोटॅगोरस, त्याच्या व्यस्क्तचनष्ठतेच्या तत्त्वासाठी 
प्रचसि आहे. ते तत्त्व त्याने असे माडंले आहे : “मािूसि सवइ वस्तंूिा मानदंड आहे. ज्या वस्तू आहेत 
त्याचं्या अस्स्तत्वािा व ज्या वस्तू नाहीत त्याचं्या नसण्यािा मानदंड मािूसि आहे.” या असल्या सूक्ष्माथती  



 

 

अनुक्रमणिका 

चवधानानाने त्याला नक्की काय म्हिावयािे आहे, ते कळत नाही. पि आपि असे मानू की आपल्या प्रश्नाच्या 
संदभात त्याने असे म्हटले असते; “जेव्हा मी घर पाहात असतो तेव्हा ते घर तेथे असते. परंतु जेव्हा मी ते 
पाहात नसतो त्या प्रत्येक वेळी ते घर अदृश्य झालेले असते.” यावर तुम्ही काय म्हििार? तो असे म्हित 
नाही की घर नष्ट होते व सुतार आचि गवडं्यानंी नेहमीच्या रीतीने काम केल्यामुळे ते परत तयार होते. 
त्याच्या म्हिण्याप्रमािे ते घर एखाद्या जादुमय पितीने नष्ट होते. चनरीक्षकाने केलेल्या चनरीक्षिामुळे घर 
चनमाि होते व म्हिून जे घर पाचहलेले नाही ते घर अस्स्तत्वात नाही असा त्यािा आग्रह आहे. अशा तऱ्हेने ते 
घर जादुमय पितीने नष्ट होिे व मानवी चनरीक्षकाने ते चनमाि करिे याचवरुि युस्क्तवाद कसा 
करावयािा? 
 

तुम्ही यावर असे म्हिाल की, ‘मी माझ्या कायालयातील वारारपालाला बोलावने व अजूनही ते घर 
उभे आहे की नाही हे पाहून येण्यास सागेंन.’ परंतु वारारपालदेखील तुमच्या सारखाि मािूस असल्यामुळे 
तुमच्या चनरीक्षिाप्रमािेि त्याच्या चनरीक्षिामुळेही घर चनमाि होत असेल. कोिीही पाहात नाही त्यावळेी ते 
घर तेथे असेल काय? 
 

तुम्ही म्हिाल, मी घराकडे पाठ करून त्यािी सावली पाहू शकतो; तेव्हा ज्या अथती  घरािी सावली 
पडलेली आहे त्या अथती  अचनरीचक्षत असे घरही असले पाचहजे. परंतु अचनरीचक्षत वस्तंूिीही सावली पडत 
असते, हे तुम्हाला कसे समजेल? आतापयंत तुम्ही जे पाचहलेले आहे ते हे की चनरीचक्षत घरािंी सावली 
पडते. जेव्हा तुम्ही घर पाहात नाही पि सावली पाहाता, तेव्हा वस्तू नष्ट झाली तरी सावली नष्ट होत नाही 
म्हिजेि घराचशवायही सावली असू शकते असे गृहीत धरून तुम्हाला त्यािे स्पष्टीकरि देता येईल. 
अस्स्तत्वात नसलेल्या वस्तंूच्या सावल्या कधीि कुिी पाचहल्या नाहीत असा युस्क्तवाद करू नका. कारि 
असे की तुम्ही जे चसि करिार आहात ते गृहीत धरले तरि वरील युस्क्तवाद खरा ठरतो. त्यासाठी आपि 
पाहात नसतो तेव्हाही घर अस्स्तत्वात असते असे तुम्हाला गृहीत धराव ेलागते. प्रोटॅगोरसप्रमािे तुम्हीही 
जर याच्या चवरुििे प्रचतपादन गृहीत धरले तर त्या बाजूनेि तुम्हाला खूपसा पुरावा चमळेल. कारि घरे न 
पाहाता, घराच्या सावल्या तुम्ही पाचहल्या आहेत. 
 

सहजबुिीला एक नवीन आवाहन करून तुम्ही स्वतःिे समथइन करू शकाल. तुम्ही म्हिाल, 
“प्रकाशशास्त्रािे चनयम अचनरीचक्षत वस्तंूबाबत वगेळे असतात असे का गृहीत धरावे? प्रस्तुत चनयम चनरीचक्षत 
वस्तंूपुरते प्रस्थाचपत झाले आहेत हे जरी खरे असले तरी अचनरीचक्षत वस्तंूबाबतही ते चनयम लागू पडतात, 
याला आपल्याजवळ भरपूर पुरावा नाही काय?” जर पुन्हा चविार कराल तर तुम्हाला असे चदसून येईल 
की, ह्याबाबत आपल्याजवळ तसा पुरावा चबलकुल नाही. आपल्याजवळ काहीही पुरावा नाही. अचनरीचक्षत 
वस्तंूिे चनरीक्षि आपि कधीि केलेले नसते. 
 

या अडििीतून बाहेर पडण्यािा एकि मागइ आहे. तो म्हिजे अचनरीचक्षत वस्तूबाबतिी आपली 
चवधाने प्रतीचतक्षम चवधाने आहेत असे न मानता ते संकेत आहेत असे मानले पाचहजे. असे केल्याने भाषा 
अचतशय सोपी होते. आपल्याला असे चदसते की, जर हे संकेत मानले तर कोठेही व्याघात न येता, त्यािंा 
उपयोग पुढेही करता येतो; अचनरीचक्षत वस्तू चनरीचक्षत वस्तूहून जर अचभन्न मानल्या तर चनरीचक्षत व 
अचनरीचक्षत अशा दोन्ही वस्तंूना लागू पडिारी भौचतक रिना आपिास चमळते. हे शवेटिे चवधान जर....तर 
िे चवधान असून वस्तुस्स्थती दाखवते व त्याच्या सत्यतेिा पडताळा पाचहलेला आहे. त्या चवधानावरून 
अचनरीचक्षत वस्तूबाबतिी आपली भाषा स्वीकाराहइ आहे असे चसि होते. परंतु ती काही एकमेव स्वीकाराहइ 
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भाषा नाही. एखादा प्रोटॅगोरस जेव्हा म्हितो की आपि घरे पाहात नसतो त्यावळेी ती नष्ट झालेली 
असतात; तेव्हा त्यािीही भाषा स्वीकाराहइ असते. मात्र ती वापरल्यािा पचरिाम म्हिून भौचतक चनयमाचं्या 
दोन चभन्न प्रिाली रिण्यािी तयारी त्याला ठेवावी लागेल. एक प्रिाली चनरीचक्षत वस्तंूसाठी व दुसरी 
अचनरीचक्षत वस्तंूसाठी. 
 

विइनािी कोितीही एक चवचशष्ट पिती चनसगाने आपल्यावर लादलेली नसते; सत्य काही एका 
प्रकारच्या भाषेपुरते मयाचदत नसते, हा या दीघइ चवविेनािा चनष्ट्कषइ आहे. आपि घरे फुटात ककवा 
मीटरमध्ये मोजू शकतो, तपमान फॅरनहैट ककवा सेंचटगे्रडमध्ये मोजू शकतो आचि ८ व्या प्रकरिात 
पचहल्याप्रमािे भौचतक चवश् वािे विइन युस्क्लडीय ककवा युस्क्लडेतर भचूमतीत करू शकतो. मापनाच्या ककवा 
भचूमतीच्या चभन्न पिती वापरतो तेव्हा आपि भाषा वगेळाल्या वापरतो पि त्या वस्तुस्स्थतीसंबंधी असतात. 
अचनरीचक्षत वस्तंूसंबंधी आपि जेव्हा बोलतो तेव्हा विइनािंी ही अनेकता अचधक जचटल स्वरूपात पुन्हा 
व्यक्त होते र्तकेि. एखादे सत्य सागंण्याच्या अनेक पयायी रीती असतात व तार्मककदृष्ट्ट्या त्या सवइ 
संतुचलत असतात. तसेि असत्य सागंण्याच्याही अनेक पयायी रीती असतात. उदाहरिाथइ, आपि जर 
तपमान सेंचटगे्रडमध्ये मोजत असू तर बत्तीस अंशाला बफइ  चवतळते असे म्हििे िुकीिे आहे. तेव्हा सत्य 
आचि असत्य यामंधील फरक आमच्या तत्त्वज्ञानाने नाहीसा होत नाही. पि म्हिून पयायी खऱ्या विइनािंी 
अनेकता अमान्य करिे अदूरदशती पिािे ठरेल. एकाि भौचतक वास्तवतेला धरून अनेक संतुचलत विइनािंा 
वगइ असू शकतो. आपि त्यापैंकी एक विइन आपल्या सोईसाठी चनवडतो. ही चनवड संकेतावर अवलंबून 
असते म्हिजे हा चनिइय र्च्छाधीन असतो. उदाहरिाथइ र्तर कोित्याही पितीपेक्षा मापनाच्या विइनासाठी 
दशमानपिती सोईस्कर आहे. आपल्याला जेव्हा अचनरीचक्षत वस्तंूचवषयी बोलावयािे असते तेव्हा 
सहजबुिीने चनवडलेली भाषा ही सवात अचधक सोईस्कर भाषा ठरते. त्या भाषेनुसार, अचनरीचक्षत वस्तू व 
त्यािें वतइन आचि चनरीचक्षत वस्तू व त्यािें वतइन यातं भेद नसतो. परंतु ही भाषा संकेतावर आधारलेली 
असते. 
 

परंतु जी सत्ये सहजबुिीच्या भाषेत सागंता येत नाहीत ती सत्ये संतुचलत विइनाचं्या िौकटीत 
आपि व्यक्त करू शकतो. हा त्या चसिातंािा महत्त्वािा गुि आहे. वर जर....तर....च्या चवधानाने 
साचंगतलेल्या सत्याकडे परत पाहा : हे खरे की, चनरीचक्षत वस्तू व अचनरीचक्षत वस्तू यातं अचभन्नता मानली 
तर कोठेही चवरोध येत नाही. दुसऱ्या शब्दातं म्हिजे, भौचतक चवश् वािे विइन ज्या अनेक पितींनी करता 
येते त्यापंैकी एक पित अशी आहे की ज्यात चनरीचक्षत वस्तू व अचनरीचक्षत वस्तू सारख्याि लेखलेल्या 
आहेत. या पितीला आपि स्वाभाणवक पिती असे म्हिू. भौचतक चवश् वाच्या विइनासाठी अशी एक 
स्वाभाचवक पिती शक्य असते हे एक अचतशय महत्त्वािे सत्य आहे. हे सत्य आपि नेहमीि गृहीत धरलेले 
असते. आपि ते शब्दाचंकत करण्यािा प्रयत्नही केलेला नसतो; आचि म्हिून ते एक सत्य आहे हे आपिास 
माहीत नसते. वरून खाली पडिाऱ्या वस्तूचवषयी ज्याप्रमािे आपल्याला कधी प्रश्न पडत नाही; कारि तो 
आपला चनत्यािा व अचतशय सावइचत्रक अनुभव असतो, तद् वत याबाबतही आपल्याला कधी अडिि येत 
नसते. परंतु जचमनीवर पडिाऱ्या वस्तंूचवषयक चनयमानेि गचत–शास्त्र या चवज्ञानाच्या एका शाखेिी सुरुवात 
झाली. त्यािप्रमािे वरील स्वाभाचवक पिती वापरून अचनरीचक्षत वस्तंूिे विइन करिे शक्य आहे, या 
चवधानाने अचनरीचक्षत वस्तंूच्या समस्येिे शास्त्रीय आकलन सुरू होते. 
 

स्वाभाचवक पितीने अचनरीचक्षत वस्तंूिे विइन करिे शक्य आहे हे आपिास कसे समजते? 
चपढ्यान् चपढ्याचं्या अनुभवावरून ते चसि होते एवढेि आपि म्हिू शकतो. तथाचप ही गोष्ट तार्मकक 
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चनयमानंी चसि करता येते असे आपि मानू नये. चनरीचक्षत वस्तू व अचनरीचक्षत वस्तू यात फरक न करता 
अचतशय साध्या पितीने आपल्या जगािे विइन करता येते ही एक सुदैवािी बाब आहे एवढेि आपि म्हिू 
शकतो. 
 

र्तका वळे आपि अचनरीचक्षत घराचंवषयी बोलत होतो. जडद्रव्यािे किदेखील अचनरीक्षति 
असतात. आपले वरील चनष्ट्कषइ या किानंा कसे लागू करता येतील ते आपि आता पाहू. 
 

दैनंचदन जीवनातील चवश् वाप्रमािेि अिूच्या चवश् वातही चनरीक्षिीय व अचनरीक्षिीय गोष्टी असतात. 
त्या चवश् वात, दोन किामंधील धडक आचि एक कि व एक प्रकाशचकरि यामधील धडक एवढ्याि गोष्टी 
आपि पाहू शकतो. प्रत्येक सुटी सुटी धडक दाखचविारी अत्यंत कल्पक साधने पदाथइवैज्ञाचनकानंी चनमाि 
केली आहेत. तथाचप दोन धडकामंधील कालखंडात काय घडते ककवा प्रकाशचकरि उगमापासून चनघून 
त्यािी धडक होईपयंतच्या त्याच्या मागात काय घडते हे आपि पाहू शकत नाही. क् वांटमच्या चवश् वातील या 
घटना अचनरीक्षिीय आहेत. 
 

परंतु या घटना आपि का पाहू शकत नाही? अचतसूक्ष्मदशइक वापरून त्या किािंा मागइ आपि का 
पाहू शकिार नाही? अडिि अशी आहे की, कि पाहण्यासाठी आपल्याला ते प्रकाचशत करावे लागतात. 
कि प्रकाचशत करिे व घर प्रकाचशत करिे यात फार फरक आहे. प्रकाशचकरि एखाद्या किावर 
पडल्यानंतर तो कि ढकलला जातो. त्यामुळे आपि जे पाहातो ती धडक असते. आपल्या मागाने शातंपिे 
जािारा कि आपि पाहात नसतो. अशी कल्पना करा की, एका अंधाऱ्या खोलीत आपल्या मागाने घरंगळत 
जािारा िेंडू तुम्हाला पाहावयािा आहे. तुम्ही बटन दाबले की प्रकाशचकरि िेंडूवर आदळतो. असे समजा 
की, तो प्रकाशचकरि िेंडूला त्याच्या मागापासून दूर ढकलतो. प्रकाशािे बटन दाबण्यापूवती  िेंडू कोठे 
होता? तुम्ही ते सागंू शकिार नाही. आमिे हे िेंडूिे उदाहरि प्रत्यक्षात खरे नाही ही सुदैवािी गोष्ट आहे. 
िेंडू र्तके मोठे असतात प्रकाश चकरि त्यावर आदळल्यामुळे, त्याचं्या मागात लक्षात येण्याजोगा बदल होत 
नसतो. पि ऋिचवद्युत्कि व जडद्रव्यािे कि याबंाबत गोष्ट वगेळी आहे. तुम्ही ज्यावळेी ते पाहात असता, 
त्यावळेी त्यानंा धक्का देत असता. त्यामुळे चनरीक्षिापूवती  ते काय करीत होते हे तुम्हाला कळू शकत नाही. 
 

स्थूल जगातही चनरीक्षिामुळे काही फेरफार होत असतात. पोचलसािंी गाडी जेव्हा रस्त्यावरून 
जाते तेव्हा आतील पोचलसानंा रस्त्यावरील सवइ गाड्या वगेमयादा साभंाळून सावकाश जात आहेत असे 
चदसते. जर तो पोचलस अचधकारी नागरी वषेात व साध्या गाडीतून कधीि गेला नसेल तर सवइ गाड्या 
नेहमीि वगेमयादा साभंाळून जात असतात असे अनुमान तो काढील. परंतु ऋिचवदु्यत्किाशंी होिाऱ्या 
व्यवहारात, आपि नागरी वषे घालून त्याचं्याकडे पाहू शकत नाही. जेव्हा आम्ही ऋिचवद्युत्कि पाहातो 
तेव्हा त्याचं्या मागइक्रमिात बदल घडवनू आिीति असतो. 
 

तुम्ही असा युस्क्तवाद कराल की, चविचलत न केलेले कि आपल्या मागाने कसे जात असतात हे 
आपि पाहू शकत नाही, र्थपयंत ठीक आहे, पि आपि जेव्हा त्याचं्याकडे पाहात नसतो तेव्हा ते काय 
करीत असतात हे आपि वैज्ञाचनक अनुमानाच्या साहाय्याने समजू शकिार नाही काय? या प्रश्नामुळे पूवती  
केलेल्या अचनरीचक्षत वस्तंूच्या चवश् लेषिाकडे आपि परत येतो. आपि असे पाचहले आहे की, अचनरीचक्षत 
वस्तंूचवषयी आपि चवचवध प्रकारे बोलू शकतो, त्याचं्या संतुचलत विइनपितींिा एक समूह असतो, आचि 
अचनरीचक्षत वस्तंूच्या विइनासाठी या समूहातील स्वाभाचवक पिती आपि चवशषे पसंत करतो. या पितीत 
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चनरीचक्षत वस्तू व अचनरीचक्षत वस्तू याचं्या वतइनात भेद मानलेला नसतो. परंतु किाचं्या चनरीक्षिाचवषयी 
केलेल्या चववेिनावरून हे स्पष्ट झाले आहे की, किाबंाबत अशी स्वाभाचवक पिती नाही. ऋिचवद्युत्किािंा 
चनरीक्षक अचनवायइपिे प्रोटॅगोरसि ठरतो. जे काही तो पाहातो, ते तो चनमाि करीत असतो, कारि 
ऋिचवद्युत्कि पाहिे म्हिजे प्रकाशचकरिाशंी त्यािंी धडक घडवनू आििे असते. 
 

किासंबंधी बोलिे म्हिजे अमुक एका क्षिी एखाद्या किािे चनचश् ित स्थळ व चनचश् ित वगे सागंिे 
होय. उदाहरिाथइ, टेचनसिा िेंडू प्रत्येक क्षिी आपल्या मागावरील एका चवचशष्ट स्थळी असतो व त्या क्षिी 
त्याला एक चवचशष्ट वगे असतो. योग्य अशा साधनानंी प्रत्येक क्षिी त्या िेंडूिे स्थळ व वगे दोन्हीही मोजता 
येतात. तथाचप सूक्ष्म किाबंाबत हायसेनबगइने असे दाखवनू चदले आहे की चनरीक्षकाने चनमाि केलेल्या 
व्यत्ययामुळे एखाद्या चवचशष्ट किािे स्थळ व वगे या दोन्ही गोष्टी एकाि वळेी मोजिे अशक्य असते. आपि 
त्यािे स्थळ तरी मोजू शकतो ककवा वेग तरी मोजू शकतो; दोन्ही मोजू शकत नाही. हायसेनबगइच्या 
अचनयतत्व या तत्त्वािा चनष्ट्कषइ हा असा आहे. आता प्रश्न असा उपस्स्थत होता की, आपि जे पचरिाम मोजू 
शकत नाही त्यािा चनरीचक्षत पचरमािाशी अप्रत्यक्ष रीतीने संबधं आिून, ते चनचश् ित करण्यािा कोिताि 
मागइ नाही काय? ते शक्य आहे. पि त्यासाठी अचनरीचक्षत वस्तू चनरीचक्षत वस्तंूिे चनयम अनुसरतात असे 
गृहीत धरले पाचहजे. परंतु क् वांटम याचमकाच्या चवश् लेषिावरून या गृहीताला नकारात्मक उत्तर चमळते. 
प्रस्तुत चठकािी कारित्वाच्या स्वरूपाति वैचशष्ट्ट्यपूिइ फरक पडत असल्यामुळे, अचनरीचक्षत वस्तू चनरीचक्षत 
वस्तंूिे चनयम अनुसरत नाहीत. अचनरीचक्षत वस्तंूिे चनयंत्रि करिारे संबधं कायइकारिभावातील गृहीतकािें 
उल् लंघन करीत असल्यामुळे कायइकारिभावात णवसांगती चनमाि होते. 
 

हा फरक व्यचतकरिाच्या प्रयोगात उत्पन्न होतो. या प्रयोगात ऋिचवद्युत्किािंा ककवा 
प्रकाशचकरिािंा झोत पडद्यावर टाकला जातो व त्यामुळे काळ्या पाढंऱ्या पट्ट्याचं्या व्यचतकरिािा 
आकृचतबंध पडद्यावर चदसू लागतो. प्रकाशाच्या तरंगात्मक स्वरूपाच्या आधारे अशा प्रयोगािें स्पष्टीकरि 
चदले जाते. प्रकाशाच्या तरंगािे माथा व खोलाटी एकमेकावर अध्यारोचपत झाल्यािा हा पचरिाम असतो. 
तथाचप, अचतशय कमी तीव्रतेिे प्रारि वापरले असता त्यातून चनमाि होिारे आकृचतबधं आचि प्रारि पुरेशा 
दीघइकालपयंत गेल्यानंतर चनमाि होिारे आकृचतबंध याचं्या रिना सारख्याि असतात. हा पडद्यावर 
झालेल्या असंख्य लहान लहान आघातािंा पचरिाम असतो. मचशनगनमधून होिाऱ्या गोळ्याचं्या माऱ्याने 
जसे पटे्ट चनमाि होतील त्या सारखेि हे पटे्ट असतात. हे जे सुटे सुटे आघात होत असतात त्यािे योग्य असे 
तरंगमूलक स्पष्टीकरि देता येत नाही. तरंग पडद्यावर येतो व त्याने पडद्यािा बराि मोठा भाग व्यापला 
जातो. त्यानंतर पडद्यावरील एक कबदू क्षिमात्र दीस्प्तमान होतो आचि संपूिइ तरंगि अदृश्य होतो. जि 
काही ती दीप्तीि त्या तरंगाला चगळंकृत करते. ही घटना नेहमीच्या कायइकारिभावाशी सुसंगत नाही. 
आचि याि चठकािी तरंगात्मक अथइ लावण्यातून िमत्काचरक चनष्ट्कषइ चनघतात, म्हिजेि कायइकारिभावात 
चवसंगती चनमाि होतात. उलट प्रारि किािें बनलेले असते असे गृहीत धरले तर पडद्यावरील आघातािें 
स्पष्टीकरि सहज देता येते. तथाचप, प्रारिािा झोत सोडण्यासाठी दोन सूक्ष्म फटी वापरल्या तर अडििी 
येतात. अशावेळी चनमाि होिारा व्यचतकरिािा आकृचतबधं त्या दोन सूक्ष्म फटींतील अन्योन्य चक्रयािंा 
पचरिाम असतो. परंतु या समग्र आकृचतबंधातील प्रत्येक सूक्ष्म फटीिा वाटा, दुसरी फट बदं असताना 
पचहल्या फटीमुळे चनमाि होिाऱ्या आकृचतबधंाहून वगेळा असतो असे चसि करता येते. यािा अथइ असा 
होतो की, ते कि सूक्ष्म फटीपचलकडे जाताना जो मागइ चनवडतात त्या मागावर दुसऱ्या सूक्ष्म फटीच्या 
अस्स्तत्वािा पचरिाम घडतो; जिू काही त्या किानंा दुसरी फट उघडी आहे की नाही हे कळत असते. 
आचि ह्या चठकािी पुन्हा किात्मक अथइ लावण्यातून कायइकारिभावात चवसंगती चनमाि होतात; म्हिजेि 
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नेहमीच्या कायइकारिभावाच्या चनयमािें उल् लंघन होते. अशाि तऱ्हेिे कायइकारिभावाच्या चनयमािें 
उल् लंघन प्रयोगाच्या र्तर रिनामंध्ये व अथइ लावण्याच्या शक्य त्या सवइ पितींमध्ये घडते हा चनष्ट्कषइ 
णवसांगतीच्या तत्त्वात (Principle of anomaly) चथत करण्यात आलेला आहे, व क् वाटंम याचमकापासून तो 
चनष्ट्पन्न करता येतो. 
 

कायइकारिभावाच्या तत्त्वािे चवरागंतीच्या रूपाने होिारे हे उल्लंघन व संभाव्यतेच्या चनयमात त्या 
तत्त्वािे रूपातंर केल्यानंतर होिारा त्यािा चवस्तार यातं काळजीपूवइक फरक केला पाचहजे. वर 
उल्लेचखलेल्या चवसंगतींशी तुलना केल्यावर, आस्ण्वक घटनावंर कायइकारिभावाच्या चनयमािें नव्हे तर 
संभाव्यतेच्या चनयमािें चनयंत्रि असते असा चनष्ट्कषइ काढिे तसे चबनधोक वाटते. या चवसंगतींिा चक्रया 
स्पशातून घडतात या तत्त्वाशी संबंध आहे, व या तत्त्वाने कारितेच्या संवाहनािा प्रचसि गुिधमइ साचंगतला 
जातो : एखाद्या कबदूच्या चठकािी चवचशष्ट पचरिाम घडवनू आिेपयंत कारिाला म्हिजे कारक घटकाला 
सातत्याने अवकाशात पसरत जाव ेलागते. आगगाडीिे र्ंचजन हालू लागल्यानंतर आगगाडीिा प्रत्येक डबा 
ताबडतोब सरकू लागत नाही. र्ंचजनािी ओढ एका डब्याकडून दुसऱ्या डब्याकडे स्थलातंचरत होत होत 
अंती शवेटच्या डब्यापयंत पोिावी लागते. खटका दाबनू चवजेरी िालू केल्यानंतर वस्तू ताबडतोब प्रकाचशत 
होत नाहीत. चवजेरी व त्या वस्तू यामधील अंतर प्रकाशचकरिानंा कापाव ेलागते. प्रकाशचकरि जर अचतशय 
प्रिडं वगेाने गेले नसते तर त्या वस्तू प्रकाशमान होईपयंत लागिारा वेळ आपल्याला जािवला असता. दूर 
अंतरावरील वस्तूवर कारि एकसमयावच्छेदेकरून पचरिाम घडव ू शकत नसते, तर त्या वस्तूला स्पशइ 
करून त्यावर पचरिाम घडचवण्यापूवती  कारिाला एका कबदूपासून दुसऱ्या कबदूपयंत सतत पसरत जावे 
लागते ही साधी घटना कारिाच्या स्थलातंराबाबत माहीत असलेल्या सवात स्पष्ट वैचशष्ट्ट्यापंैकी एक 
वैचशष्ट्ट्य आहे. हा गुिधमइ कारिांच्या अन्योन्य चक्रयामंधील एक अचनवायइ घटक आहे असा 
पदाथइवैज्ञाचनकािंा चवश्वास आहे व हा चवश्वास सोडण्यास तो सहजी तयार होत नाही. र्तकेि नव्हे तर 
कारिाचं्या चनयमािें संभाव्यतेच्या चनयमातं रूपातंर करण्यासाठी या गुिधमािा त्याग करण्यािी 
आवश्यकता नाही. संभाव्यतेच्या चनयमािंी अशी रिना करिे शक्य आहे की ज्यात संभाव्यता एका 
कबदूकडून दुसऱ्या कबदूकडे स्थलातंचरत होईल व त्यातून संभाव्यतेिी एक साखळी तयार होईल. त्यामुळे ही 
साखळी कारिाच्या स्पशइजन्य चक्रयेच्या साखळीसारखीि ठरेल. क्वाटंम चवज्ञानातील अचनरीचक्षत किाचं्या 
चवश्लेषिामुळे स्पशइजन्य चक्रयेच्या तत्त्वािा त्याग करिे भाग पडते, व त्यातून चवसंगती चनमाि होते. ही 
घटना, कायइकारिभावाच्या चनयमािें संभाव्यतेच्या चनयमातं रूपातंर करता येते या घटनेपेक्षा, फार मोठा 
आघात कायइकारिभावाच्या कल्पनेवर करते. या आघातामुळे सूक्ष्म जगतातील अचनरीचक्षत वस्तंूबाबत 
कायइकारिभावािे चनयम कोलमडून पडतात व स्थूल जगतातील अचनरीचक्षत वस्तंूबाबत आपि ज्या 
पितीने बोलतो त्या पितीने सूक्ष्म जगतातील अचनरीचक्षत वस्तंूबाबत बोलिे अशक्य ठरते. 
 

अशा रीतीने स्थूल वस्तंूिे चवश्व आचि सूक्ष्म वस्तंूिे चवश्व यामंधील एक चवचशष्ट फरक स्पष्ट होतो. 
चनरीचक्षत वस्तंूच्या आधारे त्याचं्यात अचनरीचक्षत वस्तंूिी भर घालूनि दोन्हीही चवश्वािंी रिना करण्यात 
आली आहे. स्थूल वस्तंूच्या चवश्वात अचनरीचक्षत वस्तंूिी अशी भर घालण्याने काही अडििी येत नाहीत, 
कारि अचनरीचक्षत वस्तू देखील चनरीचक्षत वस्तंूिाि आकृचतबंध अनुसरत असतात. तथाचप सूक्ष्म वस्तंूच्या 
चवश्वात, अचनरीचक्षत वस्तंूिी भर योग्य रीतीने घालता येत नाही. त्या चवश्वातील अचनरीचक्षत वस्तू जरी कि 
म्हिून मानल्या ककवा तरंग म्हिून मानल्या तरी त्यािें वतइन बुिीला अगम्य राहाते. कारि त्याचं्या वतइनाने 
कायइकारिाच्या चनयमािें उल्लंघन होते. अचनरीचक्षत वस्तंूिा अथइ लावण्यािी कोितीही स्वाभाचवक पिती 
त्या चवश्वात नाही. दैनंचदन जीवनाच्या चवश्वात ज्या अथाने आपि अचनरीचक्षत वस्तंूबाबत बोलू शकतो त्या 



 

 

अनुक्रमणिका 

अथाने या चवश्वातील अचनरीचक्षत वस्तंूबाबत आपि बोलू शकत नाही. जडद्रव्यािे प्राथचमक घटक कि 
मानले तरी ककवा तरंग तरंग मानले तरी चनरीचक्षत गोष्टींिे त्यावरून चमळिारे स्पष्टीकरि चततकेि िागंले 
ककवा चततकेि वाईट ठरते. 
 

एकूि कथानकािा शवेट असा होतो. तरंग व कि या दोन चववरिाचं्या पुरस्कत्यांमधील वादातूंन 
अथपासून र्चतपयंत अथइ लावण्याच्या दोन चभन्न पिती चनमाि होतात. जडद्रव्य किािें बनलेले असते की 
तरंगािें हा प्रश्न अचनरीचक्षत वस्तूबाबतिा आहे. स्थूल वस्तंूच्या चवश्वातील अचनरीचक्षत वस्तंूप्रमािे आस्ण्वक 
पचरमािाचं्या चवश्वातील अचनरीचक्षत वस्तंूिे स्वरूप एखादी स्वाभाचवक पिती गृहीत धरून सुचनचित करता 
येत नाही; कारि या चवश्वात अशी स्वाभाचवक पिती अस्स्तत्वात नाही. 
 

ही अचनयतता सूक्ष्म वस्तंूबाबति मयाचदत आहे हे आपले सुदैव मानले पाचहजे. स्थूल वस्तंूबाबत ही 
अचनयतता लागू पडत नाही. प्लाकंच्या क्वांटमिा आकार लहान असल्यामुळे हायरोनबगइिी अचनयतता 
स्थूल वस्तंूबाबत लक्षात येण्याजोगी नसते. ककबहुना संपूिइ अिूबाबतही ही अचनयतता दुलइ चक्षता येते; 
कारि अिूिा आकारही तसा मोठाि असतो. संपूिइ अिू हाताळण्यासाठी, तरंगकल्पना बाजूस ठेवनू 
आपि किचसिातं वापरू शकतो. अिूच्या अंतगइत रिनेत मात्र ऋिचवदु्यत्किासारखे अचतशय हलके कि 
महत्त्वािे असल्यामुळे क्वाटंम याचमकातील अन्वयाच्या वैारतािी जरूरी भासते. 
 

या वैारतािंा अथइ काय हे समजून घेण्यासाठी, मोठ्या वस्तंूनाही असे वैारत लागू पडेल अशा चवश्वािी 
आपि कल्पना करू. समजा, मशीनगनमधून सुटिारी आग खोलीच्या चखडकीतून आत जात आहे. 
त्यानंतर, खोलीच्या कभतीवर गोळ्या आदळल्या आहेत असे आढळते. तेव्हा आग गोळ्यािंी बनलेली आहे 
असे चनःसंशयपिे म्हिता येते. पुढे आपि असे मानू की, आगीिा चखडकीतून जािारा मागइ सूक्ष्म फटीतून 
जािाऱ्या तरंगािेंि चनयम अनुसरतो; त्या आगीमुळे, कभतीवरील गोळ्याचं्या चवतरिा (distribution) च्या 
रूपाने व्यचतकरिाच्या आकृचतबधंासारखाि, पट्ट्यािंा एक आकृचतबधं चनमाि होतो. आपि जर आिखी 
एक चखडकी उघडली तर कभतीवर एखाद्या चवचशष्ट चठकािी आपटिाऱ्या गोळ्यािंी संख्या जास्त 
होण्याऐवजी कमी होते. कारि त्या चठकािी तरंग एकमेकात व्यत्यय आितात. आपल्या मागावरून जात 
असताना गोळ्यािें प्रत्यक्ष चनरीक्षि करिे आपल्याला शक्य झाले नसते तर ती आग तरंगािंी बनलेली 
असते ककवा किािंी बनलेली असते असा कोिताही अथइ लावता आला असता. प्रत्येक अथापासून काही 
िमत्काचरक चनष्ट्कषइ चनघाले असते; तरी दोन्ही अथइ खरेि म्हिावे लागले असते. 
 

अशा जगात असामंजस्य कायमि राचहले असते. पि ते केवळ चनष्ट्कषापुरते, चनरीक्षिाबंाबत नव्हे. 
प्रत्येक सुटी घटना, प्रत्यक्षात आपल्या जगात जे काय पाहतो त्यापेक्षा वगेळी झाली नसती. परंतु त्या समग्र 
घटनामंध्ये जी अनुमाने चनघतील ती कायइकारिभावाच्या मूलभतू तत्त्वाशी चवरोधी ठरली असती. आपले, 
दगडािें, झाडािें, घरािें मशीनगनिे जग ह्या प्रकारिे नाही हे आपले सुदैव मानले पाचहजे. ज्या जगात 
आपि वस्तंूकडे पाहात आहोत तोपयंत त्या योग्य रीतीने वागतात, पि त्याचं्याकडे आपली पाठ चफरली 
की त्या आपल्याला फसवतात, त्या जगात राहािेही, खरे म्हिजे कचठि झाले असते. परंतु म्हिून, लहान 
वस्तंूच्या चवश्वािी रिना, मोठ्या वस्तंूच्या चवश्वाप्रमािेि अचतशय साधी असते असे अनुमान करता येिार 
नाही. आस्ण्वक पचरमािाच्या जगात अचनरीचक्षत वस्तंूिा ठावचठकािा अनन्यसाधारिपिे चनचित करता येत 
नाही अशा जगातील अचनरीचक्षत वस्तंूिे विइन चवचवध भाषातं करता येते व त्यापंैकी कोिती तरी एकि भाषा 
खरी असण्यािा प्रश्न चनमाि होत नाही, ही गोष्ट आपि चशकली पाचहजे. 
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क्वाटंमयाचमकातील या घटनािंा प्रस्तुत गुिचवशषे हा बोरच्या पूरकतेच्या तत्त्वािा सखोल अथइ आहे 
असे मी मानतो. तरंगधाचरत विइन व किधाचरत विइन ही एकमेकासं पूरक आहेत असे जेव्हा तो म्हितो 
तेव्हा ज्यावळेी एक विइन पुरसे असते त्यावळेी दुसरे पुरेसे नसते असा त्यािा अथइ असतो. उदाहरिाथइ, 
पडद्यावरील व्यचतकरिाच्या आकृचतबधंािा चविार करताना आपि तरंगचववरि मान्य करतो, परंतु जेव्हा 
आपि गायगर मापकाने सुट्या सुट्या, स्थाचनक घटनािें चनरीक्षि करीत असतो तेव्हा आपि 
किचववरिािा उपयोग करीत असतो. “पूरकता” या शब्दामुळे क्वाटंमयाचमकाच्या भाषेतील अडििींिे 
स्पष्टीकरि चमळत नाही ककवा त्या दूर होत नाहीत, हे लक्षात घेतले पाचहजे; त्यानंा वगेळे नाव चमळते 
र्तकेि. क्वाटंमयाचमकातील अचनरीचक्षत किािंा अथइ लावण्यासाठी कोितीही स्वाभाचवक पिती नाही 
आचि चवचवध घटनाचं्या कायइकारिभावात येिारी चवसंगती टाळावयािी असेल तर चनरचनराळ्या भाषािंा 
उपयोग केला पाचहजे, हे एक मूलभतू सत्य आहे. पूरकतेच्या तत्त्वािा हा अनुभवात्मक आशय आहे. आचि 
सूक्ष्मचवश्वातील या तार्मकक स्स्थतीला वास्तचवक स्थूलचवश्वात सदृश अशी स्स्थती नाही ही गोष्ट आपि 
नीटपिे लक्षात घेतली पाचहजे. म्हिून पे्रम आचि न्याय; स्वातंत्र्य आचि चनयतत्त्व अशा सारख्या “पूरका”ंिी 
जोड चदल्याने क्वाटंमयाचमकातील समस्यािें स्पष्टीकरि चमळते असे मला वाटत नाही. त्याऐवजी या 
चठकािी धु्रवीयता (Polarity) ही संकल्पना वापरून स्थूलचवश्वातील संबधंािंी रिना क्वाटंमयाचमकातील 
पूरकतेहून फार चभन्न आहे असे दाखचविे योग्य ठरेल. चनरीक्षिीय वस्तंूपासून अचनरीक्षिीय वस्तंूपयंत 
भाषेिा चवस्तार करण्याशी व म्हिून भौचतक वास्तवतेच्या प्रश्नाशी, क्वाटंमयाचमकातील पूरकतेिा संबंध 
पोित नाही. 
 

त्यासाठी तकइ शास्त्रात सुधारिा करून त्याच्या मदतीन दुसराि एक मागइ अवलंचबला गेला. भाषेिे 
वैारत पत्करण्याऐवजी ककवा पूरकतेिी भाषा वापरण्याऐवजी अचधक व्यापक भाषा रिली गेली. चतिी तार्मकक 
रिना र्तकी व्यापक आहे की क्वाटंमयाचमकाच्या सूक्ष्मचवश्वातील वैचशष्ट्ट्याशंी ती जुळवनू घेता येते. 
आपल्या नेहमीच्या भाषेत दोनि तकइ शास्त्रीय मूल्ये असतात. “खरे” आचि “खोटे” या दोनि मूल्याचं्या 
तकावर ती उभी असते. तथाचप या दोहोंच्या मधे असिाऱ्या अचनयतत्त्वाच्या मूल्यािा समावशे करिारे 
चत्रमूल्यात्मक तकइ शास्त्र रििे शक्य आहे. या तकइ शास्त्रात कोितेही चवधान खरे असते ककवा खोटे असते 
ककवा अचनयत असते. अशा तऱ्हेिे तकइ शास्त्र वापरून एक प्रकारच्या तटस्थ भाषेत क्वांटमयाचमक चलचहता 
येते. ही भाषा तरंगाचंवषयी ककवा किाचंवषयी न बोलता योगायोगाचवषयी म्हिजे टक्करींचवषयी बोलते व दोन 
टक्करींमध्ये जे काही घडते ते अचनयत ठेवते. मानवी कुवत लक्षात घेता हे तकइ शास्त्र म्हिजे क्वाटंमच्या 
याचमकािे अंचतम स्वरूप वाटते. 
 

डेमॉचक्रटसच्या अिूपासून तरंग व कि यामंधील वैारतापयंतिा हा प्रवास प्रदीघइ आहे. दोन हजार 
वषपेयंत वैज्ञाचनक आचि तत्त्वज्ञ या दोघािंीही, चवश्व घन किािें बनले आहे अशी श्रिा होती. परंतु 
अवािीन कालातील पदाथइवैज्ञाचनकाचं्या दृष्टीने चवश्वािे द्रव्य तसे संचदग्ध स्वरूपािे ठरले आहे. मात्र ती 
संचदग्धता द्रव्यािी तकइ बुिीशी अचभन्नता ठरचविाऱ्या तत्त्वज्ञाच्या रूपकात्मक अथािी नाही. दैनंचदन 
जीवनातील पदाथांच्या स्पशइगोिर द्रव्याप्रमािे किात्मक द्रव्य ही संकल्पनादेखील ऐंचद्रय अनुभवातून 
आयात केलेली आहे. शुिबुचिवादी तत्त्वज्ञाला जी तकइ बुिीिी आवश्यकता वाटली—द्रव्याच्या 
संकल्पनेला काटं संश्लेषिात्मक अनुभवपूवइ तत्त्व म्हितो—ती वास्तवात भौचतक पचरस्स्थतीिा पचरिाम 
आहे असे आता उघड झाले आहे. आस्ण्वक घटनाचं्या येिाऱ्या अनुभवामुळे किात्मक द्रव्यािी कल्पना 
सोडून देिे आवश्यक ठरते व ज्या विइनपितीने भौचतक सत्यािे आपि चित्र रेखाटतो त्या विइनाच्या 
स्वरूपािा पुनर्मविार करण्यािी जरूरी भासते. किात्मक द्रव्याबरोबरि खरे आचि खोटे ही दोनि मूल्ये 
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असलेली भाषा बाजूला राहते. र्तकेि नव्हे तर तकइ शास्त्रातील जुनी मूलभतू तत्त्व े म्हिजे देखील ज्या 
सवइसामान्य पचरस्स्थतीत मािूस जन्माला येतो त्या पचरस्स्थतीशी जुळवनू घेण्यािा प्रकार आहे असे चदसून 
येते. गचिती चवश्लेषि व वैज्ञाचनक प्रयोग याचं्या मागइदशइनाखाली वैज्ञाचनक तत्त्वज्ञानाने चवलक्षि कल्पकता 
दाखचवली आहे. चतच्याशी बरोबरी करू शकेल असे कल्पनाशक्तीिे सामथ्यइ बुचिचवलासी तत्त्वज्ञान कधीि 
दाखव ू शकले नाही. चवचवध अनुभवािंी कल्पना करू शकिार नाही र्तक्या संकुचित तत्त्वज्ञानातील 
िुकामंधूनि सत्यािा मागइ चनघाला. 
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१२. उत्क्राांती 
 

ज्याला चनरीक्षिािे चशक्षि चमळालेले नाही अशा मािसालाही सजीव सृष्टी व चनजती व सृष्टी यामंध्ये 
काही अंगभतू फरक आहे असे चदसून येते. बहुतेक सवइ प्रकारच्या प्राण्यामंध्ये स्वतंत्ररीत्या हालिाल 
करण्यािी क्षमता असते व त्याचं्या चक्रया आपल्या चहताच्या दृष्टीने व पूवइचनयोचजत पितीने होत असतात. 
असे चदसून येते, की भचवष्ट्यकालीन फार दूरच्या गरजा भागचवण्याच्या दृष्टीने त्याचं्या हालिाली 
पूवइचनयोचजत असतात. ही गोष्ट मािसाच्या बाबतीति आढळते असे नाही; तर प्राण्याचं्या काही जातींतही 
आढळते. रात्री संरक्षि व्हाव े म्हिून व आपल्या चपलानंा जागा हवी म्हिून पक्षी घरटे बाधंतात, घूस 
आसऱ्यासाठी जचमनीत बीळ खोदते व चहवाळ्यािी तरतूद करून ठेवते, मधमाशी मधािा साठा करून 
ठेवते. आचि प्रजोत्पत्तीबाबत तर त्यािें व्यवहार फारि मोठ्या प्रमािात पूवइचनयोचजत असतात. त्यात 
अनुस्यतू असलेल्या यंत्रिेमुळे व्यक्ती मरते; पि जात चटकून राहते. 
 

ज्यानंा आपि योजना म्हिू असे व्यवहार वनस्पतींमध्ये चदसून येत नाहीत. परंतु त्यािें कायइही, 
स्वतःच्या जीवनाच्या गरजा भागचविे व स्वजातीिे रक्षि करिे हे हेतू सफल होतील अशा पितीनेि िालू 
असते, हे चनचित. त्यािंी मुळे पािी चमळेपयंत जचमनीत खोलवर वाढत जातात, जीवनासाठी लागिारी 
शक्ती सूयाच्या चकरिामंधून चमळावी म्हिून त्या आपली पाने सूयाकडे वळवतात, आचि त्याचं्यातील 
जननयंत्रिेमुळे चवपुल संततीिी शाश्वती असते. 
 

सजीवाचं्या चक्रया स्वसंरक्षि व स्वजातीिे संरक्षि करण्याच्या हेतूने होत असतात. डोळ्यानंा 
चदसून येिाऱ्या, प्राचिमात्राचं्या चक्रयानंा आपि “वतइन” म्हितो. परंतु वरील चवधान असल्या वतइनाबद्दलि 
खरे आहे असे नाही तर या सवइ व्यवहाराच्या मुळाशी असलेल्या शरीराच्या रासायचनक यंत्रिेबद्दलही खरे 
आहे. अन्नािे पिन व त्यािा ऑस्क्सजनशी संयोग या रासायचनक प्रचक्रयािंीदेखील अशा पितीने योजना 
केलेली असते की जीवाला हालिालीसाठी आवश्यक असिारे उष्ट्माकं त्यातून चमळावते. सूयाच्या 
प्रकाशातून जीवनाला आवश्यक असिारी शक्ती हचरतद्रव्याच्या साहाय्याने प्रत्यक्षरीत्या चमळचवण्यािी व ती 
उपयोगात आिण्यािी प्रचक्रया वनस्पतींत आढळते. 
 

दगड खाली पडिे, पािी वाहिे, वारा वाहिे अशा चनजती व जगातील हेतुशून्य चक्रयािंी सजीवाचं्या 
चक्रयाशंी तुलना करता, सजीवािें व्यवहार योजनापूवइक व चवचशष्ट हेतंूच्या चदशनेे घडताना चदसतात. 
चनजती व जग कायइ-कारि चनयमानुसार िालते; भतूकालाकडून वतइमानावारारा भचवष्ट्य चनचित होत असते. 
सजीवाचं्या बाबतीत हा संबंध उलट चदसतो; आता जे घडत आहे त्यािी तशी रिना भचवष्ट्यकालीन एखादा 
हेतू साध्य होण्यासाठी केलेली असते. वतइमानकालातील घटना भतूकालीन घटनापेंक्षा भचवष्ट्यकालीन 
घटनावंरून ठरचवल्या जातात. 
 

अशा प्रकारच्या भचवष्ट्यकालाकडून होिाऱ्या चनचितीला प्रयोजनवाद (Teleology) म्हितात. ‘हेतु 
कारिा’िी संकल्पना बनवनू ॲचरस्टॉटलने भौचतक जगाच्या विइनात प्रयोजनवादाला (अथवा हेतुतेला) 
कायइकारिभावार्तकेच महत्त्व चदले आहे. ॲचरस्टॉटलच्या वळेेपासून भौचतक चवश्वािे हे दुहेरी स्वरूप 
वैज्ञाचनकास आव्हान देत आले आहे; चनजती व चनसगावर कायइ–कारि चनयमािें चनयंत्रि असते तर सजीव 
चनसगावर साध्य आचि साधन याचं्या चनयमािें चनयंत्रि असते. तार्मककदृष्ट्ट्या कारित्वाला समातंर असे 
कायइ हेतुतेवर सोपचवलेले आहे. एक तत्त्व दुसऱ्यार्तकेि मूलभतू वाटते. पदाथइवैज्ञाचनक केवळ कायइ आचि 
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कारि या एकाि दृचष्टकोिातून चनसगािा चविार करतो. आपल्या व्यवसायािा पक्षपाती बनल्यामुळे, 
आपल्या मयाचदत के्षत्राच्या बाहेरील संशोधनात कोित्या गोष्टी आवश्यक असतात हे तो पाहू शकत नाही 
असे मानले जाते. 
 

कारित्व व हेतुता यामधील समातंरतेिी संकल्पना म्हिजे तटस्थ चनरीक्षकािा चनष्ट्कषइ वाटला 
तरी. आपि चतकडे नाखुषीनेि लक्ष देऊ कारि या म्हिण्यात काही मूलभतू िूक आहे ही भावना आपि 
दडपू शकत नाही. पदाथइचवज्ञान जीवशास्त्राशी समातंर नाही, हे त्याहून मूलभतू आहे. पदाथइचवज्ञानािे 
चनयम केवळ चनजती व पदाथांपुरतेि मयाचदत नसून ते सजीवानाहंी लागू पडतात. उलट जीवशास्त्रातील 
चनयम फक्त सजीवापंुरतेि मयाचदत आहेत. पदाथइचवज्ञानातील चनयम व जीवशास्त्रातील चनयम या दोहोंिे 
चनयंत्रि सजीवावंर असते. जीवशास्त्रात भौचतक चनयमानंा अपवाद आढळत नाहीत. आधार नसेल तर 
सजीवही दगडाप्रमािे खाली पडतात, शून्यातून काही ते शक्ती चनमाि करू शकत नाहीत, त्याचं्या 
पिनसंस्थामंधील प्रचक्रया रासायचनक चनयमानुसार होत असतात—असा कोिताही भौचतक चनयम नाही की 
ज्याला “सदर प्रचक्रय सजीवामध्ये होत नसेल तर” अशा वाक्याशंाने मुरड घालावी लागते. 
 

सजीवािें गुिधमइ वगेळ्या चनयमातं माडंाव े लागतात व पदाथइचवज्ञानाच्या चनयमातं त्यािंी भर 
घालावी लागते यात आियइ वाटण्याजोगे काही नाही. याचमकाच्या चनयमाशंी ज्यािा संबंध येत नाही असे 
गुिधमइ उष्ट्ि पदाथात आढळतात. तारेतून चवद्युप्रवाह जाताना तारेिे जे गुिधमइ चदसतात त्यािे स्पष्टीकरि 
याचमकाने देता येत नाही, ककवा औस्ष्ट्िक गचतशास्त्रानेही देता येत नाही. तुलनात्मकदृष्ट्ट्या अचधक 
सुटसुटीत अवस्थेतील जडद्रव्यात चदसून येिारे गुिधमइ संघचटत स्वरूपाच्या जचटल अवस्थेतील 
जडद्रव्यातही आढळले तर त्यामुळे तार्मकक अडििी येत नाहीत. परंतु अजीव जडद्रव्याच्या गुिधमाशी 
चवरोधी गुिधमइ सजीव जडद्रव्याजवळ असतात हे म्हििे स्वीकारता येत नाही. 
 

खरे पाहाता, प्रयोजनवाद कारित्वाच्या चवरोधी आहे. जर भतूकालावरून भचवतव्य चनचित करता 
येत असेल तर भचवतव्यावरून भतूकाल चनचित होत नाही. चनदान या शब्दप्रयोगात ज्या अथाने “चनचित 
होिे” हे चक्रयापद वापरले आहे त्या अथाने तरी होत नाही. आता त्या चक्रयापदाला एक स्स्थचतशील अथइ 
आहे व त्या अथािे चनचितीकरि दोन्ही चदशनेे होत असते; उदाहरिाथइ, ‘क्ष’ ही संख्या त्यािा वगइ क्ष² 
चनचित करते व तो वगइ क्ष² त्यािे घन वगइमूळ चनचित करतो. पि कारितेतून येिारी चनचिती एक प्रकारे 
चनर्ममचतवािक आहे. वाऱ्यामुळे झाडािे वाकिे चनचित होते. झाडाच्या वाकण्याने वाऱ्यािा प्रवाह चनचित 
होत नाही. झाडाच्या वाकण्यावरून वाऱ्याच्या चदशिेे अनुमान आपि करू शकतो हे खरे आहे. पि ह्या 
अथाने झाडाच्या वाकण्याने वाऱ्यािी चदशा चनचित होते असे जर तुम्ही म्हििार असाल तर “चनचित होिे” 
हा शब्द केवळ सहसंबधं या स्स्थचतशील अथाने तुम्ही वापरला असे होईल. वाकलेले झाड हे वाऱ्यािे 
चनदशइक आहे पि ते वारा चनमाि करू शकत नाही. उलट वारा झाडािा वाकलेला आकार उत्पन्न करतो. 
“चनमाि करिे” हा शब्द तार्मकक चवश्लेषिाच्या कके्षत येत नाही असे मानण्यािे कारि नाही. 
कायइकारिभाव एकाि चदशते असतो; कारित्वािा हा गुिधमइ तार्मकक पितीने नीट माडंता येतो हे १० व्या 
प्रकरिात मी स्पष्ट केलेले आहे. कालाच्या प्रवाहाच्या आपल्या संकल्पनेला काही अथइ पाचहजे असेल तर 
कारित्व हे प्रयोजनवादाच्या चवरोधी ठरते. चनर्ममचतवािक अथाने चनचितीकरि एकाि चदशनेे होऊ शकते. 
जीव हा भौचतक प्रचक्रयापंासून मूलतः चभन्न आहे व त्यावर कारितेपेक्षा हेतंूिे चनयंत्रि असते असा अथइ 
करिे कालाच्या चदशचे्या कल्पनेशी सुसंगत नाही. या तथाकचथत दुहेरी चनयंत्रिाच्या आग्रहासाठी काही 
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जीवशास्त्रज्ञ सहजबुिीला आवाहन करतात. परंतु त्यानंी हे चवसरू नये की असे करताना सहजबुिीला ते 
दुसऱ्या एका चठकािी चवरोध करतात : ‘होिे’ ही गोष्टि त्यानंा नाकारावी लागते. 
 

आिखी थोडे चवश्लेषि केले तर असे चदसून येते की या उभयापत्तीतून प्रयोजनवादािा बिाव 
करण्यासाठी फारसा वाव नाही. ज्या चक्रयातं हेतंूिा अंतभाव झालेला असतो त्या चक्रया भचवष्ट्यकालीन 
घटनावंरून ठरत नसतात; अशा चक्रया सजीवानंी भचवष्ट्यकालीन घटनाचं्या आज केलेल्या अपेके्षवरून ठरत 
असतात. आपि झाड वाढचवण्यासाठी बी पेरतो. पि आपली चक्रया भचवष्ट्यकालीन झाडावरून चनचित होत 
नाही तर ज्यावरून भचवष्ट्यकालीन झाडािी अपेक्षा केलेली असते त्या वतइमानकालीन कल्पनाचित्रावरून 
ती चनचित होते. हाि अथइ तकइ शुि वाटतो. वाढीस लागलेले रोप आपि नष्ट करू शकतो, पि मग 
भचवष्ट्यात झाड चमळिार नाही व अपेचक्षत अशी ती घटना घडिारि नाही. तथाचप आपली वतइमानकालीन 
चक्रया म्हिजे बी पेरण्यािी चक्रया मात्र खरीि असते. अथात जे कधीि घडिार नाही ते आता काय घडते हे 
चनचित करू शकत नाही. चनर्ममचतमूलक चनचिती भतूकालाकडून भचवष्ट्यकालाकडे जाऊ शकते, पि उलट 
नाही. मानवी व्यवहारात आढळिारी हेतुमूलक चक्रया म्हिजे भचवष्ट्याने केलेली भतूकालािी चनर्ममचतमूलक 
चनचिती आहे असे मानिे हेतुमूलक चक्रयािंा गैर अथइ लाविे आहे. कारित्वाला चवरोधी अशी चनर्ममचतमलक 
चनचिती चवज्ञानही मान्य करू शकत नाही व सहजबुिीही मान्य करू शकत नाही. प्रयोजनवाद व कारित्व 
यामंधील समातंरता तार्मकक गैरसमजातून उत्पन्न होते. 
 

मग प्रयोजनवादािे काय उरते? हेतुता व कारित्व यािंी सागंड घालावयािी असेल तर 
भचवष्ट्यावरून वतइमान ठरचवता येिार नाही; योजनेच्या िौकटीत वतइमान कसे चनचित होते ते सागंावे 
लागेल. पि योजनेिी कायइवाही फक्त चविार करण्यािी शक्ती असलेल्या सजीवाकरवीि होऊ शकेल. 
पि प्रयोजनवादािी सूते्र मानवी हेतूांच्याही फार पचलकडे पोिलेली असतात. घूस जेव्हा गरजेच्या 
पदाथांिा साठा करून ठेवते तेव्हा ती योजनापूवइक वागत असते असे म्हििे कचठि आहे. झाडािे बी जेव्हा 
जचमनीवर पडते तेव्हा त्या झाडाच्या मनात आपल्या जातीच्या झाडानंा जन्म देण्यािी योजना असते असे 
कोिीही म्हिू शकिार नाही. मानव्यारोप टाळून प्रस्तुत घटना माडंावयाच्या असतील तर शब्दयोजना 
काळजीपूवइक करावी लागेल. एखाद्या योजनेनुसार सजीवानंी चक्रया केल्या असत्या तर जो आकृचतबंध 
झाला असता त्या पितीिा आकृचतबंध सजीवाचं्या वतइनात आढळतो. या योजनेपासून सजीवाचं्या वतइनािे 
काहीशा गूढ पितीने चनयंत्रि करिाऱ्या योजनेच्या अस्स्तत्वापयंत जािे म्हिजे मानवी वतइनाच्या 
सादृश्यानुमानावरून सजीवाचं्या जगािा अथइ लाविे होय. म्हिजेि स्पष्टीकरिाच्या ऐवजी सादृश्यानुमान 
देिे होय. प्रयोजनवाद म्हिजे सादृश्यानुमान होय. कृतक स्पष्टीकरि होय. तो वाद बुचिचवलासी 
तत्त्वज्ञानात मोडतो. वैज्ञाचनक तत्त्वज्ञानात त्याला स्थान नाही. 
 

मग यािे बरोबर स्पष्टीकरि कोिते? सजीवाचं्या चक्रया जिू काही योजनेनुसार होत असतात असा 
त्याचं्या चक्रयािंा आकृचतबंध आढळतो, ही वस्तुस्स्थती तशीि राहते. ही वस्तुस्स्थती केवळ एक योगायोग 
आहे असे मानावयािे काय? यदृच्छेिे फचलत मानावयािे काय? संख्याशास्त्रज्ञािंी सदसत चववकेबुिी या 
संकल्पनेचवरुि बडं करून उठेल : या योगायोगािी संभाव्यता र्तकी कमी आहे की तो अथइ स्वीकारता येत 
नाही. कारिमूलक स्पष्टीकरिािी र्च्छा रुिगचतक होते. कारित्वाला हेतुमूलक वतइनािा मुखवटा घेिे 
कसे शक्य आहे. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

समुद्रचकनाऱ्यावरील वाळूिे खडे प्रथमि पाहिाऱ्या मािसाला ते खडे एखाद्या योजनेनुसार 
ठेवलेले आहेत अशी कल्पना सुििे साहचजक आहे. पाण्याच्या काठाला लागून अधइवट पाण्याखाली 
बुडालेले खडे मोठे असतात, त्याच्या जवळिे खडे बारीक असतात व त्याच्यापुढे वाळूिे थर येतात. प्रथम 
ती वाळू जाडीभरडी असते नंतर ती अचधकाचधक मऊ मऊ बनते. असे वाटाव ेकी, कोिीतरी चकनारा स्वच्छ 
करून ठेवला आहे आचि खडे आचि वाळू त्याचं्या आकारमानाप्रमािे व्यवस्स्थत लावनू ठेवले आहेत. 
वास्तचवक मानव्यारोपी अथइ लावण्यािी जरूरी नाही हे उघड आहे; पाण्याने खडे वाहून नेले जातात, 
हलके खडे अचधक दूरवर फेकले जातात व साहचजकि त्यािंी आकारमानानुसार व्यवस्था लावली जाते. हे 
खरे की लाटािंा एक एक सुटा आघात यदृच्छेच्या अचनयचमत आकृचतबधंानुसार होत असतो आचि अमुक 
एक चवचशष्ट खडा कुठे फेकला जाईल. हे कोिीि सागंू शकिार नाही. परंतु तरीही खड्यािंी चनवड 
करण्यािे काम िालूि असते. जेव्हा जेव्हा एक लहान व एक त्याच्याहून मोठा असे खडे पाण्याने वाहून नेले 
जात असतात तेव्हा तेव्हा लहान खडा थोडा अचधक दूरवर नेला जाईल. यदृच्छा व चनवड याचं्या 
संयोगातून काही एक व्यवस्था चनमाि होत असते. 
 

जीवसृष्टीतील भासमान प्रयोजनवादािे स्पष्टीकरि वरीलप्रमािेि यदृच्छा व चनवड याचं्या 
संयोगावरून देता येते, हा िालइस डार्मवनिा महान शोध आहे र्तर महान कल्पनापं्रमािेि डार्मवनच्या 
चनवडीच्या तत्त्वािी पूवइकल्पना त्याच्या अगोदरच्या काळात केली गेली होती. एंचपडोकल्स या ग्रीक 
तत्त्वज्ञाने एक चवलक्षि कल्पना माडंली होती. त्याच्या कल्पनेनुसार, सजीवािें चनरचनराळे अवयव 
जचमनीतून उगवनू वर आले. सुटेसुटे हातपाय, सुटीसुटी डोकी, सुटीसुटी धडे र्तस्ततः चफरत असताना 
यदृच्छेने ती एकमेकाशी जोडली गेली व त्यातून चित्रचवचित्र संयुक्ते चनमाि झाली. या संयुक्तापंैकी 
जगण्याला सवाचधक पात्र तेवढी चटकली. परंतु एखादी िागंली कल्पनादेखील अपुऱ्या सैिाचंतक 
िौकटीतून माडंली गेली असेल तर चतच्यातील स्पष्टीकरिािी शक्ती लोप पावते व ती चवसरली जाते. पि 
पुन्हा चतिा शोध लागतो व चनिायक चसिातंात ती स्थानापन्न केली जाते. डार्मवनिे नैसर्मगक चनवडीिे तत्त्व, 
तसेि पात्र तोि चटकेल हे तत्त्व यािा चवकास संशोधनाच्या पितीने केला गेला व त्यािंी माडंिी 
उत्क्रातंीच्या व्यापक चसिातंाच्या िौकटीत केली गेली. या कारिामुळेि नैसर्मगक चनवडीतून होिारी 
उत्क्रातंी ही संकल्पना दाखचवण्यासाठी “डार्मवनवाद” हा शब्द आला. डार्मवनिा एक तरुि समकालीन ए. 
आर . बॅलेस यानेही नैसर्मगक चनवडीिी संकल्पना स्वतंत्रपिे चवकचसत केली होती. परंतु त्याने केलेल्या 
वैज्ञाचनक कायािी डार्मवनच्या चवस्तृत व्यापक कायाशी तुलना होऊ शकत नाही. त्यामुळे या संकल्पनेिे श्रेय 
बलेॅसऐवजी डार्मवनला चदले जाते व ते योग्य वाटते. 
 

