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प्रस्तावना 
 
प्रस्त त प स्तक म्हिजे एका व्यापक अध्ययनािा भाग आहे. हे अध्ययन आध चनक मानवाच्या 

स्वभावरिनेशी चनगचडत आहे. तसेि, मानसशास्त्रीय आचि समाजशास्त्रीय घटकाचं्या परस्परावंर ज्या 
चियाप्रचतचिया होतात, त्यामंधून चनमाि होिाऱ्या समस्याशंीही हे अध्ययन चनगचडत आहे. या संबधंात मी 
अनेक वर्ष ेकाम करीत आलो आहे आचि हे अध्ययन पूिस होण्यास बराि दीघस कालावधी लागला असता. 
परंत  सध्याच्या राजकीय घडामोडी आचि त्याचं्याम ळे आध चनक ससं्कृतीच्या अत्यंत महान अशा 
उपलब्धींच्या बाबतीत संभविारे धोके मी पाचहले. स्वतंत्र व्यस्ट्ततत्व आचि व्यस्ट्ततमत्त्वािी अनन्यता याि त्या 
उपलब्धी होत. या घडामोडी व हे धोके याचं्याम ळे अचधक व्यापक अध्ययनाच्या संबधंातील काम खंचडत 
करण्यािा चविार मला करावा लागला. आपल्या य गातील सासं्कृचतक व सामाचजक अचरष्टाच्या दृष्टीने 
चनिायक ठरिाऱ्या त्या अध्ययनाच्या एका पैलूवर लक्ष कें चित करण्यािा चनिसय मला घ्यावा लागला. 
आध चनक मानवाच्या दृष्टीने स्वातंत्र्यािा अर्स कोिता, हाि तो पलूै होय. आपल्या संस्कृतीमधील मानवाच्या 
स्वभावरिनेिे अध्ययन जर पूिस झालेले असते आचि जर मी वािकाला अशा पूिस झालेल्या अध्ययनािा 
संदभस देऊ शकलो असतो, तर या प स्तकातील माझे काम अचधक सोपे झाले असते. कारि, स्वातंत्र्यािा 
अर्स पूिसपिे कळू शकतो तो फतत एकाि गोष्टीच्या आधाराने आचि ती गोष्ट म्हिजे आध चनक मानवाच्या 
समग्र स्वभावरिनेिे चवश्लेर्षि, ही होय. आहे त्या स्ट्स्र्तीत मला चवचशष्ट सकंल्पना व चनिसय यािंा वारंवार 
संदभस द्यावा लागला आहे. परंत  मला अचधक वाव चमळाला असता तर मी त्यािें चजततया पूिसपिे 
स्पष्टीकरि करू शकलो असतो, चतततया पूिसपिे मला त्यािें स्पष्टीकरि करिे शतय झालेले नाही. अत्यतं 
महत्त्वाच्या अशा इतर काही समस्याचं्या बाबतीत बोलावयािे तर अनेकदा मी फतत जाता जाता त्यािंा 
चनदेश करू शकलो आहे आचि काही वळेा तर त्यािंा अचजबात चनदेशही करता आलेला नाही. परंत  मला 
असे वाटते, की सध्याच्या अचरष्टािे आकलन होण्यासाठी मानसशास्त्राला जे काही योगदान करावयािे 
असेल ते त्याने चवनाचवलंब केले पाचहजे. अत्यावश्यक असलेल्या पूिसत्वािे त्यासाठी बचलदान कराव े
लागले, तर तेही त्याने केले पाचहजे. 

 
वतसमान समाजचित्राच्या संबधंात मानसशास्त्रीय चविारािें महत्त्व दाखवनू देिे, हे मानसशास्त्राला 

प्रमािापेक्षा अचधक महत्त्व चदल्यासारखे होत नाही, असे मला वाटते. व्यतती, चतच्या इच्छा व भीती, चतिे 
मनोचवकार व तकस शतती आचि भल्याब ऱ्याकडे होिाऱ्या चतच्या प्रवृत्ती हा सामाचजक प्रचियेिा मूलभतू घटक 
आहे. ज्याप्रमािे आपल्याला एखाद्या व्यततीिे आकलन करून घ्यावयािे असेल, तर आपि त्याला आकार 
देिाऱ्या ससं्कृतीच्या संदभाति त्याच्याकडे पाचहले पाचहजे, त्याप्रमािे आपल्याला सामाचजक प्रचियेिे 
गचतशास्त्र समजून घ्यावयािे असेल, तर आपि व्यततीमध्ये चियाशील असलेल्या मानसशास्त्रीय प्रचियािें 
गचतशास्त्र समजून घेतले पाचहजे. प्रस्त त गं्रर्ािा प्रचतपाद्य चवर्षय असा आहे : व्यस्ट्ततत्वीकरिािी प्रचिया 
घडून येण्यापूवी अस्ट्स्तत्वात असलेल्या समाजाच्या बंधनातूंन आध चनक मानव स्वतंत्र झाला आहे. ती बधंने 
त्याला एकसमयावच्छेदेकरून स रचक्षतता देत होती व त्याच्यावर मयादाही घालीत होती. त्या बधंनातूंन 
म तत होऊनही आध चनक मानवाला आपले स्वतंत्र व्यस्ट्ततत्व साकार करिे या भावात्मक अर्ाने स्वातंत्र 
प्राप्त झालेले नाही; म्हिजेि, आपल्या बौचिक, भावचनक व ऐंचिय अंतःशततींिा आचवष्ट्कार करिे, या 
अर्ाने त्याला स्वातंत्र्य प्राप्त झालेले नाही. स्वातंत्र्याने त्याला स्वतंत्रता व चववकेशीलता चमळवनू चदली हे 
खरे असले, तरी त्याने त्याला एकाकी बनचवले असून त्याद्वारे प्रितात र व द बसल बनचवले आहे. हा 
एकाकीपिा असह्य आहे आचि आता मानवाप ढे फतत दोनि पयाय उपस्ट्स्र्त आहेत. त्याने एक तर या 
स्वातंत्र्याच्या ओझ्यापासून पलायन करून नव्या बधंनातं व शरिागतीमध्ये अडकाव,े प्रकवा मानवािी 
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अनन्यता व स्वतंत्र व्यस्ट्ततत्व याचं्यावर अचधचित असलेल्या भावात्मक स्वातंत्र्याला पूिसपिे साकार 
करण्याच्या चदशनेे पावले टाकावीत. प्रस्त त गं्रर् हे एक उत्तर आहे असे म्हिण्यापेक्षा एक चनदान आहे; एक 
उपाय आहे असे म्हिण्यापेक्षा एक चवश्लेर्षि आहे, हे खरे आहे. तरी देखील त्यािा आमच्या कृतीच्या 
ओघावर पचरिाम होिार आहे. कारि, स्वातंत्र्यापासून पूिसपिे पळून जाण्याच्या चियेमागे जी कारिे 
असतात, त्यािें आकलन हे सवकंर्ष शततींवर चवजय चमळचवण्याच्या उदे्दशाने केल्या जािाऱ्या कोित्याही 
चियेमागिे पूवसगृहीत असते. 

 
– ई. एि. 
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जर मी माझ्यासाठी नसेन, तर माझ्यासाठी कोि असेल? जर मी फतत माझ्यासाठीि असेन, तर माझ्यात 
काय अर्स आहे? जर आता नसेल–तर केव्हा? 
 

टॅलम ड नावाच्या यह दी गं्रर्ातील म्हि 
णमश   नाह (उपदेश-संग्रह); अ ॅबट 

 
आम्ही त ला चनमाि केले आहे, ते चदव्य म्हिनूही नाही आचि पार्थर्व म्हिूनही नाही; मत्यस म्हिनूही 

नाही आचि अमत्यस म्हिूनही नाही. त ला त झ्या स्वतःच्या इच्छेन सार व सन्मानान सार त झा स्वतःिा चनमाता 
व रिनाकार होण्यािे स्वातंत्र्य असाव,े म्हिून आम्ही असे केले आहे. त झ्या स्वतःच्या इच्छेवर अवलंबनू 
असलेला चवकास व वृिी यािें देिे आम्ही फतत त लाि चदले. एका वैचिक जीवनािी बीजे तू स्वतःमध्ये 
धारि करतोस. 
 

पीको देल्ला णमिान्दोला 
ओिातीओ दे होणमनीस दीग्नीताते 

 
तेव्हा, अंतयामी असलेल्या आचि अचवच्छेद्य अशा मानवी हक्ाखेंरीज द सरे काहीही अपचरवतसनीय नाही. 

 
थॉमस जेिससन 
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प्रकिि पणहले 
 

स्वातंत्र्य–एक मानसशास्त्रीय समस्या ? 
 

राजकीय, आर्थर्क आचि आध्यास्ट्त्मक साखळदंडानंी मािसानंा जखडून टाकलेले आहे. य रोपिा 
व अमेचरकेिा आध चनक इचतहास हा अशा साखळदंडापंासून स्वातंत्र्य चमळचवण्याकचरता केल्या जािाऱ्या 
प्रयत्नाभोवती कें चित झालेला आहे. स्वातंत्र्याच्या लढाया लढल्या गेल्या, त्या ज्याचं्यावर ज लूम झालेला 
होता त्याचं्याकडून, ज्यानंा नवी स्वातंत्र्ये हवी होती त्याचं्याकडून; आचि त्या लढल्या गेल्या स्वतःकडे 
असलेल्या खास हक्ािें रक्षि करू पाहिाऱ्या लोकाचंवरूि. एक वगस विसस्वातून आपली स्वतःिी स टका 
करून घेण्यासाठी लढत होता. परंत , आपि एकंदरीत मानवी स्वातंत्र्यासाठीि लढत आहोत, असे त्याला 
वाटत होते. त्याम ळे तो वगस एका आदशाला आवाहन करू शकत होता; ज्याचं्यावर ज लूम झालेला आहे, 
अशा सवांमध्ये रूजलेल्या स्वातंत्र्याच्या आकाकें्षला आवाहन करू शकत होता. परंत  दीघसकालीन आचि 
अक्षरशः अखंडपिे िाललेल्या स्वातंत्र्यलढ्यात ज्या वगांनी एकेकाळी ज लमाशी झ ंज चदली, त्या वगांनी 
चवजयप्राप्तीनंतर स्वातंत्र्याच्या शत्रूंशी हातचमळविी केली आचि नव्या चवशरे्षाचधकारािें संरक्षि कराव,े असे 
त्यानंा वाटू लागले. 

 
अनेकदा पीछेहाट होऊनही, स्वातंत्र्याने लढाया प्रजकल्या आहेत. स्वातंत्र्याचवना जगण्यापेक्षा 

ज लमाचवरुि झ जं देत असताना मरिे हे अचधक िागंले, अशा दृढ चविासाने अनेक जि त्या लढायातं 
मृत्य म खी पडले. अशा प्रकारिा मृत्यू ही त्याचं्या स्वतंत्र व्यस्ट्ततमत्वािी अत्यंत स्पष्ट घोर्षिा होती. इचतहास 
जिू काही चसि करीत होता, की स्वतःिे स्वतः राज्य करिे, स्वतःिे चनिसय स्वतः घेिे आचि स्वतःला 
योग्य वाटेल तसा चविार करिे व अन भव घेिे, हे मानवाला शतय आहे. मानवाच्या अतंःशततींिा पूिस 
आचवष्ट्कार, हे ध्येय असून सामाचजक चवकास वगेाने त्या ध्येयाच्या चदशनेे िालला आहे, असे वाटत होते. 
आर्थर्क उदारमतवाद, राजकीय लोकशाही, धार्थमक स्वायत्तता आचि खाजगी जीवनातील 
व्यस्ट्ततस्वातंत्र्यवाद या तत्त्वानंी स्वातंत्र्याच्या आकाकें्षला वािा फोडली आचि त्यािवळेी त्यानंी 
मानवजातीला त्या आकाकं्षापूतीच्या अचधक जवळ आिल्यासारखे वाटू लागले. बधंने एकापाठोपाठ एक 
तोडली गेली. मानवाने चनसगािे विसस्व झ गारले होते आचि स्वतःला त्यािा स्वामी बनवले होते. त्याने 
ििसिे विसस्व झ गारले होते आचि सवकंर्ष राज्यािेही विसस्व झ गारले होते. व्यस्ट्ततस्वातंत्र्यािे उराशी 
बाळगलेले ध्येय प्राप्त करण्यासाठी बाह्य विसस्वािा नाश, ही केवळ आवश्यकि नव्हे, तर प रेशी अट आहे, 
असे वाटत होते. 

 
महाय ि हा अंचतम लढा असून त्यािी अखेर हा स्वातंत्र्यािा अचंतम चवजय आहे, असे अनेकानंी 

मानले होते. आधीि अस्ट्स्तत्वात असलेली लोकशाही राज्ये बळकट झाल्यासारखी चदसत होती, तर काही 
नव्या लोकशाही राज्यानंी ज न्या राजसत्तािंी जागा घेतली होती. परंत  काही वर्ष े जाताि ज्या नव्या 
राज्यपिती उदयास आल्या, त्यानंी शकेडो वर्षांच्या संघर्षानंतर ज्या गोष्टी प्रजकल्या आहेत, असे मानवानंा 
वाटत होते, त्या सवस गोष्टी नाकारल्या. कारि, चजच्यावर आपले चनयंत्रि नाही, अशा अचधकारशाहीप ढे 
मूठभर मािसे वगळता इतर सवांनी शरिागती पत्करिे, हेि या नव्या राज्यपितींिे मूलतत्त्व होते. या 
राज्यपितींनी मानवाच्या समग्र सामाचजक व वैयस्ट्ततक जीवनावर प्रभावीपिे आपली ह कमत प्रस्र्ाचपत 
केली. 
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एकाचधकारशाहीिा हा चवजय काही व्यततींच्या मारे्चफरूपिाम ळे घडून आला आहे आचि त्यािंा 
मारे्चफरूपिा योग्यवळेी त्यािंा अधःपात घडवनू आिेल. या चविारात प्रारंभी अनेक जि स ख मानत होते. 
आत्मसंत ष्ट असलेल्या इतरानंा असे वाटत होते, की इटलीच्या वा जमसनीच्या लोकानंा आवश्यक चतततया 
दीघस काळपयंत लोकशाहीिे प्रचशक्षि चमळालेले नाही आचि त्याम ळे त्यानंा पाश्चात्य लोकशाही राज्यातं 
असलेली राजकीय पचरपक्वता प्राप्त होईपयंत संत ष्ट वृत्तीने वाट पाहण्यास हरकत नाही. बह धा सवांत 
जास्त धोकादायक असलेला आिखी एक भ्रम असा, की चहटलरसारख्या लोकानंी प्रिंड राज्ययंत्रिेवर 
ताबा चमळवला तो फतत कपट व फसविूक याचं्या द्वारा, द सऱ्या कोित्याही मागाने नव्हे; ते व त्यािें 
बगलबचे्च केवळ जोरजबरदस्तीने राज्य करीत होते; सवस जनता ही चविासघात व दहशत यानंा बळी 
पडलेली असल्याम ळे चतला स्वतःिी अशी स्वतंत्र इच्छाि उरली नव्हती. 
 

त्यानंतर व्यतीत झालेल्या कालखंडात या चवधानातंील हेत्वाभास उघड झाला आहे. आपिासं हे 
कबूल कराव े लागले आहे, की जमसनीतील लक्षावधी लोकािें वडील स्वातंत्र्यासाठी लढण्यास चजतके 
उत्स क होते, चततकेि हे स्वतः स्वातंत्र्यावर पािी सोडण्यास उत्स क होते; स्वातंत्र्यािी इच्छा 
करण्याऐवजी ते त्याच्यापासून पळून जाण्यािे मागस शोधत होते; इतर लक्षावधी लोक उदासीन होते आचि 
स्वातंत्र्यािे संरक्षि हे लढण्याच्या वा मृत्यू पत्करण्याच्या पात्रतेिे आहे, असे त्यानंा वाटत नव्हते. आपि 
हेही कबूल करतो, की लोकशाहीप ढिा पेिप्रसंग ही काही खास इटलीतील वा जमसनीतील समस्या नाही, 
तर प्रत्येक आध चनक राष्ट्राला चतला तोंड द्याव े लागत आहे. मानवी स्वातंत्र्यािे शत्रू कोिती प्रतीके 
चनवडतात, हेही महत्त्वािे नाही. फॅचसझमला चवरोध करण्याच्या नावाखली स्वातंत्र्यावर घाला घातला 
काय, प्रकवा धडधडीत फॅचसझमच्या [जमसनीतील वा इटलीतील ह कूमशाहीच्या जातीिी राजवट चनर्थदष्ट करण्यासाठी मी फॅचसझम वा 
एकाचधकारशाही या शब्दािा प्रयोग करीत आहे. मला जेव्हा खास करून जमसन ह कूमशाही अचभपे्रत असेल, तेव्हा मी चतला नाझीवाद म्हिेन.] 
नावाखाली हल्ला केला काय, त्याम ळे स्वातंत्र्याला काही कमी धोका पोितो, असे होत नाही. जॉन ड्य ईने हे 
सत्य इततया जोरदारपिे माडंले आहे, की मी तो चविार त्याच्याि शब्दातं देत आहे. तो म्हितो, ‘चवदेशी 
सवेकर्ष राज्यािें अस्ट्स्तत्त्व ही काही आपल्या लोकशाहीला असलेली गंभीर भयसूिना नव्हे. ख द्द आपल्याि 
व्यस्ट्ततगत अचभवृत्ती आचि आपल्या स्वतःच्या संख्या यामंध्ये असलेल्या चवचशष्ट पचरस्ट्स्र्तीिे अस्ट्स्तत्त्व, ही 
खरी भयसूिना आहे. या पचरस्ट्स्र्तीनेि बाह्य अचधकारशाही, चशस्त, एकरूपता आचि परराष्टातील ‘नेत्या’ 
वर अवलंबून राहण्यािी वृत्ती यानंा चवजय चमळवनू चदला आहे. साहचजकि, य िके्षत्र देखील येरे्ि आहे–
आपल्याप्रमािे आचि आपल्या संस्र्ामंध्ये.’ [जॉन ड्य ई, स्वातंत्र्य आचि ससं्कृती (Freedom and Culture), अ लॅन आचि अस्ट्न्वन 
(Allen & Unwin), लंडन, १९४०.] 
 

आपली फॅचसझमशी लढा देण्यािी इच्छा असेल, तर आपि फॅचसझम म्हिजे काय, ते समजून 
घेतले पाचहजे. इच्छाम तती चविार आपिासं साहाय्यक ठरिार नाही. आचि आशावादी सूत्रांिे पठि हे 
भारतातील पजसन्यनृत्याच्या कमसकाडंाप्रमािे अप रे व चनरुपयोगी असल्यािे चसि होईल. 
 

ज्या आर्थर्क व सामाचजक पचरस्ट्स्र्तीने फॅचसझमला जन्म चदला आहे, त्या पचरस्ट्स्र्तीच्या 
समस्येबरोबरि आिखी एक मानवी समस्या असून ती समजून घेिे आवश्यक आहे. आध चनक मानवाच्या 
स्वभाव-रिनेतील काही गचतशील घटकािें चवश्लेर्षि करिे, हा या प स्तकािा उदे्दश आहे. त्या घटकानंीि 
फॅचसस्ट राष्ट्रातील मािसामध्ये स्वातंत्र्याला चतलाजंली देण्यािी इच्छा चनमाि केली आचि ख द्द 
आपल्यापकैी लक्षावधी लोकामंध्ये ते घटक अत्यंत चवस्तृत प्रमािात अस्ट्स्तत्वात आहेत. 
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आपि जेव्हा स्वातंत्र्यािा मानवी पैलू, शरिागतीिी आकाकं्षा आचि सते्तिी लालसा याचं्याकडे 
वळतो, तेव्हा चनमाि होिारे चवशरे्ष प्रश्न हे आहेत: एक मानवी अन भव म्हिनू स्वातंत्र्यािे स्वरूप काय 
आहे? स्वातंत्र्यािी इच्छा हे मानवी स्वभावाला अंगभतू असे काही तरी आहे काय? संस्कृचतचनरपेक्ष असा तो 
एक सवससामान्य अन भव आहे, की ते चवचशष्ट समाजात असलेल्या व्यस्ट्ततस्वातंत्र्याच्या प्रमािान सार चभन्नता 
पाविारे असे काही तरी आहे? स्वातंत्र्य केवळ बाह्य दबावािा अभाव आहे, की ते कशािे तरी भावात्मक 
अस्ट्स्तत्वही आहे? आचि तसे असेल, तर ते कशािे? स्वातंत्र्याच्या धडपडीला कारिीभतू होिारे असे 
समाजातील सामाचजक व आर्थर्क घटक कोिते आहेत? स्वातंत्र्य  हे मानवाला पेलिार नाही इतके जड 
असे ओझे होऊ शकते काय? ते असे काही तरी आहे काय, की ज्याच्यापासून तो पळून जाण्यािा प्रयत्न 
करतो? मग स्वातंत्र्य हे अनेकाचं्या दृष्टीने उराशी बाळगलेले ध्येय असते, तर इतरानंा त्यािा धाक वाटतो, 
हे असे का? 
 

स्वातंत्र्याच्या उपजत आकाकें्षबरोबरि, बह धा शरिागतीिीही उपजत इच्छा अस्ट्स्तत्वात नसते 
काय? आचि जर नसेल तर आज अनेकाचं्या मनात नेत्याप ढे शरिागती पत्करण्यािे जे आकर्षसि आढळते 
त्यािे स्पष्टीकरि आपि कसे करिार? शरिागती ही नेहमी प्रकट अचधकारशाहीप ढेि पत्करली जाते 
काय? की, कतसव्य वा सद्सचद्ववकेब िी याचं्यासारख्या आंतरीकृत सत्ता, मनातील अचनवार प्रवृत्ती, प्रकवा 
लोकमतासारख्या अनाचमक सत्ता याचं्याप ढेही शरिागती पत्करली जाते? शरिागती पत्करण्यात एक छ पे 
समाधान असते काय? आचि त्यािे स्वरूप काय असते? 
 

मानवामंध्ये कधीही तृप्त न होिारी अशी सत्तालालसा चनमाि होते, ती कशाम ळे? ती त्याचं्या 
जीवनावश्यक उत्साहािी शतती असते, की जीवन उत्स्फूतसपिे व पे्रमळपिे अन भवण्याच्या बाबतीतील 
मूलभतू द बसलता व असमर्सता असते? या धडपडीमागच्या शततीला कारिीभतू होिारी मानसशास्त्रीय 
पचरस्ट्स्र्ती कोिती? आचि स्वतः ती मानसशास्त्रीय पचरस्ट्स्र्ती चजच्यावर आधारलेली असते, ती सामाचजक 
पचरस्ट्स्र्ती कोिती? 
 

स्वातंत्र्यािी मानवी बाजू आचि एकाचधकारशाही यािें चवश्लेर्षि आपल्याला एका सामान्य 
समस्येिा चविार करावयास लावते. ती समस्या म्हिजे सामाचजक प्रचियेमध्ये कृतीशील शततींच्या रूपाने 
मानसशास्त्रीय घटकाकंडून पार पाडली जािारी भचूमका होय. आचि ही गोष्ट सरतेशवेटी आपिासं आिखी 
एका समस्येकडे घेऊन जाते. ती समस्या म्हिजे सामाचजक प्रचियेमध्ये होिारी मानसशास्त्रीय, आर्थर्क 
आचि सैिाचंतक घटकािंी अन्योन्यचिया होय. फॅचसझमने मोठ्या राष्ट्रावंर घातलेल्या मोचहनीिे स्वरूप 
समजून घेण्यािा कोिताही प्रयत्न हा आपल्याला मानसशास्त्रीय घटकािंी भचूमका जािून घेण्यास भाग 
पाडतो. कारि, आपि येरे् ज्या एका राज्यपितीिे चवविेन करीत आहोत, ती पित तत्त्वतः स्वचहताच्या 
तकस संगत शततींना आवाहन करीत नाही, तर मानवातील राक्षसी शततींना जागतृ व गचतशील करते. या 
शतती अस्ट्स्तत्वात नाहीत प्रकवा चनदान फार पूवी नष्ट झाल्या आहेत असे आपि मानत होतो. आत्मचहतािी 
भावना आचि त्यान सार कृती करण्यािी क्षमता यानंी ज्यािे आिरि चनधाचरत केलेले आहे, असा एक स ज्ञ 
प्रािी, हे गेल्या काही शतकातंील मानवािे आपल्याला पचरचित असलेले चित्र होय. सते्तिी लालसा आचि 
वैरभावना या मानवातील पे्ररक शतती आहेत, हे ओळखिाऱ्या हॉब्जसारख्या लेखकानंी देखील या शततीिे 
अस्ट्स्तत्व हा स्वचहताच्या भावनेिा तकस श ि पचरिाम आहे, असे स्पष्टीकरि केले आहे. कारि, सवस मानव 
समान असतात; अर्ाति, त्यानंा स खािी इच्छाही समानि असते. परंत  त्या सवांना समप्रमािात संत ष्ट 
करण्याइतकी संपत्ती उपलब्ध नसल्याम ळे ते अपचरहायसपिे एकमेकाशंी झगडा करतात आचि 
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आपल्याजवळ सध्या जे काही आहे, त्यािा भचवष्ट्यात उपभोग घेता यावा, म्हिनू त्यानंा सत्ता हवीशी वाटू 
लागते. परंत  हॉब्जिे हे चित्रि गतार्स झाले. पूवीच्या राजकीय व धार्थमक राज्यकत्यांिी सत्ता मोडून 
काढण्यात मध्यमवगाला जसजसे अचधक यश चमळाले, चनसगावर प्रभ त्व चमळचवण्यात मािसानंा जसजशी 
अचधक सफलता चमळाली आचि लक्षावधी व्यस्ट्तत आर्थर्क दृष्ट्या जसजशा अचधक स्वावलंबी बनल्या, 
तसतसा जग चविारी आहे आचि मानव हा तत्त्वतः एक स ज्ञ प्रािी आहे, असा चविास वाढत िालला. 
मानवी स्वभावातील काळ्याक ट्ट आचि राक्षसी शतती मध्यय गीन अर्वा इचतहासातील त्यातूनही आधीच्या 
कालखंडातंील असल्यािे मानले गेले आचि ज्ञानािा अभाव प्रकवा धूतस राजे व प रोचहत याचं्या कपटी 
योजनातं त्यािें मूळ असल्यािी स्पष्टीकरिे चदली गेली. 
 

या कालखंडाकंडे वळून पाहताना, ज्यािा धाक केव्हाि सपंलेला आहे, अशा एखाद्या 
ज्वालाम खीकडे वळून पाचहल्यासारखे वाटत होते. आध चनक लोकशाहीच्या उपलब्धींनी सवस द ष्ट शतती नष्ट 
केल्या आहेत, अशा भावनेने स रचक्षतता व चनधास्तपिा वाटत होता. एखाद्या आध चनक शहरातील 
स प्रकाचशत रस्त्यापं्रमािे जग तेजस्वी व स रचक्षत वाटत होते. य िे म्हिजे ज न्या काळािें शवेटिे अवशरे्ष 
आहेत आचि य िािा शवेट करण्यासाठी आिखी फतत एक य ि हव,े असे वाटत होते. आर्थर्क पेिप्रसंग हे 
अपघात आहेत, असे मानले जात होते. अर्ात, हे अपघात घडण्यािी चिया एका चनचश्चत चनयचमतपिाने 
िालूि होती. 
 

जेव्हा फॅचसझम सते्तवर आला, तेव्हा बह तेक लोकािंी सैिाचंतक व व्यावहाचरक अशा दोन्ही दृष्टींनी 
त्यासाठी तयारी नव्हती. मािूस द ष्टतेकडे इतका कल, सते्तिी इतकी लालसा, द बसलाचं्या हक्ािंी इतकी 
उपेक्षा प्रकवा शरिागतीिी इतकी उत्कंठा दाखव ूशकेल, यावर त्यािंा चविास बसू शकत नव्हता. उफाळू 
पाहिाऱ्या ज्वालाम खीच्या गडगडािी जािीव फतत र्ोड्यानंाि आली होती. नीत्शनेे एकोचिसाव्या 
शतकातील आत्मसतं ष्ट आशावाद ढवळू काढला होता. मातससनेही एका वगेळ्या पितीने तेि केले होते. 
आिखी एक इशारा काहीसा उचशरा फ्रॉइडकडून आला होता. आता हे खरे आहे, की त्याला आचि त्याच्या 
बह तेक चशष्ट्यानंा समाजात काय घडत असते, यािी फतत अत्यंत साधी समज होती आचि त्याने सामाचजक 
समस्यानंा लागू केलेली बह तेक तत्त्व े म्हिजे चदशाभलू करिारी चवधाने होती. तरी देखील, व्यततीच्या 
भावनात्मक व मानचसक चवक्षोभाचं्या घटनाकंडे आपले लक्ष वधूेन घेऊन त्याने आपिासं त्या 
ज्वालाम खीच्या चशखरावर नेले आचि त्याच्या उकळत्या म खात डोकावावयास लावले. 
 

मानवी वतसनाच्या अंशािें स्वरूप चनचश्चत करिाऱ्या तकस चवसंगत व अबोध शततींिे चनरीक्षि व 
चवश्लेर्षि याचं्याकडे लक्ष देण्याच्या बाबतीत फ्रॉइड आपल्या आधीच्या सवांपेक्षा प ढे गेला. आध चनक 
ब चिवादाने मानवी स्वभावातील ज्या भागाच्या अस्ट्स्तत्वाकडे द लसक्ष केले होते, त्या तकस चवसंगत व अबोध 
भागावरील आवरिे त्याने व आध चनक मानसशास्त्रातील त्याच्या अन यायानंी दूर केली; एवढेि नव्हे, तर 
त्याने असेही दाखवनू चदले, की या तकस चवसंगत घटना चवचशष्ट चनयमािें पालन करतात आचि स्वप्नािंी व 
शारीचरक लक्षिािंी भार्षा आचि त्याबरोबरि मानवी वतसनातील तकस चवसंगती समजून घेण्यास चशकचवले. 
त्याने असे शोधून काढले, की या तकस चवसंगती आचि व्यततीच्या स्वभावािी समग्र जडिघडि म्हिजे 
चवचशष्ट प्रकारच्या प्रचतचिया आहेत. त्या बाह्य जगािे पडलेले प्रभाव आचि चवशरे्षतः अगदी लहानपिी 
पडलेले प्रभाव याचं्या चवरूि झालेल्या प्रचतचिया होत. 
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परंत  फ्रॉइड हा आपल्या संस्कृतीच्या स्वभावधमाने इतका भारावलेला होता, की तो त्या ससं्कृतीने 
घालून चदलेल्या चवचशष्ट सीमापंलीकडे जाऊ शकला नाही. अगदी आजारी व्यततीला समजून घेण्याच्या 
बाबतीत देखील याि सीमा त्याच्या मयादा बनल्या. सवससामान्य व्यतती आचि समाजजीवनात कायसरत 
असलेल्या तकस चवसंगत घटना यानंा समजून घेण्याच्या बाबतीत त्यानंीि त्यािी आकलनशतती बाचधत 
केली. 
 

हे प स्तक समग्र सामाचजक प्रचियेतील मानसशास्त्रीय घटकाचं्या भचूमकेवर भर देत आहे आचि हे 
चवश्लेर्षि फ्रॉइडच्या काही मलूभतू शोधावंर आधारलेले आहे. चवशरे्षतः मानवी स्वभावातील अबोध शततींिा 
व्यापार आचि त्या शततींिे बाह्य प्रभावावंर असलेले परावलंचबत्व या दोन गोष्टींशी संबंचधत अशा शोधावंर ते 
चवश्लेर्षि आधारलेले आहे. त्याम ळेि, मला असे वाटते, की आमच्या दृचष्टकोिािी काही सामान्य तत्त्व े
प्रारंभापासूनि माहीत असिे आचि त्याबरोबरि हा दृचष्टकोि व फ्रॉइडपंर्ीय अचभजात सकंल्पना [फ्रॉइडच्या 
चसिातंाच्या मूलभतू उपलब्धींवर आधारलेला असूनही अनेक महत्त्वपूिस बाबतींत फ्रॉइडहून चभन्न असलेला असा एक मनोचवश्लेर्षिात्मक दृचष्टकोि 
दोन प स्तकातं आढळतो; ती प ढीलप्रमािे– 
 
 कॅरेन हॉनी, मनोचवश्लेर्षिातील नव्या वाटा, केमन पॉल, लंडन, १९३९ 
 
 हॅरी स्टॅक सचलव्हन, आध चनक मानसोपिाराच्या कल्पना-चवल्यम अ ॅलन्सन व्हाईट याचं्या स्मृचतप्रीत्यर्स झालेली पचहली व्याख्यानमाला, 

मानसोपिार, १९४०, भाग ३, िमाकं १; 
 
 या दोन लेखकािें अनेक बाबतींत मतभदे असले, तरी या चठकािी माडंलेला दृचष्टकोि हा त्या दोघाचं्याही दृचष्टकोिाशंी बऱ्याि प्रमािात 

समान आहे.] यातील म ख्य भेदही प्रारंभापासूनि माहीत असिे, हे वािकाला साहाय्यक ठरेल. 
 

मानव व समाज यातं एक मलूभतू दै्वत आहे, हा परंपरागत चविास आचि मानवी स्वभाव द ष्ट आहे, 
हे परंपरागत तत्त्वही फ्रॉइडने मान्य केले. त्याच्या मते मानव मूलतः समाजचवरोधी आहे. समाजाने त्याला 
मािसाळचवले पाचहजे; काही जैचवक आचि जैचवक असल्याम ळेि ज्यािें चनमूसलन करता येत नाही, अशा 
पे्ररिािें प्रत्यक्षरीत्या समाधान करण्यािी त्याला परवानगी चदली पाचहजे. परंत  प्राम ख्याने समाजाने 
मानवाला स संस्कृत केले पाचहजे आचि ित राईने त्याच्या मूलभतू आवगेावंर चनयंत्रि ठेवले पाचहजे. 
समाजाने केलेल्या नैसर्थगक आवगेांच्या या चनयंत्रिािा पचरिाम म्हिून काही तरी अद भ त घडते. 
दडपलेल्या पे्ररिािें सासं्कृचतक दृष्ट्या मौल्यवान असलेल्या उद्यमामंध्ये रूपातंर होते आचि अशा रीतीने या 
पे्ररिा संस्कृतीिे मानवी अचधिान बनतात. दडपिातून स संस्कृत वतसनामध्ये झालेले हे अद भ त रूपातंर 
व्यतत करण्यासाठी फ्रॉइडने उदात्तीकरि हा शब्द चनवडला आहे. उदात्तीकरिाच्या क्षमतेपेक्षा दडपिािे 
प्रमाि जास्त असेल, तर व्यतती चवकृत बनतात आचि मग दडपि कमी करण्यािी परवानगी द्यावी लागते. 
तर्ाचप, सामान्यतः, मानवी पे्ररिािें समाधान आचि ससं्कृती यामंध्ये व्यस्त संबंध असतो. दडपि अचधक 
असेल, तर संस्कृतीही अचधक असते (आचि मज्जाचवकृत चवक्षोभािंा धोकाही असतो.) फ्रॉइडच्या चसिातंात 
व्यततीिे समाजाशी असलेले नाते तत्त्वतः स्ट्स्र्चतशील असते. व्यतती तत्त्वतः तीि राहते. समाज चतच्या 
नैसर्थगक पे्ररिावंर अचधक दडपि लादतो (आचि अशा रीतीने अचधक उदात्तीकरिािी जबरदस्ती करतो) 
प्रकवा चतला अचधक इच्छापूतीिी परवानगी देतो (आचि अशा रीतीने संस्कृतीिा त्याग केला जातो). ज्या 
प्रमािात हे सवस घडते, त्याि प्रमािात व्यतती बदलते. 
 

आधीच्या मानसशास्त्रज्ञानंी मान्य केलेल्या मानवाच्या तर्ाकचर्त मलूभतू सहज प्रवृतींप्रमािेि, 
फ्रॉइडिी मानवी स्वभावचवर्षयीिी धारिा ही तत्त्वतः आध चनक मानवात आढळिाऱ्या सवांत महत्त्वाच्या 
पे्ररिािें प्रचतप्रबब होती. फ्रॉइडच्या दृष्टीने त्याच्या ससं्कृतीमधील व्यतती ही ‘मन ष्ट्यमात्रा’ िी प्रचतचनधी होती 
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आचि आध चनक समाजातील मानवािी वैचशष्ट्ये असलेले असे मनोचवकार व प्रिताभाव म्हिजे मानवाच्या 
जैचवक रिनेत रूजलेल्या शतती आहेत, अशा दृष्टीने त्याचं्याकडे पाचहले जात होते. 
 

या म द्द्यािी अनेक उदाहरिे देता येतील. (उदा-आज आध चनक मानवात अस्ट्स्तत्वात असलेल्या 
वैरभावनेिे सामाचजक अचधिान, ईचडपस गंड, चस्त्रयामंधील तर्ाकचर्त खच्चीकरि गंड यासंारखी). 
तर्ाचप, मानवािी एक सामाचजक प्रािी म्हिून जी संकल्पना आहे, त्या समग्र संकल्पनेशी चनगचडत 
असल्याम ळे चवशरे्षत्वाने महत्वपूिस असलेले असे आिखी फतत एकि उदाहरि मी देऊ इस्ट्च्छतो. फ्रॉइड 
नेहमी मानवचवर्षयक चविार करतो, तो त्यािे इतराशंी कोिते संबधं आहेत त्याचं्या अन रोधानेि; परंत  
फ्रॉइडच्या दृष्टीने हे संबधं इतराशंी असलेल्या आर्थर्क संबंधासंारखेि असतात. हे आर्थर्क संबंध म्हिजे 
भाडंवलशाही समाजातील व्यततीिे वैचशष्ट्य असते. प्रत्येक मन ष्ट्य, एक स्वतंत्र व्यतती म्हिून, स्वतःच्या 
जबाबदारीवर व स्वतःसाठी काम करीत असतो आचि तो मूलतः इतराचं्या सहकायाने काम करीत नसतो. 
पि तो काही एखादा रॉचबन्सन िूसो नव्हे; चगऱ्हाईक म्हिून, सेवक म्हिनू प्रकवा मालक म्हिून त्याला 
इतरािंी गरज असते. त्याला खरेदी-चविी करावी लागते, देवघेव करावी लागते. बाजारपेठ ही या 
संबंधानंा चनयचमत करते, मग ती बाजारपेठ वस्तंूिी असो, वा श्रमािी असो. अशा रीतीने मूलतः एकटी व 
स्वावलंबी अशी व्यतती खरेदी-चविी करिे या उचद्दष्टािे साधन म्हिून इतराशंी आर्थर्क संबंध जोडते. 
फ्रॉइडिी मानवी संबधंाचंवर्षयीिी सकंल्पना तत्त्वतः हीि आहे. ज्यांिी तृप्ती करिे आवश्यक आहे, अशा 
जैचवक पे्ररिानंी पूिसपिे सज्ज झालेल्या स्वरूपात व्यतती आढळते. त्या पे्ररिािंी तृप्ती करण्यासाठी व्यतती 
इतर ‘पदार्ा’ शी आपला सबंंधजोडते. अशा रीतीने, इतर व्यतती या नेहमी मािसाच्या स्वतःच्या उचद्दष्टािे 
साधन असतात. हे उचद्दष्ट म्हिजे मानव इतराचं्या संबधंात येण्यापूवीि त्याच्यामध्ये ज्या पे्ररिा चनमाि 
झालेल्या असतात, त्यािंी तृप्ती होय. फ्रॉइडच्या दृष्टीने मानवी संबधंािे कायसके्षत्र, हे बाजारपेठेशी समान 
असते. जैचवक गरजाचं्या पूतीिी देवघेव, हे त्यािे स्वरूप असते. त्या देवघेवीत इतर व्यततीशी असलेला 
संबंध हा नेहमी एका उचद्दष्टािे साधन असतो; तो स्वतःि उचद्दष्ट आहे, असे मात्र कधीि घडत नाही. 
 

प्रस्त त प स्तकात केलेले चवश्लेर्षि हे फ्रॉइडच्या दृचष्टकोिाच्या चवरूि असून ते एका गृहीतकावर 
आधारलेले आहे. हे गृहीतक प ढीलप्रमािे आहे : व्यततीिी जगाशी असलेली चवचशष्ट प्रकारिी सबंिता ही 
मानसशास्त्रािी म ख्य समस्या आहे. सहज प्रवृत्तीतून चनमाि झालेल्या एखाद-द सऱ्या गरजेिी स्वतःप रती 
पूती वा त्या बाबतीतील वैफल्य, ही ती समस्या नव्हे. तसेि, मानव व समाज याचं्यातील संबधं हा 
स्ट्स्र्चतशील स्वरूपािा नाही, या गृहीतकावरही ते चवश्लेर्षि आधारलेले आहे. अशी काही स्ट्स्र्ती नाही, की 
एका बाजूला जिू काही चनसगाने चवचशष्ट पे्ररिानंी सज्ज केलेला मानव आपल्याप ढे आहे, आचि द सऱ्या 
बाजूला त्याच्यापासून काही तरी वगेळा असलेला व या उपजत प्रवृत्तींना सफल वा चवफल करिारा असा 
समज आहे. भकू, तहान, लैं चगक वासना यासंारख्या चवचशष्ट गरजा या मन ष्ट्यमात्रामंध्ये समान आहेत, हे 
जरी खरे असले, तरी पे्रम व दे्वर्ष, सत्तालालसा व शरिागतािंी उत्कंठा, इंचियस खािा आस्वाद आचि 
त्यािी भीती यासंारख्या झालेल्या असतात. मानवाच्या सवांत स ंदर आचि सवांत घािेरड्या प्रवृत्ती या 
मानवाच्या स चनचश्चत व जैचवक रीत्या प्राप्त झालेल्या स्वभावािा भाग नाहीत, तर त्या मानवाला चनमाि 
करिाऱ्या सामाचजक प्रचियेिे फचलत आहेत. द सऱ्या शब्दातं सागंायिे झाले तर समाज हा काही फतत 
दडपिािे कायस करीत नाही–अर्ात, तो ते कायसही करतोि–तर त्याच्याजवळ सजृनात्मक कायस देखील 
असते. मािसािा स्वभाव, त्यािे मनोचवकार आचि प्रिताभाव ही संस्कृतीिी फळे आहेत. वस्त तः, मािसू 
स्वतःि अखंड अशा मानवी धडपडीिी सवांत महत्त्वािी चनर्थमती व उपलब्धी असून, त्या धडपडीच्या 
वृत्तनोंदिीलाि आपि इचतहास म्हित असतो. 
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मानवाच्या चनर्थमतीिी इचतहासातील ही प्रचिया समजून घेिे, हेि तर सामाचजक मानसशास्त्रािे 
कायस आहे. एक ऐचतहाचसक य ग जाऊन द सरे य ग आल्यानंतर मानवी स्वभावात चनचश्चत असे चवचशष्ट बदल 
का होतात? प नरुज्जीवन–य गािी प्रकृती मध्यकालीन य गापेंक्षा वगेळी का आहे? मततेदारी असलेल्या 
भाडंवलशाहीमधील मानवािी स्वभावरिना एकोचिसाव्या शतकातील मानवाच्या स्वभावरिनेपेक्षा वगेळी 
का आहे? बऱ्यावाईट अशा नव्या क्षमता व नव े मनोचवकार का जन्माला येतात, यािे सामाचजक 
मानसशास्त्राने स्पष्टीकरि केले पाचहजे. अशा रीतीने, उदाहरिि द्यावयािे झाले, तर आपल्याला असे 
आढळते, की प नरुज्जीवनाच्या कालखंडापासून ते आपल्या कालखंडापयंत मािसे कीतीच्या ज्वलंत 
महत्त्वाकाकें्षने झपाटलेली आहेत, परंत  आज इतकी स्वाभाचवक वाटिारी ही धडपड मध्यय गीन 
समाजातील मानवात जवळजवळ नव्हतीि. [पहा–जॅकोब वकस –हाटस, इटलीतील प नरुज्जीवन ससं्कृती. 
 

अ ॅलन आचि अस्ट्न्वन, लंडन, १९२१, प.ृ १३९ पासून प ढे. 
 
(Jacob Burckhardt, The Civilization of the Renaissance in Italy, Allen & Unwin, London, 1921, P. 139 ff.] पूवी 

मािसाजंवळ नसलेले चनसगससौंदयािे भान त्यानंी याि कालखंडात चवकचसत केले. [चकत्ता, प.ृ २९९ पासून प ढे.] 
चशवाय, उत्तरेकडील य रोपीय राष्ट्रातं, सोळाव्या शतकानंतर, मानवाने कायस करण्यािी अचनवार आकाकं्षा 
चवकचसत केली. त्या पूवीच्या कालखंडातील स्वतंत्र मानवात या आकाकें्षिा अभाव होता. 
 

परंत  इचतहासाने मानवािी चनर्थमती केली, एवढेि सत्य नसून, मानवानेही इचतहासािी चनर्थमती 
केली आहे. या चवरोधाभासािा उलगडा करिे, हे सामाचजक मानसशास्त्रािे कायसके्षत्र आहे. [पहा–जे डॉलडस, के 
मॅनहेम आचि एि. डी. लास्वेल या समाजशास्त्रज्ञािें लेखन आर. बेनेचडतट, जे. हॅलोवेल, आर. प्रलटन, एम. मीड, ई. सॅचपर आचि ए. कार्थडनर या 
मानवशास्त्रज्ञानंी मनोचवश्लेशर्षिसलं्पनािें मानवशास्त्राला केलेले अन योजन.] मनोचवकार, इच्छा, प्रिताभाव हे सामाचजक 
प्रचियेिे फचलत म्हिून कसे बदलतात व चवकचसत होतात, एवढेि नव्हे, तर अशा पितीने चवचशष्ट 
स्वरूपात साकार झालेल्या मानवाच्या शतती या स्वतः आपल्यातफे कशा उत्पादक शतती बनतात आचि 
सामाचजक प्रचियेला आकार देतात, हे दाखचविे हे त्या शास्त्रािे कायस आहे. अशा रीतीने उदाहरिि द्यायिे 
झाले तर कीती व सफलता यािंी आकाकं्षा आचि काम करण्यािी पे्ररिा या अशा शतती आहेत, की 
ज्याचं्याचवना आध चनक भाडंवलशाही चवकचसत होऊ शकली नसती. आध चनक व्यापारी व औद्योचगक 
प्रिालीच्या काही सामाचजक व आर्थर्क गरजा आहेत. वर उल्लेचखलेल्या आचि इतर अनेक मानवी 
शततींच्या अभावी त्या गरजानंा अन सरून काम करण्यासाठी आवश्यक असलेली िालना मानवाला 
चमळाली नसती. 
 

आम्ही जे काही म्हटले आहे, त्यावरून या प स्तकात प्रस्त त केलेला दृचष्टकोि हा फ्रॉईडच्या 
दृचष्टकोिाहून चभन्न असल्यािे स्पष्ट होते. फ्रॉईडने लावलेल्या इचतहासाच्या अर्ाशी या दृचष्टकोिािा 
जबरदस्त मतभेद आहे. फ्रॉईडच्या मते इचतहास म्हिजे स्वतः सामाचजक दृष्ट्या अचभसचंहत न झालेल्या 
मानसशास्त्रीय पे्ररिािें फचलत होय. जे चसिातं सामाचजक प्रचियेतील एक गचतशील तत्त्व असलेल्या 
मानवी घटकािी भचूमका उपेचक्षतात, त्या चसिातंाशंीही या दृचष्टकोिािा चततकाि जबरदस्त मतभेद आहे. 
समाजशास्त्रातून मानसशास्त्रीय समस्यानंा वगळण्यािी इच्छा उघडपिे बाळगिारे असे काही समाजशास्त्रीय 
चसिातं आहेत. (द्यरूकेमिे आचि त्याच्या संप्रदायािे चसिातं या प्रकारिे आहेत.) प्रस्त त चटकेिा रोख हा 
काही फतत या चसिातंाकंडेि नाही. तर कमी जास्त प्रमािात वतसनबाबी मानसशास्त्रािा रंग ल्यालेल्या 
चसिातंाकडेही आहे. या सवस चसिातंानंा समान असलेले गृहीतक असे आहे, की मानवी स्वभावाला त्यािी 
स्वतःिी अशी गचतशीलता नाही आचि नव्या सासं्कृचतक आदशाशी ज ळवनू घेताना नव्या सवयींिा जो 
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चवकास होतो, त्या चवकासाच्या भारे्षत मानसशास्त्रीय बदलािें स्वरूप समजून घेतले पाचहजे. हे चसिातं 
जरी मानसशास्त्रीय घटकाचवर्षयी बोलत असले, तरी त्यािवळेी ते त्याला सासं्कृचतक आदशाच्या छायेिे 
स्वरूप देतात. फ्रॉइडने ज्यािा पाया घातला, ते गचतशील मानसशास्त्रि तेवढे मानवी घटकाला शास्ट्ब्दक 
महत्त्व देण्याऐवजी अचधक काही करू शकते. मानवी स्वभाव जरी स्ट्स्र्र नसला, तरी त्याच्या 
समायोजनक्षमतेला अतं नाही, असे मात्र आपि मानू शकत नाही; तसेि, स्वतःिी अशी मानसशास्त्रीय 
गचतशीलता चनमाि करण्याऐवजी कोित्याही पचरस्ट्स्र्तीशी स्वतःला ज ळवनू घेण्यास तो समर्स असतो, 
असेही आपि मानू शकत नाही. मानवी स्वभाव हा जरी ऐचतहाचसक उत्िातंीिे फचलत असला, तरी 
त्याचं्यामध्ये चवचशष्ट अशा अगंभतू यंत्रिा व चनयम असतात आचि त्यािंा शोध घेिे, हे मानसशास्त्रािे कायस 
आहे. 
 

इतका वळेपयंत जे काही साचंगतले आहे त्यािे आचि त्यािबरोबर जे काही साचंगतले जािार आहे 
त्यािेही पूिस आकलन व्हाव,े यासाठी या चठकािी समायोजन या संकल्पनेिी ििा करिे आवश्यक आहे, 
असे वाटते. त्यािबरोबर, मानसशास्त्रीय यंत्रिा आचि चनयम यािंा आम्ही काय अर्स घेतो, यािे 
स्पष्टीकरिही याि ििेतून चदले जात आहे. 
 

स्ट्स्र्चतशील व गचतशील समायोजनातंील फरक दाखचविे उपय तत आहे, असे वाटते. स्ट्स्र्चतशील 
समायोजन म्हिजे आमच्या मते आदशांशी झालेले अशा प्रकारिे समायोजन, की जे समग्र स्वभावरिना 
जशीच्या तशी ठेवते आचि फतत एखाद्या नव्या सवयीिा स्वीकार दशसचवते. भोजनािी चिनी पित सोडून 
काटा व स री वापरण्याच्या पाश्चात्य सवयीकडे वळिे, हे अशा प्रकारच्या समायोजनािे एक उदाहरि होय. 
अमेचरकेत येिारा चिनी मन ष्ट्य या नव्या पितीशी स्वतःला ज ळवनू घेईल, परंत  स्वतः या समायोजनािा 
त्याच्या व्यस्ट्ततमत्त्वावर काहीि पचरिाम होत नाही; ते नव्या पे्ररिा व स्वभावधमस यानंा जागतृ करीत नाही. 
 

गचतशील समायोजनाने आम्ही कोित्या प्रकारिे समायोजन चनर्थदष्ट करीत आहोत, यािे उदाहरि 
प ढीलप्रमािे देता येईल. एखादा म लगा आपल्या कडक व धाकदपया दाखचविाऱ्या वचडलाचं्या आज्ञापं ढे 
नमतो आचि एक ‘िागंला’ म लगा बनतो, त्यावळेी अशा प्रकारिे समायोजन घडून येते. तो म लगा 
वचडलानंा इतका भीत असतो, की तो द सरे काही करूि शकत नाही. तो ज्यावळेी पचरस्ट्स्र्तीच्या गरजाशंी 
स्वतःला ज ळवनू घेत असतो, त्यावळेी त्याच्यात काही तरी घडत असते. त्याच्या मनात आपल्या 
वचडलाचंवर्षयी तीव्र वैरभावना वाढील लागण्यािी शतयता असते. परंत  ती भावना व्यतत करिे वा चतिी 
जािीव होिे, हे देखील अत्यंत धोकादायक असल्याम ळे तो चतिे दमन करतो. परंत  चजिे दमन झालेले 
आहे, अशी ही वैरभावना स्पष्ट नसली तरी ती त्याच्या स्वभावरिनेतील एक गचतशील घटक ठरते. ती 
कदाचित नवी प्रिता चनमाि करेल आचि पूवीपेक्षाही अचधक शरिागती वाढवले. कदाचित ती एक अस्पष्ट 
प्रचतकार स रू करेल. त्या प्रचतकारािा रोख कोित्याही एखाद्या चवचशष्ट व्यततीकडे नसेल, पि काहीसा 
सवससामान्य जीवनाकडेि असेल. पचहल्या उदाहरिाप्रमािेि येरे्ही मन ष्ट्य चवचशष्ट अशा बाह्य पचरस्ट्स्र्तीशी 
स्वतःला ज ळवनू घेत असला, तरी या प्रकारिे समायोजन त्याच्यामध्ये काही तरी नवीन चनमाि करते. 
नव्या पे्ररिा व नव ेप्रिताभाव जागृत करते. प्रत्येक मज्जाचवकृती ही अशा गचतशील समायोजनािे उदाहरि 
असते. हे समायोजन तत्त्वतः चवचशष्ट अशा (खास करून अगदी लहानपिच्या) बाह्य पचरस्ट्स्र्तीशी असते. 
ही पचरस्ट्स्र्ती स्वतः तकस चवसंगतींनी य तत असते आचि सामान्यपिे बोलावयािे झाले तर त्या म लाच्या 
वाढीला व चवकासाला प्रचतकूल असते. त्यािप्रमािे मज्जाचवकृत दृश्यघटनाशंी (त्यानंा मज्जाचवकृत असे का 
म्हिू नये, यािी ििा नंतर केली जाईल) ज्यािंी त लना करता येईल, अशा काही सामाचजक व 
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मानसशास्त्रीय दृश्यघटना असतात. उदा. समाजाच्या काही गटातूंन आढळिारी चवध्वसंक व 
परपीडनप्रवृत्तीच्या जोरदार आवगेािंी उपस्ट्स्र्ती म्हिजे अशा प्रकारच्या घटना होत. या दृश्यघटना म्हिजे 
तकस चवसंगत व मािसाच्या चवकासाला बाधक असलेल्या सामाचजक पचरस्ट्स्र्तीशी केल्या जािाऱ्या गचतशील 
समायोजनािे उदाहरि होत. 
 

कोित्या प्रकारिे समयोजन घडून येते या प्रश्नाबरोबरि इतर काही प्रश्नािंी उत्तरे देिे आवश्यक 
असते. मानवाला जीवनातील बह तेक कोित्याही कल्पनारगम्य पचरस्ट्स्र्तीशी ज ळवनू घ्यावयास लाविारे 
तत्त्व कोिते? मानवाच्या अगंी असलेल्या समायोजनक्षमतेच्या मयादा कोित्या? 
 

या प्रश्नािंी उत्तरे देताना आपि ज्या पाचहल्या दृश्यघटनेिी ििा करिे आवश्यक आहे, ती 
दृश्यघटना म्हिजे एक चवचशष्ट वस्त स्ट्स्र्ती आहे. मानवाच्या स्वभावातील चवचशष्ट असे काही अंश इतर 
अंशापेंक्षा अचधक पचरवतसनक्षम व समायोजनक्षम असतात, ही ती वस्त स्ट्स्र्ती होय. मािसे ज्या पे्ररिामं ळे व 
स्वभावधमांम ळे एकमेकापंासून वगेळी ठरतात, त्या पे्ररिातं व स्वभावधमांत खूपि लवचिकता व 
समायोजनक्षमता असते : पे्रम, चवध्वसंकता, परपीडनप्रवृत्ती, शरिागतीिी प्रवृत्ती, सते्तिी लालसा, वैराग्य, 
स्वतःच्या भरभराटीिी इच्छा, काटकसरीिे वडे, वैर्षचयक स खािा आस्वाद आचि चवर्षयलोल पतेिी भीती. 
मानवामध्ये आढळिाऱ्या या आचि इतर पे्ररिा व भीती या जीवनातील चवचशष्ट पचरस्ट्स्र्तीचवरूि झालेल्या 
प्रचतचिया म्हिून चवकचसत होतात. त्या खास करून लवचिक नसतात, कारि एकदा का त्या व्यततीिे 
स्वभावािे अंग बनल्या, की त्या सहजासहजी नष्ट होत नाहीत प्रकवा त्यािें द सऱ्या एखाद्या पे्ररिेत रूपातंर 
होत नाही. परंत  मािसे चवचशष्ट अशा जीवनपितीत वावरत असतात; ही मािसे चवशरे्षतः स्वतःच्या 
लहानपिी, त्या समग्र जीवनपितीला अन सरून कोिती तरी गरज चवकचसत करतात आचि त्या अर्ाने 
वर उल्लेचखलेल्या पे्ररिा व भीती लवचिक असतात. या गरजापंकैी कोितीि गरज स्ट्स्र्र व अपचरवतसनीय 
अशी नसते. चवकचसत होिारा आचि कोित्याही पचरस्ट्स्र्तीत ज्यािी तृप्ती केलीि पाचहजे असा मानवी 
स्वभावातील एखादा अंगभतू भाग हा स्ट्स्र्र व अपचरवतसनीय असतो. परंत  या गरजा तशा नसतात. 
 

या गरजाचं्या चवरूि अशा, मानवी स्वभावािा अचवभाज्य भाग असलेल्या आचि ज्यािंी तृप्ती करिे 
अत्यावश्यक आहे, अशा इतर काही गरजा असतात. उदा.–मानवाच्या शरीरशास्त्रीय रिनेत रुजलेल्या 
भकू, तहान, झोपेिी आवश्यकता इ. गरजा. या प्रत्येक गरजेला एक उंबरठा असतो. त्या गरजािंी अतृप्ती 
त्या उंबरठ्याच्या पलीकडे गेली, की असह्य ठरते. जेव्हा हा उंबरठा ओलाडंला जातो, तेव्हा या गरजेिी 
तृप्ती करण्यािी प्रवृत्ती, ही सवांत प्रभावी अशा पे्ररिेिे स्वरूप धारि करते. शरीरशास्त्रीय दृष्ट्या 
अचभसचंहत असलेल्या या सवस गरजा सकें्षपाने आत्मसंरक्षिािी गरज या कल्पनेत शब्दबि करता येतील. 
ही ‘आत्मसंरक्षिािी गरज’ हा मानवी स्वभावािा एक असा भाग आहे, की ज्यािी कोित्याही पचरस्ट्स्र्तीत 
पूती केलीि पाचहजे आचि त्याम ळे तो भाग हा मानवी वतसनामागिा प्रार्चमक हेतू ठरतो. 
 

हे एका साध्या सूत्रात असे माडंता येईल : खािे, चपिे, झोपिे, शत्रूंपासून स्वतःिे रक्षि करिे इ. 
गोष्टी मािसाच्या दृष्टीने आवश्यक असतात. हे सवस करता याव े म्हिनू त्याला काम व उत्पादन कराव े
लागते. परंत  काम हे सवससामान्य प्रकवा अमूतस असे काही तरी नव्हे. काम हे नेहमी मूतस काम असते. 
म्हिजेि, ते चवचशष्ट प्रकारच्या अर्सव्यवस्रे्तील चवचशष्ट प्रकारिे काम असते. एखादी व्यतती सरंजामशाही 
समाजव्यवस्रे्त ग लाम म्हिून, रेड इचंडयन खेड्यात शतेकरी म्हिनू, भाडंवलशाही समाजात स्वतंत्र 
व्यवसायकता म्हिनू, आध चनक चवचवधचवभागीय–भाडंारात चविेती म्हिून प्रकवा मोठ्या कारखान्यातील 
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अंतहीन पट्ट्यावर कामगार म्हिून काम करील. या वगेवगेळ्या प्रकारच्या कामासंाठी व्यस्ट्ततमत्वािे 
अगदी वगेवगेळे असे ग िधमस असाव े लागतात आचि ती कामे इतराबंरोबरच्या वगेवगेळ्या संबंधानंा 
कारिीभतू होतात. मािूस जन्माला येतो, तेव्हा त्याच्यासाठी रंगभमूी सज्ज असते. त्याला खावे–प्याव े
लागते आचि म्हिून त्याला काम करिे आवश्यक असते; आचि यािा अर्स असा, की त्याला चवचशष्ट 
पचरस्ट्स्र्तीत आचि तो ज्या प्रकारच्या समाजात जन्माला आला आहे, त्या प्रकारच्या समाजाने त्याच्यासाठी 
चनधाचरत केलेल्या मागांनी काम कराव ेलागते. एक व्यतती म्हिनू त्याला आपली जगण्यािी गरज आचि 
समाजव्यवस्र्ा हे दोन्ही घटक तत्त्वतः बदलता येत नाहीत आचि तेि घटक अचधक लवचिकपिा 
दाखचविाऱ्या इतर ग िधमांिा चवकास चनधाचरत करीत असतात. 
 

अशा रीतीने, एखाद्या अर्सव्यवस्रे्च्या वैचशष्ट्याम ळे व्यततीसाठी जी जीवनपिती चनधाचरत केली 
जाते, ती जीवनपिती हा त्याच्या समय स्वभावरिनेला चनधाचरत करिारा प्रार्चमक घटक ठरतो; कारि, 
आत्मसंरक्षिािी चनकडीिी गरज ही त्याला ज्या पचरस्ट्स्र्तीत रहाव े लागते, त्या पचरस्ट्स्र्तीिा त्याला 
स्वीकार करायला लावते. तो इतराचं्या बरोबरीने चवचशष्ट असे आर्थर्क व राजकीय बदल घडवनू 
आिण्यािा प्रयत्न करू शकत नाही, असा मात्र यािा अर्स नव्हे. परंत  प्राम ख्याने चवचशष्ट अशा 
जीवनपितीने त्याच्या व्यस्ट्ततमत्वाला आकार चदलेला असतो; कारि, चवचशष्ट समाजािी वा वगािी 
म्हिूनि जी लक्षिे असतात, त्या सवस लक्षिािें प्रचतचनचधत्व करिाऱ्या क ट ंबाच्या माध्यमातून एक लहान 
मूल या नात्याने त्याने त्या जीवनपितीला अगोदरि तोंड चदलेले असते. [या समस्येच्या बाबतीत वारंवार अन भवाला 
येिाऱ्या एका घोटाळ्याचवरुि इशारा देिे मला आवडेल. व्यततीिी जीवनपिती चनधाचरत करीत असताना एखाद्या समाजािी आर्थर्क रिना ही 
व्यस्ट्ततमत्वाच्या चवकासािे अचभसधंान म्हिून कायसस्ट्न्वत होत असते. ही आर्थर्क अचभसधंाने व्यस्ट्ततचनि अशा आर्थर्क हेतंूपेक्षा अगदी वगेळी 
असतात. भौचतक वैभवािी इच्छा हा अशा प्रकारिा एक व्यस्ट्ततचनि हेतू होय. प नरुज्जीवनाच्या कालखंडातील लेखकापंासून ते ज्यानंा मातससच्या 
मूलभतू सकंल्पना समजलेल्या नव्हत्या, अशा काही मातससवादी लेखकापंयंतच्या अनेक लेखकानंी भौचतक वैभवािी इच्छा हा मानवी वतसनामागिा 
प्रभावी हेतू असल्यािे मानले होते. वस्त तः, भौचतक वैभवािी सवसशोर्षक इच्छा ही फतत काही ससं्कृतींिेि वैचशष्ट्य असते. वेगवेगळी आर्थर्क 
पचरस्ट्स्र्ती अशा प्रकारिे स्वभावधमस चनमाि करते, की ज्यानंा भौचतक वैभवािा चतटकारा वाटत असतो, प्रकवा जे त्याच्या बाबतीत उदासीन 
असतात. प ढे चनर्थदष्ट केलेल्या प स्तकात मी या समस्येिी तपशीलवार ििा केलेली आहे– 
 
‘Uber Methode and A ufgabe einer analytischen Sozialppsycholgie’, Zeitschrift fur Sozialforschung, Hirschfeld, Leipzig, 1932, 
Vol. I. P. 28ff.] 
 

शरीरशास्त्रीय दृष्ट्या अचभसचंहत गरजा याि तेवढ्या काही मानवी स्वभावािा चनकडीिा भाग 
नव्हेत. चततकाि चनकडीिा असा द सरा एक भाग असतो. तो शारीचरक प्रचियामंध्ये रुजलेला नसतो, परंत  
तो मानवी जीवनपिती व व्यवहार यांच्या गाभ्याति रूजलेला असतो. तो भाग म्हिजे स्वतःबाहेर 
असलेल्या जगाशी संबधं ठेवण्यािी गरज, एकटेपिा टाळण्यािी गरज, हा होय. शारीचरक उपासमार जशी 
मृत्यलूा कारिीभतू होते, तशीि आपि पूिपंिे एकटे व अलग आहोत, ही जािीव मानचसक चवघटनाला 
कारिीभतू होते. इतराबंरोबरिा हा संबधं आचि शारीचरक पातळीवरिा संबधं हे एकरूप नव्हेत. एखादा 
मन ष्ट्य अनेक वर्ष ेशारीचरक दृष्ट्या एकटा असेल आचि तरीही त्याला परस्परसबंंध व संपकस  यािंी जािीव 
देिाऱ्या कल्पना, मूल्ये वा चनदान सामाचजक आदशस याचं्याशी तो सबंि असू शकेल. उलटपक्षी, तो 
मािसामंध्ये रहात असेल आचि तरीही अलगपिाच्या आत्यंचतक भावनेने पछाडलेला असू शकेल. या 
भावनेने एक चवचशष्ट मयादा ओलाडंली, तर त्यािा पचरिाम म्हिून वडेेपिािी अवस्र्ा चनमाि होते. 
चछन्नमनस्क चवक्षोभ हे त्या अवस्रे्िे प्रचतचनचधत्व करतात. मूल्ये, प्रतीके व आदशस याचं्याशी असलेल्या 
संबंधाच्या या अभावाला आपि नैचतक एकटेपि म्हिू शकतो आचि आपि असे चवधान करू शकतो, की 
नैचतक एकटेपि हे शारीचरक एकटेपिा इतकेि असह्य असते, प्रकबह ना शारीचरक एकटेपिात नैचतक 
एकटेपिही अचभपे्रत असेल, तरि शारीचरक एकटेपि असह्य होते. जगाबरोबरिी मानचसक संबिता ही 



 अनुक्रमणिका 

अनेक रूपे धारि करू शकते. ईिरावर श्रिा असलेला व आपल्या मठात राहिारा चभक्षू आचि अलग 
ठेवलेला, परंत  आपल्या सहकारी सैचनकाशंी एकरूपत्व अन भविारा राजकीय कैदी हे नैचतक दृष्ट्या एकटे 
नसतात. भोजनप्रसंगीिे जाकीट घातलेला इंस्ट्ग्लश सद्गृहस्र् अत्यंत चवदेशी वातावरिही एकाकी असत 
नाही आचि आपल्या सहकाऱ्यापंासून पूिसपिे अलग ठेवलेला, परंत  आपले राष्ट्र वा त्यािी प्रतीके याचं्याशी 
तादात्म्य पावलेला सामान्य बूज्वाही एकटा असत नाही. जगाशी संबि असण्यािा प्रकार उदात्त असेल वा 
श्र ि असेल, परंत  एखाद्या अत्यंत श्र ि अशा आदशाशी संबंध असिे, हे देखील एकटे असण्यापेक्षा अत्यतं 
ग्राह्य असते. धमस आचि राष्ट्रवाद, त्यािप्रमािे रुढी आचि अत्यंत मखूसपिािी व अवनचतकारक असलेली 
कोितीही श्रिा या गोष्टी जर मािसाला फतत इतराशंी जोडत असतील, तर त्या मािूस ज्याला सवांत 
जास्त चभतो त्या एकाकीपिापासून स टका करिारे आश्रयस्र्ान ठरतात. 
 

मािसाला नैचतक एकाकीपिा टाळण्यािी एक जबरदस्त गरज वाटत असते. अशा गरजेिे अत्यतं 
जोरदार असे विसन श्री. बल्झाक यानंी चद इन्व्हेंटसस सफप्ररग (संशोधकाच्या यातना) या प स्तकातील प ढील 
उताऱ्यात केले आहे :– 
 

परंत  एक गोष्ट चशका आचि अजूनही खूप संस्कारक्षम असलेल्या त मच्या मनावर ती प्रबबवा. 
मानवाला एकाकीपिािी धास्ती वाटत असते, हीि ती गोष्ट होय. आता एकाकीपिा हा अनेक प्रकारिा 
असतो, परंत  नैचतक एकाकीपिा हा सवांत अचधक भीर्षि असतो. प्रािीन काळातील आश्रमवासी असे आद्य 
तपस्वी ईिरासोबत रहात असत; चित्-शततींनी भरलेल्या म्हिजेि सवांत दाट लोकवस्ती असलेल्या 
अशा जगात ते रहात असत. मािसू महारोगी असो अगर कैदी असो, पापी असो अगर रोगी असो-
आपल्यासारखेि नशीब असलेला सार्ीदार आपल्याला चमळावा, हा त्याच्या मनात येिारा पचहला चविार 
असतो. हा चविार वा ही पे्ररिा म्हिजे प्रत्यक्ष त्यािे जीवनि असते आचि ती पूिस करण्यासाठी तो आपली 
सवस शतती, सवस सत्ता प्रकबह ना आपल्या अवघ्या जीवनािी कायसशतती कामाला लावतो. ही जबरदस्त 
लालसा नसती तर सैतानाला सार्ीदार लाभले असते काय? या चवर्षयावर एखाद्याला संपूिस महाकाव्य 
चलचहता येईल. ते महाकाव्य पॅरडाइझ लॉस्ट (नंदनवन हरवले) या गं्रर्ािी नादंी ठरेल. कारि, ‘नंदनवन 
हरवले’ हा गं्रर् म्हिजे द सरे चतसरे काही नसून बंडखोरीिे समर्सनि आहे. 
 

मानवाला एकाकीपिािी अत्यंत भीती वाटत असते. अशी भीती का वाटते, या प्रश्नािे उत्तर येरे् 
देिे इष्ट नाही. कारि, ते उत्तर देण्यािा प्रयत्न करिे हे प्रस्त त प स्तकाच्या दृष्टीने मोठेि चवर्षयातंर ठरेल. 
तर्ाचप, या प्रश्नािे उत्तर कोित्या चदशलेा आहे या चवर्षयीिे माझे मत येरे् सूचित करिे मला आवडेल. 
मानवाला इतराचं्या सहवासात असण्यािी जी आवश्यकता वाटते, चतच्यामध्ये काही गूढ ग िधमस आहे असे 
वािकािे मत होऊ नये, म्हिून त्या उत्तरािी चदशा सूचित करिे आवश्यक आहे. 
 

इतराशंी कोित्या ना कोित्या प्रकारिे सहकायस केल्याचशवाय मािसे चजवतंि राहू शकत नाहीत, 
ही वस्त स्ट्स्र्ती हा याबाबतीतील एक महत्त्वािा घटक आहे. कल्पनेच्या टप्प्यात येिारी कोितीही संस्कृती 
घेतली तरी चतच्यामध्ये मानवाला आपले अस्ट्स्तत्व चटकचवण्यासाठी इतराबंरोबर सहकायस करण्यािी गरज 
ही असतेि मग ते सहकायस शत्रूंपासून वा नैसर्थगक संकटापंासून संरक्षि करण्यासाठी असो अर्वा कायस 
करण्यास व उत्पादन करण्यास समर्स होण्यासाठी असो. अगदी रॉचबन्सन क सोला देखील त्याच्या 
‘श िवारच्या मानवा’िी सोबत होतीि. त्याच्या अभावी कदाचित त्याला वडे लागले असते; एवढेि नव्हे, 
तर तो खरोखर मरूनि गेला असता. प्रत्येक व्यततीला आपल्या बाल्यावस्रे्त इतराचं्या मदतीिी ही 
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आवश्यकता अत्यंत तीव्रतेने जािवते. अत्यतं महत्त्वपूिस अशा कामाचं्या बाबतीत स्वतःिी काळजी घेण्यास 
मानवी बालक असमर्स असते, ही वस्त स्ट्स्र्ती आहे. त्याम ळे इतराशंी संपकस  साधिे ही गोष्ट म्हिजे त्या 
बालकाच्या दृष्टीने जीवन मरिािा प्रश्न असतो. एकटे टाकले जाण्यािी शतयता ही त्या म लाच्या अवघ्या 
अस्ट्स्तत्वाच्या दृष्टीने खचिति सवांत गंभीर अशी भयसूिना असते. 
 

परंत  ‘आपलेपिािी’ वा ‘सहकायािी’ गरज इतकी तीव्र बनचविारा आिखी एक घटक आहे. 
स्वतःच्या अस्ट्स्तत्वािी आत्मचनि अशी जािीव, हाि तो घटक होय. आपि चनसगस व इतर लोक याचं्याहून 
चभन्न अशी एक स्वतंत्र व्यतती आहोत, अशी स्वतःिी ओळख मािसाला चजच्याम ळे पटते, ती चविारशतती हे 
त्या घटकािे स्वरूप होय. या जाचिविेे प्रमाि कमीजास्त असते, हे खरे आहे. परंत  चतिे अस्ट्स्तत्व 
मानवाला एका अशा समस्येप ढे आिनू उभे करते, की ज्या समस्येिे स्वरूप तत्त्वतः मानवी आहे. प ढच्या 
प्रकरिात हे दाखचवले जािार आहेि. ती समस्या अशी चनसगस व इतर लोक याचं्याहून आपि वगेळे आहोत 
यािी जािीव झाल्याम ळे, तसेि अगदी अस्पष्टपिे का होईना, मृत्यू, आजारपि व वाधसतय यािंी जािीव 
झाल्याम ळे मानवाला आपोआपि स्वतःच्या क्ष ित्वािी व लहानपिािीही जािीव होते. हे क्ष ित्व व 
लहानपि सापेक्ष असते. कारि, बाह्य चवि आचि ‘स्वतः’ हून अन्य असे इतर सवस लोक याचं्याशी त लना 
केल्याम ळे त्यािी जािीव झालेली असते. मन ष्ट्य जर कोिािा तरी आत्मीय बनलेला नसेल आचि त्याच्या 
जीवनाला काही अर्स व चदशा नसेल तर आपि एखादा ध ळीिा कि असल्यासारखे त्याला वाटेल; आचि 
आपि क्ष ि आहोत या भावनेने तो पछाडला जाईल. आपल्या जीवनाला अर्स व चदशा देऊ शकेल, अशा 
एखाद्या व्यवस्रे्शी तो स्वतःिा संबधं स्र्ापू शकिार नाही. तो संशयाने पछाडला जाईल. सरतेशवेटी हा 
संशय त्यािी काम करण्यािी म्हिजेि पयायाने जगण्यािी क्षमताि चखळचखळी करून टाकेल. 
 

प ढे जाण्यापूवी, सामाचजक मानसशास्त्रातील समस्याकंडे पाहण्याच्या आमच्या सवससामान्य 
दृचष्टकोिचवर्षयी आतापयंत जे काही साचंगतले, त्यािा येरे् साराशं देिे उपय तत ठरू शकेल. मानवी स्वभाव 
म्हिजे काही जीवशास्त्रीय दृष्ट्या चनधाचरत व जन्मजात पे्ररिािंी बेरीज नव्हे, की ज्या सासं्कृचतक 
प्रचतरूपाशंी तो सरळपिे ज ळवनू घेतो त्या प्रचतरूपािी एक चनजीव छायाही नव्हे. तो स्वभाव म्हिजे मानवी 
उत्िान्तीिे फचलत आहे. परंत  त्याच्यामध्ये काही अंगभतू यंत्रिा व चनयमही आहेत. त्याच्यामध्ये चनधाचरत 
व अपचरवतसनीय असे चवचशष्ट घटक आहेत. शरीरशास्त्रीय दृष्ट्या अचभसंचहत अशा पे्ररिािंी तृप्ती करण्यािी 
आवश्यकता आचि एकाकीपि व नैचतक एकटेपि टाळण्यािी आवश्यकता, हे ते घटक होत. आपि चनर्थदष्ट 
असा कोिताही एखादा समाज घेतला, तर त्याच्यामध्ये उत्पादन व चवतरि यािंी एक खास व्यवस्र्ा 
असल्यािे आपिासं आढळते. त्या समाजातील व्यततीला या व्यवस्रे्मध्ये रुजलेली जीवनपिती 
स्वीकारावीि लागते, हे आपि पाचहले आहे. ससं्कृतीशी करावयाच्या गचतशील समायोजनाच्या प्रचियेमध्ये 
अनेक शस्ट्ततशाली पे्ररिा चवकचसत होतात. या पे्ररिा व्यततीच्या कृती व भावना यानंा िालना देतात. 
व्यततीला या पे्ररिािंी जािीव असेलही प्रकवा नसेलही. परंत  कोित्याही पचरस्ट्स्र्तीत त्या पे्ररिा जबरदस्त 
असतात आचि एकदा त्या चवकचसत झाल्या की त्यािंी तृप्ती करिे हे अपचरहायस असते, एवढे मात्र चनचश्चत. 
त्या पे्ररिा जबरदस्त शतती बनतात आचि त्या शतती आपल्या परीने सामाचजक प्रचियेला आकार देण्याच्या 
बाबतीत प्रभावी ठरतात. आर्थर्क, मानसशास्त्रीय आचि सैिाचंतक घटक हे परस्परावंर चिया करीत 
असतात. ही चिया कशी घडते आचि या परस्परचियेच्यासबंंधात एखाद्याला त्याप ढिा सवससामान्य असा 
कोिता चनष्ट्कर्षस काढता येईल, यािी ििा आम्ही नंतर करू. स धारिावाद आचि फॅचसझम यािें आम्ही प ढे 
जे चवश्लेर्षि केले आहे, त्या चवश्लेर्षिाच्या ओघात ही ििा केली जाईल. [मानसशास्त्रीय आचि सामाचजक आर्थर्क 

शततींिा जो परस्परसबंंध असतो, त्याच्या सवससामान्य पलंूैिी ििा मी एका पचरचशष्टात अचधक चवस्तृत स्वरूपात करिार आहे.] ही ििा 
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नेहमीि या प स्तकातील म ख्य चवर्षयाभोवती कें चित केली जाईल. तो चवर्षय असा : प्रारंभी इतर मानव व 
चनसगस याचं्याशी मािसािे एक तादात्म्य असते. या तादात्म्यातून तो िमशः बाहेर पडतो आचि या अर्ानो 
तो अचधकाचधक स्वातंत्र्य चमळचवतो. तो अचधकाचधक प्रमािात ‘स्वतंत्र व्यतती’ बनू लागतो. जसजशी ही 
प्रचिया घडत जाते, तसतसे त्याच्याप ढे फतत दोनि पयाय चशल्लक राहतात. पे्रम आचि उत्पादक कायस 
याचं्या उस्फूतस शततीद्वारे स्वतःिा बाह्य जगाशी संबधं जोडिे, हा त्यापंैकी एक पयाय होय. हा पयाय शतय 
नसेल तर आपले स्वातंत्र्य व आपल्या स्वतंत्र व्यस्ट्ततमत्वािी एकसधंता यािंा चवध्वसं करिाऱ्या व त्याद्वारे 
स्वतःला जगाशी जोडिाऱ्या बंधनाचं्या माफस त एक प्रकारिी स रचक्षतता चमळचवण्यासाठी धडपड करावी, हा 
द सरा पयाय चशल्लक राहतो. [हे हस्तचलचखत पूिस केल्यानंतर स्वातंत्र्याच्या चवचवध पलंूैचवर्षयीिा एक अभ्यास फ्रीडम, इटस मीप्रनगमधून 
मोडण्यात आला. त्यािी योजना व सपंादन आर. एन्. यानंी केले होते; हम्कोटस बे्रस अँड कं., न्यूयॉकस , १९४० चवशरे्षतः एि. वगससन, जे. ड्य ई, 
आर. एम्, मॅकआइव्हर, के. रॉझलर व पी. चटचलि याचं्या प्रबंधािा येरे् चनवेश करिे मला आवडेल. त्याचशवाय पहा-कालस  श्ट मान 
 
Der Mensch anf der Flucht, एस. चफशर, बर्थलन, १९३२.] 
 

✶ ✶ 
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प्रकिि दुसिे 
 

व्यक्तीचा उदय आणि स्वातंत्र्याची संणदग्धता 
 

आध चनक मानवाच्या दृष्टीने स्वातंत्र्यािा अर्स काय आचि तो स्वातंत्र्यापासून पळून जाण्यािा का व 
कसा प्रयत्न करतो, हा प्रश्न म्हिजे प्रस्त त गं्रर्ातील आमिा म ख्य चवर्षय होय. परंत  त्या चवर्षयाकडे 
वळण्यापूवी प्रर्म आपि एका संकल्पनेिी ििा करिे आवश्यक आहे. ती सकंल्पना काही प्रमािात 
वास्तवतेला पारखी झाली आहे, असे वाटण्यािा सभंव आहे. परंत  ती संकल्पना म्हिजे आध चनक 
समाजातील स्वातंत्र्यािे चवश्लेर्षि समजण्यासाठी आवश्यक असे एक पूवसगृहीतक आहे. मला अचभपे्रत 
असलेली संकल्पना प ढीलप्रमािे आहे : स्वातंत्र्य हे अवघ्या मानवी अस्ट्स्तत्वािेि खास वैचशष्ट्य आहे. 
तसेि, एक स्वतंत्र व वगेळा जीव म्हिून मानवाला ज्या प्रमािात स्वतःिी जािीव व ओळख होते, त्या 
प्रमािात त्या स्वातंत्र्यािा अर्स बदलत जातो. 

 
एकेकाळी मानवािे नैसर्थगक अशा बाह्य जगाशी तादात्म्य होते. तो या तादात्म्याच्या अवस्रे्तून 

जेव्हा बाहेर पडला आचि भोवतालिा चनसगस व इतर मानव याचं्याहून अलग असा एक पदार्स म्हिून त्याला 
स्वतःिी जेव्हा जािीव झाली, तेव्हा त्याच्या सामाचजक इचतहासाला प्रारंभ झाला. तर्ाचप इचतहासातील 
दीघस कालखंड व्यतीत होईपयंत ही जािीव फारि अस्पष्ट राचहली. ज्या नैसर्थगक व सामाचजक अशा बाह्य 
जगापासून मानव अलग झाला, त्या जगाशी त्यािा चनकटिा संबधं अजूनही िालूि राचहला. एक स्वतंत्र 
पदारं् म्हिनू त्याला स्वतःच्या व्यस्ट्ततमत्वािी आंचशक जािीव झाली होती. परंत  आपि आपल्या 
भोवतालच्या जगािा एक भाग आहोत, असेही त्याला अजून वाटत होते... आपल्या मूळ बंधनातून म तत 
होण्यािी व्यततीमधील ही जी वाढती प्रचिया आहे, चतला आपि ‘व्यस्ट्ततत्वीकरि’ असे म्हिू. आध चनक 
इचतहासािा चविार केला तर असे चदसते, की स धारिाय ग आचि वतसमानय ग याचं्या मधल्या शतकातं या 
प्रचियेने कळस गाठलेला आहे. 

 
व्यततीच्या जीवनेचतहासात आपल्याला हीि प्रचिया आढळते. म लािे आईशी असलेले तादात्म्य 

समाप्त होते, तेव्हा म लािा जन्म होतो. मग ते मूल आईपासून अलग असा एक जैचवक पदार्स बनते. जैचवक 
दृष्ट्या चनमाि झालेली ही अलगता हा व्यतती म्हिनू मानवाच्या अस्ट्स्तत्वािा प्रारंभ असतो. तर्ाचप 
व्यावहाचरक दृष्ट्या मात्र बराि काळपयंत म लािे आईशी असलेले तादात्म्य चटकून राहते. 

 
आलंकाचरक भारे्षत बोलावयािे झाले तर मानवाला बाह्य जगाशी जोडिारी नाळ त्याने अजून ज्या 

प्रमािात तोडली नसेल, त्या प्रमािात त्याच्याजवळ स्वातंत्र्यािा अभाव असतो. परंत  ही बंधने त्याला 
स रचक्षतता, आपलेपिािी भावना आचि आपल्याला कोठे तरी आधार असल्यािी जािीवही देतात. 
व्यस्ट्ततत्वीकरिाच्या प्रचियेिा पचरिाम म्हिनू व्यततीिा समग्र उदय होण्यापूवी अस्ट्स्तत्वात असलेल्या वा 
बंधनानंा मी ‘प्रार्चमक बधंने’ असे म्हिून इस्ट्च्छतो. ही बधंने सवससामान्य मानवी चवकासािा एक भाग आहेत 
आचि या अर्ाने ती महत्तपूिस आहेत. ही बधंने स्वतंत्र व्यस्ट्ततमत्त्वािा अभाव सूचित करतात, हे खरे आहे. 
परंत  ती व्यततीला स रचक्षतता आचि व्यवहाराचभम खताही देतात. हीि ती बंधने की जी म लाला त्याच्या 
आईशी संबिं करतात, आचदम जमातीच्या सदस्याला त्याच्या क लाशी व चनसगाशी संबि करतात प्रकवा 
मध्यय गीन मानवाला ििस आचि त्यािी सामाचजक जात याचं्याशी संबि करतात. एकदा का सपूंिस 
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व्यस्ट्ततत्वीकरिािी अवस्र्ा प्राप्त झाली आचि व्यतती या प्रार्चमक बधंनातूंन म तत झाली, की चतला एका 
नव्या जबाबदारीला सामोरे जाव ेलागते. स्वस्ट्स्र्तीिा चनिसय करिे, स्वतःला जगाशी संबि करिे आचि 
नव्या मागांच्या द्वारे स रचक्षतता शोधिे, ही ती जबाबदारी होय. चशवाय, स्वतंत्र व्यस्ट्ततत्वािा उदय 
होण्यापूवीच्या आपल्या अस्ट्स्तत्वािे खास वैचशष्ट्य असलेले जे ज ने मागस होते. त्याचं्याहून हे नव ेमागस वगेळे 
असले पाचहजेत. त्याम ळे, उत्िातंीिी ही अवस्र्ा प्राप्त होण्यापूवी स्वातंत्र्याला जो अर्स होता, त्यापेक्षा एक 
वगेळाि अर्स आता त्याला प्राप्त होतो. येरे् र्ोडे र्ाबंिे आचि या सकंल्पनािें स्पष्टीकरि करिे आवश्यक 
आहे. व्यतती आचि सामाचजक चवकास याचं्या संदभात या संकल्पनािंी अचधक भरीव ििा करून हे 
स्पष्टीकरि केले पाचहजे. 

 
म लाला आईच्या शरीरापासून जे स्वातंत्र्य वा म ततता चमळते, चतच्या दोन ख िा आहेत. गभाच्या 

अवस्रे्तून मानवी अस्ट्स्तत्वाच्या स्वरूपात झालेला आचि त लनात्मक दृष्ट्या पाहता आकस्ट्स्मक म्हिता 
येईल असा बदल, ही पचहली खूि होय. नाळ कापिे ही द सरी खूि होय. परंत  दोन शरीरािें अलगपि या 
स्रू्ल अर्ानेि हे स्वातंत्र्य खरे आहे. व्यावहाचरक दृष्टीने अजूनही मलू हे आईिाि एक भाग असते. आई 
त्याला भरवते, एकीकडून द सरीकडे नेते आचि प्रत्येक महत्त्वाच्या बाबतीत त्यािी काळजी घेते. आई आचि 
इतर वस्तू हे आपल्याहून अलग पदार्स आहेत, हे त्या म लाला हळूहळू समजू लागते. त्या म लािी 
मज्जाशास्त्रीय आचि सवससामान्य शारीचरक वाढ, त्यािी शारीचरक व मानचसक दृष्ट्या पदार्ांिे ग्रहि 
करण्यािी व त्याचं्यावर प्रभ त्व स्र्ापन करण्यािी शतती हा या प्रचियेतील एक घटक आहे. आपल्या 
स्वतःच्या कृचतशीलते मधूनि त्याला आपल्या बाहेर एक जग आहे, यािा अन भव येतो. चशक्षिाच्या प्रचियेने 
व्यस्ट्ततत्वीकरिाच्या प्रचियेला गती चमळते. या प्रचियेम ळे अनेक वैफल्ये व प्रचतबंध लादले जातात. 
त्याचं्याम ळे आईिी भचूमकाि बदलून जाते. म लाच्या आकाकं्षानंा चवरोध करिारी चभन्न उचद्दष्टे बाळगिाऱ्या 
एका व्यततीमध्ये चतिे रूपातंर होते. अनेकदा शत्र त्व करिाऱ्या व धोकादायक अशा व्यततीमध्येही चतिे 
रूपातंर होते. [सहजपे्ररिात्मक वैफल्य स्वतःहून वैरभावना जागृत करीत नाही, यािी येरे् नोंद घेतली पाचहजे. म लाच्या चवकसनशीलतेला 
चनष्ट्फळ बनचवण्यािी कृती, आत्माचवष्ट्कार करण्यािा म लािा प्रयत्न मोडून काढण्यािी कृती आचि आईवचडलाकंडून व्यतत होिारी वैरभावना, या 
गोष्टी म्हिजेि र्ोडतयात सागंावयािे तर दमनािे वातावरि म लाच्या मनात द बसलतेिी भावना चनमाि करते आचि चतच्यातून वैरभावना चनमाि 
होते.] अर्ात, हे वैमनस्य म्हिजे शकै्षचिक प्रचियेिा एक भाग आहे. त्याला समग्र शकै्षचिक प्रचिया असे मात्र 
म ळीि म्हिता येिार नाही. ‘मी’ आचि ‘तू’ याचं्यातील भेद तीव्र बनचवण्याच्या बाबतीत हे वैमनस्य हा एक 
महत्त्वािा घटक असतो. 
 

म लाने द सऱ्या मािसाला न सते ओळखायिे आचि स्ट्स्मत करून प्रचतसाद द्यावयािा म्हटले, तरी 
त्यासाठी जन्मल्यानंतर काही मचहने जाव ेलागतात; आचि आपि स्वतः व बाह्य चवि याचं्यात मलू जो 
घोटाळा करीत असते, तो र्ाबंायला तर काही वर्ष ेजावी लागतात. [झान प्यागेत, चद मॉरल जजमेंट ऑफ चद िाइल्ड, 
केगन पॉल, लंडन १९३२ पृ. ४०७. पहा–एि. एस. सचलव्हन, चकत्ता, पृ. १० व प ढे.] असे होईपयंत मलू एक चवचशष्ट प्रकारिी 
आत्मकें चित मनोवृत्ती दाखचवते. ही वृत्ती केवळ म लामंध्येि आढळिारी अशी असते. ही आत्मकें चित 
मनोवृत्ती इतराचंवर्षयीिा हळ वारपिा आचि इतरामंध्ये घेतला जािारा रस यानंा वज्यस मानीत नाही. कारि, 
अजून ‘इतर लोक’ हे आपिापंासून खरोखरि अलग आहेत, असा चनचश्चत अन भव आलेला नसतो. याि 
कारिासाठी, म लाने प्रारंभीच्या या काही वर्षांत वडीलधाऱ्या मािसावंर अवलंबू राहिे नंतरच्या काळात 
अचधकारी व्यततींवर अवलंबनू राहिे यािंा अर्सही वगेळा आहे. लहानपिी आईवडील प्रकवा जे कोिी आत 
असतील, ते मूलतः आपिापंासून अलग पदार्स आहेत, असे अजून वाटू लागलेले नसते. ते म लाच्या 
चविािाि एक भाग असतात आचि हे चवि अजूनही त्या म लािा एक भाग असते. त्याम ळे त्या म लाने 
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त्याचं्याप ढे स्वीकारलेल्या शरिागतीिे स्वरूप वगेळे असते आचि दोन व्यतती खरोखर अलग झाल्यानंतर 
अस्ट्स्तत्वात येिाऱ्या शरिागतीिे स्वरूप वगेळे असते. 

 
आर. ह्यझू यानंी आपल्या ए हाय चवड इन जमकैामध्ये एका दहा वर्ष ेवयाच्या म लीला आकस्ट्स्मक 

रीत्या आपल्या स्वतःच्या स्वतंत्र व्यस्ट्ततत्वािी जािीव कशी झाली, यािे चवलक्षि सूक्ष्म विसन चदले आहे : 
 
आचि त्यानंतर एचमलीच्या बाबतीत बरीि महत्त्वािी अशी एक घटना घडली. आपि कोि आहोत, 

हे चतला एकाएकी कळले. चतच्या बाबतीत ही घटना पाि वर्ष ेआधी प्रकवा अगदी पाि वर्ष ेनंतर का घडली 
नाही, यािे आपिासं आढळू शकेल असे कोितेही कारि नाही. आचि त्या चवचशष्ट द पारीि ती का घडली, 
यािे तर म ळीि नाही. जहाजाच्या अगदी प ढच्या भागात, रहाटाच्या मागच्या बाजूला एका एकातं चठकािी 
ती घर बाधंण्यािा खेळ खेळत होती. (चतने दरवाजा खटखटचविारा म्हिून रहाटावर एक सैतानािा पंजा 
लटकचवला होता); यािा कंटाळा आल्यावर ती काहीशी चनहेत कपिे जहाजाच्या मागच्या बाजूला भटकत 
होती. काही मधमाशा आचि पऱ्यािंी एक रािी याचं्याचवर्षयी ती अस्पष्टसा चविार करीत होती. नेमतया याि 
वळेी आकस्ट्स्मकपिे मी म्हिजे मी आहे, हा चविार चतच्या मतात िमकून गेला. ती स्ट्स्तचमत होऊन र्ाबंली 
आचि चतने आपल्या नजरेच्या टप्प्यात येिाऱ्या आपल्या शरीराच्या सवस भागांवर नजर टाकावयास प्रारंभ 
केला. ती फारसे पाहू शकले नाही. फतत प ढच्या बाजूला आखूड असे आपल्या फ्रॉकिे टोक चतला चदसले. 
तसेि चतने तपासून पाहण्यासाठी जेव्हा आपले हात उिलले, तेव्हा चतला ते हात चदसले. जे छोटेसे शरीर 
आपले स्वतःिे आहे, हे आकस्ट्स्मकपिे चतच्या ध्यानात आले, त्या शरीरािी चतला स्रू्ल कल्पना येण्यास 
एवढे प रेसे होते. 

 
ती काहीशी र्टे्टनेि हसू लागली. या सवांिा पचरिाम म्हिून ती चविार करू लागली, ‘छान! बघ 

तर, इततया सगळ्या लोकातूंन नेमकू तूि तेवढी अशी सापडावीस ना! आता तू यातून बाहेर पडू शकत 
नाहीस–फार फार काळपयंत. आता त ला असेि जाव ेलागेल–लहान मूल व्हायिे, मग मोठे व्हायिे आचि 
मग म्हातारे व्हायिे; त्यानंतर कोठे या वडे्या र्टे्टतून त झी स टका होईल!’ 

 
या अत्यंत महत्त्वाच्या प्रसंगात कोित्याही प्रकारे खंड पडू द्यायिा नाही, असा चतने चनश्चय केला. 

म्हिून चतने डोलकाठीच्या वरच्या टोकाजवळ असलेल्या आपल्या आवडत्या बठैकीकडे जाण्यासाठी 
डोलकाठीच्या दोरखंडानंा बाधंलेल्या आडव्या दोऱ्यावंर िढावयास प्रारंभ केला. िढण्यािी ही साधीशी 
चिया करीत असताना ती जेव्हा जेव्हा आपला हात वा पाय हलवीत होती, तेव्हा–तेव्हा तो अवयव आपली 
आज्ञा पाळण्यास तयारि असल्यािे चतच्या ध्यानात आले आचि या गोष्टीिा चतला नव्याने चवस्मयही वाटला. 
अर्ात यापूवीही त्या अवयवानंी नेहमी असेि केले होते, असे चतच्या स्मतृीने चतला साचंगतले. परंत  हे इतके 
आश्चयसजनक असल्यािे यापूवी कधीही चतच्या ध्यानात आले नव्हते. आपल्या बैठकीच्या जागी स्ट्स्र्रावल्या 
नंतर चतने आपल्या हाताचं्या त्विेिी अत्यतं काळजीपूवसक तपासिी करावयास स रुवात केली; कारि ती 
चतिी होती. चतने आपल्या फ्रॉकच्या वरच्या भागातून आपला एक खादंा बाहेर काढला, आपल्या 
कपड्याचं्या आत आपि खरोखरि अस्ट्स्तत्वात आहोत का, यािी खात्री करून घेण्यासाठी आत डोकावनू 
पाचहले आचि आपल्या गालाला स्पशस करण्यासाठी चतने आपला खादंा वर उडचवला. चतिा िेहरा आचि 
खादं्यािा ऊबदार व उघडा असा खोलगट भाग याचं्या स्पशाम ळे चतला एक स खद चशरचशरी जािवली-
एखाद्या पे्रमळ चमत्राने क रवाळल्यासारखे चतला वाटले. परंत  ही भावना चतला गालाकडून चमळाली की 
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खादं्याकडून, क रवाळिारा कोि होता आचि क रवाळला जािारा कोि होता, हे मात्र चकतीही चवश्लरे्षि 
केले तरी चतला कळू शकले नाही. 

 
आपि आता एचमली बॅस-र्ॉनसटन आहोत या चवस्मयजनक वस्त स्ट्स्र्तीिा पूिसपिे खात्री 

पटल्यानंतर, चतने चतच्या पचरिामांिी गंभीरपिे नोंद घ्यावयास स रवात केली. चतने ‘आता’ हा शब्द का 
घ सडला हे चतला ठाऊक नव्हते; कारि, आपि पूवी कोिी तरी वगेळेि होतो आचि आता आपला प नजसन्म 
झाला आहे, असली चनरर्सक कल्पना चतला स िलेली नव्हती, एवढे नक्ी. 

 
मूल जसजसे अचधकाचधक वाढत जाते आचि जसजशी त्यािी प्रार्चमक बंधने त टू लागतात, 

तसतशी त्यािी स्वातंत्र्य व स्वावलंबन यािंा शोध घेण्यािी प्रवृत्ती वाढत जाते. वाढत्या व्याततत्वीकरिाच्या 
या प्रचियेिे स्वरूप द हेरी असते आचि आपि जर ते ओळखू शकलो, तरि आपि या शोधािे भचवतव्य 
पूिसपिे समजू शकू. 

 
या प्रचियेिे दोन पलूै असतात. मलू शारीचरक, भावचनक आचि मानचसक दृष्ट्या अचधकाचधक 

बलवान होत जाते, हा त्यापंकैी एक पलूै होय. या के्षत्रापंैकी प्रत्येक के्षत्रात तीव्रता व चियाशीलता वाढत 
जाते. त्याि वळेी ही के्षते्र अचधकाचधक एकात्मही होत जातात. व्यततीिी इच्छा आचि ब िी याचं्या पे्ररिेने 
एक संघचटत रिना चवकचसत होते. व्यस्ट्ततमत्त्वाच्या या संघचटत व एकात्म अशा पूवसत्वाला आपि ‘स्व’ असे 
म्हटले, तर आपि असेही म्हिू शकू, की स्व–बलािा चवकास ही व्यस्ट्ततत्वीकरिाच्या वाढत्या प्रचियेिी 
एक बाजू आहे. व्यस्ट्ततत्वीकरि आचि स्व याचं्या वाढीला मयादा घालण्यािे हे काम आंचशक रीत्या 
व्यस्ट्ततगत पचरस्ट्स्र्तीम ळे घडते, तर प्राम ख्याने सामाचजक पचरस्ट्स्र्तीम ळे. कारि या बाबतीत व्यतती 
व्यततीमध्ये असलेले भेद मोठे असल्यािे चदसते हे जरी खरे असले, तरी प्रत्येक समाजाने 
व्यस्ट्ततत्वीकरिािी एक चवचशष्ट पातळी गाठलेली असते आचि सवससामान्य व्यतती त्या पातळीच्या पलीकडे 
जाऊ शकत नाही.  

 
व्यस्ट्ततत्वीकरिाच्या प्रचियेिा द सरा पलूै म्हिजे वाढते एकाकीपि होय. प्रार्चमक बंधनामं ळे 

स रचक्षतता आचि बाह्य जगाशी एक मूलभतू ऐतय लाभत असते. मूल ज्या प्रमािात त्या जगातून बाहेर 
पडते, त्या प्रमािात त्याला आपि एकटे असल्यािी जािीव होते; आपि इतर सवांहून अलग असा पदार्स 
असल्यािी जािीव होते. तात्पयस, बाह्य जगाशी त्यािी ताटातूट होते. हे बाह्य जग आपल्या स्वतःच्या 
व्यस्ट्ततगत अस्ट्स्तत्वाशी त लना करता जबरदस्त बलवान आचि सामर्थयसशाली असते. अनेकदा ते 
भेडसाविारे व धोकादायकही असते. अशा जगापासून झालेली ताटातूट ही व्यततीमध्ये द बसलतेिी व 
अस्वस्र्तेिी भावना चनमाि करते. जोपयंत व्यतती ही त्या जगािा एक एकात्म भाग होती आचि चतला 
व्यस्ट्ततगत कृतीच्या संभाव्यतािंी व जबाबदाऱ्यािंी जािीव नव्हती, तोपयंत चतला त्या जगािी भीती 
वाटण्यािे कारि नव्हते. परंत  स्वतःला एक स्वतंत्र व्यतती म्हिनू अस्ट्स्तत्व प्राप्त झाल्यानंतर व्यततीमध्ये 
एकटेपि येते आचि चतला धोकादायक व जेरीस आििाऱ्या अशा सवस पलंूैनी य तत असलेल्या जगाला तोंड 
द्याव ेलागते. 

 
आपले स्वतंत्र व्यस्ट्ततमत्व टाकून देण्यािे आवगे चनमाि होतात, बाह्य जगात स्वतःला पूिसपिे 

ब डवनू टाकून एकाकीपि व द बसलता याचं्या भावनेवर मात करण्यािे आवगे चनमाि होतात. परंत  हे आवगे 
व त्याचं्यातून चनमाि होिारी नवी बधंने आचि चवकासाच्या प्रचियेति तोडून टाकलेली प्रार्चमक बधंने ही 
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दोन्ही एक नव्हेत. ज्याप्रमािे मूल हे शारीचरक रीत्या प न्हा कधीही आईच्या उदरात परत जाऊ शकत नाही, 
त्याप्रमािेि ते मानचसक रीत्या व्यस्ट्ततत्वीकरिाच्या प्रचियेला उलट चफरव ूशकत नाही. तसे करण्याच्या 
प्रयत्नामंध्ये शरिागतीिा स्वभाव अपचरहायस गृहीत धरलेला असतो. अशा स्वभावामध्ये अचधकारशाही व 
चतच्याप ढे शरिागती पत्करिारे मूल याचं्यातील मलूभतू चवरोध कधीि नाहीसा होत नाही. त्या म लाला 
आपि स रचक्षत व समाधानी आहोत असे जाचिवते वाटले, तरी आपल्याला सामर्थयस आचि आपल्या 
व्यस्ट्ततत्वािी एकात्मता यािें मोल द्याव े लागत आहे, हे अजािता त्याच्या ध्यानात येते. अशा रीतीने 
शरिागतीिा जो पचरिाम होिार होता, त्याच्या नेमका चवरूि पचरिाम घडून येतो. शरिागती म लािी 
अस रचक्षतता वाढचवते आचि त्याि वळेी त्याच्या मनात वैरभावना व बंडखोरी चनमाि करते. हे अचधक 
भयानक असते. कारि, मूल ज्या लोकाचं्यावर अवलंबून राचहलेले वा अवलंचबत बनलेले असते, त्याि 
लोकाकंडे या वैरभावनेिा व बंडखोरीिा रोख असतो. 

 
तर्ाचप एकटेपि आचि प्रिता टाळण्यािा शरिागती हा काही एकमेव मागस नव्हे. द सराही एक मागस 

आहे. सजसनशील असलेला आचि ज्यािा शवेट ग ंताग तंीच्या संघर्षात होत नाही, असा तो एकमेव मागस आहे. 
तो मागस मानव आचि चनसगस याचं्याशी उत्स्फूतस नाते जोडण्यािा आहे. हे नाते व्यततीच्या व्यस्ट्ततमत्त्वािा 
नाश न करता चतला जगाशी जोडते. या प्रकारिे नाते समग्र व्यस्ट्ततमत्त्वािी एकात्मता व सामर्थयस याचं्यात 
रुजलेले असते आचि त्याम ळे ‘स्व’च्या चवकासाला ज्या मयादा असतात त्या मयादानंीि हे नाते मयाचदत 
झालेले असते. पे्रम आचि उत्पादक कायस हे या नात्यािे सवोत्तम आचवष्ट्कार होत. 

 
शरिागती आचि उत्स्फूतस चियाशीलता हे वाढत्या व्यस्ट्ततत्वीकरिािे दोन संभवनीय असे पचरिाम 

होत. त्याचं्या समस्येिे चवविेन नंतर तपशीलवार करण्यात येईल. येरे् मी फतत एका सामान्य तत्त्वाकडे 
अंग चलचनदेश करू इस्ट्च्छतो. वाढते व्यस्ट्ततत्वीकरि आचि व्यततीिे वाढते स्वातंत्र्य याचं्यातून चनमाि 
होिारी द हेरी प्रचिया, हे ते तत्त्व होय. पूवी जी बंधने म लाभोवती मयादा घालीत होती, त्या बधंनािंा 
अडर्ळा पोिू न देता आपल्या स्वतःच्या व्यस्ट्ततमत्त्वाला चवकचसत व आचवष्ट्कृत करण्यािे स्वातंत्र्य आता 
त्या म लाला अचधक प्रमािात चमळते. परंत  जे जग त्याला स रचक्षतता व अभय देत होते, त्या जगापासूनही ते 
मूल अचधक स्वतंत्र होते. व्यस्ट्ततत्वीकरिािी प्रचिया ही त्या म लाच्या व्यस्ट्ततमत्त्वािी वाढती शतती व 
एकात्मता यािंी प्रचिया आहे. परंत  त्याि वळेी ती एक अशी प्रचिया आहे की चजच्यामध्ये म लािी 
इतराबंरोबरिी मूळिी एकात्मता हरवते आचि ते त्याचं्यापासून अलग पडते. या वाढत्या अलगपिाम ळे एक 
असे एकाकीपि चनमाि होऊ शकते, की ज्यािे स्वरूप उद्ध्वस्ततेिे असते आचि जे तीव्र प्रिता व 
अस रचक्षतता चनमाि करते.परंत  त्याच्याम ळे इतराबंरोबर एक नव्या प्रकारिी जवळीक व एकात्मताही 
चनमाि होऊ शकते. अर्ात ते मूल आतंचरक सामर्थयस व सजसनशीलता यािंा चवकास करण्यास समर्स 
बनलेले असले, तरि असे घडू शकते. कारि, आतंचरक सामर्थयस व सजसनशीलता हे जगाबरोबरच्या नव्या 
नात्यािे पूवसगृहीत असते. 

 
अलगपिा व व्यस्ट्ततत्वीकरि याचं्या चदशनेे टाकलेल्या प्रत्येक पावलाला जर व्यस्ट्ततत्वाच्या 

चवकासािी चततकीि व तशीि सार् चमळाली, तर म लािा चवकास स संगत ठरेल. परंत  हे घडत मात्र नाही. 
व्यस्ट्ततत्वीकरिािी प्रचिया आपोआप घडत जाते; परंत  व्यस्ट्ततत्वािा चवकास मात्र अनेक वैयस्ट्ततक व 
सामाचजक कारिानंी अवरुि होतो. या दोन प्रवाहातंील तफावतीम ळे एकाकीपिा व द बसलता यािंी एक 
असह्य भावना चनमाि होते. पयायाने चतच्यातूनि चवचशष्ट मानचसक यंत्रिा चनमाि होतात. पलायनाच्या 
यंत्रिा म्हिून प ढे त्यािें विसन करण्यात आले आहे. 
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जीवाचं्या उत्िातंीिा इचतहास पाचहला तरी असे म्हिता येईल, की वाढते व्यस्ट्ततत्वीकरि आचि 
वाढते स्वातंत्र्य यािंी प्रचिया हे मानवी इचतहासािे एक खास वैचशष्ट्य आहे. जबरदस्त अशा 
सहजपे्ररिापंासून म तत होण्याच्या चदशनेे पचहली पावले टाकूनि मानव हा मानवपूवस अवस्रे्तून बाहेर 
पडतो. सहजपे्ररिा म्हिजे वशंपरंपरागत मज्जाशास्त्रीय रिनानंी चनधाचरत केलेले कृतीिे एक चवचशष्ट 
प्रचतरूप, असे आपि मानले तर प्राण्याचं्या राज्यात आपल्याला एक स स्पष्ट प्रवाह आढळू शकेल 
[सहजपे्ररिेच्या या सकंल्पनेिा सहजपे्ररिा म्हिून भकू, तहान वगैरेंसारखी शरीरशास्त्रीय दृष्ट्या अचभसचंहत अशी एक इच्छा आहे, या मताशी 
घोटाळा करता कामा नये. त्या अचभसचंहत इच्छेिी तृप्ती अशा मागांनी घडून येते. की जे स्वतः स चनचश्चत आचि आन वंचशक दृष्ट्या चनधाचरत 
नसतात.] एखादा प्रािी चवकासाच्या श्रिेीत चजततया खालच्या पातळीवर असेल, चततके चनसगाबरोबरिे 
त्यािे समायोजनअचधक असते आचि त्याच्या सवस कृती सहजपे्ररिाचं्या आचि प्रचतचक्षप्त चियाचं्या यंत्रिानंी 
चतततयाि अचधक चनयचंत्रत असतात. काही कीटकांच्या चवख्यात सामाचजक संघटना पूिसपिे 
सहजपे्ररिातूंन चनमाि झालेल्या आहेत. याउलट, एखादा प्रािी चवकासाच्या श्रिेीत चजततया वरच्या 
पातळीवर असेल, चततका त्याच्या जन्माच्या वळेी त्याच्या कृतीच्या प्रचतरूपात अचधक लवचिकपिा 
असल्यािे आचि त्याच्या रिनात्मक समायोजनामध्ये अचधक अपूिसता असल्यािे आपल्याला आढळते. हा 
चवकास मानवामध्ये सवोच्च प्रबदूपयंत पोितो. जन्माच्यावळेी त्याच्या इतका असहाय असिारा द सरा 
कोिताही प्रािी नाही. त्यािे चनसगाबरोबरिे समायोजन हे प्राम ख्याने चशक्षिाच्या प्रचियेवर आधारलेले 
असते, ते सहजपे्ररिानी चनधाचरत केलेले नसते. ‘प्राण्याचं्या उच्चतर जातींमध्ये आचि चवशरे्षतः 
मानवप्राण्यामध्ये सहजपे्ररिा हा...जरी नष्ट होिारा वगस नसला, तरी तो एक क्षीि होिारा वगस आहे.’ [एल. 
बनाडस, इस्ट्न्स्टंबट, हॉल्ट अँड कं., न्ययूॉकस , १९२४, पृ. ५०९.] 

 
सहजपे्ररिाकंडून होिाऱ्या कृतीच्या चनधारिािा अभाव जेव्हा एका चवचशष्ट प्रबदूच्या पलीकडे 

जातो, चनसगाशी होिाऱ्या समायोजनािे बळजबरी स्वरूप जेव्हा नाहीसे होते आचि कृतीिा मागस 
आन वचंशक यंत्रिानंी चनधाचरत व्हावयािे र्ाबंते, तेव्हा मानवी अस्ट्स्तत्वािा प्रारंभ होतो. द सऱ्या शब्दात 
सागंावयािे तर मानवी अस्ट्स्तत्व आचि स्वातंत्र्य या गोष्टी प्रारंभापासूनि अचवभाज्य आहेत. स्वातंत्र्य हा शब्द 
येरे् ‘चवधायक कायस करण्यािे स्वातंत्र्य’ या त्याच्या भावात्मक अर्ाने वापरलेला नाही; तर ‘बंधनापासूनिे 
स्वातंत्र्य’ या त्याच्या नकारात्मक अर्ाने वापरला आहे; म्हिजेि सहजपे्ररिानंी आपल्या कृतींिे जे 
चनधारि केले जाते, त्यापासूनिे स्वातंत्र्य या अर्ाने वापरला आहे. 

 
आताि ज्यािी ििा केली त्या अर्ाने स्वातंत्र्य ही एक संचदग्ध देिगी आहे. योग्य त्या कृतीसाठी 

आवश्यक असलेली जी साधनसामग्री प्राण्याजवळ उपजत असते, ती मानवाजवळ मात्र नसते. [पहा–राल्फ 

चलटन, चद स्टडी ऑफ मॅन, अ ॅपलटन, लंडन, १९३६, प्रकरि–४.] मानव हा इतर कोित्याही प्राण्याच्या मानाने अचधक 
काळपयंत आपल्या आईवचडलावंर अवलंबनू असतो. आपल्या अवतीभोवती असिाऱ्या पचरसराचवर्षयीच्या 
त्याच्या प्रचतचिया आपोआप चनयंचत्रत होिाऱ्या सहजपे्ररिात्मक कृतींहून कमी जलद आचि कमी प्रभावी 
असतात. सहजपे्ररिात्मक सामग्रीच्या या अभावातून सूचित होिाऱ्या सवस धोतयातून व भयातूंन तो जातो. 
तरीही मानवािी नेमकी ही असहायताि मानवी चवकासाच्या स्फ रिािा पाया आहे. मानवािी जैचवक 
द बसलता ही मानवी संस्कृतीिी पूवसअट आहे. 

 
मानवाला त्याच्या अस्ट्स्तत्वाच्या प्रारंभापासूनि कृतीच्या वगेवगेळ्या मागांमध्ये चनवड करण्याच्या 

प्रसंगाला तोंड द्याव े लागले आहे. प्राण्यामध्ये प्रचतचियािंी एक अबाचधत शृखंला असते. ही शृखंला 
भ केसारख्या उद्दीपकाम ळे चनमाि झालेली असते. चतिा शवेट कमीजास्त प्रमािात काटेकोरपिे चनचश्चत 
झालेला असा कृतीिा मागस स्वीकारण्यात होतो. हा मागस उद्दीपकाने चनमाि झालेला ताि दूर 
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करतो.मानवामध्ये मात्र ती शृखंला खंचडत होते. येरे्ही उद्दीपक असतोि; परंत  त्याच्या तृप्तीिा मागस 
‘ख ला’ असतो. म्हिजेि, त्याला कृतीच्या वगेवगेळ्या मागांमध्ये चनवड करावी लागते. पूवसचनचश्चत 
सहजपे्ररिात्मक कृतीच्या ऐवजी मानवाला आपल्या मनात कृतीिे वगेवगेळे संभाव्य मागस जोखाव ेलागतात. 
तो चविार करू लागतो. तो चनसगाचवर्षयीिी आपली भचूमका बदलतो. चनव्वळ चनस्ट्ष्ट्िय समायोजन सोडून 
तो चियाशील भचूमका स्वीकारतो. तो चनर्थमती करतो. तो हत्यारे शोधून काढतो. अशारीतीने चनसगावर 
प्रभ त्व चमळवत असताना, तो स्वतःला त्यापासून अचधकाचधक अलग करतो. आपि–प्रकवा असे म्हिता 
येईल की आपला समूह–चनसगाशी एकरूप नाही, यािी त्याला अस्पष्टशी जािीव होते. चनसगािा एक भाग 
असावयािे आचि तरीही त्याच्या अतीत असावयािे–अशा प्रकारे आपली चनयती ही एक भीर्षि चनयती 
आहे, यािी त्याला जािीव होते. मतृ्यू ही आपली अचंतम चनयती आहे. यािी त्याला जािीव होते. अर्ात तो 
अनेकपदरी कल्पनाशततीने चतला नाकारण्यािा प्रयत्न करतो. 

 
नंदनवनातून मानवािी हकालपट्टी करण्यात आली, या अर्ािी एक प रािकर्ा बायबलमध्ये आहे. 

चतच्यात मानव आचि स्वातंत्र्य याचं्यातील मूलभतू संबधंािे एक चवशरे्ष प्रभावी असे प्राचतचनचधक उदाहरि 
चदलेले आहे. 

 
या प रािकरे्ने चनवड करावयािे एक कृत्य, हा मानवी इचतहासािा प्रारंभ मानला आहे. परंत  या 

प रािकरे्ने जोर चदला आहे हे स्वातंत्र्यािी ही आद्य कृती पापमय होती, या म द्द्यावर आचि चतच्यापासून 
चनमाि होिाऱ्या द ःखाभोगावर. स्त्री आचि प रुर्ष हे ईडनच्या बागेत परस्पराशंी आचि चनसगाशी पूिस 
सलोख्याने रहात आहेत. तेरे् पूिस शातंी आहे. काम करण्यािी गरज नाही. चनवड नाही, स्वातंत्र्य नाही 
आचि चविारचियाही नाही. मानवाला सदसद चववकेाच्या वृक्षािे फळ खाण्यास मनाई आहे. परंत  तो 
ईिराच्या आजे्ञचवरुि वागतो. तो ज्या चनसगािा एक भाग आहे आचि ज्या चनसगाच्या अतीत नाही, त्या 
चनसगाशी असलेली सलोख्यािी स्ट्स्र्ती तो पचहल्यादंाि मोडतो. अचधकारशाहीिे प्रचतचनचधत्व करिाऱ्या 
ििसच्या दृचष्टकोिातून तत्त्वतः हे पाप आहे. परंत  मानवाच्या दृचष्टकोिातून हा मानवी स्वातंत्र्यािा प्रारंभ 
आहे. ईिराच्या आजे्ञचवरुि वागिे यािा अर्स स्वतःला बळजबरीतून म तत करिे होय, मानवपूवस 
जीवनाच्या अबोध अस्ट्स्तत्वातून बाहेर पडून मानवी पातळीवर येिे होय. अचधकारशाहीच्या आजे्ञचवरुि 
वागिे, पाप करिे हे भावात्मक अशा मानवी दृचष्टकोिातून स्वातंत्र्यािे आद्य कृत्य होय; म्हिजेि मानव 
म्हिून केलेले आद्य कृत्य होय. या प रािकरे्मध्ये ईिराच्या आजे्ञचवरुि वागिे, हे ताचत्त्वक दृष्टीने पाप 
होय; ज्ञानवृक्षािे फळ खािे हे त्या पापािे व्यावहाचरक स्वरूप होय. स्वातंत्र्यािे कृत्य या दृष्टीने आज्ञाभगंािे 
कृत्य म्हिजे तकािा प्रारंभ होय. ही प रािकर्ा स्वातंत्र्याच्या त्या आद्य कृत्यािे इतरही पचरिाम सागंते. 
मानव आचि चनसगस याचं्यातील मूळिा सलोखा संपलेला आहे. प रुर्ष आचि स्त्री याचं्यामध्ये, तसेि चनसगस 
आचि मानव याचं्यामध्ये, य ि स रू झाल्यािे ईिर जाहीर करतो. मानव चनसगापासून अलग झालेला आहे. 
एक ‘स्वतंत्र व्यतती’ बनून मानव बनण्याच्या चदशनेे त्याने पचहले पाऊल टाकले आहे. त्याने स्वातंत्र्यािे 
पचहले कृत्य केले आहे. या कृत्यातून चनमाि होिाऱ्या द ःखभोगावर या प रािकरे्ने भर चदलेला आहे. 
चनसगाच्या अतीत होिे आचि चनसगस व इतर मानव प्रािी याचं्यापासून अलग होिे, या घटनेम ळे मानव नग्न 
असल्यािे आढळते, लचज्जत असल्यािे आढळते. तो एकटा व स्वतंत्र आहे आचि तरीही शस्ट्ततहीन व 
भयभीत आहे. त्याला नव्याने प्राप्त केलेले स्वातंत्र्य म्हिजे एक शाप वाटू लागतो. तो नंदनवनाच्या मध र 
बंधनापासून स्वतंत्र झाला आहे; परंत  स्वतःिे चनयतं्रि करण्यास आचि आपले स्वतंत्र व्यस्ट्ततत्व 
ओळखण्यास तो अजून स्वतंत्र झालेला नाही. 
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एखाद्या ‘बंधनापासूनिे स्वातंत्र्य’ आचि एखादे ‘कृत्य करण्यािे भावात्मक स्वातंत्र्य’, ही दोन्ही एक 
नव्हेत. चनसगाच्या बंधनातून मानवािे बाहेर पडिे, ही एक दीघसकालीन प्रचिया आहे. ज्या जगातून तो 
बाहेर पडला, त्या जगाशीि तो दीघसकाळपयंत मोठ्या प्रमािात चनगचडत राहतो. तो चनसगािा एक भाग 
म्हिूनि राहतो. तो चनसगस म्हिजे मानव ज्या जचमनीवर राहतो ती जमीन, सूयस–िंि आचि तारे, झाडे 
आचि फ ले, प्रािी आचि रतताच्या बधंनानंी तो ज्याचं्याशी जोडला गेला आहे, त्या लोकािंा समूह. आचदम 
धमस मानवािी चनसगाशी जी तादात्म्यािी भावना असते, चतिी साक्ष देतात. िरािर चनसगस  हा त्याच्या 
मानवी चविािा एक भाग असतो, प्रकवा आपि असेही म्हिू शकू की तो अजूनही नैसर्थगक जगािाि एक 
भाग असतो. 

 
ही प्रार्चमक बंधने त्याच्या पूिस मानवी चवकासात अडर्ळा आितात. तसेि ती त्यािी ब िी आचि 

समीक्षात्मक सामर्थये याचं्या चवकासाच्या आड येतात. या बधंनाचं्या अस्ट्स्तत्वाम ळे तो स्वतःला आचि 
इतरानंाही मन ष्ट्यप्रािी या रूपात ओळखू शकत नाही. तो स्वतःला आचि इतरानंाही केवळ एका माध्यमाच्या 
द्वारे ओळखतो. त्याने प्रकवा त्या इतरानंी घेतलेला एखाद्या क ळातील, एखाद्या सामाचजक वा धार्थमक 
जनसमूहातील सहभाग, हे ते माध्यम होय. द सऱ्या शब्दात सागंावयािे तर ती बंधने एक स्वतंत्र, 
स्वयंचनिसयी व चनर्थमचतक्षम व्यतती म्हिून होिाऱ्या त्याच्या चवकासात अडर्ळा चनमाि करतात. परंत  एक 
बाजू अशी असली तरी त्याला द सरी बाजूही आहे. चनसगस, क ल आचि धमस याचं्याबरोबरिे हे तादात्म्य 
व्यततीला स रचक्षतता देते. ती व्यतती एका रिनाबि पूिसतेशी चनगचडत असते, चतच्यामध्ये बिमलू झालेली 
असते. चतला त्या पूिसतेमध्ये एक चनर्थववाद स्र्ान असते. चतला कदाचित भकू आचि दडपशाही सहन 
करावी लागेल. परंत  पूिसपिे एकटेपि आचि संशय ही जी सवांत वाईट द ःखे, ती चतला सहन करावी 
लागत नाहीत. 