जर आपि अस्स्तत्वात असलेल्या जातींिी त्याचं्यामधील भेदानुसार वगइवारी केली तर एक 
व्यवस्स्थत रचना चमळते. म्हिजे एका जातीजवळ जर त्याच्याशी शरीररिनेमध्ये व जैचवक घटनेमध्ये 
जास्तीत जास्त साम्य असलेली जाती माडंली तर त्यातं एक व्यवस्था आढळते. दुसऱ्या शब्दात म्हिजे या 
साम्यानुसार जातींिी एका रेषेत माडंिी केली असता एक श्रेिी चमळते. या श्रेिीत प्रत्येक जातीिे त्या रेषेत 
एक चवचशष्ट स्थान चनचित झालेले असते. त्या श्रेिीच्या रेषेच्या वरच्या टोकाला मािूस येतो, त्याच्या खाली 
वा–नर येतो, त्याच्या पाठोपाठ र्तर सस्तन प्रािी येतात. त्यानंतर पक्षी, सरपटिारे प्रािी, मासे यामंधून 
ती रेषा चवचवध प्रकारच्या जलिरामंधून जात जात शवेटी खालच्या टोकाला येिाऱ्या एकपेशी सजीवापयंत 
म्हिजे अमीबापयंत पोिते. एकावळेी अस्स्तत्वात असलेल्या जातींमधील या व्यवस्स्थत रचना वरून 
उत्पत्तीिा ऐणतहाणसक क्रम व्यक्त होतो असा चनष्ट्कषइ डार्मवनने काढला. एकपेशी अमीबापासून जीवािा 
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आरंभ झाला व चकत्येक लाख वषांच्या कालावधीनंतर उच्च आचि उच्चतर स्वरूपाच्या जीवातं प्रगती होत 
गेली असे अनुमान त्याने काढले. 
 

हे अनुमान म्हिजे एक उत्तम वैगमचनक तकइ  आहे. अत्यंत साध्या घटनाबंाबत ते वापरण्यास 
कोिीही तयार होईल. चजिे आयुष्ट्य फक्त एकि चदवस असते अशा मे–माशीला मािसािें कोिते प्रकार 
चदसतील यािी कल्पना करा. चतला अभइके, चशशू, युवक, प्रौढ व वृि अशी मािसे चदसली तरी प्रत्येक 
मािसात जी स्स्थत्यंतरे होत असतात ती चतच्या लक्षात येिार नाहीत. या मे–माशामंध्ये जर एखादा डार्मवन 
जन्मला तर ती श्रेष्ठ माशी असा चनष्ट्कषइ काढेल की मानवी प्राण्याचं्या आपल्याला एकाि वळेी चदसिाऱ्या 
चवचवध अवस्थामंधून एक ऐचतहाचसक क्रम चमळतो. अभ्यासकाच्या जीवनािा काळ आचि अभ्यासचवषय 
असलेल्या उत्क्रातंीस लागिारा काळ यामंधील प्रमाि पाचहले तर आपल्यापेक्षा मे-माशी अचधक सुदैवी 
ठरते. मानवी आयुष्ट्यािी लाबंी व उत्क्रातंीिा काळ यामधील प्रमािािी माशीिे आयुष्ट्य व सवात दीघइ मानवी 
आयुष्ट्य यामधील प्रमािाशी तुलना करता पचहले प्रमाि खूप कमी भरते. म्हिून उत्क्रातंीमधील टप्पे 
ठरिाऱ्या बदलािें प्रत्यक्ष चनरीक्षि आपि करू शकत नाही यात नवल नाही. मानवी र्चतहासाच्या सहा 
हजार वषांिे पुरावे आपल्याजवळ आहेत; परंतु हा काळ देखील उत्क्रातंीच्या काळाच्या मानाने अचतशय 
अल्प ठरतो. म्हिून या व्यवस्स्थत रिनेच्या आधारे ऐचतहाचसक क्रमािे म्हिजेि एकाि वळेी चदसून येिाऱ्या 
रिनेच्या आधारे काचलक क्रमािे अनुमान आपिास कराव ेलागते. 
 

या अनुमानाच्या बाजूने आिखी पुरावा देता येतो. हा पुरावा भसू्तरशास्त्रातील आहे : जचमनीच्या 
चवचवध स्तरामंध्ये चभन्न चभन्न चशलास्थी आढळतात, पि त्यािंा क्रम अशा रीतीने लागलेला असतो की अचधक 
भेदयुक्त चशलास्थी अचधक वरच्या स्तरात आढळावते. त्यामुळे साहचजकि त्या स्तरािंा अवकाशीय क्रम 
आचि काचलक क्रम यात भेद करण्यािे कारि चदसत नाही. अशा रीतीने भसू्तरशास्त्र प्रत्येक काळातील 
प्राण्याचं्या अवस्थािंी माचहती जतन करून ठेवते. र्तकेि नव्हे तर अस्स्तत्वात असलेल्या जातींिा 
व्यवस्स्थत क्रम लावताना ज्या मोकळ्या जागा राहतात त्या उत्खननातून चमळालेल्या अनेक जातींच्या 
अवशषेानंी भरून काढल्या आहेत. चवशषेतः मािूस व एप (वानर) यामधील हरवलेला दुवा जबड्याचं्या 
नमुन्यात चमळाला. या जबड्याच्या डोळ्याच्या कडा एपसारख्या फुगवट आहेत व त्यािे कपाळ एपच्या 
कपाळापेक्षा मोठे पि मािसाच्या कपाळापेक्षा लहान आहे; मागे सरकिाऱ्या उंि कपाळामुळे मेंदूच्या पुढच्या 
भागाला फार थोडी जागा चमळते. या एपमानवाला काही थोड्या मानचसक चक्रया शक्य होत्या. पूवती  
अनुभवलेल्या चक्रया-प्रचतचक्रया व त्यािें पचरिाम आठवनू त्याचं्यापासून फायदा करून घेण्यािे कायइ मेंदूच्या 
पुढच्या भागात होत असते. एपमानवाच्या मेंदूिा पुढिा भाग लहान असल्यामुळे या शक्तीिी वाढ अचतशय 
मयाचदत झालेली होती. जाता जाता हेही नमूद करून ठेव ूकी, एपमानव हा मािूस व सध्या अस्स्तत्वात 
असलेला एप या दोहोंिा पूवइज मानला जातो. त्यामुळे सध्यािा एप मानवािा पूवइज ठरण्यापेक्षा मानवाच्या 
दुसऱ्या शाखेिा पूवइज ठरतो. 
 

वर चदलेला पुरावा जर चनिायक मानला तर अमीबापासून उत्क्रातंी होत मानव चनमाि झाला ही 
गोष्ट मान्य करावी लागेल. परंतु तरी देखील जीवािी ही उत्क्रातंी का झाली असा प्रश्न उरतोि. जीवािा 
उच्चतर प्रकारात चवकास का होत गेला? उत्क्रातंीिी प्रचक्रया एका योजनेनुसार घडत आहे असे वाटून, 
उत्क्राचंतवादामुळे प्रयोजनवादाला आपल्या अपेके्षबाहेर बळकटी चमळते असे म्हिण्यािा मोह होण्यािी 
शक्यता आहे. 
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नेमकी या चठकािी डार्मवनिी कामचगरी महत्त्वािी ठरते. उत्क्रातंीिे स्पष्टीकरि केवळ 
कारित्वाच्या मदतीने देता येते, त्यासाठी प्रयोजनवादाच्या संकल्पनेिी जरूरी नाही असे डार्मवनिे म्हििे 
आहे. जननचक्रयेत यदृच्छेने होिाऱ्या बदलामुळे व्यस्क्त–व्यक्तीत चभन्नता चनमाि होते. यात आपली जात 
चटकचवण्यासाठी, पचरस्स्थतीशी जुळवनू घेण्यासाठी आवश्यक असिारे बदल अचभपे्रत आहेत. जगण्यासाठी 
िाललेल्या संघषात सबल तेवढे चटकतात आचि त्यािें गुिधमइ व कुवती पुढच्या चपढीला संक्रचमत होत 
असतात. त्यामुळे अचधकाचधक उच्च प्रकार हळूहळू चनमाि होत जातात. समुद्रचकनाऱ्यावरील वाळूच्या 
खड्याप्रमािे प्राचि–जातीत चनवडीच्या तत्त्वाने क्रम चनमाि होतो; यदृच्छा व चनवड या दोहोंमुळे 
प्राचिजातींिे श्रेिीकरि होते. 
 

डार्मवनच्या नैसर्मगक चनवडीच्या चसिातंावर खूप ििा झाली आहे व त्यात सुधारिाही झाली आहे. 
पि त्यािा पाया कधीही हादरला नाही. आपला श्रेष्ठ पूवइसूरी लामाकइ  याच्या प्रभावामुळे डार्मवनिा अर्मजत 
गुिाचं्या आनुवचंशकतेवर चवश्वास होता. व्यक्तीने चशकून संपादन केलेले कायइ करण्यासाठी लागिारे 
कसब त्याच्या संतती उतरते असे त्याने मानले. या मुद्द्यावर व डार्मवनच्या चसिातंातील त्याच्या स्थानावर 
खूप वाद माजला होता. तथाचप दोन चनचित चवधाने आजही करता येतात : एक म्हिजे आज उपलब्ध 
असलेला सवइ पुरावा अर्मजत गुिाचं्या आनुवचंशकतेच्या चवरुि जातो. दुसरा म्हिजे अशा प्रकारच्या 
गृहीतकािी डार्मवनच्या चसिातंाला जरूरी नाही. नैसर्मगक चनवडीच्या डार्मवनच्या कल्पनेला प्रायोचगक 
संशोधनािी जोड देऊन आधुचनक जीवशास्त्राने “एकाि चदशते जािाऱ्या” आनुवचंशकतेिे समाधानकारक 
स्पष्टीकरि चदले आहे व जीवशास्त्र लामाकइ वादापासून मुक्त झाले आहे. 
 

हे स्पष्टीकरि उत्पचरवतइनाच्या म्हिजे व्यक्तीच्या आनुवचंशकताप्रदायक द्रव्यात होिाऱ्या 
बदलासंबधंीच्या प्रयोगावर आधारलेले आहे. अशा प्रकारिे उत्पचरवतइन क्षचकरि ककवा उष्ट्िता याचं्या 
साहाय्याने कृचत्रम रीतीने चनमाि करता येते. चनसगात हे उत्पचरवतइन यादृस्च्छक कारिानंी घडत असते, 
जीवनाच्या पचरस्स्थतीशी जुळवनू घेतले गेल्यामुळे नव्हे. त्या यादृस्च्छक उत्पचरवतइनापैकी चकतीतरी 
चनरूपयोगी ठरतात, परंतु त्यापैकी एखादे उत्पचरवतइन उपयोगी ठरले तर त्यामुळे जीवनसंग्रामात चटकून 
राहण्यासाठी व्यक्तीला अचधक अनुकूलता चमळते. एकदा का आनुवचंशक उत्पचरवतइने यादृस्च्छक कारिानंी 
घडतात हे दाखवनू चदले की उरलेला भाग संभाव्यतेच्या चनयमावंर सोपचवता येतो. कारि संभाव्यतेच्या 
चनयमािें काम जरी सावकाश होत असले तरी त्यानुसार अचधकाचधक उच्च प्रकारच्या जीवजाती सहजीि 
चनमाि होतील. 
 

कोित्याही टीकेने या चसितेतील सामंजस्य कमी होत नाही. ही उत्पचरवतइने पुष्ट्कळदा र्तकी 
लहान असतात की चटकून राहण्यासाठी लक्षात येण्याजोगा फायदा त्यातून होतो असे चदसत नाही. या 
आके्षपाला संभाव्यतेिा पक्ष घेिारे असे उत्तर देतात की, ही उत्पचरवतइने सवइि चदशनेे होत असतात पि 
शवेटी एकाि चदशतेील उत्पचरवतइने केवळ यदृच्छेने एकचत्रत येतात व त्यातून चटकून राहण्यासाठी लक्षात 
येण्यार्तक फायदा चनमाि होतो. उत्पचरवतइने सूक्ष्म असल्यामुळे उत्क्रातंीिी प्रचक्रया सावकाश होईल पि 
ती थाबंिार नाही. अनेक उत्पचरवतइने चनरुपयोगी असतात असा आके्षप कोिी घेतला तर त्याला उत्तर असे 
आहे की उपयोगी अशी थोडी उत्पचरवतइने घडून आली तरी पुरेसे आहे. जीवनसंघषातून चनवड होत असते; 
या वस्तुस्स्थतीिे खंडन करता येत नाही आचि म्हिून यदृच्छा व चनवड यामंधून व्यवस्था चनमाि होते या 
तत्त्वापासून सुटका होत नाही. वर वर उघड वाटिाऱ्या प्रयोजनवादािे रूपातंर डार्मवनच्या नैसर्मगक 
चनवडीच्या चसिातंाने कारित्वात करता येते. उत्पचरवतइनाच्या व आनुवचंशकतेच्या प्रश्नाच्या सवइ बाजंूिा 
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अभ्यास आधुचनक जननशास्त्रज्ञानंी केला आहे आचि खूप संशोधन अद्यापही कराव ेलागले. परंतु डार्मवनच्या 
चसिातंामुळे प्रयोजनवादािी जरूरी नष्ट होते हे चनचित. 
 

उत्क्रातंीिा चसिातं संपूिइपिे अप्रत्यक्ष पुराव्यावर आधाचरत आहे. त्या चसिातंासाठी 
पचरक्षानचलकेत मािूस चनमाि करून ककवा अशाि एखाद्या रीतीने प्रत्यक्ष पुरावा देिे कधी शक्य होईल 
काय? 
 

चनसगाला जी प्रचक्रया करण्यास लक्षावधी वष ेलागली. चतिी प्रचतकृती प्रयोगशाळेत चमळिाऱ्या 
थोड्याशा वळेात करण्यािी ही मागिी अवास्तव वाटेल. पि चनसगानेि या प्रचक्रयेच्या लघुकालीन 
प्रचतकृती आपिास चदलेल्या आहेत. प्रत्येक मािसाच्या गभािी वाढ ही एक अशीि प्रचतकृती आहे. ही वाढ 
एकपेशी अवस्थेपासून सुरू होऊन हैकेलने दाखचवल्याप्रमािे अचधकाचधक जचटल अवस्थामंधून जाते. या 
प्रचक्रयेत उत्क्रातंीच्या संपूिइ र्चतहासािी संचक्षप्त स्वरूपात पि संपूिइ पुनरावृत्ती होत असते. उदाहरिाथइ, 
त्या वाढीत मानवी गभात चगल चछदे्र तयार होत असतात. या स्स्थतीत चदसिारे त्यािे बाह्य स्वरूप व 
माशािा गभइ यातील फरक हुडकून काढिे कचठि आहे. एखाद्या सस्तन प्राण्यािा गभइस्थ अंडािू 
परीक्षानचलकेत घेऊन त्यािा त्या प्राण्याच्या पचरपूिइ अवस्थेपयंत चवकास करिे ही गोष्ट असंभवनीय 
वाटण्यािे कारि नाही. परंतु अशा प्रयोगाने फारसे काही चसि होिार नाही. कारि सुरुवातीिा पदाथइ जो 
अंडािू तो रासायचनक संश्लेषिातून तयार झालेला नसतो. ती एक चनसगािीि चनर्ममती असते. सस्तन 
प्राण्यािा अंडािू व शुक्रािू कृचत्रम रीतीने कधी काळी चनमाि करता येतील की नाही हा खरोखर प्रश्नि 
आहे. संश्लेषिात्मक प्रचक्रयेने जर अमीबा चनमाि करता आला तर जीवशास्त्रज्ञानंा आनंदि होईल. 
 

परंतु असा प्रयोग चनचितपिे चनिायक ठरेल. तथाचप अमीबापासून मानवापयंतिा उत्क्रातंीिा 
आपल्याजवळ असलेला अप्रत्यक्ष पुरावा र्तका सबळ आहे की त्यासाठी प्रत्यक्ष प्रयोगाने पुरावा देण्यािी 
अचजबात जरूरी नाही. उत्क्रातंीिा चसिातं पचरपूिइ करू र्स्च्छिाऱ्या जीवशास्त्रज्ञापुढे चनजती व द्रव्यापासून 
फक्त एक सजीव पेशी तयार करिे हा एक अत्यंत चनकडीिा प्रश्न आहे. आचि असा प्रयोग यशस्वी 
होण्यास कदाचित फार काळ जावा लागिार नाही. गुिसूत्राच्या अभ्यासावरून हे स्पष्ट झाले आहे की 
सुट्या सुट्या गुिधमािे संवाहन करिारे गुिसूत्रािे, दोऱ्यासारखे लहान लहान भाग जे जीव श्वेतकाच्या 
(albumen) रेिूपेक्षा मोठे असत नाहीत. असे धरून िालावयास हरकत नाही की एखादे चदवशी 
जीवशास्त्रज्ञ जीवाच्या प्रकारिे व जीवद्रव्याच्या प्रकारिे श्वेतकािे रेिू संश्लेषिात्मक प्रचक्रयानंी तयार 
करतील व त्यापासून सजीव पेशीिे सवइ गुिधमइ असिारा संयुक्त पदाथइ तयार करतील; असा प्रयोग 
यदाकदाचित यशस्वी झाला तर जीवािा प्रारंभ चनजती व जडद्रव्यापयंत मागे नेता येतो हे चनर्मववादपिे चसि 
होईल. 
 

सजीवाच्या प्रश्नामुळे अनभववादी तत्त्वज्ञानाला चवरोध येत नाही असा एकोचिसाव्या शतकातील 
जीवशास्त्रािा चनष्ट्कषइ आहे. र्तर सवइ नैसर्मगक घटनाबंरोबर सजीवािे स्पष्टीकरि देता येते व त्यासाठी 
पदाथइचवज्ञानातील चनयमािें उल्लंघन करिाऱ्या कोित्याही तत्त्वािी जरूरी जीवशास्त्रात पडत नाही. 
सजीवामंध्ये भासमान होिाऱ्या प्रयोजनवादािे रूपातंर कारित्वाच्या तत्त्वात करता येते. ‘जीवना’ िे 
स्पष्टीकरि देण्यासाठी एखाद्या अजड द्रव्यािी गरज नाही. मग त्या चनसगातील द्रव्याला तुम्ही प्रािशक्ती 
(Vital force) म्हिा अगर णचदिू म्हिा. प्रािवादाचे (Vitalism) तत्त्वज्ञान अशा चवचशष्ट जीवद्रव्याच्या 
अस्स्तत्वािा आग्रह धरते व ते ऐचतहाचसकदृष्ट्ट्या शुि बुचिवादाच्या शाखेत मोडते. प्रािवादािा जन्म 
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चवश्वािे चनयंत्रि करण्यािी शक्ती मनाजवळ असते, या तत्त्वज्ञानातून होतो व भौचतक चवश्वािे चनयम 
ज्याला लागू होिार नाहीत अशा द्रव्यातून मन चनमाि झाले असे स्पष्टीकरि जीवशास्त्राने द्याव ेअशी त्यािी 
अपेक्षा आहे. अनुभववाद केवळ तत्त्वज्ञाच्याि घडिीतून व्यक्त होतो असे नाही, तर ज्या वृत्तीने वैज्ञाचनक 
आपल्या प्रायोचगक संशोधनािा पाठपुरावा करतो त्या वृत्तीतूनही व्यक्त होत असतो. जरी काही श्रेष्ठ 
वैज्ञाचनक आपल्या कायाला प्रािशक्तीच्या तत्त्वज्ञानािी जोड देण्यािा प्रयत्न करीत असले तरी आधुचनक 
जीवशास्त्र वरील दृष्टीने अनुभववादीि ठरते. 
 

जैचवक उत्क्रातंी हे वैचश्वक उत्क्रातंीच्या दीघइ कहािीतील केवळ शेवटिे प्रकरि आहे. प्रािीन 
कालातील चवश्वोत्पत्तीच्या कस्ल्पत कथापंासूनि हे चवश्व कसे चनमाि झाले या प्रश्नाने मानवी मनाला 
मोचहनी घातली आहे. चनरीक्षिाच्या व अनुमानाच्या अिूक पितींच्या साहाय्याने आधुचनक चवज्ञानाने या 
प्रश्नािे जे उत्तर चदले आहे ते प्रािीन लोकाचं्या स्वप्नातही आले नसेल र्तके िमत्कृचतपूिइ आहे. या 
उपपत्तींिा संचक्षप्त आराखडा मी येथे देिार आहे; कारि या महान कामचगरीतून चवज्ञानाच्या पितीिी 
शक्ती व्यक्त होते. 
 

प्रश्नाला उत्तर देण्यासाठी टाकाव ेलागिारे पचहले पाऊल, तार्मकक स्वरूपािे आहे. चवश्व कसे 
अस्स्तत्वात आले असा प्रश्न न चविारता, आज चवश्व जसे आहे तसे ते कसे अस्स्तत्वात आले असा प्रश्न 
वैज्ञाचनक चविारतो. मागील अवस्थेपासून चवद्यमान अवस्थेपयंत चवश्व कसे उत्क्रातं झाले त्यािा शोध घेतो 
व या पितीने र्चतहासात जेवढे मागे जाता येईल तेवढे मागे जातो. एवढे करूनही एखादा प्रश्न 
चविारावयािा उरतो काय यािे चवविेन मी आता करिार आहे. 
 

पचहले उत्तर भसू्तरशास्त्रातील संशोधनावरून चमळते. एक प्रदीप्त वायिूा गोळा हळूहळू थंड होत 
होत पथृ्वीिा पषृ्ठभाग बनला असे ते शास्त्र सागंते. पथृ्वीिा अंतभाग अजूनही धगधगीत आहे. पथृ्वीिा मूळिा 
पषृ्ठभाग गे्रनार्ट दगडाच्या स्वरूपात आजही चदसतो. समुद्राने त्यावर गाळािे थर चदले आहेत. भखंूडािा 
बरािसा पषृ्ठभाग अशाि तऱ्हेने बनलेला आहे. पषृ्ठभाग बनण्याच्या प्रचक्रयेिा कालखंड एक प्रकारच्या 
भसू्तरशास्त्रीय घड्याळाने मोजला जातो. हे घड्याळ कसे बघायिे ते वैज्ञाचनकाने समजून घेतले आहे. 
युरेचनयम, थोचरयम र्त्यादी चकरिोत्सगती  मूलद्रव्ये ठराचवक वगेाने क्षय पावतात; आचि त्यािें रूपातंर 
अचधकाचधक चटकाऊ जडद्रव्यात होत होत शवेटी चशसे बनते. चवद्यमान अवस्थेत पथृ्वीच्या पृष्ठभागावर 
आढळिाऱ्या चशशािे चकरिोत्सगती  द्रव्याशी प्रमाि मोजून भसू्तरशास्त्रज्ञ शुि चकरिोत्सगती  पदाथापासून हे 
जडद्रव्य तयार होण्यास चकती काल लागला असेल ते ठरचवतात. चकरिोत्सगती  मूलद्रव्ये पथृ्वी वायुरूप 
अवस्थेत असताना तयार झाली व या द्रव्यापंासून तयार होिारी र्तर द्रव्ये त्यावळेी अस्स्तत्वात आली 
नव्हती असे गृहीत धरून भसू्तरशास्त्रज्ञ पथृ्वीच्या कविािा काळ म्हिजे वरील काळ असे मानतो. अशा 
रीतीने काढलेले पथृ्वीिे वय दोन हजार दशलक्ष वषे र्तके भरते. 
 

दुसऱ्या उत्तरािा संबंध ताऱ्याशंी आहे. सूयासारखा एखादा स्स्थर तारादेखील उत्क्रातं होत जातो. 
त्याच्याकडून प्रिडं प्रमािात चकरिोत्सजइन होत असते आचि म्हिून ऊजेिी सतत होिारी ही हानी भरून 
काढण्यासाठी त्याच्याकडे ऊजेिी चनर्ममचतकें दे्र असली पाचहजेत. अशा प्रकारिे ऊजाचनर्ममतीिे एक कें द्र 
म्हिजे गुरुत्वाकषइि होय असे हेल्मोत्झने ताडले. त्यािे म्हििे असे की, तारा आकसतो व त्याच्या 
कें द्राकडे जािाऱ्या जडद्रव्यािी गती कमी होते आचि त्याच्या बदल्यात उष्ट्िता चनमाि होते. अिुबाँबच्या 
स्फोटाच्या प्रचक्रयेत घडते त्याप्रमािे एका मूलद्रव्यािे रूपातंर दुसऱ्यात होत असताना याहूनही प्रिडं शक्ती 
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चनमाि होते. ताऱ्याच्या अंतभागातील प्रिंड तपमानामुळे–सूयाच्या कें द्रस्थानी वीस दशलक्ष अंश सेंचटगे्रड 
तपमान असते असा अंदाज आहे–अिुगभाच्या चवघटनािी व संघटनािी प्रचक्रया सतत िालू राहाते, व 
वस्तुमानािे ऊजेत रूपातंर होत राहाते. अिुगभाच्या घडिीबाबत झालेल्या आधुचनक संशोधनाच्या 
प्रकाशात या प्रचक्रयािें चवश्लेषि बेथ, गमॅो र्त्यादी वैज्ञाचनकानंी केले आहे. ऊजा चनमाि होण्यािी प्रमुख 
प्रचक्रया म्हिजे हायिोजनपासून हेचलयम तयार होिे. या प्रचक्रयेत प्रिडं शक्ती चनमाि होते. पि पदाथाच्या 
वस्तुमानात होिारी घट त्यामानाने कमी असते. (चनयोचजत हायिोजन बाँबमध्ये याि प्रचक्रयेिी अनुकृती 
करण्यािा चविार आहे.) सूयाबाबतच्या गचितावरून असे चदसते की, त्याच्या हायिोजनिी “जळण्यािी 
चक्रया” बारा हजार दशलक्ष वषे िालू राहील. त्यापंैकी दोन हजार दशलक्ष वषे चनघून गेली आहेत. या 
प्रचक्रयेत सूयइ हळूहळू अचधकाचधक उष्ट्ि होत जाईल, शवेटी अत्युच्च तपमान गाठले जाईल व त्या 
अवस्थेनंतर तो झपाट्याने थंड होऊ लागेल. 
 

एका वगेळ्याि प्रकारच्या अनुमानावरून ताऱ्यासंबधंीिा उत्क्राचंतवाद बळकट होतो. डार्मवनने 
आपल्या उत्क्राचंतवादात वापरलेल्या अनुमानाशी त्यािे साम्य आहे. रात्रीच्या वळेी आकाशात चदसिाऱ्या 
एकूि ताऱ्यामंध्ये काही एक व्यवस्था असते असे खगोलशास्त्रज्ञानंा संशोधनातंी आढळले. प्रत्येक तारा ज्या 
अवस्थामंधून जातो, त्यािंा काचलक क्रम त्या व्यवस्थेत प्रचतकबचबत झालेला आहे असे मानता येते. एकाि 
वळेी आढळिाऱ्या व्यवस्थेवरून, चवचवध अवस्थामंधील कालक्रमािे अनुमान करण्यातील शक्ती या 
चठकािी पुन्हा एकदा व्यक्त होते. सजीव प्राण्यापेंक्षा ताऱ्याचं्या बाबतीत हे अनुमान वापरिे अचधक कचठि 
होते; कारि ताऱ्यामंधील अनुस्यतू व्यवस्था सहजासहजी चदसण्यासारखी नाही. हे संशोधन एि. एन. 
रसेल व ई. हटइझपु्रगं या खगोलशास्त्रज्ञानंी तयार केलेल्या संख्याशास्त्रीय आकृतीवर आधारलेले आहे. या 
आकृतीत विइपटीय पितीने ताऱ्यािंी वगइवारी केलेली असते. म्हिजे ताऱ्याकंडून येिाऱ्या प्रकाशाच्या 
विइपट दशइकात ज्या रेषा चदसतात त्या रेषानुंसार त्यािंी वगइवारी केलेली असते. या रेषावंरून त्या ताऱ्यािें 
तपमानही कळते. ताऱ्यािंी दीप्ती व ही विइपटीय पिती यामंधून ताऱ्यािंा एका श्रेिीत क्रम लावता येतो. 
या पितीने माडंलेल्या श्रेिीमधून ताऱ्याचं्या आयुष्ट्यातील चवचवध अवस्थािंा सवइसाधारि काचलक क्रम 
व्यक्त होतो असे मानले तर हे अनुमान, ताऱ्याचं्या अंतभागात चनमाि होिाऱ्या उष्ट्ितेबाबतच्या 
संकल्पनामंधून चनघिाऱ्या चनष्ट्कषाशी जुळते. अलीकडे जन्मलेले तारे म्हिजे प्रिडं आकारािे वायिेू गोळे 
असतात व त्याचं्या जडद्रव्यािी घनता अचतशय कमी असते. त्यािें तपमान फार जास्त नसल्यामुळे त्यािंा 
प्रकाश लालसर असतो. जुने तारे आकाराने लहान असतात; पि त्याचं्या जडद्रव्यािी घनता अचधक 
असते. जोपयंत त्यािें तपमान अचधक असत तोपयंत त्यािंा प्रकाश पाढंरा असतो. शवेटी ते थंड पडतात व 
अदृश्य होतात. ते लाल महाकाय तारे व हे पाढंरे क्षीिकाय तारे या दोन अवस्थामंध्ये ताऱ्याचं्या जीवनािा 
र्चतहास सामावलेला आहे. या र्चतहासािी होिारी अखेर फारशी उत्साहजनक नाही : आपला सूयइ काही 
काळ अचधकाचधक उष्ट्ि होत जाईल व त्यामुळे समुद्र उकळू लागतील. त्यावळेी मानवजातीला दूरच्या 
ग्रहावर स्थलातंर कराव ेलागेल. परंतु शवेटी सूयइ हा थंड व जड गोळा होऊन पडेल. त्याच्या साचन्नध्यात 
जीवन अशक्य होईल. पि सवइि ताऱ्यािें हेि भचवतव्य असल्यामुळे संपूिइ ब्रह्माडं, औस्ष्ट्िकगतीच्या दुसऱ्या 
चनयमानुसार (प्रकरि १० पाहा) तपमान समान झाल्यामुळे मृत होईल. 
 

चतसऱ्या उत्तरािा संबंध आकाशगंगाचं्या र्चतहासाशी येतो. आकाशगंगा म्हिजे शकेडो दशलक्ष 
ताऱ्यािंा समुच्चय असतो. ग्रहमंडलासह आपला सूयइ एका आकाशगंगेिा भाग आहे. या आकाशगंगेिा 
पचरसर आपि रात्री आकाशात पाहू शकतो. र्तर आकाशगंगा सर्मपल नीहाचरकातं आढळतात. त्या आपल्या 
आकाशगंगेपासून चकत्येक दशलक्ष प्रकाशवष े र्तक्या अंतरावर आहेत. त्यातील कोित्याही दोन 
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आकाशगंगामंध्ये आचि आपली आकाशगंगा व त्या यामंध्ये केवळ प्रिंड पोकळी आहे. विइपटीय 
चनरीक्षिावंरून असे चदसून येते की जवळजवळ सवइ आकाशगंगा आपल्यापासून मोठ्या वगेाने दूर जात 
आहेत. हे चनरीक्षि प्रथम हबलने केले. आपल्या सूयइकुलापासून सर्मपल नीहाचरका जेवढी दूर तेवढा चतिा 
वगे अचधक असतो. प्रत्येक आकाशगंगा आपल्या मागावरून नेहमी एकाि वगेाने जात होती असे गृहीत 
धरून, ती कोठून आली हे आपि ठरव ूशकतो. त्या गिनेवरून असे चदसते की सवइ आकाशगंगा सुमारे दोन 
हजार दशलक्ष वषांपूवती  एकाि चठकािी एकमेकीजवळ होत्या. बहुधा त्या सवांिा चमळून फार मोठ्या 
तपमानािा एक प्रिडं गोळा झालेला असावा. 
 

या सवइ गिनातंील दोन हजार दशलक्ष वषे ही संख्या आियइजनक आहे. असे चदसते की, 
ब्रह्माडंािा, तसेि आपल्या सूयािा, आपल्या पथृ्वीिा प्रारंभ दोन हजार दशलक्ष वषांपूवती  झाला. आकाशस्थ 
ज्योतींवरून जी उत्क्रातंी व्यक्त होते त्यावरून हे सवइ तारे एकाि वळेी जन्मास आले असे चदसते. ती 
जन्मवळे भसू्तरशास्त्र व विइपटशास्त्र यातं नमूद करून ठेवली आहे. र्तकेि काय पि चवश्वात आपल्या 
मागाने जािाऱ्या ज्या उल्का पथृ्वीवर अडल्या गेल्या त्याचं्या जडद्रव्यावरही चकरिोत्सगाने चनमाि 
झालेल्या द्रव्याचं्या रूपाने त्याि जन्मतारखेिा चशक्का मारलेला आहे. कोण्याएकेकाळी दीस्प्तमान असा 
वायिूा प्रिंड गोळा होता, त्या आचदबीजापासून सवइ सृष्टी चनमाि झाली–अशा तऱ्हेने उत्क्रातंीच्या 
कहािीिी सुरुवात होते. 
 

एवढीि आपली चजज्ञासा आहे काय? चवज्ञानाने दोन हजार दशलक्ष वषार्तक्या दूरच्या 
र्चतहासािा मागोवा घेतला आहे. पि त्यापूवती  काय होते? तो वायिूा आद्य गोळा कसा अस्स्तत्वात आला ते 
आपल्याला चविारता येईल काय? 
 

जो कोिी हा प्रश्न चविारतो तो तत्त्वज्ञानाच्या प्रागंिात उतरतो; आचि जो वैज्ञाचनक या प्रश्नािे 
उत्तर देण्यािा प्रयत्न करतो तो तत्त्वज्ञ ठरतो. म्हिून आधुचनक तत्त्वज्ञ या प्रश्नािे काय उत्तर देईल त्यािे 
स्पष्टीकरि मी आता देिार आहे. 
 

बुचिचवलासी पितीच्या तत्त्वज्ञानंी या प्रश्नािे उत्तर चवश्वोत्पत्तीच्या कस्ल्पत कथा रिून चदले ककवा 
सजइनाच्या चक्रयेने शून्यातून जड चनमाि झाले अशा तऱ्हेिे चदले. अथात हे उत्तर म्हिजे प्रच्छन्नपिे 
“आम्हास माहीत नाही” असे सागंिे होय. याच्याही पुढे जाऊन “आम्हास हे कधीि समजिार नाही” अशी 
भचूमका घेिे म्हिजे नम्रतेच्या आवरिाखाली भचवष्ट्यकालात होिाऱ्या वैज्ञाचनक प्रगतीिा अंदाज घेण्याच्या 
आपल्या शक्तीिी अवास्तव घमेंड बाळगिे होय. 
 

आधुचनक तत्त्वज्ञ या प्रश्नािा वगेळ्या दृष्टीने चविार करतो. वैज्ञाचनकाला त्याच्या जबाबदारीतून 
मुक्त करेल असे चनचित स्वरूपािे उत्तर देण्यािे तो नाकारतो. अथइपूिइ रीतीने काय चविारता येईल हे 
चवशद करिे व संभवनीय अशी चवचवध उत्तरे कोिती त्यािंी रूपरेषा देिे एवढेि तो करू शकतो. कोिते 
उत्तर बरोबर आहे हे सागंण्यािे काम तो वैज्ञाचनकावर सोपचवतो. खरे म्हिजे या तार्मकक कायाला मदत 
करिारी खूप माचहती पदाथइचवज्ञानाने चमळचवली आहे व या प्रश्नािी आज माहीत असलेली संभवनीय उत्तरे 
अपुरी ठरली तर पुढील उत्तरे चमळचवण्यािे मागइही पदाथइचवज्ञान शोधून काढेल. 
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शून्यातून जडद्रव्य कसे चनमाि झाले असे चविारिे ककवा पचहल्या घटनेिे कारि या अथाने ककवा 
संपूिइ चवश्वािे कारि या अथाने पचहले कारि कोिते असे चविारिे हा काही अथइपूिइ प्रश्न नव्हे. कारिाच्या 
साहाय्याने स्पष्टीकरि देिे म्हिजे नंतर घटनेशी चनगचडत असलेल्या पूवइघटनेकडे सामान्य चनयमाच्या 
साहाय्याने बोट दाखचविे होय. जर एखादी घटना पचहली असेल तर चतला कारि असिार नाही. परंतु 
चवश्वात पचहली घटना असण्यािीही जरूरी नाही; प्रत्येक घटनेपूवती  दुसरी एक घटना असते व काल 
अनादी आहे अशी कल्पना आपि करू शकतो. दोन्ही चदशानंी काल अनंत आहे असे समजून घेण्यास 
कोितीि अडिि येत नाही. संख्याचं्या श्रेिीला अंत नाही व प्रत्येक संख्येहून मोठी अशी दुसरी संख्या 
असते हे आपिास माहीत आहे. जर आपि ऋि संख्यािंाही त्या श्रेिीत समावशे केला तर ह्या 
संख्याश्रेिीला आदीही राहिार नाही; कारि प्रत्येक संख्येहून एक लहान संख्या असतेि. आचदहीन व 
अंतहीन अशा अनंतात्मक संख्याश्रेिी गचितात हाताळल्या गेल्या आहेत. त्यातं काहीही चवरोधाभास नाही. 
काहीतरी एक पचहले कारि असले पाचहजे, काळाला कुठेतरी सुरुवात असली पाचहजे असा आके्षप घेिे ही 
अचशचक्षत मनािी प्रवृत्ती आहे. काळाच्या रिनेसंबधंी तकइ शास्त्र काहीही सागं शकत नाही. प्रारंभ नसलेल्या 
तसेि प्रारंभ असलेल्या अनंतात्मक श्रेिी कशा हाताळाव्यात ते तकइ शास्त्र सागंते. अनंताकडून येिाऱ्या व 
अनंताकडे जािाऱ्या अशा अनंत काळाचवषयी चवज्ञानाने जर पुरावा उपलब्ध करून चदला तर तकइ शास्त्र 
त्याला हरकत घेत नाही. 
 

स्पष्टीकरिाला कुठेतरी थाबंाविे लागेल, अनुत्तचरत प्रश्न राहिारि, हा चवज्ञानचवरोधी तत्त्वज्ञािंा 
एक आवडता युस्क्तवाद झाला आहे. परंतु असले प्रश्न रिताना शब्दािंा दुरुपयोग केलेला असतो. एका 
रिनेत अथइपूिइ असिारे शब्द दुसऱ्या रिनेत अथइहीन असू शकतात. ज्याला कधीि मूल झाले नाही असा 
बाप असू शकेल काय? या प्रश्नाकडे गंभीरपिे पाहिाऱ्या तत्त्वज्ञािा कोिीही उपहासि करील. परंतु 
पचहल्या घटनेिे कारि काय ककवा संपूिइ चवश्वािे कारि काय हा प्रश्न वरील प्रश्नापेक्षा अचधक अथइपूिइ 
ठरत नाही. “कारि” हा शब्द दोन गोष्टींतील संबधं दशइचवतो व चजथे एकि गोष्ट आहे चतथे तो गैरलागू 
ठरतो. संपूिइ चवश्वाला काहीही कारि असिार नाही. चवश्वाच्या केवळ व्याख्येमुळेि त्याच्या बाहेर असे 
काहीही असिार नाही की जे त्यािे कारि होऊ शकेल. अशा प्रकारिे प्रश्न म्हिजे ताचत्त्वक युस्क्तवाद 
नसून, ते केवळ पोकळ शब्दजंजाल असते. 
 

चवश्वािे कारि काय असे न चविारता, वैज्ञाचनक असा प्रश्न चविारतो की चवश्वाच्या चवद्यमान 
अवस्थेिे कारि काय आहे. चनसगइ–चनयमाच्या पचरभाषेत चवश्वाच्या स्वरूपािे स्पष्टीकरि देता देता जेवढे 
मागे जाता येईल तेवढे जािे. एवढेि त्यािे कायइ ठरते. आज ही वळे दोन हजार दशलक्ष वषांपूवती िी 
आहे—हा कालावधी पुष्ट्कळि मोठा आहे व खगोलशास्त्रीय चनरीक्षिावरून त्यािा र्चतहास चलचहिे हे 
पचहल्या प्रतीिे वैज्ञाचनक कायइ आहे. कधी तरी हा काल आिखी दोन हजार दशलक्ष वषांनी मागे नेला 
जाईल. 
 

हा काळ आम्ही मागे नेऊ र्स्च्छतो त्यािे कारि असे की, एखाद्या लहानशा जागेत ठासून भरलेला 
उष्ट्ि वायूिा गोळा व त्याभोवती मोकळे अवकाश ही आरंचभक अवस्था मानिे अयोग्य चदसते. ऐचतहाचसक 
दृष्ट्ट्या आधीच्या अवस्थेिा संदभइ देऊन स्पष्टीकरि करिे अगत्यािे ठरते. खूप काळ चटकून राचहली असेल 
अशी ती अवस्था नाही; कारि ती समतोल अवस्था नव्हे. कदाचित तो गोळा म्हिजे आपल्यासारख्याि 
उत्क्रातंीमधून गेलेल्या महाचवश्वातील एक नीहाचरका होय, असा त्या गोळ्यािा अथइ एक चदवस लावला 
जाईल. भचवष्ट्यकालातील एखादा दूरदशइक काय दाखवनू देईल ते आज आपिास माहीत नाही—
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कदाचित आपल्या प्रसरिशील चवश्वात समाचवष्ट नसलेल्या दूरवरच्या सर्मपल नीहाचरकाकंडील संदेश या 
दूरदशइकाकडून चमळू लागतील. [कॅचलफोर्मनयातील पवइतावर नव्यानेि बसचवलेल्या दुर्मबिीतून दुप्पट अंतरावरील तारे आचि 
आकाशगगंा यािें चनरीक्षि करता येईल. िंद्रावर जर दुर्मबि बसचवता आली तर आिखी चकती तरी लाबंच्या अंतरावरील चनरीक्षि करिे शक्य 
होईल. िंद्रावर वातावरि नसल्यामुळे आजच्या शतपट ककवा सहस्त्रपट अंतरावरील चवश्वािे चनरीक्षि करता येईल.] 
 

प्राथचमक वायचू्या गोळ्याचवषयी अचधक समाधानकारक उपपत्ती आर्न्स्टार्नच्या 
सापेक्षतावादावरून चमळते. आर्न्स्टार्नच्या मतानुसार चवश्व अनंत नसून बचंदस्त रीमानीय गोलीय 
अवकाश आहे. ह्यािा अथइ असा नव्हे की, चवश्व हे एका गोल कविात बचंदस्त आहे व तो गोल पुन्हा अनंत 
अवकाशाच्या कोंदिात आहे. त्यािा अथइ असा की समग्र अवकाश सान्त पि सीमाहीन आहे. आपि कोठेही 
असलो तरी आपल्याभोवती सवइ चदशातं अवकाश असते व त्यािे टोक दृष्टीत येत नाही. परंतु आपि जर 
सरळ रेषेने एकाि चदशते जाऊ लागलो तर एक चदवस आपि उलट चदशनेे आरंभकबदूकडे परत येऊ. या 
चत्रचमत अवकाशाच्या गुिधमांिी तुलना आपि पथृ्वीच्या चवारचमत पषृ्ठभागाच्या चदसून येिाऱ्या गुिधमांबरोबर 
करू शकतो. पथृ्वीिा कोिताही पषृ्ठभाग जवळ जवळ प्रतलाप्रमािे असल्यािे प्रत्ययास येते. हे सवइ तुकडे 
एकचत्रत केल्यास एक बंचदस्तपिा चनमाि होतो; कारि एकाि चदशनेे जािारा मािूस शवेटी 
आरंभकबदूकडेि परत येतो. युस्क्लडेतर भचूमतीच्या र्तर सवइ संकल्पनापं्रमािे अवकाशाच्या बचंदस्तपिािे 
चित्रीकरि मनःिक्षसूमोर करिे शक्य आहे. पि त्याला सराव पाचहजे. कमी गुंतागुंतीच्या भचूमतीय 
पचरस्स्थतीशी आपल्या मानचसक चक्रया जुळलेल्या असतात. त्यािा आपल्या मनावरील पचरिाम दूर 
होण्यािी आवश्यकता आहे. 
 

आर्न्स्टार्नच्या या संकल्पनात सुधारिा करून फ्रीडमान व लेम्येत्र हे गचिती असे मानतात की 
समग्र सान्त अवकाशािे के्षत्र स्स्थर नसून, ते प्रसरि पावते. आपि या प्रसरिािी तुलना, हवा भरत 
असताना फुगिाऱ्या रबरी फुग्याच्या प्रसरिाबरोबर करू शकतो. सुमारे दोन हजार दशलक्ष वषांपूवती  
चवश्वािा आकार लहान होता व ते आचदम वायनेू भरलेले होते. परंतु त्या वळेेपासून ते एकसारखे प्रसरि 
पावते आहे. त्या प्रसरिािा वगे दूर जािाऱ्या आकाशगंगाचं्या वगेावरून कळतो. सापेक्षतावादाच्या 
गचितावरून प्रसरिशील चवश्वािी शक्यता चनमाि होते. परंतु त्यावरून कोितेही चनःसंचदग्ध उत्तर चमळत 
नाही ही गोष्ट महत्त्वािी आहे. आर्न्स्टार्नच्या या समीकरिानंा गचितात चवकलन समीकरिे म्हितात. 
अशा समीकरिािंी अनेक सयुस्क्तक उत्तरे असू शकतात. यापंैकी कोिते उत्तर चनरीक्षिाशंी अचधकतम 
जुळते ते शोधून काढण्यािा प्रयत्न पदाथइवैज्ञाचनक करीत असतो. सध्या तरी खगोलशास्त्रातील पुरावा 
र्तका अपुरा आहे की त्यावरून चनरीक्षिाशी अचधकतम जुळिारे उत्तर चनचितपिे ठरचविे अवघड आहे. 
 

आरंचभक अवस्थेिा काल जेवढा जमेल तेवढा मागे ढकलण्यािे काम प्रत्येक वळेी चवज्ञानाच्या 
एखाद्या नवीन टप्प्यावर अवलंबून ठेवण्याऐवजी आपि जर असे एखादे सूत्र शोधू शकलो की ज्यावरून 
प्रत्येक अवस्थेिी पूवावस्था चनचित करता येईल व अशा प्रकारे अनाचद भतूकालापासूनच्या उत्क्रातंीिा 
प्रवास वर्मिता येईल तर ते चवश्वाच्या उत्पत्तीिे अचतशय समाधानकारक उत्तर ठरेल. चवश्वाच्या 
प्रसरिशीलतेमुळे ही शक्यता चनमाि होते; कारि सापेक्षतावादातील समीकरिावरून असे उत्तर चमळते 
की शून्य आकारापासून दोन हजार दशलक्ष वषांपूवती  होते तेवढ्या आकारािे चवश्व होण्यास लागलेला 
काळही अनंत होता. ककवा अनंत भतूकालातील त्या “प्रथम” अवस्थेतही चवश्वाला छोटेसे घनफळ होते 
असे थोडेसे चनराळे उत्तरही चमळू शकेल. या गचिती िौकटीत आपि पुढील अथािी भर घालू शकतो; 
जोपयंत चवश्वािा आकार लहान होता तोपयंत चवश्व व्यापिारा वाय ूस्स्थर होता. एका चवचशष्ट पचरमािाहून 
त्यािा आकार मोठा झाल्यानंतर तो वायू चनरचनराळ्या तुकड्यातं चवभागला गेला. गुरुत्वाकषइिामुळे त्या 
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तुकड्यािें रूपातंर होऊन तारे बनले. हा अथइ घेऊन, प्रसरिशील चवश्वाच्या गचिती सूत्राच्या साहाय्याने, 
समंजसपिे चविारता येिाऱ्या सवइ प्रश्नािंी उत्तरे देता येतात. ते सूत्र असे सागंिार नाही की, चवश्वािा 
आकार कधीकाळी शून्य होता ककवा अगदी लहान होता कारि त्या सूत्रात अनंतस्पशती  अचभकबदुता 
मानलेली असते. परंतु “अमुक एका अवस्थेिे कारि काय होते” अशा प्रकारच्या प्रश्नािंी उत्तरे त्या 
सूत्रावरून एका झटक्यात चमळतात. कारि प्रत्येक अवस्थेिी पूवावस्था त्यावरून माडंता येते. अशा तऱ्हेने 
कचनष्ठमय संख्येबाबतच्या प्रश्नाला जसे उत्तर देता येते तसे चवश्वाच्या उत्पत्तीबाबतच्या प्रश्नािेही उत्तर 
देता येते : प्रसरिशीलतेच्या सूत्रावरून असे उत्तर चमळते की, चवश्वाला सुरुवात अशी नाहीि; कालानुक्रमे 
माडंलेल्या मोजता येतील अशा अवस्थािंी ती एक अनंत श्रेिी आहे. हा अथइ खगोलशास्त्राकडून चमळिाऱ्या 
माचहतीशी सुसंगत आहे की नाही हे मात्र पाचहले पाचहजे. 
 

याि धतती वर पि काहीशी चभन्न संकल्पना एकडग्टनने माडंली. सीमाहीन चवश्वात टागंलेला वायिूा 
एक लहानसा गोळा समतोल अवस्थेत राहू शकत नसला तरी, दीस्प्तमान वायनेू भरलेले लहानसे बचंदस्त 
चवश्व बराि काळ चटकू शकते; कारि ते समतोल अवस्थेति असते. परंतु ती समतोल अवस्था अस्स्थर 
असल्यामुळे त्यात थोडासा जरी क्षोभ चनमाि झाला तरी त्या गोळ्यािे प्रसरि सुरू होते. त्यातून खगोलीय 
पदाथइचवज्ञानाच्या चनयमानंी स्पष्ट केलेली उत्क्रातंीिी प्रचक्रया सुरू होते. चतला बारा हजार दशलक्ष वषे 
लागतात. या संकल्पनेत अचभपे्रत असलेली अस्स्थरता सापेक्षतावादी समीकरिातून चनष्ट्पन्न होते असे 
दाखचवता येते. उत्क्रातंीच्या या दीघइ कालानंतर चवश्व पुन्हा एकदा समतोल अवस्थेला पोिते. परंतु 
औस्ष्ट्िक गतीच्या अपकषामुळे ते मृतवत होते. यािाि अथइ असा की ती समतोल अवस्था असते व 
थोड्याशा क्षोभाने त्यात महत्त्वािे बदल होऊ शकत नाहीत. चवश्वाच्या या चित्रािे डेमॉचक्रटस व एचपक्युरस 
याचं्या उपपत्तींशी आियइकारक साम्य आहे. त्याचं्या चसिातंानुसार अनंत काळपयंत अिू व्यवस्स्थत रीतीने 
गचतमान असताना एकदम एक लहानसा क्षोभ चनमाि झाला. या क्षोभामुळे त्याचं्या गचतव्यवस्थेत चक्रया-
प्रचतचक्रयाचं्या साखळीने गोंधळ चनमाि झाला व त्यातून आपल्या चवश्वािी जचटल रिना उत्क्रातं झाली. 
कोित्याही कारिाचशवाय एक लहान क्षोभ चनमाि होतो. या एचपक्युरसच्या गृहीत तत्त्वावर कठोर 
चनयतत्ववादाच्या पुरस्कत्यांनी पुष्ट्कळ वेळा आके्षप घेतले असले तरी अचनयतत्ववादी पदाथइचवज्ञानाच्या 
दृष्टीने एचपक्युरसिे गृहीत मान्य होण्यासारखे आहे. आचदम वायूिी स्पदंने यदृच्छेच्या चनयमाने घडत 
असतात. चवश्वािे प्रसरि सुरू होण्यार्तके मोठे स्पंदन यदृच्छेने चनमाि होण्यास फार दीघइ काळ लागला 
असे क्वाटंमयाचमकात मानता येते. चनयतत्ववादािा त्याग केल्यामुळे, उत्क्रातंीिा आरंभ चनर्ममतीमधून नव्हे 
तर यदृच्छेतून होतो अशी कल्पना करिे शक्य होते. हा आरंभदेखील क्रमाक्रमाने होत जातो. कारि 
यदृच्छाधीन स्पदंनापासून क्षोभापयंतच्या स्स्थत्यंतरात सातत्य असल्यामुळे तो आरंभ एका चवचशष्ट 
कालकबदूशी जोडता येत नाही. 
 

तथाचप याहून अचतशय चभन्न उत्तरािीही शक्यता आहे. कालािी चदशा औस्ष्ट्िकगतीच्या प्रचक्रयेच्या 
अपचरवतइनीयतेतून चनमाि होत असल्यामुळे तो संख्याशास्त्रीय प्रश्न ठरतो असा चनष्ट्कषइ कालाच्या क्रमाच्या 
अभ्यासावरून चनघतो (प्रकरि १० पाहा) ऊजा उच्च स्स्थतीकडून एकचवध तपमानाकडे “खाली उतरते” 
ही घटना चनःसंशयपिे चवश्वसनीय नसली तरी खूपशी संभवनीय आहे. म्हिून चवश्वािे “खाली उतरिे” 
देखील संख्याशास्त्रीय प्रश्न ठरतो व उलट प्रचक्रया घडिे असंभाव्य होत नाही. संपूिइ चवश्व “थोडा वेळ वर 
जाईल” या वाक्यातील “थोडा वळे” या शब्दप्रयोगािा अथइ चववाद्य आहे, कारि चवश्व जर “वर िढू 
लागेल” तर कालािी चदशा आज आहे त्याच्या उलट होईल आचि या काळात राहिारी मािसे याउलट 
चदशलेा “होण्यािी” म्हिजे भचवष्ट्योन्मुख चदशा म्हितील. वर चनदेचशलेली शक्यता बोल्झमानने चविारात 
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घेतली होती. या शक्यतेिा असा अथइ होतो की संपूिइ चवश्वािा एकचत्रत चविार केला तर, कालािा क्रम 
एका सरळ रेषेत आहे असे म्हिता येिार नाही. अंतगइत सुसंध क्रम असलेले कालािे अनेक धागे असतात व 
त्यािंी श्रेिी बनवनू एखाद्या महाकालात त्यािंा समावेश करता येत नाही. यापंैकी प्रत्येक धागा आपल्या 
दोन्ही टोकानंा, वाळवटंात लुप्त होिाऱ्या नदीप्रमािे अंचतम कबदूिी स्पष्ट खूि न ठेवता चवरून जाईल. 
खगोलशास्त्रज्ञ सागंतात तो, चवश्वािा यापूवती िा दोन हजार दशलक्ष वषांिा व यापुढील दहा हजार दशलक्ष 
वषांिा हा कालावधी अशा कालधाग्यापंैकी एक असेल. अशा तुकड्यातुकड्याचं्या कालाचवषयी अजून 
फारसे संशोधन झालेले नाही. परंतु कालाच्या समस्येिे एक संभवनीय उत्तर त्याने चमळते यात शकंा नाही. 
 

तसेि अशा प्रकारच्या कालाच्या चवश्लेषिािा चवश्वाच्या आरंभाच्या एकडग्टनच्या संकल्पनेशी संबंध 
लावला पाचहजे. एकडग्टनने दाखचवल्याप्रमािे या संकल्पनेत केवळ उत्क्रातंीच्या अवधीलाि काल असतो 
असे मानाव ेलागते; या धाग्यापूवती च्या व नंतरच्या समतोल अवस्थाचं्या दीघइ अवधींना काल असतो असे 
म्हिता येिार नाही. कारि त्या अपचरवतइनीय प्रचक्रया नव्हेत. त्यामुळे त्यानंा सातं म्हिण्याने ककवा अनंत 
म्हिण्याने फारसा फरक पडत नाही. त्यानंा सातं म्हिून पचहल्या स्स्थर अवधीपूवती  ककवा दुसऱ्या स्स्थर 
अवधीनंतर काय होते असे म्हििे म्हिजे महाकाल मानिे होय. परंतु आपि वर असे पाचहले आहे की अशा 
महाकालािी अथइपूिइ व्याख्या करता येत नाही. अनंत कालाच्या पट्टीने चवश्वाच्या स्वरूपािे विइन करण्यािे 
काही कारि चदसत नाही. कसेही झाले तरी ही पट्टी म्हिजे गचिती पिती आहे. चतला भौचतक 
वास्तवतेपासून काढलेल्या चनष्ट्कषांिा आधार नाही. एका कालातीत अवस्थेपासून दुसऱ्या कालातीत 
अवस्थेपयंत स्पष्ट असा सीचमत प्रारंभ अगर शवेट यािंी मदत न घेता, चवस्तार पाविाऱ्या एखाद्या सातं 
कालधाग्याच्या साहाय्याने जे जे अनुभवास येते त्यािे स्पष्टीकरि केव्हाही देता येते. 
 

चवश्वाच्या उत्पत्तीिी काही संभवनीय उत्तरे अशी वरीलप्रमािे आहेत. बरोबर उत्तर कोिते ते एक 
चदवस चवज्ञान ठरवले. बचंदस्त पि प्रसरिशील चवश्वािा प्रश्न अद्यापही वादािा आहे. सध्या उपलब्ध 
असलेला खगोलशास्त्रीय पुरावा याबाबत चनिायक नाही. बरोबर उत्तर चमळण्यासाठी आिखी खूप 
चनरीचक्षत सामग्री चमळण्यािी वाट पाहावी लागेल. [कॅचलफोर्मनयातील पवइतावर नव्यानेि बसचवलेल्या दुर्मबिीतून दुप्पट 
अंतरावरील तारे आचि आकाशगंगा यािें चनरीक्षि करता येईल. िंद्रावर जर दुर्मबि बसचवता आली तर आिखी चकती तरी लाबंच्या अंतरावरील 
चनरीक्षि करिे शक्य होईल. िंद्रावर वातावरि नसल्यामुळे आजच्या शतपट ककवा सहस्त्रपट अंतरावरील चवश्वािे चनरीक्षि करता येईल.] 
बरोबर उत्तर शोधण्यािा प्रश्न कचठि वाटला तरी, “आम्हाला ते कधीि कळिार नाही” या वाक्याने 
धसमुसळेपिाने उत्क्रातंीच्या चवविेनािा शवेट करण्यािे काहीही कारि नाही. हेि शवेटिे शब्द आहेत 
असे मानिाऱ्यानंी आपल्या प्रश्नािा पुनर्मविार करावा; त्यानंा असे आढळेल की ते जे काही चविारीत होते ते 
अथइहीन होते. चवश्वािे कारि काय हा प्रश्न चनरथइक आहे. कोित्याही वस्तुस्स्थचतचवषयक स्पष्टीकरिािी 
सुरुवात कोित्या तरी वस्तुस्स्थतीपासून होते. हा प्रश्न जमेल तेवढा मागे रेटून चवज्ञान त्याला अशा एका 
तार्मकक स्स्थतीस आिून ठेवते की त्यापासून अचधकतम स्पष्टीकरि चमळेल. 
 

चनरथइक प्रश्न तत्त्वज्ञानातून दूर करिे कचठि असते; कारि उत्तर देता येिार नाही असे प्रश्न 
चनमाि करण्यािी काही लोकािंी प्रवृत्ती असते. चवज्ञानािी शक्ती मयाचदत आहे, त्यािा अखेरिा पाया ज्ञान 
नसून श्रिा आहे हे चसि करण्यािी र्च्छा का होते यािे स्पष्टीकरि चशक्षि व मानसशास्त्र याचं्या आधारे देिे 
शक्य आहे. परंतु या र्च्छेला तकइ शास्त्रीय आधार नाही. उत्क्राचंतवादावरील व्याख्यानािा शवेट करताना, 
वैज्ञाचनकाला सोडचवता न येिारे प्रश्न आहेत यािा तथाकचथत पुरावा अचभमानाने देिारे वैज्ञाचनक आहेत. 
अशा मािसाचं्या उक्ती वैज्ञाचनक तत्त्वज्ञानाच्या अपूिइतेिा पुरावा म्हिून पुढे आिल्या जातात. पि त्याने 
एवढेि चसि होते की, श्रिेपुढे मान तुकचवण्यािी अपेक्षा करिाऱ्या तत्त्वज्ञािे आव्हान पेलू शकेल र्तका 
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पाठीिा बळकट किा वैज्ञाचनक चशक्षिाने वैज्ञाचनकाला चमळालेला नसतो. ज्याला सत्यािा शोध घ्यावयािा 
आहे त्याने श्रिेच्या गुंगीने आपली उत्कंठा शमव ू नये. चवज्ञान स्वायत्त आहे. आपल्या सीमेबाहेरील 
कुिािेही स्वाचमत्व ते मान्य करिार नाही. 
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१३. आधुणनक तकइ शास्त्र 
 

चिन्हात्मक तकइ शास्त्र हे वैज्ञाचनक तत्त्वज्ञानािे एक चवशषे फचलत आहे. गचितज्ज्ञाचं्या एका छोट्या 
गटािी ती प्रथम साकेंचतक चलपी होती. पि पुढे या तकइ शास्त्राकडे तत्त्वज्ञानाच्या चवद्याथ्यांिे अचधकाचधक 
लक्ष वेधले गेले व ते ताचत्त्वक चविारािें महत्त्वािे साधन बनले. तत्त्वज्ञानाच्या या नव्या शाखेिा ताचंत्रक 
अभ्यास करण्यास ज्यानंा वेळ नाही, त्याचं्यासाठी चिन्हात्मक तकइ शास्त्रािी उत्क्रातंी कसकशी होत गेली, 
त्यािे प्रश्न कोिते, त्याने चदलेली उत्तरे कोिती हे थोडक्यात पाहिे उपयुक्त ठरेल. 
 