 
आपल्याला असे आढळून येते की वाढत्या मानवी स्वातंत्र्याच्या प्रचियेिे स्वरूप द हेरी असते. 

वैयस्ट्ततक चवकासाच्या प्रचियेमध्ये आपि ज्या प्रकारिे द हेरी स्वरूप पाचहले त्याि प्रकारिे हे स्वरूप होय. 
एका बाजूने ही प्रचिया वाढत्या शततीिी व एकात्मतेिी, चनसगावरील प्रभ त्वािी, मानवी ब िीच्या वाढत्या 
शततीिी आचि इतर मानवी प्राण्याबंरोबरच्या वाढत्या ऐतयािी असते. परंत  द सऱ्या बाजूने हे वाढते 
व्यस्ट्ततत्वीकरि म्हिजे वाढते एकाकीपि असते, वाढती अस रचक्षतता असते. त्यातून चनमाि होिारा 
चविातील आपल्या भचूमकेचवर्षयीिा वाढता अचविास असतो, आपल्या जीवनाच्या अर्ाचवर्षयीिा वाढता 
संशय असतो आचि या सवांबरोबर एक व्यतती म्हिून आपल्या स्वतःच्या द बसलतेिी व क्ष ित्वािी वाढती 
जािीव असते. 

 
मानवजातीच्या चवकासािी प्रचिया जर स संगत असती, चतने जर चवचशष्ट योजना अन सरली 

असती, तर वाढती शतती आचि वाढते व्यस्ट्ततत्वीकरि या चवकासाच्या दोन्ही बाजू अगदी समतोल 
राचहल्या असत्या. आहे त्या स्ट्स्र्तीत मानवजातीिा इचतहास हा संघर्षस व झगडा यािंा इचतहास आहे. 
वाढत्या व्यस्ट्ततत्वीकरिाच्या चदशनेे टाकलेल्या प्रत्येक पावलाबरोबर लोकानंा नव्या अस रचक्षतता भेडसाव ू
लागतात. एकदा तोडलेली प्रार्चमक बधंने प न्हा जोडता येत नाहीत. एकदा नंदनवन हरवले, की मानव 
प न्हा तेरे् परतू शकत नाही. स्वतंत्र व्यतती बनलेल्या मानवाला जगाशी नाते प्रस्र्ाचपत करण्यािा संभाव्य व 
चनर्थमचतक्षम असा फतत एकि मागस उपलब्ध आहे. सवस मानवाशी असलेले त्यािे चियाशील ऐतय आचि 
त्यािी उत्स्फूतस चियाशीलता, पे्रम आचि कायस या गोष्टी त्याला प न्हा जगाशी जोडतात. प्रार्चमक बंधनाचं्या 
द्वारे नव्हे, तर एक स्वतंत्र व स्वावलंबी व्यतती म्हिनू. 
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परंत  काही वळेा स्वातंत्र्य हे एक असह्य ओझे बनते. मानवी व्यस्ट्ततत्वीकरिािी समग्र प्रचिया 
आर्थर्क, सामाचजक आचि राजकीय पचरस्ट्स्र्तीवर अवलंबून असते. ही पचरस्ट्स्र्ती न कत्याि उल्लेचखलेल्या 
अर्ाने व्यस्ट्ततत्वीकरि साध्य करण्यासाठी आधार चमळवनू देत नाही, त्यािवळेी द सऱ्या बाजूला लोकानंी 
स रचक्षतता देिारी बधंनेही गमावलेली असतात. असे झाले तर हे जे अंतर पडते त्याम ळे वर म्हटल्याप्रमािे 
स्वातंत्र्य हे एक असह्य ओझे बनते. मग या स्वातंत्र्याला अचविासािे स्वरूप प्राप्त होते; एका अर्सहीन व 
चदशाहीन अशा जीवनािे स्वरूप प्राप्त होते. या प्रकारच्या स्वातंत्र्यापासून पलायन करून कोठे तरी 
शरिागती पत्करण्याच्या जबरदस्त प्रवृत्ती चनमाि होतात; प्रकवा, अचनचश्चततेपासून स टका करण्यािे 
आिासन देिारे एखादे नाते मानवाशी वा जगाशी जोडण्याच्या जबरदस्त प्रवृत्ती चनमाि होतात. मग 
त्याम ळे आपले स्वातंत्र्य चहरावले गेले तरी िालेल, असे व्यततीला वाटते. 

 
मध्यय गाच्या अस्तानंतरिा य रोप व अमेचरकेिा इचतहास हा व्यततीच्या संपूिस उदयािा इचतहास 

आहे. ही प्रचिया इटलीमध्ये प्रबोधनाच्या काळात स रू झालेली असून चतने आताि सवोच्च प्रबदू गाठलेला 
आहे, असे चदसते. मध्यय गीन जगाला मोडून टाकण्यासाठी अत्यंत उवड अशा चनयंत्रिापंासून लोकानंा 
म तत करण्यासाठी िारश ेवर्षांहून अचधक काळ लागला. अता अनेक बाबतींत व्यततीिी वाढ झाली आहे. 
ती मानचसक व भावचनक दृष्ट्या चवकचसत झाली आहे, आचि पूवी कधीही ऐकले नव्हते, इततया प्रमािात 
ती सासं्कृचतक चसिींमध्ये भाग घेत आहे, हे खरे. परंत  ‘बंधनापंासून प्राप्त केलेले स्वातंत्र्य’ आचि एखादे 
‘कृत्य करण्यािे भावात्मक स्वातंत्र्य’ यातील अंतरही वाढले आहे. कोित्या तरी बधंनापासून चमळालेले 
स्वातंत्र्य आचि स्वातंत्र्य आचि स्वतंत्र व्यस्ट्ततत्व यािंा भावात्मक साक्षात्कार होण्यासाठी आवश्यक 
असलेल्या शतयतािंा अभाव याचं्यातील प्रमाि चवर्षम बनले आहे. या चवर्षमतेिा पचरिाम म्हिून य रोपमध्ये 
एक धडकी भरचविारी घटना घडली आहे. लोक स्वातंत्र्यापासून पलायन करून नव्या बधंनामंागे धावत 
आहेत. चनदान पूिसपिे तटस्र् वृत्ती धारि करीत आहेत. 

 
आध चनक मानवाच्या दृष्टीने स्वातंत्र्यािा अर्स काय, याचवर्षयीिे आमिे अध्ययन आम्ही एका 

चवश्लेर्षिाने स रू करिार आहोत. हे मध्यय गािा उत्तरकाल आचि आध चनक य गािा प्रारंभ या कालखंडात 
य रोपमध्ये असलेल्या सासं्कृचतक वातावरिािे चवश्लेर्षि असेल. या कालखंडात पाश्चात्य समाजािे आर्थर्क 
अचधिान आमलूाग्र बदलले. त्याबरोबर मािसाच्या व्यस्ट्ततमत्वाच्या रिनेत एक चततकाि आमलूाग्र बदल 
झाला. त्यावळेी स्वातंत्र्यािी एक नवी संकल्पना चवकचसत झाली. या सकंल्पनेिा अत्यतं प्रभावी असा 
सैिाचंतक आचवष्ट्कार स धारिाय गातील नव्या धमसतत्त्वांच्या माध्यमातून झाला. आपल्याला आध चनक 
समाजातील स्वातंत्र्यािे आकलन करून घ्यावयािे असेल. तर त्या कालखंडात आध चनक संस्कृतीिा पाया 
घातला गेला त्या कालखंडापासून आपल्याला प्रारंभ करावा लागेल. कारि आध चनक मानवाला आकार 
देिारा हा टप्पा आपल्याला स्वातंत्र्यािा संचदग्ध अर्स जािनू घेण्यािी परवानगी नंतरच्या कोित्याही 
कालखंडापेक्षा अचधक स्पष्टपिे देतो. स्वातंत्र्यािा हा संचदग्ध अर्स आध चनक संस्कृतीमध्ये अखंडपिे 
चियाशील राचहलेला आहे. तो अर्स असा : एका बाजूला बाह्य अचधकारशाहीपासून मानवाला चमळिारे 
स्वातंत्र्य होते, तर द सऱ्या बाजूला त्यािे वाढते एकाकीपि आचि त्यातून चनमाि होिारी व्यस्ट्ततगत 
क्ष ित्वािी व द बसलतेिी भावना होती. मानवी व्यस्ट्ततमत्त्वाच्या रिनेतील नव्य घटकािें आपले आकलन त्या 
घटकाचं्या उत्पचत्तस्र्ानािंा अभ्यास केल्याम ळे वृप्रिगत झाले आहे. कारि, भाडंवलशाही व व्यस्ट्ततत्ववाद 
यािंी जी महत्त्वािी वैचशष्ट्ये आहेत, त्यािें आपि अगदी त्याचं्या म ळापासून चवश्लेर्षि केले आहे. त्याम ळे 
आपि त्या वैचशष्ट्यािंी आपली अर्सव्यवस्र्ा व आपले व्यस्ट्ततमत्व याहूंन मूलतः चभन्न असलेल्या एका 
अर्सव्यवस्रे्बरोबर आचि व्यस्ट्ततमत्वाच्या एका प्रकाराबरोबर त लना करू शकतो. त्याचं्यातील भेद जाि ू
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शकतो. आध चन समाजव्यवस्रे्िी वैचशष्ट्ये कोिती आहेत, त्या समाजव्यवस्रे्त राहिाऱ्या लोकाचं्या 
स्वभावरिनेला चतने कसा आकार चदले आहे आचि व्यस्ट्ततमत्वातील बदलामधून चनमाि झालेली नवी 
प्रवृत्ती काय आहे, हे जािण्यासाठी नेमकी हीि त लना आपल्याला एक अचधक िागंला दृचष्टकोि देते. 

 
स धारिाय गािा कालखंड हा सध्याच्या कालखंडाशी सकृद दशसनी वाटतो त्यापेक्षा अचधक समान 

आहे, हेही प ढच्या प्रकरिात दाखचवले जािार आहे. या दोन कालखंडातं स्पष्ट असे अनेक भेद आहेत, हे 
खरे आहे. परंत  तरीही सोळाव्या शतकानंतरिा बह धा कोित्याही कालखंड स्वातंत्र्याच्या सचंदग्ध अर्ाच्या 
संदभात आपल्या काळाशी इततया चनकटत्वाने समान नाही, ही वस्त स्ट्स्र्ती आहे. स धारिेिी िळवळ 
म्हिजे आध चनक लोकशाहीत व्यतत होिाऱ्या मानवी स्वातंत्र्य व स्वायत्तता याचं्या कल्पनेिे एक मूळ आहे, 
या पैलूवर नेहमी भर चदला जातो आचि चवशरे्षतः कॅर्ॉचलक नसलेल्या देशातूंन असे घडते. परंत  त्या 
कल्पनेच्या द सऱ्या पैलूकडे मात्र द लसक्ष केले जाते. चतने मानवी स्वभावाच्या द ष्टतेवर चदलेला भर, व्यततीिी 
क्ष िता व द बसलता आचि स्वबाह्य शततीप ढे स्वतःला गौि बनचवण्यािी व्यततीला वाटिारी आवश्यकता, हा 
तो पलूै होय. व्यततीच्या अपात्रतेिी ही कल्पना, स्वतःवर अवलंबून राहण्यािी चतिी मूलभतू अक्षमता आचि 
चतला वाटिारी शरिागतीिी गरज हा चहटलरच्या तत्त्वज्ञानािाही म ख्य चवर्षय आहे. परंत  त्याच्या 
तत्त्वज्ञानािा हा चवर्षय स्वातंत्र्य व नीचततत्त्व ेयावंर भर देत नाही. प्रॉटेस्टंट पंर्ात मात्र तसा भर देिे हे 
अंगभतू होते. 

 
वतसमानय गािे आकलन होण्याच्या दृष्टीने १५ व्या व १६ व्या शतकािें अध्ययन करिे, हा 

चवशरेे्षकरून फलप्रद असा प्रारंभप्रबदू आहे. परंत  या दोन कालखंडातंील उपचरचनर्थदष्ट सैिाचंतक साम्य हे 
काही त्या अध्ययनाला प्रारंभप्रबदू बनचविारे एकमेव कारि नव्हे. सामाचजक पचरस्ट्स्र्तीमध्येही एक मूलभतू 
साम्य आहे. हे साम्य सैिाचंतक व मानसशास्त्रीय साम्याला कसे कारिीभतू होते, हे दाखचवण्यािा मी प्रयत्न 
करिार आहे. आर्थर्क व सामाचजक रिनेमध्ये झालेल्या िाचंतकारक बदलामं ळे आताप्रमािेि तेव्हाही 
आपल्या परंपरागत जीवनपितीने जगिारा जनतेिा एक फार मोठा भाग धास्तावलेला होता. समाजािा 
हा जो धास्तावलेला भाग होता, त्यािा मनःप्रपड आचि त्यािे तत्त्वज्ञान याचं्यावर या धास्तीिा महत्त्वािा 
पचरिाम झाला होता–चतने व्यततीच्या मनातील एकटेपिािी व क्ष ित्वािी भावना वृचिगत केली होती. 
 

✶ ✶ 
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प्रकिि णतसिे 
 

सुधाििा–युगातील स्वातंत्र्य 
 

१. मध्ययुगीन पार्श्सभूमी आणि प्रबोधन 
 

मध्यय गािे [‘मध्यय गीन समाज’ आचि ‘मध्यय गीन मनोवृत्ती’ यािंा ‘भाडंवलशाही समाजा’ं च्या चवरोधात चनदेश करताना आम्हालंा 
आदशस प्रचतरूपे अचभपे्रत असतात. अर्ात, प्रत्यक्षात मध्यय ग आकस्ट्स्मकपिे एका प्रबदूपाशी समाप्त झाले आचि आध चनक समाज द सऱ्या एका 
प्रबदूपाशी अस्ट्स्तत्वात आला, असे घडलेले नाही. आध चनक समाजािे वैचशष्ट्य असलेल्या सवस आर्थर्क व सामाचजक शतती बाराव्या, तेराव्या आचि 
िौदाव्या शतकातंील मध्यय गीन समाजात अगोदरि चवकचसत झालेल्या होत्या. मध्यय गाच्या उत्तर कालात भाडंवलािी भचूमका वाढत होती आचि 
शहरातूंन सामाचजक वगांतील चवरोधही वाढत होता. इचतहासात नेहमी घडते त्यान सार नव्या समाजव्यवस्रे्तील सवस घटक चतच्याकडून पराभतू 
झालेल्या ज न्या व्यवस्रे्त अगोदरि चवकचसत झाले होते. मध्यय गाच्या उत्तरकालात चकती आध चनक घटक अस्ट्स्तत्वात होते आचि आध चनक 
समाजात चकती मध्यय गीन घटक उरले आहेत हे पाहिे महत्त्वािे आहे, हे खरे; परंत  या अखंड प्रवाहावर भर देऊन कोिी मध्यय गीन वा आध चनक 
समाजातील मलूभतू भेद कमी करू पहात असले, वा ‘मध्यय गीन समाज’ आचि ‘भाडंवलशाही समाज’ या सकंल्पनानंा अशास्त्रीय चवधाने म्हिून 
नाकारण्यािा प्रयत्न करीत असेल, तर त्याम ळे ऐचतहाचसक प्रचियेिे सैिाचंतक आकलनि अवरूि होते. शास्त्रीय वस्त चनिता आचि अिूकपिा 
याचं्या ब रख्याखाली िाललेले असले प्रयत्न प्रत्यक्षात सामाचजक सशंोधनािे रूपातंर असखं्य तपशील जमा करण्याच्या चियेत करून टाकतात 
आचि समाजरिना व चतिे गचतशास्त्र यािें आकलनि अवरुि करतात.] चित्र दोन प्रकारे चवपयसस्त करण्यात आले आहे. 
तत्त्वतः काळोखाने भरलेला एक कालखंड या दृष्टीतून आध चनक चववकेवादाने मध्यय गाकडे पाचहलेले 
आहे. मध्यय गातील व्यस्ट्ततगत स्वातंत्र्यािा सवससामान्य अभाव, एखाद्या छोया अल्पसंख्य गटाने 
बह जनसमाजािे केलेले शोर्षि आचि संक चितपिा याचं्याकडे चववकेवादाने अंग चलचनदेश केला आहे. या 
संक चितपिाम ळे आसपासच्या प्रदेशातील शतेकरी हा शहरात राहिाऱ्याच्या दृष्टीने धोकादायक व 
संशयास्पद असा परका मािसू ठरत असे- मग द सऱ्या देशातील मािसाचवर्षयी तर बोलावयासि नको. या 
आध चनक चववकेवादाने मध्यय गातील अधंश्रि वृत्ती आचि अज्ञान याचं्याकडेही अंग चलचनदेश केला आहे. 
उलटपक्षी, प्राम ख्याने प्रचतगामी तत्त्ववते्त्यानंी आचि काही वळेा आध चनक भाडंवलशाहीच्या प रोगामी 
टीकाकारानंी मध्यय गािे आदशस चित्र रेखाटले आहे. त्यानंी मध्यय गातील काही वैचशष्ट्याकंडे अंग चलचनदेश 
केला आहे. ऐतयािी जािीव, माि सकीच्या गरजापं ढे आर्थर्क गरजािंी गौिता, मानवी नात्यामंधील 
सरळपिा व भरीवपिा, कॅर्ॉचलक ििसिे राष्ट्रातीत असे तत्त्व आचि मध्यय गातील मानवािे खास वैचशष्ट्य 
असलेली स रचक्षततेिी जािीव, ही ती वैचशष्ट्ये होत. ही दोन्ही चिते्र बरोबर आहेत; परंत  त्यातंील एक चित्र 
रेखाटून द सऱ्याच्या बाबतीत डोळे बंद करून घेतल्याम ळे ही दोन्ही चिते्र िकू ठरतात. 
 

आध चनक समाजाच्या चवरोधात जािारे मध्यय गािे वैचशष्ट्य म्हिजे त्याच्यातील व्यस्ट्तत-
स्वातंत्र्यािा अभाव होय. आधीच्या त्या काळात प्रत्येकपि समाजव्यवस्रे्तील आपल्या भचूमकेशी 
जखडलेला होता. कोित्याही मािसाला सामाचजक दृष्ट्या एका वगातून द सऱ्या वगात जाण्यािी सधंी 
उपलब्ध नव्हती. भौगोचलक दृष्ट्या देखील एका गावातून द सऱ्या गावाकडे प्रकवा एका देशातून द सऱ्या 
देशाकडे त्याला क्वचिति जाता येत असे. काही अपवाद वगळले तर त्याला जन्मलेल्या चठकािीि रहाव े
लागत असे. त्याला बह धा आपल्या ख शीप्रमािे पोशाख करण्यािे प्रकवा आपल्या आवडीप्रमािे अन्न 
खाण्यािे देखील स्वातंत्र्य नव्हते. काराचगराला चवचशष्ट चकमतीलाि आपल्या वस्तू चवकाव्या लागत आचि 
शतेकऱ्याला चवचशष्ट चठकािीि म्हिजे गावातील बाजारपेठेति आपल्या मालािी चविी करावी लागे. 
व्यापारी संघटनेच्या सभासदाला आपल्या संघटनेिा सभासद नसलेल्या व्यततीप ढे उत्पादनािी कोितीही 
ताचंत्रक रहस्ये फोडण्यास मनाई होती. तसेि, कच्च्या मालािी जी काही फायदेशीर खरेदी झाली असेल, 
चतच्यात संघटनेच्या सहकारी सभासदानंा वाटा देण्यािी त्याच्यावर सतती होती. चनयम आचि बधंने यानंी 
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वैयस्ट्ततक, आर्थर्क आचि समाचजक जीवन झपाटलेले होते आचि अक्षरशः कोितेही कायसके्षत्र त्यातून 
वगळलेले नव्हते. 
 

परंत  मानव आध चनक अर्ाने स्वतंत्र झालेला नसला, तरी तो एकटा व एकाकी देखील नव्हता. 
जन्मलेल्या क्षिापासून सामाचजक चविामध्ये एक वैचशष्ट्यपूिस, अपचरवतसनीय आचि चनर्थववाद स्र्ान 
चमळाल्याम ळे मन ष्ट्य एका रिनाबि पूिसतेमध्ये बिमलू झाला होता. अशा रीतीने जीवनाला एक असा अर्स 
होता, की ज्याच्यामध्ये अचविासाला जागा नव्हती आचि त्यािी गरजही नव्हती. मन ष्ट्य समाजातील 
आपल्या भचूमकेशी तिूप होता. तो शतेकरी होता; कारागीर होता; सरदार होता; परंत  केवळ योगायोगाने 
हा प्रकवा तो असा कोिता तरी व्यवसाय करीत असलेला असा स्वतंत्र मािूस नव्हता. सामाचजक व्यवस्र्ा 
ही एक स्वाभाचवक व्यवस्र्ा मानली जात होती. त्या व्यवस्रे्िा एक चनचश्चत घटक असिे, ही मानवाला 
स रचक्षततेिी व आपलेपिािी भावना देिारी गोष्ट होती. त लनात्मक दृष्ट्या चविार केला तर स्पधा अशी 
जवळजवळ नव्हतीि. मन ष्ट्य चवचशष्ट अशा आर्थर्क स्ट्स्र्तीमध्ये जन्माला येत होता. ती स्ट्स्र्ती त्याला 
परंपरेने चनचश्चत झालेल्या उपजीचवकेिी खात्री देत होती. त्यािप्रमािे ती स्ट्स्र्ती सामाचजक श्रेिीमध्ये 
अचधक उच्च चठकािी असलेल्या लोकावंर आर्थर्क जबाबदाऱ्या टाकत होती. परंत  प्रत्यक्षात आपल्या 
सामाचजक के्षत्राच्या मयादामंध्ये व्यततीला आपले कायस व आपले भावनात्मक जीवन याचं्यामधून 
आत्माचवष्ट्कार करण्यािे बरेि स्वातंत्र्य होते. जीवनाच्या संभाव्य अशा अनेक मागांमधून एकािी अचनबधं 
चनवड करिे, या आध चनक अर्ाने त्यावळेी व्यस्ट्ततत्ववाद नव्हता, हे खरे आहे. (चनवडीिे स्वातंत्र्य हे मोठ्या 
प्रमािात अमूतस असते.) तर्ाचप वास्तव जीवनात भरीव असा व्यस्ट्ततत्ववाद मोठ्या प्रमािात होता. 
 

समाजात द ःखभोग व यातना खूप होत्या, परंत  हे द ःखभोग म्हिजे आदमच्या पापािा आचि प्रत्येक 
मािसाचं्या वैयस्ट्ततक पापािंा पचरिाम आहे, असे स्पष्टीकरि करून या द ःखभोगाला स सह्य करािरे ििस 
देखील तेरे् होते. व्यततीमधील, आपि अपराधी आहोत, अशा भावनेला ििस उते्तजन देत होते आचि त्याि 
वळेी आपल्या सवस म लानंा आपले चबनशतस पे्रम चमळेल, असे आिासनही व्यततीला देत होते. तसेि, 
ईिराकडून क्षमा व पे्रम चमळेल अशी श्रिा प्राप्त करण्यािा मागसही देत होते. ईिराशी असलेले नाते 
अचविास आचि भीती याचं्यापेक्षा चविास आचि पे्रम याचं्यावरि अचधक आधारलेले होते. ज्याप्रमािे 
शतेकरी आचि गावात राहिारा मािसू हे आपल्या छोयाशा भौगोचलक पचरसराच्या मयादा ओलाडूंन 
क्वचिति बाहेर जात, त्याप्रमािेि एकूि चवि देखील मयाचदत आचि आकलन करण्याच्या दृष्टीने सोपे 
होते. पृर्थवी आचि मानव हे त्यािे कें ि होते. स्वगस वा नरक हे जीवनािे भावी स्र्ान होते. आचि जन्मापासून 
मृत्यूपयंतिी सवस कृत्ये कायसकारिात्मक परस्परसंबधंाच्या बाबतीत पारदशसक होती. 
 

अशा रीतीने समाज जरी रिनाबि होता आचि तो मानवाला स रचक्षतता देत होता, तरी तो त्याला 
बंधनातही ठेवत होता. मध्यय गानंतरच्या काही शतकातंील एकाचधकारशाही आचि ज लूम यांिे स्वरूपही 
बंधनािेि होते. परंत  मध्यय गातील हे बंधन त्या बधंनाहून वगेळ्या प्रकारिे होते. मध्यय गीन समाज 
व्यततीला चतच्या स्वातंत्र्यापासून वचंित करीत नव्हता. कारि, अजून ‘व्यतती’ अस्ट्स्तत्वाति आलेली 
नव्हती. मन ष्ट्य अजूनही प्रार्चमक बंधनानंीि जगाशी जखडलेला होता. त्याने अजूनही स्वतःला एक व्यतती 
म्हिून ओळखलेले नव्हते. आपल्या सामाचजक भचूमकेच्या माध्यमातूनि तो स्वतःला ओळखत होता. 
त्यावळेी सामाचजक भचूमका हीि त्यािी स्वाभाचवक भचूमकाही होती. तो द सऱ्या कोित्या मािसानंाही 
‘व्यतती’ म्हिून ओळखत नव्हता. शहरात येिारा शतेकरी परका होता आचि शहरातल्या शहरातही 
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वगेवगेळ्या सामाचजक गटािें सभासद एकमेकानंा परके मानत होते. आपले व्यस्ट्ततत्व, इतर लोक आचि 
जग हे वगेवगेळे पदार्स आहेत, यािी जािीव अजूनही पूिसपिे चवकचसत झालेली नव्हती. 
 

जॅकोब बकस हाटस यानंी केलेल्या मध्यय गीन संस्कृतीच्या विसनामध्ये मध्यय गीन समाजातील 
व्यततीच्या मनात आपल्या व्यस्ट्ततत्वािी जािीव कशी नव्हती, यािी अचभजात अचभव्यतती झालेली आहे: 
 

मध्यय गात मानवी जाचिवचे्या अंतम सख व बचहम सख अशा दोन्ही बाजू एका सवससामान्य ब रख्याखाली 
स्वप्नात वा अधसजागतृ अवस्रे्त पडून होत्या. तो ब रखा श्रिा, भ्रम व बाचलश पूवसग्रह यानंी ग ंफलेला होता. 
त्याच्यातून चदसिारे जग व इचतहास हे चवचित्र रंगच्छटानंी रंगल्यािे चदसत होते. एखादा वशं, लोकसमूह, 
पक्ष, क ट ंब वा संस्र्ा यािंा म्हिजेि एखाद्या सवससामान्य वगािा सभासद म्हिूनि मानवाला स्वतःच्या 
अस्ट्स्तत्वािी जािीव होती. [जॅकोब बकस हाटस, चद चसस्ट्व्हलझेशन ऑफ चद चरनेसन्स इन इटली, अ ॅलन अँड अन् चवन, १९२१, पृ. १२९.] 
 

मध्यय गाच्या उत्तर कालात समाजािी रिना आचि मानवािे व्यस्ट्ततमत्त्व याचं्यात बदल झाला. 
मध्यय गीन समाजािे ऐतय आचि कें िीकरि अचधक द बसळ झाले. भांडवल, व्यततीिा आर्थर्क बाबतीतील 
प ढाकार आचि स्पधा यािें महत्त्व वाढले. एक नवा पसेैवाला वगस प ढे आला. समाजाच्या सवस वगात एक 
वाढता व्यस्ट्ततत्ववाद आढळू लागला आचि मानवािी सवस कायसके्षते्र, अचभरुिी, फॅशन, कला, तत्त्वज्ञान 
आचि धमसशास्त्र याचं्यावर त्यािा प्रभाव पडला. या चठकािी मी प ढील गोष्टीवर भर देऊ इस्ट्च्छतो. एका 
बाजूला श्रीमंत व वैभवशाली भाडंवलदाराचं्या एका छोया गटाच्या दृष्टीने या सपूंिस प्रचियेला एक वगेळा 
अर्स होता आचि द सऱ्या बाजूला शतेकऱ्यािंा बह जनवगस आचि खास करून शहरी मध्यमवगस याचं्या दृष्टीने 
या प्रचियेला एक वगेळा अर्स होता. या द सऱ्या वगाच्या दृष्टीने ही नवी घडामोड म्हिजे काही प्रमािात 
संपत्ती आचि व्यस्ट्ततगत प ढाकारािी सधंी असा अर्स होता. परंत  म ख्यत्व ेत्याच्या परंपरागत जीवनपितीला 
ही एक धमकाविी होती. अगदी प्रारंभापासून हा फरक ध्यानात ठेविे महत्त्वािे आहे. कारि, या चवचवध 
गटाचं्या मानसशास्त्रीय आचि सैिाचंतक प्रचतचिया नेमतया या फरकाम ळेि चनचश्चत झाल्या होत्या. 
 

पचश्चम व मध्य य रोपपेक्षा इटलीमध्ये ही नवी आर्थर्क व सासं्कृचतक घडामोड अचधक तीव्रतेने घडून 
आली. तसेि, तेरे् तत्त्वज्ञान, कला आचि सपूंिस जीवनपिती याचं्यावर त्या घडामोडीिे अचधक स्पष्ट 
पचरिाम घडून आले. इटलीत व्यतती ही पचहल्यादंाि सरंजामशाही समाजातून बाहेर पडली. तसेि, चतला 
एकसमयावच्छेदेकरून स रचक्षत व मयाचदत करिारी आजपयंतिी बधंनेही चतने तोडली. बकस हाटस याचं्या 
शब्दात सागंावयािे तर प्रबोधन य गातील इटाचलयन मन ष्ट्य हा ‘आध चनक य रोपच्या प त्रापंैकी प्रर्मजात 
(प्रर्म जन्मलेला)’ ठरला; तो पचहली स्वतंत्र व्यतती ठरला. 
 

मध्यय गीन समाजव्यवस्र्ा मध्य आचि पचश्चम य रोपच्या मानाने इटलीमध्ये लौकर मोडकळीस 
आली, याला अनेक आर्थर्क व राजकीय घटक कारिीभतू झाले. इटलीिी भौगोचलक स्ट्स्र्ती आचि ज्या 
काळात भमूध्यसम ि हा य रोपिा मोठा व्यापारी मागस होता, त्या काळात त्या भौगोचलक स्ट्स्र्तीपासून 
चमळिारे व्यापारी फायदे, हा त्यापंैकी एक घटक होता. स्वतंत्र अशा असंख्य राजकीय गटानंा अस्ट्स्तत्वात 
आििारा पोप आचि बादशहा यांच्यातील संघर्षस, हा त्यापंकैी द सरा आचि पौवात्य देशािंी जवळीक हा 
चतसरा घटक होता. या जवचळकीिा पचरिाम म्हिनू चवचशष्ट कौशल्ये य रोपमधील द सऱ्या कोित्याही 
देशाच्या आधी पोिली होती. उद्योगधंद्यािंा चवकास होण्याच्या दृष्टीने ही कौशल्ये महत्त्वािी होती. उदा. 
रेशमािा धंदा हा अशा धंद्यापकैी एक होता. 



 अनुक्रमणिका 

या आचि इतर काही पचरस्ट्स्र्तीिा पचरिाम म्हिनू इटलीमध्ये एक सामर्थयसशाली असा पैसेवाल्यािंा 
वगस उदय पावला. या वगािे सभासद प ढाकार, सत्ता आचि महत्त्वाकाकं्षा याचं्या वृत्तीने भारावलेले होते. 
सरंजामशाही व्यवस्रे्तील वगीय र्रांिे महत्त्व आता कमी झाले. बाराव्या शतकानंतर सरदार आचि 
नगरप्रचतचनधी शहरामध्ये एकत्र राहू लागले. सामाचजक अचभसरिाम ळे जाचतभेदाकंडे द लसक्ष केले जाऊ 
लागले. जन्म आचि क ल यािें महत्त्व संपत्तीच्या मानाने कमी झाले. 
 

द सरीकडे सवससामान्य लोकातंील परंपरागत सामाचजक र्रानंाही हादरा बसला. त्या परंपरागत 
र्राचं्या ऐवजी आता शोचर्षत आचि राजकीय दृष्ट्या दडपल्या गेलेल्या कामगारािें शहरी समाज आढळू 
लागले. या संदभात बकस हाटस यानंी दाखवनू चदलेला प ढील म द्दा लक्षिीय आहे. अगदी १२३१ सालाइततया 
पूवी द सऱ्या फे्रडचरखने उिललेली पावले ही काही उचद्दष्टानंी उिललेली होती. सरंजामशाही 
राज्यव्यवस्रे्िे पूिस उच्चाटन करिे आचि लोकािें इच्छाशतती व प्रचतकारािी साधने याबंाबतीत कंगाल 
असलेल्या परंत  आपल्या खचजन्याला मात्र अत्यंत फायदेशीर असलेल्या एका जनसम दायामध्ये रूपातंर 
करिे, ही ती उचद्दष्टे होती. [चकत्ता, पृ. ५.] 
 

मध्यय गीन समाजरिनेच्या या प रोगामी चवध्वसंािा पचरिाम म्हिून आध चनक अर्ाने व्यततीिा 
उदय झाला. या संदभात बकस हाटस यािें मत आिखी एकदा उितृ करिे इष्ट ठरेल. 
 

हा ब रखा (श्रिा, भ्रम आचि बाचलश पूवसग्रह यािंा) पचहल्यादंा इटलीमध्ये दूर झाला. राज्यव्यवस्र्ा 
आचि या जगातील सवस पदार्स यािें वस्त चनि प्रचतपादन आचि चविार शतयतेच्या कोटीत आले. त्याि वळेी 
आत्मचनि बाजूही चतततयाि जोराने आत्माचवष्ट्कार करीत होती; आता मानव एक आध्यास्ट्त्मक व्यतती 
बनला, आचि स्वतःला त्याि स्वरूपात ओळखू लागला. याि पितीने एके काळी ग्रीक मानवाने रानटी 
मानवापासून स्वतःला वगेळे केले होते; आचि इतर आचशयाई लोक एखाद्या वशंािे सभासद म्हिनूि 
स्वतःला ओळखत असत, त्या काळात अरबी मािसाला आपि एक व्यतती असल्यािी जािीव झाली होती. 
[चकत्ता, पृ. १२९.] 
 

या नव्या व्यततीच्या वृत्तीिे बकस हाटस यानंी केलेले विसन हे प्रार्चमक बंधनातूंन व्यतती कशी बाहेर 
पडली, याचवर्षयी आम्ही मागच्या प्रकरिात जे म्हटले आहे, त्यािे स्पष्टीकरि करिारे आहे. मानवाला 
आपि स्वतः आचि इतर लोक हे व्यतती आहेत, स्वतंत्र पदार्स आहेत, यािा शोध लागतो. चनसगस दोन 
बाबतीत आपल्याहून काही तरी वगेळा आहे, हे त्याच्या ध्यानात येते; सैिाचंतक व व्यावहाचरक प्रभ त्वािा 
चवर्षय म्हिनू, आचि त्याच्या सौंदयाम ळे आनंदािा चवर्षय म्हिून. मानव जगािा शोध घेऊ लागतो–
व्यावहाचरक दृष्ट्या नव्या खंडािंा शोध लावनू आचि आध्यास्ट्त्मक दृष्ट्या चविबंध त्वाच्या वृत्तीिा चवकास 
करून. ही अशी वृत्ती आहे, की चजच्याम ळे डाटें म्हिू शकतो : ‘सवस जग हाि माझा देश आहे’ [काही लेखकानंी 
बकस हाटस याचं्या प्रम ख प्रचतपाद्य चवर्षयाला प ष्टी चदली आहे आचि त्यािा चवस्तारही केला आहे. इतर काही जिानंी त्यािे खंडन केले आहे. प ढील 
दोन लेखकािें अध्ययन कमीजास्त प्रमािात बकस हाटस याचं्या चदशनेेि जािारे आहे. पचहले लेखक डब्ल्यू. चडल्र्ी हे असून त्याचं्या लेखनािा सदंभस 
प ढीलप्रमािे आहे :  
 
Weltanschauung und Analyse des Menschen seit Renaissance und Reformation, in Gesammelte Schriften, टॉइबनर, चलपचझकस, 
१९१४. द सरे लेखक ई. त्साचसरर हे आहेत. या दोघाचं्या अध्ययनािा चवर्षय प ढीलप्रमािे आहे, ‘Individuum and Cosmos in der Philosopher 
der Kenaissance’ याउलट, बकस हाटस याचं्यावर इतरानंी कडक टीका केलेली आहे. या सदंभात जे ह ईस्ट्त्सगंा यािें प ढील लेखन पहाव.े Das 
Problem der Renaisance in wege der kulturge schichte, Dret Masken Verlagm, Munchen, 1930, P. $9ff. cf. also his Herbst des 
Mittelatters, Drei Masken verlag Munchen, 1924. त्यानंी प ढील चविार माडंले आहेत : “मध्यय गाच्या उत्तरकालात इटलीतील बह जनसमाज 
आचि य रोपच्या इतर देशातील बह जनसमाज याचं्या जीवनात असलेले साम्यािेप्रमाि बकस हाटस यानंी कमी लेखले आहे. इ.स. स मारे १४०० हा 
प्रबोधन य गािा प्रारंभ, असे ते मानतात; परंत  आपल्या प्रचतपाद्य चवर्षयाच्या उदाहरिादाखल त्यानंी वापरलेले बह तेक साचहत्य हे पंधराव्या 
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शतकातील वा सोळाव्या शतकाच्या प्रारंभीिे आहे. प्रबोधनय गामध्ये असलेल्या चिस्ती वैचशष्ट्यानंा ते कमी लेखतात आचि त्याच्यातील हीदन 
घटकािा प्रभाव अचधक लेखतात. व्यस्ट्ततत्ववाद हा प्रबोधनय गातील ससं्कृतीिा प्रम ख ग िधमस होता, असे ते गृहीत धरतात; वस्त तः, तो अनेक 
ग िधमापैकी फतत एक होता. बकस हाटस यानंी गृहीत धरले आहे इततया प्रमािात मध्यय गात स्वतंत्र व्यस्ट्ततत्वािा अभाव नव्हता आचि म्हिूनि 
मध्यय गािी प्रबोधनय गाबरोबर त लना करण्यािी त्यािंी पित िूक आहे. प्रबोधन य ग हे मध्यय गाप्रमािेि अचधकारशाहीिी चनिावंत राचहले. 
बकस हाटस मानतात चततके काही मध्यय गीन जग ऐचहक स खाचं्या चवरोधात उभे नव्हते आचि प्रबोधनय गही चततके आशावादी नव्हते. वैयस्ट्ततक 
उपलब्धी आचि व्यस्ट्ततत्वािा चवकास याचं्यासाठी धडपडिे ही जी आध चनक मानवािी प्रवृत्ती आहे, चतच्या बीजाखेरीज द सरे काहीही प्रबोधनय गात 
अस्ट्स्तत्वात नव्हते. एकीकडे मध्यय गीन शाचहरानंी तेराव्या शतकाति मनाच्या उदात्ततेिी कल्पना चवकचसत केली होती, आचि द सरीकडे 
प्रबोधनय गािे व्यस्ट्ततगत चनिा आचि सामाचजक श्रिेीत वचरि स्र्ानी असलेल्या कोिािी तरी सेवा याचं्या सकंल्पनेशी असलेले आपले नाते 
तोडलेले नव्हते.” 
 
तर्ाचप मला असे वाटते की हे य स्ट्ततवाद तपचशलात बरोबर असले तरी त्याचं्याम ळे बकस हाटस यािंा प्रम ख प्रचतपाद्य चवर्षय बाचधत होत नाही. 
ह ईस्ट्त्समा यािंा प्रम ख य स्ट्ततवाद प्रत्यक्षात प ढील तत्त्वाच्या अन रोधाने करण्यात आला आहे. बकस हाटस यािे म्हििे िूक आहे; कारि, जी घटना 
प्रबोधनय गािे वैचशष्ट्य असल्यािा त्यािंा दावा आहे; त्या घटनेिा एक भाग मध्यय गाच्या उत्तरकालात पचश्चम व मध्य य रोपमध्ये अगोदरि 
अस्ट्स्तत्वात होता. याउलट, इतर भाग प्रबोधनय गािा शवेट झाल्यानंतरि अस्ट्स्तत्वात आले. मध्यय गीन सरंजामशाही समाजािी आध चनक 
भाडंवलशाही समाजाबरोबर त लना करिाऱ्या सवस सकंल्पनाचं्या चवरोधात जो य स्ट्ततवाद वापरला जातो, त्याि प्रकारच्या हा य स्ट्ततवाद आहे. या 
य स्ट्ततवादाचवर्षयी वर जे म्हटले आहे, ते बकस हाटसवर केल्या जािाऱ्या टीकेलाही लाग ूपडते. बकस हाटस यानंी मध्यय गीन ससं्कृती आचि आध चनक 
ससं्कृती याचं्यातील महत्त्वािा फरक ओळखला आहे. त्यानंी ‘प्रबोधनय ग’ आचि ‘मध्यय ग’ यािंा आदशस प्रचतरूपे म्हिून अत्यचधक उपयोग केला 
असण्यािी शतयता आहे; तसेि, सखं्यात्मक फरकािें चववेिन ते जिू काही ग िात्मक फरक आहेत, अशा प्रकारे केले असण्यािीही शतयता आहे. 
तर्ाचप, य रोचपयन इचतहासाच्या ओबात सखं्यात्मक स्वरूपाकडून ग िात्मक स्वरूपाकडे वळिार असलेल्या चविारप्रवाहािंी वैचशष्ट्ये व गचतशास्त्र 
स्पष्टपिे ओळखण्यािी दूरदृष्टी त्याचं्याजवळ होती, असे मला वाटते. या सपूंिस समस्येवर प ढील उत्कृष्ट प स्तकही पहा–िालसस ई. प्ररकहाऊस, 
अ ॅडव्हर्थसटीज नोबलमेन, कोलंचबया य चनव्हर्थसटी पे्रस न्यूयॉकस , १९४०. या प स्तकात जीवनातील स खाच्या समस्येवर इटाचलयन मानवता वाद्यानंी 
माडंलेल्या दृचष्टकोिािे चवश्लेर्षि केलेले आहे आचि त्याद्वारे बकस हाटसच्या गं्रर्ावर चवधायक टीका केलेली आहे. आत्मोन्नतीसाठी कराव्या लागिाऱ्या 
वाढत्या स्पधात्मक धडपडीिा पचरिाम म्हिून जी अस रचक्षतता, तटस्र् वृत्ती आचि चनराशा चनमाि होते, चतच्याचवर्षयी त्यानंी व्यतत केलेले अचभप्राय 
हे प्रस्त त गं्रर्ात िर्थिलेल्या प्रश्नाशंी चवशरे्षत्वाने चनगचडत आहेत. (प.ृ १८)] 
 

प्रबोधनय ग ही लाटेवर स्वार झालेल्या एका संपन्न व सामर्थयसशाली अशा वरच्या वगािी ससं्कृती 
होती. नव्या आर्थर्क शततींच्या वादळाने त्या वगाला तडाखा चदला होता. सत्ताधारी वगािी सपंत्ती व सत्ता 
याचं्यात वाटा नसलेला बह जनसमाज आपल्या पूवीच्या अवस्रे्तील स रचक्षतता गमावनू बसला होता. 
त्याला एका आकारहीन जनसम दायािे स्वरूप प्राप्त झालेले होते. सत्ताधारी वगाकडून एक तर त्यािी 
ख शामत केली जात होती प्रकवा त्याला धमकाविी चदली जात होती. पि कोित्याही पचरस्ट्स्र्तीत सत्ताधारी 
वगस त्यािा उपयोग करून घेत होता, त्यािे शोर्षि करीत होता. आता नव्या व्यस्ट्ततत्ववादाच्या बरोबरीने 
एक नवी ज लूमशाहीही उदयास आली. स्वातंत्र्य आचि ज लूमजबरदस्ती, स्वतंत्र व्यस्ट्ततत्व आचि गोंधळ या 
गोष्टी एकमेकींपासून अलग करता येिार नाहीत, इततया एकमेकींत ग ंफल्या गेल्या होत्या. प्रबोधनय ग ही 
छोया द कानदारािंी आचि क्ष ि बूज्वांिी संस्कृती नव्हती, तर ती संपन्न सरदार आचि नगरप्रचतचनधी यािंी 
संस्कृती होती. त्यािें आर्थर्क उद्योग आचि त्यािंी संपत्ती याचं्याम ळे त्यानंा स्वातंत्र्यािी भावना व स्वतंत्र 
व्यस्ट्ततत्वािी जािीव प्राप्त झाली होती. परंत  त्यािवळेी याि लोकानंी काही तरी गमावलेही होते 
मध्यय गीन समाजरिनेने चदलेली स रचक्षतता आचि आपलेपिािी भावना हीि ती हरवलेली गोष्ट होय. ते 
अचधक स्वतंत्र होते, परंत  ते अचधक एकाकीही होते. जीवनातून स खािा अगदी शवेटिा अंश चपळून 
काढण्यासाठी ते आपली सत्ता व संपत्ती वापरत होते. परंत  असे करताना बह जनसमाजावर सत्ता 
िालचवण्यासाठी आचि आपल्याि वगामधील आपल्या स्पधसकावंर चनयंत्रि ठेवण्यासाठी त्यानंा शारीचरक 
छळापासून ते मानचसक शोर्षिापयंतिे प्रत्येक साधन चनदसयपिे वापराव े लागत होते. सत्ता व सपंत्ती 
साभंाळण्यासाठी कराव्या लागिाऱ्या या भयानक जीवघेण्या धडपडीम ळे सवस मानवी नाती कल चर्षत झाली 
होती. आपल्या सहकाऱ्याबंरोबरिे ऐतय नाहीसे झाले होते–चनदान आपल्या स्वतःच्या वगातील 
लोकाबंरोबरिे ऐतय नाहीसे झाले होते आचि त्याच्या जागी एक सवसत च्छतावादी अचलप्त वृत्ती आली होती. 
इतर व्यततींकडे उपयोगात आिावयािे आचि वापरावयािे ‘पदार्स’ म्हिून पाचहले जात होते प्रकवा आपल्या 
उचद्दष्टासंाठी आवश्यक असल्यास चनदसयपिे त्यािंा नाश केला जात होता. व्यतती चवकाराधीन अशा 
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आत्मकें चित वृत्तीने आचि सत्ता व संपत्तीच्या तृप्त न होिाऱ्या लालसेने पछाडलेली होती. या सवािा 
पचरिाम म्हिनू यशस्वी व्यततीिे स्वतःशीि असलेले नाते, चतिी स रचक्षततेिी जािीव आचि चविास या 
गोष्टीही कल चर्षत झाल्या होत्या. इतर लोकापं्रमािेि ती स्वतः देखील स्वतःच्या शोर्षिािा चवर्षय बनली 
होती. अनेकदा प्रबोधनय गातील भाडंवलशाहीिे सामर्थयसशाली स्वामी स खी व स रचक्षत असल्यािे चित्र 
रेखाटले जाते. परंत  ते चततके स खी व स रचक्षत होते काय, याचवर्षयी संशय घेण्यास जागा आहे. नव्या 
स्वातंत्र्याने त्याचं्याकडे दोन गोष्टी आिल्या, असे चदसते : सामर्थयािी वृप्रिगत झालेली जािीव आचि त्याि 
वळेी वाढलेले एकाकीपि, अचविास, संशयवाद [पहा–ह ईस्ट्त्सगंा, पृ. १५९.] आचि या सवांतून चनष्ट्पन्न होिारी 
अस्वस्र्ता. मानवतावाद्याचं्या तत्त्वज्ञानात्मक लेखनातं आपल्याला जो चवरोध आढळतो, तो नेमका असाि 
आहे. मानवी प्रचतिा, स्वतंत्र व्यस्ट्ततत्व आचि सामर्थयस याचं्यावर त्यानंी जोर चदला आहे आचि त्याबरोबर 
त्यानंी आपल्या तत्त्वज्ञानात अस रचक्षतता आचि चनराशा प्रकट केली आहे. [पहा–चडल्र्ी यानंी केलेले पेराकस िे चवश्लरे्षि 
(चकत्ता, पृ. १९ व प ढे) आचि प्ररकहाऊस, अ ॅडव्हर्थसटीज नोबलमेन.] 
 

प्रचतकूल जगात एकाकी व्यततीच्या रूपाने वावरण्यािा पचरिाम म्हिनू चनमाि होिारी ही अंतभूसत 
अस रचक्षतता एका स्वभाववैचशष्ट्याच्या उत्पत्तीला कारिीभतू होते. बकस हाटस यानंी दशसचवल्याप्रमािे [चकत्ता, प.ृ 
१३९.] हे वैचशष्ट्य प्रबोधनय गातील व्यततीच्या चठकािी चवशरे्षत्वाने होते, परंत  मध्यय गीन समाजरिनेतील 
व्यततीमध्ये मात्र नव्हते–चनदान चतततया तीव्र स्वरूपात नव्हते. व्यस्ट्ततच्या मनातील कीतीिी तीव्र लालसा, 
हे ते वैचशष्ट्य होय. जीवनािा अर्स जर सचंदग्ध झालेला असेल आचि आपली इतराबंरोबरिी व स्वतः 
बरोबरिी नाती जर स रचक्षतता देत नसतील तर कीती हे आपले संशय शमचवण्यािे एक साधन बनते. 
ईचजप्ती चपरॅचमड प्रकवा चिस्ती लोकािंी अमरत्वावरील श्रिा याचं्या कायाशी त लना करता येईल असेि 
कीतीिे कायस आहे–कीती ही आपल्या वैयस्ट्ततक जीवनाला त्याच्या मयादा व अस्ट्स्र्रता यापंासून उंि 
उिलून अचवनाशत्वाच्या पातळीवर नेते. आपल्या समकालीनामंध्ये आपले नाव प्रचसि झाले आचि ते 
शतकान शतके चटकेल आशी आशा आपल्याला वाटू शकली, तर इतराचं्या दृष्टीमध्ये पडलेल्या आपल्या 
जीवनाच्या या प्रचतप्रबबाम ळेि आपल्या जीवनाला अर्स आचि महत्त्व प्राप्त होते. वैयस्ट्ततक अस रचक्षततेमधून 
बाहेर पडण्यािा हा उपाय समाजातील फतत एका वगालाि शतय होता. हे स्पष्ट आहे. तो वगस म्हिजे 
ज्याच्या सभासदाजंवळ कीती चमळचवण्यािी प्रत्यक्ष साधने हेती, तो वगस होय. हा उपाय त्याि 
संस्कृतीमधील बलहीन बह जन समाजाला प्राप्त होिारा नव्हता. तसेि, स धारिाय गाच्या पाठीिा किा 
असलेल्या शहरी मध्यमवगामध्येही आपल्याला तो आढळिार नाही. 
 

आम्ही प्रबोधनय गाच्या ििेने प्रारंभ केला. कारि, हा कालखंड म्हिजे आध चनक व्यस्ट्ततत्ववादािा 
प्रारंभ होय. याला आिखीही एक कारि आहे–या कालखंडातील इचतहासकारानंी काही कायस केलेले आहे 
आचि प्रस्त त गं्रर्ात ज्या प्रम ख प्रचियेिे चवश्लेर्षि केले जात आहे, त्या प्रचियेच्या दृष्टीने महत्त्वपूिस 
असलेल्या घटकावंरि त्या कायाम ळे काही प्रकाश टाकला जात आहे. स्वतंत्र व्यस्ट्ततमत्वािी जािीव 
होण्याच्या आधी असलेल्या अस्ट्स्तत्वातून मानवािे बाहेर पडिे, ही ती प्रम ख प्रचिया असून या नव्या 
अवस्रे्त मानवाला आपि एक स्वतंत्र पदार्स असल्यािी प रेप र जािीव झालेली आहे. य रोपीयन 
चविारसरिीच्या प ढील चवकासावर प्रबोधनय गातील कल्पनािंा प्रभाव पडल्याखेरीज राचहला नाही, हे खरे 
आहे. तर्ाचप, आध चनक भाडंवलशाही, चतिी आर्थर्क रिना आचि चतिी मनोवृत्ती यािंी महत्त्वािी म ळे 
मध्यय गाच्या उत्तरकालातील इटचलयन ससं्कृतीमध्ये आढळत नाहीत. ती आढळतात मध्य व पचश्चम 
य रोपच्या आर्थर्क व सामाचजक पचरस्ट्स्र्तीमध्ये आचि ल्य र्र व कॅस्ट्ल्वन याचं्या चसिातंामंध्ये. 
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या दोन संस्कृतीमध्ये म ख्य फरक आहे, तो प ढीलप्रमािे : प्रबोधनय गािा कालखंड हा व्यापारी व 
औद्योचगक भाडंवलशाहीच्या चवचशष्ट चवकासािे प्रचतचनचधत्व करीत होता. हा चवकास त लनात्मक दृष्ट्या 
अचधक होता. तत्कालीन समाज हा एक असा समाज होता, की ज्याच्यामध्ये सपंन्न व सत्ताधारी लोकािंा 
एक छोटासा गट सत्ता िालवीत होता. या गटानेि या संस्कृतीिा प्रपड व्यतत करिाऱ्या तत्त्ववते्त्यानंा व 
कलावतंानंा सामाचजक अचधिान प्राप्त करून चदले. उलटपक्षी, स धारिावाद हा प्राम ख्याने शहरी मध्यम 
वगस, कचनि वगस आचि शतेकरी यािंा धमस होता. जमसनीमध्येही फ्य गसससारखे धनाढ्य व्यावसाचयक होते. 
परंत  नव्या धार्थमक चसिातंानी ज्यानंा आवाहन केले, त्यातं त्यािंा समावशे नव्हता. चशवाय, हे लोक काही 
आध चनक भाडंवलशाहीच्या चवकासािे म ख्य अचधिान नव्हते. पाश्चात्य जगातील आध चनक भाडंवलशाहीिा 
जो चवकास झाला, त्याच्या पाठीिा किा होता. शहरी मध्यम वगस. मतॅस िेंबरने हे दाखवनू चदले आहे. [पहा 
मॅतस वेबर, चद प्रॉटेस्टंट एचर्क अँड चद स्ट्स्पचरट ऑफ कॅचपटेचलझम, अ ॅलन अँड अनचवन, लंडन, १९३०, प.ृ ६५.] प्रबोधनय ग आचि 
स धारिाय ग या दोन्ही िळवळीिी सामाचजक पािसभमूी पूिसपिे चभन्न असल्याम ळे चतला अन सरून त्यािंी 
वृत्ती वगेळी असिार, अशीि आपि अपेक्षा केली पाचहजे. [पहा–अन्स्टस रोएलटश Renaissanace und Reformation, भाग 
िौर्ा, Gesammelte Schriften, य प्रबगेन, १९२३.] प्रस्त त गं्रर्ात ल्य र्र आचि कॅस्ट्ल्वन याचं्या धमसशास्त्रािी ििा 
करताना काही भेद सूिकतेने स्पष्ट होतील. व्यस्ट्ततगत बंधनापंासून प्राप्त झालेल्या म ततीिा शहरी 
मध्यमवगाच्या स्वभावरिनेवर कसा पचरिाम झाला, या प्रश्नावर आमिे लक्ष कें चित झालेले असेल. 
प्रॉटेस्टंट पंर् व कॅस्ट्ल्वनवादी यानंी एका नव्या स्वातंत्र्यभावनेिा आचवष्ट्कार केला, परंत  त्यािवळेी त्या 
पंर्ाचं्या स्वरूपात स्वातंत्र्याच्या ओझ्यापासून केलेल्या पलायनािा अंतभाव होता, हे दाखचवण्यािा आम्ही 
प्रयत्न करू. 
 

सोळाव्या शतकाच्या प्रारंभी य रोपमध्ये आचि चवशरे्षतः मध्य य रोपमध्ये आर्थर्क आचि सामाचजक 
पचरस्ट्स्र्ती काय होती, यािी आम्ही प्रर्म ििा करू आचि नंतर या पचरस्ट्स्र्तीिे या कालखंडात राहिाऱ्या 
लोकाचं्या व्यस्ट्ततमत्वावर काय पचरिाम झाले यािे चवश्लेर्षि करू. तसेि, ल्य र्र आचि कॅस्ट्ल्वन याचं्या 
उपदेशािे या मानसशास्त्रीय घटकाशंी काय नाते होते आचि या नव्या आर्थर्क चसिान्तािें भाडंवलशाहीच्या 
मनोवृत्तीशी काय नाते होते, यािेही चवश्लेर्षि करू. [मध्यय गािा उत्तरकाल आचि स धारिाय ग याचं्या आर्थर्क इचतहासािी 
याप ढे जी माडंिी केली आहे, ती प्राम ख्याने प ढील गं्रर्ावंर आधारलेली आहे : 
 

लॅम्पे्रख्ट, zum Verstandnis der wirtschuftlichen und sozialen wandiungen in Deutschland vom 14. zum 16. Juhrhundert, 
Akademische Verlagsbuch–handling J. C. B. Mohr, ztsch fur Sozial–under wirtschaftsgesehte, Freiburg i b. und लीपचझग, 
१८९३. 
 

एहेनबगस, Das zeitalter der Fugger, जी. चफशर, येना, १८९६. 
 

सोम्बटस, Der Moderne Kapitalismus, १९२१, १९२८. 
 

व्ही चवलो, Probleme der wirtschaftsgeschichte, मोह, य प्रबगेन, १९२०. 
 
क चलब्धर,Allgeneine wirtscinaftsgeschte des Mittelalters und der Neuzeit Druck and Verlang von R. Oldenbourg, म्य चनक 

व बर्थलन, १९२८. 
 
अँड्रीज Denuschland vor der Reformation, Deutsche verlugs–Anstalt, स्ट टगाटस व बर्थलन, १९३२. 
 
वेबर, चद प्रॉटेस्टंट एचर्क अँड चद स्ट्स्पचरट ऑफ कॅचपटॅचलझम, अ ॅलन अँड अन् चवन, लंडन, १९३०. 
 
शाचपरो, सोशल चरफॉमस अँड चद चरफॉमेशन, प्रबंध, कोलंचबया चवद्यापीठ, १९०९  
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पास्कल, चद सोशल बेचसस ऑफ चद जमसन चरफॉमेशन, मार्थटन ल्य र्र अँड चहज टाइम्स, लंडन, १९३३. 
 
टॉनी, चरचलझन अँड चद राइज ऑफ कॅचपटॅचलझम, जॉन मरे, लंडन, १९२६. 
 
बे्रन्टॅनो, Der wirtschaftende Mensch in der Goschte, Meiner, चलपचझग, १९२३. 
 
िाउस, Scholastic, Paritanismus und Kapitalismus, Dunker & Humblot, म्य चनक, १९३०.] 

 
मध्यय गीन समाजामध्ये शहरािी आर्थर्क संघटना ही सापेक्षतया स्ट्स्र्त्यात्मक होती. मध्यय गाच्या 

उत्तरकालापासून कारागीर आपल्या संघटनामंध्ये संघचटत झाले होते. प्रत्येक मालकाकडे एक प्रकवा दोन 
उमेदवार असत आचि मालकािंी संख्या काहीशी समाजाच्या गरजाचं्या प्रमािात होती. उपजीचवकेसाठी 
आवश्यक तेवढे चमळचवण्याकरता ज्यानंा खूप यातायात करावी लागते असे काही लोक तेरे् सदैव होते, हे 
खरे आहे; परंत  सामान्यतः संघटनेच्या सभासदाला आपल्या हाताने केलेल्या कामावंर आपली उपजीचवका 
िालेल, यािी खात्री वाटत असे. त्याने जर िागंल्या ख च्या, जोडे, पाव, खोगीर इ. बनचवले, तर त्याने 
आपल्या सामाचजक प्रचतिेला परंपरेने प्राप्त झालेल्या पातळीवर आपि चबनधास्त जगू शकू, अशी खात्री 
वाटण्याइतपत सवस काही केल्यासारखे होई. तो आपल्या ‘िागंल्या कामावंर’ चवसंबून राहू शकत असे. 
अर्ात ‘िागंली कामे’ ही सजं्ञा आम्ही येरे् धमसशास्त्रीय अर्ाने वापरत नसून अगदी साध्या अर्सशास्त्रीय अर्ाने 
वापरत आहोत. उपचरचनर्थदष्ट संघटना आपल्या सभासदामंध्ये होिारा कोितीही प्रबळ स्पधा रोखून धरत 
असत. तसेि कच्च्या मालािी खरेदी, उत्पादनािी तंते्र, आपल्या उत्पादनाच्या चकमती याबाबतीत 
सहकायस घडवनू आित असत. संघटनेच्या स्वरूपातील ही व्यवस्र्ा आचि चतच्याबरोबर संपूिस मध्यय गीन 
जीवन यानंा आदशस मानण्यािी प्रवृत्ती काही जिामंध्ये आहे. याउलट, काही इचतहासकारानंी असे दाखवनू 
चदले आहे, की या संघटना नेहमीि मततेदारी वृत्तीिा रंग ल्यालेल्या होत्या. ही वृत्ती एका छोया गटािे 
रक्षि करण्यािा आचि नवागतानंा वगळण्यािा प्रयत्न करीत असे. परंत  जरी या संघटनानंा आदशस 
मानावयािे टाळले, तरी त्या परस्परसहकायावर आधारलेल्या होत्या आचि त्या आपल्या सभासदानंा 
सापेक्षतया स रचक्षतता देत असत, याबाबतील बह तेक लेखकािें एकमत आहे. [पहा–जे. क चलिर यानंी या 
समस्येवर उितृ केलेले साचहत्य, चकत्ता, पृ. १९२ आचि प ढे.] 
 

सोम्बटस यानंी दशसचवले आहे त्यान सार मध्यय गीन व्यापार हा सवससामान्यपिे अत्यतं लहान अशा 
असंख्य व्यावसाचयकाकंडून िालवला जात होता. चकरकोळ व ठोक व्यापार हे अजून वगेवगेळे झाले नव्हते 
आचि उत्तर जमसन हॅन्सच्या सभासदासंारखे जे व्यापारी परदेशात जात होते, ते देखील चकरकोळ चविीशी 
चनगचडत होते. पधंराव्या शतकाच्या शवेटापयंत भाडंवलािा संियही फार सावकाश होत होता. अशा रीतीने 
मध्यय गाच्या उत्तरकालातील आर्थर्क पचरस्ट्स्र्तीशी त लना करता छोया व्यावसाचयकाला बरीि 
स रचक्षतता वाटत होती. या उत्तरकालात मोठे भाडंवल आचि मततेदारी व्यापार यानंा वाढते महत्व प्राप्त 
झाले. 
 

एका मध्यय गीन शहरातील जीवनाचवर्षयी प्रा. टॉनी म्हितात, आता याचंत्रक असलेले बरेि काही 
त्यावळेी वैयस्ट्ततक, चनकटिे आचि सरळ होते. व्यततींना लावल्या जािाऱ्या चनकर्षािंा चविार करता फार 
चवशाल ठरेल इततया प्रमािावरील कोित्याही संघटनेला तेरे् स्र्ान नव्हते; तसेि, मनातील बोििीला 
गप्प बसचविाऱ्या आचि आर्थर्क चनकडीिी अचंतम सबब सागंून चनरुत्तर करिाऱ्या चसिातंालाही तेरे् स्र्ान 
नव्हते.’ [टॉनी, चकत्ता, पृ. २८.] 
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मध्यय गीन समाजातील व्यततीिा दजा कळण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूिस असलेला एक म द्दा यातून 
चनष्ट्पन्न होतो. केवळ कॅर्ॉचलक ििसच्या चसिातंातूंनि नव्हे, तर धमातीत अशा कायद्यामंधूनही व्यतत 
झालेले आर्थर्क घडामोडींचवर्षयी नैचतक दृचष्टकोि, हा तो म द्दा होय. या म द्द्यावर आम्ही टॉनी यािें चवविेन 
अन सरत आहोत. कारि, त्यानंी मध्यय गीन जगाला आदशस ठरचवण्यािा वा त्यािे रोमचँटकीकरि 
करण्यािा प्रयत्न केला आहे, असा संशय घेता येिार नाही. त्यावळेी आर्थर्क जीवनाचवर्षयीिी मूलभतू 
गृहीतके दोन होती. मोक्ष हा जीवनािा खरा उद्योग असून आर्थर्क उचद्दष्टे ही त्याच्याप ढे द य्यम आहेत. 
तसेि, आर्थर्क व्यवहार हा व्यस्ट्ततगत जीवनािा एक अशं आहे आचि जीवनाच्या इतर अंशावंर नीचतचनयम 
जसे बधंनकारक आहेत, तसेि ते या अंशावरही बधंनकारक आहेत. 
 

त्यानंतर टॉनी यानंी आर्थर्क घडामोडींबद्दलिा मध्यय गीन दृचष्टकोि स्पष्ट केला आहे.  
 

भौचतक संपत्ती आवश्यक आहे; चतला द य्यम महत्त्व आहे, कारि चतच्या अभावी मािसे स्वतःिे 
पोर्षि करू शकिार नाहीत आचि एकमेकानंा मदत करू शकिार नाहीत... परंत  आर्थर्क उचद्दष्ट े
संशयास्पद असतात. ही उचद्दष्टे म्हिजे एक प्रकारच्या जबरदस्त क्ष धा आहेत, म्हिून मानवानंा त्यािंी भीती 
वाटते. परंत  त्या उचद्दष्टािंी भलावि करण्याइतके ते क्ष ि नाहीत... एखाद्या नैचतक उचद्दष्टाशी चनगचडत 
नसलेल्या आर्थर्क घडामोडीला मध्यय गीन तत्त्वज्ञानामध्ये स्र्ान नाही. भाडंखोरपिा आचि लैं चगक 
सहजपे्ररिा याचं्यासारखे आवश्यक असे जे मानवी ग िधमस असतात, त्यािंी कायसवाही अचनयचंत्रतपिे होते, 
हे सामाचजक तत्त्वज्ञानािे गृहीतकृत्य असल्यािे मानिे, हे मध्यय गीन चविारवतंाला तकस चवसंगत व 
अनैचतक वाटले असते. परंत , आर्थर्क लाभ चमळचवण्यािी क्ष धा म्हिजे एक चनत्यािी व मोजता 
येण्यासारखी शतती आहे, या गृहीतकावर समाजािे एखादे शास्त्र अचधचित करिे आचि इतर नैसर्थगक 
शास्त्रापं्रमािे एक अपचरहायस व स्वयंस्पष्ट गृहीतक म्हिून त्यािा स्वीकार केला जािे, ही गोष्टही त्याला 
काही कमी तकस चवसंगत व कमी अनैचतक वाटली नसती... सेंट अँटोचनओिे म्हििे सागंावयािे झाले तर 
संपत्ती मानवासाठी आहे, मानव संपत्तीसाठी नाही... म्हिूनि, आर्थर्क चहतसबंंधानंा गंभीर कामकाजामध्ये 
ढवळाढवळ करण्यािी परवानगी देऊ नये, म्हिून प्रत्येक वळिावर मयादा घालण्यात आल्या आहेत, 
चनयतं्रिे आहेत, सूिना आहेत. आपल्या जागी राहून उपजीचवका िालचवण्यासाठी आवश्यक तेवढी संपत्ती 
चमळचवण्यािा प्रयत्न करिे ही धडाडी नव्हे, तर लोभ आहे; आचि लोभ हे तर घातक पाप आहे. व्यापार वैध 
आहे. तो ईिराला मान्य होता, हे वगेवगेळ्या देशातंील वगेवगेळ्या प राव्यावंरून चदसून येते. परंत  तो एक 
धोकादायक व्यवसाय आहे. आपि जनचहतासाठी व्यापार करीत आहोत आचि आपि जो फायदा घेतो तो 
आपल्या श्रमाच्या मोबदल्यापेक्षा जास्त नाही, अशी मािसािी खात्री बसली पाचहजे. खाजगी संपत्ती ही एक 
आवश्यक संस्र्ा आहे–चनदान या अधःपचतत जगात तरी संपत्ती सावसजचनक असण्यापेक्षा खाजगी असली 
म्हिजे मािसे अचधक काम करतात व कमी भाडंतात. परंत  मानवी द बसलतेला चदलेली एक सवलत म्हिनू 
चतिे अस्ट्स्तत्व सहन करावयािे आहे. चतिे अस्ट्स्तत्व स्वतःि इष्ट आहे, असे मानून चतिी प्रशसंा मात्र 
करावयािी नाही. याबाबतीत साम्यवाद हाि आदशस आहे–अर्ात मानवी स्वभाव चततका उन्नत होऊ 
शकला तर. गे्रशनने आपल्या लॅचटन धमसविनामंध्ये चलचहले आहे, ‘या जगातील सवस वस्तंूिा उपभोग सवस 
लोकानंा समान रीतीने घेता यावा यासाठी.’ खरोखर संपत्तीचवर्षयी जास्तीत जास्त िागंले बोलावयािे 
झाले, तर संपत्ती हा काहीसा अडर्ळा आहे. म्हिनू ती न्याय्य मागाने चमळवली पाचहजे. ती शतय चतततया 
अचधक लोकाचं्या हाती असली पाचहजे. गचरबानंा आधार देण्यासाठी चतने साहाय्य केले पाचहजे. व्यवहायस 
दृष्टीने चजतके शतय आहे, चतततया प्रमािात चतिा उपयोग सावसजचनक असला पाचहजे. ज्यानंा सपंत्तीिी 
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गरज आहे ते लोक अगदी कंगाल अवस्रे्त जरी नसले, तरी त्यानंा संपत्तीिा वाटा देण्यािी संपत्तीच्या 
मालकािंी तयारी असली पाचहजे. [चकत्ता पृ. ३१ व प ढे] 
 

या दृचष्टकोिातून जरी आदशस व्यतत होत असले आचि हे जरी आर्थर्क जीवनािे अगदी वास्तव 
चित्र नसले तरी या दृचष्टकोिात मध्यय गीन समाजािी नेमकी मनोवृत्ती काही प्रमािात प्रचतप्रबचबत झाली 
आहे. 
 

कारागीर आचि व्यापारी याचं्या पचरस्ट्स्र्तीमधले सापेक्ष स्रै्यस हे मध्यय गीन शहरािे वैचशष्ट्य होय. 
मध्यय गाच्या उत्तरकालात त्या स्र्यैािा पाया हळूहळू ढासळू लागला आचि अखेरीस सोळाव्या शतकात तो 
पूिसपिे कोसळला. िौदाव्या शतकाति प्रकवा त्याच्या आधीदेखील व्यापारी संघाचं्या अंतगसत वाढता 
भेदभाव स रू झाला होता आचि तो र्ाबंचवण्यािे सवस प्रयत्न करूनही तो िालूि राचहला. या संघाचं्या काही 
सभासदाकंडे इतराचं्या पेक्षा अचधक भाडंवल होते. तसेि, ते एक प्रकवा दोन प्रचशचक्षत काराचगराऐंवजी पाि 
प्रकवा सहा कारागीर नेमू लागले. लौकरि असे घडले, की काही संघ फतत चवचशष्ट रकमेइतके भाडंवल 
असलेल्या लोकानंाि सभासद करून घेऊ लागले. इतर काही संघानंी जबरदस्त मततेदारी प्राप्त केली. ते 
आपल्या मततेदारीच्या जास्तीत जास्त फायदा घेऊ लागले आचि चगऱ्हाइकािे शतय चततके शोर्षि करू 
लागले. याउलट, या संघािें अनेक सभासद दचरिी बनले आचि आपल्या परंपरागत व्यवसायाच्या बाहेर 
जाऊन काही पैसा चमळचवण्यािा प्रयत्न करावा, असा प्रसंग त्याचं्यावर आला. बह धा ते छोटे व्यापारी 
बनले. त्याचं्यापैकी अनेकजि आपले आर्थर्क स्वातंत्र्याच्या परंपरागत आदशाला अगदी जीवाच्या 
आकातंाने चिकटून बसले होते. [पहा–लॅम्पे्रख्ट, चकत्ता, प.ृ २०७ अँड्रीज, चकत्ता, प.ृ ३०३.] 
 

संघपितीमध्ये झालेल्या या घडामोडीम ळे काराचगरािंी स्ट्स्र्ती अचधकाचधक खालावत गेली. 
इटली व फ्लँडससमध्ये तेराव्या शतकापासून प्रकवा त्याआधीपासूनि असंत ष्ट कामगारािंा एक वगस 
अस्ट्स्तत्वात होता, हे खरे आहे. परंत  काराचगरीच्या के्षत्रात काम करिाऱ्या व्यापारी संघातील प्रचशचक्षत 
काराचगरािंी स्ट्स्र्ती अद्याचप सापेक्षतया स रचक्षत होती. प्रत्येक प्रचशचक्षत कारागीर मालक बनू शकत नव्हता 
हे जरी खरे असले, तरी त्याचं्यापकैी बरेिजि मालक झाले होते, परंत  एकेका मालकाकडे काम करिाऱ्या 
प्रचशचक्षत काराचगरािंी संख्या जसजशी वाढू लागली, तसतसे मालक बनण्यासाठी अचधक भाडंवलािी 
गरज भासू लागली. तसेि, संघानंा जसजसे मततेदारी स्वरूप प्राप्त झाले आचि ते चवचशष्ट वगासाठीि 
काम करू लागले, तसतशा प्रचशचक्षत काराचगराचं्या सधंीही कमी होत गेल्या. त्यािंा वाढता असतंोर्ष, त्यानंी 
आपल्या स्वतःच्या संघटनािंी केलेली उभारिी, संप आचि अगदी प्रहसक उठाव या सवांमधून त्याचं्या 
आर्थर्क व सामाचजक स्ट्स्र्तीच्या चनकृष्टतेिे दशसन घडत होते. 
 

काराचगराशंी संबंचधत अशा व्यापारी संघातंील वाढत्या भाडंवली घडामोडींचवर्षयी जे काही 
साचंगतले, ते व्यापाराच्या बाबतीत अचधकत्व स्पष्टपिे आढळून येते. मध्यय गीन व्यापार हा प्राम ख्याने 
शहराशहरामंधील छोटासा व्यवसाय होता. परंत  िौदाव्या व पंधराव्या शतकात मात्र राष्ट्रीय व 
आंतरराष्ट्रीय व्यापार झपायाने वाढला. मोठ्या व्यापारी कंपन्या नेमतया केव्हा वाटू लागल्या, याचवर्षयी 
इचतहासकारातं मतभेद असले तरी त्या पधंराव्या शतकात अचधकाचधक सामर्थयसशाली झाल्या आचि त्यानंी 
मततेदारी स्र्ापन केली, याबाबतीत त्यािें चनचश्चति एकमत आहे. या कंपन्यानंी आपल्या वरिढ भाडंवली 
शततीच्या जोरावर छोटे व्यावसाचयक व उपभोतते या दोघाचं्याही मनात दहशत चनमाि केली. पंधराव्या 
शतकात चसचगस्मड बादशाहाने काही स धारिा केल्या. त्या स धारिामं ळे कायद्याद्वारेि मततेदारींच्या 
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शततीला लगाम लावण्यािा प्रयत्न करण्यात आला. परंत  छोया चविेत्यािी स्ट्स्र्ती अचधकाचधक 
अस रचक्षत झाली. ‘आपली तिार ऐकून घेतली जाईल अशी व्यवस्र्ा करण्याइतपत त्यािा प्रभाव होता, 
परंत  तो प्रभाव पचरिामकारक अंमलबजाविी घडवनू आिण्यास प रेसा नव्हता.’ [शचॅपरो, चकत्ता, पृ. ५९] 
 

ल्य र्रने आपल्या एका प स्तपत्रात छोया व्यापाऱ्याच्या मनातील मततेदारीचवर्षयीिा संताप आचि 
िोध यानंा प्रभावीरीत्या आचवष्ट्कृत केले आहे. ‘व्यापार आचि सावकारी याचंवर्षयी’ [वतसस ऑफ मार्थटन ल्य र्र, ए. जे. 
हॉल्मन कंपनी, चफलाडेस्ट्ल्फया, खंड ४, प.ृ ३४.] ऑन रपे्रडग अडँ य झरी या नावािे ते प स्तपत्र १५२४ साली छापण्यात 
आले होते : - 
 

“त्यानंी सवस प्रकारिा माल आपल्या चनयंत्रिाखाली ठेवला आहे. कसलीही लपवाछपवी न करता 
ते चनर्थदष्ट केलेल्या सवस य तत्या प्रय तत्या वापरतात. ते आपल्या मजीन सार चकमती वाढवतात व कमी 
करतात आचि सवस छोया व्यापाऱ्यावंर ज लूम करून त्यानंा उद्ध्वस्त करतात.. पाण्यातील मोठा मासा 
छोया माशाशी जसा वागतो, तसे ते छोया व्यापाऱ्याशंी वागतात. जिू काही ईिरचनर्थमत प्राण्यािें स्वामी 
असल्यासारखे आचि श्रिा व पे्रम याचं्या सवस चनयमातूंन म तत असल्यासारखे त्यािें वागिे असते.” 
 

ल्य र्रिे हे शब्द आजही लागू पडतील, असे आहेत. पंधराव्या व सोळाव्या शतकात मध्यमवगाला 
संपन्न मततेदाराबंद्दल भीती आचि िोध वाटत होता. ही भीती व िोध यािंी भावना आपल्या य गातील 
मध्यमवगाच्या भावनेशी अनेक दृष्टींनी चमळतीज ळती आहे. कारि, मततेदारी आचि सामर्थयसशाली 
भाडंवलदार याचं्याकडे पाहण्यािा मध्यमवगािा आजिा दृचष्टकोिही असाि आहे. 
 

उद्योगधंद्यातही भाडंवलािी भचूमका अचधक महत्त्वािी ठरू लागली होती. खािउद्योग हे त्यािे एक 
ठळक उदाहरि होय. प्रारंभी, खािींच्या के्षत्रातील व्यापारी संघाच्या प्रत्येक सभासदािा वाटा, हा त्याने 
केलेल्या कामाच्या प्रमािात असे. परंत  पंधराव्या शतकाच्या स मारास असा काळ आला, की अनेक 
उदाहरिातूंन भागभाडंवल हे स्वतः काम न करिाऱ्या भाडंवलदाराचं्या ताब्यात गेले. आता काम हे वाढत्या 
प्रमािात कामगाराकंडून केले जाऊ लागले. त्यानंा वतेन चदले जात होते. परंत  ते त्या धंद्यािे भागीदार 
नव्हते. भाडंवलावर आधारलेली अशी हीि घडामोड इतर उद्योगातूंनही घडून आली. काराचगरीच्या 
के्षत्रातील व्यापारी संघ आचि व्यापार याचं्यात भांडवलािे महत्त्व वाढल्याम ळे जो प्रवाह चनमाि झाला होता, 
तो या घडामोडीम ळे वृचिगत झाला. तो प्रवाह प ढीलप्रमािे होता : गरीब व श्रीमतं याचं्यातील दरी वाढत 
होती आचि गरीब वगांमध्ये असंतोर्ष वाढत होता. 
 

शतेकऱ्याचं्या तत्कालीन स्ट्स्र्तीचवर्षयी इचतहासकारािंी मते चभन्न चभन्न आहेत. तर्ाचप शचॅपरोच्या 
प ढील चवश्लेर्षिाला बह तेक इचतहासकाराचं्या संशोधनािंा प रेसा आधार आहे, असे वाटते :- 
 

“संपन्नतेिी ही उदाहरिे आढळत असली, तरी शतेकऱ्यािंी स्ट्स्र्ती झपायाने खालाव ूलागली 
होती. सोळाव्या शतकाच्या प्रारंभी अगदी र्ोडे लोक स्वतः कसत असलेल्या जचमनीिे स्वतंत्र मालक होते. 
या र्ोड्या लोकानंाि स्र्ाचनक पंिायतींवर प्रचतचनचधत्व होते. मध्यय गात असे प्रचतचनचधत्व हे वगसस्वातंत्र्यािे 
व बरोबरीच्या नात्यािे द्योतक होते. बह संख्य लोक होचरज नामक वगात मोडत होते. या वगातील लोक 
व्यस्ट्ततशः स्वतंत्र होते. परंत  त्यानंा आपल्या जचमनीवर आकार (कर) द्यावा लागत होता. तसेि, त्याचं्यावर 
करारान सार सेवलेा हजर राहण्यािे बधंन होते... हा होचरज वगसि शतेकऱ्याचं्या सवस उठावाचं्या दृष्टीने 
पाठीिा किा होता. हा मध्यमवगीय शतेकरी जमीनदाराच्या जचमनीशजेारी एका अधसस्वतंत्र जनसमूहात 
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रहात होता. आकार आचि सेवािाकरी याचं्या वाढत्या प्रमािाम ळे आपि अक्षरशः ग लाम बनत आहोत 
आचि गावािी सावसजचनक जमीन ही जमीनदाराच्या जहाचगरीिा एक भाग बनत आहे, यािी या वगाला 
जािीव झाली होती.” [शचॅपरो, चकत्ता, पृ. ५४, ५५] 
 

भाडंवलशाहीतील आर्थर्क घडामोडींबरोबरि मानसशास्त्रीय वातावरिातही महत्त्वािे बदल घडून 
आले. मध्यय गाच्या शवेटी अस्वस्र्तेिी एक मनोवृत्ती जीवनाला व्यापू लागली. आध चनक अर्ाने कालािी 
संकल्पना चवकचसत होऊ लागली. चमचनटानंा महत्त्व आले. न्य रेंबगसमध्ये सोळाव्या शतकापासून दर पंधरा 
चमचनटानंी घड्याळािे टोले पडू लागले, हा घटना म्हिजे काळाच्या या नव्या जाचिविेे चिन्ह होय [लॅम्पे्रख्ट; 
चकत्ता, पृ. २००] फार स या घेिे, हे अचरष्ट वाटू लागले. वळेेला इतके महत्त्व प्राप्त झाले, की चनरुपयोगी 
उचद्दष्टासाठी आपि कधीही वळे दवडता कामा नये, असे लोकानंा वाटू लागले. काम हे सवसश्रेि मूल्य 
असल्यािी जािीव वाढू लागली. कामाकडे पाहण्यािी एक नवी प्रवृत्ती चनमाि झाली. ही प्रवृत्ती इतकी 
प्रबळ होती, की मध्यमवगस ििसशी सलंग्न असलेल्या संस्र्ािंी आर्थर्क अन त्पादकता पाहून क्ष ब्ध होऊ 
लागला. चभक्ष की संप्रदाय अन त्पादक व त्याम ळेि अनीचतमान आहेत, असे वाटल्याम ळे त्या संप्रदायािंा 
लोकानंा राग येऊ लागला. 
 

कायसक्षमतेच्या कल्पनेला एक सवोच्च नैचतक सद्ग ि म्हिनू महत्त्व प्राप्त झाले. त्याबरोबरि संपत्ती 
व भौचतक यश यािंी इच्छा ही एक सवसशोर्षक वासनाि बनली : 
 

मार्थटन घ टसर नावािा धमोपदेशक म्हितो : जास्तीत जास्त फायदा चमळवनू देिारे व्यापार व 
उद्योग याचं्यामागे सवस जग धावत आहे. अत्यंत हलतया प्रकारिे शारीचरक काम करण्यासाठी कला व 
चवज्ञाने यािें अध्ययन बाजूला सारले जात आहे. ईिराने ज्या ह र्षार मस्तकानंा अचधक उदात्त अशा 
अध्ययनािंी क्षमता चदली आहे, ती सवस मस्तके व्यापाराच्या चविारानंी झपाटली आहेत. आचि तो व्यापारही 
हल्ली अप्रामाचिकपिाने इतका बरबटलेला आहे, की कोिाही सन्मान्य मािसाने स्वतःला शतयतो त्यात 
कधीही ग ंतवनू घेऊ नये [शचॅपरोने चदलेले अवतरि, चकत्ता, पृ. २१, २२.] 
 

आम्ही त्यािें विसन करीत आलो आहोत, त्या आर्थर्क बदलािंा प्रत्येक जिावर एक असाधारि 
पचरिाम झाला. मध्यय गीन समाजव्यवस्र्ा ढासळली आचि चतच्याबरो बरि चतने व्यततीला चदलेले स्र्यैस 
आचि सापेक्ष स रचक्षतताही ढासळली. आता भाडंवलशाहीच्या उदयाबरोबर समाजाच्या सवस वगात 
हालिाल स रू झाली. आर्थर्क व्यवस्रे्मध्ये ज्याला नैसर्थगक व वादातीत म्हिता येईल असे चनधाचरत स्र्ान 
आता कोिालाि उरले नाही. व्यतती एकाकी बनली. आता सवस काही चतच्या स्वतःच्या प्रयत्नावर अवलंबून 
होते, चतच्या परंपरागत दजाम ळे चमळिाऱ्या स रचक्षततेवर नव्हते. 
 

परंत  या घडामोडीिा प्रत्येक वगावर पचरिाम झाला तो वगेवगेळ्या मागांनी शहरातंील गरीब, 
कामगार आचि चशकाऊ उमेदवार याचं्या दृष्टीने वाढते शोर्षि व दाचरद्र्य असा या घडामोडींिा अर्स होता. 
शतेकऱ्याचं्या दृष्टीने वाढते आर्थर्क व व्यस्ट्ततगत दडपि असा चतिा अर्स होता. कचनि सरदारानंाही 
नाशाला सामोरे जाव ेलागले–अर्ात एका वगेळ्या पितीने. या वगाच्या दृष्टीने ही नवी घडामोड म्हिजे 
म ख्यत्व े वाईट चदशनेे झालेला बदल होता, तर शहरी मध्यमवगाच्या दृष्टीने पचरस्ट्स्र्ती याहून अचधक 
ग ंताग ंतीिी होती. त्या वगाच्या वगेवगेळ्या श्रेिींमध्ये जी चवर्षमता वाढत होती. चतच्याचवर्षयी आम्ही बोललो 
आहोति. या वगातील मोठ्या गटािंी स्ट्स्र्ती उत्तरोत्तर चबघडत होती. अनेक कारागीर व छोटे व्यापारी 
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यानंा मततेदार आचि अचधक भाडंवल असलेले इतर स्पधसक याचं्या वरिढ शततीला तोंड द्याव ेलागत होते. 
त्यानंा स्वतंत्र राहण्याच्या बाबतीत अचधकाचधक प्रमािात मोठमोठ्या अडििी येत होत्या. बह तेक वळेा ते 
अत्यंत जबरदस्त अशा शततींशी झगडत होते आचि अनेकाचं्या दृष्टीने हा झगडा जीवघेिा आचि 
चनराशाजनक होता. मध्यमवगािे इतर काही घटक अचधक संपन्न होते आचि ते उदयोन्म ख 
भाडंवलशाहीच्या चवकसनशील अशा सवससामान्य प्रवाहात सहभागी होत होते. परंत  या अचधक भाग्यवान 
लोकाचं्या दृष्टीनेही भाडंवल, बाजारपेठ आचि स्पधा याचं्या वाढत्या महत्त्वाम ळे त्यािंी वैयस्ट्ततक स्ट्स्र्ती 
अस रचक्षतता, एकाकीपि आचि प्रिता यानंी भरून गेली. 
 

भाडंवलाला चनिायक महत्त्व प्राप्त झाले या घटनेिा अर्स असा की व्यततीच्या आवातयाबाहेरील 
एक शतती त्याचं्या आर्थर्क व त्याद्वारे वैयस्ट्ततक भचवतव्यािे स्वरूप चनचश्चत करू लागली. 
 

भाडंवल हे आता नोकर उरले नव्हते, ते मालक बनले होते. त्याने आता एक अलग व स्वतंत्र 
महत्त्व प्राप्त केले होते आचि विसस्व गाजचविाऱ्या एखाद्या भागीदाराप्रमािे ते आपल्या स्वतःच्या जबरदस्त 
गरजानंा अन सरून अर्सव्यवस्रे्ला वळि देण्यािा हक् मागत होते. [टॉनी, चकत्ता पृ. ८६.] 
 

बाजारपेठेच्या नव्या कामचगरीिा असाि पचरिाम झाला. मध्यय गीन बाजारपेठ ही त लनात्मक 
दृष्ट्या लहान होती. चतिी कायसपिती सहजपिे समजत होती. ती बाजार पेठ मागिी आचि प रवठा 
याचं्यात प्रत्यक्ष आचि पक्ा संबधं चनमाि करीत होता. चकती उत्पादन करावयािे यािा उत्पादकाला 
अंदाज होता आचि त्याला आपली उत्पादने योग्य चकमतीला चवकली जाण्यािी बऱ्याि प्रमािात शािती 
होती. याउलट, आता सतत वाढत असलेल्या मोठ्या बाजारपेठेसाठी उत्पादन करिे आवश्यक होते आचि 
चविीिी शतयता कोिालाही आगाऊ नक्ी करता येत नव्हती. त्याम ळे केवळ उपय तत मालािे उत्पादन 
करिे, ही एक आवश्यक गोष्ट होतीि. परंत  उत्पाचदत मालािी चविी तरी होईल का आचि झालीि तर 
चकती फायदा होईल, या गोष्टी बाजारपेठेिे अततयस असे चनयमि ठरवीत असत. नव्या बाजारपेठेिी यंत्रिा 
ही कॅस्ट्ल्व्हनच्या तत्त्वज्ञानातील पूवसचनचश्चतीच्या चसिान्तासारखी होती. या चसिान्ताच्या उपदेशान सार 
व्यततीने हरतऱ्हेने िागंले बनण्यािा प्रयत्न केला पाचहजे. परंत  चतिे कल्याि होिार की नाही, हे मात्र 
चतच्या अगदी जन्मापूवीि चनचश्चत करण्यात आलेले असते. बाजारपेठेतील चदवस हा मानवाने प्रयत्नपूवसक 
केलेल्या उत्पादनाचं्या दृष्टीने चनवाड्यािा चदवस बनला होता. 
 

या सदंभातील द सरा महत्त्वािा घटक म्हिजे स्पधेिे [स्पधेच्या या समस्येसाठी पहा–एम्. मीड, को ऑपरेशन अँड 
कॉपीचटशन अमंग चप्रचमचटव्ह पीपल्स, मॅकग्रॉ चहल, लंडन, १९३७; एल. के. फँ्रक, चद कॉस्ट ऑफ कॉपीचटशन, फ्लॅन एज, खंड ६, नोव्हेंबर–
चडसेंबर, १९४०.] वाढते महत्त्व. मध्यय गीन समाजात स्पधा आचजबात नव्हती, असे म ळीि नाही. परंत  
सरंजामशाहीतील अर्सव्यवस्र्ा ही सहकायाच्या तत्त्वावर आधारलेली होती. तसेि, स्पधेला लगाम 
घालिाऱ्या चनयमानंी ती चनयचमत केलेली होती वा श्रेिीबि केलेली होती. भाडंवलशाहीच्या उदयाबरोबर 
या मध्यय गीन तत्त्वाचं्या जागी व्यस्ट्ततत्ववादी उद्यमािे तत्त्व अचधकाचधक प्रमािात येऊ लागले. प्रत्येक 
मािसाने प ढे होऊन आपले नशीब अजमावले पाचहजे, अशी स्ट्स्र्ती चनमाि झाली. त्याला तराव े तरी 
लागिार होते प्रकवा ब डाव ेतरी लागिार होते. त्यािा हा उद्यम समाईक नसल्याम ळे या उद्यमात इतर 
लोक त्यािे सार्ीदार नव्हते. ते त्यािे स्पधसक बनले होते. आचि बह तेक वळेा त्यानंा नष्ट करिे प्रकवा आपि 
नष्ट होिे, यापंैकी एक गोष्ट चनवडिे त्याला भाग पडत होते. 
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भाडंवल, बाजारपेठ आचि व्यस्ट्ततगत स्पधा यािंी भचूमका नंतरच्या काळात चजतकी महत्त्वािी 
बनली, चततकी ती सोळाव्या शतकात नक्ीि नव्हती. त्याबरोबरि हेही ध्यानात घेतले पाचहजे, की 
आध चनक भाडंवलशाहीतील सवस चनिायक घटक या वळेेच्या आधीि अस्ट्स्तत्वात आलेले होते आचि 
त्याचं्याबरोबरि त्यािंा व्यततीवरील मानसशास्त्रीय प्रभावही अस्ट्स्तत्वात आला होता. 
 

आम्ही या चित्राच्या फतत एकाि बाजूिे विसन केलेले असले, तरी त्याला द सरी बाजूही आहे. 
भाडंवलशाहीने व्यततीला स्वतंत्र केले, ही ती बाजू होय. चतने मािसाला साम दाचयक व्यवस्रे्च्या 
श्रेिीबितेतून म तत केले. चतने त्याला स्वतःच्या पायावंर उभे राहण्यािी व आपले नशीब अजमावण्यािी 
परवानगी चदली. तो आपल्या नचशबािा मालक बनला. आता धोका चनमाि झाला तर तो त्यालाि पत्करावा 
लागत होता आचि फायदा झाला तर तोही त्यािाि होता. वैयस्ट्ततक प्रयत्न त्याला यशाकडे व आर्थर्क 
स्वातंत्र्याकडे नेऊ शकत होता. पसैा ही मानवानंा समान बनचविारी महान शतती बनली आचि तो जन्म व 
जात याचं्यापेक्षा अचधक सामर्थयसशाली ठरू लागला. 
 

आम्ही ज्या काळािी ििा करीत आलो आहोत त्या काळाच्या प्रारंभी भाडंवलशाहीिी ही बाजू 
न कतीि चवकचसत होऊ लागली होती. शहरी मध्यमवगापेक्षा संपन्न भाडंवलदाराचं्या छोया गटाच्या 
बाबतीत चतिी भचूमका अचधक महत्त्वािी होती. त्यावळेी चतच्या पचरिामकारकतेिे प्रमाि कमी असले, तरी 
देखील मानवाच्या व्यस्ट्ततमत्त्वाला आकार देण्याच्या बाबतीतील चतिा प्रभाव महत्त्वािा होता. 
 

पंधराव्या व सोळाव्या शतकात सामाचजक व आर्थर्क बदलािंा व्यततीवर काय प्रभाव पडला 
याबाबतीत आम्ही जे चवविेन केले, त्यािे सार देण्यािा आम्ही आता प्रयत्न करू. हे सार देताना 
आपल्यासमोर प ढील चित्र उभे राहते– 
 

आम्ही यापूवी चजिी ििा केली आहे, तीि स्वातंत्र्याचवर्षयीिी संचदग्धता या चित्रात आपिासं 
आढळते. आर्थर्क व राजकीय बधंनाचं्या किायातून व्यततीिी स टका झाली आहे. नव्या व्यवस्रे्त चतला 
एक चियाशील व स्वतंत्र भचूमका पार पाडावी लागिार आहे. आचि चतच्याम ळे चतला एक भावात्मक 
स्वातंत्र्यही चमळत आहे. परंत  त्यािवळेी आजपयंत त्या व्यततीला जी बधंने स रचक्षततेिी व आत्मीयतेिी 
जािीव देत होती, त्या बधंनातूंनही चतिी स टका झाली आहे. मानव हाि ज्यािा कें िप्रबदू होता, अशा एका 
बंचदस्त जगात आता जीवन जगले जात नाही. जग अमयाद झाले आहे आचि त्याबरोबरि त्यािी दहशत 
वाटत आहे. एका बचंदस्त जगातील आपले चनधाचरत स्र्ान गमावनू बसल्याम ळेमानव आपल्या जीवनाच्या 
अर्ावरिे उत्तरि गमावनू बसतो. यािा पचरिाम असा झाला आहे, की त्याला स्वतःचवर्षयी आचि आपल्या 
जीवनाच्या अर्ावरिे उत्तरि गमावून बसतो. यािा पचरिाम असा झाला आहे, की त्याला स्वतःचवर्षयी 
आचि आपल्या जीवनाच्या उचद्दष्टासंबधंी संशय वाटू लागला आहे. व्यततीच्या आवातयात नसलेल्या 
जबरदस्त शतती, भाडंवल आचि बाजारपेठ या गोष्टी त्याला भेडसाव ू लागल्या आहेत. त्यािे आपल्या 
सहकाऱ्याबंरोबरिे नाते शत्र त्वािे व परकेपिािे बनले आहे. कारि, प्रत्येकजि त्यािा संभाव्य स्पधसक 
आहे. तो स्वतंत्र आहे; पि यािा अर्स असा की तो एकटा आहे, एकाकी आहे आचि सवस बाजंूनी भयभीत 
आहे. प्रबोधनय गातील भाडंवलदाराजवळ असलेली सपंत्ती वा सत्ताही त्याच्याजवळ नाही आचि इतर 
मानव व बाह्य चवि याचं्याबरोबरच्या ऐतयािी जािीवही तो हरवनू बसला आहे. त्याम ळे तो आपली 
व्यस्ट्ततगत क्ष िता व असहायता याचं्या जाचिवनेे झपाटला गेला आहे. तो नंदनवनाला कायमिा म कला 
आहे. व्यतती एकटी उभी आहे आचि जगाला तोंड देत आहे–अमयाद व भेडसाविाऱ्या जगात फेकलेला 
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एक अनोळखी मािसू म्हिनू. नव े स्वातंत्र्य हे अस रचक्षतता, द बसलता, अचविास, एकटेपि आचि प्रिता 
यािंी एक तीव्र भावना चनमाि केल्याखेरीज रहात नाही. व्यततीला जर यशस्वी रीत्या कायस करावयािे 
असेल, तर या भावनािंा उपशम केलाि पाचहजे. 
 

२. सुधाििेचा कालखंड 
 

चवकासाच्या या टप्प्यावर ल्य र्र आचि कॅस्ट्ल्व्हन यािंी तत्त्वज्ञाने अस्ट्स्तत्वात आली. हे नव े धमस 
संपन्न अशा उच्च वगािे धमस नव्हते, तर ते शहरी मध्यमवगस, शहरातंील गरीब लोक आचि शतेकरी यािें धमस 
होते. या धमांिे आवाहन या वगांपयंत पोिले, कारि ते धमस स्वातंत्र्य आचि स्वावलंबन याचं्या एका नव्या 
भावनेला आचवष्ट्कृत करीत होते. त्याबरोबरि ते द बसलता व प्रिता याचं्या भावनेलाही आचवष्ट्कृत करीत होते. 
या भावनानंी या वगाच्या लोकानंा व्यापून टाकले होते. परंत  या नव्या धमसतत्त्वानंी फतत बदलत्या 
अर्सव्यवस्रे्म ळे चनमाि झालेल्या भावनािंा स्पष्ट आचवष्ट्कार करण्यािेि तेवढे काम केले नाही; आपल्या 
उपदेशाद्वारे त्यानंी त्या भावना वृप्रिगत केल्या आचि त्यािवळेी त्यानंी असे काही उपाय माडंले, की 
ज्याचं्याम ळे व्यततीला एरव्ही असह्य वाटिाऱ्या अस रचक्षततेला तोंड देण्यािे सामर्थयस प्राप्त झाले. 
 

नव्या धमसतत्त्वानंा एक सामाचजक व मानसशास्त्रीय महत्त्व आहे. परंत  त्यािे चवश्लेर्षि करण्यास 
प्रारंभ करण्यापूवी आमच्या चवविेनाच्या पितीचवर्षयी काही अचभप्राय व्यतत केले, तर ते या चवश्लेर्षिाच्या 
आकलनास उपकारक ठरतील. 
 

एखाद्या धार्थमक वा राजकीय चसिान्ताच्या मानसशास्त्रीय महत्त्वािे अध्ययन करताना पचहल्यादंा 
आपि एक गोष्ट ध्यानात ठेवलीि पाचहजे. ती गोष्ट अशी : आपि ज्या चसिान्तािे चवश्लेर्षि करीत असतो, 
त्या चसिान्ताच्या सत्यतेचवर्षयीिा चनवाडा आपि केलेल्या मानसशास्त्रीय चवश्लेर्षिातून व्यतत होत नाही. 
असा चनवाडा करिे ही एक समस्या असून वा समस्येिी सोडविूक स्वतः त्या समस्येिी जी तकस शास्त्रीय 
रिना असेल, त्या रिनेच्या पचरभारे्षति करता येते. आपि चवचशष्ट चसिान्त वा कल्पना याचं्यामागे 
असलेल्या मानसशास्त्रीय पे्ररिािें चवश्लेर्षि करतो. परंत  तो चसिान्त आचि त्यातून व्यतत होिारी मूल्ये 
याचं्या सत्यतेचवर्षयीिा जो तकस संगत चनवाडा असतो, त्याच्या पयायािे काम हे चवश्लेर्षि कधीही करू 
शकत नाही. आता हे खरे आहे, की अशा चवश्लेर्षिाम ळे एखाद्या चसिान्ताच्या खऱ्याख ऱ्या अर्ािे अचधक 
िागंले आकलन होऊ शकेल आचि त्याद्वारे या चवश्लेर्षिािा एखाद्याच्या मूल्यचवर्षयक चनवाड्यावर प्रभाव 
पडू शकेल. 
 

कोित्याही चसिान्तािें मानसशास्त्रीय चवश्लेर्षि आपल्याला आत्मचनि पे्ररिािें दशसन घडचवते. या 
पे्ररिा मािसाला चवचशष्ट समस्यािंी जािीव करून देतात आचि त्याला चवचशष्ट चदशानंी उत्तरे शोधण्यास 
प्रवृत्त करतात. कोित्याही प्रकारच्या चविारािे स्वरूप–मग तो चविार खरा असो–अगर खोटा असो 
परंपरागत कल्पनाशंी स्वीकारलेल्या वरवरच्या िाकोरीबितेपेक्षा अचधक काही तरी असेल, तर तो चविार 
करिाऱ्या मािसाच्या आत्मचनि गरजा आचि चहतसंबधं यानंी पे्रचरत झालेला असतो. काही चहतसंबधंानंा 
सत्य शोधून काढल्याम ळे तर इतर काहींना ते नष्ट केल्याम ळे प्रोत्साहन चमळत असल्यािे आढळते. परंत  
दोन्ही प्रकारच्या उदाहरिामंध्ये चवचशष्ट चनिसयापं्रत येण्याच्या बाबतीत मानसशास्त्रीय पे्ररिा महत्त्वपूिस 
उते्तजनािें काम करतात. याहीप ढे जाऊन आम्ही असे म्हिू शकतो, की ज्या कल्पना व्यस्ट्ततमत्वाच्या प्रबळ 
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गरजामंधून चनमाि झालेल्या नाहीत, त्यािंा संबंचधत व्यततीच्या कृतींवर व समग्र जीवनावर फारसा प्रभाव 
पडिार नाही. 
 

आपल्याला जर धार्थमक वा राजकीय चसिान्तािें त्याचं्या मानसशास्त्रीय महत्त्वाच्या संदभात 
चवश्लेर्षि करावयािे असेल, तर आपल्याला प ढील दोन समस्यामंध्ये फरक करावाि लागेल. पचहली 
समस्या अशी : जी व्यतती नवा चसिान्त चनमाि करते, त्या व्यततीच्या स्वभावरिनेिा आपि अभ्यास करू 
शकतो आचि त्याच्या व्यस्ट्ततमत्वातील कोिते ग िधमस त्याच्या चविारानंा चवचशष्ट चदशा देण्यास कारिीभतू 
झालेले आहेत, हे जािून घेण्यािा प्रयत्न करू शकतो. उदाहरि घेऊन नेमके बोलावयािे झाले तर यािा 
अर्स असा होतो : ल्य र्र आचि कॅस्ट्ल्व्हन याचं्या व्यस्ट्ततमत्वातील कोित्या चविारप्रवाहामं ळे त्यानंी चवचशष्ट 
चनष्ट्कर्षस काढले आचि चवचशष्ट तत्त्वज्ञान माडंले, यािा शोध घ्यावयािा असेल, तर आपि त्याचं्या 
स्वभावरिनेिे चवश्लेर्षि केले पाचहजे. मानसशास्त्रीय उचद्दष्टािें अध्ययन करिे, ही द सरी समस्या होय. 
अर्ात, हे अध्ययन तत्त्वज्ञान चनमाि करिाऱ्या मानसशास्त्रीय उचद्दष्टािें नव्हे, तर हे तत्त्वज्ञान ज्या 
सामाचजक गटाला आवाहन करते त्या गटाच्या मानसशास्त्रीय उचद्दष्टािे होय. कोितेही तत्त्वज्ञान वा कल्पना 
ज्या लोकानंा उदे्दशून माडंण्यात आलेली असते, त्या लोकाचं्या स्वभावरिनेतील मानचसक गरजानंा ती 
चकती प्रमािात आवाहन करते, यावर चतिा प्रभाव अवलंबून असतो. जर ती कल्पना चवचशष्ट समाजगटाचं्या 
प्रबळ अशा मानसशास्त्रीय गरजा भागवीत असेल, तरि ती इचतहासातील एक संभाव्य शतती बनू शकते. 
 

अर्ात, नेत्यािे मानसशास्त्र व त्याच्या अन यायािें मानसशास्त्र या दोन्ही समस्या परस्पराशंी अगदी 
चनगचडत आहेत. त्या दोघानंा एकाि प्रकारच्या कल्पना मानवत असतील, तर महत्त्वाच्या बाबतीत त्यािंी 
स्वभावरिना समान असली पाचहजे. चविार व कृती यासंाठी आवश्यक असलेले चवशरे्ष ब चिवैभव व 
त्यासारखे इतर काही घटक सोडले, तर नेत्यािी स्वभावरिना आचि त्याच्या चसिातािें आवाहन ज्यानंा 
पोिते त्या लोकािंी स्वभावरिना यामंध्ये साम्य असल्यािे आपल्याला आढळते. फरक एवढाि की 
अन यायाचं्या व्यस्ट्ततमत्वािी चवचशष्ट रिनाि नेत्याच्या स्वभावरिनेतून बह धा अचधक तीव्र व अचधक स्पष्ट 
स्वरूपात व्यतत होत असते. त्यािे अन यायी मानसशास्त्रीय दृष्ट्या अगोदरि ज्या चवचशष्ट कल्पनाचं्या 
माडंिीसाठी तयार झालेले असतात, ती माडंिी अचधक स्पष्ट व अचधक प्रकट स्वरूपात त्याच्याकडून केली 
जाऊ शकते. नेत्यािी स्वभावरिना त्याच्या अन यायाचं्या स्वभावरिनेत आढळिारे चवचशष्ट ग िधमस अचधक 
तीव्र स्वरूपात प्रकट करते, या घटनेला प ढे चदलेल्या दोन घटकापंैकी एक घटक कारिीभतू होऊ शकतो 
वा त्या दोहोंिे चमश्रिही कारिीभतू होऊ शकतो. पचहला घटक त्यािी सामाचजक स्ट्स्र्ती ही त्या सवस 
समूहाच्या व्यस्ट्ततमत्वाला आकार देिारी वैचशष्ट्ये चनमाि करण्याच्या दृष्टीने एक नम नेदार स्ट्स्र्ती असते. 
द सरा घटक त्या समूहामध्ये स्वतःच्या सामाचजक स्ट्स्र्तीम ळे जी वैचशष्ट्ये चनमाि झालेली असतात, तीि 
वैचशष्ट्ये नेत्यामध्ये ठळक प्रमािात चवकचसत झालेली असतात. त्याच्या पालनपोर्षिाच्या काळात 
योगायोगाने त्याच्या भोवती चनमाि झालेली पचरस्ट्स्र्ती आचि त्यािे व्यस्ट्ततगत अन भव यामं ळे असे घडलेले 
असते. 
 

प्राँटेस्टंट पंर् आचि कॅस्ट्ल्वनिा पंर् याचं्या चसिातंानंा एक मानसशास्त्रीय महत्त्व असून आम्ही त्यािे 
जे चवश्लेर्षि करीत आहोत, त्यामध्ये आम्ही ल्य र्र व कॅस्ट्त्वन याचं्या व्यस्ट्ततमत्त्वािें चवविेन करीत नाही, 
तर त्याचं्या कल्पनािें आवाहन ज्यानंा चभडले त्या सामाचजक वगांच्या मानसशास्त्रीय पचरस्ट्स्र्तीिे चवविेन 
करीत आहोत. ल्य र्रच्या धमसशास्त्रािे चवविेन स रू करण्यापूवी मी अगदी सचंक्षप्तपिे फतत एका गोष्टीिा 
चनदेश करू इस्ट्च्छतो. एक मन ष्ट्य म्हिून ल्य र्र ‘एकाचधकारशाही स्वभावा’िा एक नम नेदार प्रचतचनधी होता, 
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ही ती गोष्ट असून प ढे आम्ही या म द्द्यािे विसन करिारि आहोत. ज्यानंी त्याला लहानािे मोठे केले, ते 
त्यािे वडील असाधारि अशा कडक स्वभावािे होते. लहानपिी पे्रम अर्वा स रचक्षतता या गोष्टी जवळ 
जवळ त्याच्या वायाला आल्याि नव्हत्या. यािा पचरिाम म्हिून अचधकारशाहीचवर्षयी वाटिाऱ्या सततच्या 
चद्वधा वृत्तीम ळे त्यािे व्यस्ट्ततमत्व भगंून गेले होते. तो अचधकारशाहीिा दे्वर्ष करी आचि चतच्याचवरुि बंड 
करी, परंत  त्याि वळेी तो चतिे कौत कही करी आचि चतला शरि जाव,े असेही त्याला वाटे. तो आय ष्ट्यभर 
नेहमी एका अचधकारशाहीला चवरोध आचि द सरीिे कौत क करीत होता. त्याच्या तारुण्यात वडील आचि 
मठातील त्यािे वचरि, तर उत्तरकालात पोप आचि राजप त्र, हे ते अचधकारी होत. एकटेपि, द बसलता व 
द ष्टता याचं्या अचतरेकी भावनेने त्यािे मन भरून गेले होते; परंत  त्याबरोबरि विसस्व गाजचवण्याच्या 
लालसेनेही त्यािे मन भरलेले होते. संदेहानंी तो त्रस्त झाला होता. फतत अचनवायस प्रवृत्ती असलेल्या 
व्यततीच्या बाबतीति असे घडू शकते. आपल्याला आतंचरक स रचक्षतता देईल आचि अचनचश्चततेच्या या 
पीडेपासून म तत करील, अशी एखादी गोष्ट तो नेहमी शोधत असे. तो इतरािंा दे्वर्ष करी, चवशरे्षतः 
‘बाजारब िग्या’ं िा दे्वर्ष करी. तो स्वतःिा दे्वर्ष करी, तो जीवनािा दे्वर्ष करी. या सवस दे्वर्षातूंन पे्रम प्राप्त 
करण्यािी एक चवकारी व जीवघेिी धडपड चनमाि होई. त्यािे अवघे अस्ट्स्तत्व भीती, संशय व आतंचरक 
एकाकीपि यानंी व्यापले होते, आचि या व्यस्ट्ततगत अचधिानावर तो मानसशास्त्रीय दृष्ट्या अगदी समान 
स्ट्स्र्तीत असलेल्या अशा सामाचजक गटािंा नेता बनिार होता. 
 

प ढे येिाऱ्या चवश्लेर्षिाच्या पितीचवर्षयी आिखी एक अचभप्राय व्यतत करिे योग्य होईल, असे 
वाटते. आपि जेव्हा एखाद्या व्यततीच्या चविारािें वा एखाद्या चविारधारेिे मानसशास्त्रीय चवश्लेर्षि करतो, 
तेव्हा त्या व्यततीिे चविार वा कल्पना ज्या मानसशास्त्रीय म ळातूंन चनमाि होतात. त्या म ळािें आकलन 
करून घेिे हे त्या चवश्लेर्षिािे उचद्दष्ट असते. एखाद्या कल्पनेिा तकस शास्त्रीय संदभस काय आहे आचि चतच्या 
कत्याला जािीवपूवसक काय म्हिावयािे आहे हे पूिसपिे समजून घेिे, ही अशा चवश्लरे्षिामागिी पचहली अट 
असते. तरी देखील आपल्याला असे चदसते की एखादा मन ष्ट्य आत्मचनि दृष्ट्या प्रामाचिक असूनही 
अनेकदा नकळत चवचशष्ट पे्ररिेने पे्रचरत झालेला असतो आचि ज्या पे्ररिेने आपि पे्रचरत झालो आहोत असे 
त्याला वाटते, त्या पे्ररिेहून प्रत्यक्षातील ही पे्ररिा चभन्न असते. आपल्याला असेही चदसते की तो एखादी 
संकल्पना उपयोगात आितो. ती संकल्पना तकस शास्त्रीय दृष्ट्या चवचशष्ट अर्स व्यतत करते. आचि त्याला मात्र 
अजािताि त्या सकंल्पनेिा या अचधकृत अर्ाहून चभन्न असा काही तरी अर्स अचभपे्रत असतो. आपल्याला 
हेही ठाऊक आहे, की तो आपल्या स्वतःच्या भावनेतील चवचशष्ट चवसंगतीमध्ये एखाद्या सैिाचंतक चवधानाने 
स संगती चनमाि करण्यािा प्रयत्न करील. प्रकवा तो चमर्थयासमर्सनाने चजिे दमन केले आहे, अशा एखाद्या 
कल्पनेला झाकून टाकण्यािा प्रयत्न करील. हे चमर्थयासमर्सन आपल्या चवधानातून व्यतत होिाऱ्या अर्ाच्या 
नेमकी चवरुि गोष्ट प्रकट करीत असते. अबोध घटकाचं्या कायािे आपल्याला जे ज्ञान झालेले आहे, त्याने 
आप त्याला शब्दाकंडे संशयाने पहावयास चशकचवले आहे; शब्दािंा वरवरिा अर्स न घेण्यास चशकचवले 
आहे. 
 

कल्पनािें चवश्लेर्षि करून आपल्याला म ख्यत्व े दोन गोष्टी साध्य करावयाच्या आहेत. एखाद्या 
संपूिस सैिास्ट्न्तक चविारप्रिालीमध्ये चवचशष्ट कल्पनेिे महत्त्व चकती आहे, हे चनचश्चत करिे ही एक गोष्ट होय. 
आपि चविाराचं्या खऱ्याख ऱ्या आशयापासून चभन्न असलेल्या एखाद्या चमर्थयासमर्सनािे तर चवविेन करीत 
नाही ना, हे चनचश्चत करिे ही द सरी गोष्ट होय. पचहल्या म द्द्यािे एक उदाहरि प ढीलप्रमािे : चहटलरच्या 
चविारप्रिालीमध्ये व्हसायच्या तहाने झालेल्या अन्यायावर चदला जािारा भर हा चवलक्षि महत्त्वािी भचूमका 
पार पाडतो. शातंतेच्या त्या तहािी त्याला प्रामाचिकपिे िीड आलेली होती, हे खरे आहे. तर्ाचप आपि 
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जर त्याच्या संपूिस राजकीय चविार प्रिालीिे चवश्लेर्षि केले तर आपिाला असे चदसते, की सत्ता व चवजय 
यािंी तीव्र लालसा हाि चतिा पाया आहे. तो जमसनीवर झालेल्या अन्यायाला जािीवपूवसक बरेि महत्त्व देत 
असला, तरी प्रत्यक्षात त्याच्या एकूि चविारसरिीमध्ये या चविाराला फारसे महत्त्व नाही. एखाद्या 
चविारािा जािीवपूवसक अचभपे्रत असलेला अर्स आचि त्यािा खराख रा मानसशास्त्रीय अर्स याचं्यातील 
फरकािे उदाहरि आपल्याला ल्य र्रच्या धमसतत्त्वािें चवश्लेर्षि केले असता, त्यातून चमळू शकेल. या 
प्रकरिात आम्ही त्या धमसतत्त्वािेंि चवविेन करीत आहोत. 
 

आम्ही असे म्हितो की, त्यािे ईिराशी असलेले नाते हे शरिागतीिे असून ते मानवाच्या 
द बसलतेवर आधारलेले आहे. ही शरिागती ऐस्ट्च्छक आहे आचि ती भीतीपोटी चनमाि झालेली नसून 
पे्रमापोटी चनमाि झालेली आहे, असे तो स्वतःि म्हितो. त्याम ळे तार्थकक दृष्ट्या ही शरिागती नव्हे, असा 
य स्ट्ततवाद एखाद्याला करता येईल. तर्ाचप ल्य र्रच्या चविारािंी एकूि रिना पाहता त्याच्या पे्रमािा वा 
श्रिेिा प्रकार ही प्रत्यक्षात शरिागती असल्यािे मानसशास्त्रीय दृष्ट्या स्पष्ट होते. ईिराप ढिी आपली 
‘शरिागती’ ही ऐस्ट्च्छक व पे्रमस्वरूप आहे अशा भारे्षत तो आपल्या जाचिवते चविार करती असतो; परंत  
प्रत्यक्षात मात्र तो द बसलता व द ष्टता याचं्या भावनेने व्यापलेला असतो आचि त्याम ळे त्यािे ईिराशी 
असलेले नाते शरिागतीच्या स्वरूपािे आहे, हे चसि होते. (आत्मपीडनप्रवृत्तीमध्ये एक व्यतती द सऱ्या 
व्यततीवर अवलंबून राहते आचि अनेकदा ही प्रवृत्ती म्हिजे ‘पे्रम’ असे जािीवपूवसक मानले जाते. नेमकी 
तीि स्ट्स्र्ती येरे्ही चदसते.) म्हिूनि ल्य र्रला (अजािता का होईना) जे अचभपे्रत आहे असे आपल्याला 
वाटते, त्याहून वगेळे असे काही तरी तो सागंतो, या आके्षपाला मानसशास्त्रीय चवश्लरे्षिाच्या दृचष्टकोिातून 
पाचहले तर काहीही अर्स नाही. त्याच्या संकल्पनािंा जो मानसशास्त्रीय अर्स आहे त्यािे चवश्लेर्षि केले, तरि 
त्याच्या तत्त्वज्ञानातील चवचशष्ट चवसंगती कळू शकतील, अशी आमिी खात्री आहे. 
 

येरू्न प ढे प्रॉटेस्टंट पंर्ाच्या धमसतत्त्वािें जे चवश्लेर्षि आले आहे, त्यात मी त्या धमसतत्त्वािंा 
अन्वयार्स लावला आहे. त्या पंर्ाच्या एकूि तत्त्वज्ञानाच्या संदभात त्या धमसतत्त्वािंा जो आशय आहे, त्याला 
अन सरून हा अन्वयार्स लावलेला आहे. ल्य र्र आचि कॅस्ट्ल्वन यािंी काही वातये त्याचं्या काही धमसतत्त्वाशंी 
चवसंगत वाटत असतील, परंत  त्यािें महत्व व अर्स पाहता त्या वातयातूंन खऱ्याख ऱ्या चवसंगती चनमाि होत 
नाहीत अशी जर माझी स्वतःिी खात्री पटली असेल, तर मी ती वातये उितृ करीत नाही. आपल्या 
चववरिाला ज ळतील अशी चवचशष्ट वातये चनवडून घ्यावयािी अशी जी पित आहे, त्या पितीवर माझे 
चववरि आधारलेले नाही. माझे चववरि ल्य र्र व कॅस्ट्ल्वन यािें समग्र तत्त्वज्ञान आचि त्यािें मानसशास्त्रीय 
अचधिान याचं्या अध्ययनावर आधारलेले आहे. त्याच्या चवचशष्ट घटकािें चववरि करताना संपूिस 
तत्त्वज्ञानािी मानसशास्त्रीय रिना ध्यानात घेऊन ते चववरि करण्यािी पित अवलंबलेली आहे. 
 

स धारिेच्या िळवळीतील धमसतत्वामंध्ये नवीन काय होते हे आपिासं समजून घ्यावयािे असेल, 
तर मध्यय गीन ििसच्या धमसशास्त्रात कशाला महत्त्व होते, यािा आपि पचहल्यादंा चविार केला पाचहजे. [मी 
येरे् प्राम ख्याने आर. सीबगस आचि बी. बाटसमन याचं्या अन िमे प ढील प स्तकािें अन सरि करीत आहे. 
 
1) Lehrbueh der Dogmengeschiehte. Deutsche Verlagsbuchhaudlunz, Leipzig, Vol III, 1930, vol IV, 1, 1938. Vol IV, 2,1920, 2) 
Lebruch der Dogmatik, Herder Hireiburg, 1911] असे करण्यािा प्रयत्न करीत असताना आपल्याला पिचतशास्त्राच्या 
एका अडििीला तोंड द्याव े लागते. ‘मध्यय गीन समाज’ आचि ‘भाडंवलशाही समाज’ यासारख्या 
संकल्पनाचं्या संदभात आम्ही ज्या अडििीिी ििा केली आहे, तीि ही अडिि होय. आर्थर्क के्षत्रात 
ज्याप्रमािे एका व्यवस्रे्कडून द सऱ्या व्यवस्रे्कडे जाताना आकस्ट्स्मक बदल होत नाही. ल्य र्र आचि 
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कॅस्ट्ल्वन यािंी काही धमसतत्व ेमध्यय गीन ििसच्या धमसतत्त्वाशंी इतकी समान आहेत, की त्या दोहोंमध्ये काही 
महत्त्वािा फरक शोधून काढिे हे काही वळेा अवघड होऊन बसते. प्राटेंस्टंट पंर् आचि कॅस्ट्ल्वनिा पंर् 
याचं्याप्रमािेि कॅर्ॉचलक ििसनेही मानव केवळ आपल्या स्वतःच्या सद्ग िाचं्या व प ण्याईच्या बळावर मोक्ष 
चमळव ू शकेल. ही गोष्ट सदैव नाकारली होती. मोक्षासाठी अपचरहायस असे साधन असलेल्या ईिराच्या 
कृपेचशवाय मानवािे िालू शकेल, ही गोष्टही नाकारली होती. ज न्या व नव्या धमसशास्त्रात असे अनेक घटक 
समान असूनही कॅर्ॉचलक ििसिी प्रवृत्ती ही स धारिा िळवळीच्या प्रवृत्तीहून तत्त्वतः चभन्न होती. चवशरे्षतः 
मानवािी प्रचतिा व स्वातंत्र्य यािंी समस्या आचि मानवाच्या कृतीिा त्याच्या स्वतःच्या भाग्यावर होिारा 
पचरिाम याचं्या संदभात ती चभन्न होती. 
 

स धारिेिी िळवळ स रू होण्यापूवीच्या दीघस कालखंडात काही तत्त्वे ही कॅर्ॉचलक धमसशास्त्रािी 
खास वैचशष्ट्ये होती. उदा. मानवािा स्वभाव आदमच्या पापाने भ्रष्ट झालेला असला तरी तो जात्याि 
भल्यासाठी धडपडत असतो हे तत्त्व; मानवाला भल्यािी कामना करण्यािे इच्छास्वातंत्र्य आहे, हे तत्त्व; 
आपल्या म ततीसाठी मानवािा स्वतःिा प्रयत्न उपय तत ठरतो, हे तत्त्व; आचि चिस्त मृत्यूच्या प ण्याईवर 
आधारलेले ििसिे जे चवधी असतात, त्याचं्याद्वारे पाप्यािे रक्षि होऊ शकते, हे तत्त्व. 
 