तकइ शास्त्र हा ग्रीकािंा शोध आहे. यािा अथइ असा नव्हे की ग्रीकाचं्यापूवती  तकइ शुि चविार करिे 
कोिास माहीत नव्हते. तकइ शुि चविार हा चविारार्तकाि जुना आहे. प्रत्येक अिूक चविार तकइ शास्त्राच्या 
चनयमानुसार होत असतो. परंतु व्यवहारात चविार करताना अजाितेपिे हे चनयम वापरिे वगेळे व 
सैिाचंतक स्वरूपात त्यािंी संचहता करिे वगेळे. तार्मकक चनयमािें अशा प्रकारे योजनापूवइक संशोधन 
ॲचरस्टॉटलपासून सुरू झाले. 
 

आज ज्याला आपि तकइ शास्त्रातील एक चवशषे प्रकरि मानतो त्याच्या संशोधनावरि ॲचरस्टॉटलने 
आपले लक्ष कें चद्रत केले होते. त्याने वगानुमानािे म्हिजे वगाच्या सदस्यत्वासंबधंाच्या अनुमानािे चनयम 
सूत्रबि केले. वगइ म्हिजे माजंराचं्या ककवा मािसाचं्या वगासारखे सवइ प्रकारिे समूह ककवा समष्टी. 
सॉके्रचटस हा एक मािूस आहे हे तकइ शास्त्राच्या दृष्टीने वगइसदस्यत्वािे एक उदाहरि आहे : सॉके्रचटस 
मािसाचं्या वगािा सदस्य आहे असा त्यािा अथइ घ्यावयािा. वगाच्या सदस्यत्वासंबधंीच्या अनुमानाला 
संचवधान म्हितात. उदाहरिाथइ, “सवइ मािसे मत्यइ आहेत” व “सॉके्रचटस मािूस आहे” या दोन 
आधारचवधानावंरून “सॉके्रचटस मत्यइ आहे” असा चनष्ट्कषइ आपि काढतो. 
 

प्रथमदशइनी अशा प्रकारिे अनुमान क्षुल्लक वाटते; परंतु असे म्हिण्याने ॲचरस्टॉटलवर अन्याय 
होईल. ॲचरस्टॉटलने जे शोधून काढले ते हे की अनुमानाला आकार (Form) असतो. व तो त्याच्या आशया 
(Content) हून चभन्न असतो. सॉके्रचटसच्या वरील उदाहरिातील, आधार चवधाने व चनष्ट्कषइ यामंधील संबंध 
त्या त्या उले्लचखत वगांवर अवलंबनू नाही; तो संबंध योग्य अशा र्तर वगांबाबत व व्यक्तींबाबतही लागू 
पडतो. तार्मकक आकारािा अभ्यास करून ॲचरस्टॉटलने असे चनिायक पाऊल उिलले की त्यातून संपूिइ 
तकइ शास्त्रािी रिना झाली. तसेि त्याने तादात्म्य–चनयम व व्याघात–चनयम अशासारखी तकइ शास्त्रातील 
मूलभतू तत्त्व ेस्पष्टपिे सूत्रबि केली. 
 

परंतु ॲचरस्टॉटलने एकि पाऊल उिलले. त्याच्या तकइ शास्त्रात वैिाचरक चक्रयाचं्या काही चवचशष्ट 
आकारािंा समावशे होतो. तकइ शास्त्रात वगाबरोबरि, ‘संबधं’ ही असतात. संबधंात एक एक असे घटक 
नसतात. संबंधाने दोन ककवा तीन ककवा अचधकही घटक जोडले जात असतात. अब्राहम आयझॅकिा बाप 
आहे ही वस्तुस्स्थती अब्राहम व आयझॅक या दोघाशंी चनगचडत आहे व म्हिून ती व्यक्त करण्यासाठी “–िा 
बाप असिे” या संबधंािी जरूरी आहे. त्यािप्रमािे जर पॉलपेक्षा पीटर अचधक उंि असेल तर “—पेक्षा 
अचधक उंि असिे” हा त्या दोन व्यक्तीमधील संबंध आहे. संबंधाबाबतिी अनुमाने वगाच्या तकइ शास्त्राने 
व्यक्त करता येत नाहीत. उदाहरिाथइ, जर अब्राहम आयझॅकिा बाप असेल तर ॲचरस्टॉटलच्या 
तकइ शास्त्रावरून आयझॅक अब्राहमिा मुलगा आहे हे चसि करता येत नाही. अशा अनुमानािा आकार व्यक्त 
करिारे साधन त्याच्या तकइ शास्त्रात नाही. 



 

 

अनुक्रमणिका 

वगािे तकइ शास्त्र शोधून काढिाऱ्याला आपल्या कायािा चवस्तार करून संबंधािे तकइ शास्त्र उभे 
करिे फार कचठि गेले नसते असे वाटिे स्वाभाचवक आहे. कारि ग्रीकािंी भाषा आपल्या र्तकीि प्रगत 
होती व संबंध हाताळण्याला आवश्यक असिारे व्याकरिािे प्रकारही त्या काळी उपलब्ध होते. र्तकेि नव्हे 
तर संबधंािे अस्स्तत्वही ॲचरस्टॉटलला माहीत होते. पदाथइचवधावंरील आपल्या पुस्तकात अचतशय 
स्वच्छपिे तो असे स्पष्ट करतो की, “—पेक्षा मोठा असिे” अशा संबंधाला, तो संबधं ज्यानंा लागू पडतो 
अशा दोन गोष्टींिी जरूरी असते. परंतु त्याने अनुमानािी मीमासंा, संबधंािा समावशे होईल र्तकी व्यापक 
केली नाही. वगािे तकइ शास्त्र चलचहिाऱ्या या लेखकाला आपली तार्मकक मीमासंा पचरपूिइ करण्याला पुरेसा 
वळे चमळाला नसावा; कारि सद वस्तुमीमासंाचवषयक प्रश्नात त्याला अचधक आस्था असावी. परंतु मग 
त्याच्या चशष्ट्यवगापैकी एखाद्याने संबधंाच्या तकइ शास्त्रािे हे काम हाती घ्यावयास हवे होते. मात्र आियइ असे 
की, हेही घडले नाही. असे चदसते की, ॲचरस्टॉटलला त्याच्या तकइ शास्त्राच्या मयादा कधीि कळल्या 
नाहीत. त्याच्या चशष्ट्यानंी काही थोड्या तपचशलािी भर घातली तरी ते मूलतः गुरूच्या कायाच्या पलीकडे 
गेले नाहीत. आचि त्यापुढील शतकातही योग्य चदशते बदल झाला नाही. आद्य शास्त्रकाराने ज्या प्राथचमक 
अवस्थेपयंत तकइ शास्त्र आिून ठेवले ते दोन हजार वषपेयंत त्याि अवस्थेत राचहले असे या शास्त्रािे 
वैचशष्ट्ट्यपूिइ चित्र र्चतहासावरून चदसते. 
 

या ऐचतहाचसक घटनेिे स्पष्टीकरि कोिते? त्या दोन हजार वषांत गचितात व चवज्ञानात झालेल्या 
प्रगतीशी तुलना करता तकइ शास्त्र म्हिजे ज्ञानाच्या बागेतील एक खडकाळ भाग वाटतो. या गचतरोधािे 
कारि काय? 
 

तत्त्वज्ञानातील र्तर कोित्याही चवभागापेक्षा, तकइ शास्त्रात समस्या अचधक ताचंत्रक रीतीने 
हाताळाव्या लागतात. चित्रमय भाषेने तकइ शास्त्रािे प्रश्न सुटत नाहीत, तर त्यासाठी अिूक गचिती 
माडंिीिी आवश्यकता असते. ककबहुना गचितार्तकी ताचंत्रक भाषा वापरल्याखेरीज पुष्ट्कळ वेळा प्रश्नािी 
माडंिी करिे देखील अशक्य ठरते. अशा ताचंत्रक भाषेिी सुरुवात करून देण्यािे कायइ केल्याबद्दलिे श्रेय 
ॲचरस्टॉटल व त्याच्या संप्रदायाला चदले पाचहजे. त्यात काही थोडी चकरकोळ भर मध्ययुगात पडली. पि 
या दोन हजार वषांत या चदशनेे जे काही घडले ते र्तकेि. श्रेष्ठ गचितज्ञानंी आपल्या शास्त्रात अत्यंत प्रभावी 
तंत्रािी भर घातली असली तर तकइ शास्त्राच्या तंत्राकडे त्यािें दुलइक्षि झाले. खरे म्हिजे पारंपचरक 
तकइ शास्त्रािे असे केचवलवािे चित्र चदसते की त्या शास्त्रात कोिाही श्रेष्ठ मािसाने मन लावनू काम केले 
नाही. अमूतइ चविारावंर उपजति पकड असिारेही तकइ शास्त्राकडे आकर्मषत न होता, गचितशास्त्रात गुंग 
झाले. तेथे त्यानंा यशािी अचधक खात्री होती व ही गोष्ट ॲचरस्टॉटलच्या काळातही लागू पडते. पायथगॅोरस 
व युस्क्लड यासंारख्या गचितज्ञानंी गचिताच्या रिनेत खिती  घातलेले चवश्लेषि, ॲचरस्टॉटलच्या 
तकइ शास्त्रातील चवश्लेषिात्मक कामचगरीपेक्षा चकतीतरी श्रेष्ठ दजािे आहे. गचिती प्रकृतीच्या मनाच्या 
मदतीखेरीज तकइ शास्त्र बाल्यावस्थेत राहिे स्वाभाचवक होते. काटं जरी अचधक िागंले तकइ शास्त्र चनमाि 
करू शकला नाही तरी त्याला पचरस्स्थतीिी पूिइ जािीव होती. एकदा सुरुवात होऊन पुढे मात्र अचजबात 
प्रगती झाली नाही अशा प्रकारिे, तकइ शास्त्र हे एकमेव शास्त्र आहे याबद्दल त्याने आियइ व्यक्त केले आहे. 
 

तकइ शास्त्राकडे ज्यािे लक्ष गेले असा पचहला श्रेष्ठ गचिती म्हिजे लायस्ब्नट्झ होय. त्यािे चनष्ट्कषइ 
क्राचंतकारी होते. तकइ शास्त्रात चिन्हािंा उपयोग करण्यािा कायइक्रम त्याने हाती घेतला होता. अवकलन 
गचिताच्या संशोधनात त्याने जशी आपली बुचिमत्ता व शक्ती विेली, त्याि बुचिमते्तने व शक्तीने त्याने 
आपल्या कायइक्रमािा पाठलाग केला असता तर चिन्हात्मक तकइ शास्त्रािी प्रगती १५० वषांनी अलीकडे 
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आली असती. परंतु त्यािे कायइ तुटक तुटक झाले व त्याच्या काळी ते अज्ञात राचहले. एकोचिसाव्या 
शतकातील लेखकानंा त्याच्या पत्रावंरून व अप्रकाचशत हस्तचलचखतावरून ते एकचत्रत कराव े लागले. 
एकोचिसाव्या शतकाच्या मध्याला बूल, चड मॉगइन अशा गचितज्ञानंी, तकइ शास्त्रािी तत्त्व े गचिती पितीने 
चिन्हात्मक भाषेत माडंण्यािे कायइ हाती घेतले आचि त्यावळेी तकइ शास्त्राच्या र्चतहासाला चनिायक वळि 
लागले. जी. पीनो, सी. एस्. पायसइ, ई. श्रोडर, जी. फे्रजे, बी. रसेल अशा गचितींनी चिन्हात्मक 
तकइ शास्त्रािी रिना िालू ठेवली व र्चतहासाच्या मंिावर एका नवीन प्रकारच्या तत्त्वज्ञािंा—गचिती 
तकइ शास्त्रज्ञािंा—प्रवशे झाला. 
 

अवकाशाच्या व कालाच्या तत्त्वज्ञानाप्रमािेि हे नवीन तकइ शास्त्रही पारंपचरक तत्त्वज्ञानामधून न 
वाढता ते गचिताच्या भमूीत वाढले. ज्या के्षत्राकडे गचिती चविारसरिीिे र्तका वळे दुलइक्ष झाले होते, ते 
के्षत्र गचितातील चवचवध तंत्रापं्रमािेि ताचंत्रक पितीने हाताळिे शक्य आहे असे आढळून आले. चिन्हात्मक 
तकइ शास्त्रािी रिना झाल्याने एकोचिसाव्या शतकात तत्त्वज्ञानाला एक नवी देिगी चमळाली. वरील दृष्टीने 
जर चविाराच्या र्चतहासातील एकोचिसाव्या शतकाच्या स्थानाकडे पाचहले तर ही घटना साहचजक वाटते. 
सवइ चवज्ञानशाखातं यशस्वी रीतीने वापरता येईल असे तंत्र चनमाि करण्यािे कायइ तकइ शास्त्रावर 
सोपचवण्यात आले. त्याि वळेी तकइ शास्त्रातील तंत्राि उपयोग ज्ञानािा पाया शोधण्याच्या कामीही होऊ 
लागला. अथात शास्त्रीय चविारातील सुधारिा व गुंतागुंत यािा हा स्वाभाचवक पचरिाम वाटतो. अशा रीतीने 
गचितातील अत्यंत चवकचसत तंत्राने, ज्ञानाच्या उद्यानातील ओसाड प्रदेशािी, नागंरट सुरू झाली. 
 

तकइ शास्त्रामध्ये चिन्हािंा वापर करिे र्तके महत्त्वािे का आहे? िागंल्या गचितातल्या र्तकेि 
तकइ शास्त्रातही चिन्हानंा महत्त्व आहे. समजा, तुम्हाला पुढील प्रश्न चविारला : “जर पीटर पाि वषांनी 
लहान असता तर तो सहा वषांपूवती  पॉल जेवढा होता त्याच्या दुप्पट वयािा झाला असता, व पीटर जर नऊ 
वषांनी मोठा असता तर िार वषांपूवती  पॉल जेवढा होता त्याच्या चतप्पट झाला असता.” सवइ “जर”िा 
चविार करून हे गचित मनात सोडचवण्यािा प्रयत्न करा. थोड्याि वळेात जते्रतील पाळण्यात 
बसल्याप्रमािे तुमिे डोके गरगरू लागेल. आता एक कागद व पेन घ्या, पीटरच्या वयाला क्ष म्हिा व 
पॉलच्या वयाला य म्हिा आचि त्यातून चनमाि होिारी समीकरिे चलहून ती माध्यचमक शाळेतील पितीने 
सोडवा—आता तुम्हाला चिन्हािंा काय उपयोग असतो ते कळून येईल. तकइ शास्त्रातही अशा प्रकारिे प्रश्न 
असतात. “१९३८ साली स्क्लओपात्रा हयात होती व चतिा चववाह चहटलरशीही झालेला नव्हता व 
मुसोचलनीशीही झालेला नव्हता ही घटना सत्य नाही हे चनचित” या वाक्य–समूहािा अथइ काय? हा 
वाक्यसमूह चिन्हामंध्ये कसा चलहावयािा? ते तुम्हाला गचिती तकइ शास्त्रज्ञ दाखवनू देईल. त्यानंतर तो 
तुम्ही क्ष व य बाबत चशकलेल्या पितीिी एखादी चक्रया त्या चिन्हावर करील व त्या चवधानसमूहािे रूपातंर 
करून शवेटी त्यािा पुढीलप्रमािे अथइ सागेंल “१९३८ साली जर स्क्लओपात्रा हयात असती तर चतिा 
चववाह चहटलरशी ककवा मुसोचलनीशी झाला असता.” यातून उकलून दाखचवलेला हा अथइ राजकीयदृष्ट्ट्या 
फार महत्त्वािा आहे असे मला म्हिावयािे नाही; परंतु ह्या उदाहरिावरून चिन्हात्मक तंत्रािा उपयोग 
स्पष्ट होतो. अचधक महत्त्वाच्या प्रश्नात या पितीिा उपयोग कसा करता येतो हे येथे स्पष्ट करता येिार 
नाही. परंतु चवज्ञानातील ताचंत्रक प्रश्न सुसूत्र करण्यासाठी ते वापरले तर चिन्हात्मक चनदेशनािा येथेही 
उपयोग होईल हे उघड आहे. 
 

चिन्हात्मक चनदेशन केवळ प्रश्न सोडचवण्यािे साधन आहे र्तकेि नव्हे तर त्यामुळे अथइ चवशद 
होतो व तार्मकक चविाराच्या कायािा चवस्तार होतो. माझ्या एका चवद्याथ्याच्या मेंदूला मोटारीच्या अपघातात 
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थोडीशी र्जा पोिली होती. गुंतागुंतीच्या वाक्यािंा अथइ समजून घेताना कचठि जाते अशी त्यािी तक्रार 
होती. मी त्याला वर उल्लेचखलेल्या प्रकारिे गृहपाठ चदले. चिन्हात्मक चनदेशनाच्या मदतीने ते त्याने पुरे 
केल्यानंतर, एकदोन आठवड्यानंी, आपली चविारशक्ती खूप सुधारली असे त्याने मला साचंगतले. 
 

र्तकेि नव्हे तर भाषेच्या व्याकरिीय चवश्लेषिासाठीही चिन्हात्मक तकइ शास्त्रािा फार मोठा 
उपयोग होतो. आपि शाळेत चशकलो त्या व्याकरिािी वाढ तकइ शास्त्रातून झालेली आहे. भाषेिी रिना 
चिचत्रत करण्यासाठी ते काही योग्य साधन नव्हे. दुदैवाने संबधंािे तकइ शास्त्र रिण्याकडे ॲचरस्टॉटलने लक्ष 
न चदल्यामुळे, वैय्याकरिींिी अशी कल्पना झाली की प्रत्येक वाक्याला एक उदे्दश्य व एक चवधेय असलेि 
पाचहजे. अथात हा समज अनेक वाक्याचं्या बाबत अपुरा पडतो. हे खरे की “पीटर उंि आहे” या वाक्यात 
“पीटर” हे उदे्दश्य आहे व “उंि” हे चवधेय आहे. परंतु “पीटर पॉलपेक्षा उंि आहे” या वाक्यात “पीटर” व 
“पॉल” हे दोन्ही उदे्दश्य आहे. कारि ‘पेक्षा उंि’ हे चवधेय म्हिजे एक संबधं आहे. ॲचरस्टॉटलप्रिीत 
तकइ शास्त्रातून चनमाि झालेल्या भाषेच्या रिनेच्या गैरसमजामुळे, भाषाशास्त्रािी फार मोठी हानी झाली आहे. 
 

तकइ शास्त्रज्ञ व भाषाशास्त्रज्ञ याचं्या सहकायातून नवीन सुधारिा दृचष्टपथात येत आहेत. 
तकइ शास्त्रज्ञाच्या दृचष्टकोिातून चवशषेिे, चक्रयाचवशषेिे व चक्रयापदािे अथइ, काळ, प्रयोग आचि भाषेिी र्तर 
अनेक अंगे याकडे पाचहलें  की त्याचं्या स्वरूपावंर नवा प्रकाश पडतो. चनरचनराळ्या भाषािंा तौलचनक 
अभ्यास जर तटस्थ संदभइ पितीच्या म्हिजे चिन्हात्मक भाषेच्या आधारे केला तर त्यातून नवीन शक्यता 
चनमाि होतात. या चिन्हात्मक भाषेमुळे चनरचनराळ्या भाषातंील अथइप्रकटीकरिाच्या चवचवध पितींिा 
अभ्यास करिे शक्य होते. 
 

आतापयंत चिन्हात्मक चनदेशनाच्या व्यावहाचरक उपयोगािा आपि चविार केला. परंतु िागंल्या 
चनदेशनािे सैिाचंतक उपयोगही होत असतात; पूवती  लक्षात न आलेले प्रश्न शोधून काढिे व ते सोडचविे 
तकइ शास्त्रज्ञाला आता शक्य झाले आहे. 
 

चिन्हात्मक तकइ शास्त्रामुळे तकइ शास्त्र व गचित यामधील संबंधािा अभ्यास एका वगेळ्या 
दृचष्टकोिातून होऊ लागला आहे. वैिाचरक चनर्ममती हाताळण्यासाठी दोन अमूतइ शासे्त्र कशाला हवीत? हा 
प्रश्न बरांड रसेल व आल्फे्रड व्हार्टहेड यानंी हाती घेतला व ते अशा उत्तराप्रत आले की शवेटी गचित 
आचि तकइ शास्त्र अचभन्न असून, गचित ही संख्यात्मक उपयोगाच्या चवशषे हेतूने चवकचसत केलेली 
तकइ शास्त्रािीि एक शाखा आहे. जवळजवळ संपूिइपिे तकइ शास्त्राच्या चिन्हात्मक चनदेशनपितीने 
चलचहलेल्या एका मोठ्या पुस्तकात त्यानंी हा चनष्ट्कषइ काढला आहे. या चसितेत, संख्येिी व्याख्या करून 
रसेलने चनिायक पाऊल टाकले. त्याने असे दाखवनू चदले की, पूिांकािंी म्हिजे १, २, ३ र्त्यादी 
संख्यािंी व्याख्या केवळ तकइ शास्त्राच्या मूलभतू संकल्पनानंी करिे शक्य आहे. ही गोष्ट चिन्हात्मक 
चनदेशनािे साहाय्य न घेता चसि करिे कधीि शक्य झाले नसते. शब्दानंी बनलेली भाषा र्तकी गुंतागुंतीिी 
असते की र्तके जचटल संबंध चतच्यातून व्यक्त करता येत नाहीत. 
 

भचूमतीच्या चवकासापासून सुरू झालेली उत्क्रातंी, रसेलने, गचितािे तकइ शास्त्रात रूपातंर करून 
पूिइ केली. अनुभवपूवइ संश्लेषिात्मक तत्त्वािें चवच्छेदन असे मी त्या उत्क्रातंीिे विइन पूवती  केलेले आहे. 
केवळ भचूमतीि नव्हे तर अंकगचितही अनुभवपूवइ संश्लेषिात्मक तत्त्वाच्या स्वरूपािे आहे अशी काटंिी 
धारिा होती. अंकगचितािी मूलभतू तत्त्व ेशुि तकावरून चनष्ट्पन्न करता येत नाहीत हे चसि करून रसेलने 
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असे दाखवनू चदले की, गचिती अचनवायइता चवश्लेषिात्मक स्वरूपािी आहे. गचितातील कोितेही तत्त्व 
अनुभवपूवइ संश्लेषिात्मक नाही. 
 

परंतु तकइ शास्त्र जर चवश्लेषिात्मक असेल तर ते आशयहीन आहे. म्हिजे ते भौचतक वस्तूिे 
कोितेही गुिधमइ सागंत नाही. तकइ शास्त्र हे चवश्वाच्या काही सामान्य गुिधमािे विइन करिारे शास्त्र आहे, ते 
अस्स्तत्वाबाबतिे शास्त्र आहे ककवा अस्स्तत्वमीमाांसा (ontology) आहे असे मानण्यािा शुिबुचिवादी 
तत्त्वज्ञानंी वारंवार प्रयत्न केला आहे. “चवश्वातील प्रत्येक वस्तूिे स्वतःशी तादात्म्य असते” यासारखी तत्त्वे 
आपिास वस्तंूच्या गुिधमािी माचहती देतात असा त्यािंा चवश्वास होता. वरील तत्त्वावरून “तादात्म्य” या 
शब्दािा उपयोग कसा करावा यािी माचहती देिारी व्याख्या चमळते; या वाक्यावरून जे काही कळते ते 
र्तकेि की तो चनयम म्हिजे वस्तूिा गुिधमइ नाही तर एक भाषाशास्त्रीय चनयम आहे, याकडे त्यािें दुलइक्ष 
झाले. तकइ शास्त्र भाषेच्या चनयमािंी माडंिी करते—आचि म्हिूनि ते चवश्लेषिात्मक आहे व आशयहीन 
आहे. 
 

तकइ शास्त्रािे स्वरूप चवश्लेषिात्मक कसे आहे व त्यामुळे ते आशयहीन आहे असे का म्हिावे लागते 
यािे अचधक काटेकोर स्पष्टीकरि मी आता देिार आहे. तकइ शास्त्रामुळे वाक्ये अशा रीतीने जोडता येतात की 
त्यातून चनष्ट्पन्न होिाऱ्या संयुक्त वाक्यािी सत्यता घटक वाक्याचं्या सत्यतेवर अवलंबनू असत नाही. 
उदाहरिाथइ, “नेपोचलयन व सीझर यापंैकी कोिीही साठ वषेपयंत जगले नसतील तर, नेपोचलयन साठ 
वषपेयंत जगला नाही.” नेपोचलयन ककवा सीझर हे प्रत्यक्षात साठ वषपेयंत जगले हे खरे अथवा खोटे 
काहीही असले तरी वरील संयुक्त वाक्य खरेि आहे. या संयुक्त वाक्यावरून संबचंधत व्यक्ती चकती वषे 
जगल्या यािी माचहती चमळत नाही. यालाि चवधानािंी आशयहीनता म्हितात. दुसऱ्या बाजूने पाहाता, असे 
तार्मकक संबधं अचनवायइपिे खरे का असतात हेही या उदाहरिावरून स्पष्ट होते : ते खरे असतात; कारि 
अनुभवाने अथवा चनरीक्षिाने ते खोटे ठरचवता येत नाहीत. संदभइगं्रथ पाहून जर कोिाला असे आढळले की, 
नेपोचलयन िौपन्नाव्या वषती  मेला तर त्यावरून वरील संयुक्त वाक्य खोटे ठरत नाहीि, पि जरी गं्रथात असे 
आढळले की नेपोचलयन पासष्टाव्या वषती  मेला तरीही ते खोटे ठरत नाही. तार्मकक अचनवायइता व 
आशयहीनता ही एकि असतात व त्यामुळे तकइ शास्त्रािे स्वरूप चवश्लेषिात्मक ककवा पुनःकथनात्मक बनते. 
वर चदलेल्या उदाहरिाप्रमािे सवइ शुि तार्मकक चवधाने पुनःकथने असतात; ती काहीि माचहती सागंत 
नसतात. “उद्या पाऊस पडेल ककवा पडिार नाही” या आशयहीन चवधानावरून आपल्या ज्ञानात चजतपत 
भर पडेल चततपति शुि तार्मकक चवधानामुळे पडेल. तथाचप संयुक्त वाक्यािे चवश्लेषिात्मक स्वरूप लक्षात 
येिे नेहमीि र्तके सोपे असते असे नाही. उदाहरिाथइ, पुढील यंयुक्त वाक्य पाहा : “जर कोितीही दोन 
मािसे एकमेकावर पे्रम तरी करीत असतील ककवा एकमेकािंा वेारष तरी करीत असतील तर एक तरी मािूस 
असा असला पाचहजे की जो सवांवर पे्रम करतो ककवा प्रत्येक मािसागचिक असा एक मािूस असला 
पाचहजे की ज्यािा तो वेारष करतो.” तकइ शास्त्राने असे चसि होते की हे संयुक्त वाक्य चवश्लेषिात्मक आहे; 
परंतु त्यािे चवश्लेषिात्मक स्वरूप उघड आहे असे म्हिता येत नाही. 
 

गचितािे स्वरूप चवश्लेषिात्मक आहे या रसेलच्या संकल्पनेमुळे अनेकाचं्या मनात खळबळ 
माजली. आपल्या शास्त्रािा या पितीने अथइ केल्याने गचिती चनयम तार्मकक तत्त्वार्तकेि आशयहीन 
ठरतात म्हिून काही गचितींनी त्या अथाबद्दल नापसंती व्यक्त केली आहे. असा दृचष्टकोि घेण्याने 
तकइ शास्त्राच्या स्वरूपाबद्दलिा त्यािंा गैरसमजि केवळ व्यक्त होतो. गचिताला चवश्लेषिात्मक म्हटल्याने 
गचिती चविारािी अप्रचतष्ठा होत नाही. गचिती चविार चवश्लेषिात्मक स्वरूपािा असल्याने तो उपयोगी 
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ठरतो; गचिती प्रमेये आशयहीन असल्याने त्याचं्यावर चनःसंशयपिे चवसंबता येते आचि चनसगइ–चवज्ञानात 
त्यािंा उपयोग करताना अडिि येत नाही. गचिताच्या उपयोगामुळे वैज्ञाचनक चनष्ट्कषइ अयथाथइ ठरेल असे 
घडिार नाही, कारि चवज्ञानाला अमान्य असलेला कोिताही आशय गचिताच्या उपयोगामुळे गुप्तपिे 
चवज्ञानात घुसत नसतो. तथाचप गचिती संबधं आशयहीन असतात यािा अथइ असा नव्हे की ते शोधून काढिे 
सोपे आहे. पूवती  स्पष्ट केल्याप्रमािे आशयहीन संबंध शोधिे हे अत्यंत कचठि काम होऊ शकते. गचितासाठी 
लागिारे प्रिंड श्रम व उत्तुंग प्रचतमा ही गचिती संशोधनाच्या दूरगामी पचरिामकारकतेिा पुरावा आहे. 
 

एकोचिसाव्या शतकात रिल्या गेलेल्या एका नवीन गचिती शाखेच्या माडंिीत चिन्हात्मक 
तकइ शास्त्रािा मोठा उपयोग करण्यात आलेला आहे : ती शाखा म्हिजे संि–चसिातं. ॲचरस्टॉटलच्या 
तकइ शास्त्राच्या संदभात स्पष्ट केलेल्या “वगइ” या शब्दािा जो अथइ तोि “संि” या शब्दािा अथइ आहे. परंतु 
ॲचरस्टॉटलच्या वगइकलनापेक्षा एकोचिसाव्या शतकातील गचितज्ञानंी चवकचसत केलेला वगइ –चसिातं 
फार चभन्न आहे. आजिा काळ व ॲचरस्टॉटलिा काळ यात आगगाडी व बैलगाडी र्तका फरक असताना 
अजूनही तकइ शास्त्रािी नेहमीच्या क्रचमक पुस्तकािी पाने ॲचरस्टॉटलच्या वगाधाचरत तकइ शास्त्राने का 
भरलेली असतात ते कळिे कचठि आहे. 
 

परंतु चिन्हात्मक तकइ शास्त्रामुळे तकइ शास्त्रज्ञानंा नेहमीि यश चमळाले आहे असे नाही. तेथेही त्यानंा 
अडििी आल्या आहेत. रसेलने त्या शोधून काढल्या व वगाच्या चसिातंातील व्याघातापत्तींच्या वारारा त्याने 
त्या दाखवनू चदल्या आहेत. एका उदाहरिावरून अडिि स्पष्ट होईल. 
 

जेव्हा आपि एखाद्या गुिािा चविार करतो तेव्हा तो गुि त्या गुिालाही आहे की नाही असा प्रश्न 
चविारू शकतो. साधारितः असे होत नाही. उदाहरिाथइ, लाल हा गुि लाल नाही. अन्य काही गुिाबंाबत 
गोष्ट वगेळी आहे. उदाहरिाथइ, कल्पनीय हा गुि कल्पनीय आहे, णनणित केलेला हा गुि चनचित केलेला 
आहे, “जुना” हा गुि जुना आहे, कारि तो र्चतहासपूवइ कालातही अस्स्तत्वात होता. दुसऱ्या प्रकारच्या 
गुिासाठी आपि णवधेयनीय हा शब्द वापरू; व र्तर गुिानंा अणवधेयनीय म्हिू. हे वगती करि सवंकष आहे; 
प्रत्येक गुि एक तर चवधेयनीय असतो ककवा अचवधेयनीय तरी असतो. मग अणवधेयनीय हा गुि कोित्या 
वगात घालावयािा? 
 

आता असे समजा की, अणवधेयनीय चवधेयनीय आहे. मग कल्पनीय प्रमािे तो ज्या गुिधमािे 
प्रचतचनचधत्व करतो तो गुि त्याच्याकडे आहे, असे होईल. म्हिजे अणवधेयनीय अचवधेयनीय आहे. आता 
असे समजा की, अणवधेयनीय अचवधेयनीय आहे. आपल्या गृहीतािा अथइ असा होतो की अणवधेयनीय ज्या 
गुिधमािे प्रचतचनचधत्व करते तो गुि त्याच्याकडे आहे. म्हिजे अचवधेयनीय चवधेयनीय ठरते. अचवधेयनीय 
हा गुि कोित्याही वगात टाकला तरी व्याघात येतोि. 
 

अशा प्रकारच्या व्याघातापत्ती म्हिजे एक गंभीर समस्या आहे; तकइ शास्त्र जर संपूिइपिे चवश्वसनीय 
व्हावयािे असेल तर त्यातून केव्हाही व्याघात चनष्ट्पन्न होिार नाही यािी हमी चमळाली पाचहजे. प्रािीन 
तकइ शास्त्रज्ञानंीही व्याघातापत्ती रिल्या होत्या. त्यापंैकी झेनोिा चवरोधाभास सवइश्रुत आहे. तथाचप त्यापंैकी 
बहुतेक चवरोधाभास वगाच्या आधुचनक चसिातंात, अनांताची संकल्पना अचधक काळजीपूवइक हाताळल्यामुळे 
ते नाहीसे झाले आहेत. रसेलच्या व्याघातापत्तीसाठी मात्र अचधक जहाल उपायािी जरूरी आहे. त्या 
व्याघातापत्तीवरून असे चदसते की शब्दाचं्या प्रत्येक जुळिीला अथइपूिइ चवधान म्हिता येिार नाही व काही 
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शब्दाचं्या जुळिीला वाक्यािा आकार असला तरी त्यातून अथइ चनष्ट्पन्न होत नाही. उदाहरिाथइ, “चनचित 
केलेला हा गुिधमइ णनणित केलेला आहे” हे वाक्य प्रथमदशइनी जरी समंजस वाटले तरी ते अथइपूिइ 
वाक्याचं्या के्षत्राबाहेर ठेवले पाचहजे. रसेलने “प्रकार–चसिातंात” (Theory of Types) भाषेच्या 
वापराबाबतिी बधंने साचंगतली आहेत. गुिधमािा गुिधमइ वस्तूच्या गुिधमाहून उच्चतर प्रकारिा आहे. 
असा फरक केल्याने या व्याघातापत्तीिी रिना अशक्य होते व तकइ शास्त्रािी व्याघातापत्तीपासून सुटका होते. 
 

तकइ शास्त्रज्ञ याहून वगेळ्या प्रकारच्या व्याघातापत्ती शोधून काढिार नाहीत यािी आपि खात्री देऊ 
शकतो काय? तकइ शास्त्र स्वतः अंतर्मवरोधापासून मुक्त आहे यािी हमी आपि देऊ शकतो काय? या प्रश्नािा 
आपल्या काळातील एक श्रेष्ठ जमइन गचिती, डी. चहलबटइ याने चविार केला आहे. तकइ शास्त्र व गचित 
अंतर्मवरोधापासून मुक्त आहेत हे चसि करण्याच्या उदे्दशाने त्याने दीघइ संशोधनास प्रारंभ केला. त्याच्या 
पाठोपाठ र्तरानंीही ते कायइ िालू ठेवले. पि आतापयंत काही साध्या तार्मकक पितींपुरतीि ही चसिता 
देण्यात आलेली आहे. आधुचनक गचितज्ञ ज्या स्क्लष्ट गचिती पिती उपयोगात आितात, त्याबंाबत ही गोष्ट 
चसि करताना अनेक अडििी चनमाि झाल्या. त्यामुळे सुसंगती चसि करण्यािा चहलबटइिा प्रयत्न यशस्वी 
करून दाखचवता येईल काय हा एक प्रश्नि आहे. या प्रश्नािे उत्तर काय येईल हा आधुचनक तकइ शास्त्रातील 
एक न सुटलेला प्रश्न आहे. आधुचनक तकइ शास्त्रातही यासारखे न सुटलेले प्रश्न आहेत, यावरून तेथेही 
अचधक संशोधनािी जरूरी आहे हे स्पष्ट होते. पारंपचरक तकइ शास्त्राने कधी कल्पनाही केली नव्हती अशा 
प्रकारिे खूप चवश्लेषि अजून व्हावयािे आहे. 
 

व्याघातापत्ती व प्रकार-चसिातं याचं्या अभ्यासातून एक अचतशय महत्त्वािा फरक चनमाि होतो : तो 
म्हिजे भाषा आचि अणधभाषा (Metalanguage) यातील फरक होय. (Metalanguage हा शब्द Mata 
म्हिजे पचलकडील या ग्रीक शब्दावरून आला आहे.) नेहमीिी भाषा पदाथाबद्दल सागंते तर अचधभाषा 
भाषेबद्दलि बोलते; आपि जेव्हा भाषेबाबतिे चसिातं रितो तेव्हा आपि अचधभाषेत बोलत असतो. 
“शब्द”, “वाक्य” र्त्यादी शब्द अचधभाषेतील आहेत. भाषेकडून अचधभाषेकडे होिारे संक्रमि व्यक्त 
करण्यासाठी अवतरि चिन्हािंा उपयोग केला जातो; आपि जेव्हा “पीटर” या शब्दाचवषयी बोलतो तेव्हा 
आपि तो अवतरि चिन्हात चलचहतो व अशा रीतीने त्या मािसाचवषयी बोलत नाही असे दशइचवतो. 
उदाहरिाथइ, “पीटर” या शब्दात तीन अक्षरे आहेत, तर पीटर बेसबॉल खेळतो. जर या दोन भाषा 
चमसळल्या तर काही व्याघातापत्ती चनमाि होतील म्हिून या दोन भाषाचं्या पातळीत फरक करिे ही 
तकइ शास्त्रातील पचहली गरज आहे. “मी अगदी आता काय म्हितो आहे ते खोटे आहे” यातून व्याघात 
चनमाि होतो. कारि जर ते खरे असेल तर ते खोटे आहे व जर ते खोटे असेल तर ते खरे होईल. अशा 
तऱ्हेिे वाक्य अथइहीन मानले पाचहजे : कारि ते स्वतःचवषयी बोलते व त्यामुळे भाषेच्या पातळीमध्ये जो 
फरक करावयास हवा तो केला जात नाही. 
 

अचधभाषेच्या अभ्यासातून संकेतािंा सामान्य चसिातं चनमाि झाला. त्यास सेमसॅ्न्िक्स ककवा 
सेणमऑणिक्स म्हिजे वाक्यरिनाशास्त्र असे म्हितात. त्या चसिातंात भाचषक व्यक्तीकरिाच्या सवइ 
आकाराच्या गुिधमांिे चववेिन केलेले असते. संकेतामध्ये वाहतूकचनयंत्रिातील चिन्हािंा ककवा चित्रािंाही 
समावशे होतो. कारि ती चिन्हे अथांिी देवाि-घेवाि करण्यािे साधन म्हिून रेखीव भाषेप्रमािे वापरली 
जातात. काव्य ककवा वक्त्यािी भाषा अशासारख्या अत्यंत भावनाप्रधान भाषासंकेतािंा अभ्यास आधुचनक 
मानसशास्त्राच्या मदतीने या संकेत चसिातंात केला जातो. भाषेच्या फक्त बोधात्मक उपयोगािे स्पष्टीकरि 
तकइ शास्त्राने चमळते; भाषेिा साधन म्हिून उपयोग कसा होतो याच्या अभ्यासासाठी दुसऱ्या शास्त्रािी म्हिजे 
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सेमचॅटक्सिी जरूरी आहे. अशा रीतीने अवािीन तकइ शास्त्राच्या उदयामुळे आिखी एक शास्त्र चनमाि झाले. 
तकइ शुि चवश्लेषि करताना भाषेिे जे गुिधमइ वगळले जातात व वगळले पाचहजेत त्यािंा अभ्यास या 
शास्त्रात केला जातो. 
 

चिन्हात्मक तकइ शास्त्रािा उपयोग गचितात तर होतोि. चशवाय र्तर शास्त्रातंही त्यास महत्त्वािे 
स्थान आहे. क्वाटंमयाचमकामधून काही अशी चवधाने चनष्ट्पन्न होतात की ज्यािंी खरी ककवा खोटी अशी एकि 
चनिायक प्रतीती चमळत नाही. (प्रकरि ११ पाहा). पदाथइवैज्ञाचनकानंा आढळलेल्या अशा चवधानािंा 
समावशे चत्रमूल्य तकइ शास्त्राच्या िौकटीत करिे शक्य झाले. या तकइ शास्त्रात खरे आचि खोटे या दोन 
मूल्याचं्यामध्ये अचनयत अशी एक चवधा मान्य केली गेली आहे. अशा प्रकारच्या तकइ शास्त्रािा चवकास त्याच्या 
पदाथइचवज्ञानातील उपयोगािी कल्पना येण्यापूवती ि झाला होता. या तकइ शास्त्रािा त्यािप्रमािे र्तर 
अनेकमूल्यात्मक तकइ शास्त्रािा चवकास चिन्हात्मक तकइ शास्त्राच्या मदतीने झाला. अशा एका तकइ शास्त्रात खरे 
ककवा खोटे अशा दोन मूल्याऐंवजी, संभाव्यतेिी शून्यापासून एकापयंत अखंचडत मूल्ये असलेला मानदंड 
वापरला जातो व त्यािा संभाव्यतेिा अथइ लावण्यासाठी उपयोग केला जातो. 
 

र्तकेि नव्हे तर चिन्हात्मक तकइ शास्त्रािा उपयोग जीवशास्त्रातही होतो व सामाचजक शास्त्रातही ते 
उपयोगी ठरण्यािी जबरदस्त शक्यता आहे. तसेि तार्मकक प्रश्नािें, र्लेक्रॉचनक गिकयंत्राला पुरवता 
येईल असे चलप्यंतर करण्यासाठीही त्यािा उपयोग होऊ शकेल. आचि अशा तऱ्हेिा आधुचनक यंत्र-मानव, 
आज ज्याप्रमािे गचिती प्रश्न सोडचवतो त्याप्रमािे मानवी शक्तीपचलकडील तकइ शास्त्रीय प्रश्नही एक चदवस 
खात्रीने सोडवले. लायस्ब्नट्झने असे मत माडंले आहे की, चिन्हात्मक तकइ शास्त्रािा जर पुरेसा चवकास 
केला गेला तर चवज्ञानातील सवइ चववाद्य प्रश्न सोडचवता येतील : एकमेकाचवरुि युस्क्तवाद करण्याऐवजी 
वैज्ञाचनक म्हितील Calculemus म्हिजे “आपि त्यािे गचित करू.” याचंत्रक चक्रया नैगमचनक 
तकइ शास्त्रापुरत्या मयाचदत असतात व त्यािें यश यंत्रिालकाने यंत्राला पुरचवलेल्या आधारचवधानाचं्या 
गुिवते्तवर अवलंबून असते. अशा पचरस्स्थतीत चववाद्य असे काही प्रश्न जरी यंत्राने सोडचवले तरी आजिा 
तकइ शास्त्रज्ञ समाधान मानेल. 
 

तकइ शास्त्र हा तत्त्वज्ञानािा ताचंत्रक भाग आहे व म्हिून ते तत्त्वज्ञानाच्या अभ्यासासाठी अचनवायइ 
ठरते. जुन्या पठडीतील तत्त्वज्ञ, ताचंत्रक अिूकतेला घाबरून, चिन्हात्मक तकइ शास्त्र तत्त्वज्ञानाच्या बाहेर 
ठेविे व ते गचितज्ञाकडे सोपचविे अचधक पसंत करतील. तरुि चपढी मात्र तकइ शास्त्राच्या प्राथचमक वगात 
चिन्हात्मक संकेतािें चशक्षि चमळाल्यामुळे, या नवीन प्रकारच्या तकइ शास्त्रािी ककमत जािून आहे. त्यामुळे ही 
चपढी त्यािा उपयोग करण्यािा आग्रह धरते. र्तर सवइ साकेंचतक तंत्रापं्रमािे चिन्हात्मक तकइ शास्त्रही 
चवद्याथ्यांना प्रथम जड व गोंधळून टाकिारे वाटते. काही काळ सराव झाल्यानंतर मात्र या नवीन तंत्रामुळे 
तार्मकक आकलन सोपे होते व चविार स्वच्छ होतात हे कळून येते. चिन्हात्मक तकइ शास्त्र चशकचवण्याबाबतिा 
माझा अनुभव असा आहे की सुरवातीला बहुसंख्य चवद्याथती  संकेताचं्या आकृचतबंधानंा घाबरतात व त्यािंा 
चतटकारा करतात. पि साधारिपिे एकदोन आठवडे सराव झाल्यावर चित्र बदलते व संपूिइ वगइभर 
चिन्हािंा उपयोग करण्यासाठी आियइकारक उत्साह चदसून येतो. ज्यानंा चिन्हािंा वापर पूिइपिे कधीि 
कळला नाही व जे नेहमीि त्याचवषयी नापसंती दशइचवतात असे चवद्याथती  अचतशय थोडे. 
 

चिन्हात्मक तकइ शास्त्रािे दुदैव असे की एक तर त्यािा चतटकारा केला जातो ककवा अचतशय 
उत्साहाने त्यािे स्वागत केले जाते. दुसऱ्या अवस्थेपयंत जे वैज्ञाचनक पोिू शकत नाहीत ते वैज्ञाचनक 
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तत्त्वज्ञानाखेरीज र्तर के्षत्रात अचधक िागंली कामचगरी करू शकतील व मानवी चविारशक्तीिा जेथे कमी 
अमूतइ उपयोग करावा लागतो तेथे यशस्वी होतील. 
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१४. प्राक्कथनात्मक ज्ञान 
 

मागील प्रकरिात चवविेन केलेले चिन्हात्मक तकइ शास्त्र हे चवगामी तकइ शास्त्र होय. तार्मकक 
अचनवायइता हे ज्यािें व्यवच्छेदक लक्षि आहे अशा चविारचक्रया त्यात हाताळलेल्या असतात. अनुभवाचश्रत 
चवज्ञानात चनगामी तकािा भरपूर उपयोग होत असला तरी तेथे आिखी एका प्रकाराच्या तकइ शास्त्रािी 
जरूरी असते. त्याला चवगामी तकइ शास्त्र म्हितात. कारि त्यात चवगमनािा उपयोग केलेला असतो. 
 

चवगामी अनुमान व चनगामी अनुमान यातील मुख्य फरक म्हिजे चवगामी अनुमान आशयहीन नसते 
व त्यातून आधारचवधानात समाचवष्ट नसलेले चनष्ट्कषइ चनष्ट्पन्न होत असतात. सवइ कावळे काळे असतात हा 
चनष्ट्कषइ, आतापयइत पाचहलेले सवइ कावळे काळे होते या आधारचवधानात तार्मककदृष्ट्ट्या समाचवष्ट नाही; 
आधारचवधान खरे असूनही चनष्ट्कषइ खोटा होऊ शकेल. पूवती िे चनरीक्षि एकचत्रत करण्याच्या काहीसे 
पचलकडे जाण्याच्या हेतूने, काही नवीन शोधून काढण्यासाठी, वैज्ञाचनक पितीिे साधन म्हिून चवगमन 
वापरले जाते. चवगामी अनुमान हे प्राक्कथनात्मक ज्ञानािे साधन आहे. 
 

वैज्ञाचनक पितीसाठी चवगामी अनुमान अचनवायइ आहे ही गोष्ट स्पष्टपिे प्रथम बेकनने ओळखली. 
तत्त्वज्ञानाच्या र्चतहासात त्यािे स्थान चवगमनाच्या पे्रचषतािे आहे. परंतु या पितीत अचनवायइतेिा अभाव 
असतो व िुकीच्या चनष्ट्कषािी शक्यता असते, हा कमकुवतपिा त्याने ओळखला होता. चवगामी अनुमान–
पिती सुधारण्यािे त्याने प्रयत्न केले पि ते यशस्वी झाले नाहीत; आधुचनक वैज्ञाचनक वापरतात त्या 
अभ्युपगम–णनष्ट्कषइ–प्रतीतीमधील चवगामी अनुमान अचधक स्क्लष्ट स्वरूपािे असले तरी बेकनच्या साध्या 
चवगमनापेक्षा ते चकतीतरी श्रेष्ठ आहे. परंतु या पितीतदेखील तार्मकक अचनवायइता चमळू शकत नाही; चतिे 
चनष्ट्कषइही िुकीिे ठरू शकतात. चनगामी तकइ शास्त्रातील चवश्वसनीयता प्राक्कथनात्मक ज्ञानात चमळवता 
येिार नाही. 
 

अभ्युपगम–चनष्ट्कषइ–प्रतीतीिी ककवा स्पष्टीकरिात्मक णवगमनाची तत्त्वज्ञानंी आचि वैज्ञाचनकानंी 
भरपूर ििा केली आहे. पि त्याच्या तार्मकक स्वरूपाबाबत गैरसमज आहेत. चसिातंावरून चनरीक्षिीय 
घटनािें अनुमान सामान्यतः गचिती पितीने केलेले असते व त्यामुळे काही तत्त्वज्ञानंा असा चवश्वास वाटतो 
की चनगामी तकाच्या आधारे चसिातं प्रस्थाचपत करता येतात. परंतु ही कल्पना ग्राह्य नाही. कारि एखादा 
चसिातं स्वीकारावयािा की नाही हे चसिातंावरून चमळिाऱ्या घटनाचं्या अनुमानावर ठरत नसते तर 
घटनावंरून चमळिाऱ्या चसिातंाच्या अनुमानावर ठरत असते; आचि हे अनुमान चनगामी नसते तर चवगामी 
असते. आपल्या हाती असते ती चनरीचक्षत सामग्री आचि या प्रस्थाचपत ज्ञानावर चसिातं खरा ठरावयािा 
असतो. 
 

र्तकिे नव्हे तर चवगामी अनुमान प्रत्यक्षात ज्या रीतीने केले जाते त्यावरून तत्वज्ञािंा दुसरा एक 
गैरसमज चनमाि झाला. सामान्यतः चसिातं शोधून काढिारा वैज्ञाचनक अंदाजानेि आपल्या चसिातंापयंत 
येत असतो; अमुक एका पितीने आपल्याला तो चसिातं सापडला असे तो सागंू शकत नाही; घटनाशंी 
जुळिारे गृहीत तत्त्व आपिास अंतज्ञानाने चदसले, ते तत्त्व सत्य आहे असे वाटले, एवढेि तो म्हिू शकतो. 
संशोधनाच्या या मानसशास्त्रीय विइनावरून काही तत्त्वज्ञांनी असा गैरसमज करून घेतला की घडिाऱ्या 
घटनाकंडून त्याबाबतच्या चसिातंाकडे जाण्यास काही तार्मकक संबधं असति नाही आचि म्हिून 
अभ्युपगम–चनष्ट्कषइ–प्रतीती पितीला तार्मकक अथइ देताि येत नाही असा पक्ष त्यानंी घेतला. त्याचं्या दृष्टीने 
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चनगामी अनुमान करिे हे केवळ अंदाज करिे असून ते तार्मकक चवश्लेषिाच्या कके्षबाहेरिे आहे. हे तत्त्वज्ञ 
र्कडे लक्ष देत नाहीत की जो वैज्ञाचनक एखाद्या चसिातंािा शोध लावतो तोि वैज्ञाचनक आपल्या अंदाजाला 
घटनाकंडून पुष्टी चमळते यािी खात्री झाल्यानंतरि तो र्तरानंा सागंतो. अशा प्रकारे आपल्या चसिांतािे 
समथइन करता येते म्हिून तर तो वैज्ञाचनक चवगामी अनुमान करीत असतो. आपल्या चसिातंावरून केवळ 
घटनाि चनष्ट्पन्न करता येतात असे नाही तर घटनामुंळे आपला चसिातंही संभवनीय ठरतो आचि म्हिून तो 
पुढील चनरीक्षिीय घटनािें प्राक्कथन करण्यासाठी वापरता येतो असे तो म्हित असतो. चसिातं 
शोधण्यासाठी नव्हे तर चनरीक्षिीय घटनानंी त्यािे समथइन करण्यासाठी चवगामी अनुमान वापरलेले असते. 
 

अभ्युपगम–चनष्ट्कषइ–प्रिीती म्हिजे तकइ हीन अंदाज असा जो गूढवादी अथइ लावला जातो तो 
सांशोधनाचा सांदभइ (Context of discovery) व समथइनाचा सांदभइ (Context of Justification) यामंधील 
गोंधळातून चनमाि होतो. संशोधनाच्या चक्रयेिे तकइ शास्त्रीय चवश्लेषि करता येत नाही; असे कोितेही 
तकइ शास्त्रीय चनयम नाहीत की ज्यापासून प्रचतभेिे सजइनात्मक कायइ करू शकिारे “संशोधन–यंत्र” तयार 
करता येईल. परंतु वैज्ञाचनक संशोधनािे स्पष्टीकरि देिे हे तकइ शास्त्रज्ञािे काम नव्हे; अमुक चसिातंावरून 
अमुक घटनािें स्पष्टीकरि चमळते असा जेव्हा वैज्ञाचनक दावा करतो तेव्हा, तो चसिातं व त्या घटना, 
यामधील संबंधािें चवश्लेषि करिे एवढेि काम तकइ शास्त्रज्ञ करू शकतो. दुसऱ्या शब्दातं म्हिजे 
समथइनाच्या संदभापुरताि तकइ शास्त्रािा संबंध आहे. आचि चनरीक्षिीय सामग्रीवरून चसिातंािे समथइन 
करिे हेि चवगमन शास्त्रािे कायइ आहे. 
 

चवगामी अनुमानािा अभ्यास संभाव्यतेच्या चसिातंािा भाग आहे. कारि चनरीक्षिीय घटनामुंळे 
चसिातं केवळ अचधक संभाव्य ठरतो. पि तो चनःशषेपिे चनचित कधीि होऊ शकत नाही. संभाव्यतेच्या 
चसिातंात चवगमनािा समावशे करिे जरी मान्य केले तरी त्यातून नवीनि प्रकारिे गैरसमज चनमाि 
होतात. घटनावंरून चसिातंािी खात्री करून घेताना संभाव्यतेिे जे अनुमान केलेले असते त्यािी तार्मकक 
रिना लक्षात येिे सोपे नाही. काही तकइ शास्त्रज्ञानंी असे मानलेले आहे की घटनावंरून चसिातंािी खात्री 
करून घेिे ही चनगामी अनुमानाच्या चवरुि चदशतेील प्रचक्रया आहे. म्हिजे त्यानंा असे वाटते की आपि जर 
चनगमनाने चसिातंावरून घटना चनष्ट्पन्न करू शकतो, तर चवगमनाने घटनावंरून चसिांत चनष्ट्पन्न करू 
शकतो. अथात हा फारि सोपा अथइ झाला. चवगामी अनुमान करण्यासाठी चसिातं व घटना यामंधील 
चनगामी संबंधाखेरीज आिखी खूप माचहती आवश्यक असते. 
 

घटनाचं्या प्रिीतीवरून चसिातंािे अनुमान करिे ही गोष्ट जचटल स्वरूपािी आहे हे थोड्याशा 
चविारातंीही कळून येईल. आपि केलेले चनरीक्षि नेहमीि एकाहून अचधक चसिातंाना अनुरूप ठरू शकते; 
दुसऱ्या शब्दातं म्हिजे असे अनेक चसिातं असतात की ज्यावरून प्रचितीस असलेल्या घटना चनष्ट्पन्न करून 
दाखवता येतात. यापंैकी प्रत्येक चसिातंाच्या संभाव्यतेिा अंश ठरचवण्यासाठी चवगमनािा उपयोग केला 
जातो व ज्या चसिातंािी संभाव्यता सवांत अचधक तो स्वीकारला जातो. या चवचवध चसिातंामंधील भेद स्पष्ट 
होण्यासाठी प्रत्येक चसिातंािा घटनाशंी असिारा चनगामी संबंध माहीत असावा लागतोि. चशवाय 
आिखीही माचहती असावी लागते. 
 

घटनाचं्या प्रिीतीवरून जे अनुमान केले जाते, त्यािे स्वरूप समजून घेण्यासाठी संभाव्यतेिा 
चसिातं अभ्यासावा लागतो. गचिताच्या या शाखेत, अप्रत्यक्ष पुराव्याबाबत चनमाि होिाऱ्या सवइसामान्य 
समस्येिा चविार करिाऱ्या अनेक पितींिा चवकास झाला आहे. वैज्ञाचनक चसिातंानंा पुष्टी देिारे अनुमान 
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करण्यािी पिती हे त्यािे केवळ एक उदाहरि आहे. या सामान्य प्रश्नािे स्वरूप समजण्यासाठी एखादा 
गुप्तपोलीस गुन्हेगार शोधताना कशी अनुमाने करतो ते आपि पाहू. रक्ताने डागळलेला एखादा रुमाल 
ककवा एखादी कुऱ्हाड त्याला सापडते. एक सधन चवधवा बेपत्ता झाल्यािे त्यास कळते. या माचहतीवरून 
काय घडले असावे याबद्दल काही स्पष्टीकरिे आपोआपि पुढे येतात. त्यापंैकी सवात अचधक संभाव्य 
स्पष्टीकरि कोिते ते ठरचवण्यािा प्रयत्न गुप्त पोलीस करीत असतो. चविार करताना तो संभाव्यतेच्या 
चनयमानुसार जात असतो; प्रथम मानवी मानसशास्त्रािे ज्ञान व उपलब्ध पुरावा याचं्या साहाय्याने एखादा 
चनष्ट्कषइ तो काढतो, त्यानंतर तो चनष्ट्कषइ तपासून पाहण्याच्या चवशषे हेतूने ठरचवलेल्या नवीन चनरीक्षिावर 
तो आपला चनष्ट्कषइ पडताळून पाहतो. नवीन माचहतीच्या आधारे पडताळा घेताना प्रत्येक वेळी त्यािी 
संभाव्यता कमी अगर अचधक होत असते. परंतु केव्हाही तो चनष्ट्कषइ संपूिइपिे चनचित मानता येत नाही. 
गुप्तपोचलसापं्रमािे अनुमानरिना उभी करण्यासाठी लागिारी साधनसामग्री तकइ शास्त्रज्ञाला संभाव्यतेच्या 
अवकलनात चमळते. अिूकपिे संभाव्यता मोजण्यासाठी लागिारी संख्याशास्त्रािी माचहती त्याला नसली 
तरी गुिानुक्रम ठरचवण्यासाठी अवकलनातील सूते्र तो वापरू शकतो. अथात सामग्री जर संभाव्यतेिा स्थूल 
अंदाज करण्यार्तकीि उपलब्ध असेल तर अिूक संख्यात्मक चनष्ट्कषइ काढिे अशक्य असते. 
 

हेि चवविेन वैज्ञाचनक चसिातंाबद्दलच्या ििेलाही लागू पडते. वैज्ञाचनक चसिातं म्हिजे 
चनरीक्षिीय सामग्रीच्या अनेक संभाव्य स्पष्टीकरिापंैकी एकािी चनवड होय. एकूि ज्ञानाच्या संदभात एक 
स्पष्टीकरि र्तर स्पष्टीकरिापेंक्षा अचधक संभाव्य चदसते व त्यामुळे ते चनवडले जाते. अशा रीतीने अखेरिी 
संभाव्यता अनेक संभाव्यतेच्या संयोगातून जन्म घेते. संभाव्यतेच्या अवकलनातील बेजच्या णनयमाांत (rule 
of Bayes) अशा तऱ्हेिे उपयोगी सूत्र सापडते. संख्याशास्त्रीय प्रश्न सोडचवण्यासाठी, गुप्त पोचलसाला 
लागिारे अनुमान करण्यासाठी व प्रिीतीस आलेल्या घटनावंरून अनुमान करण्यासाठी या सूत्रािा उपयोग 
होतो. 
 

अशा कारिास्तव चवगामी तकइ शास्त्राच्या अभ्यासातून आपि संभाव्यतेच्या चसिातंात उतरतो. 
आधारचवधावरून चवगामी चनष्ट्कषइ संभाव्य ठरतात, चनचित ठरत नाहीत; संभाव्यतेच्या अवकलनाच्या 
िौकटीतील एक अंगभतू चक्रया म्हिून चवगामी अनुमानािा चविार केला पाचहजे. ह्या चविाराबंरोबरि, 
कायइकारिभावाच्या चनयमािें रूपातंर संभाव्यतेच्या चनयमातं कसकसे होत गेले तेही लक्षात घेतले म्हिजे 
अवािीन चवज्ञानाच्या आकलनासाठी संभाव्यतेिे चवश्लेषि महत्त्वािे का आहे हे स्पष्ट होते. प्राक्कथनीय ज्ञान 
चमळचवण्यासाठी तसेि चनसगइचनयमािें स्वरूप समजून घेण्यासाठी, संभाव्यतेिा चसिातं हे एक साधन 
ठरते. हा चवषय म्हिजे वैज्ञाचनक पितीिी नस होय. 
 

संभाव्यतेिा चसिातं हा अनुभववादािा प्रातं आहे असे एखाद्यास वाटिे शक्य आहे; पि 
संभाव्यतेच्या र्चतहासावरून असे चसि होते की वस्तुस्स्थती तशी नाही. संभाव्यतेच्या संकल्पनािंा वापर 
अचनवायइ ठरतो हे पाहून आधुचनक शुिबुचिवाद्यानंी संभाव्यतेच्या चसिातंािी रिना शुिबुचिवादाच्या 
पायावर करण्यािा प्रयत्न केला. सत्यािा अंश मोजण्यासाठी, संभाव्यतेिे तकइ शास्त्र पचरिामात्मक तकाच्या 
स्वरूपात भाडंण्यािा लायस्ब्नट्झने प्रयत्न केला तरी त्यािा हेतू संभाव्यतेच्या प्रश्नािे अनुभववादी उत्तर 
देिे हा चनचिति नव्हता. हे आव्हान चिन्हात्मक तकइ शास्त्रािे हत्यार हाताशी असलेल्या तकइ शास्त्रज्ञानंी 
स्वीकारले. बूलने माडंलेल्या संभाव्यतेच्या तकइ शास्त्रािा समावशे कदाचित शुिबुचिवादाच्या बाजूला करता 
येईल; केन्सिा संभाव्यतेिा चसिातं तर चनचिति या बाजूिा आहे. कारि संभाव्यता म्हिजे बुद्ध्यनुसारी 
चवश्वास मोजण्यािी पट्टी असा अथइ लावण्यािा त्याने प्रयत्न केला आहे. र्तर अनेक सद्यःकालीन 
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तकइ शास्त्रज्ञानंीही याि कल्पना स्वीकारल्या आहेत. त्यािंी गिना शुिबुचिवादी म्हिून केलेली त्यानंा 
आवडिार नसली तरी संभाव्यतेिा त्यानंी जो अथइ लावला त्यावरून ते आपोआपि या वगात मोडतात. 
 

शुिबुचिवाद्याचं्या दृष्टीने संभाव्यतेिा अंश म्हिजे कारिे उपलब्ध नसताना तकइ बुिीने केलेली ती 
चनर्ममती आहे. मी नािे उडवले तर राजा पडेल की छाप? काय पडेल हे मला माहीत नसते व कोित्याही 
एका पयायावर अचधक चवश्वास ठेवण्यािे काहीि कारि नसते; म्हिून मी दोन्हीही शक्यतािंी संभाव्यता 
समान मानतो व त्यानंा प्रत्येकी अधती –अधती  संभाव्यता देतो. समथइक कारिे उपलब्ध नाहीत म्हिून समान 
संभाव्यता गृहीत धरली जाते असे मानले आहे; शुिबुचिवाद्यानंी संभाव्यतेिा अथइ ज्या तत्त्वावर लावला ते 
तत्त्व हे असे आहे. हे तत्त्व तिस्थतेचे ककवा प्रणतकूल कारिाच्या अभावाचे तत्त्व या नावाने ओळखले जाते व 
शुिबुचिवादी त्यास तकइ शास्त्रातील एक गृहीत तत्त्व मानतात. तकइ शास्त्रातील र्तर तत्त्वांप्रमािे 
तकइ बुचिवाद्यानंा ते तत्त्व स्वयंचसि वाटते. 
 

संभाव्यतेिा असा अथइ लावताना येिारी अडिि ही की तेथे तकइ शास्त्रािे चवश्लेषिात्मक स्वरूप 
सोडून द्यावे लागते व एक अनुभवपूवइक संश्लेषिात्मक तत्त्व अंतभूइत करावे लागते. संभाव्यतेिे चवधान 
आशयहीन नसते; जेव्हा आपि नािे फेकतो व राजा पडण्यािी संभाव्यता १/२ आहे म्हितो त्यावेळी आपि 
भचवष्ट्यातील घटनेबाबत बोलत असतो. आपल्याला जे म्हिावयािे असते ते कदाचित सुसूत्रपिे सागंिे 
सोपे नसेल; पि त्या चवधानात भचवष्ट्यकालाच्या संदभािा समावशे होति असतो; कारि आपल्या चक्रयानंा 
मागइदशइक म्हिून आपि त्यािा उपयोग करीत असतो. उदाहरिाथइ, राजाि पडेल यावर पन्नास टक्क्यािी 
शक्यता धरून पैज लावावी त्यापेक्षा अचधक पैज लाव ू नये असा आपि सल्ला देऊ. खरे म्हिजे, 
संभाव्यतेच्या चवधानािंा भचवष्ट्यकालाशी संबधं असतो म्हिून आपल्याला ती उपयोगात आिता येतात; 
चनयोजनाच्या प्रत्येक चक्रयेसाठी भचवष्ट्यकालीन ज्ञानािी आपिास जरूरी असते. आपल्याकडे जर पूिइ 
चनचितीिे ज्ञान नसेल तर त्याऐवजी संभाव्य ज्ञानािा उपयोग करण्यािी आपली तयारी असते. 
 

तटस्थतेिे तत्त्व स्वीकारताना तत्त्वज्ञानाच्या र्चतहासात आढळिाऱ्या सवइ अडििी 
शुिबुचिवादापुढे उभ्या राहातात. चनसगइ तकइ बुिीनुसार का िालतो? जर घटनाबंाबतिे आपले ज्ञान 
समान असेल ककवा अज्ञान समान असेल तर त्या घटनािंी संभाव्यता समान का असते? चनसगइ मानवी 
अज्ञानाशी जुळवनू घेतो काय? अशा प्रकारच्या प्रश्नानंा चनचित स्वरूपािे उत्तर देता येत नाही—ककवा 
तकइ बुिी व चनसगइ यामंधील आंतचरक संगतीवर म्हिजेि अनुभवपूवइ संश्लेषिात्मक तत्त्वावर तत्त्वज्ञास 
चवश्वास ठेवावा लागतो. 
 

तटस्थतेच्या तत्त्वािा चवश्लेषिात्मक अथइ लावण्यािा काही तत्त्वज्ञानंी प्रयत्न केला आहे. या 
अथानुसार, संभाव्यता १/२ आहे या चवधानातून भचवष्ट्यकालाबाबत काहीही माचहती चमळत नसते; त्यािा 
अथइ र्तकाि असतो की घटना घडेल याबाबत आपल्याला जेवढी माचहती आहे तेवढीि माचहती ती घडिार 
नाही याबाबत आहे. असा अथइ घेतला तर संभाव्यतेच्या चवधानािे समथइन सहजपिे करता येईल. पि मग 
आपल्या कृतींना मागइदशइक म्हिून त्यािा उपयोग आपल्याला करता येिार नाही. दुसऱ्या शब्दात म्हिजे 
समान अज्ञानािे रूपातंर समान संभाव्यतेत करिे हे चवश्लेषिात्मक आहे खरे; पि तरीही संभाव्यतेच्या 
संश्लेषिात्मक स्वरूपािे स्पष्टीकरि देिे उरतेि. समान संभाव्यता म्हिजे जर समान अज्ञान तर पन्नास 
टक्क्याचं्या शक्यतेवर लावलेल्या पैजेिे समथइन समान संभाव्यतेने होते असे का मानावयािे? अशा रीतीने 
जे प्रश्न टाळण्यासाठी तटस्थतेिे तत्त्व आपि चवश्लेषिात्मक मानले त्याि प्रश्नाकडे आपि परत येतो. 
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संभाव्यतेिा शुिबुचिवादी अथइ म्हिजे बुचिचवलासी तत्त्वज्ञानािा अवशषे आहे असे आपि मानले 
पाचहजे. त्याला वैज्ञाचनक तत्त्वज्ञानात स्थान नाही. वैज्ञाचनक तत्त्वज्ञानािा असा आग्रह आहे की, ज्या 
तत्त्वज्ञानात अनुभवपूवइ संश्लेषिात्मक तत्त्वािंा आश्रय घ्यावा लागत नाही अशा तत्त्वज्ञानात संभाव्यतेच्या 
चसिातंािा अंतभाव केला पाचहजे. 
 

संभाव्यतेिे अनुभववादी तत्त्वज्ञान वारांवारतेच्या तत्त्वावर आधाचरत आहे. संभाव्यतेच्या चवधानातूंन 
पुनरावतती  घटनािंी सापेक्ष वारंवारता व्यक्त होत असते; म्हिजेि एकूि संख्येच्या शकेडेवारीत मोजलेली 
वारंवारता व्यक्त होत असते. भतूकालात पाचहलेल्या वारंवारतेपासून त्यािें अनुमान केले जाते व 
भचवष्ट्यातही स्थूलमानाने तीि वारंवारता आढळेल असे गृहीत धरले जाते. संभाव्यतेच्या चवधानािंी उभारिी 
चवगामी अनुमानावंर केलेली असते. जेव्हा आपि नािेफेकीत राजा पडण्यािी संभाव्यता १/२ आहे असे 
म्हितो तेव्हा पुनःपुन्हा जर नािेफेक केली तर एकूि फेकीपैकी पन्नास टके्क फेकीत राजा पडेल असा 
त्यािंा अथइ असतो. या अथानुसार पैजेच्या चनयमािे स्पष्टीकरि सहज देता येते; नािेफेकीत पन्नास 
टक्क्याच्या चहशोबाने लावलेली पैज योग्य आहे या म्हिण्यािा अथइ असा की, या चनयमानुसार पैजा 
लावल्या असता शवेटी दोन्हीही पक्षानंा समान प्रमािात फायदा होईल. असा अथइ घेण्याने होिारे फायदे 
उघड आहेत; त्यातून उद भविाऱ्या अडििींिा आता आपिास अभ्यास करावयािा आहे. खरे म्हिजे 
वारंवारतेच्या उपपत्तीशी दोन मूलभतू अडििी चनगचडत आहेति. 
 

पचहली अडिि ही की त्यात चवगामी अनुमानािा उपयोग करावा लागतो. हे खरे की, वारंवारतेच्या 
उपपत्तीत संभाव्यतेिा अंश अनुभवातून कळतो, तकइ बुिीतून नव्हे. नािेफेकीत प्रत्येक बाजू पडण्यािी 
वारंवारता समान आहे असे अनुभवाला आले नसते तर त्यािी संभाव्यता आपि समान मानली नसती; 
तटस्थतेिे तत्त्व म्हिजे अनुभवातून चमळालेल्या ज्ञानािा शुिबुचिवाद्यानंी लावलेला िुकीिा अथइ आहे. या 
िुकीच्या अथइ लावण्यामुळे शुिबुचिवाद्याचं्या अन्य काही तकाभासािंी आठवि येते. भचूमतीच्या चनयमािंा 
आचि कारितेच्या तत्त्वािा अनुभवपूवइ रीतीने लावलेला अथइ ही त्यािी उदाहरिे आहेत. ते चनयम 
अनुभवचनष्ठ आहेत असे आधुचनक चवज्ञानाने दाखवनू चदले आहे. परंतु एकाि प्रकारच्या घटना पुनःपुन्हा 
घडत असताना त्यात संख्यात्मक चनयचमतपिा असतो हे तत्त्व प्रस्थाचपत करण्यासाठी चवगामी अनुमानािा 
उपयोग करावा लागतो. आचि तसे करताना अनुभवातून उत्पन्न न होिाऱ्या एका तत्त्वािा अंतभाव केला 
जातो असे चदसते. अनुभववाद्यािें तत्त्वज्ञान व चवगमनाच्या समस्येिे उत्तर याचं्या मध्यभागी ह्यमूिी चवगामी 
अनुमानावरील टीका उभी राहाते. या टीकेनुसार चवगमन हे अनुभवपूवइही नाही व अनुभवोत्तरही नाही. 
(प्रकरि पाि पाहा). 
 

वारंवारतेच्या तत्त्वातील दुसरी अडिि संभाव्यतेिा चसिातं एकाकी घटनेला लावताना येते. माझा 
एक नातेवाईक आजारी आहे व मी डॉक्टरला तो वािण्यािी संभाव्यता चकती आहे असे चविारतो. डॉक्टर 
सागंतो की या रोगात ७५ टके्क रोगी बिावतात. वारंवारतेच्या या चवधानािा मला काय उपयोग आहे? 
डॉक्टरकडे अनेक रोगी येत असल्यामुळे त्या चवधानािा उपयोग त्यास होत असेलही; कारि या रोगाने 
शकेडा चकती मािसे मरिार नाहीत हे त्यास समजते. परंतु मला फक्त या मािसाशीि कतइव्य असते व तो 
जगण्यािी संभाव्यता चकती ते मला पाचहजे असते. एका सुट्या घटनेिी संभाव्यता वारंवारतेच्या साहाय्याने 
सागंण्यात काही मतलब चदसत नाही. 
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मी या दोन्ही आके्षपानंा उत्तर देिार आहे. हे खरे की पुष्ट्कळ वेळा एका सुट्या घटनेिी संभाव्यता 
आपि सागंत असतो. परंतु सामान्यतः आपि शब्दािंा जो अथइ घेतो तो अिूकपिे खरा असतो असे नाही. 
व्यंजन–संबधंािा अथइ काय असतो याबाबत पूवती  केलेली ििा (प्रकरि १० पाहा) आपि लक्षात घेऊ. 
“तारेतून जर चवद्युत प्रवाह वाहात असेल तर लोहिुबंक सूिी चविचलत होते” जर–तर च्या या संबधंाला 
एका सुट्या घटनेबाबतही काही अथइ आहे अशी आपली धारिा असते. तो चवद्युत्प्रवाह अचनवायइपिे 
लोहिुबंक सूिीमध्ये चविलन घडचवतो असे आपि मानतो. तार्मकक चवश्लेषिावरून असे चदसते की हा अथइ 
िुकीिा आहे. व्यंजन–संबधंािी अचनवायइता त्याच्या सामान्यत्वातून चनष्ट्पन्न होते व दोन घटनातंील 
अचनवायइ संबंधािा अथइ र्तकाि असतो की जर एक घटना घडेल तर दुसरी घटना नेहमीि घडेल. एका 
सुट्या घटनेिा चविार करताना या चवश्लेषिािा आपिास चवसर पडतो व आपि असे मानतो की या एकाि 
घटनेच्या व्यंजनसंबधंाबाबत आपिास बोलता येते. अथात हा अथइ दूर ठेविे सोपे नसते. “जर मी ही तोटी 
चफरचवली तर पािी वाहू लागेल.” समोरच्या या सुट्या घटनेखेरीज आपि कशाचवषयीि बोलत नाही, 
तोटी चफरचवली की पािी वाहू लागते हे स्पष्ट आहे, असे आपिास वाटते. परंतु या चवधानात सामान्यत्वािा 
संदभइ अंतभूइत आहे. आपि जगातील सवइ तोट्याचंवषयी बोलत आहोत असे चवविेन ज्यावळेी एखादा 
तकइ शास्त्रज्ञ करतो तेव्हा त्याच्यावर चवश्वास ठेवण्यास आपि तयार नसतो—आचि तरीही आपल्या शब्दानंा 
जर प्रिीचतक्षम अथइ येिे जरूर असेल तर त्याने साचंगतलेला अथइ आपिास मान्य करावा लागतो. 
 

संभाव्यतेिा चवधानािा अथइही याि प्रकारिा असतो. क्ष व्यक्ती वािण्यािी संभाव्यता ७५ टके्क आहे 
या चवधानाला अथइ आहे, अशी आपली समजूत असते; आचि तरीही आपि जे म्हटले असते त्यािा संबंध 
त्या प्रकारिा रोग झालेल्या मािसाचं्या वगाशी असतो. क्ष या व्यक्तीबाबत काय घडिार आहे ते समजून 
घेण्यािी आपली तीव्र र्च्छा असते. पि क्ष जगेल ककवा जगिार नाही—या सुट्या घटनेला संभाव्यतेिा 
अंश देण्यात काहीही अथइ नसतो. एखादी घटना घडते अगर घडत नाही; अंशात्मक घडिे असा घडण्यािा 
काही प्रकार नसतो. समजा क्ष त्या आजारातून उठला—त्या घटनेवरून, तो वािण्यािी संभाव्यता ७५ टके्क 
आहे, या आपि केलेल्या प्राक्कथनािा पडताळा येतो काय? येत नाही हे उघड आहे. कारि एखादी घटना 
घडली अगर न घडली, तरी संभाव्यता दोन्हीशी सुसंगत ठरते. जर आपि अशा अनेक घटना पाहू तर ७५ 
टके्क ही संख्या अथइपूिइ ठरचवता येईल व चतिा चनरीक्षिावरून पडताळा पाहाता येईल. पि एक सुटी घटना 
अंशात्मक रीतीने घडू शकत नाही. एका सुट्या घटनेबाबत केलेले संभाव्यतेिे चवधान अथइहीन असते. 
 

आचि तरीही अशा प्रकारिी चवधाने करिे वरील चवश्लेषिावरून चजतके तकइ दुष्ट चदसते चततके ते 
तकइ दुष्ट नाही. दैनंचदन जीवनात जर एकाि प्रकारच्या अनेक घटना अनुभवास येत असतील तर एका 
सुट्या घटनेबाबतही संभाव्यतेिे चवधान करिे ही पित योग्यि ठरेल. तोटी चफरचवल्यानंतर पािी वाचहलेि 
पाणहजे यावर चवश्वास ठेविे ही एक िागंली सवय ठरेल. या चवश्वासामुळे चनदान तशा प्रकारच्या सवइ 
घटनाबंाबत त्या मािसािे चवधान बरोबर ठरेल. त्यािप्रमािे ७५ टक्क्यािंी संभाव्यता एका सुट्या घटनेला 
लागू पडते यावर चवश्वास ठेविे हीही एक िागंली सवय ठरेल. या श्रिेमुळे अशा प्रकारच्या अनेक घटना 
घडल्यास ७५ टके्क घटनातं अमुक एक पचरिाम चदसेल असे तो म्हिू शकेल. आपल्या दैनंचदन जीवनात 
जेव्हा एकाि प्रकारच्या घटना अनुभवाला येत नाहीत, जेव्हा चवचवध प्रकारच्या घटना घडतात आचि जेव्हा 
त्याचं्या संभाव्यतेिे अंशही चभन्न असतात तेव्हादेखील अशा तऱ्हेने चविार करता येतो. समजा आज 
आपल्याला असे आढळले की या रोगात रोगी बिावण्यािी संभाव्यता ७५ टके्क, उद्या असे आढळले की हवा 
िागंली असण्यािी संभाव्यता ९० टके्क आहे आचि परवा असे आढळले की वायदेबाजारात अमुक एक घटना 
घडण्यािी संभाव्यता ६० टके्क आहे. प्रत्येक चठकािी अचधक संभाव्य घटना घडेल असे जर आपि मानले 
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तर अचधकाचधक घटनामंध्ये आपि बरोबर ठरू. दैनंचदन जीवनात घडिाऱ्या चवचवध घटनािंी चमळून एक 
श्रेिी तयार होत असते व त्या घटना जरी एकचजनसी नसल्या तरी त्या श्रेिीला वारंवारतेवरून संभाव्यतेिा 
अथइ देता येतो. एका सुट्या घटनेच्या संभाव्यतेबद्दल बोलिे ही एक चनरुपद्रवी र्तकेि नव्हे तर उपयोगी 
सवय आहे. कारि अशा वाक्यािें श्रेिीबाबतच्या चवधानात रूपातंर केले की भचवष्ट्याबाबत योग्य ते चनदान 
करता येते. 
 

अशा प्रकारच्या भाषेच्या सवयीमुळे तकइ शास्त्रज्ञास कष्टी होण्यािे कारि नाही. अशा सवयींना 
तकइ शास्त्रात योग्य ते स्थान देिारी साधने त्याच्याजवळ असतात. अशा प्रकारच्या वाक्यानंा काही मानीव 
अथइ देता येतो. अशी वाक्ये म्हिजे भाषेिे संचक्षप्त स्वरूप आहे आचि तरीही त्यािें वगेळ्या चवधानात रूपातंर 
करिे शक्य असल्यामुळे ती अथइपूिइ ठरतात असे तो मानतो. दोन समांतर रेषा अनंत अंतरावर एका कबदूत 
छेदतात असे म्हिण्यािी व त्या कबदूबाबत बोलण्यािी मुभा तकइ शास्त्रज्ञ गचितज्ञाला देतो. त्यास माहीत 
असते की त्या रेषा सान्त अंतरावर छेदत नाहीत एवढाि त्या चवधानािा अथइ असतो. तसेि एका सुट्या 
घटनेतील अचनवायइ गर्मभताथाबद्दल ककवा एका सुट्या घटनेच्या संभाव्यतेबद्दल बोलण्यािीही तो प्रत्येकास 
मुभा देतो व अशा भाषेला फक्त मानीव अथइ असतो असे तो मानतो. ताचंत्रक भाषेत तो असे म्हितो की अशा 
भाषेमुळे सामान्याकडून चवचशष्ट घटनेकडे अथाचे स्थानाांतर होते. भाचषक सवयी जेव्हा उपयोगी ठरतात 
तेव्हा त्यािें समथइन करण्यास तकइ शास्त्रज्ञ नेहमीि तयार असतो. 
 

दैनंचदन जीवनातील भाषेत मतभेद होत नाहीत पि अशा चवधानाचं्या अथाबाबत जेव्हा ििा होते 
तेव्हा मतभेद चनमाि होतात. या मतभेदािंा संबधं तत्त्वज्ञानाशी असतो. संभाव्यतेिी चवधाने वारंवारता 
दशइचवतात असे मानिारा तकइ शास्त्रज्ञ जेव्हा संभाव्यतेच्या चवधानािें मूल्याकंन करतो तेव्हा ती चवधाने र्तर 
चवधानाहूंन वेगळी ठरतात. हा भेद अचधक स्पष्टपिे समजून घेतला पाचहजे. 
 

समजा, एकजि फासा फेकतो आहे व “सहा” पडेल की नाही यािे तुम्हाला प्राक्कथन करावयािे 
आहे. “सहा” पडिार नाहीत असे प्राक्कथन करिे तुम्ही अचधक पसंत कराल. का? तुम्हाला त्यािी खात्री 
नसते पि “सहा” पेक्षा तो सोडून कोितातरी र्तर आकडा पडण्यािी संभाव्यता अचधक आहे, ५/६ आहे हे 
माहीत असते. तुमिे प्राक्कथन खरे ठरेल असे तुम्ही चनचितपिे म्हिू शकत नाही. परंतु असे प्राक्कथन करिे 
त्या चवरुििे प्राक्कथन करण्यापेक्षा तुम्हास अचधक फायदेशीर असते. कारि तुमिे म्हििे अचधक वेळा 
बरोबर ठरेल. 
 

अशा चवधानानंा मी चनचहत चवधान म्हितो. चनचहत चवधान म्हिजे जे खरे आहे की खोटे आहे हे 
माहीत नसताना आपि खरे आहे असे धरून िालतो ते चवधान. चनचहत चवधान चनवडताना ते अचधकाचधक 
वळेा खरे ठराव ेअसा आपला प्रयत्न असतो. त्यातील संभाव्यतेच्या अंशावरून चनचहत चवधानािा दजा ठरत 
असतो; चनचहत चवधान चकतपत िागंले आहे ते कळते. संभाव्यतेिे कायइ एवढेि आहे. जर ५/६ दजािे एक 
चनचहत चवधान व २/३ दजािे दुसरे चनचहत चवधान यापंैकी एकािी चनवड करावयािी झाल्यास आपि 
पचहल्यािी चनवड करू कारि ते चनचहत चवधान अचधक वळेा खरे ठरेल. एखादे सुटे चवधान सत्य आहे की 
नाही याच्याशी संभाव्यतेच्या अंशािा संबंध नसतो. परंतु चनचहत चवधान कसे चनवडावे हे संभाव्यतेच्या 
अंशावरून ठरचवले जाते. 
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चनचहत चवधान करण्यािी पिती सवइ प्रकारच्या संभाव्यतेच्या चवधानासाठी वापरली जाते. उद्या 
पाऊस पडण्यािी ८० टके्क संभाव्यता आहे असे समजले तर उद्या पाऊस पडेल असे चनचहत चवधान आपि 
करतो व त्याप्रमािे वागतो; उदाहरिाथइ उद्याला बागे पािी घालण्याला येण्यािी आवश्यकता नाही असे 
आपि आपल्या माळ्याला सागंतो. शअेरबाजार घसरण्यािी संभाव्यता आहे असे कळले तर आपले शअेर 
आपि चवकून टाकतो. धूम्रपानाने आयुमान कमी होिे संभाव्य आहे असे जर डॉक्टरने साचंगतले तर आपि 
धुम्रपान सोडून देतो. दुसऱ्या एका जागेसाठी अजइ केल्यास अचधक पगारािी जागा चमळण्यािा संभव आहे 
असे कुिी साचंगतले तर त्या जागेसाठी अजइ करतो. भचवष्ट्यात काय घडेल याबद्दलिी ही चवधाने केवळ 
संभाव्य असली तरी ती खरी आहेत असे आपि धरून िालतो व त्याप्रमािे वागतो; म्हिजे ती चवधाने 
चनचहत चवधाने या अथाने आपि वापरतो. 
 

चनचहत चवधानािी संकल्पना प्राक्कथनात्मक ज्ञानाच्या आकलनािी चकल्ली आहे. भचवष्ट्यकालाबाबत 
आपि केलेले चवधान खरे आहे असा आग्रह धरता येिार नाही; चवरुिही घडेल यािी आपल्याला कल्पना 
असते, आचि आज जे केवळ कस्ल्पत आहे ते भचवष्ट्यात येिाऱ्या अनुभवावरून सत्य ठरिारि नाही अशी 
हमी देता येत नाही. प्रत्येक शुिबुचिवाद्याने केलेली ज्ञानमीमासंा याि दगडावर फुटली आहे. एक प्रयोग 
या स्वरूपाति फक्त आपि भचवष्ट्यकालीन अनुभवासंबधंी बोलू शकतो; त्याच्या खोटेपिािीही शक्यता 
आपि चविारात घेत असतो व जर आपले प्राक्कथन खोटे ठरले तर दुसरा प्रयोग करण्यािी आपली तयारी 
असते. प्रयोग–प्रमाद–पिती हे एकि प्राक्कथनािे साधन अस्स्तत्वात आहे. प्राक्कथनीय चवधान हे चनचहत 
चवधान असते; त्यािी सत्यता समजली नसली तरी त्यािा दजा समजलेला असतो व तो संभाव्यतेच्या 
पचरभाषेत मोजलेला असतो. 
 

प्राक्कथनीय चवधाने म्हिजे चनचहत चवधाने असा अथइ घेतल्याने अनुभववादी ज्ञानमीमासेंतील चशल्लक 
राचहलेली शवेटिी समस्या सुटते : ती म्हिजे चवगमनािी समस्या होय. चवगमनावरील हु्यमच्या टीकेमुळे 
अनुभववाद लुळा पडला. कारि शुिबुचिवादातील एका मूलभतू गृहीतकापासून अनुभववादािी सुटका 
झालेली नव्हती. ते गृहीतक असे की ज्ञानािा खरेपिा स्पष्टपिे दाखवनू देता आला पाचहजे. या 
गृहीतकामुळे चवगामी पित असमथइनीय ठरते. कारि त्या पितीने चनघिारे चनष्ट्कषइ सत्य ठरतीलि असे 
चसि करता येत नाही. परंतु प्राक्कथनीय चनष्ट्कषइ म्हिजे चनचहत चवधाने असतात असे मानिे ही वगेळी गोष्ट 
आहे. या संकल्पनेत, चनचहत चवधान खरे आहे चसि करण्यािी जरूरी नसते; अमुक एक चनचहत चवधान 
िागंले आहे ककवा उपलब्ध चनचहत चवधानापंैकी ते सवात अचधक िागंले आहे हे चसि करून दाखवा एवढेि 
म्हिता येईल. ही गोष्ट चसि करता येते व अशा रीतीने चवगमनाबाबतिी समस्या सुटते. 
 

हे कसे चसि करता येते हे पाहण्यासाठी आिखी काही चविार केला पाचहजे; चवगामी चनष्ट्कषांिी 
संभाव्यता मोठी असते, एवढे दाखचवल्याने काम भागत नाही. त्यासाठी संभाव्यता मापनाच्या पितींच्या 
चवश्लेषिािी जरूरी आहे व ती चसिता या पितीहून स्वतंत्र असलेल्या चविारावर उभी केली पाचहजे. 
संभाव्यतेच्या चसिातंात चवगमनािे समथइन संभाव्यतेच्या के्षत्राबाहेर चदले पाचहजे. या म्हिण्यािा अथइ आता 
मी स्पष्ट करिार आहे. 
 

ही चसिता देण्यापूवती  थोडे गचितात चशरले पाचहजे. संभाव्यतेच्या अवकलनािी रिना स्वयंचसि 
तत्त्वाचं्या पितीवर केलेली आहे. त्यािी तुलना युस्क्लडीय भचूमती बरोबर होऊ शकेल. संभाव्यतेिा अथइ 
वारंवारतेच्या दृचष्टकोिातून घेतला तर संभाव्यतेिी तत्त्व े म्हिजे शुि गचिती प्रमेये आहेत व म्हिून ती 
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चवश्लेषिात्मक चवधाने आहेत असे चदसते. चजथे आपि चवगामी अनुमानाच्या साहाय्याने संभाव्यतेिा अंश 
चनचित करतो त्याि चठकािी फक्त चबगरचवश्लेषिात्मक तत्त्वािा प्रवेश होतो. चनरीक्षि केलेल्या घटनाचं्या 
श्रेिीिी सापेक्ष वारंवारता आपि मोजतो व श्रेिीच्या पुढील घटनानंाही तीि वारंवारता लागू होईल असे 
गृहीत धरतो—संभाव्यतेच्या अवकलनािा उपयोग ज्याच्या आधारावर केला जाते असे हे एकि 
संश्लेषिात्मक तत्त्व आहे. 
 

हा चनष्ट्कषइ अचतशय महत्त्वािा आहे. अभ्युपगम–चनष्ट्कषइ–प्रिीतीसह चवगमनाच्या सवइ पिती 
चनगमनाच्या साहाय्याने प्रकट करता येतात. फक्त त्यात केवल गिनात्मक चवगमनािी भर घालावी 
लागते. चवगमनाच्या सवइ प्रकारािे केवल गिनात्मक चवगमनात रूपातंर करिे शक्य आहे, असे स्वयंचसि 
तत्त्वाचं्या साहाय्याने चसि करता येते. ह्यमूने ही गोष्ट गृहीत धरली होती, पि आजिा गचिती ती चसि 
करतो. 
 

हा चनष्ट्कषइ िमत्काचरक वाटण्यािी शक्यता आहे. कारि स्पष्टीकरि देऊ शकेल असे गृहीत तत्त्व 
उभे करिे ककवा अप्रत्यक्ष पुरावा उभा करिे या दोन्ही गोष्टी केवळ गिनात्मक चवगमनाच्या पितीहून फार 
चभन्न चदसतात. परंतु अप्रत्यक्ष पुरावा देण्याच्या सवइ पितींिा समावशे संभाव्यतेच्या गचिती मापनात करिे 
शक्य असल्यामुळे ही सवइ अनुमाने स्वयंचसि तत्त्वाचं्या साहाय्याने येिाऱ्या चनष्ट्कषात समाचवष्ट करता 
येतात. ज्याप्रमािे एखादा यंत्रज्ञ दूरस्थ प्रके्षपिास्त्रािे रेचडओलहरींच्या वारारे चनयंत्रि करतो त्याप्रमािे 
संभाव्यतेच्या साहाय्याने केलेल्या फार दूरवरच्या अनुमानावर स्वयंचसि तत्त्वािें चनयंत्रि असते. ककबहुना 
गुप्तपोचलस ककवा वैज्ञाचनक ज्या गुंतागुंतीच्या अनुमानमाचलका रितो त्यािेंही स्वयंचसि तत्त्वाचं्या आधारे 
स्पष्टीकरि देिे शक्य आहे. त्या माचलका साध्या केवल गिनात्मक चवगमनापेक्षा फार श्रेष्ठ आहेत. कारि 
त्यात चनगामी तकािा फार मोठ्या प्रमािात उपयोग केलेला असतो—परंतु त्यािा चवगामी आशय, केवल 
गिनात्मक चवगमनातून व्यक्त होत असतो. 
 

केवल गिनात्मक चवगमनािे जाळे कसे तयार करतात यािे उदाहरि मी आता देिार आहे. 
युरोचपयनानंी शतकानुशतके फक्त पाढंरे हंस पाचहले होते आचि त्यावरून जगातील सवइ हंस पाढरे 
असतात असा चनष्ट्कषइ त्यानंी काढला. एक चदवस ऑस्रेचलयात काळा हंस आढळून आला; व अशा रीतीने 
त्या चवगामी अनुमानातून िुकीिा चनष्ट्कषइ चमळाला असे आढळून आले. ही िूक टाळिे शक्य झाले असते 
काय? पक्ष्याचं्या र्तर जातीत चवचवध रंगािें पक्षी आढळतात ही वस्तुस्स्थती आहे; तेव्हा हंसही चवचवध रंगािे 
असू शकतील असा युस्क्तवाद करून वरील अनुमानाला तकइ शास्त्रज्ञाने हरकत घ्यावयास हवी होती. या 
उदाहरिावरून असे चदसते की एका चवगमनावरून दुसरे चवगमन दुरुस्त करता येते. खरे म्हिजे कोितेही 
चवगामी अनुमान पथृक पिे केलेले नसते. अनेक चवगमनाचं्या संदभाति ते तयार झालेले असते. एकदा 
एका जीवशास्त्रज्ञाने मला असे साचंगतले की, एका कृचत्रम उत्पचरवतइनातील आनुवचंशकतेिे अनेक चपढ्या 
चनरीक्षि केल्यावर ते उत्पचरवतइन सहज होते अशी त्यािी खात्री झाली. चकती चपढ्यािें चनरीक्षि केले होते 
असे चविारल्यावर तो म्हिाला की “मी माशीच्या पन्नास चपढ्या तपासल्या.” चवमा व्यवसायातील 
संख्याशास्त्रज्ञाला ही संख्या लहान वाटेल, कारि चवगामी अनुमान करण्यासाठी लाखो उदाहरिािंा 
अभ्यास करण्यािी त्याला सवय लागलेली असते. मग संख्येला मोठी केव्हा म्हिावयािे? र्तर 
चवगमनाच्या आधारे या प्रश्नािे उत्तर देता येईल. चनरीचक्षत वारंवारता चटकून राहण्यासाठी ती संख्या चकती 
मोठी असली पाचहजे यािे उत्तर त्याि प्रकारच्या र्तर चवगमनावंरून चमळते. आनुवचंशकतेिे परीक्षि 
करण्यासाठी पन्नास चपढ्या ही संख्या पुरेशी मोठी ठरते. गरमीिा रोग तपासण्यासाठी जेव्हा एखादा डॉक्टर 
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रोग्यास वासरमानिी कसोटी लावतो तेव्हा तो फक्त एकि चनरीक्षि करतो; र्थे एक ही संख्या चवगामी 
अनुमानासाठी पुरेशी मोठी ठरते. र्थे एक परीक्षि पुरे आहे ही गोष्ट र्तर चवगामी अनुमानावरून स्पष्ट होते. 
त्याि प्रकारच्या र्तर चवगामी अनुमानावरून असे प्रस्थाचपत झाले आहे की जर एक परीक्षि होकारात्मक 
ककवा नकारात्मक असेल तर सवइ परीक्षिे तशीि असतात. सवइ चवगामी अनुमानािें केवल गिनात्मक 
चवगमनात रूपातंर करिे शक्य आहे असे मी म्हितो त्यािा अथइ असा की ती अनुमाने अशा प्रकारच्या साध्या 
चवगमनाच्या जाळ्यात व्यक्त करिे शक्य आहे. अथात अशी प्राथचमक अनुमाने ज्या पितीने एकत्र जोडली 
जातात ती पिती वरील उदाहरिात वापरलेल्या पितीहून चकतीतरी अचधक गुंतागुंतीिी असू शकेल. 
 

सवइ चवगामी अनुमानािें रूपातंर केवळ गिनात्मक अनुमानात करता येत असल्यामुळे चवगामी 
अनुमानािें प्रामाण्य शाचबत करण्यासाठी, केवळ गिनात्मक चवगमनािे समथइन करिे एवढेि काम उरते. 
चवगामी चनष्ट्कषइ म्हिजे सत्य चवधाने असा दावा नसतो, तर चनचहत चवधाने या अथानेि ती केवळ 
स्वीकारलेली असतात असे मानले तर अशा प्रकारिे समथइन देिे शक्य आहे. 
 

एखाद्या घटनेिी सापेक्ष वारंवारता जेव्हा आपि मोजतो तेव्हा आपि काढलेली शकेडेवारी चकती 
घटनािें चनरीक्षि केले आहे त्याचं्या संख्येवर बदलत असते. पि चनरीक्षिािी संख्या जसजशी वाढत जाते 
तसतसा हा बदल नष्ट होत जातो. उदाहरिाथइ, जन्मलेल्या १००० मुलापंैकी ४९ टके्क मुलगे असतात असे 
जननगिनेवरून चदसून येते. ही संख्या वाढचवली तर ५००० मुलापंैकी ५२ टके्क मुलगे असतात आचि 
१०,००० मुलापंैकी ५१ टके्क मुलगे असतात असे चदसते. क्षिभर असे मानू की, चनरीचक्षत घटनािंी संख्या 
अशीि वाढवत गेलो तर आपि शवेटी एका स्स्थर टके्कवारीपयंत येऊ—गचिती त्याला वारंवारतेच्या मयादा 
म्हितो—तर ही अंचतम टके्कवारी चकती धरावयािी? शवेटी जी संख्या चमळेल ती स्स्थर राहते असे मानून ती 
चनचहत चवधान म्हिून वापरिे एवढेि जापि जास्तीत जास्त करू शकतो. पुढील चनरीक्षिातंी ते चनचहत 
चवधान िुकीिे आहे असे आढळले तर त्यात आपि दुरुस्ती करू शकतो. परंतु जर ती श्रेिी एका अंचतम 
टके्कवारीच्या जवळजवळ येत असेल तर पचरिामी आपि त्या अंचतम टके्कवारीच्या जवळच्या संख्येपयंत 
येऊ. अशा रीतीने टके्कवारीला जर मयादा असेल म्हिजेि श्रेिी जर एखाद्या मयादेच्या जवळजवळ सरकत 
असेल तर एखाद्या घटनेिी संभाव्यता ककवा अंचतम टके्कवारी काढण्यािे चवगामी अनुमान हे सवइश्रेष्ठ साधन 
आहे असे चदसते. 
 

वारंवारतेला अंचतम मयादा असते हे आपिास कसे कळते? हे गृहीत तत्त्व थाति आपि चसि करू 
शकत नाही. परंतु जर तशी मयादा असेलि तर ती आपि चवगामी पितीने काढू शकू एवढेि आपि म्हिू 
शकतो. म्हिून वारंवारतेिी मयादा तुम्हाला काढावयािी असेल तर चवगामी अनुमान वापरा—
तुमच्याजवळिे ते सवइश्रेष्ठ साधन आहे. तुमिा हेतू जर साध्य होिार असेल तर तो याि मागाने होईल. जर 
तो हेतू या मागाने साध्य झाला नाही तर तुमिे प्रयत्न चनष्ट्फळ ठरतील. पि मग र्तर सवइ प्रयत्नही चनष्ट्फळ 
होिारेि असतात. 
 

चवगामी अनुमान करिाऱ्या मािसािी तुलना, समुद्राच्या अज्ञात भागात जाळे फेकिाऱ्या 
कोळ्याबरोबर करता येईल—जाळ्यात मासे सापडतील की नाही हे त्यास माहीत नसते. पि मासे पाचहजे 
असतील तर जाळे फेकले पाचहजे एवढे तो जाितो. प्रत्येक चवगामी प्राक्कथन चनसगातील घटनाचं्या 
समुद्रात जाळे फेकण्यासारखे असते; सावज चमळेल की नाही हे आपिास माहीत नसते. परंतु चनदान 
आपि प्रयत्न केला असे तरी होते आचि तोही उपलब्ध साधनापंैकी सवइश्रेष्ठ साधनाने केला असे होते. 
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आपि प्रयत्न करतो; कारि आपल्याला कृती करावयािी असते—व ज्याला कृती करावयािी 
असते तो भचवष्ट्यातील घटना प्रत्यक्षात येण्यािी वाट पाहू शकत नाही. भचवष्ट्यकालातील घटनािें चनयंत्रि 
करण्यासाठी—त्यानंा एखाद्या योजनेनुसार आकार देण्यासाठी—जर चवचशष्ट अटी पुऱ्या झाल्या तर काय 
घडेल यािे प्राक्कथनीय ज्ञान असिे आवश्यक आहे; आचि काय घडेल ते सत्य आपिास माहीत नसेल तर 
त्या सत्याच्या चठकािी आपल्याजवळील सवइश्रेष्ठ चनचहत चवधानािा उपयोग आपि करू शकतो. जेथे सत्य 
चमळत नसेल तेथे चनचहत चवधान हे कृतीिे साधन आहे; चवगमनािे समथइन हे की ते कृतीसाठी लागिारे 
आपल्या जवळील सवइश्रेष्ठ साधन आहे. 
 

चवगमनािे येथे चदलेले समथइन अत्यंत सरळ आचि सोपे आहे; एखादे चवचशष्ट उचद्दष्ट गाठण्यासाठी 
चवगमन हे सवइश्रेष्ठ साधन आहे, असे त्यावरून चदसते. भचवष्ट्यािे प्राक्कथन करिे हे उचद्दष्ट आहे—
वारंवारतेिी मयादा काढिे हे त्या उचद्दष्टािे दुसरे नाव आहे. या सूत्रािाही तोि अथइ आहे; कारि 
प्राक्कथनीय ज्ञान म्हिजे संभाव्य ज्ञान आचि संभाव्यता म्हिजे वारंवारतेिी मयादा. ज्ञानचवषयक 
संभाव्यतेच्या या चसिातंाने आपिास चवगमनािे समथइन करता येते. संभाव्यतेच्या चसिातंावरून आपि असे 
चसि करू शकतो की जे ज्ञान चमळचविे शक्य आहे ते ज्ञान चमळचवण्यािा चवगमन हाि सवइश्रेष्ठ मागइ आहे. 
सवइ ज्ञान संभाव्य ज्ञान आहे व ते केवळ चनचहत चवधान या अथाने माडंता येते. आचि सवइश्रेष्ठ चनचहत चवधान 
शोधण्यािे साधन म्हिजे चवगमन होय. [आपल्या “मानवी ज्ञान” (न्ययूॉकइ  १९४८) (Human Knowledge) या पुस्तकात प्राध्यापक 
बरांड रसेल यानंी माझ्या संभाव्यतेच्या व चवगमनाच्या चसिातंावर टीका केली आहे. बरांड रसेल याचं्या चिचकत्सक बुिीबद्दल मला नेहमीि प्रशसंा 
वाटत आली आहे; पि या चठकािी त्यािें आके्षप गैरसमजातून उद भवले आहेत असे मला वाटते. उदाहरिाथइ एखादे चनचहत चवधान खरे 
मानण्यासाठी लागिारी सबळ कारिे मी माझ्या चसिातंात चदली आहेत, तसेि जेथे चवगामी चनष्ट्कषइ िुकीिा ठरतो अशी उदाहरिे देऊन माझा 
चवगमनािा चनष्ट्कषइ नाशाचबत करता येत नाही, र्कडे त्यािें दुलइक्ष झाले आहे. (प.ृ ४१३-४१४) त्याचं्या सवइ आके्षपानंा “संभाव्यतेिा चसिातं” 
(Theory of Probability) (बक्ले १९४९) या पुस्तकात मी उत्तरे चदली आहेत. अथात त्या पुस्तकात रसेल याचं्या आके्षपािंा स्पष्ट उल्लेख नाही; 
कारि त्यािें पुस्तक प्रचसि होण्यापूवती ि ते माझे पुस्तक प्रचसि झाले होते. परंतु माझ्या या रं्ग्रजीतील पुस्तकातील प्रचतपादन, मूळच्या १९३५ 
साली प्रचसि झालेल्या जमइन पुस्तकातील प्रचतपादनापेक्षा अचधक स्पष्ट आहे. आचि रसेल यािंी टीका त्या जमइन पुस्तकावर आधाचरत आहे. बरांड 
रसेल यानंी गचितातून अनुभवपूवइ संश्लेषिात्मक तत्त्वािे उच्चाटन करण्यासाठी फार मोठी कामचगरी केली आहे आचि तेि संभाव्यतेच्या व 
चवगमनाच्या चसिातंात अनुभवपूवइ संश्लेषिात्मक तत्त्वािे पुरस्कते झाल्याप्रमािे चदसतात, यािे वाईट वाटते. चवगमनात “अनुभवािा आधार 
नसलेले तकइ बाह्य तत्त्व” पूवइकस्ल्पत आहे अशी त्यािंी धारिा आहे. (प.ृ ४१२). परंतु ज्ञान म्हिजे चनचहत चवधानािंी व्यवस्स्थत माडंिी असा अथइ 
घेतला तर तशा प्रकारच्या कोित्याि तत्त्वािी जरूर पडत नाही. वर उल्लेचखलेले प्रचतपादन वािून प्राध्यापक रसेल आपला दृचष्टकोि सुधारतील 
अशी मी आशा करतो.] 
 

चवगमनाच्या समस्येच्या या सोडविुकीबरोबरि जर शुिबुचिवाद्यानंी माडंलेल्या संभाव्यतेच्या 
उपपत्तीिाही आपि चविार केला तर वरील मीमासंा अचधक स्पष्ट होईल. संभाव्यतेिा अंश चनचित 
करण्यासाठी तटस्थतेिे तत्त्व वापरलेले असल्यामुळे, त्यािे तकइ शास्त्रातील स्थान चवगमनाच्या 
तत्त्वासारखेि आहे व ते एक स्वयंचसि तत्त्व आहे, असे शुिबुचिवादी मानतात; अशा रीतीने शुिबुचिवादी 
सांश्लेषिात्मक स्वयांणसि तत्त्वाप्रत म्हिजे अनुभवपूवइ संश्लेषिात्मक तत्त्वाप्रत येतो. केवळ गिनात्मक 
चवगमनािे तत्त्व हे पुष्ट्कळ वळेा स्वयंचसि तत्त्व मानले गेले आहे. ही संकल्पना म्हिजे अनुभवपूिइ 
संश्लेषिात्मक तकइ शास्त्रािे दुसरे रूप आहे. चवगामी तकइ शास्त्रािी अनुभववाद्यािंी संकल्पना याहून मूलतः 
चभन्न आहे. गिनात्मक चवगमनािे तत्त्व हे अनुभववादातील एकमेव संश्लेषिात्मक तत्त्व आहे. हे तत्त्व 
स्वयंचसि ककवा गृहीत तत्त्व आहे व त्यािे तार्मकक समथइन करता येते, असे त्यात मानले गेलेले नाही. एक 
चवचशष्ट उचद्दष्ट डोळ्यापंुढे असेल, भचवष्ट्यािे प्राक्कथन करण्यािा हेतू डोळ्यापंुढे असेल तर त्या तत्त्वािा वापर 
करिे र्ष्ट ठरते. एवढेि तकइ शास्त्र चसि करू शकते. चवगमनािे हे समथइन चवश्लेषिात्मक पितीने चसि 
केले आहे. संश्लेषिात्मक तत्त्व सत्य आहे ककवा त्यातून येिारे चनष्ट्कषइ सत्य आहेत ककवा त्यावरून 
चमळिारी संभाव्यता अिूक असते ककवा त्यावरून काही एक प्रकारिे यश चमळते असा दावा अनुभववादी 
करीत नसतो आचि म्हिून त्याला ते तत्त्व वापरण्यािी मुभा राहाते. हे तत्त्व वापरिे ही आपल्याजवळील 
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सवात िागंली गोष्ट आहे. एवढाि त्यािा दावा असतो. कोित्याही प्रकारच्या सत्यािा दावा अनुभववादी 
करीत नसल्यामुळे चवश्लेषिात्मक तकइ शास्त्रात संश्लेषिात्मक तत्त्वािा अंतभाव तो करू शकतो. आचि 
त्याि कारिामुळे, आपल्या तकाच्या आधारे जे आग्रहपूवइक माांडले जाते ते केवळ चवश्लेषिात्मक सत्य आहे 
असे तो म्हिू शकतो. तो असे करू शकतो, कारि चवगामी अनुमानािे चनष्ट्कषइ तो चनियपूवइक माडंीत 
नसतो. त्या चनष्ट्कषांना तो केवळ चनचहत चवधाने मानीत असतो. त्यािा दावा र्तकाि असतो की तो चनष्ट्कषइ 
चनचहत चवधान मानिे हे आपल्या उचद्दष्टपूतती िे साधन आहे. तकइ बुचि आपल्या ज्ञानात चवश्लेषिात्मक भर 
घालू शकत नाही व संश्लेषिात्मक ज्ञानात स्वयंचसि असे काहीही नसते. अनुभववाद्यािे हे तत्त्व अशा 
रीतीने अबाचधत राहाते. 
 

डेस्व्हड ह्यमूच्या संशयवादात आढळिाऱ्या अनुभववादातील अडििी ज्ञानािी मीमासंा िुकीच्या 
मागाने केल्यामुळे चनमाि झाल्या होत्या व म्हिून चनदोष मीमासंा करताि त्या दूर होतात…आधुचनक 
चवज्ञानाच्या भमूीवर वाढलेल्या तत्त्वज्ञानािा चनष्ट्कषइ हा असा आहे. शुिबुचिवाद्यानंी बुचिचवलासी 
तत्त्वज्ञानाच्या न चटकिाऱ्या पितींिी एक श्रेिी जगापुढे माडंली. र्तकेि नव्हे तर अनुभववाद्यापंुढे अप्राप्य 
ध्येय ठेवनू ते गाठण्यास त्यास उद्युक्त केले व अनुभववाद्यािंी ज्ञानमीमासंाही दूचषत केली. ज्ञान म्हिजे 
चवधानािंी अशी रिना की ज्यात सत्यतेिे प्रत्यक्ष दशइन घडचवता येते. ही संकल्पना चवज्ञानाच्या चवकासाने 
प्रथम नाहीशी केली व त्यानंतरि प्राक्कथनीय ज्ञानाच्या समस्येिे उत्तर चमळाले. चनसगाच्या चवज्ञानापैकी 
सवात अचधक अिूक शाखा म्हिजे गचिती पदाथइचवज्ञान. वैज्ञाचनक पितीिे स्पष्टीकरि देण्यािी पात्रता 
तत्त्वज्ञाकडे येण्यापूवती  या शाखेतूनही ‘चनचिती’च्या शोधावा प्रयत्न नाहीसा व्हावा लागला. 
 

आधुचनक तत्त्वज्ञाने रेखाटलेले वैज्ञाचनक पितींिे चित्र पारंपचरक संकल्पनाहूंन अचतशय चभन्न 
आहे. चवश्वािे मागइक्रमि काटेकोर चनयमानुंसार होत असते, ते चकल्ली चदलेल्या घड्याळाप्रमािे. आधीि 
चनचित केलेला भचवष्ट्यकाळ आपोआप उलगडत जात असतो, ही चवश्वािी आदशइ कल्पना आता संपली 
आहे. चिरंतन सत्यािे ज्ञान झालेल्या वैज्ञाचनकाच्या आदशािा काळही आता संपला आहे. चनसगातील 
घटना, फेऱ्या मारिाऱ्या ग्रहगोलासारख्या नाहीत तर द्यतूातील घरंगळिाऱ्या फाशासारख्या आहेत; 
त्याचं्यावर कायइकारिभावाच्या चनयमािें नव्हे तर संभाव्यतेच्या चनयमािें चनयंत्रि असते. वैज्ञाचनकािे 
पे्रचषतापेक्षा द्यतू खेळिाऱ्याशी अचधक साम्य आहे. तुमच्यापुढे तो फक्त आपली सवोत्कृष्ट चनचहत चवधाने 
माडंतो—ती खरी ठरतील की नाही हे त्यालाही अगोदर माहीत नसते. चहरव्या टेबलावर जुगार खेळिाऱ्या 
मािसापेक्षा अथाति तो अचधक यशस्वी ठरतो. कारि त्याच्या संख्याशास्त्रीय पिती श्रेष्ठ असतात. तसेि 
त्याने पिाला लावलेली गोष्ट अचधक मोलािी असते—चवश्वाच्या घरंगळत जािाऱ्या फाशािे भचवष्ट्य सागंिे 
हे त्यािे ध्येय असते. ह्या पिती तो का अनुसरतो, कोित्या अचधकारावर तो भचवष्ट्य सागंतो असे जर त्याला 
चविारले तर भचवष्ट्याबाबतिे अशकंनीय ज्ञान आपल्याला झाले आहे असे उत्तर तो देिार नाही; तो फक्त 
आपला पि उत्तम रीतीने लावीत असतो. आपले पि उत्तम रीतीने लावलेले आहेत व आपल्याला जे काही 
करता येिे शक्य आहे ते सवइ आपि केले आहे, एवढे तो चसि करू शकतो—आचि एखादा मािूस त्याला 
जे काही करिे शक्य आहे ते करीत असेल तर त्याच्याकडून आिखी कशािी अपेक्षा करावयािी? 
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१५. मध्यांतर : हॅम्लेिचे स्वगत 
 

जगाव ेकी मरावे?—हा काही प्रश्न नाही. ती चवाररुक्ती आहे. मला आशयहीन चवधानात रस नाही. 
मला एका संश्लेषिात्मक चवधानातील सत्य हव ेआहे : ‘मी जगाव ेकाय या प्रश्नािे उत्तर मला हव ेआहे. 
म्हिजेि माझ्या बापाच्या खुनािा सूड घेण्यार्तके धैयइ माझ्याकडे येईल काय या प्रश्नािे उत्तर मला हवे 
आहे.’ 
 

मला धैयइ कशासाठी हवे? हे खरे आहे की माझ्या आईिा नवरा राजा आहे, सत्ताधीश आहे. आचि 
म्हिून मला चजवािा धोका पत्करला पाचहजे. परंतु त्याने माझ्या बापािा खून केला आहे हे मी जर 
प्रत्येकाला पटवनू देऊ शकलो तर प्रत्येकजि माझ्या बाजूला येईल. पि मी जर ते प्रत्येकाला स्पष्ट करू 
शकलो तर! मला ते अगदी स्पष्ट आहे. 
 

ते स्पष्ट कसे आहे? माझ्याजवळ तसा सबळ पुरावा आहे. समंधािा पुरावा अचतशय चनिायक होता. 
परंतु चकतीही झाले तरी तो समंध आहे. समंध खरा असतो का? मी त्याला तसे चविारू शकत नव्हतो. 
कदाचित मला पडलेले ते स्वप्न असेल. परंतु दुसराही एक पुरावा आहे. माझ्या बापाला मारण्यात त्यािा 
उदे्दश असू शकतो. डेन्माकइ िा राजा होण्यािी केवढी मोठी संधी! आचि केवढ्या घाईघाईने माझ्या आईने 
त्याच्याशी लग्न केले! माझ्या बापािी प्रकृती नेहमी चनरोगी होती. हा अप्रत्यक्ष पुरावा सबळ आहे. 
 

परंतु एवढेि : तो केवळ अप्रत्यक्ष पुरावा आहे. जे केवळ संभाव्य आहे त्यावर मी चवश्वास ठेव ूशकतो 
काय? याि चठकािी माझ्या जवळील धैयइ कमी पडते. सध्याच्या राजाला मी घाबरतो असे नसून, जे केवळ 
संभाव्य आहे त्याच्या आधारावर काही एखादी कृती करण्यािी मला भीती वाटते. एका सुट्या घटनेच्या 
संदभात संभाव्यतेला काही अथइ नसतो असे तकइ शास्त्रज्ञ मला सागंतो. मग मी या चठकािी कृती करावी तरी 
कशी? तकइ शास्त्रज्ञाला चविारले की हे असेि होते. जसजसा अचधक चविार करावा तसतसा मूळच्या 
चनियािी तीव्रता हळूहळू कमी होते. आचि कृती घडून गेल्यावर मी चविार करू लागलो तर? आचि ती 
कृती करावयाला नको होती असे कळून िुकले तर? 
 

तकइ शास्त्रज्ञ र्तका कुिकामी असतो काय? जर एखादी गोष्ट संभाव्य असेल तर आपि एक चनचहत 
चवधान करावे व ते खरे आहे असे मानून कृती करावी असे तो म्हितो. अशा रीतीने वागले असता 
अचधकाचधक बाबतीत आपि बरोबर ठरू. परंतु ह्या बाबतीत मी बरोबर ठरेन काय? त्याला उत्तर नाही. 
तकइ शास्त्रज्ञ म्हितो : तुम्ही कृती करा. अचधकाचधक वेळा तुम्ही बरोबर ठराल. 
 

मला यातून एक मागइ चदसतो. मी माझा पुरावा अचधक चनिायक बनवावा ही खरोखरि िागंली 
कल्पना आहे. मी आता तसेि करतो. तो एक चनिायक प्रयोग होईल. त्यानंी माझ्या बापािा खून केला 
असेल तर आपली भावना ते लपव ूशकिार नाहीत. हे मानसशास्त्र बरोबर आहे. ही कसोटी जर बरोबर 
आली तर संपूिइ खरी कथा चनचितपिे समजेल. समजले मी काय म्हितो ते? माझ्या चप्रय तकइ शास्त्रज्ञा, 
तुझ्या तत्त्वज्ञानात कल्पनाही केली नसेल अशा चकत्येक गोष्टी स्वगात आचि या पथृ्वीतलावरही आहेत. 
 

मला चनचितपिे समजू शकेल काय? छद्मीपिाने तुम्ही हसत आहात हे मला चदसते. 
चनचितपिाने काही म्हिता येिार नाही. संभाव्यता वाढचवता येईल व माझ्या चनचहत चवधानािा दजा 
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वाढेल. माझे चनष्ट्कषइ टके्कवारीत अचधक बरोबर ठरतील असा चवश्वास मी बाळगू शकेन. मी एवढेि करू 
शकतो. चनचहत चवधान माडंण्यािे मी टाळू शकत नाही. मला चनचितीिे ज्ञान हव ेआहे. पि तकइ शास्त्र चनचहत 
चवधान माडंण्यािा सल्ला देण्यापलीकडे काही करू शकत नाही. 
 

माझी समस्या ही अशी आहे. हॅम्लेट चिरंजीव आहे. तकइ शास्त्रज्ञ जर मला चनचहत चवधान माडंण्यािा 
सल्ला देण्यापलीकडे काही करू शकत नसेल तर त्याला सल्ला चविारून मला काय फायदा? मला पाचहजे 
असलेले धैयइ देण्याऐवजी तो माझी शकंा दृढ करतो. तकइ शास्त्र माझ्यासाठी नाही. नेहमी जर तकइ शास्त्राच्या 
सल्ल्याने वागावयािे झाले तर हॅम्लेटपेक्षा चकतीतरी मोठे धैयइ असिे आवश्यक आहे. 
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१६. ज्ञानाची णक्रयात्मक सांकल्पना 
 

मागील प्रकरिात वैज्ञाचनक तत्त्वज्ञानातील अनेक चनष्ट्कषइ आपि पाचहले; ज्ञानािी जी दोन प्रमुख 
साधने, चनगामी आचि चवगामी तकइ शास्त्र, त्याचं्या पिती व त्यािें चनष्ट्कषइ यािेंही समीक्षि केले. प्रस्तुत 
प्रकरिात तत्त्वज्ञानाच्या एका अत्यंत व्यापक भागािे संचक्षप्त परीक्षि मी करिार आहे. या भागात ज्ञानािी 
एक नवीन संकल्पना चवकचसत केलेली आहे व भौचतक वास्तवतेच्या समस्येिे वैज्ञाचनक उत्तर चदलेले आहे. 
या नवीन संकल्पनेिे स्वरूप स्पष्ट होण्यासाठी चतिी तुलना, ज्ञानािी जी संकल्पना कमीअचधक प्रमािात 
उघडपिे पारंपचरक तत्त्वज्ञानात समाचवष्ट केली जाते चतच्याशी मी करिार आहे. 
 

ज्ञानािी अनुभवातीत संकल्पना हे बुचिचवलासी तत्त्वज्ञानािे चवशषे लक्षि आहे. या संकल्पनेनुसार 
ज्ञान चनरीक्षिीय वस्तंूच्या पलीकडे असते व त्यात प्रत्यक्षाहून चभन्न अशा र्तर प्रमािािंा उपयोग केलेला 
असतो. वैज्ञाचनक तत्त्वज्ञानाने ज्ञानािी णक्रयात्मक संकल्पना उभी केली. त्या संकल्पनेत ज्ञान हे प्राक्कथनािे 
साधन आहे व र्ंचद्रयानंी केलेले चनरीक्षि हा आशययुक्त सत्यािा एकमेव चनकष आहे असे मानले आहे. या 
दोन दृचष्टकोिािंी तुलना करण्यासाठी त्यािें अचधक तपशीलवार स्पष्टीकरि मी आता करिार आहे. 
 