ऑगस्ट्स्टन व र्ॉमस अ चॅक्वनस याचं्यासारखे अत्यंत प्राचतचनचधक असे काही धमसशास्त्रज्ञ हे आताि 
चनर्थदष्ट केलेली मते बाळगत होते. परंत  त्याबरोबरि ते अत्यंत चभन्न स्वरूप असलेल्या तत्त्वािंाही उपदेश 
करीत होते. अ चॅक्वनस हे पूवसचनचश्चतीच्या तत्त्वािा उपदेश करीत असले, तरी ते आपले एक मूलभतू तत्त्व 
म्हिून इच्छास्वातंत्र्यावर भर चदल्याखेरीज कधीही रहात नाहीत. स्वातंत्र्यािे तत्त्व आचि पूवसचनचश्चतीिे तत्त्व 
याचं्यातील चवरोध दूर करण्यासाठी त्यानंा अत्यंत ग ंताग ंतीिी चवधाने करिे भाग पडले आहे. ही चवधाने 
चवसंगतींना दूर करण्यािे काम समाधानकारक रीत्या करू शकतात, असे वाटत नाही. तरी देखील 
इच्छास्वातंत्र्य आचि मानवी प्रयत्न या तत्त्वापंासून ते माघार घेत नाहीत. ही तत्त्व े मानवाच्या मोक्षाला 
उपयोगी पडतात, असे ते मानतात. अर्ात, इच्छेला स्वतःला ईिरी कृपेच्या आधारािी आवश्यकता असू 
शकते. [द सऱ्या म द्द्याच्या सबंंधात तो म्हितो : ‘कारि, ज्यािे नशीब पूवसचनचश्चत करण्यात आले आहे, त्याने सत्कृत्ये व प्रार्सना केली पाचहजे; 
कारि, या माध्यमातूंन पूवसचनचश्चती अत्यंत खात्रीशीरपिे साकार केली जाते..... आचि म्हिूनि प्राण्याकंडून पूवसचनचश्चतीला प्रोत्साहन चदले जाऊ 
शकते, परंत  त्याचं्याकडून चतला प्रचतरोध केला जाऊ शकत नाही.’ इंस्ट्ग्लश डॉचमचनकन प्रॉस्ट्व्हन्सच्या धमसग रंूनी The Summa Theolgica of St 
Thomas Aquinas मधून अक्षरशः केलेले भार्षातंर. द सरी व स धारून वाढचवलेली आवृत्ती, बन्सस ओटस वॉशबोनस, चलचम., लंडन, १९२९, भाग १, 
प्रकरि २३, लेख ८.] 
 

मानवाला चनिसय घेण्यािे स्वातंत्र्य नसते आचि ईिराने त्याच्यावर केलेल्या कृपेला नकार देण्यािे 
स्वातंत्र्यही त्याला असते असे गृहीत धरिे, हे ईिराच्या आचि मानवाच्या स्वभावतत्त्वाचवरुि ठरेल, असे 
इच्छास्वातंत्र्याचवर्षयी अ चॅक्वनस म्हितात. [पहा Summa Contra Gentiles, खंड ३, प्रकरिे ७३, ८५, १५९] 
 

आपल्या मोक्षासाठी मानव जो प्रयत्न करतो, त्याच्या महत्त्वावर इतर धमसशास्त्र यानंी अ चॅक्वनसपेक्षा 
अचधक भर चदला जातो. बोनॅव्हेंि रा याचं्या मते मानवावर कृपा करावी असा ईिरािा हेतू असतो, परंत  जे 
लोक आपल्या प ण्याईने त्या कृपेसाठी स्वतःला चसि करतात, त्यानंाि तेवढी ती कृपा चमळते. 
 

तेराव्या, िौदाव्या व पंधराव्या शतकातं डन्स स्कॉटस, ओकॅम आचि बील याचं्या तत्त्वज्ञानातं हा 
भर वाढला. स धारिेिी नवी प्रवृत्ती समजण्याच्या दृष्टीने ही घडामोड चवशरे्ष महत्त्वािी होती. कारि, 
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ल्य र्रने खास करून मध्यय गाच्या उत्तरकालीन धमसशास्त्रज्ञावंर हल्ले िढचवले होते. तो त्यानंा ‘धमसशास्त्रज्ञ’ 
म्हित असे. 
 

डन्स स्कॉटसने इच्छेच्या भचूमकेवर भर चदला. इच्छा ही स्वतंत्र आहे. आपल्या इच्छेच्या 
फलिूपतेतून मानव आपल्या आत्म्यािी फलिूपता प्राप्त करतो आचि व्यततींच्या दृष्टीने आत्म्यािी ही 
फलिूपता हे सवस श्रेि समाधान असते. इच्छा हे व्यस्ट्ततगत आत्म्यािे कृत्य आहे अशी ईिरािीि आज्ञा 
असल्याम ळे मानवाच्या चनिसयावर ईिरािा देखील प्रत्यक्ष प्रभाव असत नाही. 
 

वील व ओकॅम हे मानवाच्या मोक्षािी एक अट म्हिून त्याच्या स्वतःच्या प ण्याईला जोरदार महत्व 
देतात. ते देखील ईिरी साहाय्यािी भार्षा बोलतात, हे खरे आहे. परंत  पूवीच्या तत्त्वज्ञानानंी अंगीकारलेले 
त्या साहाय्यािे मूलभतू महत्त्व त्यानंी त्याज्य ठरचवले आहे. [आर. सीवगस, चकत्ता, प.ृ ७६६.] मानव स्वतंत्र आहे, तो 
सदैव ईिराकडे प्रवृत्त होऊ शकते आचि ईिरािी कृपा त्याच्या मदतीला येते, असे बील गृहीत धरतो. खरे 
पाहता मानवाच्या स्वभाव पापाम ळे भ्रष्ट झालेला नाही, असा ओकॅमिा उपदेश होता. त्याच्या मते पाप हे 
केवळ एक स टे कृत्य असून ते मानवािे सत्त्व बदलू शकत नाही. स्वतंत्र इच्छा ईिराच्या कृपेशी सहकायस 
करते, परंत  ती अशा सहकायापासून दूरही राहू शकते, हे १५४५–६३ या काळात रेंट येरे् भरलेल्या रोमन 
कॅर्ॉचलक ििसच्या रायडेंचटनम नामक पचरर्षदेने अत्यतं स्पष्टपिे साचंगतले आहे. [पहा–बाटसमन, चकत्ता, प.ृ ४६८.] 

ओकॅम आचि मध्यय गाच्या उत्तरकालातील इतर धमसशास्त्रज्ञ यानंी सादर केलेले मानवािे चित्र एक चबिारा 
पापी अशा स्वरूपात त्यािे दशसन घडवीत नाही, तर एका स्वतंत्र प्राण्याच्या स्वरूपात त्यािे दशसन घडचवते. 
या प्राण्यािा स्वतः स्वभावि त्याला सवस सद्वस्तंूसाठी पात्र बनचवतो. यािी इच्छा ही नैसर्थगक प्रकवा अन्य 
कोित्याही बाह्य शततीपासून म तत असते. 
 

मानवािी इच्छा आचि त्याच्या प्रयत्नािंी उपय ततता याचं्यावर चदला जािारा हा जो वाढता भर 
होता, त्याच्याशी पापम ततीिे पत्र चवकत घेण्यािी प्रर्ा चनगचडत होती. या प्ररे्ला मध्यय गाच्या उत्तरकालात 
सतत वाढते असे महत्त्व प्राप्त झाले होते. ही प्रर्ा हे ल्य र्रच्या प्रम ख हल्ल्यापंैकी एका हल्ल्यािे लक्ष्य 
होते. पापम ततीिे पत्र पोपच्या दूताकडून चवकत घेण्याम ळे लोकानंा पोपच्या चशके्षतून म ततता चमळत होती. 
पोपिी ही चशक्षा शाित चशके्षिा पयाय मानली जात होती. मानव सवसतोपरी अशी अपेक्षा करू शकत होता, 
की आपि सवस पापातूंन म तत होऊ. सीबगसने हे दाखवनू चदले आहे. [चकत्ता, पृ. ६२४.] 
 

मरिोत्तर प्रायचश्चत्तभमूीमध्ये चमळावयाच्या चशके्षतून आपली स टका व्हावी, म्हिनू पोपकडून पत्र 
चवकत घेण्यािी ही प्रर्ा आचि आपल्या मोक्षासाठी मानवाने केलेले प्रयत्न प्रभावी ठरतात ही कल्पना 
यामंध्ये चवरोध आहे, असे सकृद्दशसनी वाटू शकेल. कारि, या प्ररे्त ििसमधील अचधकारी आचि ििसिे चवधी 
याचं्यावर अवलंबून रहाव ेलागत असल्यािे सूचित होते. काही प्रमािात हे खरे असले, तरी या प्ररे्मध्ये 
आशा व स रचक्षतता यािंी एक उमेद आहे, हेही खरे आहे. मन ष्ट्य जर आपल्याला इततया सहजतेने चशके्षतून 
सोडव ू शकत असेल, तर अपराधािे ओझे बरेिसे हलके बनते. तो बऱ्याि सहजतेने भतूकाळाच्या 
ओझ्यातून स्वतःिी म ततता करू शकतो आचि आपल्याला पछाडिाऱ्या प्रितेतून तो आपली स टका करून 
घेऊ शकतो. याखेरीज आपि हेही चवसरता कामा नये, की ििसच्या स्पष्ट वा अस्पष्ट चसिांतान सार 
पापम ततीच्या पत्रािा प्रभाव एका गृहीत गोष्टीवर अवलंबनू होता. ते पत्र चवकत घेिाराने पश्चात्ताप व्यतत 
केला आहे आचि पापािी कब ली चदली आहे, ही ती गहृीत गोष्ट होय. [पोपकडून स टकेिे असे पत्र घेण्यािा व्यवहार व 
चसिातं हे वाढत्या भाडंवलशाहीच्या प्रभावािे एक खास करून िागंले उदाहरि आहे, असे चदसते. चशक्षेतून चमळवावयािी आपली स टका आपि 
चवकत घेऊ शकतो ही कल्पना पैशाच्या प्रभावी भचूमकेचवर्षयीिी एक नवी भावना फतत व्यतत करते एवढेि नव्हे, तर पोपकडून स टकेिे पत्र 
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घेण्यािा सहाव्या तलेमेन्सने १३४३ मध्ये सूत्रबि केलेला चसिातं नव्या भाडंवलशाही चविारसरिीिी प्रवतृ्तीही दशसचवतो. सहाव्या तलेमेन्सच्या मते 
पोपच्या चविस्त चनधीमध्ये चिस्ताने व सतंानंी प्राप्त केलेल्या प ण्यािंी अमयाद सपंत्ती होती. आचि म्हिूनि तो या खचजन्यािे अंश श्रिाशील 
लोकामंध्ये चवतचरत करू शकत होता (पहा. आर, सीबगस, चकत्ता, प.ृ ६२१). प ण्यािें एक प्रिंड भाडंवल बाळगिारा आचि आपल्या स्वतःच्या 
आर्थर्क लाभासाठी आपल्या ‘ग्राहकाचं्या’ नैचतक लाभासाठी त्या भाडंवलािा उपयोग करिारा एक मततेदार या स्वरूपातील पोपचवर्षयीिी 
सकंल्पना आपल्याला येरे् आढळते.] 
 

गूढवाद्यािें लेखन, धमोपदेश आचि पापािी कब ली देिाऱ्या लोकाचं्या आिरिासाठी असलेले 
चवस्तृत चनयम यामंधून अशा कल्पनाही आढळतात, की ज्या स धारिा िळवळीच्या प्रवृत्तीपासून फारि चभन्न 
आहेत. या सवांमध्ये मानवाच्या प्रचतिेिा स्पष्टोच्चार करण्यािी प्रवृत्ती आपिासं आढळते. तसेि, त्याच्या 
समग्र व्यस्ट्ततमत्वािा आचवष्ट्कार करिे, हे वैध असल्यािी प्रवृत्तीही आढळते. अशा प्रवृत्तीबरोबरि 
आपल्याला चिस्तािे अन करि करण्यािी कल्पनाही आढळते. ही कल्पना अगदी बाराव्या शतकाति 
दूरवर पसरली होती. मन ष्ट्य ईिरासमान बनण्यािी आकाकं्षा बाळगू शकतो, ही श्रिाही आपल्याला त्यात 
आढळते. पापािी कब ली देिारासंाठी जे चनयम होते, त्यातून व्यततीच्या नेमतया स्ट्स्र्तीिी मोठी जाि 
असल्यािे चदसून येत होते. या चनयमानंी व्यततीव्यततीतील आत्मचनि अशा भेदािें अस्ट्स्तत्व मान्य केले 
होते. पाप हे व्यततीला तोलण्यािे व त्यािा पािउतारा करण्यािे वजन आहे, असे ते मानत नव्हते; तर पाप 
ही एक मानवी द बसलता असून आपि ती समजून घेतली पाचहजे आचि चतिा आदर केला पाचहजे, असे ते 
मानत होते. [गूढ आचि उपदेशपर साचहत्याच्या महत्त्वाकडे माझे लक्ष वेधल्याबद्दल आचि या पचरच्छेदात माडंलेल्या चवचशष्ट अशा अनेक 
सूिनाबंद्दल मी िालसस प्ररकहाउस यािंा ऋिी आहे.] 
 

साराशं : मानवािी प्रचतिा, त्यािे इच्छा स्वातंत्र्य आचि त्यािे प्रयत्न उपय तत ठरू शकतात हे 
सत्य, या गोष्टींवर मध्यय गीन ििस भर देत असे. ते ईिर व मानव यातंील सादृश्यावर भर देत असे आचि 
मानवाला ईिराच्या पे्रमािी खात्री बाळगण्यािा अचधकार आहे, या गोष्टीवरही ते भर देत असे. सवस मानव 
ईिराशी समान असल्याम ळेि ते परस्पराशंी समान व परस्परािें बंधू आहेत, असे मानले जात होते. 
मध्यय गाच्या उत्तरकालात भाडंवलशाहीच्या प्रारंभाबरोबर गोंधळ व अस रचक्षतता चनमाि झाली. परंत  
त्याबरोबरि इच्छा व मानवी प्रयत्न याचं्या भचूमकेवर भर देिाऱ्या प्रवृत्ती एकसारख्या बलवत्तर बनू 
लागल्या. प्रबोधनय गािे तत्त्वज्ञान आचि मध्यय गाच्या उत्तरकालातील कॅर्ॉचलक धमसतत्त्व या दोहोंमध्ये 
एक चवचशष्ट प्रवृत्ती प्रचतप्रबचबत झाली होती, असे आपि गृहीत धरू शकतो. ही प्रवृत्ती म्हिजे स्वतःच्या 
आर्थर्क स्ट्स्र्तीम ळे ज्यानंा सत्ता व स्वातंत्र्य जािव ू लागलेले होते, अशा सामाचजक गटामंध्ये प्रिचलत 
असलेली प्रवृत्ती होय. याउलट, ल्य र्रच्या धमसशास्त्रातून मध्यम वगाच्या भावना व्यतत होत होत्या. हा 
मध्यमवगस ििसच्या सते्तशी झगडत होता. नव्या पैसेवाल्या वगािी त्याला िीड आलेली होती. परंत  वाढत्या 
भाडंवलशाहीम ळे तो धास्तावलेला होता आचि द बसलता व व्यस्ट्ततगत क्ष िता याचं्या भावनेने त्याला 
झपाटलेले होते. 
 

ल्य र्रिे तत्त्वज्ञान कॅर्ॉचलक परंपरेहून जेवढे वगेळे होते, तेवढ्याप रतेि बोलावयािे झाले तर त्या 
तत्त्वज्ञानाला दोन पलूै आहेत. प्रॉटेस्टंट राष्ट्रातूंन त्याच्या धमसतत्त्वािें जे चित्र नेहमी उभे केले जाते, त्या 
चित्रामध्ये एका पैलूपेक्षा द सऱ्या पैलूवर अचधक भर देण्यात आला आहे. हा पलूै प ढील गोष्टी चनदशसनास 
आिनू देतो–ल्य र्रने मािसाला धार्थमक बाबतींत स्वातंत्र्य चमळवनू चदले. त्याने ििसकडून सत्ता काढून 
घेऊन ती व्यततीला चदली. श्रिा व मोक्ष या चवर्षयीिी त्यािी संकल्पना ही आत्मचनि व व्यस्ट्ततगत अशा 
अन भवािी बाब आहे. या सकंल्पनेन सार सवस जबाबदारी व्यततीवर आहे. व्यतती स्वतः जे प्राप्त करू शकत 
नाही, ते चतला देऊ शकिाऱ्या अचधकारशाहीवर कोितीही जबाबदारी नाही. ल्य र्र व कॅस्ट्ल्वन याचं्या 
धमसतत्त्वािंा हा जो पैलू आहे, त्यािी स्त ती करण्यास समर्सनीय अशी काही कारिे आहेत. कारि, ही तत्त्व े
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म्हिजे आध चनक समाजातील राजकीय व आध्यास्ट्त्मक स्वातंत्र्याच्या चवकासािे एक उगमस्र्ान आहे. हा 
चवकास प्य चरटनवादाच्या (चिस्ती धमातील कमसठ धमािारवादाच्या) कल्पनाशंी अचवभाज्यपिे जोडलेला 
अँग्लोसबॅसन राष्ट्रातूंन हे चवशरे्षत्वाने चदसून येते. 
 

आध चनक स्वातंत्र्यािा द सरा पैलू म्हिजे त्या स्वातंत्र्याने व्यततीला आिलेले एकाकीपि आचि 
दौबसल्य. या पैलूिी म ळे स्वातंत्र्यात चजतकी रूजलेली आहेत, चततकीि ती प्रॉटेस्टंट पंर्ातही रूजलेली 
आहेत. प्रस्त त गं्रर् प्राम ख्याने स्वातंत्र्य हे एक ओझे आहे, एक धोका आहे, या म द्द्याला वाचहलेला आहे. 
त्याम ळे येरू्न प ढे आलेल्या चवश्लेर्षिात ल्य र्र व कॅस्ट्ल्वन याचं्या धमसतत्त्वातंील त्याि पैलूवर भर चदलेला 
आहे, की ज्या पलूैमध्ये स्वातंत्र्यािी ही नकारात्मक बाजू रुजलेली आहे. त्या धमसतत्त्वानंी मानवाच्या 
मूलभतू द ष्टतेवर व द बसलतेवर चदलेला भर, हा पैलू आम्हालंा येरे् अचभपे्रत आहे. अर्ात, हे चवश्लेर्षि 
हेत प रस्सरि एकागंी बनचवण्यात आले आहे. 
 

मानवाच्या स्वभावात एक उपजत द ष्टपिा असतो, असे ल्य र्रने गृहीत धरले आहे. हा द ष्टपिा 
मानवाच्या इच्छेला द ष्ट्कृत्याकडे प्रवृत्त करतो आचि कोिाही मानवाला आपल्या स्वभावाच्या आधारे 
सत्कृत्य करिे, हे या द ष्टपिाम ळे अशतय होऊन बसते. मानवािा स्वभाव हा द ष्ट व द ग सिी आहे. 
 

मानवी स्वभावािी द ष्टता आचि त्या स्वभावातील योग्य गोष्टीिी चनवड करण्याच्या बाबतीतील 
स्वातंत्र्यािा पूिस अभाव ही ल्य र्रच्या संपूिस चविारसरिीतील एक मूलभतू संकल्पना आहे. पॉलने रोमन 
लोकानंा चलचहलेल्या पत्रावरील आपल्या अचभप्रायाला त्याने याि वृत्तीने प्रारंभ केला आहे. 
 

या पत्रािा आशय असा आहे : आपल्या आचि इतराचं्या दृष्टीने मानवाच्या पार्थर्वतेिे अवघे 
शहािपि आचि न्याय यािंा चवध्वसं करिे, चनमूसलन करिे आचि नाश करिे, ही गोष्ट इतकी लक्षिीय 
आचि प्रामाचिकपिािी असल्यासारखी चदसेल... आपल्या डोळ्यासंमोर अनावृत होिारा आपला न्याय व 
शहािपि या गोष्टी आपल्या हृदयातून आचि आपल्या पोकळ व्यस्ट्ततत्वातून नष्ट केल्या जात आहेत, त्यािें 
चनमूसलन केले जात आहे, ही गोष्ट महत्त्वािी आहे. [मार्थटन ल्य र्र, Vorlesung uber den Romerbiref, प्रकरि १·१ 
(इंग्रजीमध्ये द सरे कोितेही भार्षातंर उपलब्ध नसल्याम ळे हे भार्षातंर मी स्वतःि केले आहे.)] 
 

मािूस घडलेला आहे आचि आपल्या सद्ग िाचं्या जोरावर कोितेही िागंले कृत्य करण्याच्या 
बाबतीत तो द बसल आहे, याचवर्षयीिी ही खात्री म्हिजे ईिरािी कृपा चमळण्यासाठी आवश्यक असलेली 
एक अट आहे. मानवाने स्वतःला नम्र बनचवले आचि आपली व्यस्ट्ततगत इच्छा व अहंकार यानंा दूर लोटले, 
तरि त्याच्यावर ईिरािी कृपा होऊ शकेल. 
 

कारि, ईिर आपल्याला वािव ू पाहतो ते आपल्या स्वतःच्या चठकािी असलेला न्याय व 
शहािपिा याचं्या द्वारे नव्हे, तर एका बाह्य (परकीय) न्यायाच्या व शहािपिाच्या द्वारे. तो न्याय 
आपल्यामधून येत नाही आचि त्यािी चनर्थमती आपल्यामध्ये होत नाही. तो द सरीकडून क ठून तरी 
आपिाकडे येतो...यािा अर्स असा, की एक असा न्याय चशकचवला पाचहजे, की जो केवळ बाहेरूनि येतो 
आचि जो आपल्या दृष्टीने पूिसपिे परका असतो. [चकत्ता, प्रकरि १·१] 
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ल्य र्रने यानंतर सात वर्षांनी ‘डी सव्हो आर्थबचरओ’ या नावाच्या आपल्या प स्तपत्रात मानवािी 
द बसलता याहूनही अचधक मूलभतू स्वरूपात व्यतत केली आहे. इरॅस्मसने इच्छा स्वातंत्र्यािा बिाव केला 
होता आचि हे प स्तपत्र म्हिजे त्या बिावावरिा हल्ला होय. 
 

...अशा रीतीने मानवी इच्छा ही जिू काही ईिर व सैतान या दोघामंध्ये उभा असलेला एक पश ू
आहे. जर ईिर त्याच्यावर आरूढ झाला तर तो पशू ईिराच्या इच्छेन सार इच्छा करतो आचि ईिर 
चजकडे नेईल चतकडे जातो. एका सामामध्ये (स्तोत्रामध्ये) हेि व्यतत केले आहे. ‘त झ्यासमोर मी एखाद्या 
पशूसारखा होतो. तरी देखील मी अखंडपिे त झ्याबरोबर आहे.’ (साम. ७३. २२, २३) जर सैतान 
त्याच्यावर आरूढ झाला तर तो पशू सैतानाच्या इच्छेन सार इच्छा करतो आचि सैतान चजकडे नेईल चतकडे 
जातो. कोित्या स्वाराकडे धावावयािे वा कोित्या स्वाराला शोधावयािे यािी चनवड करिे, हे देखील 
त्याच्या स्वतःच्या इच्छाबळावर अवलंबून नसते. परंत  त्याला कोिी घ्यावयािे व धरून ठेवावयािे, या 
बाबतीत स्वतः ते स्वारि झगडा करतात. [मार्थटन ल्य र्र, चद बाँडेज ऋफ चद चवल हेन्री कोल, एम. ए., यानंी केलेले भार्षातंर; बी. 
पस्ट्ब्लप्रशग कं, ग्रँड रॅचपडस चमचशगन, १९३१, पृ. ७४.] 
 

ल्य र्र असे जाहीर करतो की जर (स्वतंत्र इच्छेिा) हा चवर्षय पूिसपिे सोडून देिे आपिासं 
आवडत नसेल, (तो चवर्षय सोडून देिे हे अत्यतं स रचक्षतपिािे व अत्यंत धार्थमकही ठरेल), तर आपि 
चववकेपूवसक असे चशकव ू शकतो, की हा चवर्षय मानवाला चवचशष्ट व्यततींच्या बाबतीत त्याला हे 
‘इच्छास्वातंत्र्य’ देण्याप रताि वापरावा. त्याच्यापेक्षा जो श्रेि असतील, त्याचं्या बाबतीत त्याला हे 
इच्छास्वातंत्र्य देता येिार नाही. जे प्रािी त्याच्यापेक्षा कचनि असतील, त्याचं्या बाबतीति फतत त्याला ते 
स्वातंत्र्य देता येईल......ईिराचभम ख मानवाला ‘इच्छास्वातंत्र्य’ नाही. तो एक तर ईिराच्या इच्छेिा, 
नाही तर सैतानाच्या इच्छेिा कैदी, ग लाम व सेवक असतो. [चकत्ता, प.ृ ७९. वचरि शततीप ढे शरिागती आचि कचनिावंर 
विसस्व हे द हेरी स्वरूप एकाचधकारशाही व्यततीच्या प्रवृत्तीिे खास वैचशष्ट्य असते, हे आपि नंतर पाहिार आहोत.] 
 

येरे् काही धमसत्त्वािंा चनदेश करावयािा आहे. मानव हा ईिराच्या हातातंील एक द बळे खेळिे 
आहे; मानव हा मूलतःि द ष्ट आहे. ईिराच्या इच्छेवर चवसंबून राहिे एवढेि त्यािे काम आहे; न्यायाच्या 
एका अनाकलनीय कृत्यािा पचरिाम म्हिून ईिर त्याला वािव ू शकतो; ही ती धमसतत्त्व े होत. आता, 
चनराशा, प्रितात रता आचि संशय यानंी मोठ्या प्रमािात पछाडलेला आचि त्याबरोबरि चनश्चयाच्या उत्कट 
आकाकें्षने पे्रचरत झालेला ल्य र्रसारखा मन ष्ट्य आपले ठाम उत्तर म्हिून या धमसतत्त्वांिा प रस्कार करिे 
शतय नव्हते. परंत  सरतेशवेटी त्याला आपल्या संशयावंरिे उत्तर चमळाले. इ. स. १५१८ मध्ये त्याला 
अिानक साक्षात्कार झाला. आपल्या सद्ग िाचं्या जोरावर मानवािे रक्षि होऊ शकत नाही. आपली कामे 
ईिराला िागंल्या रीतीने प्रसन्न करिारी आहेत की नाहीत, यािा त्याने चविार देखील करण्यािी गरज 
नाही. परंत  त्याच्या जवळ श्रिा असेल, तर तो आपल्याला मोक्ष चमळिार यािी खात्री बाळगू शकतो. 
मानवाला श्रिा चदलेली आहे ती ईिरानेि. एकदा का मानवाला श्रिेिा संशयातीत असा आत्मचनि 
अन भव आला, की तो आपल्या मोक्षािीही खात्री बाळग ूशकतो. ईिराबरोबरच्या या सबंंधात व्यतती ही 
प्राम ख्याने ‘स्वीकारिारी’ आहे. एकदा का मानवाने श्रिेच्या अन भवाने ईिरािी कृपा स्वीकारली, की 
त्यािा स्वभाव बदलतो. कारि, श्रिा ठेवण्याच्या कृत्याम ळे तो स्वतःला चिस्ताशी संबि करतो आचि 
आदमच्या अधःपाताम ळे त्यािा जो न्याय हरवलेला होता, त्यािी जागा चिस्तािा न्याय घेतो. तरी देखील 
मन ष्ट्य आपल्या आय ष्ट्यात कधीही पूिसपिे कधीही नष्ट होत नाही. [पहा- ‘Sermo de duplici iostitin (Luthers Werke, 
वायमार सपंा खंड २)] 
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आपल्या स्वतःच्या मोक्षाच्या दृष्टीने श्रिा हा एक सशंयातीत असा आत्मचनि अन भव आहे, असे 
ल्य र्रिे धमसतत्त्व होते. हे धमसतत्त्व त्याच्या व्यस्ट्ततमत्वािे वैचशष्ट्य असलेली संशयािी उत्कट भावना व 
१५१८ पयंतिी त्यािी चशकवि याचं्याशी कमालीिे चवसंगत आहे, असे कोिाला प्रर्मदशसनी वाटेल. तरी 
देखील, संशयाकडून चनश्चयाकडे झालेले हे पचरवतसन मानसशास्त्रीय दृष्ट्या चवसंगत तर नाहीि, उलट 
त्याच्यामध्ये एक कारिकायससंबंध आहे. या संदभात या संशयाच्या स्वरूपाचवर्षयी जे काही म्हटले गेले 
आहे, ते आपि ध्यानात घेतले पाचहजे; हा काही ज्यािी म ळे चविारस्वातंत्र्यात रूजलेली असतात आचि जो 
प्रस्र्ाचपत मतानंा आव्हान देण्यािे धैयस दाखचवतो, असा चववकेी संशय नव्हता. ज्या व्यततीिी जगाकडे 
पाहण्यािी वृत्ती प्रितेिी व दे्वर्षािी असते, अशा व्यततीिे एकाकीपि आचि द बसलता यामंधून चनमाि झालेला 
असा हा अचववकेी संशय होता. चववकेपूिस उत्तरानंी या अचववकेी संशयािे कधीही चनराकरि होऊ शकत 
नाही. जर ती व्यतती अर्सपूिस अशा जगािा एकात्म असा भाग बनली, तरि तो सशंय दूर होऊ शकतो. 
ल्य र्रच्या आचि तो ज्यािे प्रचतचनचधत्व करीत होती त्या मध्यमवगाच्या बाबतीत हे घडले नाही. आचि जर हे 
घडले नाही, तर संशयाला न सते गप्प बसचवले जाते; जिू काही त्याला भचूमगत बनचवले जाते. सपूंिस 
चनश्चयािे आिासन देिाऱ्या एखाद्या सूत्राने हे करता येते. आपल्याला ल्य र्रमध्ये आढळतो ते चनश्चयाया 
अचनवायस असा शोध म्हिजे खऱ्याख ऱ्या श्रिेिा आचवष्ट्कार नव्हे; त्यािे मूळ असह्य अशा संशयाला 
प्रजकण्याच्या गरजेमध्ये आहे. ल्य र्रने जो उपाय साचंगतला आहे, तो धमसशास्त्रीय भारे्षत चविार न करिाऱ्या 
अनेक व्यततींमध्ये आजही उपस्ट्स्र्त असल्यािे आपिासं आढळते. एकाकी बनलेल्या व्यस्ट्ततत्वािे उच्चाटन 
करून आचि आपल्या बाहेर असलेल्या अत्यंत जबरदस्त अशा एखाद्या शततीच्या हातिे बाह ले बनून 
चनचश्चतता प्राप्त करिे, हा तो उपाय होय. ल्य र्रच्या दृष्टीने ईिर ही अशी शतती होती आचि चबनशतस 
शरिागतीमध्ये तो चनचश्चतता शोधत होता. अशा रीतीने आपल्या संशयानंा गप्प करण्यात तो काही प्रमािात 
यशस्वी झाला असला, तरी ते संशय खऱ्या अर्ाने कधीही दूर झाले नाहीत. आय ष्ट्याच्या अगदी शवेटच्या 
चदवसापयंत त्याला संशयािे झटके येत होते आचि शरिागतीच्या चदशनेे केलेल्या नव्या नव्या प्रयत्नानंी 
त्याला त्या झटतयावंर मात करावी लागत होती. मानसशास्त्रीय दृष्ट्या श्रिेला पूिसपिे चभन्न असे दोन अर्स 
आहेत. ही श्रिा म्हिजे मानवजातीशी असलेल्या एका आंतचरक नात्यािा आचवष्ट्कार आचि जीवनािे 
चनधारि असू शकते. प्रकवा, व्यततीिे एकाकीपि आचि चतिा जीवनाचवर्षयीिा नकारात्मक दृचष्टकोि 
यामंध्ये रूजलेली जी एक सशंयािी मलूभतू भावना असते, चतच्याचवरुि तयार झालेली ती एक प्रचतचिया 
अस  शकते. ल्य र्रच्या श्रिेमध्ये हा भरपाई करिारा प्रचतचियात्मक ग िधमस होता. 
 

संशय आचि त्याला गप्प करण्यािे प्रयत्न यािें महत्त्व ध्यानात घेिे, हे खास करून महत्त्वािे आहे. 
कारि, ही काही फतत ल्य र्रच्या धमसशास्त्राशी चनगचडत अशी समस्या नाही आचि आपि लौकरि पाहिार 
आहोत त्यान सार ती फतत कॅस्ट्ल्वनच्या धमसशास्त्राशी चनगचडत अशी समस्याही नाही; तर ती आध चनक 
मानवाच्या मूलभतू समस्यापंकैी एक समस्या बनून राचहली आहे. संशय हा आध चनक तत्त्वज्ञानािा प्रारंभप्रबदू 
आहे. त्या संशयाला गप्प करण्याच्या गरजेच्या आध चनक तत्त्वज्ञान व चवज्ञान याचं्या चवकासावर अत्यतं 
जबरदस्त पचरिाम झाला आहे. परंत  चववकेी उत्तरानंी जरी अनेक चववकेी संशयािें चनराकरि झालेले 
असले, तरीही अचववकेी सशंय दूर झालेला नाही. आचि जोपयंत मानवािी नकारात्मक स्वातंत्र्यापासून 
भावात्मक स्वातंत्र्यापयंत प्रगती होत नाही, तोपयंत तो दूर होिारही नाही. आध चनक काळात त्या सशंयाला 
गप्प करण्यािे अनेक प्रयत्न केले जातात. यशासाठी केलेली अचनवायस धडपड, घटनािें अमयाद ज्ञान 
चनचश्चततेच्या शोधाला प्रत्य त्तर देऊ शकते ही श्रिा प्रकवा ‘चनचश्चतते’िी जबाबदारी अंगावर घेिाऱ्या 
नेत्याप ढे स्वीकारलेली शरिागती, हे ते प्रयत्न होत. परंत  हे सवस उपाय फतत त्या संशयािी जािीव दूर 
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करू शकतात. जोपयंत मन ष्ट्य आपल्या एकाकीपिावर मात करीत नाही आचि जोपयंत त्यािे जगातील 
स्र्ान मानवी गरजाचं्या संदभात अर्सपूिस बनत नाही, तोपयंत स्वतः तो संशय दूर होिार नाही. 
 

मध्यय गाच्या शवेटी श्रीमंत व बलाढ्य लोक वगळता इतर सवस जिाचं्या मानसशास्त्रीय स्ट्स्र्तीशी 
ल्य र्रच्या धमसतत्त्वािंा काय संबंध आहे? आपि पाचहलेि आहे, की ज नी व्यवस्र्ा कोसळत होती. व्यतती 
चनचश्चततेिी स रचक्षतता हरवनू बसली होती आचि चतला नव्या आर्थर्क शतती, भांडवलदार व मततेदारी या 
गोष्टी भेडसाव ूलागल्या होत्या. सहकायािे तत्त्व जाऊन त्यािी जागा स्पधेने घेतली होती. खालच्या वगांना 
वाढत्या शोर्षिािे दडपि जािव ूलागले होते. ल्य र्रच्या चसिातंािें खालच्या वगांना असलेले आवाहन हे 
त्याच्या मध्यमवगाला असलेल्या आवाहनाहून चभन्न होते. शहरातंील गरीब आचि त्याहून अचधक प्रमािात 
शतेकरी हे एका जीवघेण्या पचरस्ट्स्र्तीत होते. चनदसयपिे त्यािें शोर्षि केले जात होते आचि परंपरागत हक् 
व चवशरे्षाचधकार यापंासून त्यानंा वचंित ठेवले जात होते. ते एका िाचंतकारक मनःस्ट्स्र्तीत होते. ही 
मनःस्ट्स्र्ती शतेकऱ्याचं्या उठावातूंन आचि शहरातंील िाचंतकारी हालिालीतून व्यतत होत होती. गॉस्पेल 
(चिस्ताने वतसचवलेले श भ्रवतसमान) त्याचं्या आशाआकाकं्षा व्यतत करीत होते. त्याने हे काम प्रारंभीच्या 
चिस्ती धमातील ग लाम व कामगार याचं्यासाठी केले होतेि. आता ते गचरबानंा स्वातंत्र्य आचि न्याय याचं्या 
शोधाकडे प्रवृत्त करीत होते. ल्य र्रने ज्या प्रमािात अचधकारशाहीवर हल्ला िढचवला आचि श भवतसमानातील 
शब्द हा आपल्या उपदेशािंा कें िप्रबदू बनचवला, त्या प्रमािात त्यािे आवाहन या अस्वस्र् बह जन समाजाला 
चभडले. त्याच्या आधी श भवतसमानाशी संबचंधत अशा धार्थमक िळवळींनी असेि आवाहन केले होते. 
 

ल्य र्रने त्यािंी चनिा स्वीकारली असली आचि तो त्यानंा पाप्रठबा देत असला, तरी तो हे सवस एका 
चवचशष्ट प्रबदूपयंति करू शकत होता. शतेकरी जेव्हा ििसच्या अचधकारावर हल्ला करिे आचि आपल्या 
पचरस्ट्स्र्तीत स धारिा व्हावी म्हिून केवळ चकरकोळ मागण्या करिे, या गोष्टींच्या प ढे जाऊ लागले, तेव्हा 
त्याला त्याचं्याशी असलेली य ती मोडावीि लागली. एक िाचंतकारक वगस बनण्याच्या उदे्दशाने शतेकरी प ढे 
सरसावले. या वगाने सवस प्रकारिी अचधकारशाही उलरू्न टाकण्यािा आचि ज्या समाजव्यवस्रे्ला 
जपण्यात मध्यमवगाला फार मोठा रस होता, त्या समाजव्यवस्रे्िा पाया उखडून टाकण्यािा धाक घातला 
होता. कारि, आम्ही पूवी वर्थिलेल्या अनेक अडििी असूनही मध्यमवगाला अगदी त्याच्या खालच्या 
र्रालाही काही चवशरे्षाचधकार होते. गचरबाचं्या मागण्या या चवशरे्षाचधकाराचं्या चवरुि होत्या आचि मध्यम 
वगाला त्या मागण्यापंासून या अचधकारािें रक्षि करावयािे होते. आचि म्हिून मध्यमवगस िाचंतकारक 
िळवळींना तीव्र चवरोध करीत होता. राजसत्ता, ििस आचि मततेदार याचं्या चवशरे्षाचधकारािंा नाश करिे, 
एवढेि या िळवळीिे उचद्दष्ट नव्हते, तर मध्यम वगाच्या स्वतःच्या चवशरे्षाचधकारािंा नाश करिे, हेही त्यािें 
उचद्दष्ट होते. 
 

मध्यम वगािी अवस्र्ा अत्यतं श्रीमंत आचि अत्यंत गरीब याचं्या मधली होती. या अवस्रे्म ळे या 
वगािी प्रचतचिया ग ंताग ंतीिी आचि अनेक परींनी परस्परचवरुि बनली होती. या वगाच्या लोकानंा कायदा 
व स व्यवस्र्ा चटकवनू ठेवावयािी होती. आचि तरी देखील वाढती भाडंवलशाही त्यानंा तीव्र स्वरूपात 
भेडसावत होती. मध्यमवगािे अगदी जास्त यशस्वी असे घटक देखील मोठ्या भाडंवलदाराचं्या एका 
छोयाशा गटाइतके संपन्न व सामर्थयसशाली नव्हते. आपले अस्ट्स्तत्व चटकचवण्यासाठी आचि प्रगती 
करण्यासाठी त्यानंा जोरदार झगडा करावा लागत होता. पैसेवाल्या वगािी िनैीिी राहिी पाहून आपि 
क्ष ि आहोत, ही त्यािंी भावना वाहू लागली आचि त्यािें मन मत्सर व संताप यानंी भरून गेले. एकंदरीत 
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सरंजामशाही व्यवस्र्ा कोसळल्याम ळे आचि वाढत्या भांडवलशाहीम ळे मध्यम वगाला चजतके साहाय्य 
झाले, त्यापेक्षा त्यािे धोके अचधक वाढले. 
 

ल्य र्रने मानवािे जे चित्र रेखाटले आहे, त्यामध्ये नेमकी हीि शृगंापत्ती प्रचतप्रबचबत झाली आहे. 
आध्यास्ट्त्मक अचधकारशाहींशी बि करिाऱ्या सवस बधंनातूंन मानव म तत झाला आहे, परंत  नेमके हे 
स्वातंत्र्यि त्याला एकाकी व प्रितािातं बनवीत आहे; ते त्याला स्वतःिी वैयस्ट्ततक क्ष िता व द बसलता याचं्या 
भावनेने पछाडून टाकत आहे. ही स्वतंत्र व एकाकी व्यतती आपल्या व्यस्ट्ततगत क्ष ित्वाच्या अन भवाने 
चिरडली जाते. ल्य र्रिे धमसशास्त्र असहायता व संशय यािंी ही भावना प्रकट करते. त्याने धार्थमक भारे्षत 
रेखाटलेले मानवािे चित्र व्यततीच्या स्ट्स्र्तीिे विसन करते. ते विसन सध्याच्या सामाचजक व आर्थर्क 
उत्िातंीने घडवनू आिलेल्या स्ट्स्र्तीिे आहे. ईिराप ढे मानव चजतका असहाय आहे म्हिून ल्य र्रने विसन 
केले आहे, चततकाि मध्यम वगािा घटक हा नव्या आर्थर्क शततींसमोर असहाय होता. 
 

परंत  ल्य र्र ज्या सामाचजक वगांना उपदेश देत होता, त्या वगांमध्ये अगोदरि व्याप्त झालेली 
क्ष ित्वािी भावना व्यतत करूनि ल्य र्र र्ाबंला नाही. त्याने त्याचं्यासाठी एक उपायही स िचवला. केवळ 
आपले क्ष ित्व स्वीकारूनि नव्हे, तर स्वतःला अत्यतं चवनम्र बनवनू, व्यस्ट्ततगत इच्छेिा प्रत्येक अंश टाकून 
देऊन आचि आपल्या व्यस्ट्ततगत सामर्थयािा त्याग व प्रनदा करून व्यतती ईिराच्या दृष्टीने स्वीकाराहस 
बनण्यािी आशा बाळगू शकते. ल्य र्रिे ईिराशी असलेले नाते हे पूिस शरिागतीिे होते. मानसशास्त्रीय 
भारे्षत त्याच्या श्रिेच्या सकंल्पनेिा अर्स असा : त म्ही जर पूिसपिे शरिागती पत्करली, त म्ही जर स्वतःिी 
व्यस्ट्ततगत क्ष िता मान्य केली, तर मग सवसशस्ट्ततमान परमेिर त मच्यावर पे्रम करण्यािी आचि त म्हाला 
वािचवण्यािी इच्छा करण्यािा संभव आहे. आपल्या व्यस्ट्ततत्वाच्या सवस उचिवा व संशय याचं्यासह त्या 
व्यस्ट्ततत्वापासून आत्यचंतक आत्मचवलोपाद्वारे जर त म्ही स्वतःिी स टका करून घेतली, तर आपि कापदार्स 
आहोत, या स्वतःचवर्षयीच्या भावनेतून त म्ही स्वतःला म तत करता आचि ईिराच्या वैभवािे भागीदार बनू 
शकता. अशा रीतीने, ल्य र्रने लोकानंा ििसच्या अचधकारशाहीतून म तत केले असले, तरी त्याबरोबरि 
त्याने त्या अचधकारशाहीतून चकती तरी अचधक ज लमी अशा म्हिजेि एका ईिराच्या अचधकारशाहीप ढे 
त्यानंा शरिागती पत्करण्यास भाग पाडले. या ईिराला मानवािी संपूिस शरिागती व त्याच्या व्यस्ट्ततत्वािा 
नाश हवा होता. मानवाच्या म ततीसाठी ही अत्यावश्यक अट आहे, असा त्यािा आग्रह होता. ल्य र्रिी 
‘श्रिा’ म्हिजे शरिागतीच्या अटीवर आपल्यावर पे्रम केले जाण्यािी खात्री होय. व्यततीने राज्याप ढे व 
‘नेत्या’प ढे संपूिस शरिागती स्वीकारण्यािे जे तत्त्व आहे, त्या तत्त्वामध्ये व ल्य र्रच्या या श्रिारूपी 
उपायामध्ये बरेि सामर्थयस आहे. 
 

ल्य र्रला वाटिारा अचधकारशाहीिा दरारा आचि चतच्याचवर्षयीिे त्यािे पे्रम हे त्याच्या राजकीय 
श्रिामंधूनही चदसून येते. तो ििसच्या अचधकारशाहीशी झगडला; नव्या पैसेवाल्या वगाचवर्षयी त्याच्या मनात 
संताप होता; (या पसेैवाल्या वगािा एक अंश हा धमाचधकाऱ्याचं्या श्रेिीतील एक अचधक वरिा असा र्र 
होता.) तो एका चवचशष्ट प्रबदूपयंत शतेकऱ्याचं्या िाचंतकारक प्रवृत्तींना पाप्रठबा देत होता; आचि तरी देखील 
ऐचहक अचधकारशाहीप ढिी, म्हिजे राजप त्रांप ढिी, शरिागती त्याने अत्यतं तीव्र स्वरूपात गृहीत धरली 
होती. 
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अचधकारावर असलेले लोक द ष्ट व श्रिाहीन असले तरी देखील अचधकारशाही व चतिी सत्ता ही 
िागंली असते, आचि ती ईिरापासून प्राप्त झालेली असते...म्हिनूि जेरे् सत्ता असते आचि जेरे् ती 
भरभराटीस येते, तेरे्ि ती असते आचि तेरे्ि ती राहते, कारि ईिरािा तसा आदेश आहे. [रॉमरब्रीफ, १३·१.] 
 

प्रकवा तो म्हितो : 
 

दंगेधोपे करिे हे खालच्या वगातील लोकाचं्या दृष्टीने चकतीही समर्सनीय असले, तरी त्यानंा तसे 
दंगेधोपे करण्यािी परवानगी देण्यापेक्षा ईिर सरकारिे अस्ट्स्तत्व सहन करिे पसतं करील मग ते चकती 
का द ष्ट असेना... राजप त्र हा राजप त्रि राचहला पाचहजे–मग तो चकती का ज लमी असेना. तो आवश्यक 
म्हिून फतत र्ोड्या जिािंाि चशरच्छेद करतो, कारि त्याला राज्यकता बनण्यासाठी प्रजा असलीि 
पाचहजे. 
 

अचधकराशाहीचवर्षयीिी त्यािी आत्मीयता आचि त्याला वाटिारा चतिा दरारा या गोष्टींिा द सरा 
एक पलूै त्याच्या सत्ताहीन सामान्य लोकाचंवर्षयीच्या म्हिजे ‘बाजारख िग्या’ं चवर्षयीच्या दे्वर्षातून व 
चतरस्कारातून दृग्गोिर होतो–चवशरे्षतः, आपल्या िाचंतकारक प्रयत्नातं ते जेव्हा चवचशष्ट मयादाचं्या 
पलीकडे जात तेव्हा. आपल्या एका कडवट टीकेत तो हे प्रचसि शब्द चलचहतो : 
 

बंडखोराहून अचधक चवर्षारी, घात वा सैतानी असे द सरे काहीही असू शकत नाही, यािी आठवि 
ठेवावी आचि ग प्तपिे वा उघडपिे ज्याला ज्याला प्रहार करता येत असेल, हत्या करता येत असेल वा 
भोसकता येत असेल, त्याला त्याला ते ते करू द्याव.े चपसाळलेल्या क त्र्याला ठार माराविे लागते. हा 
प्रकार अगदी तशातीलि आहे. त म्ही जर त्याला मारले नाही, तर तो त म्हालंा आचि त मच्याबरोबर सवस 
देशाला मारेल. [अगेन्स्ट चद रॉप्रबग अँड मडसप्ररग होडसस ऑफ पीझंटस (१५२५); वतसस ऑफ मार्थटन ल्य र्र, भार्षातंर : सी. एम्. याकोब्ज. ए. 
टी. हॉल्मन कंपनी, चफलाडेस्ट्ल्फया, १९३१. खंड १०, ४, पृ. ४११. पहा–ल्य र्रच्या स्वातंत्र्यचवर्षयक दृचष्टकोिािे एि. मातय सस यानंी Autoritat 
and Familie मध्ये केलेले चवविेन, एफ. आल्कन, पॅचरस, १९२६.] 
 

ल्य र्रिे व्यस्ट्ततमत्व आचि त्यािा उपदेश यातूंन अचधकारशाहीचवर्षयीिी त्यािी चद्वधा मनःस्ट्स्र्ती 
चदसून येते. एकीकडे त्याला अचधकारशाहीिा अचतशय दरारा वाटत असतो–ऐचहक अचधकारशाहीिा आचि 
ज लमी ईिराच्या अचधकारशाहीिा. द सरीकडे तो अचधकारशाहीचवरूि बंड करतो. ही अचधकारशाही 
ििसिी होय. बह जनसमाजा चवर्षयीच्या आपल्या दृचष्टकोिातही तो अशीि चद्वधा मनःस्ट्स्र्ती दशसचवतो. 
जोपयंत ते लोक त्याने घालून चदलेल्या मयादामंध्ये बंड करतात, तोपयंत तो त्यानंा सार् देतो. परंत  त्याला 
संमत असलेल्या अचधकारशाह्यावंर जेव्हा ते हल्ला िढचवतात, तेव्हा बह जनसमाजाचवर्षयीिा एक तीव्र दे्वर्ष व 
चतरस्कार त्याच्या मनात उफाळून येतो. अचधकारशाहीचवर्षयीिे हे पे्रम आचि सत्ताहीनाचंवर्षयीिा हा दे्वर्ष या 
एकसमयावच्छेदेकरून आढळिाऱ्या दोन गोष्टी म्हिजे एकाचधकारशाही स्वभावािी खास वैचशष्ट्ये होत. 
पलायनाच्या मानसशास्त्रीय यंत्रिेिे चवविेन करिाऱ्या प्रकरिात आम्ही दशसचविार आहोत. 
 

ल्य र्रिा धमातीत अचधकारशाहीचवर्षयीिा दृचष्टकोि हा त्याच्या धार्थमक उपदेशाशंी जवळून 
चनगचडत होता, हे समजून घेिे या चठकािी महत्त्वािे आहे. आपल्या ग िवते्तिा चविार केला तर आपि 
मूल्यहीन व क्ष ि आहोत असे व्यततीला वाटावयास लाविे आचि आपि ईिराच्या हातातील एक द बसळ 
बाह ले आहोत असे चतला वाटावयास लाविे, त्यादं्वारे ल्य र्रने मानवाला आत्मचविापासून व मानवी 
प्रचतिेच्या भावनेपासून वचंित केले. ज लूम करिाऱ्या धमातीत अचधकारशाह्याचं्या चवरुि कोितीही खंबीर 
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भचूमका घेण्याच्या दृष्टीने आत्मचविास व मानवी प्रचतिेिी भावना हे एक पूवसगहृीत असते. ऐचतहाचसक 
उत्िातंीच्या ओघात ल्य र्रच्या उपदेशािें पचरिाम याहूनही अचधक दूरगामी ठरले. एकदा अचभमान व 
प्रचतिा यािंी भावना हरवनू बसल्यावर मानव मध्यय गीन चविारसरिीिे खास वैचशष्ट्य असलेली अशी 
आिखी एक भावना गमावण्यासही मानसशास्त्रीय दृष्ट्या चसि झाला. मानव, त्यािंी आध्यास्ट्त्मक म तती 
आचि त्यािी आध्यास्ट्त्मक उचद्दष्टे हाि जीवनािा हेतू आहे, ही ती भावना होय. तो एक अशी भचूमका 
स्वीकारण्यास तयार झाला, की चजच्यामध्ये त्यािे जीवन हे आर्थर्क उत्पादकता व भाडंवलािा संिय 
यासंारख्या स्वबाह्य उचद्दष्टािे साधन बनले होते. आर्थर्क समस्यावंरील ल्य र्रिी मते ही खास मध्यय गीन 
होती. अगदी कॅस्ट्ल्वनच्या मतापेंक्षाही ती अचधक मध्यय गीन होती. मानवी जीवन हे आर्थर्क उचद्दष्टािें साधन 
बनाव,े या कल्पनेिी त्याला चकळस आली असती. आर्थर्क गोष्टींबाबतिी त्यािी चविारसरिी ही 
परंपरागति होती, परंत  व्यततीच्या क्ष ित्वावर त्याने चदलेला भर हा एका चवचशष्ट घडामोडीच्या चवरुि होता 
आचि तो त्या घडामोडीसाठी वाट तयार करिाराही ठरला. ही घडामोड अशी होती, की चजच्यामध्ये 
मानवाला धमातीत अचधकारशाह्यािंी आज्ञा पाळावी लागिार होतीि, परंत  त्याबरोबरि त्याला आर्थर्क 
उपलब्धींच्या उचद्दष्टापं ढे आपले जीवन द य्यम बनवाव े लागिार होते. आपल्या कालखंडात या 
चविारप्रवाहाने फॅचसझमच्या चविारसरिीत कळस गाठलेला आहे. उच्चतर सत्ताचं्यासाठी, नेत्यासाठी वा 
वाचंशक सम दायासाठी बचलदान करिे, हे जीवनािे ध्येय आहे, या म द्द्यावर फॅचसझमने भर चदलेला आहे. 
 

कॅस्ट्ल्वनिे धमसशास्त्र हे धमसशास्त्रीय व मानसशास्त्रीय अशा दोन्ही दृष्टींनी तत्वतः ल्य र्रच्या 
धमसशास्त्रातील वृत्तीिेि दशसन घडचवते. ल्य र्रिे धमसशास्त्र जमसनीच्या दृष्टीने चजतके महत्वपूिस ठरिार होते, 
चततकेि कॅस्ट्ल्वनिे धमसशास्त्र अँग्लोसतॅसन देशाचं्या दृष्टीने महत्वािे ठरिार होते. तो देखील ििसच्या 
आचधकारशाहीला आचि ििसच्या धमसतत्त्वािंा आधंळेपिाने स्वीकार करण्याला चवरोध करतो, परंत  त्याच्या 
दृष्टीने धमािी म ळे मानवाच्या द बसलतेत आहेत. स्वतःिी मानहानी करून घेिे आचि मानवी अचभमानािा 
नाश करिे, या गोष्टी म्हिजे त्याच्या समग्र चविारसरिीिा गाभा होय. जो या जगािा चतरस्कार करतो, 
तोि भावी जगाच्या चसितेसाठी स्वतःला अपसि करू शकतो. [जॉन कॅस्ट्ल्वनिे इस्ट्न्स्टयटूस ऑफ चद चिश्चन चरचलजन, 
भार्षातंर–जॉन अ ॅलन, पे्रझचबटचरअन बोडस ऑफ चिश्चन एज्य केशन, चफलाडेस्ट्ल्फया, १९२८, खंड ३, प्रकरि ९·१] 
 

आपि स्वतःला नम्र बनचवले पाचहजे आचि नेमकी स्वतःिी ही नम्रता हेि ईिराच्या शततीवर 
चवसंबून राहण्यािे साधन आहे, असे तो चशकवतो. ‘कारि, स्वतःवरील अचविास आचि आपल्या स्वतःच्या 
दैन्याच्या जाचिवतूेन चनमाि होिारी प्रितात रता याचं्याम ळे आपि आपल्या मनािी सवस श्रिा व चविास 
ईिरावर ठेवण्यास चजतके चसि होतो, चततके द सऱ्या कोित्याही गोष्टीम ळे होत नाही.’ [चकत्ता, खंड ३, प्रकरि 
२-२३.] 
 

आपि आपल्या स्वतःिे स्वामी आहोत, असे व्यततीला वाटता कामा नये, असा तो उपदेश करतो : 
 

आपि आपल्या स्वतःिे नाही आहोत; म्हिून आपली ब िी अर्वा आपली इच्छा यापैकी कोिीि 
आपले संकल्प आचि आपल्या कृती याचं्यावर विसस्व गाजचवता कामा नये. आपि आपले स्वतःिे नाही 
आहोत; म्हिून आपल्या रततामासंाच्या शरीराला जे उपय तत ठरेल त्यािा शोध घेिे हे आपि आपले उद्दीष्ट 
ठेवता कामा नये. आपि आपले स्वतःिे नाही आहोत; म्हिून आपि शतयतो स्वतःला आचि स्वतःच्या 
असलेल्या सवस वस्तंूना चवसरूया. याउलट, आपि ईिरािे आहोत; म्हिून आपि त्याच्यासाठी जगूया व 
त्याच्यासाठी मरूया. कारि, मािसे स्वतःिीि आज्ञा पाळत असतील तर आत्यचंतक चवध्वसं करिाऱ्या 
रोगाच्या सार्ीप्रमािे ते कृत्य त्यािंा नाश करते. स्वतःिा चविार न करिे वा स्वतःचवर्षयी कसलीही अपेक्षा 
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न बाळगिे आचि आपल्यासमोर िालिाऱ्या ईिराच्या मागसदशसनान सार वागिे, हाि मोक्षािा एकमेव 
आधार आहे. [चकत्ता, खंड ३, प्रकरि ७·१. ‘कारि, मािसे स्वतःिीि’ येर्पासूनिे भार्षातंर माझे आहे. Johannes Calvuni Institutio 
Christianae Keligronis या मूळ लॅचटन लेखनािे हे भार्षातंर आहे. Editionem curavit S. Tholuk, Berolini, 1835, Par. 1, 445. असा बदल 
करण्यािे कारि हे की अ ॅलनच्या भार्षातंरात कॅस्ट्ल्वनच्या चविारातील ताठरपिा कमी करण्याच्या चदशनेे प्रकचितसे बदल करण्यात आले आहेत. 
अ ॅलन त्या वातयािे भार्षातंर प ढीलप्रमािे करतो : ‘कारि आपल्या स्वतःच्या प्रवृत्तींना अन सरण्यािी चिया मािसानंा अत्यंत प्रभावी रीतीने 
चवनाशाकडे घेऊन जाते. म्हिून, आपल्या स्वतःच्या ज्ञानावर वा इच्छेवर अवलंबून न राहता फतत ईिराच्या मागसदशसनािे अन सरि करिे, हाि 
स रचक्षततेिा एकमेव मागस आहे.’ तर्ाचप ‘आपल्या स्वतःच्या प्रवृत्तािें अन सरि करिे’ ही Sibi tpsis obtemperamnt या लॅचटन रिनेिी समानार्सक 
रिना नसून ‘स्वतःिी आज्ञा पाळिे’ ही चतिी समानार्सक रिना आहे. मािसाने आपल्या नैसर्थगक प्रवतृ्तींिे दमन करावे आचि त्याद्वारे आपल्या 
चववेकचनिेच्या आज्ञािे पालन कराव े असे काटंिे नीचतशास्त्र होते. आपल्या प्रवृत्तीिे अन सरि करण्यािी चिया चनचर्षि करण्यामध्ये काटंच्या 
नीचतशास्त्रािा सौम्य ग िधमस आढळतो. याउलट, स्वतःिी आज्ञा मानण्यािा चनरे्षध करिे, हा मानवाच्या स्वायत्ततेिा नकार आहे. ita unieuset 
salutis portis mhil necesapere, nec velle per se ipsum या रिनेिे भार्षातंर ‘आपल्या स्वतःच्या ज्ञानावर वा इच्छेवर अवलंबून न राहिे,’ असे 
करण्यात आले आहे. या भार्षातंरातही अर्ािा तोि सूक्ष्म बदल झाल्यािे आढळते. मूळिे सूत्र सरळपिे प्रबोधनाच्या तत्त्वज्ञानाच्या ध्येयािे खंडन 
करते. sapere aude जािण्यािे साहस करिे. अ ॅलनिे भार्षातंर मात्र आपल्या स्वतःच्या ज्ञानावर अवलंबून राहण्यािा फतत इशारा देते. ही सूिना 
आध चनक चविाराच्या दृष्टीने फार कमी चवसगंत आहे. मूळच्या आशयापासून च्य त होण्यािी भार्षातंरातील ही चठकािे मी चनर्थदष्ट करतो; कारि, 
लेखकाच्या प्रवतृ्तीिे ‘आध चनकीकरि करण्यात’ आले आहे, आचि चतला रंग देण्यात आला आहे, या वस्त स्ट्स्र्तीिे हे एक िागंले उदाहरि आहे. 
अर्ात, असे करण्यािा कोिताही उदे्दश आढळत नाही. परंत  फतत भार्षातंर करण्याच्या प्रचियेतूनि हे घडले आहे.] 
 

मानवाने सद्ग िासाठी सद्ग ि प्राप्त करण्यािा प्रयत्न करू नये. अशा कृत्याम ळे अहंकाराखेरीज 
द सरे काही चनष्ट्पन्न होिार नाही. कारि, मानवाच्या आत्म्यामध्ये द ग सिािें एक चवि लपलेले आहे, हा एक 
प्रािीन व सत्य असा अन भव आहे. स्वतःिे अस्ट्स्तत्व नाकारिे आचि सवस स्वार्ी चविार फेकून देिे, तसेि 
ईिर आपल्याकडून ज्या गोष्टींिी अपेक्षा करतो त्या गोष्टींिा पाठप रावा करण्याकडे आपले सवस लक्ष कें चित 
करिे, याखेंरीज त म्हालंा द सरा कोिता उपायही सापडू शकिार नाही. त्या गोष्टी त्याला प्रसन्न करिाऱ्या 
आहेत. केवळ या एका कारिासाठीि त्या गोष्टींिा पाठप रावा केला पाचहजे. [चकत्ता, खंड ३, प्रकरि ७, २.] 
 

सत्कृत्ये मोक्षाला कारिीभतू होतात, हे कॅस्ट्ल्वनही नाकारतो. अशा कृत्यािंा आपल्यामध्ये पूिस 
अभाव आहे. ईिराच्या काटेकोर चनवाड्याप ढे परीक्षा केली तर सच्छील मािसािे असे एकही कृत्य कधीही 
अस्ट्स्तत्वात नव्हते, की जे प्रनद्य ठरिार नव्हते. [चकत्ता, खंड ३, प्रकरि १४, ११.] 
 

कॅस्ट्ल्वनच्या चविारसरिींिे मानसशास्त्रीय महत्त्व जािनू घेण्यािा आपि जर प्रयत्न केला, तर 
ल्य र्रच्या उपदेशाचंवर्षयी जे काही म्हटले आहे, तेि ताचत्त्वक दृष्ट्या त्याच्या चविारसरिीलाही लाग ू
पडते. कॅस्ट्ल्वनदेखील सनातनी अशा मध्यमवगाला, ज्यानंा आपि अत्यंत एकटे व भयभीत आहोत असे 
वाटत होते अशा लोकानंा, उपदेश देत होता. व्यततींिी क्ष िता व द बसलता आचि चतच्या प्रयत्नािंी चनष्ट्फलता 
याचंवर्षयीच्या त्याच्या धमसतत्त्वात त्या लोकाचं्या भावना व्यतत झाल्या होत्या. तरी देखील दोघाचं्या 
चविारसरिीत प्रकचितसा फरक होता, असे आपि गृहीत धरू शकतो. ल्य र्रच्या काळात जमसनी ही 
एकंदरीत उलर्ापालर्ीच्या अवस्रे्त होती. या अवस्रे्त केवळ मध्यमवगसि नव्हे तर शतेकरी आचि शहरी 
समाजातील गरीब हे देखील भाडंवलशाहीच्या उदयाम ळे भयभीत झालेले होते. त्यािवळेी चजचनव्हािे लोक 
हा सापेक्षतया एक वैभवशाली समाज होता. पंधराव्या शतकाच्या पूवाधात य रोपमधील ते एक महत्वािे असे 
जते्रिे चठकाि बनले होते. कॅस्ट्ल्वनच्या काळात याबाबतीत लायन नामक अचधकाऱ्यामं ळे ते आधीि 
झाकळलेले होते [पहा–जे. क चलिर, चकत्ता, पृ. २४९.], हे जरी खरे असले तरी त्याने आर्थर्क स्र्ैयस बऱ्याि 
प्रमािात चटकवनू धरले होते. 
 

एकंदरीत, प्राम ख्याने सनातनी अशा मध्यमवगातून [पहा–जॉर्थजया हाकस नेस, जॉन कॅस्ट्ल्वन, चद मॅन अँड चहज 
एचयतस, हेन्री हॉल्ट अँड कं. न्यू यॉकस  १९३१. प.ृ १५१ व प ढे.] कॅस्ट्ल्वनच्या अन यायािंी भरती झालेली होती, असे 
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म्हिावयास हरकत नाही, असे चदसते. फ्रॉन्स, हॉलंड व इंग्लंडमध्येही प्रगत असे भाडंवलदारािें गट हे 
त्यािे प्रम ख अन यायी नव्हते, तर कारागीर व छोटे व्यावसाचयक हे त्यािे प्रम ख अन यायी होते, असेही 
म्हिावयास हरकत नाही. त्यापंकैी काही जि हे आधीि इतरापेंक्षा अचधक वैभवशाली बनले होते; परंत  एक 
गट म्हिून त्यानंाहंी भाडंवलशाहीिा उदय भेडसावत होता. [पहा–एफ. बोर्थकनॉ, डेर उबेरगगँ फॉम फ्य डालेन झ म 
बगेरचलखन वेल्टचबल्ड, आल्कन, पॅचरस, १९३४, पृ. १५६ व प ढे] 
 

कॅस्ट्ल्वनच्या तत्त्वज्ञानाने या सामाचजक वगाला जे मानसशास्त्रीय आवाहन केले ते आचि ल्य र्रच्या 
तत्त्वज्ञानाच्या संदभात आम्ही अगोदरि ज्यािी ििा केली आहे, ते आवाहन एकि होय. त्या तत्त्वज्ञानातून 
स्वातंत्र्यािी भावना व्यतत झाली, परंत  त्याबरोबरि व्यततीिी क्ष िता व द बसलता यािंी भावनाही व्यतत 
झाली. पूिस शरिागती व स्वतःिी मानखंडना याचं्या द्वारे व्यततीला नवी स रचक्षतता चमळचवण्यािी इच्छा 
करता येईल असे या तत्त्वज्ञानाने व्यततीला चशकचवले आचि त्याद्वारे चतला एक उपाय स िचवला. 
 

कॅस्ट्ल्वन व ल्य र्र याचं्या उपदेशामंध्ये सूक्ष्म असे चकती तरी भेद आहेत. परंत  प्रस्त त प स्तकातील 
म ख्य चविारप्रिालीच्या दृष्टीने ते महत्त्वािे नाहीत. भेदाच्या फतत दोन म द्द्यांवर भर देिे आवश्यक आहे. 
एक म्हिजे कॅस्ट्ल्वनिे पूवसचनचश्चतीिे तत्त्व होय. कॅस्ट्ल्वनिे हे तत्त्व त्याच्या दृष्टीने त्याच्या समग्र तत्त्वज्ञानािी 
एक कोनचशला, प्रकबह ना मध्यवती तत्त्व ठरते. ऑगस्टाईन, अ चॅक्वसन व ल्य र्र याचं्या तत्त्वज्ञानात 
पूवसचनचश्चतीच्या तत्त्वाला असे स्र्ान नव्हते. काही जिानंा कृपा प्राप्त व्हावी एवढेि ईिर आधी ठरचवतो असे 
नव्हे, तर इतराचं्या नचशबी शाित नरकप्राप्ती आहे असेही तो ठरचवतो, हे गृहीत धरून कॅस्ट्ल्वनने 
पूवसचनचश्चतीच्या या तत्त्वाला एक नविे रूप चदलेले आहे. [चकत्ता, खंड तीन, प्रकरि २१·५] 
 

मोक्ष वा नरकप्राप्ती हे काही मानवाने आपल्या जीवनात केलेल्या एखाद्या िागंल्या वा वाईट 
कृत्यािे पचरिाम नव्हेत; तर मानव आगदी जन्माला येण्यापूवीि ईिराने पूवसचनधाचरत केलेल्या अशा या 
गोष्टी आहेत.ईिराने एकाला का चनवडले व द सऱ्याला का चधक्ारले, हे एक रहस्य असून मानवाने त्यािा 
उलगडा करण्यािा प्रयत्न म ळीि करता कामा नये. ईिराने असे केले, कारि अशा मागाने आपली 
अमयाद शतती दाखवनू देिे त्याला आवडले. ज्याच्यामध्ये पे्रमािा ग िधमस अचजबात नाही प्रकवा अगदी 
न्यायािा ग िधमसही नाही, अशा एखाद्या ज लमी सत्ताधाऱ्यािी सवस वैचशष्ट्ये कॅस्ट्ल्वनच्या ईिरामध्ये आहेत. 
आचि ईिराच्या न्यायािी व पे्रमािी कल्पना जपण्यािे सवस प्रयत्न केलेले असूनही असे घडलेले आहे. 
बायबलच्या नव्या कराराला उघड चवरोध करून कॅस्ट्ल्वन पे्रमािी भचूमका सवसश्रेि असल्यािे नाकारतो आचि 
म्हितो : ‘कारि, परोपकारब िीला श्रिा व आशा याचं्यापेक्षा प्राधान्य देण्याचवर्षयी धमसशास्त्रज्ञ जे प्रचतपादन 
करतात, ते एका चवकृत कल्पनेिे केवळ एक मनोराज्य आहे...’ [चकत्ता, खंड ३, प्रकरि २·४१.] 
 

पूवसचनचश्चतीच्या तत्त्वाने मानसशास्त्रीय महत्त्व द हेरी आहे. ते तत्त्व मानवाच्या द बसलतेिी व क्ष ितेिी 
भावना व्यतत व तीव्र करते. द सरे कोितेही तत्त्व मानवी इच्छा व प्रयत्न यािंी मूल्यहीनता या तत्त्वपेक्षा 
अचधक समर्सपिे व्यतत करू शकत नव्हते. मानवाच्या नचशबािा चनिसय करण्यािे काम त्याच्या स्वतःच्या 
हातातूंन पूिसपिे काढून घेतलेले आहे आचि हा चनिसय बदलण्यासाठी मन ष्ट्य काहीही करू शकत नाही. तो 
ईिराच्या हातातंील एक शस्ट्ततहीन खेळिे आहे. या धमसतत्त्वािा द सरा अर्स ल्य र्रप्रमािेि अचववकेी 
संशयाला गप्प करण्याच्या त्या तत्त्वाच्या कायामध्ये अंतभूसत झालेला आहे. जो अचववकेी संशय ल्य र्रमध्ये 
होता, तोि कॅस्ट्ल्वन व त्याच्या अन यायामंध्ये होता. पूवसचनचश्चतीिे तत्त्व या संशयाला गप्प करण्याऐवजी 
त्याला तीव्रि बनवीत आहे, असे प्रर्मदशसनी वाटते. आपला जन्म होण्यापूवीि आपल्या बाबतीत शाित 
नरकवास वा मोक्ष यािें पूवसचनधारि झालेले आहे, हे समजल्यावर पूवीपेक्षाही अचधक यातना देिाऱ्या अशा 
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संशयानंी व्यततीच्या मनािी चिरफाड झाल्याचशवाय राहील काय? आपल्या नचशबात काय आहे याचवर्षयी 
त्याला खात्री कशी बरे वाटू शकेल? अशा खात्रीिा काही भक्म प रावा असल्यािा उपदेश जरी कॅस्ट्ल्वनने 
केलेला नसला, तरी प्रत्यक्षात त्याला आचि त्याच्या अन यायानंा आपि चनवडक लोकापंैकी आहोत, अशी 
श्रिा वाटत होती. ल्य र्रच्या धमसतत्त्वाच्या संदभात आम्ही चजिे चवश्लेर्षि केलेले आहे. त्याि स्वतःच्या 
मानखंडनेच्या यंत्रिेद्वारे त्यानंी ही श्रिा चमळचवली होती. अशी श्रिा असल्याम ळे पूवसचनचश्चतीच्या 
चसिान्तामधून आत्यचंतक चनचश्चतता सूचित होत होती. मोक्षाच्या स्ट्स्र्तीला धोका चनमाि होईल असे 
कोितेही कृत्य एखाद्याला करता येिे शतयि नव्हते कारि, त्यािा मोक्ष त्याच्या स्वतःच्या कृतीवर 
अवलंबून नव्हता, तर त्यािा जन्म होण्यापूवीि त्याच्या मोक्षाचवर्षयीिा चनिसय पक्ा झालेला होता. चशवाय, 
मूलभतू संशय हा आत्यंचतक चनचश्चततेच्या शोधात पचरित झाला होता. ल्य र्रच्या बाबतीतही असेि घडले 
होते. परंत  पूवसचनचश्चतीिे तत्त्व जरी अशा प्रकारिी खात्री देत असले, तरी तो संशय मनात चशल्लक रहाति 
होता आचि सदैव वाढत जािाऱ्या अशा एका धमसवडे्या श्रिेने तो संशय प नःप न्हा शातं करावा लागत होता. 
मानवजातीच्या एकाि अंशाला ईिराने चनवडले असून आपला धार्थमक सम दाय त्या अंशािे प्रचतचनचधत्व 
करतो, ही ती धमसश्रिा होय. 
 

कॅस्ट्ल्वनने माडंलेला पूवसचनचश्चतीिा जो चसिान्त आहे त्यािा एक गर्थभतार्स असून त्यािा येरे् 
स्पष्टपिे चनदेश करिे आवश्यक आहे; कारि, माझी चविारसरिीमध्ये त्यािें अत्यतं जोरदार प नरुज्जीवन 
झाल्यािे आढळले आहे. तो गर्थभतार्स म्हिजे मानवामानवातील मूलभतू चवर्षमतेिे तत्त्व होय. कॅस्ट्ल्वनच्या 
दृष्टीने जगात दोन प्रकारिे लोक असतात–ज्यानंा वािवले जाते ते आचि ज्याचं्या नचशबी शाित 
नरकवास आहे ते. त्यािंा जन्म होण्यापूवीि हे नशीब चनधाचरत झाले असल्याम ळे आचि आपल्या आय ष्ट्यात 
त्यानंी केलेल्या वा न केलेल्या अशा कोित्याही गोष्टीने ते नशीब बदलण्यास ते समर्स नसल्याम ळे, तत्त्वतः 
मानवजातीिी समता नाकारण्यात आली आहे. मानव हे चवर्षम स्वरूपाति चनर्थमलेले आहेत. 
मानवामानवामंध्ये ऐतय नसते, हे देखील या तत्त्वातून सूचित होते; कारि, मानवी ऐतयािा अत्यंत बळकट 
पाया असलेल्या अशा एका घटकािे अस्ट्स्तत्वि या तत्त्वात नाकारलेले आहे. मानवामानवाचं्या नचशबातील 
समानता, हा तो घटक होय. आपि तेवढे चनवडक लोक आहोत आचि ईिराने इतर सवांना नरकवास 
देऊन चधक्ारले आहे, असे कॅस्ट्ल्वनच्या अन यायानंा अगदी भाबडेपिाने वाटत होते. इतर 
मानवप्राण्याचवर्षयीिा मानसशास्त्रीय दृष्ट्या एक तीव्र असा चतरस्कार आचि दे्वर्ष यािेंि ही श्रिा प्रचतचनचधत्व 
करीत होती, हे स्पष्ट आहे वस्त तः, त्यानंी ईिराला ज्या दे्वर्षाने य तत मानले होते, तोि हा दे्वर्ष होय. 
आध चनक चविार मानवामानवातंील समानतेिी घोर्षिा वाढत्या प्रमािात करीत आहे, परंत  कॅस्ट्ल्वनच्या 
अन यायािंा चसिातं हा कधीही पूिसपिे मूक बनलेला नाही. मानव हे त्याचं्या वाचंशक पािसभमूीन सार 
मूलतःि असमान आहेत, हे धमसतत्त्व म्हिजे त्याि चसिातंाला चदलेले एक चनचश्चत असे स्वरूप होय. 
एवढेि की त्यासाठी एक वगेळे चमर्थयासमर्सन वापरलेले आहे. परंत  त्या दोहोंिे मानसशास्त्रीय गर्थभतार्स तेि 
आहेत. 
 

ल्य र्रच्या व कॅस्ट्ल्वनच्या उपदेशातंील आिखी एक आचि अत्यंत महत्वािा असा भेद म्हिजे 
नैचतक प्रयत्न आचि सद्ग िी जीवन याचं्या महत्त्वावर कॅस्ट्ल्वनने चदलेला अचधक मोठा भर होय. व्यतती 
आपल्या एखाद्या कृत्याने आपले नशीब बदलू शकते, असे नाही; परंत  ती प्रयत्न करू शकते, ही घटनाि 
वािचवल्या गेलेल्या लोकातं चतिा समावशे झाल्यािे एक चिन्ह आहे. मानवाने प्राप्त करावयािे सद्ग ि 
प ढीलप्रमािे आहेत : शालीनता आचि संयम, प्रत्येकाला त्यािा योग्य वाटा देिे या अर्ाने न्याय, आचि 
मानवाला ईिराशी जोडिारी सच्छीलता. [चकत्ता, खंड ३, प्रकरि ७·३] सद्ग िी जीवन आचि अखंड प्रयत्नािें 
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महत्त्व याचं्यावर जो भर चदला जात होता, त्यािे महत्त्व कॅस्ट्ल्वनपंर्ाच्या प ढच्या चवकासात वाढले. 
चवशरे्षतः, अशा प्रयत्नािंा पचरिाम म्हिनू चमळालेले ऐचहक जीवनातील यश हे मोक्षािे एक चिन्ह आहे, या 
कल्पनेला महत्त्व येऊ लागले. [एम्. वबेर याचं्या गं्रर्ात या नंतरच्या म द्द्याकडे चवशरे्ष लक्ष देण्यात आले आहे. कॅस्ट्ल्वनिे धमसतत्त्व आचि 
भाडंवलशाहीिी मनोवृत्ती याचं्यातील एक महत्त्वपूिस द वा, या स्वरूपात त्यािे विसन करण्यात आले आहे.] 
 

परंत  सद्ग िी जीवनावर चदला जािारा जो खास भर होता, त्यालास िा एक खास मानसशास्त्रीय 
महत्त्व होते. हा भर हे कॅस्ट्ल्वनपंर्ािे एक वैचशष्ट्य होते. या पंर्ाने अखंड अशा मानवी प्रयत्नाच्या 
आवश्यकतेवर भर चदला. मानवाने ईिराच्या शब्दान सार जीवन जगण्यािा प्रयत्न अखंडपिे केलाि 
पाचहजे आचि असे करण्याच्या प्रयत्नात त्याच्याकडून कधीही कसूर होता कामा नये. मानवाच्या मोक्षाच्या 
दृष्टीने मानवी प्रयत्न अचजबात उपयोगी पडत नाही, या धमसतत्त्वाशी प्रस्त त धमसतत्त्वािा चवरोध येत 
असल्यासारखे चदसते. कोिताही प्रयत्न न करिे हा दैववादी दृचष्टकोि हा चकती तरी अचधक योग्य असा 
प्रचतसाद ठरला असता, असे वाटण्यािी शतयता आहे. परंत  वस्त स्ट्स्र्ती तशी नसल्यािे काही 
मानसशास्त्रीय चविारावंरून चदसून येते. प्रितात रतेिी अवस्र्ा, द बसलता व क्ष िता यािंी भावना आचि 
चवशरे्षतः मृत्यनंूतरच्या आपल्या भचवष्ट्याचवर्षयीिा संशय, या गोष्टी कोिालाही खरोखरि असह्य होईल अशा 
एका मनःस्ट्स्र्तीिे दशसन घडचवतात. या भीतीने गाजलेला बह तेक केिीही चवसाव ूशकिर नाही, जीवनािा 
आनंद घेऊ शकिार नाही आचि जे काही नंतर घडावयािे आहे त्याचवर्षयी उदासीन राहू शकिार नाही. 
अचनचश्चततेिी ही असह्य स्ट्स्र्ती आचि आपल्या स्वतःच्या क्ष ितेिी चवकल करिारी जािीव याचं्यातून 
स टका करून घेण्याच्या एक संभाव्य मागस म्हिजे कॅस्ट्ल्वनपंर्ामध्ये अत्यंत महत्त्वपूिस बनलेला असा प ढील 
एकि ग िधमस होय : क्ष ब्ध अशा चियाशीलतेिी चनर्थमती आचि काही तरी करण्यािी धडपड, हा तो ग िधमस 
होय. या अर्ाच्या चियाशीलतेला एक अचनवायस स्वरूप प्राप्त होते. आपल्या मनातील संशयाच्या व 
द बसलतेच्या भावनेवर मात करता यावी, यासाठी व्यततीला चियाशील व्हाविे लागते. या प्रकारिा प्रयत्न व 
चियाशीलता हा काही आंतचरक शतती व आत्मचविास यािंा पचरिाम नव्हे. प्रितेपासून दूर जाण्यासाठी 
केलेले ते एक जीवघेिे पलायन आहे. 
 

काही व्यततींना प्रितेम ळे चनमाि होिाऱ्या धास्तीिे झटके येतात. तेव्हा ही यंत्रिा सहजपिे पाहता 
येते. ज्या मािसाला आपल्या आजारपिाचवर्षयीिे डॉतटरािें चनदान (की जे मरिसूिकही असू शकेल) 
काही तासातंि कळिार असते, तो मन ष्ट्य अगदी स्वाभाचवकपिे प्रितात र अवस्रे्त असतो. बह धा तो 
शातंपिे खाली बसून वाट पाहिार नाही. त्याच्या प्रितेने जर त्याला चवकलागं बनचवले नाही, तर बह तेक 
वळेा ती प्रिता त्याला कमीजास्त प्रमािात क्ष ब्ध असलेली अशी एखादी चिया करण्यािी पे्ररिा देईल. तो 
इकडे चतकडे येरझारा घालील, प्रश्न चविारावयास स रूवात करील आचि जो तावडीत सापडेल त्याच्याशी 
बोलू लागेल, आपले टेबल स्वच्छ करील, पते्र चलहील. तो आपले नेहमीिे काम िालू ठेवील, परंत  ते 
करताना त्यािी चियाशीलता वाढलेली असेल आचि तो अचधक अस्वस्र्पिे ते काम करील. त्यािा प्रयत्न 
कोितेही रूप धारि करो, तो प्रयत्न प्रितेने आिातं झालेला असतो आचि अस्वस्र् चियाशीलतेद्वारे 
द बसलतेच्या भावनेवर मात करण्यास प्रवृत्त झालेला असतो. 
 

कॅस्ट्ल्वनपंर्ीय धमसतत्त्वातील प्रयत्नाला आिखी एक मानसशास्त्रीय अर्स होता. एखादा मन ष्ट्य अशा 
प्रकारिा अखंड प्रयत्न करताना र्कत नाही आचि आपल्या नैचतक लौचकक अशा दोन्ही प्रकारच्या कामात 
यशस्वी होतो, ही घटना हे तो चनवडक लोकापंकैी एक असल्यािे, कमीजास्त प्रमािात ठळक असे, चिन्ह 
होते. अशा प्रकारच्या अचनवायस प्रयत्नामध्ये चववकेहीनता आढळते. कारि, या चियाशीलतेने एखादी इष्ट 
चसिी चनमाि करावी, असे अचभपे्रत नसते तर जे आधीि चनचश्चत झालेले आहे आचि जे व्यततीच्या स्वतःच्या 
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चियेवर वा चनयंत्रिावर अवलंबून नाही, ते घडून येईल की नाही, हे दशसचवण्यास ती चियाशीलता उपय तत 
ठरते. ही यंत्रिा हे अचनवायसपिे मज्जाचवकृत अशा व्यततींिे एक स प्रचसि वैचशष्ट्य आहे. अशा प्रकारिी 
मािसे हाती घेतलेल्या महत्त्वाच्या कामचगरीतून काय चनष्ट्पन्न होईल, याचवर्षयी जेव्हा भयभीत असतात 
आचि उत्तरािी प्रतीक्षा करीत असतात, तेव्हा घराचं्या चखडतया वा रस्त्यावरिी झाडे मोजतात. येिारी 
संख्या सम असेल, तर सवस ठीक होईल, असे त्या मािसाला वाटते. जर संख्या चवर्षमअसेल, तर ते आपि 
अयशस्वी होिार असल्यािे चिन्ह आहे, असे त्याला वाटते. अनेकदा हा संशय एखाद्या चवचशष्ट 
उदाहरिाप रता मयाचदत नसतो, तर तो त्या मािसाच्या समग्र जीवनाला लागू पडत असतो आचि ‘चिन्हे’ 
शोधण्यािी अचनवायसता त्या समग्र जीवनाला वर चनर्थदष्ट केलेल्या पितीने व्यापून टाकीत असते. अनेकदा 
दगड मोजिे, सॉचलटेअर (एकयाने खेळण्यािा पत्त्यािंा डाव) खेळिे, ज गार खेळिे इ. चिया आचि 
प्रिता व संशय याचं्यामध्ये असलेल्या सबंंधािी जािीव असत नाही. अस्वस्र्तेच्या एका अस्पष्ट भावनेतून 
मन ष्ट्य सॉचलटेअर खेळण्यािी शतयता आहे आचि ‘भचवष्ट्य जाििे’ हे त्याच्या चियाशीलतेमागिे स प्त उचद्दष्ट 
आहे, हे फतत चवश्लेर्षिावरूनि कळू शकेल. 
 

कॅस्ट्ल्वनपंर्ात प्रयत्नािा हा अर्स म्हिजे धमसतत्त्वािा एक भाग होता. प्रारंभी हा प्रयत्न तत्त्वतः 
नैचतक प्रयत्नाशी चनगचडत होता. परंत  नंतर आपल्या स्वतःच्या व्यवसायातील प्रयत्नावर आचि या 
प्रयत्नाच्या पचरिामावंर अचधकाचधक भर चदला जाऊ लागला म्हिजेि धंद्यातील यशापयशावर भर चदला 
जाऊ लागला; यश हे ईिराच्या कृपेिे आचि अपयश हे नरकप्राप्तीिे चिन्ह बनले. 
 

अचवरत प्रयत्न आचि काम यािंी सतती ही मानवी द बसलतेच्या मलूभतू श्रिेशी म ळीि चवसंगत 
नव्हती, हे या चविारावंरून चदसून येते. प्रकबह ना, तो मानसश्सत्रीय पचरिाम होता. प्रयत्न आचि काम यानंा 
या अर्ाने पूिसपिे अचववकेी स्वरूप प्राप्त झाले. या गोष्टी नशीब बदलू शकत नव्हत्या कारि, ते ईिराने 
आधीि चनधाचरत केलेले होते. व्यततीने केलेल्या कोित्याही प्रयत्नावर ते चनधारि अवलंबून नव्हते. 
पूवसचनधाचरत नचशबािे भाकीत करण्यािे फतत एक साधन म्हिूनि त्या गोष्टी उपयोगी पडत असत. परंत  
त्याबरोबरि हा क्ष ब्ध प्रयत्न म्हिजे एरव्ही असह्य वाटिाऱ्या द बसलतेच्या भावनेवरिा एक तोडगा होता. 
 

प्रयत्न आचि काम या गोष्टी स्वतःि ध्येय आहेत, हा एक नवा दृचष्टकोि होय. हा दृचष्टकोन म्हिजे 
मध्यय ग संपल्यानंतरच्या काळातील मानवाच्या बाबतीत घडून आलेला सवांत अचधक महत्त्वािा असा 
मानसशास्त्रीय बदल होता, असे म्हिता येईल. कोित्याही समाजात मानवाला जगावयािे असेल, तर 
त्याने काम केलेि पाचहजे. बऱ्याि समाजानंी ग लामाकंडून काम करून घेऊन ही समस्या सोडचवली. अशा 
रीतीने त्यानंी स्वतंत्र मानवाला स्वतःला ‘अचधक उदात्त’ व्यवसायानंा वाहून घेण्यािी परवानगी चदली. अशा 
समाजामध्ये काम ही स्वतंत्र मानवाला शोभिारी गोष्ट नव्हती. मध्यय गीन समाजात स िा कामािे ओझे 
सामाचजक उतरंडीमधील चभन्न चभन्न वगांमध्ये चवर्षम रीतीने चवभागलेले होते आचि असंस्कृत असे शोर्षिही 
बऱ्याि प्रमािात घडून येत होते. परंत  कामाकडे पाहण्यािा तत्कालीन दृचष्टकोि त्या काळानंतर आध चनक 
य गात चवकचसत झालेल्या दृचष्टकोिाहून चभन्न होता. बाजारात फायदेशीर रीत्या चवकता येईल अशा एखाद्या 
मालािे उत्पादन करिे, असे त्या कामािे अमूतस स्वरूप नव्हते. त्यावळेी मन ष्ट्य चनचश्चत स्वरूपािी मागिी 
पाहूनि काम करीत असे. तसेि, आपली उपचजचवका प्राप्त करावयािी या चनचश्चत ध्येयाने तो काम करीत 
असे. परंपरागत राहिीमान साभंाळण्यास जेवढे आवश्यक असेल, त्यापेक्षा जास्त काम करण्यािी त्यािी 
इच्छा नव्हती. मतॅस वबेरने हे खास करून चनदशसनास आिले आहे. मध्यय गीन समाजातील काही गटाचं्या 
दृष्टीने उत्पादनक्षमता साकार करिे, या स्वरूपात कामािा आनंद घेतला जात होता, असे चदसते. असेही 
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चदसते की इतर अनेकजि काम करीत होते, कारि त्यानंा काम करिे भाग होते आचि ही गरज बाह्य 
दडपिातून चनमाि झाल्यािे त्यानंा जािवत होते. आध चनक समाजात एक नवी गोष्ट चदसू लागली ती अशी 
: मािसे बाह्य दडपिापेक्षाही एका आतंचरक सततीम ळे कामाकडे खेिली जाऊ लागली. या सततीने त्यानंा 
अशा पितीने काम करावयास लागले, की द सऱ्या समाजातूंन केवळ एखादा अत्यंत कडक चशस्तीिा 
मालकि लोकानंा असे काम करावयास लाव ूशकला असता. 
 

आपल्या सवस उत्साहशतती कामाला ज ंपण्याच्या बाबतीत कोित्याही बाह्य सततीपेक्षा आंतचरक 
सतती ही अचधक प्रभावी बनलेली होती. प्रकबह ना, बाह्य सतती कधी इतकी प्रभावी बनूि शकिार नाही. 
बाह्य सततीचवरूि नेहमीि चवचशष्ट प्रमािात बंडखोरी आढळते आचि ती बंडखोरी कामािी 
पचरिामकारकता रूि करते प्रकवा ज्या कामाला ब चिमत्ता, प ढाकार व जबाबदारी यािंी गरज असते, ते 
कोितेही चवचशष्ट काम करण्याच्या दृष्टीने लोकानंा अपात्र बनचवते. काम करण्याच्या ज्या सततीम ळे  
मानवािे स्वतःच्याि ग लाम कामगारामध्ये रूपातंर झाले, चतने या ग िानंा रुि केले नाही. मानवी 
उत्साहशततीिा सवांत मोठा भाग जर कामाच्या चदशनेे प्रवाहबि झाला नसता, तर भाडंवलशाहीिा 
चवकास झाला नसता, असे चनस्संशयपिे म्हिता येते. स्वतंत्र मानवानंी आपली उत्साहशतती काम या 
एकाि उचद्दष्टासाठी पूिसपिे वाचहलेली असून ही गोष्ट इचतहासाच्या द सऱ्या कोित्याही कालखंडात 
घडलेली नाही. कठोर काम करण्यािी पे्ररिा ही मलूभतू उत्पादक शततींपैकी एक होती. ही पे्ररिा 
आपल्या उद्योग व्यवस्रे्च्या चवकासाच्या दृष्टीने वाफ आचि वीज याचं्याहून कमी महत्त्वािी नव्हती. 
 

मध्यमवगातील व्यततीच्या व्यस्ट्ततमत्वाला व्यापून टाकिारी प्रितात रता आचि द बसलतेिी भावना 
याचं्याचवर्षयीि आम्ही इतका वळेपयंत प्राम ख्याने बोललो आहोत. यापूवी आम्ही ज्याला केवळ ओझरता 
स्पशस केला आहे, अशा द सऱ्या एका स्वभावधमािी आता ििा करिे आवश्यक आहे. तो स्वभावधमस म्हिजे 
वैरभावना व सतंाप हा होय. मध्यमवगामध्ये तीव्र वैरभावना चनमाि झाली, यात आश्चयस नाही. ज्या कोिाच्या 
भावचनक व ऐंचिय आचवष्ट्काराच्या बाबतीत अडर्ळा चनमाि करण्यात आला आहे आचि ज्याला अगदी 
आपल्या अस्ट्स्तत्वाच्या बाबतीति धास्ती चनमाि झाली आहे, तो सामान्यतः वैरभावनेने प्रचतचिया व्यतत 
करील. संपूिस मध्यमवगस आचि चवशरे्षतः त्या मध्यमवगाच्या ज्या घटकानंा उदयोन्म ख भाडंवलशाहीिे 
फायदे अजूनही िाखावयास चमळाले नव्हते, ते घटक वैफल्यग्रस्त झाले होते आचि गंभीरपिे धास्तावलेले 
होते, हे आपि पाचहलेि आहे. त्यािंी वैरभावना वृप्रिगत करिारा आिखी एक घटक होता. तो असा : 
भाडंवलदारािंा छोटासा वगस आचि ििसिे उच्चपदाचधकारी यानंा स खचवलास आचि सत्ता यािें प्रदशसन करिे 
जमत होते. त्याचं्याचवर्षयी वाटिारा तीव्र मत्सर ही यािी स्वाभाचवक पचरिती होती. वैरभावना व मत्सर 
वृप्रिगत झाला तरीदेखील खालच्या वगातील लोकानंा जशा या भावना प्रत्यक्षरीत्या प्रकट करता येत 
होत्या, तशा मध्यमवगाच्या घटकानंा करता येत नव्हत्या. खालच्या वगातील लोक आपले शोर्षि करिाऱ्या 
श्रीमंतािंा दे्वर्ष करीत होते, ते त्यािंी सत्ता उलरू्न टाकू इच्छीत होते आचि अशा रीतीने दे्वर्ष करिे आचि तो 
बोलून दाखचविे हे त्यानंा परवडण्यासारखे होते. वरच्या वगाला देखील सते्तच्या लालसेने प्रत्यक्ष रीत्या 
आिमकता व्यतत करिे परवडण्यासारखे होते. मध्यमवगािे घटक मात्र पूिसपिे सनातनी होते. समाज 
स्ट्स्र्र करावा, असे त्यानंा वाटत होते. ते समाजाला म ळापासून उखडून टाकू इच्छीत नव्हते. त्याचं्यापैकी 
प्रत्येकाला अचधक समृि होण्यािी आचि सवससामान्य चवकासात सहभागी होण्यािी इच्छा होती. म्हिनूि 
त्यानंा वैरभावना उघडपिे व्यतत करावयािी नव्हती. एवढेि नव्हे, तर ती भावना जाचिवतेही येऊ 
द्यावयािी नव्हती. ती दडपून टाकिेि आवश्यक होते. परंत  वैरभावना दडपल्याम ळे फतत स्पष्ट जाचिवतूेन 
दूर केली जाते, ती नष्ट केली जात नाही. एवढेि नव्हे, तर या कोंडलेल्या वैरभावनेला बाहेर पडण्यािा 
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प्रत्यक्ष असा कोिताही मागस सापडत नसल्याम ळे ती एका अशा प्रबदूपयंत वृप्रिगत होते, की जेरू्न ती समग्र 
व्यस्ट्ततमत्त्वात पसरते. व्यततीच्या इतराशंी व स्वतःशी असलेल्या संबंधानंा ती व्यापते. एवढेि की ती 
चमर्थयासमर्सने व म खवटे याचं्या स्वरूपात राहते. 
 

ल्य र्र आचि कॅस्ट्ल्वन या सवसव्यापक वैरभावनेिे चित्र रेखाटतात. व्यस्ट्ततशः हे दोघे प रुर्ष 
इचतहासकाळातील नेत्यामंडळींमध्ये आढळिाऱ्या सवात कट्टर दे्वष्ट्या लोकाचं्या श्रेिीत मोडत होते. आचि 
फतत धार्थमक नेत्यािंाि चविार करावयािे झाले, तर त्यािें स्र्ान खचिति अशा प्रकारिे होते. परंत  फतत 
एवढ्याि दृष्टीने त्यानंी रेखाटलेले चित्र वैरभावनेिे आहे, असे नव्हे तर त्यािंी धमसतत्त्व ेया वैरभावनेच्या 
रंगात रंगलेली होती आचि स्वतः एका तीव्र व दडपलेल्या अशा वैरभावनेने पे्रचरत झालेल्या एका 
जनसमूहालाि फतत त्यािें आवाहन पोिू शकत होते, या अचधक महत्त्वपूिस अशा कारिानेही त्यानंी 
रेखाटलेले चित्र वैरभावनेिे आहे. या वैरभावनेिे अत्यंत ठळक उदाहरि त्याचं्या ईिरचवर्षयक संकल्पनेत 
व चवशरे्षतः कॅस्ट्ल्वनच्या धमसतत्त्वात आढळते. आपि सवसजि या संकल्पनेशी पचरचित असलो, तरी 
कॅस्ट्ल्वनच्या ईिराप्रमािे लहरी व चनदसय असिाऱ्या ईिरािी कल्पना करिे म्हिजे काय, यािा अर्स 
अनेकदा आपिासं पूिसपिे कळत नाही. कोितेही समर्सन वा कारि नसताना कॅस्ट्ल्वनच्या ईिराने 
मानवाच्या एका भागाला शाित नरकािा धनी बनचवले आहे. हे कृत्य म्हिजे ईिराच्या शततीिा 
आचवष्ट्कार आहे, एवढेि त्यािे समर्सन व कारि होय. ईिराच्या या सकंल्पनेवर घेतले जातील असे काही 
उघड आके्षप होते आचि अर्ाति कॅस्ट्ल्वनला स्वतःला त्याचवर्षयी काळजी वाटत होती. परंत  न्यायी व पे्रमळ 
ईिरािे चित्र उिलून धरण्यासाठी त्याने जी कमीजास्त प्रमािात सूक्ष्म असलेली चवधाने केली आहेत, ती 
म ळीि पटिारी नाहीत.या ईिराला मानवावंरती अचनबंध सत्ता हवी होती. त्यानंी शरिागती पत्करावी व 
आपल्याप ढे चवनम्र व्हाव,े असे त्याला वाटत होते. ज लमी ईिरािे हे चित्र म्हिजे मध्यमवगािी स्वतःिी 
वैरभावना व मत्सर यािें प्रके्षपि होते. 
 

इतराशंी असलेल्या सबंंधाचं्या स्वरूपातूनही वैरभावना वा संताप व्यतत होत होता. या भावनेने 
स्वीकारलेले म ख्य रूप म्हिजे वैिाचरक संताप होय. ल्य र्रच्या काळापासून ते चहटलरच्या काळापयंत हा 
वैिाचरक संताप हे मध्यमवगातील खालच्या र्रािे अपचरवतसनीय असे वैचशष्ट्य ठरले आहे. ज्याचं्याजवळ 
वैभव व सत्ता होती आचि जे जीवनािा आनंद ल टू शकत होते, त्याचं्याबद्दल या वगाला प्रत्यक्षात मत्सर 
वाटत होता. परंत  जीवनातील सतंाप व मत्सर यािें त्यानंी वैिाचरक संतापाच्या भारे्षत चमर्थयासमर्सन केले 
होते. तसेि, या वचरि लोकानंा शाित यातना भोगण्यािी चशक्षा चमळेल, या श्रिेच्या स्वरूपातही त्यानंी 
त्यािें चमर्थयासमर्सन केले होते. [पहा–रेनल्फिे प स्तक : मॉरल इंचडग्नेशन अँड चमडल तलास सायकॉलॉजी, या अध्ययनाच्या रूपाने 
वैिाचरक सतंाप हे मध्यमवगािे व चवशरे्षतः चनम्नमध्यमवगािे एक नम नेदार स्वभाववैचशष्ट्य आहे, या चसिातंामध्ये एक महत्त्वपूिस भर घालण्यात 
आली आहे.] परंत  इतराचंवर्षयी वाटिाऱ्या वैरभावनेिा ताि याहूनही इतर मागांनी व्यतत होत होता. 
प्रत्येकाला एकमेकाचंवर्षयी वाटिारा संशय व वैरभावना हे चजचनव्हामधील कॅस्ट्ल्वनच्या आमदानीिे वैचशष्ट्य 
होते. त्याच्या त्या ज लमी आमदानीमध्ये पे्रम व बंध त्व यािंी भावना म ळीि आढळत नव्हती. कॅस्ट्ल्वनला 
वैभवाचवर्षयी अचविास वाटत होता आचि त्यािवळेी दाचरद्र्याचवर्षयी त्याला म ळीि दया वाटत नव्हती. 
कॅस्ट्ल्वनपंर्ात उत्तरकालात झालेल्या घडामोडीमध्ये नंतरच्या मािसाशी मतै्रीने वागू नये, अशा सूिना 
बऱ्याि वळेा आढळतात. तसेि, गचरबाबंद्दलिा वरूर दृचष्टकोि आचि एकंदरीति एक संशयी वृत्तीिे 
वातावरि आढळते. [पहा–मॅतस वेबर; चकत्ता, १०२; टॉनी, चकत्ता, पृ. १९०; रेनल्फ, चकत्ता. पृ. ६६ व प ढे.] 
 

वैरभावना व मत्सर यािें ईिरावर प्रके्षपि करिे आचि वैिाचरक सतंापाच्या स्वरूपात त्यािंा 
अप्रत्यक्ष आचवष्ट्कार करिे, हे तर वैरभावना व्यतत करण्यािे मागस होतेि; परंत  द सऱ्या एका मागाने म्हिजे 
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स्वतःशीि वैर करून देखील ही वैरभावना व्यतत होत होती. मानवी स्वभाव द ष्ट आहे, या म द्द्यावर ल्य र्र 
आचि कॅस्ट्ल्वन यानंी चकती उत्कटतेने भर चदला आहे, हे आपि पाचहले आहे. स्वतःिा मानभगं व स्वतःिी 
मानखंडना हा सवस सद्ग िािा पाया आहे, असेही त्यानंी अत्यंत उत्कटतेने चशकचवल्यािे आपि पाचहले 
आहे. त्यानंा आपल्या जाचिवते काय अचभपे्रत होते यािा चविार केला तर असे चदसते, की आत्यचंतक 
प्रमािातील चवनम्रतेखेरीज त्यानंा नक्ीि द सरे काहीही अचभपे्रत नव्हते. परंत  स्वतःिा अचधके्षप करिे आचि 
स्वतःिा मानभगं करिे या स्वरूपाच्या मानसशास्त्रीय यंत्रिाशंी पचरचित असिाऱ्या कोिाच्याही मनात या 
प्रकारच्या ‘चवनम्रते’च्या खऱ्याख ऱ्या स्वरूपाचवर्षयी संशयि असू शकिार नाही. या ‘चवनम्रते’िी म ळे एका 
तीव्र दे्वर्षामध्ये रूजलेली असतात. कोित्या ना कोित्या कारिाने त्या दे्वर्षािा रोख बाह्य जगाकडे ठेवण्यात 
अडर्ळा चनमाि झालेला असतो आचि मग त्यािा रोख स्वतःच्याि व्यस्ट्ततत्वाकडे वळतो. ही घटना पूिसपिे 
समजण्यासाठी इतराबंद्दलच्या आचि स्वतःबद्दलच्या दृचष्टकोिािें प ढील स्वरूप जािनू घेिे आवश्यक आहे. 
हे दृचष्टकोि एकमेकाशंी चवरुि तर नसताति; उलट, तत्त्वतः ते एकमेकानंा समातंर असतात. 
इतराचंवर्षयीच्या वैरभावनेिी व्यततीला जािीव असते आचि चतिा आचवष्ट्कार उघडपिे होऊ शकतो, परंत  
स्वतःचवर्षयीच्या वैरभावनेिी व्यततीला बह धा जािीव नसते आचि चतिा आचवष्ट्कार अप्रत्यक्ष स्वरूपात आचि 
चमर्थयासमर्सनाचं्या माध्यमातून होत असतो. चवकृचतवैज्ञाचनक स्वरूपािी उदाहरिे मात्र याला अपवाद 
असतात. आम्ही न कतेि ज्याच्या चवर्षयी बोललो, तो व्यततीकडून आपल्या स्वतःच्या द ष्टपिावर व 
क्ष ितेवर चदला जािारा चियाशील भर, हा या वैरभावनेिा पचहला प्रकार होय. द सरा प्रकार 
सदसचद्ववकेब िी वा कतसव्यब िी याचं्या वरे्षाखाली अवतरतो. ज्याप्रमािे आत्मदे्वर्षाशी अचजबात संबचंधत 
नसलेली चवनम्रता अस्ट्स्तत्वात असू शते, त्याप्रमािे ज्यािंी म ळे वैरभावनेेत रुजलेली नाहीत अशा प्रकारच्या 
सदसचद्ववकेब िीकडून आचि कतसव्यब िीकडून केल्या जािाऱ्या खऱ्याख ऱ्या मागण्याही अस्ट्स्तत्वात असू 
शकतात. ही खरीख री सदसचद्ववकेब िी ही एकात्म व्यस्ट्ततमत्वािा एक भाग असते आचि चतच्या मागण्या 
पूिस करिे, हे समग्र व्यस्ट्ततत्वािे एक चनधारि असते. स धारिािळवळीच्या कालखंडापासून ते 
वतसमानय गापयंतच्या काळात धार्थमक वा लौचकक चमर्थयासमर्सनाचं्या माध्यमातून आध चनक मानवाच्या 
जीवनाला व्यापिारी ‘कतसव्या’िी जी जािीव आपल्याला आढळते, ती स्वतःचवरुिच्या वैरभावनेच्या रंगात 
उत्कटतेने रंगलेली आहे. ‘सदसद चववके’ हा मानवाला ग लाम बनचविारा असा एक पे्ररक असून मानवाने 
स्वतःि तो स्वतःमध्ये प्रस्र्ाचपत केला आहे. हा पे्ररक मानवाला ज्या इच्छा व ध्येये यानंा अन सरून कृती 
करावयास प्रवृत्त करतो, त्या इच्छा व ध्येये ही आपली स्वतःिी आहेत, असे त्याला वाटत असते. परंत  
प्रत्यक्षात मात्र स्वबाह्य अशा सामाचजक मागण्यािें आतंरीकरि, हेि त्यािें स्वरूप असते. तो पे्ररक 
मानवाला चनि रपिे व िूरपिे िालचवतो. त्याला स ख व आनंद चमळू देत नाही. त्यािे संपूिस आय ष्ट्य म्हिजे 
कोित्यातरी गढू पापािे प्रायचश्चत्त आहे, अशी स्ट्स्र्ती तो बनवनू टाकतो. [मानवािी स्वतःचवरुििी वैरभावना फ्रॉईडने 
पाचहली आहे. तो ज्याला ‘श्रेि अहं’ म्हितो, त्याच्यामध्ये ती अंतभूसत झालेली असते. श्रेि अहं हे मूळिे एका बाह्य व धोकादायक अचधकारशाहीिे 
आंतरीकरि होते, हेही त्याने पाचहले आहे. परंत  त्याने व्यस्ट्ततत्वािा भाग असलेले उस्फूतस आदशस आचि व्यस्ट्ततत्वावर सत्ता गाजचविाऱ्या आंतरीकृत 
आज्ञा याचं्यात भेद केला नाही...येरे् माडंलेल्या दृचष्टकोिािे चववेिन अचधकारशाहीच्या मानसशास्त्रावरील माझ्या अध्ययनात अचधक चवस्तृत 
स्वरूपात करण्यात आले आहे. (सपंा. एम. हॉकस हायमर, आल्कन, पॅचरस, १९३४) श्रेि अहंकडून केल्या जािाऱ्या मागण्यािें अचनवायस स्वरूप कॅरेन 
हॉनी यानंी यानंी न्यू वेज इन सायकोअ ॅनॅलीचससमध्ये दाखवनू चदले आहे.] प्रारंभीच्या कॅस्ट्ल्वनपरं्ािे आचि नंतरच्या 
प्य चरटनपंर्ािें खास वैचशष्ट्य असलेली ‘इहलोकाचवर्षयीिी जी आंतचरक चवरततता’, चतिे अचधिानही तोि 
आहे. चवनम्रतेिा हा आध चनक प्रकार आचि कतसव्यब िी या गोष्टींिी म ळे चजच्यामध्ये रुजलेली आहेत, त्या 
वैरभावनेम ळे एरव्ही काहीशा गोंधळात टाकिाऱ्या अशा एका चवसंगतीिेही स्पष्टीकरि होईन जाते. अशा 
प्रकारिी नम्रता व इतराचंवर्षयीिा चतरस्कार या गोष्टी हातात हात घालून जातात आचि स्वतःच्या 
सदािाराने खरोखर पे्रम आचि दया यािंी जागा घेतलेली आहे, असे मानिे ही ती चवसंगती होय. खरीख री 
चवनम्रता आचि आपल्या सहकाऱ्याचंवर्षयी खरीख री कतसव्यभावना हे करू शकली नसती.परंत  स्वतःिा 
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मानभगं आचि स्वतःिा नकार करिारा ‘सदसचद्ववके’ ही वैरभावनेिी फतत एक बाजू झाली, 
इतराचंवर्षयीिा चतरस्कार आचि दे्वर्ष ही चतिी द सरी बाजू आहे. 
 

स धारिािळवळीच्या कालखंडातील स्वातंत्र्याच्या अर्ािे हे जे संचक्षप्त चवश्लेर्षि केले, त्याच्या 
आधारे आमच्या चवचशष्ट चनष्ट्कर्षािे सार देिे उचित ठरेल असे वाटते. स्वातंत्र्यािी चवचशष्ट समस्या आचि 
सामाचजक प्रचियेतील आर्थर्क, मानसशास्त्रीय व सैिास्ट्न्तक घटकाचं्या परस्परचियेिी सवससामान्य समस्या 
याचं्या बाबतीत आम्ही काढलेले चनष्ट्कर्षस आम्हालंा येरे् अचभपे्रत आहेत. 
 

सरंजामशाही समाजातील मध्यय गीन व्यवस्र्ा मोडून पडल्याम ळे समाजातील सवस वगांच्या दृष्टीने 
एक महत्त्वपूिस घटना घडली आचि ती म्हिजे मन ष्ट्य एकटा व एकाकी झाला. तो स्वतंत्र झाला, परंत  या 
स्वातंत्र्यािा पचरिाम द हेरी होता. आजपयंत तो जी स रचक्षतता उपभोगत होता, चतला आता तो वचंित 
झाला. आजपयंतिी आत्मीयतेिी वादातीत भावना नाहीशी झाली आचि आजपयंत ज्या जगाने त्यािी 
आर्थर्क व मानचसक स रचक्षततेिी आकाकं्षा पूिस केलेली होती, त्या जगाबरोबरिे त्यािे लागेबाधें आता त टून 
गेले. आपि एकाकी आहोत, असे त्याला वाटू लागले. तो प्रितात र बनला. परंत  त्याबरोबरि तो आता 
म ततपिे कृती करण्यास व चविार करण्यास स्वतंत्र होता. आपल्या स्वतःिा स्वामी असण्यािे स्वातंत्र्य 
त्याला होते. आपल्या क वतीन सार जीवन जगण्यािे स्वातंत्र्य होते–आता त्याला द सऱ्या कोिाच्या 
आदेशान सार वागण्यािी गरज नव्हती. 
 

तर्ाचप, वगेवगेळ्या सामाचजक वगातील व्यततींच्या वास्तव जीवनस्ट्स्र्तीिा चविार केला तर 
स्वातंत्र्याच्या या दोन प्रकारािें महत्त्व समान नव्हते. वाढत्या भाडंवलशाहीिा खरीख री संपत्ती व सत्ता 
चमळेल इततया प्रमािात फायदा झाला, तो फतत समाजातील अत्यतं यशस्वी अशा वगालाि. या वगातील 
लोक आपली स्वतःिी चियाशीलता व आपले स ज्ञ अंदाज यािंा पचरिाम म्हिनू आपला चवकास करू 
शकले, चवजय चमळव ू शकले, सत्ता गाजव ू शकले आचि वैभवािा सिंय करू शकले. पैशाच्या जोरावर 
चनमाि झालेल्या या उमरावशाहीने जन्माच्या आधारे बनलेल्या उमरावशाहीशी संगनमत करून एक अशी 
स्ट्स्र्ती प्राप्त केली, की चजच्याम ळे हे उमराव नव्या स्वातंत्र्यािी फळे िाखू शकले आचि प्रभ त्व व व्यस्ट्ततगत 
प ढाकार यािंी एक नवीनि भावना प्राप्त करू शकले. याउलट, त्यानंा बह जनसमाजावर विसस्व ठेवाव े
लागत होते आचि एकमेकाशंीही झगडाव े लागत होते. अशा रीतीने त्यािंी स्ट्स्र्ती देखील मूलभतू 
अस रचक्षतता आचि प्रिता यापंासून म तत नव्हती. परंत  सामग्ऱ्याने चविार केला तर नव्या भाडंवलदाराच्या 
दृष्टीने स्वातंत्र्याच्या भावात्मक अर्ाला प्राधान्य होते. नव्या उमरावशाहीच्या भमूीमध्ये वाढलेल्या 
संस्कृतीमधून, प्रबोधनाच्या संस्कृतीमधून तो अर्स व्यतत झाला. त्या ससं्कृतीिी कला व तत्त्वज्ञान 
याचं्यामधून त्या अर्ाने मानवी प्रचतिा, इच्छा आचि प्रभ त्व यािंी एक नवी प्रवृत्ती व्यतत केली. अर्ात, 
अनेकदा प रेशी चनराशा आचि संशयवादही व्यतत केला. मध्यय गाच्या उत्तरकाळात कॅर्ॉचलक ििसने 
केलेल्या धमसशास्त्रीय उपदेशामंध्ये व्यस्ट्ततगत चियाशीलता व इच्छा याचं्या सामर्थयावर देण्यात आलेला तोि 
भर आपल्याला आढळतो. त्या कालखंडातील धमसशास्त्रज्ञांनी अचधकारशाहीचवरुि बंड केले नाही. त्यानंी 
चतिे मागसदशसन स्वीकारले. परंत  त्यानंी स्वातंत्र्याच्या भावात्मक अर्ांवर भर चदला. आपले भाग्य, आपले 
सामर्थयस, आपली प्रचतिा आचि आपले इच्छा स्वातंत्र्य यािें स्वरूप चनचश्चत करण्याच्या चियेतील मािसाच्या 
सहभागावर त्यानंी भर चदला. 
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याउलट, खालिे वगस, शहरातंील गरीब जनता आचि चवशरे्षतः शतेकरी हे स्वातंत्र्याच्या एका नव्या 
आकाकें्षने आचि वाढत्या प्रमािातील आर्थर्क व वैयस्ट्ततक ज लूम नष्ट करण्याच्या तीव्र इच्छेने पे्रचरत झाले 
होते. त्याचं्याजवळ गमावण्यासारखे काहीि नव्हते. त्यानंा चमळचवता येईल, असे मात्र खूप होते. त्यानंा 
सैिास्ट्न्तक बारकाव्यामंध्ये रस नव्हता. तर बायबलमधील बधं त्व व न्याय या मलूभतू तत्त्वामंध्ये रस होता. 
अनेक राजकीय उठावातूंन आचि अगदी प्रारंभीच्या चिस्ती धमािे खास वैचशष्ट्य असलेल्या व तडजोड न 
करण्याच्या प्रवृत्तीने य तत असलेल्या धार्थमक िळवळींतून त्याचं्या आकाकं्षा चियाशीलपिे व्यतत झाल्या. 
 

तर्ाचप, आमिे म ख्य लक्ष वधेले आहे ते मध्यमवगाच्या प्रचतचियेने. उदयोन्म ख भाडंवलशाहीने या 
वगातील लोकािें स्वातंत्र्य व प ढाकार याचं्यातही वाढ केली हे जरी खरे असले, तरी ही भाडंवलशाही 
म्हिजे त्याचं्या दृष्टीने एक मोठी दहशति होती. सोळाव्या शतकाच्या प्रारंभी मध्यमवगातील मािसाला 
अद्याचप नव्या स्वातंत्र्याम ळे फारशी सत्ता व स रचक्षतता चमळचवता आली नव्हती. स्वातंत्र्याने सामर्थयस व 
चविास याचं्यापेक्षा एकाकीपिा व व्यस्ट्ततगत क्ष िताि अचधक आिली. त्याचशवाय, रोमन कॅर्ॉचलक 
धमसग रंूिाही समावशे असलेल्या संपन्न वगांिी स खासीनता व सत्ता याचं्याचवरुिच्या एका ज्वलंत सतंापाने 
त्यािे मन भरून गेले होते. प्रॉटेस्टंट पंर्ाने क्ष िता व संताप याचं्या भावनानंा व्यतत केले. ईिराच्या 
चबनशतस पे्रमावरिा मािसािा चविास त्याने नष्ट केला. त्याने मािसाला स्वतःिा व इतरािंा चतरस्कार 
करण्यास, तसेि स्वतःवर व इतरावंर अचविास व्यतत करण्यास चशकचवले. त्याने मािसाला साध्य 
बनचवण्याऐवजी साधन बनचवले. त्याने धमसचनरपेक्ष सते्तप ढे शरिागती पत्करली. आचि धमसचनरपेक्ष सत्ता ही 
धमसतत्त्वाशंी चवसंगत असेल तर ती केवळ स्वतःच्या धमसचनरपेक्ष अस्ट्स्तत्वाम ळे समर्सनीय ठरत नाही, हे तत्त्व 
सोडून चदले. हे सवस करीत असताना त्याने यह दी चिस्ती परंपरेला पायाभतू असिारे घटक सोडून चदले. 
त्याच्या धमसतत्त्वानंी व्यतती, ईिर व जग यािें एक असे चित्र रेखाटले, की ज्याच्यामध्ये एका चवचशष्ट श्रिेने 
या भावनािें समर्सन करण्यात आले होते. मानवाला क्ष िता व द बसलता यािंी जी भावना अन भवास येते, ती 
त्याच्या मािूस म्हिून अंगभतू असलेल्या ग िधमामधूनि चनमाि होत असते आचि त्याला जी भावना 
अन भवास येते ती भावना त्याने तशीि अन भविे हे त्याला भागि आहे, ही ती श्रिा होय. 
 

त्याद्वारे या नव्या धमसतत्त्वानंी मध्यमवगातील सवससामान्य मािसािी भावनाि तेवढी व्यतत केली 
असे नव्हे, तर या दृचष्टकोिआला एक चववकेी व पितशीर रूप देऊन त्यानंी त्याला वृप्रिगत व समर्स केले. 
त्यानंी याहूनही अचधक काही केले–त्यानंी मािसाला प्रितेशी दोन हात करावयास चशकचवले. आपली 
द बसलता व आपल्या स्वभावािी द ष्टता यािंा पूिसपिे स्वीकार करून, आपले समग्र जीवन हे आपल्या पापािें 
एक प्रायचश्चत्त आहे असे मानून, स्वतःिा आत्यंचतक मानभगं पत्करून आचि अचवरत प्रयत्नािा आश्रय 
करूनही मािसाला आपला संशय व प्रिता याचं्यावर मात करता येईल, असे त्यानंी त्याला चशकचवले. 
संपूिस शरिागतीम ळे त्याला ईिरािे पे्रम चमळू शकेल आचि चनदान ईिराने ज्यानंा वािवावयािे ठरचवले 
आहे, त्याचं्यामध्ये अंतभूसत होण्यािी तो आशा करू शकेल, असेही त्यानंी त्याला चशकचवले. प्रॉटेस्टंट पंर् हे 
ज्याला एका नव्या जगाशी अचभम खता साधावयिी होती, सबंंध स्र्ापावयािा होता, अशा भयभीत, 
उद्ध्वस्त व एकाकी मािसाच्या मानवी गरजावंरिे उत्तर होते. आर्थर्क व सामाचजक बदलामंधून चनमाि 
होिारी आचि धमसतत्त्वामं ळे तीव्र बनिारी नवी स्वभावरिना ही आपल्या परीने प ढच्या सामाचजक व आर्थर्क 
चवकासाला आकार देिआरा एक महत्त्वपूिस घटक बनली. काम करण्यािी अचनवायसता, काटकसरीिे वडे, 
आपले जीवन हे एखाद्या व्यस्ट्ततबाह्य सते्तच्या उचद्दष्टपूतींिे साधन बनचवण्यािी चसिता, आत्मतलेश आचि 
कतसव्यािी एक अचनवायस जािीव, या ग िधमांिी म ळे या स्वभावरिनेत रुजलेली होती. हे ग िधमस म्हिजे 
अशी स्वभाववैचशष्ट्ये होती, की ज्यानंा भाडंवलशाही समाजात उत्पादक शततींिे स्वरूप प्राप्त झाले. त्या 
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वैचशष्ट्याचं्या अभावी आध चनक काळातील आर्थर्क वा सामाचजक चवकास घडू शकला असता, अशी 
कल्पनाही करवत नाही. ती वैचशष्ट्ये म्हिजे असे खास सािे होते, की ज्याचं्यामध्ये मानवी उत्साहशतती 
साकार झाली होती. त्याचं्या रूपाने त्या उत्साहशततीला सामाचजक प्रचियेमधील एका उत्पादक शततीिे 
स्वरूप प्राप्त झाले. नव्याने तयार झालेल्या स्वभाववैचशष्ट्यानंा अन सरून कृती करिे, हे आर्थर्क गरजाचं्या 
दृचष्टकोिातून फायद्यािे होते. ते मानसशास्त्रीय दृष्ट्या देखील समाधान देिारे होते. कारि, अशा प्रकारिी 
कृती हे या नव्या प्रकारच्या व्यस्ट्ततमत्वाच्या गरजा आचि प्रिता याचं्यावरिे उत्तर होते. हेि तत्त्व अचधक 
सामान्य पचरभारे्षत माडंावयािे झाले तर असे म्हिता येईल सामाचजक प्रचिया मािसाच्या जीवनपितीिे 
स्वरूप चनचश्चत करून, म्हिजेि त्यािे इतराबंरोबरिे व कामाबरोबरिे नाते चनचश्चत करून, त्याच्या 
स्वभावरिनेला आकार देते. या बदललेल्या स्वभावरिनेपासून धार्थमक, तत्त्वज्ञानात्मक वा राजकीय अशा 
नवीन चविारधारा चनष्ट्पन्न होतात आचि त्या चविारधारा या स्वभावरिनेला आवाहनही करतात. अशा रीतीने 
त्या चविारधारा या स्वभावरिनेला तीव्र, संत ष्ट आचि स्ट्स्र्र बनचवतात. नव्याने तयार झालेली 
स्वभाववैचशष्ट्ये ही आपल्या परीने प ढच्या आर्थर्क चवकासाच्या दृष्टीने महत्त्वपूिस घटक ठरतात आचि 
सामाचजक प्रचियेला प्रभाचवत करतात. मलूतः ती वैचशष्ट्ये नव्या आर्थर्क शततींच्या दहशतीिी प्रचतचिया 
म्हिून चवकचसत झालेली असली, तरी त्यािें हळूहळू नव्या आर्थर्क चवकासाला प्रगचतशील व तीव्र 
बनचविाऱ्या उत्पादक शततींमध्ये रूपातंर होते. [सामाचजक–आर्थर्क, सैिास्ट्न्तक आचि मानसशास्त्रीय घटकामंधील 
परस्परचियेिे अचधक चवस्तृत चवविेन पचरचशष्टामध्ये चदलेले आहे.] 
 