प्लेटोने साचंगतलेली गुहेिी रूपककथा म्हिजे ज्ञानाच्या अनुभवातीत संकल्पनेिी उत्कृष्ट प्रचतमा 
होय. प्लेटोने गुहेिे चित्र पुढीलप्रमािे रंगचवले आहे. एका गुहेत काही मािसािंा जन्म झाला व ती मािसे 
कधीि गुहेबाहेर गेली नाहीत, त्यानंा अशा रीतीने बचंदस्त करण्यात आले होते की त्यािंी तोंडे गुहेच्या 
पाठीमागच्या कभतीकडे राहातील 

 
आपली तोंडे ती मािसे वळव ूशकिार नाहीत. आता गुहेच्या प्रवशेवारारासमोर जाळ केला तर त्यािे 

प्रकाशचकरि गुहेच्या मागच्या कभतीवर पडतील. गुहेिे प्रवशेवारार व जाळ याचं्यामध्ये दुसरी काही मािसे 
असतील तर त्याचं्या सावल्या गुहेच्या मागच्या कभतीवर पडतील. गुहेतील रचहवासी त्या सावल्या पाडू 
शकतील; पि ती खरी मािसे पाहू शकिार नाहीत. कारि त्यानंा तोंडे वळचवता येत नाहीत. सावल्या याि 
खऱ्या वस्तू आहेत असे त्यानंा वाटेल. कारि बाहेर एक जग आहे हे त्यानंा कधीि समजिार नाही. त्या 
सावल्याि फक्त ते पाहू शकतात. मािसाजवळ असलेले भौचतक चवश्वासंबधंीिे ज्ञान हे अशा प्रकारिे आहे, 
असे प्लेटो म्हितो. र्ंचद्रयगोधर चवश्व हे गुहेच्या मागच्या कभतीवरील सावल्यासंारखे आहे. केवळ चविारानेि 
उच्चतर सत्यािे दशइन घडू शकेल. दृश्यमान वस्तू त्या उच्चतर सत्यािी अस्पष्ट प्रचतकबबे आहेत. गुहेिी ही 
रूपककथा दोन हजार वषपेयंत बुचिचवलासी तत्त्वज्ञानाच्या वृत्तीिे प्रतीक बनली होती. र्ंचद्रयानंा आलेल्या 
अनुभवावंरून चमळिाऱ्या चनष्ट्कषांनी ज्यािे समाधान झाले नाही; चनरीक्षिीय वस्तू व त्यापासून चवगमनाने 
चमळिारे चनष्ट्कषइ याचं्या पलीकडे जाण्यािी ज्यािी तीव्र र्च्छा आहे अशा मािसािा दृचष्टकोि त्या 
रूपककथेवरून व्यक्त होतो. अनुभवाचश्रत ज्ञान चनकृष्ट प्रतीिे असते; मानवी मनाला प्रतीत होिारे व 
गचिती आचि तत्त्वज्ञ याचं्या खास प्रातंातील ज्ञान ते उच्च प्रतीिे असते. प्लेटोच्या रूपककथेवरून 
अनुभवाचश्रत ज्ञानािे जे चित्र उमटते ते असे आहे. ती कथा म्हिजे अनुभवातीतवादािे अत्यंत शुि स्वरूप 
आहे. तत्त्वज्ञानाच्या या चविारधारेिा शवेट केवळ चदसिाऱ्या गोष्टी व वास्तवात असिाऱ्या गोष्टी असा भेद 
करण्यात होतो. काटंने केलेल्या शुिबुचिवादाच्या उत्कृष्ट साराशंात ह्या बाजूिे चवश्व आचि त्या 
“पलीकडील” चवश्व या चवारभाजनािी पुनरावृत्ती घडते. या चवारभाजनानेि पाचिमात्य संस्कृतीत 
शुिबुचिवादािी यशस्वी घोडदौड सुरू झाली—मानचसक दृष्ट्ट्या, या चवारभाजनािा पथृ्वीवरील जीवन 
आचि त्यानंतरिे स्वगती य जीवन या धार्ममक चवारभाजनाशी अचतशय जवळिा संबंध आहे. 
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या चवारभाजनािा जे त्याग करू शकत नाहीत त्यानंा वैज्ञाचनक तत्त्वज्ञान फारसे काही सागंू शकिार 
नाही. शुिबुचिवाद म्हिजे काल्पचनक चवश्वाकडे पाहण्यािा भावनाशील दृचष्टकोि आहे, भौचतक 
वास्तवतेचवषयीिे असमाधान आहे. ही भावना व हे असमाधान तकाबाहेरील पे्ररिातून जन्म घेते व म्हिून 
त्यािे चनराकरि तकाबाहेरील साधनानंीि केले पाचहजे. आजिा तकइ शास्त्रज्ञ असे दाखव ू शकतो की, 
शुिबुचिवादािे उचद्दष्ट गाठता येिार नाही, केवळ तकइ बुिीतून चनमाि होिारे ज्ञान आशयहीन असते व 
तकइ बुिीतून वास्तव चवश्वािे चनयम चमळू शकत नाहीत. परंतु असाध्य गोष्ट चमळचवण्यािी र्च्छा सोडून 
देण्यासाठी भावनेला चकती महत्त्व द्यावयािे यािा पुनर्मविार केला पाचहजे. चनरीक्षिीय घटनािंी 
अचनरीक्षिीय कारिे शोधिारा मानव, हे बुचिचनष्ठ अनुभववाद्यािे प्रतीक नाही—कारि वैज्ञाचनक जे काही 
करतो ते हेि असते. या वैज्ञाचनकाला जर प्लेटोच्या गुहेत बाधूंन ठेवले तर चदसिाऱ्या सावल्यािंी कारिे 
बाहेर आहेत हे परोक्ष पितीच्या पुराव्यानंी तो शोधून काढेल. [अनुमानाच्या ज्या पितीनी प्लेटोच्या उदाहरिातील गुहेतील 
लोकानंी बाह्य चवश्वािे अनुमान केले असते त्या पितींिा अभ्यास माझ्या “अनुभव आचि प्राक्कथन” (Experience and Prediction; Chicago 

1938) या पुस्तकात केला आहे. § १४ ज्ञानाच्या आधुचनक मीमासेंिी अचधक तपशीलवार माडंिी त्या पुस्तकात केलेली आहे.] वैज्ञाचनक 
अनुमानाच्या साहाय्याने चनरीक्षिीय वस्तंूच्या पलीकडे जािे ही अनुभववाद्यािंी वैध पिती आहे. चदवास्वप्ने 
पाहिारा मानव हा आदशइवादािे प्रतीक आहे. नैचतक व सौंदयात्मक अपूिइता असलेल्या वास्तवतेत तो 
आनंद घेऊ शकत नाही. आदशइवाद म्हिजे पलायनवादािा ताचत्त्वक आचवष्ट्कार आहे; मानवी समाजािा 
पाया हादरचविारी भयानक संकटे ज्या काळी आली त्या काळात हा आदशइवाद नेहमीि फुलत आला आहे. 
र्च्छापूतती च्या मादक स्वप्नातून जागे होिे कचठि असले तरी अचनरीक्षिीय वस्तूवरील, वस्तुतत्त्वावरील, 
दृष्टीआडच्या कस्ल्पत सृष्टीवरील, शुिबुचिवाद्याचं्या चवश्वासापासून दूर जाण्यािे मागइ आहेत. चवज्ञानाच्या 
अभ्यासाने, चनरीक्षिीय वस्तंूच्या चनयंत्रिातून व त्यांच्या वतइनाबाबतच्या योग्य प्राक्कथनातून चमळिाऱ्या 
भावचनक समाधानाच्या अनुभतूीने अशा भावनािें पुनःसंगठन करिे काही वळेा शक्य असते. परंतु काही 
वळेा मनोचवकलन शास्त्रज्ञाच्या मदतीिी जरूरी असते. 
 

शुिबुचिवाद्याचं्या चवारभाजनाला टक्कर देिे हे अनुभववाद्यािें ऐचतहाचसक कायइ ठरते. या प्रत्यक्ष 
जगािे तत्त्वज्ञान चनमाि करताना, “पलीकडील चवश्वािी” कल्पना झुगारून देण्यािा त्यानंी सतत प्रयत्न 
केला आहे. हे कायइ प्रािीन अिुवादी व संशयवादी याचं्या वळेेपासून िालू होते. अथात स्वतः चवज्ञानि 
शुिबुचिवादाच्या आवरिातून बाहेर पडेपयंत ते प्रयत्न यशस्वी होऊ शकले नाहीत. चनसगािे गचिती 
चवश्लेषि करण्यात शुिबुचिवाद्यानंा प्रथम चवजय चमळाला; पि तो चदखाऊ होता. शवेटी याही 
चवश्लेषिातील सत्य र्ंचद्रयसंवदेनाचं्या पायावर उभे असते असे चसि झाले. गचिती चवश्लेषि सत्य 
शोधण्यािे एक साधन आहे. त्यातून सत्य चनमाि होत नाही. अनुभववादािा हा चवजय एकोचिसाव्या व 
चवसाव्या शतकात घडून आला. या नवीन अनुभव वादाने शुिबुचिवादावर हल्ले िढचवले. र्तकेि नव्हे तर 
त्यावर चवजयही संपादन केला. त्यात ज्ञानाच्या चवश्लेषिासाठी चिन्हात्मक तकइ शास्त्रीय पितींिा उपयोग 
केला असल्यामुळे त्यास तकइ शास्त्रीय अनुभववाद म्हितात. 
 

या नवीन अनुभववादाच्या तत्त्वज्ञानािी ज्ञानाच्या अनुभवातीत संकल्पनेपासून फारकत 
करण्यासाठी त्यास ज्ञानािी णक्रयात्मक सांकल्पना (Functional conception of Knowledge) असे म्हिता 
येईल. या चविारसरिीत ज्ञानािा दुसऱ्या जगाशी सबंधं नसतो. भचवष्ट्यािे प्राक्कथन करिे हा उदे्दश साध्य 
करण्याच्या हेतूने जगातील सवइ वस्तंूिे चित्र रेखाटण्यािे कायइ ज्ञान करीत असते. ही संकल्पना तार्मकक 
अनुभववादािे तत्त्व आहे. चतिे चववेिन मी आता करिार आहे. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

मानव हा चनसगातील अनेक वस्तंूपैकी एक वस्तू आहे. आचि र्ंचद्रयामंाफइ त र्तर वस्तंूिा त्याच्यावर 
पचरिाम होत असतो. त्यामुळे मानवी शरीरात चवचवध प्रकारच्या प्रचतचक्रया चनमाि होत असतात. त्यापंैकी 
भाचषक प्रचतचक्रया म्हिजे त्याने चनमाि केलेली संकेतािंी व्यवस्था ही सवात अचधक महत्त्वािी प्रचतचक्रया 
आहे. ही चिन्हे उच्चारली जातात ककवा चलचहली जातात. जीवनाच्या दृचष्टकोिातून पाहाता चलचखत संकेत 
उच्चाचरत संकेतार्तके महत्त्वािे नसले तरी चलचहण्यािी पिती अचधक श्रेष्ठ आहे. कारि चलचहण्याच्या 
पितीिे चनयम अचधक काटेकोर असतात व त्यातून भाषेिा बोधात्मक आशय अचधक अिूकपिे व्यक्त होत 
असतो. 
 

हा बोधात्मक आशय कोिता? हा आशय म्हिजे संकेतामध्येि काही भर घातली जाते असे नव्हे. 
तो आशय म्हिजे संकेतपितीिा केवळ गुिधमइ असतो. संकेत म्हिजे कागदावरील शाईिे चठपके ककवा 
ध्वचनलहरी अशा भौचतक वस्तू असतात व त्यािंा संबंध र्तर भौचतक वस्तंूशी लावलेला असतो. हा संबधं 
कोित्याही सादृश्यावर आधारलेला नसतो. तर केवळ संकेतावर आधाचरत असतो. उदाहरिाथइ, “घर” हा 
शब्द घर या वस्तूशी संबचंधत आहे व “लाल” हा शब्द लालपिाच्या गुिधमाशी संबचंधत आहे. संकेतािंा 
अशा रीतीने संयोग केला जातो की चवचशष्ट संयुगािंी वाक्ये बनतात व ही वाक्ये जेव्हा भौचतक चवश्वाच्या 
वस्तुस्स्थतीशी संबचंधत असतात तेव्हा ती सत्य ठरतात. उदाहरिाथइ, जेव्हा ‘हे घर लाल आहे’ असे वाक्य 
प्रत्यक्ष वस्तुस्स्थतीशी संबचंधत असते तेव्हा ते सत्य ठरते. र्तर काही संकेत संयुगातं “नाही” या संकेतािी 
भर घातली की त्यािें सत्य वाक्यात रूपातंर होते. त्यानंा असत्य वाक्ये म्हितात. जे संकेतसंयुग सत्य आहे 
ककवा असत्य आहे असे दाखचवता येते त्यास अथइपूिइ संकेतसंयुग म्हितात. ही संकल्पना महत्त्वािी आहे. 
कारि ज्यािंी सत्यता ककवा असत्यता वतइमानकाळात चनचित करता येत नाही, पि पुढे केव्हा तरी चनचित 
करता येते अशा संकेत संयुगाशंीही आपला अनेक वळेा संबधं येत असतो. ज्यािंा पडताळा पाचहलेला नाही 
अशी “उद्या पाऊस पडेल” यासारखी चवधाने या प्रकारिी होत. 
 

अथइचनष्ट्पत्तीच्या मीमासेंत प्रिीचतक्षमता हा आवश्यक घटक आहे. ज्या वाक्यािी सत्यता 
शक्यकोटीतील चनरीक्षिानंी चनचित करता येत नाही ते वाक्य अथइहीन होय. स्वयंभ ू अथइ म्हिून काही 
असतो अशी जरी शुिबुचिवाद्यािंी धारिा असली तरी अथइ प्रिीचतक्षमतेवर अवलंबनू असतो असा 
अनुभववाद्यानंी नेहमीि आग्रह धरला होता. आधुचनक चवज्ञान हा या दृचष्टकोनािा पुरावा आहे. अवकाश, 
काल, कायइकारिभाव व क्वाटंमयाचमक याचं्या चवश्लेषिावरून अथइ प्रिीचतक्षमतेवर अवलंबनू असतो असे 
आपि स्पष्टपिे पाचहले आहे; हा दृचष्टकोि स्वीकारला नाही तर आधुचनक चवज्ञान अनाकलनीय ठरेल. 
अथइणनष्ट्पत्तीच्या प्रचीणतक्षमतेची उपपत्ती हा वैज्ञाचनक तत्त्वज्ञानािा अचनवायइ भाग आहे.  
 

“वाक्याला अथइ असतो” असे म्हिण्यापेक्षा “वाक्य अथइपूिइ असते” असे म्हििे योग्य ठरेल; असे 
म्हिण्याने अथइ हा संकेतािा गुिधमइ आहे, तो त्याला चिकटचवलेला अन्य काही पदाथइ नाही हा भाव स्पष्ट 
होतो. अथइपूिइ संकेतसयंुगांना महत्त्व आहे; कारि त्याचं्या आधारे आपल्याला अज्ञात असलेल्या 
घटनासंंबधंी, चवशषेतः भचवष्ट्यातील घटनासंंबधंी आपि बोलू शकतो. सत्य वाक्यापासून अथइपूिइ 
वाक्यापयंत भाषा व्यापक बनचवल्यामुळे आपि भाषेिा ताचत्त्वक कामासाठी उपयोग करू शकतो. भाषा अशी 
व्यापक केल्यामुळे शक्य कोटीतील सवइ घटनािें आपि संकेतावारारे विइन करू शकतो व अशा चवधानापंैकी 
जे सत्य मानिे अचधक योग्य वाटते त्यािी चनवड करू शकतो. 
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वाक्यािी प्रिीती चवचवध मागांनी घेता येते. प्रिीतीिा सवात सोपा मागइ म्हिजे प्रत्यक्ष प्रिीती; परंतु 
“पाऊस पडतो आहे” ककवा “पीटर पॉलपेक्षा उंि आहे” अशासारख्या फारि थोड्या वाक्यािंी प्रत्यक्ष 
प्रिीती घेता येते. जर चनरीक्षिाच्या वाक्यािा भतूकालाशी संबधं असेल तर त्यािे चनरीक्षि करिारा कोिी 
उपलब्ध नसला तरी ते प्रिीचतक्षम आहे असे मानले जाते. उदाहरिाथइ, “२८ नोव्हेंबर र्. स. ४ या चदवशी 
मनॅहटन बेटावर बफइ वृष्टी झाली” हे वाक्य प्रिीचतक्षम आचि म्हिून अथइपूिइ आहे; कारि तेथे चनरीक्षक असू 
शकला असता. र्तर काही वाक्यािंी प्रत्यक्ष प्रिीती घेता येत नाही. एके काळी पृथ्वीवर चडनोझार राहात 
होते व त्यावेळी मानवी वंश अस्स्तत्वात नव्हता, या वाक्यािी, ककवा जडद्रव्य अिूिें बनलेले असते या 
वाक्यािी प्रिीती प्रत्यक्ष चनरीक्षिावर आधारलेल्या चवगामी अनुमानाचं्या मदतीने केवळ अप्रत्यक्ष रीत्याि 
आपि घेऊ शकतो. अशा रीतीने ज्या वाक्यािी प्रिीती घेता येत नाही, अशी वाक्येही अथइपूिइ ठरतात. 
कारि त्यािंा अप्रत्यक्षरीतीने पडताळा पाहाता येतो व त्याचं्या पडताळ्यािे चनयम संभाव्यतेच्या चवकलनात 
चमळतात. अशा प्रकारे ज्या वाक्यािी प्रिीती घेता येते ते वाक्य चनचहत चवधान या अथाने म्हटलेले असते. 
त्यािा संबंध जर भचवष्ट्यकालाशी असेल तर ते आपल्या कृतींना मागइदशइन करण्यासाठी आपल्याला 
उपयोगी पडते. अथइचनष्ट्पत्तीच्या या व्याख्येवर उभी केलेली संकेत पिती अशा रीतीने रिलेली असते की 
प्राक्कथनािे साधन म्हिून चतिा उपयोग व्हावा-संकेत वापरिाऱ्याच्या दृष्टीने हेि चतिे कायइ असते. हा हेतू 
जर सफल होत असेल तर त्या संकेत-व्यवस्थेला ज्ञान म्हितात. 
 

यावर असा आके्षप घेतला जातो की अथइ ही गोष्ट व्यस्क्तचनष्ठ स्वरूपािी असते; एखाद्याला काय 
म्हिावयािे हे दुसरा कोिीि सागंू शकिार नाही, व ज्याला ज्या अथाने शब्द वापरिे योग्य वाटते त्याला 
तसे वापरण्यािी मुभा असली पाचहजे. परंतु वैज्ञाचनक तत्त्वज्ञािा असा आग्रह असतो की, अप्रिीचतक्षम 
वाक्ये वापरातून काढून टाकली पाचहजेत आचि चवगामी आचि चनगामी तकइ शास्त्राच्या साहाय्याने प्रिीती 
र्ंचद्रयसंवदेनावर उभी केली पाचहजे. भाषेच्या उपयोगाबाबतिा हा आग्रह वरील आके्षपानुसार असमथइनीय 
ठरतो. अथात हा आके्षप अथइचनष्ट्पत्तीच्या प्रिीचतक्षमतेिी उपपत्ती नीट आकलन न झाल्यामुळे चनमाि 
झालेला आहे. ही उपपत्ती म्हिजे एक प्रकारिी नैचतक आज्ञा मानावी अशी कोिािीि र्च्छा नाही. 
वैज्ञाचनक तत्त्वज्ञ सचहष्ट्िू असतो व ज्याला जसा अथइ घ्यावा असे वाटते तसा घेण्यास तो मुभा देतो. परंतु तो 
त्याला सागंतो : जर तुम्ही अप्रिीचतक्षम अथइ वापरिार असाल तर तुमिे शब्द तुमच्या कृतींिे समथइन करू 
शकिार नाहीत. आपल्या कृतींिा संबंध भचवष्ट्याशी असतो. भचवष्ट्याबाबतिी चवधाने जेवढ्या प्रमािात 
प्रिीचतक्षम असतील तेवढ्या प्रमािात त्यािें प्रत्यक्ष अनुभवात रूपातंर करता येईल. अथािी अनुभववादी 
उपपत्ती एखाद्या मािसाच्या व्यस्क्तचनष्ठ अथािे विइन करीत नाही. भाषेच्या आकारासाठी सुिचवलेला तो 
एक चनयम आहे व त्याला िागंली कारिे आहेत : त्या उपपत्तीमुळे अथािी अशा प्रकारिी व्याख्या चमळते की 
एखाद्या मािसाच्या शब्दािंा जर या व्याख्येनुसार अथइ घेतला तर त्यािे शब्द व त्याच्या कृती सुसंगत 
ठरतात. अथाच्या उपपत्तीत फक्त या गुिधमािी जरूरी आहे. अथाबाबतिा प्रिीचतक्षमतेिा हा चनकष जे 
लोक मान्य करतात त्यािंी भाषा त्याचं्या वतइनाशी सुसंगत असते; त्याचं्या दृष्टीने कृतीसाठी आवश्यक 
असलेले कायइ भाषेकडून होत असते व भाषा म्हिजे अनुभवाचं्या चवश्वाशी काहीही संबंध नसलेली 
आशयहीन व्यवस्था नसते. 
 

ज्ञानासंबधंी शुिबुचिवादाने चनमाि केलेली गेल्या दोन हजार वषांतील गूढजाले ज्ञानाच्या या 
चक्रयात्मक संकल्पनेमुळे नाहीशी होतात. या संकल्पनेमुळे ज्ञानािे स्वरूप अचतशय साधे ठरते—परंतु जे 
उत्तर साधे असते ते शोधिे बहुतेक वळेा अत्यंत कचठि असते. ज्ञानािे चक्रयात्मक स्वरूप स्पष्ट होण्यापूवती  
ज्ञानमीमासंा प्रथम अनुभवपूवइ संश्लेषिात्मक तत्त्वापासून मुक्त व्हावी लागली. चनरीक्षिीय गोष्टींच्या 



 

 

अनुक्रमणिका 

पचलकडे एक वास्तव चवश्व असते. या गूढवादी चविारप्रवाहािा अवशषे म्हिजेि ही अनुभवपूवइ 
संश्लेषिात्मक तत्त्वे होत. ज्ञान चक्रयात्मक असते, प्राक्कथन करण्यािे ते सवोत्कृष्ट साधन आहे ही गोष्ट 
संभाव्यतेिा समाधानकारक अथइ सापडण्यापूवती , चसि होऊ शकली नाही. चवगामी अनुमानाच्या व 
संभाव्यतेच्या उपयोगािे स्पष्टीकरि जोपयंत अनुभववादाकडून चमळत नव्हते तोपयंत ज्ञानािी ही उपपत्ती 
एका योजनेच्या स्वरूपात होती, ताचत्त्वक चसिातंािे स्वरूप चतला आले नव्हते. सवइ संश्लेषिात्मक सत्ये 
चनरीक्षिातून उत्पन्न होतात व तकइ बुिीने ज्ञानात घातलेली सवइ भर चवश्लेषिात्मक असते. अनुभववादातील 
ही तत्त्वे एकोचिसाव्या व चवसाव्या शतकात चवज्ञानािी साधने उपलब्ध होईपयंत प्रस्थाचपत होऊ शकली 
नाहीत. सुसंगत असा अनुभववाद प्रथम आपल्या काळात दृष्टीस पडतो. 
 

अथइचनष्ट्पत्तीच्या प्रिीचतक्षमतेिी उपपत्ती हे एक तकइ शास्त्रीय साधन आहे. या साधनामुळे र्ंचद्रयगोिर 
पदाथइ व वास्तव पदाथइ हे चवारभाजन अनुभववादाने चनपटून काढले. या उपपत्तीमुळे अगोिर वास्तव पदाथइ 
नष्ट होतात; कारि तत्त्वतः अजे्ञय असिाऱ्या पदाथांबद्दल बोलिे अथइहीन ठरते. अनुभववाद अजे्ञय 
वस्तूबाबत बोलण्याऐवजी अचनरीक्षिीय वस्तूबाबत बोलतो; कारि अचनरीक्षिीय वस्तू ज्ञानाच्या कके्षत 
येतात व त्याचं्याचवषयी अथइपूिइ बोलिे शक्य असते. अचनरीक्षिीय वस्तूबाबतिी चवधाने चनरीक्षिातून उत्पन्न 
होत असल्यामुळे ती अथइपूिइ ठरतात. आश्रयातंराच्या रीतीने म्हिजे चनरीक्षिीय वस्तंूशी असलेल्या त्याचं्या 
संबधंामुळे त्यानंा अथइ प्राप्त होतो. या संबधंािंा चविार ११ व्या प्रकरिात आपि क्वाटंमचवज्ञानातील 
प्रश्नाच्या संदभात केला आहे. आता त्या संबधंािंा अभ्यास, ज्ञानाच्या सवइ प्रकाराचं्या संदभात आचि अचधक 
तपचशलात जाऊन आपल्याला करावयािा आहे. 
 

वास्तवतेिा प्रश्न म्हिजे चवश्व सत्य आहे काय हा प्रश्न आपल्या पचरियाच्या मानसशास्त्रीय 
अनुभवातूंन उत्पन्न होतो. तो अनुभव म्हिजे स्वप्न आचि जागृती. अथात हा भेद अथइपूिइ आहे. परंतु 
तत्त्वज्ञानंी काढलेले िुकीिे चनष्ट्कषइ दूर करावयािे असतील तर या भेदािा अथइ व त्यािा उगम स्पष्टपिे 
माडंला पाचहजे. 
 

अशी कल्पना करा की एका मािसाला स्वप्न आचि जागृती यामधील भेदािी जािीव नाही आचि 
तो जे पाहतो त्यािी लेखी नोंद करून ठेवतो आहे. “एक कुत्रा आहे” “मला भेटण्यासाठी पीटर आला”, 
“मोटार सुरू झाली नाही”, “मरीया टोमॅटोच्या सारात उभी राचहली” र्त्यादी वाक्ये तो चलहून ठेवील. 
यातील शवेटिा अनुभव अथात आपि ज्याला “स्वप्न” म्हितो त्यातील आहे; परंतु या मािसाच्या 
रोजचनशीत स्वप्न असा उल्लेख स्पष्टपिे आढळिार नाही. स्वप्नािंा जरी त्याने अनुभव घेतला असला तरी 
वास्तव चनरीक्षिे आचि स्वप्नातील दृश्ये यातं गुिमूलक फरक नसल्यामुळे त्यात स्वप्नािंा चनदेश 
आढळिार नाही. दुसऱ्या शब्दातं म्हिजे स्वप्न पाहात असताना आपि स्वप्न पाहात आहोत यािी जािीव 
आपल्याला नसते. ज्या रोजचनशीत आपल्याला येिाऱ्या सवइ अनुभवािंी नोंद आहे पि त्यािंी चिचकत्सा 
केलेली नाही व प्रत्यक्ष चनरीक्षिापलीकडे जाऊन अनुमाने काढलेली नाहीत अशा एखाद्या पचरपूिइ 
रोजचनशीतील माचहती ही मानवी ज्ञानािी तार्मकक आधारभमूी आहे असे मानता येईल. या अनुभवाचं्या 
आधारानेि अनुमानाचं्या साहाय्याने, आपि भौचतक वस्तू, स्वप्ने र्त्यादीसंबधंी चवधाने करतो व वैज्ञाचनक 
चवद्युत, आकाशगंगा, अपराधइवृत्ती अशा रिना करतो. ज्ञानाच्या रिनेिा अभ्यास करण्यासाठी तत्त्वज्ञास या 
अनुमानािंा चविार करावा लागतो. म्हिून वरील प्रकारच्या पचरपूिइ रोजचनशीतील नोंदीवरून ज्ञानािी 
र्मारत रिण्यािा प्रयत्न करिाऱ्या एखाद्या मािसािी आपि कल्पना करू. 
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प्रथम तो या वाक्यािंी गटागटात चवभागिी करील व प्रत्येक गटाला लागू पडिारे सामान्य चनयम 
शोधून काढून त्या वाक्यातं व्यवस्था चनमाि करण्यािा तो प्रयत्न करील. उदाहरिाथइ, जेव्हा जेव्हा 
सूयइप्रकाश पडलेला आहे हे वाक्य आढळते, तेव्हा तेव्हा त्यानंतर उबदारपिा आलेला आहे हे वाक्य 
आढळते. हा चनष्ट्कषइ तो त्या दोन गोष्टींतील संबंधाने माडंतो : जेव्हा जेव्हा सूयइप्रकाश पडतो तेव्हा तेव्हा 
उबदारपिा येतो. अशा रीतीने तो चनयम शोधून काढतो. तथाचप, मरीया टोमॅटोच्या सारात उभी आहे, 
अशासारख्या वाक्यािंा गट र्तर गटापंासून अलग केला पाचहजे हे त्याला थोड्याि वेळात कळून येईल. 
एखाद्या क्रमवार माडंिीत अशा वाक्यािंा समावशे करता येत नाही; कारि त्यावरून अिूक प्राक्कथन करता 
येत नाही व सामान्य चनयम माडंता येत नाही असे त्यास चदसून येईल. उदाहरिाथइ, जेव्हा आपि साराच्या 
भाडं्यात बोट घालतो तेव्हा ते ओले होते; पि मरीया जेव्हा साराच्या भाडं्यातून बाहेर आली तेव्हा चतिे पाय 
ओले चदसले नाहीत अशा नोंदी त्याला आढळतील. अशा नोंदींिा गट म्हिजे एक तार्मकक बेट ठरेल. 
त्याला तो स्वप्न म्हिेल. 
 

गोळा केलेल्या माचहतीच्या व्यवस्थेवरून स्वप्न व जागृती यामधील फरकािा पडताळा घेता येतो. 
वरील चवश्लेषिािा हा तार्मकक चनष्ट्कषइ होय. हा चनष्ट्कषइ अथइपूिइ आहे; कारि त्यािे प्रिीचतक्षम संबधंात 
रूपातंर करता येते. स्वप्नातील चनरीक्षिावरून पुढील अनुभवािें प्राक्कथन आपि करू शकत नाही. या 
चनष्ट्कषावरून नोंदलेल्या वाक्यािंी आपि वगइवारी करू शकतो. एक, वास्तव सत्यता असलेली वाक्ये व 
दुसरा, केवळ ज्ञातृणनष्ठ सत्यता असलेली वाक्ये. हा फरक करण्यापूवती  नोंदलेल्या वाक्यािें विइन 
करण्यासाठी त्या वाक्यानंा आपि प्रथमदशइनी सत्ये असे म्हिू. म्हिजे ती वाक्ये असत्य वाक्ये नाहीत असे 
गृहीत धरले आहे. प्रथमदशइनी सत्यामंध्ये अंतगइत व्यवस्था लावल्यानंतर त्यामधून वास्तव सत्ये व ज्ञातृचनष्ठ 
सत्ये असे भाग पडतात. पि ही व्यवस्था त्या पचरपूिइ रोजचनशीतील नोंदलेल्या वाक्याचं्या पलीकडे जात 
नाही. 
 

वाक्यानंंतर आपि पदाथांकडे वळू. ज्या नोंदी वास्तव सत्ये या अथाने खऱ्या आहेत त्या वास्तव 
पदाथइ दशइचवतात व ज्या ज्ञातृचनष्ठ सत्ये या अथाने खऱ्या आहेत त्या ज्ञातृणनष्ठ पदाथइ दशइचवतात असे आपि 
म्हिू. अशा रीतीने आपल्या जवळील पदाथािे दोन प्रकार पडतात; आचि ते सवइ प्रथमदशइनी पदाथइ 
असतात. परंतु त्यापंैकी पचहल्या प्रकारिे फक्त वास्तचवक ककवा सत्य पदाथइ होत. मग दुसऱ्या प्रकारिे 
पदाथइ काय असतात? 
 

त्यािंी व्यवस्था लावण्यासाठी आपि “माझे शरीर” ही संकल्पना चनमाि करतो. सवइ भौचतक 
पदाथांपैकी “माझे शरीर” म्हिून एक पदाथइ आहे असे आपि म्हितो. “माझे शरीर” या पदाथावर र्तर 
भौचतक पदाथांिा पचरिाम होत असतो व त्यामुळे त्यास चवचशष्ट अवस्था प्राप्त होत असते. त्या डायरीत 
जेव्हा एखाद्या वास्तव पदाथािी नोंद केलेली असते तेव्हा माझे शरीर कोित्या तरी एका चवचशष्ट अवस्थेत 
असते. परंतु जेव्हा तो पदाथइ तेथे नसेल तेव्हाही माझे शरीर त्या चवचशष्ट अवस्थेत असू शकेल. अशा वळेी 
आपि ज्ञातृचनष्ठ पदाथांिी भाषा वापरतो. अशा रीतीने ज्ञातृचनष्ठ पदाथांना सत्यत्व नसले तरी त्यानंा दुसऱ्या 
एका प्रकारिे अस्स्तत्व असते : ते माझ्या शरीराच्या अवस्था दशइचवतात. 
 

शवेटिे चवधान सदोष वाटेल : जर अस्स्तत्वात नसलेला पदाथइ अस्स्तत्वात असलेल्या पदाथािा 
चनदेश करीत असेल तर तोदेखील अस्स्तत्वात असला पाचहजे. हा चवरोधाभास दूर करण्यासाठी अनुमान 
माडंताना शब्दािंी योजना अचधक काळजीपूवइक केली पाचहजे. त्यासाठी आपि पुन्हा आपल्या 



 

 

अनुक्रमणिका 

रोजचनशीतील वाक्याकडे वळू. आपि असे पाचहले की सवइ वाक्ये वास्तचवकरीत्या सत्य नव्हती. आता 
आपिास असे चदसते : नोंद केलेले वाक्य वास्तचवकरीत्या खरे नसेल तर त्या वाक्यास प्रचतयोगी अशी 
भौचतक वस्तू अस्स्तत्वात नाही असे अनुमान न करता, ती प्रचतयोगी वस्तू अस्स्तत्वात असती तर आपल्या 
शरीरािी जी अवस्था झाली असती तशी प्रस्तुत अवस्था आहे असा चनष्ट्कषइ काढावयािा. वाक्यासंबधंी 
बोलण्याने “ज्ञातृचनष्ठ पदाथइ” अशासारखे शब्द आपि टाळतो. उलटपक्षी वाक्यासंबंधी बोलिे शक्य 
झाल्यामुळे अशी पदे वापरण्यािी आपल्याला मुभा चमळते. तेव्हा काल्पचनक अस्स्तत्व मानून ज्ञातृचनष्ठ 
पदाथांना ज्ञातृचनष्ठ अस्स्तत्व असते असे आपि म्हिू शकतो. अशा प्रकारिे विइन टाळता येते म्हिूनि 
त्यािा वापर करिेही शक्य होते. 
 

अशा रीतीने चवश्वातील अनुभवािें वास्तव पदाथइ व ज्ञातृचनष्ठ पदाथइ असे चवभाजन आपिास प्रमाि 
अनुमानाने करता येते व ते बोलण्याच्या एका समुचित पितीने व्यक्त करता येते. नोंद केलेली सवइ वाक्ये 
वास्तचवकरीत्या खरी आहेत असे गृहीत धरले तर काही वाक्ये खरी नसतात असे चदसते. ही एक 
अनुमानािी प्रमाि रीत आहे. अशा अनुमान पितीला तकइ शास्त्रज्ञ क्रमणवरुि णसिता असे म्हितात. यािा 
अथइ असा की, नोंद केलेली सवइ वाक्ये वास्तचवकरीत्या सत्य असतात या गृहीतािे “चवसंगतीत रूपातंर 
होते.” नोंदलेल्या पि वास्तचवकरीत्या खऱ्या नसलेल्या वाक्यािंा भौचतक चवश्वात सुसंगतपिे अंतभाव 
करण्यासाठी आपि मानवी शरीर हे गृहीत कृत्य उभे करतो. वास्तव पदाथइ नसतानादेखील त्या 
चनरीक्षकािे शरीर ते वास्तवपदाथइ चनरीक्षि करण्याच्या अवस्थेत असू शकेल. स्वप्नातील अनुभवािंी वाक्ये 
जागृतीतील वाक्याशंी काही एका व्यवस्थेने जोडली जातात. स्वप्नािें स्पष्टीकरि करिारे शरीरशास्त्रीय 
चनयम आपि माडूं शकतो. मनोचवश्लेषिशास्त्राने स्वप्नातील अनुभव ज्या रीतीने त्यापूवती च्या जागृतीतील 
अनुभवाशंी कायइकारिभावाने जोडता येतील अशा रीतींिा चवकास केला आहे. अशा रीतीने स्वप्नाचं्या 
वाक्याचं्या गटािे बेटासारखे स्वरूप नाहीसे होते व अनुभवाचं्या समग्र व्यवस्थेत त्यािंा समावशे होतो. 
तथाचप अशा वाक्यानंा चदलेला अथइ व र्तर वाक्यािंा अथइ यात खूप तफावत राहाते. 
 

अशा रीतीने मानवी चनरीक्षक व त्याच्या शारीचरक अवस्था या संकल्पना, एका भौचतक 
गृहीततत्त्वाच्या मदतीने आिल्या जातात. ज्या अनुमानावरून हे गृहीत चमळते त्यािा अचधक काळजीपूवइक 
चविार केला पाचहजे. भौचतक पदाथांच्या चनयमािंी एखादी सुसंगत व्यवस्था चनमाि करण्यािा आपि जेव्हा 
प्रयत्न करतो, तेव्हा प्रत्यक्ष चनरीक्षि करिे शक्य नाही अशा भौचतक पदाथांिे अस्स्तत्व गृहीत धरिे 
आपल्याला पुष्ट्कळ वेळा भाग पडते. उदाहरिाथइ, चवद्युत घटनािें स्पष्टीकरि करण्यासाठी चवद्युत नावािा 
एक भौचतक पदाथइ अस्स्तत्वात आहे व तो तारेतून वाहातो ककवा अवकाशात तरंगरूपाने संिारतो असे 
गृहीत धराव ेलागते. लोहिुबंक सूिीिे चविलन ककवा रेचडओमधून येिारे संगीत अशा घटनािें चनरीक्षि 
काय ते आपि करू शकतो. प्रत्यक्षपिे चवद्युत आपि कधीि पाहात नाही. अशा भौचतक पदाथाना मी 
अनुमेय (Illata) असे म्हितो. त्यामुळे त्यािंी चनरीक्षिीय वस्तंूिे जग ज्यापासून बनते त्या गोचरपदाथा 
(Concreta) पासून फारकत होते. तसेि अमूतइ पदाथा (Abstracta) पासूनही त्यािंी फारकत होते. अमूतइ 
पदाथइ अनेक गोिर पदाथांच्या संयोगातून चनमाि होतात. त्यािें स्वरूप संग्राहक सामग्रीिे असते व त्यामुळे 
त्यािें चनरीक्षि करता येत नाही. उदाहरिाथइ, “संपन्नता” हे पद चनरीक्षिीय अशा अनेक गोिर घटनािंी 
सामग्री दशइचवते. त्या सामग्रीमधील अन्योन्यसंबधं एकचत्रतपिे सागंिारे संचक्षप्तपद म्हिून ते वापरले जाते. 
अनुमेये म्हिजे गोिरपदाथांच्या संयोगातून चनमाि होिाऱ्या गोष्टी नव्हेत. गोिर पदाथांपासून अनुमानाने 
चनष्ट्पन्न होिारे ते वेगळे पदाथइ असतात. गोिर पदाथामुळे त्यािें अस्स्तत्व संभाव्य ठरते र्तकेि. 
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मानवी शरीराच्या अंतःस्थ अवस्था अनुमेये होत. कारि शरीराच्या प्रचतचक्रया फक्त आपिास 
पाहाता येतात. मेंदूच्या अनेक अवस्था व शरीराच्या अन्य अंतःस्थ अवस्था आपि पाहू शकत नाही. अशा 
अवस्था दशइचवण्यासाठी आपि अप्रत्यक्ष कथनपितीिा उपयोग करतो. उदाहरिाथइ आपि असे म्हितो 
की, “एखाद्या मािसाने कुत्रा पाचहला असता चनमाि होिारी अवस्था; ” बोलण्याच्या अशा पितीला 
चेतकाांची भाषा असे म्हितात. एखादी अवस्था दशइचवण्यासाठी आपि ज्या िेतकाने ती अवस्था चनमाि 
होऊ शकेल त्यािे विइन करतो. 
 

अशा प्रकारच्या भाषेिे स्पष्टीकरि करण्यासाठी आपि पदाथइचवज्ञानातील एक उदाहरि घेऊ. 
मोटारीिा वगे आपि वगेमापकातील काट्याच्या चविलनावरून मोजतो; त्यासाठी मोटारीिी भ्रमिारी 
िाके, वगेमापकातील दंतिके्र व लवचिक किा याचं्यावारारे, काट्याला अशा रीतीने जोडलेली असतात की 
वगे वाढला असता काट्यािे चविलन वाढाव.े काट्याच्या प्रत्येक स्थानाशी संलग्न असलेला वगे 
तबकडीवर चलचहलेला असतो. प्रत्यक्षपिे काटा जे काही दाखचवतो ती वगेमापकािी अंतःस्थ अवस्था 
असते. अप्रत्यक्षपिे मात्र ती वगे दाखचवते. हा वगे त्या वगेमापकयंत्रास “िेतना” देऊन त्यािी ती अवस्था 
चनमाि करीत असतो. तबकडीवरील आकड्यािंा उपयोग वगे मोजण्यासाठी न करता वेगमापकाच्या 
अंतःस्थ अवस्था दाखचवण्यासाठीही करता येईल. समजा, कुिीतरी मोटारीतील वगेमापक बाहेर काढून 
ठेवला आहे व त्यािा किा फरवला आहे. अशा वळेी वगेमापक कोित्यातरी चवचशष्ट अंतःस्थ अवस्थेत 
असतो. तबकडीवरील आकडे पाहून कोिी असे म्हिेल की, “दर ताशी साठ मलै वगेाच्या अवस्थेत 
वगेमापक आहे.” अशा रीतीने उपकरिािी अंतःस्थ अवस्था आपि िेतकाचं्या भाषेत अप्रत्यक्षपिे दाखवीत 
असतो. 
 

या उदाहरिावरून ज्ञातृचनष्ठ पदाथािे स्वरूप स्पष्ट होण्यास मदत होईल. स्वप्नात पाचहलेल्या 
पदाथािे अस्स्तत्व व वरील उदाहरिातील मोटारीच्या बाहेर काढून ठेवलेल्या वेगमापकातील साठ मलै 
वगेािे अस्स्तत्व एकाि प्रकारिे आहे. येथे अस्स्तत्व असे म्हटले. पि ती बोलण्यािी एक रीत झाली. ती 
समथइनीयही आहे. पि भौचतक अस्स्तत्व मात्र फक्त त्या वगेमापकाच्या अवस्थानंाि असते व ते आपि 
अप्रत्यक्षरीत्या दशइचवतो. जागृतीतील अवस्था व स्वप्नातील अवस्था याचं्या वैारतामुळे अनुभववादी 
तत्त्वज्ञानात काहीही अडिि चनमाि होत नाही. भौचतक पदाथांच्या चवश्वाच्या “पलीकडील” वस्तुतत्त्वे 
मानण्यािी जरूरी पडत नाही व अनुभवातीतवादािा मागइही त्यामुळे खुला होत नाही. “र्ह–वादी 
तत्त्वज्ञानाने” त्यािे संपूिइ स्पष्टीकरि देता येते. स्वप्नामंध्ये अस्स्तत्वात असलेल्या पदाथांबाबतच्या 
चवधानािंा अथइ वास्तव पदाथांच्या चवधानाचं्या अथाने सागंता येतो. 
 

या चवश्लेषिावरून “हे जग सत्य आहे कय?” या प्रश्नािा अथइ आपि स्पष्ट करू शकतो. हा प्रश्न 
पुढीलप्रमािे चविारता येईल : आता आपि जागृतीत आहोत की स्वप्नात आहोत? हा अथाति एक अथइपूिइ 
प्रश्न आहे. खरे म्हिजे अशी अनेक स्वप्ने आपि अनुभचवली आहेत की ज्यामंध्ये आपि हा प्रश्न चविारला 
होता व त्यािे ‘जागे आहोत’ असे उत्तर चदले होते. पि आपले उत्तर िुकीिे होते म्हिजे त्यावेळी आपि 
स्वप्नात होतो असे आपिास नंतर कळून आले आहे. तीि गोष्ट आताही घडत आहे काय? तशी शक्यता 
आपि नाकारू शकत नाही. आता आपि स्वप्नात आहोत असे कदाचित भचवष्ट्य काळात केव्हातरी 
आपल्याला आढळिे शक्यही आहे. असे होिार नाही यािी पुरेशी खात्री असली तरी असे घडिारि नाही 
यािी संपूिइ मी आपि देऊ शकत नाही. 
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पुन्हा एकदा आपल्या पचरपूिइ रोजचनशीकडे वळू व आपले हे चविार आपि पुढीलप्रमािे माडूं. 
नोंदलेल्या वाक्यातील, स्वप्नानुभवािंी बेटासारखी अलग झालेली वाक्ये व र्तर वाक्ये यािंी फारकत 
आपि करू शकतो; कारि त्या र्तर सवइ वाक्यातं कायइकारिभावाच्या चनयमानुसार व्यवस्था लावता येते. 
पि अशी व्यवस्था लाविे शवेटपयंत जमेलि अशी खात्री देता येत नाही. समजा, त्या रोजचनशीतील 
पचहली ५०० वाक्ये तुम्ही अभ्यासली. त्यात एकूि ३० वाक्ये बेटासारखी अलग आहेत असे आढळले आचि 
उरलेल्या ४७० वाक्यातं तुम्ही सुसंगत व्यवस्था लाव ू शकला. आता तुम्ही म्हिता, “मी जागा आहे.” 
रोजचनशी वािण्यािे काम तुम्ही पुढे िालू ठेवता व पुढील १००० वाक्ये मागील ४७० वाक्याशंी तुम्ही जोडू 
शकत नाही. परंतु त्या वाक्यातं मात्र अंतगइत व्यवस्था लाव ूशकता. यावरून तुम्ही असा चनष्ट्कषइ काढता की 
ती ४७० वाक्ये ही बेटासारखी अलग असल्याने त्यािें चमळून एक स्वप्न होते. म्हिजे पूवती  तुम्ही स्वप्नात 
होता व आता मात्र जागे आहात. असेि पुढे होत राहिार नाही यािी तुम्हाला खात्री आहे काय? तुमिी 
आतािी अवस्था स्वप्न आहे असे म्हिावयास भाग पाडिारी २००० वाक्ये पुढे चनघाली तर काय? आचि 
असाि भयंकर अनुभव पुनःपुन्हा येत राचहला तर काय? 
 

असे अनुभव येत नाहीत एवढ्यावर आपि समाधान मानू या. परंतु तार्मकक युस्क्तवादाने त्यािी 
शक्यता नाकारता येिार नाही. म्हिून अशा प्रकारिे अनुभव अशक्यकोटीतील आहेत असे आपि म्हिू 
शकत नाही. अनुभवातील क्रमािा एक धागा पकडावा व तो तुटावा, पुन्हा नवीन धागा पकडला तर तोही 
तुटतो, नेहमी असे जर घडत गेले तर ज्ञातृचनरपेक्ष भौचतक वास्तवतेिी भाषाि आपि बोलू शकिार नाही. 
तेव्हा भौचतक चवश्वाच्या वास्तवतेिी संभाव्यता खूप आहे असे म्हिता येईल. पि त्यािी चनरपेक्ष चनचिती 
देता येिार नाही. भौचतक चवश्वाच्या अस्स्तत्वािा चवगामी पुरावा आपल्याजवळ आहे—पि आपि म्हिू 
शकतो ते एवढेि. वास्तव भौचतक चवश्वाबद्दल बोलिे अथइपूिइ ठरते. कारि अशा चवश्वाबद्दलिी चवधाने 
चवगमनाच्या साहाय्याने चनरीक्षिावरून चनष्ट्पन्न करता येतात. 
 

भौचतक चवश्वाबाबत आपि ज्या भाषेत बोलतो ती अनुभवान्नी चनचित केली गेली असली तरी ती 
एकि भाषा शक्य असते असे नाही. ११ व्या प्रकरिात काल्पचनक प्रोटॅगोरसच्या संदभात चविारात घेतलेली 
संचदग्धता चतला लागू असते. एकाि गोष्टीिी अनेक समानाथती  विइने असतात. आपि सामान्यतः ज्या 
वास्तववादी भाषेत भौचतक चवश्वािे विइन करतो ती केवळ त्यापंैकी एक आहे. मी त्याला स्वाभाणवक 
व्यवस्था म्हटले आहे. चनरीक्षिीय वस्तू व अचनरीक्षिीय वस्तू यानंा लागू पडिारे चनयम एकि असतात; हा 
चनयम मान्य केल्यानंतरि चवगामी अनुमानावंरून बाह्य जगाबाबतिी आपली नेहमीिी चवधाने आपि माडूं 
शकतो. प्रस्तुतिा चनयम भाषेिी पिती चनचित करिाऱ्या व्याख्येच्या स्वरूपािा आहे. त्याला भाषेिा 
णवस्तार णनयम असे म्हिता येईल. कारि या चनयमामुळे भाषेिे के्षत्र व्यापक बनून त्यात अचनरीचक्षत वस्तंूिा 
समावशे करण्यािे साधन आपिास चमळते. परंतु हा चनयम व्यवहायइ आहे म्हिजे दैनंचदन जीवनातील 
भौचतक चवश्वाच्या विइनासाठी ती एक स्वाभाचवक व्यवस्था आहे ही गोष्ट अनुभवाचश्रत आहे. अचधक अिूक 
शब्दातं म्हिजे ही गोष्ट चवगामी अनुमानावंरून चनष्ट्पन्न होते. या अथाने भौचतक वास्तवता हे चवगामी पितीने 
दृढ झालेले गृहीत तत्त्व होय. 
 

दुसऱ्या शब्दातं असे म्हिता येईल : “या भौचतक चवश्वाला अस्स्तत्व आहे.” या चवधानािी “भौचतक 
चवश्व अस्स्तत्वात नाही” या चवधानापासून स्पष्टपिे फारकत करता येते. एक चवधान संभाव्य ठरेल व दुसरे 
असंभाव्य ठरेल असे अनुभव आपि दाखव ूशकतो. या दोन चवधानातंील प्राक्कथनक्षम आशय चभन्न आहेत. 



 

 

अनुक्रमणिका 

ज्ञानाच्या चक्रयात्मक संकल्पनेनुसार जो अथइ ताडून पाहाता येईल असा अथइ भौचतक चवश्वाच्या अस्स्तत्वाच्या 
गृहीत तत्त्वाला देता येतो. 
 

या चवश्लेषिािी अहांमात्रवादाच्या (Solipsism) पारंपचरक चवविेनाशी तुलना करावी असे मला 
वाटते. अहंमात्रवादाच्या ताचत्त्वक चसिातंानुसार, आपिास अनुभव येत राहातो, एवढेि आपि म्हिू 
शकतो; परंतु त्याच्या पलीकडे जाऊन बाह्य पदाथांिे एक चवश्व आहे हे आपि चसि करू शकत नाही. 
वस्तुतः या संकल्पनेला तसा फारसा पाकठबा कोिाकडून चमळाला नाही तरी जॉजइ बाकइ ली, एम्. स्टनइर 
यासारख्या काही तत्त्वज्ञानंी या संकल्पनेिा एक तत्त्वज्ञान पिती म्हिून चवकास केला. माझ्या मते या 
लोकानंी देखील या चसिातंािा तसा पुरस्कार केला नाही. या लोकानंी आपला चसिातं माडंण्यासाठी 
पुस्तके चलचहली. त्यािंी पुस्तके वाििाऱ्या र्तर मािसाचं्या अस्स्तत्वावर त्यािंा चवश्वास असल्याखेरीज 
त्यानंी पुस्तके चलचहली, या गोष्टीिे स्पष्टीकरि देता येत नाही. अहंमात्रवादािा चसिांत संपूिइपिे असमंजस 
आहे; तरीदेखील तकइ शुि युस्क्तवादाने तो खोडून काढता येत नाही, आपल्याला येिाऱ्या अनुभवावंरून, 
आपल्याला अनुभव येतात र्तकेि चसि होते, भौचतक चवश्वािे अस्स्तत्व चसि होत नाही, असे म्हटले जाते. 
 

परंतु याबाबत पचरस्स्थती र्तकी चनराशाजनक आहे असे मला वाटत नाही. एक मूलभतू िूक 
अहंमात्रवादी करीत असतो : एक व्यक्ती म्हिून स्वतःिे अस्स्तत्व आपि चसि करू शकतो असे त्यास 
वाटते. परंतु बाह्य जगािा शोध ज्या अनुमानपितीवर आधारलेला आहे त्याि पितीवर अहां िा म्हिजे 
चनरीक्षक या व्यक्तीिा शोध आधारलेला आहे. ज्या रीतीने रोजचनशीतील र्तर वाक्ये भौचतक चवश्वािा 
पुरावा मानली जातात त्याि रीतीने रोजचनशीतील बेटासारखी वाक्ये म्हिजे चनरीक्षकाच्या शारीचरक 
अवस्था होत असा अथइ लावला जातो. खरे म्हिजे सवांना सामावनू घेिारा भौचतक अथइ लावताना अहं–या 
बेटािाही समावशे त्यात केला जातो; कारि चनरीक्षक देखील भौचतक चवश्वािा एक भाग आहे. चनरीक्षक व 
त्याच्या शारीचरक अवस्था गृहीत धरल्याने बेटासारख्या अलग वाक्यािंा अलगपिा नाहीसा होतो व ती 
वाक्येदेखील भौचतक चवश्वािे विइन करिारी वाक्ये बनतात. कारि भौचतक चवश्वािा एक पदाथइ जो 
चनरीक्षक त्यािे विइन करिारी ती वाक्ये ठरतात. अशा रीतीने अहम् िे अस्स्तत्व जर आपि चसि करू 
शकलो तर भौचतक चवश्वािे आचि र्तर मािसािें अस्स्तत्वही त्याि रीतीने चसि करू शकतो. 
अहंमात्रवाद्याच्या दृष्टीतून या दोन अनुमानातंील समातंरता चनसटते. अहां व त्याला येिारे अनुभव यािें ज्ञान 
चनरपेक्षरीत्या होते असे त्याला वाटते आचि मग बाह्य चवश्वािे अस्स्तत्व चनष्ट्पन्न करताना तो अडििीत 
सापडतो–परंतु ही अडिि सदोष तकातून चनमाि होते. 
 

प्रत्यक्ष पचरस्स्थतीिे यथाथइ चवश्लेषि वर चदलेि आहे. भौचतक चवश्वाच्या अस्स्तत्वािा अत्यंत 
चनिायक पुरावा आपल्याजवळ नाही आचि तसेि आपल्या स्वतःच्या अस्स्तत्वािाही अगदी चनिायक पुरावा 
आपल्याजवळ नाही. परंतु या दोहोंिे अस्स्तत्व गृहीत धरण्यापुरता चवगामी पुरावा आपल्याजवळ आहे. 
चवगामी अनुमानाच्या चवश्लेषिातून चनमाि होिारे चनष्ट्कषइ वापरून आपि असे म्हिू शकतो की बाह्य 
चवश्वाच्या अस्स्तत्वाचवषयी त्यािप्रमािे आपल्या स्वतःच्या अस्स्तत्वाचवषयी आपि चनचहत चवधाने करू 
शकतो. आपले सवइ ज्ञान म्हिजे चनचहत चवधाने होत. म्हिून आपले अत्यंत व्यापक असे जे भौचतक 
चवश्वाच्या अस्स्तत्वािे आचि त्यातील मानवी व्यक्तींच्या अस्स्तत्वािे ज्ञान ते देखील चनचहत चवधानाचं्या 
स्वरूपािे आहे. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

मानवी चनरीक्षकािा भौचतक चवश्वात अंतभाव करिे हे अनुभववादी तत्त्वज्ञानािे एक महत्त्वािे 
वैचशष्ट्ट्य आहे. ज्ञानाच्या अनुभवातीत संकल्पनेमुळे भौचतक सत्य व मानवी मन यामध्ये एक दरी चनमाि होते 
व मनाकडून चमळिाऱ्या माचहतीवरून भौचतक सत्याचवषयी अनुमान कसे करावयािे यासारखे न सुटिारे 
प्रश्न उत्पन्न होतात. मानचसक अस्स्तत्वाला चिन्मय अस्स्तत्व म्हटले आहे व स्वप्न–चवश्वापासून ते वगेळे 
मानले आहे. तथाचप चिद वादािा मानसशास्त्रीय उगम, स्वप्नाचं्या आचि जागृतावस्थेत आपल्या र्च्छेनुसार 
आपि पाहातो त्या प्रचतमाचं्या अनुभवात आढळतो. या प्रचतमाचं्या िुकीच्या तार्मकक चवश्लेषिामुळे भौचतक 
द्रव्याशी तुलना करता येईल असे मन नावािे एक स्वतंत्र द्रव्य आहे व त्यािी वास्तवता एका चनराळ्या 
प्रकारिी आहे अशी संकल्पना चनमाि होते. चिदवादी म्हिून चशक्का बसलेल्या बुचिचवलासी तत्त्वज्ञानंा 
अनुभववादी तत्त्वज्ञानाने उत्तर चदले आहे. या तत्त्वज्ञानाच्या हाती आधुचनक तकइ शास्त्रािे साधन आल्यामुळे 
ज्ञान म्हिजे नोंदलेल्या वाक्यावंर आधारलेली चवगामी चनचहत चवधानािंी एक व्यवस्था असा पक्ष घेतला 
जातो. अशा रीतीने ज्ञानािा चक्रयात्मक संकल्पना तयार केल्यामुळे व अथइ ही गोष्ट प्रिीचतक्षम बनल्यामुळे 
चिद वाद व वास्तववाद ककवा जडवाद यामधील पारंपचरक चवरोध नाहीसा होतो. 
 

आियािी गोष्ट म्हिजे अहम् हात भौचतक चवश्वािा चनमाता आहे या चिद वादी संकल्पनेला क्वाटंम 
याचमकातून काढलेल्या काही चवचशष्ट अथांमधून दुजोरा चमळतो; पि त्या अथात, चनरीक्षिाच्या चक्रयेमुळे 
होिारा चवक्षोभ हे हायसेनबगइिे तत्त्व आचि पूरकतेिे बोरिे तत्त्व यािंा गैरवापर केलेला आहे. या 
अथानुसार हायसेनबगइच्या चनयततेतून असा चनष्ट्कषइ चनघतो की चनरीक्षक व भौचतक चवश्व यानंा चवभागिारी 
सीमा रेषा काढिे अशक्य आहे; चनरीक्षिाच्या चक्रयेमुळे चवश्वात बदल होत असल्यामुळे मानवी चनरीक्षकाहून 
अचनरीचक्षत असे स्वतंत्र चवश्व कसे आहे हे आपि सागंू शकत नाही. अथात क्वाटंम याचमकािा हा अथइ 
िुकीिा आहे हे वरील (प्रकरि ११ पाहा) चवश्लेषिावरून उघड होते. आपि जेव्हा स्थूलचवश्वाकडून 
सूक्ष्मचवश्वाकडे जातो तेव्हाि अचनरीचक्षत वस्तंूच्या अचनयततेिा प्रश्न चनमाि होतो. परंतु सभोवतालच्या 
चनरीचक्षत वस्तंूकडून आपि जेव्हा अचनरीचक्षत स्थूल वस्तंूिा चविार करू लागतो तेव्हा अशा तऱ्हेिा प्रश्न 
उद भवत नाही. हे दुसऱ्या प्रकारिे संक्रमि होत असताना आपल्याजवळ स्वाभाचवक पिती असते व 
त्यानुसार बाह्य चवश्वाबाबत नेहमीच्या वास्तववादी भाषेत आपि बोलू शकतो. क्वाटंम याचमकातील 
अचनयततेला मानवी चनरीक्षक व त्याच्या भोवतालिे जग याचं्यामधील संबधंाशी काहीही कतइव्य नाही. स्थूल 
वस्तंूवरून आपल्याला जेव्हा अत्यंत सूक्ष्म वस्तंूच्या बाबत अनुमान करावयािे असते तेव्हाि फक्त क्वाटंम 
याचनकाच्या अचनयततेिा संबधं येतो. 
 

वरील चववेिन अचधक स्पष्ट होण्यासाठी आपि अशी कल्पना करू की चनरीक्षिािी सवइ साधने ही 
नोंद करण्यािी साधने आहेत व त्याचं्या योगाने मापनािे चनष्ट्कषइ कागदावर संख्येत छापले जात आहेत. 
चनरीक्षक जेव्हा या कागदाकडे पाहातो तेव्हा त्यामध्ये काहीही चवक्षोभ चनमाि होत नाही; कारि ते चनरीक्षि 
स्थूल चवश्वातील आहे. तेव्हा तो चनरीक्षक नेहमीच्या पितीने एवढाि चनष्ट्कषइ काढील की मापनाच्या काही 
प्रचक्रया येथे घडत आहेत. उपकरिािे जे कायइ िालले आहे त्यावरून काही सूक्ष्म घटना घडत आहेत असे 
अनुमान त्याला जेव्हा काढावयािे असते तेव्हाि फक्त अचनयतता चविारात घ्यावी लागते. अशा सूक्ष्म 
घटनािंा तो किवादाने ककवा तरंगवादाने अथइ लाव ूशकतो. असा सरळ सोपा चविार केला तरी क्वाटंम 
याचमकािा चिद वादी अथइ गैरलागू ठरतो. पदाथइवैज्ञाचनकाच्या संशोधनािी भीती बाळगण्यािे 
अनुभववाद्याला काहीही कारि नाही. परत चिद वादाकडे वळण्याच्या आधुचनक प्रयत्नानंा आधुचनक 
पदाथइचवज्ञानाकडून कोितीही मदत चमळत नाही—मात्र त्यासाठी पदाथइचवज्ञानाच्या चवश्लेषिातील संचदग्ध 
भाषा काढून टाकली पाचहजे व त्यािे आधुचनक तकइ शास्त्रानुसार अिूक चवश्लेषि केले पाचहजे. 
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साक्षात अनुभवाचं्या नोंदीवरून अहम् िी रिना कोित्या अनुमानाने केली जाते त्यािा चविार 
आपि येथवर केला. आता ज्ञानाच्या चक्रयात्मक संकल्पनेत मनािी संकल्पना कशी हाताळली जाते त्यािा 
काहीसा तपशीलवार चविार करिे उपयुक्त ठरेल. या संकल्पनेनुसार मनाबाबतच्या चवधानानंादेखील 
प्रिीचतक्षमतेिे गृहीतक लागू आहे. 
 

समजा, पचरपूिइ यंत्रमानव तयार करण्यात वैज्ञाचनकाला यश चमळाले. हे यंत्र िालू शकते, प्रश्नािंी 
उत्तरे देऊ शकते, आजे्ञनुसार काम करू शकते, आचि पाचहजे असलेली सवइ माचहती पुरव ू शकते. 
उदाहरिाथइ, आपि त्याला चकरािामालाच्या दुकानात जाऊन अंड्यािे आजिे भाव काय आहेत यािी 
िौकशी करून येण्यास सागंू. ते यंत्र िौकशी करून येईल. ते एक पचरपूिइ यंत्र असेल; पि त्याला मन 
असिार नाही. त्याला मन नाही हे कसे ठरवावयािे? 
 

तुम्ही म्हिाल, र्तर बाबतीत त्याच्या प्रचतचक्रया मानवाप्रमािे असत नाहीत यावरून ते ठरते. आज 
हवा काय छान पडली आहे असे ते म्हित नाही ककवा दातदुखीिी तक्रारही करीत नाही. आचि त्याने अशी 
तक्रार केली तर? समजा, त्यािे वतइन सवइ बाबतींत मानवासारखे आहे. तरीदेखील त्याला मन नाही असे 
म्हिावयािे काय? 
 

हा प्रश्न पुढीलप्रमािेही चविारता येईल. समजा, मानवी शरीरातून आपि काही काळ मन बाहेर 
काढून घेऊ शकलो. आता अशा मािसाच्या शरीरात काही काळ मन असते व तो नेहमीप्रमािे वागतो व 
काही काळ मन नसते पि तरीही तो पूवती प्रमािेि वागतो. मला असे म्हिावयािे नाही की तो एकदा डॉ. 
जेचकलप्रमािे व एकदा चम. हार्डप्रमािे वागतो. डॉ. जेचकल व चम. हार्ड याचं्या वागिुकीत फार फरक 
आहे. मला असे म्हिावयािे आहे की, काही काळ तो मन नसलेला डॉ. जेचकल असला तरी त्यािे वतइन 
मात्र डॉ. जेचकलप्रमािे असते. आता त्या ठराचवक कालात त्याला मन नसते असे म्हिता येईल काय? 
 

वाक्याचं्या अथािे जे स्पष्टीकरि आपि केले आहे त्यानुसार हा प्रश्न चनरथइक ठरतो. आपल्या 
शरीरासह सवइ वस्तू दसपट मोठ्या झाल्या आहेत काय, यासारखाि तो प्रश्न आहे. या दोन अवस्थामंध्ये 
प्रिीती घेता येईल असा काहीही फरक नाही. एका अवस्थेत त्याला मन आहे असे मानले तर दुसऱ्या 
अवस्थेतही मन आहे असे मान्य कराव ेलागेल. एका चवचशष्ट शारीर संघटनेहून मन म्हिून काही पदाथइ 
वगेळा करता येत नाही. तेव्हा मन व चवचशष्ट प्रकारिी शारीर संघटना या एकि आहेत असा चनष्ट्कषइ चनघतो. 
 

चवचशष्ट प्रकारच्या प्रचतचक्रयामुंळे होिाऱ्या शारीचरक अवस्था थोडक्यात दशइचवण्यासाठी “मन” हा 
शब्द आहे असेही आपि म्हिू शकतो. यापेक्षा मन म्हिजे अचधक काही आहे असे मानिे पुढील 
उदाहरिासारखे आहे. एका मािसाने १३० अश्वशक्तीिी मोटार घेतली व त्यातील र्ंचजन काढून ठेवले. 
आता त्याला १३० अश्वशक्ती कोठे चदसेना. अमूतइपदािंा अथइ िुकीच्या पितीने लावल्यामुळे मनािे स्वतंत्र 
अस्स्तत्व मानण्यािा तकइ दोष घडतो. एखाद्या अमूतइ पदािा अथइ अनेक मूतइपदावंारारे व्यक्त करता येतो व 
त्याने दशइचवलेली वस्तू या सवइ वस्तंूना सामावनू घेिारा समूह असतो. मनाच्या अस्स्तत्वािा प्रश्न म्हिजे 
वस्तुस्स्थती अमुक आहे, की तमुक आहे असा नसून शब्दािंा अिूक उपयोग कसा करावा असा आहे. 
 

मनाच्या स्वतंत्र अस्स्तत्वािी संकल्पना अनुभवातीतवादािा किा आहे. त्या मतानुसार मानचसक 
घटना म्हिजे अभौचतक अस्स्तत्वािी उदाहरिे आहेत. असा अथइ केल्यावर उच्चतर वास्तवतेवर श्रिा ठेविे 
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व दृश्यमान वस्तू या वास्तवतेच्या केवळ छाया आहेत असे मानिे म्हिजे त्याि चदशनेे आिखी एक पायरी 
िढिे होय. परंतु मन आचि शरीर यामधील संबंधािा प्रश्न ताचत्त्वक बनतो यािे कारि असे की तो संबंध 
माडंताना भाचषक अडििी चनमाि होतात व तत्त्वज्ञ तार्मकक जाळ्यात अडकतो. मानचसक व भावचनक 
घटना आपि ज्या भाषेत व्यक्त करतो ती भाषा त्या कारिास्तव रिलेली नव्हती. त्यामुळे त्या भाषेत अशा 
घटनािें विइन करावयािे झाल्यास गुंतागुंतीिी तार्मकक रिना करावी लागते. आपल्या दैनंचदन जीवनातील 
भाषाि आपि मानसशास्त्रीय विइनासाठी वापरतो; पि चतिी वाढ आपल्या भोवतालच्या मूतइ वस्तंूना उदे्दशन 
झाली आहे. मानसशास्त्रीय घटनािें विइन ती केवळ अप्रत्यक्षपिे करू शकते. वर स्पष्ट केल्याप्रमािे ती 
िेतकािंी भाषा आहे. झाडािे चित्र माझ्या मनात आहे असे आपि म्हितो. पि “झाड” व “चित्र” हे दोन्ही 
शब्द मूळ अथाने त्या मूतइ वस्तू दशइचवतात. वरील वाक्यात मात्र आपल्याला काय म्हिावयािे आहे ते 
अप्रत्यक्षपिे व्यक्त होत असते. तेि वाक्य अचधक अिूक शब्दातं माडंावयािे झाल्यास पुढीलप्रमािे म्हिावे 
लागेल. आता जरी झाड आचि प्रकाशचकरि नसले तरी झाडापासून चनघिारे प्रकाशचकरि माझ्या 
डोळ्यावर पडले असता माझ्या शरीरािी जी अवस्था झाली असती त्या अवस्थेत माझे शरीर आहे. शारीचरक 
अवस्थािें विइन करण्यासाठी लागिारे शब्द आपल्या भाषेत नाहीत. म्हिून बाह्य वस्तंूिे शब्द वापरून 
आपल्याला त्यािें अप्रत्यक्ष विइन करावे लागते. 
 

मनाबाबतच्या ताचत्त्वक प्रश्नािंी उत्तरे देण्यापूवती  मानसशास्त्रीय घटनािंी विइने अचधक नीट शब्दातं 
रूपातंचरत केली पाचहजेत. या चनयमािा चवसर पडला की कृतकप्रश्न चनमाि होतात. उदाहरिाथइ, असा 
युस्क्तवाद केला जातो की, प्रत्यक्षात झाड नसले तरी आपि स्वप्नात झाड पाहातो, पि आपल्या शरीरािी 
अवस्था पाहात नाही. परंतु आपि आपल्या शरीरािी अवस्था पाहातो असा कोित्याि तकइ शास्त्रज्ञािा दावा 
नाही. “पाहिे” हा शब्द अशा रीतीने तयार केलेला आहे की त्यािे अचभधान बाह्य पदाथाशीि असते. 
तकइ शास्त्रज्ञािा र्तकाि आग्रह असतो की, “मी झाड पाहतो” हे संपूिइ वाक्य “माझे शरीर एका चवचशष्ट 
शारीचरक अवस्थेत आहे” या वाक्याशी समानाथती  आहे. अशा प्रकारिे समानाथइ हाताळण्यािी साधने 
आधुचनक तकइ शास्त्रात आहेत. 
 

दुसरा एक कृतक प्रश्न पुढीलप्रमािे चविारला जातो : प्रकाशचकरि जेव्हा मािसाच्या डोळ्यावर 
पडतात व मज्जारज्जमूधील आवगे नेत्रपटलापासून मेंदूपयंत पोिचवला जातो तेव्हा ह्या आवगेािे णनळा या 
संवदेनेत कसे आचि केव्हा रूपातंर होते? हा प्रश्न िुकीच्या पूवइकल्पनेवर आधारलेला आहे. आवगेािे 
संवदेनेत रूपातंर केव्हाही होत नाही. या आवगेामुळे शरीरात मेंदूिी एक चवचशष्ट अवस्था चनमाि होते. ज्या 
मािसािा मेंदू अशा अवस्थेत असतो तो मािूस णनळा रांग पाहात असतो. परंतु णनळा रांग त्याच्या मेंदूतही 
नसतो ककवा त्याच्या शरीरात र्तरत्रही नसतो. “चनळा रंग पाहािे” असे म्हििे हा त्या अवस्थेिे विइन 
करण्यािा अप्रत्यक्ष मागइ आहे. ती अवस्था प्रकाशचकरि व त्यानंतरिे मज्जारज्जमूधील आवगे यामुळे चनमाि 
होते. परंतु णनळा हा पचरिाम अथवा कायइ कधीि चनमाि होत नाही. 
 

हे तार्मकक संबंध स्पष्ट होण्यासाठी आपि पुढील उदाहरि घेऊ. समजा, खाते उघडण्यासाठी एक 
मािूस २००० डॉलरच्या नोटा घेऊन बॅंकेत जातो. त्याच्या खात्यावर २००० डॉलर जमा होतात. पि ते 
२००० डॉलर आता कुठे आहेत? त्याच्याजवळ ते नोटाचं्या स्वरूपात नसतात. मूळच्या नोटा बऱ्याि 
लोकाचं्या हातातून गलेल्या असतात. कदाचित त्यापंैकी बऱ्यािशा नोटा आता बॅंकेच्या ताब्यात नसतीलही, 
या सवइ घटनािंा एवढाि पचरिाम होतो की, बॅंकेच्या वहीत त्या मािसाच्या नावासमोर एक आकडा 
चलचहलेला असतो. परंतु कागदावरील आकडा म्हिजे डॉलर नव्हेत. आचि बॅंकेच्या वह्या त्या मािसाच्या 
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ताब्यात नसतात, त्या बॅंकेच्या ताब्यात असतात. मग आता त्या मािसाच्या मालकीिे २००० डॉलर कुठे 
आहेत? “त्या नोटापंासून वेगळ्या वास्तवतेच्या चवश्वातील एक अमूतइ वस्तू बनते.” आचि तरीही ती अमूतइ 
वस्तू मूतइ डॉलरच्या नोटातून चनमाि झाली असे वाटते. स्पशइगोिर पदाथापासून स्पशाला अगोिर अशी 
वस्तू कशी चनमाि होऊ शकते? या उदाहरिात असे चदसते की हा प्रश्न अथइहीन आहे व तो बोलण्याच्या 
पितीतील गोंधळामुळे चनमाि होतो. अशी एक अवस्था असते की बॅंकेच्या वह्यात आकडा चलचहलेला आहे 
व ती डॉलरच्या नोटा त्या मािसाच्या हातून नगदी कारकुनाच्या हाती गेल्यामुळे चनमाि होते. “त्या 
मािसाच्या खात्यावर २००० डॉलर आहेत” या चवधानाने त्या अवस्थेिे अप्रत्यक्ष विइन केले जाते. २००० 
डॉलरना येिारे हे अमूतइ अस्स्तत्व बोलण्याच्या पितीमुळे येते. तथाचप र्ंचद्रयगोिर संवदेनाबाबतही या 
प्रकारिे प्रश्न अनेक तत्त्वज्ञानंी चविारले आहेत आचि मानवी आकलनशक्तीच्या बाहेरिे, न सुटिारे असे 
काही प्रश्न असतात असा चसिातं त्यानी माडंला आहे. अशा प्रकारच्या अडििी केवळ तकइ शास्त्राच्या 
अभ्यासाने दूर करता येतात. 
 

मानचसक घटनाचं्या ज्ञानाचवषयी प्रश्न येतो तेव्हा ज्ञानािी चक्रयात्मक संकल्पना टाकून चदली 
पाचहजे असे नाही. शरीररूपी संघटना स्वतःचवषयीि बोलू शकते, यात काही चवशषे आियइ नाही. आरशािा 
उपयोग करून एखाद्या कॅमेऱ्यािा त्याि कॅमेऱ्याने फोटो घेता येतो. पारंपचरक तत्त्वज्ञानात या सवइ प्रश्नातं 
कमालीिा गोंधळ चदसून येतो, यािे कारि पारंपचरक तकइ शास्त्रािी दचरद्री अवस्था हे आहे. स्पष्टता आचि 
शास्त्रीय चवश्लेषि याचं्यासाठी प्रयत्न करत असता वैज्ञाचनक तत्त्वज्ञानाने आधुचनक तकइ शास्त्रािी मदत 
घेतली त्यािे कारि असे आहे. या रीतीने एक नवीन ज्ञानमीमासंा चनमाि करण्यात आली. बुचिचवलासी 
तत्त्वज्ञानाने जी तथाकचथत ज्ञानमीमासंा चनमाि केल्यािे सोंग आिले होते त्यािी जागा या नवीन 
ज्ञानमीमासेंने घेतली आहे. 
 

या ज्ञानमीमासेंिी मी केवळ रूपरेषा माडंली आहे. अचधक अभ्यासासाठी त्यासंबधंीच्या चवद्यमान 
वाङ्मयाकडे वािकानंी वळाव.े तकइ शास्त्रज्ञास असे आढळून आले आहे की, तपशीलवार ज्ञानमीमासेंिी 
रिना करिे हे फार चजचकरीिे काम आहे. त्यासाठी पुष्ट्कळ ताचंत्रक कामािी जरूरी आहे. आपल्या 
ज्ञानव्यवस्थेत अनेक प्रकारच्या भाषािंी सरचमसळ झाली आहे. त्यात भौचतक पदाथइचवषयीिी भाषा आहे, 
ज्ञातृचनष्ठ आचि साक्षात अनुभवाचवषयीच्या भाषा आहेत आचि अचभभषा म्हिजे भाषेचवषयीिी भाषाही आहे. 
या भाषातंील परस्पर संबंध चिन्हात्मक तकइ शास्त्राच्या तंत्राने शोधून काढले पाचहजेत. त्या तंत्रात 
संभाव्यतेिा संबधं सागंिाऱ्या पदावलींिाही समावशे होतो. तत्त्वज्ञानािा एखादा चवद्याथती  जेव्हा जेथे 
ज्ञानमीमासंा चशकचवली जात आहे अशा वगास हजर राहातो तेव्हा सामान्यतः आियाने चदङ्मूढ होतो 
कारि बुचिचवलासी तत्त्वज्ञान पितीतून जी चित्रात्मक भाषा वापरली जात असे चतच्याऐवजी 
तकइ शास्त्रातील सूत्राशंी त्यािी गाठ पडते. परंतु अशी सूते्र येिे यािा अथइ असा की तत्त्वज्ञानाने 
बुचिचवलासाकडून शास्त्रीयतेकडे पाऊल टाकले आहे. 
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१७. नीणतशास्त्राचे स्वरूप 
 

प्रस्तुत पुस्तकाच्या दुसऱ्या भागात आतापयंत आपि ज्ञानाबाबतच्या प्रश्नािंा चविार केला. 
चवशषेतः अनुभवपूवइ संश्लेषिात्मक तत्त्व ेज्ञानाच्या के्षत्रातून कशी दूर केली गेली हे पचहले. नीचतशास्त्राच्या 
के्षत्रातही त्याि प्रकारिे चवश्लेषि करता येते. त्यािा चविार आपि आता करिार आहोत. अनुभवपूवइ 
संश्लेषिात्मक तत्त्वािंी कल्पना केवळ ज्ञानाबाबत नव्हे तर नीचतशास्त्राबाबतही लागू करण्यात आली. 
ककबहुना नीती व बोधात्मक ज्ञान यामधील समातंरता दाखचवण्याच्या योजनेतून अनुभवपूवइ संश्लेषिात्मक 
तत्त्वािंी कल्पना उदयास आली. या मानीव समातंरतेतून एक तकइ दुष्ट चविारप्रवाह कसा चनमाि होतो यािा 
ऐचतहाचसक आढावा आपि िौथ्या प्रकरिात घेतला. नीचतशास्त्रातील बोधात्मक व अनुभवपूवइ संकल्पना दूर 
करून त्या चठकािी वैज्ञाचनक तत्त्वज्ञानाला सुसंगत अशी संकल्पना प्रस्थाचपत करिे हा या प्रकरिािा 
उदे्दश आहे. 
 

आधुचनक चवज्ञानाच्या चवश्लेषिातून एक चनष्ट्कषइ आपि ताबडतोब काढू शकतो. नीचतशास्त्रािे 
स्वरूप ज्ञानात्मक असते तरी देखील नैचतक तत्त्वज्ञानंा जसे ते पाचहजे आहे तसे ते असिार नाही. म्हिजे 
त्याच्या त्या स्वरूपातूनही नैचतक आदेश चमळू शकिार नाहीत. ज्ञानािे दोन भाग पडतात, एक 
संश्लेषिात्मक चवधाने व दुसरा चवश्लेषिात्मक चवधाने. संश्लेषिात्मक चवधानावंरून आपिास वस्तुस्स्थती 
समजते तर चवश्लेषिात्मक चवधाने आशयहीन असतात. आता नीचतशास्त्र यापंैकी कोित्या प्रकारिे असेल? 
जर ते संश्लेषिात्मक असेल तर त्यावरून वस्तुस्स्थती समजेल. विइनात्मक नीचतशास्त्र या प्रकारिे आहे. 
त्यावरून चवचवध लोकाचं्या, समाजातील चवचवध वगांच्या नैचतक सवयी आपिास कळतात. या प्रकारिे 
नीचतशास्त्र समाजशास्त्रािा एक भाग ठरते. परंतु त्यािे स्वरूप आदशात्मक होत नाही. नीचतशास्त्र जर 
चवश्लेषिात्मक ज्ञान असेल तर ते आशयहीन होईल व आपि कसे वागाव े हे त्यावरून समजिार नाही. 
उदाहरिाथइ, ज्या मािसाच्या वतइनामागील तत्त्वावरून सवइ मािसाचं्या वतइनाबाबत चनयम बनचवता येईल 
त्या मािसाला सद गुिी म्हिाव ेअशी सद गुिी मािसािी व्याख्या करता येईल. या व्याख्येवरून “सद्गुिी 
मािूस” या शब्दािा अथइ समजेल. पि आपि सद्गुिी बनण्यािा प्रयत्न केला पाचहजे हे तत्त्व चसि करता 
येत नाही. तेव्हा अशा प्रकारिी व्याख्या केली असता “सद गुिी मािूस” या शब्दप्रयोगाने काटंप्रिीत 
वतइनाबाबतच्या चनयमािे थोडक्यात विइन होते र्तकेि. आचि या शब्दप्रयोगाऐवजी “काटंवादी” असा 
दुसराही एखादा शब्द वापरता येईल. पि काटंवादी बनण्यािा आपि प्रयत्न कशासाठी करावयािा? 
नीचतशास्त्रातील चवधाने जर चवश्लेषिात्मक असतील तर ती नैचतक आदेश देऊ शकत नाहीत. 
 

ज्ञानाच्या आधुचनक चवश्लेषिावरून बोधात्मक नीचतशास्त्र अशक्य ठरते; ज्ञानात आदशात्मक भाग 
समाचवष्ट नसतो व त्यामुळे त्यातून नैचतक अथइ चनघत नाही. नीती व ज्ञान यामध्ये समातंरता मानल्याने 
नीचतशास्त्रािा तोटाि होतो. ही समातंरता शवेटपयंत नेली म्हिजे सद गुिाला ज्ञान म्हटले तर 
नीचतचनयमातंील आज्ञाथािा भाग नाहीसा होतो. नीचतशास्त्रािी उभारिी ज्ञानाच्या पायावर करण्यािा प्रयत्न 
दोन हजार वष े िालू होता. त्यािी चनर्ममती ज्ञानाबाबतच्या गैरसमजुतीतून, ज्ञानात आदशात्मक भाग 
समाचवष्ट आहे या िुकीच्या संकल्पनेतून झाली आहे. ही िूक मुख्यतः गचितािा गैर अथइ लावल्यामुळे झाली 
आहे. भौचतक चवश्वावर तकइ बुिीिे चनयंत्रि असते व गचित म्हिजे तकइ बुिीच्या चनयमािंी एक पिती आहे, 
ही कल्पना प्लेटोपासून काटंपयंत िालत आली. ही गोष्ट आपि पूवती ि पाचहली आहे. अशा प्रकारच्या 
अनुभवपूवइ संश्लेषिात्मक तत्त्वापासून, तकइ बुिी आपल्याला नैचतक आदेश देते ही संकल्पना फार दूर 
नाही. गचिती चनयमानंा ज्याप्रमािे वस्तुचनष्ठ सत्यता असते असे गृहीत धरले गेले त्यािप्रमािे या नैचतक 
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चनयमानंाही वस्तुचनष्ठ सत्यता असते अशी कल्पना केली गेली. परंतु गचित या प्रकारिे नाही, गचितावरून 
भौचतक चनयम चमळत नाहीत; गचितात फक्त आशयहीन संबधं सूत्रबि केलेले असतात, गचिती संबंध 
शक्य कोटीतील सवइ चवश्वानंा लागू पडतात, असे जर आपि चसि करू शकलो तर ज्ञानात्मक 
नीचतशास्त्राला जागा उरत नाही. ज्ञानावरून नीचतशास्त्रािा आकार चमळत नाही; कारि ज्ञानातून आदेश 
चमळू शकत नाहीत. 
 

तकइ शास्त्र व ज्ञान यािंा उपयोग करून त्यातून नैचतक चनष्ट्कषइ काढावे या हेतूनेि बहुधा 
नीचतशास्त्रािा ज्ञानात्मक अथइ लावला गेला, असे मी पूवती  स्पष्ट केले आहे. हा जर हेतू असेल तर त्यासाठी 
र्तर अनेक गोष्टींिी जरूरी आहे—कारि अशा प्रकारिे चनष्ट्कषइ ज्ञानात्मक चसितेच्या कके्षत येतात. 
एखादी गोष्ट तकइ शास्त्राच्या जोडीला, पदाथइचवज्ञान, समाजशास्त्र यािंा उपयोग करून चसि करिे याला मी 
ज्ञानात्मक चसिता म्हितो. जर तुम्हाला पीक हव े असेल तर तुम्ही बी पेरले पाचहजे, हा चनष्ट्कषइ 
वनस्पचतशास्त्राच्या चनयमानंी चसि करता येतो. नीचतशास्त्रातील अनेक वादग्रस्त चनयम अशा प्रकारच्या 
चनष्ट्कषांशी संबचंधत आहेत. नैचतक चनयमािें स्वरूप ज्ञानात्मक आहे; ही िुकीिी संकल्पना चनमाि होण्यािे 
कदाचित हे कारि असू शकेल. भचूमतीय चवश्लेषिामुळे अवकाशािे स्वरूप पाहिारी अंतदृइ ष्टी अचधक तीक्ष्ि 
व सखोल बनते, त्यािप्रमािे नीचतशास्त्राच्या चवविेनाने आपली नैचतक दृष्टी अचधक तीक्ष्ि व सखोल बनते 
असे प्लेटो व काटं यािें मत आहे. परंतु भचूमतीिा चवकास पाचहला असता असे चदसते की, ही संकल्पना 
भचूमतीच्या बाबतीतही िुकीिी आहे, अवकाशािे स्वरूप पाहिारी अशी वगेळी अंतदृइ ष्टी असत नाही, 
अवकाशािी चवचवध स्वरूपे असिे शक्य आहे आचि भचूमतीवरून केवळ जर–अमुक–तर–तमुक अशा 
प्रकारिी चवधाने म्हिजे गृहीत तत्त्व े व प्रमेये यामधील संबधं चनष्ट्पन्न करता येतात. भचूमतीय अचनवायइता 
अशी काही गोष्ट असत नाही. चदलेल्या गृहीत तत्त्वाचं्या समूहावरून चनष्ट्पन्न होिारे चनष्ट्कषइ तार्मककदृष्ट्ट्या 
अचनवायइ र्तकेि. म्हिजे गृहीत तत्त्वािंी सत्यता गचिती चसि करू शकत नाही. 
 

गचिताच्या आधुचनक तत्त्वज्ञानातील या चनष्ट्कषािी जर स्स्पनोझाला पूवती  कल्पना आली असती तर 
भचूमतीच्या धतती वर नीचतशास्त्र उभारण्यािा प्रयत्न त्याने केला नसता, स्स्पनोझाच्या नीचतशास्त्रा र्तकेि 
बुिीला पटिारे दुसरे नीचतशास्त्र माडंिे शक्य आहे व जर स्स्पनोझािी गृहीत तत्त्व े भचूमतीय तत्त्वाचं्या 
स्वरूपािी असतील तर त्यािंी सत्यता स्पष्टपिे दाखचवता येत नाही. या कल्पनेने स्स्पनोझाला धक्का बसला 
असता. भचूमतीतील गृहीत तत्त्वापं्रमािे नीचतशास्त्रातील तत्त्वहेी अनुभवाचश्रत आहेत असे दाखचवण्याने 
त्याला काही फायदा झाला नसता; कारि त्याला अनुभवाचश्रत सत्य नको होते. नीचतशास्त्रातील तत्त्वे 
अचववाद्य आहेत असे त्याला प्रस्थाचपत करावयािे होते. त्याला अणनवायइ सत्ये हवी होती. 
 

“अचनवायइ” या शब्दािा अथइ जर तार्मकक अचनवायइता यासारखा असेल तर नैचतक अचनवायइता 
असूि शकत नाही. नीचतशास्त्रािी ििा करताना अंतदृइ ष्टी अचधक तीक्ष्ि व सखोल होते असे आपिास वाटत 
असेल तर त्यावरून नैचतक अंतदृइ ष्टीिे अस्स्तत्व चसि होत नाही. नैचतक प्रश्नािें चवश्लेषि केले असता जे 
चमळते ते र्तकेि की साध्य व साधन यामधील संबंध अचधक स्पष्ट होतात; त्यावरून एवढेि कळते की, जर 
काही मूलभतू हेतू साधावयािे असतील तर अन्य चवचशष्ट हेतू साधण्यािा प्रयत्न केला पाचहजे. ज्या अथाने 
साधन हे साध्याच्या अपेके्षने दुय्यम असते त्या अथाने ही दुसरी उचद्दष्टे मूळ उचद्दष्टाचं्या अपेके्षने दुय्यम 
असतात. अथात हे तार्मकक स्पष्टीकरि झाले; भौचतक व मानसशास्त्रीय चनयम लक्षात घेता साध्य 
गाठण्यासाठी तकइ दृष्ट्ट्या साधनािी आवश्यकता असते. हा युस्क्तवाद तकइ शास्त्रीय चसितेशी केवळ समातंर 
आहे असे नव्हे तर ती तकइ शास्त्रीय चसिता आहे. जे तत्त्वज्ञ नैचतक अंतदृइ ष्टीिी भाषा करतात ते साध्य व 
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साधन यामधील व्यंजन संबधंावरून चमळिारी चसिता व गृहीत तत्त्वािंी मानलेली स्वयंचसिता यात 
घोटाळा करतात. 
 

आचि तरीही जेव्हा चनिइय घ्यावयािे असतात तेव्हा साध्य व साधन यामंधील तार्मकक संबंध पुरेसे 
होत नाहीत. प्रथम आपल्याला साध्य कोिते ते ठरवाव ेलागते. उदाहरिाथइ, जर िोरी करण्यास मुभा 
चदली तर मानवी समाजािी प्रगती होऊ शकिार नाही, हा संबधं आपि चसि करू शकतो. िोरी करण्यास 
बदंी असावी हा चनष्ट्कषइ काढण्यासाठी समाजािी प्रगती झाली पाचहजे हे साध्य आपल्याला प्रथम ठरवावे 
लागेल. या कारिासाठी नैचतक आधारचवधानािी ककवा नैचतक स्वयंचसि तत्त्वािंी नीचतशास्त्राला जरूरी 
आहे. ही स्वयंचसि तत्त्व े म्हिजे मूलभतू ध्येये असतात, तर साधने म्हिजे दुय्यम ध्येये असतात. आपि 
जेव्हा या ध्येयानंा स्वयंचसि तत्त्व ेम्हितो तेव्हा नीचतशास्त्रािी व्यवस्स्थत रिना या तत्त्वापंासून करता येते, 
पि ही तत्त्व ेमात्र कशापासूनि चनष्ट्पन्न करता येत नाहीत, असा त्यािा अथइ असतो. जेव्हा एखाद्या चवचशष्ट 
युस्क्तवादािा आपिास चविार करावयािा असतो तेव्हा “आधार चवधान” असा अचधक सौम्य शब्द वापरला 
जातो. कोिताही नीचतशास्त्रीय युस्क्तवाद करण्यासाठी कमीतकमी एका नैचतक आधारचवधानािी म्हिजे 
जो त्या युस्क्तवादाने चनष्ट्पन्न केलेला नाही अशा एका नैचतक चनयमािी जरूरी असते. हे आधार चवधान 
कदाचित दुसऱ्या एका युस्क्तवादािा चनष्ट्कषइ असेल. परंतु असे चकतीही मागे गेलो तरी प्रत्येक वेळी नैचतक 
आधार चवधानािा एक संि आपल्याजवळ उरतोि. सवइ नीचतचनयमािंी आपि जर एका पूिइपिे व्यवस्स्थत 
रिनेत गुंफि करू शकलो तर आपल्याला नीचतशास्त्रातील स्वयंचसि तत्त्व े चमळतील. या चवश्लेषिािा 
साराशं पुढीलप्रमािे माडंता येईल : तार्मकक अचनवायइतेमुळे, नैचतक स्वयंचसि तत्त्वे व दुय्यम नैचतक चनयम 
यामंधील व्यंजन–संबधं चनचित होतात, पि त्यामुळे नैचतक स्वयंचसि तत्त्व ेसत्य ठरत नाहीत. 
 

पि नैचतक स्वयंचसि तत्त्वे अचनवायइ ककवा स्वयंचसि सत्ये नसतील तर त्यािे स्वरूप काय आहे? 
 

नैचतक स्वयंचसि तत्त्वे म्हिजे अचनवायइ सत्ये नव्हेत; कारि सत्याच्या कोित्याि प्रकारात ती 
बसत नाहीत. सत्य हे चवधानािें चवशषेि आहे; पि नीचतशास्त्रातील वाक्ये चवधाने नसतात. ते आदेश 
असतात. आदेशािंी खरे आचि खोटे अशी वगइवारी करता येत नाही. तार्मककदृष्ट्ट्या आदेश देिाऱ्या 
वाक्यािें स्वरूप चवधानाहूंन म्हिजे चनवदेक वाक्याहूंन चभन्न असते. 
 

आदेशािंा एक महत्त्वािा प्रकार म्हिजे आज्ञाथती  वाक्ये. स्वतः सोडून र्तरानंा आदेश देण्यासाठी 
आपि ती वापरतो. “दरवाजा बदं कर” ही आज्ञा पाहा. ही आज्ञा खरी आहे की खोटी? चविारण्यािा 
अवकाश की हा प्रश्न अथइहीन आहे असे चदसते. “दरवाजा बदं कर” या वाक्यावरून आपिास 
वस्तुस्स्थतीबाबत काहीही माचहती चमळत नाही. ते वाक्य चवाररुक्ती म्हिजे तकइ शास्त्रीय चवधानही नव्हे. 
“दरवाजा बदं कर” हे वाक्य खरे ठरण्यासाठी पचरस्स्थती काय असली पाचहजे याबद्दल आपि काहीि सागंू 
शकत नाही. आज्ञाथती  वाक्ये हा भाषेिा असा प्रकार आहे की त्यािंी खरी ककवा खोटी अशी वगइवारी करता 
येत नाही. 
 

आता आज्ञाथइक वाक्य म्हिजे काय? आज्ञाथइक वाक्य म्हिजे बोलण्यािा असा प्रकार की चजिा 
उपयोग आपि दुसऱ्या मािसावर पचरिाम करण्याच्या हेतूने करीत असतो. जी गोष्ट आपिास घडावयास 
हवी ती दुसऱ्याकडून करून घेण्यासाठी ककवा जी गोष्ट आपिास घडावयास नको आहे ती गोष्ट त्याने करू 
नये म्हिून आपि आज्ञाथािा उपयोग करीत असतो. आता हा उदे्दश शब्दानंी साध्य होऊ शकतो ही 



 

 

अनुक्रमणिका 

वस्तुस्स्थती आहे. परंतु तो उदे्दश साध्य करण्यासाठी शब्द हा काही एकि मागइ नाही. “दरवाजा बदं कर” 
असे न म्हिता आपि त्या मािसािा हात पकडून, त्याला दरवाजापयंत नेऊन, त्याच्या करवी ती चक्रया 
करून घेऊ शकतो. अथात अशा रीतीने दरवाजा बंद करिे केवळ असभ्यपिािे आहे असे नाही तर 
गैरसोयीिेही आहे, कारि त्यापेक्षा स्वतःि तो दरवाजा बदं करिे अचधक सोयीस्कर होईल. मािसे शब्दानंा 
प्रचतचक्रया म्हिून अन्वथइक चक्रया करण्यास चशकलेली असतात म्हिून उचद्दष्ट साध्य करण्यासाठी शब्दािंा 
वापर करून या पचरस्स्थतीिा फायदा घेिे आपि अचधक पसंत करतो. आदेश देिारी वाक्ये आज्ञाथात 
असतात. तेव्हा व्याकरिाच्या दृष्टीने देखील आज्ञा म्हिजे चवधाने नव्हेत हे स्पष्ट होते. अथात सवइि वाक्ये 
आज्ञाथात असतात असे नाही. “दरवाजा बदं केला गेला तर मला आनंद होईल” हे सूिक वाक्य आजे्ञच्या 
अथाने उच्चारिे शक्य आहे. ककबहुना आज्ञाथती  वाक्यापेक्षा आपला हेतू साध्य होण्यासाठी अशी वाक्यरिना 
अचधक उपयोगी ठरेल. सभ्यता हा केवळ मुत्सद्यािंा गुि नाही. दैनंचदन व्यवहार कौशल्याने करण्यासाठीही 
तो गुि प्रत्येकाला उपयोगी पडतो. पि ही चवधाने म्हिजे देखील प्रच्छन्नपिे केलेल्या आज्ञाि असतात. 
 

पि “दरवाजा बदं केला गेला तर मला आनंद होईल” हे वाक्य म्हिजे माझ्या र्च्छेबाबतिे 
चवधानि नव्हे काय? बरोबर; पि येथे ते आज्ञा म्हिून वापरलेले आहे. तथाचप प्रत्येक आज्ञाथती  वाक्याशी 
एक सहसांबांणधत णवधान (Correlated Statement) चनगचडत असते. या चवधानावरून त्या मािसािी 
र्च्छाही समजते. “दरवाजा बदं कर” ही आज्ञा “दरवाजा बदं केला जावा अशी श्री. क्ष िी र्च्छा आहे” या 
चनवदेक चवधानाशी सहसंबचंधत आहे. हे चवधान खरे ककवा खोटे असू शकेल व मानसशास्त्रातील र्तर 
चवधानापं्रमािे त्यािा पडताळा पाहाता येतो. काही वळेा आजे्ञऐवजी सहसंबचंधत चवधान वापरले जाते. 
आदेश आज्ञाथात देिे व त्यािंी व्याकरिदृष्ट्ट्या चवधानापंासून फारकत करिे तार्मकक चवश्लेषिासाठी 
सोईस्कर होते. 
 

आज्ञा जरी खऱ्या ककवा खोट्या नसतात तरी र्तरानंा त्यािें आकलन होत असल्यामुळे त्यानंा अथइ 
असतो. त्याला साधनात्मक अथइ (Instrumental meaning) असे म्हिता येईल. या अथािी चवधानाचं्या 
बोधात्मक अथइ (Cognitive meaning) पासून फारकत केली पाचहजे. अथाच्या प्रिीचतक्षमतेच्या चसिातंात 
(प्रकरि १६ पाहा) बोधात्मक अथािी व्याख्या केली आहे. तसेि प्रत्येक आज्ञाथइक वाक्याला एक 
सहसांबांणधत असा बोधात्मक आशय असतो. 
 

आज्ञाथाप्रमािे, आपल्या स्वतःच्या कृतीसंबधंीिे आदेशसुिा र्च्छात्मक असतात. र्च्छा खऱ्या 
ककवा खोट्या नसल्यामुळे हे आदेशही र्च्छात्मक वाक्यात मोडतात. र्च्छा अनेक गोष्टींचवषयी असतात; 
आपल्याला अन्न, चनवारा, चमत्र, सुख वगैरे अनेक गोष्टी पाचहजे असतात. आपि र्च्छा करतो ही वस्तुस्स्थती 
आहे. प्रत्यक्ष ज्ञान व तार्मकक चनयम याहून र्च्छा चभन्न असतात; कारि त्या आपल्या स्वाधीन असतात व 
आपि त्यािंी चनवड करू शकतो. मी नाटकाला जाईन अगर जािार नाही; ते माझ्या र्च्छेवर ठरेल. 
दुसऱ्याला मी मदत करेन अगर करिार नाही, ते माझ्या र्च्छेवर अवलंबनू राहील. आता आपल्याला 
चनवडीिे स्वातंत्र्य खरोखर असते की नाही हा प्रश्न वगेळा आहे. आपल्याला चनवडीिे स्वातंत्र्य असते असे 
वाटते ही गोष्ट ऐस्च्छक कृतींिी व्याख्या करण्यास पुरेशी आहे. म्हिून आपल्या व्याख्येसाठी र्च्छेिा उगम 
काय हा प्रश्न अप्रस्तुत ठरतो. आपल्या र्च्छा ककवा आपली उचद्दष्टे आपि ज्या समाजात राहातो त्या 
समाजातील संस्कारामुळे चनमाि होतात की, लैं चगक भकू अथवा आत्मरक्षिािी पे्ररिा यासारख्या काही 
मूलभतू पे्ररिातून चनमाि होतात या प्रश्नािा या क्षिी चविार करण्यािी जरूरी नाही. आपि उचद्दष्टे ठेवतो व 
त्या उचद्दष्टानंी आपल्या कृतीस चदशा चमळते हे मानसशास्त्रीय सत्य आपि फक्त मान्य करू या. 
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जेव्हा आपल्या उचद्दष्टािंा संबधं दुसऱ्यानंी करावयाच्या चक्रयाशंी येतो तेव्हा त्यािें स्वरूप आज्ञाथती  
बनते. काही वळेा या आज्ञामंागे अचधकारातून चनमाि होिारी सक्ती असते. उदाहरिाथइ, सरकारी 
अम्मलदारािे अचधकार. अशा वळेी त्या आजे्ञस हुकूम म्हितात. र्तर आज्ञा केवळ र्च्छा असतात. र्च्छाही 
आज्ञाथात व्यक्त करता येतात. “कृपया, मला एक चसगरेट दे” असे आपि म्हितो. 
 

हुकूम जर आपल्याला केला असेल, र्च्छा आपल्याला उदे्दशून व्यक्त केलेली असेल म्हिजेि 
आपि जर आदेश ग्रहि करिारे असू; तर आपि तो स्वीकारू अगर नाकारू. जर तो आदेश आपि 
स्वीकारला तर आपिही र्च्छा करतो आचि त्यािाि भाग म्हिून आपिही र्तरानंा योग्य ते आदेश देतो. 
आदेश नाकारिे म्हिजे त्याच्या चवरुि चदशनेे र्च्छा करिे होय. आदेशािा स्वीकार अथवा नकार 
“बरोबर” आचि “िूक” या शब्दानंीही दशइचवला जातो. मला जर कुिी साचंगतले, “तुला गेले पाचहजे आचि 
पॉलिी गाठ घेतली पाचहजे” तर मी म्हिेन “बरोबर” व असे म्हिून पॉलला भेटण्यासाठी चनघण्याच्या 
तयारीला लागेन. अशा रीतीने एका र्च्छेला होकारात्मक प्रचतसाद चदला असता त्याि प्रकारिी एक दुय्यम 
र्च्छा चनमाि होते. प्रचतसाद नकारात्मक असेल तर मागाहून चनमाि होिारी दुय्यम र्च्छा चवरुि चदशते 
असते. नेहमीच्या भाषेत बोलताना आपि होय–नाही, बरोबर–िूक या चवकल्पामंध्ये भेद करत नाही. पि 
वर स्पष्ट केल्याप्रमािे असा भेद करिे शब्दानंा अिूक अथइ करण्यासाठी समथइनीय ठरेल. 
 

दुसऱ्या मािसानंा आदेश देण्यासाठी आपि व्याकरिातील आज्ञाथािा उपयोग करतो. परंतु 
स्वतःला आदेश देण्यासाठी आपल्याजवळ तशी भाषापिती नाही. यासाठी असे आदेश आपि चनवदेक 
वाक्यानंी दाखचवतो. उदाहरिाथइ, “मी नाटकाला जाईन” या चनवदेक वाक्यातून आदेश व्यक्त होतो. काही 
वळेा जिू काही आपि दुसऱ्या मािसाशी बोलत आहोत अशा रीतीने स्वतःलाि आज्ञा देतो. उदाहरिाथइ, 
“चबिाऱ्या, ते पत्र चलहून टाक,” असे स्वतःलाि म्हितो. अशा प्रकारे व्यस्क्तचवारधाकरि पितीने आज्ञा 
स्वीकारिाऱ्याच्या चठकािी स्वतःला मानिे शक्य आहे. अशा प्रकारच्या आज्ञा स्वीकारण्याने पचहल्या 
र्च्छेिी प्रचतकृती चनमाि होते असे म्हिता येईल. 
 

वरील चवविेनावरून बोधात्मक वाक्ये व आदेश यामंधील फरक स्पष्ट होईल. माझ्यासमोर जेव्हा 
बोधात्मक वाक्य म्हिजेि चवधान असते व मी जेव्हा त्या चवधानाशी सहमत असतो तेव्हा मी होय म्हितो. 
त्यािा अथइ असा की मी ते चवधान सत्य मानतो. उदाहरिाथइ, “चटपेररी येथून फार दूर आहे” असे जर तुम्ही 
मला साचंगतले तर मी होय म्हितो. यािा अथइ असा की, चटपेररी येथून फार दूर आहे, हे तुमच्याप्रमािे 
मीही सत्य मानतो. तसेि ‘कंजूषपिा वाईट’ असे तुम्ही म्हिाला तर ‘बरोबर आहे ते’ असे मी म्हितो व 
तुमच्याशी सहमत होतो. तुम्हाला असे म्हिावयािे असते की ‘कोिी कंजूष असू नये, अशी माझी र्च्छा 
आहे.’ यावरून तुमिी र्च्छा व्यक्त होते. म्हिजे तो आदेश असतो. माझे उत्तर म्हिजेही आदेशि असतो. 
मलादेखील ‘कोिी कंजूष असू नये असे वाटते’ असा त्यािा अथइ असतो. आदेशाला चदलेले होकारात्मक 
उत्तर बोधात्मक होकाराच्या प्रकारिे नसते. तो होकार म्हिजे दुय्यम प्रकारिी र्च्छारूपी चक्रया असते. 
ऐकिारा देखील सागंिाऱ्याच्या र्च्छेत सहभागी आहे र्तकेि त्यावरून व्यक्त होते. 
 

वरील चववेिन सवइ प्रकारच्या आदेशानंा लागू पडते. आता ज्या आदेशानंा नैचतक आदेश ककवा 
नैचतक आज्ञा म्हितात त्यािंा आपि चविार करू. 
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नैचतक आदेशािें एक वैचशष्ट्ट्य असे आहे की, नैचतक आदेश म्हिजे आज्ञा आहेत व आपली भचूमका 
ते आदेश स्वीकारिाऱ्यािी आहे असे आपिास वाटते. अशा रीतीने आपली उचद्दष्टे दुय्यम स्वरूपािी आहेत 
व कोित्या तरी श्रेष्ठ सते्तने चदलेल्या आज्ञािंा तो प्रचतसाद आहे, असे आपि मानतो. श्रेष्ठ सत्ता कोिती हे 
प्रत्येक वेळी आपिास माहीत असतेि असे नाही. ही सत्ता म्हिजे परमेश्वरी सत्ता असा काहींिा दावा 
असतो. काही त्यास स्वतःिी सदसद चववकेबुिी म्हितात, काही त्यास देवता म्हितात ककवा 
अंतःकरिातील नैचतक चनयम म्हितात. अथात चित्रमय भाषेतील हा अथइ झाला हे उघड आहे. नैचतक 
आज्ञा म्हिजे मूलतः र्च्छा असतात, त्या आपिास बंधनकारक वाटतात व आपल्याप्रमािेि त्या र्तरानंाही 
लागू आहेत असे आपि मानतो. नैचतक आज्ञािंा मानसशास्त्रीय अथइ हा असा आहे. शक्य असेल तेव्हा गरजू 
मािसाला मदत करावी हे आपल्याला त्यािप्रमािे र्तरानंाही बधंनकारक आहे असे आपिास वाटते. 
नैचतक र्च्छाखंेरीज र्तर र्च्छेत बधंनािी जािीव नसते. एखाद्याला जर र्ंचजचनअर व्हावयािे असेल तर हे 
उचद्दष्ट ठरचविे बधंनकारक आहे असे तो मानिार नाही. ककवा र्तरािंी र्च्छाही आपल्याप्रमािेि असावी 
असेही त्यास वाटिार नाही. या सावइचत्रक बधंनकारकतेमुळे नैचतक आज्ञा र्तर आज्ञाहूंन वेगळ्या ठरतात. 
 

नैचतक उचद्दष्टे आपल्याला दुय्यम व बंधनकारक वाटतात यािे स्पष्टीकरि कसे करावयािे? मला 
असे वाटते की ही उचद्दष्टे ज्या समाजात आपि राहतो त्या समाजाने आपल्यावर लादलेली असतात. 
दुसऱ्या शब्दातं म्हिजे ती मूलतः त्या सामाचजक समूहािी उचद्दष्टे असतात. या दृष्टीने पाहाता आपि ही 
उचद्दष्टे अचतमानवी दजािी का मानतो व नैचतक चनिइय घेताना स्वतःकडे गौित्व का घेतो यािे स्पष्टीकरि 
चमळते. मानसशास्त्रीयदृष्ट्ट्या ही उपपत्ती समजण्यासारखी आहे. िोरी करू नये, खून करू नये, वगैरे चनयम 
अंमलात आििे समूहरक्षिासाठी आवश्यक आहे. जसजशा चपढ्यामागून चपढ्या गेल्या तसतसे हे चनयम 
प्रत्येकाच्या अंगवळिी पडले. चशक्षिामुळेही हे चनयम आपल्या अंगवळिी पडतात. त्यामुळे आपली भचूमका 
ते चनयम स्वीकारिाऱ्यािी आहे असे आपिास वाटले तर नवल नाही. आचि खरे म्हिजे आपली भचूमका ती 
आहेि. कतइव्यािी भावना हा नैचतक आज्ञािंा चवशषे गुिधमइ आहे, असे मानले की नैचतक उचद्दष्टे आपल्यात 
सक्तीने रुजचवलेली असतात, ही संकल्पना स्पष्ट होते. आता ती सक्ती बापाने केली असेल, चशक्षकाने 
केली असेल ककवा ज्या समाजात आपि वावरतो त्या समाजाच्या दबावाने झाली असेल. 
 

नीचतशास्त्रािा उगम जर सामाचजक आहे तर समाजचवरोधी असे नीचतचनयम कसे असू शकतात? 
 

ज्याला आपि समाजचवरोधी नैचतक चनयम म्हितो ती देखील एका समूहािी नीती असू शकते. 
गुन्हेगाराचं्या समूहािी अशी एक नीती असते. ते आपल्या समूहात िोरी करीत नाहीत ककवा समूहातील 
कोिाला ठार करीत नाहीत. परंतु ज्याला आपि सुसंस्कृत समाज म्हितो अशा मोठ्या समूहाच्या चवरुि ते 
उभे राहातात व या समाजाशी वागताना नैचतक बंधने ते जुमानीत नाहीत. माध्यचमक शाळेतील एखाद्या 
वगातील चवद्याथती  स्वतःला चशक्षकचवरोधी समूह मानतील व चशक्षकाला त्रास देिे, फसचविे अपला नैचतक 
हक्क मानतील. उलटपक्षी काही चवद्याथती  चशक्षकानंा आदरिीय मानतात व ते त्यािंी सहसा फसविूक 
करीत नाहीत. अशा चशक्षकाने चवद्याथती –समूहात स्वतःिा समावेश करण्यात यश चमळचवलेले असते. 
कामगार वगािेही एक नीचतशास्त्र असते. भाडंवलदारािेंही एक नीचतशास्त्र असते. ज्या देशातून अजून 
सरंजामशाही नष्ट झालेली नाही तेथील लोकािेंही एक नीचतशास्त्र असते. ककबहुना नाझींिे समाजशास्त्रही 
एका समूहािे नीचतशास्त्र होते. तथाकचथत श्रेष्ठ वशंाच्या गरजेनुसार त्यािी रिना केलेली होती. चनत्शचे्या 
श्रेष्ठ मानवािे ककवा मचॅकव्हेलीच्या राजकुमारािे अत्यंत वैयस्क्तक नीचतशास्त्र, हे एक टोक झाले. या 
नीचतशास्त्रात सवइ नैचतक अचधकार एकाि मािसाला असतात. अथात अशा प्रकारिे नीचतशास्त्र कधीही 
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व्यवहारात येऊ शकले नाही. ते फक्त कागदावर राचहले. या नीचतशास्त्रात समूहाच्या र्च्छेतून 
मानसशास्त्रीय पितीने चनमाि होिारा अचधकार एकाि मािसाच्या हाती चदलेला असतो व ज्याच्या र्च्छेिा 
आदर करावयािा असा एकि मािूस आहे असे मानलेले असते. 
 

आपल्या सामाचजक व राजकीय जीवनातील नीचतशास्त्र म्हिजे चवचवध स्तरावंरील अनेक समूहाचं्या 
नीचतशास्त्रािें चमश्रि असते. अनेक सामाचजक समूह एकत्र आल्यामुळे व राज्ये चवलीन झाल्यामुळे राष्ट्रे 
चनमाि झाली. जुन्या काळातील नीचतचनयम चवशषेतः संचहतीकरि केलेले कायदे त्यानंी मान्य केले. 
चखस्ती धमइ, सरंजामशाही, व रोमन लोक याचं्या नैचतक पितींिा पाठपुरावा या कायद्यातून झाला आहे. 
त्यामुळे यातून चनमाि झालेली पिती सुसंगत नाही यात नवल नाही. संपूिइ देशभर असलेल्या समाजािे 
नीचतचनयम पाळण्यािा प्रयत्न करिाऱ्या नागचरकाला असे चदसून येते की या नीचत-चनयमातं संघषइ येतो. 
गरजू मािसाला त्याने मदत करावी की िागंल्या धंद्याच्या पितीनुसार गरजू मािसाच्या चखशातील पैसा 
काढून घेण्यािा प्रयत्न करावा? देशाच्या चहतासाठी, कामगारािें संप हािून पाडण्याच्या प्रयत्नानंा त्याने 
मदत करावी की आर्मथक सुस्स्थतीसाठी झगडिाऱ्या कामगारानंा मदत करावी? उच्चारस्वातंत्र्यासाठी त्याने 
झगडाव े की चवद्यापीठातून डार्मवनिा उत्क्राचंतवाद चशकचवण्यािी ज्या राज्यात परवानगी नाही अशा 
सरकारिी बाजू घ्यावी? बायबलमधील चशकवि त्याने मानावी की बायबल चलचहिाऱ्या लोकाचं्या वशंजानंा 
सरकारी नोकरीतून काढून टाकण्यािी मागिी करावी? सवइ वशंानंा समान अचधकार चमळावते म्हिून त्याने 
प्रयत्न करावेत की ज्याचं्या कातडीत अचधक रंगद्रव्ये आहेत अशा लोकानंा बसमध्ये वगेळे बसचविाऱ्या 
चनयमानंा उिलून धरावे? आजच्या समाजातील नैचतक चनयमातूंन आपला मागइ काढिे हे काही सोपे काम 
नाही. 
 

मग, आपल्या सवइ प्रश्नािंी उत्तरे देऊ शकेल असे नीचतशास्त्र कोठे आहे? अशा तऱ्हेिी नीचतपिती 
तत्त्वज्ञान आपिास देऊ शकेल काय? 
 

नाही. तत्त्वज्ञान अशी पिती देऊ शकत नाही. मोकळेपिाने हे उत्तर आपि देऊ या. नीचतशास्त्र 
म्हिजे ज्ञानािी एक व्यवस्स्थत रिना आहे असे दाखचवण्यािे तत्त्वज्ञािें प्रयत्न चनष्ट्फळ ठरले आहेत. अशा 
रीतीने रिना केलेल्या नैचतक व्यवस्था म्हिजे चवचशष्ट सामाचजक गटािेि नीचतशास्त्र ठरले. हा गट मग 
ग्रीक बझू्वा समाजािा असो ककवा कॅथॉचलक ििइिा असो ककवा औद्योचगक क्रातंीच्या अगोदरच्या 
कालातील मध्यम वगािा असो, ककवा त्याच्या नंतरच्या कालातील मध्यम वगािा असो ककवा चनधइन 
कामगारािंा असो. ही नीचतदशइने का अयशस्वी झाली ते उघड आहे : ज्ञानातून आदेश चनमाि होऊ शकत 
नाहीत हे त्यािे कारि आहे. नीचतशास्त्रािे चनयम शोधिाऱ्याने चवज्ञानाच्या पितींिा अवलंब करू नये. 
चवज्ञान काय आहे ते सागंते; कसे असाव ेते सागंत नाही. 
 

यातून काहीि मागइ नाही काय? नैचतक आदेश म्हिून काही नाहीति काय? प्रत्येकाने आपल्या 
मनाला येईल त्याप्रमािे वागाव ेकाय? 
 

मला तसे वाटत नाही. नीचतशास्त्रािी रिना वस्तुचनष्ठ पितीने करून त्यािी सवइमान्य चसिता 
करता येत नसेल तर प्रत्येकाने आपल्या मनाप्रमािे वागाव ेहा चनष्ट्कषइ काढिे म्हिजे नैचतक आदेशाचं्या 
स्वरूपाबाबतिा गैरसमज आहे असे मला वाटते. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

या प्रश्नािी छाननी करण्यासाठी आपि नैचतक आदेशािें र्च्छात्मक स्वरूप काय आहे ते 
तपशीलवार पाहू. त्यासाठी “त्याने करावे” या शब्दप्रयोगािे व्याकरि शास्त्रीय चवश्लेषि करू. कारि हा 
शब्दप्रयोग म्हिजे नैचतक आदेशािे व्याकरिशास्त्रीय रूप आहे. (प्रस्तुत प्रश्नाच्या संदभात हा शब्दप्रयोग व 
“तो करेल” ककवा “त्याने करावयास पाचहजे” हा शब्दप्रयोग हे समानाथती  आहेत). नीचत-चनयम वस्तुचनष्ठ 
असतात व त्यावरून आज्ञा काढता येतात असा या शब्दप्रयोगािा अथइ होत नाही, हे आपि पूवती  पाचहले 
आहे. मग त्यािा अथइ काय? या शब्दप्रयोगािे दोन वगेवेगळे अथइ होऊ शकतात. 
 

त्यापैकी पचहला आहे व्यांजनात्मक अथइ : एखाद्या मािसाने एखादे चवचशष्ट साध्य ठरचवले आहे हे 
आपिास माहीत असते आचि म्हिून प्रस्तुत कृती त्या साध्यात अनुस्यतू ककवा व्यंचजत आहे असे आपि 
म्हितो. उदाहरिाथइ, “पीटरने धूम्रपान करू नये” असे आपि म्हितो. या चवधानािा असा अथइ असतो की, 
पीटरिी प्रकृती व शरीरशास्त्रािे चनयम पाहाता, शरीरस्वास्थ्य हे त्यािे ध्येय असल्याने पीटरने धूम्रपान करू 
नये. दुसऱ्या शब्दात म्हिजे प्रकृती िागंली ठेवावी या चनिइयाने धूम्रपान करू नये हा चनिइय व्यंचजत झालेला 
असतो. म्हिून या चनिइयाला व्यांणजत णनिइय असे म्हितात. अशा चनिइयािे बधंन व्यंचजत प्रकारिे असते. ते 
बधंन नैचतक स्वरूपािे नसून तार्मकक असते. 
 

अथािा दुसरा प्रकार म्हिजे व्यस्क्तसापेक्ष आज्ञाथइ : माझी म्हिजे बोलिाऱ्यािी अशी र्च्छा असते 
की त्याने अमुक अमुक गोष्ट करावी, या अथानुसार नैचतक आदेशामध्ये तो आदेश देिाऱ्या व्यक्तीच्या 
संदभािा अपचरहायइ समावेश होतो. त्यातून बोलिाऱ्यािे र्च्छात्मक चनिइय व्यक्त होतात. ही संकल्पना 
मान्य केली तर नैचतक आदेशातील अथापासून बोलिारा अलग करिे अशक्य ठरते. “त्याने तसे करावे” 
या शब्दप्रयोगात “माझी तशी र्च्छा आहे” या शब्दप्रयोगािा गुप्तपिे समावशे झालेला असतो आचि अशा 
रीतीने आपि र्च्छाणधणष्ठत नीणतशास्त्राकडे पोहोितो. 
 

या संकल्पनेिे तार्मकक चवश्लेषि पुढीलप्रमािे करता येईल. “त्याने खोटे बोलू नये” ककवा “खोटे 
बोलिे नैचतकदृष्ट्ट्या वाईट आहे” अशा प्रकारच्या शब्दप्रयोगात वस्तुचनष्ठतेिा आभास असतो. खरे पाहाता 
त्यावरून बोलिाऱ्यािी र्च्छा प्रदर्मशत होत असते. “त्याने तसे करावे” या शब्दप्रयोगािी “मी” ककवा 
“आता” अशा पदाशंी तुलना करता येईल. या शब्दािंा ते बोलिाऱ्याशी ककवा बोलण्याच्या चक्रयेशी संबंध 
असतो. ते शब्द चनरचनराळ्या लोकाचं्या तोंडून आले असता त्यािें चनरचनराळे अथइ होतात. अशा शब्दानंा 
प्रत्यावती प्रतीके (Token reflexive) म्हितात. प्रतीक हा शब्द चिन्हािा वैयस्क्तक उपयोग दशइचवतो. दोन 
मािसानंी एकि शब्द उच्चारला तरी त्यािी प्रतीके चभन्न असतात, त्यािे उपयोग चभन्न असतात. 
सवइसामान्यपिे त्या चवचवध प्रतीकानंा एकि अथइ असतो. परंतु जर ते शब्द प्रत्यावतती  प्रतीके असतील तर 
त्या प्रत्येक प्रतीकाला चभन्न अथइ असतो. जर दोन मािसापंैकी प्रत्येकजि “राष्ट्रपती फ्रॅं कचलन रुझवले्ट” 
असे म्हिेल तर ती दोन्ही प्रतीके एकि व्यक्ती दशइचवतात. पि जर त्यापंैकी प्रत्येक जि “मी” असे म्हिेल 
तर त्या प्रतीकानंी चभन्न व्यक्ती दशइचवल्या जातात. “प्रत्यावतती ” हा शब्द प्रतीकाशी हा अथइ चनगचडत असतो 
हे दशइचवतो. [प्रत्यावतती  प्रतीकाचं्या अचधक चववरिासाठी प्रस्तुत लेखकािे “चिन्हात्मक तकइ शास्त्रािी मूलतत्त्वे” Elements of Symbolic 
Logic (New–york 1947) हे पुस्तक पाहा. पृ. २८४ आज्ञाथती  वाक्ये प्रत्यावतती  प्रतीके असल्यामुळे ती सहसंबचंधत ज्ञानात्मक वाक्याशंी समानाथती  
नसतात. एकि आज्ञा जर दोन वेगवेगळ्या व्यक्तींनी केली तर त्यािंी ज्ञानात्मक सहसंबंचधत वाक्ये वेगळी असतात.] 
 

शब्दािंा व्यंचजत अथइ व प्रत्यावतती  प्रतीकात्मक अथइ दोन्ही वापरले जातात. परंतु “त्याने तसे 
करावे” यािा व्यंचजत अथइ, नैचतक आधारचवधान ककवा नैचतक स्वयंचसि तत्त्व म्हिून वापरता येिार नाही. 
कारि नैचतक आधारचवधाने ही कशािीही चनष्ट्कषइ नसतात. ते केवळ आदेश असतात. अशा रीतीने नैचतक 



 

 

अनुक्रमणिका 

आदेशातील “त्याने तसे करावे” या शब्दप्रयोगाला केवळ प्रत्यावतती  प्रतीकात्मकि अथइ असतो. या 
शब्दप्रयोगािा हा अथइ आधारचवधानाकडून संक्रचमत होत होत नैचतक चनयमाकडे जातो. हे संक्रमि समजून 
घेण्यासाठी ज्ञानाच्या के्षत्रातील चनष्ट्कषइपितीिा चविार करू. या के्षत्रात आधारचवधानातील सत्य 
चनष्ट्कषाकडे संक्रचमत होत असते. जर आधारचवधानाच्या सत्यतेिी खात्री देता येत नसेल तर चनष्ट्कषाच्या 
सत्यािीही खात्री देता येत नाही. त्यािप्रमािे जर नैचतक आधारचवधाने आदेश म्हिून माडंली नाहीत 
म्हिजेि जर त्यानंा अव्यंचजत अथइ नसेल आचि त्यामुळे येिारा प्रत्यावतती  प्रतीकात्मक अथइ नसेल तर 
कोिताही नैचतक चनष्ट्कषइ आदेश होऊ शकत नाही. 
 