✶ ✶ 
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प्रकिि चौथे 
 

आधुणनक मानवाच्या दृष्टीने स्वातंत्र्याचे दोन पैलू 
 

प्रॉटेस्टंट पंर्ािी जी प्रम ख धमसतत्त्व े आहेत, त्याचं्या मानसशास्त्रीय अर्ािे चवश्लरे्षि करिे, हे 
मागील प्रकरिािे उचद्दष्ट होते. ही नवी धमसतत्त्व े म्हिजे मानचसक गरजावंरिा एक उपाय होता, हे त्या 
प्रकरिात दाखवनू चदले आहे. स्वतः त्या गरजा मध्यय गीन समाजव्यवस्र्ा कोसळल्याम ळे आचि 
भाडंवलशाहीिा प्रारंभ झाल्याम ळे चनमाि झाल्या होत्या. वर उल्लेचखलेले चवश्लरे्षि हे स्वातंत्र्याच्या 
समस्येवर कें चित झालेले होते. या स्वातंत्र्यािा अर्स द हेरी होता आचि याम ळे त्यािे चवश्लेर्षिही द हेरी 
बनले होते. मध्यय गीन समाजातील परंपरागत बंधनापंासून चमळालेले स्वातंत्र्य व्यततीला स्वतंते्रिी एक 
नवी जािीव देत होते आचि त्यािवळेी चतला एकाकीपिा व एकटेपिा देत होते. त्या व्यततीला संशय व 
प्रितात रता यानंी ते भरून टाकत होते. ते चतला एक नवी शरिागती पत्करण्यािी पे्ररिा देत होते. एक 
अचनवायस व अचववकेी कृत्य करण्यािी पे्ररिा देत होते. हे सवस मागच्या प्रकरिात दाखवनू चदले आहे. 

 
भाडंवलशाही समाजाच्या प ढील चवकासािा व्यततीच्या व्यततीमत्वावर कसा पचरिाम झाला, हे मी 

आता या प्रकरिामध्ये दाखव ू इस्ट्च्छतो. स धारिा-िळवळीच्या कालखंडात ज्या चदशनेे हा पचरिाम घडू 
लागला होता, त्याि चदशनेे तो आताही होऊ लागला. हे मला दाखवनू द्यावयािे आहे. 

 
प्रॉटेस्टंट पंर्ाच्या धमसतत्त्वामं ळे मन ष्ट्य एका चवचशष्ट भचूमकेसाठी मानसशास्त्रीय दृष्ट्या सज्ज झाला. 

ही भचूमका त्याला आध चनक उद्योगव्यवस्रे्मध्ये पार पाडावयािी होती. ही उद्योगव्यवस्र्ा, चतिी 
अंमलबजाविी आचि चतच्यातून चनमाि होिारी मनोवृत्ती या गोष्टी जीवनाच्या प्रत्येक पैलूपयंत पोिल्या 
होत्या; त्या गोष्टी मानवाच्या समग्र व्यस्ट्ततमत्वाला आकार दे होत्या आचि आम्ही मागच्या प्रकरिात ज्यािंी 
ििा केली आहे, त्या चवसगंतीवर भर देत होत्या. या व्यवस्रे्ने व्यततीिा चवकास केला– आचि चतला 
अचधक असहाय बनचवले. चतने स्वातंत्र्य वृप्रिगत केले–आचि एक नव्या प्रकारिी ताबेदारी चनमाि केली. 
मानवाच्या समग्र स्वभावरिनेवर भाडंवलशाहीिा काय पचरिाम झाला, त्यािे विसन करण्यािा आम्ही येरे् 
प्रयत्न करीत नाही. कारि, मानवािी जी सवससामान्य समस्या आहे, चतच्या केवळ एका पैलूवरि आम्ही 
लक्ष कें चित केले आहे. तो पैलू म्हिजे वाढत्या स्वातंत्र्याच्या प्रचियेिे द हेरी स्वरूप हा होय. आध चनक 
समाजरिना मानवावर एकसमयावच्छेदेकरून दोन मागांनी पचरिाम करते, हे दाखवनू देिे हे आमिे 
उचद्दष्ट असेल. ते दोन मागस असे : तो अचधक स्वतंत्र, स्वावलंबी व साके्षपी बनतो; आचि तो अचधक एकाकी, 
एकटा व भयभीत बनतो. स्वातंत्र्याच्या संपूिस समस्येिे आकलन हे त्या प्रचियेिे दोन्ही पलूै पाहण्याच्या 
आचि एका पलूैिा पाठप रावा करीत असताना द सरा पैलू नजरेआड न करण्याच्या क्षमतेवरि अवलंबून 
असते. 

 
हे अवघड आहे; कारि, आपल्याला एकागंी भारे्षत चविार करण्यािी सवयि जडलेली आहे. एका 

कारिापासून दोन परस्परचवरुि प्रवाह एक–समयावच्छेदेकरून चनमाि होऊ शकतील काय, याचवर्षयी 
संशय बाळगण्याकडेि आपला कल असतो. चशवाय, स्वातंत्र्यािी नकारात्मक बाजू, म्हिजेि स्वातंत्र्याने 
मानवावर लादलेले ओझे, ओळखिे अवघड असते. चवशरे्षतः, ज्यािें हृदय स्वातंत्र्याच्या ध्येयावर कें चित 
झालेले असते, चवशरे्षतः, ज्यािें हृदय स्वातंत्र्याच्या ध्येयावर कें चित झालेले असते, त्यानंा हे ओळखिे 
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अवघड जाते. परंपरागत चनयंत्रिे जसजशी नष्ट होतील, तसतसे आपल्याला अचधक स्वातंत्र्य चमळेल असे 
एखाद्याला वाटिे, हे स्वाभाचवक होते; कारि, आध चनक इचतहासातील स्वातंत्र्याच्या य िामध्ये 
अचधकारशाहीच्या व चनयंत्रिाच्या ज न्या प्रकाराशंी दोन हात करण्यावर लक्ष कें चित झालेले होते. तर्ाचप, 
आपल्या हे प रते ध्यानात येत नाही, की मानवाने जरी स्वातंत्र्याच्या ज न्या शत्रूंपासून स्वतःिी स टका करून 
घेतली असली, तरी चभन्न स्वरूपािे नव ेशत्रू उदयास आले आहेत. हे शत्रू बाह्य चनयंत्रिाचं्या स्वरूपात 
आहेत, असे मात्र नव्हे. व्यस्ट्ततमत्वाच्या स्वातंत्र्यािे पूिस आकलन होण्यात अडर्ळा चनमाि करिारे अंतगसत 
घटक हे त्या शत्रूंिे स्वरूप आहे. उदाहरिार्स, आपल्याला असा चविास वाटतो की पूजेिे स्वातंत्र्य हे 
स्वातंत्र्याच्या अंचतम चवजयापंैकी एक आहे. परंत  याबाबतीत प रतेपिी आपल्या ध्यानात येत नाही, अशी 
एक गोष्ट आहे. ती प ढीलप्रमािे : मानवाला स्वतःच्या सदसद चववकेब िीला अन सरून पूजा करण्यािी 
परवानगी न देिाऱ्या ििस व राज्यसरकार याचं्या सते्तचवरूि चमळचवलेला असा हा चवजय आहे, हे खरे. 
परंत  आध चनक व्यतती नैसर्थगक चवज्ञानाचं्या पितींनी चसि न होिाऱ्या अशा कोित्याही गोष्टींवर श्रिा 
ठेवण्यािी आंतचरक क्षमता मोठ्या प्रमािात गमावनू बसली आहे. प्रकवा, आपल्याला प ढीलप्रमािे द सरे 
उदाहरि घेता येईल. बोलण्यािे स्वातंत्र्य हे स्वातंत्र्याच्या चवजययाते्रतील शवेटिे पाऊल आहे, असे 
आपिासं वाटते. भार्षिस्वातंत्र्य हा ज न्या चनयंत्रिाशंी होिाऱ्या लढाईतील एक महत्त्वािा चवजय आहे, हे 
खरे. परंत  आध चनक मानव एका चवचशष्ट स्ट्स्र्तीत आहे, हे या बाबतीत आपि चवसरतो. या स्ट्स्र्तीत ‘तो’ 
ज्या गोष्टींिा चविार करतो आचि ज्या गोष्टी बोलून दाखचवतो, त्यापंैकी बऱ्याि गोष्टींिा चविार हल्ली 
प्रत्येकजि करीत असतो आचि त्या बोलून दाखवीत असतो. यािाि अर्स असा, की त्याने अपूवस (मौचलक) 
चविार करण्यािी क्षमता प्राप्त केलेली नाही. म्हिजेि तो स्वतःिा स्वतः चविार करीत नाही. आपले चविार 
व्यतत करण्याच्या बाबतीत द सरा कोिीही ढवळाढवळ करू शकत नाही, असे त्यािे म्हििे आहे. परंत  तो 
स्वतंत्रपिे चविार करू शकला, तरि त्याच्या या म्हिण्याला अर्स प्राप्त होतो. तसेि, मन ष्ट्य आपल्या 
जीवनात जे वतसन करीत असतो, त्या वतसतनाच्या बाबतीत अचधकार गाजचविाऱ्या बाह्य शततींपासून तो 
म तत झाला आहे, यािा आपल्याला अचभमान वाटत असतो. काय कराव े आचि काय करू नये, हे 
आतापावतेो त्या बाह्य शततीि त्याला सागंत असत. परंत  लोकमत आचि ‘सामान्यज्ञान’ यासंारख्या 
अचधकार गाजचविाऱ्या अनाचमक शततींनी पार पाडलेल्या भचूमकेकडे मात्र आपि द लसक्ष करतो. 
आपल्याचवर्षयी इतराचं्या ज्या अपेक्षा असतात, त्या अपेक्षाबंरह कूम वागण्यािी आपली आत्यचंतक चसिता 
आचि आपल्या हातून वगेळे वतसन तर घडिार नाही ना, यािी आपिाला वाटिारी चततकीि आत्यचंतक 
भीती यामं ळे या शतती जबरदस्त ठरतात. द सऱ्या शब्दातं सागंावयािे झाले तर स्वबाह्य शततींपासून 
चमळालेल्या स्वातंत्र्यामध्ये झालेली वाढ आपल्याला मोचहत करते आचि स्वातंत्र्याने आपल्या परंपरागत 
शत्रूंचवरुि लढून प्राप्त केलेल्या चवजयािें महत्त्व कमी लेखिारी आतंचरक चनयंत्रिे, अपचरहायसता आचि 
भीती यािें अस्ट्स्तत्व मात्र आपल्याला चदसत नाही. त्याम ळे आध चनक इचतहासाच्या ओघात आपि जे 
स्वातंत्र्य चमळचवले आहे, त्या प्रकारिे स्वातंत्र्य आिखी अचधक प्रमािात चमळचविे एवढी, आचि फतत 
एवढीि, स्वातंत्र्यािी समस्या आहे, असे मानण्याकडे कल आहे. तसेि, अशा प्रकारिे स्वातंत्र्य 
नाकारिाऱ्या अशा प्रकारच्या शततींच्या चवरोधात उभे राहून स्वातंत्र्यािे रक्षि केले, की मग आिखी काही 
करण्यािी गरज नाही, असेही मानण्यािी आपली प्रवृत्ती आहे. आपि झगडून चमळचवलेल्या प्रत्येक 
स्वातंत्र्यािे प ऱ्या ताकदीचनशी रक्षि केलेि पाचहजे, हे खरे आहे तरी देखील स्वातंत्र्यािी समस्या ही केवळ 
संख्यात्मक नाही, तर ग िात्मकही आहे, यािा आपल्याला चवसर पडतो. आपल्याला परंपरागत स्वातंत्र्य 
फतत जपावयािे व वाढवावयािेि नाही, तर आपल्याला एक नव्या प्रकारिे स्वातंत्र्य चमळवावयािे आहे, हे 
आपि चवसरतो. आपले स्वतःिे व्यस्ट्ततत्व ओळखण्यास आचि या व्यस्ट्ततत्वावर व जीवनावर चविास 
ठेवण्यास आपल्याला समर्स बनचविारे असे हे द सरे स्वातंत्र्य असते. 
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या प्रकारच्या आंतचरक स्वातंत्र्यावर औद्योचगक समाजव्यवस्रे्िा जो पचरिाम झाला, त्यािे 
चिचकत्सक मूल्यमापन करावयािे झाले, तर आधी भाडंवलशाहीने मानवी व्यस्ट्ततमत्त्वाच्या चवकासासाठी जी 
प्रिंड प्रगती चदली आहे, चतिे पूिस आकलन केलेि पाचहजे. वस्त तः, चित्राच्या या पलूैकडे द लसक्ष करिारे 
आध चनक समाजािे कोितेही चिचकत्सक मूल्यमापन एका तकस संगत रोमचँटचसझममध्ये रुजलेले आहे, असे 
चसि होईल. तसेि, त्यािी भाडंवलशाहीवरील टीका ही प्रगतीसाठी केलेली नसून ती आध चनक 
इचतहासातील मानवाने प्राप्त केलेल्या सवांत महत्त्वाच्या उपलब्धीिा चवध्वसं करण्यासाठी केलेली आहे, 
अशा संशयाला जागा राहील. 

 
मानवाला आध्यास्ट्त्मक दृष्ट्या म तत करण्यािे जे काम प्रॉटेस्टंट पंर्ाने स रू केले होते, तेि काम 

मानचसक, सामाचजक व राजकीय दृष्ट्या पार पाडण्यािी गोष्ट भाडंवलशाहीने िालू ठेवली. आर्थर्क 
स्वातंत्र्य हा या चवकासािा पाया होता आचि मध्यमवगस हा त्यािा प्रिेता होता. पूवीिी समाजपिती 
परंपरेवर आधारलेली होती. त लनात्मक दृष्ट्या चविार केला, तर परंपरागत मयादाचं्या पलीकडे जाऊन 
व्यस्ट्ततगत प्रगती साधण्याला चतच्यात कमी वाव होता. येरू्न प ढे मात्र व्यतती ही अशा ठराचवक 
समाजपितीने जखडलेल्या अवस्रे्त राहिार नव्हती. व्यस्ट्ततगत आर्थर्क कमाई करण्याच्या बाबतीत 
आपली मेहनत, ब चिमत्ता, धैयस, काटकसर प्रकवा नशीब यानंा अन सरून यशस्वी होण्यािी त्या व्यततीला 
आता परवानगी होती आचि चतने तसे यशस्वी व्हाव ेअशी अपेक्षाही बाळगली जात होती. यश चमळचवण्यािी 
संधी चतिीि होती आचि हरण्यािा धोकाही चतिाि होता. हरल्यास एका भीर्षि आर्थर्क य िामध्ये मारल्या 
जािाऱ्या प्रकवा जखमी होिाऱ्या लोकातं चतिी गिना होिार होती. या य िात प्रत्येकजि आपल्याखेरीज 
इतर प्रत्येकाबरोबर लढत होता. सरंजामशाहीमध्ये व्यततीिा जन्म होण्यापूवीि चतच्या जीवनाच्या 
चवस्तारावरील मयादा असल्या तरी चतला–आचि चवशरे्षतः मध्यमवगीय व्यस्ट्ततला–स्वतःिे ग ि व कृती 
याचं्या जोरावर यशस्वी होण्यािी एक सधंी लाभली होती. आपल्या डोळ्यापं ढे एक ध्येय बाळगून त्याच्या 
प्राप्तीसाठी ही व्यतती झटू शकत होती आचि अनेकदा ते ध्येय प्राप्त होण्यािी बरीिशी शतयताही होती. 
मन ष्ट्य स्वतःवर चवसंबनू राहण्यास आचि जबाबदारीिे चनिसय घ्यावयास चशकला. तसेि, चदलासा देिाऱ्या 
आचि भयभीत करिाऱ्या अशा दोन्ही प्रकारच्या अधंश्रिा सोडून द्यावयासही तो चशकला. तो चनसगाच्या 
बंधनातून अचधकाचधक स्वतंत्र झाला. त्याने चनसगाच्या शततीवर मोठ्या प्रमािात प्रभ त्व स्र्ाचपत केले. या 
शततींवर इततया प्रमािात प्रभ त्व स्र्ाचपत केल्यािे पूवीच्या इचतहासात कधी ऐकले गेले नव्हते आचि असे 
होईल हे यापूवी कोिाच्या कधी स्वप्नातही आले नव्हते. आता मािसे समान बनली. जात व धमस यािें भेद 
नाहीसे झाले. हे भेदि एकेकाळी मानवी वशंाच्या एकीकरिाला अडर्ळा चनमाि करिाऱ्या अशा 
स्वाभाचवक सीमा बनले होते. मािसे आता परस्परानंा मानव म्हिून ओळखावयास चशकली. गूढता चनमाि 
करिाऱ्या घटकापंासून जग अचधकाचधक म तत होऊ लागले. मानव हा स्वतःकडे वस्त चनिपिे पाहू 
लागला. स्वतःकडे पाहण्याच्या चियेतील भ्रम अचधकाचधक प्रमािात कमी होऊ लागले. राजकीय दृष्ट्या 
देखील स्वातंत्र्य वाढले. उदयोन्म ख मध्यमवगस हा आपल्या आर्थर्क दजाच्या जोरावर राजकीय सत्ता 
हस्तगत करू शकला. या नव्याने प्राप्त केलेल्या राजकीय सते्तम ळे आर्थर्क प्रगतीिी शतयता अचधक 
वाढली. इगं्लंड आचि फ्रान्समधील महान िातंी आचि अमेचरकन स्वातंत्र्यय ि हे या घडामोडीिे दशसन 
घडचविारे मलैािे दगड होत. राजकीय के्षत्रातील स्वातंत्र्याच्या उत्िातंीिा कळस म्हिजे आध चनक 
लोकशाही राज्य होय. सवस मानव समान आहेत आचि आपि स्वतः चनवडलेल्या प्रचतचनधींच्या द्वारे 
शासनव्यवस्रे्त सहभागी होण्यािा प्रत्येकाला समान हक् आहे, या तत्त्वावर हे राज्य अचधचित होते. 
प्रत्येकजि आपापल्या चहतसंबंधाला अन सरून आचि त्याबरोबरि राष्ट्रािे सवससामान्य कल्याि नजरेप ढे 
ठेवनू वागण्यास समर्स आहे, असे मानले जात होते. 
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र्ोडतयात सागंावयािे झाले तर असे म्हिता येईल, की भाडंवलशाहीने मानवाला परंपरागत 
बंधनातून तर म तत केलेि, पि त्याबरोबरि चतने भावत्मक स्वातंत्र्य वाढचविासही–एका चियाशील, 
िोखंदळ व जबाबदार व्यस्ट्ततत्वािा चवकास करण्यासही–जबरदस्त हातभार लावला. 

 
भाडंवलशाहीिा वाढत्या स्वातंत्र्याच्या प्रचियेवर हा एक पचरिाम झाला, हे खरे. परंत  त्याबरोबरि 

चतने व्यततीला अचधक एकाकी व अलग बनचवले आचि चतला क्ष ितेच्या व द बसलतेच्या भावनेने झपाटून 
टाकले. 

 
येरे् चनर्थदष्ट केला जािारा पचहला घटक हा भाडंवलशाही अर्सव्यवस्रे्च्या सवससामान्य 

वैचशष्ट्यापंैकी एक वैचशष्ट्य आहे. व्यस्ट्ततत्ववादी चियाशीलतेिे तत्त्व, हा तो घटक होय. मध्यय गीन 
सरंजामशाहीमध्ये एक स चवचहत आचि पारदशसक समाजव्यवस्र्ा होती आचि प्रत्येकाला त्या 
समाजव्यवस्रे्मध्ये एक चनधाचरत स्र्ान होते. याउलट, भाडंवलशाही अर्सव्यवस्रे्ने व्यततीला पूिसपिे 
आपल्या स्वतःच्या पायावंर उभे केले. आता एखादी व्यतती काय करीत होती, ते कसे करीत होती आचि 
चतला यश चमळत होते की अपयश, या सवस गोष्टी हा पूिसपिे त्या व्यततीिा स्वतःिा असा व्यवहार होता. या 
तत्त्वाने व्यस्ट्ततत्वीकरिाच्या प्रचियेला गती चदली, हे स्पष्ट आहे.आध चनक ससं्कृतीच्या जमेच्या बाजूिी एक 
महत्त्वािी नोंद म्हिनू या घटनेिा नेहमी चनदेश केला जातो.परंत  बंधने तोडून चमळचवलेल्या स्वातंत्र्यात 
वाट करीत असतानाि वा तत्त्वाने व्यततीव्यततीमधील सवस बंधने तोडून टाकल्यासही मदत केली आचि 
त्याद्वारे त्याने व्यततीला आपल्या बरोबरीच्या सवस लोकापंासून अलग व चवभततही केले. स धारिेच्या 
िळवळीतील उपदेशामं ळे या घडामोडीिी तयारी झालेली होती. कॅर्ॉचलक ििसमध्ये व्यततीिे ईिराशी 
असलेले नाते हे ििसच्या सभासदत्वावर आधारलेले होते. ििस हा ती व्यतती आचि ईिर यांच्यामधील द वा 
होता. अशा रीतीने एका बाजूला ििस हे त्या व्यततीच्या व्यततीत्वावर चनयंत्रि घालीत होते. परंत  द सऱ्या 
बाजूला ते त्या व्यततीला एका समूहािा अचवभाज्य घटक म्हिून ईिराच्या समोर जावयास लावीत होते. 
प्रॉटेस्टंट पंर्ाने व्यततीला एकयाने ईिरासमोर जावयास लावले. ल्यूर्रच्या दृचष्टकोिातून श्रिा हा एक 
पूिसपिे आत्मचनि अन भव होता. कॅस्ट्ल्वनच्या दृष्टीने मोक्षचवर्षयक श्रिेच्या चठकािीदेखील अगदी हाि 
आत्मचनि ग िधमस होता. ईिराच्या सामर्थयाला एकयानेि सामोऱ्या जािाऱ्या व्यततीला चिरडून 
गेल्यासारखे वाटल्याखेरीज रहात नव्हते. तसेि, पूिसपिे शरिागती पत्करून मोक्ष चमळचवण्यािा प्रयत्न 
केल्याखेरीज चतला गत्यतंर नव्हते. मानसशास्त्रीयदृष्ट्या हा आध्यास्ट्त्मक व्यस्ट्ततत्ववाद आर्थर्क 
व्यस्ट्ततत्ववादाहून फारसा वगेळा नाही. दोन्ही उदाहरिामंध्ये व्यतती ही पूिसपिे एकाकी असते आचि 
आपल्या अलगपिात राहून ती वचरि सते्तला तोंड देत असते–मग ती वचरि सत्ता ईिरािी असो, 
स्पधसकािंी असो प्रकवा व्यततीच्या अतीत असलेल्या आर्थर्क शततींिी असो. ईिराशी जोडले गेलेले 
व्यस्ट्ततत्ववादी नाते ही एक अशा प्रकारिी मानसशास्त्रीय  चसिता होती, की चजच्याम ळे मानवाच्या धमातीत 
कृत्यािें व्यस्ट्ततत्ववादी स्वरूप तयार होिार होते. 

 
अर्सव्यवस्रे्िे व्यस्ट्ततत्ववादी स्वरूप हे एक वादातीत सत्य आहे. व्यततीिे एकाकीपि 

वाढचवण्याच्या बाबतीत या आर्थर्क व्यस्ट्ततत्ववादािा जो पचरिाम झाला आहे, तो तेवढा संशयास्पद भासू 
शकतो. अशा स्ट्स्र्तीत आम्ही आता ज्या म द्द्यािी ििा करिार आहोत, तो म द्दा भाडंवलशाहीचवर्षयी मोठ्या 
प्रमािात प्रिचलत असलेल्या काही परंपरागत संकल्पनािें खंडन करिारा आहे. या संकल्पना असे गृहीत 
धरतात, की आध चनक समाजामध्ये मानव हा सवस चियािें कें ि व उचद्दष्ट बनला आहे तो जे काही करतो, ते 
स्वतःसाठी करतो आचि स्वचहतािे तत्त्व व अहंमन्यता या गोष्टी मानवाच्या चियाशीलतेमागच्या सवांहून 
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अचधक समर्स अशा पे्ररिा बनल्या आहेत. हे काही प्रमािात बरोबर आहे, असे आम्हालंा वाटते आचि प्रस्त त 
प्रकरिाच्या प्रारंभी जे काही म्हटले आहे, त्यावरून आमिी ही भचूमका स्पष्ट होते. गेल्या िार शतकामंध्ये 
मानवाने स्वतःसाठी, आपल्या स्वतःच्या उचद्दष्टासंाठी बरेि काही केले आहे. तरी देखील आपि जर ‘तो’ 
यािा अर्स ‘कामगार’ प्रकवा ‘उत्पादक’ असा न घेता आपल्या सवस भावचनक, बौचिक व ऐंचिय अंतःशततींनी 
य तत असलेला प्रत्यक्षचसिमानव प्रािी असा घेतला, तर एक गोष्ट स्पष्ट होईल, ती अशी : हे आपले उचदष्ट 
आहे असे त्याला ज्याचवर्षयी वाटत होते, त्याच्यापकैी बरेिसे त्यािे उचद्दष्ट नव्हते. भाडंवलशाहीम ळे 
व्यततीच्या स्वतंत्र अस्ट्स्तत्वािे स स्पष्ट चनधारि तर झालेि, परंत  त्याबरोबरि भाडंवलशाहीने आत्मनकार 
आचि चवरतत वृत्तीही चनमाि केली. ही वृत्ती म्हिजे प्रॉटेस्टंट मनोवृत्तीिाि प्रत्यक्ष प्रवाह होता. 

 
या चसिातंािे स्पष्टीकरि करण्यासाठी प्रकरिामंध्ये आधीि साचंगतलेल्या एका तर्थयािा प्रर्म 

चनदेश करिे, हे आमच्या दृष्टीने आवश्यक आहे. मध्यय गीन व्यवस्रे्मध्ये भाडंवल हे मानवािा दास होते. 
परंत  आध चनक व्यवस्रे्मध्ये ते त्यािा स्वामी बनले आहे. मध्यय गीन जगामध्ये आर्थर्क घडामोडी या एका 
ध्येयािे साधन होत्या. प्रत्यक्ष जीवन हेि ते ध्येय होते. प्रकवा, कॅर्ॉचलक ििसिा दृचष्टकोि माडंावयािा 
झाला तर मानवािा आध्यास्ट्त्मक मोक्ष हे ते ध्येय होते. आर्थर्क घडामोडी या आवश्यक आहेत; संपत्ती 
देखील ईिराच्या उचद्दष्टानंा पूिस करू शकते; परंत  कोित्याही प्रकारिी बाह्य चिया ही जीवनाच्या उचद्दष्टानंा 
चकती प्रमािात प्रोत्साहन देते, यावरि चतिे महत्त्व व प्रचतिा अवलंबनू असते. आर्थर्क घडामोडीसाठी 
आर्थर्क घडामोड आचि फायद्यासाठी फायद्यािी इच्छा, या गोष्टी मध्यय गीन चविारवतंाला तकस चवसंगत 
वाटत होत्या. आध चनक चविारसरिीला मात्र त्यािंा अभावि तसा वाटतो. 

 
भाडंवलशाहींमध्ये आर्थर्क घडामोड, यश आचि भौचतक फायदे हे स्वतःि ध्येये बनतात. 

अर्सव्यवस्रे्च्या चवकासाला हातभार लाविे आचि भाडंवलािा संिय करिे, हे मािसािे नशीब बनते. या 
गोष्टी त्याच्या स्वतःच्या स खासाठी वा मोक्षासाठी केल्या जात नाहीत, तर त्या गोष्टी त्या गोष्टींसाठीि केल्या 
जातात. मन ष्ट्य हा एका प्रिडं अशा आर्थर्क यंत्रातील एक दात बनतो. त्याच्याजवळ खूप भाडंवल असेल, 
तर तो महत्त्वािा दात ठरेल आचि त्याच्याजवळ अचजबात भाडंवल नसेल तर तो एक क्ष ि दात ठरेल. परंत  
कोित्याही पचरस्ट्स्र्तीत स्वबाह्य अशा एखाद्या उचद्दष्टाच्या पूतींसाठी तो दात बनलेला असेल. मानवबाह्य 
अशा उचद्दष्टाचं्या प ढे आपल्या व्यस्ट्ततत्वाला वाहून टाकण्यािी ही चसिता प्रत्यक्षात प्रॉटेस्टंट पंर्ाने चनमाि 
केली. ल्य र्र प्रकवा कॅस्ट्ल्व्हन यानंी आर्थर्क घडामोडींच्या अशा प्रकारच्या सवसश्रेितेला मान्यता चदली होती. 
परंत  त्याचं्या मनात यापेक्षा अचधक काही नव्हते. त्यानंी आध्यास्ट्त्मक दृष्ट्या मानवाच्या पाठीिा किाि 
मोडून काढला होता. त्यािी प्रचतिा आचि अचभमान याचंवर्षयीिी भावनाि मोडून टाकली होती. आपल्या 
कोित्याही चियेने स्वबाह्य उचद्दष्टानंाि प्रोत्साहन चदले पाचहजे, हे त्यानंी चशकचवले होते; आचि त्याद्वारे 
आपल्या धमसशास्त्रीय उपदेशामंधून त्यानंी या घडामोडीिा पाया घातला होता. 

 
ल्य र्रच्या चशकविीमधील एक महत्त्वािा म द्दा म्हिजे त्याने मानवी स्वभावाच्या द ष्टतेवर चदलेला 

भर; तसेि, मानवी इच्छा आचि प्रयत्न याचं्या चनष्ट्फलतेवर त्याने चदलेला भर होय. हा म द्दा आपि मागील 
प्रकरिात पाचहला आहेि. कॅस्ट्ल्व्हनने मानवाच्या द ष्टतेवर असाि भर चदला. मानवाने आपल्या 
स्वाचभमानाला पूिसपिे नमवनू टाकलेि पाचहजे, ही कल्पना त्याने आपल्या संपूिस चविारसरिीच्या 
कें िस्र्ानी ठेवली. तसेि, केवळ ईिरािे वैभव हाि मानवी जीवनािा उदे्दश असून आपले स्वतःिे वैभव हा 
त्यािा उदे्दश नाही, असे त्याने मानले. अशा रीतीने ल्य र्र आचि कॅस्ट्ल्व्हन यानंी मानसशास्त्रीय दृष्ट्या 
मानवाला एका चवचशष्ट भचूमकेसाठी चसि केले. मानवाला आध चनक समाजामध्ये ही भचूमका स्वीकारावयािी 
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होती. त्याला आपि क्ष ि आहोत. हा अन भव घ्यावयािा होता. तसेि आपले जीवन चवचशष्ट ध्येयापं ढे पूिसपिे 
द य्यम बनचवण्यास त्याने तयार व्हावयािे होते. मात्र ही ध्येये त्यािी स्वतःिी नव्हती. न्याय वा पे्रम यापंैकी 
कशािेि प्रचतचनचधत्व न करिाऱ्या एका ईिराच्या वैभवािे केवळ साधन बनण्यास एकदा का मानव तयार 
झाला, की आर्थर्क यंत्राच्या दासािी भचूमका स्वीकारण्यास तो प रता तयार झाल्यासारखेि होते. आचि 
सरतेशवेटी कोिा तरी एकाचधकारशाही ‘नेत्या’ंिी ग लामचगरी स्वीकारण्यासही तयार झाल्यासारखेि होते. 

 
आर्थर्क उचद्दष्टािें साधन बनल्याम ळे व्यततीला येिारी गौिता ही भाडंवलशाही उत्पादनपितीच्या 

वैचशष्ट्यावंर आधारलेली आहे. ही उत्पादनपिती भाडंवलाच्या संियालाि आर्थर्क घडामोडीिे उचद्दष्ट व 
ध्येय बनवनू टाकते. मन ष्ट्य फायद्यासाठी काम करतो. परंत  त्याने चमळचवलेला फायदा खिस करण्यासाठी 
चमळचवलेला नसतो, तर नव ेभाडंवल म्हिनू ग ंतचवण्यासाठी चमळचवलेला असतो. हे वाढलेले भाडंवल नव े
फायदे चमळवनू देते आचि हे फायदेही प न्हा ग तंवले जातात. अशा रीतीने या प्रचियेिे एक वत सळ बनते. 
अर्ात, िैनीसाठी प्रकवा ‘नजरेत भरेल अशी उधळपट्टी’ म्हिून पैसा खिस करिारे भाडंवलदार देखील 
सदैव आढळत होतेि. परंत  भाडंवलशाहीच्या खऱ्याख ऱ्या प्रचतचनधींना मात्र काम करण्याति आनंद वाटत 
होता-खिस करण्यात नव्हे. भाडंवल उपभोगासाठी वापरण्याऐवजी त्यािा संिय करण्यािे हे तत्त्व म्हिजे 
आपल्या आध चनक उद्योगव्यवस्रे्ने हस्तगत केलेल्या भपकेबाज उपलब्धींिे गृहीतकृत्य आहे. मािसाजवळ 
कामाकडे पाहण्यािा एक चनचरच्छ दृचष्टकोि आहे; अर्सव्यवस्रे्च्या उत्पादक शततींिा चवकास करण्याच्या 
उदे्दशाने आपल्या कामािी फळे ग ंतचवण्यािी इच्छा त्याच्याजवळ आहे. हे असे नसते तर चनसगावर स्वाचमत्व 
चमळचवण्याच्या बाबतीतील आपली प्रगती कधीि घडून आली नसती. समाजातील उत्पादक शततींिी अशी 
वाढ झाल्याम ळे आपि इचतहासात प्रर्मि भचवष्ट्यकाळाचवर्षयीिे एक स्वप्न पाहू लागलो आहोत. या 
स्वप्नान सार भौचतक गरजाचं्या पूतीसाठी करावी लागिारी अखंड धडपड र्ाबंले. अशा रीतीने 
भाडंवलाच्या संियासाठी काम करावयािे, हे तत्त्व वस्त चनि दृष्ट्या मानवजातीच्या प्रगतीसाठी अत्यतं 
मोलािे आहे. तरी देखील व्यस्ट्ततचनि दृष्ट्या पाचहले असता, या तत्त्वाने मानवाला व्यस्ट्ततबाह्य उचद्दष्टासंाठी 
काम करावयास भाग पाडले आहे; त्याने स्वतः तयार केलेल्या यंत्रािाि त्याला िाकर बनचवले आहे; आचि 
त्याद्वारे या तत्त्वाने मानवाला व्यस्ट्ततगत क्ष ितेिी व द बसलतेिी एक भावना चदलेली आहे. 

 
आध चनक समाजातील ज्या व्यततींच्याजवळ भाडंवल होते आचि ज्या व्यतती आपल्या फायद्यािें 

नव्या भाडंवली ग ंतवि कीमध्ये रूपातंर करण्यात समर्स होत्या, त्या व्यततींिीि आम्ही आतापावतो ििा 
केलेली आहे–ते बडे भाडंवलदार असोत वा छोटे भाडंवलदार असोत, त्यािें जीवन हे त्याचं्या आर्थर्क 
कामचगरीच्या पूतीला वाचहलेले होते, म्हिजेि भाडंवलाच्या संियाला वाचहलेले होते. परंत  ज्याचं्याजवळ 
भाडंवल नव्हते आचि ज्यानंा आपल्या श्रमािंी चविी करून उदरचनवाह करावा लागत होता, त्यािें काय? 
त्याचं्या आर्थर्क पचरस्ट्स्र्तीिा मानसशास्त्रीय पचरिाम भाडंवलदाराचं्याहून वगेळा नव्हता. पचहली गोष्ट 
म्हिजे नोकरी करिे यािा अर्सि त्याचं्या दृष्टीने असा होता, की ते बाजाराच्या चनयमावंर, तेजीमंदीवर 
आचि आपल्या मालकाच्या हाती असलेल्या ताचंत्रक स धारिाचं्या पचरिामावंर अवलंबून होते. मालक 
प्रत्यक्षपिे त्यािें शोर्षि करीत होता. त्याचं्या दृष्टीने तो एका अशा वचरि सते्तिा प्रचतचनधी बनला, की 
चजच्याप ढे त्यानंा शरिागती पत्करावी लागिार होती. एकोचिसाव्या शतकापयंत आचि एकोचिसाव्या 
शतकातही जे लोक कामगार होते, त्याचं्या स्ट्स्र्तीला हे चवविेन खास करून लागू पडते. त्यानंतरच्या 
काळात कामगार संघटनेच्या िळवळीने कामगाराला त्यािी स्वतःिी अशी काही शतती प्राप्त करून चदली 
आहे. पूवी कामगार हा फतत शोर्षिािा बळी होता. कामगारसंघटनेच्या िळवळीने कामगाराला अशी शतती 
चदल्याम ळे या पचरस्ट्स्र्तीमध्ये बदल होत आहेत. 
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कामगार हा अशा प्रकारे प्रत्यक्ष व वैयस्ट्ततक रीत्या मालकावर अवलंबनू आहेि; परंत  संपूिस 
समाजाप्रमािेि त्याच्याही मनात तटस्र् वृत्ती आचि व्यस्ट्ततबाह्य उचद्दष्टाचं्याप ढे शरिागती पत्करण्यािी 
वृत्ती, या गोष्टी प्रबबल्या आहेत. या गोष्टी म्हिजे भाडंवलदारािी खास वैचशष्ट्ये आहेत, यािे आम्ही विसन 
केले आहेि. यात आश्चयस वाटण्यासारखे काही नाही. कोित्याही समाजात संपूिस ससं्कृतीिा प्रपड हा त्या 
समाजात अत्यंत सामर्थयसशाली असलेल्या वगांच्या प्रपडावरून चनचश्चत केला जातो. असे होण्यािे एक कारि 
म्हिजे या वगांजवळ चशक्षिपिती, शाळा, प्रार्सनामंचदर, म ििालय आचि चित्रपटगहृ याचं्यावर चनयंत्रि 
ठेवण्यासाठी आवश्यक असलेली सत्ता असते. आचि चतच्या द्वारे सवस लोकाचं्या मनावर आपल्या स्वतःच्या 
कल्पना प्रबबवण्यािे सामर्थयस त्यानंा प्राप्त होते. चशवाय, या सामर्थयसशाली वगांना इतकी प्रचतिा असते, की 
खालिे वगस त्यािंी मूल्ये स्वीकारण्यास व त्यािें अन करि करण्यास अगदी उतावीळ असतात. ते 
मानसशास्त्रीय दृष्ट्या त्याचं्याशी तादात्म्य पाव ूइच्छीत असतात. 

 
या म द्द्यापयंत आम्ही असा चसिातं मानलेला आहे, की भाडंवलशाही उत्पादनाच्या पितीने 

मानवाला व्यततीहून अतीत अशा आर्थर्क उचद्दष्टािें एक साधन बनचवलेले आहे. या पितीने चवरतततेिी 
आचि व्यततीच्या क्ष ितेिी प्रवृत्ती वाढचवलेली आहे. प्रॉटेस्टंट पंर्ाने या गोष्टींसाठी आवश्यक असलेली 
मानसशास्त्रीय चसिता केलेली होती. परंत  या चसिातंािा प ढील वस्त स्ट्स्र्तीशी चवरोध येतो : आध चनक 
मानव समपसिाच्या व चवरतततेच्या प्रवृत्तीने पे्रचरत झालेला चदसत नाही. उलटपक्षी, तो कमालीिी 
अहंमन्यता आचि स्वचहतािा पाठप रावा यानंी पे्रचरत झालेला चदसतो. आता, वस्त चनि दृष्ट्या तो स्वतःच्या 
नसलेल्या अशा उचद्दष्टािंा िाकर बनचवलेला आहे आचि तरी देखील व्यस्ट्ततचनि दृष्ट्या आपल्या 
स्वचहताच्या भावनेने आपि पे्रचरत झालो आहोत, असे त्याला वाटते, या वस्त स्ट्स्र्तीिा आपि मेळ कसा 
घालावयािा? प्रॉटेस्टंट पंर्ािी प्रवृत्ती आचि त्या पंर्ाने चनःस्वार्ी वृत्तीवर चदलेला भर या गोष्टींिा आपि 
आध चनक काळातील अहंमन्यतेच्या तत्त्वाशी मेळ कसा घालावयािा? मचॅकव्हेलीिे सूत्र वापरून सागंावयािे 
झाले तर अहंमन्यतेच्या तत्त्वान सार अहंमन्यता ही मानवी वतसनामागिी प्रबलतम अशी पे्ररक शतती आहे. 
वैयस्ट्ततक फायद्यािी आकाकं्षा ही सवस प्रकारच्या नैचतक चविारापेंक्षा अचधक प्रबळ आहे. मािसाला एक वळे 
आपल्या वचडलािंा मतृ्यू झालेला िालेल, पि संपत्ती गमाविे मान्य होिार नाही. मग या चवसंगतीिे 
स्पष्टीकरि कसे करावयािे? चनःस्वार्ी वृत्तीवर चदलेला भर म्हिजे अंतयामी असलेल्या अहंमन्यतेला 
आच्छाचदत करिारे असे फतत एक तत्त्वज्ञान होते, असे गृहीत धरून या चवसंगतीिे स्पष्टीकरि करिे शतय 
आहे काय? काही प्रमािात हे खरे असू शकेल. तरी देखील हे संपूिस उत्तर आहे, असे आम्हालंा वाटत 
नाही. यािे उत्तर कोित्या चदशलेा असण्यािी शतयता आहे, हे सूचित करण्यासाठी आपि स्वार्ी वृत्तीच्या 
समस्येमधील मानसशास्त्रीय ग तंाग तंीकडे वळिे आवश्यक आहे. [या समस्येच्या सचवस्तर चवविेनासंाठी प्रस्त त लेखकाच्या 
‘सेस्ट्ल्फशनेस अँड सेल्फलव्ह’ या लेखाबरोबर त लना करा सायकीअ ॅरी, खंड २, िमाकं ४, नोव्हेंबर, १९३९.] 

 
ल्यूर्र व कॅस्ट्ल्वहन याचं्या आचि त्याबरोबरि कान्ट आचि फ्रॉईड याचं्याही चविारसरिीच्या 

म ळाशी असलेले गृहीततत्त्व प ढीलप्रमािे आहे : स्वार्ी वृत्ती ही स्वपे्रमाशी एकरूप असते. द सऱ्यावर पे्रम 
करिे हा सद्ग ि आहे, स्वतःवर पे्रम करिे हे पाप आहे. चशवाय, इतराचंवर्षयीिे पे्रम आचि स्वतःचवर्षयीिे 
पे्रम या गोष्टी परस्परच्यावतसक आहेत. 

 
येरे् आपल्याला पे्रमाच्या स्वरूपाचवर्षयी सैिास्ट्न्तक दृष्ट्या एक हेत्वाभास आढळतो. पे्रम हे मूलतः 

एखाद्या चवचशष्ट चवर्षयाने  ‘चनमाि केलेले’ नसते. तर पे्रम हा एखाद्या व्यततीमध्ये रेंगाळत राहिारा एक 
ग िधमस असतो. तो चवचशष्ट अशा द सऱ्या ‘चवर्षया’ म ळे फतत साकार केला जातो. दे्वर्ष ही चवध्वसंािी एक 
उत्कट इच्छा असते. याउलट, पे्रम हे एखाद्या चवर्षयािे उत्कट चनधारि असते. तो ‘पचरिाम’ नसतो तर ती 
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एक चियाशील प्रवृत्ती आचि एक आंतचरक नाते असते. स ख, चवकास आचि आपला चवर्षय बनलेल्या 
पदार्ांिे स्वातंत्र्य हे त्यािे ध्येय असते. [सचलव्हनने आपल्या व्याख्यानातूंन हे सूत्र माडंले आहे. त्याच्यामते पे्रम ही एक अशी अवस्र्ा 

आहे, की चजच्यामध्ये पे्रमपात्र व्यततीिे समाधान हे नेमके पे्रम करिाऱ्या व्यततीच्या समाधानाइतके महत्त्वपूिस व इष्ट असते.] ती एक अशी 
चसिता असते, की जी तत्त्वतः स्वतःसकट कोित्याही व्यततीकडे व वस्तूकडे वळू शकते. व्यावतसक पे्रम हा 
एक वदतोव्याघात आहे. चवचशष्ट व्यतती ही प्रकट पे्रमािा ‘चवर्षय’ बनते, हा नक्ीि योगायोग नव्हे. अशा 
प्रकारच्या चवचशष्ट चनवडीला कारिीभतू होिारे घटक संख्येने फार आहेत आचि अत्यंत ग ंताग ंतीिेही 
आहेत; त्याम ळे येरे् त्यािें चवविेन करता येत नाही. तर्ाचप महत्त्वािा म द्दा असा, की चवचशष्ट ‘चवर्षया’बद्दल 
वाटिारे पे्रम म्हिजे एका व्यततीचवर्षयी मनात रेंगाळिाऱ्या पे्रमभावनेला फतत साकार करिे, चतच्यावर मन 
कें चित करिे. रोमचँटक पे्रमाच्या कल्पनेवरून जी स्ट्स्र्ती सूचित होते, ती स्ट्स्र्ती येरे् नाही. रोमचँटक 
पे्रमाच्या कल्पनेत प ढील स्ट्स्र्ती असते: चजच्यावर पे्रम कराव ेअशी अगदी एकमेव व्यतती जगात आहे. अशी 
व्यतती आढळिे हा मािसाच्या जीवनातील महान योग आहे. तसेि, चतच्याचवर्षयीच्या पे्रमािे पयसवसान 
म्हिून मािसािे मन इतर सवांपासून चनवृत्त होते. केवळ एका व्यततीचवर्षयी वाटिारे या प्रकारिे पे्रम हे या 
घटनेवरूनि असे दशसवनू देते, की ते पे्रम नसून ती परपीडन-आत्मपीडन-प्रवृत्तीतून चनमाि झालेली एक 
आसवती आहे. पे्रमामध्ये अतंभूसत असलेले मलूभतू चनधारि हे चप्रय व्यततीला अचभम ख झालेले असते. या 
व्यततीला तत्त्वतः मानवी ग िधमांिा मरू्थतमंत अवतार मानले जाते. एका व्यततीचवर्षयीच्या पे्रमातून एकूि 
मानवाचवर्षयीिेि पे्रम सूचित होते. एकूि मानवाचवर्षयीिे पे्रम म्हिजे एका चवचशष्ट मािसाचवर्षयी वाटिाऱ्या 
पे्रमा ‘मागून’ येिारे अमूतस असे काही तरी नव्हे, की एका चवचशष्ट ‘चवर्षया’च्या अन भवािा चवस्तारही नव्हे, 
अनेकदा तसे मानले जात असले तरी प्रत्यक्षात तसे नाही. एकूि मानवाचवर्षयी वाटिारे पे्रम हे एका 
व्यततीचवर्षयी वाटिाऱ्या पे्रमािे पूवसगृहीत आहे. अर्ात, उत्पत्तीच्या दृष्टीने चविार केला तर समूतस व्यततींच्या 
संबंधातूनि त्यािी प्राप्ती होत असते. 

 
यावरून हे स्पष्ट होते, की माझे स्वतःिे व्यस्ट्ततत्व हे तत्त्वतः द सऱ्या एखाद्या मािसाइतकेि माझ्या 

पे्रमािा चवर्षय होऊ शकते. माझे स्वतःिे जीवन, स ख, चवकास व स्वातंत्र्य यािें चनधारि हे अशा प्रकारच्या 
चनधारिासाठी आवश्यक असलेली मूलभतू चसिता व क्षमता याचं्या उपस्ट्स्र्तीत बिमूल झालेले असते. 
व्यततीजवळ ही चसिता असली, तर ती चतला स्वतःलाही अचभम ख होऊ शकते. ती फतत द सऱ्यावरि 
‘पे्रम’ करू शकत असेल, तर ती म ळी पे्रमि करू शकत नाही. 

 
स्वार्ी वृत्ती ही स्वपे्रमाशी एकरूप नाही; तर ती नेमकी त्याच्या चवरुि आहे. स्वार्ी वृत्ती हा एक 

प्रकारिा अधाशीपिा आहे. सवस प्रकारच्या अधाशीपिाप्रमािे चतच्यामध्येही अतृप्तीिा अंतभाव होतो. ही 
अतृप्ती अंतभूसत असल्याम ळे खरेख रे समाधान कधीही जािवत नाही. अधाशीपिा हा एक अर्ागं असा खड्डा 
असतो. तो खड्डा व्यततीला अनंत पचरश्रम करावयास लावून बेजार करून टाकतो. ते पचरश्रम गरज 
भागचवण्यासाठी केले जातात, परंत  ते कधीही समाधानापयंत पोिू शकत नाहीत. सूक्ष्म चनरीक्षि केले तर 
असे चदसून येते, की स्वार्ी व्यतती सदैव उत्स कतेने स्वतःचवर्षयी काळजी करीत असते. ही व्यतती कधीही 
समाधानी नसते. सदैव बेिनै असते. आपल्याला प रेसे चमळेल की नाही, या प्रितेने चतला सदैव ग्रासलेले 
असते. आपल्याला काही तरी गमवाव ेलागेल, आपल्याकडून काही तरी चहरावनू घेतले जाईल, अशी चतला 
सदैव भीती वाटत असते. ज्या व्यततीजवळ आपल्यापेक्षा अचधक काही तरी आहे असे चतला वाटते, त्या 
व्यततीचवर्षयीच्या जळजळीत मत्सराने चतिे मन भरलेले असते. आपि आिखी सूक्ष्म चनरीक्षि केले आचि 
चवशरे्षतः व्यततीच्या मनातील अबोध गचतशास्त्रािे चनरीक्षि केले, तर आपल्याला असे आढळून येते, की 
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अशा प्रकारच्या व्यततीला मलूतः स्वतःचवर्षयी आवड नसते, तर चतच्या मनात स्वतःचवर्षयीिा चतरस्कार 
खोलवर रुजलेला असतो. 

 
या चवरोधाभासातील कोड्यािी सोडविूक करिे सोपे आहे. स्वतःचवर्षयी वाटिाऱ्या आवडीच्या या 

अभावामध्येि स्वार्ी वृत्ती रुजलेली असते. ज्या व्यततीला स्वतःचवर्षयी आवड नसते आचि चजला स्वतःिे 
वतसन पसतं पडत नसते, त्या व्यततीला स्वतःचवर्षयी एकसारखी प्रिता वाटत असते. चतच्या मनाला 
आंतचरक स रचक्षतता वाटत नसते. फतत खरोखरिी आवड आचि चनधारि याचं्या आधारेि अशी स रचक्षतता 
वाटू शकते. चतला स्वतःचवर्षयी प्रिता वाटत असते आचि स्वतःसाठी सवस काही प्राप्त करण्यािी हाव वाटत 
असते. कारि, चतच्या चठकािी म ळाति स रचक्षतता आचि समाधान यािंा अभाव असतो. तर्ाकचर्त 
आत्ममग्न व्यततीलाही हेि लागू पडते. अशा प्रकारच्या व्यततीला आपल्या कौत कािी जेवढी काळजी 
वाटते, तेवढी स्वतःला वस्तू चमळचवण्यािी काळजी वाटत नसते. वरवर पाहता असे वाटते, की या व्यतती 
स्वतःवर फारि पे्रम करीत असतात. परंत  प्रत्यक्षात अशा व्यतती स्वतःच्या स्वतःलाि आवडत नसतात. 
स्वार्ी वृत्तीप्रमािेि त्यािंी आत्ममग्नता म्हिजे स्वपे्रमाच्या मलूभतू अभावािी मोठ्या प्रमािात केलेली 
भरपाई असते. आत्ममग्न व्यततीने इतराचंवर्षयीिे आपले पे्रम चनवृत्त केलेले असते आचि ते स्वतःकडे 
वळचवलेले असते, असे फ्रॉइडने दाखवनू चदले आहे. या चवधानािा पूवाधस बरोबर असला तरी त्यािा 
उत्तराधस हा एक हेत्वाभास आहे. कारि, ती व्यतती द सऱ्यावरही पे्रम करीत नसते आचि स्वतःवरही पे्रम 
करीत नसते. 

 
ज्या प्रश्नाम ळे आपि स्वार्ी वृत्तीिे हे मानसशास्त्र चवश्लेर्षि करण्यास प्रवृत्त झालो, त्या प्रश्नाकडे 

आपि आता प न्हा वळू या. आपल्याला एका चवसंगतीला तोंड द्याव ेलागते, असे आपल्या ध्यानात आले 
आहे. आपि आपल्या स्वचहताच्या भावनेने पे्रचरत झालो आहोत, अशी आध चनक मानवािी श्रिा आहे आचि 
तरी देखील प्रत्यक्षात मात्र स्वतःच्या नसलेल्या अशा ध्येयानंाि त्यािे जीवन वाचहलेले आहे, ही ती चवसंगती 
होय. कॅस्ट्ल्वनिे चविारही याि प्रकारिे होते. ईिरािे वैभव हा मानवाच्या अस्ट्स्तत्वािा एकमेव उदे्दश आहे. 
आपले स्वतःिे जीवन हा त्यािा उदे्दश नव्हे, असे त्याला वाटत होते. चनधारि आचि आपल्या खऱ्याख ऱ्या 
व्यस्ट्ततत्वाचवर्षयीिे पे्रम याचं्या अभावातून स्वार्ी वृत्ती चनमाि होते, हे दाखचवण्यािा आम्ही प्रयत्न केला 
आहे. म्हिजेि, आपल्या सवस अंतःशततींनी य तत असलेल्या समग्र व मूतस अशा मानवप्राण्याचवर्षयी 
वाटिाऱ्या पे्रमाच्या अभावातून ही वृत्ती चनमाि होते. आध चनक मानव ज्याच्या चहतासाठी चिया करतो, ते 
‘व्यस्ट्ततत्व’ हे एक सामाचजक व्यस्ट्ततत्व आहे. व्यततीने चवचशष्ट भचूमका पार पाडावी अशी अपेक्षा समाज 
करीत असतो आचि वर उल्लेचखलेल्या व्यस्ट्ततत्वािी जडिघडि तत्त्वतः या भचूमकेनेि झालेली असते. 
प्रत्यक्षात हे व्यस्ट्ततत्व म्हिजे द सरे चतसरे काही नसते, तर समाजातील मानवाच्या वस्त चनि सामाचजक 
कायाला आच्छाचदत करिारे फतत एक आत्मचनि सोंग असते. आध चनक स्वार्ी वृत्ती ही एक हाव आहे. ती 
खऱ्याख ऱ्या व्यस्ट्ततत्वाच्या वैफल्यातून चनमाि होते आचि सामाचजक व्यस्ट्ततत्व हे चतिे उचद्दष्ट असते. 
व्यस्ट्ततत्वािा अत्यतं स्पष्ट असा आचवष्ट्कार, हे आध चनक मानवािे वैचशष्ट्य आहे, असे वाटत असले तरी 
प्रत्यक्षात त्यािे व्यस्ट्ततत्व द बसल झाले आहे. ते समग्र व्यस्ट्ततमत्वािा एक त कडा म्हिजेि केवळ ब िी व 
इच्छाशतती या स्वरूपाति उरले आहे. समग्र व्यस्ट्ततमत्वािे इतर सवस अश त्याच्यातून वगळण्यात आले 
आहेत. 

 
हे जरी खरे असले तरी चनसगावर प्राप्त केलेल्या वाढत्या प्रभ त्वािा पचरिाम म्हिून व्यततीिे 

सामर्थयस वाढलेले नाही काय हे काही प्रमािात खरे आहे. आचि ते ज्या प्रमािात खरे आहे, त्या प्रमािात ते 
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व्यस्ट्ततचवकासाच्या भावात्मक पैलूशी चनगचडत आहे, ही गोष्ट आम्ही नजरेआड करू इच्छीत नाही. मानवाने 
लक्षिीय प्रमािात चनसगावर प्रभ त्व प्राप्त केलेले असले तरी समाजाने स्वतः चनमाि केलेल्या शततींवरि 
स्वतः त्या समाजािे चनयंत्रि नाही. उत्पादनपितीच्या ताचंत्रक बाबींमध्ये स ज्ञता आहे. परंत  चतच्या 
जोडीनेि आपल्या उत्पादनपितीच्या  ताचंत्रक बाबींमध्ये स ज्ञता आहे. परंत  चतच्या जोडीनेि आपल्या 
उत्पादनपितीच्या सामाचजक बाबींमध्ये स ज्ञतेिा अभाव आहे. आर्थर्क अचरष्टे, बेकारी आचि य ि या गोष्टी 
मािसाच्या भचवतव्यावर सत्ता िालवत आहेत. मानवाने आपले चवि उभारले आहे. त्याने कारखाने आचि 
घरे बाधंली आहेत. तो मोटारी आचि कपडे चनमाि करतो. तो धान्य आचि फळे यािें उत्पादन करतो. परंत  
आपल्या हातानंी चनमाि केलेल्या फळाला तो म कलेला आहे. स्वतः उभारलेल्या जगािा तो आता खऱ्या 
स्वामी उरलेला नाही. उलटपक्षी, हे मानवचनर्थमत जगि त्यािे स्वी बनले आहे. या जगाप ढे तो झ कतो. 
त्याला ख श करण्यािा प्रकवा त्याला हाताळण्यािा शतय चततका प्रयत्न करतो. आपल्या हातानंी चनमाि 
केलेली वस्तूि त्याच्या दृष्टीने ईिर बनली आहे. तो स्वचहताच्या भावनेने पे्रचरत झालेला चदसतो; परंत  
प्रत्यक्षात आपल्या मतूस अशा रसवस अंतःशततींसह त्यािे समग्र व्यस्ट्ततत्व हे त्याच्या हातानंी उभारलेल्या 
यंत्रािीि उद्दीष्टे पूिस करण्यािे एक साधन बनले आहे. आपिि जगािा कें िप्रबदू असल्यािे नाटक तो िालू 
ठेवतो. तर्ाचप क्ष िता आचि द बसलता याचं्या तीव्र भावनेने त्याला व्यापून टाकलेले असते. एकेकाळी त्याच्या 
पूवसजानंी ईिराचवर्षयी जािीवपूवसक अशीि भावना बाळगलेली होती. 

 
आध चनक मानवाच्या सवस मानवी नात्यानंी जे स्वरूप धारि केलेले आहे, त्याम ळे त्यािी 

एकाकीपिािी व द बसलतेिी भावना अचधकि वाढलेली आहे. एका व्यततीिे द सऱ्या व्यततीशी जे नाते 
असते, त्यामध्ये आजपयंत भरीवपिा होता. परंत  या भरीव नात्यामंधील प्रत्यक्षपिा आचि मानवता आता 
हरवलेली आहे. आता या नात्यामध्ये आपल्यासाठी द सऱ्याला वापरण्यािी वृत्ती चनमाि झाली असून आपले 
हेतू सफल करण्यािे एक साधन असे स्वरूप त्याला प्राप्त झाले आहे. सवस प्रकारच्या सामाचजक व 
वैयस्ट्ततक नात्यामंध्ये बाजारपेठेच्या चनयमािंी सत्ता िालत आहे. स्पधसकाचं्यामध्ये जे नाते असते ते मानवी 
दृचष्टकोिातून परस्पराचवर्षयी वाटत असलेल्या अचलप्ततेवर आधारलेले असते, हे स्पष्ट आहे. नाही तर 
त्याचं्यापैकी कोिालाही आपल्या आर्थर्क कामचगरीिी पूतसता करता येिार नाही. एकमेकानंी 
एकमेकाबंरोबर लढा देिे आचि आवश्यकता पडल्यास एकमेकाचं्या आर्थर्क चहतसंबंधािंा प्रत्यक्ष चवध्वसं 
करताना मागे प ढे न पाहिे, हे त्याचं्या आर्थर्क कामचगरीिे स्वरूप आहे. 

 
नोकरी देिारा मालक आचि नोकरी करिारा कामगार याचं्यामधील नाते याि अचलप्ततेच्या 

प्रवृत्तीने भरलेले असते. यामागिी सवस कर्ा नोकरी देिारा या शब्दात सामावलेली आहे. भाडंवलदार 
ज्याप्रमािे एखाद्या यंत्राला कामाला ज ंपतो, त्याप्रमािे तो द सऱ्या मानवी प्राण्याला कामाला ज ंपतो. 
आपापल्या आर्थर्क चहतसंबधंािंा पाठप रावा करण्यासाठी ते दोघे एकमेकािंा उपयोग करून घेतात. त्यािें 
नाते असे आहे, की ज्या नात्यामध्ये दोघेही एका उचद्दष्टािे साधन आहेत, दोघे परस्पराचं्या चहतसंबधंानंा 
कारिीभतू होतात. परस्पराचं्या या उपय तततेखेरीज ज्यानंा परस्पराचंवर्षयी काही आत्मीयता वाटत असते, 
अशा दोन मानवामंधील हे नाते नव्हे. एखादा व्यावसाचयक आचि त्यािे चगऱ्हाईक याचं्या नात्यामध्येही 
परस्पराचं्या चहतसंबधंािें साधन बनिे, या स्वरूपािा चनयमि िालतो. चगऱ्हाईक म्हिजे ज्याला 
आपल्यासाठी वापरावयािे, असा एक चवर्षय असते. व्यावसाचयकाला चजच्या उचद्दष्टािंी पूती करण्यात रस 
वाटावा, अशी ती एक मूतस व्यतती नसते. कामाकडे पाहण्याच्या दृचष्टकोिातही चहतसबंंधािें साधन 
बनण्यािा हा ग िधमस आढळतो. मध्यय गीन कारागीर ज्याप्रमािे आपि जे काही चनमाि करतो त्यामध्ये रस 
घेत होता, त्याप्रमािे आध चनक उत्पादक आपि जे काही चनरमाि करतो त्यामध्ये प्राम ख्याने रस घेत नाही. 
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आपल्या भाडंवली ग ंतवि कीपासून फायदा व्हावा, यासाठीि तो प्राम ख्याने उत्पादन करतो. तो कशािे 
उत्पादन करिार, हे प्राम ख्याने बाजारपेठेवर अवलंबून असते. ही बाजारपेठ चवचशष्ट शाखेमध्ये केलेली 
भाडंवली ग ंतविूक फायदेशीर ठरेल, असे आिासन देत असते. 

 
केवळ आर्थर्क सबंंधामंध्येि नव्हे, तर मािसाचं्या वैयस्ट्ततक संबधंामंध्येही हा द रावा चनमाि 

झालेला आहे. मानवी प्राण्यामंधील संबधं अशा स्वरूपाऐवजी त्या संबधंानंा वस्तंूमधील संबधंािें स्वरूप 
प्राप्त झाले आहे. परंत  चहतसंबंधािें साधन बनिे आचि द रावा याचं्या या प्रवृत्तीिे बह धा सवांत अचधक 
महत्त्वािे आचि सवांत अचधक चवध्वसंक उदाहरि म्हिजे व्यततीिा आपल्या स्वतःशी असलेला संबधं होय. 
[द राव्याच्या समस्येिे आकलन होण्याच्या दृष्टीने हेगेल आचि मातसस यानंी पायाभरिी केली आहे. पहा- चवशरे्षतः, मातससिी ‘फेचटचशझम ऑफ 
कॉमोचडचटज’ आचि ‘एचलएनेशन ऑफ लेबर’ याचंवर्षयीिी सकंल्पना.] मािूस केवळ माल चवकत नाही, तर तो स्वतःलाही 
चवकतो आचि आपि स्वतः एक माल आहोत, असे त्याला वाटते. शारीचरक श्रम करिारा आपले शारीचरक 
श्रम चवकतो. व्यावसाचयक, डॉतटर आचि कारकून हे आपले ‘व्यस्ट्ततमत्त्व’ चवकतात. त्यानंा आपली 
उत्पादने वा सेवा चवकावयाच्या असतील, तर त्याचं्याजवळ ‘व्यस्ट्ततमत्त्व’ असाव ेलागते. त्याचशवाय त्या 
व्यस्ट्ततमत्त्वाच्या मालकाला इतरही अनेक गोष्टींिी पूतसता करावी लागते. त्याच्याजवळ उत्साह, प ढाकार 
घेण्यािी वृत्ती आचि त्याच्या चवचशष्ट ह द्द्यािी गरज असेल त्यान सार हे, ते प्रकवा आिखी काहीतरी असाव े
लागते. द सऱ्या कोित्याही मालाप्रमािेि या मानवी ग िािंी प्रकमतही बाजारपेठेकडूनि ठरचवली जाते. 
अगदी त्यािें अस्ट्स्तत्व देखील चतच्याकडूनही ठरचवले जाते. एखाद्या व्यततीने देऊ केलेल्या ग िािंा काही 
उपयोग नसेल, तर चतच्याजवळ काही ग ि नसल्यासारखेि होते. चवकल्या न जािाऱ्या मालाला जरी 
उपय तत म्हिून स्वतःिे असे मूल्य असले, तरी तो मूल्य नसल्यासारखा होतो, तसेि हे आहे. अशा रीतीने 
आत्मचविास वा ‘स्विी जािीव’ ही त्या मािसाचवर्षयी इतरानंा काय वाटते, यािी फतत चनदशसक असते. 
लोकचप्रयता आचि बाजारपेठेतील यश यािंा चविार न करता ज्याला आपल्या मूल्यािी खात्री वाटते, अशा 
प्रकारिा मन ष्ट्य म्हिनू त्यािा उल्लखे करता येिार नाही. त्याला मागिी असेल, तर तो कोिी तरी असतो. 
तो लोकचप्रय नसेल. तर तो कोिीि नसतो. अशा प्रकारे आपले आपि िाहते असिे, हे देखील 
‘व्यस्ट्ततमत्त्वा’ च्या यशावर अवलंबून असते आचि आध चनक मानवाला लोकचप्रयतेिे इतके प्रिंड महत्त्व 
वाटते, त्यािे कारिही हेि आहे. भौचतक व्यवहारामंध्ये एखादा मन ष्ट्य प्रगती करतो की नाही, एवढेि 
त्यावर अवलंबून असते असे नाही, तर मन ष्ट्य आपला आत्मसन्मान राखू शकतो की नाही आचि तो 
न्यूनगंडाच्या अर्ागं खड्ड्ड्यामध्ये पडतो की काय, हेही त्यावर अवलंबून असते. [अनेस्ट शाखलेट याने ‘सेल्फ-
फीलींग अँड चद ‘सेल’ ऑफ पससनॅचलटी’ या चवर्षयावरील एका अप्रचसि व्याख्यानात स्वतःला िाहण्याच्या घटनेिे हे चवश्लेर्षि स्पष्टपिे व उघडपिे 
नोंदचवले आहे.] 

 
प्रॉटेस्टंट पंर्ातील धार्थमक स्वातंत्र्याने अगोदरि व्यततीवर एक चवचशष्ट पचरिाम केला होता. 

भाडंवलशाहीने व्यततीला जे नव ेस्वातंत्र्य चमळवनू चदले, त्या स्वातंत्र्याने त्या पचरिामात भर घातली, हे 
दाखवनू देण्यािा आम्ही प्रयत्न केला आहे. व्यतती ही आता अचधक एकटी व  एकाकी बनली. ती चवलक्षि 
सामर्थयसशाली अशा स्वबाह्य शततींच्या हातातील एक साधन बनली. ती ‘स्वतंत्र व्यतती’ बनली, परंत  
गोंधळलेली व अस रचक्षत व्यतती बनली. अंतयामी असलेल्या या अस रचक्षततेिे उघड उघड आचवष्ट्कार होऊ 
नयेत, म्हिनू चतला मदत करिारे असे काही घटक होते. पचहली गोष्ट म्हिजे चतच्या व्यस्ट्ततत्वाला 
संपत्तीच्या मालकीिे पाठबळ चमळत होते. एक मन ष्ट्य असलेली ‘ती’ आचि चतच्या मालकीिी असलेली 
संपत्ती या दोन गोष्टी अलग करता येत नव्हत्या. एखाद्या मािसािे शरीर हे चजतके त्याच्या व्यस्ट्ततत्वािा 
भाग असते, चततकेि त्यािे कपडे आचि त्यािे घर हे त्याच्या व्यस्ट्ततत्वािे भाग बनले होते. आपि कोिी 
तरी आहोत हे त्याला जसजसे कमी प्रमािात वाटू लागले, तसतसे त्याला आपल्या मालकीच्या वस्तंूिी 
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अचधकाचधक गरज वाटू लागली. व्यततीजवळ संपत्ती नसेल प्रकवा चतने ती गमावलेली असेल, तर चतच्या 
‘व्यस्ट्ततत्वात’ एका महत्त्वाच्या घटकािी उिीव भासू लागली. ती व्यतती म्हिजे एक पूिस चवकचसत मन ष्ट्य 
आहे, असे इतरानंा व चतलाही वाटेनासे झाले-चनदान काही प्रमािात तरी असे घडू लागले. 

 
प्रचतिा आचि सत्ता हे व्यस्ट्ततत्वाला पाठबळ देिारे इतर घटक होत. हे घटक म्हिजे आंचशक रीत्या 

संपत्तीच्या मालकीिे फळ आहे आचि आचंशक रीत्या स्पधेच्या के्षत्रामंध्ये प्राप्त केलेल्या यशािा प्रत्यक्ष 
पचरिाम आहे. इतरानंी केलेले कौत क आचि त्याचं्यावर िालिारी आपली सत्ता त्याचं्याम ळे संपत्तीने 
चदलेल्या आधारात भर घातली गेली आचि मािसाच्या अस रचक्षत अशा व्यस्ट्ततत्वाला पाठबळ चदले. 

 
ज्याचं्याजवळ संपत्ती वा सामाचजक प्रचतिा नव्हती, त्याचं्या दृष्टीने क ट ंब हे व्यस्ट्ततगत प्रचतििेे 

उगमस्र्ान होते. मािसाला तेरे् आपि ‘कोिी तरी’ आहोत, असे अम भवता येई. पत्नी आचि म ले त्यािी 
आज्ञा पाळत. तो या रंगभमूीच्या कें िस्र्ानी होता आचि आपली ही भचूमका म्हिजे आपला स्वाभचवक हक् 
आहे, असे तो भाबडेपिाने मानत होता. आपल्या सामाचजक सबंंधामध्ये कदाचित त्याला काही स्र्ान 
नसेलही, परंत  घरी मात्र तो राजा होता. क ट ंबाखेरीज राष्ट्राच्या अचभमानाम ळे देखील त्याना आपि कोिी 
तरी महत्त्वपूिस आहोत, असे जािवत राही. य रोपमध्ये अनेकदा आपल्या वगाच्या अचभमानाम ळे त्याला असे 
जािवत राही. एक व्यतती म्हिून जरी त्याला काहीही स्र्ान नसले तरी आपि एका चवचशष्ट समूहािे घटक 
आहोत यािा त्याला अचभमान वाटे. कारि, आपला हा समूह त्यािी ज्या इतर समूहाशंी त लना केली जाते, 
त्याचं्यापेक्षा श्रेि आहे असे त्याला वाटत असे. 

 
द बळ्या बनलेल्या व्यस्ट्ततत्वाला आधार देिारे असे हे काही घटक झाले. परंत  या प्रकरिाच्या 

प्रारंभी आम्ही ज्या घटकाचंवर्षयी बोललो, त्या घटकापंासून हे घटक वगेळे केले पाचहजेत. वास्तव असे 
आर्थर्क व राजकीय स्वातंत्र्य, व्यततीला चमळिारा प ढाकार घेण्यािी सधंी आचि वाढती चववकेाचधचित 
जागतृी, हे ते घटक होत. नंतर उल्लेचखलेल्या या घटकानंी व्यस्ट्ततत्वाला प्रत्यक्ष रीत्या समर्स बनचवले आचि 
हे घटक व्यस्ट्ततमत्त्व, स्वावलंबन आचि चववकेचनिा याचं्या चवकासाला कारिीभतू झाले. याउलट, आधी 
उल्लेचखलेल्या आधार देिाऱ्या घटकानंी फतत अस रचक्षतता व प्रितात रता यािंी भरपाई करण्यास मदत 
केली. या घटकानंी त्यािें चनमूसलन केले नाही. फतत त्याचं्यावर आवरि घातले. अशा रीतीने व्यततीला 
आपल्या जाचिवमेध्ये आपि स रचक्षत आहोत, असे वाटत राहण्यास त्यानंी मदत केली. परंत  स रचक्षततेिी 
ही जािीव एक तर फतत वरवरिी होती आचि आधार देिारे घटक ज्या प्रमािात उपस्ट्स्र्त असतील, त्या 
प्रमािाति फतत ती चटकून रहात होती. 

 
‘एखाद्या बधंनातून चमळालेल्या स्वातंत्र्यापासून चनघून भावात्मक कृत्य करण्याच्या स्वातंत्र्यापयंत 

पोिताना’ एक उत्िातंी होत असते. या उत्िातंीमध्ये अंतभूसत असलेले दोन परस्परचवरुि प्रवाह समातंर 
जात असतात. प्रकबह ना, ते अखंडपिे एकमेकात ग ंफलेले असतात. स धारिेिी िळवळ आचि आचि 
आपले आजिे य ग याचं्या दरम्यानच्या य रोप व अमेचरका याचं्या इचतहासािे कोितेही तपशीलवार 
चवश्लेर्षि घेतले, तर ते आपल्याला हे कशा रीतीने घडून येते, ते दशसवनू देईल. द दैवाने अशा प्रकारिे 
चवश्लेर्षि हे या प स्तकाच्या कके्षपलीकडे जािारे असून ते द सऱ्या प स्तकासाठी राखून ठेवले पाचहजे. काही 
कालखंडामंध्ये आचि समाजातील चवचशष्ट समूहामंध्ये भावात्मक स्वरूपािे मानवी स्वातंत्र्य हा प्रबळ घटक 
होता. स्वतंत्र व्यस्ट्ततत्वािे सामर्थयस व प्रचतिा हे त्यािे स्वरूप होते. स्रू्लमानाने सागंावयािे झाले, तर जेव्हा 
ज न्या समाजव्यवस्रे्च्या प्रचतचनधींवर मध्यमवगाने आर्थर्क व राजकीय दृष्ट्या चवजय चमळचवले, तेव्हा 
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इंग्लंड, फ्रान्स, अमेचरका आचि जमसनी या देशामंध्ये हे घडले. भावात्मक स्वातंत्र्याच्या या लढाईमध्ये मध्यम 
वगाला प्रॉटेस्टंट पंर्ाच्या एका पलूैिे स्मरि होत असे. हा पलूै मानवािी स्वाधीनता व प्रचतिा याचं्यावर भर 
देत असे. याउलट, कॅर्ॉचलक ििसने अशा समूहाशंी सख्य जोडले होते, की ज्या समूहानंा आपल्या 
स्वतःच्या चवशरे्षाचधकारािें रक्षि करण्यासाठी मानवी स्वातंत्र्याला चवरोध करावा लागिार होता. 

 
स धारिेच्या िळवळीतील धमसशास्त्रीय चसिातंामंध्ये ज्याप्रमािे स्वातंत्र्यािे हे दोन पलूै अगोदरि 

परस्परात ग ंफलेले होते, त्याप्रमािे आध चनक य गातील तत्त्वज्ञानात्मक प्रितनामध्ये देखील ते परस्परात 
ग ंफले गेल्यािे आपिासं आढळते. उदाहरिार्स–व्यततीिी स्वाधीनता आचि स्वातंत्र्य ही कान्ट आचि हेगेल 
याचं्या चविारपितीिी मध्यवती गृहीतके आहेत आचि तरी देखील ते सवस सत्ताधारी राज्याच्या उचद्दष्टापं ढे 
व्यततीला द य्यम मानतात. फ्रें ि राज्यिातंीच्या कालखंडातील तत्त्ववते्त्यानंी, तसेि एकोचिसाव्या 
शतकातील फॉयरबाख, मातसस, स्टनसर आचि नीत्श े यानंीही कोितीही तडजोड न करता एक कल्पना 
माडंलेली आहे. आपला स्वतःिा चवकास वा स ख याचं्याहून अन्य अशा कोित्याही उचद्दष्टानंा व्यततीने बळी 
पडू नये, ही ती कल्पना होय. परंत  त्याि शतकातील प्रचतगामी तत्त्ववते्त्यानंी मात्र आध्यास्ट्त्मक व धमातीत 
अचधकार शाहीप ढे व्यततीने द य्यम स्र्ान स्वीकारले पाचहजे, असे स्पष्टपिे माडंले आहे. एकोचिसाव्या 
शतकाच्या उत्तराधात आचि चवसाव्या शतकाच्या प्रारंभी भावात्मक स्वरूपातील मानवी स्वातंत्र्याच्या 
चविारप्रवाहाने कळस गाठलेला चदसतो. फतत मध्यमवगानेि त्यात भाग घेतला असे नव्हे, तर कामगारवगस 
देखील त्यािा चियाशील व स्वतंत्र असा प्रचतचनधी बनला. हा वगस स्वतःच्या आर्थर्क उचद्दष्टासंाठी झगडत 
होता. परंत  त्याि वळेी तो अचधक व्यापक अशा मानवतेच्या उचद्दष्टासंाठीही झगडत होता. 

 
गेल्या काही दशकामंध्ये भाडंवलशाहीिे मततेदारी स्वरूप वाढत्या प्रमािात चवकचसत झाले आहे. 

त्याबरोबरि मानवी स्वातंत्र्याच्या दोन्ही चविारप्रवाहापंकैी प्रत्येकाच्या प्रभावामध्ये आपापल्या परीने बदल 
झालेला चदसतो. जे घटक व्यस्ट्ततत्वाला द बसल बनचवण्यास कारिीभतू होतात, त्यािंा प्रभाव वाढलेला 
चदसतो. याउलट, जे घटक व्यततीला समर्स बनचवतात, त्यािंा प्रभाव सापेक्ष रीत्या कमी झालेला चदसतो. 
व्यततीिी द बसलतेिी व एकाकीपिािी भावना वृप्रिगत झालेली आहे. सवस प्रकारच्या परंपरागत बधंनापंासून 
चतला चमळालेले स्वातंत्र्य अचधक स्पष्ट झाले आहे. व्यस्ट्ततगत स्वरूपाच्या आर्थर्क उपलब्धीसाठी आवश्यक 
असलेल्या सधंी कमी झाल्या आहेत. राक्षसी शतती आपल्याला भेडसावत आहेत, असे चतला वाटते. 
पचरस्ट्स्र्ती अनेक दृष्टींनी पंधराव्या व सोळाव्या शतकातंील पचरस्ट्स्र्तीसारखी बनली आहे. 

 
या घडामोडीमधील सवांत महत्त्वािा घटक म्हिजे मततेदारी भाडंवलािी वाढती शतती. आपल्या 

अर्सव्यवस्रे्च्या चवचशष्ट अशा काही चवभागातं भाडंवलािे (संपत्तीिे नव्हे) कें िीकरि झाल्याम ळे व्यस्ट्ततगत 
प ढाकार, साहस आचि ब चिमत्ता यानंा यश चमळण्यािी शतयता मयाचदत झाली आहे. मततेदारी भाडंवलाने 
ज्या चवभागातं आपले चवजय चमळचवले आहेत, त्या चवभागातंील अनेकजिािें आर्थर्क स्वावलंबन नष्ट झाले 
आहे. जे धडपडत असतात त्याचं्या दृष्टीने आचि चवशरे्षतः मध्यमवगातील एका मोठ्या भागाच्या दृष्टीने या 
झगड्याला एका चवचशष्ट प्रकारच्या लढाईिे स्वरूप प्राप्त होते. ही लढाई अशा काही अडििींबरोबर 
िाललेली असते, की त्याम ळे व्यस्ट्ततगत प ढाकार व साहस याचं्याचवर्षयीिी चविासािी भावना जाऊन 
द बसलता व चनराशा यािंी भावना चतिी जागा घेते. एक छोटा गट सपूंिस समाजावर ग प्त आचि तरीही प्रिंड 
सत्ता िालवीत असतो. त्या गटाच्या चनिसयावंर समाजाच्या एका मोठ्या भागािे भचवतव्य अवलंबून असते. 
१९२३ मधील जमसनीतील िलन फ गवयाम ळे प्रकवा १९२९ मधील अमेचरकेतील मदंीम ळे अस रचक्षततेिी 
भावना वाढचवली आचि अनेकजिािंी आपल्या स्वतःच्या प्रयत्नानंी प्रगती करण्यािी आशा ध ळीस 
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चमळचवली. तसेि, अमयाद प्रमािात यश चमळचवण्यािी शतयता असते, हा परंपरागत चविासही ध ळीस 
चमळचवला. 

 
वरिढ ठरिाऱ्या भाडंवलाच्या जबरदस्त सते्तिा ज्याने अक्षरशः धसका घेतलेला आहे, असा छोटा 

वा मध्यम व्यावसाचयक तसे पहावयास गेले, तर अगदी िागंल्या रीतीने फायदा कमावत राहील आचि 
आपले स्वावलंबनही चटकवनू ठेवील परंत  त्याच्या डोतयावर लटकिाऱ्या टागंत्या तलवारीम ळे त्यािी 
अस रचक्षतता व द बसलता पूवीपेक्षा फार मोठ्या प्रमािात वाढली आहे. पूवी त्याला आपल्या बरोबरीच्या 
लोकाशंी झगडाव ेलागत होते. परंत  मततेदार स्पधसकाशंी होिाऱ्या झगड्यात मात्र त्यािे सामर्थयस अक्षरशः 
राक्षसी शततीचवरुिि पिाला लागलेले आहे. परंत  आध चनक उद्योगधंद्याचं्या चवकासाम ळे ज्याचं्यासाठी 
नवी आर्थर्क काये चनमाि झालेली आहेत, अशा स्वावलंबी व्यावसाचयकािंी मानसशास्त्रीय स्ट्स्र्ती देखील 
ज न्या काळातील स्वावलंबी व्यावसाचयकाकडून वगेळी आहे. स्वावलंबी व्यावसाचयकाच्या एका चवचशष्ट 
प्रकारात या वगेळेपिािे एक उदाहरि आढळते. मध्यमवगाच्या अस्ट्स्तत्वािा एक नवा प्रकार कसा 
चवकचसत झाला, यािे एक उदाहरि म्हिनू काही वळेा त्यािा चनदेश केला जातो. पेरोलचविीच्या कें िािे 
मालक, हा तो प्रकार होय. त्याचं्यापकैी अनेक जि आर्थर्क दृष्ट्या स्वावलंबी आहेत. चकरािा मालािा 
द कानदार प्रकवा प रुर्षािे सूट चशविारा प्रशपी हे ज्याप्रमािे आपल्या व्यवसायािे मालक होते, त्यािंप्रमािे 
ते देखील आपल्या व्यवसायािे मालक आहेत. परंत  स्वावलंबी व्यावसाचयकाचं्या ज न्या व नव्या प्रकारात 
चकतीतरी फरक आहे. चकरािा मालाच्या द कानदाराला खूपसे ज्ञान व कौशल्य आवश्यक होते. 
ज्याचं्याकडून मालािी खरेदी करावयािी, त्या ठोक व्यापाऱ्यािंी त्याला चनवड करता येई. ज्याचं्याकडे 
सवेत्तम चकमती व दजा आहे असे त्याला वाटे, त्यािंी तो चनवड करू शके. आपल्या अनेक व्यस्ट्ततगत 
चगऱ्हाइकाचं्या गरजािंी त्याला माचहती असावी लागे. त्यानंा त्याचं्या खरेदीच्या बाबतीत त्याला सल्ला द्यावा 
लागे. तसेि, त्यानंा उधार द्यावयािे की नाही, हेही त्याला ठरवाव े लागे. एकंदरीत, ज न्या पितीच्या 
व्यावसाचयकािी भचूमका केवळ स्वावलंबनािी नव्हती, तर त्या भचूमकेली कौशल्य, व्यस्ट्ततगत सेवा, ज्ञान 
आचि चियाशीलता यािंी देखील गरज होती. याउलट, पेरोल कें िाच्या मालकािी स्ट्स्र्ती पूिसपिे वगेळी 
आहे. वगंितेल आचि पेरोल हा एकि माल तो चवकतो. तेलकंपन्याशंी सौदा करण्याच्या बाबतीत 
त्याच्यावर मयादा आहेत. तेल आचि पेरोल भरण्याच्या चियेिी तो प नः प न्हा याचंत्रक पितीने प नरावृत्ती 
करतो. ज न्या काळातील चकरािा द कानदाराला कौशल्य, प ढाकार व व्यस्ट्ततगत चियाशीलता या बाबतीत 
अचधक वाव होता. त्या मानाने पेरोल कें िाच्या मालकाला या बाबतीत कमी वाव आहे. दोन घटकानंी त्यािा 
फायदा ठरचवला जातो. पेरोल व तेल यासंाठी त्याला द्यावी लागिारी प्रकमत आचि त्याच्या पेरोल कें िावर 
र्ाबंिाऱ्या मोटरवाल्यािंी संख्या, हे ते दोन घटक होत. दोन्ही घटक हे मोठ्या प्रमािात त्याच्या 
चनयतं्रिेबाहेरिे आहेत. ठीक चविेता व चगऱ्हाईक याचं्यामधील फतत एक द वा या नात्यानेि तो काम 
करतो. एखाद्या संस्रे्ने त्यािी नेमिकू केली आहे, की तो एक “स्वतंत्र” व्यावसाचयक आहे, यामध्ये 
मानसशास्त्रीय दृष्ट्या फारसा फरक पडत नाही. चवतरिाच्या प्रिंड यतं्रातील तो फतत एक दात आहे. 

 
बड्या उद्योगाच्या चवस्ताराबरोबर ज्यािंी संख्या वाढलेली आहे अशा पाढंरपेशा कामगारािंा 

ज्याच्यामध्ये अंतभाव आहे, त्या नव्या मध्यमवगाचवर्षयी बोलावयािे झाले, तर त्यािी स्ट्स्र्ती ज न्या 
पितीच्या छोया, स्वतंत्र व्यावसाचयकाच्या स्ट्स्र्तीहून फार वगेळी आहे, हे स्पष्ट आहे. आता कोिी 
प ढीलप्रमािे य स्ट्ततवाद करू शकेल : औपिाचरक अर्ाने ते आता स्वतंत्र उरलेले नाहीत, हे खरे आहे. परंत  
ज न्या पितीच्या प्रशप्याला प्रकवा चकरािा द कानदाराला यशािे अचधिान म्हिनू प ढाकार व ब चिमत्ता 
याचं्या चवकासाच्या चजततया संधी होत्या चतततयाि झालेल्या आहेत. एका अर्ाने हा य स्ट्ततवाद चनचश्चति 
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खरा आहे. परंत  तो चकती प्रमािात खरा आहे, हे मात्र संचदग्ध असण्यािी शतयता आहे. मानसशास्त्रीय 
दृष्ट्या पाढंरपेशा कामगारािी स्ट्स्र्ती वगेळी आहे. तो एका प्रिंड आर्थर्क यंत्रािा अवयव आहे. चवशरे्ष 
कौशल्य प्राप्त करिारालाि करता येईल, असे त्याच्या कामािे स्वरूप आहे. त्याच्याि अवस्रे्त असिाऱ्या 
इतर शकेडो लोकाबंरोबर त्याला भीर्षि स्पधा करावी लागते आचि तो मागे पडला तर चनदसयपिे त्याला 
बाजूला फेकले जाते. र्ोडतयात, जरी काही वळेा त्याला यश चमळण्यािी शतयता अचधक असली, तरी 
ज न्या व्यावसाचयकाला असलेली स रचक्षतता आचि स्वावलंबन यािंा फार मोठा भाग तो गमावनू बसला 
आहे–त्याला एका यतं्रसामग्रीिा दात बनचवण्यात आले आहे–कधी लहान, तर कधी मोठा. ही यंत्रसामग्री 
आपला वगे त्याच्यावर लादते. त्याला या यंत्रसामग्रीवर चनयतं्रि ठेवता येत नाही आचि चतच्याशी त लना 
करता तो अत्यंत क्ष ि आहे. 

 
कामगारावर बड्या उद्योगसमूहािंा प्रिंडपिा आचि त्यािंी वरिढ सत्ता यािंा देखील 

मानसशास्त्रीय पचरिाम झाला आहे. ज न्या काळातील छोयाशा उद्योगसमूहामध्ये कामगार हा आपल्या 
वचरिाला व्यस्ट्ततशः ओळखत असे. आचि समग्र उद्योगसमूहाशी तो पचरचित असे; त्याच्यावर तो देखरेख 
ठेव ूशके. बाजारपेठेच्या चनयमान सार वतेन देऊन त्याला नेमले जात असे आचि काढूनही टाकले जात 
असे. परंत  तरीही त्यािे आपला वचरि व आपला व्यवसाय याचं्याशी काही एक दृढ नाते होते. आपि ज्या 
भमूीवर उभे आहोत, त्या भमूीला आपि ओळखतो, अशा प्रकारिी भावना या नात्याम ळे त्याला लाभत असे. 
हजारो कामगारािंी नेमिूक करिाऱ्या एखाद्या प्रकल्पामधील मन ष्ट्य मात्र वगेळ्या स्ट्स्र्तीत असतो. त्याच्या 
दृष्टीने त्यािा वचरि हा एक अमूतस प्रचतमा बनलेला असतो. तो कधीही त्याच्या नजरेस पडत नाही. 
“व्यवस्र्ापन यतं्रिा” ही एक अनाचमक शतती असून त्याला चतच्याशी जो व्यवहार करावयािा, तो अप्रत्यक्ष 
रीतीने करावा लागतो. एक व्यतती म्हिनू चतच्या लेखी तो क्ष ल्लक असतो. त्या उद्योगसमूहािा चवस्तार 
असा काही असतो, की आपल्या चवचशष्ट कामाशी संबंचधत असलेल्या छोयाशा चवभागापलीकडिे तो पाहू 
शकत नाही. 

 
कामगार संघटनाचं्याम ळे या स्ट्स्र्तीमध्ये काहीसा समतोल आलेला आहे. त्यानंी कामगारािी 

आर्थर्क स्ट्स्र्ती तर स धारली आहेि, परंत  त्याबरोबरि एक महत्त्वािा मानसशास्त्रीय पचरिामही घडवनू 
आिला आहे. ज्या राक्षसी शततींशी कामगाराला व्यवहार करावा लागतो, त्या शततींच्या त लनेत आपि 
बलवान आचि महत्त्वपूिस आहोत, यािी एक जािीव त्याला प्राप्त झाली आहे. परंत  द दैवाने स्वतः अनेक 
कामगार संघटना या अवाढव्य ससं्र्ामंध्ये रूपातंचरत झाल्या आहेत. या ससं्र्ामंध्ये एखाद्या व्यस्ट्ततगत 
सभासदाला प ढाकार घेण्यास जवळजवळ वावि नाही. तो वळेोवळेी आपली वगसिी व मते देतो. परंत  येरे् 
देखील तो एका प्रिंड यंत्रािा एक छोटासा दात आहे. वस्त तः, या कामगार संघटनािें एका अशा 
स्वमतप्रचतपादक माध्यमात रूपातंर व्हाव,े की जे माध्यम प्रत्येक सभासदाच्या चियाशील सहकायावर उभे 
राचहलेले असले. तसेि, त्यानंी रिना अशी केलेली असावी की प्रत्येक सभासदाला त्या संघटनेच्या 
घडामोडींमध्ये चियाशीलतेने भाग घेता यावा आचि तेरे् जे काही िाललेले असेल त्याला आपि जबाबदार 
असे त्याला वाटाव,े ही गोष्ट अत्यंत महत्त्वािी आहे. 

 
आपल्या य गातील व्यततीिी क्ष िता ही काही व्यावसाचयक कामगार वा शारीचरक श्रम करिारा 

मजूर या भचूमकाशंीि तेवढी संबंचधत नाही. परंत  एक चगऱ्हाईक म्हिून व्यततीिी जी भचूमका असते, 
चतच्याशीही ती संबचंधत आहे. गेल्या काही दशकामंध्ये चगऱ्हाइकाच्या भचूमकेमध्ये आमलूाग्र पचरवतसन घडून 
आले आहे. पूवी एखादे चगऱ्हाईक स्वतंत्रपिे व्यवसाय करिाऱ्या मािसाच्या चकरकोळ चविीच्या द कानात 
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गेले तर आपल्याकडे वैयस्ट्ततक लक्ष चदले जाईल, अशी त्याला खात्री वाटत असे. त्यािी वैयस्ट्ततक खरेदी 
ही त्या द कानदाराच्या दृष्टीने महत्त्वािी होती. एखाद्या महत्त्वपूिस व्यततीप्रमािे त्यािे तेरे् स्वागत होत असे. 
त्याच्या इच्छा जािून घेतल्या जात असत. स्वतः खरेदीिे कृत्यि त्याला महत्त्व व प्रचतिा यािंी जािीव 
देऊन जात असे. याउलट, चगऱ्हाइकािे चवचवधवस्त भाडंाराशी असलेले नाते चकतीतरी वगेळे आहे. 
इमारतीिा प्रिंड चवस्तार, कामगारािंी संख्या आचि प्रदशसनासाठी माडंलेल्या मालािी चवप लता याचं्याम ळे 
ते चगऱ्हाईक प्रभाचवत झालेले असते. या सवस गोष्टी त्याला आपि त लनेने लहान व कमी महत्त्वािे आहोत, 
असे वाटावयास लावतात. त्या चवचवध वस्त  भाडंाराच्या दृष्टीने त्या चगऱ्हाइकाला एक व्यतती म्हिनू 
अचजबात महत्त्व नसते. “एक” चगऱ्हाइक म्हिनू त्याला महत्त्व आहे. ते भाडंार त्याला गमाव ूइच्छीत नाही. 
कारि, तसे झाल्यास काहीतरी ि कते आहे, असे सूचित होईल. चशवाय, त्याि कारिाने त्या भाडंाराला 
इतर चगऱ्हाइकानंी म काव ेलागेल, असा त्यातून अर्स चनघेल. एक अमूतस चगऱ्हाईक म्हिून त्याला महत्त्व 
आहे. एक मतूस व्यस्ट्ततत्व असलेले चगऱ्हाईक म्हिून त्याला अचजबात महत्त्व नाही. त्याच्या आगमनाम ळे 
कोिालाही आनंद होत नाही. कोिीही त्याच्या इच्छािंी खास अशी दखल घेत नाही. खरेदीिे कृत्य हे 
पोस्टात जाऊन चतचकटे चवकत घेण्यासारखे झाले आहे. 

 
आध चनक जाचहरातबाजीच्या पितीम ळे या पचरस्ट्स्र्तीला अचधकि ठळकपिा प्राप्त झाला आहे. 

ज न्या वळिाच्या व्यावसाचयकािे चविीच्या वळेिे बोलिे हे अपचरहायसपिे स ज्ञपिािे असे. त्याला आपल्या 
मालािी माचहती होती, त्याला चगऱ्हाइकाच्या गरजािंी माचहती होती आचि या ज्ञानाच्या आधारे तो चविी 
करण्यािा प्रयत्न करीत असे. चविीच्या वळेिे त्यािे बोलिे पूिसपिे वस्त चनि नव्हते आचि तो जमेल चततके 
चगऱ्हाइकािे मन वळचवण्यािा प्रयत्न करीत असे, हे खरे आहे. तर्ाचप कायसक्षम होण्यासाठी त्याला 
स ज्ञपिाने व समजंसपिाने बोलाव ेलागे. आध चनक जाचहरातबाजीिा एक मोठा चवभाग मात्र वगेळा आहे. 
तो तकस शततीला आवाहन करीत नाही, तर भावनेला आवाहन करतो. मोचहनी घालिाऱ्या द सऱ्या 
कोित्याही सूिनेप्रमािे तो आपले लक्ष्य असलेल्या व्यततींना भावचनक दृष्ट्या प्रभाचवत करण्यािा प्रयत्न 
करतो आचि नंतर बौचिक दृष्ट्या त्यानंा वश व्हावयास लावतो. या प्रकारिी जाचहरातबाजी सवस मागांनी 
चगऱ्हाइकावर छाप टाकते. त्यापंैकी काही मागस प ढीलप्रमािे–त्याि त्या सूत्रािंी प नः प न्हा प नरावृत्ती 
करिे; एखाद्या प्रभावशाली व्यततीच्या प्रचतमेिा प्रभाव पाडिे; उदा. चवचशष्ट छापािी चसगारेट ओढिाऱ्या 
प्रचतचित मचहलेच्या वा स प्रचसि म चष्टयोद्ध्याच्या प्रचतमेिा प्रभाव पाडिे; स ंदर य वतीच्या चित्राद्वारे 
कामभावनेला आवाहन करून चगऱ्हाइकाला आकृष्ट करिे आचि त्यािवळेी त्याच्या चवविेक शतती क्षीि 
करिे; “शरीरािी द गधंी” वा “िासािी द गंधी” चनमाि होण्यािा धाक घालून त्याला भयभीत करिे प्रकवा 
चवचशष्ट प्रकारिा सदरा वा साबि खरेदी केल्याम ळे आपल्या समग्र जीवनप्रवाहामध्ये त्वचरत बदल घडून 
येईल, अशाप्रकारिी चदवस्वप्ने पाहण्यािी पे्ररिा देिे. या सवस पिती पूिसपिे अतार्थकक आहेत. मालाच्या 
दजाशी त्यािंा काहीही संबधं नसतो. एखादे ग ंगीिे और्षध प्रकवा चनःशरे्ष स्वरूपािी मोचहनी याचं्याप्रमािे त्या 
पिती चगऱ्हाइकाच्या चवविेक शततींना घ समटून टाकतात आचि नष्ट करतात. चदवास्वप्ने चनमाि 
करण्याच्या आपल्या ग िधमाम ळे त्या पिती चगऱ्हाइकाला एक चवचशष्ट प्रकारिे समाधान देतात. 
िलचच्चत्रपट ज्या प्रकारिे समाधान देतात, त्याि प्रकारिे हे समाधान असते. परंत  त्याबरोबरि या पिती 
चगऱ्हाइकाच्या मनात क्ष िता व द बसलता यािंीही भावना वृप्रिगत करतात. 

 
वस्त तः, आपल्या लोकशाहीच्या दृष्टीने चतच्यावर होिाऱ्या उघड अशा अनेक हल्ल्यापेंक्षाही 

चवविेक चविारक्षमतेला बचधर करिाऱ्या या पिती अचधक धोकादायक आहेत. तसेि, मानवी सिोटीच्या 
भारे्षत सागंावयािे झाले तर ज्या अश्लील वाङ्मयािा प्रकाशनाला आपि चशक्षा देतो, त्याच्यापेक्षाही या 
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पिती अचधक अनैचतक आहेत. ग्राहक िळवळीने चगऱ्हाइकािी चवविेक शतती, प्रचतिा आचि आपल्याला 
महत्त्व आहे ही जािीव परत आिण्यािा प्रयत्न केला आहे. अशा रीतीने कामगार संघटनेिी िळवळ ज्या 
चदशनेे काम करीत आहे, त्याि चदशनेे ही िळवळ देखील काम करीत आहे. तर्ाचप अजून तरी माफक 
प्रमािात झालेली स रुवात एवढेि चतिे स्वरूप असून अजून चतिे कायसके्षत्र त्यापलीकडे गेलेले नाही. 

 
आर्थर्क के्षत्राला जे लागू पडते, तेि राजकीय के्षत्रालाही लागू पडते. लोकशाहीच्या प्रारंभीच्या 

काळात चवचशष्ट प्रकारच्या चवचवध व्यवस्र्ा होत्या. त्यान सार व्यततीला प्रत्यक्षपिे व चियाशीलतेने 
मतदानात भाग घेता येत असे. हे मतदान चवचशष्ट चनिसय घेण्यासाठी केले जाई. प्रकवा चवचशष्ट उमेदवाराला 
अचधकार देण्यासाठी केले जाई. ज्याचं्याचवर्षयी चनिसय घ्यावयािा ते प्रश्न मतदाराच्या माचहतीिे असत. 
उमेदवार देखील त्याच्या ओळखीिे असत. मतदान हे बह तेक वळेा गावातील सवस लोकाचं्या सभेत केले 
जाई. अशा रीतीने मतदानाच्या चियेमध्ये एक प्रकारिा प्रत्यक्षपिा होता आचि त्याच्यामध्ये व्यततीिी 
खरोखरि दखल घेतली जात असे. सध्या मात्र मतदाराच्या समोर चवशाल स्वरूपािे पक्ष असतात. 
उद्योगधंद्यातील चवशाल सघंटना या व्यततीपासून चजततया दूर आचि चजततया प्रभावशाली असतात–
चततकेि हे पक्ष व्यततीपासून दूर आचि प्रभावशाली असतात. ििेिे चवर्षय ग ंताग तंीिे असतात आचि 
व्यततीला गोंधळवनू टाकण्यासाठी सवस प्रकारच्या पितींनी ते चवर्षय अचधक ग ंताग ंतीिे बनचवले जातात. 
चनवडि कीच्या वळेी मतदाराला आपल्या उमेदवारािे र्ोडेसे दशसन होऊ शकते. परंत  आकाशवािीिा काळ 
आल्यापासून त्याला त्यािे वारंवार दशसन होण्यािी फारशी शतयता उरलेली नाही. अशा रीतीने “आपल्या” 
उमेदवारिे स्वरूप अजमावण्यािे शवेटिे साधनही तो गमाव ूलागलेला आहे. प्रत्यक्षात पक्षयंत्रिानंी उभ्या 
केलेल्या दोन प्रकवा तीन उमेदवारामंधून त्याला चनवड करावी लागते. परंत  हे उमेदवार “त्याने” 
चनवडलेले नसतात. तो आचि ते एकमेकानंा जवळजवळ ओळखति नसतात आचि इतर बह तेक नाती 
आता जशी अमूतस बनली आहेत, तसेि त्यािेंही नाते अमूतस बनले आहे. 

 
जाचहरातबाजीच्या चगऱ्हाइकावर होिाऱ्या पचरिामाप्रमािेि राजकीय प्रिाराच्या पितीदेखील 

व्यस्ट्ततगत मतदारामध्ये आपि कःपदार्स आहोत, अशी भावना वृप्रिगत करण्यास कारिीभतू होतात. 
घोर्षिािंी प नरावतृ्ती आचि चनवािीच्या म द्द्याशी अचजबात संबधं नसलेल्या घटकावंर चदला जािार भर, त्या 
गोष्टी मतदाराच्या चवविेक शततींना बचधर करून टाकतात. त्याच्या चविारशततीला केले जािारे स्पष्ट व 
चववकेाचधचित असे आवाहन हा राजकीय प्रिारामधील चनयम नसून अपवाद आहे. अगदी लोकशाही 
देशातूंनही हेि घडते. हे पक्ष आपल्या प्रिारातून ज्या सते्तिे व चवस्तारािे प्रदशसन करतात, त्या सते्तला व 
चवस्ताराला सामोरे जाताना व्यस्ट्ततगत मतदाराला आपि लहान आहोत आचि आपल्याला काही महत्त्व 
नाही, अशी जािीव झाल्याखेरीज रहात नाही. 

 
जाचहरातबाजी आचि राजकीय प्रिार व्यतती क्ष ि आहे या म द्द्यावर उघडपिे जोर देतात, असा या 

सगळ्यािा अर्स नाही. प्रकबह ना, नेमकी याच्या उलट स्ट्स्र्ती असते. व्यततीला अत्यंत महत्त्व आहे असे 
भासवनू आचि चतच्या चवविेक चनिसयशततीला व चतच्या चववकेी जाचिवलेा आपि आवाहन करीत आहोत 
असे ढोंग करून ते चतिी ख शामत करतात. परंत  ही सवस नाटके म्हिजे प्राम ख्याने व्यततीच्या मनातील 
संशयाला गप्प बसचवण्यािी एक पित; असते ती आपल्या चनिसयाच्या व्यस्ट्ततगत स्वरूपाच्या बाबतीत 
स्वतःला मखूस बनचवण्यास चतला मदत करण्यािी एक पित असते. इतका वळेपयंत मी ज्या प्रिाराचवर्षयी 
बोलत आलो आहे, तो सवसच्या सवस काही अचववकेी नाही, हे मी दाखवनू देण्यािी आवश्यकता नाही. 
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वगेवगेळे पक्ष आचि उमेदवार याचं्या प्रिारातील चववकेी घटकाचं्या प्रभावात फरक असतो, हेही मी दाखवनू 
देण्यािी आवश्यकता नाही. 

 
इतर काही घटकानंीही व्यततीच्या वाढत्या द बसलतेमध्ये भर टाकली आहे. आर्थर्क व राजकीय 

चित्र हे पूवीपेक्षा अचधक ग ंताग ंतीिे व अचधक चवस्तृत झाले आहे. भेदक नजरेने त्याच्याकडे पाहण्यािी 
व्यततीिी क्षमता कमी झाली आहे. त्याला ज्या धमकावण्यानंा सामोरे जाव े लागते, त्या धमकावण्यािंी 
पचरमािेही वाढलेली आहेत. अर्सव्यवस्रे्िी रिना बदलल्याम ळे चनमाि होिाऱ्या लाखो लोकाचं्या बेकारीने 
अस रचक्षततेिी जािीव वाढचवली आहे. अर्ात, सावसजचनक संपत्तीमधून बेकार लोकानंा आधार चदल्याम ळे 
बेकारीच्या पचरिामानंा बऱ्याि प्रमािात र्ोपवनू धरेल आहे. हे केवळ आर्थर्क दृष्ट्याि घडले आहे असे 
नव्हे, तर मानसशास्त्रीय दृष्ट्या देखील घडलेले आहे. एवढे असूनही एका चवशाल जनसमूहाच्या दृष्टीने 
बेकार राहण्यािे ओझे सहन करिे हे मानसशास्त्रीय दृष्ट्या अत्यतं कठीि असून बेकारीच्या भीर्षितेने 
त्यािे अवघे जीवनि झाकळून टाकले जाते, ही वस्त स्ट्स्र्ती नजरेआड होत नाही. अनेक जिाचं्या दृष्टीने 
काही तरी नोकरीधंदा असिे मग तो कोित्याही प्रकारिा असो–एवढीि त्यानंी जीवनाकडून केलेली 
अपेक्षा असते, असे चदसते. त्यांच्या दृष्टीने चजच्यासाठी आपि कृतज्ञ रहाव,े अशी ही गोष्ट असते. बकेारीने 
उतारवयातील धास्तीही वाढचवली आहे. अनेक नोकरीधंद्यातूंन फतत तरुिािंी आवश्यकता असते आचि 
अजूनही जो पचरस्ट्स्र्तीशी ज ळते–चमळते घेऊ शकेल, अशा अगदी अनन भवी मािसािी देखील गरज 
असते. यािा अर्स असा, की ज्यानंा अजूनही चवनासायास यंत्राचं्या छोया दातािें स्वरूप देिे शतय आहे, 
अशािंी त्या चवचशष्ट उद्योगात गरज असते. 

 
य िाच्या धास्तीनेही व्यस्ट्ततगत द बसलतेच्या भावनेमध्ये भर टाकली आहे. आता, हे खरेि आहे की 

एकोचिसाव्या शतकातही य िे होतीि. परंत  गेल्या य िापासून चवनाशािी शतयता प्रिंड प्रमािात वाढली 
आहे. ज्याचं्यावर य िािा पचरिाम होऊ शकेल, अशा जनसमूहाचं्या कक्षा इततया प्रमािात वाढल्या आहेत, 
की त्याचं्यामध्ये चनरपवादपिे प्रत्येक जिािा अंतभाव होऊ शकेल. य िािी धास्ती हे एक द ःस्वप्न बनले 
आहे. कदाचित आपले स्वतःिे राष्ट्र प्रत्यक्ष रीत्या य िात सहभागी झाल्याखेरीज अनेक जिाचं्या हे 
लक्षातही येिार नाही. परंत  त्या द ःस्वप्नाने त्यािंी जीवने झाकळून टाकली आहेत आचि त्याचं्या मनातील 
धास्तीिी व व्यस्ट्ततगत द बसलतेिी भावना वृप्रिगत केली आहे. 

 
या सवस कालखंडािी “जीवनशलैी” मी रेखाटलेल्या चित्राशी चमळती–ज ळती आहे. अवाढव्य 

शहरामंधून व्यतती हरवनू गेली आहे. तेरे् इमारती पवसतासंारख्या उंि झाल्या आहेत. आकाशवािीवरून 
किेंचियावंर एकसारखा भचडमार होत असतो. वृत्तपत्रािें जाड मर्ळे चदवसातूंन तीन तीन वळेा बदलतात 
आचि व्यततीला काय महत्त्वािे आहे, हे ठरचवण्यािा अवसरि देत नाहीत. ज्यामध्ये शभंर–शभंर म ली 
घड्याळासारख्या अिूकतेने आपल्या क्षमतेिे प्रदशसन करून स्वतंत्र व्यस्ट्ततमत्वािे चनमूसलन करतात आचि 
एखाद्या सरळ परंत  सामर्थयसशाली यंत्राप्रमािे कामे करतात, असे प्रयोग आहेत. नाि–गाण्याच्या ठेतयातून 
तालबिता प्रकट होत आहे. या आचि इतर अनेक तपशीलवार गोष्टी म्हिजे एका प्रभावी अशा चवचशष्ट 
समूहािे आचवष्ट्कार आहेत. या समूहामध्ये व्यततीला ज्यािें चनयंत्रि करता येिार नाही, अशा पचरमािानंा 
तोंड द्याव ेलागते. त्या पचरमािाचं्या त लनेने व्यतती ही एक छोटासा कि असते. संिलन करिारा सैचनक 
प्रकवा अन्त नसलेल्या पट्ट्यावर काम करिारा कामगार याचं्याप्रमािे पावलावर पावले टाकत जािे, 
एवढेि तो करू शकतो. तो चिया करू शकतो. परंत  त्याच्या मनातील स्वावलंबन व स्वतःिे महत्त्व यािंी 
जािीव नाहीशी झाली आहे. 
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अमेचरकेतील सवससामान्य मािसािे मन भीती आचि क्ष ित्व याचं्या याि जाचिवनेे भरलेले आहे. ही 
जािीव चकती प्रमािात आहे, हे एका घटनेद्वारे प्रभावी रीतीने प्रकट झाल्यािे आढळते. चमकी उंदीर (चमकी 
माऊस) नावाच्या चित्रानंा लाभलेली लोकचप्रयता, ही ती घटना होय. या चित्रामंध्ये नेहमी एकि चवर्षय–
अर्ात चकती तरी रूपातंराचं्या माध्यमातून–येतो तो असा : कमालीच्या सामर्थयसशाली अशा एखाद्या 
पदार्ाकडून एखाद्या छोया पदार्ांिा छळ िाललेला असतो, त्याला सकंटात ढकलले जात असते. तो 
मोठा पदार्स त्या छोया पदार्ाला ठार मारण्यािी वा चगळंकृत करण्यािी धमकी देत असतो. तो छोटा 
पदार्स पळू लागतो आचि सरतेशवेटी चनसटून जाण्यात प्रकवा शत्रूला इजा करण्यात देखील यशस्वी होतो. 
हा चवर्षय लोकाचं्या स्वतःच्या भावजीवनाशी अत्यंत चनगचडत अशा एखाद्या गोष्टीला स्पशस करीत नसता, तर 
लोक या एकाि चवर्षयाच्या अनेक रूपातंराकंडे एकसारखे लक्ष देण्यास तयार झाले नसते. सामर्सशाली व 
प्रचतकूल असा शत्रू ज्याला भेजसावतो, तो छोटा पदार्स म्हिजे स्वतः पे्रक्षकि होय, हे उघड आहे. त्याला 
काय वाटत असते, हे त्यातून स्पष्ट होते. ही पचरस्ट्स्र्तीि अशी आहे, की चजच्याशी तो तादात्म्य पाव ूशकतो. 
अर्ाति स खी शवेट नसता, तर असे अखंड आकर्षसि वाटले नसते. आहे त्या स्ट्स्र्तीत पे्रक्षक हा आपल्या 
सवस भीती आचि क्ष ित्वाच्या भावना याचं्यासह जगतो आचि हे सवस घडून देखील आपि वािू आचि 
सामर्थयसशाली शत्रलूा प्रजकूही शकू, अशी एक स खावह भावना शवेटी त्याला लाभते. परंत  त्यािी स टका 
बह ताशंी त्याच्या पळून जाण्याच्या क्षमतेवर आचि आधी ध्यानात न आलेल्या योगायोगावंर अवलंबनू आहे. 
या योगायोगामं ळेि तो राक्षस त्याला पकडू शकत नाही. या “स खी शवेट”िा हा भाग सूिक आचि 
द ःखदही आहे. 

 
आपल्या कालखंडात व्यतती ज्या पचरस्ट्स्र्तीत अडकलेली आहे, ती पचरस्ट्स्र्ती एकोचिसाव्या 

शतकातील िष्ट्या चविारवतंानंी आधीि हेरलेली होती. संशयानंी चजिी चिरफाड आचि गाजंिूक झालेली 
आहे आचि एकाकीपिा व क्ष ित्व याचं्या भावनेने चजला झपाटलेले आहे, अशा असहाय व्यततीिे चककस गार 
विसन करतो. चनत्शलेा जवळ येत असलेला शून्यवाद चदसतो. हा शनू्यवाद नाझीवादातून प्रकि होिार 
होता. वस्त स्ट्स्र्तीमध्ये स्वतः पाचहलेल्या क्ष ि व चदशाहीन व्यततीच्या अस्ट्स्तत्वािा नकार करून तो एका 
“अचतमानवािे”, चित्र रंगवतो. मािसाच्या द बसलतेिा चवर्षय फ्राटं्ट्स काफ्काच्या लेखनातून अत्यतं 
अिूकपिे आचवष्ट्कृत झाला आहे. आपल्या कॅसल नावाच्या प स्तकात तो एका मानवािे विसन करतो. हा 
मानव एका चकल्ल्यातील गूढ रचहवाशाशंी संपकस  साधू इच्छीत असतो. ते रचहवासी काय करावयािे ते 
आपिालंा सागंिार आहेत आचि जगातील आपले स्र्ान दाखवनू देिार आहेत, अशी त्यािी समजूत होती. 
त्याच्या सगळ्या आय ष्ट्यात त्याचं्याशी संपकस  साधण्यासाठी त्याने केलेला वडेाचपसा प्रयत्नि आढळतो. परंत  
तो कधीही यशस्वी होत नाही. कमालीिा क्ष ल्लकपिा आचि असहायता याचं्या जाचिवमे ळे तो एकाकी 
बनतो. 

 
जूचलअन ग्रीन यानंी प ढील उताऱ्यात एकाकीपिा व द बसलता यािंी भावना स ंदर रीतीने आचवष्ट्कृत 

केली आहे : 
 
चविाशी त लना करता आम्ही फार लहान आहोत, हे मला ठाऊक होते. आम्ही म्हिजे कोिीि 

नव्हे, हे मला ठाऊक होते. परंत  इततया प्रिंड स्वरूपात क्ष ि असिे हे एका दृष्टीने दडपून टाकिारे आचि 
त्याबरोबरि चविास चनमाि करिारेही असल्यासारखे वाटते. मानवी चविाराच्या आवातयापलीकडे 
असलेल्या त्या आकृती आचि ती पचरमािे व्याक ळ करिारी आहेत. आम्ही ज्याला चिकटून राहू शकू, असे 
येरे् काही तरी आहे काय? संभ्रमानंी भरलेल्या ज्या गोंधळामध्ये आम्हालंा अचविारपूवसक फेकण्यात आले 
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आहे, तेरे् खरी ठरिारी फतत एकि गोष्ट आहे आचि ती म्हिजे पे्रम. उरलेले सवस काही म्हिजे एक अभाव 
आहे, एक चरतत शून्य आहे. आम्ही एका प्रिंड व अंधाऱ्या अशा अगाध चववरामध्ये डोकावनू पहात आहोत 
आचि आम्ही भयभीत आहोत. [जूचलअन ग्रीन, पससनल रेकॉडस, १९२८–३९, भार्षातंर–जे. गॉट्ट्फ्रवा, हाबसर अँड ब्रदसस, न्यूयॉकस , 
१९३९.] 

 
अशा प्रकारे या लेखकानंी व्यततीच्या एकाकीपिािी व द बसलतेिी ही भावना व्यतत केली आहे. 

तसेि, अनेक तर्ाकचर्त मज्जाचवकृत लोकानंा चतिा अन भव येत असतो. परंत  सवससामान्य स्वस्र् 
मािसाला या पितीने चतिी जािीवही झालेली नसते. ती भावना इतकी भयकंर असते, की त्याला चतिी 
जािीव अन भविे झेपण्यासारखे नसते. म्हिून चतच्यावर अनेक गोष्टींिे आवरि घातले जाते. त्यापंैकी 
काही गोष्टी अशा : त्याच्या कामािंी दैनंचदन िाकोरी, आपल्या खाजगी वा सामाचजक संबधंातून त्याला 
चमळिारा आत्मचविास व मान्यता, व्यवसायातील यश, काही व्यवधाने, “मौजमजा करिे” “संपकस  चनमाि 
करिे” आचि “वगेवगेळ्या चठकािी जािे”. परंत  अंधारात शीळ घातल्याम ळे प्रकाश येत नाही. 
एकाकीपिा, भीती आचि सभं्रम चशल्लकि राहतात. परंत  लोक या गोष्टी कायमच्या सहन करू शकत नाही. 
बंधनापासून प्राप्त केलेल्या स्वातंत्र्यािे ओझे त्यानंा कायमिे पेलता येत नाही. नकारात्मक स्वातंत्र्यापासून 
भावात्मक स्वातंत्र्याकडे जर त्यानंा प्रगती करता येत नसेल, तर त्यानंा एकंदरीत स्वातंत्र्यापासूनि पळून 
जाण्यािा प्रयत्न करावा लागतो. आपल्या कालखंडात पलायनािे दोन प्रम ख सामाचजक मागस आहेत. एक 
म्हिजे नेत्याला शरि जािे, हा होय. ज्या देशातूंन फॅचसझम आहे, त्या देशातूंन असेि घडले आहे. द सरा 
मागस म्हिजे अपचरहायसपिे िाकोरीिा स्वीकार करिे. आपल्या स्वतःच्या लोकशाहीमध्ये हा मागस प्रिचलत 
आहे. सामाचजक दृष्ट्या िाकोरीबि झालेल्या, पलायनाच्या या दोन मागांिे आम्ही विसन करिार आहोत. 
परंत  त्यापूवी पलायनाच्या या मानसशास्त्रीय यंत्रिामंधील ग ंताग ंतीिे मी केलेले चवविेन वािकाने समजून 
घ्याव,े असे स िचविे आवश्यक आहे. आम्ही आधीच्या प्रकरिातून यापंैकी काही यंत्रिािंी अगोदरि ििा 
केलेली आहे. परंत  फॅचसझमिा मानसशास्त्रीय अर्स आचि आध चनक लोकशाहीमधील मानवािे िाकोरीबि 
जीवन या गोष्टी पूिसपिे कळाव्यात यासाठी मानसशास्त्रीय पचरस्ट्स्र्ती कळिे आवश्यक आहे. ही पचरस्ट्स्र्ती 
केवळ सवससामान्य पितीने कळून उपयोगी नाही, तर चतच्या कायसवाहीिे अगदी तपशील आचि मूतसता 
याचं्यासह ती कळली पाचहजे. हे चवर्षयातंर आहे असे कोिाला वाटू शकेल, परंत  प्रत्यक्षात आमच्या सवस 
चवविेनािा हा एक आवश्यक भाग आहे. ज्याप्रमािे मानसशास्त्रीय समस्यािंी सामाचजक व सासं्कृचतक 
पािसभमूी कळल्याखेरीज त्या समस्यािें कोिालाही यर्ार्स आकलन होऊ शकत नाही, त्यािप्रमािे 
सामाचजक पचरस्ट्स्र्तीच्या म ळाशी असेलल्या मानसशास्त्रीय यंत्रिािें ज्ञान झाल्याखेरीज कोिालाही त्या 
पचरस्ट्स्र्तीिे आकलन होऊ शकत नाही. प ढील प्रकरिात या यंत्रिािें चवश्लेर्षि करण्यािा प्रयत्न आहे 
व्यततीमध्ये जे काही घडत असते, ते आचवष्ट्कृत करण्यािा प्रयत्न आहे तसेि एकाकीपिा व द बसलता 
यापंासून स टका करून घेण्याच्या प्रयत्नात आपि आपल्या व्यस्ट्ततत्वापासूनि द रावण्यास कसे चसि 
असतो, हे दाखचवण्यािा प्रयत्न आहे. आपल्या व्यस्ट्ततत्वाला म कण्यािे दोन मागस असतात. एक म्हिजे 
नवनव्या पितीच्या अचधकारशाहीप ढे शरिागती पत्करिे आचि द सरा म्हिजे स्वीकारलेल्या िाकोरीशी 
अचनवायसपिे ज ळवनू घेिे. 

 
✶ ✶ 
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प्रकिि पाचव े
 

पलायनाच्या यतं्रिा 
 

आम्ही आमिे चवविेन आध चनक काळापयंत आिून पोिचवले आहे. आता आम्ही फॅचसझमच्या 
मानसशास्त्रीय महत्त्वािे चवविेन करण्याकडे वळिार आहोत. तसेि, एकाचधकारशाही राज्यपिती आचि 
आमिी स्वतःिी लोकशाही याचं्यामधील स्वातंत्र्याच्या अर्ािेही चवविेन करिार आहोत. आमच्या संपूिस 
य स्ट्ततवादािा खरेपिा हा आम्ही गृहीत धरलेल्या मानसशास्त्रीय चसिातंाचं्या खरेपिावर अवलंबून आहे. 
त्याम ळे आमच्या चविारािा सवससामान्य प्रवाह येरे् खंचडत करिे आचि ज्या मानसशास्त्रीय यंत्रिािंा आम्ही 
अगोदरि चनदेश केला आहे, त्याचं्या अचधक तपशीलवार व भरीव चवविेनासाठी एक प्रकरि खिी घालिे 
इष्ट ठरेल, असे वाटते. पूवसचनर्थदष्ट यंत्रिािें आम्ही प न्हा एकदा चवविेन करिार आहोत. आम्ही गृहीत 
धरलेल्या चसिातंानंा तपशीलवार चवविेनािी गरज आहे, कारि ते ज्या सकंल्पनावंर आधारलेले आहेत, 
त्या संकल्पना अबोध शततींिा व काही चवचशष्ट मागािा चविार करतात. त्या सकंल्पना या मागाच्या 
माध्यमातून चमर्थयासमर्सने व स्वभाववैचशष्ट्ये याचं्या स्वरूपात अचवष्ट्कृत होत असतात. अनेक वािकानंा या 
संकल्पना कदाचित अपचरचित वाटिार नाहीत, परंत  चनदान त्यािें चवस्तृत स्पष्टीकरि हव,े असे त्यानंा 
वाटेल. 