चकत्येक वेळी “त्याने असे करावे” यात दोन्ही अथइ असतात. अशावळेी “करावे” याच्या व्यंचजत 
अथावर भर असतो. पि त्यािा प्रत्यावतती  प्रतीकाच्या अथाने केलेल्या आधारचवधानाशी संबधं असतो. हे 
दोन अथइ नीट ध्यानात घेतले पाचहजेत. अशा पचरस्स्थतीत “करावे”च्या व्यंचजत अथाला नैचतक अथइ प्राप्त 
होतो. परंतु त्यािे कारि असे आहे की, संबचंधत मािसाच्या आधारचवधानातील आदेश नैचतक आजे्ञच्या 
स्वरूपात असतो व बोलिारी व्यक्ती त्या आजे्ञला आधार देत असते. “राष्ट्रपतींनी आपला देश 
चनवाचसतासंाठी खुला करावा” असे आपि जेव्हा म्हितो तेव्हा, चनवाचसतानंा मदत करिे या उचद्दष्टाशी 
राष्ट्रपती सहमत आहेत व आपलाही त्याला पाकठबा आहे, असा त्यािा अथइ असतो. या उचद्दष्टावरून ते 
साध्य करण्यासाठी आपल्या देशािे नागचरकत्व चनवाचसतानंा देिे हा एकि मागइ उरतो हे चसि करता येते. 
“करावे”च्या व्यंचजत अथात येिाऱ्या नैचतक अथािे रूपातंर “करावे” मधील र्च्छाचधचष्ठत अथात करता 
येते. आदेशाला जर बोलिाऱ्यािी अनुमती नसेल तर “त्याने तसे करावे” या शब्दातील नैचतक अथइ नाहीसा 
होतो. उदाहरिाथइ, आपि असे म्हितो की, “पॅचरस कजकण्याच्या ऐवजी चहटलरने रं्ग्लंडवर आक्रमि 
करावयास पाचहजे होते.” यािा अथइ असा असतो की, रं्ग्लंडवर आक्रमि करिे चहटलरच्या फायद्यािे 
झाले असते. म्हिजे या वाक्यातील बंधन व्यंचजत अथािे आहे. परंतु चहटलरच्या उचद्दष्टानंा आपली अनुमती 
नसल्यामुळे “आक्रमि कराव”े या शब्दातं नैचतक आदेश येत नाही. या उदाहरिावरून असे स्पष्ट चदसते की 
“त्याने करावे” या शब्दप्रयोगातील नैचतक अथाशी बोलिाऱ्यािा संबधं अचवभाज्य असतो. नैचतक अथाने 
वापरला असता “त्याने तसे करावे” हा शब्दप्रयोग प्रत्यावतती  प्रतीक असते. नीचतशास्त्रािे वैज्ञाचनक पितीने 
चवश्लेषि करण्यासाठी ही गोष्ट लक्षात घेिे अत्यंत आवश्यक आहे. 
 

नीचतशास्त्रातील शब्दप्रयोगािंा व्यक्तीशी जो संबधं असतो त्यातून सुटका करून घेण्यासाठी “त्याने 
असे करावे” यािा चतसरा एक अथइ लावण्यािा प्रयत्न केला जातो. या अथानुसार “त्याने असे अथवा तसे 
कराव ेअशी त्या समूहािी र्च्छा आहे” असे मानले जाते. या अथामुळे नैचतक बधंनातून व्यस्क्तचनष्ठ भाग 
नाहीसा होतो असे वाटते. पि हा अथइ चटकिारा नाही. जेव्हा समूहाच्या र्च्छेिा संबधं असतो तेव्हा “त्याने 
करावे” यािा पचहल्या दोन अथापैकी एक अथइ लाविे शक्य असेल, तरि तो शब्दप्रयोग आपि करतो एक 
तर असे घडते की, ज्याच्या र्च्छेनुरूप ती कृती असते त्या मािसािे चहत समूहाच्या र्च्छेला मान देण्यात 
असते. अशावेळी वरील प्रयोग होतो आचि त्यािा वर चदलेला पचहला म्हिजे व्यंचजत अथइ असतो. दुसरे 
असे घडते की समूहािी र्च्छा ही आपली र्च्छा असते. आचि फक्त अशा वळेीि त्या शब्दप्रयोगातून नैचतक 
आदेश व्यक्त होतो. उदाहरिाथइ, एखादा गुन्हेगार आपल्या साचथदारािंा चवश्वासघात करतो. त्यािी ही 
वतइिूक समूहाच्या दृष्टीने कनद्य असते. म्हिून त्या समूहािा एक घटक म्हिेल की, “त्याने तसे बोलावयास 
नको होते” आपि जर हे वाक्य उच्चारले तर त्याला पक्त व्यंचजत अथइ येईल. त्यािा अथइ असा होईल की, 
गुन्हेगारािंा समूह त्या गुन्हेगारावर सूड उगचवण्यािी शक्यता असल्याने, त्याने तसे न बोलिे त्याच्या 
चहतािे ठरले असते. तथाचप नैचतक चवधान या अथाने जर आपि ते वाक्य म्हटले तर त्यािा अथइ असा 
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होईल की, आपल्या समूहािे रक्षि करिे हे नैचतक बंधन आहे असे आपि मानतो. अशा वळेी तो शब्दप्रयोग 
प्रत्यावतती  प्रतीक असतो व बोलिाऱ्यािी र्च्छा त्यात समाचवष्ट असते. 
 

या चवविेनावरून असा चनष्ट्कषइ चनघतो की नैचतक आदेशािें स्वरूप र्च्छामूलक आहे व त्यातून 
बोलिाऱ्यािे र्च्छात्मक चनिइय व्यक्त होतात. प्रथमदशइनी हा चनष्ट्कषइ चनरुत्साहकारक वाटेल; असे वाटेल 
की, आपल्या र्च्छा प्रस्थाचपत करण्यासाठी आपल्याला काही भक्कम असा आधार नाही. नैचतक आदेश 
आपि मानावेत व र्तरानंीही ते मानावते असे वाटण्यासाठी त्या आज्ञा स्वीकारिाऱ्यािी भचूमका आपि घेिे 
आवश्यक आहे काय? आज्ञा स्वीकारिाऱ्यािी भचूमका घेतली की समूहािी र्च्छा बंधनकारक आहे अशी 
भावना चनमाि होते. संकल्पनेच्या चवश्वात अंतदृइ ष्टीिी ककवा तकइ बुिीच्या चनयमािंी बधंकता बोधात्मक 
असते. समूहाच्या र्च्छेच्या बधंकतेिा अथइ बोधात्मक अचनवायइतेसारखा मानण्यात तत्त्वज्ञानंी िूक केली 
आहे. त्या दोहोत सादृश्य नाही, म्हिून नीतीिे प्रामाण्य बधंकतेच्या भावनेत शोधण्यािे आपि सोडून देऊ. 
या कुबड्या आता टाकून देऊन आपल्या पायावर उभे राहण्यास आपि चशकू या. आपल्या र्च्छावंर श्रिा 
ठेव ूया. त्या र्च्छा आपल्या आहेत म्हिून त्यावर चवश्वास ठेव ूया. आपली र्च्छा जर दुसऱ्याने चदलेल्या 
आजे्ञिा प्रचतसाद नसेल तर ती वाईट असते असा युस्क्तवाद फक्त चवकृत नीचतशास्त्रि करू शकते. 
 

तुम्ही म्हिाल : “नैचतक आदेश जर र्च्छाचधचष्ठत चनिइय असतील तर प्रत्येकाने स्वतःिे नैचतक 
आदेश चनमाि करिे समथइनीय ठरेल. परंतु मी चदलेले आदेश तुम्ही पाळले पाचहजेत असा आग्रह कसा 
धरता येईल? तुम्ही म्हिता की प्रत्येकाने आपल्या स्वतःच्या र्च्छावंर चवश्वास ठेवावा व दुसऱ्याच्या आज्ञा 
स्वीकारण्यािी भचूमका घेऊ नये आचि त्याि वळेी तुम्ही असेही म्हिता की, दुसऱ्यासाठी आदेश चनमाि 
करण्यािा प्रत्येकाला अचधकार आहे. हा व्याघात नाही काय? आदेशाचं्या र्च्छाचधचष्ठत अथावरून असा 
चनष्ट्कषइ चनघतो की प्रत्येकाला जसे पाचहजे तसे त्याने वागाव.े पि त्यामुळे अराजक माजेल.” 
 

प्रथम तुमच्या शवेटच्या चवधानातील अनुमानािा आपि चविार करू. समजा एखाद्या चवचशष्ट 
मािसाने एका चवचशष्ट प्रकारे वागाव ेअसा आदेश मी चनमाि केला. तुम्ही म्हिाल, “नाही, त्याला वाटेल 
तसे त्याने वागाव.े” अथात तुमच्या म्हिण्यातील “वागाव”ेिा अथइ माझ्या आदेशाच्या चवरुि आहे हे उघड 
आहे. तुमच्या म्हिण्यािा अथइ असा आहे की जरी मी माझे आदेश चनमाि करण्यास मी स्वतंत्र असलो तरी 
सावइचत्रक बंधने घालण्यािा मला अचधकार नाही म्हिजे मी र्तरानंा आदेश देऊ शकत नाही. “क्ष ला 
अचधकार नाही” हा वाक्याशं ज्ञानात्मक नाही. हे आज्ञाथइक आहे. “‘क्ष’ ने अमुक कराव ेअथवा तमुक करू 
नये” असा त्यािा अथइ असतो. म्हिजे तुम्ही माझ्या आदेशाला एका आदेशाने उत्तर चदले. मी दुसऱ्यानंा 
आदेश देऊ नयेत असा तुम्ही मला हुकूम करता. तुम्ही कशाच्या आधारावर आदेश देता? तुम्ही आपली 
र्च्छा माझ्या र्च्छेच्या चवरुि उभी करता; मी तुमिी र्च्छा मानावी व र्तरानंा आदेश देण्यािे सोडून द्यावे 
अशी मला जरूरी वाटत नाही. 
 

तुमच्या अनुमानातून चनमाि होिारा प्रश्न महत्त्वािा आहे व त्यािा अचधक चविार केला पाचहजे. 
प्रथम ‘प्रत्येकाला अचधकार आहे’ यािा चविार करू. या वाक्यािा अथइ असा होतो की, शासन कोित्याही 
मनुष्ट्याच्या वागिुकीवर बंधन घालत नाही. हे ज्ञानात्मक चवधान झाले. परंतु तुमच्या चनष्ट्कषातून तुम्हाला 
तसे म्हिावयािे नसते. माझा मुद्दा स्पष्ट होण्यासाठी, वरील उपवाक्याच्या गृहीत अथािा समावेश संपूिइ 
चवधानात करू या. “नैचतक आदेश म्हिजे जर र्च्छाचधचष्ठत चनिइय असतील तर शासन कोिाही मािसाच्या 
वतइनावर बधंन घालिार नाही” या चवधानािा खरेपिा चववाद्य आहे. तुम्हाला म्हिावयािे आहे ते हे नव्हे. 
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दुसरे असे की, “प्रत्येकाला अचधकार आहे” यािा कोिाच्याि वतइिुकीवर बंधने घालू नयेत असाही अथइ 
होऊ शकेल. पूवती  चवश्लेषि केल्याप्रमािे “नयेत” हे आज्ञाथती  आहे व त्यािे दोन अथइ होतात. पचहला अथइ 
म्हिजे तो बोलिाऱ्याने चदलेला आदेश म्हिजेि तुम्ही चदलेला आदेश होतो. तुमच्या वाक्यािा आता असा 
अथइ होतो : “नैचतक आदेश म्हिजे जर र्च्छाचधचष्ठत चनिइय असतील तर कोिाही मािसाच्या वतइिुकीवर 
बधंने असू नयेत असा माझा आग्रह आहे.” तुम्हाला जर हे म्हिावयािे असेल तर तुम्ही कोिताही तार्मकक 
संबधं प्रस्थाचपत करीत नाही; तुम्ही केवळ तुमिी र्च्छा व्यक्त करीत आहात. ते तार्मकक अनुमान नव्हे. 
“नये”िा दुसरा अथइ म्हिजे तार्मकक व्यंजनेिा होय. या अथावरून चनष्ट्कषइ काढून संबचंधत मािसाला आज्ञा 
देता येते. म्हिजे तुम्हाला म्हिावयािे आहे ते असे : “नैचतक आदेश म्हिजे जर र्च्छाचधचष्ठत चनिइय आहेत 
असे जर एखादा मानीत असेल तर त्यावरून असा चनष्ट्कषइ चनघतो की कोिाही मािसाच्या वतइिुकीवर 
बधंने असू नयेत असा आदेश तो मानतो.” पि हे अनुमान बरोबर आहे काय? मला हा चनष्ट्कषइ तकइ शुि आहे 
असे वाटत नाही. कारि एखाद्याने काही उचद्दष्टे ठेविे व त्या उचद्दष्टानंा मारक अशा र्तराचं्या वतइनावर बंधने 
असावीत अशी र्च्छा बाळगिे संपूिइपिे सुसंगत ठरते. 
 

वरील युस्क्तवाद मी जरा वेगळ्या रीतीने माडंतो. तुम्हाला असे दाखवावयािे आहे की “कोिाही 
मािसाच्या वतइनावर बधंने असू नयेत” हा व्यंचजत चनिइय माझ्यावर तार्मककदृष्ट्ट्या बधंनकारक आहे. वरील 
आदेश जर चनष्ट्पन्न करावयािा असेल तर तो दुसऱ्या आदेशावरून चनष्ट्पन्न करावा लागेल. परंतु अद्याप मी 
दुसरा कोिताही आदेश पुढे केलेला नाही. नैचतक आदेश म्हिजे र्च्छाचधचष्ठत चनिइय असतात असे 
ज्ञानात्मक चवधान फक्त मी केले आहे. या ज्ञानात्मक चवधानातून तुम्ही कोिताही आदेश चनष्ट्पन्न करू शकत 
नाही. तुम्ही एका आदेशातून दुसरा आदेश ककवा आदेश व ज्ञानात्मक चवधाने यानंा एकचत्रत करून त्यावरून 
आदेश चनष्ट्पन्न करू शकाल; पि केवळ ज्ञानात्मक चवधानातून आदेश चनष्ट्पन्न करता येिार नाही. म्हिून 
तुमिे अनुमान िुकीिे ठरते. 
 

नैचतक आदेशािंा र्च्छाचधचष्ठत अथइ केला तर त्यावरून बोलिाऱ्याने प्रत्येकाला आपापल्या 
र्च्छेनुसार वागण्यािा अचधकार चदला पाचहजे असा चनष्ट्कषइ चनघत नाही. म्हिजेि या अथातून अराजक 
चनघत नाही. जर मी काही र्च्छामूलक उचद्दष्टे माडंली व र्तर सवांनी त्याप्रमािे वागले पाचहजे असा आग्रह 
धरला तर तुम्ही माझ्या चवधानानंा दुसरे आदेश देऊनि उत्तर देऊ शकता. उदाहरिाथइ, तुम्ही असा आदेश 
देऊ शकाल की, “प्रत्येकाला आपल्या र्च्छेनुसार वागण्यािा अचधकार असावा.” तथाचप तुम्ही माझ्या 
उचद्दष्टाचं्या व्यवस्थेतून चनमाि झालेले नीचतशास्त्र चवसंगत आहे असे चसि करू शकत नाही. म्हिजेि 
प्रत्येकाला आपल्या र्च्छेनुसार वागण्यािा अचधकार मी चदला पाचहजे असे तार्मकक बधंन माझ्यावर येत 
नाही; अमुक एक गोष्ट करण्याला तकइ शास्त्र मला कधीि भाग पाडू शकत नाही. मी चनमाि केलेले आदेश 
माझ्या नीतीबाबतच्या संकल्पनेतून चनमाि होत नाहीत; तसेि माझे कोिते आदेश र्तर सवांवर 
बधंनकारक असावते हेही मी तकइ शास्त्राच्या आधारे सागंू शकत नाही. माझे आदेश म्हिजे माझ्या र्च्छा 
असतात आचि त्यािप्रमािे वैयस्क्तक आदेश व नैचतक आदेश यामंधील फरकही माझ्या र्च्छेवर अवलंबनू 
असतो. दुसऱ्या प्रकारिे म्हिजे नैचतक आदेश सवइ समूहासाठी आवश्यक आहेत असे मी मानतो आचि 
म्हिून ते सवांनी पाळावते अशी माझी मागिी असते. 
 

आता तुम्ही संपूिइपिे हताश झाला असाल. तुम्ही म्हिाल, “ठीक आहे. तुम्ही म्हिता ते तार्मकक 
दृष्ट्ट्या खरे असेल. परंतु तुम्हाला खरोखरी असे वाटले काय की—तुम्हाला, वैज्ञाचनक तत्त्वज्ञानावरील 
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एका पुस्तकाच्या लेखकाला—संपूिइ जगाला नैचतक आदेश देण्यािा अचधकार आहे? आम्ही तुमिे 
अचधकार का म्हिून पाळावेत?” 
 

चमत्रा! मी चदलगीर आहे. तुम्ही माझ्या म्हिण्यािा अथइ असा घ्यावा असे माझ्या मनात नव्हते. मी 
सत्यािा मागइ पाहात होतो; आचि केवळ याि कारिासाठी मी तुम्हाला नैचतक आदेश देिार नाही. 
स्वरूपतःि नैचतक आदेश सत्य असू शकत नाहीत. हे खरे की माझे म्हिून काही नैचतक आदेश आहेत. पि 
मी ते र्थे चलचहिार नाही. नैचतक प्रश्नािंी ििा करण्यािी माझी र्च्छा नाही. पि नीतीच्या स्वरूपािी ििा 
मला करावयािी आहे. ककबहुना माझे म्हिून काही मूलभतू नैचतक आदेश आहेत आचि मला असे वाटते की 
ते तुमच्या आदेशाहून फारसे चभन्न नाहीत. आपि—तुम्ही व मी—एकाि समाजाच्या मुशीतून बनलो आहोत. 
त्यामुळे लोकशाहीच्या मूलभतू तत्त्वप्रिालीने आपि भारावलेलो आहोत. आपल्यात चकत्येक प्रश्नावंर 
मतभेद असू शकतील. उत्पादनािी साधने सरकारच्या मालकीिी असावीत की नसावीत, घटस्फोटािा 
कायदा आिखी सैल करावा की करू नये, अिुबाँबवर चनयंत्रि ठेवण्यासाठी जागचतक सरकारिी स्थापना 
करावी की करू नये र्त्यादी प्रश्नावंर आपले मतभेद असू शकतील. जर आपि लोकशाहीच्या पुढे चदलेल्या 
तत्त्वावर सहमत असू तर या प्रश्नािंी आपि ििा करू शकतो. हे तत्त्व अथात तुमच्या अराजकाच्या 
तत्त्वाच्या चवरोधी म्हिून उभे आहे. लोकशाहीिे ते तत्त्व असे : 
 

आपल्या स्वतःचे नैणतक आदेश णनमाि करण्याचा व त्याांचे प्रत्येकाने पालन करावे अशी मागिी 
करण्याचा प्रत्येकाला अणधकार आहे. 
 

प्रत्येकाने आपआपल्या आंतचरक पे्ररिेवर श्रिा ठेवावी हे माझे आवाहन वरील लोकशाहीच्या 
तत्त्वात अिूकपिे माडंले गेले आहे. तसेि प्रत्येकजि दुसऱ्यासाठी आदेश माडूं शकतो असाही माझा दावा 
आहे. ही दोन चवधाने परस्परचवरोधी आहेत असे तुम्हास वाटते. प्रथम आपि या तत्त्वातं चवसंगती कशी नाही 
ते पाहू. समजा, काहींना एकापेक्षा अचधक खोल्या आहेत व काहींना एकही खोली नाही. समजा, मी असा 
आदेश चदला की, ज्या घरात मािशी एकापेक्षा अचधक खोल्या आहेत तेथील जादा खोल्या ज्यानंा एकही 
खोली नाही अशानंा द्याव्यात. तुम्ही असा आदेश द्याल की आपल्या घरातील खोल्या दुसऱ्यानंा देण्यािी 
कोिावर सक्ती असू नये. तुमच्या घरी एक जादा खोली आहे व ती तुम्ही गृहहीनाला द्यावी अशी मी मागिी 
करतो. माझ्याकडे जर कायदेशीर अचधकार आला तर माझी मागिी मी अंमलात आिेन. मी जनमत घेऊन 
माझ्या आदेशािे कायद्यात रूपातंर करू शकेन व या रीतीने मला कायदेशीर अचधकार येईल. तथाचप हा 
कायदा रद्द व्हावा अशी मागिी तुमिा अचधकार मी मान्य करतो. एखादी कृती र्तरानंी करावी अशी मागिी 
करण्यािा अचधकार व प्रत्यक्ष ती कृती करण्यािा अचधकार यामध्ये फरक आहे. या फरकामुळे माझ्या वरील 
तत्त्वात चवसंगती येत नाही. तुम्ही एका चवचशष्ट प्रकारे वागाव ेअशी माझी मागिी आहे. परंतु तुम्ही त्याचवरुि 
वागण्यािी मागिी सोडावी अशी माझी मागिी नाही. ही खरी लोकशाही. खरे म्हिजे लोकशाहीत र्च्छा-
र्च्छामंधील संघषइ याि पितीने प्रत्यक्षात सोडचवले जातात. 
 

माझे तत्त्व केवळ तकइ बुिीतून चनमाि होत नाही. तत्त्वज्ञानािा एक चनष्ट्कषइ म्हिूनही मी ते माडंलेले 
नाही. लोकशाही देशातील राजकीय जीवन ज्या तत्त्वावर आधारलेले असते ते तत्त्व मी फक्त सूत्रबि केले 
आहे. या तत्त्वािा मी स्वीकार करतो, ते माझ्या काळातून मी चनमाि झालो आहे म्हिूनि होय, हे मला 
माहीत आहे. परंतु या तत्त्वामुळे पुष्ट्कळ अंशी माझ्या र्च्छानुंसार वागण्यािी व माझ्या र्च्छािंा प्रसार 
करण्यािी मला संधी चमळते. म्हिून मी ते तत्त्व म्हिजे माझा नैचतक आदेश मानतो. ते तत्त्व सवइि 
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समाजानंा लागू आहे असा माझा दावा नाही. मी लोकशाही समाजात वाढलो. मला जर दुसऱ्या समाजात 
राहण्यािी पाळी आली तर माझ्या तत्त्वात मी आवश्यक ते बदल करीन. परंतु हे तत्त्व आपल्या समाजाला 
सवात अचधक योग्य चदसत असल्यामुळे आपि त्यािा अचधक चविार करू. 
 

हे तत्त्व म्हिजे असा नैचतक चसिातं नव्हे की आपि कसे वागाव ेयाबद्दलच्या सवइ प्रश्नािंी उत्तरे 
त्यातून चमळतील. हे तत्त्व म्हिजे मतभेदातून चनमाि होिाऱ्या संघषात कृचतशील भाग घेण्यास एक 
आमंत्रि आहे. एखाद्या चववारान मािसाने व्यवस्स्थतपिे रिलेल्या नीचतशास्त्राच्या साहाय्याने र्च्छा–
र्च्छातंील भेद चमटचवता येत नाहीत. चवचवध मतािें संघषइ, व्यक्ती आचि त्याच्या भोवतालिी पचरस्स्थती 
यामंधील घषइि, पचरस्स्थतीिे दडपि व वाद–चववाद यातूनि उचद्दष्टा–उचद्दष्टातंील भेद चमटचवता येतील. 
कृचतशील जीवन जगत असतानाि नैचतक मूल्ये तयार होत असतात. आपि कृती करतो, त्या कृतीसंबंधी 
चविार करतो, र्तराशंी ििा करतो व पुन्हा कृती करतो. परंतु या वळेी आपल्याला अचधक िागंल्या 
वाटिाऱ्या पितीने आपि कृती करतो. आपल्या कृती म्हिजे आपल्याला काय पाचहजे आहे यािा शोध 
घेण्यािे प्रयोग असतात. िुकातूंन आपि चशकत असतो. आचि पुष्ट्कळ वळेा कृती घडून गेल्यानंतरि 
आपल्याला ती कृती करावयास पाचहजे होती की काय ते समजते. सामान्यतः आपली उचद्दष्टे एखाद्या दृश्य 
गोष्टीप्रमािे स्वच्छपिे प्रतीत होत नसतात. परंतु ती उचद्दष्टे, अबोध ककवा अधइबोध अवस्थेत राहून आपल्या 
वृत्तींना पाश्वइभमूी पुरचवतात. आचि जी उचद्दष्टे आकाशातील ताऱ्याप्रमािे िकाकतात, स्पष्ट चदसतात, ती 
साध्य होताि त्यािें आकषइि आपल्याला राहात नाही. 
 

म्हिून ज्याला नीचतशास्त्र समजून घ्यावयािे आहे त्याने तत्त्वज्ञाकडे धाव घेऊ नये. नैचतक प्रश्नावर 
जेथे संघषइ िालू आहेत तेथे जाव.े अशा मािसाने ज्या समाजात लोकाचं्या उचद्दष्टामंध्ये स्पधा िालू आहे व 
त्यामुळे ज्याचं्या जीवनात िैतन्य आले आहे अशा समाजात जाऊन राहाव.े मग हा समाज म्हिजे एखादा 
राजकीय पक्ष असेल ककवा कामगार संघटना असेल ककवा व्यावसाचयक संघटना असेल ककवा एखाद्या 
चवद्यालयातील एकाि अभ्यास क्रमामुळे चनमाि झालेला गट असेल. आपली र्च्छा र्तराचं्या र्च्छेचवरुि 
उभी करिे म्हिजे काय आचि समूहाच्या र्च्छेसाठी आपली र्च्छा जुळवनू घेिे म्हिजे काय यािा अनुभव 
त्याला अशा चठकािी येईल. नैचतक आिार म्हिजे ज्याप्रमािे आपल्या र्च्छािंा मागोवा घेिे आहे 
त्यािप्रमािे ते सामूचहक पचरस्स्थतीत आपल्या र्च्छानंा मुरड घालिेही आहे. समाजाला आपि चिकटून 
आहोत या भावनेने एक मानचसक समाधान चमळत असते. व्यस्क्तवादािा उद्घोष करिाऱ्यािें र्कडे दुलइक्ष 
होते. आता आपल्या र्च्छा समाजाशी जुळवनू घेिे हे आपल्या चहतािे आहे की धोक्यािे आहे हे आपि त्या 
समूहाच्या बाजूिे आहोत की चवरुि आहोत यावर अवलंबनू राहील. परंतु अशा तऱ्हेने समाजािा 
आपल्यावर प्रभाव असतो हे आपि मान्य केले पाचहजे. 
 

आपल्या र्च्छामंध्ये बदल घडचविे व समाजातील चवचवध घटकाचं्या उचद्दष्टामंध्ये एकतानता आििे 
कसे शक्य होते? उचद्दष्टािें समायोजन चजने होते ती प्रचक्रया कोिती? 
 

ही प्रचक्रया मुख्यतः ज्ञानात्मक संबंध समजून घेण्यािी प्रचक्रया आहे यात शकंा नाही. आदेशा–
आदेशातील व्यंजन–सबंधं तकाने चसि करता येतात असे मी वर म्हटलेि आहे नीचतशास्त्रातील या 
व्यंचजतािें कायइ आपिास वाटते त्याहून खूप महत्त्वािे असते. आपल्या उचद्दष्टामंधील संबधंाबंाबत आपल्या 
धारिा पुष्ट्कळवळेा िुकीच्या असतात. आपली काही मूलभतू उचद्दष्टे जर एकि असतील तर चकत्येक नैचतक 
प्रश्न केवळ तार्मकक प्रश्न बनतात. उदाहरिाथइ, प्रत्येक नागचरकाला एक चवचशष्ट चकमान राहिीमान 
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चमळवनू देिे हे आपले उचद्दष्ट आहे असे जर एकदा मानले तर खासगी मालमते्तच्या पाचवत्र्यािा प्रश्न नैचतक 
राहात नाही. खासगी उद्योगधंद्याने हे उचद्दष्ट अचधक िागंल्या रीतीने गाठता येईल की उद्योगधंदे सरकारी 
मालकीिे करण्याने गाठता येईल हा प्रश्न समाजशास्त्रीय चवश्लेषिािा बनतो. या प्रश्नातील अडििी 
समाजशास्त्र अपूिइ आहे म्हिून चनमाि होतात. पदाथइचवज्ञानाप्रमािे ते शास्त्र चनःसंचदग्ध उत्तरे देऊ शकत 
नाही. लोकशाहीच्या पुरस्कत्यांमधील अनेक राजकीय प्रश्नातं वस्तुस्स्थतीच्या ज्ञानाचवषयी मतभेद 
असतात. म्हिून आपि अशी आशा बाळगतो की लढाईिा मागइ न अनुसरता, असे प्रश्न सावइचत्रक ििेने व 
शातंतामय प्रयोगातून सोडचवले जावते. 
 

आपल्याला सामोरे येिारे उचद्दष्टचवषयक चकतीतरी चनिइय व्यंचजत चनिइय असतात. म्हिजे 
आपल्यासमोर आपि जी अचधक मूलभतू उचद्दष्टे ठेवतो त्यावरून तार्मककरीत्या ते चनिइय चनष्ट्पन्न होतात. 
आचि याि कारिासाठी नैचतक प्रश्नाबंाबतिे ज्ञानात्मक स्पष्टीकरि महत्त्वािे ठरते. राजकीय प्रश्नाखंेरीज, 
शकै्षचिक, आरोग्यचवषयक, लैं चगक, जीवनचवषयक, नागरी कायद्याबाबतिे, फौजदारी कायद्याबाबतिे, 
गुन्हेगारानंा द्यावयाच्या चशके्षबाबतिे, प्रश्न नीचतशास्त्रात चनमाि होतात. आता चशक्षा झालेल्या गुन्हेगाराला 
सुधारगृहात ठेवाव ेकी नाही हा प्रश्न नैचतक नाही. समाजाशी जुळवनू घेऊन राहिाऱ्या नागचरकािंी संख्या 
अचधकाचधक होईल अशा रीतीने सरकारी न्यायदान व्हाव े या मताच्या लोकाचं्या दृष्टीने हा प्रश्न 
मानसशास्त्रीय ठरतो. सुधारगृहातून सुटून आलेल्या लोकािंी वतइिूक वरील उचद्दष्टाच्या चवरोधी होते हे 
अनेक अनुभवावंरून स्पष्ट होते. 
 

अथात ज्ञानात्मक स्पष्टीकरि चमळाले तरी उचद्दष्टचवषयक मते बदलिे कचठि असते हे एक 
मानसशास्त्रीय सत्य आहे. आपल्याला काही चवचशष्ट मूलभतू उचद्दष्टे गाठावयािी आहेत म्हिून आपि र्तर 
काही चनिइय मान्य केले पाचहजेत. हे जरी समजत असले तरी ते चनिइय स्वीकारण्यािी आपि टाळाटाळ 
करतो. उदाहरिाथइ, गुन्हेगाराला चशक्षा न करता त्याला सुधारण्यास संधी चमळेल अशा वातावरिात ठेवावे 
याबद्दल आपली खात्री होऊ शकेल. पि त्यािा बदला घेतला जावा ही र्च्छा व त्याला चशक्षा झाली पाचहजे 
ही मागिी यावर मात करिे कचठि होईल. या दोन्हीतून गुन्हेगाराचवषयीिे चनयम चनमाि झालेले असतात. 
आपल्या लैं चगक संबधंाबाबतही अनेक सामाचजक चनषेध आहेत. आपल्याला जर अचधक सुखी व चनरोगी स्त्री 
व पुरुष हव ेअसतील तर लैं चगक नीचतमते्तच्या आपल्या काही पारंपचरक मूल्यकल्पना बदलल्या पाचहजेत. 
मानसशास्त्रीयदृष्ट्ट्या ही गोष्ट स्पष्ट झाली असली तरी सवयीने चनमाि झालेले पूवइग्रह सोडून देिे अत्यंत 
कचठि आहे. अशा सवइ चठकािी आपल्या उचद्दष्टचवषयक मतातं बदल करून ज्ञानामधून चनष्ट्पन्न झालेले 
चनष्ट्कषइ बळकट केले पाचहजेत आचि ह्या चठकािीि सामूचहक रीतीने चदले जािारे चशक्षि अचनवायइ ठरते. 
ज्या समुदायात ही नवीन नीचतमूल्ये आिरिात आिली जातात, त्या समुदायात राचहल्यानेि आपि ती 
आिरावयास चशकतो. अशा समुदायात राहूनि मूलभतू उचद्दष्टातूंन तार्मकक रीतीने येिाऱ्या चनष्ट्कषांिीि 
र्च्छा करण्यािी पे्ररिा आपिास चमळते. तकाला समूहाच्या प्रभावािी जोड चदली तरि आपल्या 
उचद्दष्टचवषयक मनोभचूमकेत योग्य तो बदल होऊ शकेल. 
 

सवांिी मूलभतू उचद्दष्टे समान केली तर सवइ नैचतक प्रश्नािंी सोडविूक होईल काय? आपि 
सवइजि मािसे असल्याने असे मानिे योग्य ठरेल. आपल्यात शारीचरक साम्य आहे त्यामुळे आपल्या 
उचद्दष्टातंही साम्य असू शकेल असे मानिे संयुस्क्तक ठरेल. अथात या घटना या मताला चवरोधी चदसतात. 
असे चदसते की, सरंजामशाही राजवटीत सरदारािंा वगइ, भाडंवलशाही राष्ट्रातं भाडंवलदारािंा वगइ, 
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एकपक्षीय हुकूमशाहीच्या राजवटीत त्या पक्षािे सभासद यानंा काही चवशषे अचधकार असतात. म्हिून या 
मािसािंी उचद्दष्टे स्वतःिे विइस्व राहील अशीि म्हिजे र्तराहूंन चनराळी राहातील. 
 

वरील प्रश्नाच्या उत्तराला फारसे महत्त्व आहे असे मला वाटत नाही. उचद्दष्टा–उचद्दष्टामंधील 
तार्मकक संबधंािें ज्ञान झाले तर केवळ त्या ज्ञानामुळे उचद्दष्टमूलक वृत्तीत बदल होत नसतात हे आपि 
पाचहले आहे. म्हिजेि जर उचद्दष्टचवषयक चनिइयात बदल घडवनू आिावयािे असतील तर त्या 
ज्ञानाबरोबरि र्च्छािें समायोजन करण्यािे प्रयत्न झाले पाचहजेत. अशा प्रकारिे समायोजन आवश्यक व 
शक्य असेल तर उचद्दष्टे मूलभतू आहेत की व्यंचजत आहेत या प्रश्नाला फारसे महत्त्व उरत नाही. मूलभतू 
वृत्तीवरही समूह–जीवनािा पचरिाम होतो. जर भोवतालच्या पचरस्स्थतीत दुसऱ्या प्रवृत्ती आचि त्यािें 
पचरिाम चदसत राचहले तर मूलभतू प्रवृत्तीही बदलू शकतात. 
 

नीती चनत्य आचि चनरपेक्ष आहे या मताला चिकटून राहण्याने समूहाच्या गरजेनुसार बदल करिे 
कठीि होते. नैचतक चनयम म्हिजे चनरपेक्ष सत्य या चसिातंािे चिरसंस्कार झालेला मािूस त्या चनयमािंा 
त्याग करण्यास चवरोध करेल व समूहाच्या मतानुसार त्यािे मत बदलिे अवघड होईल. उलटपक्षी, नैचतक 
चनयम र्च्छाचधचष्ठत स्वरूपािे असतात असे मानिारा मािूस, आपल्या उचद्दष्टातं बदल केले नाहीत तर 
समुदायाबरोबर राहिे कठीि आहे असे चदसून आल्यावर, आपली उचद्दष्टे कमी-अचधक प्रमािात 
बदलण्यास तयार होईल. र्तराचं्या उचद्दष्टाचं्या अनुरोधाने आपल्या उचद्दष्टातं बदल करिे हा सामाचजक 
चशक्षिािा गाभा आहे. बाष्ट्कळ अहंवाद र्तराचं्या अहंवादाच्या चवरुि उभा राहील तर त्याला प्रचतकारि 
होईल. आपि जर समाजाशी सलोख्याने वागलो तर जीवन अचधक यशस्वी होते असे स्वचहतवाद्यास 
आढळून येईल. आपली उचद्दष्टे सोडून न देण्यािा हट्ट धरण्यापेक्षा सामाचजक सहकायात देवाि-घेवाि 
करण्याने अचधक सखोल समाधान चमळते. म्हिून नीचतशास्त्राकडे अनुभववादी दृष्टीने पाहण्यािे चशक्षि 
चमळालेला मािूस, चनरपेक्षवादी मािसापेक्षा समाजाशी लवकर जुळवनू घेतो. 
 

यािा अथइ असा नव्हे की अनुभववादी मािूस सहजासहजी तडजोड करतो. समुदायाकडून 
चशकण्यािी त्यािी जेवढी र्च्छा असते तेवढीि आपल्या स्वतःच्या उचद्दष्टाचं्या चदशनेे समुदायाला वळि 
देण्यािीही त्यािी तयारी असते. समूहापेक्षा ज्या व्यक्ती अचधक बलवान असतात अशानंी सतत प्रयत्न 
केल्यानेि समाजािी प्रगती होत असते, हे तो जािून असतो. म्हिून स्वतःस हव्या असिाऱ्या चदशनेे 
समाजात बदल घडवनू आिण्यासाठी जेवढे म्हिून प्रयत्न करिे त्याला शक्य आहे तेवढे तो पुनःपुन्हा 
करेल. व्यक्ती आचि समाज यामंधील अन्योन्य संबंधामुळे ती व्यक्ती आचि तो समाज या दोघावंरही 
पचरिाम होत असतात. 
 

अशा रीतीने एकमेकाशंी जुळवनू घेण्यातून मानवी समाजाच्या नैचतकतेला चदशा चमळत असते. 
चनरचनराळ्या उचद्दष्टातंील संबधं समजून घेण्यािा या प्रचक्रयेवर फारि थोडा पचरिाम होत असतो. या 
प्रचक्रयेत मानसशास्त्रीय, अ-बौचिक स्वरूपािा पचरिाम प्रमुख असतो. एका व्यक्तीिा दुसऱ्या व्यक्तीवर, 
व्यक्तींिा समूहावर व समूहािा व्यक्तीवर अशा रीतीने हा पचरिाम होत असतो. उचद्दष्टामंधील संघषइ ही 
नैचतक प्रगतीिी पे्ररक शक्ती आहे. नैचतक मूल्ये बदलण्याच्या प्रचक्रयेत शक्तीिा प्रभाव प्रमुख असतो, हे 
मान्य कराव ेलागते. दुसऱ्याचं्या मूळच्या उचद्दष्टापेंक्षा आपि पुढे ठेवलेली उचद्दष्टे यशस्वी होण्यातील यश हेि 
शक्तीिे गमक मानले पाचहजे. येथे शक्ती यािा अथइ केवळ लष्ट्करी शक्ती असा मयाचदत नाही. र्तर 
प्रकारच्या शक्तीही चततक्याि ककबहुना त्याहून अचधक प्रभावी असू शकतात. सामुदाचयक संघटनेिी शक्ती, 
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समान उचद्दष्ट असलेल्या सामाचजक वगािी शक्ती, सहकारी संघटनािंी शक्ती, लक्ष वधूेन घेिाऱ्या 
स्वतःच्या वतइनाने समाजाला वळि लाविाऱ्या व्यक्तींिी शक्ती, वक्तृत्वािी शक्ती, लेखनािी शक्ती या 
शक्तीही चततक्याि प्रभावी होत. होय, सामाचजक संबंध शक्तीनेि चनयंचत्रत होत असतात. 
 

सत्ता-संघषावर अंचतमतः एका अचतमानवी शक्तीिे चनयंत्रि असते व त्यािी पचरिती चनरपेक्ष 
अंचतम कल्यािात होत असते, अशा िुकीच्या कल्पनेवर आपि चवश्वास ठेव ूनये. त्यािप्रमािे जे बचलष्ठ तेि 
श्रेष्ठ कल्याि अशी कल्यािािी व्याख्या करण्यािी उलट बाजूिी िूक आपि करू नये. अनीती अनेक वेळा 
चवजयी झाली आहे, अनेक दुय्यम दजािी मािसे यशस्वी झाली आहेत, वगइश्रेष्ठतेिा अहंकार चटकून 
राचहला आहे. आपि आपली स्वतःिी उचद्दष्टे गाठण्यािा प्रयत्न करावा. त्यासाठी चनरपेक्ष सत्य गवसल्यािा 
दावा करिाऱ्या पे्रचषतािी आंधळी व उन्मत भचूमका घेऊ नये. स्वतःच्या पे्ररिेवर चवश्वास ठेविाऱ्या 
मानवाच्या किखर भचूमकेतून ती उचद्दष्टे गाठण्यािा चनियपूवइक प्रयत्न करावा. आपि आपली उचद्दष्टे गाठू 
की नाही ते आपिास माहीत नाही. भचवष्ट्याच्या प्राक्कथनाप्रमािेि नैचतक वतइनािी समस्या चनचितपिे सुटेल 
असे चनयम तयार करता येिार नाहीत व त्या चनयमािंी हमी देता येिार नाही. असे चनयम अस्स्तत्वात 
नाहीत. 
 

आचि त्यािप्रमािे चवश्वािा अथइ काय, चवश्वािा हेतू काय या प्रश्नािे उत्तर चमळू शकेल असेही 
चनयम अस्स्तत्वात नाहीत. मानवजात प्रगचतशील राहील व अचधक सुसंवादी समाजरिना चनमाि होईल 
अशी आशा बाळगण्यास वाव आहे. अथात या चवरुिही घडाव े अशा बलवान प्रवृत्ती अस्स्तत्वात आहेत. 
मानवी अथाने भौचतक चवश्वािी प्रगती होते आहे असे म्हििे मूखइपिािे आहे. चवश्व पदाथइचवज्ञानाच्या 
चनयमानुसार िालते; नैचतक आदेशानुंसार नाही. आपल्या फायद्यासाठी पदाथइचवज्ञानाच्या चनयमािंा 
उपयोग करून घेण्यात आपि काही प्रमािात यशस्वी झालो आहोत. कदाचित चवश्वाच्या अचधक मोठ्या 
भागावर चनयंत्रि ठेवण्यात आपि एक चदवस यशस्वी होऊ शकू. हे फार संभवनीय नसले तरी पूिइपिे 
अशक्य नाही. परंतु ज्या ग्रहावर ही जीवसृष्टी चनमाि झाली त्या ग्रहाबरोबरि ती नाश पावेल यािीि 
शक्यता अचधक वाटते. 
 

अंचतम सत्य मला सापडले आहे असे सागंिारा तत्त्वज्ञ ज्या ज्या वळेी तुम्हाला भेटेल त्या त्या वेळी 
तुम्ही त्याच्यावर चवश्वास ठेव ू नका. तसेि मला अंचतम कल्याि कोिते ते समजले आहे व ते कल्याि 
वास्तवात येईल असे जर तो म्हिाला तरीही त्याच्यावर चवश्वास ठेव ूनका. त्याच्या पूवइजानंी दोन हजार वषे 
केलेली िूक हा तत्त्वज्ञ पुन्हा करीत असतो. या प्रकारिे तत्त्वज्ञान कायमिे टाकून देण्यािी वळे आली 
आहे. त्या तत्त्वज्ञाला वैज्ञाचनकार्तके नम्र होण्यास तुम्ही सागंा आचि मग तो वैज्ञाचनकार्तका यशस्वी 
होईल. परंतु मी काय कराव ेहा प्रश्न त्याला चविारू नका. आपल्या अंतःपे्ररिेिा आवाज ऐकण्यासाठी कान 
उघडे ठेवा व आपली र्च्छाशक्ती र्तराचं्या र्च्छाशक्तीशी एकरूप करण्यािा प्रयत्न करा. चवश्वामध्ये तुम्ही 
जेवढा अथइ आचि हेतू ओतू शकाल तेवढा अथइ आचि हेतू चवश्वाला आहे. 
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१८. नवे आणि जुने तत्त्वज्ञान : त्याांमधील तुलना 
 

चवज्ञानाच्या चवश्लेषिातून चनमाि होिाऱ्या तत्त्वज्ञानातील चनष्ट्कषांिा साराशं देिे व त्यािंी 
बुचिचवलासी तत्त्वज्ञानातून चनमाि होिाऱ्या संकल्पनांशी तुलना करिे हा या प्रकरिािा उदे्दश आहे. 
 

सामान्यत्वािें चवशषेतः संपूिइ चवश्वािे चनयंत्रि करिाऱ्या सामान्य तत्त्वािें ज्ञान चमळचवण्यािा 
बुचिचवलासी तत्त्वज्ञानंी प्रयत्न केला. या प्रयत्नातूंन चवचवध तत्त्वज्ञान पिती चनमाि झाल्या. त्यामंध्ये मधून 
मधून पदाथइचवज्ञानािे आकलन करून घेण्यािे जे प्रयत्न झाले ते बाचलश होते. दैनंचदन जीवनातील 
अनुभवाच्या आधारे स्थूल सादृश्यानुमानावरून वैज्ञाचनक स्पष्टीकरि देिे हे पदाथइचवज्ञानािे कायइ आहे अशी 
त्यािंी समजूत होती. अशाि प्रकारच्या सादृश्यानुमानावरून ज्ञान चमळचवण्याच्या पितीिे स्पष्टीकरि 
देण्यािा त्यानंी प्रयत्न केला. ज्ञानमीमासेंतील प्रश्नािंी उत्तरे तकइ शुि चवश्लेषिाने देण्याऐवजी चित्रमय 
भाषेत चदली गेली. याउलट वैज्ञाचनक तत्त्वज्ञानात, चवश्वािे स्पष्टीकरि देण्यािे कायइ पूिइपिे वैज्ञाचनकावंर 
सोपचवलेले आहे. या तत्त्वज्ञानात ज्ञानमीमासेंिी सूिना चवज्ञानातील चनष्ट्कषांच्या चवश्लेषिावरून केलेली 
आहे. आचि दैनंचदन जीवनातून उत्पन्न होिाऱ्या संकल्पनाचं्या आधारे, चवश्वाच्या व अिूच्या पदाथइचवज्ञानािे 
आकलन होिार नाही यािी या तत्त्वज्ञानंा जािीव आहे. 
 

बुचिचवलासी तत्त्वज्ञानंा चनरपेक्ष व अंचतमतः चनचित असे ज्ञान हवे होते. एकेक सुट्या घटनेिे 
प्राक्कथन करिे अशक्य असले तरी घटनािें चनयंत्रि करिारे सामान्य नयमािें ज्ञान होऊ शकते, असे ते 
मानीत. हे चनयम तकइ बुिीच्या सामथ्याने चमळवावयािे होते. तकइ बुिी चवश्वाला चनयम घालून देते व म्हिून 
सवइ पदाथांच्या अंतगइत स्वरूपािे दशइन तकइ बुिीि मानवी मनाला घडचवते—अशा प्रकारिा चसिातं 
बुचिचवलासी तत्त्वज्ञानातील सवइ पितींच्या मुळाशी होता. उलटपक्षी, वैज्ञाचनक तत्त्वज्ञान, भौचतक 
चवश्वाबाबतिे कोितेही ज्ञान चनरपेक्षपिे व अंचतमतः चनचित असते हे मान्य करीत नाही. सुट्या सुट्या 
घटना आचि त्यािप्रमािे त्यािें चनयंत्रि करिारे चनयम यासंबंधी चनचितपिे काहीही सागंता येिार नाही. 
तकइ शास्त्र व गचित याचं्या के्षत्राति फक्त चनचित तत्त्व े चमळचवता येतील. परंतु ही तत्त्व े चवश्लेषिात्मक 
असतात व आशयहीन असतात चनचिततेपासून आशयशून्यता वेगळी करता येत नाही : अनुभवपूवइ 
संश्लेषिात्मक तत्त्व ेअस्स्तत्वात नाहीत. 
 

बुचिचवलासी तत्त्वज्ञानंी चनरपेक्ष ज्ञानािी रिना ज्या पितीने केली त्याि पितीने त्यानंी नैचतक 
आदेश प्रस्थाचपत करण्यािा प्रयत्न केला. तकइ बुिी ज्ञानात्मक चनयम चनमाि करते, त्यािप्रमािे नैचतक 
चनयमही देते असे त्यानंी मानले; चवश्वाच्या अंचतम चनयमािंा शोध ज्याप्रमािे ममइदृष्टीने लागतो त्यािप्रमािे 
नैचतक चनयमािंा शोधही परतत्त्वस्पशती  ममइदृष्टीने लागतो. उलटपक्षी वैज्ञाचनक तत्त्वज्ञान नैचतक चनयम 
माडंण्यािा प्रयत्न करीति नाही. नैचतक उचद्दष्टे अंतःस्थ र्च्छेतून उद भवतात, ज्ञानातून नव्हे असे ते 
मानतात; या उचद्दष्टातंील परस्परसंबधं व उचद्दष्टे आचि साधने यामंधील संबंध ज्ञानगम्य आहेत. मूलभतू 
नैचतक चनयमािें बौचिक समथइन करता येत नाही. प्रत्येक मानवाला हे चनयम हव ेआहेत व ते प्रत्येकाने 
पाळावते असे त्याला वाटते म्हिून त्या चनयमानंा मान्यता चदली जाते. ज्ञानामधून तार्मकक पितीने र्च्छा 
चनष्ट्पन्न करता येत नाहीत. मानवी र्च्छाि स्वतःिी जननी व परीक्षक आहे. 
 

जुन्या व नव्या तत्त्वज्ञानातील तुलना ही अशी आहे. आधुचनक तत्त्वज्ञ बऱ्याि गोष्टी सोडून देतो; पि 
बऱ्याि चमळवतोही. प्रयोगाचं्या पायावर उभे केलेले चवज्ञान व केवळ तकइ बुिीतून उत्पन्न केलेले चवज्ञान यातं 
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प्रिडं अंतर आहे. चवश्वाच्या अंचतम चनयमािें ज्ञान देिारी अंतदृइ ष्टी आपल्याजवळ आहे असा दावा तत्त्वज्ञानंी 
केला. वैज्ञाचनकाच्या प्राक्कथनात अचनचितता असते. तरीही तत्त्वज्ञाच्या प्राक्कथनापेक्षा वैज्ञाचनकािे प्राक्कथन 
चकतीतरी अचधक प्रमािात चवसंबनीय असते. सामाचजक पचरस्स्थतीत बदल होतात तेव्हा जुन्या 
नीचतशास्त्राला त्यािे आकलन होत नाही. नव ेनीचतशास्त्र त्याहून चकतीतरी श्रेष्ठ ठरते; कारि नीतीिे आदेश 
एखाद्या वचरष्ठ शक्तीकडून येतात असे ते मानीत नाही. 
 

आचि तरीही काही तत्त्वज्ञ वैज्ञाचनक तत्त्वज्ञानाला तत्त्वज्ञान असे मानण्यास तयार नाहीत. या 
तत्त्वज्ञानािा समावशे चवज्ञानाच्या तत्त्वज्ञानात करावा असे त्यानंा वाटते. तत्त्वज्ञानािा वैज्ञाचनक 
संशोधनाशी काहीही संबधं नसतो, त्यािे अस्स्तत्व स्वतंत्र असते व सत्य शोधण्यािा मागइ म्हिजे तत्त्वज्ञान 
असा त्यािंा दावा असतो. अशा तऱ्हेिा आग्रह म्हिजे चिचकत्सक दृष्टीिा अभाव आहे असे मला वाटते. 
परंपरागत तत्त्वज्ञानातील िुका ज्यानंा चदसत नाहीत ते त्या तत्त्वज्ञानातील पिती व त्यातील चनष्ट्कषइ 
सोडून देण्यास तयार असत नाहीत. जो मागइ वैज्ञाचनक तत्त्वज्ञानंी सोडून चदला त्याि मागाने जािे ते पसंत 
करतात. अचतवैज्ञाचनक ज्ञान चमळचवण्याच्या िुकीच्या प्रयत्नानंा ते तत्त्वज्ञान म्हितात व वैज्ञाचनक 
संशोधनासाठी वापरल्या जािाऱ्या पितींच्या धतती वर तयार केलेल्या चवश्लेषि पितींना ताचत्त्वक पिती 
म्हिण्यास ते तयार नसतात. 
 

वैज्ञाचनक तत्त्वज्ञानासाठी कशािी गरज असेल तर ती ताचत्त्वक उचद्दष्टानंा नवीन चदशा देण्यािी. 
बुचिचवलासी तत्त्वज्ञानािी उचद्दष्टे गाठिे अशक्य आहे हे मान्य केल्याचशवाय वैज्ञाचनक तत्त्वज्ञानािी 
कामचगरी समजिे शक्य नाही; चित्रमय भाषा वापरिे ही आत्माचवष्ट्कार करण्यािी कवीिी स्वाभाचवक 
पिती झाली. परंतु तत्त्वज्ञानाला जर वैज्ञाचनक तत्त्वज्ञान समजून घ्यावयािे असेल तर त्याने 
स्पष्टीकरिासाठी सूिक चित्रािंा उपयोग करिे सोडून चदले पाचहजे. चनरपेक्ष व अंचतमतः चनचितीिे ज्ञान 
चमळचविे हे एक भव्योदात्त ध्येय आहे असे आपिास वाटेल. परंतु पचरस्स्थतीने जडलेल्या सवयी म्हिजे 
तकइ बुिीिी गृहीतके आहेत; ही िुकीिी धारिा सोडून चदली पाचहजे, व समंजसरीत्या चविारल्या जािाऱ्या 
प्रश्नास उत्तर देण्यासाठी संभाव्यतेिे ज्ञान पुरेसे समथइ आहे हे समजून घेतले पाचहजे. नीचततत्त्वािें ज्ञान 
करून घेऊन नैचतक आदेश प्रस्थाचपत करण्यािी र्च्छा समजण्यासारखी आहे; तरीही नैचतक मागइदशइन 
चमळचवण्यािा प्रयत्न वैज्ञाचनक तत्त्वज्ञाने सोडून चदला पाचहजे. असे मागइदशइन चमळचवण्यािा ज्यानंी प्रयत्न 
केला त्यानंी नैचतकता म्हिजे एक प्रकारिे ज्ञान आहे व ते अचतभौचतक चवश्वािे आंतचरक दशइन झाल्याने 
चमळते अशी िुकीिी कल्पना करून घेतली. सत्य हे बाहेरून येत असते : भौचतक वस्तंूच्या बाह्य चनरीक्षिाने 
सत्य समजत असते. परंतु नीती आतून येते. त्यावरून “माझी र्च्छा अशी आहे” हे व्यक्त होते, “अमुक एक 
तसे आहे” हे व्यक्त होत नाही. वैज्ञाचनक तत्त्वज्ञाने तत्त्वज्ञानाबद्दलच्या आपल्या अपेक्षानंा अशा प्रकारिी 
नवीन चदशा चदली पाचहजे. ज्यानंा आपल्या र्च्छानंा असे वळि देता येईल त्यानंा आपि खूप चमळचवले व 
कमी गमावले असे आढळून येईल. 
 

खरे म्हिजे परंपरागत तत्त्वज्ञानातील चनष्ट्कषांशी तुलना करता नवीन तत्त्वज्ञानापासून चमळिारा 
फायदा आियइकारक आहे. जुन्या पितींमुळे झालेला ऐचतहाचसक फायदा मी अमान्य करीत नाही, हे मला 
पुन्हा एकदा आग्रहाने सागंावयािे आहे. प्रश्नािे प्रथम दशइन होण्यापासून तो, तो नीट माडंण्यापयंत खूप 
अंतर असते. आधुचनक काळात चदल्या गेलेल्या अनेक उत्तरािंी मुळे काही जुन्या तत्त्वज्ञानंी वापरलेल्या 
सादृश्यानुमानातं व चित्रमय भाषेत सापडू शकतात. पि ही सादृश्यानुमाने व ही चिते्र म्हिजे आधुचनक 
संशोधनािंी त्यानंी केलेली दैवी भचवष्ट्यवािी होय, असे मानिे यासारखी तत्त्वज्ञानाच्या चिचकत्सक 
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आकलनासाठी भयावह गोष्ट दुसरी नाही. प्रश्नािे पचहले दशइन, त्यािे दूरगामी पचरिाम पाहािाऱ्या 
ममइदृष्टीतून न घडता, बालसुलभ आियातून घडत असते. प्रश्नािंी सुरुवात करून देिाऱ्यानंी काही 
पचरश्रम व बुिी खिइ केली. परंतु त्यािंी आधुचनक उत्तरे देिाऱ्यानंी केलेले पचरश्रम व खिइ केलेली बुिी 
चततकीि ककबहुना त्याहून चकतीतरी अचधक होती. पूवती च्या लोकाचं्याबद्दल योग्य तो आदर बाळगला तरी 
आपल्या काळातील कतृइत्वाकडे दुलइक्ष होता कामा नये. परंपरागत तत्त्वज्ञानातील अस्पष्ट संकल्पनाचं्या व 
शब्दजंजाळाच्या गोंधळातून काही विेक प्रश्न शोधून काढण्यासाठी तीक्ष्ि चिचकत्सेिी व स्वतंत्र चनिइय 
घेण्याच्या पात्रतेिी आवश्यकता असते. आधुचनक वैज्ञाचनक पितीिे संपूिइ आकलन झाल्यानेि असे प्रश्न 
सोडचवण्यासाठी आवश्यक असलेली साधने तत्त्वज्ञाकडे येऊ शकतील. 
 

ग्रीक कालापासून िालत आलेल्या परंपरागत तत्त्वज्ञानात चनमाि झालेल्या प्रश्नानंा आधुचनक 
वैज्ञाचनक तत्त्वज्ञानाने चदलेल्या उत्तरािंा परामशइ या पुस्तकात मी घेतला आहे. भचूमतीिे ज्ञान कशातून 
उद भवते असा एक प्रश्न आहे. या प्रश्नािे उत्तर भचूमतीिी भौचतक भचूमती व गचिती भचूमती अशी चवभागिी 
करून चदले गेले. भौचतक भचूमती अनुभवाचश्रत असते व गचिती भचूमती चवश्लेषिात्मक असते. 
कायइकारिभावािा व सवइ भौचतक घटनाचं्या चनयतत्वािा एक प्रश्न आहे. या प्रश्नाला नकारात्मक उत्तर 
चदले गेले. कायइकारिभावािा चनयम अनुभवाचश्रत आहे. स्थूलपदाथांबाबत तो वापरता आला तरी आस्ण्वक 
घटनानंा तो लागू नसतो. द्रव्यािे व जडािे स्वरूप काय असा एक प्रश्न आहे. या प्रश्नािे उत्तर तरंगवाद व 
किवाद यामंधील वैारताने चदले गेले. तत्त्वज्ञानात माडंल्या गेलेल्या कोित्याही काल्पचनक उत्तरापेक्षा ही 
संकल्पना अचधक आियइकारक आहे. उत्क्रातंी कोित्या तत्त्वानुसार होत असते असा एक प्रश्न आहे. 
कायइकारिभावािे चनयम व संख्याशास्त्रीय चनवड याचं्या संयोगातून हे तत्त्व सापडले असे त्यािे उत्तर चदले 
गेले. तकइ शास्त्रािे स्वरूप काय असा एक प्रश्न आहे. तकइ शास्त्र म्हिजे भाषेच्या चनयमािंी एक रिना असून, 
अनुभवाचं्या शक्यतेवर ते मयादा घालू शकत नाही व त्यामुळे भौचतक चवश्वाच्या गुिधमांिेही विइन करू 
शकत नाही, असे त्या प्रश्नािे उत्तर चदले गेले. प्राक्कथनात्मक ज्ञानािा एक प्रश्न आहे. या प्रश्नािे उत्तर, 
संभाव्यतेिा चसिातं व चवगमनािी उपपत्ती यामंधून चदले गेले. या उत्तरानुसार प्राक्कथन म्हिजे चनचहत 
चवधान असते व जेथे प्राक्कथन शक्य असते तेथे हेि त्यािे सवोत्कृष्ट साधन ठरते. बाह्य चवश्व व मानवी मन 
याचं्या अस्स्तत्वािा एक प्रश्न आहे. हा प्रश्न “अनुभवातीत सत्यािा” नसून भाषेिा अिूक उपयोग 
करण्यािा आहे असे चदसून आले. नीचतशास्त्राच्या स्वरूपािा एक प्रश्न आहे. मूळ उचद्दष्टे व चवचवध 
उचद्दष्टामंध्ये असलेले तार्मकक संबधं यामध्ये फारकत करून या प्रश्नािे उत्तर चदले गेले. या उत्तरानुसार 
केवळ हे तार्मकक संबंधि ज्ञानगम्य ठरतात आचि प्राथचमक उचद्दष्टे र्च्छाचधचष्ठत स्वरूपािी ठरतात. 
 

हे चनष्ट्कषइ तत्त्वज्ञानािे चनष्ट्कषइ आहेत. तत्त्वज्ञानाच्या अशा एका पितीने ते प्रस्थाचपत केले गेले 
आहेत, व ती वैज्ञाचनक पितीर्तकीि अिूक व चवश्वसनीय आहे. बुचिचवलासी तत्त्वज्ञानापेक्षा वैज्ञाचनक 
तत्त्वज्ञान श्रेष्ठ कसे यािा पुरावा माचगतला तर आधुचनक अनुभववाद्याने हे चनष्ट्कषइ सागंावते. तत्त्वज्ञान हा 
ज्ञानािा एक भाग आहे. चित्रमय भाषेत ककवा कृतक तकइ शास्त्राच्या शब्दजंजाळात “जे सागंता येिार 
नाही,” ते “सागंण्यािा” चनष्ट्फळ प्रयत्न करिाऱ्या मािसािंी कथा म्हिजे तत्त्वज्ञान असे आता राचहले 
नाही. सवइ प्रकारच्या मानवी चविारप्रवाहािें तकइ शुि चवश्लेषि म्हिजे तत्त्वज्ञान होय. तत्त्वज्ञानात जे 
सागंावयािे असते ते समजण्यासारख्या शब्दातं माडंता येते व “सागंता येत नाहीत” म्हिून ज्यानंा शरि 
जावयास हवे अशा गोष्टी त्यात नसतात. तत्त्वज्ञानािी पित वैज्ञाचनक आहे. त्यातील चनष्ट्कषइ चनिायक 
रीतीने दाखचवता येण्यासारखे असतात व ज्यानंा तकइ शास्त्र व चवज्ञान यािें पुरेसे चशक्षि चमळाले आहे अशािंी 
त्याला संमती चमळते. अजूनही तत्त्वज्ञानात न सुटलेले मतभेदािें प्रश्न आहेत. परंतु ज्या पितीने, र्तर 
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प्रश्नािंी आज सवइसामान्यपिे मान्य असलेली उत्तरे चदली गेली त्याि पितीने या प्रश्नािंीही उत्तरे 
चमळतील अशी आशा आहे. 
 