 
या प्रकरिामध्ये मी व्यततीच्या मानसशास्त्रािा हेत पूवसक चनदेश करीत आहे. तसेि, 

मनोचवश्लेर्षिात्मक पितीने सूक्ष्म अभ्यास करून जी चनरीक्षिे करण्यात आली आहेत, त्यािंाही चनदेश 
करीत आहे. नैसर्थगक चवज्ञानाचं्या प्रायोचगक पिती जवळजवळ अिूक असतात आचि असा अिकूपिा 
प्राप्त करिे हा मानसशास्त्राप ढिा अनेक वर्षांिा आदशस होता. त्या आदशाच्या कसोटीवर मनोचवश्लेर्षिशास्त्र 
उतरत नाही, हे खरे आहे. तर्ाचप मनोचवश्लेर्षिशास्त्र ही एक पूिसपिे अन भवाचधचित पित आहे. व्यततीिे 
अचनयंचत्रत चविार, स्वप्ने आचि कल्पना याचं्या कष्टपूवसक केलेल्या चनरीक्षिावर ते आधारलेले आहे. 
एखाद्या व्यततीिे वा संस्कृतीिे चवश्लेर्षि करताना आपल्याला गोंधळून टाकिाऱ्या चमर्थयासमर्सनानंा तोंड 
द्याव े लागते; आचि अबोध शततींच्या संकल्पनेिा उपयोग करून घेिारे मानसशास्त्रि तेवढे अशा 
चमर्थयासमर्सनािें ममस जािू शकते. आपि चवचशष्ट पे्ररिानंी पे्रचरत झालो आहोत, अशी लोकािंी श्रिा असते. 
हे लोक कृती भावना व चविार यािंा ज्या प्रकारिा अन भव घेतात, त्या प्रकारिा अन भव घेण्यास त्यानंा 
प्रत्यक्षात प्रवृत्त करिाऱ्याही काही पे्ररिा असतात. या दोन्ही प्रकारच्या पे्ररिा अपचरहायसपिे एकि 
असतात, ही कल्पना सोडून देण्यािा आपि चनिसय घेतला, तर सकृद्दशसनी ग ंताग ंतीिे वाटिारे चकत्येक 
प्रश्न ि टकीसरशी स टतात. 

 
व्यततीच्या चनरीक्षिामधून शोधून काढलेली तत्त्व े समूहाचं्या मानसशास्त्रीय आकलनाला लाग ू

करता येतील का, असा प्रश्न अनेक वािक उपस्ट्स्र्त करतील. या प्रश्नाला आम्ही ठामपिे होकारार्ी 
उत्तर देतो. कोिताही जनसमूह व्यततींिाि बनलेला असतो आचि व्यततींखेरीज द सऱ्या कशािाही 
बनलेला नसतो. त्याम ळे एखाद्या जनसमूहामध्ये चियाशील असलेल्या मानसशास्त्रीय यंत्रिा म्हिजे 
व्यततींच्यामध्ये चियाशील असलेल्या यंत्रिाि होत. सामाचजक मानसशास्त्राच्या आकलनािा पाया म्हिनू 
व्यस्ट्ततगत मानसशास्त्रािे अध्ययन करीत असताना आपि जे काही करतो त्यािी त लना सूक्ष्मदशसकाद्वारे 
केलेल्या एखाद्या पदार्ाच्या अध्ययनाशी करता येईल. सामाचजक प्रचियेमध्ये काही मानसशास्रीय यतं्रिा 
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मोठ्या प्रमािात चियाशील असल्यािे आपिासं आढळते. व्यस्ट्ततगत मानसशास्त्राच्या अध्ययनाम ळे 
आपल्याला त्या मानसशास्त्रीय यंत्रिािें नेमके तपशीलि शोधून काढावयास मदत चमळते. समाजशास्त्रीय-
मानसशास्त्रीय पचरस्ट्स्र्तीिे आम्ही केलेले चवश्लेर्षि व्यस्ट्ततगत वतसनाच्या तपशीलवार अध्ययनावर 
आधारलेले नसेल, तर त्या चवश्लेर्षिाला प्रिीतीिे स्वरूप आचि त्याम ळे अर्ाति भक्मपिाही राहिार 
नाही. 

 
परंत  व्यस्ट्ततगत वतसनाच्या अध्ययनाला अशा प्रकारिे महत्त्व आहे, असे मान्य केले तरी देखील एक 

प्रश्न चविारला जाऊ शकतो. तो प्रश्न असा: ज्या व्यततींवर सामान्यतः मज्जाचवकृत असा चशक्ा मारला 
जातो, त्या व्यततींच्या अध्ययनािा सामाचजक मानसशास्त्राच्या समस्यािंा चविार करताना काही उपयोग 
होऊ शकतो का? येरे्ही या प्रश्नािे उत्तर होकारार्ीि चदले पाचहजे, असा आमिा चविास आहे, 
मज्जाचवकृत व्यततीमध्ये आपल्याला जी दृश्यघटना आढळते, ती तत्त्वतः सवससामान्य व्यततीमध्ये आपल्याला 
आढळिाऱ्या दृश्यघटनेपेक्षा वगेळी नसते. ती सवससामान्य व्यततीपेक्षा मज्जाचवकृत व्यततीमध्ये अचधक 
जोरदार, स स्पष्ट व अनेकदा अचधक स गमतेने जािविारी असते, इतकेि. सवससामान्य व्यततीला मात्र 
चजिे अध्ययन करिे योग्य ठरेल, अशा कोित्याही समस्येिी जािीव नसते. 

 
हे अचधक स्पष्ट व्हाव ेम्हिनू मज्जाचवकृत आचि स्वस्र् प्रकवा आरोग्यसंपन्न या संज्ञािें संचक्षप्त चवविेन 

करिे उपय तत ठरेल, असे वाटते. 
 
स्वस्र् प्रकवा आरोग्यसंपन्न या संजे्ञिी व्याख्या ंदोन पितींनी करिे शतय आहे. प्रर्मतः, चियाशील 

समाजाच्या दृचष्टकोिातून पाचहले असता एखाद्या व्यततीला चवचशष्ट समाजामध्ये जी सामाचजक भचूमका पार 
पाडावयािी असते, ती भचूमका पार पाडण्यास ती व्यतती जर समर्स असेल तर चतला स्वस्र् प्रकवा 
आरोग्यसंपन्न म्हिता येईल. अचधक स्पष्टपिे यािा अर्स असा सागंता येईल : त्या चवचशष्ट समाजािी ज्या 
पितीिी गरज असेल त्या पितीन सार काम करण्यास ती समर्स आहे; आचि द सरे असे की समाजािे 
प नरुत्पादन करण्याच्या चियेमध्ये सहभागी होण्यास ती समर्स आहे; म्हिजेि ती क ट ंब उभारू शकते. 
द सऱ्या पितीिी व्याख्या व्यततीच्या दृचष्टकोिातून करता येते. व्यततीिा चकमान चवकास व स ख म्हिजे 
आरोग्य वा स्वास्र्थय असे आपि मानतो. 

 
चवचशष्ट समाजािी रिना ही जर व्यस्ट्ततगत स खासाठी इष्ट तेवढी संधी देत असेल, तर व्याख्याचं्या 

बाबतीतील हे दोन्ही दृचष्टकोि परस्पराशंी ज ळतील. परंत  आपल्याला ठाऊक असलेल्या बह तेक समाजािंी 
स्ट्स्र्ती अशी नाही आचि आपला समाजही याला अपवाद नाही. व्यस्ट्ततगत चवकासाच्या ध्येयानंा हे समाज 
जो प ढावा देतात, त्यािे प्रमाि या समाजातूंन वगेवगेळे असते हे खरे आहे. तर्ाचप समाज स रळीत िालिे 
आचि व्यततीिा पूिस चवकास होिे, या ध्येयामंध्येि तफावत असते, हेही ध्यानात घेतले पाचहजे. या 
वस्त स्ट्स्र्तीम ळे स्वास्र्थयाच्या उपचनर्थदष्ट दोन सकंल्पनामंध्ये काटेकोर फरक करिे आवश्यक होऊन बसते. 
एक संकल्पना सामाचजक गरजानंी चनयंचत्रत केली जाते, तर द सरी संकल्पना व्यस्ट्ततगत अस्ट्स्तत्वाच्या 
ध्येयाशी चनगचडत असलेल्या मूल्यानंी व आदशांनी चनयचंत्रत केली जाते. 

 
द दैवाने अनेकदा या तफावतीकडे द लसक्ष केले जाते. बह तेक मानसोपिारतज्ज्ञ आपल्या समाजािी 

रिना अगदी गृहीत धरून िालतात. त्याम ळे त्याचं्या दृष्टीने जी व्यतती उत्तम रीतीने समाजाशी समायोचजत 
झालेली नसते, ती व्यतती कमी महत्त्वािी ठरते. जिू काही ती कलंचकत होते. उलटपक्षी, जी व्यतती 
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उत्तम रीतीने समायोचजत झालेली असते, ती मानवी मूल्यािंी श्रिेी ठरचवताना अचधक महत्त्वािी मानली 
जाते. आपि जर स्वस्र् आचि मज्जाचवकृत या दोन संकल्पनामंधील फरक स्पष्ट केला, तर आपि प ढील 
चनिसयाप्रत येतो : मानवी मूल्याचं्या भारे्षत बोलायिे झाले तर उत्तम रीतीने समायोचजत झाल्याम ळे स्वस्र् 
मानली जािारी व्यतती, ही अनेकदा मज्जाचवकृत व्यततीपेक्षा कमी आरोग्यसंपन्न असते. अनेकदा ती व्यतती 
आपल्या व्यस्ट्ततत्वािा बळी देऊन त्याच्या मोबदल्यात उत्तम समायोजन प्राप्त करीत असते. आपि अम क 
अम क प्रकारिे बनाव,े अशी लोकािंी आपल्याकडून अपेक्षा आहे, असे चतला वाटत असते आचि कमीजास्त 
प्रमािात त्या अपेके्षबरह कूम बनण्यासाठी ती हे बचलदान करीत असते. चतिे अवघे अस्सल व्यस्ट्ततत्व आचि 
उस्फूतसता हरवली असण्यािी शतयता असते. उलटपक्षी, आपल्या व्यस्ट्ततत्वासाठी होिाऱ्या लढ्यात सपूंिस 
शरिागती पत्करण्यास तयार नसलेली एक व्यतती, असे मज्जाचवकृत व्यततीिे स्वभाववैचशष्ट्य सागंता 
येईल. आता हे खरे आहे, की आपल्या व्यस्ट्ततत्वािे रक्षि करण्यािा चतिा प्रयत्न यशस्वी झालेला नाही. 
आपल्या व्यस्ट्ततत्वािा चवधायक पितीने आचवष्ट्कार करण्याऐवजी चतने मज्जाचवकृत लक्षिाचं्या माध्यमातून 
आचि एका काल्पचनक मनोराज्यात प्रचवष्ट होऊन आपली स टका करून घेण्यािा प्रयत्न केला आहे. तरी 
देखील मानवी मूल्याचं्या दृचष्टकोिातून चविार केला तर आपले व्यस्ट्ततत्व पूिसपिे गमावनू बसलेल्या स्वस्र् 
व्यततींच्या मानाने ही मज्जाचवकृत व्यतती कमी अधू ठरते. मज्जाचवकृत नाहीत आचि ज्यानंी समायोजनाच्या 
प्रचियेमध्ये आपले व्यस्ट्ततत्व ब डवनूही टाकलेले नाही, अशाही काही व्यतती असतात हे सागंण्यािी गरज 
नाही. परंत  मज्जाचवकृत व्यततीला लावला जािारा कलंक हा आमच्या दृष्टीने चनराधार असून सामाचजक 
कायसक्षमतेच्या दृचष्टकोिातून आपि मज्जाचवकृत व्यततीिा चविार केला, तरि त्या कलंकािे समर्सन करता 
येईल. सामाचजक कायसक्षमतेिा अभाव या नंतरच्या अर्ाने एखाद्या सपूंिस समाजाला मज्जाचवकृत हा शब्द 
लावता येिार नाही. कारि, समाजाच्या घटकानंी सामाचजक दृष्ट्या कायस केले नाही, तर समाज 
अस्ट्स्तत्वाति राहिार नाही. तर्ाचप मानवी मूल्यांच्या दृचष्टकोिातून चविार करता एखाद्या समाजािे घटक 
आपल्या व्यस्ट्ततमत्त्वािा चवकास करण्याच्या बाबतीत अधू झाले असतील, तर त्या समाजाला मज्जाचवकृत 
म्हिता येईल. आता, मज्जाचवकृत हा शब्द सामाचजक चियाशीलतेिा अभाव दशसचवण्यासाठी इततया वळेा 
वापरला जातो, की एखाद्या समाजाला मज्जाचवकृत म्हिावयािे टाळिे इष्ट ठरेल. त्याऐवजी तो समाज 
मानवी स ख आचि आत्मबोध यानंा प्रातंकूल आहे, या भारे्षत त्यािे विसन करिे आम्ही पसंत करू. 

 
या प्रकरिात आम्ही ज्या यतं्रिािें चवविेन करिार आहोत, त्या यंत्रिा पलायनाच्या यतं्रिा आहेत. 

या यंत्रिा एकाकी व्यततीच्या अस रचक्षततेमधून चनमाि होत असतात. 
 
व्यततीला स रचक्षतता देिारी प्रार्चमक बधंने एकदा का त टली आचि पूिसपिे एक स्वतंत्र पदार्स 

म्हिून व्यततीला एकदा का बाह्य जगाशी तोंड द्याव ेलागले, की चतच्या प ढे दोनि मागस ख ले राहतात. 
कारि, चतला द बसलता व एकाकीपिा याचं्या असह्य अवस्रे्वर मात करावयािी असते. एका मागाने ती 
“भावात्मक स्वातंत्र्याच्या” चदशनेे प्रगती करू शकते. ही व्यतती पे्रम आचि कायस याचं्या माध्यमातून स्वतःला 
बाह्य जगाशी उत्स्फूतसपिे चनगचडत करू शकते. तसेि, ती आपल्या भावनात्मक, ऐंचिय आचि बौचिक 
क्षमतािंा खराख रा आचवष्ट्कार करून त्याद्वारे स्वतःला बाह्य जगाशी उत्स्फूतसपिे जोडू शकते. अशा रीतीने 
आपले स्वातंत्र्य व आपल्या व्यस्ट्ततत्वािी अखंडता न गमावता ही व्यतती प न्हा एकदा मानव, चनसगस आचि 
स्वतः या सवांशी एकरूप होऊ शकते. चतच्याप ढे ख ला असलेला द सरा मागस म्हिजे मागे चफरिे, आपल्या 
स्वातंत्र्याला चतलाजंली देिे आचि आपले व्यस्ट्ततत्व व बाह्य जग याचं्यात उत्पन्न झालेली दरी दूर करून 
आपल्या एकाकीपिावर मात करण्यािा प्रयत्न करिे, हा होय. परंत  एक व्यतती म्हिनू उदयाला येण्यापूवी 
चतिा जगाशी ज्या प्रकारिा संबंध होता, त्या प्रकारिा संबंध या द सऱ्या मागाम ळे प न्हा कधीही प्रस्र्ाचपत 
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होऊ शकत नाही. कारि, ती व्यतती जगापासून अलग झालेली आहे, ही वस्त स्ट्स्र्ती आता उलटचवता येत 
नाही. त्याम ळे हा द सरा मागस म्हिजे एका असह्य पचरस्ट्स्र्तीपासून दूर जाण्यासाठी केलेले पलायन ठरते. 
ही अवस्र्ा दीघसकाळ चटकली तर जगिे अशतय होऊन जाईल, अशी स्ट्स्र्ती असते. म्हिूनि अचनवायस 
प्रवृत्ती हे पलायनाच्या या मागािे वैचशष्ट्य आहे. दहशत चनमाि करिाऱ्या धास्तीपासून केल्या जािाऱ्या 
प्रत्येक पलायनािे हेि वैचशष्ट्य असते. स्वतंत्र व्यस्ट्ततत्व आचि व्यस्ट्ततत्वािी अखंडता यािंा कमीजास्त 
प्रमािात पूिसपिे त्याग करिे, हेही या पलायनािे एक वैचशष्ट्य असते. अशा रीतीने स ख आचि भावात्मक 
स्वातंत्र्य याचं्याकडे घेऊन जािारा असा हा उपाय नव्हे. हा उपाय तत्त्वतः मज्जाचवकृत अशा सवस घटनामंध्ये 
आढळतो. हा उपाय असह्य अशी प्रिता दूर करतो आचि धास्ती नाहीशी करून जीवन जगिे शतय बनचवतो. 
तरीही या उपायाम ळे म ळाशी असिारी समस्या स टत नाही. बह धा फतत िाकोरीबि वा अचनवायसपिे 
केलेल्या कृतींनीि बनलेले जीवन, हे या मागाला चमळालेले फळ असते. 

 
पलायनाच्या या यंत्रिापंैंकी काही यंत्रिािें सामाचजक महत्त्व सापेक्षतया कमी असते ज्याचं्या 

चठकािी तीव्र स्वरूपािी मानचसक व भावचनक क्ष ब्धता असते, अशाि व्यततींच्या चठकािी या यंत्रिा 
काहीशा ठळक प्रमािात आढळतात. या प्रकरिात मी फतत सासं्कृचतक दृष्ट्या महत्त्वपूिस असलेल्या 
यंत्रिािें आचि ज्या यंत्रिािें आकलन सामाचजक पचरस्ट्स्र्तीच्या मानसशास्त्रीय चवश्लरे्षिािे एक आवश्यक 
असे पूवसगृहीत असते, त्या यंत्रिािेंि चवविेन करिार आहे. ही सामाचजक पचरस्ट्स्र्ती म्हिजे एकीकडे 
फेचसस्ट राज्यपिती आचि द सरीकडे आध चनक लोकशाही होय. [के. हॉनी यानंी आपल्या “मज्जाचवकृत चविारप्रवाह” (न्य ू
वेज इन सायकोअ ॅनॅचलसीस) या लेखनात एका वेगळ्या दृचष्टकोिातून एक सकंल्पना माडंलेली असून “पलायनाच्या यंत्रिा”ंिी मी जी सकंल्पना 
माडंलेली आहे, चतच्याशी ती काही बाबतींत समान आहे. या दोन सकंल्पनामंधील प्रम ख भेद प ढीलप्रमािे आहेत : मज्जाचवकृत चविारप्रवाह हे 
व्यस्ट्ततगत मज्जाचवकृतीमधील पे्ररक शतती असतात, तर पलायनाच्या यंत्रिा या सवससामान्य मानवामधील पे्ररक शतती असतात. द सरे असे, की 
हॉनी यािंा म ख्य भर प्रितात रतेवर आहे, तर माझा व्यततीच्या एकाकीपिावर आहे.] या पचरस्ट्स्र्तीिे चवविेन आम्ही नंतरच्या 
प्रकरिातूंन करू. 
 

१ एकाणधकािशाही 
 

मी आता स्वातंत्र्यापासून केल्या जािाऱ्या पलायनाच्या काही यंत्रिािें चवविेन करिार आहे. 
त्यापंैकी पचहली यंत्रिा म्हिजे आपल्या स्वतःच्या स्वतंत्र व्यस्ट्ततत्वािा त्याग करण्यािी आचि आपल्या 
व्यस्ट्ततत्वात नसलेले सामर्थयस प्राप्त करण्यासाठी आपल्या स्वतःच्या व्यस्ट्ततत्वाला स्वबाह्य अशा एखाद्या 
व्यततीशी वा वस्तूशी एकरूप करून टाकण्यािी प्रवृत्ती होय. प्रकवा, वगेळ्या शब्दातं सागंावयािे झाले, तर 
नष्ट झालेल्या प्रार्चमक बंधनाचं्या जागी नवीन अशा “द य्यम बंधनािंा” शोध घेिे, हे या यंत्रिेिे स्वरूप 
असते. 

 
या यंत्रिेिी अचधक ठळक रूपे दोन प्रकारच्या प्रवृत्तींमध्ये आढळतात. द सऱ्याच्या स्वाधीन 

होण्यािी आचि द सऱ्यावर वरिष्ट्मा गाजचवण्यािी, अशा त्या दोन प्रवृत्ती होत. प्रकवा, आत्मपीडन व 
परपीडन या दोन प्रवृत्तीमध्ये ही दोन रूपे आढळतात, असेही म्हिता येईल. या प्रवृत्ती अन िमे स्वस्र् व 
मज्जाचवकृत व्यततींमध्ये वगेवगेळ्या प्रमािात अस्ट्स्तत्वात असतात. आम्ही प्रर्म या प्रवृत्तींिे विसन करू 
आचि नंतर या दोन्ही प्रवृत्ती म्हिजे असह्य अशा एकाकीपिापासून केलेले पलायन आहे, हे दाखवनू 
देण्यािा प्रयत्न करू. 
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न्यूनता, द बसलता व व्यस्ट्ततगत क्ष िता याचं्या भावना म्हिजे आत्मपीडन प्रवृत्तींिी वारंवार व्यतत 
होण्यािी माध्यमे होत. या भावनानंी पछाडलेल्या व्यततींिे चवश्लेर्षि केले असता, असे चदसून येते की स्वतः 
या व्यततींच्यामध्येि असलेली अशी कोिती तरी एक शतती त्यानंा अजाितेपिी न्यूनता व क्ष िता 
अन भवावयास लावते. जाितेपिी मात्र ते या भावनाचंवर्षयी तिार करीत असतात आचि त्याचं्यामधून म तत 
होण्यािी इच्छा बाळगत असतात. त्याचं्या भावना या वास्तचवक उष्ट्िता व द बसलता याचं्या प्रिीतीहून अचधक 
काही तरी असतात. (परंत  बह तेक वळेी जिू काही त्या भावना आपल्या वास्तचवक उचिवाचं्या प्रिीतीिा 
चवर्षय आहेत, अशा स्वरूपात त्यािें चमर्थयासमर्सन केले जाते). हे लोक स्वतःला कमी लेखण्यािी व 
स्वतःला द बसल बनचवण्यािी प्रवृत्ती दशसचवतात, पचरस्ट्स्र्तीवर प्रभ त्व गाजचवण्यािी प्रवृत्ती दशसवीत नाहीत. हे 
लोक अगदी चनयचमतपिे आपि स्वबाह्य शततींवर, इतर लोकावंर, प्रकवा संस्र्ावंर, प्रकवा चनसगावर 
स्पष्टपिे अवलंबून आहोत, असे दशसवीत असतात. आपले घोडे प ढे दामटण्यािी व आपल्याला जे हव े ते 
कारण्यािी त्यािंी प्रवृत्ती नसते उलट या बाह्य शततींच्या वास्तव वा वास्तवाभासी आदेशापं ढे झ कण्यािी 
त्यािंी प्रवृत्ती असते. बह धा “मला हव”े प्रकवा ‘मी आहे’ या जाचिविेा अन भव घेण्यास ते अगदी असमर्स 
असतात. समग्रपिे चविार केला तर जीवन हे आपिासं चिरडून टाकण्याइतके सामर्थयसशाली आचि 
ज्याच्यावर आपिास प्रभ त्व वा चनयंत्रि गाजवता येिार नाही, असे काही तरी आहे, असे त्यानंा वाटत 
राहते. 

 
या बाबतीत याहीप ढे गेलेल्या व्यततींमध्ये स्वतःला कमी लेखण्यािी व बाह्य शततींप ढे झ कण्यािी 

प्रवृत्ती तर असतेि, परंत  त्याबरोबरि स्वतःला इजा करण्यािी व स्वतःला यातना भोगावयास लावण्यािी 
प्रवृत्तीही आढळते. अशा व्यततींिी संख्याही बरीि असते. 

 
ही प्रवृत्ती अनेक रूपे धारि करू शकतो. काही लोक स्वतःवरि आरोप करण्यात व स्वतःवरि 

टीका करण्यात ग ंतलेले असतात, असे आपल्याला आढळते. वस्त तः त्यािें कट्टर शत्रूही सहसा त्याचं्यावर 
अशा प्रकारिे आरोप व टीका करिार नाहीत. अचनवायसपिे मज्जाचवकृत असलेले द सरे काही चवचशष्ट लोक 
असे असतात, की जे अचनवायस आिार व चविार याचं्या द्वारे स्वतःिाि छळ करण्यास प्रवृत्त झालेले 
असतात. एका चवचशष्ट प्रकारच्या मज्जाचवकृत व्यस्ट्ततमत्त्वामध्ये शारीचरक दृष्ट्या आजारी पडण्यािी आचि 
आजारपि ही जिू काही ईिरी देिगी असल्याप्रमािे कळत-न-कळत आजारपिािी वाट पाहण्यािी 
प्रवृत्ती आपिासं आढळते. अनेकदा हे लोक स्वतःवर अपघात ओढवून घेतात. हे अपघात ओढवनू घेण्यािी 
प्रवृत्ती त्याचं्या अबोध मनात कायस करीत नसती, तर हे अपघात घडले नसते. स्वतःच्याि चवरुि रोखलेल्या 
अशा या प्रवृत्ती अनेकदा इतके उघड व नायात्मक स्वरूप नसलेल्या पितीद्वारेही प्रकट होत असतात. 
उदा. परीके्षच्या वळेी व नंतरही प्रश्नािंी उत्तरे उत्तम रीतीने अवगत असतानाही परीके्षत प्रश्नािंी उत्तरे देऊ 
न शकिारे असे लोक आढळतात. आपले ज्याचं्यावर पे्रम आहे प्रकवा आपि ज्याचं्यावर अवलंबून आहोत, 
अशा लोकाशंी वैर चनमाि होईल, असे उद्गार काढिारे द सरे काही लोक असतात. प्रत्यक्षात त्याचं्या 
मनात त्या लोकाचंवर्षयी सख्यभाव असतो आचि ते उद्गार काढण्यािी त्यािंी इच्छा नसते. अशा लोकािंा 
चविार करता बह धा असेि वाटते, की जिू काही त्यानंा एखाद्या शत्रनेू असे वागण्यािा सल्ला चदलेला 
असावा आचि स्वतःलाि आत्यंचतक घातक ठरेल अशा पितीने ते त्या सल्ल्यािे अन करि करीत असावते. 

 
आत्मपीडनप्रवृत्तीिे चविारप्रवाह हे अनेकदा स्पष्टपिे रोगचनदानशास्त्रीय प्रकवा अतार्थकक वाटतात. 

बऱ्याि वळेा त्यािें चमर्थयासमर्सन केले जाते. आत्मपीडनप्रवृत्तीतून चनमाि झालेली द सऱ्यावर अवलंबनू 
राहण्यािी वृत्ती म्हिजे पे्रम वा चनिा आहे, अशी कल्पना केली जाते; न्यनूतेच्या भावना म्हिजे वास्तव 
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उचिवािंा अन रूप आचवष्ट्कार आहे, अशी कल्पना केली जाते आचि एखाद्याला भोगावी लागिारी यातना ही 
पूिसपिे अपचरवतसनीय अशा पचरस्ट्स्र्तीम ळे चनमाि झालेली आहे, असे मानले जाते. 

 
या आत्मपीडनप्रवृत्तींच्या जोडीनेि त्यांच्या नेमतया चवरुि असलेल्या अशा म्हिजेि 

परपीडनप्रवृत्तीही त्याि प्रकारच्या व्यततींमध्ये अगदी चनयचमतपिे आढळून नेतात. त्यािंी ताकत 
कमीजास्त असते, त्यािी जािीवही कमीजास्त असते; परंत  त्यािें अस्ट्स्तत्व न ि कता आढळते. आपल्याला 
परपीडनप्रवृत्तीिे तीन प्रकार आढळतात. ते कमीजास्त प्रमािात परस्पराशंी अगदी जवळून चनगचडत 
असतात. इतरानंा आपल्यावर अवलंबून रहावयास लाविे आचि त्याचं्यावर चनरंक श व अचनयचंत्रत सत्ता 
गाजविे, हा एक प्रकार होय. ‘क ं भाराच्या हातातंील मातीप्रमािे’ इतरानंा आपल्या हातातंील केवळ बाह ली 
बनचवण्यासाठी ही सत्ता हवी असते. द सरा प्रकार हा एक चवचशष्ट भावावगे असतो. हा वर साचंगतलेल्या 
पितीने केवळ इतरावंर चनरंक श सत्ता गाजचवण्यािा भावावगे नसतो, तर हा इतरािें शोर्षि करण्यािा, 
इतरानंा वापरण्यािा, त्यानंा ल बाडण्यािा, त्यािंी आतडी बाहेर काढण्यािा आचि जिू काही त्यांच्यामध्ये 
जे काही भक्षिीय असेल, ते चगळंकृत करण्यािा भावावगे असतो. असे करण्यािी इच्छा भौचतक आचि 
त्याबरोबरि अभौचतक पदार्ांशीही चनगचडत असू शकते. उदा.–एखादी व्यतती देऊ शकत असलेले 
भावचनक व बौचिक ग िधमस म्हिजे अभौचतक पदार्स होत. परपीडनप्रवृत्तींिा चतसरा प्रकार म्हिजे इतरानंा 
यातना सहन करावयास लावण्यािी प्रकवा ते यातना सहन करीत आहेत, हे पाहण्यािी इच्छा होय. ही 
यातना शारीचरकही असू शकते, परंत  बऱ्याि वळेा चतिे स्वरूप मानचसक असते. या प्रकारच्या 
परपीडनप्रवृत्तीिा उदे्दश इतरानंा चियाशीलपिे द खचविे, अपमाचनत करिे आचि गोंधळचविे, प्रकवा त्यानंा 
गोंधळलेल्या व अपमानास्पद पचरस्ट्स्र्तीमध्ये पाहिे, हा असतो. 

 
सामाचजक दृष्ट्या अचधक चनरूपिवी असलेल्या आत्मपीडनप्रवृत्तींच्या मानाने परपीडनप्रवृत्तींच्या 

अस्ट्स्तत्वािी जािीव बह धा कमी असते आचि त्यािें चमर्थयासमर्सन मात्र अचधक प्रमािात केले जाते. अर्ात 
असे होण्यािी कारिेही उघड असतात. नको इतका िागं लपिा प्रकवा द सऱ्याचवर्षयीिी नको इतकी 
काळजी या स्वरूपाच्या ज्या प्रचतचिया घडून येतात, त्याचं्याकडून या परपीडनप्रवृत्ती बह धा पूिसपिे 
आच्छाचदत होत असतात. या बाबतीत अगदी नेहमी केली जािारी काही चमर्थयासमर्सने प ढीलप्रमािे 
आहेत. ‘मी त झ्यावर सत्ता िालचवतो; कारि, त झ्या दृष्टीने सवेत्तम असे काय आहे, हे मला कळते आचि तू 
त झ्या स्वतःच्या चहतासाठी चवरोध न करता माझे ऐकावसे.’ प्रकवा, ‘मी इतका अद भ त आचि अचद्वतीय आहे, 
की इतर लोकानंी माझ्यावर अवलंबून रहाव े अशी अपेक्षा करण्यािा मला हक् आहे.’ शोर्षक प्रवृत्तींना 
बऱ्यािवळेा आच्छादून टाकिारे द सरे एक चमर्थयासमर्सन प ढीलप्रमािे असते: ‘मी त झ्यासाठी इतके केले 
आहे आचि आता मला जे काही हव,े ते त झ्याकडून घेण्यािा मला अचधकार आहे.’ परपीडन प्रवृत्तींिा 
यापेक्षाही अचधक आिमक असा एक प्रकार असतो. अनेकदा त्याला दोन प्रकारानंी चमर्थयासमरं्न लाभते, 
‘इतरानंी मला द खावले आहे आचि त्यानंा द खावण्यािी माझी इच्छा म्हिजे द सरे चतसरे काही नसून फतत 
सूड आहे.’ प्रकवा, ‘प्रर्म प्रहार करून मी माझे स्वतःिे प्रकवा माझ्या चमत्रािें जखमी होण्याच्या धोतयापासून 
रक्षि करीत आहे.’ 

 
परपीडनप्रवृत्ती असलेला मन ष्ट्य आचि त्याच्या या प्रवृत्तीिा चवर्षय झालेला मन ष्ट्य या दोघाचं्या 

नात्यामध्ये एक चवचशष्ट घटक असतो. त्या घटकाकडे बऱ्याि वळेा द लसक्ष केले जात असल्याम ळे येरे् 
त्याच्यावर खास भर देिे योग्य ठरेल. परपीडनप्रवृत्ती असलेला मन ष्ट्य आपल्या या प्रवृत्तीिा चवर्षय 
बनलेल्या व्यततीवर अवलंबनू असतो, हाि तो घटक होय. 
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आत्मपीडनप्रवृत्ती असलेला मन ष्ट्य द सऱ्यावर अवलंबून असतो, हे उघड आहे. परंत  
परपीडनप्रवृत्ती असलेल्या मािसाच्या बाबतीत मात्र आपली अपेक्षा नेमकी उलटी असतो. तो अत्यतं समर्स 
व प्रभावशाली वाटत असतो. त्याच्या परपीडनप्रवृत्तीिा चवर्षय झालेला मन ष्ट्य हा अत्यंत द बळा आचि 
शरिागती पत्करिारा असा वाटत असतो. त्याम ळेि तो समर्स मन ष्ट्य ज्याच्यावर सत्ता गाजवतो 
त्याच्यावरि अवलंबून असतो अशी कल्पना करिे, अवघड होऊन बसते; आचि तरीही सूक्ष्म चवश्लेर्षि केले 
असता हे खरे असल्यािे आढळते. परपीडनप्रवृत्ती असलेला मन ष्ट्य ज्या व्यततीवर सत्ता गाजचवतो, त्या 
व्यततीिी त्याला गरज असते. एवढेि नव्हे, तर त्याला त्या व्यततीिी आत्यचंतक गरज असते. कारि, 
त्यािी स्वतःिी सामर्थयािी भावना आपि कोिािे तरी स्वामी आहोत, या वस्त स्ट्स्र्तीमध्ये रुजलेली असते. 
त्यािे हे अवलंबनू राहिे पूिसपिे अजािताि घडून येत असण्यािी शतयता आहे. उदा–एखादा मन ष्ट्य 
आपल्या पत्नीला जी वागिूक देतो, ती मोठ्या प्रमािात परपीडनप्रवृत्तीने भरलेली असू शकेल. तू 
कोित्याही चदवशी घर सोडून जाऊ शकतेस, असे तो चतला प नःप न्हा सागंत असेल. तू तसे केलेस तर 
मला अत्यतं आनंदि होईल, असेही तो म्हित असेल. या स्ट्स्र्तीत अनेकदा मानचसक दृष्ट्या ती इतकी 
चिरडून गेलेली असेल, की घर सोडून जाण्यािा प्रयत्न करिे चतला जमिार नाही. त्याम ळे तो जे काही 
म्हितो, ते खरे आहे, या गोष्टीवर ते दोघेही चविास ठेवत राहतील. परंत  मी त ला सोडून जात आहे, असे 
जाहीर करण्याइतके धैयस जर चतने एकटवले, तर दोघाचं्याही दृष्टीने अगदी अनपेचक्षत असे काही तरी 
घडलेले चदसेल. तो चनराश होईल. भावचनक दृष्ट्या कोलमडून पडेल आचि मला सोडून जाऊ नकोस, 
अशी तो चतिी मनधरिी करेल. मी त झ्याचशवाय राहू शकत नाही, असे तो म्हिेल. मी त झ्यावर खूप पे्रम 
करतो, असे तो घोचर्षत करेल आचि असेि खूपसे बोलत राहील. कारि काही का असेना, चतला बह धा 
आपली बाजू प ढे रेटण्यािी भीती वाटेल. आपि त्याच्यावर चविास ठेवावा आचि आपला चनिसय बदलून 
तेरे्ि रहाव,े असा चतच्या मनािा कल होईल. या चठकािी तेि नाटक प न्हा स रू होईल. तो आपले ज ने 
वतसन प न्हा िालू करेल. त्याच्या बरोबर राहिे हे चतच्या दृष्टीने अचधकाचधक आवघड होत जाईल. चतच्या 
मनािा प न्हा स्फोट होईल. तो भावचनक दृष्ट्या प न्हा कोलमडेल. मग ती तेरे्ि राहील आचि यािीि 
अनेकदा प नरावृत्ती होईल. 

 
हजारो चववाह आचि इतर वैयस्ट्ततक नाती अशी आहेत, की ज्याचं्यामध्ये या वत सळािी प नःप न्हा 

प नरावृत्ती होत असते आचि या जादूच्या वत सळािी कोंडी कधीही फ टत नाही. मी त झ्याचशवाय राहू शकत 
नाही इतके माझे त झ्यावर पे्रम आहे असे तो म्हिाला, तेव्हा तो खोटे बोलत होता का? पे्रमाच्या बाबतीत 
बोलावयािे झाले तर एखाद्याला पे्रम या शब्दाने काय अचभपे्रत आहे, यावर सवस काही अवलंबून असते. मी 
त झ्याचशवाय राहू शकत नाही, हे त्यािे ठामपिािे बोलिे पूिसपिे खरे आहे. अर्ात त्यािा अर्स अक्षरशः 
घ्यावयािा नाही. तो चतच्याचशवाय राहू शकत नाही, प्रकवा चकमानपक्षी आपल्या हातातील असहाय बाह ले 
बनू शकिाऱ्या द सऱ्या एखाद्या व्यततीखेरीज जगू शकत नाही. अशा प्रकारच्या उदाहरिात नाते त टण्यािी 
धास्ती चनमाि झाल्यानंतरि पे्रमाच्या भावना चदसू लागतात. द सऱ्या काही उदाहरिातूंन परपीडनप्रवृत्ती 
असलेला मन ष्ट्य ज्या व्यततींवर सत्ता गाजवीत असतो, त्या व्यततींवर अगदी स्पष्टपिे ‘पे्रम करीत असतो.’ 
मग ती व्यतती म्हिजे त्यािी पत्नी असेल, त्यािे मलू असेल, मदतनीस असेल, पचरवधेक असेल–त्या 
व्यततीचवर्षयी त्याच्या मनात ‘पे्रमािी भावना राहील’ आचि आपल्या विसस्वाखाली असलेल्या त्या 
व्यततींच्याचवर्षयी त्याला कृतज्ञता देखील वाटेल. त्याचं्या जीवनावर सत्ता गाजचवण्यािी मी इच्छा करतो; 
कारि त्याचं्यावर माझे खूप पे्रम आहे, असे त्याला वाटत राहण्यािी शतयता आहे. प्रत्यक्षात मात्र तो 
त्याचं्यावर विसस्व गाजवीत असतो, म्हिून त्याचं्यावर ‘पे्रम करीत असतो.’ तो त्यानंा भौचतक वस्तंूिे, 
स्त तीिे आचि पे्रमाच्या आिासनािें आचमर्ष दाखचवतो. त्याचं्याप ढे आपली कल्पक ब िी व पािीदारपिा 
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यािें प्रदशसन करतो प्रकवा त्याचं्या चवर्षयी कळवळ दाखचवतो. एकंदरीत, तो त्यानंा सवस काही देऊ करेल–
एक गोष्ट सोडून अगदी सवस काही–आचि ती गोष्ट म्हिजे स्वतंत्र व स्वावलंबी होण्यािा अचधकार. ही 
पचरस्ट्स्र्ती अनेकदा चवशरेे्षकरून आईवडील आचि म ले याचं्या संबधंात आढळून येते. या संबधंात 
आईवडील म लाचवर्षयी ‘स्वाभाचवक’ काळजी वा आपि संरक्षक आहोत अशी भावना बाळगत असल्यािे 
चदसते. ही काळजी व भावना याचं्याकडून त्याचं्या चठकाििी विसस्वािी व स्वाचमत्वािी प्रवृत्ती बह धा 
आच्छाचदत होत असते. त्या म लाला सोनेरी प्रपजऱ्यात ठेवले जाते. त्याला सवस काही चमळते–फतत त्याने 
प्रपजरा सोडण्यािी इच्छा बाळगावयािी नसते. यािा पचरिाम म्हिून अनेकदा म लाच्या मनात मोठेपिी 
पे्रमभावनेचवर्षयी एक प्रकारिे अर्ागं भय चनमाि होते. कारि, त्याच्या दृष्टीने ‘पे्रमभावना’ म्हिजे पकडले 
जािे आचि आपल्या स्वातंत्र्याच्या शोधात अडर्ळे येिे, असा अर्स असतो. 

 
अनेक अभ्यासकानंा आत्मपीडनप्रवृत्ती चजतकी कोड्यासारखी वाटत होती, चततकी परपीडनप्रवृत्ती 

वाटत नव्हती. एखाद्याने इतरानंा इजा करण्यािी वा त्याचं्यावर सत्ता गाजचवण्यािी इच्छा बाळगली, तर 
चतला ‘िागंले’ म्हििे अटळ नसले, तरी ती इच्छा अगदी स्वाभाचवक असल्यासारखे चदसत होते. 
‘सते्तमागनू सत्ता प्राप्त करण्याच्या इच्छेिे’ अस्ट्स्तत्व ही ‘अवघ्या मानवजातीिी एक सवससामान्य प्रवृत्ती’ 
आहे, असे हॉब्जने गृहीत धरले होते. ‘अखंचडत िालिारी व बिेैन करिारी अशी ही इच्छा फतत 
मृत्यूनंतरि र्ाबंते [हॉब्ज, चलव्हायर्न. लंडन, १६५१, पृ. ४७]’ असे त्याने म्हटले आहे. हॉब्जच्या दृष्टीने सते्तच्या 
लालसेमध्ये कोित्याही प्रकारिा सैतानी ग िधमस नाही; स ख व स रचक्षतता प्राप्त करण्याच्या मानवी इच्छेिा 
तो एक पूिसपिे तकस संगत पचरिाम आहे. विसस्वािी इच्छा म्हिजे जैचवक दृष्ट्या अचभसंचहत अशा 
धडपडीिा तकस संगत पचरिाम आहे आचि ही धडपड सवांत अचधक पात्र असलेल्या प्राण्याकंडून स्वतःिे 
अस्ट्स्तत्व चटकचवण्यासाठी केली जात असते, असे चहटलर मानतो. सत्तालालसा हा मानवी स्वभावािा एक 
भाग आहे आचि चतिे स्पष्टीकरि करण्यासाठी उघडपिे चदसिाऱ्या कारिाखेंरीज द सऱ्या कशािीही गरज 
नाही, असे हॉब्जपासून ते चहटलरपयंतच्या लोकानंी मानले आहे. परंत  आत्मपीडनवतृ्ती, म्हिजे स्वतःच्याि 
व्यस्ट्ततत्वाचवरुि रोखलेल्या प्रवृत्ती, या मात्र एखाद्या कोड्यासारख्या वाटतात. लोकाचं्या मनात फतत 
स्वतःला कमी लेखण्यािी, स्वतःला द बसल बनचवण्यािी व स्वतःला इजा करण्यािी इच्छाि असते असे 
नव्हे, तर तसे करण्यामध्ये त्यानंा आनंदही चमळत असतो, या वस्त स्ट्स्र्तीिे आकलन कसे बरे व्हावे? 
मानवी मन स ख आचि आत्मसंरक्षि याचं्या चदशनेे जाते, या अर्ािे मानवी मनािे जे चित्र आपल्यासमोर 
आहे, त्या समग्र चित्रालाि आत्मपीडनप्रवृत्तीिी घटना छेद देत नाही काय? द ःख आचि यातना 
टाळण्यासाठी आपि सवसजि इतके सगळे करीत असतो आचि नेमतया त्याि गोष्टींकडे काही लोक आकृष्ट 
होतात, त्या गोष्टी आपिावंर ओढवनू घेण्यास प्रवृत्त होतात, यािे आपिाला स्पष्टीकरि कसे बरे करता 
येईल? 

 
तर्ाचप, यातना आचि द बसलता ही मानवी धडपडीिी उचद्दष्टे असू शकतात, हे चसि करिारी एक 

घटना आढळते. ही घटना म्हिजे आत्मपीडनचवकृती होय. लोक कोित्या ना कोित्या मागाने यातना 
सहन करण्यािी इच्छा अगदी जािीवपूवसक बाळगतात आचि अशा यातना सहन करण्यामध्ये आनंद 
मानतात, असे आपिासं या चवकृतीमध्ये आढळते. या चवकृतीमध्ये एखादा मािसू जेव्हा द सऱ्या मािसाने 
लादलेली यातना भोगत असतो, तेव्हा त्याला लैं चगक उते्तजना जािवत असते. परंत  आत्मपीडन चवकृतीिा 
हा एकमेव प्रकार नव्हे. अनेकदा असे चदसते, की प्रत्यक्षात आपल्याला द ःखभोग चमळावा असा प्रयत्न 
केलेला नसतो, तर शारीचरक दृष्ट्या बि होण्याम ळे आचि असहाय व द बसल होण्याम ळे जी उते्तजना व 
तृप्ती चनमाि होते, ती चमळचवण्यािा प्रयत्न केलेला असतो. बह तेक वळेा, आपल्याला ‘नैचतक दृष्ट्या’ 
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द बसल बनचवले जाव,े एवढेि आत्मपीडनचवकृतीमध्ये इस्ट्च्छलेले असते. यासाठी एखाद्या लहान म लाला 
जशी वागिकू चदली जाते, तशी आपल्याला चदली जावी; त्या लहान म लाशी जसे बोलले जाते, तसे 
आपल्याशी बोलले जाव;े प्रकवा वगेवगेळ्या मागांनी आपली कानउघडिी वा पािउतारा केला जावा, अशी 
इच्छा केली जाते. परपीडनचवकृतीमध्ये अशाि प्रकारच्या उपायादं्वारे चमळचवलेली तृप्ती आपिासं आढळते. 
इतर लोकानंा शारीचरक दृष्ट्या इजा करून, दोऱ्यानंी व साखळदंडानंी त्यानंा बाधूंन, प्रकवा आपली कृती व 
शब्द याचं्याद्वारे त्यािंा पािउतारा करून ही तृप्ती चमळचवली जाते. 

 
आत्मपीडनचवकृती आचि चतच्यामधील यातना प्रकवा पािउतारा यािंा जािीपूवसक व हेत पूवसक 

घेतला जािारा स खोपभोग या गोष्टींनी मानसशास्त्रज्ञ आचि लेखक यािें लक्ष आधी वधूेन घेतले. 
आत्मपीडनप्रवृत्तीच्या स्वभाववैचशष्ट्याने (प्रकवा नैचतक आत्मपीडनप्रवृत्तीने) त्यािें लक्ष त्या मानाने उचशरा 
वधूेन घेतले. तर्ाचप, आम्ही प्रर्म वर्थिलेल्या प्रकारच्या आत्मपीडनप्रवृत्ती या लैं चगक चवकृतीशी अत्यतं 
चनगचडत असल्यािे अचधकाचधक प्रमािात ध्यानात येऊ लागले. तसेि आत्मपीडनप्रवृत्तीिे दोन्ही प्रकार 
म्हिजे तत्त्वतः अगदी एकि घटना होय, हेही ध्यानात येऊ लागले. 

 
काही लोक शरि जाण्यािी व यातना सोसण्यािी इच्छा बाळगतात, त्याअर्ी शरिागती व यातना 

हेि उचद्दष्ट असलेली एक ‘सहजपे्ररिा’ अस्ट्स्तत्वात असली पाचहजे, असे काही मानसशास्त्रज्ञानंी गृहीत 
धरले. फीरकाटंसारखे समाजशास्त्रज्ञही त्याि चनिसयाप्रत आले. अचधक सखोल असे सैिास्ट्न्तक स्पष्टीकरि 
करण्यािा प्रयत्न करिारा पचहला शास्त्रकार म्हिजे फ्रॉईड होय. त्याला पचहल्यादंा असे वाटले, की 
परपीडन–आत्मपीडनप्रवृत्ती ही तत्त्वतः एक लैं चगक घटना आहे. त्याला परपीडन–आत्मपीडनप्रवृत्तीच्या 
कृती लहान म लामंध्ये आढळल्या. त्यावरून त्याने असे गृहीत धरले, की परपीडन–आत्मपीडनप्रवृत्ती 
म्हिजे एक अशी ‘आंचशक पे्ररिा’ आहे, की जी लैं चगक सहजपे्ररिेच्या चवकासामध्ये चनयचमतपिे आढळते. 
प्रौढामंध्ये आढळिाऱ्या परपीडन–आत्मपीडनप्रवृत्ती या मािसाच्या प्रारंचभक पातळीवरील मनोलैं चगक 
चवकासािे चनधारि झाल्याम ळे चनमाि होतात, प्रकवा उत्तरकालामध्ये अशा चवकासाकडे परत चफरल्याम ळे 
चनमाि होतात, असे फ्रॉईडला वाटत होते. फ्रॉइडने ज्या घटनानंा नैचतक आत्मपीडनप्रवृत्ती असे नाव चदले, 
त्या घटनािें महत्त्व त्याला कालातंराने वाढत्या प्रमािात जािवले. शारीचरक दृष्ट्या नव्हे, तर मानचसक 
दृष्ट्या यातना सहन करण्यािी प्रवृत्ती, म्हिजे ही नैचतक आत्मपीडनप्रवृत्ती होय. आत्मपीडनप्रवृत्ती आचि 
परपीडनप्रवृत्ती याचं्यामध्ये चवरोधाभास चदसत असला, तरी त्या नेहमी एकत्र आढळतात या 
वस्त स्ट्स्र्तीन सार त्याने भर चदला. परंत  आत्मपीडनप्रवृत्तीच्या घटनाचंवर्षयीिे आपले सैिास्ट्न्तक स्पष्टीकरि 
त्याने नंतर बदलले. मानवामध्ये चवध्वसं करण्यािी एक जैचवक प्रवृत्ती असते, असे त्याने गृहीत धरले. या 
प्रवृत्तीिा रोख एक तर इतराकंडे असू शकतो प्रकवा स्वतःकडे असू शकतो, असे गृहीत धरल्याम ळे आता 
त्याने असे स िचवले, की आत्मपीडनप्रवृत्ती म्हिजे तत्त्वतः या तर्ाकचर्त मृत्यूच्या सहजपे्ररिेिे फचलत 
होय. मतृ्यूच्या या सहजपे्ररिेिे आपि प्रत्यक्ष रीत्या चनरीक्षि करू शकत नाही. याप ढे फ्रॉईडने असे 
स िचवले, की मृत्यूिी ही सहजपे्ररिा स्वतःला लैं चगक सहजपे्ररिेमध्ये चमसळून टाकते. असा चमलाफ न 
झालेल्या मृत्यूिा सहजपे्ररिेिा जो भीर्षि पचरिाम झाला असता, त्या पचरिामापासून मानवाला 
वािचवण्यािे काम हा चमलाफ करतो. र्ोडतयात म्हिजे मानवाला जर चवध्वसंकतेिा लैं चगकतेबरोबर 
चमलाफ करता आला नाही, तर स्वतःला नष्ट करिे प्रकवा इतरानंा नष्ट करिे, हे दोनि पयाय त्याच्याप ढे 
राहतात, असे फ्रॉइडिे मत होते. फ्रॉईडिा हा चसिातं परपीडन–आत्मपीडनप्रवृत्तीबद्दलच्या त्याच्या 
प्रारंभीच्या प्रचतपादनाहून मलूतः चभन्न आहे. मूळच्या प्रचतपादनान सार परपीडन–आत्मपीडनप्रवृत्ती ही 
तत्त्वतः ही एक लैं चगक घटना होती. परंत  नव्या चसिातंान सार ती तत्त्वतः एक अलैं चगक घटना ठरते. 
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चतच्यामध्ये जो लैं चगक घटक आढळतो, तो केवळ मृत्यूच्या सहजपे्ररिेिा लैं चगक सहजपे्ररिेशी चमलाफ 
झाल्याम ळेि आढळत असतो. 

 
फ्रॉईडने अनेक वर्षपेयंत अलैं चगक आिमकतेच्या घटनेकडे लक्ष चदले नाही. परंत  आल्फे्रड मात्र 

येरे् आम्ही ज्या प्रवृत्तींिे चवविेन करीत आहोत, त्या प्रवृत्तींना आपल्या चविारसरिीच्या कें िस्र्ानी मानले 
आहे. परंत  त्यानंा परपीडन-आत्मपीडनप्रवृत्ती मानून त्यािें चवविेन करण्याऐवजी ‘न्यनूतेच्या भावना’ आचि 
‘सत्तालालसा’ या स्वरूपात तो त्यािें चवविेन करतो. अ ॅडलर या घटनािंी तकस संगत बाजूि तेवढी पाहतो. 
आम्ही स्वतःला कमी लेखण्यािी आचि स्वतःला लहान बनचवण्यािी जी तकस संगत प्रवृत्ती, चतच्याचवर्षयी 
बोलत आहोत. याउलट, तो मात्र न्यूनतेच्या भावना म्हिजे खऱ्याख ऱ्या न्यूनतावंरिी अन रूप प्रचतचिया, 
असे मानतो. इचंियामंधील न्यूनता प्रकवा लहान म लािी सवससामान्य असहायता ही अशा प्रकारच्या 
खऱ्याख ऱ्या न्यनूतािंी उदाहरिे होत. आम्ही सत्तालालसा म्हिजे इतरावंर सत्ता गाजचवण्याच्या तकस संगत 
भावनावगेािा आचवष्ट्कार, असे मानतो. तर अ ॅडलर मात्र चतच्याकडे पूिसपिे तकस संगत दृचष्टकोिातून 
पाहतो. सत्तालालसा म्हिजे एक अन रूप प्रचतचिया आहे, असे तो म्हितो. ही प्रचतचिया व्यततीला 
अस रचक्षतता व न्यनूता याचं्यामधून चनमाि होिाऱ्या धोतयापासून वािचवण्यािे कायस करते. नेहमीप्रमािे 
येरे्ही अ ॅडलर मानवी वतसनातील सहेत क आचि तकस संगत अशा चनश्चयाच्या पलीकडिे काही पाहू शकत 
नाही. आता, त्याने पे्ररिेच्या बाबतीतील ग तंाग तंी सोडचवण्यासाठी शास्त्रीय ज्ञानात महत्त्वपूिस अशा 
अवगाहनशततींिी भर घातली, हे खरे आहे. तरी देखील तो नेहमी पृिभागावरि राहतो. फृ्रईडप्रमािे 
तकस संगती भावनावगेाच्या अर्ागं चववरामध्ये कधीही उतरत नाही. 

 
चवल्हेल्म राईश, [Charakteranalyse, व्हीन, १९३३.] कॅरेन हॉनी [चद न्य रॉचटक पससनॅचलटी ऑफ अवर टाईम, केगन पॉल, 

लंडन, १९३६.] आचि मी [Paycholozie der Autoritat in Autoritst and Farmilie, सपंा. मतॅस. हॉकस  हाइमर, आल्कन, पॅचरस, १९३६.] 

अशा चतघानंी मनोचवश्लेर्षिात्मक साचहत्यामध्ये फ्रॉईडच्या दृचष्टकोिाहून वगेळा असा एक दृचष्टकोि माडंला 
आहे. 

 
राईशिी मते फ्रॉईडने माडंलेल्या कामपे्ररिा–चसिान्ताच्या मूळ संकल्पनेवर आधारलेली आहेत. 

तर्ाचप, तो असे दशसवनू देतो, की आत्मपीडनप्रवृत्ती असलेला मन ष्ट्य देखील शवेटी स खि शोधत असतो. 
त्याने ओढवनू घेतलेली यातना हे फतत अवातंर फळ असते. ते काही स्वतःि म ख्य उचद्दष्ट नसते. 
मज्जाचवकृत व्यस्ट्ततत्वामधील आत्मपीडनप्रवृत्तींिी मूलभतू भचूमका ओळखिारी हॉनी हीि पचहली गं्रर्कार 
होय. आत्मपीडनप्रवत्तींच्या स्वभाववैचशष्ट्यािें संपूिस व तपशीलवार चववरिही चतनेि पचहल्यादंा चदले. 
सैिाचंतक दृष्ट्या कारिमीमासंा करताना ही स्वभाववैचशष्ट्ये म्हिजे समग्र स्वभावरिनेिे फचलत आहे, 
हेही चतनेि पचहल्यादंा दाखवनू चदले. चतच्या आचि माझ्या स्वतःच्या लेखनातही आत्मपीडनप्रवृत्तीिी 
स्वभाववैचशष्ट्ये ही लैं चगक चवकृतीमध्ये रुजलेली आहेत, असे मानलेले नाही. लैं चगक चवकृती म्हिजे 
चवचशष्ट प्रकारच्या स्वभावरिनेमध्ये अचधचित असलेल्या मनःप्रवृत्तींिा लैं चगक अचवष्ट्कार, असे आही 
मानलेले आहे. 

 
मी आता म ख्य प्रश्नाकडे वळतो, तो प्रश्न असा : आत्मपीडनचवकृती आचि आत्मपीडनप्रवृत्तीिी 

स्वभाववैचशष्ट्ये या दोहोंिे मूळ कोिते? तसेि, आत्मपीडनप्रवृत्ती आचि परपीडनप्रवृत्ती या दोहोंिे समान 
असे मूळ कोिते? 
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या प्रश्नाच्या उत्तरािी चदशा अगोदरि म्हिजे प्रस्त त प्रकरिाच्या प्रारंभीि सूचित केलेली आहे. 
आत्मपीडन आचि परपीडन या दोन्ही प्रवृत्ती व्यततीला स्वतःच्या एकाकीपिा व द बसलता याचं्या असह्य 
भावनेपासून पलायन करण्यास मदत करतात. आत्मपीडनप्रवृत्ती असलेल्या व्यतती या एकाकीपिा व 
क्ष िता याचं्या धास्तीने पछाडलेल्या असतात, याचवर्षयीिा भरपूर प रावा त्या व्यततींच्या बाबतीत केलेल्या 
मनोचवश्लेर्षिात्मक आचि अन भवाचधचित अशा इतर चनरीक्षिावंरून चदसून येतो. (परंत  प्रस्त त प स्तकात मी 
सदर प रावा उितृ करू शकत नाही. कारि, तसे करिे हे या प स्तकाच्या कके्षपलीकडिे आहे.) अनेकदा 
या भावनेच्या अस्ट्स्तत्वािी जािीव नसते. बऱ्याि वळेा भरपाई करू शकिाऱ्या अशा लौचककाच्या व 
पचरपूिसतेच्या भावनानंी ती आच्छाचदलेली असते. परंत  जर कोिी अशा व्यततीच्या मनातील अबोध 
गचतशास्त्रामध्ये फतत खोलवर चशरकाव केला, तर त्याला तेरे् या भावनािें अस्ट्स्तत्व न ि कता आढळते. या 
व्यततीला आपि नकारात्मक अर्ाने ‘स्वतंत्र’ असल्यािे आढळते. म्हिजेि आपल्या व्यस्ट्ततत्वाबरोबर 
आपि एकटेि आहोत आचि आपल्याला द रावलेल्या व प्रचतकूल जगाला सामोरे जावयािे आहे, हे त्याच्या 
ध्यानात येते. या स्ट्स्र्तीिे दास्तोव्हस्कीने ‘कॅरॅमासॉव्ह बधूं’ मध्ये केलेले प्रभावी विसन येरे् उितृ करतो-या 
स्ट्स्र्तीमध्ये त्याला ‘द सरी कोितीही गरज इततया चनकडीिी वाटत नसते. तो द दैवी प्रािी स्वातंत्र्यािी जी 
देिगी घेऊन जन्माला आलेला असतो, ती देिगी शतय चतततया लौकर ज्याच्याप ढे समर्थपत करून टाकता 
येईल, अशा एखाद्या मािसािा शोध घेिे, हीि ती सवाचधक चनकडीिी गरज होय.’ भयभीत झालेला तो 
मन ष्ट्य स्वतःला ज्याच्याशी जखडून टाकता येईल, अशा एखाद्या मािसािा प्रकवा पदार्ािा शोध घेत 
असतो. याप ढे स्वतः केवळ एक व्यतती म्हिून राहिे त्याला झेपण्यासारखे नसते. तो वडेाचपसा होऊन या 
अवस्रे्तून स टका करून घेण्यासाठी धडपडतो, हे ओझे म्हिजेि स्वतःिे व्यस्ट्ततत्व-दूर सारून प न्हा 
एकदा स रचक्षतता अन भवण्यासाठी धडपडतो. 

 
आत्मपीडनप्रवृत्ती हा या ध्येयाच्या चदशनेे जािारा एक मागस होय. आत्मपीडन प्रवृत्ती जी वगेवगेळी 

रूपे धारि करतात, त्या सवस रूपािें उचद्दष्ट एकि असते : स्वतःच्या व्यस्ट्ततत्वापासून म तत होिे, स्वतःला 
गमाविे; द सऱ्या शब्दातं सागंावयािे झाले तर स्वातंत्र्याच्या ओझ्यापासून म तत होिे. चवचशष्ट प्रकारच्या 
आत्मपीडनप्रवृत्तींमध्ये हे उचद्दष्ट स्पष्टपिे चदसून येते. अशा प्रवृत्ती असलेली व्यतती एखाद्या मािसाला वा 
सते्तला शरि जाण्यािा प्रयत्न करते. कारि, तो मािसू वा ती सत्ता ही जबरदस्त सामर्थयसशाली आहे, असे 
चतला वाटत असते. (प्रसंगोपात्त म्हिून स्पष्ट करतो, की द सऱ्या व्यततीजवळ वरिढ सामर्थयस आहे अशी जी 
व्यततीिी दृढ भावना असते, चतिा अर्स नेहमी सापेक्ष भारे्षत समजून घेतला पाचहजे. ही भावना एक तर 
द सऱ्या मािसाच्या प्रत्यक्ष सामर्थयावर आधारलेली असू शकते, प्रकवा आपि कमालीिे क्ष ि व द बसल 
आहोत, या दृढ चविासावर आधारलेली असू शकते. या द सऱ्या प्रकारात एखादा उंदीर वा एखादे पान 
देखील भयकारक तोंडवळा धारि करू शकेल). आत्मपीडनप्रवृत्तींच्या इतर प्रकारातंही महत्त्वािे उचद्दष्ट 
हेि असते. आपि लहान आहोत अशी जी आत्मपीडनप्रवृत्तीच्या मािसािी भावना असते, चतच्यामध्ये 
आपिासं अशी एक प्रवृत्ती आढळते, की जी मूळच्या क्ष ितेच्या भावनेला वृप्रिगत करण्यास मदत करते. 
यािे आकलन कसे बरे व्हाव?े एखादी व्यतती भीतीला अचधक तीव्र बनवनू ती भीती दूर करण्यािा प्रयत्न 
करते, असे आपि गृहीत धरावयािे काय? होय, आत्मपीडनप्रवृत्ती असलेली व्यतती नेमके हेि करीत 
असते. एकीकडून माझ्या मनात स्वतंत्र व समर्स होण्यािी इच्छा असते. द सरीकडे माझ्या मनात क्ष ितेिी व 
द बसलतेिी भावना असते. जोपयंत मी माझी ही इच्छा व ही भावना दोहोंमध्येि धडपडत राहतो, तोपयंत मी 
एका जीवघेण्या संघर्षात सापडलेला असतो. जर मी माझ्या व्यस्ट्ततत्वाला अस्ट्स्तत्वहीन बनचवण्यात यशस्वी 
झालो, एक व्यतती म्हिून माझे काही आगळेपि आहे या जाचिववेर जर मी मात करू शकलो, तर मी 
स्वतःला या संघर्षापासून वािव ूशकेन. स्वतःला आत्यंचतक क्ष ि व असहाय समजिे, हा या उचद्दष्टाच्या 
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चदशनेे जािारा एक मागस होय. मादक िव्याचं्या अमलाखाली वावरिे, हा आिखी एक मागस झाला. आचि 
एकाकीपिाच्या ओझ्यापासून स टका करण्यात इतर सवस मागस अयशस्वी झाले, तर आत्महत्येिी कल्पना हे 
शवेटिे आशास्र्ान होय. 

 
चवचशष्ट पचरस्ट्स्र्तीमध्ये या आत्मपीडनप्रवृत्ती सापेक्षतया यशस्वी होतात. काही वळेा व्यततीला 

चतच्या समाजात या आत्मपीडनप्रवृत्तींना संत ष्ट करू शकिारी सासं्कृचतक प्रचतरूपे चमळतात. (उदा.–
फॅचसस्ट चविारसरिीत ‘नेत्या’ंप ढे स्वीकारलेली शरिागती हे एक असेि सासं्कृचतक प्रचतरूप होय). अशा 
स्ट्स्र्तीत आपल्यासारख्याि भावना बाळगिारे इतर लाखो लोक आपल्याबरोबर आहेत, या जाचिवनेे त्या 
व्यततीला काही प्रमािात स रचक्षतता चमळते. तर्ाचप, या उदाहरिातं देखील आत्मपीडनप्रवृत्तीम ळे 
चमळिारा ‘उपाय’ हा मज्जाचवकृत आचवष्ट्काराहूंन अचधक प्रभावी नसतो. या चठकािी व्यततीला ठळक अशी 
यािना दूर करण्यात यश येते. परंत  म ळाशी असलेला संघर्षस आचि चनःशब्द द ःख दूर करता येत नाही. 
काही वळेा आत्मपीडनप्रवृत्तीला असे सासं्कृचतक प्रचतरूप चमळत नाही, प्रकवा चतिे संख्यात्मक प्रमाि 
व्यततीच्या सामाचजक गटात आढळिाऱ्या चतच्या प्रमािापेक्षा अचधक असते. अशा वळेी आत्मपीडनप्रवृत्तीिा 
उपाय हा सापेक्षतेने देखील कोिती समस्या सोडवीत नाही. ही प्रवृत्ती एका पचरस्ट्स्र्तीतून उत्पन्न होते. ती 
त्या पचरस्ट्स्र्तीवर मात करण्यािा प्रयत्न करते आचि व्यततीला नव्या व्यरे्मध्ये अडकवनू टाकते. मानवी 
वतसन हे जर नेहमी तकस संगत व हेत पूवसक असते. तर मज्जाचवकृत आचवष्ट्कार हे जसे सामान्यतः गूढ वाटतात, 
तशीि आत्मपीडनप्रवृत्तीही गूढ वाटली असती. तर्ाचप, भावचनक व मानचसक क्ष ब्धतेच्या अध्ययनावरून 
प ढील गोष्टी स्पष्ट झाल्या आहेत : चवचशष्ट प्रवृत्तींकडून मानवी वतसनाला पे्ररिा चमळू शकते. या प्रवृत्ती प्रितेने 
तरी चनमाि झालेल्या असतात, प्रकवा मनाच्या द सऱ्या कोित्या तरी असह्य अवस्रे्म ळे तरी चनमाि 
झालेल्या असतात. या प्रवृत्ती या मानचसक अवस्रे्वर मात करण्यािा प्रयत्न करतात. परंत  चतिे अत्यतं 
दृश्य असे आचवष्ट्कार त्याचं्याकडून फतत झाकले जातात. प्रकवा, त्याचं्याकडून तेवढेही घडत नाही. 
आकस्ट्स्मकपिे चनमाि झालेल्या भीतीच्या वळेी मानवाकडून जे तकस चवसंगत वतसन घडते, त्याच्याशी 
मज्जाचवकृत आचवष्ट्कारािंी समानता आढळते. उदा–एखादा मन ष्ट्य आगीत सापडलेला असताना आपल्या 
खोलीच्या चखडकीजवळ उभा राहतो आचि मदतीसाठी हाका मारतो. कोिीही आपल्या हाका ऐकू शकत 
नाही, हे तो पूिसपिे चवसरून जातो. आपि अजूनही चजन्याच्या मागाने स टका करून घेऊ शकतो आचि तो 
चजनाही काही चमचनटाति आगीच्या भक्ष्यस्र्ानी पडिार आहे, हेही तो चवसरून जातो. तो ओरडतो, कारि 
आपला जीव वािावा असे त्याला वाटत असते. त्यािे हे वतसन म्हिजे स्वतःला वािचवण्याच्या चदशनेे 
टाकलेले एक पाऊल आहे, असे क्षिभर वाटते. परंत  त्यािा शवेट संपूिस नाशामध्ये होिार असतो. त्याि 
पितीने आपल्या व्यस्ट्ततत्वामधील सवस उचिवा, संघर्षस, धोके, संशय आचि असह्य एकाकीपिा याचं्यासह 
त्या व्यस्ट्ततत्वापासून स टका करून घेण्याच्या इच्छेतून आत्मपीडनप्रवृचतती चनमाि होतात. परंत  त्या फतत 
अत्यंत स्पष्ट व्यर्ाि तेवढ्या दूर करण्यात यशस्वी होतात. प्रकवा त्या अचधक मोठे द ःखही चनमाि करतात. 
असह्य भावचनक पचरस्ट्स्र्तीिा ग ंता सोडचवण्यासाठी आत्मपीडनप्रवृत्तीमध्ये काही उपाय स्वीकारलेले 
असतात. परंत  इतर सवस मज्जाचवकृत आचवष्ट्कारापं्रमािेि आत्मपीडनप्रवृत्तीमधील तकस चवसंगतीमध्येही 
शवेटी हे उपाय चनष्ट्फळ होत असल्यािे आढळते. 

 
हे सवस चवविेन मज्जाचवकृत चिया आचि तकस संगत चिया याचं्यातील एका महत्त्वाच्या भेदाशी 

चनगचडत आहे. तकस संगत चियेमध्ये चियेिा पचरिाम हा चियेच्या पे्ररिेशी स संगत असतो. म्हिजेि मन ष्ट्य 
चवचशष्ट पचरिाम साधण्यासाठी चिया करतो. मज्जाचवकृत प्रवृत्तींमध्ये मन ष्ट्य तत्त्वतः नकारात्मक स्वरूप 
असलेल्या एका अचनवायसतेमधून चिया करतो. एका असह्य पचरस्ट्स्र्तीतून स टका करून घेिे, हीि ती 
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अचनवायसता होय. या प्रवृत्ती एका अशा चदशलेा वळतात, की जी चदशा म्हिजे केवळ एक काल्पचनक उपाय 
असतो. प्रत्यक्षात मात्र व्यततीला जे काही प्राप्त करावयािे असते, त्याच्या उलटा पचरिाम झाल्यािे 
आढळते. असह्य भावनेतून स टका करून घेण्यािी अचनवायसता इतकी प्रबळ असते, की काल्पचनक 
अर्ाखेरीज द सऱ्या कोित्याही अर्ाने उपाय ठरू शकेल असा कृतीिा मागस चनवडण्यास तो मन ष्ट्य असमर्स 
असतो. 

 
आत्मपीडनप्रवृत्तीच्या दृष्टीने यािा गर्थभतार्स असा, की व्यतती ही एकाकीपिा आचि क्ष िता याचं्या 

एका असह्य भावनेने पे्रचरत झालेली असते. मग ही व्यतती आपल्या व्यस्ट्ततत्वापासून स टका करून घेऊन 
त्या असह्य भावनेवर मात करण्यािा प्रयत्न करते. (चतिे हे व्यस्ट्ततत्व म्हिजे एक मानसशास्त्रीय पदार्स 
असतो, शरीरशास्त्रीय पदार्स नव्हे). अशी मात करण्यािा त्या व्यततीिा मागस म्हिजे स्वतःला कमी लेखिे, 
द ःख भोगिे आचि स्वतःला आत्यचंतक क्ष ि बनचविे, हा होय. परंत  चतला व्यर्ा आचि यातना हव्या 
असतात, असे मात्र नव्हे. जे उचद्दष्ट गाठण्यासाठी ती अचनवायसपिे प्रयत्न करीत असते, त्या उचद्दष्टासाठी 
व्यर्ा आचि यातना याचं्या रूपाने ती प्रकमत देत असते. ही प्रकमत जबर आहे. चतला ही प्रकमत अचधकाचधक 
प्रमािात द्यावी लागते आचि एखाद्या चशपायाप्रमािे ती अचधकाचधक कजात ब डते. परंत  ज्या गोष्टींच्यासाठी 
चतने ही प्रकमत चदलेली असते, त्या गोष्टी–आतंचरक शातंी आचि अक्ष ब्धता–चतला कधीही प्राप्त होत 
नाहीत. 

 
मी आत्मपीडनचवकृतीचवर्षयी बोललो आहे. कारि, द ःख ही एक अशी वस्तू आहे की जी प्राप्त 

करण्यािा प्रयत्न केला जािे शतय आहे, असे ही चवकृती चनःसंशयपिे चसि करते. तर्ाचप, नैचतक 
आत्मपीडनप्रवृत्तीप्रमािेि आत्मपीडनचवकृतीमध्ये द ःख हे खरे उचद्दष्ट नसते. दोन्ही उदाहरिामंध्ये ते एका 
उचद्दष्टािे साधन असते आचि स्वतःच्या व्यस्ट्ततत्वािा चवसर पडिे, हे ते उचद्दष्ट होय. चवकृती आचि 
आत्मपीडनप्रवृत्तीिी स्वभाववैचशष्ट्ये याचं्यामध्ये प्राम ख्याने प ढीलप्रमािे भेद असतो. चवकृतीमध्ये स्वतःच्या 
व्यस्ट्ततत्वापासून स टका करून घेण्यािा कल शरीराच्या माध्यमातून व्यतत होतो आचि तो लैं चगक भावनाशंी 
जोडलेला असतो. नैचतक आत्मपीडनप्रवृत्तीमध्ये आत्मपीडनप्रवृत्तीिे प्रवाह संपूिस व्यततीिा ताबा घेतात 
आचि व्य्कीिा अहं जी उचद्दष्टे प्राप्त करण्यािा जािीवपूवसक प्रयत्न करतो, ती सवस उचद्दष्टे नष्ट करण्यास हे 
प्रवाह प्रवृत्त होतात. याउलट, चवकृतीमध्ये आत्मपीडनप्रवृत्ती या कमीजास्त प्रमािात शारीचरक के्षत्राप रत्या 
मयाचदत असतात. चशवाय, लैं चगकतेबरोबर झालेल्या त्याचं्या चमलाफाम ळे लैं चगक के्षत्रात चनमाि होिारे 
ताि दूर करण्यात त्या सहभागी होतात आचि अशा रीतीने त्या काही प्रमािात प्रत्यक्ष स टका चमळवनू 
देतात. 

 
व्यस्ट्ततत्वािा नाश आचि त्याद्वारे द बसलतेच्या असह्य भावनेवर मात करण्यािा प्रयत्न ही 

आत्मपीडनप्रवत्तींिी फतत एक बाजू झाली. आपल्याहून अचधक मोठ्या व अचधक समर्स असलेल्या एखाद्या 
स्वबाह्य पदार्ािा अंश बनण्यािा प्रयत्न करिे, तसेि त्या पदार्ामध्ये लीन होण्यािा व सहभागी होण्यािा 
प्रयत्न करिे, ही त्या प्रवृत्तींिी द सरी बाजू होय. हा सामर्थयसशाली पदार्स म्हिजे एखादा मन ष्ट्य, संस्र्ा, 
ईिर, राष्ट्र, चववकेीचनिा प्रकवा मानचसक अचनवायसता असू शकेल. हा पदार्स अत्यतं दृढपिे सामर्थयसशाली, 
शाित आचि भ रळ घालिारा आहे, असे व्यततीला वाटत असते. अशा पदार्ांिा एक अंश बनल्याम ळे 
व्यतती त्याच्या सामर्थयात व वैभवात सहभागी होत असते. ही व्यतती आपल्या व्यस्ट्ततत्वािा त्याग करते. 
त्या व्यस्ट्ततत्वाशी चनगचडत असलेली सवस शतती व अचभमान यानंा चतलाजंली देते. एक व्यतती म्हिनू 
असलेली स्वतःिी एकात्मता गमावते आचि स्वातंत्र्यािे समपसि करून टाकते. परंत  याम ळे चतला एक नवी 
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स रचक्षतताही लाभते. ज्या पदार्ात ती लीन झालेली आहे, त्या पदार्ात सहभागी होण्यािा एक नवा 
अचभमान चतला चमळतो. चशवाय, चतला संशयाच्या टोििीपासूनही स रचक्षतता चमळते. आत्मपीडनप्रवृत्ती 
असलेल्या मािसािा स्वामी हा कधी स्वबाह्य असा एकादा अचधकारी असतो, तर कधी त्याने चववकेचनिा 
प्रकवा मानचसक अचनवायसता याचं्या स्वरूपात त्या स्वामीिे आंतरीकरि केलेले असते. दोन्हीपैकी कोितीही 
पचरस्ट्स्र्ती असो, आत्मपीडनप्रवृत्ती असलेल्या मािसािी चनिसय घेण्याच्या जबाबदारीतून स टका होते. 
आपल्या भचवतव्याच्या अचंतम जबाबदारीतूनही त्यािी स टका होते. आचि त्याम ळे कोिता चनिसय घ्यावयािा 
या संशयापासूनही त्यािी स टका होते. आपल्या जीवनािा अर्स काय प्रकवा ‘आपि’ कोि आहोत, 
याबद्दलच्या संशयापासूनही त्यािी स टका होते. त्याने ज्या सामर्थयसशाली पदार्ाशी स्वतःला जोडून 
टाकलेले असते, त्या पदार्ाबरोबर नात्याम ळेि या प्रश्नािंी उत्तरे चदली जातात. त्याने आपले व्यस्ट्ततत्व 
ज्या एका चवशाल पदार्ात लीन केलेले असते, त्या पदार्ाकडूनि त्याच्या जीवनािा अर्स आचि त्याच्या 
व्यस्ट्ततत्वािे स्वत्व या गोष्टी चनधाचरत केल्या जातात. 

 
आत्मपीडनप्रवृत्तीिी बधंने ही मूलतः प्रार्चमक बधंनाहून वगेळी असतात. व्यस्ट्ततत्वीकरिािी 

प्रचिया पूिसत्वाला पोिण्यापूवी जी अस्ट्स्तत्वात असतात, ती प्रार्चमक बधंने होत. या अवस्रे्त मािूस हा 
अजूनही ‘आपल्या’ नैसर्थगक व सामाचजक जगािा एक अंश असतो. तो अद्याचप आपल्या आजूबाजूच्या 
वातावरिातून पूिसपिे बाहेर पडलेला नसतो. प्रार्चमक बंधने त्याला खरीख री स रचक्षतता देतात. तसेि, 
आपले नाते कोिाशी आहे, यािे ज्ञानही त्याला देतात. आत्मपीडनप्रवृत्तींच्या बंधनािें स्वरूप मात्र 
पलायनािे असते. आता व्यस्ट्ततत्वािा उदय झालेला असतो. परंत  ते व्यस्ट्ततत्व आपले स्वातंत्र्य समजून 
घेण्यास समर्स बनलेले नसते. त्यािे ते व्यस्ट्ततत्व, प्रिता, संशय आचि द बसलतेिी भावना यानंी दडपून गेलेले 
असते. मग त्यािे हे व्यस्ट्ततत्व ‘द य्यम बंधनातं’ स रचक्षतता शोधण्यािा प्रयत्न करते. या द य्यम बंधनानंाि 
आपि आत्मपीडनप्रवृत्तींिी बंधने म्हिू शकतो. परंत  स रचक्षतता शोधण्यािा हा प्रयत्न कधीही यशस्वी होऊ 
शकत नाही. व्यस्ट्ततत्वािा उदय झालेला असून ही घटना आता उलटी चफरचवता येत नाही. मािसाला 
आपल्या जाचिवते आपि स रचक्षत आहोत असे वाटेल आचि जिू काही आपि ‘कोिाशी तरी संबि 
आहोत,’ असे वाटेल. परंत  तो मन ष्ट्य म्हिजे आपल्या ब डून गेलेल्या व्यस्ट्ततत्वाखाली द ःख भोगिारा एक 
सामर्थयसहीन अिूि असतो. तो आचि तो ज्या सामर्थयसशाली पदार्ाला चिकटून राहतो तो पदार्स, हे दोघे 
कधीही एक होत नाहीत. त्याचं्यामध्ये एक मलूभतू चवरोध चशल्लक राहतो. त्याबरोबरि 
आत्मपीडनप्रवृत्तीमधील परावलंबनावर मात करण्यािा आचि स्वतंत्र होण्यािा एक भावनावगेही चशल्लक 
राहतो. अर्ात त्यािी जािीव मात्र म ळीि नसण्यािी शतयता असते. 

 
परपीडनवृत्तीिे सार कोिते? येरे्ही इतरावंर द ःख लादण्यािी इच्छा, हे त्यािें सार नव्हे. 

परपीडनप्रवृत्तीिी जी चवचवध रूपे आपल्याला आढळतात, त्या सवांमध्ये एक महत्त्वपूिस भावावगे असतो. तो 
भावावगे म्हिजे द सऱ्या मािसावर संपूिस प्रभ त्व प्रस्र्ाचपत करिे, त्याला आपल्या इच्छेिा एक असहाय 
चवर्षय बनचविे, त्याच्यावर अमयाद सत्ता गाजचविे, त्यािा ईिर बनिे, आपल्या मजीन सार त्याच्याशी 
वागिे. त्यािा पािउतारा करिे आचि त्याला ग लाम बनचविे, ही या उचद्दष्टािी साधने असून त्याला यातना 
भोगावयास लाविे हे सवात महत्त्वािे ध्येय असते. कारि, द सऱ्या मािसावर द ःख लादिे आचि त्याला 
स्वतःिे संरक्षि करता येिार नाही अशा पितीने हालअपेष्टा भोगावयास लाविे, याम ळे जी सत्ता प्राप्त 
होते, त्यापेक्षा अचधक मोठी सत्ता त्याच्यावर गाजचवता येत नाही. द सऱ्या मािसावर (प्रकवा द सऱ्या सजीव 
प्राण्यावर) संपूिस विसस्व गाजचवण्यातून जे स ख चमळते, ते स ख हेि तर नेमके परपीडनप्रवृत्तीिे सार असते. 
[विसस्वािा ग िधमस हे परपीडनप्रवृत्तीिे सार आहे, असा दृचष्टकोि मार्थक्वस वी साद यानंी ज्य चलएट सेकंडमधील प ढील उताऱ्यात माडंला आहे. 
(जी. गोरर यानंी मार्थक्वस दी साद याचं्या लेखातून हे उिरि चदले आहे चलव्हराईट पस्ट्ब्लप्रशग कॉपोरेशन, न्यूयॉकस , १९३४) : ‘आपल्या 
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सार्ीदाराला स खािंी भावना अन भवावयास चमळावी, ही त मिी इच्छा नसते; तर त म्हालंा छाप पाडावयािी असते; स खाच्या भावनेपेक्षा द ःखािी 
भावना फार प्रबळ स्वरूपात चनमाि करावयािी असते... हे ओळखता येते ते वापरले जाते आचि वापरिारा सतं ष्ट होतो.’ दी सादच्या गं्रर्ािे 
चवश्लेर्षि करताना गोरर परपीडनप्रवतृ्तीिी व्याख्या प ढीलप्रमािे करतो, ‘चनरीक्षि करिाऱ्या व्यततीने बाह्य जगामध्ये घडवनू आिलेल्या 
पचरवतसनािें चनरीक्षि केल्याम ळे जािवलेले स ख म्हिजे परपीडनप्रवृत्ती.’ परपीडनप्रवृत्तीचवर्षयीिा माझा स्वतःिा जो दृचष्टकोि आहे, त्याच्याशी ही 
व्याख्या इतर मानसशास्त्रज्ञाचं्या व्याख्येपेक्षा अचधक ज ळते. तर्ाचप, प्रभ त्व वा उत्पादकता याचं्यापासून चमळिाऱ्या स खाशी परपीडनप्रवृत्तीिे ऐतय 
मानण्यात गोररिी िूक झाली, असे मला वाटते. परपीडनप्रवृत्तीच्या स्वरूपािे जे प्रभ त्व असते, त्यािे वैचशष्ट्य प ढीलप्रमािे असते : 
परपीडनप्रवृत्तीिा चवर्षय बनवावे, असे या प्रभ त्वाला वाटत असते. याउलट, इतरानंा प्रभाचवत करण्याम ळे चमळिारा परपीडनप्रवृचत्तरचहत आनंद हा 
द सऱ्या व्यततीच्या एकात्मतेिा आदर करीत असतो आचि समानतेच्या भावनेवर आधारलेला असतो. गोररच्या व्याख्येतील परपीडनप्रवतृ्ती आपला 
खास ग िधमस गमावते आचि कोित्याही प्रकारच्या उत्पादकतेशी एकरूप होते.] 

 
द सऱ्या मािसावर चनरंक श प्रभ त्व प्रस्र्ाचपत करण्यािी ही प्रवृत्ती. आत्मपीडन–प्रवृत्तीच्या चवरुि 

आहे, असे चदसते. आचि तरीही या दोन प्रवृत्ती परस्पराशंी इततया जवळून चनगचडत असाव्यात, ही गोष्ट 
गोंधळून टाकिारी आहे. व्यावहाचरक पचरिामािंा चविार करता द सऱ्यावर अवलंबून राहण्यािी व यातना 
भोगावयास लावण्यािी इच्छा या दोहोंमध्ये चवरोध आहे, यात म ळीि संशय नाही. परंत  मानसशास्त्रीय 
दृष्ट्या मात्र या दोन्ही प्रवृत्ती म्हिजे एकाि मलूभतू गरजेिी फचलते आहेत. ही गरज एकाकीपिा सहन 
करण्याच्या अक्षमतेमधून आचि आपल्या व्यस्ट्ततत्वाच्या द बसलतेमधून चनमाि झालेली असते. परपीडनप्रवृत्ती 
आचि आत्मपीडनप्रवृत्ती या दोहोंच्या म ळाशी जे उचद्दष्ट असते, त्याला सहजीवन म्हिाव,े असे मी स िचवतो. 
या मानसशास्त्रीय अर्ाने सहजीवन म्हिजे एका व्यततीिे द सऱ्या व्यततीशी (प्रकवा स्वबाह्य अशा द सऱ्या 
कोित्याही शततीशी) झालेले चमलन होय. हे चमलन अशा पितीने झालेले असते, की प्रत्येकाला 
आपापल्या व्यस्ट्ततत्वािी एकात्मता गमवावी लागते आचि पूिसपिे द सऱ्यावर अवलंबून रहाव े लागते. 
आत्मपीडनप्रवृत्तीच्या मािसाला आपल्या चवर्षयािी चजतकी गरज असते, चततकीि परपीडनप्रवृत्तीच्या 
मािसाली आपल्या चवर्षयािी गरज असते. फरक इतकाि, की स्वतः चगळंकृत होऊन स रचक्षतता प्राप्त 
करण्याऐवजी द सऱ्या कोिाला तरी चगळंकृत करून तो स रचक्षतता प्राप्त करतो. दोन्ही उदाहरिामंध्ये 
व्यस्ट्ततत्वािी एकात्मता हरवलेलीि असते. एका उदाहरिामध्ये मी स्वतःला बाह्य शततीमध्ये चवलीन 
करतो; स्वतःला गमावतो. द सऱ्या उदाहरिात द सऱ्या प्राण्याला माझा अंश बनवनू मी स्वतःला चवशाल 
करतो आचि त्याद्वारे एक स्वतंत्र व्यतती म्हिून माझ्याजवळ ज्या शततीिी उिीव होती, ती शतती मी प्राप्त 
करतो. आपल्या व्यस्ट्ततत्वािा एकाकीपिा सहन करण्यािी अक्षमताि मािसाला नेहमी द सऱ्या 
कोिाबरोबर तरी सहजीवनािे नाते चनमाि करण्यािी पे्ररिा देते. आत्मपीडनप्रवृत्तीिे आचि 
परपीडनप्रवृत्तीिे प्रवाह नेहमी परस्परात का चमसळलेले असतात, हे यावरून स्पष्ट होते. वरवर पाहता 
त्याचं्यात चवरोध असल्यािे चदसते. परंत  तत्त्वतः त्या एकाि मलूभतू गरजेत रुजलेल्या असतात. लोक हे 
परपीडनप्रवृत्तीिे वा आत्मपीडनप्रवृत्तीिे नसतात. तर सहजीवनगंडाच्या चियाशील व चनस्ट्ष्ट्िय पैलंूमध्ये 
अखंडपिे असे काही हेलकाव ेिालू असतात, की एखाद्या चवचशष्ट क्षिी त्याचं्यापकैी कोिता पलूै चियाशील 
बनलेला आहे, हे ठरचविे अनेकदा अवघड असते. परंत  दोन्ही स्ट्स्र्तींमध्ये व्यस्ट्ततत्व आचि स्वातंत्र्य यािंा 
नाश झालेला असतो. 

 
आपि जर परपीडनप्रवृत्तीिा चविार करू लागलो तर आपि बह धा चवध्वसंकतेिा आचि चतच्याशी 

अत्यंत उघडपिे चनगचडत असलेल्या वैरभावनेिा चविार करतो. चवध्वसंकता कमीजास्त प्रमािात 
परपीडनप्रवृत्तींशी नेहमीि चनगचडत असलेली आढळते, हे खरे आहे. परंत  आत्मपीडनप्रवृत्तीच्या बाबतीतही 
हे खरे आहे. आत्मपीडनप्रवृत्तीच्या स्वभाववैचशष्ट्यािे प्रत्येक चवश्लेर्षि या वैरभावनेिे दशसन घडचवते. म ख्य 
फरक प ढीलप्रमािे चदसतो : परपीडनप्रवृत्तीमध्ये बह धा वैरभावनेिी अचधक जािीव असते आचि ती 
कृतीमधून प्रत्यक्षपिे व्यतत होते. आत्मपीडनप्रवृत्तीमध्ये मात्र वैरभावनेिी बह ताशंी जािीव नसते आचि ती 
अप्रत्यक्षपिे व्यतत होते. कधी कधी व्यततीच्या ऐचंिय, भावचनक आचि बौचिक चवकासाला अडर्ळा केला 
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जातो. अशा अडर्ळ्यािा पचरिाम म्हिजे चवध्वसंकता, हे दाखवनू देण्यािा मी नंतर प्रयत्न करिार आहे. 
म्हिूनि, सहजीवनािी गरज ज्या पचरस्ट्स्र्तीतून चनमाि होते, त्याि पचरस्ट्स्र्तीतून चवध्वसंकताही चनमाि 
होते, असे मानले पाचहजे. येरे् मी ज्या म द्द्यावर भर देऊ इस्ट्च्छतो, तो म द्दा असा :  परपीडनप्रवृत्ती आचि 
जरी मोठ्या प्रमािात चवध्वसंकतेिी चमलाफ झालेला असला, तरी परपीडनवृत्ती आचि चवध्वसंकता एक 
नव्हेत. चवध्वसं करण्यािी इच्छा असलेला मन ष्ट्य आपल्या इच्छेिा चवर्षय झालेल्या व्यततीला नष्ट करू 
पाहतो. म्हिजेि तो त्याला नाहीसे करून त्याच्यापासून स टका करून घेऊ इस्ट्च्छतो. परपीडनवृत्ती 
असलेला मन ष्ट्य आपल्या प्रवृत्तीिा चवर्षय झालेल्या मािसावर सत्ता गाजव ूइस्ट्च्छतो आचि त्याम ळे जर तो 
मािूस नाहीसा झाला, तर त्याला हानी सोसावी लागते. 

 
आम्ही परपीडनप्रवृत्ती हा शब्द ज्या अर्ाने वापरला आहे, तो अर्स पाहता परपीडनप्रवृत्ती ही 

सापेक्षतया चवध्वसंकतेपासून म ततही असू शकते. तसेि, आपला चवर्षय बनलेल्या व्यततीबद्दलिा मतै्रीपूिस 
दृचष्टकोिही त्या प्रवृत्तीमध्ये चमसळलेला असू शकतो. या प्रकारच्या ‘पे्रमपूिस’ परपीडनप्रवृत्तीिा बाल्झाकच्या 
‘हरवलेले भ्रम’ (लॉस्ट इल्य जन्स) या गं्रर्ात अचभजात आचवष्ट्कार झाल्यािे आढळते. या विसनातून 
सहजीवनाच्या गरजेिा आम्हालंा अचभपे्रत असलेला चवचशष्ट ग िधमसही व्यतत होतो. या उताऱ्यात बाल्झाकने 
तरुि ल्य चसअन आचि स्वतःला अ ॅबे समजिारा बॅग्नो हा कैदी याचं्यातील नात्यािे विसन केले आहे. त्या 
तरुिाने न कताि आत्महत्या करण्यािा प्रयत्न केला होता. अशा त्या तरुिाशी ओळख झाल्यानंतर 
लौकरि तो अ बॅे म्हितो : 

 
...न कत्याि वारलेल्या कवीशी या तरुिािे काहीही साम्य नाही. मी त ला चनवडले आहे, मी त ला 

जीवन चदले आहे आचि ज्याप्रमािे एखादा प्रािी हा त्याच्या चवधात्याच्या मालकीिा असतो, पौवात्य 
परीकर्ामंधील इचफ्रट हा चित् शततीच्या मालकीिा असतो, शरीर हे आत्म्याच्या मालकीिे असते, 
त्याप्रमािे तू माझ्या मालकीिा आहेस. मी सामर्थयसशाली हातानंी त ला रे्ट सते्तच्या मागावर ठेवीन. तरीही 
त ला स खािें, सन्मानािें व चिरकाल चटकिाऱ्या मेजवान्यािें जीवन लाभेल, असे त ला आिासन देतो. 
त ला कधीही पैशािी कमतरता भासिार नाही. तू िमकशील. तेजस्वी बनशील. इमारतीिी उभारिी 
करताना तळाच्या घािीत झ कलेल्या मला मात्र त झ्या यशाच्या रूपातील झळझळीत इमारत चमळेल. मी 
सते्तसाठीि सते्तवर पे्रम करतो. मला जरी स खािंा त्याग करावा लागिार असला, तरी मी नेहमीि त झ्या 
स खामंध्ये आनंद मानीन. र्ोडतयात म्हिजे मी त झ्याशी अगदी एकरूप होऊन जाईन... वडील आपल्या 
म लावर जसे पे्रम करतात, तसे याच्यावर पे्रम करता याव,े म्हिनू मी माझ्या अपत्यावर पे्रम करीन, मी 
त्याला रूप देईन, तो मला उपयोगी पडेल असा आकार मी त्याला देईन. हे माझ्या चप्रय म ला, त झ्या 
घोडागाडीमध्ये त झ्या बाजूला बसून मी गाडी िालवने. चस्त्रयाबंरोबरच्या त झ्या यशस्वी प्रकरिामंध्ये मी 
आनंद मानीन. मी म्हिेन हा देखिा तरुि म्हिजे मीि आहे. मी या मार्थक्वस दी रुबेम्पे्रला चनमाि केले आहे. 
मीि त्याला अमीर उमरावामंध्ये प्रचतचित केले आहे. त्यािे यश ही माझी चनर्थमती आहे. तो मूक आहे आचि 
तो माझ्या आवाजात बोलत आहे, तो प्रत्येक बाबतीत माझ्या सल्ल्याप्रमािे वागत आहे. 

 
अनेकदा परपीडन आत्मपीडनप्रवृत्तीिा पे्रमाच्या संकल्पनेबरोबर घोटाळा केला जातो. हे काही 

फतत लौचकक व्यवहाराति घडते असे नाही. चवशरे्षतः, आत्मपीडन प्रवृत्तीच्या घटनानंा पे्रमािे आचवष्ट्कार 
मानले जाते. द सऱ्यासाठी संपूिस आत्मसमपसि करण्यािी प्रवृत्ती आचि आपल्या स्वतःच्या हक्ािें व 
मागण्यािें द सऱ्या व्यततीसाठी केलेले दान या गोष्टींिी, ‘महान पे्रमा’िी उदाहरिे म्हिून, स्त ती करण्यात 
आली आहे. त्याग आचि चप्रय व्यततीसाठी आत्मसमपसि करण्यािी चसिता, याचं्यापेक्षा ‘पे्रमाच्या’ 
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अस्ट्स्तत्वािा अचधक िागंला असा द सरा प रावा नाही, असे चदसते. वस्त तः या उदाहरिात ‘पे्रम’ ही तत्त्वतः 
आत्मपीडनप्रवृत्तीतून चनमाि झालेली एक तळमळ असते आचि ती संबंचधत व्यततीच्या आय ष्ट्यातील 
सहजीवनाच्या गरजेत रुजलेली असते. पे्रम म्हिजे चनस्ट्ष्ट्िय चनधार आचि चवचशष्ट मािसाच्या स्वत्वाशी 
चियाशील संबिता, असे आपिासं अचभपे्रत असेल; पे्रम म्हिजे संबचंधत असलेल्या दोन मािसािें स्वातंत्र्य 
व समग्रता याचं्या आधारावर होिारे चमलन, असे आपिासं अचभपे्रत असेल, तर आत्मपीडनप्रवृत्ती आचि पे्रम 
या गोष्टी परस्परचवरोधी ठरतात. पे्रम हे समानता व स्वातंत्र्य यावंर अचधचित असते. एका जोडीदारािी 
गौिता आचि त्याच्या एकात्मतेिा नाश याचं्यावर जर ते आधारलेले असेल, तर ते आत्मपीडनप्रवृत्तीिे 
परावलंबन ठरते; मग त्या नात्यािे चमर्थयासमर्सन कसेही केलेले असो! परपीडनप्रवृत्ती देखील अनेकदा 
पे्रमाच्या वरे्षात अवतरते. अनेकदा, अम क एका मािसावरसत्ता िालचविे हे त्याच्याि चहतािे आहे, असे 
एखादा मन ष्ट्य जाहीर करतो. अशावळेी द सऱ्यावर सत्ता गाजचवण्यािी ही कृती पे्रमािा आचवष्ट्कार 
असल्यासारखी चदसते. परंत  येरे् विसस्व गाजचवण्यातील आनंद हाि महत्त्वािा घटक असतो. 

 
या चठकािी अनेक वािकाचं्या मनातं एक प्रश्न उभा राचहला असेल. आम्ही येरे् परपीडनप्रवृत्तीिे 

जे विसन केले आहे, ते पाहता परपीडनप्रवृत्ती व सत्तालालसा या दोन गोष्टी एक नव्हेत का? या प्रश्नािे 
उत्तर प ढीलप्रमािे देता येईल. परपीडन–प्रवृत्तीिी अचधक चवध्वसंक अशी रूपे आचि सत्तालालसा ही 
दोन्ही एक नव्हेत. अशा रूपामंध्ये द सऱ्याला इजा करिे व यातना देिे, हे उचद्दष्ट असते. परंत  सत्तालालसा 
हा परपीडनप्रवृत्तीिा सवात अचधक ठळक आचवष्ट्कार होय. आध चनक काळात या समस्येला अचधकि महत्त्व 
प्राप्त झाले आहे. हॉब्जच्या काळापासून सत्ता ही मानवी वतसनािी मूलभतू पे्ररिा आहे, असे मानले जात 
होते. तर्ाचप नंतरच्या शतकानंी सते्तला लगाम लाविाऱ्या कायदेशीर व नैचतक घटकानंा वाढते महत्त्व 
चदले. फॅचसझमच्या उदयाबरोबर सते्तिी लालसा आचि सते्तच्या अचधकाराचवर्षयीिी दृढ खात्री या गोष्टींनी 
एक नवी उंिी गाठली. सते्तम ळे चमळालेल्या चवजयािंा लाखो लोकावंर प्रभाव पडलेला असून त्याचं्या 
दृष्टीने सत्ता हे सामर्थयािे लक्षि ठरले आहे. लोकावंर गाजचवलेली सत्ता म्हिजे श ि भौचतक अर्ाने वरिढ 
सामार्थयािा आचवष्ट्कार असते, हे खरेि आहे. द सऱ्याला ठार मारण्यािी सत्ता जर माझ्याजवळ असेल, तर 
मी त्याच्यापेक्षा ‘अचधक बलवान’ ठरतो. परंत  मानसशास्त्रीय दृचष्टकोिातून पाचहले तर सत्तालालसेिी म ळे 
सामर्थयात रुजलेली नसून द बसलतेत रुजलेली असतात. सत्ता म्हिजे व्यततीिी एकाकी उभे राहण्यािी व 
जगण्यािी जी असमर्सता, चतिा आचवष्ट्कार होय. खऱ्याख ऱ्या सामर्थयािी उिीव असते, तेव्हा द य्यम 
सामर्थयस चमळचवण्यािा केलेला साहसी प्रयत्न म्हिजे सत्ता होय. 

 
‘सत्ता’ या शब्दाला द हेरी अर्स आहे. एक म्हिजे कोिावर तरी आपली सत्ता असिे, त्याच्यावर 

विसस्व गाजचवण्यािी क्षमता असिे; द सरा अर्स म्हिजे काही तरी करण्यािी, समर्स बनण्यािी, 
अंतःशततींनी य तत बनण्यािी सत्ता बाळगिे होय. द सऱ्या अर्ािा विसस्व गाजचवण्याच्या चियेशी काहीही 
संबंध नाही. त्या अर्ातूनही प्रभ त्व व्यतत होते, परंत  ते क्षमतेच्या अर्ाने. आम्ही द बसलतेचवर्षयी बोलतो, 
तेव्हा आमच्या मनात हाि अर्स अचभपे्रत असतो. द बसल म्हिजे द सऱ्यावर विसस्व गाजव ून शकिारा मन ष्ट्य, 
असे आम्हालंा अचभपे्रत नसते, तर स्वतःला जे करण्यािी इच्छा आहे, ते करू न शकिारा मन ष्ट्य असे 
आम्हालंा अचभपे्रत असते. अशा रीतीने सत्ता या शब्दािा विसस्व प्रकवा क्षमता या दोहोपैंकी कोिता तरी एक 
अर्स असू शकतो. हे दोन ग िधमस परस्पराशंी एकरूप तर नसताति, परंत  ते परस्परव्यावतसक असतात. 
अक्षमतेिे वा नप सकतेिे रूपातंर विसस्व गाजचवण्यासाठी धडपडिाऱ्या परपीडनप्रवृत्तीमध्ये होते. नप सकता 
हा शब्द येरे् केवळ लैं चगक के्षत्राप रता वापरलेला नाही, तर मानवी जीवनातील अतंःशततींच्या सवस के्षत्रानंा 
उदे्दशून वापरलेला आहे. मािसाजवळ ज्या प्रमािात क्षमता असेल, म्हिजेि आपल्या व्यस्ट्ततत्वामधील 
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स्वातंत्र्य व एकात्मता याचं्या अचधिानावर आपल्या अंतःशततींना साकार करण्यािे सामर्थयस असेल, त्या 
प्रमािात त्याच्या व्यस्ट्ततत्वात विसस्वाच्या गरजेच्या अभाव व सत्तालालसेिा अभाव असतो. लैं चगक 
परपीडनप्रवृत्ती ही ज्याप्रमािे लैं चगक पे्रमािी चवकृती आहे, त्याप्रमािे विसस्वाच्या स्वरूपातील सत्ता ही 
क्षमतेिी चवकृती आहे. 

 
परपीडनप्रवृत्तीिे ग िधमस आचि आत्मपीडनप्रवृत्तीिे ग िधमस हे बह धा प्रत्येक व्यततीमध्ये 

आढळतात. एका टोकाला अशी मािसे असतात की ज्यािें समग्र व्यस्ट्ततमत्त्व या ग िधमांनी प्रभाचवत 
झालेले असते. द सऱ्या टोकाला अशी मािसे असतात, की ज्याचं्या दृष्टीने परपीडन आत्मपीडनप्रवृत्तीिे 
ग िधमस हे काही त्याचं्या स्वभावािे खास वैचशष्ट्य नसते. यापंैकी फतत पचहल्या प्रकारिी ििा करतानाि 
आपि ‘परपीडन आत्मपीडनप्रवृत्तीिा स्वभाव’ असे म्हिू शकतो. फ्रॉईडने ज्या अर्ाने स्वभाव हा शब्द 
वापरला आहे, त्याि गचतशील अर्ाने ‘तो’ येरे् वापरला आहे. या अर्ाने वापरलेला स्वभाव हा शब्द 
एखाद्या व्यततीिे स्वभाववैचशष्ट्य बनलेल्या, वतसनाच्या सवस प्रचतरूपािंी बेरीज दशसवीत नाही, तर वतसनाला 
पे्ररिा देिाऱ्या फतत प्रभावी अशा प्रवृत्ती दशसचवतो. पे्ररिा देिाऱ्या मूलभतू शतती लैं चगक असतात, असे 
फ्रॉईडने गृहीत धरल्याम ळे तो ‘म खप्रधान’, ‘ग दद्वारप्रधान’ प्रकवा ‘जननेंचियप्रधान’ स्वभाव यासंारख्या 
संकल्पनापंयंत येऊन पोिला. एखाद्याला हे प्रचतपादन मान्य नसेल, तर त्याला स्वभावािे वगेळे नम ने 
शोधून काढिे भाग आहे. परंत  गचतशील सकंल्पना मात्र तीि राहते. तसे पहायला गेले तर ज्या मािसािंा 
स्वभाव पे्ररक शततींनी प्रभाचवत झालेला असतो, त्याला त्या शततींिी जािीव असतेि असे नाही. एखादा 
मािूस आपल्या परपीडनप्रवृत्तींनी पूिसपिे प्रभाचवत झालेला असू शकेल आचि आपल्या जाचिवते मात्र 
आपि फतत आपल्या कतसव्यभावनेने पे्रचरत झालो आहोत, असे मानत असेल. कदाचित उघड अशी 
परपीडनप्रवृत्तीिी कोितीही कृत्ये तो करिारही नाही. तो आपल्या परपीडनप्रवृत्तींना प रेपूर दडपून टाकेल 
आचि त्याद्वारे हा मन ष्ट्य परपीडनप्रवृत्तींनी रचहत आहे, असे तो स्वतःचवर्षयी सकृदशसनी भासव ू शकेल. 
तर्ाचप, त्यािे वतसन, त्यािी मनोराज्ये, स्वप्ने आचि हावभाव यािें स क्ष्म चवश्लेर्षि केले तर असे चदसून येते, 
की त्याच्या व्यस्ट्ततत्वातील खोलवरच्या र्रामंध्ये परपीडनप्रवृत्तींिे भावनावगे चियाशील असतात. 

 
ज्या व्यततींमध्ये परपीडन आत्मपीडनप्रवृत्तीच्या पे्ररिा प्रभावी असतात, त्या व्यततींिा स्वभाव 

परपीडन आत्मपीडनप्रवृत्तीिा आहे, असे म्हििे शतय आहे. परंत  अशा प्रकारच्या व्यतती मज्जाचवकृत 
असतीलि, असे मात्र नव्हे. चवचशष्ट प्रकारिी स्वभावरिना असलेल्या मािसाला ‘मज्जाचवकृत’ प्रकवा 
‘स्वस्र्’ म्हिावयािे की नाही, ते दोन गोष्टींवर मोठ्या प्रमािात अवलंबनू असते. पचहली गोष्ट म्हिजे 
लोकानंा आपल्या सामाचजक पचरस्ट्स्र्तीमध्ये पार पाडावी लागिारी चवचशष्ट कामे; द सरी गोष्ट म्हिजे त्या 
लोकाचं्या ससं्कृतीमध्ये अस्ट्स्तत्वात असलेली भावना व वतसन यािंी प्रचतरूपे. वस्त तः, परपीडन 
आत्मपीडनप्रवृत्तीिा स्वभाव हे जमसनी व इतर य रोपीय राष्ट्रामंधील चनम्न मध्यमवगांच्या चकती तरी लोकािें 
खास वैचशष्ट्य आहे. या प्रकारिी स्वभावरिना असलेल्या लोकानंाि नाझी तत्त्वज्ञानाने जबरदस्त आवाहन 
केलेले होते, हे आम्ही नंतर दाखचविारि आहोत. ‘परपीडन–आत्मपीडन–प्रवृत्तीिा’ हा शब्द चवकृती व 
मज्जाचवकृती या कल्पनाशंी चनगचडत आहे. म्हिून परपीडन–आत्मपीडनप्रवृत्तीच्या स्वभावािे विसन करताना 
आचि चवशरे्षतः जेव्हा स्वस्र् व्यतती अचभपे्रत असते, मज्जाचवकृत व्यतती अचभपे्रत नसते, तेव्हा त्या स्वभावाला 
‘एकाचधकारशाही स्वभाव’ असे म्हििे, मी पसंत करतो. ही पचरभार्षा समर्सनीय आहे. कारि, 
अचधकारशाहीचवर्षयीिा आपला खास दृचष्टकोि हे परपीडन–आत्मपीडनप्रवृत्ती असलेल्या मािसािे 
नेहमीिे वैचशष्ट्य असते. तो अचधकारशाहीिे कौत क करतो. चतच्याप ढे चवनम्र होण्यािी त्यािी प्रवृत्ती असते. 
परंत  त्याबरोबरि स्वतः इतरावंर अचधकार गाजचवण्यािी आचि इतरानंा आपल्याप ढे चवनम्र बनचवण्यािी 
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त्यािी इच्छा असते. हा शब्द चनवडण्यािे आिखी एक कारि आहे. फॅचसस्ट राज्यव्यवस्र्ा स्वतःला 
एकाचधकारशाही राज्यव्यवस्र्ा म्हिवनू घेते. आपल्या सामाचजक व राजकीय रिनेतील अचधकारशाहीिी 
महत्त्वािी भचूमका पाहून, ती असे करते. फॅचसझमच्या दृष्टीने मानवी अचधिान असलेली अशी व्यस्ट्ततत्वािी 
एक रिना असते. एकाचधकारशाही स्वभाव हा या रिनेिे प्रचतचनचधत्व करतो, हे आम्ही   ‘एकाचधकारशाही 
स्वभाव’ या शब्दातून सूचित करतो. 

 
एकाचधकारशाही स्वभावािे चवविेन प ढे िालू ठेवण्यापूवी ‘अचधकारशाही’ या शब्दािे स्पष्टीकरि 

करिे आवश्यक आहे. अचधकारशाही म्हिजे एखाद्या मािसाजवळ ‘असलेला’ संपत्ती प्रकवा शारीचरक 
ग िधमस याचं्यासारखा एखादा ग िधमस नव्हे. अचधकारशाही ही व्यततीव्यततींमधील नात्याशी चनगचडत 
असते. या नात्यामध्ये एक व्यतती द सऱ्या व्यततीला आपल्यापेक्षा वचरि समजत असते. परंत  
अचधकारशाहीिेही दोन प्रकार असतात आचि त्याचं्यामध्ये मूलभतू असा फरक असतो. एक प्रकार हा 
वचरिता–कचनिता अशा नात्यावर आधारलेला असतो त्याला तकस संगत वा स ज्ञपिािी अचधकारशाही असे 
म्हििे शतय आहे. द सऱ्या प्रकारिे विसन अडर्ळा चनमाि करिारी अचधकारशाही, असे करता येईल. 

 
मला काय अचभपे्रत आहे, हे एका उदाहरिावरून स्पष्ट होईल. चशक्षक आचि चवद्यार्ी याचं्यामध्ये 

एक नाते असते. ग लामािंा मालक आचि ग लाम याचं्यामध्येही एक नाते असते. या दोन्ही नात्यामंध्ये एक 
व्यतती ही द सऱ्या व्यततीपेक्षा वचरि असते. त्यांपैकी चशक्षक आचि चवद्यार्ी याचं्या चहतसंबंधािंी चदशा एकि 
असते. चशक्षक चवद्यार्थयांिी प्रगती घडवनू आिण्यात यशस्वी झाला, तर त्याला समाधान वाटते. तसे 
करण्यात तो अपयशी ठरला, तर ते त्यािे व त्या चवद्यार्थयािे अपयश ठरते. याउलट, ग लामािा मालक हा 
ग लामािे शतय चततके शोर्षि करू पाहतो. त्याला त्यािे चजतके अचधक शोर्षि करता येते, चततका तो 
अचधक समाधानी होतो. त्यािवळेी आपल्याला चकमान स ख चमळाव,े म्हिून ग लाम आपल्याला शतय चततके 
आपल्या हक्ािें रक्षि करण्यािा प्रयत्न करतो. हे चहतसंबंध चनचश्चतपिे परस्परचवरोधी आहेत. कारि, जी 
गोष्ट एकाच्या फायद्यािी आहे, ती द सऱ्याच्या दृष्टीने हाचनकारक आहे. अशा रीतीने दोन्ही उदाहरिातं 
वचरितेिे कायस वगेवगेळे आहे. पचहल्या उदाहरिात वचरिता ही आपल्या अचधकारशाहीिा चवर्षय बनलेल्या 
मािसाला मदत करण्यािी संधी ठरते. द सऱ्या उदाहरिात ती त्याच्या शोर्षिािी संधी ठरते. 

 
या दोन प्रकारातंील अचधकारशाहीिे गचतशास्त्रही चभन्न असते. चवद्यार्ी जसजसा अचधक चशकतो, 

तसतसे तो व त्यािंा चशक्षक याचं्यामधील अंतर कमी होत जाते. चवद्यार्ी हा अचधकाचधक प्रमािात स्वतः 
चशक्षकासारखाि होत जातो. द सऱ्या शब्दातं सागंावयािे झाले, तर अचधकारशाहीिे प्रत्यक्ष नातेि चवरघळू 
लागते. परंत  जेव्हा वचरिता ही शोर्षिािे आधारस्र्ान बनते, तेव्हा शोर्षिाच्या दीघस कालखंडामध्ये 
दोघामंधील अंतर अचधक वाढत जाते. 

 
अचधकारशाहीच्या या दोन्ही पचरस्ट्स्र्तींमध्ये मानसशास्त्रीय पचरस्ट्स्र्तीही वगेळी असते. पचहल्या 

प्रकारात पे्रम, कौत क प्रकवा कृतज्ञता यािें घटक अस्ट्स्तत्वात असतात. अचधकारावरील व्यतती ही 
अचधकारी तर असतेि. परंत  त्यािवळेी ती एक असा आदशसही असते, की ज्याच्याबरोबर आपि आंचशक 
रीत्या प्रकवा संपूिसतया एकरूप व्हाव,े असे द सऱ्या व्यततीला वाटत असते. द सऱ्या प्रकारात ज्या शोर्षकाप ढे 
द य्यम बनिे हे आपल्या चहतसंबंधाचं्या चवरुि असते, त्या शोर्षकाचवर्षयी संताप वा वैरभावना चनमाि होते. 
परंत  ग लामािे उदाहरि घेऊन बोलायिे तर बऱ्याि वळेा असे चदसते, की हा दे्वर्ष त्या ग लामाला फतत 
चवचशष्ट प्रकारच्या संघर्षाप्रत घेऊन जातो. या संघर्षाम ळे त्या ग लामाला द ःखि भोगाव े लागते; त्याला 
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प्रजकण्यािी संधी मात्र चमळू शकत नाही. त्याम ळे दे्वर्षािी भावना दडपून टाकावी, अशीि बह धा त्या 
ग लामािी प्रवृत्ती राहील. काही वळेा आंधळ्या कौत कािी भावनाही दे्वर्षभावनेिी जागा घेईल. या प्रचियेिी 
दोन कामे असतात. (१) द ःखदायक व धोकादायक अशी दे्वर्षभावना दूर करिे, आचि (२) अपमानािी 
भावना सौम्य बनचविे. माझ्यावर सत्ता गाजचविारा मन ष्ट्य जर इतका अद भ त प्रकवा पचरपूिस असेल, तर 
त्यािी आज्ञा पाळताना मला लाज वाटण्यािे कारि नाही. तो माझ्यापेक्षा खूपि समर्स, शहािा, िागंला इ. 
असल्याम ळे मी त्यािी बरोबरी करू शकत नाही. यािा पचरिाम म्हिून, अडर्ळा चनमाि करिाऱ्या 
अचधकारशाहीच्या प्रकारामध्ये एक तर दे्वर्षािा घटक वृप्रिगत होऊ पाहील प्रकवा अचधकारशाहीला नको 
इतके मोल देण्यािा व चतिे कौत क करण्यािा अचववकेी घटक वृप्रिगत होऊ पाहील. याउलट, स ज्ञ 
अचधकारशाहीच्या प्रकारामध्ये हा घटक कमी होऊ पाहील. अचधकारशाहीिा चवर्षय झालेला मन ष्ट्य ज्या 
प्रमािात अचधक समर्स होईल आचि त्याद्वारे ज्या प्रमािात अचधकारी व्यततीशी अचधकाचधक समान होईल, 
त्याि प्रमािात हा घटक कमी होऊ पाहील. 

 
स ज्ञ अचधकारशाही आचि अडर्ळा चनमाि करिारी अचधकारशाही याचं्यातील फरक हा फतत 

सापेक्ष फरक असतो. अगदी ग लाम आचि मालक याचं्या संबधंातही ग लामाच्या फायद्यािे असे घटक 
असताति. त्याला हव े असलेले चकमान अन्न आचि संरक्षि चमळते. ही गोष्ट त्याला मालकासाठी काम 
करावयास समर्स तरी बनचवते. याउलट, चशक्षक आचि चवद्यार्ी याचं्यात जेव्हा अगदी आदशस नाते असते, 
तेव्हाि आपल्याला त्याचं्या चहतसंबधंामंध्ये चवरोधािा सपूंिस अभाव असल्यािे आढळते. टोकािी अशी ही 
दोन उदाहरिे सोडली तर त्याचं्यामध्ये या दोन प्रकाराचं्या चमश्रिाने तयार होिाऱ्या अनेक श्रेिी आढळून 
येतात. उदा.- चगरिी कामगारािे आपल्या वचरिाशंी असलेले नाते, शतेकऱ्याच्या म लािे आपल्या 
वचडलाशंी असलेले नाते प्रकवा गृचहिीिे आपल्या पतीशी असलेले नाते. अशा रीतीने व्यवहारात 
अचधकारशाहीच्या दोन प्रकारािें चमश्रि झालेले असले, तरी ते दोन्ही प्रकार तत्त्वतः चभन्न असतात. एखाद्या 
व्यवहारामंध्ये अचधकारशाहीच्या कोित्या प्रकारािा चकती प्रभाव आहे, हे अचधकारशाहीच्या नेमतया 
स्ट्स्र्तीिे चवश्लेर्षि करूनि नेहमी ठरवाव ेलागते. 

 
अचधकारी म्हिजे त म्हालंा हे कराव े लागेल प्रकवा त म्हालंा हे करण्यािी परवानगी नाही, असे 

सागंिारी व्यतती वा संस्र्ाि असली पाचहजे, असे नाही. असे सागंिाऱ्या अचधकारशाहीला बाह्य 
अचधकारशाही, असे म्हिता येईल. परंत  कतसव्य, चववकेचनिा प्रकवा अहंिी वचरिता या नावाखालील 
आंतचरक अचधकारशाहीच्या स्वरूपातदेखील अचधकारशाही अवतरू शकते. खरे पहावयास गेले तर 
प्रॉटेस्टंट पंर्ापासून ते कान्टच्या तत्त्वज्ञानापयंत आध चनक चविारसरिीिा जो चवकास झालेला आहे, त्यािे 
वैचशष्ट्य म्हिजे बाह्य अचधकारशाहीच्या जागी आलेली आंतचरक अचधकारशाही, हे होय. उदयोन्म ख मध्यम 
वगाला जसजसे राजकीय चवजय चमळत गेले, तसतशी बाह्य अचधकारशाहीिी प्रचतिा ल प्त झाली आचि 
एकेकाळी बाह्य अचधकारशाहीला असलेले स्र्ान मानवाच्या स्वतःच्या चववकेचनिनेे प्राप्त केले. हा बदल 
म्हिजे स्वातंत्र्यािा चवजय, असे अनेक जिानंा वाटले. बाहेरून आलेल्या आदेशाचं्या प ढे झ किे (चनदान 
आध्यास्ट्त्मक बाबतींत), हे स्वतंत्र मानवाला साजेसे नाही, असे वाटू लागले. परंत  त्याच्या नैसर्थगक 
मनोवृत्तींिा चवजय आचि व्यततीच्या ब िी, इच्छा प्रकवा चववकेचनिा या एका भागाने चतच्या द सऱ्या भागावर 
म्हिजे स्वभावावर प्रस्र्ाचपत केलेले विसस्व, हेि नेमके स्वातंत्र्यािे सार आहे, असे वाटू लागले. परंत  
चववकेचनिादेखील बाह्य अचधकारशाहीइततयाि कठोरपिाने सत्ता गाजचवते, हे चवश्लेर्षि केले असता 
चदसून येते. चशवाय, अनेकदा असे चदसते की मानवाच्या चववकेचनिेने चदलेल्या आदेशािंा आशय हा 
अंततोगत्वा त्याच्या व्यस्ट्ततत्वाच्या गरजानंी चनयंचत्रत केलेला नसतो, तर नैचतक आदशांिी प्रचतिा प्राप्त 
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केलेल्या सामाचजक गरजानंी चनयचंत्रत केलेला असतो. चववकेचनििेी अचधकारशाही ही बाह्य 
अचधकारशाह्याचं्यापेक्षाही अचधक कठोर असू शकते. कारि, चववकेचनििेे आदेश हे आपले स्वतःिे आदेश 
आहेत, असे त्या मािसाला वाटत असते. मग तो स्वतःच्याि चवरुि बंड कसा बरे करू शकेल? 

 
अलीकडच्या काही दशकातं मात्र चववकेचनिेने आपले बरेिसे महत्त्व गमावले आहे. जिू काही 

व्यततीच्या जीवनात बाह्य अचधकारशाह्यानंाही महत्त्वािी भचूमका नाही आचि आंतचरक अचधकारशह्यानंाही 
महत्त्वािी भचूमका नाही, असे चदसू लागले आहे. प्रत्येक व्यतती ही पूिसपिे ‘स्वतंत्र’ बनली आहे. फतत चतने 
इतर लोकाचं्या कायदेशीर अचधकारामंध्ये ढवळाढवळ करता कामा नये. परंत  आपल्याला जे आढळते ते 
काहीसे असे की अचधकारशाही नाहीशी झालेली नसून चतने स्वतःला फतत अदृश्य बनचवलेले आहे. उघड 
अचधकारशाहीच्याऐवजी एक ‘अनाचमक’ अचधकारशाही राज्य कहीत आहे. चतने व्यवहारज्ञान, चवज्ञान, 
मानचसक आरोग्य, स्वस्र्ता व लोकमत यािंा वरे्ष घेतला आहे. ही अचधकारशाही जे स्वयंस्पष्ट आहे, 
त्याच्याखेरीज द सऱ्या कशािीही मागिी करीत नाही. ती सौम्य अशा अन नयाखेरीज द सरे दडपि वापरत 
नाही, असे चदसते. उदा.- आई आपल्या म लीला म्हिते, ‘त्या म लाबरोबर बाहेर जािे त ला आवडिार 
नाही, हे मला ठाऊक आहे.’ प्रकवा एकादी जाचहरात स िवत असते, ‘याि छापाच्या चसगारेट ओढा. 
त म्हालंा त्यािंा रं्डपिा आवडेल.’ आपल्या संपूिस सामाचजक जीवनाला प्रत्यक्षपिे व्यापिारे असे सूक्ष्म 
सूिनेिेि वातावरि या उदाहरिातूंन आढळते. अनाचमक अचधकारशाही ही उघड अशा अचधकारशाहीपेक्षा 
अचधक प्रभावी असते. कारि, चतच्यामध्ये आपल्याला एखादा आदेश चदलेला आहे व आपि त्यािे पालन 
करावयािे आहे. असा आपल्याला कधीही संशय येत नाही. बाह्य अचधकारशाहीमध्ये आदेश चदलेला आहे, 
हे स्पष्ट असते आचि तो कोिी चदलेला आहे, हेही स्पष्ट असते. आपि त्या अचधकारशाहीिी झगडू शकतो 
आचि या झगड्यामधून वैयस्ट्ततक स्वातंत्र्य आचि नैचतक धैयस यािंा चवकास होऊ शकतो. आता, आंतरीकृत 
अचधकारशाहीमध्ये आदेश जरी आंतचरक असला तरी तो दृश्य असतो. परंत  अनाचमक अचधकारशाहीमध्ये 
मात्र आदेश आचि आदेश देिारा हे दोघेही अदृश्य झाले आहेत. एखादा अदृश्य शत्रूने आपल्यावर भचडमार 
करावा, तशी स्ट्स्र्ती झाली आहे. ज्याच्यावर प्रचतहल्ला िढवावयािा असा कोिी मन ष्ट्य वा पदार्सि समोर 
चदसत नाही. 

 
आता एकाचधकारशाही स्वभावाच्या चवविेनाकडे प न्हा वळू. येरे् ज्या एका अत्यतं महत्त्वाच्या 

वैचशष्ट्यािा चनदेश करावयािा आहे, ते वैचशष्ट्य म्हिजे त्या स्वभावािा सते्तचवर्षयी असलेला दृचष्टकोि 
होय. एकाचधकारशाही स्वभाव असलेल्या मािसाच्या दृष्टीने जिू काही सामर्थयसशाली आचि सामर्थयसरचहत 
अशी दोनि प्रलगे अस्ट्स्तत्वात असतात. सते्तकडे पाचहल्याबरोबर त्याच्या मनात पे्रम, कौत क आचि 
शरिागतीिी चसिता या गोष्टी आपोआपि चनमाि होतात. मग ती सत्ता व्यततीिी असो वा ससं्रे्िी असो. 
चवचशष्ट सत्ता ही ज्या मूल्यािंा पाठप रावा करीत असते, त्या कोित्याही मूल्याकंडे पाहून त्याला सते्तिे 
आकर्षसि वाटत नसते. ती फतत सत्ता आहे, एवढ्याम ळेि त्याला चतिे आकर्षसि वाटत असते. ज्याप्रमािे 
सते्तम ळे त्याच्या मनात आपोआपि ‘पे्रम’ चनमाि केलेले असते, त्याप्रमािे सत्ताहीन लोक वा संस्र्ा 
याचं्याचवर्षयी त्याच्या मनात आपोआपि चतरस्कार चनमाि होतो. द बसल मािसू केवळ नजरेस पडावयािा 
अवकाश, की त्याच्यावर हल्ला करावा, त्याच्यावर विसस्व गाजवाव ेआचि त्यािा पािउतारा करावा, असे 
त्याला वाटते. इतर प्रकारिा स्वभाव असलेला एखादा मािूस असहाय मािसावर हल्ला करण्याच्या 
कल्पनेने देखील भयभीत होतो. याउलट, आपल्या अचधकारशाहीिा चवर्षय बनलेला मािूस चजतका अचधक 
असहाय बनलेला असेल, चततका अचधकारशाही स्वभावािा मािूस अचधक उते्तचजत होतो. 
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एकाचधकारशाही स्वभावाच्या एका वैचशष्ट्याने अनेक अभ्यासकािंी चदशाभलू केलेली आहे. 
अचधकारशाहीला आव्हान देण्यािी आचि ‘वरून’ आलेल्या कोित्याही प्रकारच्या दबावाबद्दल सतंाप व्यतत 
करण्यािी प्रवृत्ती, हे ते वैचशष्ट्य होय. कधी कधी हे आव्हान व्यस्ट्ततत्वाच्या संपूिस चित्रालाि झाकळून 
टाकते आचि शरिागती पत्करिाऱ्या प्रवृत्ती चदसेनाशा होतात. या प्रकारिा मािूस कोित्याही प्रकारच्या 
अचधकारशाहीचवरुि सतत बंड करत राहील. प्रत्यक्षात त्याच्या चहतसबंंधानंा प्रोत्साहन देिाऱ्या आचि 
अचजबात दडपि न आििाऱ्या अशा अचधकाऱ्याचवरुिही तो बंड करील. कधी कधी अचधकारशाहीबद्दलिा 
दृचष्टकोि द भगंलेला असतो. अशा प्रकारिे लोक एका अचधकाचरवगाचवरुि झगडा करतील. चवशरे्षतः त्या 
वगाजवळील सते्तच्या अभावाम ळे जर ते चनराश झालेले असतील, तर ते त्या वगाचवरुि झगडा करतील. 
त्यािवळेी प्रकवा कालातंराने ते द सऱ्या अचधकाचरवगाप ढे शरिागती पत्करतील. हा वगस आपल्या अचधक 
सामर्थयाम ळे प्रकवा मोठ्या आिासनाचं्याम ळे आपल्या आत्मपीडनप्रवृत्तींना सतं ष्ट करू शकेल. असे त्यानंा 
वाटत असते. शवेटी, असाही एक प्रकार आहे की ज्यामध्ये बंडखोर प्रवृत्ती पूिसपिे दडपल्या गेलेल्या 
असतात आचि जाचिविेे चनयंत्रि क्षीि झाल्यावरि त्या प्रकट होतात. प्रकवा, अचधकारशाहीिी सत्ता द बळी 
झाल्यानंतर आचि ती डळमळू लागल्यानंतर चतच्याचवर्षयी जो दे्वर्ष चनमाि होतो, त्या दे्वर्षामध्ये या बंडखोर 
प्रवृत्तींिी ओळख पटण्यािी शतयता असते. म्हिजेि त्यािंी ओळख पटण्यािी चिया ही बरीि उत्तरकालीन 
असते. पचहल्या प्रकारच्या व्यततीमध्ये बंडखोर प्रवृत्ती ही एकूि चित्राच्या कें िभागीि चदसते. त्याम ळे आपि 
सहजपिे असा चविास ठेवतो, की त्या व्यततींिी स्वभावरिना ही शरिागतीिी आत्मपीडनप्रवृत्ती 
असलेला जो प्रकार त्याच्या नेमकी चवरूि आहे. हे लोक म्हिजे जिू काही आत्यंचतक स्वातंत्र्यािे 
अचधिान घेऊन सवस प्रकारच्या अचधकारशाह्यानंा चवरोध करिारे लोक आहेत, असे आपल्याला वाटते. 
आपले आंतचरक स्वातंत्र्य व एकात्मता याचं्या पायावर उभे राहून, आपले स्वातंत्र्य व स्वावलंबन यािंी 
कोंडी करिऱ्या शततींशी लढा देिाऱ्या लोकासंारखे ते चदसतात. तर्ाचप, एकाचधकारशाही स्वभावाच्या 
मािसाने एकाचधकारशाहीशी चदलेला लढा हा तत्त्वतः आव्हानाच्या स्वरूपािा असतो. तो एक आपल्या 
हक्ािें प्रचतपादन करण्यािा आचि अचधकारशाहीशी झगडून आपल्या स्वतःच्या द बसलतेच्या भावनेवर मात 
करण्यािा प्रयत्न असतो. शरिागतीिी आकाकं्षा मात्र जाचिवते वा नेचिवते चशल्लक राहतेि. 
एकाचधकारशाही स्वभाव हा कधीही ‘िाचंतकारक’ नसतो. त्याला ‘बंडखोर’ म्हििेि मला आवडेल. 
वरवरिे चनरीक्षि करिाऱ्यानंा गोंधळवनू टाकिाऱ्या अनेक व्यतती व राजकीय िळवळी असतात. 
त्याचं्यामधील ‘आमलूाग्र स धारिावाद’ जाऊन त्याजागी कमालीिी एकाचधकारशाही आल्यािे चदसते आचि 
हा बदल अनाकलनीय वाटल्याम ळे ते चनरीक्षक गोंधळून जातात. मानसशास्त्रीय दृष्ट्या मात्र त्या व्यतती 
म्हिजे नम नेदार ‘बंडखोर’ असतात. 

 
एकाचधकारशाही स्वभावाच्या मािसािा जीवनाचवर्षयीिा आचि आपल्या समग्र तत्त्वज्ञानचवर्षयीिा 

दृचष्टकोि, हा त्याच्या भावचनक धडपडींनी चनधाचरत केलेला असतो. एकाचधकारशाही स्वभावािा मन ष्ट्य 
मानवी स्वातंत्र्याला मयादा घालिाऱ्या पचरस्ट्स्र्तीवर पे्रम करतो. स्वतःला चनयतीच्या हवाली करिे त्याला 
आवडते. तो ‘चनयती’ िा अर्स काय घेतो, हे त्याच्या सामाचजक दजावर अवलंबून असते. एखाद्या 
सैचनकाच्या दृष्टीने चनयती म्हिजे त्याच्या वचरिािी इच्छा वा लहर होय. तो आनंदाने चतच्या स्वाधीन होतो. 
छोया व्यावसाचयकाच्या दृष्टीने अर्सशास्त्रािे चनयम हीि त्यािी चनयती होय. संकटकाळ आचि वैभवकाळ 
या त्याच्या दृष्टीने मानवी प्रयत्नानंी बदलता येण्यासारख्या घटना नव्हेत. त्याच्या दृष्टीने या घटना म्हिजे 
एका उच्चतर शततीिा आचवष्ट्कार असून आपल्याला चतच्याप ढे झ काविे लागते. या उतरंडीच्या सवोच्च 
स्र्ानी असलेल्या लोकाचं्या दृष्टीनेही पचरस्ट्स्र्ती मलूतः चभन्न नसते. जो काही फरक असतो, तो आपि या 
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शततीला शरि जावयािे त्या शततीिा आकार व सवसमान्यता याचं्या बाबतीत असतो. अवलंबून राहण्यािी 
जी भावना, चतच्याबाबतीत नसतो. 

 
आपल्या स्वतःच्या जीवनाला प्रत्यक्षपिे चनचश्चत आकार देिाऱ्या शततींनाि तेवढे अपचरवतसनीय 

चनयती मानले जाते, असे नव्हे; तर ज्या शतती सवससामान्यपिे जीवनािे स्वरूप चनचश्चत करताना चदसतात, 
त्यानंी अपचरवतसनीय चनयती म्हटले जाते. जगात य िे होतात आचि मानवजातीच्या एका भागावर द सरा 
भाग राज्य करतो, ही चनयती आहे. गतकाळात नेहमी द ःखािे चजतके प्रमाि अस्ट्स्तत्वात होते, त्यापेक्षा ते 
कधीही कमी होऊ शकत नाही, ही चनयती आहे. चनयतीिे अनेक पितींनी चमर्थयासमर्सन करिे शतय आहे. 
तत्त्वज्ञानाच्या दृष्टीने ‘नैसर्थगक चनयम’ प्रकवा ‘मानवािे प्रारब्ध’ म्हिून, धार्थमक दृष्ट्या ‘ईिरेच्छा’ म्हिून 
आचि नैचतक दृष्ट्या ‘कतसव्य’ म्हिून चतिे चमर्थयासमर्सन करता येईल. ते कसेही असो, एकाचधकारशाही 
स्वभावाच्या मािसाला चनयती म्हिजे व्यस्ट्ततबाह्य अशी एक उच्चतर शतती आहे आचि व्यततीला चतच्याप ढे 
झ कण्याखेरीज द सरे काहीही करता येत नाही, असे नेहमी वाटत असते. एकाचधकारशाही स्वभावािा 
मन ष्ट्य भतूकाळािी पूजा करतो. जे काही पूवी होते, ते शाित काळापयंत राहील जे पूवी कधीही घडले 
नाही, त्यािी इच्छा करिे वा त्याच्यासाठी काम करिे, हा ग न्हा वा वडेेपिा आहे, असे त्याला वाटते. 
चनर्थमतीिा िमत्कार आचि चनर्थमती हा नेहमीि िमत्कार असतो–हा त्याच्या भावचनक अन भवाच्या 
आवातयाबाहेरिा असतो. 

 
धार्थमक अन भव म्हिजे अमयाद परावलंबनािा अन भव, ही जी श्लीरप्रिीर यानंी केलेली व्याख्या 

आहे, ती सवससामान्य आत्मपीडनप्रवृत्तीच्या अन भवािी व्याख्या आहे. परावलंबनाच्या या भावनेमध्ये 
पापसकंल्पना ही एक खास भचूमका पार पाडताना चदसते. सवस भावी चपढ्यानंा प्रभाचवत करिारी अशी आद्य 
पापािी संकल्पना म्हिजे एकाचधकारशाही अन भवािे एक खास वैचशष्ट्य होय. द सऱ्या कोित्याही 
प्रकारच्या मानवी अपयशाप्रमािेि नीतीच्या बाबतीतील अपयश हे देखील एक चनयती बनते आचि मानवािी 
चतच्यातून कधीही स टका होऊ शकत नाही. ज्याने कोिी एकदा पाप केले, तो लोखंडी साखळदंडानंी 
आपल्या पापाशी कायमिा जखडला जातो. मानवािी स्वतःिी कृती ही एक सत्ता बनते ती त्याच्यावर राज्य 
करते आचि त्याला कधीही स्वतंत्र होऊ देत नाही. प्रायचश्चत्ताम ळे अपराधाच्या पचरिामािंी तीव्रता कमी 
होऊ शकते. परंत  प्रायचश्चत्त हे कधीही अपराधािा प्रभाव पूिसपिे दूर करू शकत नाही. [अपराधातून स टका होऊ 
शकत नाही, ही कल्पना स्ट्व्हतटर ह्य गो यानंी Les Miserables मध्ये याव्हेटसच्या पात्राद्वारे अत्यंत प्रभावीपिे व्यतत केली आहे.] ‘त मिी पापे 
लालभडक असली, तरी ती बफासारखी श भ्र होतील’, हे येशूिे उद्गार एकाचधकारशाही तत्त्वज्ञानाच्या 
नेमके चवरुि आहेत. 

 
सवस प्रकारच्या एकाचधकारशाही चविारसरिींमध्ये एक सवससाधारि असे लक्षि आढळते. मानवािे 

स्वतःिे व्यस्ट्ततत्व, त्यािी आवडचनवड आचि त्याच्या इच्छा याचं्याहून बाह्य असलेल्या अशा शततींकडून 
त्याच्या जीवनािे स्वरूप चनधाचरत केले जाते, ही श्रिा म्हिजे ते लक्षि होय. या शततींना शरि गेल्याम ळेि 
स ख चमळण्यािी शतयता असते. मानवािी द बसलता हाि आत्मपीडनप्रवृत्तीच्या तत्त्वज्ञानािा म ख्य चवर्षय 
आहे, नाझी तत्त्वज्ञानािे सैिास्ट्न्तक चपतृत्व ज्याचं्याकडे जाते, त्याचं्यापैकी एक असलेल्या मोइलेर व्हॅन डेर 
ब्र क यानंी ही भावना अत्यतं स्पष्टपिे व्यतत केली आहे. ते चलचहतात, ‘सनातनी मन ष्ट्य हा अचरष्टावर, ते 
टाळण्याच्या बाबतीतील मानवाच्या द बसलतेवर, त्याच्या अपचरहायसतेवर आचि मूढ अशा आशावादी 
व्यततीला येिाऱ्या भीर्षि चनराशवेर चविास ठेवतो.’ [मॉलेर व्हॅन डेर ब्र क, Das Dritte Reich, Hanseatische Verlaganstalt, 

हॅग्ब गस, १९३१, पृिे-२२३, २२४.] चहटलरच्या लेखनात आपल्याला याि प्रवृत्तीिी अचधक उदाहरिे आढळतील. 
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एकाचधकारशाही स्वभावाच्या मािसाजवळ चियाशीलता, धैयस प्रकवा श्रिा यािंी उिीव नसते. परंत  
या ग िधमांिा त्याला अचभपे्रत असलेला अर्स शरिागतीसाठी न तळमळिाऱ्या लोकानंा त्यािंा जो अर्स 
अचभपे्रत असतो, त्याच्याहून पूिसपिे वगेळा असतो. एकाचधकारशाही स्वभाव असलेल्या मािसाच्या दृष्टीने 
चियाशीलता ही द बसलतेच्या मूलभतू भावनेमध्ये रूजलेली असते आचि त्यािी ती चियाशीलता त्या 
भावनेवर मात करण्यािा प्रयत्न करीत असते. या अर्ाने वापरलेल्या चियाशीलता या शब्दािा आपल्या 
स्वतःच्या व्यस्ट्ततमत्त्वाहून उच्चतर असलेल्या एखाद्या गोष्टीसाठी चिया करिे, असा अचभप्राय असतो. ही 
चिया ईिराच्या, भतूकाळाच्या, चनसगाच्या प्रकवा कतसव्यभावनेच्या नावाने केली जािे शतय आहे. परंत  
भचवष्ट्यकाळाच्या नावाने, जे अजून जन्मलेि नाही त्याच्या नावाने, ज्याच्याजवळ सत्ता नाही त्याच्या नावाने 
प्रकवा एकूिि जीवनाच्या नावाने, ही चिया कधीही केली जािार नाही. एकाचधकारशाही स्वभावािा मन ष्ट्य 
वचरि सते्तच्या आधारानेि चिया करण्यािे आपले सामर्थयस प्राप्त करतो. त्याच्या दृष्टीने या सते्तवर कधीही 
हल्ला करता येत नाही प्रकवा चतच्यात कधीही पचरवतसन होत नाही. अशा मािसाच्या दृष्टीने सते्तिा अभाव हे 
नेहमीि अपराध व न्यूनता यािें अिूक चिन्ह असते. ज्या अचधकारशाहीवर तो चविास ठेवतो, चतने 
द बसलतेिी चिन्हे दशसचवली तर त्याच्या मनात चतच्याचवर्षयी जी पे्रमािी व आदरािी भावना असते, चतिे 
चतरस्कार व दे्वर्ष याचं्यामध्ये रूपातंर होते. प्रस्र्ाचपत सते्तवर हल्ला तर करावयािा आचि अचधक बलवान 
अशा द सऱ्या एखाद्या शततीप ढे आपि गौि आहोत अशी भावना तर बाळगावयािी नाही, यासाठी आवश्यक 
असलेली ‘आिमक क्षमता’ त्याच्याजवळ नसते. 

 
एकाचधकारशाही स्वभावाच्या मािसािे धैयस म्हिजे तत्त्वतः चनयतीने प्रकवा चतच्या व्यस्ट्ततगत 

प्रचतचनधीने प्रकवा ‘नेत्याने’ मािसासाठी ठरवनू चदलेले द ःखभोग भोगण्यािे धैयस होय. तिार न करता 
यातना सोसिे हा त्यािा सवोच्च सदग ि होय–यातना नाहीशी करण्यािा प्रकवा चकमान ती कमी करण्यािा 
प्रयत्न करण्यासाठी लागिारे धैयस हा सद्ग ि नव्हे. एकाचधकारशाही स्वभाव असलेल्या मािसाच्या दृष्टीने 
चनयतीला बदलिे ही वीरता नसून चतला शरि जािे ही वीरता असते. 

 
अचधकारशाही ही जोपयंत समर्स आचि विसस्व गाजचविारी असते, तोपयंत त्यािी त्या 

अचधकारशाहीवर श्रिा असते. त्याच्या श्रिेिी म ळे ही शवेटी त्याच्या संशयामंध्ये रुजलेली असतात आचि 
त्या संशयािंी भरपाई करण्यािा प्रयत्न, हे त्याच्या श्रिेिे स्वरूप असते. वतसमानात फतत एक अंतःशतती 
या स्वरूपात जे अस्ट्स्तत्वात आहे, त्याला साकार करण्याच्या चियेतील स रचक्षत चविास, हा जर श्रिा या 
शब्दािा अर्स आपल्याला अचभपे्रत असेल, तर त्याच्याजवळ श्रिा नसतेि. एकाचधकारशाही तत्त्वज्ञान हे 
तत्त्वतः सापेक्षतावादी आचि शून्यवादी असते. प्रत्यक्षात मात्र हे तत्त्वज्ञान आपि सापेक्षतावाद प्रजकला 
आहे, असे नेहमी जोरदारपिे सागंत असते आचि चियाशीलतेिे प्रदशसन घडवीत असते. हे तत्त्वज्ञान 
आत्यंचतक चनराशा आचि श्रिेिा संपूिस अभाव यांच्यामागे रुजलेले असते आचि ते मािसाला शनू्यवादाकडे 
म्हिजेि जीवनाच्या नकाराकडे घेऊन जाते. [राउशप्रनग यानंी प ढील प स्तकात फॅचसझमच्या शनू्यवादी स्वरूपािे िागंले विसन 
चदले आहे–जमसनीज चरव्होल्य शन ऑफ चडस्रतशन, हाइनेमान, लंडन, १९३९.] 

 
एकाचधकारशाही तत्त्वज्ञानामध्ये समतेिी संकल्पना अस्ट्स्तत्वात नसते. आता, एकाचधकारशाही 

स्वभावािा मन ष्ट्य कधी कधी परंपरागत सवयीने प्रकवा आपल्या हेतंूना अन कूल असल्याम ळे समता या 
शब्दािा वापर करेलही. परंत  त्याच्या दृष्टीने या शब्दाला खराख रा अर्स प्रकवा वजन नसते. कारि, त्याच्या 
भावचनक अन भवाच्या आवातयाबाहेर असलेल्या अशा क ठल्यातरी गोष्टीशी तो शब्द संबि असतो. त्याच्या 
दृष्टीने जग हे सत्ता असलेल्या लोकानंी व सत्ता नसलेल्या लोकानंी बनलेले आहे वचरिानंी व कचनिानंी 
बनलेले आहे. आपल्या परपीडन आत्मपीडनप्रवृत्तींच्या आधारे तो फतत विसस्व प्रकवा शरिागती यािंाि 
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अन भव घेऊ शकतो. परंत  स्वतंत्र व दृढ एकात्मतेिा त्याला कधीही अन भव येत नाही. लैं चगक वा वाचंशक 
भेद ही त्याच्या दृष्टीने अपचरहायसपिे वचरिता व कचनिता यािंी चिन्हे असतात. असा गर्थभतार्स नसलेल्या 
भेदािी तो कल्पनाही करू शकत नाही. 

 
परपीडन–आत्मपीडनप्रवृत्तीिे आचि एकाचधकारशाही स्वभावािे विसन असहायतेच्या अत्यचधक 

अचतरेकी प्रकारािंा चनदेश करते. तसेि, चतततयाि प्रमािात अचतरेकी असलेल्या अशा असहायतेपासून 
पळून जाण्याच्या प्रकारािंाही चनदेश करते. पूजा वा विसस्व यािंा चवर्षय बनलेल्या पदार्ाशी 
सहजीवनात्मक नाते चनमाि करून हे पलायन केले जाते. 

 
या परपीडन आत्मपीडनप्रवृत्ती सवससामान्य आहेत, हे खरे. तरीदेखील फतत चवचशष्ट व्यतती आचि 

सामाचजक कट हेि नम नेदारपिे परपीडन-आत्मपीडनप्रवृत्तीिे आहेत, असे आपि मानू शकतो. तर्ाचप 
परावलंबनािा अचधक सौम्य असा एक प्रकार आहे. आपल्या संस्कृतीमध्ये तो इतका व्यापक (सवससामान्य) 
आहे, की केवळ काही अपवादात्मक व्यततींमध्येि त्यािा अभाव असल्यािे आढळते. या परावलंबनामध्ये 
परपीडन-आत्मपीडनप्रवृत्तींिे धोकादायक व चवकारी ग िधमस नसतात. परंत  आपल्या येर्ील चवविेनातून 
त्याला वगळता येिार नाही, इतके महत्त्व मात्र त्याला आहे. 

 
ज्यािें समग्र जीवन एका सूक्ष्म पितीने स्वबाह्य अशा एखाद्या शततीशी संबि झालेले असते, अशा 

मािसािंा मी येरे् चनदेश करीत आहे. [या सदंभात पहा-कॅरन हृनी, न्य ूवजे इन सायकोअ नॅॅलीचसस, केगन पलृ, लंडन, १९३९.] ते 
जे काही करतात, त्यानंा जे काही वाटते, प्रकवा ते जो काही चविार करतात, त्यापंकैी एकही गोष्ट अशी 
नसते, की जी या शततीशी कोित्या ना कोित्या पितीने संबि झालेली नसते. अशी शतती असलेल्या 
‘मािसाकडून’ ते संरक्षिािी अपेक्षा करतात. ‘त्याच्याकडून’ आपली काळजी घेतली जावी, अशी इच्छा 
करतात आचि त्याचं्या स्वतःच्या कृतींिे जे काही फळ असेल, त्याला देखील ‘तोि’ जबाबदार असल्यािे 
मानतात. आपल्या परावलंबनािी वस्त स्ट्स्र्ती ही चकत्येकदा अशी असते, की अवलंबून राहिाऱ्या 
मािसाला चतच्या अस्ट्स्तत्वािी म ळीि जािीव नसते. र्ोड्याशा परावलंबनािी अंध कशी जािीव असली तरी 
ज्या मािसावर वा सते्तवर तो अवलंबनू असतो, तो मािूस वा ती सत्ता बऱ्याि वळेा अस्पष्टि राहते. त्या 
सते्तशी चनगचडत असलेली अशी कोितीही चनचश्चत प्रचतमा नसते. त्या मािसािे संरक्षि करिे, त्याला मदत 
करिे, त्यािा चवकास साधिे, त्याच्या बरोबर राहिे आचि त्याला एकाकी टाकून कधीही न जािे, या 
चवचशष्ट स्वरूपािे कायस पार पाडिे हा त्या सते्तिा प्रम ख ग िधमस असतो. जो कोिी ‘क्ष’ या ग िधमांनी य तत 
असेल, त्याला अद भ त साहाय्यक म्हिता येईल. अर्ात, बऱ्याि वळेा या ‘अद भ त साहाय्यकाला’ मूतस 
स्वरूप चदले जाते. ईिर प्रकवा एखादा चसिान्त या स्वरूपात तो कस्ट्ल्पला जातो प्रकवा आपल्या 
आईवचडलापंैकी एक जि, पती, पत्नी वा वचरि अशा वास्तव व्यततींच्या स्वरूपात तो कस्ट्ल्पला जातो. 
जेव्हा वास्तव व्यतती अद भ त साहाय्यकािी भचूमका स्वीकारतात, तेव्हा त्याचं्याजवळ अद भ त ग िधमस आहेत 
असे मानले जाते, हे ध्यानात घेिे महत्त्वािे आहे. तसेि, त्यानंा जे काही माहात्म्य असते ते त्यानंा अद भ त 
साहाय्यकािे मूतस रूप कस्ट्ल्पल्याम ळे प्राप्त झालेले असते, हेही ध्यानात घेतले पाचहजे. अद भ त 
साहाय्यकाला मूतस रूप देण्यािी ही प्रचिया चजला ‘पे्रमात पडिे’ म्हितात, त्या चियेमध्ये वारंवार आढळून 
येते. अद भ त साहाय्यकाशी असा प्रकारिा संबंध असलेला मािसू त्या साहाय्यकाला रततामासंाच्या 
स्वरूपात प्राप्त करू इस्ट्च्छतो. बह धा लैं चगक इच्छावंर आधारलेल्या अशा कोित्या ना कोित्या कारिाने 
द सरा एखादा मन ष्ट्य अद भ त ग िधमांनी य तत असल्यािे या मािसाला वाटते. मग हा मािूस त्या द सऱ्या 
मािसाला एका अशा व्यततीच्या स्वरूपात पाहू लागतो, की चजच्याशी आपले सवस आय ष्ट्य संबि आहे आचि 
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चजच्यावर ते अवलंबून आहे, असे त्याला वाटते. द सरा मन ष्ट्यही पचहल्या मािसाच्या बाबतीत अनेकदा तेि 
करतो आचि त्याम ळे पचरस्ट्स्र्तीत काही फरक पडत नाही. हे नाते ‘खऱ्याख ऱ्या पे्रमािे’ आहे, ही समजूत 
दृढ व्हावयास त्याम ळे मदत होते, इतकेि. 

 
अद भ त साहाय्यकािी ही जी गरज वाटते, चतिा मनोचवश्लेर्षिाच्या पितीमधील प्रयोगसदृश 

पचरस्ट्स्र्तीमध्ये अभ्यास करता येतो. ज्या मािसािे मनोचवश्लेर्षि केले जाते त्याला मनोचवश्लेर्षि करिाऱ्या 
मािसाचवर्षयी एक दृढ आसतती वाटू लागल्यािे अनेकदा आढळते. त्यािे वा चतिे समग्र जीवन, सवस 
चिया, चविार, आचि भावना या गोष्टी मनोचवश्लेर्षि करिाऱ्या मािसाशी संबि होतात. ज्यािे 
मनोचवश्लेर्षि केले जाते, तो कळत न कळत स्वतःला चविारतो तो (मनोचवश्लेर्षि करिारा) याम ळे ख श 
होईल का त्याम ळे नाराज होईल का त्याला हे मान्य होईल का त्या गोष्टीसाठी तो माझी कानउघाडिी 
करेल का पे्रमसबंंधामध्ये एखादा मािूस द सऱ्या एखाद्या मािसािी सार्ीदार म्हिून चनवड करतो. त्या 
चवचशष्ट मािसावर जे पे्रम केले जाते, ते तो मन ष्ट्य ‘तो’ आहे म्हिनूि, यािा प रावा म्हिून चनवडीिी ती 
घटना उपय तत ठरते. परंत  मनोचवश्लेर्षिाच्या पचरस्ट्स्र्तीमध्ये हा भ्रम योग्य मानता येत नाही. कमालीच्या 
चभन्न स्वभावािे लोक हे कमालीच्या चभन्न असलेल्या मनोचवश्लेर्षकाचंवर्षयी त्याि भावना बाळगू लागतात. हे 
नाते पे्रमासारखे वाटते. अनेकदा त्याच्याबरोबर लैं चगक इच्छािें अस्ट्स्तत्वही आढळते. परंत  तरी देखील हे 
नाते तत्त्वतः मतूस बनचवलेल्या अद भ त साहाय्यकाबरोबरिे नाते असते. ही भचूमका समाधानकारक रीत्या 
पार पाडण्यास मनोचवश्लेर्षक समर्स असतो, हे उघड आहे. मूतस स्वरूपातील अद भ त साहाय्यकािा शोध 
घेिाऱ्या मािसासाठी ही भचूमका पार पाडावयािी असते. कोिता ना कोिता अचधकार असलेले (डॉतटर, 
मंत्री, चशक्षक) असे द सरे काही लोकही अशा प्रकारिी भचूमका पार पाडतात. 

 
एखादा मन ष्ट्य स्वतःला अद भ त साहाय्यकाशी जे उखडून टाकतो, त्यािी काही कारिे असतात. 

सहजीवनाच्या ज्या पे्ररिा असतात, त्याचं्या म ळाशीही काही कारिे असल्यािे आपल्याला आढळले आहे. 
ताचत्त्वक दृष्ट्या ही दोन्ही प्रकारिी कारिे एकि असतात. एकाकी उभे राहण्यािी अक्षमता आचि आपल्या 
स्वतःच्या व्यस्ट्ततगत अतंःशततींना पूिसपिे आचवष्ट्कृत करण्यािी अक्षमता, हीि ती कारिे होत. परपीडन–
आत्मपीडन–प्रवृत्तींमध्ये या अक्षमतेमधून एक प्रवृत्ती चनमाि होते. अद भ त साहाय्यकावर अवलंबनू 
रहावयािे आचि त्याद्वारे आपल्या व्यस्ट्ततत्वापासून स टका करून घ्यावयािी ही ती प्रवृत्ती होय. मी आता 
ज्यािे चवविेन करीत आहे, त्या परावलंबनाच्या सौम्य प्रकारामध्ये मात्र या प्रवृत्तीमधून फतत मागसदशसन व 
संरक्षि यािंी इच्छाि चनमाि होते. अद भ त साहाय्यकाशी असलेल्या संबधंािी तीव्रता ही आपल्या स्वतःच्या 
बौचिक, भावचनक आचि ऐचंिय अंतःशततींना उस्फूतसपिे आचवष्ट्कृत करण्यािी जी क्षमता चतच्या व्यस्त 
प्रमािात असते. द सऱ्या शब्दात सागंावयािे झाले तर आपिालंा जीवनाकडून जे काही चमळचवण्यािी 
साहाय्यकाकडून चमळेल, अशी आपि इच्छा करतो. जसजसे हे अचधक प्रमािात घडते, तसतसे जीवनािे 
कें ि हे आपल्या स्वतःच्या व्यस्ट्ततत्वापासून अद भ त साहाय्यक आचि तर तो आपल्या हातून चनसटू नये 
म्हिून ‘त्यािा’ उपयोग कसा करून घ्यावयािा, हा प्रश्न उरतो. आपल्याला जे हव े ते करण्यास त्याला 
कसे प्रवृत्त करावयािे, हा प्रश्न उरतो. एवढेि नव्हे, तर ज्या गोष्टीला आपि स्वतः जबाबदार आहोत त्या 
गोष्टीला तो जबाबदार ठरेल हे कसे घडवनू आिावयािे, हा प्रश्न उरतो. 

 
याहून अचधक टोकािी अशी काही उदाहरिे असतात. अशा मािसािे समग्र जीवन हे जवळजवळ 

पूिसपिे ‘त्यािा’ उपयोग कसा करून घ्यावयािा, याचवर्षयीच्या प्रयत्नानंी भरलेले असते. यासाठी लोक 
वगेवगेळी साधने वापरतात. काही जिाचं्या दृष्टीने आज्ञाधारकपिा, तर काहीजिाच्या दृष्टीने ‘िागं लपिा’ 
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आचि इतर काही जिाचं्या दृष्टीने यातना, हे असा उपयोग करून घेण्यािे म ख्य साधन असते. आपल्याला 
असे चदसून येते, की एकही अन भव, चविार प्रकवा भावना अशी नाही, की जी ‘त्यािा’ फायदा घेण्याच्या 
गरजेने चकमान रंगलेली नाही. द सऱ्या शब्दातं सागंावयािे झाले तर, कोितेही मानचसक कृत्य हे खऱ्या 
अर्ाने उत्स्फूतस वा स्वतंत्र नसते. हे परावलंबन उत्स्फूतसतेिी जी कोंडी झालेली असते, चतच्यातून चनमाि 
होते आचि त्यािवळेी ते अशा कोंडीच्या चनर्थमतीला कारिभतूही होते. हे परावलंबन चवचशष्ट प्रमािात 
स रचक्षतता तर चमळवनू देतेि, परंत  ते द बसलतेिी भावना व बंधन यामध्येही पचरित होते. जोपयंत अशी 
स्ट्स्र्ती असते तोपयंत अद भ त साहाय्यकावर अवलंबनू असलेल्या मािसालाि आपि ‘त्यािे’ ग लाम 
आहोत असे वाटते. बऱ्याि वळेा हे नकळत घडत असले तरी तो मन ष्ट्य ‘त्याच्या’ चवरुि कमीजास्त 
प्रमािात बंड करीत असतो. स रचक्षतता आचि स ख चमळचवण्यासाठी ज्या मािसावर आपल्या आशा 
चखळलेल्या असतात, नेमतया त्याि मािसाचवरुि होिारी ही बंडखोरी नव ेसंघर्षस चनमाि करते. आपि 
‘त्याला’ गमवायिे नसेल तर ही बंडखोरी दडपलीि पाचहजे, असे त्याला वाटते. परंत  या नात्यामध्ये जी 
स रचक्षतता चमळचवण्यािा प्रयत्न केला जात असतो, त्या स रचक्षततेलाि अंतयामीिा हा चवरोध अखंडपिे 
धोका चनमाि करीत असतो. 

 
अद भ त साहाय्यकाला प्रत्यक्ष एखाद्या मािसाच्या रूपात साकार केलेले असेल आचि त्याच्याकडून 

केल्या गेलेल्या अपेक्षा पूिस करण्याच्या बाबतीत तो कमी पडत असेल तर मािसाच्या मनात नैराश्य चनमाि 
होते. अशा प्रकारे केल्या जािाऱ्या अपेके्षिे स्वरूप भ्रमात्मक असल्याम ळे कोिताही प्रत्यक्ष मािसू हा 
अपचरहायसपिे नैराश्य चनमाि करिाराि ठरतो. मग या नैराश्याच्या जोडीला आपि त्यािी ग लामचगरी 
पत्करली, या भावनेतून चनमाि होिाऱ्या सतंापािी भर पडते. हे नैराश्य आचि हा संताप याचं्याम ळे 
अखंडपिे संघर्षस चनमाि होतात. या संघर्षांिा पचरिाम म्हिून कधी कधी ती दोन मािसे एकमेकापंासून 
अलगि होतात. त्याच्या पाठोपाठ बह धा द सऱ्या व्यततीिी चनवड केली जाते. आचि अद भ त 
साहाय्यकाकडून ज्या ज्या अपेक्षा केल्या जातात, त्या त्या सवस अपेक्षा या द सऱ्या व्यततीने पूिस कराव्यात, 
अशी इच्छा केली ‘जीवन’ हे असेि असते असे मानून संन्यस्त वृत्ती धारि करते. योग्य अशा अद भ त 
साहाय्यकािी चनवड न केल्याम ळे त्याला अपयश आले, असे नाही; तर मािसाला आपल्या स्वतःच्या 
उत्स्फूतस चियाशीलतेने जे स्वतःि प्राप्त करिे शतय असते, ते एका अद भ त शततीिा उपयोग करून 
चमळचवण्यािा तो प्रयत्न करतो आचि या प्रयत्नािा प्रत्यक्ष पचरिाम म्हिजे आपले अपयश, हे त्याच्या 
ध्यानात येत नाही. 

 
स्वबाह्य अशा एखाद्या पदार्ावर आय ष्ट्यभर अवलंबनू राहाण्यािी घटना फ्रॉईडने पाचहलेली आहे. 

लहानपिीि आईवचडलाबंरोबर जडलेल्या व तत्त्वतः लैं चगक स्वरूपाच्या बधंनािंा आय ष्ट्यभर िाललेला 
सलग प्रवाह, या स्वरूपात त्याने या घटनेिे स्पष्टीकरि केले आहे. वस्त तः, या घटनेने त्याला इतके 
प्रभाचवत केले आहे, की ईचपडस गंड हा सवस मज्जाचवकृतींिा गाभा आहे, असे त्याने ठामपिे प्रचतपाचदले 
आहे. तसेि, ईचपडस गंडावर यशस्वी मात करिे ही स्वस्र् चवकासािी म ख्य समस्या आहे, असेही त्याने 
ठामपिे साचंगतले आहे. 

 
ईचपडस गंड ही मानसशास्त्रातील मध्यवती घटना आहे, असे फ्रॉईडने मानले. त्याने लावलेला हा 

मानसशास्त्रातील अत्यंत महत्त्वािा शोध आहे. परंत  त्यािे यर्ोचित स्पष्टीकरि करण्यात तो यशस्वी 
झालेला नाही. आता हे खरे आहे, की आईवडील आचि म ले याचं्यामधील लैं चगक आकर्षसिािी घटना ही 
जरूर अस्ट्स्तत्वात असते. तसेि, चतच्यातून चनमाि होिारे संघर्षस हे कधी कधी मज्जाचवकृतीच्या वाढीला 



 अनुक्रमणिका 

कारिीभतू होतात. परंत  तरी देखील लैं चगक आकर्षसि आचि त्याच्यातून चनमाि होिारे संघर्षस हे काही 
म लानंा आईवचडलाचंवर्षयी वाटिाऱ्या आकर्षसिातील म ख्य घटना नव्हेत. जोपयंत मूल लहान असते, 
तोपयंत ते अगदी स्वाभाचवकपिे आईवचडलावंर अवलंबून असते; परंत  हे परावलंबन म लाच्या स्वतःच्या 
उत्स्फूतसतेला चनयंचत्रत करिारे आहे असे त्यातून सूचित होतेि, असे नाही. तर्ाचप, जेव्हा आईवडील 
समाजािे प्रचतचनधी या नात्याने म लािी उत्स्फूतसता व स्वातंत्र्य यानंा दडपून टाकण्यास स रूवात करतात, 
तेव्हा वाढत असलेल्या म लाला आपि आपल्या पायावंर उभे राहण्यास असमर्स आहोत, असे अचधकाचधक 
प्रमािात वाटू लागते. म्हिूनि ते मूल अद भ त साहाय्यकािा शोध घेऊ लागते आचि अनेकदा 
आईवचडलानंाि ‘त्याच्या’ मूतस रूपात पाहू लागते. कालातंराने ते आपल्या भावना द सऱ्या कोिाकडे तरी 
वळवते. उदाहरिार्स–चशक्षक, पती प्रकवा मनोचवश्लेर्षक याचं्याकडे. तसेि, अचधकारशाहीच्या अशा 
प्रतीकाशी सबंि असण्यािी गरज ही आईवचडलापंकैी एकाचवर्षयी वाटिाऱ्या मूळच्या लैं चगक आकर्षसिाच्या 
सलग प्रवाहाने चनमाि झालेली नसते तर म लािी चवकसनशीलता व उत्स्फूतसता यानंा केलेल्या 
अडर्ळ्यातून व त्यातून उत्पन्न झालेल्या प्रितेमधून चनमाि झालेली असते. 

 
प्रत्येक मज्जाचवकृती आचि स्वस्र् चवकास याचं्या मध्यवती अशा प्रम ख भागािे चनरीक्षि केले असता 

आपल्याला जे काही आढळते, ते म्हिजे स्वातंत्र्य आचि स्वावलंबन यासंाठी केलेली धडपड होय. अनेक 
स्वस्र् व्यततींच्या दृष्टीने या धडपडीिा शवेट त्यानंी केलेल्या आपल्या व्यस्ट्ततत्वाच्या संपूिस त्यागामध्ये 
होतो. यािा पचरिाम म्हिून त्यािें उत्कृष्ट रीतीने समायोजन होऊन जाते आचि ते स्वस्र् आहेत, असे 
मानले जाते. मज्जाचवकृत व्यतती मात्र अशी असते की, चजने संपूिस शरिागतीच्या कल्पनेशी लढा देण्यािे 
काम सोडलेले नसते. परंत  त्यावळेीि ही व्यतती अद भ त साहाय्यकाच्या प्रचतमेशी चनबि झालेली असते–
मग ‘त्याने’ कोितेही रूप वा आकार धारि केलेला असो. त्यािी मज्जाचवकृती म्हिजे मलूभतू असे 
परावलंबन आचि स्वातंत्र्यािा शोध याचं्यामधील संघर्षस सोडचवण्यासाठी केलेला प्रयत्न, या भावनेनेि नेहमी 
त्या मज्जाचवकृतीकडे पाचहले पाचहजे. अर्ात तो प्रयत्न प्राम ख्याने अयशस्वी स्वरूपािा असतो. 
 

२ णवध्वंसकता 
 

परपीडन–आत्मपीडन प्रवृत्ती आचि चवध्वसंकता यािें बऱ्याि प्रमािात परस्परचमश्रि झालेले 
असते. परंत  तरीही त्याचं्यातील वगेळेपिा ध्यानात घेतला पाचहजे, यािा आम्ही यापूवीि चनदेश केलेला 
आहे. चवध्वमसकता ही वगेळी आहे, कारि आपल्या चवर्षयाबरोबरिे चियाशील वा चनस्ट्ष्ट्िय सहजीवन हे 
चतिे ध्येय नसते. उलट, आपल्या चवर्षयाला नष्ट करिे, हा चतिा उदे्दश असतो. या चवध्वसंकतेिी म ळे 
देखील व्यततीगत द बसलता व एकाकीपिा याचं्या असह्यतेत रुजलेली असतात. माझ्याहून बाह्य अशा 
जगाच्या त लनेने मी द बसल आहे अशा प्रकारिी जी भावना, चतच्यापासून मला स टका चमळवावयािी असते. 
त्या बाह्य जगािा नाश करून मी ही स टका करून घेऊ शकतो. आता हे खरे आहे, की त्या जगाला नष्ट 
करण्यात जर मी यशस्वी झालो, तर मी एकाकी होतो, अलग पडतो. परंत  माझा हा अलगपिा भव्य 
असतो. या एकाकीपिामध्ये राहिाऱ्या मला माझ्याहून बाह्य असलेल्या पदार्ािी जबरदस्त शतती चिरडून 
टाकू शकत नाही. त्या जगािा चवध्वसं म्हिजे त्या जगाने मला चिरडून टाकू नये म्हिून मी केलेला 
शवेटिा व जवळजवळ जीवावरिाि प्रयत्न होय. आपल्या चवर्षयाला चगळंकृत करिे हे परपीडनप्रवृत्तीिे, 
तर त्याला नष्ट करिे हे चवध्वसंकतेिे उचद्दष्ट असते. परपीडनप्रवृत्ती अिसूारख्या छोया व्यततीला इतरावंर 
विसस्व प्राप्त करून देऊन समर्स बनव ू पाहते. चवध्वसंकता ही बाहेरून येिारी कोितीही भीती चशल्लक 
ठेवीत नाही आचि त्याद्वारे व्यततीला समर्स बनव ूपाहते. 
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आपल्या समाजचित्रातील व्यस्ट्ततगत संबंधािें चनरीक्षि करिाऱ्या कोिाच्याही मनावर सवसत्र 
आढळिाऱ्या चवध्वसंकतेिे प्रमाि ठसल्याखेरीज राहिार नाही. तसे पहावयास गेले तर बऱ्याि अंशी चतच्या 
अस्ट्स्तत्वािी जािीवि नसते. परंत  चवचवध मागांनी चतिे चमर्थयासमर्सन मात्र केले जाते. वस्त तः अशी एकही 
गोष्ट नाही, की चजिा चवध्वसंकतेच्या चमर्थयासमर्सनासाठी उपयोग केला जात नाही. पे्रम, कतसव्य, 
सदसचद्ववकेब िी आचि देशभतती या गोष्टी इतरानंा प्रकवा स्वतःला नष्ट करण्याच्या सबबी म्हिनू 
वापरण्यात आल्या आहेत आचि येत आहेत. तर्ाचप, चभन्न स्वरूप असलेल्या दोन चवध्वसंक प्रवृत्ती एका 
चवचशष्ट पचरस्ट्स्र्तीतून चनमाि होिाऱ्या असतात. या प्रवृत्ती आपल्यावर झालेल्या हल्ल्यािंी प्रचतचिया म्हिून 
चनमाि होतात. हे हल्ले आपल्या स्वतःच्या वा इतराचं्या जीवनावर, एकात्मतेवर प्रकवा आपि चजच्याशी 
एकरूप झालेले असतो, अशा चविारसरिीवर करण्यात आलेले असतात. चवध्वसंकतेिा हा प्रकार म्हिजे 
आपल्या जीवनािे अस्ट्स्तत्व चसि करण्यासाठी केलेली स्वाभाचवक व आवश्यक अशी घटना होय. 

 
परंत  आम्ही येरे् चजिे चवविन करीत आहोत, ती चवध्वसंकता म्हिजे ही अशी चववकेाचधचित 

वैरभावना नव्हे. चववकेाचधचित वैरभावनेलाि आपि ‘प्रचतचियात्मक’ वैरभावनाही म्हिू शकू. आम्हालंा येरे् 
अचभपे्रत असलेली चवध्वसंकता म्हिजे मािसामध्ये सदैव रेंगाळत असलेली आचि जिू काही व्यतत 
होण्यासाठी संधीिी वाटि पाहिारी अशी प्रवृत्ती असते. चवध्वसंकतेच्या आचवष्ट्काराला वस्त चनि असे कारि 
नसेल, तर आपि त्या चवध्वसंक वृत्तीच्या मािसाला मानचसक वा भावचनक दृष्ट्या रुग्ि समजतो. (स्वतः 
तो मन ष्ट्य मात्र बह धा कोित्या ना कोित्या प्रकारिे चमर्थयासमर्सन उभे करतो.) परंत  बह तेक 
उदाहरिामंधून चवध्वसंक भावनावगेािें चमर्थयासमर्सन एका चवचशष्ट पितीने केलेले असते. चतिा पचरिाम 
म्हिून चनदान द सरे काही लोक प्रकवा एक संपूिस समाजगट हा त्या चमर्थयासमर्सनात सहभागी होतो. अशा 
रीतीने त्या गटातील व्यततीला हे समर्सन ‘वास्तव’ असल्यािे भासचवले जाते. परंत  अचववकेी चवध्वसंकतेिे 
लक्ष्य वा चवर्षय होिाऱ्या व्यतती आचि त्यािंी चनवड करण्यामागे असलेली चवचशष्ट कारिे, यानंा फतत 
द य्यम महत्त्व असते. वस्त तः चवध्वसंक भावनावगे म्हिजे व्यततीच्या अतंयामी असलेला असा एक चवकार 
असतो आचि हे भावनावगे एखादे लक्ष्य गाठण्यामध्ये नेहमीि यशस्वी होतात. आता काही कारिाने द सरी 
कोिी मािसे जर या व्यततीच्या चवध्वसंकतेिे लक्ष्य बनू शकली नाहीत, तर ती स्वतः तरी सहजगत्याि 
चतिे लक्ष्य बनू शकते. जेव्हा हे ठळक प्रमािात घडून येते, तेव्हा बह धा शारीचरक आजारपि चनमाि होते 
आचि आत्महत्येिा प्रयत्नही केला जाऊ शकतो. 

 
व्यततीला ज्या पदार्ांच्या बरोबर आपली त लना करावी लागते, त्या सवस पदार्ांना नष्ट करिे हे 

चवध्वसंकतेिे ध्येय असते म्हिूनि चवध्वसंकता म्हिजे द बसलतेच्या असह्य भावनेपासून केलेले पलायन, असे 
आम्ही गृहीत धरले आहे. परंत  मानवी वतसनामध्ये चवध्वसंक प्रवृत्ती जी जबरदस्त भचूमका पार पाडतात, ती 
पाहता हे स्पष्टीकरि प रेसे आहे असे वाटत नाही. ज्या पचरस्ट्स्र्तीतून एकाकीपिा व द बसलता या गोष्टी 
चनमाि होतात, तीि पचरस्ट्स्र्ती चवध्वसंकतेच्या इतर दोन कारिानंा जन्म देते. प्रिता आचि जीवनाला 
झालेला प्रचतरोध ही ती दोन कारिे होत. प्रितेच्या भचूमकेचवर्षयी फारसे सागंण्यािी गरज नाही. महत्त्वपूिस 
अशा (भौचतक आचि भावचनक) चहसंबधंाचं्या बाबतीत चनमाि झालेली कोितीही धास्ती प्रितेला जन्म देते; 
[पहा–न्यू वेज इन सायकोनॅचलचसस या गं्रर्ात कॅरन हॉनी यानंी केलेले या म द्द्यािे चवविेन; केगन पॉल, लंडन १९३९.] आचि चवध्वसंक 
प्रवृत्ती म्हिजे अशा प्रितेचवरुि चनमाि झालेली अत्यतं सवससाधारि अशी प्रचतचिया होय. ही धास्ती एका 
चवचशष्ट पचरस्ट्स्र्तीमध्ये चवचशष्ट लोकाचं्याकडून मयाचदत केली जािे शतय असते. अशा उदाहरिात त्या 
लोकाचं्या रोखाने चवध्वसंकता चनमाि होते. ही प्रिता कायमिीही असू शकते. चतततयाि कायम स्वरुपाच्या 
एका भावनेतून ती चनमाि झालेली असते. बाह्य जगािी आपल्याला धास्ती आहे, अशा स्वरूपािी ती भावना 
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असते. कायम स्वरूपाच्या अशा या प्रितेिी त्या व्यततीला मात्र जािीव असेलि असे नाही. एकाकी व द बसल 
व्यततीच्या स्ट्स्र्तीमधून ही कायम स्वरूपािी प्रिता चनमाि होते. ही प्रिता म्हिजे व्यततीमध्ये वृप्रिगत 
होिाऱ्या चवध्वसंकतेच्या सिंयािे आिखी एक उगमस्र्ान होय. 

 
न कतेि मी ज्याला जीवनाला केलेला प्रचतरोध असे म्हटले, ते त्याि मलूभतू पचरस्ट्स्र्तीतून चनमाि 

झालेले आिखी एक महत्त्वािे फचलत होय. आपल्या ऐंचिय, भावचनक आचि बौचिक अंतःशततींना साकार 
करण्याच्या बाबतीत एकाकी आचि द बसल व्यततीिी कोंडी झालेली असते. या शततींना अशा प्रकारे साकार 
करण्यासाठी आवश्यक असलेली आंतचरक स रचक्षतता आचि उत्स्फूतसता त्या व्यततीच्या चठकािी नसते. 
आनंद आचि स ख याचं्यावर लादलेल्या सासं्कृचतक ताबूंम ळे (चनरे्षधामं ळे) या आंतचरक कोंडीिी तीव्रता 
वाढते. हे सासं्कृचतक ताबू धमामध्ये प्रिचलत असलेल्या ताबूंसारखे असतात; स धारिेिी िळवळ ज्या 
कालखंडात झाली त्या कालखंडापासून मध्यमवगाने जपलेल्या िालीरीतींमधील ताबूंसारखे असतात. 
आजकाल बाह्य ताबू हे अक्षरशः नाहीसे झाले आहेत; परंत  ऐचंिय स खाला जािीवपूवसक मान्यता चमळालेली 
असूनही आतंचरक कोंडी मात्र प्रबळि राचहलेली आहे. 

 
जीवनाला केला जािारा प्रचतरोध आचि चवध्वसंकता याचं्यातील नात्यािी ही समस्या फ्रॉईडने 

हाताळली आहे. त्याच्या चसिान्तािे चवविेन करीत असतानाि आम्हालंा आमच्या स्वतःच्या काही सूिना 
माडंता येतील. 

 
लैं चगक पे्ररिा आचि आत्मसरंक्षिािी पे्ररिा या मानवी वतसनाच्या दोन मलूभतू पे्ररिा आहेत, असे 

फ्रॉईडिे मूळिे प्रमेय होते. आपल्या या मूळच्या प्रमेयात आपि चवध्वसंक भावनावगेािंा प्रभाव व महत्त्व 
याचं्याकडे द लसक्ष केले होते, हे फ्रॉईडच्या ध्यानात आले. कालातंराने, चवध्वसंक प्रवृत्ती या लैं चगक 
प्रवृत्तींइततयाि महत्त्वाच्या आहेत, हे त्याने मान्य केले आचि प ढे त्याने असे प्रमेय माडंले, की मानवामध्ये 
दोन मूलभतू पे्ररिा आढळतात : जीवनाकडे प्रवृत्त झालेली आचि कमीजास्त प्रमािात लैं चगक 
चवर्षयभावनेशी एकरूप असलेली अशी एक पे्ररिा आचि जीवनािा प्रत्यक्ष नाश करून टाकण्यािे ध्येय 
असलेली मृत्यिूी सहजपे्ररिा, ही द सरी पे्ररिा होय. या मृत्य पे्ररिेिे लैं चगक उत्साहशततीशी चमश्रि होऊ 
शकते आचि त्यानंतर स्वतःच्या चवरूि प्रकवा स्वबाह्य अशा वस्तंूच्या चवरूि ती रोखली जाऊ शकते, असे 
त्याने प्रचतपादन केले. त्याने असेही प्रचतपादन केले, की ही मृत्य पे्ररिा सवस चजवतं प्राण्यांना अंगभतू 
असलेल्या जैचवक ग िधमामध्ये रुजलेली असते आचि त्याम ळे ती जीवनािा एक आवश्यक व अपचरवतसनीय 
भाग बनलेली असते. 

 
मृत्य पे्ररिेिे हे प्रचतपादन करताना चवध्वसंक प्रवृत्तींिे पूिस महत्त्व ध्यानात घेतलेले आहे; त्याम ळे 

एवढ्या बाबतीत हे प्रमेय समाधानकारक आहे. फ्रॉईडच्या प्रारंभीच्या चसिातंामध्ये हे महत्त्व द लस चक्षलेले 
होते. परंत  हे प्रमेय जैचवक स्पष्टीकरि अवलंबनू राहते आचि याबाबतीत ते असमाधानकारक आहे. कारि 
चवध्वसंकतेिे प्रमाि व्यततीव्यततींमध्ये आचि समाजातील वगेवगेळ्या गटामंध्ये अत्यंत चभन्न असते, या 
वस्त स्ट्स्र्तीकडे हे जैचवक स्पष्टीकरि प रेसे लक्ष देत नाही. फ्रॉईडिी गृहीतके बरोबर असती तर इतराचं्या 
वा स्वतःच्या चवरूि असलेल्या चवध्वसंकतेिे प्रमाि कमीजास्त स्वरूपात कायम असते, असे आपिासं 
गृहीत धराव ेलागले असते. परंत  आपल्याला जे काही आढळते, ते याच्या अगदी चवरूि असते. आपल्या 
संस्कृतीमधील व्यततीव्यततींमध्ये असलेल्या चवध्वसंकतेिा प्रभाव तर फार मोठ्या प्रमािात चभन्न चभन्न 
असतोि, परंत  समाजाच्या वगेवगेळ्या गटामंध्ये असिाऱ्या चवध्वसंकतेिा प्रभावही कमीजास्त असतो. 
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उदा.–य रोपमध्ये चनम्न मध्यमवगातील व्यततींच्या स्वभावामध्ये आढळिारा चवध्वसंकतेिा प्रभाव हा 
चनःसंशयपिे तेर्ील कामगारवगस व उच्चवगस याचं्यातील चवध्वसंकतेच्या प्रभावापेक्षा चकती तरी जास्त आहे. 
मानववशंशास्त्राच्या अध्ययनाम ळे आपल्याला चवचशष्ट लोकािंी माचहती झाली आहे. त्यापंकैी काही लोकाचं्या 
स्वभाववैचशष्ट्यामंध्ये चवध्वसंकतेिे चवशरे्ष असे मोठे प्रमाि आढळते. याउलट, इतर काही लोकामंध्ये 
चतततयाि चवशरे्ष स्वरूपात चवध्वसंकतेिा अभाव आढळतो–मग ती चवध्वसंकता इतराचं्या चवरुि असलेल्या 
वैरभावनेच्या स्वरूपातील असो, वा स्वतःच्या चवरुि असलेल्या वैरभावनेच्या स्वरूपातील असो. 

 
चवध्वसंकतेिी कारिे जािनू घेण्यािा कोिताही प्रयत्न करावयािा असेल, तर नेमतया या भेदाचं्या 

चनरीक्षिापासून प्रारंभ केला पाचहजे, असे वाटते. या चनरीक्षिानंतर चभन्नता चनमाि करिारे द सरे कोिते 
घटक आढळू शकातात. या प्रश्नाकडे वळले पाचहजे. तसेि, चवध्वसंकतेच्या प्रमािातील चभन्नतेला हे घटक 
कारिीभतू झाले नाहीत ना, हेही पाचहले पाचहजे. 

 
या समस्येतून अशा काही अडििी चनमाि होतात, की चतिेि स्वतंत्रपिे तपशीलवार चवविेन 

करण्यािी गरज भासू लागते. परंत  असे चवविेन आम्ही येरे् करू शकत नाही. तर्ाचप या समस्येिे उत्तर 
कोित्या चदशलेा असू शकेल, हे स िचविे मला आवडेल. ज्या प्रमािात जीवनाच्या चवकसनशीलतेला कात्री 
लावली जाते, त्या प्रमािाति व्यततींमध्ये चवध्वसंकता आढळत असल्यािे चदसते. सहजपे्ररिेतून चनमाि 
झालेल्या एखादद सऱ्या इच्छेच्या बाबतीत व्यततीला आलेल्या वैफल्यािा आम्ही येरे् चनदेश करीत नाही. 
एकूिि समग्र जीवनाला होिाऱ्या प्रचतरोधािा आम्ही येरे् चनदेश करीत आहोत. तसेि मानवाच्या ऐंचिय, 
भावचनक आचि बौचिक क्षमतािंा चवकास व आचवष्ट्कार होण्यासाठी आवश्यक असलेल्या उत्स्फूतसतेिी जी 
कोंडी होते, चतिाही आम्ही येरे् चनदेश करीत आहोत. जीवनािी स्वतःिी एक आंतचरक गचतशीलता असते. 
त्याला चवकचसत व्हावयािे असते; आचवष्ट्कृत व्हावयािे असते; त्याला चजतवपंिा अन भवावयािा असतो. 
जर या प्रवृत्तीला अडर्ळा झाला तर जीवनाच्या चदशनेे झेपाविारी उत्साहशतती ही एका चवघटनाच्या 
प्रचियेतून जाते आचि चवध्वसंाकडे झेपाविाऱ्या उत्साहशततींमध्ये चतिे रूपातंर होत असल्यािे चदसते. 
द सऱ्या शब्दातं सागंावयािे झाले तर जीवनािी पे्ररिा व चवध्वसंािी पे्ररिा हे परस्परचनरपेक्ष घटक नाहीत, 
तर ते व्यस्त स्वरूपात परस्परावलंबी आहेत. जीवनाच्या पे्ररिेत जसजसा अचधक प्रचतरोध होतो, तसतशी 
चवध्वसंािी पे्ररिा अचधक प्रबळ होते. जीवन जसे अचधकाचधक साकार होत जाते, तसतसे चवध्वसंकतेिे 
सामर्थयस उिावते. चवध्वसंकता हे न जगलेल्या जीवनािे फचलत असते. जीवनाला दडपून टाकण्यास 
कारिीभतू होिारी अशी वैयस्ट्ततक व सामाचजक पचरस्ट्स्र्ती ही चवध्वसं करावा, अशा प्रकारिा मनोचवकार 
उत्पन्न करते. हा चवकार म्हिजे जिू काही एक संिचयका असते. चतच्यामध्ये चवचशष्ट प्रकारच्या प्रचतकूल 
प्रवृत्तींिे पोर्षि केले जाते. मग त्या प्रवृत्तींिा रोख इतराचं्या चवरुि असो, प्रकवा स्वतःच्या चवरुि असो. 

 
सामाचजक प्रचियेमधील चवध्वसंकतेिी गचतशील भचूमका ओळखिे, एवढेि नव्हे तर त्या 

चवध्वसंकतेच्या तीव्रतेला कारिीभतू होिारी पचरस्ट्स्र्ती देखील समजून घेिे हे चकती महत्त्वािे आहे, हे 
सागंण्यािीही आवश्यकता नाही. स धारिाय गात चजने मध्यमवगाला व्यापून टाकले होते, अशा एका 
वैरभावनेिा आम्ही अगोदरि उल्लखे केला आहे. प्रॉटेस्टंट पंर्ाच्या काही धार्थमक सकंल्पनामंधून ती भावना 
व्यतत झाली होती. चवशरे्षतः त्याि पंर्ाच्या सनं्यस्त मनोवृत्तीमध्ये आचि कॅस्ट्ल्वनने रंगचवलेल्या चनदसय 
ईिराच्या चित्रामध्येही ती व्यतत झालेली होती. मानवजातीमधील काही लोकानंा त्यािंा स्वतःिा काहीही 
दोर्ष नसताना शाित नरकवासािी चशक्षा देिे, हेि त्या ईिराला आवडत आले आहे. कालातंराने, 
मध्यमवगाने आपली वैरभावना प्राम ख्याने नैचतक (वैिाचरक) संतापाच्या स्वरूपात व्यतत केली. हा नैचतक 
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संताप म्हिजे ज्याचं्याजवळ जीवन भोगण्यािी साधने आहेत, त्याचं्याचवर्षयी वाटिाऱ्या तीव्र मत्सरािे 
केलेले चमर्थयासमर्सन होय. आपल्या समकालीन समाजचित्रामध्ये चनम्न मध्यमवगािी चवध्वसंकता हा 
नाझीवादाच्या उदयाला कारिीभतू झालेला एक महत्त्वािा घटक होता. नाझीवादाने या चवध्वसंक प्रवृत्तींना 
आवाहन केले आचि आपल्या शत्रूंचवरूि िाललेल्या लढाईमध्ये त्यािंा उपयोग करून घेतला. आम्ही या 
सवस चवविेनामध्ये जे गृहीत धरलेले आहे, तेि चनम्न मध्यमवगात आढळिाऱ्या चवध्वसंकतेिे मूळ आहे, हे 
सहजपिे ओळखता येईल. व्यततीिा एकाकीपिा आचि चतच्या चवकसनशीलतेिे दमन, हेि ते मूळ होय. 
या दोन्ही गोष्टी चनम्न मध्यमवगाच्या बाबतीत वरच्या व खालच्या अशा दोन्ही वगापेक्षा अचधक प्रमािात 
खऱ्या होत्या. 
 

३ पणिपाठानुसाि व्यक्तीची चाकोिीबद्धता 
 

आम्ही आतापावतेो ज्या यंत्रिािें चवविेन करीत आलो आहोत, त्या यंत्रिामंध्ये व्यतती आपि क्ष ि 
आहोत या भावनेवर मात करण्यािा प्रयत्न करते. आपल्या बाहेर असलेल्या जगाच्या जबरदस्त शततीशी 
त लना करता आपि क्ष ि आहोत, असे व्यततीला वाटत असते. एक तर आपल्या व्यस्ट्ततत्वाच्या एकात्मतेिा 
त्याग करून व्यतती आपल्या या भावनेवर मात करते. नाही तर इतरािंा नाश करून ती हे साध्य करते. असे 
केल्याम ळे बाह्य जगािी धास्ती वाटेनाशी होते. 

 
बाह्य जगातून पूिसपिे अंग काढून घेिे, ही पलायनािी आिखी एक यंत्रिा होय. असे केल्याम ळेही 

बाह्य जगािी धास्ती उरत नाही. (काही मनोचवकृत अवस्र्ामंध्ये [पहा एि. एस. सचलव्हन, चकत्ता, प.ृ ६८ आचि त्यािे 
‘चरसिस इन चशझोफे्रचनया’, अमेचरकन जनसल ऑफ सायकीअ ॅरी, खंड ९, ि. ३, तसेि ‘रॅन्स्फरन्स प्रॉब्लेम्स इन चशझोफे्रचनया’, चद सायको 
अ ॅनॅलीचटक क्वाटसली, खंड ८, ि. ४.] आपल्याला हे चित्र आढळते) बाह्य जग त लनेने लहान ठरेल इततया प्रमािात 
स्वतःला मानसशास्त्रीय दृष्ट्या वृप्रिगत करिे, ही पलायनािी आिखी एक यंत्रिा होय. व्यस्ट्ततगत 
मानसशास्त्राच्या दृष्टीने पलायनाच्या या यंत्रिा महत्त्वाच्या आहेत, हे खरे. परंत  सासं्कृचतक दृष्ट्या त्यािें 
महत्त्व अगदी गौि असते. मी येरे् त्यािें अचधक चवविेन करिार नाही. त्याऐवजी सामाचजक दृष्ट्या अत्यतं 
महत्त्वाच्या अशा द सऱ्या एका पलायन यंत्रिेकडे मी वळत आहे. 

 
ही चवशरे्ष यंत्रिा म्हिजे आध चनक समाजातील बह संख्य स्वस्र् व्यततींना सापडलेला उपाय आहे. 

हा उपाय सचंक्षप्तपिे माडंावयािा झाला तर प ढीलप्रमािे माडंता येईल : व्यतती ही स्वतःच्या स्वरूपात 
जगावयािे बंद करते. सासं्कृचतक प्रचतरूपानंी चतला ज्या प्रकारिे व्यस्ट्ततमत्व चदलेले असते, त्या प्रकारिे 
व्यस्ट्ततमत्व ती पूिसपिे स्वीकारते. म्हिूनि ती इतर सगळ्या व्यतती जशा असतात, अगदी तशीि बनते. 
तसेि, मी इतर लोकािंी चतने जसे बनाव े अशी अपेक्षा असते, तशी बनते. त्याम ळे ‘मी’ आचि जग 
याचं्यामध्ये असलेली तफावत नाहीशी होते. चतच्याबरोबरि एकाकीपिा व द बसलता यािंी जािीवपूवसक 
वाटिारी भीती दूर होते. काही प्रािी संरक्षक रंग धारि करतात या घटनेशी या यंत्रिेिी त लना करता येिे 
शतय आहे. त्यािें आपल्या सभोवतालच्या वातावरिाशी इतके सादृश्य असते, की त्यानंा त्या वातावरिाहून 
वगेळे म्हिून ओळखिे हे जवळजवळ अशतय असते. जो मन ष्ट्य आपल्या व्यस्ट्ततमत्वािा त्याग करतो आचि 
पचरपाठान सारी व्यतती बनतो, तो त्याच्या भोवती असलेल्या इतर लाखो पचरपाठान सारी व्यततींशी एकरूप 
होऊन जातो. त्याला याप ढे आपि एकाकी आहोत असे वाटण्यािी व प्रितात र होण्यािी आवश्यकता उरत 
नाही. परंत  यासाठी तो जी प्रकमत देतो ती जबर असते. त्याच्या व्यस्ट्ततमत्वािा नाश, हीि ती प्रकमत होय. 
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पचरपाठान सारी व्यतती बनिे हा एकाकीपिावर मात करण्यािा ‘स्वस्र्’ मागस आहे, हे प्रमेय एका 
कल्पनेिे खंडन करून जाते. ही कल्पना आपल्या ससं्कृतीमधील मानवाचवर्षयी अत्यतं प्रिचलत असलेल्या 
अशा कल्पनापंैकी एक आहे. आपल्या मजीन सार चविार करण्यािे, अन भव घेण्यािे आचि कृती करण्यािे 
स्वातंत्र्य असलेल्या व्यतती, या दृष्टीने आपल्यापैकी बह संख्य लोकाकंडे पाचहले जाते. हे आध चनक 
व्यस्ट्ततत्व वादाच्या चवर्षयावरील फतत सवससामान्य मत आहे. असे मात्र नव्हे. प्रत्येक व्यततीला 
प्रामाचिकपिे असा चविास वाटत असतो की, मी म्हिजे ‘मी’ आहे. माझे चविार, भावना व इच्छा या गोष्टी 
‘माझ्या’ आहेत. आता हे खरे आहे की आपल्यामध्ये काही खऱ्याख ऱ्या स्वतंत्र व्यतती आहेत, परंत  बह तेक 
व्यततींच्या बाबतीत हा चविास म्हिजे एक भ्रम असतो. तसे पहावयास गेले तर हा एक भयंकर भ्रम आहे. 
कारि, िाकोरीबितेिी अशी पचरस्ट्स्र्ती चनमाि व्हावयास कारिीभतू होिाऱ्या घटकािें चनमूसलन करिे, हे 
या भ्रमाम ळे अशतय होऊन बसते. 

 
आम्ही येरे् मानसशास्त्रातील एका अत्यंत मलूभतू अशा समस्येिे चवविेन करीत आहोत. एक 

प्रश्नमाचलका उपस्ट्स्र्त केली तर या समस्येच्या चवविेनािा प्रारंभ अत्यतं झटपट वगेाने करता येिे शतय 
आहे. व्यस्ट्ततत्व म्हिजे काय? जी कृत्ये व्यततीिी स्वतःिी आहेत असा फतत आभास चनमाि करतात, त्या 
कृत्यािें स्वरूप काय असते? उत्स्फूतसता म्हिजे काय? मौचलक (नवीन) असे मानचसक कृत्य म्हिजे 
काय? शवेटी या सगळ्यािा स्वातंत्र्याशी काय संबधं आहे? भावना आचि चविार बाहेरून घेिे आचि तरीही 
या गोष्टी आपल्या स्वतःच्या आहेत असा व्यततीला आत्मचनि अन भव येिे शतय आहे. आपल्या स्वतःच्या 
भावना व चविार यािें दमन करिे आचि अशा रीतीने आपल्याि व्यस्ट्ततत्वािा भाग बनून रहावयािे बदं 
करिे, हेही शतय आहे. हे सवस कसे घडते, हे दाखवनू देण्यािा प्रयत्न आम्ही या प्रकरिात करिार आहोत. 
आम्ही येरे् जे प्रश्न उपस्ट्स्र्त केले आहेत, त्या प्रश्नािें चवविेन ‘स्वातंत्र्य व लोकशाही’ या प्रकरिातही 
िालू ठेव.ू 

 
आता आपि एका चवचशष्ट अन भवाच्या आशयािे चवश्लरे्षि करूया आचि त्या चवश्लेर्षिाने या 

चवविेनाला प्रारंभ करूया. ‘मला वाटते’, ‘मी चविार करतो’, ‘माझी इच्छा आहे’ अशा प्रकारे हा अन भव 
शब्दबि करता येईल. ‘मी चविार करतो’, असे आपि म्हिते, तेव्हा हे एक स्पष्ट व चनःसचंदग्ध चवधान 
आसल्यासारखे वाटते. माझा चविार बरोबर आहे की नाही, एवढाि प्रश्न फतत चशल्लक राचहला 
असल्यासारखे वाटते. तो माझा चविार आहे की नाही, हा प्रश्न असल्यासारखे वाटति नाही. परंत  
आपल्याला या प्रश्नािे जे उत्तर असल्यासारखे वाटते तेि त्यािे उत्तर असेल असे नाही, हे एका स स्पष्ट 
अशा प्रायोचगक स्ट्स्र्तीवरून आपल्याला िटकन चदसून येईल. आपि एका मोचहनी घालण्याच्या प्रयोगाला 
हजर राहू या. [मोचहनी चवदे्यच्या समस्याचंवर्षयी पहा–एम. एि. एचरकसन यानंी चदलेली प्रकाशनािंी यादी, सायकीअ ॅरी, १९३९, भाग २, 
िमाकं ३, पृ. ४७२.] तेरे् ब हा जादूगार अ या मािसाला मोचहनी घालून झोपचवतो. या मोचहनीच्या झोपेतून 
उठल्यानंतर त्याला काय काय वाटेल, हे तो जादूगार त्याला झोपेच्या अवस्रे्ति स िवनू ठेवतो. त्याला 
एक हस्तचलचखत वािण्यािी इच्छा होईल. आपि ते हस्तचलचखत आपल्याबरोबर आिले होते, असे त्याला 
वाटेल. तो ते हस्तचलचखत शोधेल आचि ते त्याला सापडिार नाही. नंतर ते द सऱ्या एका मािसाने क ने 
िोरले आहे असे त्याला खात्रीपूवसक वाटेल. मग त्याल क िा अत्यतं राग येईल. हा सवस प्रकार म्हिजे 
त्याला मोचहनीच्या झोपेमध्ये चदलेली सूिना आहे, हे तो चवसरून जाईल, असेही त्याला सागंण्यात आलेले 
आहे. त्या मािसाला यापूवी क िा कधीही कसलाही राग आलेला नव्हता. आचि प्राप्तपचरस्ट्स्र्तीमध्ये 
त्याला त्याच्यावर रागवण्यािे कोितेही कारि नाही, हे येरे् साचंगतले पाचहजे. चशवाय, प्रत्यक्षात त्याने 
आपल्याबरोबर कोितेही हस्तचलचखत आिलेले नाही. 
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यानंतर काय घडते? अ जागा होतो. कोित्या तरी चवर्षयावर छोटेसे संभार्षि करतो, आचि 
म्हितो, ‘सहज म्हिून हं, या गोष्टीवरून मी माझ्या हस्तचलचखतात चलचहलेल्या क ठल्या तरी घटनेिी मला 
आठवि होते. मी ती त म्हालंा वािनू दाखचवतो.’ तो इकडे चतकडे पाहतो. त्याला ते हस्तचलचखत सापडत 
नाही. मग तो क कडे वळतो आचि त्याने ते हस्तचलचखत घेतले असाव ेअसे स िचवतो. क जेव्हा त्या सूिनेिे 
खंडन करतो, तेव्हा अ जास्तजास्ति उते्तचजत होतो. अखेरीस त्याच्या रागािा उघडपिे स्फोट होतो आचि 
तो ते हस्तचलचखत िोरल्यािा क वर प्रत्यक्षपिे आरोप कचरतो. तो याहीप ढे जातो. क हा िोर आहे, हे 
पटवनू देिारी कारिे तो माडूं लागतो. त ला त्या हस्तचलचखतािी अत्यंत गरज आहे, त ला ते घेण्यािी 
िागंली सधंी चमळाली, असे मी इतराचं्याकडून ऐकले आहे इ. प्रकारे तो त्याला बोलू लागतो. त्याने फतत 
क वर आरोप केल्यािेि आपल्याला ऐकावयास चमळते असे नव्हे, तर तो आपला आरोप समर्सनीय ठरेल 
अशा प्रकारिी अनेक ‘चमर्थयासमर्सने’ करीत असल्यािेही ऐकावयास चमळते. (अर्ाति या 
चमर्थयासमर्सनापंैकी एकही चमर्थयासमर्सन खरे नसते आचि अ ने यापूवी कधी अशा चमर्थयासमर्सनािंी 
कल्पनाही केली नसती). 

 
या क्षिी द सरा एक मन ष्ट्य खोलीमध्ये प्रवशे करतो, असे आपि समजू या. अ ने जो काही चविार 

केला आचि त्याला जे काही वाटते, तेि तो बोलून दाखवीत आहे, याचवर्षयी या द सऱ्य मािसाच्या मनात 
अचजबात संशय असिार नाही. अ िा आरोप बरोबर आहे की नाही, म्हिजेि त्याच्या चविारािंा आशय 
वस्त स्ट्स्र्तीशी ज ळिारा आहे की नाही, एवढाि प्रश्न त्याच्या मनात असेल. परंत  ज्यानंी स रुवातीपासूनि 
ही समग्र घटना प्रत्यक्ष पाचहलेली आहे, असे आपि मात्र तो आरोप खरा आहे की नाही, हे चविारण्याच्या 
फंदाति पडिार नाही. आपल्या दृष्टीने ही समस्याि नाही. कारि, आता अच्या मनात जे चविार व ज्या 
भावना आहेत, ते चविार व त्या भावना त्याच्या नव्हेत, तर ते चविार व त्या भावना म्हिजे द सऱ्या एका 
मािसाने त्याच्या डोतयात घ सडलेले असे बाह्य घटक आहेत, हे आपल्याला चनचश्चतपिे ठाऊक आहे. 

 
प्रयोग िालू असताना मध्येि प्रवशे करिारा तो मािसू काहीसा प ढील चनिसयाप्रत येईल ‘–येरे् हा 

अ आहे. हे सगळे चविार आपले आहेत, असे तो स्पष्टपिे स िवीत आहे. आपि कोिता चविार करीत 
आहोत, हे त्याच्याइतके द सऱ्या कोिालाही माहीत असिे शतय नाही. आचि त्याला काय वाटते, याचवर्षयी 
त्याच्या स्वतःच्या चवधानाखेरीज अचधक िागंला असा प रावा असू शकत नाही. त्यािे चविार हे त्याच्यावर 
लादलेले आहेत आचि ते बाहेरून येिारे असे परकीय घटक आहेत, असे म्हििारी इतर काही मािसे येरे् 
आहेत. एकंदरीत, कोि बरोबर आहे हे मला ठरचवता येत नाही. त्याचं्यापकैी कोिीही एक जि ि कत 
असण्यािी शतयता आहे. कदाचित एकाचवरूि दोघे अशी स्ट्स्र्ती असल्याम ळे बह मत बरोबर असण्यािी 
अचधक शतयता आहे.परंत  संपूिस प्रयोगािे साक्षीदार असलेल्या आपल्या मनात मात्र संशय असू शकत 
नाही. आचि ज्या प्रयोगातून मोचहनी घातली जाते, त्या इतर प्रयोगानंा तो नवागत उपस्ट्स्र्त राचहला तर 
त्याच्याही मनात संशय राहिार नाही. मग त्याच्या ध्यानात येईल, की या प्रकारच्या प्रयोगािी असंख्य वळेा 
प नरावृत्ती करिे शतय आहे. प्रत्येक वळेी हा प्रयोग वगेवगेळ्या व्यततींवर करता येईल आचि त्यासाठी 
वगेवगेळ्या घटना घेता येतील. एखादा कच्चा बटाटा हे एक िवदार अननस आहे, असे तो जादूगार स िव ू
शकेल आचि मग ज्याच्यावर मोचहनी घातलेली आहे, तो मन ष्ट्य ज्या खास िचवष्टपिे अननस खातो, त्याि 
िचवष्टपिाने बटाटा खाईल. प्रकवा त ला काही चदसत नाही असे जादूगार त्याला स िवील आचि आपि’ 
आंधळे आहोत, असे त्याला वाटू लागेल. प्रकवा, पृर्थवी सपाट आहे, गोल नाही, असे त ला वाटते, असे 
त्याला स िचवले जाईल आचि मग तो मन ष्ट्य पृर्थवी सपाट आहे, अशा प्रकारिा य स्ट्ततवाद जोरदारपिे करू 
लागेल. 
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मोचहनी–चनिेिा आचि चवशरे्षतः त्या चनिेनंतरिा प्रयोग काय चसि करतो? हा प्रयोग प ढील गोष्टी 
करतो–जो आपलेि आहेत, असे आत्मचनिपिे आपिासं वाटते, अशा प्रकारिे चविार, भावना, इच्छा व 
अगदी ऐचंिय अन भवही आपल्याजवळ अस  शकतात. हे चविार व भावना यािंा आपि अन भव घेत असतो, 
हेही खरे आहे. आचि तरीही हे चविार व भावना आपल्यामध्ये बाहेरून प्रचक्षप्त केलेल्या असतात. त्या मलूतः 
परकीय असतात. ते आपले स्वतःिे चविार, भावना इ. नसतात. 

 
आपि ज्याच्यापासून स रूवात केली, तो चवचशष्ट असा मोचहनीचनिेिा प्रयोग का दशसचवतो? १) 

मोचहनीचनिेिा चवर्षय झालेला मन ष्ट्य कशािी तरी इच्छा करतो. म्हिजेि, आपले हस्तचलचखत वािण्यािी 
इच्छा करतो. २) तो काही तरी चविार करतो. म्हिजेि, क ने हस्तचलचखत घेतले आहे, असा चविार 
करतो. ३) तो कोित्या तरी भावनेिा अन भव घेतो. म्हिजेि, क चवर्षयी िोधाच्या भावनेिा अन भव घेतो. 
आपि असे पाचहले आहे, की त्याच्या इच्छेिा आवगे, त्यािा चविार आचि त्यािी भावना ही तीनही मानचसक 
कृत्ये त्यािी स्वतःिी नाहीत; म्हिजेि ही कृत्ये त्याच्या स्वतःच्या मानचसक चियाशीलतेतून चनमाि 
झालेली नाहीत; त्यािंा उगम त्याच्या चठकािी झालेला नाही. ही कृत्ये त्याच्या चठकािी बाहेरून प्रचक्षप्त 
झाली आहेत आचि जिू काही ती आपली स्वतःिी आहेत, असा आत्मचनि अन भव त्याला आला आहे. तो 
अशा प्रकारिे अनेक चविार व्यतत करतो की जे मोहचनिेच्या वळेी त्याच्यामध्ये प्रचक्षप्त केलेले नसतात, हे 
खरे आहे. उदा–क ने हस्तचलचखत िोरले आहे, हे आपले गृहीतक ‘स्पष्ट करण्यासाठी’ त्याने वापरलेली 
‘चमर्थयासमर्सने’ म्हिजे त्यािे स्वतःिे चविार आहेत. तर्ाचप त्यािे हे चविार फतत औपिाचरक अर्ाने त्यािे 
स्वतःिे असतात. हे चविार संशयािे स्पष्टीकरि करीत असल्यासारखे चदसतात, हे खरे आहे. परंत  संशय 
आधीपासूनि मनात आहे आचि आपली भावना बरोबर आहे असे चदसाव,े एवढ्यासाठी चमर्थयासमर्सनात्मक 
चविार शोधून काढलेले आहेत, हे आपल्याला ठाऊक आहे. खरे पाहता हे चविार स्पष्टीकरिात्मक नाहीत, 
तर उत्तरकालीन आहेत. 

 
आम्ही मोहचनिेच्या प्रयोगापासून स रुवात केली. कारि, हा प्रयोग अत्यतं अिूक पितीने प ढील 

गोष्ट दशसवनू देतो. आपली मानचसक कृत्ये उत्स्फूतस आहेत यािी एखाद्याला खात्री पटलेली असते, परंत  
प्रत्यक्षात मात्र एका चवचशष्ट पचरस्ट्स्र्तीच्या वातावरिात स्वबाह्य अशा एखाद्या व्यततीच्या प्रभावम ळे ही कृत्ये 
चनमाि झालेली असतात. तर्ाचप ही घटना फतत मोहचनिेच्या स्ट्स्र्तीति आढळते, असे मात्र म ळीि नाही. 
आपले चविार, भावना, इच्छा यािें आशय बाहेरून घेतलेले असतात, ते अस्सल नसतात, ही एक मोठ्या 
प्रमािात आढळिारी वस्त स्ट्स्र्ती आहे. आचि त्या प्रमािाकडे पाचहले तर ही आभासी कृत्ये म्हिजे चनयम 
असल्यािे वाटू लागते. याउलट, अस्सल वा स्वकीय अशी मानचसक कृत्ये हे अपवाद वाटू लागतात. 

 
चविार, इच्छा आचि भावना या चतन्ही के्षत्रातं आभासी स्वरूप स्वीकारण्यािी घटना घडते. तर्ाचप, 

इतर दोन के्षत्राचं्या मानाने चविाराचं्या के्षत्रात चतिे आकलन अचधक िागंल्या रीतीने होऊ शकते. म्हिूनि, 
अस्सल चविार आचि आभासी चविार याचं्यातील भेदािे चवविेन करून या चवर्षयाला प्रारंभ करिे, हे सवांत 
उत्तम होय. आपि एका बटेावर आहोत अशी कल्पना करूया. तेरे् कोळी आचि उन्हाळ्यासाठी शहरातून 
आलेले पाह िे आहेत. आपल्याला हवामानािा अंदाज जािनू घ्यावयािा आहे. आपि एका कोळ्याला 
आचि शहरातून आलेल्या दोघानंा याबाबतीत प्रश्न चविारतो. या सवांनी आकाशवािीवरील हवामानािा 
अंदाज ऐकलेला आहे, हे आपल्याला ठाऊक आहे. कोळ्याला दीघस अन भव आहे. हवामानाच्या या 
समस्येशी त्यािा चनकटिा संबंध आहे. आपि चविारण्यापूवी त्याने याबाबतीत कोिताही चनश्चय केलेला 
नव्हता, अशा पितीने तो चविार करावयास स रुवात करेल. हवामानािा अंदाज वतसचवण्यासाठी वाऱ्यािी 
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चदशा, तपमान, आिसता इ. गोष्टी कशा उपयोगी पडू शकतात, हे त्याला ठाऊक असते. तो या चवचवध 
घटकािंा त्याचं्या त्याचं्या महत्त्वान सार अन्वयार्स लावले आचि मग कमीजास्त प्रमािात चनचश्चत अशा एका 
चनिसयाप्रत येईल. कदाचित त्याला आकाशवािीवरिा अंदाजही आठवले. हा अंदाज आपल्या स्वतःच्या 
मताला प ष्टी देतो वा त्याच्या चवरोधी जातो असे म्हिनू तो कदाचित हा अंदाज उितृ करेल. जर हा अंदाज 
त्याच्या मताच्या चवरुि जात असेल, तर आपल्या मतामागिी कारिे अचधक प्रबळ कशी आहेत, ते 
सागंण्यािी तो चवशरे्ष दक्षता घेईल. परंत  येरे् महत्त्वािी गोष्ट अशी की, तो आपल्याला जे सागंतो, ते त्यािे 
स्वतःिे मत असते. ते त्याच्या स्वतःच्या चविारातून चनमाि झालेले असते. 

 
आता आपि उन्हाळ्यासाठी शहरातून आलेल्या त्या दोन पाह ण्यापंैकी पचहल्याकडे वळू. आपि 

त्याला त्यािे मत चविारू या. आपल्याला हवामानाचवर्षयी फारसे काही कळत नाही, हे त्याला ठाऊक आहे. 
तसेि, त्याचवर्षयी आपल्याला काही कळले पाचहजे अशी आपल्यावर सतती आहे, असेही त्याला वाटत 
नाही. आपि चविारल्यावर तो एवढेि उत्तर देतो, ‘मला काही अंदाज करता येत नाही. मला एवढेि 
ठाऊक आहे, की आकाशवािीवरिा अंदाज अम क अम क प्रकारिा आहे.’ आता आपि ज्याला प्रश्न 
चविारिार आहोत, तो शवेटिा मन ष्ट्य वगेळ्या प्रकारिा आहे. वस्त तः त्याला हवामानाचवर्षयी काहीही 
माहीत नाही. परंत  त्याचवर्षयी आपल्याला खूप ठाऊक आहे, असे तो समजतो. आपल्याला प्रत्येक प्रश्नािे 
उत्तर देता आलेि पाचहजे असे ज्या लोकानंा वाटते, त्याचं्यापकैी तो एक आहे. तो चमचनटभर चविार करतो 
आचि ‘आपले स्वतःिे’ मत आपल्याला सागंतो. वस्त तः हे मत आकाशवािीवरील अंदाजाशी एकरूप 
असते. परंत  आपि ज्याला कारिे चविारली तर वाऱ्यािी चदशा, तपमान इ. वरून आपि या चनिसयाप्रत 
आल्यािे तो आपल्याला सागंतो. 

 
वरवर पाचहले असता या मािसािे वतसन अगदी कोळ्याच्या वतसनासारखेि असते. परंत  आपि 

अचधक सूक्ष्मपिे चवश्लेर्षि केले असता त्याने आकाशवािीवरिा अंदाज ऐकलेला व स्वीकारलेला आहे, ही 
गोष्ट स्पष्ट होते. तर्ाचप याबाबतीत आपले स्वतःिे मत असिे बंधनकारक आहे, असे त्याला वाटते. आचि 
आपि द सऱ्या कोिाच्या तरी अचधकृत मतािा फतत प नरूच्चार करीत आहोत, हे तो चवसरून जातो. आपि 
स्वतःच्या चविारप्रचियेतून हे मत बनचवले आहे, असे त्याला वाटते. आपि यानंा जी कारिे सागंत आहोत, 
ती कारिे आपले मत बनण्यापूवीपासून अस्ट्स्तत्वात होती, अशी तो कल्पना करतो. परंत  आपि या 
कारिािे परीक्षि केले तर आपिासं असे आढळते, की जर त्याने आधीि एक मत बनचवलेले नसते, तर ही 
कारिे बह धा त्याला हवामानाच्या कोित्याही चनिसयाप्रत नेऊ शकली नसती. प्रत्यक्षात ही कारिे फतत 
आभासात्मक स्वरूपािी आहेत. त्याच्या स्वतःच्या चविारप्रचियेतून त्यािे मत बनले आहे, असे भासचविे हे 
त्यािें कायस असते. आपि आपले स्वतःिे मत बनचवले आहे, असा भ्रम त्याच्या मनात असतो. परंत  
वस्त स्ट्स्र्तीमध्ये त्याने फतत द सऱ्यािे अचधकृत मत स्वीकारलेले असते. या प्रचियेिी त्याला जािीव मात्र 
नसते. आता हवामानाचवर्षयीिे त्यािे मत बरोबर असण्यािी आचि कोळ्यािे मत िकू असण्यािी शतयता 
जरूर असते. परंत  तसे झाले तर बरोबर ठरिारे मत हे त्यािे ‘स्वतःिे’ मत नसते. परंत  कोळ्याच्या 
बाबतीत मात्र खरोखरीि ‘त्यािे स्वतःिे’ मत ि कलेले असते. 

 
राजकारिासारख्या चवचशष्ट चवर्षयावंरील लोकाचं्या मतािंा आपि अभ्यास केला, तर आपल्याला 

नेमकी हीि घटना आढळून येईल. चवचशष्ट अशा एखाद्या राजकीय प्रश्नाबद्दल आपल्याला काय वाटते, असे 
वृत्तपत्राच्या एखाद्या सवससामान्य वािकाला चविार. त्याने वािलेला एखादा वृत्तातं कमीजास्त प्रमािात 
अिूक स्वरूपात ‘माझे’ मत म्हिून तो त म्हाला सागेंल, आचि तरीही आपि जे काही सागंत आहोत, तो 
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आपल्या स्वतःच्या चविारप्रचियेिा पचरिाम आहे, असे त्याला वाटत राहील आचि हाि तर महत्त्वािा म द्दा 
आहे. जेरे् राजकीय मते वचडलाकंडून म लाकडे परंपरेने येतात, अशा एखाद्या छोया समूहामध्ये तो रहात 
असेल, तर ‘त्यािे स्वतःिे’ मत त्यािा क्षिभर चविासही बसिार नाही. इततया मोठ्या प्रमािात 
वचडलाचं्या अचधकारशाहीकडून चनयंचत्रत झालेले असण्यािी शतयता असते. कारि, कडक चशस्तीच्या 
वचडलािंी ही अचधकारशाही त्याच्या मनात वास्तव्य करून राचहलेली असते. द सरा एखादा वािक प्रश्न 
चविारल्यावर क्षिभर गोंधळून जाईल. आपल्याला माचहती नाही, अशी आपल्याचवर्षयी समजूत होईल, 
यािी त्याला भीती वाटेल; आचि त्यािे मत म्हिजे या सगळ्यािा पचरिाम असेल. म्हिूनि त्यािा ‘चविार’ 
हा प्राम ख्याने एक चदखाऊ चविार आहे; अन भव, इच्छा आचि ज्ञान या सवांच्या स्वाभाचवक चमश्रिािा 
पचरिाम म्हिून तो बनलेला नाही. सौंदयसशास्त्राबद्दलिे चनिसय घेताना नेमकी हीि घटना आढळते. उदा. 
सवससामान्य मन ष्ट्य वस्त सगं्रहालयात जातो आचि रेमब्रटँसारख्या स प्रचसि चित्रकारािे एखादे चित्र पाहतो. 
ते एक स ंदर व प्रभावी चित्र आहे, असे मत तो बनचवतो. आपि त्याच्या मतािे चवश्लेर्षि केले तर 
आपल्याला असे आढळते, की त्याच्या मनाने या चित्राला काही चवशरे्ष अशी दाद चदलेली नसते. परंत  तो हे 
चित्र स ंदर आहे असे मानतो, कारि हे चित्र स ंदर आहे, असे आपि मानाव ेअशी आपल्याकडून अपेक्षा 
केली जाते, हे त्याला ठाऊक असते. संगीताच्या बाबतीत प्रकवा स्वतः अन भवाच्या बाबतीत लोकािंी जी 
मते असतात, तेरे्ही नेमकी हीि घटना स्पष्टपिाने चदसून येते. बऱ्याि लोकाचं्या बाबतीत प ढील प्रकारिी 
गोष्ट घडलेली आढळते. समजा, ते लोक एखादे स प्रचसि असे चनसगसदृश्य पहात आहेत. अशा वळेी ते 
प्रत्यक्ष समोर असलेले दृश्य जिू काही पहाति नाहीत. त्यानंी त्या दृश्यािी चिते्र पूवी अनेकदा पोष्टकाडस 
वगैरेवर पाचहलेली असतात. आचि समोरिे चनसगसदृश्य पहात असताना प्रत्यक्षात ही चिते्रि त्याचं्या 
डोळ्यापं ढे तरळू लागतात. आचि ‘आपि’ चनसगसदृश्य पहात आहोत, असे जरी त्यानंा वाटत असले तरी 
त्याचं्या डोळ्यापं ढे ही चिते्रि असतात. प्रकवा समजा, हे लोक आपल्या समोर घडिारा एखादा अपघात 
पहात आहेत. अशा वळेी या घटनेिा वृत्तपत्रात येिारा वृत्तातं त्यानंा चदसू लागतो आचि त्या भावी 
वृत्तातंाच्या पचरभारे्षति ते त्या अपघाताकडे पाहतात, प्रकवा तेर्ील संभार्षिे ऐकतात. वस्त तः, अनेक 
लोकाचं्या बाबतीत प ढील गोष्ट चदसून येते. त्यानंी एखादा अन भव घेतलेला असतो. एखाद्या कलात्मक 
प्रयोगाला वा राजकीय सभेला ते हजर राचहलेले असतात. परंत  या गोष्टीिे वृत्तातं वृत्तपत्रात वािल्यानंतरि 
त्याचं्या दृष्टीने त्या गोष्टी वास्तव बनतात. 

 
चिचकत्सक चविारशततीिे दमन हे बह धा लहानपिीि स रू होते. उदा. एखाद्या पाि वर्षांच्या 

म लीला आपल्या आईिा अप्रामाचिकपिा समजलेला असेल, आपली आई पे्रम व मतै्री याचंवर्षयी नेहमी 
बोलत असली तरी प्रत्यक्षात ती भावनाहीन आचि बढाईखोर आहे, हे त्या म लीने सूक्ष्मपिे ओळखलेले 
असेल. प्रकवा, चतने हे अचधक स्रू्लपिाने ओळखले असण्यािीही शतयता आहे. उदा. आपली आई सतत 
उच्च नैचतक मूल्यावंर भर देत असली तरी चतिे द सऱ्या कोिा प रुर्षाशी काही तरी लफडे आहे, हे चतने 
पाचहलेले असते. ही चवसंगती त्या म लीला जािवते. चतिी न्याय व सत्य याचवर्षयीिी जािीव द खावली 
जाते. परंत  ती आईवर अवलंबून असते आचि आई कोित्याही प्रकारच्या टीकेला परवानगी देिे शतय 
नसते. अशाति समजा चतिे वडील द बळे असतील, तर त्याचं्यावर चवसबंून राहू शकत नाही. अशा वळेी या 
म लीला चिकीत्सक दृष्टीने दमन करिे भाग पडते. लौकरि आपल्या आईिा अप्रामाचिकपिा वा बेइमानी 
चतला चदसेनाशी होईल. चिचकत्सकपिे चविार करण्यािी क्षमताि ती गमावनू बसेल. कारि, अशी दृष्टी 
चजवतं ठेविे हे चनरूपयोगी आचि धोकादायकही आहे, असे चतला वाटेल. उलट, आपली आई प्रामाचिक व 
सम्य आहे आचि आपल्या आईवचडलािें वैवाचहक जीवन हे एक स खी जीवन आहे, या गोष्टींवर चविास 
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ठेविे ही जी िाकोरी आहे, चतिा त्या म लीच्या मनावर प्रभाव पडेल; आचि ही कल्पना जि ूकाही आपलीि 
आहे अशा र्ाटात चतिा स्वीकार करावयास ती म लगी तयार होईल. 

 
आभासात्मक चविारप्रचियेच्या या सवस उदाहरिामंध्ये चवचशष्ट चविार हा आपल्या स्वतःच्या 

चविारप्रचियेिा म्हिजेि आपल्या स्वतःच्या चियाशीलतेिा पचरिाम आहे की नाही, ही समस्या असते. त्या 
चविारािा आशय बरोबर आहे की नाही, ही समस्या नसते. हवामानाचवर्षयी अंदाज करिाऱ्या कोळ्याच्या 
उदाहरिात हे आधीि सूचित केले आहे. ‘त्यािा’ चविार कदाचित िूकही असू शकेल. तसेि, बाहेरून 
प्रचक्षप्त केल्या गेलेल्या चविारािा जो फतत प नरुच्चार करतो, त्या मािसािा चविार बरोबर असू शकेल. ही 
आभासात्मक चविारप्रचिया पूिसपिे तकस श ि आचि स ज्ञपिािीही असू शकते. त्या प्रचियेिे आभासात्मक 
स्वरूप अतार्थकक घटकामंधूनि व्यतत झाले पाचहजे, असे नाही. चवचशष्ट अशा काही चमर्थयासमर्सनामंधून 
आपल्याला हे चदसू शकते. ही चमर्थयासमर्सने तकस संगत व वस्त चनि कारिे देऊन एखाद्या कृतीिे वा भावनेिे 
स्पष्टीकरि करू पाहतात. प्रत्यक्षात मात्र तकस चवसंगत व आत्मचनि घटकाकंडून चतिे स्वरूप चनचश्चत 
झालेले असते. चमर्थयासमर्सन हे प्रत्यक्ष वस्त स्ट्स्र्ती प्रकवा तार्थकक चविारप्रचियेिे चनयम याचं्या चवरुि असू 
शकेल, नाही असे नाही. परंत  बऱ्याि वळेा ते स्वतः तकस श ि व स ज्ञपिािे असेल. एखादे कृत्य चवचशष्ट 
उचद्दष्टाम ळे घडून आले, असे हे चमर्थयासमर्सन भासवीत असते. परंत  प्रत्यक्षात ते काही त्या कृत्यािे खरेख रे 
उचद्दष्ट नसते. फतत या कारिाम ळेि ते चमर्थयासमर्सन तकस चवसंगत ठरते. 

 
तकस चवसंगत चमर्थयासमर्सनािे एक उदाहरि एका स प्रचसि चवनोदात आढळून येते. एका मािसाने 

आपल्या शजेाऱ्याकडून एक कािेिा प्याला उसना आिलेला होता. तो त्याच्या हातून फ टला. शजेाऱ्याने 
परत माचगतल्यावर त्याने उत्तर चदले, ‘पचहली गोष्ट म्हिजे मी तो प्याला त म्हालंा या अगोदरि परत चदला 
आहे. द सरी गोष्ट म्हिजे मी त मच्याकडून प्याला आिलेलाि नव्हता. आचि चतसरी गोष्ट म्हिजे त म्ही मला 
ज्या वळेेला तो प्याला चदला, त्या वळेेला तो फ टलेलाि होता.’ ‘तकस सगंत’ चमर्थयासमर्सनािे उदाहरि 
आपल्याला प ढीलप्रमािे चदसून येईल. अ हा मािूस आर्थर्क अडििीत सापडलेला आहे. तो आपल्या ब या 
नातेवाईकाकडे काही रक्म उसनी मागतो. व पैसे देण्यािे नाकारतो. आपि पैसे चदले तर अ िी 
बेजबाबदारपिािी आचि आधारासाठी द सऱ्यावर अवलंबून राहण्यािी वृत्ती वाढचवल्यासारखे होईल, 
म्हिून मी पैसे देत नाही, असे तो म्हितो. आता ही कारिमीमासंा पूिसपिे बरोबर असू शकेल. परंत  
तरीदेखील हे एक चमर्थयासमर्सनि असेल. कारि, कोित्याही पचरस्ट्स्र्तीत अ ला पैसे द्यावयािे नाहीत, 
अशीि ब िी इच्छा असते. आपि अ च्या कल्यािािी काळजी घेण्याच्या भावनेने पे्रचरत झालो आहोत, असे 
जरी त्याला स्वतःला वाटत असले, तरी प्रत्यक्षात तो आपल्या कृपितेच्या भावनेनेि पे्रचरत झालेला असतो. 

 
म्हिूनि, आपि एखाद्या चमर्थयासमर्सनािे चवविेन करीत आहोत काय, हे केवळ एखाद्या 

मािसाच्या चवधानातील तकस श िता पाहून आपल्याला कळिार नाही. तर त्या मािसाच्या मनात चियाशील 
असलेल्या मानसशास्त्रीय पे्ररिाही आपि ध्यानात घेतल्या पाचहजेत. कोिता चविार केला आहे हा येरे् 
चनिायक म द्दा नसून तो चविार कसा केला आहे, हा येरे् चनिायक म द्दा आहे. चियाशील चविारप्रचियेिा 
पचरिाम म्हिनू चनमाि झालेला चविार हा नेहमी नवा आचि अपूवस असतो. इतरानंी तो पूवी अन भवलेला 
नाही या अर्ाने तो अपूवस असला पाचहजे, असे नव्हे. तर जो मन ष्ट्य चविार करीत असतो त्याने बाह्य 
चविातील वा आपल्या अंतरंगातील काही तरी नव ेशोधून काढण्यासाठी एक साधन म्हिून चविारप्रचियेिा 
उपयोग केलेला आहे, या अर्ाने तो नेहमी अपूवस असतो. सत्याला शोधण्यािा व अनावृत करण्यािा हा जो 
ग िधमस त्यािा चमर्थयासमर्सनामंध्ये प्राम ख्याने अभाव असतो. चमर्थयासमर्सने ही आपल्यामध्ये अस्ट्स्तत्वात 
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असलेल्या भावचनक पूवसग्रहानंा फतत दृढ करण्यािे काम करतात. चमर्थयासमर्सनािी प्रचिया हे सत्यामध्ये 
प्रवशे करण्यािे साधन नसते, तर अस्ट्स्तत्वात असलेल्या वस्त स्ट्स्र्तीबरोबर आपल्या स्वतःच्या इच्छािंा मेळ 
घालण्यािा तो एक उत्तरकालीन प्रयत्न असतो. 

 
चविारप्रचियेप्रमािेि भावनेच्या प्रचियेतही आपल्याला अस्सल भावना आचि आभासात्मक भावना 

याचं्यातील फरक ओळखता आला पाचहजे. अस्सल भावना ही आपल्या स्वतःमध्ये चनमाि होत असते. 
आभासात्मक भावना ही वस्त तः आपली स्वतःिी नसते, परंत  ती आपली आहे असे आपि मानत असतो. 
आपि आपल्या दैनंचदन जीवनातील एक उदाहरि घेऊ या. इतराबंरोबरच्या सबंधंात चनमाि होिाऱ्या 
आपल्या भावनाचं्या आभासात्मक स्वरूपािे हे एक नम नेदार उदाहरि आहे. एका मेजवानीला हजर 
असलेल्या एका मािसािे आपि चनरीक्षि करीत आहोत. तो आनंदी आहे. तो हसतो. मतै्रीपूिस संभार्षि 
करतो. आचि सवांत महत्त्वािी गोष्ट म्हिजे तो अगदी स खी व समाधानी चदसतो. चनरोप घेताना आपि ही 
सायकंाळ चकती आनंदात घालचवली हे सांगून तो चमत्रत्वािे स्ट्स्मतहास्य करतो. त्यािी पाठ चफरताि 
दरवाजा बंद होतो. हाि क्षि असा आहे, की ज्यावळेी आपि त्यािे काळजीपूवसक चनरीक्षि करतो. त्याच्या 
िेहऱ्यावर एक आकस्ट्स्मक बदल चदसून येतो. स्ट्स्मतहास्य ल प्त झाले आहे. अर्ात ते अपेचक्षति आहे. 
कारि, तो आता एकटा आहे आचि हास्य उत्पन्न करिारी कोितीचह वस्तू वा व्यतती त्याच्याबरोबर नाही. 
परंत  मी ज्या बदलाचवर्षयी बोलत आहे, तो फतत हास्य ल प्त झाले एवढ्याप रता मयाचदत नाही. त्याच्या 
िेहऱ्यावर एक तीव्र अशा द ःखािी, चनराशिेीि म्हिा ना, छटा चदसून येते. ही छटा बह धा फतत काही 
सेकंदि चटकते. त्यानंतर लगेि तो िेहरा आपली नेहमीिी म खवयासारखी म िा धारि करतो. तो मन ष्ट्य 
आपल्या गाडीमध्ये जातो. ती सायंकाळ कशी होती, यािा तो चविार करतो. आपि िागंली छाप पाडली 
की नाही, यािा चविार करतो आचि आपि तशी छाप पाडली असे त्याला वाटते. परंत  ‘तो’ मेजवानीच्या 
प्रसंगी स खी व आनंदी होता काय? त्याच्या िेहऱ्यावर आपि पाचहलेली द ःखािी व चनराशिेी अल्पकालीन 
छटा ही फारसे महत्त्व नसलेली अशी फतत एक क्षचिक प्रचतचिया होती काय? या मािसाचवर्षयी अचधक 
माचहती चमळचवल्याचशवाय या प्रश्नािे उत्तर चमळिे, हे जवळजवळ अशतय आहे. परंत  आपल्याला अशी एक 
घटना आढळते, की चजच्यावरून त्याच्या आनंदी वृत्तीिा अर्स जािनू घेण्यािे साधन आपल्याला प्राप्त होते. 

 
त्या रात्री आपि आपल्या य िमग्न लष्ट्करात परत आलो आहोत, असे स्वप्न त्याला पडते. चवरुि 

बाजूला असलेल्या शत्रूच्या सैन्यािी फळी फोडून शत्रूच्या गोटामध्ये चशरण्यािी आज्ञा त्याला चमळालेली 
आहे. तो एका अचधकाऱ्यािा गिवशे अंगावर िढचवतो. हा गिवशे जमसन असल्यािे चदसते. त्यानंतर आपि 
जमसन अचधकाऱ्याचं्या गोटात आलो असल्यािे झटकन त्याच्या ध्यानात येते. या गोटामधील वातावरि 
अत्यंत स खावह असल्यािे आचि प्रत्येकजि आपल्याशी अत्यतं चमत्रत्वाने वागत असल्यािे पाहून त्याला 
आश्चयस वाटते. परंत  आपि हेर आहोत हे त्याचं्या ध्यानात येईल, असे वाटून तो अचधकाचधक भयभीत होतो. 
एका तरुि अचधकाऱ्याचवर्षयी त्याला खास आपलेपिा वाटत असतो. तो अचधकारी त्याच्याजवळ येतो आचि 
म्हितो, तू कोि आहेस, हे मला ठाऊक आहे. त झ्या दृष्टीने स टका करून घेण्यािा फतत एकि मागस आहे. 
तू चवनोद सागंावयास स रुवात कर. तू स्वतः हसत रहा. आचि त्यानंा इतके हसव, की त झ्या चवनोदाचं्याम ळे 
ते त झ्याकडे म ळीि लक्ष देऊ शकिार नाहीत. या सल्ल्याबद्दल तो मोठी कृतज्ञता व्यतत करतो आचि 
चवनोद सागंावयास व हसावयास स रुवात करतो. शवेटी त्याच्या चवनोदािें प्रमाि इतके वाढते, की इतर 
अचधकाऱ्यानंा संशय येऊ लागतो. त्यािें संशय जसजसो वाढत जातात, तसतसे त्यािे चवनोद ओढूनतािनू 
आिल्यासारखे वाटू लागतात.शवेटी भीतीिी एक चवलक्षि भावना त्याला पछाडून टाकते आचि याप ढे तेरे् 
र्ाबंिे त्याला असह्य वाटू लागते. तो अिानक आपल्या ख िीतून उडी मारतो आचि ते सगळेजि त्याच्या 
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पाठोपाठ धाव ूलागतात. नंतर दृश्य बदलते. आता तो एका रॅम–गाडीमध्ये बसलेला आहे. ही गाडी नेमकी 
त्याच्या घरासमोर र्ाबंते. आता त्याच्या अंगावर त्याच्या व्यवसायाशी चनगचडत असा वरे्ष आहे. य ि संपलेले 
आहे या चविाराने तो एक स टकेिी भावना अन भवत आहे. 

 
आता द सऱ्या चदवशी आपि त्याला काही चविारण्याच्या स्ट्स्र्तीत आहोत, अशी कल्पना करू या. 

स्वप्नातील या स या स या घटकाचंवर्षयी त म्हालंा काय वाटते, असे आपि त्याला चविारू या. स्वप्नातील 
या घटकािें आपल्या जीवनातील कोित्या गोष्टींशी साहियस आहे, हे तो सागंतो. आम्हालंा ज्या प्रम ख 
गोष्टीमध्ये रस आहे चतिे आकलन होण्याच्या दृष्टीने चवशरेे्षकरून महत्त्वपूिस असलेल्या अशा फतत मोजतया 
साहियांिी आम्ही येरे् नोंद करीत आहोत. पचहले साहियस म्हिजे जमसन गिवशे त्याला एका पाह ण्यािी 
आठवि करून देतो. हा पाहूिा आधीच्या सायंकाळी मेजवानीला आलेला होता. तो जोरदार जमसन हेल 
काढून बोलत होता. या मािसाने आपल्याला मनस्ताप चदल्यािे त्याला आठवले. वस्त तः त्याने (आपल्या 
या स्वप्न पाहिाऱ्या मािसाने) िागंली छाप पाडण्यासाठी रूढ मागाच्या बाहेर जाऊन प्रयत्न केलेला 
असतानाही त्या पाह ण्याने आपल्याकडे फारसे लक्ष चदले नाही, असे त्याला वाटत होते. या चविाराबंरोबर 
भरकटत असताना त्याला एका गोष्टीिी आठवि होते. या जमसन हेल असलेल्या मािसाने प्रत्यक्षपिे 
आपला उपहास केला आहे आचि आपि केलेल्या कोित्यातरी चवधानावर तो िमत्काचरकपिे हसला आहे, 
अशी भावना मेजवानीच्या प्रसंगी एक क्षिभर आपल्या मनात चनमाि झालेली होती, असे त्याला आठवते. 
शत्रूिे म ख्य ठािे ज्या स खावह खोलीत होते, त्या खोलीचवर्षयी चविार करताना त्याला असे वाटले, की 
काल रात्री मेजवानीच्या प्रसंगी आपि ज्या खोलीत बसलो होतो, त्या खोलीसारखीि ही खोली चदसत 
होती. परंत  चतच्या चखडतया मात्र एका अशी खोलीतील चखडतयासारख्या चदसत होत्या, की ज्या खोलीत 
एकदा परीक्षा देऊन तो अन त्तीिस झालेला होते. अन भवाच्या या साहियािे त्याला आश्चयस वाटले. 
मेजवानीला जाण्यापूवी आपली छाप कशी काय पडेल याचवर्षयी आपि काहीसे प्रिचतत झालो होतो, असे 
त्याला त्यानंतर आठवले. तो ज्या म लीिे मन आपल्याचवर्षयी अन कूल करून घेऊ इच्छीत होता त्या 
म लीिा भाऊ मेजवानीला येिाऱ्या पाह ण्यामंध्ये होता, हे त्याच्या प्रितेिे एक कारि होते. ज्या वचरिाच्या 
मतावर त्यािे व्यावसाचयक यश बरेिसे अवलंबून होते, त्या वचरिावर मेजवानी देिाऱ्या यजमानािा बराि 
प्रभाव होता, हे त्याच्या प्रितेिे द सरे कारि होय. आपल्याला त्यािा अत्यतं चतटकारा वाटतो आचि 
त्याच्याशी चमत्रत्वािे नाते दाखचवताना आपल्याला अत्यतं अपमानास्पद वाटते, असे त्या वचरिाचवर्षयीिे 
आपले मत तो सागंतो. चशवाय, त्या यजमानाचवर्षयीही आपल्या मनात काहीसा चतटकारा होता. परंत  या 
गोष्टीिी आपल्याला जवळ जवळ जािीवि नव्हती, असे तो सागंतो. त्याच्या अन भवामधील द सरे एक 
साहियस प ढीलप्रमािे होते. त्याने एक टक्ल पडलेल्या मािसाचवर्षयी एक मजेदार चकस्सा साचंगतला होता 
आचि त्याच्या त्या यजमानालाही जवळजवळ पूिस टक्ल पडल्यासारखेि असल्याम ळे आपि त्याच्या 
भावना द खावल्या की काय, अशी प्रकचितशी काळजी त्याला वाटत होती. ती रॅम गाडी पाहून त्याला 
आश्चयस वाटले. कारि तेरे् रॅमिे रस्ते असल्यासारखे वाटति नव्हते. या गोष्टीचवर्षयी बोलताना त्याला 
आठवते की आपि िालवत असलेली ती रॅम गाडी शाळेच्या वाटेवरील एखाद्या म लासारखी होती, आपि 
त्या रॅम गाडीच्या िालकािी जागा घेतली होती, आचि रॅम िालचविे व मोटर गाडी िालचविे यांत 
आश्चयसकारक साम्य असल्यािा चविार आपल्या मनात आला होता, असा आिखी एक तपशील त्याला 
आठवतो. रॅमगाडी म्हिजे तो ज्या गाडीतून घरी आला, त्या त्याच्या स्वतःच्या मोटरगाडीिे प्रतीक आहे 
आचि आपल्या घरी परतण्याच्या चियेम ळे त्याला शाळेतून घरी परतण्यािी आठवि झाली, हे स्पष्ट आहे. 
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या मािसाच्या अन भवामंधील साहियांपैकी आतापयंत केवळ काहींिाि चनदेश केलेला आहे. 
त्याच्या व्यस्ट्ततमत्वाच्या रिनेचवर्षयी आचि त्याच्या भतूकालीन व वतसमानकालीन पचरस्ट्स्र्तीचवर्षयी अक्षरशः 
काहीही साचंगतलेले नाही. तरीही स्वप्नािंा अर्स जािण्यामध्ये अभ्यस्त झालेल्या कोिालाही त्या स्वप्नािा 
आचि त्यािबरोबर आलेल्या साहियांिा गर्थभतार्स स्पष्ट झालेला असेल. आधीच्या रात्री झालेल्या 
मेजवानीच्या प्रसंगी त्यािी खरीख री भावना काय होती, हे या स्वप्नावरून स्पष्ट होते. तो प्रितात र होता. 
आपल्याला जी छाप पाडावयािी आहे ती छाप पाडण्यात आपि अयशस्वी होऊ, अशी भीती त्याला वाटत 
होती. ज्या लोकानंी आपला उपहास केलेला आहे आचि आपल्याचवर्षयी प रेशी आवड दाखचवलेली नाही 
असे त्याला वाटत होते. अशा बऱ्याि लोकाचंवर्षयी त्याच्या मनात राग होता. त्यािी आनंदी वृत्ती हे त्यािी 
प्रिता व राग लपचवण्यािे, तसेि ज्याचं्यावर त्यािा राग होता त्यानंा शातं करण्यािे एक साधन होते, हे या 
स्वप्नावरून चदसून येते. त्यािी अवधी आनंदी वृत्ती हा एक म खवटा होता. ती वृत्ती त्याच्या स्वतःच्या 
व्यस्ट्ततमत्वामध्ये चनमाि झालेली नव्हती, तर ‘त्याला’ जे काही खरोखर वाटत होते, ते म्हिजेि भीती व 
राग लपवनू टाकण्यािे काम ती वृत्ती करीत होती. या घटनेने त्यािी संपूिस स्ट्स्र्ती अस रचक्षत देखील 
बनचवली होती. त्याम ळे शत्रचू्या चशचबरात असलेल्या आचि कोित्याही क्षिी पकडला जाण्यािी शतयता 
असलेल्या एखाद्या हेराप्रमािे आपि आहोत, असे त्याला वाटले. तो जेव्हा बाहेर पडत होता, तेव्हा त्याच्या 
िेहऱ्यावर आपल्याला द ःख व चनराशा यािंी जी चनसटती छटा चदसली, चतिा अर्स आता लागतो आचि 
स्पष्टीकरिही होते. त्या क्षिी ‘त्याला’ खरोखर जे काही वाटत होते, ते त्याच्या िेहऱ्याने व्यतत केले. 
‘आपल्याला’ असे वाटत आहे, यािी प्रत्यक्षात त्याला जािीव मात्र नव्हती. स्वप्नामध्ये एका नायात्मक व 
स स्पष्ट पितीने त्याच्या भावनेिे विसन करण्यात आले आहे. अर्ात, त्याच्या भावना कोिाचवरूि 
रोखलेल्या होत्या, हे त्या स्वप्नातून उघडपिे स्पष्ट होत नाही. 

 
हा मन ष्ट्य मज्जाचवकृत नाही. तो मोहचनिेच्या प्रभावाखालीही नाही. आध चनक मानवामध्ये सरास 

आढळिारी प्रिता आचि मान्यतेिी गरज ज्याच्या मनात आहे, असा तो एक सवससामान्य मन ष्ट्य आहे. 
आपली आनंदी वृत्ती ही ‘आपली’ नाही, या वस्त स्ट्स्र्तीिी त्याला जािीव नाही. कारि, चवचशष्ट 
पचरस्ट्स्र्तीमध्ये आपि अम क प्रकारिी भावना बाळगावी अशी आपल्याकडून जी अपेक्षा बाळगली जाते, त्या 
अपेके्षन सार भावना बाळगण्यािी त्याला सवय झालेली आहे. एखादी गोष्ट ‘आगळी’ आहे यािी जािीव 
होिे, हा त्याच्या दृष्टीने चनयम असण्यापेक्षा अपवादि असेल. 

 
चविारप्रचिया आचि भावनेिी प्रचिया यानंा जे लागू पडते, तेि इच्छेच्या प्रचियेलाही लागू पडते. 

बह संख्य लोकािंी अशी खात्री असते, की जोपयंत एखाद्या बाह्य शततीने एखादे कृत्य करण्यािी 
आपल्यावर उघडपिे सतती केलेली नसते, तोपयंत आपले चनिसय हे आपलेि असतात. आचि आपल्याला 
जे काही हव ेआहे असे वाटले तर ते आपल्यालाि हव ेअसते, अशीही त्यािंी खात्री असते. परंत  आपल्या 
स्वतःचवर्षयी असलेला आपला हा एक मोठा भ्रम असतो. आपले बरेिसे चनिसय हे खऱ्या अर्ाने आपले 
स्वतःिे नसतात. तर ते एखाद्या बाह्य शततीने आपल्याला स िचवलेले असतात. हा चनिसय आपलाि आहे 
अशी आपली खात्री पटचवण्यात आपि यशस्वी झालेले असतो. परंत  प्रत्यक्षात मात्र आपि फतत इतराचं्या 
अपेक्षाबंरोबर स्वतःला ज ळवनू घेत असतो; कारि, आपल्याला एकाकीपिािी भीती आचि आपले जीवन, 
स्वातंत्र्य व स ख याचं्या चवर्षयी अचधक स्पष्ट अशी धास्ती वाटत असते. 

 
त म्हालंा दररोज शाळेला जावसेे वाटते का, असे जर आपि म लानंा चविारले तर त्यािे उत्तर 

प ढीलप्रमािे असते, ‘अर्ाति, मला तसे वाटते.’ हे उत्तर खरे आहे का? बऱ्याि उदाहरिातूंन चनचश्चतपिे 
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हे उत्तर खरे नसते. अधूनमधून शाळेला जाव ेअसे त्या म लाला वाटत असेल, तरीही अधूनमधून खेळिे वा 
त्याऐवजी द सरे काही तरी करिे हे त्याला आवडेल. दररोज शाळेला जाण्यािी आपली इच्छा आहे असे 
जर त्याला वाटत असेल तर शाळेतील कामकाजाच्या चनयचमतपिाचवर्षयी मनात वाटिाऱ्या चतटकाऱ्यािे 
तो दमन करीत असला पाचहजे. आपि दररोज शाळेला जाण्यािी इच्छा बाळगावी असे आपल्याकडून 
अपेचक्षत आहे, असे त्याला वाटते. आपि केवळ नाइलाजानेि इततया वळेा शाळेला जातो ही त्यािी भावना 
ब डवनू टाकण्याइतके हे दडपि प्रबळ असते. आपल्याला काही वळेा शाळेला जाण्यािी इच्छा असते आचि 
काही वळेा आपि केवळ नाइलाजाने शाळेला जातो, या वस्त स्ट्स्र्तीिी जािीव जर त्या म लाला झाली 
असती, तर ते मूल अचधक स खावले असते. परंत  त्याच्यावर कतसव्यभावनेिे चवलक्षि दडपि असते. 
त्याम ळे आपि जी इच्छा करावी अशी आपल्याकडून अपेक्षा असते, तीि इच्छा ‘आपि’ करतो अशी भावना 
त्याच्या मनात चनमाि होते. 