जुन्या व नव्या तत्त्वज्ञानािी तुलना केल्यावर नव्या तत्त्वज्ञानातील चनष्ट्कषांना व त्याच्या पितीला 
अजूनही चवरोध होतो आहे हे पाहून कोिासही आियइ वाटेल. या चवरोधामागील संभाव्य मानसशास्त्रीय 
कारिािंा चविार करण्यािी मला र्च्छा आहे. 
 

पचहले कारि असे की नवीन तत्त्वज्ञान समजून घेण्यासाठी खूपसे ताचंत्रक ज्ञान असिे आवश्यक 
आहे. जुन्या पितीिा तत्त्वज्ञ हा सवइसामान्यपिे र्चतहास व साचहत्य यािंा चवद्याथती  असे. गचिती 
चवज्ञानशाखाचं्या पितींिा त्याने कधीही अभ्यास केलेला नसे; ककवा सवइ पचरिामािंी प्रिीती देऊन एखादा 
चनसगइ-चनयम चसि करण्यातील आनंदही त्याने कधी अनुभवलेला नसे. आपल्या माध्यचमक शाळेतील 
चशक्षिाने चवज्ञान व गचित याचं्या अंगिाच्या पुढे आपि जाऊ शकत नाही. ज्याने ज्ञानािे, सवात मोठे यश 
चमळतानािे स्वरूप पाचहले नाही तो ज्ञानमीमासेंिे काय मूल्यमापन करू शकिार? 
 

जुन्या तत्त्वज्ञानाच्या समथइनासाठी सवइसामान्यपिे असा एक युस्क्तवाद केला जातो की, वैज्ञाचनक 
तत्त्वज्ञान गचिती चवज्ञानशाखाचं्या चदशनेे फारि झुकलेले आहे व त्यामुळे या तत्त्वज्ञानात सामाचजक व 
ऐचतहाचसक चवज्ञानशाखानंा योग्य तो न्याय चमळत नाही. या युस्क्तवादावरून पुन्हा एकदा वैज्ञाचनक 
तत्त्वज्ञानाच्या कायाबद्दलिा गैरसमज चदसून येतो. भौचतक शास्त्रात जी ताचत्त्वक पित फार मोठ्या प्रमािात 
यशस्वी झाली ती जर सामाचजक शासे्त्र हाताळण्यासाठीही वापरता आली तर वैज्ञाचनक तत्त्वज्ञ त्यािे 
स्वागति करील. परंतु ज्या तत्त्वज्ञानात सामाचजक शासे्त्र व भौचतक शासे्त्र यातं मूलभतू फरक आहे असे 
मानले जाते, आचि ज्या तत्त्वज्ञानात, स्पष्टीकरि, वैज्ञाचनक चनयम, काळ अशा संकल्पनािें या दोन के्षत्रातं 
वगेवगेळे अथइ होतात, असे मानले जाते, त्या तत्त्वज्ञानािा तो स्वीकार करीत नाही. पुष्ट्कळदा या कल्पना 
गचिती चवज्ञानशाखाबंाबतच्या गैरसमजुतीतून उत्पन्न होतात. खरे म्हिजे, पदाथइचवज्ञानात केल्या गेलेल्या 
कायइकारिभावाच्या चवश्लेषिामुळे ती चवज्ञानशाखा पूवती  कधी नव्हती एवढी समाजशास्त्राजवळ आली आहे. 
पदाथइचवज्ञानातील चनयम हे तकइ बुिीने लादलेले चनयम नसतात, ते संभाव्यतेिे चनयम असतात. हे मान्य 
झाल्यामुळे, जरी समाजशास्त्रातील चनयम बहुसंख्य घटनापंुरतेि खरे असतात, तरी ते बनचवण्यास 
समाजशास्त्रज्ञाला प्रोत्साहन चमळावयास हव.े सामाचजक पचरस्स्थती अत्यंत गुंतागुंतीिी असते. त्यामुळे 
आदशइ रीतीने खऱ्या ठरिाऱ्या समाजशास्त्रीय चनयमािी कल्पना करिे अशक्य ठरते. हवामानशास्त्र या 
भौचतक चवज्ञानशाखेिी स्स्थतीही र्तकीि गुंतागुंतीिी आहे. हवामानाबद्दलिे अिूक भचवष्ट्य वतइचविे अशक्य 
आहे हे माहीत असले तरी, कोिीही पदाथइवैज्ञाचनक, हवामानातील बदल औस्ष्ट्िक गचतशास्त्र व 
वायुगचतशास्त्र यामंधील चनयमानुसार होत असतात याबद्दल शकंा घेिार नाही. राजकीय हवामानािे भचवष्ट्य 
वतइचविे अशक्य असले तरी समाजशास्त्रज्ञाने समाजशास्त्रीय चनयमाचं्या अस्स्तत्वावर चवश्वास ठेवण्यास का 
तयार नसावे? 
 

समाजशास्त्रातील घटना एकदाि घडतात, नेमक्या तशाि त्या पुन्हा घडत नाहीत हा युस्क्तवाद 
चटकत नाही कारि ही गोष्ट भौचतक घटनाबंाबतही खरी आहे. एका चदवसािी हवा कधीही सवइस्वी दुसऱ्या 
चदवसाच्या हवसेारखी असत नाही. लाकडाच्या एका तुकड्यािी अवस्था कधीही पूिइपिे दुसऱ्या 
तुकड्यासारखी असत नाही. सवइ सुट्या घटनािंा एका वगात समावशे करून व त्या सवइ सुट्या 
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घटनाबंाबत, चनदान बहुसंख्य वळेा, खरा ठरिारा चनयम शोधून वैज्ञाचनक या अडििी सोडचवतो. मग हीि 
गोष्ट समाजशास्त्रज्ञाला का करता येऊ नये? 
 

सामाचजक शासे्त्र व भौचतक शासे्त्र यामंध्ये एक न भरून येिारी दरी आहे अशी, गचिती व तकइ शास्त्रीय 
पितींना घाबरिाऱ्यािंी समजूत आहे. असे म्हििे हा समाजशास्त्राच्या रूपाने आपल्यासाठी एक राखीव 
कुरि ठेवण्यािा या तत्त्वज्ञान्यािंा प्रयत्न आहे; परंतु आता गचिती व तकइ शास्त्रीय पितीचशवाय ज्ञानमीमासंा 
करताि येिार नाही. सुदैवाने, समाजशास्त्रातील पित समजून घेताना येिाऱ्या अडििी सोडचवण्यासाठी 
वैज्ञाचनक तत्त्वज्ञानाकडून मदत घेिाऱ्यािंाही एक वगइ आहे. सामाचजक शास्त्राचं्या तत्त्वज्ञानािी उभारिी 
होण्यापूवती  बराि केरकिरा काढून टाकला पाचहजे हे ते जािून आहेत. ज्ञानाच्या चनरचनराळ्या के्षत्रात काम 
करिारी मािसे, आपल्या चवशषे के्षत्रातील संशोधन केल्यावर जेव्हा ताचत्त्वक समस्या सोडव ू पाहातील 
तेव्हा भचवष्ट्यकाळातील वैज्ञाचनक तत्त्वज्ञान त्यानंा आकर्मषत करून घेईल अशी मला आशा आहे. 
 

गचिताच्या के्षत्राबाहेरील पूवइग्रहदूचषत दृष्टी नसलेल्या सहकाऱ्याचं्या मदतीिे आिखी काही 
कारिासंाठी स्वागत केले पाचहजे. गचित व तकइ शास्त्र यामधील संशोधनामुळे नवीन तत्त्वज्ञानाच्या 
उभारिीस खूप मदत झाली असली तरी त्या संशोधनािा चिचकत्सक ताचत्त्वक दृष्टीशी मूलतः संबंध आहेि 
असे नाही. असे चकत्येक गचितज्ञ आचि गचिती तकइ शास्त्रज्ञ आहेत की ज्यानंा आपल्या के्षत्रातील अिूक 
पितींिा उपयोग अनुभवाचश्रत ज्ञानाच्या तकइ शास्त्रीय चवश्लेषिासाठी करण्यािी जरूरी वाटली नाही. तसेि 
गचिती पितीिा अशा उपयोगाबरोबरि अनुभवातीत अंतदृइ ष्टीिी म्हिजे चनरपेक्ष व चवश्लेषिापचलकडील 
सत्य पाहू शकिाऱ्या अंतदृइ ष्टीिी जरूरी आहे असे मानिारेही गचिती आहेत. तत्त्वज्ञान म्हिजे एक प्रकारे 
अंदाज करण्यापैकी आहे व त्यातून अथइपूिइ चनष्ट्कषइ चमळिे शक्य नाही असे ते मानतात. तत्त्वज्ञानासाठी 
सहजबुिीने गृहीत धरलेल्या श्रिा अटळ आहेत असे ते मानतात व श्रिािंी चिचकत्सा करिे शक्य आहे ही 
गोष्ट नाकारतात. तत्त्वज्ञानातील प्रश्न हाताळण्यासाठी बुचिचवलासी तत्त्वज्ञाचं्या अस्पष्ट व आकषइक भाषेिा 
उपयोग करिे हा एकमेव मागइ आहे अशी त्यािी श्रिा असते. गचिताच्या अभ्यासाने आधुचनक ज्ञानमीमासंा 
व त्यातील प्रश्न यािें आकलन होऊ शकेल यािी हमी देता येत नाही. आचि प्रश्न जरी समजला तरी त्यािे 
उत्तर कदाचित जुन्या मागानेि शोधले जाईल. चकत्येक वष ेया मागािा परंपरागत गौरव करण्यात आला 
आहे. आचि आपल्या चवद्यापीठीय चवद्याथ्यांनी वैज्ञाचनक चशक्षिाच्या प्राथचमक कालात या पितींिी 
चिचकत्सा करण्यािे चशक्षि सहसा घेतलेले नसते. 
 

जुने व नवे तत्त्वज्ञान यात चवभागिी केल्याने बुचिचवलासी तत्त्वज्ञानापासून गचित तोडले जात 
नाही. परंतु या चवभागिीमुळे, प्रत्येक शब्द जबाबदारीने बोलला पाचहजे असे मानिारा मािूस व चवश्लेषि न 
करता माडंलेले ठोकताळे व सहज सुिलेले अंदाज हे व्यक्त करण्यासाठी शब्दािंा वापर करिारा मािूस; 
आपली ज्ञानािी संकल्पना चमळचवता येण्याजोग्या ज्ञानाच्या पितीशी जुळवनू घेण्यािी तयारी असिारा 
मािूस व अनुभवापलीकडील उच्चतर सत्यावरील श्रिेला चिकटून राहिारा मािूस; तकइ शास्त्रातील अिूक 
पितीनी ज्ञानािे चवश्लेषि करिे शक्य आहे असे मानिारा मािूस व तत्त्वज्ञान हे अचततार्मकक के्षत्र असते, 
हे के्षत्र तकइ शास्त्रातील चनयमाचं्या बधंनापासून मुक्त असते, हे के्षत्र चित्रमय भाषा व भावचनक फुलोरा याचं्या 
उपयोगातून चमळिारे समाधान चमळचवण्यास मोकळे असते असे मानिारा मािूस, यामंध्ये फारकत केली 
जाते. या दोन मनोवृत्तींच्या लोकामंध्ये अशा तऱ्हेिा फरक करिे हा नवीन तत्त्वज्ञानािा अपचरहायइ पचरिाम 
आहे. 
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वैज्ञाचनक तत्त्वज्ञानाला चवरोध होण्यािे दुसरे कारि म्हिजे वैज्ञाचनक तत्त्वज्ञानाला मानवी 
जीवनाच्या भावचनक बाजूिे आकलन झालेले नसते, तसेि तत्त्वज्ञानािे तकइ शुि चवश्लेषि केले की 
त्यातील भावचनक बाजू नष्ट होते, हा दृचष्टकोि होय. तत्त्वज्ञानाच्या वगाला जािारे अनेक चवद्याथती  मानचसक 
प्रगल्भतेच्या शोधाथइ जात असतात. ज्या रीतीने ते बायबल ककवा शके्सपीयरिी नाटके वाितात त्याि 
रीतीने ते प्लेटोिे गं्रथ वाितात. त्यामुळे अशा वगात जेव्हा सापेक्षतावादािे ककवा चिन्हात्मक तकइ शास्त्रािे 
चववरि सुरू होते तेव्हा ते नाराज होतात. या प्रवृत्तीबाबत मी एवढेि म्हिेन की ज्यानंा मानचसक प्रगल्भता 
हवी असेल त्यानंी बायबल ककवा शके्सपीयर याचं्यावरील व्याख्याने ऐकावीत; ज्या चठकािी जी गोष्ट 
चमळिार नाही त्या चठकािी चतिा शोध घेण्यािा प्रयत्न करू नये. वैज्ञाचनक तत्त्वज्ञ भावनेिे महत्त्व कमी 
लेखीत नाही की भावनेचशवाय जगण्यािी त्यािी र्च्छाही नसते. साचहस्त्यकार्तकेि त्यािेही जीनव भावना 
आचि चवभावना यानंी समृि असू शकते—परंतु ज्ञानाच्या के्षत्रातील भावनेिा गोंधळ तो िालू देत नाही, 
तार्मकक ममइग्राही दृष्टी व सखोलता याचं्या शुि वातावरिात जीवन जगण्यािी त्यािी र्च्छा असते. दैनंचदन 
जीवनातील उपमा द्यावयािी झाल्यास मी असे म्हिेन की, तकइ शुि चवश्लेषिािी आवड ऑयस्टरच्या 
आवडीसारखी असते; कारि ती आवड लावनू घेिे चशकाव े लागते. पि ज्याप्रमािे ऑयस्टर खािारा 
मािूस मद्य प्यायला आनंदाने तयार असतो, त्याप्रमािे तकइ शास्त्राच्या चवद्याथ्याने भावचनक अनुभवािें मद्य 
नाकाराव ेअसे नाही. 
 

गचित व तकइ शास्त्र यातं रमिारा मािूस कलेिा आस्वाद घेऊ शकत नाही ही िुकीिी कल्पना 
आहे. एका प्रचसि गचितज्ञाने एका कवीच्या भावगीतािें संपादन केले आहे; अनेक पदाथइवैज्ञाचनक फावल्या 
वळेात व्हायोचलन वाजवतात; आचि एक प्रचसि जीवशास्त्रज्ञ चित्रकार होता. सूक्ष्मदशइकातून केलेल्या 
चनरीक्षिािी त्याने जी चिते्र काढली त्यावरून त्यािी चित्रकलेतील प्रचतमा चदसून येते. कला व चवज्ञान 
एकमेकापंासून अलग आहेत असे नाही. परंतु ती दोन्ही के्षते्र एकि आहेत असे मानता येिार नाही. “सत्य 
संुदर असते व सौंदयइ सत्य असते”—हे चवधान संुदर असले तरी ते सत्य नाही व अशा रीतीने ते चवधान 
स्वतःलाि खोडून काढते. 
 

कदाचित माझे प्रचतपादन मुद्याला धरून नाही असे कोिी म्हिेल. वैज्ञाचनक तत्त्वज्ञािी व्यस्क्तगत 
वृत्ती कशी असते हा आपल्यापुढील ििेिा चवषय नाही. वैज्ञाचनक तत्त्वज्ञािी अचभरुिी िागंली असू शकते व 
तो भावनाशील असू शकतो हे कोिी नाकारीत नाही असा यावर आके्षप येईल. वैज्ञाचनक तत्त्वज्ञ आपल्या 
तत्त्वज्ञानात कला व भावना यानंा काहीही स्थान देत नाही असा त्याच्याचवरुििा खरा आरोप आहे. चवज्ञान 
व नीती याचं्या बरोबरीिे स्थान कलेला देऊन, बुचिचवलासी तत्त्वज्ञानंी कलेिी प्रचतष्ठा वाढचवली. त्याचं्या 
दृष्टीने मानवी संशोधन व आकाकं्षा यावरील मुकुटात सत्य, चशव व संुदर असे तीन चहरे असतात. वैज्ञाचनक 
तत्त्वज्ञाच्या डोक्यावरील मुकुटात फक्त एकि चहरा असतो. उरलेले दोन त्याने का काढून टाकले? 
 

माझे यावरील उत्तर असे की सत्य आचि सौंदयइ यामधील संबधंािा प्रश्न प्रचतष्ठेिा ककवा 
मानसन्मानािा नाही. कलेिी वगइवारी कशी करावी हा प्रश्न तकइ शास्त्रीय आहे. म्हिजेि तो सत्याबाबतिा 
प्रश्न आहे. तो मूल्याकंनाच्या तार्मकक स्वरूपाबाबतिा प्रश्न आहे. आचि या प्रश्नािे उत्तर मूल्याकंन करून 
देता येिार नाही. आता या उत्तराने आपल्या भावनािें समाधान होते की नाही हे अप्रस्तुत ठरते. 
 

कला म्हिजे भावनात्मक आचवष्ट्कार. यािाि अथइ असा की भावचनक अवस्था व्यक्त करण्यासाठी 
सौंदयात्मक वस्तंूिा प्रतीके म्हिून उपयोग केला जातो. ज्यावळेी एखादा मािूस एखादी कलाकृती पाहतो 
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ककवा ऐकतो त्यावळेी तो त्या कलाकाराप्रमािेि कापडावर पसरलेला रंग ककवा वाद्यातून चनमाि झालेल्या 
ध्वचनलहरी या भौचतक वस्तंूत आपल्या भावना ओतत असतो. प्रतीकातून भावना व्यक्त करिे ही एक 
नैसर्मगक र्च्छा आहे, म्हिजेि ज्यािा आनंद घेण्यासाठी आपि उत्सुक असतो असे ते मूल्य आहे. उचद्दष्ट 
साध्य करण्यासाठी ज्या चक्रया केल्या जातात त्यािंा मूल्याकंन हा एक सवइसामान्य गुमधमइ असतो. म्हिून 
केवळ कलेच्या चवश्लेषिाच्या मयाचदत के्षत्रात नव्हे तर संपूिइ व्यापक रीतीने त्या गुिधमाच्या एकूि तार्मकक 
स्वरूपािा अभ्यास करिे आवश्यक ठरते. 
 

एका अथाने प्रत्येक मानवी कृती कोिते तरी उचद्दष्ट गाठण्यासाठी होत असते. कोिी 
उदरचनवाहासाठी उद्योग करीत असतो. कोिी आपली राजकीय मते प्रस्थाचपत करण्यासाठी राजकीय 
बठैकींना उपस्स्थत राहात असतो. कोिी कलाकाराच्या दृचष्टकोनातून चनसगइचिते्र, व्यस्क्तचिते्र ककवा अमूतइ 
आकार पाहण्यासाठी कलाभवनाला भेट देत असतो. लयबि संगीत व हालिाल यामंधून चनमाि होिारा 
भावनेच्या उद्दीपनािा आनंद उपभोगण्यासाठी कोिी नृत्य करीत असतो. तथाचप या सवइ चक्रयामंध्ये असे 
काही क्षि असतात की जेथे चनवड करावी लगाते; आचि येथेि त्याच्या वतइनातून त्यािी मूल्यभावना व्यक्त 
होते. ही मूल्यभावना स्पष्टपिे प्रतीत होते असे नाही ककवा तौलचनक चविार करून मूल्याकंन केले जाते 
असेही नाही. ज्या स्वाभाचवक अंतःपे्ररिेतून आपि एखादे पुस्तक वाितो ककवा चमत्राला भेटावयास जातो 
ककवा संगीताच्या कायइक्रमास जातो त्या स्वाभाचवक पे्ररिेतून ही मूल्यभावना व्यक्त होते. परंतु आपि जे 
चनिइय करतो त्यातून आपली पसंती चदसून येते व अशा रीतीने आपल्या कृतींना पाश्वइभमूी असलेला 
मूल्यािंा क्रम आपल्या वतइनातून व्यक्त होतो. 
 

मूल्याचं्या क्रमवारीिा अभ्यास मानसशास्त्रज्ञ करतो. हा क्रम नेहमी एकि नसतो हे त्यास माहीत 
असते. क्षचिक अवस्थानुंसार, पचरस्स्थतीनुसार, वयोमानानुसार, मूल्याचं्या क्रमात बदल होत असतो. 
तथाचप एक प्रकारिा सरासरी क्रम माडंण्यािा त्यािा प्रयत्न असतो. उचद्दष्ट-पे्रचरत-चक्रयाचं्या 
आकडेवारीवरून या क्रमािे अनुमान करता येते. उचद्दष्ट-पे्रचरत-वतइनािे तो वगेवेगळ्या प्रकाराने वगती करि 
करतो. मािसाला अन्नािी, चवश्रातंीिी, लैं चगक अशा शारीचरक भकुा असतात. त्यािप्रमािे समाजात 
मान्यता चमळावी, समाजावर आपला प्रभाव असावा, ककबहुना समाजावर आपली सत्ता िालावी अशाही 
त्याच्या पे्ररिा असतात. आपल्या बागेभोवती आपि स्वतः कंुपि घालाव े ककवा आपि एखादे पुस्तक 
चलहाव ेअशी चनर्ममतीिीही त्याला पे्ररिा असते. आपि फूटबॉल खेळावा अथवा र्तरानंी खेळताना पाहावा 
अशी त्यािी र्च्छा असते. संगीत ऐकण्यात ककवा मावळत्या सूयािे उसळते रंग एकतानतेने पाहण्यात 
भावनाचवष्ट्कार अनुभचवण्यािी त्यािी प्रवृत्ती असते. चवज्ञानािे पुस्तक वािून ककवा वैज्ञाचनक प्रयोग करून 
शमली जािारी ज्ञानािी भकू त्याला असते. उचद्दष्टािंी कशाही प्रकारे वगइवारी केली तरी ती अपूिइि राहील. 
चशवाय प्रत्येक कृतीत अनेक उचद्दष्टे एकमेकात चमसळलेली असतात. त्यामुळे त्यातं स्पष्ट, तकइ शुि व्यवस्था 
लावण्यािा प्रयत्न करिारा मािूस गोंधळून जातो. 
 

तथाचप उचद्दष्ट–पे्रचरत–वतइनािे एक सामान्य लक्षि सागंता येईल. उचद्दष्टासंंबधंी चनिइय घेण्यािी 
चक्रया व सत्य जािण्यािी चक्रया यातं तुलना होऊ शकत नाही. उचद्दष्टपे्रचरत वतइनात ज्ञानात्मक व्यंचजते 
असतात. उदाहरिाथइ, स्वतःिी उपजीचवका करण्याच्या उचद्दष्टासाठी एखाद्यास अत्यंत कष्टदायक नोकरी 
पत्करावी लागेल. परंतु मूळ उचद्दष्टािी चनवड ही काही तार्मकक चक्रया नव्हे. ती चनवड म्हिजे अंतःस्फूतइ 
र्च्छािें वा वासनािें स्वयं-प्रस्थापन असते. हे प्रस्थापन ऊमती च्या अटळपिाने होईल, भावी समाधानाच्या 
आशनेे होईल अथवा सहज सवयीने होईल. मूल्याचं्या क्रमािे समथइन करण्यासाठी तत्त्वज्ञाकडे धाव 
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घेण्यात अथइ नाही. वरिी व खालिी मूल्ये असा मूल्यामंध्ये फरक करून त्याला क्रम लावता येिार नाही. 
असा क्रम मुळाति मूल्याचधचष्ठत असतो, ज्ञानाचधचष्ठत नव्हे. एक अनुभवी व चशचक्षत मािूस म्हिून तत्त्वज्ञ 
तुम्हाला मूल्याबंाबत िागंला सल्ला देईल. म्हिजे आपली मूल्ये कमीअचधक प्रमािात र्तरानंी मान्य 
करावीत म्हिून तो तुमच्यावर प्रभाव पाडेल. परंतु या शकै्षचिक कायासाठी र्तर के्षत्रातंील तज्ज्ञही चततकेि 
प्रभावी ठरतील. जर ती मंडळी मानसशास्त्रज्ञ ककवा प्रचशचक्षत चशक्षक असतील तर या कायासाठी ती मंडळी 
अचधक योग्य ठरतील. 
 

वैज्ञाचनक तत्त्वज्ञ मूल्याबंाबतिे प्रश्न अप्रस्तुत मानीत नाही. र्तरानंा हे प्रश्न जेवढे महत्त्वािे व 
प्रस्तुत वाटतात तेवढेि त्यालाही वाटतात. परंतु तत्त्वज्ञानाच्या मदतीने ते सुटिार नाहीत असा त्याला 
चवश्वास वाटतो. ते मानसशास्त्रीय प्रश्न आहेत. मानसशास्त्रातील र्तर संकल्पनाचं्या चवश्लेषिाबरोबरि या 
प्रश्नातंील संकल्पनािें तार्मकक चवश्लेषि देता येईल. 
 

वैज्ञाचनक तत्त्वज्ञानातील चनष्ट्कषांमधून नैचतक मागइदशइन चमळत नाही हे वैज्ञाचनक तत्त्वज्ञानाला 
चवरोध होण्यािे चतसरे संभाव्य कारि आहे. र्च्छा व बोध, नैचतकता व ज्ञान यातं स्वच्छ फारकत झाल्यामुळे 
अनेक लोकानंी वैज्ञाचनक तत्त्वज्ञानाच्या चशकविुकीिी भीती घेतली आहे. जुन्या पितीिा तत्त्वज्ञ त्यानंा 
जीवन कसे जगाव े याबाबत सल्ला देिारी बोध–विने सागंत असे व तत्त्वज्ञानाच्या पुस्तकािा अभ्यास 
केल्याने िागंले काय व वाईट काय यािे ज्ञान चमळेल असे आश्वासन देत असे. वैज्ञाचनक तत्त्वज्ञ त्यानंा 
मोकळेपिाने सागंून टाकतो की, िागंले जीवन कसे जगाव ेहे जािून घ्यावयािे असेल तर त्यानंा आपल्या 
चशकविुकीतून काही चमळिार नाही. 
 

वैज्ञाचनक तत्त्वज्ञानातून नैचतक सल्ला चमळत नाही. पि चवचवध नैचतक उचद्दष्टातंील संबधंािंा अभ्यास 
करण्यासाठी ज्ञानात्मक पितींिा उपयोग करावा म्हिून वैज्ञाचनक तत्त्वज्ञान प्रोत्साहन देते. साध्य व साधन 
यामंधील संबधं, प्राथचमक उचद्दष्टे व दुय्यम उचद्दष्टे यामंधील संबंध ज्ञानात्मक स्वरूपािे आहेत. 
नीचतशास्त्रातील अनेक वाद त्यामुळे चमटतात हे चवसरून िालिार नाही. आपल्यासमोर उभ्या असिाऱ्या 
अनेक नैचतक समस्यािंा संबधं दुय्यम उचद्दष्टाशंी असतो, प्राथचमक उचद्दष्टाशंी नव्हे. त्या सोडचवण्यासाठी या 
दुय्यम उचद्दष्टानंी मूलभतू उचद्दष्टे चकती प्रमािात साध्य होतात यािे चवश्लेषि करण्यािी जरूरी असते. 
राजकीय चनिइय जवळजवळ संपूिइपिे याि प्रकारिे असतात. उदाहरिाथइ, वस्तंूच्या ककमतीवर सरकारी 
चनयंत्रि असाव े की नसावे या प्रश्नािे उत्तर अथइशास्त्रीय चवश्लेषिाने द्यावे लागेल. अचधकाचधक वस्तू 
कमीतकमी ककमतीत चनमाि कराव्यात हे नैचतक उचद्दष्ट त्या ििेत येत नाही. परंतु नीतीच्या प्रातंातील 
तार्मकक संबंध वैज्ञाचनक तत्त्वज्ञाच्या दृष्टीने ज्ञानात्मक असतात. त्यामुळे या संबंधावरील ििा तो 
तत्त्वज्ञानाच्या के्षत्राबाहेर ठेवतो व त्यानंा सामाचजक शास्त्रात स्थान देतो. नीतीिे तार्मकक चवश्लेषि केले 
असता असे चदसते की पदाथइचवज्ञानाप्रमािेि नीचतशास्त्रात देखील जे अनेक प्रश्न ताचत्त्वक मानले होते ते 
अनुभवाचश्रत चवज्ञानाने सोडवाव ेलागतात. तत्त्वज्ञानाच्या र्चतहासावरून असे अनेक वळेा स्पष्ट चदसते की 
प्रथम तत्त्वज्ञाला चविारलेले प्रश्न नंतर वैज्ञाचनकाकडे सोपचवले गेले. असे केल्याने अचधक चवसंबनीय व 
अचधक सखोल उत्तर चमळू शकते. जीवनाबाबत मागइदशइन चमळचवण्यासाठी तुम्ही जर एखाद्या 
तत्त्वज्ञानाकडे गेला व त्याने जर तुम्हाला मानसशास्त्रज्ञाकडे ककवा समाजशास्त्रज्ञाकडे पाठचवले तर तुम्ही 
त्यािे आभार मानले पाचहजेत. या अनुभवाचश्रत शास्त्रातील उपलब्ध ज्ञानावरून चमळिारे उत्तर तत्त्वज्ञाचं्या 
चलखािावंरून चमळिाऱ्या उत्तरापेक्षा चकती तरी अचधक िागंले असेल. बुचिचवलासी तत्त्वज्ञानातील नैचतक 
पितींिी उभारिी बहुधा पूवती च्या काळातील मानचसक अवस्था व समाजरिना यावर केलेली असते. 



 

 

अनुक्रमणिका 

त्यामुळे बोधात्मक शास्त्राप्रमािे त्यातील ताचत्त्वक चनष्ट्कषांना तत्कालीन ज्ञानाच्या अवस्थेिा चनदशइक यापेक्षा 
अचधक महत्त्व नाही. वैज्ञाचनक तत्त्वज्ञ या प्रकारिी िूक करीत नाही. तो नीचतशास्त्राच्या रिनेिे तार्मकक 
स्वरूप काय आहे याि प्रश्नािा चविार करतो. 
 

वैज्ञाचनक तत्त्वज्ञ र्तरानंा नीचत-चनयमाबद्दल सल्ला देण्यािे नाकारतो. तथाचप आपल्या पितीने 
नैचतक सल्ल्याच्या स्वरूपािी ििा करण्यास तो तयार असतो. अशा रीतीने या मानवी प्रवृत्तीच्या तार्मकक 
बाजूिा अभ्यास करण्यासाठी स्पष्टीकरिाच्या आपल्या पितीिा उपयोग करण्यास तो तयार असतो. 
नैचतक सल्ला तीन प्रकारे देता येतो, पचहल्या प्रकारात सल्लागार स्वतःला जी उचद्दष्टे िागंली वाटतात त्यािंा 
आलेल्या मािसाने स्वीकार करावा म्हिून त्यािे मतपचरवतइन करण्यािा प्रयत्न करतो; दुसऱ्या प्रकारात 
सल्लागार आलेल्या मािसाकडे त्यािी उचद्दष्टे काय आहेत यािी िौकशी करतो व ती साध्य करण्यासाठी 
त्यात कोित्या कोित्या गोष्टी अनुस्यतू आहेत, ते सागंतो. चतसऱ्या प्रकारात सल्लागार आलेल्या मािसाला 
सरळ प्रश्न चविारीत नाही. त्याच्या वतइनावरून त्याच्या उचद्दष्टाचंवषयी अनुमान करतो. नंतर तो त्या 
मािसाला त्यािी उचद्दष्टे शब्दातं माडूंन दाखचवतो व पूवती प्रमािेि ती गाठण्यासाठी लागिारी अनुस्यतू उचद्दष्टे 
कोिती ते सागंतो. 
 

राजकारिी लोक, धमइगुरु व एकपथंीय नीचतशास्त्रािे समथइक पचहल्या प्रकारे सल्ला देतात. दुसऱ्या 
प्रकारच्या सल्ल्यात, ज्याप्रमािे व्यवसायचवषयक सल्लागार चवचवध व्यवसायासंाठी लागिाऱ्या तयारीिे मागइ 
सागंतो, त्याप्रमािे हा सल्लागार एखाद्या मानसशास्त्रीय तंत्रज्ञािी भचूमका घेतो. चतसऱ्या प्रकारात, त्या 
मािसाच्या वतइनािा अथइ लावण्यािी जबाबदारी सल्लागार आपल्यावर घेतो. पुष्ट्कळ वेळा मािसाला 
आपल्याला काय हव ेआहे यािी स्पष्ट कल्पना नसते व आपल्या उदे्दशाबंाबत चविार न करता चकत्येक गोष्टी 
तो करीत असतो. अशा पचरस्स्थतीत हा सल्लागार त्याला “खरोखरी काय पाचहजे आहे” ते सागंू शकतो. 
म्हिजे त्या मािसाच्या वतइनािा सुसंगत अन्वय तो लाव ूशकतो व अजूनपयंत जी र्च्छा स्वच्छपिे त्याच्या 
मनात नसते ती उघडपिे व्यक्त करण्यास तो त्याला प्रवृत्त करतो. अशा रीतीने त्या मािसाच्या 
मानसशास्त्रीय घडिीवर तो सल्लागार मोठा प्रभाव टाकू शकतो व त्यािी उचद्दष्टे त्याला स्पष्ट होण्यास मोठी 
मदत करतो. हे कायइ काहीशा प्रमािात, तार्मकक चवश्लेषिाने अथइ चवशद करण्याच्या कायासारखे आहे. 
सल्ल्यािा हा प्रकार सवात अचधक उपयुक्त आहे. अथात त्यासाठी तो सल्लागार तज्ज्ञ असावा लागतो व 
त्याला मानसशास्त्रािे आकलन व सामाचजक पचरस्स्थतीिे व्यापक ज्ञान असाव ेलागते. 
 

फक्त पचहल्या प्रकारच्या सल्ल्यात व्यस्क्तचनष्ठतेिा घटक उघडपिे चदसून येतो. परंतु दुसऱ्या व 
चतसऱ्या प्रकारातही व्यस्क्तचनष्ठतेिा घटक हजर असतोि. आलेल्या मािसािी उचद्दष्टे काही प्रमािात तरी 
स्वतःला मान्य असल्याखेरीज ती गाठण्याच्या मागािी माचहती सल्लागार देऊ शकिार नाही. उदाहरिाथइ, 
लोकशाही नीचततत्त्वािा समथइक हुकूमशाही सरकारला आपली उचद्दष्टे गाठण्याबाबत मागइदशइन करावयास 
“आपला आत्मा चवकल्याखेरीज” तयार होिार नाही. आचि बहुतेक मािसे “आपला आत्मा चवकिे” 
अनैचतक मानतील. म्हिून सदसचवारवकेबुिी वापरून चदलेला सल्ला कधीही शुि वस्तुचनष्ठ असत नाही. 
उचद्दष्टे ठरचवण्याच्या प्रचक्रयेत त्या सल्लागाराला सचक्रय भाग घेिे, नैचतकतेिा प्रिारक बनिे क्रमप्राप्त होते व 
त्यामुळे त्या प्रचक्रयेत ज्ञानात्मक कायाबरोबरि चक्रयात्मक भागही तो घेत असतो. 
 

काही वळेा सल्ला वस्तुचनष्ठ असतो असा युस्क्तवाद केला जातो. एकदा त्या मािसाने सल्ला 
स्वीकारला, आपल्या व्यस्क्तगत जीवनात अनुसरला की आपल्याला काय हव े होते ते आता समजले व 
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आपि पूवती पेक्षा आता सुखी आहोत असे तो बहुधा मान्य करतो. तथाचप या चनष्ट्कषावरून वस्तुचनष्ठता चसि 
होत नाही. मानवी स्वभाव लवचिक असतो. अत्यंत चभन्न उचद्दष्टािंा सल्ला त्याला चमळाला असता तरीही 
सल्लागाराचं्या प्रभावाखाली त्याने तो मानला असता. आपि सुखी झालो व आपल्या डोक्यात ज्ञानािा 
प्रकाश पडला असे त्यास वाटले असते. बहुधा हुकूमशाही समाजातील लोकही लोकशाही समाजातील 
लोकापं्रमािेि सुखी व आत्मचनभइर असतात. परंतु हुकूमशाही समाजातील कोित्याही व्यक्तीिी वाढ 
वगेळ्या वातावरिात झाली असती तर त्या व्यक्तीने वेगळी उचद्दष्टे मान्य केली असती ही शक्यता खूप आहे. 
मानसशास्त्रीय यशावरून नैचतक सल्ल्याने समथइन करता येत नाही. सल्लागाराने हे ओळखले पाचहजे, की 
आपल्याला जे योग्य वाटते ते करावयास आलेल्या मािसाला आपि प्रवृत्त करीत असतो; त्यािी 
जबाबदारी आपिावर राहाते; सल्लागार आपल्या स्वतःच्या उचद्दष्टातूंन मुक्त होऊन वस्तुचनष्ठ नैचतकता 
धारि करू शकत नाही. वस्तुचनष्ठ नैचतकता मानवी वतइनाच्या मानसशास्त्रीय अभ्यासावरून कळू शकेल. 
मानसशास्त्र मािसानंा काय हव ेअसते ते सागंू शकेल; पि काय “हव ेअसावयास पाचहजे” ते सागंू शकत 
नाही. येथे “असावयास पाचहजे” यािा अथइ अंचतम स्वरूपात घेतला पाचहजे. जर ‘अमक्यासाठी असावयास 
पाचहजे’ असा घेतला तर वस्तुचनष्ठता जातेि. कारि ‘ज्याच्यासाठी अमुक पाचहजे’ त्या मूलभतू उचद्दष्टािें 
समथइन त्याने होत नाही. 
 

वैज्ञाचनक तत्त्वज्ञानात नीचतचवषयक समस्येला जे उत्तर चमळते त्यािे भचूमतीच्या ज्ञानाबाबतच्या 
समस्येला चमळिाऱ्या उत्तराशी खूप प्रमािात साम्य आहे. भचूमतीच्या समस्येिी सोडविूक ८ व्या प्रकरिात 
स्पष्ट करून चदली आहे : जुना गचिती संपूिइ भचूमतीत गचिती अचनवायइता चदसून येते असे मानीत असे; तर 
आजिा गचिती स्वयंचसि तत्त्व ेव प्रमेये यामधील संबंधि फक्त अचनवायइ असतात असे मानतो व स्वयंचसि 
तत्त्वानंा अचनवायइतेच्या के्षत्राबाहेर ठेवतो. त्याप्रमािे वैज्ञाचनक तत्त्वज्ञ नीचतशास्त्रातील स्वयंचसि तत्त्व ेककवा 
आधार चवधाने आचि नैचतक चनष्ट्कषइ यामंध्ये फारकत करून फक्त नैचतक चनष्ट्कषइ तेवढे तकइ शास्त्राने चसि 
करता येतात असे मानतो. तथाचप याबाबत एक मूलभतू फरक आहे. भचूमतीतील स्वयंचसि तत्त्व े जेव्हा 
समन्वयकारी व्याख्याचं्या आधारे भौचतक चवश्वािे विइन करण्यासाठी वापरली जातात तेव्हा ती तत्त्व ेखरी 
चवधाने बनतात. अशा वेळी ती चनरीक्षिानंी चसि करता येतात, व म्हिून ती अनुभवाचश्रत सत्ये ठरतात. 
याउलट नीचतशास्त्रातील स्वयंचसि तत्त्वे ही ज्ञानात्मक चवधाने होऊि शकत नाहीत. त्यानंा खरी म्हिता 
येईल असा त्यािंा अथइ लावताि येत नाही. ते र्च्छाचधचष्ठत चनिइय असतात. जेव्हा वैज्ञाचनक तत्त्वज्ञ 
वैज्ञाचनक नीचतशास्त्रािी शक्यता नाकारतो तेव्हा त्याला ही गोष्ट म्हिावयािी असते. नैचतक चनिइयािंा 
प्रत्यक्ष वापर करताना सामाचजक शासे्त्र मोठा वाटा उिलतात हे तो कधीि अमान्य करीत नाही. 
नीचतशास्त्रातील स्वयंचसि तत्त्व े कोित्याही पचरस्स्थतीत बदलत नसतात हे त्याला मान्य नसते. 
नीचतशास्त्रातील सामान्य आधार चवधाने देखील सामाचजक पचरस्स्थतीनुरूप बदलत असतात. जेव्हा त्यानंा 
स्वयंचसि तत्त्व ेअसे म्हटलेले असते तेव्हा त्या पदािा अथइ र्तकाि असतो की त्या चवचशष्ट संदभात ती 
अचववाद्य मानावीत. 
 

उदाहरिाथइ, एखाद्या मािसाला देशादेशातं शातंता नादंावी असे वाटते; पि हुकूमशाहीपासून 
मुक्तताही त्याला हवी असते. काही चवचशष्ट पचरस्स्थतीत शस्त्रबळाच्या जोरावरि हुकूमशाही उलथून पाडता 
येते असे त्यास चदसून येते. आता अशी पचरस्स्थती चनमाि झाली तर हुकूमशाहीचवरुि युि पुकारण्यािा 
पुरस्कार त्याने करावा असा यािा अथइ होतो काय? असा चनष्ट्कषइ काढिे िुकीिे ठरेल. यावरून एवढाि 
अथइ चनघतो की, शातंता आचि स्वातंत्र्य या दोन्ही गोष्टी एकाि वेळी त्याला चमळिार नाहीत. यापंैकी कोिते 



 

 

अनुक्रमणिका 

उचद्दष्ट अचधक पसंत कराव ेहे त्याने ठरवावयािे आहे. “स्वातंत्र्यासाठी युि अचनवायइ आहे” या ज्ञानात्मक 
चनष्ट्कषामुळे चनिइय घेिे त्याला भाग पडते. पि कोिता पयाय चनवडावा हे त्यावरून कळत नाही. 
 

या चवश्लेषिावरून कोितेही उचद्दष्ट चनरपेक्ष नसते हे स्पष्ट होते. म्हिजेि कोित्याही पचरस्स्थतीत 
ज्यािा पाठलाग केला जातो असे उचद्दष्ट नसते. प्रत्येक उचद्दष्टािे मूल्यमापन त्याच्या पचरिामावंरून करावे 
लागते. एखादे उचद्दष्ट गाठण्यासाठी जे साधन वापराव ेलागते त्यामुळे दुसऱ्या एखाद्या उचद्दष्टािी हानी होऊ 
शकते. हे दुसरे उचद्दष्ट जर आपिास पचहल्यापेक्षा अचधक महत्त्वािे वाटत असेल तर आपि पचहले उचद्दष्ट 
सोडून देतो. साध्यामुळे साधनािे समथइन होत असते—होय. खरे आहे. पि उलट पक्षी साधनाच्या 
कारिासाठी एखादे साध्यही सोडून द्याव ेलागते. साध्य व साधन यामंधील तार्मकक संबंधावरून आपि ते 
साधन स्वीकारले पाचहजे असे चसि होत नाही. त्यावरून ‘हे चकवा ते’ एवढेि चसि होते. आपल्याला एक 
तर ते साधन वापरावे लागेल ककवा ते साध्य सोडून द्याव ेलागेल एवढेि त्यावरून चसि होते. 
 

काही वळेा साध्यसाधन संबंधाच्या साखळीतील पुढील अनुस्यतू चनष्ट्कषांिे ज्ञान असिे उपयोगी 
ठरते. समजा अ आचि ब या दोन्हींपैकी चनवड करावयािी आहे. आता क हे उचद्दष्ट गाठण्यासाठी अ िी 
चनवड करिे जरूर आहे व ड हे उचद्दष्ट गाठण्यासाठी ब िी चनवड करिे जरूर आहे ही माचहती उपयोगी 
पडेल. अ आचि ब या उचद्दष्टातं तुलना करण्यापेक्षा क आचि ड या उचद्दष्टातं तुलना करिे अचधक सोईिे 
होऊ शकेल. उदाहरिाथइ, असे समजा की एका मािसाला िागंल्या पगारािी एक नोकरी चमळत आहे. पि 
त्यासाठी आजपयंत ज्या राजकीय मतानंा त्याने चवरोध केला त्यािंा पुरस्कार करिे त्याला आवश्यक आहे. 
आता आपल्या मुलानंा महाचवद्यालयीन चशक्षि देण्यासाठी त्याला तेवढ्या पैशािी जरूरी असते. पि त्याने 
जर राजकीय मते बदलली तर तो स्वाचभमान व चमत्रािंा आदर दोन्हीही गमावले. प्रथम त्याला िागंल्या 
पगारािी नोकरी चमळचविे ककवा स्वतःच्या राजकीय मताशंी प्रामाचिक राहिे यामधून चनवड करावयािी 
होती. पि आता त्याच्यापुढे स्वतःच्या मुलानंा महाचवद्यालयीन चशक्षि द्यावयािे की स्वतःशी प्रामाचिक 
राहावयािे हा पयाय उरतो. या उदाहरिावरून असे चदसून येईल की, दोन्ही पयायातं काय अनुस्यतू हे 
कळले तरी चनवड करण्यािे काम सोपे होत नाही. र्तर काही चठकािी अ आचि ब मधून चनवड करण्यापेक्षा 
क आचि ड मधून चनवड करिे अचधक सोपे असू शकेल. अशा तऱ्हेने कोित्याही पयायाशी येऊन ठेपलो 
तरी चनवड करण्यािे काम ज्ञानात्मक पितीने करता येत नाही हे उघड आहे. शवेटी चनिइय घेण्यािे काम 
र्च्छाधीन ठरते. 
 

माझ्या या माडंिीमुळे फलतः प्रामाण्यवादी (Pragmatist) तत्त्वज्ञानाशी जवळीक चनमाि होण्यास 
मागइ चमळावा अशी आशा वाटते. हे तत्त्वज्ञ वैज्ञाचनक नीचतशास्त्रािे अस्स्तत्व मान्य करतात. “वैज्ञाचनक 
नीचतशास्त्र” म्हिजे साध्य व साधन यामंधील तार्मकक संबंध प्रस्थाचपत करण्यासाठी वैज्ञाचनक पितीिा 
उपयोग करिे असा घेतला तर माझी माडंिी व त्यािंी माडंिी यात फक्त शास्ब्दक फरक उरतो. आचि 
फलतः प्रामाण्यवाद्याला कदाचित एवढेि म्हिावयािे असेल; तथाचप त्याचं्या चलखािात प्राथचमक उचद्दष्टे 
प्रमाि ठरचवण्यासाठी ज्ञानात्मक पिती वापरिे अवैज्ञाचनक आहे असे स्पष्ट चवधान सापडेल तर मला आनंद 
होईल. फलतः प्रामाण्यवादी मानवी गरजािंी भाषा वापरतो; पि मािसानंा गरजा असतात, यावरून त्या 
गरजा िागंल्या असतात हे चसि होत नाही. जर मािसाच्या वतइनावरून त्याच्या गरजा, त्यािी उचद्दष्टे यािें 
अनुमान करता येत असेल तर ही उचद्दष्टे स्पष्टपिे माडंिे उपयोगी ठरेल. परंतु जेव्हा एखादा मािूस 
एखाद्याच्या गरजा स्पष्ट करण्याच्या आचि त्या भागचवण्याच्या हेतूने त्यास सल्ला देतो त्यावळेी तो स्वतःच्या 
वतइनाने त्या गरजािें केवळ अस्स्तत्वि नव्हे तर त्या िागंल्या आहेत हेही मान्य करतो. येथे िागंल्या या 
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शब्दािा अथइ असा आहे की आपि स्पष्ट केलेल्या गरजािंा सल्लागार पुरस्कार करीत असतो. हा अथइ मान्य 
असेल तर नैचतक सल्ला देण्यासाठी फलतः प्रामाण्यवाद्यािे आम्ही स्वागत केले पाचहजे. 
 

नैचतक उपदेशािा हा अथइ उघडपिे मान्य करून एखादा सल्लागार काही आग्रह धरील. 
उदाहरिाथइ वैद्यानंी व्यावसाचयक गुप्तता पाळावी, कारि आपल्या खासगी बाबी गुप्त राहातील असा जर 
रुग्िाला चवश्वास वाटत नसेल तर त्याला बरे करिे त्या वैद्याला कचठि जाईल. ककवा तो सल्लागार असाही 
युस्क्तवाद करील की वैज्ञाचनक संशोधनािी पिती जरी पूिइतया ज्ञानात्मक असली तरी चतच्या उचद्दष्टातं 
सामाचजक पचरिाम अनुस्यूत असतात. स्वतंत्र आचि प्रामाचिक समाजाति केवळ सत्यािा शोध यशस्वी 
होण्यािी शक्यता असते. जो वैज्ञाचनक नीचतशास्त्रातील या गृहीतकाचं्या बाजूने उभा राहात नाही तो 
स्वतःच्या कायाला स्वतःि चवरोधी चक्रया करतो. या युस्क्तवादािा असा अथइ नव्हे की वैज्ञाचनक प्रमेयात 
नैचतक आदेश अंतभूइत असतात. परंतु त्यािा अथइ असा की वैज्ञाचनकाच्या वतइनावरून चदसिाऱ्या उचद्दष्टातं 
अशा आदेशािंा अंतभाव झालेला असतो. 
 

समाज–जीवन व्यवस्स्थत िालू राहण्यासाठी अशा प्रकारच्या सामाचजक नीचतशास्त्रािी रिना 
करिे हे एक मोठे कायइ आहे. समाजातील स्थानाला साजेशी, व्यक्तीिी वतइिूक कशी असावी यािे चवविेन 
करण्यासाठी या नीचतशास्त्रात सामाचजक शास्त्रािंा उपयोग केला जातो. हे नीचतशास्त्र म्हिजे चवज्ञान नव्हे 
यावर जर आपि सहमत असू तर त्यास वैज्ञाचनक नीचतशास्त्र असे म्हिण्यास माझा चवरोध नाही. ज्या 
अथाने वैद्यक व याचंत्रक उद्योग वैज्ञाचनक आहेत त्या अथाने हे नीचतशास्त्रही वैज्ञाचनक आहे. ते एक प्रकारिे 
सामाचजक यंत्रशास्त्र आहे. म्हिजे ते एक असे कायइ आहे की ज्यामुळे ज्ञानात्मक चवज्ञानशाखातंील चनष्ट्कषइ 
मानवी उचद्दष्टे गाठण्यासाठी उपयुक्त ठरतात. ज्ञानाने अथवा चवज्ञानाच्या पितीने या उचद्दष्टािें समथइन मात्र 
करता येिार नाही. ती उचद्दष्टे र्च्छाचधचष्ठत चनिइय असतात. आपल्या स्वतःच्या अंतःपे्ररिेच्या आवाजाकडे 
लक्ष देण्याच्या जबाबदारीतून कोिताही वैज्ञाचनक कोिािीही सुटका करू शकिार नाही. र्तकेि नव्हे तर 
स्वतःची र्च्छा लक्षात घेतल्याखेरीज वैज्ञाचनक कोिा मािसाला नैचतक सल्लाही देऊ शकत नाही. नैचतक 
सल्लागारािे काम स्वीकारताना तो चवज्ञानािे के्षत्र ओलाडूंन बाहेर जातो व आपल्याला िागंल्या वाटिाऱ्या 
आकृचतबंधानुसार समाजरिना करण्यािे कायइ जे लोक करीत असतात त्यािंा सहकारी बनतो. 
 

वैज्ञाचनक तत्त्वज्ञान नैचतक मागइदशइन करू शकत नाही. हा त्या तत्त्वज्ञानाने काढलेला एक चनष्ट्कषइ 
आहे आचि तो त्यािा कमीपिा ठरत नाही. तुम्हाला सत्य आचि केवळ सत्यि हवे आहे ना? मग नैचतक 
आदेश तत्त्वज्ञाकडे मागू नका. तत्त्वज्ञानावरून नैचतक आदेशािी चनष्ट्पत्ती करण्यात तकाभास आहे. जे 
अप्राप्य आहे ते मागण्यात हशील नाही. 
 

म्हिून चनचितीच्या शोधासंबंधी जे उत्तर तेि उत्तर नैचतक आदेशाचं्या शोधासंबंधी आहे : दोन्हीही 
चठकािी अप्राप्य उचद्दष्टािंी मागिी आहे, ही ध्येये तकइ तः अप्राप्य आहेत हे वैज्ञाचनक तत्त्वज्ञानाने दाखवनू 
चदले आहे. परंपरागत उचद्दष्टातं बदल करण्यासाठी या ज्ञानात्मक चनष्ट्कषािे मानवाच्या दृष्टीने अचतशय 
महत्त्व आहे. परंपरागत उचद्दष्टे सोडून चदली पाचहजेत असे वैज्ञाचनक तत्त्वज्ञान सागंते. जे अशक्य आहे 
त्यािा त्याग करिे म्हिजे संन्यास घेिे नव्हे. नकारात्मक उत्तरातून रिनात्मक चदशा चमळते. जे ध्येय 
गाठिे शक्य आहे त्याच्याशीि जमवनू घ्या. आपले उचद्दष्ट गाठण्याच्या र्च्छेतूनि हा आदेश चनष्ट्पन्न होतो; 
यात एक अत्यंत साधा तार्मकक संबंध साचंगतला आहे. जे ध्येय गाठिे शक्य नाही त्याच्यासाठी प्रयत्न करू 
नका. 



 

 

अनुक्रमणिका 

प्रािीन ग्रीसमध्ये डेलॉसच्या देवळात, काटेकोर घनाकार असलेली एक सोन्यािी वदेी होती. 
एकदा त्या गावावर अनथइ कोसळला व देवऋषीने साचंगतले की, जर तुम्ही त्या सोन्याच्या वेदीिा आकार 
पूवती प्रमािे घन ठेवनू चतथे घनफळ मात्र बरोबर दुप्पट कराल तर देव प्रसन्न होईल. धमइगुरंूनी गचितज्ञानंा 
सल्ला चविारला व चदलेल्या घनाच्या दुप्पट घनफळ असलेल्या घनाच्या बाजूिी लाबंी काढण्यास साचंगतले 
परंतु गचितज्ञ तशा घनािी बरोबर लाबंी सागंू शकले नाहीत. मला वाटते मूळ घनाच्या ढोबळ मानाने दुप्पट 
आकाराच्या घनाने देवािे समाधान झाले असते व ग्रीक सोनारानंी बऱ्याि प्रमािात अिूक अशी वदेी तयार 
केली असती. पि ग्रीक गचितज्ञानंी असे िालिलाऊ उत्तर मान्य केले नसते. त्यानंा फक्त सत्य व केवळ 
सत्यि हवे होते. या प्रश्नािे खरे उत्तर चमळण्यास दोन हजार वषांिा काळ जावा लागला. आचि शवेटी त्या 
प्रश्नािे उत्तर नकाराथती ि चमळाले—नेहमीच्या अथाने भचूमतीच्या पिती वापरून चदलेल्या घनाच्या बरोबर 
दुप्पट घनफळािा घन बनचविे अशक्य आहे, हे उत्तर नकाराथती  आहे म्हिून त्या ग्रीक गचितज्ञांनी त्यािा 
अस्वीकार करावा काय? ज्याला सत्य हव ेअसेल त्याने सत्य नकारात्मक आहे म्हिून चनराश होता कामा 
नये. अशक्य गोष्टीिी मागिी करण्यापेक्षा नकारात्मक सत्य समजून घेिे केव्हाही अचधक िागंले. 
 

गचिती सत्यात जेवढी चनचिती असते तेवढी चनचिती असलेले, जगाबाबतिे ज्ञान चमळचविे अशक्य 
आहे. गचिती ककबहुना अनुभवाचश्रत ज्ञानात चजतकी जबरदस्त वस्तुचनष्ठता असते चततकी वस्तुचनष्ठता 
नैचतक आदेशाचं्या प्रस्थापनेत चमळिे अशक्य आहे. वैज्ञाचनक तत्त्वज्ञानाने उघड केलेल्यापंैकी हे एक सत्य 
आहे. चनरपेक्ष चनचिती असलेले ज्ञान कसे चमळवावयािे व नीचतशास्त्रािी रिना एखाद्या ज्ञानशाखेच्या 
नुमन्यावर कशी करावयािी या प्रश्नािंी उत्तरे नकारात्मक आहेत. एका प्रािीन समस्येिे आधुचनक उत्तर हे 
असे आहे. वैज्ञाचनक तत्त्वज्ञानावरून चनचिती असलेले ज्ञान चमळत नाही म्हिून ककवा नैचतक आदेश चमळत 
नाहीत म्हिून आपि चनराश झालो असे जर एखादा म्हिाला तर त्याला डेलॉसमधील सुविइ-वदेीिी कथा 
सागंा. 
 

★ ★ ★ 
 

जुन्या व नव्या तत्त्वज्ञानािी तुलना करिे हे र्चतहासकारािे काम आहे. ज्यानंी जुने तत्त्वज्ञान 
अभ्यासले आहे, पि नवीन तत्त्वज्ञान समजून घेण्यािी र्च्छा आहे त्यानंा ही तुलना फायद्यािी ठरेल. जे 
नवीन तत्त्वज्ञान संशोधन करीत आहेत ते जुन्या तत्त्वज्ञानाकडे मागे वळून पाहात नाहीति जुन्या 
तत्त्वज्ञानािा आढावा घेऊन त्यािा त्यानंा काही फायदा होिार नाही. प्लेटो व कांट प्रमािे तेही ऐचतहाचसक 
दृचष्टकोि ठेवीत नाहीत. जुन्या तत्त्वज्ञानातील या श्रेष्ठ तत्त्वज्ञापं्रमािेि हे नव े तत्त्वज्ञही ते ज्या प्रश्नावंर 
संशोधन करीत असतात त्या प्रश्नािंाि चविार करतात, या प्रश्नािें जुन्या काळातील चनष्ट्कषांशी काय संबंध 
आहेत, र्कडे लक्ष देत नाहीत. तत्त्वज्ञानाच्या र्चतहासािे महत्त्व कमी करण्यािी माझी र्च्छा नाही; पि 
आपि हे लक्षात ठेवले पाचहजे की तो र्चतहास आहे, तत्त्वज्ञान नव्हे. र्तर सवइ ऐचतहाचसक संशोधनाप्रमािे 
येथेही वैज्ञाचनक पितीने संशोधन केले पाचहजे व मानसशास्त्रीय आचि समाजशास्त्रीय स्पष्टीकरिे चदली 
पाचहजेत. तत्त्वज्ञानािा र्चतहास म्हिजे सत्यािे संकलन असे म्हिून िालिार नाही. परंपरागत 
तत्त्वज्ञानात सत्यापेक्षा िुका अचधक आहेत. आचि म्हिून अत्यंत चिचकत्सक बुिीिा संशोधकि 
तत्त्वज्ञानािा समथइ र्चतहासकार होऊ शकेल. जुन्या तत्त्वज्ञानािे गुिगान केल्यामुळे, त्यातील प्रत्येक 
दशइन म्हिजे प्रजे्ञिा एकेक आचवष्ट्कार आहे अशी त्यािंी माडंिी केल्यामुळे आपल्या चपढीतील तत्त्वज्ञानािे 
कल क्षीि होत आहे. या माडंिीमुळे तत्त्वज्ञान सापेक्ष असते, तत्त्वज्ञानात सत्य नसते, फक्त ताचत्त्वक मते 
असतात असे मानण्याकडे आजच्या चवद्याथ्यािा कल झाला आहे. 



 

 

अनुक्रमणिका 

वैज्ञाचनक तत्त्वज्ञान र्चतहासवादापासून दूर जाण्यािा प्रयत्न करते व तकइ शुि चवश्लेषिाने 
चवज्ञानातील चनष्ट्कषांर्तकेि अिूक, सूक्ष्म व चवसंबनीय चनष्ट्कषइ चमळचवण्यािा प्रयत्न करते. चवज्ञानात ज्या 
अथाने ‘सत्या’ चवषयी प्रश्न उभा केला जातो त्याि अथाने तत्त्वज्ञानही तो चविारला पाचहजे असा वैज्ञाचनक 
तत्त्वज्ञानात आग्रह असतो. अनुभवाचश्रत ज्ञानातही चनरपेक्ष चनचित सत्य नसते, असे सागंिारे हे तत्त्वज्ञान 
स्वतःच्या बाबतीतही तसा दावा करीत नाही. या तत्त्वज्ञानािा ज्ञानाच्या सद्यःस्स्थतीशी संबधं असतो व त्याि 
ज्ञानािी ते मीमासंा करू पाहाते. अथात हे नवीन तत्त्वज्ञान स्वतः अनुभवाचश्रत असते व अनुभावचधष्ट सत्य 
त्यास पुरेसे असते. वैज्ञाचनकाप्रमािेि वैज्ञाचनक तत्त्वज्ञ सवोत्तम चनचहत चवधाने शोधण्यापेक्षा अचधक काही 
करू शकत नाही. पि ही गोष्ट तो करू शकतो आचि हे करताि चवज्ञानास आवश्यक असलेले चिकाटी, 
आत्मपरीक्षि, नवीन नवीन प्रयत्न करण्यािी तयारी हे गुि अंगीकारण्यास तो तयार असतो. िूक सापडली 
असता ती जर दुरुस्त केली तर िुकािंा मागइ म्हिजेि सत्यािा मागइ ठरतो. 
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