 
बह तेक प रूर्ष स्वचे्छेने चववाह करतात, अशी सवससामान्य समजूत आहे. कतसव्यभावनेम ळे वा 

बंधनकारक आहे म्हिनू जािीवपूवसक चववाह करिाऱ्या प रूर्षािंी उदाहरिे चनचश्चति आढळतात. अशीही 
उदाहरिे आढळतात की जेरे् प रूर्ष खरोखरि ‘स्वतःिी’ इच्छा आहे म्हिून चववाह करतो. परंत  अशीही 
काही र्ोडीर्ोडकी उदाहरिे नाहीत, की ज्यामंध्ये एखाद्या प रुर्षाला (प्रकवा त्या दृष्टीने पाहता एखाद्या 
स्त्रीला) जािीवपूवसक असे वाटत असे वाटत असते, की त्यािी एका चवचशष्ट व्यततीशी लग्न करण्यािी इच्छा 
आहे. परंत  प्रत्यक्षात मात्र चववाहाला कारिीभतू होिाऱ्या अशा एका घटनाििात आपि अडकलो आहोत 
आचि आपल्याला स टकेिा कोिताही मागस उरलेला चदसत नाही, असे त्याच्या ध्यानात येते. लग्न 
ठरल्यानंतरिे सवस मचहने त्याला ठामपिे असे वाटत असते की, ‘आपली’ लग्न करण्यािी इच्छा आहे. ही 
इच्छा कदाचित खरी असू शकिार नाही, याचवर्षयीिी पचहली आचि काहीशी उचशरा आलेली सूिना एका 
चवचशष्ट वस्त स्ट्स्र्तीतून प्राप्त होते. आपल्या लग्नाच्या चदवशी तो एकाएकी गडबडून जातो आचि पळून 
जाण्यािा भावनावगे त्याच्या मनात चनमाि होतो ही ती वस्त स्ट्स्र्ती होय. तो जर ‘समंजस’ असेल तर ही 
भावना केवळ काही चमचनटापं रतीि त्याच्या मनात चटकून राहील आचि लग्न करण्यािी त झी इच्छा आहे 
का या प्रश्नाला तो अढळ चविासाने ‘होय’ असे उत्तर देईल. 

 
दैनंचदन जीवनातील आिखी चकती तरी उदाहरिे आम्हाला देता येतील. या उदाहरिातूंन लोक 

चनिसय घेत असलेले वा कशािी तरी इच्छा करीत असलेले चदसतात. परंत  प्रत्यक्षात मात्र तसे नसते. 
प्रत्यक्षात ते जे काही करत असतात ते करण्यािी आपि इच्छा ‘केलीि पाचहजे’ अशा एका आंतचरक या 
बाह्य दबावाला ते बळी पडत असतात. वस्त तः मानवी चनिसयाचं्या घटनेिे चनरीक्षि केले, तर आपल्याला 
एका गोष्टीिे आश्चयस वाटते. परंपरा, कतसव्य, प्रकवा फतत दबाव याचं्याप ढे स्वीकारलेली जी शरिागती 
चतलाि ‘आपला’ चनिसय असे समजण्यािी िूक लोकाकंडून होत असते. आचि या ि कीिे मोठे प्रमाि पाहून 
आपि र्क् होऊन जातो. व्यततीने व्यस्ट्तत स्वातंत्र्यातून घेतलेला चनिसय ही आपल्या अस्ट्स्तत्वािी 
कोनचशला आहे असे जो समाज मानतो, अशी आपली समजूत आहे, त्या समाजात प्रत्यक्षात ‘अपूवस’ चनिसय 
ही त लनात्मक दृष्ट्या एक द र्थमळ घटना आहे, असेि बह धा चदसते. 

 
आतापयंत साचंगतलेल्या उदाहरिातं भर म्हिून आभासात्मक इच्छा असलेल्या व्यततीिे एक 

तपशीलवार उदाहरि मी येरे् सागंू इस्ट्च्छतो. ज्या लोकामंध्ये मज्जाचवकृतीिी अचजबात लक्षिे नाहीत, त्या 
लोकािें चवश्लेर्षि करीत असताना हे उदाहरि अनेकदा आढळू शकते. तसे पाचहले तर प्रस्त त गं्रर्ात 
व्यापक अशा ज्या सासं्कृचतक समस्यािंा आम्ही प्राम ख्याने चविार करीत आहोत, त्या समस्याबंरोबर या 
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वैयस्ट्ततक उदाहरिािा काहीही संबधं नाही. तरीही एका चवचशष्ट कारिाम ळे आम्ही ते उदाहरि देत 
आहोत. अबोध शततींिे कायस कसे िालते याच्याशी पचरचित नसलेल्या वािकाला त्या घटनेशी पचरचित 
होण्यािी एक जादा सधंी या उदाहरिाम ळे चमळते. चशवाय, या अगोदरि अस्पष्टपिे माडंलेल्या एका 
म द्द्यावर हे उदाहरि भर देते. हा म द्दा आता स्पष्टपिे माडंिे आवश्यक आहे. दमनाच्या प्रचियेिा 
आभासात्मक चियाचं्या समस्येशी असलेला सबंंध, हा तो म द्दा होय. ज्यािें दमन केलेले आहे, अशा शततींिे 
मज्जाचवकृत वतसन, स्वप्ने इ. मधील कायस एका चवचशष्ट पितीने होत असते. आपि बह धा या कायाच्या 
दृचष्टकोिातूनि दमनाच्या चियेकडे पाहतो. प्रत्येक दमन हे व्यततीच्या खऱ्याख ऱ्या व्यस्ट्ततमत्त्वातील काही 
भाग नष्ट करते. आचि ज्या भावनेिे दमन झालेले असते चतच्या जागी एक आभासात्मक भावना आिावयास 
भाग पाडते. या वस्त स्ट्स्र्तीवर भर देिे महत्त्वािे आहे, असे वाटते. 

 
मी आता जे उदाहरि माडूं इच्छीत आहे, ते एका बावीस वर्षाच्या वैद्यकशास्त्र चशकिाऱ्या 

चवद्यार्थयािे आहे. त्याला आपल्या कामात रस आहे. त्यािे लोकाचं्याशी छान जमते. तो काही खास करून 
द ःखी वगैरे नाही. परंत  बऱ्याि वळेा त्याला प्रकचित र्कल्यासारखे वाटते आचि त्याला जीवनाचवर्षयी खास 
अशी उत्कंठा वाटत नाही. त्याला मानसोपिारतज्ज्ञ व्हावयािे आहे. आचि या सैिाचंतक कारिाम ळेि 
त्याला आपले मनोचवश्लेर्षि करून घ्यावयािे आहे. आपल्या वैद्यकशास्त्राच्या अभ्यासात काही तरी कोंडी 
चनमाि झाली आहे, एवढीि त्यािी तिार आहे. वािलेल्या गोष्टी बऱ्याि वळेा त्याला आठवत नाहीत. 
व्याख्यानाचं्या वळेी त्याला अत्यंत र्कवा येतो. आचि त लनात्मक दृष्ट्या परीके्षतील त्यािी कामचगरी 
अगदीि बतेािी असते. त्याम ळे तो गोंधळून गेला आहे. कारि, इतर चवर्षयामंध्ये त्यािी स्मृती चकती तरी 
अचधक िागंली असल्यािे चदसते. वैद्यकशास्त्र चशकण्यािी आपली इच्छा आहे, याचवर्षयी त्याला शकंा नाही. 
परंत  आपल्याजवळ ते चशकण्यािी क्षमता आहे का, याचवर्षयी मात्र त्याच्या मनात अनेकदा जबरदस्त संशय 
चनमाि होतात. 

 
काही आठवडे मनोचवश्लेर्षि िालल्यानंतर तो एक स्वप्न सागंतो. या स्वप्नामध्ये तो त्याने स्वतः 

बाधंलेल्या एका गगनि बंी इमारतीच्या अगदी वरच्या मजल्यावर आहे. तेरू्न तो इतर इमारतींकडे काहीशा 
चवजयाच्या भावनेने पाहतो. त्यानंतर ती गगनि ंबी इमारत एकाएकी कोसळते आचि आपि दगडामातीच्या 
चढगाऱ्यात गाडले गेलो आहोत, असे त्याच्या ध्यानात येते. आपल्याला सोडचवण्याच्या हेतूने हे चढगारे 
उपसण्यािे प्रयत्न केले जात आहेत, यािी त्याला जािीव आहे. आपल्याला खूप इजा झालेली असून 
लौकरि डॉतटर येिार आहेत, असे कोिी तरी म्हटल्यािे तो ऐकू शकतो. परंत  त्याला वाट पहावी 
लागिार आहे. डॉतटर येईपयंतिा हा काळ अनंत असल्यासारखे त्याला वाटते. सरतेशवेटी डॉतटर तेरे् 
येतो. परंत  तेरे् आल्यावर त्याच्या ध्यानात येते, की आपि आपली साधने चवसरलो आहोत आचि त्याम ळे 
त्याला कसलीही मदत करू शकत नाही. त्या तरुिाच्या मनात त्या डॉतटरचवर्षयी तीव्र सतंाप उफाळून 
येतो. त्यानंतर आपि उभे रहात असल्यािे झटकन त्याच्या ध्यानात येते. आपल्याला कसलीही इजा 
झालेली नाही, हे त्याला कळते. तो डॉतटरकडे चतरस्काराने पाहतो आचि याि क्षिी तो जागा होतो. 

 
स्वप्नाशी संबचंधत अशी फारशी साहिये त्याच्या मनात नाहीत. परंत  जास्त चनगचडत असलेली 

अशी काही साहिये प ढे माडंत आहे. आपि बाधंलेल्या गगनि बंी इमारतीिा चविार करीत असताना 
आपल्याला नेहमी वास्त शास्त्रमध्ये फारि गोडी वाटत होती, हे तो सहजगत्या सागंून जातो. लहानपिी 
चकतीतरी वर्षपेयंत इमारती बाधंण्यािा खेळ, ही त्यािी करमिूक होती. तो जेव्हा सतरा वर्षांिा झाला, 
तेव्हा आपि वास्त शास्त्रज्ञ व्हावयािे असे त्याने ठरचवले होते. ही गोष्ट त्याने आपल्या वचडलानंा साचंगतली. 
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वचडलानंी चमत्रत्वाच्या नात्याने त्याला प्रचतसाद चदला आचि त्याला आपला व्यवसाय चनवडण्यािे पूवस 
स्वातंत्र्य आहे, असे त्यानंी साचंगतले. परंत  वास्त शास्त्रज्ञ बनण्यािी ही कल्पना म्हिजे त झ्या लहानपिीच्या 
इच्छेिा एक अवशरे्ष आहे, आचि खरोखरि वैद्यकशास्त्रािा अभ्यास करिेि त ला पसंत आहे, अशी आपली 
खात्री असल्यािेही वचडलानंी साचंगतले. आपल्या वचडलािें बरोबर आहे, असे या तरूिाला वाटले आचि 
त्यानंतर त्याने ही समस्या आपल्या वचडलानंा कधीही साचंगतली नाही. आता एक स्वाभाचवक गोष्ट म्हिून 
त्याने वैद्यकशास्त्रािा अभ्यास करावयास स रूवात केली होती. डॉतटरिे उचशरा येिे आचि त्याने आपली 
साधने चवसरिे याबद्दलिी त्या तरुिाच्या मनातील साहिये ही काहीशी अस्पष्ट व अप री होती. तर्ाचप 
स्वप्नाच्या या भागाचवर्षयी बोलत असताना आपल्या मनोचवश्लेर्षिाच्या तासािी नेहमीिी वळे बदललेली 
आहे, असे त्याच्या मनात आले. त्याने कोिताही आके्षप न घेता या बदलाला संमती चदलेली असली तरी 
प्रत्यक्षात मात्र आपल्याला फार राग आलेला होता, असेही त्याच्या मनात आले. आता आपि बोलत 
असताना आपला राग उसळून येत आहे, असे त्याला जािवते. तो मनोचवश्लेर्षकावर लहरी असल्यािा 
आरोप करतो आचि सरतेशवेटी म्हितो, ‘ठीक आहे. काही झाले तरी मला जे हव,े ते काही मी करू शकत 
नाही.’ त्याला आपल्या रागािे आचि या वातयािे अगदी आश्चयस वाटते. कारि, आतापावतेो त्याच्या मनात 
तो मनोचवश्लेर्षक प्रकवा मनोचवश्लेर्षिािे कायस याचं्याबद्दल कधीही कसलाही चवरोध वाटलेला नव्हता. 

 
काही काळानंतर त्याला आिखी एक स्वप्न पडले. त्यािा फतत एक छोटासा अंशि त्याला 

आठवतो. मोटारगाडीच्या एका अपघातात त्यािे वडील जखमी झाले आहेत. तो स्वतः एक डॉतटर आहे 
आचि त्याने वचडलािंी काळजी घ्यावी, अशी त्याच्याकडून अपेक्षा केली जाते. त्यािंी तपासिी करण्याच्या 
प्रयत्नात असताना त्याला पूिसपिे चवकलागं झाल्यासारखे आचि आपि काहीही करू शकत नाही, असे 
वाटते. तो भयभीत होतो आचि नंतर जागा होतो. 

 
आपल्या या साहियाच्या संबंधात तो नाख र्षीनेि एक गोष्ट सागंतो. ती अशी–गेली काही वर्ष े

आपल्या वचडलािंा अिानक मृत्यू होईल, असे चविार त्याच्या डोतयात येत होते. या चविारानंी तो भयभीत 
झाला होता. काही वळेा तर त्याचं्यामागे आपल्यासाठी राहिाऱ्या संपत्तीिाही चविार त्याच्या मनात आला 
होता. आपि पैशािे काय करावयािे, यावरही त्याने चविार केला होता. परंत  या कल्पनाचं्या चदशनेे तो 
फार प ढे गेला नाही. कारि, या कल्पना मनात उठू लागल्यावरि त्याने त्यािें दमन केले. या स्वप्नािी 
पूवसचनर्थदष्ट स्वप्नाशी त लना करताना त्याला एक गोष्ट ठळकपिे जािवते ती ही, की या दोन्ही उदाहरिातं 
डॉतटर कोित्याही प्रकारिी भरीव मदत देऊ शकत नाही. एक डॉतटर म्हिून आपि कोित्याही प्रकारे व 
केव्हाही उपय तत ठरू शकिार नाही, ही आपली भावना पूवी कधीही नव्हती इततया स्पष्टपिे त्याच्या 
ध्यानात येते. पचहल्या स्वप्नामध्ये डॉतटरच्या द बसलतेचवर्षयी रागािी व उपहासािी एक चनचश्चत भावना आहे 
हे त्याच्या चनदशसनास आिून चदल्यानंतर त्याला प ढील गोष्ट आठवते–डॉतटर रूग्िाला मदत करू शकला 
नाही अशा प्रकारिी उदाहरिे जेव्हा तो ऐकतो वा वाितो, तेव्हा त्याला चवजयािी एक चवचशष्ट प्रकारिी 
भावना अन भवाला येते. परंत  त्या क्षिी त्याला त्यािी जािीव असत नाही. 

 
चवश्लेर्षिाच्या प ढच्या ओघात आजपयंत चजिे दमन केलेले होते, अशी द सरी माचहती प ढे येते. 

आपल्या वचडलाचंवर्षयी आपल्या मनात िोधािी प्रबळ भावना असल्यािा त्याला शोध लागतो आचि त्यािे 
त्यालाि आश्चयस वाटते. एक डॉतटर या नात्याने आपि द बळे आहोत, ही आपली भावना म्हिजे आपल्या 
समग्र जीवनाला व्यापून टाकिाऱ्या द बसलतेच्या सवससामान्य भावनेिाि एक भाग आहे, हेही त्याच्या ध्यानात 
येते. आपल्या स्वतःच्या योजनानंा अन सरून आपि आपल्या जीवनािी आखिी केली आहे, असे त्याला 
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वरवर वाटत असते. परंत  खोलवर पाहता आपल्याला वैफल्याच्या वृत्तीने व्यापलेले आहे, असे त्याला 
वाटते. आपल्याला जे करावयािे होते ते आपि करू शकत नाही, यािी आपल्याला खात्री पटल्यािे तो 
ओळखतो. परंत  आपल्याकडून ज्या अपेक्षा आहेत त्याचं्याशी ज ळवनू घेिे आपल्याला भाग पाडिार आहे, 
हेही तो ओळखतो. डॉतटर होण्यािी खरीख री इच्छा आपल्या मनात कधीही नव्हती, हे अचधकाचधक 
स्पष्टपिे त्याला चदसून येते. क्षमतेिा अभाव म्हिून ज्या गोष्टी त्याच्या मनावर ठसल्या होत्या, त्या गोष्टी 
म्हिजे त्याच्या चनस्ट्ष्ट्िय प्रचतकारािा आचवष्ट्कार होता–द सरे चतसरे काही नव्हते. 

 
मािसाच्या खऱ्याख ऱ्या इच्छािें दमन कसे केले जाते आचि इतराचं्या अपेक्षा म्हिजे आपल्या 

स्वतःच्या इच्छाि आहेत असे वाटेल अशा पितीने त्याचं्या त्या अपेक्षािंा स्वीकार कसा केला जातो, या 
गोष्टींिे हे एक नम नेदार उदाहरि आहे. म्हिजेि मूळच्या इच्छेच्या जागी आभासात्मक इच्छा येते, असे 
आपि म्हिू शकतो. 

 
अशा रीतीने चविार, भावना आचि इच्छा याचं्या बाबतीतील खऱ्याख ऱ्या मूळच्या चिया जाऊन 

त्याचं्या जागी आभासात्मक चिया येतात. या सगळ्यािा पचरिाम म्हिून शवेटी मूळिे व्यस्ट्ततमत्त्व नाहीसे 
होऊन त्याजागी आभासात्मक व्यस्ट्ततमत्त्व येते. मूळिे व्यस्ट्ततमत्त्व हेि खरे व्यस्ट्ततमत्त्व असते. आचि तेरे्ि 
मानचसक चियािंा उगम होत असतो. आभासात्मक व्यस्ट्ततमत्त्व हे फतत एक प्रचतचनधी असते. व्यततीने जी 
भचूमका पार पाडावी अशी चतच्याकडून अपेक्षा असते, त्या भचूमकेिे प्रचतचनचधत्व करिे हेि काम प्रत्यक्षात ते 
करीत असते. एवढेि की हे प्रचतचनचधत्व व्यस्ट्ततत्वाच्या नावावर केले जाते. आता हे खरे आहे की एक मन ष्ट्य 
अनेक भचूमका पार पाडू शकतो आचि प्रत्येक भचूमकेमध्ये मी म्हिजे “मी” आहे, अशी खात्री त्याला 
आत्मचनिपिे वाटू शकते. प्रत्यक्षात मात्र या सवस भचूमकामंध्ये आपि जे व्हाव ेअशी लोकािंी आपल्या कडून 
अपेक्षा आहे असे त्याला वाटत असते, तेि तो असतो आचि जरी बह संख्य लोकाचं्या बाबतीत नसले, तरी 
अनेक लोकाचं्या बाबतीत आभासात्मक व्यस्ट्ततमत्वाने मूळ व्यस्ट्ततमत्त्वाला पूिसपिे ग दमरवनू टाकलेले 
असते. काही वळेा स्वप्नामध्ये, कल्पनेच्या भराऱ्यामंध्ये प्रकवा मद्यपान केलेले असताना मूळच्या 
व्यस्ट्ततमत्वािा काही भाग चदसून येतो. वर्षान वर्षे ज्या भावना व चविार त्या व्यततीने अन भवलेल्या नसतात, 
त्या अशा वळेी प्रकट होतात. बह धा त्याने ज्यािें दमन केलेले असते, त्या गोष्टी वाईट असतात. कारि, 
त्याला भीती वा शरम वाटत असते. परंत  काही वळेा त्याने ज्यािें दमन केले असते, त्या गोष्टी म्हिजे 
त्याच्या व्यस्ट्ततमत्वातील सवोत्तम अशा गोष्टी असतात. अशा भावना बाळगल्याबद्दल आपले हसे होईल 
प्रकवा आपल्यावर हल्ला होईल, अशा भीतीने त्यािें दमन केलेले असते. [मनोचवश्लरे्षिात्मक पित ही एक प्राम ख्याने 
अशी पित आहे, की चजच्यामध्ये मन ष्ट्य आपले हे मूळिे व्यस्ट्ततत्व उघड करण्यािा प्रयत्न करतो. ‘म तत साहियस यािा अर्स आपल्या मूळच्या भावना 
व चविार व्यतत करिे, सत्य सागंिे. परंत  या अर्ी अचभपे्रत असलेले सत्य ज्या वस्त स्ट्स्र्तीिा चनदेश करते ती वस्त स्ट्स्र्ती, मन ष्ट्य जो चविार करतो 
तेि बोलून दाखचवतो या वस्त स्ट्स्र्तीहून चभन्न असते.’ येरे् चविारप्रचिया ही स्वतःि अपूवस असते. स्वबाह्य व्यततीच्या अपेक्षेन सार चनमाि झालेल्या 
चविाराशी केलेले समायोजन, हे चतिे स्वरूप नसते. फ्रॉईडने ‘वाईट’ गोष्टींिे दमन होते, या घटनेवर भर चदला आहे. ‘िागंल्या’ गोष्टींिे देखील 
मोठ्या प्रमािावर दमन होते, या घटनेकडे त्याने प रेसे लक्ष चदलेले नाही, असे चदसते.] 

 
व्यस्ट्ततत्वािा नाश आचि त्याच्या जागी आभासात्मक व्यस्ट्ततत्वािे आगमन, याम ळे मािूस 

अस रचक्षततेच्या एका तीव्र अवस्रे्मध्ये ढकलला जातो. तो संशयाने पछाडला जातो. त्यािे जीवन म्हिजे 
तत्त्वतः इतर लोकाचं्या त्याच्याचवर्षयी अपेके्षिे प्रचतप्रबबि बनलेले असते. त्याम ळे एका दृष्टीने त्याने आपली 
एकात्मता गमावलेली असते. अशा प्रकारे एकात्मता गमावल्याम ळे चनमाि झालेल्या धास्तीवर मात 
करण्यासाठी त्याला िाकोरी स्वीकारिे भाग पडते. त्याला अखंडपिे इतरािंी संमती व मान्यता चमळवनू 
आपली एकात्मता शोधावी लागते. आपि कोि आहोत, हे त्याला ठाऊक नसते. मग आपि इतराचं्या 
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अपेके्षप्रमािे वागलो तर आपि कोि आहोत हे चनदान त्यानंा कळेल, त्यानंा कळल्यानंतर आपि त्यािंा 
शब्द खरा मानला की आपि कोि आहोत, हे आपल्यालाही कळेल, असे त्याला वाटते. 

 
आध चनक समाजातील मािसािा जीवनिम िाकोरीबि झाला असल्याम ळे सवससामान्य मािसािी 

असहायता आचि आचि अस रचक्षतता वाढलेली आहे. त्याम ळे आपल्याला स रचक्षतता व संशयम तती देऊ 
शकिाऱ्या नव्या अचधकारशाह्याचं्या प ढे शरिागती पत्करण्यास तो चसि झाला आहे. जमसनीमध्ये स रचक्षतता 
व संशयम तती यािंी ही देिगी स्वीकारली जाण्यास कोिती खास पचरस्ट्स्र्ती आवश्यक ठरली, यािे आम्ही 
प ढील प्रकरिात चवविेन करिार आहोत. त्यावरून असे चदसून येईल, की नाझीवादाच्या िळवळीिा गाभा 
असलेला असा जो चनम्नमध्यमवगस, त्याच्या दृष्टीने एकाचधकारशाही स्वभावयतं्रिा, हे एक अत्यतं महत्त्वािे 
स्वभाववैचशष्ट्य होते. प्रस्त त गं्रर्ाच्या शवेटच्या प्रकरिात आपल्या स्वतःच्या लोकशाहीमधील सासं्कृचतक 
चित्राच्या संदभात िाकोरीबि व्यततीिे चवविेन आम्ही िालू ठेव.ू 

 
✶ ✶ 
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प्रकिि सहाव े
 

नाझीवादाचे मानसशास्त्र 
 

मागील प्रकरिात मानसशास्त्रीय दृष्ट्या दोन प्रकारच्या स्वभावावर आपले लक्ष कें चित झाले होते. 
एकाचधकारशाही स्वभावािा मन ष्ट्य आचि िाकोरीबि मन ष्ट्य, हे ते दोन प्रकार होत. या प्रकारािें 
तपशीलवार चवविेन चवचशष्ट समस्याचं्या आकलनाला उपय तत ठरेल, अशी मला आशा आहे. या समस्या 
प्रस्त त प्रकरिात व याप ढच्या प्रकरिात माडंल्या जािार आहेत. एकीकडे नाझीवादािे मानसशास्त्र आचि 
द सरीकडे आध चनक लोकशाही, या त्या समस्या होत. 

 
नाझीवादाच्या मानसशास्त्रािे चवविेन करताना आपि पचहल्यादंा एका प्रार्चमक प्रश्नािा चविार 

करिे आवश्यक आहे. नाझीवादािे आकलन करून घेण्याच्या प्रचियेत असलेली मानसशास्त्रीय घटकािंी 
समपसकता, हा तो प्रश्न होय. नाझीवादािे शास्त्रीय चवविेन करताना आचि त्याहूनही अचधक प्रमािात त्यािे 
लौचकक स्वरूपािे चवविेन करताना अनेकदा दोन परस्परचवरुि असे दृचष्टकोि माडंले जातात. 
मानसशास्त्र हे फॅचसझमसारख्या एका आर्थर्क व राजकीय घटनेिे कोित्याही प्रकारे स्पष्टीकरि करू 
शकत नाही, हा पचहला आचि फॅचसझम ही पूिसपिे एक मानसशास्त्रीय समस्या आहे, हा द सरा दृचष्टकोि 
होय. 

 
पचहला दृचष्टकोि हा एक तर नाझीवाद म्हिजे एका पूिसपिे आर्थर्क अशा गचतशीलतेिे फचलत 

आहे, जमसन साम्राज्यवादाच्या चवस्तारवादी प्रवृत्तींिे फचलत आहे, या दृष्टीने त्याच्याकडे पाहतो; नाही तर 
नाझीवाद ही तत्त्वतः एक राजकीय घटना आहे, उद्योगपती व तरुि जमसन सरदार यािंा पाप्रठबा असलेल्या 
एका राजकीय पक्षाने राज्ययंत्रिेवर चमळचवलेला ताबा आहे, या दृष्टीने त्याच्याकडे पाहतो. र्ोडतयात 
सागंावयािे तर नाझीवादािा चवजय म्हिजे समाजातील अल्पसंख्य गटाने बह संख्य जनतेिी जी फसविकू 
केली आचि चतच्यावर जो ज लूम केला त्यािा पचरिाम आहे, या दृष्टीने त्या चवजयाकडे पाचहले जाते. 

 
याउलट, नाझीवादािे स्पष्टीकरि फतत मानसशास्त्राच्या प्रकवा त्याहूनही मनोचवकृचतचवज्ञानाच्या 

भारे्षति करिे शतय आहे, असे द सरा दृचष्टकोि मानतो. चहटलर हा एक वडेा मािूस होता प्रकवा एक 
“मज्जाचवकृत” मािूस होता, या दृष्टीने त्याच्याकडे पाचहले जाते. त्यािे अन यायी चततकेि वडेे व मानचसक 
दृष्ट्या असंत चलत होते, यादृष्टीने त्याचं्याकडे पाचहले जाते. एल. ममफोडस यानंी माडंलेल्या या 
स्पष्टीकरिान सार फॅचसझमिी खरी म ळे ही “मानवाच्या आत्म्यात” सापडतात, “अर्सशास्त्रात नव्हे.” ते प ढे 
म्हितात, “जबरदस्त अहंकार, िौयातून चमळिारा आनंद आचि मज्जाचवकृत चवघटन या गोष्टींमध्ये 
फॅचसझमिे स्पष्टीकरि चमळते; व्हसायिा तह प्रकवा जमसन प्रजासत्ताकािी अकायसक्षमता याचं्यामध्ये ते 
सापडत नाही. [एल. मम्फोडस, िेथ िॉि णलवव्हंग, सेकर अँड वॉरबगस, लंडन, १९४१, पृ. ११८]” 

 
मानसशास्त्रीय घटकानंा वगळून राजकीय व आर्थर्क घटकावंर भर देिारी प्रकवा नेमकी त्याचवरूि 

अशी ही जी स्पष्टीकरिे आहेत, त्यापंैकी कोितेि स्पष्टीकरि बरोबर नाही, असे आमिे मत आहे. नाझीवाद 
ही एक मानसशास्त्रीय समस्या आहे, परंत  स्वतः मानसशास्त्रीय घटकानंा सामाचजक-आर्थर्क घटकानंी 
आकार चदलेला असतो, हे ध्यानात घेतले पाचहजे. नाझीवाद ही एक आर्थर्क व राजकीय समस्या आहे, 
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परंत  त्यािी एखाद्या संपूिस लोकसमूहीवर असलेली पकड ही मानसशास्त्रीय तत्त्वाचं्या आधारे समजून 
घेतली पाचहजे. या प्रकरिात आम्हालंा जे काही अचभपे्रत आहे, ते म्हिजे नाझीवादािा हा मानसशास्त्रीय 
पैलू होय, त्यािे मानवी अचधिान होय. यातून दोन समस्या सूचित होतात. नाझीलादाने ज्यानंा आवाहन 
केले त्या लोकािंी स्वभावरिना, ही एक समस्या होय. ज्या तत्त्वज्ञानाने नेमतया त्याि लोकाचं्या संबधंात 
नाझीवादाला एका इततया प्रभावी साधनािे स्वरूप चदले, त्या तत्त्वज्ञानािी मानसशास्त्रीय वैचशष्ट्ये, ही 
द सरी समस्या होय. 

 
नाझीवादाला जे यश चमळाले त्याच्या मानसशास्त्रीय अचधिानािा चविार करताना आपि प्रारंभीि 

प ढील भेद स्पष्ट केला पाचहजे : जनतेच्या एका भागाने कोिताही प्रबळ प्रचतकार न करता नाझी 
राजवटीप ढे मान त कवली. परंत  या लोकानंी नाझी तत्त्वज्ञानािे आचि राजकीय व्यवहारािे कौत क मात्र 
केले नाही. जनतेिा द सरा भाग मात्र या नव्या तत्त्वज्ञानाकडे अत्यंत आकृष्ट झाला होता आचि ज्यानंी 
नाझीवादािी घोर्षिा केली, त्याचं्याचवर्षयी त्याच्या मनात आंधळी आसतती चनमाि झाली होती. पचहल्या 
गटामध्ये प्राम ख्याने कामगारवगस, तसेि उदारमतवादी आचि कॅर्ॉचलक बूज्वा होते. या लोकाचं्याकडे 
उत्तम संघटना होती. चवशरे्षतः कामगारवगस उत्तम रीतीने संघचटत होता. हे वगस नाझीवादाच्या उदयापासून 
ते १९३३ पयंत अखंडपिे त्याला चवरोध करीत होते. आचि तरीही त्याचं्या राजकीय श्रिािंा पचरिाम म्हिून 
त्याचं्याकडून ज्या आंतचरक प्रचतकारािी अपेक्षा होती, तो प्रचतकार त्यानंी दशसचवला नाही. प्रचतकार 
करण्यािी त्यािंी इच्छा पटकन कोलमडली आचि त्यानंतर त्यानंी त्या राजवटीप ढे कोितीही अडिि उभी 
केली नाही. (अर्ात या सवस कालखंडामध्ये नाझीवादाचवरूि वीरोचितपिे लढिारा एक छोटासा 
अल्पसंख्य गट याला अपवाद आहे). अशा रीतीने लोकामंध्ये नाझी राजवटीप ढे शरिागती पत्करण्यािी 
एक चसिता होती, असे चदसून येते.मानसशास्त्रीय दृष्ट्या पाचहले तर ही चसिता प्राम ख्याने मानचसक 
र्कवा आचि तटस्र् वृत्ती याचं्याम ळे चनमाि झालेली होती. आध चनक य गात अगदी लोकशाही राष्ट्रातंही 
शरिागतीिी चसिता हे व्यततीिे एक स्वभाववैचशष्ट्य आहे. प ढील प्रकरिात आम्ही हे दाखवनू देिार 
आहोत. कामगारवगाच्या बाबतीत बोलावयािे झाले तर जमसनीमध्ये आिखी एक पचरस्ट्स्र्ती उपस्ट्स्र्त 
होती. १९१८ साली झालेल्या िातंीमध्ये प्रारंभी अनेक चवजय प्राप्त झाल्यानंतर कामगारवगाला पराभव 
पत्करावा लागला होता, ही ती पचरस्ट्स्र्ती होय. समाजवाद साकार होईल, अशा प्रकारिी जबरदस्त आशा 
बाळगून या कामगारवगाने य िोत्तर य गामध्ये प्रवशे केला होता. चनदान आपल्या राजकीय, आर्थर्क व 
सामाचजक दजामध्ये चनचश्चत स्वरूपािी प्रगती होईल, अशी आशा त्याला होती. परंत , कारिे काही का 
असेनात, त्याला पराभवाचं्या एका अखंड माचलकेला तोंड द्याव ेलागले होते. त्याम ळे त्याच्या सवस आशावंर 
पूिसपिे पािी चफरचवले गेले होते. त्याला स रुवातीला चमळालेल्या चवजयािंी फळे १९३० च्या प्रारंभी 
जवळजवळ पूिसपिे ध ळीला चमळाली होती. यािा पचरिाम म्हिून त्याच्या मनात तटस्रे्िी एक तीव्र भावना 
चनमाि झाली होती. त्यािा आपल्या नेत्यावंरिा चविास उडाला होता. कोित्याही प्रकारिी राजकीय 
संघटना व राजकीय िळवळ याचं्या मूल्याबद्दल त्या कामगारवगाच्या मनात सशंय चनमाि झाला होता. हे 
कामगार अजूनही आपापल्या पक्षािें सभासद होते आचि अजूनही ते आपल्या पक्षाचं्या राजकीय 
तत्त्वज्ञानावर जािीवपूवसक चविास ठेवत होते. परंत  अनेक जिानंी आपल्या अंतयामी खोल कोठे तरी 
राजकीय िळवळीच्या प्रभावीपिाबद्दलिी आशा सोडून चदलेली होती. 

 
चहटलर सते्तवर आल्यानंतर बह संख्य लोकानंी नाझी सरकारशी चनिावतं राहण्याला उते्तजन 

देिारी अशी आिखी एक गोष्ट कारिीभतू झाली. लाखो लोकाचं्या दृष्टीने चहटलरिे सरकार म्हिजेि 
‘जमसनी’ असे समीकरि झाले. एकदा तो सते्तवर आल्यानंतर त्याला चवरोध करिे म्हिजे जमसन 
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समाजापासून स्वतःला अलग करून घेिे, असा अर्स झाला. जेव्हा इतर पक्ष नाहीसे करण्यात आले आचि 
नाझी पक्ष हाि जमसनी ‘बनला’, तेव्हा त्या पक्षाला चवरोध म्हिजे जमसनीला चवरोध असा त्यािा अर्स झाला. 
आपि एखाद्या मोठ्या समूहाशी एकरूप नाही या प्रकारिी भावना सहन करिे, हे सवससामान्य मािसाच्या 
दृष्टीने अत्यंत अवघड असते. प्रकबह ना, त्याच्या दृष्टीने यापेक्षा अवघड असे द सरे काहीि नसते, असे 
चदसते. समजा, एखाद्या जमसन नागचरकािा नाझीवादाच्या तत्त्वानंा खूप चवरोध आहे, परंत  अशा स्ट्स्र्तीत 
जर एकाकी राहिे आचि जमसनीिा एक भाग असण्यािा अन भव घेिे, यापंैकी कोित्या तरी एका गोष्टीिी 
चनवड करिे अपचरहायस ठरले, तर बह संख्य मािसे द सरी गोष्टि चनवडतील. म्हिूनि, अनेक 
उदाहरिामंध्ये आपल्याला प ढील पचरस्ट्स्र्ती चदसून येते. काही लोक हे स्वतः नाझी नसतात. तरी देखील 
परदेशी मािसे नाझीवादावर टीका करू लागली. तर मात्र हेि लोक नाझीवादािे समर्सन करू लागतात. 
कारि, नाझीवादावरिा हल्ला हा जमसनीवरिा हल्ला आहे, असे त्यानंा वाटते. एखाद्या पक्षाने एकदा का 
राज्यािी सत्ता प्राप्त केली, की एकाकीपिािी भीती आचि नैचतक मूल्यािंी सापेक्ष द बसलता या गोष्टी त्या 
पक्षाला जनतेतील एका मोठ्या घटकािी चनिा प्रजकण्यास मदत करतात. 

 
या चविारािे एका महत्त्वाच्या चसिान्तामध्ये रूपातंर होते. राजकीय प्रिाराच्या ज्या समस्या 

असतात, त्याचं्या दृष्टीने हा चसिातं महत्त्वािा आहे. तो चसिातं असा : जमसनीवर झालेला कोिताही हल्ला 
आचि “जमसनलोका”ं चवर्षयीिा कोिताही बदनामीकारक प्रिार (गेल्या य िात वापरले गेलेले  “हूि” हे 
प्रतीक अशा प्रकारिे होते), हा जे लोक नाझी राज्यव्यवस्रे्शी पूिसपिे एकरूप झालेले नाहीत, त्यािंी 
राजचनिा वाढचवण्यासि कारिीभतू होतो. तर्ाचप, ही समस्या मूलतः सोडवावयािी झाली तर ती 
कौशल्यपूिस प्रिाराने सोडचवता येिार नाही तर फतत सवस राष्ट्रातूंन एका मूलभतू सत्याला चवजयी करूनि 
सोडचवता येईल. ते सत्य असे : नैचतक मूल्ये ही राष्ट्राच्या अस्ट्स्तत्वापेक्षा अचधक महत्त्वािी असतात. या 
मूल्यावंर श्रिा ठेविारे लोक आहेत, होऊन गेले आहेत आचि होतील. या सवांिा असा एक वगेळा समाज 
मानता येईल आचि जी व्यतती या मूल्यानंा चिकटून राहते, ती या अशा समाजािा घटक बनते. 

 
कामगारवगस आचि उदारमतवादी व कॅर्ाचलक बजू्वा याचं्या मनात एक नकारात्मक व तटस्र् असा 

दृचष्टकोि होता. याउलट, चनम्नस्तरावरील मध्यमवगाने मात्र नाझी तत्त्वज्ञानािे अगदी उत्कंठेने स्वागत 
केले. या वगात छोटे द कानदार, कारागीर आचि पाढंरपेश े कामगार होते. [हे सपूंिस प्रकरि आचि चवशरे्षतः चनम्न 
मध्यमवगािी भचूमका या सदंभात, पहा–हॅरॉल्ड डी. लास्वेल यािंा पोचलचटचकल क्वाटसली (खंड ४) मधील ‘चद सायकॉलॉजी ऑफ चहटलचरझम’ या 
चवर्षयावरील चविारप्रवतसक लेख, १९३३, मॅकचमलन अँड कं, लंडन, पृ. ३७४; तसेि, पहा–एफ. एल. शमून यािें ‘चहटलर अँड चद नाझी 
चडतटेटरचशप’, हॅले, लंडन, १९३६] 

 
या वगातील ज न्या चपढीिे लोक हा या तत्त्वज्ञानािा व्यापक परंत  अचधक चनस्ट्ष्ट्िय असा पाय 

ठरला. त्यािंी म ले व म ली मात्र अचधक चियाशीलपिे लढत असल्यािे चदसते. नेत्यािी आज्ञा आंधळेपिाने 
पाळावयािी, ही वृत्ती नाझी तत्त्वज्ञानात होती. वाचंशक व राजकीय अल्पसंख्यािंा दे्वर्ष, चवजय व विसस्व 
यािंी लालसा, जमसन लोक व ‘नॉर्थडक वशं’ यािें उदात्तीकरि, या गोष्टीही या तत्त्वज्ञानात होत्या. त्याम ळे 
या नाझी तत्त्वज्ञानािे एक जोरदार भावचनक आवाहन या लोकाचं्या मनाला चभडले. या आवाहनाने त्यानंा 
प्रजकले नाझी कायावर उत्कट श्रिा ठेवण्यास व त्यासाठी झगडण्यास त्यानंा चसि केले. चनम्नमध्यम 
वगाला नाझी तत्त्वज्ञान इतके आकर्षसक का वाटले, या प्रश्नािे उत्तर त्या वगाच्या सामाचजक 
स्वभावरिनेमध्ये शोधले पाचहजे. त्या वगातील लोकािंी सामाचजक स्वभावरिना ही कामगारवगाहून वगेळी 
होती. अगदी नजरेत भरण्याइतकी. तसेि ती मध्यमवगातील उच्चस्तराच्या लोकाहूंन आचि १९१४ साली 
झालेल्या य िापूवीच्या अमीरउमरावाहूंनही ठळकपिे वगेळी होती–वस्त तः, चनम्नमध्यम वगािीअंगभतू 
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अशी काही स्वभाववैचशष्ट्ये त्या वगाच्या सपूंिस इचतहासात चदसून येतात. समर्ाचवर्षयीिे पे्रम, 
द बसलचवर्षयीिा दे्वर्ष, क्ष िता, वैर, भावना व पसैा या दोन्ही बाबतीतील काटकसर आचि प्राम ख्याने तटस्र् 
वृत्ती, ही ती वैचशष्ट्ये होत. त्यािंा जीवनाचवर्षयक दृचष्टकोि संक चित होता. नवख्या मािसाचवर्षयी त्यानंा 
संशय व दे्वर्ष वाटे. आपल्या पचरचिताचंवर्षयी ते िौकसपिा दाखवीत आचि त्यािंा मत्सरही करीत. आपला 
मत्सर म्हिजे नैचतक संताप आहे, असे ते आपल्या मत्सरािे चमर्थयासमर्सन करीत. त्यािें सपूंिस जीवन हे 
टंिाईच्या तत्त्वावर आधारलेले होते–आर्थर्क दृष्ट्याही आचि मानसशास्त्रीय दृष्ट्याही. 

 
चनम्नमध्यम वगािे सामाचजक स्वभाववैचशष्ट्य कामगारवगाहून वगेळे होते, असे आम्ही म्हितो, 

तेव्हा त्यािा अर्स असा नव्हे, की हे स्वभाववैचशष्ट्य कामगारवगात अस्ट्स्तत्वाति नव्हते. त्यािा अर्स एवढाि 
की चनम्नमध्यमवगािे हे खास वैचशष्ट्य होते. याउलट, कामगारवगातील फतत एका अल्पसंख्य गटामध्ये 
हेि स्वभाववैचशष्ट्य इततया स्पष्ट स्वरूपात व्यतत झालेले चदसून येत होते. तर्ाचप, अचधकारशाहीचवर्षयी 
वाढता आदर प्रकवा काटकसर यासारखे एखाद–द सरे स्वाभाववैचशष्ट्य हे कामगारवगातील बह संख्य 
व्यततींमध्येही आढळत होते. मात्र त्यािे स्वरूप इतके तीव्र नव्हते. याउलट, पाढंरपेशा कामगाराचं्या एका 
मोठ्या–कदाचित बह ताशं–समूहािी स्वभावरिना ही  ‘ज न्या मध्यम वगा’च्या स्वभावरिनेपेक्षा शारीचरक 
श्रम करिाऱ्या कामगाराचं्या (चवशरे्षतः मोठ्या कारखान्यातील कामगाराचं्या) स्वभावरिनेशी अचधक 
प्रमािात चमळतीज ळती होती. यापंकैी  ‘ज ना मध्यम वगस, मततेदारी भाडंवलशाहीच्या उदयात सहभागी 
झाला नव्हता; उलट भाडंवलशाहीच्या त्या उदयाने तो धास्तावलेला होता. [येरे् माडंण्यात आलेला दृचष्टकोि हा एका 
अप्रचसि अध्ययनाच्या चनष्ट्कर्षांवर आधारलेला आहे. ‘कॅरेतटर ऑफ जमसन वकस सस अँड एम्प्लॉयीज इन १९२९-३० या चवर्षयावरील हे अध्ययन ए. 
हाटोख, ई. हेन्सोग, एि. शाखटेल आचि मी हाती घेतले होते. (एफ. न्यूमन यानंी ऐचतहाचसक प्रस्तावना चलचहली होती.) हे अध्ययन चद 
इंटरनॅशनल इस्ट्न्स्टयटू ऑफ सोशल चरसिस, कोलंचबया चवद्यापीठ, या ससं्रे्च्या चवद्यमाने करण्यात आले. एका चवस्तृत प्रश्नावलीला सहाश े
जिानंी पाठचवलेल्या उत्तरािें चवश्लरे्षि करण्यात आले. त्यावरून असे चदसून आले की उत्तरे देिाऱ्या व्यततीपैकी अल्पसखं्य लोक 
एकाचधकारशाही स्वभाव व्यतत करीत होते. स मारे चतततयाि लोकामंध्ये स्वातंत्र्य व स्वावलंबन यािंी आकाकं्षा होती. याउलट, बह सखं्य लोकामंध्ये 
चभन्नचभन्न स्वभाववैचशष्ट्यािें एक कमी स स्पष्ट असे चमश्रि असल्यािे व्यतत होत होते.]’ 

 
चनम्नमध्यम वगािे जे सामाचजक स्वभाववैचशष्ट्य उत्तरकाळात चदसून येत होते, तेि १९१४ च्या 

य िापूवी खूप आधीपासून चदसून येत होते, हे खरे आहे. परंत  हेही खरे आहे, की नाझी तत्त्वज्ञानािे 
जबरदस्त आवाहन ज्या स्वभाववैचशष्ट्याना चभडले, ती वैचशष्ट्येि य िोत्तर घटनानंी तीव्र बनचवली गेली. 
या वगातील शरिागतीिी लालसा आचि सते्तिी अचभलार्षा, ही ती स्वभाववैचशष्ट्ये होत. 

 
१९१८ साली  ‘जमसन िातंी’ झाली. या िातंीच्या आधीच्या कालखंडात ज न्या मध्यम वगािा 

चनम्नस्तर, छोटे स्वतंत्र व्यावसाचयक आचि कारागीर याचं्या आर्थर्क पचरस्ट्स्र्तीला अगोदरि उतरती कळा 
लागली होती. परंत  ती चनराशाजनक नव्हती; तसेि, चतला स्र्यैस देिारे बरेिसे घटक अस्ट्स्तत्वात होते. 

 
राजेशाहीिा अचधकार वादतीत होता. चतिा आश्रय घेऊन आचि स्वतःला चतच्याशी एकरूप बनवनू 

चनम्नमध्यमवगातील व्यततीला स रचक्षततेिी भावना व आत्मपूजक अहंकार लाभत होता. चशवाय, धमािा व 
परंपरागत नीचतमते्तिा अचधकार अजूनही दृढमलू होता. क ट ंबसंस्रे्ला अद्याचप हादरे बसले नव्हते आचि 
प्रचतकूल असलेल्या एका बाह्य जगात ती एक स रचक्षत आश्रय देत होती. आपि एका स्ट्स्र्र अशा सामाचजक 
व सासं्कृचतक जीवनपितीिे घटक आहोत आचि चतच्यामध्ये आपल्याला चनचश्चत असे एक स्र्ान आहे, असे 
मािसाला वाटत होते. अस्ट्स्तत्वात असलेल्या अचधकारशाहीप ढे त्याने स्वीकारलेली शरिागती व त्याने 
चतला वाचहलेली चनिा या गोष्टी म्हिजे त्याच्या आत्मपीडनप्रवृत्तीवरिा समाधानकारक असा उतारा होता. 
तरी देखील आपल्या व्यस्ट्ततमत्वािे पूिस समपसि करून टाकण्याइतका टोकाला तो पोिला नव्हता आचि 
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त्याने आपल्या स्वतःच्या व्यस्ट्ततमत्वाला काही महत्त्व आहे, ही जािीव जपली होती. एक व्यतती या नात्याने 
त्याच्यामध्ये स रचक्षतता व आिमकता यािंी उिीव होती. त्याने ज्या अचधकारशाह्यापं ढे शरिागती पत्करली 
होती, त्या अचधकारशाह्याचं्या सामर्थयांम ळे त्याच्यामधील या उचिविेी भरपाई होत होती. र्ोडतयात म्हिजे 
त्यािी आर्थर्क स्ट्स्र्ती अजूनही त्याला स्वाचभमान व सापेक्ष स रचक्षतता यािंी भावना देण्याइतकी मजबतू 
होती. चशवाय, त्यािी स्वतःिी वैयस्ट्ततक स्ट्स्र्ती त्याला जी स रचक्षतता देऊ शकत नव्हती, अशी एक जादा 
स रचक्षतता त्याला देण्याइतके सामर्थयस त्यािे आश्रयस्र्ान बनलेल्या अचधकारशाह्याजंवळ होते. 

 
य िोत्तर कालखंडामध्ये ही पचरस्ट्स्र्ती बऱ्याि प्रमािात बदलली. पचहली गोष्ट म्हिजे ज न्या मध्यम 

वगाच्या आर्थर्क पचरस्ट्स्र्तीला जी उतरती कळा लागली होती, चतने अचधक वगे धारि केला. 
िलनवाढीम ळे आर्थर्क अधोगतीिा हा वगे तीव्र बनला आचि १९२३ साली या िलनवाढीने कळस गाठला. 
या िलनवाढीम ळे लोकानंी वर्षान वर्ष ेकाम करून केलेली बित जवळजवळ पूिसपिे ध ळीला चमळाली. 

 
१९२४ ते १९२८ या कालखंडात आर्थर्क पचरस्ट्स्र्तीत स धारिा झाली आचि चनम्नमध्यम वगाच्या 

मनात नव्या आशा चनमाि झाल्या. परंत  १९२९ नंतरच्या मंदीम ळे या उपलब्धीही ध ळीला चमळाल्या. 
िलनवाढीच्या काळाप्रमािेि आताही मध्यमवगस हा कामगार वगस आचि उच्च वगस याचं्यामध्ये सापडून चपळून 
चनघाला. त्याच्याइतका संरक्षिरचहत असा द सरा वगस नव्हता आचि त्याम ळे त्यािीि सवांत जास्त आर्थर्क 
धूळधाि झाली. [शूमन, चकत्ता, प.ृ १०४] 

 
या आर्थर्क घटकाबंरोबरि पचरस्ट्स्र्ती चबघडचवण्यास कारिीभतू होिारे मानसशास्त्रीय घटकही 

होते. य िातील पराभव आचि राजेशाहीिा नाश, हे एक कारि होते. मानसशास्त्रीय दृष्ट्या बोलावयािे 
झाले तर राजेशाही आचि राष्ट्र हा एक मजबतू पाया होता आचि क्ष ि बजू्वाने आपले अस्ट्स्तत्व त्या पायावर 
उभारले होते. त्या दोहोंिे अपयश व पराभव यामं ळे त्याच्या स्वतःच्या जीवनािा पायाि उद्ध्वस्त झाला. 
कायसरिा जाहीर रीत्या उपहास करता येत असेल, अचधकाऱ्यावंर हल्ले करता येत असतील, सरकारला 
आपले स्वरूप बदलून “लाल िळवळ्यानंा” मंत्री म्हिून आचि एका चजनगराला अध्यक्ष म्हिून स्वीकाराव े
लागत असेल, तर छोया मािसाने कशावर चविास ठेवावयािा? त्याने या सवस संस्र्ाशंी आपल्या द य्यम 
पितीने स्वतःिे एकरूपत्व मानले होते. आता ससं्र्ािंाि लय झाल्यावर त्याने कोठे जाव ेबरे? 

 
िलनवाढीनेही आर्थर्क व मानसशास्त्रीय अशा दोन्ही भचूमका पार पाडल्या. काटकसरीिे तत्त्व 

आचि सरकारिा अचधकार या दोहोंच्या दृष्टीने हा एक प्रािघातक प्रहार होता. छोया छोया अनेक 
स खािंा त्याग करून आपि वर्षान वर्ष ेजी बित केलेली आहे, ती आपली कोितीही िूक नसताना जर 
ध ळीला चमळत असेल, तर कोित्याही प्रकारे बित करण्यात काय अर्स आहे? सरकार जर आपल्या 
बँकेच्या नोटावंर व कजसरोख्यावंर छापलेली आिासने मोडत असेल, तर याप ढे एखाद्यािा कोिाच्या 
आिासनावंर चविास बसेल बरे? 

 
य िानंतर चनम्नमध्यम वगािी आर्थर्क स्ट्स्र्तीि तेवढी अचधक वगेाने खालावली असे नव्हे, तर त्या 

वगािी सामाचजक प्रचतिा देखील अचधक वगेाने कमी झाली. य िापूवी आपि कामगारापेक्षा काही तरी 
अचधक िागंले आहोत, असे या वगातील व्यतती मानू शके. िातंीनंतर कामगार वगािी सामाचजक प्रचतिा 
बरीि वाढली आचि यािा पचरिाम म्हिून चनम्न मध्यम वगािी प्रचतिा सापेक्षतया कमी झाली. ज्याच्याकडे 
पाहताना आपि त्याच्यापेक्षा वचरि आहोत असे वाटेल, असे आता खाली कोिीही उरले नाही. छोया 
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द कानदाराचं्या आचि त्याचं्यासारख्या इतराचं्या जीवनात कोिापेक्षा तरी श्रेि असण्यािा हा चवशरे्ष हक् 
म्हिजे नेहमीि एक अत्यंत प्रबळ असे वैभव होते. 

 
या घटकामंध्ये भर म्हिून की काय, मध्यम वगाच्या स रचक्षततेिा शवेटिा बालेचकल्ला असलेली 

क ट ंब व्यवस्र्ाही ढासळली. य िोत्तर घडामोडीम ळे वचडलािंा अचधकार आचि ज न्या मध्यम वगािी 
नैचतकता या मूल्यानंा हादरा बसला होता. इतर राष्ट्रापेंक्षा जमसनीमध्ये हे बह धा अचधक प्रमािात घडले 
असाव.े तरूि चपढी आपल्या मजीन सार वागू लागली. आपल्या आईवचडलानंा आपले वागिे मान्य आहे की 
नाही, यािी आता या चपढीला चफकीर वाटेनाशी झाली. 

 
या घडामोडीिी कारिे अत्यंत चवचवध स्वरूपािी व ग ंताग ंतीिी आहेत त्याम ळे येरे् त्यािें 

तपशीलवार चवविेन करता येत नाही. मी येरे् फतत काही कारिािंाि चनदेश करतो. राजेशाही व सरकार 
याचं्यासारखी अचधकारशाहीिी जी ज नी सामाचजक प्रतीके होती. त्यानंा उतरती कळा लागली आचि या 
घटनेिा व्यस्ट्ततगत अचधकारशाह्याचं्या म्हिजेि आईवचडलाचं्या भचूमकेवर पचरिाम झाला. या 
अचधकारशाह्यानंा मान चदला पाचहजे, असे आईवचडलानंी तरुि चपढीला चशकचवले होते. परंत  या 
अचधकारशाह्याि द बळ्या असल्यािे चसि झाले. त्याम ळे आईवचडलानंाही आपली प्रचतिा व अचधकारशाही 
गमवावी लागली. याबाबतीत आिखी एक घटक लक्षिीय आहे. बदललेल्या पचरस्ट्स्र्तीम ळे, चवशरे्षतः 
िलनवाढीम ळे, ज नी चपढी गोंधळून गेली होती, संभ्रमात पडली होती आचि अचधक ि िि िीत व तरुि 
चपढीच्या मानाने या ज न्या चपढीिे नव्या पचरस्ट्स्र्तीबरोबरिे समायोजन अत्यंत कमी प्रमािात होत होते. 
अशा रीतीने तरुि चपढी आपल्या वडीलधाऱ्या मािसापेंक्षा स्वतःला श्रेि समजू लागली. या चपढीकडून 
याप ढे यािंा उपदेशािा अगदी गंभीरपिे चविार केला जािे शतय नव्हते. चशवाय, मध्यमवगािी आर्थर्क 
पचरस्ट्स्र्ती खालावलेली होती आचि या घटनेम ळे आपल्या म लाचं्या आर्थर्क भचवतव्याला आपि टेकू देऊ 
शकतो, ही आईवचडलािंी आर्थर्क भचूमकाही चहरावनू घेतली गेली. 

 
चनम्न मध्यमवगातील ज नी चपढी अचधक कडवट व संतप्त बनली. परंत  चतिी ही भावना चनस्ट्ष्ट्िय 

होती. तरुि चपढीला मात्र कृतीिा ध्यास लागलेला होता. या चपढीिी आर्थर्क स्ट्स्र्ती चबघडलेली होती. 
कारि, स्वतंत्र अशा आर्थर्क अस्ट्स्तत्वासाठी जे अचधिान लागते, तेि नाहीसे झाले होते. त्याचं्या 
आईवचडलानंा मात्र त्याचं्या काळात असे अचधिान चमळालेले होते. व्यवसायाचं्या बाजारपेठेत 
व्यावसाचयकािंी नको इतकी गदी झालेली होती. डॉतटर प्रकवा वकील होऊन उपजीचवका चमळचवण्यािी 
शतयता देखील अगदी कमी वाटत होती. जे य िात लढले होते, त्यानंा प्रत्यक्षात आपल्याला जे काही 
चमळत आहे त्यापेक्षा अचधक िागंल्या वायािे आपि हक्दार आहोत, असे वाटत होते. चवशरे्षतः, अनेक 
तरुि अचधकाऱ्यानंा वर्षान वर्ष ेअगदी स्वाभाचवकपिे ह कूम देण्यािी व सत्ता गाजचवण्यािी सवय लागली 
होती. कारकून वा प्रवासी चविेते बनिे, हे त्यानंा कसेसेि वाटत होते. 

 
वाढत्या स्वरूपाच्या सामाचजक वैफल्यातून एक वैिाचरक प्रके्षपि चनमाि झाले. हे प्रके्षपि म्हिजे 

राष्ट्रीय समाजवादािे एक महत्त्वािे उगमस्र्ान ठरले. या प्रके्षपिािे स्वरूप प ढीलप्रमािे होते. ज न्या 
मध्यमवगािे आर्थर्क व सामाचजक भचवतव्य काय आहे, हे त्या वगातील व्यततींनी जािले नाही. त्याऐवजी 
या व्यतती जािीवपूवसक राष्ट्राच्या पचरभारे्षति आपल्या भचवतव्यािा चविार करीत राचहल्या. राष्ट्रािा 
पराभव आचि व्हसायिा तह या गोष्टी चवचशष्ट प्रतीके बनल्या आचि वास्तव, म्हिजेि सामाचजक स्वरूपािे 
वैफल्य हे त्या प्रतीकामंध्ये सिंात करण्यात आले. 
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१९१८ साली चवजयी झालेल्या राष्ट्रानंी जमसनीला जी वागिूक चदली, ती वागिूक हे नाझीवादाच्या 
उदयािे प्रम ख कारि आहे, असे अनेकदा साचंगतले जाते. या चवधानािे स्पष्टीकरि करण्यािी गरज आहे. 
शातंतेिा तह आपल्यावर अन्याय करिारा आहे, असे बह संख्य जमसन लोकानंा वाटत होते. मध्यमवगाने 
व्हसायच्या या तहाचवरूि अत्यंत कडवट प्रचतचिया व्यतत केली. परंत  कामगारवगामधील कडवटपिािे 
प्रमाि बरेि कमी होते. या वगािा ज न्या राजवटीला चवरोध होता आचि त्याम ळे य िातील हार म्हिजे त्या 
राजवटीिा पराभव, असे या वगाला वाटत होते. आपि वीरोचितपिे लढलो आहोत आचि आपल्याला 
आपली लाज वाटण्यािे कोितेही कारि नाही, असे या वगातील लोकानंा वाटत होते. उलटपक्षी, 
राजेशाहीिा पराभव झाल्याम ळेि िातंीिा चवजय होिे शतय झाले होते आचि िातंीच्या या चवजयाम ळे 
त्यानंा आर्थर्क, राजकीय व मानवी पातळ्यावंर लाभ झाले होते. व्हसायच्या तहाचवरूि जो संताप होता, 
त्यािे अचधिान चनम्न मध्यमवगामध्ये होते. राष्ट्रासाठी व्यतत झालेला हा संताप हे एक चमर्थयासमर्सन होते. 
कारि, या प्रकारात सामाचजक कचनितेच्या भावनेिे राष्ट्रीय कचनितेच्या भावनेमध्ये प्रके्षपि झाले होते. 

 
चहटलरच्या व्यस्ट्ततगत चवकासामध्ये हे प्रके्षपि अगदी उघडपिे चदसून येते. चहटलर हा चनम्नमध्यम 

वगािा एक नम नेदार प्रचतचनधी होता. कोित्याही प्रकारिी सधंी वा भचवतव्य नसलेली एक ‘नगण्य’ व्यतती, 
अशी त्यािी स्ट्स्र्ती होती. आपि बचहष्ट्कृत आहोत, असे त्याला अत्यतं तीव्रतेने वाटत होते. आपल्या 
तरूिपिी आपि नगण्य होतो, एक ‘अप्रचसि मन ष्ट्य’ होतो, या गोष्टीिा त्याने आपल्या ‘मेन कँपूफ’ (माझा 
झगडा) या प स्तकामध्ये अनेकदा उल्लखे केला आहे. आता हे सवस काही प्राम ख्याने त्याच्या स्वतःच्या 
सामाचजक पचरस्ट्स्र्तीम ळे घडले होते. परंत  या घटनेिे तो राष्ट्रीय प्रतीकाचं्या स्वरूपात चमर्थयासमर्सन करू 
शकत होता. तो सम्राट घराण्याच्या बाहेर जन्माला आलेला असल्याम ळे, आपि राष्ट्रीय दृष्ट्या बचहष्ट्कृत 
आहोत असे त्याला चजतके वाटत होते, चततके सामाचजक दृष्ट्या बचहष्ट्कृत असल्यािे वाटत नव्हते. महान 
जमसन साम्राज्य (की ज्याच्याकडे त्या साम्राज्यािे सवस प त्र परतू शकत होते) हे त्याच्या दृष्टीने सामाचजक 
प्रचतिा व स रचक्षतता यािें प्रतीक बनले. [अ ॅडॉल्फ चहटलर, मेक कॅपफ, हस्टस अँड ब्लॅकेट, लंडन, १९३९ पृ. ३] 

 
ज न्या मध्यमवगामध्ये द बसलतेिी, प्रितेिी आचि समग्र समाजापासून अलग पडल्यािी भावना होती. 

तसेि, या पचरस्ट्स्र्तीमधून चनमाि झालेली चवध्वसंकताही होती. परंत  हे काही नाझीवादाच्या उत्पत्तीिे 
एकमेव मानसशास्त्रीय कारि नव्हते. शतेकऱ्यानंी शहरी धनकोिे कजस काढलेले होते आचि त्या धनकोंच्या 
चवर्षयी त्याचं्या मनात संताप होता. त्यािवळेी कामगार अत्यंत चनराश व नाउमेद झालेले होते. कारि, 
१९२८ च्या पचहल्या चवजयानंतर त्यािंी सतत राजकीय पीछेहाट होत होती. त्याचं्या नेतृत्वाजवळ 
व्यूहरिना करण्यािा प ढाकार उरला नव्हता. बह संख्य लोकानंा व्यस्ट्ततगत क्ष ितेच्या व द बसलतेच्या भावनेने 
पछाडलेले होते. ही भावना म्हिजे सवससामान्यपिे मततेदारी भाडंवलशाहीिे खास वैचशष्ट्य आहे, हे आम्ही 
साचंगतले आहेि. 

 
ही मानसशास्त्रीय पचरस्ट्स्र्ती म्हिजे नाझीवादािे एकमेव कारि नव्हते. नाझीवादािे मानवी 

अचधिान या पचरस्ट्स्र्तीमध्ये होते आचि या पचरस्ट्स्र्तीच्या अभावी नाझीवादािा चवकास झाला नसता, हे खरे 
आहे. परंत  आपल्याला नाझीवादािा उदय व चवजय कसा झाला या समग्र घटनेिे चवश्लेर्षि करावयािे 
असेल, तर आपल्याला काटेकोरपिे आर्थर्क व राजकीय आचि त्यािबरोबर मानसशास्त्रीय स्वरूपाच्या 
पचरस्ट्स्र्तीिेही चवविेन कराव ेलागेल. या पलूैिे चवविेन करिारे साचहत्य आचि प्रस्त त प स्तकािी चवचशष्ट 
उचद्दष्टे या दोहोंिा चविार करता या आर्थर्क व राजकीय प्रश्नाचं्या चवविेनाला हात घालण्यािी आवश्यकता 
वाटत नाही. परंत  वािकाला एका गोष्टीिी आठवि करून देिे इष्ट ठरेल. बड्या उद्योगधंद्याचं्या 
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प्रचतचनधींना आचि अधसवट चदवाळखोर झालेल्या जमसन सरदारानंी नाझीवादाच्या स्र्ापनेमध्ये पार पाडलेली 
महत्त्वािी भचूमका, ही ती गोष्ट होय. त्याचं्या मदतीखेरीज चहटलर कधीही चवजयी झाला नसता. त्या 
लोकानंा आपल्या आर्थर्क चहतासबंंधािंी जािीव होती. त्यानंी चहटलरला जी मदत केली ती मानसशास्त्रीय 
कारिापेंक्षाही अचधक प्रमािात आपल्या आर्थर्क चहतसंबधंाचं्या या जाचिवनेेि केली. 

 
संपत्ती असलेल्या या वगावर संसदेला तोंड देण्यािा प्रसंग आला होता. या संसदेतील िाळीस टके् 

प्रचतचनधी हे समाजवादी व साम्यवादी होते. वतसमान समाजव्यवस्रे्चवर्षयी ज्याचं्या मनात असतंोर्ष होता, 
अशा जनसमूहािें ते प्रचतचनचधत्व करीत होते. या ससंदेमध्ये नाझी प्रचतचनधींनी संख्याही वाढत होती. तेही 
जमसन भाडंवलशाहीच्या अत्यंत सामर्थयसशाली प्रचतचनधींना कडवा चवरोध करिाऱ्या एका वगािे प्रचतचनधी 
होते. अशा रीतीने या ससंदेिे बह संख्य सभासद हे या लोकाचं्या आर्थर्क चहतसंबधंानंा चवरोध करिाऱ्या 
प्रवृत्तीिे प्रचतचनधी होते. त्याम ळे ही संसद त्यानंा धोकादायक वाटू लागली. लोकशाहीिे काम स रळीतपिे 
िालू नाही, असे ते म्हि ू लागले. वस्त तः, लोकशाहीिे काम अगदी उत्तम रीतीने िालले आहे, असे 
कोिालाही म्हिता आले असते. या संसदेमध्ये जमसन जनतेतील वगेवगेळ्या वगांच्या आपापल्या 
चहतसबंंधािें योग्य प्रचतचनचधत्व होते. या कारिाम ळेि ससंदीय राज्यपिती ही या लोकानंा नकोशी होती. 
कारि, याप ढे ही पित बड्या उद्योग धंद्यािें आचि अधस सरंजामशाही स्वरूपाच्या जमीनदारािें चवशरे्ष हक् 
जपण्याला उपयोगी ठरिार नव्हती. चवशरे्ष हक् असलेल्या या समूहाचं्या प्रचतचनधींना नाझीवादाकडून एक 
अपेक्षा बाळगली होती. या लोकानंा जनतेच्या भावचनक संतापािी धास्ती वाटत होती आचि नाझीवाद या 
संतापाला वगेळ्या वाटेने घेऊन जाईल आचि त्याबरोबरि आपले स्वतःिे आर्थर्क चहतसंबधं जपण्यासाठी 
राष्ट्राला आपल्या सेवते ज ंपून घेता येईल, असे त्यानंा वाटत होते. एकंदरीत त्यािंी काही चनराशा झाली 
नाही. बारीकसारीक तपचशलाचं्या बाबतीत त्यािें अंदाज ि कले, हे खरे आहे. चहटलर आचि त्यािी 
नोकरशाही ही काही ज्यानंा चठसन आचि ि प यानंी ह कूम द्यावते अशी बाह ली नव्हती. त्यानंा आपल्या 
सते्तिा वाटा नाझी नोकरशाहीला द्यावा लागला आचि अनेकदा चतच्याप ढे नमावहेी लागले. परंत  नाझीवाद 
हा जरी आर्थर्क दृष्ट्या इतर सवस वगांच्या दृष्टीने घातक ठरला, तरी त्याने जमसन उद्योगधंद्यातील अत्यतं 
सामर्थयसशाली अशा समूहािें आर्थर्क चहतसंबधं पोसले. नाझी व्यवस्र्ा ही जमसनीतील य िपूवस 
साम्राज्यवादािे स्वाभाचवक प्रवाहात केलेले प्रवाहबि रूपातंर होते आचि जेरे् राजसत्ताक पिती अयशस्वी 
झाली होती, तेरे् ही व्यवस्र्ा िालू राचहली. (प्रजासत्ताकाने मात्र जमसनीतील मततेदारी भाडंवलशाहीच्या 
चवकासात खऱ्या अर्ाने अडर्ळे आिले नाहीत तर आपल्या हाताशी असलेल्या साधनादं्वारे त्याला गती 
चदली.) 

 
या चठकािी अनेक वािकाचं्या मनात एक प्रश्न चनमाि होईल : येरे् एक चवधान असे करण्यात 

आले आहे, की ज ना मध्यमवगस हे नाझीवादािे मानसशास्त्रीय अचधिान होते आचि नाझीवाद हा जमसन 
साम्राज्यवादािे चहतसंबधं जपण्यािे कायस करतो, असे द सरे चवधान करण्यात आले आहे. या दोन 
चवधानािंा मेळ कसा घालावयािा, हा तो प्रश्न होय. भाडंवलशाहीिा उदय झाला त्यावळेी शहरी 
मध्यमवगािी भचूमका काय होती याचवर्षयीच्या प्रश्नाला जे उत्तर देण्यात आले होते, तेि उत्तर तत्त्वतः 
प्रस्त त प्रश्नाच्या बाबतीतही देता येते. य िोत्तर कालखंडामध्ये मततेदारी भाडंवलशाहीने मध्यमवगाला 
आचि खास करून चनम्न मध्यमवगाला भयभीत केले होते. प्रिता आचि चतच्यातून चनमाि होिारा दे्वर्ष या 
भावना या वगाच्या मनात चनमाि झाल्या होत्या. या वगाने एका भयभीत अवस्रे्मध्ये प्रवशे केला होता. 
त्यािे मन शरिागतीच्या आचि त्याबरोबरि द बसलावंर विसस्व गाजचवण्याच्या लालसेने पछाडलेले होते. या 
स्ट्स्र्तीत पूिसपिे वगेळ्या अशा एका वगाने आपले स्वतःिे चहतसंबधं जपिारी राजवट आिण्यासाठी या 
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भावनािंा उपयोग करून घेतला. आपि अशा प्रकारिे एक कायसक्षम साधन आहोत, असे चहटलरने चसि 
केले. त्याच्या व्यस्ट्ततत्वात दोन प्रकारच्या स्वभाव वैचशष्ट्यािंा चमलाफ झालेला आहे. संतप्त, दे्वर्ष 
करिाऱ्या आचि क्ष ि अशा बूज्वा मािसािे स्वभाववैचशष्ट्य त्याच्यामध्ये होते. चनम्न मध्यमवगस स्वतःला 
भावचनक व सामाचजक दृष्ट्या या बूज्वा मािसाशी एकरूप करू शकत होता. जमसन उद्योगपतींिे व 
सरदारािें चहतसबंंध जपण्यास चसि असलेल्या संचधसाधूिी स्वभाववैचशष्ट्ये चहटलरमध्ये होती. आपि 
ज न्या मध्यमवगािे प्रसीहा आहोत, असा त्याने प्रारंभी आव आिला. चवचवधवस्त भाडंारािें उच्चाटन 
करण्यािे त्याने आिासन चदले. बँकाचं्या भाडंवलािा वरिष्ट्मा मोडून काढण्यािेही आिासन चदले. 
अशीि इतरही आिासने चदली. परंत  इचतहास अगदी स्पष्ट आहे. ही आिासने कधीही प री केली गेली 
नाहीत. परंत  ही गोष्ट फारशी महत्त्वािी नाही. नाझीवादाजवळ कधीही खरेख रे असे कोितेही राजकीय 
प्रकवा आर्थर्क तत्त्वज्ञान नव्हते, ही गोष्ट महत्त्वािी आहे. जन्मचसि सचंधसाधूपिा हेि तर नाझीवादािे 
नेमके तत्त्व आहे, हे समजून घेिे महत्त्वािे आहे. लाखो क्ष ि बूज्वा हे आता नाझी नोकरशाहीिे सभासद 
झाले. त्यानंा आता सपंत्ती व प्रचतिा यामंध्ये मोठा वाटा चमळाला. त्यानंी हा वाटा आपल्याला देण्यास उच्च 
वगांना भाग पाडले. प्रत्यक्षात ते सरळ मागाने गेले असते, तर त्यानंा पसैा प्रकवा सत्ता चमळचवण्यािी 
अचजबात सधंी नव्हती. नाझीवादाच्या बाबतीत हीि गोष्ट महत्त्वािी आहे. जे इतर लोक नाझी यंत्रिेिे 
सभासद नव्हते, त्यानंा यह दी लोकाकंडून व राजकीय शत्रूंकडून चहसकावनू घेतलेले उद्योगधंदे देण्यात 
आले. उरलेल्या लोकाचं्या दृष्टीने बोलावयािे झाले तर त्यानंा जरी अचधक भाकरी चमळाली नाही, तरी 
त्यानंा “तमाश”े बघावयास चमळाले. परपीडनप्रवृत्तीच्या या अपूवस हृदयानंी त्यानंा एक भावचनक समाधान 
चदले. तसेि, उरलेल्या मानव जातीपेक्षा आपि श्रेि आहोत, अशी भावना चनमाि करिाऱ्या 
तत्त्वज्ञानाम ळेही त्यानंा हे भावचनक समाधान चमळाले. हे भावचनक समाधान त्याचं्या एका हानीिी तात्प रती 
का होईना भरपाई करण्यास समर्स होते. त्यािें जीवन आर्थर्क व सासं्कृचतक दृष्ट्या कंगाल बनचवण्यात 
आले होते, ही ती हानी होय. 

 
आता आपि हे पाचहलेि आहे, की सामाचजक–आर्थर्क बदलािंा एक खोलवर असा मानसशास्त्रीय 

पचरिाम झाला होता. मध्यमवगािी खालावलेली स्ट्स्र्ती आचि मततेदारी भाडंवलािी उदयोन्म ख सत्ता हे 
त्यापंैकी लक्षिीय बदल होत. एका राजकीय तत्त्वज्ञानाम ळे हे बदल वाढले प्रकवा त्याचं्यामध्ये 
पितशीरपिा आला. सोळाव्या शतकात धार्थमक तत्त्वज्ञानामं ळे असेि घडले होते. अशा रीतीने उत्पन्न 
झालेल्या मानचसक शतती पचरिामकारक ठरू लागल्या. परंत  या पचरिामकारकतेिी चदशा मध्यमवगाच्या 
मूळच्या आर्थर्क चहतसबंंधानंा चवरोध करिारी होती. नाझीवादाने चनम्नमध्यमवगािे मानसशास्त्रीय दृष्ट्या 
प नरुत्र्ान केले. परंत  त्याबरोबरि नाझीवाद हा या वगाच्या ज न्या सामाचजक–आर्थर्क स्ट्स्र्तीिा नाश 
करण्यामध्येही सहभागी झाला. नाझीवादाने मध्यमवगाच्या भावचनक उत्साहशततींना गचतशील केले. जमसन 
साम्राज्यवादािी आर्थर्क व राजकीय उचद्दष्टे सफल करण्यासाठी जो प्रयत्न केला जात होता, त्या 
प्रयत्नामध्ये या उत्साहशततींनी महत्त्वपूिस भचूमका पार पाडावी, यासाठी त्यानंा गचतशील करण्यात आले. 

 
चहटलरिे व्यस्ट्ततमत्व, त्यािा उपदेश आचि नाझी राज्यव्यवस्र्ा याचं्यामधून आम्ही चजला 

“एकाचधकारशाही” स्वभावरिना म्हटलेले आहे चतिे एक अचतरेकी रूप व्यतत होते, हे दाखचवण्यािा 
प्रयत्न आम्ही येरू्न प ढील पृिामंधून करिार आहोत. अशी पचरस्ट्स्र्ती असल्याम ळेि जनतेमधील 
कमीजास्त प्रमािात अशीि स्वभावरिना असलेल्या गटानंा तो जबरदस्त आवाहन करू शकला. 
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चहटलरिे आत्मिचरत्र हे एकाचधकारशाही स्वभावािे एक िागंले उदाहरि आहे. चशवाय, नाझी 
वाङ्मयामधील अत्यंत प्राचतचनचधक कागदपत्र असेही त्यािे स्वरूप आहे. म्हिूनि, नाझीवादाच्या 
मानसशास्त्रािे चवश्लेर्षि करताना प्रम ख आधार म्हिनू त्यािा उपयोग करिार आहे. 

 
या परपीडनप्रवृत्ती आचि आत्मपीडनप्रवृत्ती यािंी एकसमयावच्छेदेकरून असलेली उपस्ट्स्र्ती 

म्हिजे एकाचधकारशाही स्वभावािे सार होय, हे आम्ही पूवी साचंगतलेि आहे. कमीजास्त प्रमािात 
चवध्वसंकतेबरोबर चमलाफ झालेली अशी द सऱ्या मािसावरील अचनयचंत्रत सत्ता हे परपीडनप्रवृत्तीिे उचद्दष्ट 
असल्यािे आपि पाचहले आहे. जबरदस्तपिे प्रबळ असलेल्या सते्तमध्ये स्वतःला चवरघळवनू टाकिे आचि 
सते्तिी शतती व वैभव याचं्यामध्ये सहभागी होिे, हे आत्मपीडनप्रवृत्तीिे उचद्दष्ट असल्यािेही आपि पाचहले 
आहे. एकाकी मािसािी एकटे राहण्यािी अक्षमता आचि एकटेपिावर मात करिाऱ्या सहजीवनात्मक 
नात्यािी त्याला वाटिारी गरज याचं्यामधून परपीडन आचि आत्मपीडन या दोन्ही प्रवृत्ती चनमाि होतात. 

 
‘मेन कँप  फ’ मध्ये सत्ता चमळव ू पाहिारी परपीडनलालसा चवचवध रूपानंी प्रकट होते. चहटलरिे 

जमसन बह जनसमाजाशी जे नाते होते, त्या नात्यािे परपीडनप्रवृत्ती हे खास वैचशष्ट्य होते. 
परपीडनप्रवृत्तीच्या नम नेदार पितीने चहटलर बह जनसमाजािा चतरस्कार करतो आचि त्याच्यावर ‘पे्रमही 
करतो.’ आपल्या राजकीय शत्रूंशी त्यािे जे नाते होते, त्या नात्यािेही परपीडनप्रवृत्ती हे वैचशष्ट्य होते. या 
शत्रूंच्याचवर्षयी त्याने चवध्वसंकता प्रकट केली आहे. ही चवध्वसंकता म्हिजे त्याच्या परपीडनप्रवृत्तीिा एक 
महत्त्वािा घटक होय. आपल्यावर विसस्व गाजचवले जात आहे, यािे बह जनसमाजाला समाधान वाटते, 
असे तो म्हितो. तो चलचहतो, ‘जो अचधक बलवान आहे त्यािा चवजय व्हावा आचि जो अचधक द बसल आहे 
त्यािा नायनाट व्हावा प्रकवा त्याने चवनाअट शरिागती पत्करावी, अशी बह जनसमाजातील लोकािंी इच्छा 
असते.’ [चकत्ता पृ. ४६९] 

 
त्यािें हे वतसन एखाद्या स्त्रीसारखे असते... ही स्त्री एखाद्या द बळ्या प रुर्षावर विसस्व 

गाजचवण्याऐवजी बलवान प रुर्षाच्या अधीन होिे पसतं करील. याि पितीने बह जनसमाज हा यािना 
करिाऱ्या व्यततीपेक्षा सत्ता गाजचविाऱ्या व्यततीवर पे्रम करतो. एकाही प्रचतस्पध्यािे अस्ट्स्तत्व सहन न 
करिारे तत्त्व हे उदारपिे चदलेल्या स्वातंत्र्यापेक्षा त्या लोकाचं्या अतंयामी चकती तरी अचधक समाधान 
देऊन जाते. चमळालेल्या स्वातंत्र्यािे काय करावयािे या जाचिवनेे ते चकत्येकदा गोंधळून जातात आचि 
आपल्याला एकाकी सोडून देण्यात आले आहे, असेही त्यानंा सहजपिे वाटते. त्यानंा आध्यास्ट्त्मक दृष्ट्या 
भयभीत करिारी दाडंगाईही ओळखता येत नाही आचि आपल्या मानवी स्वातंत्र्यामध्ये झालेला ज लमी 
काटछाटही ओळखता येत नाही. कारि या तत्त्वािी भ्रातंी त्यानंा कोित्याही प्रकारे उमगलेली नसते. 
[चकत्ता, पृ. ५६] 

 
वतत्याच्या वरिढ सामर्थयाने श्रोतृवगािी इच्छाशतती मोडून काढिे हा प्रिारातील महत्त्वपूिस 

घटक असतो, असे चहटलरने म्हटले आहे. आपल्या श्रोतृवगाला आलेला शारीचरक र्कवा ही आपल्या 
प्रिारासाठी एक अत्यंत स्वागताहस अशी पचरस्ट्स्र्ती आहे, हे कबूल करण्यातही त्याला संकोि वाटत नाही. 
राजकीय प्रिारसभाचं्या दृष्टीने चदवसातील कोिती वळे सवात उत्तम आहे, यािे चवविेन करताना तो 
म्हितो : 

 
द सऱ्यािी इच्छा आचि द सऱ्यािे मत आपल्यावर लादण्यािा एखादा प्रयत्न झाला, तर सकाळच्या 

वळेी प्रकवा द पारी देखील मािसािंी इच्छाशतती अत्यतं उत्साहाने या प्रयत्नािा प्रचतकार करते, असे 
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चदसते. संध्याकाळी मात्र अचधक प्रबळ इच्छेच्या प्रभावी शततीप ढे ती अचधक सहजपिे झ कतात. कारि, 
अशा प्रकारिी प्रत्येक सभा म्हिजे खरोखर दोन परस्परचवरूि शततींमध्ये िाललेली अशी एक क स्ती 
असते. आपली मते व आपली इच्छाशतती याचं्या उत्साहशततीवर ज्यािें अजूनही पूिस चनयंत्रि आहे, 
त्याचं्यावर नवी इच्छा लादिे हे मोठा प्रभाव गाजचविाऱ्या प्रिारी स्वभावाच्या मािसाला आपल्या वचरि 
अशा वततृत्वशततीच्या जोरावरही अवघड असते. परंत  ज्यानंी स्वतः आपल्या परीने अत्यतं स्वाभाचवक 
पितीने आपली प्रचतकारशतती द बसल होत असल्यािा अन भव घेतला आहे, त्याचं्यावर मात्र नवी इच्छा 
लादिे हे त्या मािसाच्या दृष्टीने अचधक सोपे असते. [चकत्ता, पृ. ७१० व प ढे.] 

 
शरिागतीिी लालसा चनमाि करिाऱ्या पचरस्ट्स्र्तीिी चहटलरला स्वतःला फार िागंली जािीव 

आहे. प्रिारसभेला उपस्ट्स्र्त राचहलेल्या व्यततीच्या स्ट्स्र्तीिे त्याने उत्कृष्ट विसन केलेले आहे : 
 
     चदलेल्या एकमेव कारिासाठी प्रिारसभा आवश्यक आहेत. एखादा मन ष्ट्य जेव्हा एखाद्या नव्या 

िळवळीिे सभासदत्व स्वीकारतो, तेव्हा त्याला एकाकीपिा वाटत असतो. त्याम ळे एकटेपिाच्या भीतीने 
त्याला सहजपिे पछाडले जाते. अशा मािसाला सभेत आल्यावर प्रर्मि एका चवशाल जनसमूहीिी चिते्र 
चदसू लागतात. या चित्रािंा बह संख्य लोकावंर शस्ट्ततवधसक व उत्साहवधसक पचरिाम होतो... तो मन ष्ट्य 
जेव्हा आपल्या छोयाशा कायसशाळेत वा मोठ्या उद्योगसमूहात असतो, तेव्हा आपि फार लहान असल्यािे 
त्याला वाटत असते. तो जर पचहल्यादंाि तेरू्न बाहेर पडला आचि सभेत आला तर आता आपल्याि मतािे 
हजारो लोक त्याला अवतीभोवती चदसतात...मग आम्ही ज्याला सामचूहक सूिन म्हितो, त्याच्या अद्भतू 
प्रभावाप ढे तो स्वतः लीन होतो [चकत्ता, पृ. ७१५, ७१६] 

 
गोबेल्सने बह जनसमाजािे विसन करताना असाि सूर काढला आहे. आपल्या चमिेल [जोसेफ गोवले्स, 

चमशले, एफ. एहेर, म्य न्शने, १९३६ पृ. ५७] (सरळ मनािा प्रामाचिक जमसन मन ष्ट्य) या नावाच्या कादंबरीत तो 
चलचहतो, आपल्यावर उत्तम रीतीने राज्य िालचवले जाव,े याखेरीज लोकािंी द सरी काहीही इच्छा नसते. 
दगड हा चशल्पकारासाठी असतो आचि या लोकािें नेत्याशंी असलेले नाते याहून वगेळे नसते. चित्रकार 
आचि रंग याचं्यामध्ये जशी काहीि समस्या नसते, तशीि नेता व जनसमूह याचं्यामध्येही काहीि समस्या 
नसते. [चकत्ता, पृ. २१] 

 
परपीडनप्रवृत्ती असलेला मन ष्ट्य आपल्या या प्रवृत्तीिा चवर्षय बनलेल्या व्यततींवर चकती अवलंबनू 

असतो, यािे गोवते्सेने द सऱ्या एका प स्तकात अिूक विसन केले आहे. द सऱ्या कोिावर तरी आपली सत्ता 
नसेल तर हा मन ष्ट्य अत्यतं द बळा व चरतत होतो आचि अशा प्रकारिी सत्ता त्याला नवी शतती देऊन जाते, 
हे त्याने दशसचवले आहे. अशा मािसाच्या मनात काय घालमेल िालेली असते, त्यािे गोबेल्सने केलेले विसन 
प ढीलप्रमािे आहे : ‘कधी कधी तो अत्यतं चनराशनेे पछाडला जातो. जर तो प न्हा एकदा जनसमूहाच्या 
समोर आला, तर तो त्या चनराशवेर मात करू शकतो. लोक आपल्या शततीिे उगमस्र्ान आहेत. [गोबेल्स, 
Vom Kaiserbol Zur Reichskunzlei, एफ्. एहेर, म्य न्शने, १९३४, पृ. १२०]’ 

 
लोकावंर गाजचवलेल्या एका चवचशष्ट प्रकारच्या सते्तला नाझी लोक नेतृत्व असे म्हितात. जमसन 

मजूर आघाडीिा प ढारी असलेल्या ले याने अशा नेतृत्वािा एक प्रभावी वृत्तातं चलचहलेला आहे. नाझी 
नेत्याला आवश्यक असलेले ग ि आचि नेत्याचं्या चशक्षिािी उचद्दष्टे यािें चवविेन करताना तो चलचहतो : 
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या मािसामंध्ये नेतृत्व करण्यािी, प्रभ त्व गाजचवण्यािी, एका शब्दात सागंावयािे तर अचधकार 
गाडचवण्यािी इच्छा आहे का, हे आम्ही जािून घेऊ इस्ट्च्छतो.......अचधकार गाडचवण्यािी आमिी इच्छा 
आहे आचि त्यामध्ये आम्हालंा आनंद वाटतो...घोड्याच्या पाठीवर स्वार कसे व्हावयािे, हे आम्ही या 
लोकानंा चशकव.ू.....चजवतं प्राण्यावर अमयाद विसस्व गाजचवण्यािी भावना त्यानंा प्राप्त व्हावी, यासाठी हे 
केले जाईल. [Ley, Der Weg Zur Ordensburg, Sonderdruck des Reichsorganisationsleiters der NSDAP fur das Fuhrercorps 
der Partei; quoted from Konrad Heiden, Ein Mann gegen Europa, Zurich, 1937] 

 
चहटलरने चशक्षिाच्या ध्येयािंी जी सूते्र माडंली आहेत, त्याचं्यामध्येही सते्तच्या पैलूवर असाि भर 

चदलेला आहे. “आपि इतरापेंक्षा पूिसपिे श्रेि आहोत, अशा प्रकारिा चविास चवद्यार्थयामध्ये चनमाि करिे, 
हीि त्याच्या संपूिस चशक्षिािी व चवकासािी चदशा असली पाचहजे”, असे तो म्हितो. [चहटलर, मेन कँप्फ, पृ. ६१८] 

 
म लाला कसलेही बंड न करता अन्याय सहन करण्यास चशकचवले पाचहजे, असे तो द सरीकडे 

कोठेतरी म्हितो. वािकानंा आता ही गोष्ट चवचित्र वाटिार नाही. चनदान मला तरी अशी आशा वाटते. 
सते्तिी लालसा आचि शरिागतीिी इच्छा या दोहोमध्ये परपीडन–आत्मपीडन प्रवृत्तींिे चमश्रि झालेले 
असते. चहटलरच्या चविारात आढळिारी उपय सतत चवसंगती म्हिजे वा चमश्र प्रवृत्तीिे खास वैचशष्ट्ये होय. 

 
बह जनसमाजावर सत्ता गाजचवण्याच्या इच्छेने समाजातील ‘चनवडक लोक’ म्हिजेि नाझी नेते 

पे्रचरत झालेले असतात. सते्तिी ही इच्छा कधी कधी अगदी आश्चयस वाटेल इततया मोकळेपिाने व्यतत केली 
जाते, हे वर चदलेल्या अवतरिावंरून चदसून येते. कधी कधी ही इच्छा फारशा न द खाविाऱ्या भारे्षत 
माडंली जाते. असे करताना आपल्यावर राज्य केले जाव,े एवढीि बह जनसमाजािी इच्छा असते, या 
म द्द्यावर भर चदला जातो. कधी कधी बह जनसमाजािी ख शामत करण्यािी आवश्यकता असते. अशा वळेी 
त्याचं्याचवर्षयीिा सवसत च्छतावादी चतरस्कार लपवावा लागतो आचि त्यासाठी प ढीलप्रमािे काही य तत्या 
केल्या जातात आत्मरक्षिाच्या सहजपे्ररिेचवर्षयी चहटलर बोलत आहे. त्याच्या दृष्टीने ही पे्ररिा आचि 
सते्तिी लालसा या दोन्ही गोष्टी जवळ जवळ एकि आहेत. आपि हे नंतर पाहिारि आहोत. तो म्हितो 
की आयस मािसाच्या दृष्टीने आत्मरक्षिाच्या पे्ररिेला अत्यंत उदात्त स्वरूप प्राप्त झालेले आहे. “कारि, हा 
मन ष्ट्य स्वचे्छेने आपल्या स्वतःच्या अहंकाराला समाजजीवनाप ढे लीन बनचवतो आचि काळािी गरज पडली 
तर तो त्यािे समपसि करतो.” [चकत्ता पृ. ४०८] 

 
सत्ता भोगण्यािा पचहला अचधकार “नेत्यानंा” चमळतो, हे खरे आहे. परंत  बह जन समाज देखील 

परपीडनप्रवृत्तीपासून चमळिाऱ्या समाधानाला म ळीि वचंित झालेला नसतो. जमसनीमध्ये वाचंशक आचि 
राजकीय अल्पसखं्य होते. तसेि, द बळी वा क्षीि होिारी असी इतर काही राष्ट्रे जवळपास होती. हे 
अल्पसंख्य लोक आचि सरतेशवेटी ही बाह्य राष्ट्रे बह जनसमाजातील परपीडनप्रवृत्तीिा चवर्षय बनलेली 
होती आचि या प्रवृत्तींवर बह जनसमाजाला पोसला जात होता. चहटलर आचि त्यािी नोकरशाही जमसन 
बह जनसमाजावर सत्ता गाजवनू आनंद चमळवीत होती, तर स्वतः या बह जनसमाजाला इतर राष्ट्रावंर सत्ता 
गाजचवण्यािा आनंद उपभोगावयास चशकचवले होते; संपूिस जगावर आपि विसस्व गाजवाव े अशा 
मनोचवकाराने पे्रचरत व्हावयास त्याला चशकचवले होते. 

 
जगावर विसस्व गाजचवण्यािी इच्छा हे आपले वा आपल्या पक्षािे ध्येय आहे, हे सागंताना 

चहटलरला सकंोि वाटत नाही. शातंतावादािी टर उडचवताना तो म्हितो, “खरोखर, शातंतावादी–
मानवतावादी दृचष्टकोि हा कदाचित अगदी छान असेल, पि केव्हा? सवोच्च दजा असलेल्या मािसाने 
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अगोदरि जग प्रजकून आपल्या स्वाधीन करून घेतलेले असेल आचि तो जगािा एकमेव स्वामी बनलेला 
असेल, तेव्हा” [चकत्ता पृ. ३९४ व प ढे] 

 
तो आिखी म्हितो, ‘ज्या य गात वशंािंा संकर होत आहे, त्या य गात जे राष्ट्र आपले सवोत्तम असे 

वाचंशक ग िधमस जपण्याच्या कामाला स्वतःला वाहून घेत असेल, ते राष्ट्र केव्हा ना केव्हा जगावर स्वाचमत्व 
गाजचवल्याचशवाय रहािार नाही.’ [चकत्ता, पृ. ९९४.] 

 
चहटलर हा बह तेक वळेा आपल्या सत्तालालसेिे चमर्थया समर्सन व समर्सन करिािा प्रयत्न करतो. 

प्रम ख समर्सने प ढीलप्रमािे आहेत : इतर लोकावंर त्याने गाजचवलेले विसस्व हे त्याचं्या स्वतःच्या आचि 
जागचतक ससं्कृतीच्या भल्यासाठी आहे; सत्तालालसेिी म ळे चनसगाच्या शाित चनयमामंध्ये रूजलेली 
आहेत आचि मी फतत हेि चनयम ओळखतो आचि पाळतो; मी स्वतः ईिर, चनयती, इचतहास, चनसगस 
यासंारख्या उच्चतर शततीच्या आदेशावरह कूम काम करतो. माझे इतरावंर विसस्व गाजचवण्यािे प्रयत्न 
म्हिजे माझ्यावर व जमसन लोकावंर विसस्व गाजचवण्याच्या इतर लोकाचं्या प्रयत्नापंासून केलेले आमिे 
संरक्षि आहे. मला फतत शातंता व स्वातंत्र्य हव ेआहे. 

 
मेन कँपफमधून घेतलेला प ढील पचरच्छेद हे पचहल्या प्रकारच्या चमर्थयासमर्सनािे एक उदाहरि 

होय : ‘इतर लोकामंध्ये सामाचजक ऐतय होते. जमसन लोकामंध्ये त्यािंा ऐचतहाचसक चवकास होत असताना 
असे ऐतय असते, तर जमसन साम्राज्याने कदाचित आज सवस जगावर स्वाचमत्व गाजचवले असते.’ जमसन 
लोकानंी जगावर विसस्व प्रस्र्ाचपत केले तर शातंता चनमाि होईल, असे चहटलर गृहीत धरतो. ‘परंत  अश्र ू
ढाळिाऱ्या, शातंतावादी, धंदेवाईक व स्वैि रडूबाईंच्या हाती असलेल्या पाम वृक्षाच्या फादं्यािंा आधार 
घेऊन ही शातंता चनमाि होिार नाही; तर अचधसत्ता गाजचविाऱ्या लोकाचं्या हातातील चवजयी तलवारीने 
या शातंतेिा पाया घातला जाईल. ही तलवार जगाला उच्चतर संस्कृतीच्या सेवमेध्ये ज ंपून टाकिारी 
असेल. [चकत्ता, पृ. ५९८ व प ढे]’ 

 
केवळ जमसनीिे कल्याि करिे हे माझे उचद्दष्ट नसून माझी कृत्ये सवससामान्य ससं्कृतीिे चहत 

जपण्याच्या दृष्टीने अत्यतं उपकारक आहेत. अशा अर्ांिी आिासने त्याने चदली होती. अलीकडच्या काही 
वर्षांत ही आिासने वृत्तपत्राचं्या प्रत्येक यािकाला उत्तम रीतीने ज्ञात झालेली आहेत. 

 
माझ्या सत्तालालसेिी म ळे ही चनसगाच्या चनयमामंध्ये रुजलेली आहेत, हे द सरे चमर्थयासमर्सन 

फतत चमर्थयासमर्सन नाही, तर त्याहून अचधक काही तरी आहे. हे चमर्थयासमर्सन स्वबाह्य शततीप ढे 
शरिागती पत्करण्याच्या इच्छेमधूनही चनमाि झाले आहे. चहटलरने डार्थवनिा चसिातं एका असंस्कृत 
पितीने लोकचप्रय बनचवला आचि खासकरून या लोकचप्रयतेमधूनि ही इच्छा व्यतत झालेली आहे. 
चहटलरच्यामते, ‘आपली जात चटकचवण्यािी सहजपे्ररिा, हे मानवी समाजाच्या रिनेिे पचहले कारि 
होय.’ [चकत्ता, पृ. १९७.] 

 
जगामध्ये बलवान प्रािी द बसलावर विसस्व प्राप्त करण्यासाठी झगडा करीत असतो. आत्मरक्षिाच्या 

उपय सतत सहजपे्ररिेिे या झगड्यामध्ये रूपातंर होते आचि शवेटी आर्थर्क दृष्ट्या या सहजपे्ररिेिे आिखी 
एका चसिातंामध्ये रूपातंर होते. जो सवात अचधक समर्स असतो, तोि या झगड्यात तग धरू शकतो, हा तो 
चसिान्त होय. आत्मरक्षिािी ही सहजपे्ररिा आचि इतरावंर गाजचवलेली सत्ता यािें काही वळेा ऐतय 
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मानले जाते. या ऐतयािा चहटलरच्या एका गृहीतक असे : ‘मानवजातीिी पचहली ससं्कृती ही चनचश्चतपिे 
मािसाळलेल्या प्राण्यावर फारशी अवलंबून नव्हती. त्या मानाने कचनि प्रतीच्या मािसािंा उपयोग करून 
घेण्यावरि ती अचधक अवलंबून होती.’ [चकत्ता, पृ. ४०५] तो आपल्या स्वतःच्या परपीडनप्रवृत्तीिे चनसगािे 
प्रके्षपि करतो. हा चनसगस म्हिजे ‘सवस प्रकारच्या शहािपिािी िूर रािी’ [चकत्ता, प.ृ १७०] आहे. कोिािे रक्षि 
करावयािे याचवर्षयीिा चतिा चनयम हा ‘अपचरहायसतेच्या चनदसय तत्त्वाशी बाधंलेला आहे; सवोत्तम आचि 
समर्सतम अशा व्यततीलाि जगात चवजयी होण्यािा अचधकार आहे, या तत्त्वाशी बाधंलेला आहे.’ [चकत्ता, प.ृ 
३९६] 

 
अशा रीतीने डार्थवनच्या चसिान्तािा चहटलरने असंस्कृत असा अर्स लावला होता. या अर्ाच्या 

संबंधाति तो ‘समाजवादी’ चहटलर अचनयंचत्रत स्पधेच्या उदार तत्त्वािंी तरफदारी करीत होता, हे पाहिे 
मनोवधेक आहे. चभन्न चभन्न अशा राष्ट्रीयतावादी समूहामंध्ये सहकायस िालत असते. या सहकायाचवरुि 
मतभेद नोंदचवताना तो म्हितो, ‘या प्रकारच्या संबधंाम ळे उत्साहशततींिा म तत खेळ चनरुि होतो, सवोत्तम 
कोि आहे हे चनवडण्यािा प्रयत्न र्ाबंतो. त्याम ळे सवात अचधक चनरोगी व सामर्थयस संपन्न अशा मानवाच्या 
आवश्यक व अंचतम चवजयाला कायमिा प्रचतबधं केला जातो. [चकत्ता प.ृ ७६१]’ उत्साहशततीिा म तत खेळ हे 
जीवनातील शहािपि आहे, असे त्याने द सऱ्या एका चठकािी म्हटले आहे. 

 
तसे पहावयास गेले तर डार्थवनच्या चसिान्तातून परपीडन आत्मपीडनप्रवृत्तीच्या भावना नक्ीि 

व्यतत होत नव्हत्या. उलटपक्षी, मानवजातीिी उच्चतर अशा सासं्कृचतक अवस्र्ाचं्या चदशनेे आिखी 
उत्िातंी होईल, अशी आशा या चसिान्ताम ळे हा चसिान्त मानिाऱ्या अनेक जिाचं्या मनात चनमाि झाली 
होती. चहटलरच्या दृष्टीने मात्र हा चसिातं म्हिजे आपल्या स्वतःच्या परपीडनप्रवृत्तीिा आचवष्ट्कारही होता 
आचि त्याबरोबरि ते त्याच्या परपीडनप्रवृत्तीिे समर्सनही होते. डार्थवनच्या चसिान्ताला आपल्या दृष्टीने 
असलेले मानसशास्त्रीय महत्त्व त्याने अगदी सरळपिे व्यतत केले आहे. एक अप्रचसि व्यतती म्हिून तो 
जेव्हा म्य चनिमध्ये रहात होता, तेव्हा तो पहाटे पाि वाजता उठत असे. तेरे् त्याला “एक सवय लागली 
होती. तेर्ील लहानशा खोलीत काही उंदीर धडपडत असत. त्या छोया उंदरापं ढे तो पावािें त कडे प्रकवा 
कठीि पाप िे टाकत असे आचि नंतर या छोया गमतीच्या प्राण्यािें चनरीक्षि करीत असे. हे प्रािी या 
र्ोड्याशा चमष्टान्नासाठी धागंडप्रधगा घालीत, हमरीत मरीवर येत” [चकत्ता पृ. २९५] हा “खेळ” म्हिजे 
डार्थवनच्या चसिान्तान सार असलेला छोया प्रमािावरिा ‘जीवनकलह’ होय. पूवी रोमन सीझर तमाश े
घडवनू आित असत. चहटलरच्या दृष्टीने उंदरािंा हा खेळ म्हिजे क्ष ि दूज्वांनी सीझरच्या तमाशािंी जागा 
घेण्यािा प्रकार होता. तसेि, तो प ढे जे ऐचतहाचसक तमाश ेघडचविार होता, त्यािी ही प्रार्चमक तयारी 
होती. 

 
आपल्या परपीडनप्रवृत्तीिे चहटलरने केलेले शवेटिे चमर्थयासमर्सन त्याच्या लेखनातून चवचवध प्रकारे 

व्यतत झाले आहे. इतरानंी आपल्यावर केलेल्या हल्ल्यापासून स्वतःिे रक्षि करिे, हे त्या समर्सनािे स्वरूप 
होते. तो आचि जमसन लोक हे नेहमीि चनरपराध असतात आचि त्यािें शत्रू हे परपीडनप्रवृत्ती असलेले पश ू
असतात. या प्रिारािा बरािसा भाग हा हेत प रस्सर व जािीवपूवसक केलेल्या खोटारडेपिाने भरलेला आहे. 
तर्ाचप, संशयोत्पन्न दोर्षारोपामंध्ये जो भावचनक ‘प्रामाचिकपिा’ असतो, तोि भावचनक ‘प्रामाचिकपिा’ 
आंचशक रीत्या या प्रिारातही असतो. आपली स्वतःिी परपीडनप्रवृत्ती वा चवध्वसंकता इतराचं्या ध्यानात 
येऊ नये, या हेतूने आपेल समर्सन वा संरक्षि करण्यािे कायस या आरोपाकंडून नेहमी केले जाते. हे आरोप 
प ढील सूत्रान सार केले जातात. त मिेि उदे्दश परपीडनप्रवृत्तीने य तत आहेत म्हिनू मी चनरपराध आहे. 
चहटलरच्या बाबतीत या आत्मरक्षिात्मक यंत्रिेिा तकस चवसंगतपिा टोकाला पोिलेला आहे. कारि, त्याने 
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ज्या गोष्टींिा आपल्या स्वतःच्या उचद्दष्टामंध्ये अगदी मोकळेपिाने अंतभाव केलेला आहे, अगदी त्याि 
गोष्टींबद्दल तो आपल्या शत्रूंवर दोर्षारोप ठेवीत असतो. उदा. आपल्या स्वतःच्या कृत्यािंी अत्यतं वैध उचद्दष्ट े
म्हिून त्याने ज्या गोष्टींिा चनदेश केला, अगदी त्याि गोष्टींबद्दल यह दी, साम्यवादी आचि फ्रें ि लोकावंर तो 
दोर्षारोप करतो. या चवसगंतीला चमर्थयासमर्सनाचं्या द्वारे लपचवण्यािी तो म ळीि तसदी घेत नाही. 
िेतवशंािा नाश करण्याच्या उदे्दशाने फ्रें ि आचफ्रकन त कड्यानंा ऱ्हाईन नदीवर आिल्यािा आरोप त्याने 
यह दी लोकावंर केला. आिमिािा पचरिाम म्हिून अपचरहायसपिे जो संकर घडून येईल, त्या संकराम ळे 
िेतवशंािा नाश करून ‘पचरिामतः वैयस्ट्ततक रीत्या प्रभ त्व प्राप्त करण्यािी इच्छा बाळगीत होते’, [चकत्ता, प.ृ 
४४८ व प ढे] असेही तो म्हितो. ज्या गोष्टीला आपल्या वशंािे अत्यतं उदात्त ध्येय मानावयािे त्याि गोष्टीसाठी 
इतरािंा चधक्ार करावयािा, ही चवसंगती चहटलरने ओळखली असली पाचहजे. म्हिनूि तो या चवसंगतीिे 
चमर्थयासमर्सन करण्यािा प्रयत्न करतो. तो म्हितो : आयस लोक जेव्हा प्रभ त्व प्राप्त करण्यािी इच्छा 
करतात, तेव्हा त्याचं्या त्या इच्छेमध्ये एक ध्येयवाद असतो. परंत  यह दी लोकाचं्या आत्मरक्षिाच्या 
सहजपे्ररिेमध्ये मात्र या ध्येयवादािा अभाव असतो. [पहा चकत्ता, पृ. ४१४] 

 
नेमके हेि आरोप फ्रें ि लोकाचं्या चवरूिही वापरण्यात आले आहेत. फ्रें ि लोकानंा जमसनीिी 

गळिेपी करावयािी आहे आचि चतिी शतती चहरावनू घ्यावयािी आहे, असा आरोप तो करतो. त्याच्या मते 
‘फ्रें ि लोक य रोपिे नेतृत्व प्राप्त करण्यािी आकाकं्षा बाळगत होते.’ [चकत्ता, प.ृ ९६६.] चहटलरने फ्रें ि लोकावंर 
केलेला उपय सतत आरोप म्हिजे फ्रें ि लोकािंी ती आकाकं्षा नष्ट करिे आवश्यक आहे, असे सागंिारा एक 
य स्ट्ततवाद होय. परंत  आपि जर तलेमेनस्पूच्या जागी असतो तर आपिही असेि वागलो असतो, हे 
चहटलर कबलू करतो. [पहा–चकत्ता, पृ. ९७८.] चहटलरने साम्यवाद्यावंर पश त्वािा आरोप केला आहे. 
मातससवादाला जे यश चमळाले आहे, ते त्याच्या राजकीय इच्छेम ळे व चियाशीलतावादी पश त्वाम ळे 
चमळालेले आहे, असेही तो म्हितो. परंत  त्याबरोबरि चहटलर असेही जाहीर करतो, ‘जमसनीला कशािी 
उिीव भासली असेल, तर ती म्हिजे पाशवी सत्ता आचि कल्पक राजकीय उचद्दष्ट याचं्यामधील चनकट 
सहकायािी होय.’ [चकत्ता, पृ. ७८३.] 

 
१९३८ सालिी झेकोस्लाव्हाचकयामधील आिीबािी आचि सध्यािे हे य ि याचं्याम ळे याि प्रकारिी 

अनेक उदाहरिे चनदशसनास आली. नाझीवादी लोकानंी अनेक ज लूम केले. परंत  प्रत्येक वळेी इतराचं्या 
ज लमापासून आपले रक्षि करण्यासाठी आपि हे कृत्य केले, असेि त्यानंी त्यािे स्पष्टीकरि केले. त्यािें 
एकही ज लमी कृत्य याला अपवाद नव्हते. हे आरोप म्हिजे केवळ चवपयास होते, असे आपि समजू 
शकतो. यह दी आचि फ्रें ि याचं्याचवरुििे आरोप ज्या संशयोत्पन्न ‘प्रामाचिकपिा’ने रंगलेले असण्यािी 
शतयता असते, तो संशयोत्पन्न ‘प्रामाचिकपिा’ या आरोपात आढळिार नाही. तरी देखील या आरोपानंा 
एक चनचश्चत असे प्रिारमूल्य आहे आचि जनतेिा एक भाग, चवशरे्षतः चनम्नमध्यमवगस हा त्या आरोपावंर 
चविास ठेवत होता. हा वगस आपल्या स्वतःच्या स्वभावरिनेम ळे या संशयोत्पन्न आरोपािें ग्रहि करण्यास 
तत्पर असतो. 

 
द बळ्या लोकाचंवर्षयी चहटलरच्या मनात चतरस्कार होता. वस्त तः, तो स्वतः आपि राष्ट्रीय 

स्वातंत्र्यासाठी लढत असल्यािा आव आित होता. परंत  आपल्यासारखीि राजकीय उचद्दष्टे बाळगिाऱ्या 
लोकाचंवर्षयी बोलताना त्याच्या मनातील हा चतरस्कार चवशरे्षत्वाने प्रकट होतो. आपल्याला राष्ट्रीय 
स्वातंत्र्यािे अगत्य आहे, असे चहटलर दाखवीत होता. परंत  द बळ्या िाचंतकारकाचंवर्षयी त्याच्या मनात 
असलेला चतरस्कार पाहता त्यािा अप्रामाचिकपिा कदाचित द सऱ्या कोित्याि बाबतीत इततया ठळकपिे 
प्रकट झाला नसावा, असे वाटते. उदा. तो म्य चनिमध्ये असताना प्रारंभी त्यािा राष्ट्रीय समाजवाद्याचं्या 
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एका छोया गटाशी सबंंध आला होता. त्याचं्याचवर्षयी तो विोतती व चतरस्कार यानंी भरलेल्या भारे्षत 
बोलतो. तो त्याचं्या पचहल्या बैठकीला गेला तेव्हा त्याचं्याचवर्षयी त्यािे काय मत बनले, ते प ढे चदले आहे–
‘भयानक, भयानक; मंडळ तयार करण्यािा हा अत्यतं वाईट असा प्रकार होता, अत्यंत वाईट अशी पित 
होती आचि मी म्हिे आता या मंडळािा सभासद होिार होतो! त्यानंतर नव्या सभासदाचंवर्षयी ििा झाली. 
यािा अर्स मी जाळ्यात सापडलो आहे, अशी ििा झाली.’ [चकत्ता, पृ. २९८] 

 
‘एक हास्यास्पद असा छोटा पाया’, या शब्दातं तो त्यािंा उल्लखे करतो. ‘खऱ्याख ऱ्या व्यस्ट्ततगत 

चियाशीलतेला वाव’ [चकत्ता, पृ. ३००] देिे एवढा एकि त्या मंडळािा फायदा होता. आपि अस्ट्स्तत्वात 
असलेल्या कोित्याही मोठ्या पक्षात कधीही गेलो नसतो, असे चहटलर म्हितो. हा दृचष्टकोि अगदी त्याच्या 
स्वभावान रूपि आहे. आपल्यापेक्षा हीन व द बसळ वाटत असलेल्या गटामध्येि स रूवात करिे त्याला भाग 
होते. आधीि अस्ट्स्तत्वात असलेल्या शततीशी जेरे् झगडा करावा लागतो प्रकवा आपल्या बरोबरीच्या 
लोकाशंी जेरे् स्पधा करावी लागते, अशा जनसमूहामध्ये त्यािी प ढाकारवृत्ती व धैयस यानंा िालना चमळाली 
नसती. 

 
भारतीय िाचंतकारकाचंवर्षयी त्याने जे लेखन केले आहे, त्यामध्येही त्याने द बसळ लोकाचं्याचवर्षयी 

असाि चतरस्कार व्यतत केला आहे. चहटलरने आपल्या स्वतःच्या उचद्दष्टासंाठी द सऱ्या कोिीही नसेल 
इततया प्रमािात राष्ट्रीय स्वातंत्र्याच्या घोर्षिेिा उपयोग करून घेतला. परंत  ज्याने हे केले त्याि 
मािसाच्या मनात अशा प्रकारच्या िाचंतकारकाबंद्दल चतरस्काराखेरीज द सरी कसलीही भावना नव्हती. हे 
िाचंतकारक द बळे होते आचि तरीही बलशाली चब्रचटश साम्राज्यावर हल्ला करण्यािे धैयस त्यानंी दाखचवले 
होते. चहटलर म्हितो, मला आठवते की : 

 
काही आचशयाई फकीर प्रकवा काही खरे ख रे “स्वातंत्र्ययोिे” असलेले भारतीय त्या काळात 

य रोपभर वावरत होते. एरव्ही अगदी ब चिमान असलेल्या लोकानंा देखील त्यानंी फसचवण्यािा प्रयत्न 
केला. त्यािंी अशी ठाम कल्पना होती की ज्यािे अचधिान भारताति होते, असे चब्रचटश साम्राज्य अगदी 
तेरे्ि कोलमडण्याच्या बेतात आहे...... परंत  भारतीय बंडखोरानंा हे कधीही जमिार नाही. पागंळ्यानी 
आघाडी केली, तरी एका सामर्थयस शाली राष्ट्रामध्ये वादळ चनमाि करिे, हे त्याचं्या दृष्टीने केवळ अशतय 
आहे.....वाचंशक दृष्ट्या हे लोक हीन दजािे आहेत, हे मला ठाऊक आहे आचि केवळ एवढ्याम ळेि मी 
माझ्या स्वतःच्या राष्ट्रािे भचवतव्य या तर्ाकचर्त ‘अन्यायचपडीत राष्ट्राचं्या’ भचवतव्याबरोबरि जोडिार 
नाही. [चकत्ता, पृ. ९५५ व प ढे] 

 
बलवतंाचवर्षयी पे्रम आचि द बसलाचवर्षयी दे्वर्ष हे परपीडन आत्मपीडन प्रवृत्तीिा स्वभाव असलेल्या 

मािसािे खास वैचशष्ट्य असते. चहटलर आचि त्यािे अन यायी यानंी केलेल्या राजकीय कृत्यािें बरेिसे 
स्पष्टीकरि आपल्याला यातूनि चमळते. नाझी लोकानंा सौम्यपिे वागचवले तर आपि त्यानंा ‘शातं करू’ 
शकू असे प्रजासत्ताक सरकारला वाटत होते. प्रत्यक्षात हे सरकार त्यानंा शातं तर करू शकले नाहीि, 
परंत  सामर्थयस आचि किखरपिा याचं्या अभावािे प्रदशसन करून या सरकारने त्या लोकाचं्या मनात 
आपल्याचवर्षयी दे्वर्षभावना चनमाि करून घेतली. चहटलर वायमार प्रजासत्ताकािा दे्वर्ष करीत होता, कारि 
ते द बळे होते आचि तो औद्योचगक व लष्ट्करी नेत्यािें कौत क करीत होता, कारि ते सामर्थयसशाली होते. 
प्रस्र्ाचपत झालेल्या बलशाली सते्तचवरूि तो कधीही लढला नाही. परंत  जे गट चनःसशंयपिे द बसल आहेत 
असे त्याला वाटत होते, त्याचं्याचवरूिि तो नेहमी लढला. चहटलरिी आचि त्या दृष्टीने पाचहले तर 
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म सोचलनीिी–‘िातंी’ ही अस्ट्स्तत्वात असलेल्या सते्तच्या संरक्षिाखाली घडून आली. जे लोक स्वतःिे 
संरक्षि करू शकत नव्हते, तेि लोक त्याचं्या पीडनप्रवृत्तीिे लाडके चवर्षय बनले होते. चहटलरिा गे्रट 
चब्रटनचवर्षयीिा दृचष्टकोि इतर काही घटकाबंरोबरि या मानसशास्त्रीय गंडाने चनधाचरत झाला होता, असे 
म्हिावयािे धाडसही आपि करू शकतो! जोपयंत चब्रटन सामर्थयसशाली आहे असे त्याला वाटत होते, 
तोपयंत तो त्याच्यावर पे्रम करीत होता, त्यािे कौत क करीत होता. चब्रटनचवर्षयीिे त्यािे हे पे्रम त्याच्या 
प स्तकातून व्यतत झाले आहे. चब्रटनिी स्ट्स्र्ती द बळी आहे हे म्य चनिमधील घटनेच्या आधी व नंतर त्याने 
ओळखले. त्यानंतर त्याच्या पे्रमािे रूपातंर दे्वर्षामध्ये व चब्रटनला नष्ट करण्याच्या इच्छेमध्ये झाले. त्या 
दृष्टीने पाचहले तर चहटलरसारख्या मािसाच्या बाबतीत ‘शातंतेच्या’ या धोरिातून मतै्री चनमाि न होता दे्वर्ष 
चनमाि होिे, हे अटळ होते. 

 
आतापावतेो आम्ही चहटलरच्या तत्त्वज्ञानातील परपीडनप्रवृत्तीच्या पैलूचवर्षयी बोललो आहोत. परंत  

परपीडनप्रवृत्तीबरोबरि आत्मपीडनप्रवृत्तीिा पैलूही असतो, हे आपि एकाचधकारशाही स्वभावािे चवविेन 
करताना पाचहलेि आहे. असहाय प्राण्यावंर सत्ता गाजचवण्याच्या इच्छेबरोबरि जबरदस्त सामर्थयसशाली 
असलेल्या सते्तप ढे शरिागती पत्करण्यािी, आपल्या व्यस्ट्ततमत्वािा नाश करण्यािी इच्छाही असते. नाझी 
तत्त्वज्ञान व व्यवहार याचं्यामध्ये आढळिारा हा आत्मपीडनप्रवृत्तीिा पलूै बह जनसमाजाच्या बाबतीत अगदी 
स्पष्टपिे चदसून येतो. त्यानंा प नः प न्हा प ढीलप्रमािे साचंगतले जात असते : व्यतती ही कःपदार्स आहे आचि 
चतला काही मोल नाही. मािसाने ही व्यस्ट्ततगत क्ष िता स्वीकारली पाचहजे. एका उच्चतर शततीमध्ये स्वतःिे 
चवसजसन केले पाचहजे आचि त्यानंतर या उच्चतर शततीिे सामर्थयस व वैभव याचं्यात सहभागी होण्यािा 
अचभमान अन भवला पाचहजे. चहटलरने ध्येयवादािी जी व्याख्या केली आहे, चतच्यामध्ये ही कल्पना स्पष्टपिे 
व्यतत केली आहे : “केवळ ध्येयवादि मािसानंा एका अशा अवस्रे्प्रत नेतो की ज्या अवस्रे्त शतती आचि 
बळ याचं्या चवशरे्षाचधकाराला ती मािसे स्वचे्छेने मान्यता देतात. अशा रीतीने सपूंिस चविाला रूप व आकार 
देिाऱ्या अशा एका व्यवस्रे्मध्ये त्या लोकानंी एका धूचलकिािे स्र्ान स्वीकाराव,े यासाठी ध्येयवादि त्यानंा 
प्रवृत्त करतो. [चकत्ता, पृ. ४११] 

 
गोबेल्सने आपल्या कल्पनेतील समाजवादािी अशाि प्रकारिी व्याख्या चदलेली आहे. तो चलचहतो, 

“समाजवादी बनिे म्हिजे ‘मी’ ला ‘तू’ च्या अधीन करिे होय. समाजवाद म्हिजे एका व्यततीिा समग्र 
अशा व्यवस्रे्प ढे बळी देिे होय. [गोबेल्स, चमिेल, पृ. २५] 

 
चहटलरच्या दृष्टीने व्यततीिा बळी देिे आचि चतला एक धूचलकि वा एक अिू बनचविे, या 

घटनेतून एक चवचशष्ट अर्स सूचित होतो. आपले व्यस्ट्ततगत मत, आपल्या आवडी–चनवडी आचि आपले स ख 
यािंा ठामपिे उच्चार करण्यािा हक् सोडून देिे, हा तो अर्स होय. काही राजकीय सघंटनामंध्ये ‘व्यतती ही 
आपल्या व्यस्ट्ततगत मतािे आचि आपल्या आवडीचनवडीिे प्रचतचनचधत्व करावयािे सोडून देते...’ [चहटलर, मेन 

कँपफ, पृ. ४०८] हक् सोडून देण्यािी उपरचनर्थदष्ट घटना म्हिजे अशा राजकीय सघंटनेिे सार होय. चहटलर 
‘चनःस्वार्ीपिािी’ प्रशसंा करतो. तो म्हितो, ‘आपल्या स्वतःच्या स खािा शोध घेता घेता लोक स्वगातून 
पडून नरकात खोलवर रुतून बसतात. [चकत्ता, पृ. ४१२] व्यततीला आपल्या व्यस्ट्तततत्त्वािा स्पष्ट अचवष्ट्कार करू 
नये असा उपदेश करिे, हे चशक्षिािे ध्येय असते. शाळेत असतानाि म लाने प ढील गोष्टी चशकून घेतल्या 
पाचहजेत : ‘िूक घडली असताना आचि त्याला दोर्ष देिे योग्य असताना त्याला दोर्ष चदला तर त्याने गप्प 
राचहलेि पाचहजे. परंत  आवश्यकता पडली तर अन्यायही चनमूटपिे सहन करण्यास त्याने चशकले पाचहजे. 
[चकत्ता, पृ. ६२० व प ढे.] आपल्या अंचतम ध्येयाचवर्षयी तो चलचहतो : 
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लोकराज्यामध्ये अचधक उदात्त य ग चनमाि करण्याच्या बाबतीत शवेटी सवससामान्य लोकािंा 
जीवनचवर्षयक दृचष्टकोिि यशस्वी झाला पाचहजे. क ते्र, घोडे व माजंरे याचं्या जाती स धारण्याऐवजी स्वतः 
मानवजातीच्या उन्नतीिी काळजी घेतली पाचहजे, असे जेव्हा लोकाचं्या ध्यानात येईल तेव्हाि हे य ग 
अवतरेल. हे य ग असे असेल की ज्यामध्ये एकजि जािूनब जून व शातंपिे त्याग करील आचि द सरा 
आनंदाने दान व समपसि करील. [चकत्ता, पृ. ६१०.] 

 
हे वातय काहीसे आश्चयसकारक आहे. ‘जािूनब जून व शातंपिे त्याग करिाऱ्या’ व्यततीिा प्रकार 

सागंून झाल्यावर त्याच्या चवरुि असलेल्या एखाद्या प्रकारािे विसन केले जाईल, अशी कोिीही अपेक्षा 
करील. हा द सरा प्रकार म्हिजे बह धा नेतृत्व करिारा, जबाबदारी घेिारा प्रकवा काहीसा अशाि स्वरूपािा 
असेल. परंत  त्याऐवजी समपसिािी क्षमता पाहूनि चहटलर या ‘द सऱ्या’ प्रकारािेही स्वरूप स्पष्ट करतो. 
‘शातंपिे त्याग करतो’ आचि ‘आनंदाने समपसि करतो’ यातंील फरक समजिे अवघड आहे. मी प ढील तकस  
माडंण्यािे धाडस करतो. खरे पाहता चहटलरच्या मनात काही तरी वगेळाि हेतू होता, असे मला वाटते. 
त्याग करिारा बह जनसमाज आचि सत्ता गाजचविारा सत्ताधारी याचं्यामधील फरक स्पष्ट करावा, असा 
त्यािा उदे्दश असला पाचहजे. तो कधी कधी आपली व ‘अचभजना’ं िी (‘चनवडक लोका’ं िी) सत्तालालसा 
अगदी उघडपिे कबूल करतो. परंत  इतर बह तेक वळेा तो असे कबलू करावयािे नाकारतो. प्रस्त त 
वातयात इततया मोकळेपिाने चविार माडंण्यािी त्यािी इच्छा नव्हती, असे स्पष्टपिे चदसते. म्हिनूि त्याने 
राज्य करण्यािी इच्छा या शब्दाचं्या जागी ‘आनंदाने दान व समपसि’ करण्यािी इच्छा, हे शब्द वापरले 
आहेत. 

 
आर्थर्क पचरस्ट्स्र्तीम ळे ज्यानंा कसलेही स ख चमळण्यािी शतयता नाही, अशा लोकासंाठीि आपले 

त्यागािे व समपसिािे तत्त्वज्ञान आहे, हे चहटलरने स्पष्टपिे ओळखले होते. प्रत्येक व्यततीला व्यस्ट्ततगत 
स ख प्राप्त करून देिारी अशी समाजव्यवस्र्ा चनमाि करण्यािी त्यािी इच्छा नाही. आत्मनाशाच्या 
आपल्या श भवतसमानावर बह जनसमाजाने चविास ठेवावा, यासाठी त्या समाजाच्या दाचरद्र्यािाि फायदा 
उठचवण्यािी त्यािी इच्छा आहे. अगदी मोकळेपिाने तो जाहीर करतो, ‘हे लोक इतके गरीब आहेत की 
जगातील सवोच्च वैभव हे त्याचं्या वैयस्ट्ततक जीवनाकंचरता असूि शकत नाही. अशा लोकाचं्या मोठ्या 
सेनेकडे आम्ही वळत आहोत........’ [चकत्ता, पृ. ६१०] 

 
आत्मसमपसिाच्या या समग्र उपदेशामागे एक उघड हेतू चदसून येतो. नेता आचि ‘अचभजन’ याचं्या 

दृष्टीने सत्तालालसेला मूतस स्वरूप यावयािे असेल, तर बह जन समाजाने त्याग केलाि पाचहजे, शरिागती 
पत्करलीि पाचहजे. परंत  आत्मपीडन प्रवृत्तीतून चनमाि झालेली ही आकाकं्षा स्वतः चहटलरमध्येही 
आढळते. तो ज्या वचरि सते्तप ढे शरिागती पत्करतो, ती सत्ता म्हिजे ईिर, चनयती, आवश्यकता, 
इचतहास चनसगस होय. प्रत्यक्षात या सवस संज्ञानंा त्याच्या दृष्टीने जवळजवळ एकि अर्स आहे. ही सवस 
जबरदस्त सामर्थयसशाली अशा सते्तिी प्रतीके आहेत. त्याने आपल्या आत्मिचरत्रािी स रुवात प ढील 
उल्लेखाने केली आहे. ‘चनयतीने इन नदीवरील ब्राऊनाऊ हे चठकाि माझे जन्मस्र्ान म्हिून चनधाचरत केले, 
हे माझ्या दृष्टीने स दैवि होते’ [चकत्ता, पृ. १.] याप ढे जाऊन तो असे म्हितो, की सवस जमसन लोकानंी एका 
राष्ट्राच्या स्वरूपात एकत्र आलेि पाचहजे. असे झाले तर या सवसजिानंा जेव्हा आपले राष्ट्र स्वतःच्या दृष्टीने 
फार छोटे वाटू लागेल, त्यावळेी ते एकजूट असले तरि ‘आवश्यकता’ त्यानंा ‘जमीन व भपू्रदेश प्राप्त 
करण्यािा नैचतक अचधकार’ देईल. [चकत्ता, पृ. ३] 
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१९१४–१८ या काळात झालेल्या य िामधला पराभव हा ‘शाित प्रायचश्चत्ताच्या चसिान्तान सार 
चमळालेली योग्य चशक्षा होय’, असे त्याला वाटत होते. [चकत्ता, पृ. ३०९] जी राष्ट्र े स्वतःिा इतर वशंाबंरोबर 
संकर घडू देतात, ‘शाित ईिराच्या इच्छेचवरुि पाप करीत असतात.’ [चकत्ता, प.ृ ४५२] प्रकवा तो आिखी 
केव्हा तरी चलचहतो त्यान सार ती राष्ट्रे “शाित चवधात्याच्या इच्छेचवरुि” [चकत्ता, पृ. ३९२] पाप करीत 
असतात. “चविाच्या चवधात्याने” [चकत्ता, पृ. २६९] जमसनीच्या जीचवतकायािा आदेश चदलेला आहे. ईिर 
(स्वगस) हा लोकापेंक्षा श्रेि आहे. आचि स दैवाने आपि लोकानंा फसव ूशकलो तरी “ईिराला (स्वगाला) 
लाि देता येत नाही.” [चकत्ता, प.ृ ९७२] 

 
चहटलरला ईिर, ईिरी दूरदर्थशता आचि चनयती याचं्यापेक्षा बह धा अचधक प्रभाचवत करिारी 

शतती म्हिजे चनसगस होय. मानवावंरील विसस्वािी जागा चनसगावरील विसस्वाने प्यावी, असा गेल्या िार 
शतकातंील ऐचतहाचसक चवकासािा चविारप्रवाह होता. परंत  चहटलर मात्र असे आग्रहपूवसक सागंतो, की 
आपि मानवावंर राज्य करू शकतो आचि केलेि पाचहजे. परंत  आपि चनसगावर मात्र राज्य करू शकत 
नाही. मानवजातीिा इचतहास हा बह धा पशूनंा मािसाळचवण्याच्या चियेपासून स रू झाला नाही, तर तो 
कचनि लोकावंरील विसस्वाने स रू झाला, अशा प्रकारिे त्यािे मत मी यापूवीि उितृ केले आहे. मानव 
चनसगाला प्रजकू शकेल या कल्पनेिा तो उपहास करतो. आपि चनसगावर चवजय चमळव ूशकू असा चविास 
ठेविारािंी तो टर उडचवतो. कारि, “एका ‘कल्पने’ खेरीज त्याचं्याजवळ द सरे कोितेही साधन नाही.” 
तो म्हितो, की मानव “चनसगावर विसस्व गाजवीत नाही. त्याला चनसगाच्या फतत काही चनयमािें व 
रहस्यािें ज्ञान झालेले आहे. इतर प्राण्याजंवळ अशा प्रकारिे ज्ञान नाही. त्याम ळे या ज्ञानाच्या जोरावर 
त्याने त्या प्राण्यावंर प्रभ त्व गाजचवण्याइतकी मजल मारलेली आहे.” [चकत्ता, पृ. ३९३ व प ढे] येरे् देखील 
आपल्याला तीि कल्पना आढळते. चनसगस ही महान सत्ता आहे. आपि चतच्याप ढे शरिागती पत्करली 
पाचहजे. परंत  जीवतं प्राण्यावंर मात्र विसस्व गाजचवले पाचहजे. 

 
आम्ही यापूवी दोन चविारप्रवाहािें विसन केले आहे. हे विसन त्या प्रवाहानंा एकाचधकारशाही 

स्वभावाच्या दृष्टीने मलूभतू मानून केलेले आहे. चहटलरच्या लेखनात हे दोन्ही प्रवाह आढळतात, हे 
दाखचवण्यािा मी प्रयत्न केला आहे. मानवावंर गाजवावयाच्या सते्तिी लालसा आचि जबरदस्त 
सामर्थयसशाली असलेल्या बाह्य शततीप ढे शरिागती पत्करण्यािी आकाकं्षा, हे ते दोन प्रवाह होत. 
चहटलरच्या कल्पना या नाझीपक्षाच्या तत्त्वज्ञानाशी जवळजवळ एकरूप आहेत. त्याच्या प स्तकातून व्यतत 
झालेल्या कल्पना आचि त्याने आपल्या असंख्य भार्षिातूंन व्यतत केलेल्या कल्पना एकि आहेत. या 
भार्षिाचं्याम ळेि तो आपल्या पक्षाला बह संख्य लोकािंा पाप्रठबा चमळव ू शकला. हे तत्त्वज्ञान त्याच्या 
व्यस्ट्ततमत्वामधून चनमाि झालेले आहे आहे. त्याच्या या व्यस्ट्ततमत्वात न्यनूतेिी भावना आचि 
जीवनाचवर्षयीिा दे्वर्ष होता, वैफल्यग्रस्त वृत्ती होती, आचि जीवनािा आनंद भोगिाऱ्या लोकाचंवर्षयीिा 
मत्सर होता. अशा रीतीने त्यािे व्यस्ट्ततमत्व हे परपीडन आत्मपीडनप्रवृत्तींिी आधारभूमी होते. हे व्यस्ट्ततमत्व 
ज्या लोकानंा सामोरे आले, त्या लोकाचं्या स्वभावािी रिनाही त्याच्यासारखीि होती आचि त्याम ळे त्या 
लोकानंा त्यािे आकर्षसि वाटले; ते लोक या उपदेशामं ळे उते्तचजत झाले. आपल्याला जे काही वाटते तेि 
माडंिाऱ्या त्या मािसािे ते तळमळीिे अन यायी झाले. परंत  केवळ नाझी तत्त्वज्ञानानेि चनम्न मध्यमवगाला 
संत ष्ट केले, असे मात्र नव्हे. नाझी तत्त्वज्ञानाने ज्यािे आिासन चदले, त्यािी अंमलबजाविी नाझीवादाच्या 
राजकीय आिाराने केली. यासाठी एक श्रेिीबि रिना करण्यात आली. या रिनेमध्ये आपल्या वर आपि 
चजला शरि जावयािे अशी कोिी तरी व्यतती होती. तसेि, आपल्या खाली आपि चजच्यावर सत्ता 
गाजवावयािी अशी कोिी तरी व्यतती होती. सवांत उच्च स्र्ानी असलेल्या मािसाच्या म्हिजेि नेत्याच्याही 
वर चनयती, इचतहास, चनसगस असतो. तो नेता स्वतःला या शततीमध्ये लीन करून टाकू शकतो. अशा रीतीने 
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जनतेतील एका भागाच्या स्वभावरिनेतून चनमाि झालेल्या आशा पूिस करण्यािे काम नाझी तत्त्वज्ञान व 
व्यवहार याचं्याकडून पार पाडले जाते. द सऱ्या काही लोकानंा चदशा व अचभम खता देण्यािे कामही 
त्याचं्याकडून पार पाडले जाते. हे लोक विसस्व वा शरिागती यािंा आनंद घेत नव्हते. परंत  ते वैफल्यग्रस्त 
झालेले होते. त्यानंी जीवनावरिी, आपल्या स्वतःच्या चनिसयावंरिी, प्रकबह ना प्रत्येक गोष्टीवरिी श्रिा 
सोडून चदलेली होती. 

 
भचवष्ट्यकाळात नाझीवादाला स्र्ैयस लाभेल की नाही यािे चनदान करण्याच्या दृष्टीने उपय सतत 

चविारावंरून काही स गावा चमळतो काय? काही आडाखे बाधंण्याइतकी माझी पात्रता आहे, असे मला 
वाटत नाही. तरी देखील काही म दे्द येरे् उपस्ट्स्र्त करिे इष्ट ठरेल, असे मला वाटते. उदा. आपि 
आतापावतेो चवविेन करीत आलो त्या मानसशास्त्रीय पूवसगृहीतामंधून चनष्ट्पन्न होिारे म दे्द. मानसशास्त्रीय 
पचरस्ट्स्र्ती उपलब्ध करून चदली, तर नाझीवाद जनतेच्या मानचसक गरजा भागवत नाही काय आचि हे 
मानसशास्त्रीय कायस म्हिजे त्याच्या वाढत्या स्र्यैाला कारिीभतू होिारा असा एक घटक नाही काय? 

 
उपय सतत प्रश्नािे उत्तर नकारार्ी द्याव े लागते, हे आम्ही आतापावतेो जे काही साचंगतले आहे, 

त्यावरून स्पष्ट होते. मानवािे व्यस्ट्ततत्वीकरि झाले आहे, त्याच्या सवस ‘प्रार्चमक बंधनािंा’ नाश झाला 
आहे. या वस्त स्ट्स्र्तीिे प्रत्यावतसन करता येत नाही. मध्यय गीन जगाच्या नाशाच्या जी प्रचिया िालू होती, 
चतला िारश ेवर्ष ेलागली असून ती आमच्या य गामध्ये पूिस होत आहे. संपूिस औद्योचगक व्यवस्र्ा आचि संपूिस 
उत्पादनपिती नष्ट केली नाही आचि उद्योगीकरिापूवींच्या पातळीवर आिली नाही, तर मानव एक व्यतती 
म्हिूनि राहील. ही व्यतती आपल्या भोवतीच्या जगापासून पूिसपिे बाहेर पडलेली असते. मानवाला हे 
नकारात्मक स्वातंत्र्य पेलवत नाही, हे आपि पाचहले आहे. तो स्वातंत्र्यापासून चनसटून नव्या बधंनामध्ये 
अडकण्यािा प्रयत्न करतो. हे नव ेबंधन त्याने टाकून चदलेल्या प्रार्चमक बंधनािंी जागा घेते. परंत  या नव्या 
बंधनािें जगाशी खरेख रे ऐतय नसते. तो आपल्या व्यस्ट्ततत्वाच्या एकात्मतेिा बळी देतो आचि त्या रूपाने 
नव्या स रचक्षततेिी प्रकमत ि कती करतो. त्याच्यातील व या अचधकारशाह्यामंधील वास्तव दै्वत नाहीसे होत 
नाही. त्याने स्वचे्छेने शरिागती पत्करली आहे असे त्याच्या जाचिवते वाटत असले, तरी त्या 
अचधकारशाह्या त्याच्या जीवनात अडर्ळा चनमाि करतात. त्या जीवनाला अधू बनचवतात. याबरोबरि तो 
एका अशा जगात जगत असतो की जेरे् त्याला ‘अिू’ बनण्यािी सवय तर झालेली असतेि, परंत  त्या 
जगाकडून त्याला व्यतती बनण्यासाठी आवश्यक असलेली प्रत्येक अंतःशततीही प रचवली जाते. खरोखर, 
प्रत्येक मािसाला आर्थर्क दृष्ट्या स रचक्षत जीवन प्राप्त करण्यासाठी आवश्यक असलेली साधनसामग्री 
चनमाि करण्यािी क्षमता तर आध चनक उद्योगव्यवस्रे्मध्ये आहेि; परंत  त्याबरोबरि मानवाच्या बौचिक, 
ऐंचिय आचि भावचनक अंतःशततींिा पूिस आचवष्ट्कार व्हावा म्हिून आवश्यक असलेले भौचतक अचधिान 
चनमाि करण्यािी क्षमता देखील या व्यवस्रे्मध्ये आहे. चशवाय, त्याबरोबरि ही व्यवस्र्ा कामािे तास 
बऱ्याि प्रमािात कमी करते. 

 
एकाचधकारशाही तत्त्वज्ञान व व्यवहार याचं्या कायािी मज्जाचवकृत लक्षिाचं्या कायाशी त लना 

करता येिे शतय आहे. अशा प्रकारिी लक्षिे असह्य अशा मानसशास्त्रीय पचरस्ट्स्र्तीमधून चनमाि होतात 
आचि त्याबरोबरि जीवन स सह्य होईल अशा प्रकारिी सोडविूकही देऊ करतात. परंत  त्यानंी चदलेली 
सोडविूक ही स ख चनमाि करिारी वा व्यस्ट्ततमत्वािा चवकास साधिारी नसते. मज्जाचवकृत सोडवि कीिी 
गरज भासेल अशा पचरस्ट्स्र्तीमध्ये ही लक्षिे कोिताही बदल करीत नाहीत. त्या पचरस्ट्स्र्तीला आहे त्या 
स्ट्स्र्तीति ठेवले जाते. मानवाच्या स्वभावातील गचतशीलता हा एक महत्त्वािा घटक आहे. अचधक 
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समाधानकारक असे उपाय प्राप्त करण्यािी शतयता असेल, तर ते प्राप्त करण्यािी प्रवृत्ती या घटकामध्ये 
असते. व्यततीिा एकाकीपिा व चतिी द बसलता, आपल्यामध्ये उत्पन्न झालेल्या अंतःशततींना साकार 
करण्यािी चतिी धडपड आचि आध चनक उद्योगधंद्यािंी उत्पादक शतती वाढत आहे हे वस्त चनि सत्य, हे 
गचतशील घटक होत. हे घटक म्हिजे स्वातंत्र्य व स ख चमळचवण्याच्या वाढत्या धडपडीिे अचधिान होय. 
सहजीवनाच्या चदशनेे केलेले पलायन हे काही काळपयंत मािसाच्या यातनेला क्षीि करू शकते. परंत  हे 
पलायन त्या यातनेिे चनमूसलन करीत नाही. मानवजातीिा इचतहास म्हिजे वाढत्या व्यस्ट्ततत्वीकरिािा 
इचतहास होय. परंत  त्याबरोबरि तो वाढत्या स्वातंत्र्यािाही इचतहास आहे. स्वतंत्र्यािा शोध हा काही 
आध्यास्ट्त्मक शतती नाही आचि नैसर्थगक चनयमाच्या आधारे त्यािे स्पष्टीकरि करता येिार नाही. 
व्यस्ट्ततत्वािी प्रचिया आचि संस्कृतीिा चवकास यािंा तो एक आवश्यक असा पचरिाम आहे. 
एकाचधकारशाही राज्यपिती स्वातंत्र्याच्या शोधाला कारिीभतू होिाऱ्या मूलभतू पचरस्ट्स्र्तीिे उच्चाटन करू 
शकत नाहीत. तसेि, या पचरस्ट्स्र्तीतून उद्भविाऱ्या स्वातंत्र्याच्या शोधािेही त्या चनमूसलन करू शकत 
नाहीत. 
 

✶ ✶ 
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प्रकिि ७ वे 
 

स्वातंत्र्य आणि लोकशाही 
 

१ स्वतंत्र व्यवक्तत्वाचा भ्रम 
 

चवचशष्ट प्रकारिे व्यस्ट्ततमत्व असलेल्या मािसाला द बसलता व एकाकीपिा वाटत असतो; प्रिता व 
अस रचक्षतता वाटत असते. अशा प्रकारिे व्यस्ट्ततमत्व तयार होण्यास कोिते घटक कारिीभतू होतात, ते 
दाखचवण्यािा प्रयत्न मी आतापयंतच्या प्रकरिामंधून केला आहे. सवससामान्यपिे आध चनक 
उद्योगव्यवस्रे्मधील आचि चवशरे्षतः त्या व्यवस्रे्च्या मततेदारी पलूैमधील काही घटक अशा 
व्यस्ट्ततमत्वाच्या चनर्थमतीला कारिीभतू होतात, हे मी दाखचवले आहे. हे करीत असताना मी जमसनीमधील 
चवचशष्ट पचरस्ट्स्र्तीिे चवविेन केले आहे. या पचरस्ट्स्र्तीम ळे जमसनीतील काही लोक म्हिजे चवचशष्ट 
चविारप्रिाली व राजकीय व्यवहार यािंा प्रसार होण्याच्या दृष्टीने स पीक भमूी बनत आहेत. 
एकाचधकारशाही स्वभाव म्हिून मी ज्यािे विसन केले आहे, त्या स्वभावाला आवाहन करण्यािे काम ही 
चविारप्रिाली व हा राजकीय व्यवहार याचं्याकडून होत असते. 

 
परंत  आपली तरी पचरस्ट्स्र्ती काय आहे? आपल्या स्वतःच्या लोकशाहीला जे भय आहे, ते काय 

फतत अ टॅलाचंटकच्या पलीकडे असलेला फॅचसझम प्रकवा आपल्या स्वतःच्या समाजातील ‘पंिमस्तंभी’ 
याचं्याकडूनि आहे? असे असते तर ती पचरस्ट्स्र्ती गंभीर मानावी लागली असती; परंत  ती प्रिताजनक आहे 
असे म्हिता आले नसते. आता, फॅचसझमिी बाहेरून व आतून अशी जी भीती आहे, चतिी आपि गंभीरपिे 
दखल घेतली पाचहजे, हे खरेि आहे. परंत  हे करीत असताना एका गोष्टीकडे द लसक्ष होण्यािी शतयता 
आहे. तसे द लसक्ष करिे हे अत्यंत ि कीिे व अगदी धोकादायक आहे. चजच्याकडे द लसक्ष होण्यािी शतयता 
आहे, ती गोष्ट अशी : व्यततीिी क्ष िता व द बसलता हीि कोित्याही देशात फॅचसझमच्या उदय होण्याच्या 
दृष्टीने स पीक भमूी ठरू शकेल, ही ती घटना होय आचि आपल्या स्वतःच्या समाजात नेमतया त्याि 
घटनेला तोंड देण्यािा प्रसंग आपल्यावर आला आहे. 

 
हे चवधान एका परंपरागत चविासाला आव्हान देिारे आहे. आध चनक लोकशाहीने व्यततीला सवस 

प्रकारच्या बाह्य चनयतं्रिापंासून म तत करून खराख रा व्यस्ट्ततत्ववाद प्राप्त केला आहे, हाि तो चविास 
होय. आम्ही कोित्याही बाह्य अचधकारशाहीच्या अधीन नाही आचि आमिे चविार व भावना व्यतत 
करण्याला आम्ही स्वतंत्र आहोत, यािा आम्हालंा अचभमान वाटत असते. चशवाय, हे स्वातंत्र्य बह ताशंी 
आपोआपि आमच्या स्वतंत्र व्यस्ट्ततत्वािी ग्वाही देते, असे आम्ही गृहीत धरतो. परंत  आपल्याजवळ आपले 
स्वतःिे चविार बाळगण्यािी क्षमता असेल, तरि आपले चविार व्यतत करण्याच्या या हक्ाला काही अर्स 
आहे, असे म्हिता येईल. बाह्य अचधकारशाहीपासून चमळालेले स्वातंत्र्य हा एक चटकाऊ लाभ ठरू शकेल; 
परंत  त्यासाठी आपल्याजवळ अशा प्रकारिी आंतचरक मनोरिना असिे आवश्यक आहे, की चजच्याम ळे 
आपि आपले स्वतःिे स्वतंत्र व्यस्ट्ततमत्त्व प्रस्र्ाचपत करण्यास समर्स ठरू शकू. आपि हे उचद्दष्ट गाठले आहे 
काय? चनदान आपि त्या उचद्दष्टाच्या चदशनेे िाललो आहोत काय? नेमतया याि प्रश्नािे चिचकत्सकपिे 
चवश्लेर्षि करिे, हे प्रस्त त गं्रर्ािे काम आहे. कारि, हा गं्रर् मानवी घटकािें चवविेन करीत आहे. हे 
चवश्लेर्षि करीत असताना आम्ही मागील काही प्रकरिातूंन गाळलेले धागे आता हाती घेत आहोत. 
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आध चनक मानवाच्या दृष्टीने स्वातंत्र्याच्या दोन पैलंूिे चवविेन करताना आम्ही चवचशष्ट प्रकारच्या आर्थर्क 
पचरस्ट्स्र्तीिा चनदेश केला आहे. आपल्या य गातील व्यततीिा वाढता एकाकीपिा आचि द बसलता यानंा ही 
पचरस्ट्स्र्तीि कारिीभतू झालेली आहे. मानसशास्त्रीय पचरिामािें चवविेन करताना ही द बसलता प ढील दोन 
गोष्टींपकैी एका गोष्टीला कारिीभतू होऊ शकते, असे आम्ही दाखचवले आहे. पचहली गोष्ट म्हिजे 
एकाचधकारशाही स्वभावाच्या मािसामध्ये आढळिारे पलायन होय. अचनवायस िाकोरीबिता, ही द सरी गोष्ट 
होय. िाकोरीबद्दतेच्या या प्रचियेमध्ये एकाकी व्यतती ही पचरपाठान सारी व्यतती बनते;  स्वतःिे व्यस्ट्ततमत्त्व 
गमावनू बसते; आचि तरीही, हे घडत असतानाि, आपि स्वतंत्र आहोत आचि फतत स्वतःच्याि अधीन 
आहोत, असे जािीवपूवसक मानत रहाते. 

 
िाकोरीबि होण्यािी ही प्रवृत्ती आपल्या संस्कृतीकडून कशी जोपासली जाते, यािा चविार करिे 

महत्त्वािे आहे. अर्ात, फतत काही असाधारि उदाहरिािंा चनदेश करण्याएवढीि जागा आपि या 
चवविेनाला देऊ शकतो. उत्फूतस भावनाचं्या दमनाला आचि त्याद्वारे अस्सल व्यस्ट्ततमत्वािा चवकास दडपून 
टाकण्याला अगदी लहानपिीि स रूवात होते. खरे तर लहान म लाला चदल्या जािाऱ्या अगदी प्रारंभीच्या 
चशक्षिापासूनि या दमनाला स रूवात होते. [अ नॅा हाटोख याचं्याकडून चमळालेल्या एका माचहतीन सार (एम. गे, ए. हाटोख व एल. 
बी. मफी यानंी सयं ततपिे केलेल्या सराह लॉरेन्स नससरी स्कूलमधील म लाचं्या वृत्ताभ्यासासंबंंधीच्या एका भावी प स्तकामधून) तीन ते पाि वर्ष े
वयाच्या म लाचं्या ज्या रोरशाख िािण्या घेण्यात आल्या, त्यानंी असे दाखवनू चदले आहे, की म लािंी उत्फूतसता जपण्याच्या प्रयत्नातून म ले व 
एकाचधकारशाही स्वभावािे प्रौढ याचं्यातील प्रम ख सघंर्षस चनमाि होतो.] चशक्षिाम ळे अपचरहायस उत्स्फूतसतेिे दमन होतेि, असा 
यािा अर्स नव्हे. म लािे आंतचरक स्वातंत्र्य आचि स्वतंत्र व्यस्ट्ततत्व, तसेि त्यािा चवकास आचि एकात्मता 
यानंा िालना देिे हे जर चशक्षिािे खरेख रे ध्येय असेल, तर त्या चशक्षिाम ळे उत्स्फूतसतेिे दमन होिार 
नाही. अशा प्रकारच्या चशक्षिामध्ये वाढत्या म लावर लादावी लागलेली चनयतं्रिे म्हिजे फतत तात्काचलक 
उपाय असतात. आचि हे उपाय प्रत्यक्षात त्या म लािी वाढ व चवकास याचं्या प्रचियेला आधारभतू ठरतात. 
तर्ाचप, आपल्या ससं्कृतीमध्ये मात्र अनेक वळेा चशक्षिाम ळे उत्स्फूतसतेिा नाश होतो आचि अस्सल अशा 
मानचसक चियाचं्या जागी लादलेल्या भावना, चविार आचि इच्छा यािें आगमन होते. (अस्सल या शब्दाने 
मला काय अचभपे्रत आहे, ते मी प न्हा एकदा सागंतो. ज्या कल्पनेिा पूवी कोिीही चविार केलेला नाही, 
तीि अस्सल कल्पना असे नव्हे. तर जी कल्पना त्या व्यततीमध्ये उत्पन्न झालेली आहे, म्हिजेि त्याच्या 
स्वतःच्या कृतीिा पचरिाम म्हिून चनमाि झालेली आहे, ती अस्सल कल्पना होय. या अर्ाने ती कल्पना हा 
त्या व्यततीिा स्वतःिा चविार असते.) यासाठी आपि काहीसे आकस्ट्स्मकपिे स ििारे एखादे उदाहरि 
घेऊया. अगदी लहानपिी वगेवगेळ्या भावनािें दमन होत असते. त्यापंैकी एक दमन हे वैरभावना आचि 
नावड याचं्याशी चनगचडत असते. या चवविेनाच्या प्रारंभीि आपल्याला असे चदसते, की बह तेक म लाचं्या 
मनात वैरभावना व बंडखोरी ही चवचशष्ट प्रमािात असते. अवतीभोवतीच्या जगाबरोबर त्यािें जे संघर्षस 
होतात, त्यातून या भावना चनमाि होतात. या बाह्य जगािी त्याचं्या चवकासािा कोंडमारा करण्यािी प्रवृत्ती 
असते. या जगाच्या चवरोधात उभी असलेली ही म ले त्या जगाच्या मानाने द बळी असल्याम ळे त्यानंा बह धा 
माघार घ्यावी लागते. त्याचं्या मनातील ही चवरोधी प्रचतचिया नष्ट करिे, हे शकै्षचिक प्रचियेिे एक महत्त्वािे 
उचद्दष्ट असते. या उचद्दष्टपूतीच्या पिती वगेवगेळ्या असतात. या पितींमध्ये एकीकडे म लाला चभवचविाऱ्या 
धमतया व चशक्षा असतात, तर द सरीकडे आचमर्ष व चवचशष्ट प्रकारिी “स्पष्टीकरिे” अशा अचधक सूक्ष्म पिती 
असतात. ही स्पष्टीकरिे त्या म लाला गोंधळवनू टाकतात आचि त्याला आपल्या मनातील वैरभावना सोडून 
देण्यास भाग पाडतात. मग मूल प्रारंभी आपल्या भावनेिा आचवष्ट्कार करावयािे सोडून देते आचि 
सरतेशवेटी ते प्रत्यक्ष त्या भावनेिाि त्याग करून टाकते. त्याबरोबरि, इतरामंध्ये असलेल्या वैरभावनेच्या 
व अप्रामाचिकपिाच्या आपल्याला झालेल्या जाचिविेे दमन करावयासही त्याला चशकचवले जाते. काही 
वळेी हे अगदी सोपे नसते कारि, इतरामंध्ये असलेले नकारात्मक ग िधमस हेरण्यािी क्षमता म लामंध्ये 
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असते. अशा वळेी मोठी मािसे ज्याप्रमािे बह धा शब्दामं ळे फसतात, तशी म ले फसत नाहीत. ती अजूनही 
कोिािा तरी चतरस्कार करतात आचि तेही ‘कोितेही सय स्ट्ततक कारि नसताना’–अर्ात त्या 
मािसापासून बाहेर पडिारी वैरभावना व अप्रामाचिकपिा त्यानंा जािवतो, हेि सय स्ट्ततक कारि त्यासाठी 
प रेसे असते. परंत  अशी प्रचतचिया व्यतत करण्याच्या प्रचियेला लौकरि नाउमेद केले जाते. सवससामान्य 
प्रौढ मािसाजवळ असलेली ‘पचरपक्वता’ गाठावयास म लाला फार वळे लागत नाही. तसेि, सभ्य व 
बदमाश व्यततींमधील भेद ओळखण्यािी ब िी गमावण्यासही त्याला वळे लागत नाही. अर्ात, बदमार्ष 
मािसाने एखादे ढळढळीत असे द ष्ट्कृत्य केले तर अलाचहदा. 

 
याउलट, त्या म लाला त्याच्या चशक्षिाच्या प्रारंभीि अशा भावना बाळगावयास चशकचवले जाते, की 

ज्या भावना म ळीि ‘त्याच्या’ नसतात. चवशरे्षतः लोकाचंवर्षयी आपल्या मनात आवड चनमाि करावयास, 
िोखंदळपिा न दाखचवता त्याचं्याशी चमत्रत्वाने वागण्यास आचि त्याचं्याकडे पाहून स्ट्स्मतहास्य करण्यास 
त्याला चशकचवले जाते. जे चशक्षिाने साध्य झाले नसेल, ते उत्तरकालीन जीवनामध्ये बह धा सामाचजक 
दडपिाने साध्य केले जाते. जर त म्ही स्ट्स्मतहास्य केले नाही, तर त मच्याजवळ ‘प्रसन्न व्यस्ट्ततमत्व’ नाही, 
असे मानले जाते. आचि त म्हाला जर सेचवका, चविेता व डॉतटर म्हिून आपल्या सेवािंी चविी करावयािी 
असेल, तर त मच्याजवळ प्रसन्न व्यस्ट्ततमत्त्व असिे आवश्यक आहे. सामाचजक उतरंडीच्या तळाशी असलेले 
आचि आपल्या शारीचरक श्रमाखेरीज द सऱ्या कशािीही चविी न करिारे असे लोक आचि त्या उतरंडीच्या 
सवोच्च स्र्ानी असलेले लोक यानंाि तेवढी ‘प्रसन्न व्यस्ट्ततमत्त्व’ असण्यािी चततकीशी आवश्यकता नसते. 
एकंदरीत, चमत्रत्वािी वागिकू, उत्साही वृत्ती आचि स्ट्स्मतातून जे काही काही व्यतत होत असल्यािे मानले 
जाते ते सवस–या गोष्टी म्हिजे िाकोरीबि प्रचतसाद ठरतात आचि एखादी चवजेिी कळ िालू वा बदं 
करावी, त्याप्रमािे आपि हे प्रचतसाद िालू वा बंद करतो. [मैत्रीच्या व्यापारीकरिािे एक लक्षिीय उदाहरि म्हिून 
फॉच्य सनमधील ‘चद हॉवडस जॉन्सन रेस्टॉरंट्ट्स’ या चवर्षयावरील अहवाल उितृ करिे मला आवडेल. (फॉच्य सन, सप्टेंबर, १९४०, पृ. ९६) जॉन्सन 
ग्राहकािंी एक त कडी चनय तत करतो. त्र टींवर नजर ठेवण्यासाठी ते एका उपहारगृहातून द सऱ्या उपहारगृहात या पितीने भेटी देतात. गृहखात्याने 
प्रचसि केलेली घटकािंी प्रमािभतू पचत्रका व मोजमापे यानंा अन सरून प्रत्येक गोष्ट उपाहारगृहाच्या पचरसरात चशजचवली जात असल्याम ळे, 
मासंािा केवढा त कडा घेतला पाचहजे आचि भाजीिी िव कशी लागली पाचहजे हे चनरीक्षक जाित असतो. भोजन वाढावयास चकती वेळ लागला 
पाचहजे आचि यजमानीि व पचरवेचर्षका यानंी नेमके चकती प्रमािात चमत्रत्व दशसचवले पाचहजे, हेही तो जाितो.] 

 
अनेक उदाहरिे अशी आहेत, की ज्याचं्यामध्ये आपि हे न सते नाटक करीत आहोत, यािी 

मािसाला जािीव असते. परंत  बह संख्य उदाहरिातूंन मन ष्ट्य ही जािीव हरवनू बसलेला असतो आचि 
त्याम ळे आभासात्मक भावना व चमत्रत्वािी उत्स्फूतस भावना याचं्यातील भेद ओळखण्यािी क्षमताही तो 
हरवनू बसतो. 

 
वैरभावनेिे दमन केले जाते आचि चमत्रत्वाच्या भावनेवर आभासात्मक भावनेिा आरोप करून चतिा 

नाश केला जातो. परंत  हे एवढेि घडते असे नाही. उत्स्फूतस भावनाचं्या एका चवशाल समूहािे दमन केले 
जाते आचि त्याचं्या जागी आभासात्मक भावना आिल्या जातात. फ्रॉईडने असेि एक दमन घेतले आचि 
त्याला आपल्या समग्र चविारसरिीिा कें िप्रबदू बनचवले. ते दमन म्हिजे लैं चगकतेिे दमन होय. अनेक 
उत्स्फूतस भावनािें दमन केले जाते आचि लैं चगक आनंदािा चहरमोड करिे, हे त्याचं्यापैकी फतत एक दमन 
आहे; ते महत्त्वािे असे एकमेव दमन नव्हे, असे मी मानतो. परंत  या दमनािे महत्त्व खचिति कमी लेखता 
येत नाही. लैं चगक प्रचतबधंाचं्या उदाहरिामंध्ये या दमनािे पचरिाम स्पष्टपिे चदसून येतात. प ढील 
उदाहरिातूंनही त्यािे पचरिाम स्पष्ट चदसतात. उदा. काही चठकािी लैं चगकतेला अचनवायसतेिा ग िधमस 
प्राप्त होतो. चवशरे्ष अशी िव नसलेल्या परंत  मािसाला स्वतःिा चवसर पडावयास लाविाऱ्या मद्याप्रमािे वा 
एखाद्या अमली पदार्ाप्रमािे चतिा उपभोग घेतला जातो. यािे जे पचरिाम होतात, त्यापंकैी हा अर्वा तो 
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पचरिाम आपि क्षिभर बाजूला ठेवनू चविार करू. लैं चगक इच्छािें स्वरूप अत्यंत उत्कटतेिे असते. 
त्याम ळे त्यािें दमन केले असता त्यािा केवळ लैं चगक के्षत्रावरि पचरिाम होतो, असे नाही; तर इतर सवस 
के्षत्रामंध्ये उत्स्फूतस आचवष्ट्कार करण्यासाठी आवश्यक असलेले मािसािे धैयस त्याम ळे क्षीि होते. 

 
सामान्यतः आपल्या समाजात भावनािंा चहरमोड केला जातो. वस्त तः, कोितीही सजसनशील 

चविार–प्रचिया आचि त्याप्रमािेि कोितीही सजसनशील कृती ही अचवभाज्यपिे भावनेशी चनगचडत असते 
आचि या बाबतीत संशय असूि शकत नाही. परंत  भावनानंा वज्यस करून चविार करिे व जगिे, हे आता 
आदशस मानले जात आहे. ‘भावनाशील’ असिे आचि चवकृत व असंत चलत असिे, हे शब्द समानार्ी झाले 
आहेत. हा मानदंड स्वीकारल्याम ळे व्यतती अत्यतं द बळी बनली आहे; चतिी चविार प्रचिया भिंग व बोर्ट 
झालेली आहे. द सरीकडे, भावनािंा पूिसपिे नाश तर करता येत नाही आचि त्याम ळे व्यस्ट्ततमत्वािा बौचिक 
पैलूपासून त्यािें अस्ट्स्तत्व पूिसपिे अलग ठेवाव ेलागते. यािा पचरिाम म्हिून स्वस्त आचि अप्रामाचिक 
भावचववशता चनमाि होते. चित्रपट आचि लोकचप्रय गािी ही भावनेच्या बाबतीत उपासमार झालेल्या 
आपल्या लक्षावधी ग्राहकािें या भावचववशतेबरोबरि पोर्षि करीत असतात. 

 
चनचर्षि अशा एका भावनेिा मी येरे् खास उल्लखे करू इस्ट्च्छतो. कारि, चतच्या दमनािा 

व्यस्ट्ततमत्वाच्या म ळावंर गंभीर पचरिाम होत असतो. ती भावना म्हिजे शोकाचंतकेिी जािीव होय. मृत्य ू
आचि जीवनािी शोकान्त बाजू यांिी स्पष्ट वा अस्पष्ट जािीव असिे, हे मानवी स्वभावािे एक मूलभतू 
वैचशष्ट्य आहे, हे आपि यापूवीच्या एका प्रकरिात पाचहले आहे. मतृ्यूच्या समस्येला तोंड देण्यािा प्रत्येक 
संस्कृतीजवळ स्वतःिा असा एक मागस असतो. ज्या समाजामध्ये व्यस्ट्ततत्वीकरिाच्या प्रचियेने फारशी प्रगती 
केलेली नसते, त्या समाजामध्ये व्यततीच्या अस्ट्स्तत्वािा नाश ही काही चवशरे्ष अशी समस्या नसते. कारि, 
तेरे् व्यस्ट्ततगत अस्ट्स्तत्वािा अन भवि म ळी फारसा चवकचसत झालेला नसतो. अजूनही तेरे् मृत्यू हा 
जीवनापासून मलूतःि चभन्न आहे अशी कल्पना चनमाि झालेली नसते. ज्या संस्कृतींमध्ये 
व्यस्ट्ततत्वीकरिािा उच्चतर चवकास झालेला आपल्याला आढळतो त्या संस्कृतींनी मृत्यचू्या समस्येिे 
चवविेन आपल्या सामाचजक व मानसशास्त्रीय रिनेला अन सरून केले आहे. ग्रीक लोकानंी जीवनावरि सवस 
भर चदला आचि मृत्यू म्हिजे द सरे चतसरे काही नसून जीवनािाि एक छायात्मक व उदासवािा असा 
अखंचडत प्रवाह असल्यािे त्यानंी चिचत्रत केले. मानवी शरीर अचवनाशी आहे, या श्रिेवर ईचजप्ती लोकानंी 
आपल्या आशा कें चित केल्या. चनदान ज्यािें सामर्थयस चजवतंपिी अचवनाशी होते, त्यािें शरीर तरी अचवनाशी 
असते अशी त्यािंी श्रिा होती. यह दी लोकानंी मृत्यूिे सत्य वस्त चनिपिे मान्य केले. व्यस्ट्ततगत जीवनािा 
नाश होतो, या कल्पनेशी ते स्वतःला ज ळवनू घेऊ शकले. मानवजातीला सरतेशवेटी या जगात स ख व 
न्याय यािंी अवस्र्ा प्राप्त होिार आहे, अशा कल्पनेम ळे त्यानंा हे शतय झाले. चिस्ती धमाने मृत्यूला असत्य 
ठरचवले आहे आचि द ःखी व्यततीला मरिोत्तर जीवनािी आिासने देऊन स खी करण्यािा प्रयत्न केला 
आहे. आपले स्वतःिे य ग मतृ्यलूा अगदी सरळपिे नाकारते आचि त्याबरोबरि जीवनाच्या एका मलूभतू 
पैलूलाही नाकारते. मृत्यू आचि यातना यािंी जािीव जीवनाला अत्यतं प्रबळ असे एक प्रोत्साहन देऊ 
शकते; मानवाच्या दृढ एकात्मतेिे अचधिान बनू शकते; तसेि, एक असा अन भव बनू शकते की ज्याच्या 
अभावी आनंद आचि उत्साह याचं्यामध्ये उत्कटता व गंभीरताि उरिार नाही. परंत  या जाचिवलेा तसे बनू 
देण्याऐवजी व्यततीला चतिे दमन करावयास भाग पाडले जाते. परंत  दमनाच्या बाबतीत जे नेहमी घडते 
तेि येरे्ही घडून येते. ज्यािें दमन केलेले आहे ते घटक दृष्टीआड झाले, तरी नष्ट होत नाहीत. त्याम ळे 
मृत्यूिी भीती आपल्यामध्ये एका अवैध अस्ट्स्तत्वाच्या स्वरूपात चशल्लक राहते. चतला नाकारण्यािा प्रयत्न 
झाला तरी ती अस्ट्स्तत्वात राहते. चतिे दमन केलेले असल्याम ळे ती चनष्ट्फळ अवस्रे्त राहते, इतकेि. ही 
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भीती इतर अन भवामंध्ये बोर्टपिा चनमाि करण्यािे आचि जीवनाला व्यापिारी बेिैनी चनमाि करण्यािे 
एक कारि ठरते. आपले राष्ट्र अंत्यचियावंर जी बसे मार रक्म खिस करते, चतिे स्पष्टीकरिही याम ळे होते, 
असे म्हिण्यािे मी धाडस करतो. 

 
भावनानंा चनचर्षि करण्याच्या प्रचियेमध्ये आध चनक मानसोपिारशास्त्र एक सचंदग्ध भचूमका पार 

पाडते. एकीकडे या शास्त्राच्या सवसश्रेि प्रचतचनधीने म्हिजेि फ्रॉईडने एका कल्पनासृष्टीिी कोंडी फोडली 
आहे. मानवी मनािे स्वरूप स ज्ञपिािे व उचद्दष्टान सारी आहे असे मानिे, ही ती कल्पनासृष्टीहोय. असे 
करून फ्रॉईडने मानवी चवकाराचं्या खोल गतेमध्ये डोकावण्यािा एक मागस ख ला केला आहे. याउलट, 
मानसोपिारशास्त्र फ्रॉईडच्या नेमतया याि उपलब्धींनी समृि झालेले आहे, आचि तरीही त्या शास्त्राने 
स्वतःला व्यस्ट्ततमत्वािी हाताळिी गैर पितीने करिाऱ्या चविारप्रवाहाचं्या हातिे बाह ले बनचवले आहे. जो 
मन ष्ट्य कधीही फार द ःखी होत नाही, फार रागावत नाही प्रकवा फार उते्तचजत होत नाही, तो ‘स्वस्र्’ 
मन ष्ट्य, असे चित्र अनेक मानसोपिारतज्ज्ञानंी रंगचवलेले असून या तज्ज्ञामंध्ये मनोचवश्लेर्षकािंाही अंतभाव 
आहे. त्यानंी मानलेले ‘स्वस्र्’ व्यततीिे एक परंपरागत असे प्रचतरूप असते. या प्रचतरूपावर ह कूम नसलेली 
अशी व्यस्ट्ततमत्त्वािी जी वैचशष्ट्ये वा प्रकार असतात त्याचं्याचवर्षयीिा चतरस्कार व्यतत करण्यासाठी ते 
तज्ज्ञ ‘बाचलश’ प्रकवा ‘मज्जाचवकृत’ यासंारख्या संज्ञा वापरतात. या प्रकारिा प्रभाव हा एका दृष्टीने पूवीच्या 
अचधक मनमोकळ्या अशा चशव्या देण्याच्या प्रकारापेंक्षा जास्त धोकादायक आहे. त्या वळेी आपल्यावर कोिी 
तरी व्यतती वा चसिान्त टीका करीत आहे, एवढे तरी चकमान व्यततीला समजत होते आचि मग चतला 
टीकाकारावर प्रत्याघात करिे शतय होते. परंत  ‘शास्त्रावर’ कोि प्रत्याघात करू शकिार? 

 
भावभावनाचं्या बाबतीत जो चवपयास घडतो, तोि अस्सल चविारप्रचियेच्या बाबतीतही घडतो. 

चशक्षिाच्या अगदी प्रारंभापासूनि अस्सल चविाराप्रचियेला नाउमेद केले जाते आचि आधीि तयार 
असलेले चविार लोकाचं्या डोतयात भरले जातात. लहान म लाचं्या बाबतीत हे कसे केले जाते, हे पाहिे 
अगदी सोपे आहे. त्यािें मन जगाचवर्षयीच्या क तूहलाने भरलेले असते. ही म ले शारीचरक आचि बौचिक 
दृष्टीने त्या जगाला पकडू इच्छीत असतात. सत्य जािाव ेअसे त्यानंा वाटत असते. कारि, नवख्या आचि 
सामर्थयसशाली अशा जगाशी स्वतःला ज ळवनू घेण्यािा हा सवात स रचक्षत असा मागस आहे, असे त्यानंा वाटत 
असते. परंत  त्याचं्या बोलण्यािा गंभीरपिे चविार केला जात नाही. लोकािंा हा दृचष्टकोि उघड अनादरािे 
रूप घेतो की सूक्ष्म अशा नम्रतेिा आव आितो, हे फारसे महत्त्वािे नाही. ज्याचं्या जवळ शतती नसते त्या 
सवांशी वागताना नेहमीि असे घडते. (म ले, वृि, आचि रूग्ि या अशा द बसल व्यतती होत.) या प्रकारिी 
वागिूक ही स्वतःि स्वतंत्र चविारप्रचियेला अत्यतं चनरुत्साही करून टाकते. परंत  चतच्याम ळे यापेक्षाही 
अचधक वाईट असा एक अवरोध चनमाि केला जातो. अप्रामाचिकपिा हा तो अवरोध होय. बह धा हा 
चनहेत कपिे चनमाि केला जातो. बह तेक प्रौढ मािसे लहान म लाशंी जे वतसन करतात, त्या वतसनािे एक 
खास वैचशष्ट्य म्हिजे हा अप्रामाचिकपिा होय. हा अप्रामाचिकपिा आचंशक रीत्या जगाच्या एका 
कल्पनारम्य चित्रात अंतभूसत असतो. जगािे हे कल्पनारम्य चित्र त्या लहान म लाप ढे रेखाटलेले असते. हे 
चित्र चकती उपय तत असते? समजा, एखाद्याने सहारा वाळवटंातील मोचहमेिी तयारी कशी करावी, हे 
चविारले आहे. आता त्याला जर उत्तर ध्र वावरील जीवनासंबधंीिी माचहती चदली तर जी चजतकी उपय तत 
ठरेल, चततकेि हे चित्र त्या लहान म लाला उपय तत ठरते. प्रौढ मािसे त्या म लापं ढे सवससामान्यपिे जगािे 
असे चवपयसस्त चित्र तर माडंताति; परंत  त्याबरोबरि वस्त स्ट्स्र्ती लपचविारी अशी चकती तरी चवशरे्ष असत्ये 
त्याचं्याप ढे माडंली जातात. लहान म लानंा ही वस्त स्ट्स्र्ती समजू नये, असे प्रौढानंा वाटत असते. वैयस्ट्ततक 
अशा चवचवध कारिामं ळे त्यानंा असे वाटते. प्रौढाचं्या दृष्टीने लहान म लानंी ‘जािू नयेत’ अशा अनेक गोष्टी 
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असतात. तापट स्वभावापासून ते आईवचडलािंी लैं चगक कृत्ये आचि त्यांिी भाडंिे लपचवण्यापयंतच्या 
अनेक गोष्टींिा त्यात अंतभाव होतो. म लाच्या वतसनाचवर्षयी वाटिारे उचित असे असमाधान, या शब्दातं 
तापट स्वभावािे चमर्थयासमर्सन केले जाते. लपचवलेल्या गोष्टींचवर्षयी त्याने िौकशी केलीि तर त्याला 
चिडून गप्प बसचवले जाते प्रकवा सभ्यपिेही तसे केले जाते. 

 
अशा प्रकारिी तयारी झालेले मलू शाळेत व कदाचित महाचवद्यालयातही प्रवशे करते. येरे् 

पचरिामी अस्सल चविारप्रचियेला अचधकि नाउमेद करिाऱ्या अशा आज वापरल्या जािाऱ्या काही 
शकै्षचिक पितींिा मी र्ोडतयात चनदेश करू इस्ट्च्छतो. घटनाचं्या ज्ञानावर भर देिे प्रकबह ना माचहतीच्य 
तपचशलावर भर देिे, ही त्यापंैकी एक पित होय. अचधकाचधक घटना जािल्या म्हिजे आपिालंा सत्यािे 
ज्ञान प्राप्त होते, ही अंधश्रिा सगळीकडे प्रिचलत असून ती कीव करण्यासारखी आहे. चवस्कळीत आचि 
असंबि अशा शकेडो घटना चवद्यार्थयांच्या डोतयात घ सडल्या जातात. अचधकाचधक घटना जािनू घेण्याति 
त्यािंा वळे आचि उत्साह नष्ट होतो. यािा पचरिाम म्हिनू चविार करण्यासाठी फारसे काही उरति नाही. 
घटनाचं्या ज्ञानािा अभाव असलेली चविारप्रचिया चरकामी व काल्पचनक राहते, हे खरे आहे. परंत  
माचहतीच्या तपचशलािा अभाव हा जसा चविारप्रचियेतील अडर्ळा ठरतो, त्यािप्रमािे केवळ ‘माचहतीिा 
तपशील’ हाही चविारप्रचियेतील चततकाि मोठा अडर्ळा ठरू शकतो. 

 
सवस प्रकारिे सत्य सापेक्ष असते असे मानिे, हा अस्सल चविारप्रचियेला नाउमेद करिारा आिखी 

एक मागस होय. [या सपूंिस समस्येसाठी पहा–रॉबटस एस. लींड, नॉलेज फॉर व्हॉट १, ऑतसफडस य चनव्हर्थसटी पे्रस, लंडन, १९३९. त्या 
समस्येच्या तत्त्वज्ञानात्मक पलंूैसाठी पहा–एम्. हॉकस हाइमर, Zum Rationalismusstreit in der Gegenwartigen Philosophie, Zeitscrift fur 
Sozialforschung, खंड ३, १९३४, आल्कन, पचॅरस.] या प्रकारात सत्य ही एक अचतभौचतक सकंल्पना बनचवण्यात आली 
आहे. त्याम ळे कोिी सत्य जािून घेण्यािी इच्छा व्यतत केली तर आपल्या य गातील ‘प रोगामी’ चविारवतं 
त्याला मागासलेला मानतात. सत्य हा एक पूिसपिे आत्मचनि पदार्स आहे, तो व्यस्ट्ततगत अचभरूिीिा चवर्षय 
आहे असे म्हटले तरी िालेल, असे ते घोचर्षत करतात. वैज्ञाचनक प्रयत्न हा आत्मचनि घटकापंासून अलग 
केलाि पाचहजे. वासना प्रकवा आवडचनवड न बाळगता जगाकडे पाहिे, हा त्या प्रयत्नािा उदे्दश असतो. 
एखाद्या शल्यचवशारद ज्याप्रमािे आपले हात चनजंत क करून मगि आपल्या रुग्िाकडे जातो, त्याप्रमािेि 
शास्त्रज्ञानेही चनर्थवकारपिे घटनानंा सामोरे गेले पाचहजे. प रोगामी चविारवतंािा हा सापेक्षतावाद अनेकदा 
अन भववाद प्रकवा प्रत्यक्षार्सवाद याचं्या नावाखाली व्यतत होतो. प्रकवा, शब्दािंा योग्य पितीने प्रयोग 
करावा, अशी आपल्याला काळजी वाटत असल्यािी स्वतःिीि चशफारस तो करतो. परंत  या 
सापेक्षतावादािा पचरिाम म्हिून चविार प्रचियेिे महत्त्वािे असे स्फूर्थतस्र्ानि हरवते. चविार करिाऱ्या 
मािसाच्या इच्छा व आवडीचनवडी, हे ते स्फूर्थतस्र्ान होय. मग चविारप्रचिया हे ‘घटनािंी’ नोंद ठेविारे 
एक यंत्र बनते. वस्त तः सवससामान्यपिे भौचतक जीवनावर प्रभ त्व चमळचवण्याच्या गरजेमधून चविारप्रचियेिा 
चवकास झाला आहे आचि त्याि पितीने सत्याच्या शोधािी इच्छा ही व्यतती आचि सामाचजक गट याचं्या 
आवडीचनवडींमधून व गरजामंधून चनमाि झालेली आहे. अशी आवडचनवड नसेल तर सत्याच्या शोधाला 
िालना देिारा घटकि उरिार नाही. सत्याम ळे ज्याचं्या आवडीचनवडी चवकचसत होतात, असे समहू 
आपल्याला नेहमीि आढळतात. त्यािें प्रचतचनधी हेि मानवी चविारािें अग्रदूत ठरले आहेत. सत्य 
लपचवल्याम ळे ज्याचं्या चहतसंबंधानंा प्रोत्साहन चमळते, असेही द सरे समूह आपल्याला आढळतात. फतत या 
द सऱ्या प्रकारात आवडीचनवडी या सत्याच्या ध्येयाला हाचनकारक ठरतात. म्हिूनि, एखाद्या 
आवडीचनवडीला आव्हान चदले जात आहे, ही समस्या नाही; तर कोित्या प्रकारच्या आवडीचनवडीला 
आव्हान चदले जात आहे ही समस्या आहे. मी तर असे म्हिेन की प्रत्येक मानवामध्ये सत्य प्राप्त करण्यािी 
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जी काही र्ोडीबह त आकाकं्षा आहे, ती प्रत्येक मानवाला सत्यािी र्ोडीशी का होईना गरज वाटत 
असल्याम ळेि चनमाि झालेली आहे. 

 
मन ष्ट्य बाह्य जगाशी जी अचभम खता साधतो, त्या चियेला ही गोष्ट प्रर्मतः लागू पडते. खास करून 

ती लहान म लाला बरोबर लागू पडते. लहान मूल या नात्याने प्रत्येक मानवप्रािी द बसलतेच्या अवस्रे्तून 
जातो आचि सत्य हे द बसल मािसाचं्या हातातंील एक अत्यतं प्रबळ शस्त्र असते. परंत  मािसािे बाह्य जगाशी 
जे नाते असते, त्या नात्याच्या चहताप रतेि सत्य मयाचदत नसते; तर त्यािे स्वतःिे सामर्थयस तो स्वतःबद्दलिे 
सत्य चकती जाितो यावर मोठ्या प्रमािात अवलंबून असते. जे एकटेपिाने िालू शकत नाहीत, त्याचं्या 
दृष्टीने स्वतःचवर्षयीिे भ्रम हे क बड्यापं्रमािे उपय तत ठरू शकतात. परंत  हे भ्रम मािसािी द बसलता 
वाढचवतात. मािसािे सवांत मोठे सामर्थयस हे त्याच्या व्यस्ट्ततमत्त्वाच्या कमाल एकात्मतेवर अचधचित असते. 
यािाि अर्स असा की ते सामर्थयस त्याच्याजवळ स्वतःचवर्षयी असलेल्या कमाल पारदशसकतेवरही अचधचित 
असते. ‘स्वतःला ओळखा’ ही मानवी सामर्थयस व स ख यािें उचद्दष्ट बाळगिारी एक मूलभतू आज्ञा आहे. 

 
न कताि ज्यािंा चनदेश केलेला आहे त्या घटकाखेंरीज इतरही काही घटक असतात, की जे 

सवससामान्य प्रौढ मािसामधील अस्सल चविार करण्याच्या उरल्यास रल्या क्षमतेला गोंधळात टाकण्याच्या 
अगदी चियाशील असा प्रयत्न करतात. आपल्याप ढे व्यततीच्या आचि समाजाच्या जीवनाचवर्षयीिे अनेक 
मूलभतू प्रश्न असतात. मानसशास्त्रीय, अर्सशास्त्रीय, राजकीय आचि नैचतक अशा समस्या असतात. या 
सवांच्या बाबतीत आपल्या संस्कृतीमधील एका मोठ्या घटकाकडून फतत एकि कायस केले जाते. या 
समस्या जिू काही ध तयाच्या आवरिाखाली झाकून अस्पष्ट बनचवल्या जातात. त्या अत्यतं ग ंताग ंतीच्या 
असल्याम ळे सवससामान्य व्यततीला त्यािें आकलन होऊ शकिार नाही, हे चवधान म्हिजे त्या समस्यानंा 
झाकळून टाकिारे असेि एक धूम्रपटल आहे. प्रत्यक्षात मात्र आपल्याला असे चदसून येईल, की व्यततीिे 
आचि समाजजीवनािे अनेक मूलभतू प्रश्न हे फार साधे असतात. खरे तर इतके साधे असतात, की प्रत्येक 
मािसाला त्यािें आकलन होऊ शकेल, अशी अपेक्षा करता येते. परंत  एखाद्या ‘चवशरे्षज्ञाला’ि समजू 
शकतील फतत आपल्या स्वतःच्या मयाचदत के्षत्रातील प्रश्नािेि ज्ञान होऊ शकेल, असेही भासचवले जाते. 
प्रत्यक्षात यािा पचरिाम असा होतो, की खरोखर महत्त्वािे असे जे प्रश्न असतात, त्यािंा चविार करण्यािी 
क्षमता आपल्याजवळ आहे, या गोष्टीवरिा लोकािंा चविास नाहीसा होऊ लागतो. बऱ्याि वळेा हे म द्दाम 
घडचवले जाते. मग आपि गोंधळवनू टाकिाऱ्या अशा एका तपचशलात असहायपिे अडकून पडलो आहोत, 
असे व्यततीला वाटते. चवशरे्षज्ञ काय करावयािे व कोठे जावयािे हे शोधून काढिार असतात आचि तोपयंत 
ही व्यतती केचवलवािी शातंता धारि करून प्रतीक्षा करीत राहते. 

 
या प्रकारच्या प्रभावािा पचरिाम द हेरी असतो. उच्चारलेल्या वा छापलेल्या प्रत्येक गोष्टीचवर्षयी 

संशयवाद वा सवसत च्छतावाद हे त्यािे एक स्वरूप होय. याउलट, आपल्याला अचधकृतपिे साचंगतलेल्या 
कोित्याही गोष्टीवर बाचलश चविास ठेविे, हे त्यािे द सरे स्वरूप होय. सवसत च्छतावाद आचि भाबडेपिा 
यािें हे चमश्रि हे आध चनक व्यततीिे खास वैचशष्ट्य आहे. स्वतःिे चविार व चनिसय करण्याच्या बाबतीत 
व्यततीला नाउमेद करिे, हा या वैचशष्ट्यािा अपचरहायस असा पचरिाम होय. 

 
चिचकत्सकपिे चविार करण्यािी क्षमता चवकल करून टाकण्यािा आिखी एक मागस आहे. 

जगाच्या अशा कोित्याही रिनाबि चित्रािा नाश करून टाकिे, हा तो मागस होय. कोितीही घटना 
एखाद्या रिनाबि अशा समग्र पदार्ाला अंगभतू असेल, तरि चतच्या चठकािी स्वतःिा असा एक खास 
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ग िधमस असू शकतो. परंत  रिनाबि चित्रािा नाश केल्याम ळे घटनाचं्या चठकािी असिारा हा स्वतःिा 
खास ग िधमस, स्वतःिे हे वगेळेपि नाहीसे होते. आता त्याचं्या चठकािी फतत एक अमूतस व संख्यात्मक 
ग िधमस चशल्लक राहतो. ही घटना काय आचि ती घटना काय, दोन्हीमध्ये फरक उरत नाही. कोितीही 
घटना ही फतत द सऱ्या घटनेिी एक छाया असते आचि आपल्याला अचधक तपशील माहीत आहे की कमी, 
याि गोष्टीला आता महत्त्व येते. याबाबतीत आकाशवािी, िलचित्रपट आचि वृत्तपते्र यािंा एक चवध्वसंकारी 
पचरिाम घडून येतो. एखाद्या शहरावर बाबंवर्षाव झाल्यािी आचि शकेडो मािसे मरि पावल्यािी घोर्षिा 
केली जाते आचि त्यापाठोपाठ व मधेि चनलसज्जपिाने साबिािी वा मद्यािी जाचहरात ऐकचवली जाते. 
आकाशवािीवरच्या चनवदेकाने राजकीय पचरस्ट्स्र्तीिे गाभंीयस आपल्या श्रोत्याचं्या मनावर प्रबबचवण्यासाठी 
र्ोड्या वळेापूवीि आपला सूिक, आजसवी व प्रभावी आवाज वापरला होता. आता तोि चनवदेक आपल्या 
त्याि आवाजात चवचशष्ट छाप असलेल्या साबिािे फायदे त्याचं्या मनावर ठसचवतो. कारि, त्या साबिािी 
चनर्थमती करिारी ससं्र्ा त्या वृत्तप्रसारिाबद्दल पैसे मोजत असते. समािार चित्रामंधून पािस रंूग 
लावलेल्या जहाजािंी चिते्र दाखचवल्याबरोबर लगेि एखाद्या फॅशन प्रदशसनािी चिते्र दाखचवली जातात. 
वृत्तपते्र वैज्ञाचनक प्रकवा कलात्मक महत्त्व असलेल्या घटनािें चनवदेन करतात. त्यािप्रमािे ही वृत्तपते्र 
आपल्याला काही क्ष ल्लक चविार सागंतात प्रकवा समाजात पचहल्यादंाि प्रचसिीला आलेल्या एखाद्या 
मचहलेला न्याहरीसाठी काय काय लागते, हेही आपल्याला सागंतात. या दोन्ही प्रकारच्या गोष्टींना 
चततकीि जागा चदली जाते आचि दोन्ही गोष्टींिे विसन करताना दाखचवले जािारे गाभंीयसही समान असते. 
या सवस गोष्टींम ळे आपि जे काही ऐकतो त्याच्याशी आपला खराख रा संबधं नाही, असे वाटू लागते. आता 
आपि उते्तचजत होत नाही. आपल्या भावना आचि आपली चिचकत्सक चनिसयशतती चवकल होते आचि 
सरतेशवेटी जगाते जे काही िालले आहे, त्याचवर्षयीिा आपला दृचष्टकोि बोर्ट व त्रयस्र्पिािा होतो. 
‘स्वातंत्र्याच्या’ नावाखाली जीवन स्वतःिे अवघे रूपि हरवनू बसते. जीवन हे अनेक छोया छोया 
चठगळािें बनल्यासारखे वाटू लागते. यातंील प्रत्येक त कडा हा द सऱ्या त कड्यापासून वगेळा असतो. एक 
समग्र पदार्स म्हिून या त कड्यानंा काही अर्सि नसतो. मग मािूस एकाकी बनतो. एखाद्या लहान म लाला 
कोडे पडलेले असाव,े त्याप्रमािे त्या मािसाप ढे हे त कडे पडलेले असतात. तर्ाचप, लहान म लाला घर 
म्हिजे काय ते माहीत असते आचि त्याम ळे ते ज्या छोया छोया त कड्याबंरोबर खेळत असते ते घरािे 
त कडे आहेत ते त्याला माहीत असते. परंत  प्रौढ मािसाला मात्र हातात त कडे असूनही “समग्र” पदार्ािा 
आशय काही चदसत नसतो. हाि लहान मूल व प्रौढ मािूस याचं्यातील फरक असतो. हा प्रौढ मािसू 
मािूस गोंधळलेला असतो, भयभीत असतो. तो फतत आपल्या हातातील छोया छोया अर्सहीन 
त कड्याकंडे टक लावनू पहात राहतो. 

 
भावना आचि चविार याचं्यातील “अस्सलपिाच्या” अभावाबद्दल जे काही म्हटले आहे, ते इच्छेच्या 

चियेलाही बरोबर लागू पडते. ही गोष्ट ओळखिे हे मात्र चवशरेे्षकरून अवघड आहे. आध चनक मानवाला 
अनेकानेक इच्छा असल्यासारखे चदसते. आपल्याला कशािी इच्छा आहे हे त्याला कळत असले तरी 
आपल्याला हव ेते चमळचवता येत नाही, हीि जिू काही त्याच्या दृष्टीने एकमेव समस्या असते. आपल्याला 
जे काही हव े असते, ते चमळचवण्यासाठी आपली सवस उत्साहशतती खिी पडते. आमच्या खऱ्या इच्छा 
कोित्या हे आम्हालंा ठाऊक आहे, असे बह तेक लोकानंी गृहीत धरलेले असते आचि इच्छारूपी चियेच्या 
बाबतीतील या पूवसगृहीतािी सत्यता तपासून पहावी, असे त्यानंा कधीही वाटत नाही. आपि ज्या गोष्टींच्या 
पाठीमागे धावत आहोत त्या गोष्टी आपल्याला स्वतःला हव्या आहेत का, यािा चविार करावयास हे लोक 
र्ाबंति नाहीत. शाळेमध्ये त्यानंा िागंले ग ि हव ेअसतात. प्रौढपिी आपि अचधकाचधक यशस्वी व्हाव,े 
अचधक पैसा चमळवावा, अचधक प्रचतिा चमळवावी, अचधक िागंली मोटरगाडी घ्यावी, चवचवधस्र्ळांना भेटी 
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द्याव्या इ. प्रकारच्या इच्छा त्याचं्या मनात असतात. परंत  या सवस चपसाट चियेच्या मधेि चविार करण्यासाठी 
जर ते र्ाबंले, तर त्याचं्या मनात प ढील प्रश्न चनमाि होईल : ‘समजा, मला ही नवी नोकरी चमळाली, मला 
ही अचधक िागंली मोटरगाडी चमळाली, मी या सहलीला जाऊ शकलो, पि प ढे काय? या सगळ्यािा काय 
उपयोग आहे? हे सवस खरोखर मला स्वतःलाि हव ेआहे काय? जे ईस्ट्प्सत मला स खी करू शकेल असे 
लोकानंा वाटते, अशा एखाद्या ईस्ट्प्सतामागे मी धावत नाही काय? या ईस्ट्प्सतापयंत मी जाऊन पोिलो, की 
ते मला ह लकाविी देत नाही काय? हे प्रश्न जेव्हा मनात चनमाि होतात, तेव्हा ते आपल्याला भयभीत 
करून सोडतात. कारि, ज्या अचधिानावर मािसािी सवस चियाशीलता आधारलेली असते, त्या 
अचधिानालाि हे प्रश्न आव्हान देतात; त्याला आपल्या इच्छािें जे काही ज्ञान असते, त्या ज्ञानालाि 
आव्हान देतात. म्हिूनि, अस्वस्र् करिाऱ्या या चविारापंासून शतय चतततया लौकर स टका करून 
येण्याकडे लोकािंा कल असतो. आपि र्कलेले वा खिलेले होता, म्हिनू हे प्रश्न आपल्याला सताव ू
शकले असे त्यानंा वाटते आचि मग जी उचद्दष्टे आपली स्वतःिी आहेत असे त्यानंा वाटत असते, त्या 
उचद्दष्टािंा पाठप रावा करण्यािे काम ते िालू ठेवतात. 

 
तर्ाचप, या सवांतून सत्यािी अधं क जािीव होत असल्यासारखे वाटते. आध चनक मन ष्ट्य एका 

भ्रमात आहे हे ते सत्य असून माझी इच्छा काय आहे हे मला ठाऊक आहे असे वाटिे, हा तो भ्रम आहे. 
प्रत्यक्षात मात्र त्याने जी इच्छा करावी असे त्याच्याचवर्षयी लोकांना वाटत असते, तीि इच्छा तो करीत 
असतो. हे कबूल करावयािे झाले तर प ढील गोष्ट ओळखण्यािी आवश्यकता आहे. त लनात्मक दृष्ट्या 
चविार केला तर आपि खरोखर कशािी इच्छा करतो, हे जाििे बऱ्याि लोकानंा वाटते चततके सोपे नाही. 
कोित्याही मानवाला सोडवावी लागिारी ती एक अत्यंत अवघड समस्या आहे, हे आपि ओळखले 
पाचहजे. हे एक असे काम आहे की जे टाळण्यािा अगदी वडेाचपसा असा प्रयत्न आपि करीत असतो. 
त्याऐवजी आपि आधीि तयार असलेली ध्येये स्वीकारतो आचि ती जिू काही आपली स्वतःिी आहेत असे 
मानू लागतो. जी ध्येये आपली आहेत असे वाटत असते, ती ध्येये प्राप्त करण्यासाठी प्रयत्न करताना 
आध चनक मानव मोठी जोखीम पत्करण्यास तयार असतो. परंत  स्वतःला आपली स्वतःिी ध्येये देण्यािी 
जोखीम व जबाबदारी स्वीकारताना मात्र त्याला खूपि भीती वाटते. चकत्येकदा उत्कट चियाशीलता हा 
आपि स्वतः चनधाचरत केलेल्या कृतीिा प रावा आहे, अशी ि कीिी कल्पना करून घेतली जाते. परंत  
आपल्याला हे ठाऊक असते की अशा प्रकारिी कृती ही एखाद्या नटाच्या वा मोहचनिेखाली असलेल्या 
मािसाच्या वतसनात म ळीि अचधक उत्स्फूतस नसते. नाटकािे सवससामान्य कर्ानक साचंगतल्यानंतर प्रत्येक 
नट आपल्या वायाला आलेली भचूमका अगदी जोमदारपिे करू शकतो. तसेि, आपल्या अचभनयािी चदशा 
आचि चवचशष्ट तपशील हे देखील तो स्वतः ठरव ूशकतो. परंत  असे असले तरी तो फतत त्याला सोपचवण्यात 
आलेली एक भचूमका पार पाडत असतो. 

 
आपल्या इच्छा आचि त्याप्रमािेि आपले चविार व आपल्या भावना या चकती प्रमािात खरोखर 

आपल्या स्वतःच्या नसतात आचि आपल्यावर बाहेरून लादलेल्या असतात, हे ओळखिे ही एक चवशरे्ष 
अडिि आहे. ही अडिि अचधकारशाही आचि स्वातंत्र्य याचं्या समस्येशी अगदी जवळून चनगचडत आहे. 
आध चनक इचतहासाच्या ओघामध्ये ििसच्या अचधकारशाहीिी जागा राज्यशासनाच्या अचधकारशाहीने घेतली. 
राज्यशासनाच्या अचधकारशाहीिी जागा सद्सचद्ववकेब िीच्या अचधकारशाहीने घेतली आचि 
वतसमानय गामध्ये या चववकेब िीच्या अचधकारशाहीिी जागा व्यवहारज्ञान आचि लोकमत याचं्या अनाचमक 
अचधकारशाहीने घेतली आहे. व्यवहारज्ञान आचि लोकमत ही िाकोरीबि होण्यािी साधने आहेत. आपि 
अचधकारशाहीच्या ज न्या व स्पष्ट अशा प्रकारातून आपली स टका करून घेतलेली आहे आचि त्याम ळे आपि 



 अनुक्रमणिका 

एका नव्या प्रकारच्या अचधकारशाहीला बळी पडलो आहोत हे आपल्याला चदसत नाही. आपि स्वतंत्र इच्छा 
बाळगिाऱ्या व्यतती आहोत या भ्रमाखाली वावरिारी िाकोरीबि मािसे झालो आहोत. या भ्रमाम ळे आपि 
अस रचक्षत आहोत, यािी व्यततीला जािीव होत नाही. अशा प्रकारच्या भ्रमाकडून मािसाला फतत एवढीि 
मदत होऊ शकते. आता व्यततीिे व्यस्ट्ततत्व मलूतःि द बसल झालेले आहे आचि त्याम ळे आपि द बसल व 
कमालीिे अस रचक्षत आहोत, असे चतला वाटते. ती व्यतती एका अशा जगात राहते की ज्या जगाशी चतिा 
खराख रा संबधंि उरलेला नाही. या जगामध्ये प्रत्येक मािूस आचि प्रत्येक वस्तू हे एक साधन बनलेले 
आहे. या जगामध्ये आपल्याि हाताने चनमाि केलेल्या यंत्रािा एक अवयव अशी मािसािी स्ट्स्र्ती झाली 
आहे. चवचशष्ट मािसाने अम क अम क पितीिा चविार करावा, भावना व इच्छा बाळगाव्यात, असे लोकानंा 
वाटत असते. आपल्या वतसनाचवर्षयी लोकानंा काय वाटते, हे पाहूनि मन ष्ट्य त्याचं्या अपेके्षबरह कूम चविार 
करतो, भावनािंा अन भव घेतो, इच्छा बाळगतो. नेमतया याि प्रचियेमध्ये तो आपले स्वतंत्र व्यस्ट्ततत्व 
गमावनू बसतो. वस्त तः, स्वतंत्र व्यततीला हवी असलेली सवस प्रकारिी खरीख री स रचक्षतता ज्या 
व्यस्ट्ततत्वावर उभारा वयािी असते, ते व्यस्ट्ततत्वि तो हरवनू बसतो. 

 
व्यस्ट्ततत्वािा असा नाश झाल्याम ळे िाकोरीबि होण्यािी गरज वाढली आहे. कारि, या नाशाम ळे 

आपल्या स्वतःच्या एकात्मतेचवर्षयी गंभीर संशय चनमाि होतो. माझ्या स्वरूपाचवर्षयी लोकाचं्या ज्या अपेक्षा 
आहेत असे मला वाटते, त्याहून वगेळे स्वरूप जर मला नसेल, तर ‘मी’ कोि आहे? मध्यय गीन 
समाजव्यवस्रे्िा अधःपात स रू झाला, तेव्हाि मानवाने आपल्या स्वतःच्या व्यस्ट्ततत्वाचवर्षयी संशय 
घ्यावयास कशी स रुवात केली, हे आपि पाचहले आहे. त्या समाजव्यवस्रे्तील स चनधाचरत अशा 
व्यवस्रे्मध्ये व्यततीला एक वादातीत असे स्र्ान होते. देकातसच्या काळापासून व्यततीिी एकात्मता ही 
आध चनक तत्त्वज्ञानातील एक प्रम ख समस्या बनली आहे. आज, आम्ही म्हिजे आम्ही आहोत, असे आपि 
गृहीत धरतो. तरीही, स्वतःचवर्षयीिा संशय अजूनही अस्ट्स्तत्वात आहे. प्रकबह ना वाढलाि आहे. आध चनक 
मानवािी ही भावना चपरदेँल्लोने आपल्या नाटकातूंन व्यतत केली आहे. मी कोि आहे, या प्रश्नाने तो 
स रूवात करतो. तो चविारतो : माझ्या शारीचरक व्यस्ट्ततत्वािा सलग प्रवाह िालू आहे, याखेरीज माझ्या 
स्वतःच्या एकात्मतेिा कोिता प रावा माझ्याजवळ आहे? स्वतंत्र व्यस्ट्ततत्वािे चनधारि, हे त्या प्रश्नािे 
देकातसने चदलेले उत्तर आहे. परंत  चपरदेँल्लोिे उत्तर त्याच्यासारखे नाही. स्वतंत्र व्यस्ट्ततत्वािा नकार, हे 
त्यािे उत्तर आहे. माझ्याजवळ एकात्मता म ळी नाहीि. माझ्याचवर्षयी लोकाचं्या ज्या अपेक्षा आहेत त्यािें 
प्रचतप्रबब वगळता माझे स्वतंत्र असे द सरे व्यस्ट्ततत्व नाही. ‘मी जसे असाव,े असे त म्हालंा वाटते,’ तसा मी 
आहे. 

 
एकात्मतेच्या या नाशाम ळे िाकोरीबि होण्यािी आवश्यकता याहूनही अचधक तीव्रतेने जािव ू

लागते. इतराचं्या आपल्याचवर्षयी ज्या अपेक्षा आहेत, त्या अपेक्षाचं्या बरह कूम आपि जीवन जगलो तरि 
आपल्याला आपल्या व्यस्ट्ततत्वािी खात्री पटू शकते, असा यािा अर्स होतो. आपि या चित्राबरह कूम जगलो 
नाही, तर लोकािंी नापसंती व आपले वाढते एकाकीपि स्वीकारण्यािी जोखीम आपि पत्करतो. परंत  
एवढ्यावरि भागत नाही. आपल्या व्यस्ट्ततमत्वािी एकात्मता हरवनू बसण्यािी जोखीमही आपि पत्करतो. 
यािा अर्स आपि आपले शहािपि धोतयात घालत असतो. 

 
आपला वगेळेपि चटकचवण्याऐवजी स्वतःला आपल्याचवर्षयीच्या इतराचं्या अपेक्षाबंरह कूम आकार 

चदला जातो आचि अशा रीतीने आपल्या स्वतःच्या एकात्मतेचवर्षयीिे हे संशय शातं केले जातात. याद्वारे 
चवचशष्ट प्रकारिी स रचक्षतता प्राप्त केली जाते. परंत  यासाठी चदली जािारी प्रकमत फार जबर असते. 
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उत्स्फूतसता व व्यस्ट्ततत्व यािंा त्याग केल्याम ळे जीवनाच्या प्रचियेमध्ये अडर्ळे चनमाि होतात. 
मानसशास्त्रीय दृष्ट्या चविार करावयािा झाला तर िाकोरीबि चजिे जगिारा मन ष्ट्य जीवशास्त्रीय दृष्ट्या 
चजवतं असला तरी भावचनक व मानचसक दृष्ट्या गेलेला असतो. जीवनािी गचतशीलता अन भवत 
असतानाि हातातूंन वाळू चनसटावी त्याप्रमािे जीवन त्याच्या हातून चनसटत असते. आध चनक मािसाने 
समाधान व आशावाद यािंा म खवटा धारि केलेला असला, तरी तो अंतयामी खोल कोठे तरी द ःखी आहे. 
खरे पाहता तो वैफल्याच्या काठावर उभा आहे. परंत  तो जीवाच्या आकातंाने व्यस्ट्ततत्वाच्या कल्पनेला 
चिकटून राहतो. तो आपला “आगळेपिा” चटकव ूइस्ट्च्छतो. कोित्याही गोष्टीचवर्षयी “हे आगळे आहे” या 
चविाराखेरीज अचधक मोठी अशी कोितीही चशफारस त्याला लागत नाही. आगगाडीच्या स्र्ानकात आपि 
ज्याच्याकडून चतचकटे घेतो, त्या कारक नािे वैयस्ट्ततक नाव आपल्याला साचंगतले जाते. हातातील चपशव्या, 
पते्र आचि इकडे चतकडे सहज नेता येण्यासारखे आकाशवािीिे सिं या सवांिे “व्यस्ट्ततत्वीकरि” केले 
जाते. त्यासाठी त्याचं्यावर त्याचं्या मालकाच्या नावािी आद्याक्षरे लावली जातात. या सगळ्यातून 
“वगेळेपिािी” भकू सूचित होते. आचि तरीही या गोष्टी म्हिजे बह धा स्वतंत्र व्यस्ट्ततत्वाच्या उरल्या स रल्या 
अशा शवेटच्या ख िा आहेत. आध चनक मानवािी जीवनाच्या बाबतीत उपासमार झालेली आहे. तो एक 
िाकोरीबि मािूस असल्याम ळे तो उत्स्फूतस चियाशीलतेच्या अर्ाने जीवनािा अन भव घेऊ शकत नाही. 
त्याम ळे त्या प्रकारच्या जीवनािा पयाय म्हिून तो चमळेल त्या प्रकारिी उते्तजकता व चित्तर्रारकता यािंा 
स्वीकार करतो. उदा. तो मद्यपानातील वा िीडामंधील चित्तर्रारकता पयाय म्हिून स्वीकारतो. प्रकवा, 
पडद्यावरील कस्ट्ल्पत व्यततींच्या जीवनातील उते्तजकतेिा आपिि अन भव घेत आहोत, अशी तो कल्पना 
करतो. 

 
मग आध चनक मानवाच्या दृष्टीने स्वातंत्र्यािा अर्स तरी काय आहे? 
 
आपल्याला योग्य वाटेल ते कृत्य वा चविार करण्याला प्रचतबधं करिाऱ्या बाह्य बधंनातून तो म तत 

झाला आहे. आपली इच्छा, चविार व भावना काय आहे हे तो जािू शकला, तर आपल्या स्वतःच्या 
इच्छेन सार कृती करण्यािे स्वातंत्र्य त्याला लाभ ू शकेल. परंत  तो हे जाित नाही. अनाचमक 
अचधकारशाह्यानंी घालून चदलेल्या िाकोरीत तो स्वतःला बाधूंन घेतो आचि आपले स्वतःिे नसलेले असे 
एक व्यस्ट्ततत्व अंगीकारतो. तो जसजसे हे अचधक प्रमािात करतो, तसतसे आपि अचधक द बसल असल्यािे 
त्याला जािवते आचि त्याला अचधकाचधक प्रमािात िाकोरीबि व्हाव ेलागते. आशावाद आचि प ढाकार 
यािंी चझलई लागलेली असूनही आध चनक मानवाला द बसलतेच्या गंभीर भावनेने पछाडलेले आहे. या 
भावनेम ळे आपल्याकडे येिाऱ्या अचरष्टाकंडे पाहताना त्याला आपि जिू काही चवकलागं झालो आहोत, 
अशा पितीने पहाव ेलागते. 

 
वरवर पाहता मािसे आपल्या आर्थर्क व सामाचजक जीवनात आवश्यक चतततया योग्य पितीने 

काम करीत असल्यािे चदसते. परंत  या स खकारक चझलईच्या मागे असेलल्या व खोलवर रुजलेल्या 
द ःखाकडे द लसक्ष करिे धोकादायक ठरू शकेल. जीवन हे जर जगता न आल्याम ळे अर्सहीन बनत असेल, 
तर मन ष्ट्य वैफल्यग्रस्त होतो. केवळ शारीचरक उपासमार झाली तरि मािसानंा शातंपिे मृत्यू येत नाही, 
असे नाही, तर त्यािंी मनचसक उपासमार झाल्यावरही त्यानंा शातंपिे मतृ्यू येत नाही. कदाचित आपि 
‘सवससाधारि’ म्हटल्या जािाऱ्या मानवाच्या फतत आर्थर्क गरजांकडेि पहात असण्यािी शतयता आहे. 
असे करताना िाकोरीबि अशा बह तेक मानवाचं्या अबोध मनातील यातना आपल्याला चदसत नसतील. 
अशा स्ट्स्र्तीत आपल्या ससं्कृतीला चतच्या अगदी मानवी अचधिानापीशीि भेडसाविारा असा प ढील धोका 
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आपल्या नजरेतून स टत आहे, असे वाटते : एखादा नेता आपल्याला फतत उते्तजना देऊ करतो. तो एक 
राजकीय रिना व राजकीय प्रतीके देऊ करतो. ही रिना व ही प्रतीके व्यततीच्या जीवनाला अर्स व व्यवस्र्ा 
देत असल्यािे भासचवले जाते आचि आपि अशा प्रकारच्या कोित्याही नेत्यािे नेतृत्व व अशा प्रकारिे 
कोितेही तत्त्वज्ञान स्वीकारवयास तयार होतो, हाि तो धोका होय. म्हिूनि, िाकोरीबि मािसािे वैफल्य 
हे फें चसझमिी उचद्दष्टे पूिस करिारी अशी एक स पीक भमूी ठरते. 
 

२ स्वातंत्र्य आणि उत्स्िूतसता 
 

आतापावतेो प्रस्त त प स्तकात स्वातंत्र्याच्या एका पलूैिे चवविेन करण्यात आले आहे तो पलूै म्हिजे 
आध चनक समाजातील एकाकी व्यततीला वाटिारी द बसलता वा अस रचक्षतता हा होय. एकेकाळी ज्यानंी 
जीवनाला अर्स व स रचक्षतता चदली होती, त्या सवस बधंनातूंन ही व्यतती आता म तत झाली आहे. व्यततीला ते 
एकाकीपि पेलवत नाही, हे आपि पाचहले आहे. एक एकाकी प्रािी या नात्याने चतिी बाह्य जगाशी त लना 
केली, तर ती कमालीिी असहाय ठरते. त्याम ळेि चतला त्या जगािी अत्यंत नीती वाटते. स्वतःच्या 
एकाकीपिाम ळे चतच्या दृष्टीने अचभम खतेला काही अर्सि उरलेला नाही. त्याम ळे स्वतः जीवनािा अर्स 
आचि सरतेशवेटी ज्याच्या आधारे आपल्या कृत्यानंा चदशा देता येईल असा कोिताही चसिान्त या 
सवांच्याबद्दल चतच्या मनात संशय, रै्मान घालू लागले आहेत. असहायता आचि सशंय या दोन्ही गोष्टी 
जीवनाला चवकल करतात. मग चजवतं राहण्यासाठी मन ष्ट्य स्वातंत्र्यापासून, नकारात्मक स्वातंत्र्यापासून, 
पलायन करण्यािा प्रयत्न करतो. त्याम ळे तो नव्या बधंनात अडकतो. हे बंधन प्रार्चमक बधंनाहूंन वगेळे 
असते. अचधकार गाजचविाऱ्या शतती वा सामाचजक समहू यािंा त्याच्यावर प्रभाव असूनही तो त्या प्रार्चमक 
बंधनापंासून पूिसपिे चवभतत झालेला नव्हता. वा पलायनाम ळे त्यािी हरवलेली स रचक्षतता परत चमळत 
नाही. परंत  हे पलायन त्याला आपले व्यस्ट्ततत्व हा एक स्वतंत्र पदार्स आहे यािा चवसर पाडावयास तेवढी 
मदत करते. आपल्या स्वतंत्र व्यस्ट्ततत्वाच्या एकात्मतेिा बळी चदल्यानंतर त्या मोबदल्यात त्याला एक नवी 
व चठसूळ स रचक्षतता चमळते. तो आपले व्यस्ट्ततत्व गमावण्यािा पयाय स्वीकारतो. कारि, एकाकी राहिे 
त्याला झेपत नाही. अशा रीतीने स्वातंत्र्य, म्हिजेि बधंनापंासून म ततता देिारे स्वातंत्र्य, हे मािसाला 
नव्या बंधनात अडकवते. 

 
स्वातंत्र्यापासून नव्या बधंनाकडे घेऊन जािारे असे हे एक अटळ वत सळ आहे. असा आमच्या 

चवश्लेर्षिातून चनष्ट्कर्षस चनघतो काय? सवस प्रकारच्या प्रार्चमक बधंनातून चमळिारे स्वातंत्र्य हे व्यततीला 
एकाकी व अलग बनचवते, हे खरे आहे. परंत  हा एकाकीपिा व अलगपिा व्यततीला अपचरहायसपिे नव्या 
बंधनात अडकावयास लावण्याइतका प्रभावी असतो काय? म तती आचि स्वातंत्र्य या गोष्टी एकाकीपिा 
आचि भय याचं्याशी एकरूप आहेत काय? की, याहून चभन्न अशी भावात्मक स्वातंत्र्यािी एखादी अवस्र्ा 
असू शकते? जेरे् मन ष्ट्य एक स्वतंत्र व्यतती म्हिून आपले अस्ट्स्तत्व साभंाळतो आचि तरीही तो अलग 
पडलेला नसतो, तर बाह्य जग, इतर मानव आचि चनसगस याचं्याशी सबंि असतो, अशी अवस्र्ा असू शकते 
काय? 

 
या प्रश्नाला होकारार्ी उत्तर देता येते, असे आम्हासं वाटते. वाढत्या स्वातंत्र्याच्या प्रचियेमध्ये 

इतरेतराश्रयािा दोर्ष स्वभावतःि असतो, असे नाही. एकाकी न होता मानवाला स्वतंत्र होता येते; 
संशयग्रस्त न होता त्याला चिचकत्सक होता येते; स्वतंत्र झाल्यानंतरही तो मानवजातीिा एक अचवभाज्य 
घटक म्हिनू राहू शकतो. मानवाला अशा प्रकारिे स्वातंत्र्य प्राप्त करिे शतय आहे. परंत  त्यासाठी त्याला 
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आत्मान भव (आपल्या स्वतःच्या व्यस्ट्ततत्वािी ओळख) प्राप्त झाला पाचहजे. त्याला स्वतःच्या स्वरूपात 
जगता आले पाचहजे. आत्मान भव म्हिजे काय? फतत बौचिक िष्टेपिाच्या साहाय्यानेि आत्मान भव प्राप्त 
करिे शतय आहे, असे आदशसवादी तत्त्ववते्त्यानंी मानले आहे. मानवी व्यस्ट्ततमत्व द भगंले पाचहजे, या 
म द्द्यावर त्यानंी भर चदला आहे. असे केल्याम ळे मानवाच्या तकस शततीकडून त्याच्या स्वभावािे दमन व रक्षि 
करता येईल, असे त्यानंा वाटते. परंत  अशा रीतीने व्यस्ट्ततमत्व द भगंल्याम ळे त्यािे फतत भावचनक जीवनि 
पंगू झाले असे नव्हे, तर त्याच्या बौचिक शततीही पंगू झाल्या आहेत. तकस शततीला स्वभावरूपी कैद्यावर 
देखरेख करण्यासाठी नेमले होते. परंत  तसे करता करता ती स्वतःि एक कैदी बनली बनली आहे. अशा 
रीतीने तकस शतती व भावना या मानवी व्यस्ट्ततमत्त्वाच्या दोन्ही बाजू पंगू बनल्या आहेत. आत्मान भव हा फतत 
चविारप्रचियेच्या कृत्याम ळे प्राप्त करता येत नाही, तर मानवाच्या समग्र व्यस्ट्ततमत्त्वाच्या ज्ञानाम ळेि तो 
प्राप्त करता येतो, त्याच्या भावचनक व बौचिक अंतःशततींिा चियाशील आचवष्ट्कार साधल्याम ळेि तो प्राप्त 
करता येतो, असे आम्हालंा वाटते. या अतंःशतती प्रत्येक व्यततीमध्ये अस्ट्स्तत्वात असतात. ज्या प्रमािात 
त्यािंा आचवष्ट्कार होतो, त्याि प्रमािात त्या साकार होतात. द सऱ्या शब्दातं सागंावयािे झाले तर, 
भावात्मक स्वातंत्र्य हे समग्र व एकसधं व्यस्ट्ततमत्त्वाच्या उत्स्फूतस चियाशीलतेमध्ये असते. 

 
येरे् आपि मानसशास्त्रातील एका अत्यंत अवघड समस्येजवळ येऊन पोहोितो. ही समस्या म्हिजे 

उत्स्फूतसतेिी समस्या होय. या समस्येिे प रेसे चवविेन करण्यासाठी एका स्वतंत्र गं्रर्ािी आवश्यकता 
पडेल. तर्ाचप आम्ही आतापावतेो जे काही म्हटले आहे त्याच्या आधारे उत्स्फूतस चियाशीलतेिे महत्त्वािे 
ग िधमस जािनू घेिे आपल्याला शतय आहे. एवढेि की त्यासाठी आतापयंत वर्थिलेल्या प्रवृत्ती व उत्स्फूतसता 
याचं्यामध्ये परस्परचवरोध असल्यािे ध्यानात घेतले पाचहजे. उत्स्फूतस चियाशीलता म्हिजे अचनवायस 
चियाशीलता नव्हे. एकाकीपिा व द बसलता यांच्याम ळे मािूस अचनवायस चियाशीलतेकडे ढकलला जातो. 
उत्स्फूतस चियाशीलता म्हिजे िाकोरीबि मािसािी चियाशीलताही नव्हे. िाकोरीबि मािसािी 
चियाशीलताही नव्हे. िाकोरीबि मािसािी चियाशीलता म्हिजे बाहेरून लादलेल्या प्रचतरूपािंा 
िोखंदळपिा न दाखचवता केलेला स्वीकार होय. उत्स्फूतस चियाशीलता म्हिजे व्यततीिी स्वतंत्र 
चियाशीलता. मानसशास्त्रीय दृष्ट्या चविार केला तर या प्रकारच्या चियाशालतेमधून मािसािी स्वतःिी 
स्वतंत्र इच्छा व्यतत होते. उत्स्फूतस या अर्ाने इंग्रजीमध्ये स्पाटेंचनअस हा शब्द वापरला जातो. या शब्दामध्ये 
स्पाटें असा लॅचटन धातू आहे आचि त्या धातूिा शब्दशः होिारा अर्स “स्वतःिी स्वतंत्र इच्छा” असा आहे. 
चियाशीलता या शब्दािा “काही तरी करिे” हा अर्स आम्हालंा अचभपे्रत नाही. आम्हालंा या शब्दाने 
सजसनशील चियाशीलतेिा ग िधमस अचभपे्रत आहे. हा ग िधमस मािसाचं्या भावचनक, बौचिक, ऐंचिय 
अन भवामंध्ये आचि त्यािप्रमािे इच्छेमध्येही कायसरत असू शकतो. या उत्स्फूतसतेसाठी एक पूवसगृहीत मानाव े
लागते. समग्र व्यस्ट्ततमत्त्वािा स्वीकार आचि “तकस शतती” व “स्वभाव” याचं्यातील द भगंतेिे चनराकरि, हे 
ते पूवसगृहीत होय. कारि, उत्स्फूतस चियाशीलता ही चवचशष्ट पचरस्ट्स्र्तीमध्येि सभंवते. मािसाने आपल्या 
व्यस्ट्ततमत्वातील महत्त्वपूिस घटकािें दमन करता कामा नये. त्याला स्वतःकडे आरपार पाहता आले 
पाचहजे. जीवनाच्या चवचवध के्षत्रामंध्ये एक मूलभतू असा एकसधंपिा चनमाि झाला पाचहजे. असे झाले तरि 
उत्स्फूतस चियाशीलता घडू शकते. 

 
आपल्या ससं्कृतीमध्ये उत्स्फूतसता ही एक सापेक्षतया द र्थमळ घटना आहे. परंत  आपल्या या 

संस्कृतीमध्ये चतिा पूिस अभाव मात्र नाही. या म द्द्यािे आकलन होण्यास मदत व्हावी म्हिून ज्याचं्यामध्ये 
आपिा सवांना उत्स्फूतसतेिी एक झलक चदसून येते, अशा काही उदाहरिािें मी वािकाला स्मरि करून 
देऊ इस्ट्च्छतो. 
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पचहली गोष्ट म्हिजे उत्स्फूतसपिे वागिारी प्रकवा वागत आलेली मािसे आपल्याला ठाऊक आहेत. 
त्यािें चविार, भावना आचि कृती या गोष्टी त्याचं्या स्वतःच्या व्यस्ट्ततत्वािा आचवष्ट्कार असतात. त्या 
िाकोरीबि मािसाच्या व्यस्ट्ततत्वािा आचवष्ट्कार नसतात. ही मािसे बह ताशंी आपल्याला कलावतं म्हिनू 
ज्ञात असतात. खरे पाचहले तर कलावतं म्हिजे स्वतःला उत्स्फूतसपिे आचवष्ट्कृत करू शकिारी व्यतती, 
अशी व्याख्या करिे शतय आहे. बाल्झाकने कलावतंािी व्याख्या याि शब्दातं केली आहे. आता कलावतंािी 
व्याख्या जर अशी करण्यात आली, तर चवचशष्ट तत्त्ववतेे्त आचि शास्त्रज्ञ यानंा देखील कलावतं म्हिाव े
लागेल. एखादा ज न्या वळिािा छायाचित्रकार हा एखाद्या सजसनशील चित्रकाराहून चजतका वगेळा 
असतो, चततकेि इतर लोक कलावतंापासून वगेळे असतात. द सरेही काही लोक असे असतात, की 
ज्याचं्याजवळ हीि उत्स्फूतसता असते. परंत  कलावतंाजवळ वस्त चनि माध्यमातून आत्मचवष्ट्कार करण्यािी 
जी क्षमता असते, ती क्षमता या द सऱ्या लोकाचं्या जवळ नसते. प्रकवा, कदाचित त्याचं्याजवळ फतत 
त्यासाठी आवश्यक असलेले प्रचशक्षि नसते. कलावतंािी स्ट्स्र्ती अभेद्य असते, असे मात्र नाही. कारि, 
वस्त स्ट्स्र्ती अशी आहे की फतत यशस्वी कलावतंाच्या स्वतंत्र व्यस्ट्ततत्वािा वा उत्स्फूतसतेिा सन्मान केला 
जातो. तो जर आपली कला खपव ूशकला नाही, तर आपल्या समकालीनाचं्या दृष्टीने तो चवचक्षप्त ठरतो, 
“मज्जाचवकृत” ठरतो. याबाबतीत कलावतंािी स्ट्स्र्ती ही आपल्याला संपूिस इचतहासात चदसून येिाऱ्या 
िाचंतकारकाच्या स्ट्स्र्तीसारखी असते. यशस्वी िाचंतकारक हा एक म त्सद्दी ठरतो, तर अयशस्वी 
िाचंतकारक ग न्हेगार ठरतो. 

 
आपल्याला उत्स्फूतसतेिे द सरे उदाहरि लहान म लाकंडून चमळते. खरोखरीि आपल्या स्वतःच्या 

असलेल्या भावना व चविार यािंा अन भव घेण्यािी क्षमता त्याचं्याजवळ असते. त्यािें बोलिे, चविार आचि 
त्याचं्या िेहऱ्यावंरून व्यतत होिाऱ्या भावना याचं्यामधून ही उत्स्फूतसता चदसून येते. बह तेक लोकानंा लहान 
म लािें आकर्षसि वाटते, यािे कारि काय? मला वाटते याबाबतीत आपि भावचववशतेिी आचि परंपरागत 
अशी कारिे बाजूला ठेवावीत. उत्स्फूतसतेिा हा ग ि हेि या आकर्षसिामागिे कारि असले पाचहजे. लहान 
म लामंधील ही उत्स्फूतसता पाहण्यािी क्षमता गमावनू बसण्याइतका जो स्वतः मृतवत झालेला नाही, त्या 
प्रत्येकाच्या हृदयाला ही उत्स्फूतसता उत्कटतेने चभडत असते. वस्त तः, उत्स्फूतसतेपेक्षा अचधक आकर्षसक 
आचि अचधक चविासदायक असे द सरे काहीही नाही- मग ही उत्स्फूतसता एखाद्या लहान म लात सापडो, 
एखाद्या कलावतंामध्ये सापडो प्रकवा वय वा व्यवसाय याचं्या आधारे ज्यािें असे वगीकरि करता येिार 
नाही, अशा व्यततींमध्ये सापडो. 

 
आपल्यापकैी बह तेकजिानंा आपल्या स्वतःच्या उत्स्फूतसतेिे चकमान काही क्षि पाहिे शतय आहे. 

त्याबरोबरि, हेि क्षि आपल्या जीवनातील अस्सल स खािे क्षि असतात, असे आपि अन भव ूशकतो. 
आपल्याला एखाद्या चनसगसदृश्यािे ताजे व उत्स्फूतस दशसन घडत असेल, आपल्या चविारप्रचियेिा पचरपाक 
म्हिून आपल्याला एखादे सत्य भावलेले असेल; िाकोरीबि नसलेले असे एखादे इचंियग्राह्य स ख 
आपल्याला लाभलेले असेल प्रकवा द सऱ्या एखाद्या व्यततीचवर्षयी आपल्या मनात पे्रम उद्भवलेले असेल-या 
क्षिािंा अन भव घेताना उत्स्फूतस चिया म्हिजे काय, हे आपिा सवांना कळते. हे अन भव जर इतके द र्थमळ 
नसते आचि ते कृचत्रम प्रयत्न करून प्राप्त करता आले असते, तर मानवी जीवनािे स्वरूप काय होऊ 
शकले असते, यािी कल्पनाही आपल्याला येऊ शकते. 

 
उत्स्फूतस चियाशीलता हे स्वातंत्र्याच्या समस्येवरिे उत्तर आहे, असे आपि का म्हितो? 

नकारात्मक स्वातंत्र्याम ळे मािूस हा एकाकी प्रािी बनतो, हे आम्ही यापूवी साचंगतले आहे. त्यािे जगाशी 
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असलेले नाते द राव्यािे व अचविासािे बनते. त्यािे व्यस्ट्ततत्व द बसल आचि सदैव भयभीत असे असते. 
उत्स्फूतस चियाशीलता हा एक असा मागस आहे, की ज्याच्या साहाय्याने मािसाला आपल्या व्यस्ट्ततत्वाच्या 
एकसंघतेिा बळी न देता एकाकीपिाच्या दहशतीवर मात करता येते. कारि, उत्स्फूतस अशा 
आत्मान भवाम ळे मानव स्वतःला जगाशी नव्याने संबि करतो; त्या जगातील मानव व चनसगस याचं्याशी 
स्वतःला संबि करतो. एवढेि नव्हे, तर स्वतःला स्वतःशीही नव्याने संबि करतो. पे्रम हा अशा 
उत्सफूतसतेिा एक अत्यतं महत्त्वािा घटक होय. स्वतःिे व्यस्ट्ततत्व द सऱ्या मािसामध्ये चवलीन करिे, हे या 
पे्रमािे स्वरूप नसते. तसेि, द सऱ्या मािसावर मालकी चमळचविे हेही या पे्रमािे स्वरूप नसते. इतराचं्या 
अस्ट्स्तत्वािे उत्स्फूतसपिे चनधारि करिे, हे या पे्रमािे स्वरूप असते. हे करीत असताना मािसाच्या स्वतंत्र 
व्यस्ट्ततत्वािे अस्ट्स्तत्व चटकवनू ठेवले जाते आचि या अचधिानावरि व्यततीिे इतराशंी नाते जोडले जाते. 
पे्रमािा गचतशील ग िधमस हा नेमका याि ध्र वीकरिामध्ये आहे. हे पे्रम अलगपिावर मात करण्याच्या 
गरजेतून चनमाि होते, ते एकत्वाकडे घेऊन जाते आचि तरीही मािसािे स्वतंत्र व्यस्ट्ततत्व मात्र नाहीसे होत 
नाही. कायस हा उत्स्फूतस चियाशीलतेिा द सरा घटक होय. हे कायस म्हिजे एकटेपिातून स टका करून 
घेण्यासाठी स्वीकारलेली अचनवायस चियाशीलता नव्हे. हे कायस म्हिजे चनसगाबरोबरिे एक असे नातेही 
नव्हे, की ज्या नात्यामध्ये आंचशक रीत्या मन ष्ट्य चनसगावर विसस्व गाजचवण्यािा प्रयत्न करतो आचि आचंशक 
रीत्या ज्याच्यामध्ये मन ष्ट्य आपल्याि हातानंी चनमाि केलेल्या वस्तंूिी पूजा करीत असतो, त्यांिी ग लामी 
पत्करत असतो. येरे् अचभपे्रत असलेले कायस हे एक सजसन असते. या सजसनाच्या प्रचियेमध्ये मानव 
सजसनाच्या चियेद्वारे चनसगाशी एकरूप होत असतो. जे पे्रम आचि कायस यानंा लागू पडते, तेि उत्स्फूतस अशा 
सवस चियानंा लागू पडते. मग ती चिया इचंियग्राह्य स खािा अन भव घेण्यािी असो वा समाजाच्या राजकीय 
जीवनात सहभागी होण्यािी असो. ही चिया मािसाच्या स्वतंत्र व्यस्ट्ततत्वाला दृढ बनचवते आचि 
त्याबरोबरि ती व्यततीला मानव आचि चनसगस याचं्याबरोबर जोडते. स्वातंत्र्यामध्ये स्वतंत्र व्यस्ट्ततत्वािा 
उदय आचि एकटेपिािे द ःख, असे एक मलूभतू दं्वद्व अन स्यूत असते. परंत  एका उच्चतर पातळीवर 
मानवाच्या उत्स्फूतस कृतीम ळे हे दं्वद्व नाहीसे होते. 

 
सवस प्रकारच्या उत्स्फूतस चियाशीलतेमध्ये मन ष्ट्य जगाला कवटाळत असतो. असे करताना त्यािे 

स्वतंत्र व्यस्ट्ततत्व शाबूत तर राहतेि, पि ते अचधक मजबूत आचि अचधक दृढ होते. कारि, व्यस्ट्ततत्व हे 
चजतके चियाशील असेल चततके दृढ असते. तसे पाचहले तर मालकीच्या भावनेमध्ये खरेख रे सामर्थयस नसते 
मग ती मालकी भौचतक मालमते्तिी असो प्रकवा भावना, चविार यासंारख्या मानचसक ग िधमांिी असो. 
वस्तंूिा उपयोग करिे आचि त्यानंा हाताळिे यामंध्ये देखील आपले सामर्थयस नसते. आपि जे काही 
वापरतो ते केवळ आपि वापरतो एवढ्यावरून आपले होत नाही. आपल्या सजसनशील चियाशीलतेच्या 
माध्यमातून आपला ज्याच्याशी खराख रा सबंंध जडलेला असतो, तेवढेि आपले असते–मग तो मािूस 
असो वा एखादा चनजीव पदार्स असो. आपल्या उत्स्फूतस चियाशीलतेमधून चनमाि होिारे ग िधमसि तेवढे 
आपल्या व्यस्ट्ततत्वाला बळकटी आितात आचि त्याद्वारे ते त्या व्यस्ट्ततत्वाच्या एकसंधतेिा पाया बनतात. 
मािसाला जी न्यूनता आचि द बसलता जािवते चतिे मूळ उस्फूतसपिे चिया करण्याच्या अक्षमतेत असते. या 
अक्षमतेिा एक पचरिाम म्हिून मािसाला इतरापं ढे व स्वतःप ढेही एक आभासात्मक व्यस्ट्ततत्व सादर 
करण्यािी गरज वाटू लागते. या गरजेमध्येही द बसलतेच्या त्या भावनेिे मूळ असते. आपल्याला जािीव असो 
वा नसो–आपि “आपि” नसिे याच्यापेक्षा आपल्या दृष्टीने अचधक लज्जास्पद अशी द सरी कोितीही गोष्ट 
नाही आचि आपले स्वतःिे असे चविार असिे, आपल्या स्वतःच्या अशा भावना असिे आचि जे काही आपले 
स्वतःिे आहे ते बोलून दाखचविे या घटनेपेक्षा आपल्या दृष्टीने अचधक अचभमानास्पद आचि आनंददायक 
असे द सरे काहीही नाही. 
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प्रत्यक्ष चियाशीलतेला महत्त्व आहे, म्हिजेि चतच्या प्रचियेला महत्त्व आहे चतच्या पचरिामाला 
महत्व नाही, हे यातून सूचित होते. आपल्या संस्कृतीमध्ये भर चदला जातो तो नेमका उलट बाजूने. आपि 
भरीव असे समाधान चमळचवण्यासाठी उत्पादन करीत नाही, तर आपला माल चवकण्याच्या अमूतस उदे्दशाने 
आपि उत्पादन करतो. आपि कोितीही भौचतक वा अभौचतक अशी वस्तू खरेदी करून चमळव ूशकतो, असे 
आपल्याला वाटते. अशा रीतीने त्या वस्तंूच्या संबधंात आपला स्वतःिा असा कोिताही सजसनशील प्रयत्न 
केल्याचवनाि वस्तू आपल्या बनतात. त्याि पितीने आपले वैयस्ट्ततक ग िधमस आचि आपल्या प्रयत्नािें फळ 
या गोष्टी म्हिजे पैशासाठी, प्रचतिेसाठी आचि सते्तसाठी चवकण्याजोगा माल आहे, असे आपि मानतो. अशा 
रीतीने सजसनशील चियाशीलतेपासून चमळिाऱ्या वतसमानातील समाधानावर भर चदला जाण्याऐवजी तयार 
झालेल्या उत्पाचदत वस्तूच्या चकमतीवर भर चदला जातो. यािा पचरिाम म्हिून खराख रा आनंद देऊ 
शकिाऱ्या एकमेव समाधानाला म्हिजेि वतसमान क्षिातील चियाशीलतेच्या अन भवाला मन ष्ट्य म कतो. हे 
समाधान चमळचवण्याऐवजी मन ष्ट्य एका कल्पनासृष्टीिा म्हिजेि यश नावाच्या आभासात्मक आनंदािा 
पाठलाग करतो आचि ती कल्पनासृष्टी आपल्याला सापडली आहे असे त्याला वाटते न वाटते, तोि ती 
त्याला चनराश करून टाकते. 

 
मािसाने जर उत्स्फूतस चियाशीलतेच्या माध्यमातून आत्मान भव घेतला आचि अशा रीतीने स्वतःला 

बाह्य जगाशी संबि केले, तर अलग पडलेला कि असे आता त्यािे स्वरूप रहात नाही. तो आचि जग या 
दोन्ही गोष्टी एका रिनाबि अशा समग्र पदार्ािे घटक बनतात. त्याच्याजवळ त्यािे हक्ािे स्र्ान असते. 
त्याम ळे स्वतःचवर्षयी आचि जीवनाच्या आशयाचवर्षयी त्याला वाटिारा संशय नाहीसा होतो. त्याला 
वाटिाऱ्या अलगपिातून आचि जीवनाला झालेल्या अडर्ळ्यातून हा संशय चनमाि झालेला होता. परंत  तो 
जेव्हा अचनवायस वा िाकोरीबि स्वरूपािे जीवन न जगता उत्स्फूतसपिािे जीवन जगू शकतो, तेव्हा हा संशय 
नाहीसा होतो. आपि एक चियाशील व सजसनशील व्यतती आहोत, यािी त्याला जािीव होते; आचि 
जीवनाला फतत एकि अर्स आहे आचि तो म्हिजे प्रत्यक्ष जगत राहण्यािी चिया, हे तो ओळखतो. 

 
मािसाला एक व्यतती म्हिनू सामर्थयस लाभ ूशकते आचि स रचक्षतताही लाभ ूशकते, परंत  त्यासाठी 

त्याने आपल्या स्वतःचवर्षयी व जीवनातील आपल्या स्र्ानाचवर्षयी वाटिाऱ्या मूलभतू संशयावर मात केली 
पाचहजे; उत्स्फूतसपिे जगण्याच्या कृत्याद्वारे जगाला कवटाळून त्याने स्वतःला जगाशी संबि केले पाचहजे. 
आता एकीकडे ही अशा प्रकारिी स रचक्षतता आहे, तर द सरीकडे व्यस्ट्ततत्ववादािा उदय होण्यापूवीच्या 
अवस्रे्िे खास वैचशष्ट्य असलेली अशी एक स रचक्षतता असते. परंत  या दोहोंमध्ये फरक आहे. जगाशी 
चनमाि झालेला मािसािा नवा संबधं हा प्रार्चमक बधंनापंासून जसा वेगळा असतो, तशीि ही नवी 
स रचक्षतता त्या ज न्या स रचक्षततेपासून वगेळी असते. व्यततीला स्वतःच्या बाहेर असलेल्या एखाद्या उच्चतर 
शततीकडून जे संरक्षि चमळते, त्या संरक्षिामध्ये या नव्या स रचक्षततेिी म ळे नाहीत. त्यािप्रमािे, 
चजच्यामधून जीवनािा शोकात्म ग िधमस दूर केलेला आहे, अशीही ही स रचक्षतता नव्हे. ही नवी स रचक्षतता 
गचतशील असते; ती संरक्षिावर आधारलेली नसते, तर मािसाच्या उत्स्फूतस चियाशीलतेवर आधारलेली 
असते. मािसाच्या उत्स्फूतस चियाशीलतेम ळे क्षिोक्षिी प्राप्त केली जािारी अशी ही स रचक्षतता असते. ही 
एक अशी स रचक्षतता असते, की जी फतत स्वातंत्र्याकडूनि चदली जाऊ शकते. ही एक अशी स रचक्षतता 
असते, की चजला भ्रमािंी गरज नाही. कारि, चतने भ्रमािंी गरज भासचविारी पचरस्ट्स्र्तीि नाहीशी केली 
आहे. 
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आत्मान भवाच्या स्वरूपातील भावात्मक स्वातंत्र्यामधून व्यततीच्या अनन्यत्वािे पूिस चनधारि सूचित 
होते. मािसे ही परस्पराशंी समान म्हिनू जन्माला आलेली असतात, परंत  त्यािबरोबर ती परस्परापंासून 
चभन्न म्हिनूही जन्माला आलेली असतात. शरीरशास्त्रीय आचि मानचसक स्वरूपािी आन वाचंशक 
साधनसामग्री ही या चभन्नतेिे अचधिान असते. या साधनसामग्रीच्या साहाय्याने लोक जीवनाला प्रारंभ 
करतात. त्यामध्ये पचरस्ट्स्र्तीने प्राप्त झालेल्या चवचशष्ट अशा भावसमूहािंी आचि आपल्याला येिाऱ्या 
अन भवािंी भर घातली जाते. दोन प्रािी हे ज्याप्रमािे शारीचरक दृष्ट्या कधीही एकरूप असू शकत नाहीत, 
त्याप्रमािे व्यस्ट्ततमत्त्वािा हा व्यस्ट्ततगत पाया द सऱ्या कोित्याही व्यस्ट्ततमत्त्वाच्या अचधिानाबरोबर एकरूप 
असू शकत नाही. या चवचशष्ट अचधिानाम ळे होिारा चवकास हाि नेहमी व्यस्ट्ततमत्त्वािा खराख रा चवकास 
असतो. हा एक चजवतं चवकास असतो. हा चवकास म्हिजे एका अशा गाम्याला अनावृत करण्यािा प्रकार 
असतो, की जो गाभा म्हिजे या एका मािसािे आचि फतत त्यािेि वैचशष्ट्य असते. याउलट, िाकोरीबि 
मािसािा चवकास हा असा चजवतं चवकास असत नाही. त्याच्या बाबतीत व्यस्ट्ततत्वािे हे जे अचधिान असते, 
त्याच्या चवकासािी कोंडी केली जाते आचि या व्यस्ट्ततत्वावर एक आभासात्मक व्यस्ट्ततत्व लादले जाते. 
चशवाय, आपि पाचहलेि आहे, की या प्रकारामध्ये प्राम ख्याने चविार आचि भावना याचं्या बाह्य प्रचतरूपानंा 
आत्मसात केले जाते. इतर लोकाचं्या आचि त्याबरोबरि आपल्या स्वतःच्या व्यस्ट्ततत्वामधील 
ग िवैचशष्ट्याबंद्दल कमालीिा आदर व्यतत करिारी पचरस्ट्स्र्ती असेल, तरि वर उल्लेचखलेल्या प्रकारिा 
चजवतं चवकास संभवतो. व्यस्ट्ततत्वाच्या अनन्यतेचवर्षयी असलेला हा आदर आचि चतिी प्रयत्नपूवसक केलेली 
जोपासना ही मानवी संस्कृतीिी सवांत मौल्यवान अशी उपलब्धी आहे. आचि आज तो धोका चनमाि झाला 
आहे, तो नेमका या उपलब्धीलाि. 

 
व्यस्ट्ततत्वािी अनन्यता कोित्याही प्रकारे समतेच्या तत्त्वाला चवरोधी नाही. सवस मािसे जन्मजात 

समान असतात या चसिातंािा गर्थभतार्स असा आहे, की त्या सवांमध्ये मूलभतू असे मानवी ग िधमस समान 
रीतीने आढळतात. मानवी प्राण्यािंी मलूभतू अशी जी चनयती, ती त्या सवांमध्ये समान असते. स्वातंत्र्य 
आचि स ख याचं्यावरिा त्या सवांिा अचवच्छेद्य असा हक् समानि असतो. त्या चसिातंािा आिखी असाही 
अर्स होतो, की सवस मानवप्राण्याचं्या परस्पर संबधंामध्ये एक प्रकारिा भक्मपिा असतो. तो संबधं विसस्व व 
शरिागती याचं्यावर आधारलेला नसतो. परंत  सवस मानव समान असतात, असा मात्र समतेच्या संकल्पनेिा 
अर्स नाही. हल्ली मन ष्ट्य आपल्या आर्थर्क उलाढालींच्या संदभात जी भचूमका पार पाडतो, त्या भचूमकेतून 
समतेिी ही अशी संकल्पना चनघालेली आहे. खरेदी करिाऱ्या व चविी करिाऱ्या मािसािें नाते पाचहले, 
तर त्याचं्या व्यस्ट्ततमत्त्वांमधील भरीव असे भेद नाहीसे झाले आहेत. या पचरस्ट्स्र्तीमध्ये फतत एकाि 
गोष्टीला महत्त्व असते. ती अशी : एका मािसाजवळ चवकण्याजोगे काही तरी असते आचि द सऱ्याजवळ ते 
खरेदी करण्यासाठी पैसे असतात. आर्थर्क जीवनामध्ये एक मािसू द सऱ्या मािसापासून वगेळा नसतो. 
खरीख री मािसे या दृष्टीने पाचहले तर मात्र ती वगेळी असतात आचि त्याचं्या अनन्यतेिी जोपासना हेि 
स्वतंत्र व्यस्ट्ततत्वािे सार असते. 

 
भावात्मक स्वातंत्र्यामधून आिखी एक चसिातंही सूचित होतो. तो असा : या अनन्य अशा स्वतंत्र 

व्यस्ट्ततत्वापेक्षा उच्च अशी द सरी कोितीही शतती नाही. मन ष्ट्य हा स्वतःि आपल्या जीवनािे कें ि व उचद्दष्ट 
असतो. मानवाच्या स्वतंत्र व्यस्ट्ततत्वािा चवकास व अन भव हे एक असे ध्येय असते, की त्या ध्येयाला अचधक 
प्रचतचित मानल्या जािाऱ्या उचद्दष्टाचं्या प ढे कधीही गौि लेखता येत नाही. या प्रचतपादनावर गंभीर असे 
आके्षप घेतले जाण्यािी शतयता आहे. यातून, बलेगाम अहंमन्यता असावी, असे गृहीत धरल्यासारखे होत 
नाही काय? एखाद्या आदशासाठी त्याग करण्याच्या कल्पनेिा यातून चनरे्षध होत नाही काय? हे प्रचतपादन 
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स्वीकारले, तर ते आपल्याला अराजकाकडे घेऊन जािार नाही काय? वस्त तः, या प्रश्नािंी उत्तरे 
याअगोदरि म्हिजे आमच्या पूवीच्या चवविेनात देण्यात आली आहेत. काही वळेा स्पष्टपिे, तर काही वळेा 
अस्पष्टपिे. तरी देखील हे प्रश्न आमच्या दृष्टीने अत्यतं महत्त्वािे आहेत आचि त्याम ळे आमच्या उत्तरािें 
स्पष्टीकरि करण्यािा आचि गैरसमज टाळण्यािा आिखी एक प्रयत्न करिे, हे आमच्या दृष्टीने अत्यतं 
आवश्यक आहे. 

 
मािसाने आपल्यापेक्षा उच्चतर अशा कोित्याही गोष्टीप ढे झ कू नये, असे म्हटल्याम ळे आदशांिे 

माहात्म्य नाकारल्यासारखे होत नाही. उलटपक्षी, असे केल्याम ळे आदशांिे अगदी प्रबळतम चनधारि 
केल्यासारखे होते. हे स्पष्ट व्हाव ेम्हिून येये आदशस म्हिजे काय, यािे चिचकत्सक चवश्लेर्षि करिे आम्हालंा 
भाग आहे. ज्या ध्येयाच्या प्राप्तीतून भौचतक लाभ सूचित होत नाही असे कोितेही ध्येय म्हिजे आदशस, 
चजच्यासाठी मन ष्ट्य आपल्या स्वार्ी उचद्दष्टािें बचलदान करण्यास चसि होतो अशी कोितीही गोष्ट म्हिजे 
आदशस, असे मानण्याकडे आजकाल सामान्यतः कोिािाही कल असतो. आदशािी ही संकल्पना पूिसपिे 
मानसशास्त्रीय आचि तसे पहावयास गेले तर सापेक्षतावादी ठरते. या आत्मचनितावादी दृचष्टकोिातून 
पाचहले तर मानवी समता व स्वातंत्र्य याचं्यासाठी झगडा करिाऱ्या मािसाजवळ जेवढा आदशस असतो, 
तेवढाि आदशस फॅचसस्ट मािसाजवळही असतो, असे म्हिाव े लागेल. कारि, एका उच्चतर शततीप ढे 
स्वतःला गौि बनचवण्याच्या आचि त्यािवळेी इतरावंर सत्ता गाजचवण्याच्या इच्छेने तो पे्रचरत झालेला 
असतो. या चविाराचं्या आधारावर आदशांच्या समस्येिी कधीही सोडविूक करता येिार नाही. 

 
खऱ्याख ऱ्या आचि काल्पचनक आदशांमधील फरक आपल्याला ओळखता आला पाचहजे. सत्य 

आचि असत्य याचं्यामध्ये चजतका मूलभतू फरक असतो, चततकाि फरक या दोन प्रकारच्या आदशांमध्ये 
असतो. खऱ्याख ऱ्या अशा सवस आदशांमध्ये एक गोष्ट समान असते. या आदशांमधून आजपयंत प्राप्त न 
झालेली अशी एखादी गोष्ट प्राप्त करण्यािी इच्छा व्यतत होत असते. जरी तो आजपयंत प्राप्त झालेली 
नसली, तरी व्यततीिा चवकास व आनंद ही उचद्दष्ट्ये सफल व्हावीत, या दृष्टीने ती गोष्ट प्राप्त होिे इष्ट 
असते. [पहा–मॅतस ऑट्टो, चद ह्य मन एन्टरप्राइझ, टी. एस. िॉफ्ट, न्य ूयॉकस , १९४०, प्रकरिे–४ व ५.] हे ध्येय प्राप्त करण्यासाठी 
कोिती गोष्ट साहाय्यभतू ठरू शकेल, हे कदाचित आपल्याला प्रत्येक वळेी ओळखता येिार नाही. मानवी 
चवकासाच्या दृष्टीने एखाद्या आदशािे कायस कोिते, याबाबतीत आपला मतभेद होऊ शकेल. परंत  हे काही 
सापेक्षतावाद स्वीकारण्यािे कारि होऊ शकत नाही. जीवनािा चवकास कशाम ळे होतो वा जीवनािी कोंडी 
कशाम ळे होते हे आपल्याला कळू शकत नाही, असे हा सापेक्षतावाद म्हितो. कोिते अन्न आरोग्यकारक 
आहे आचि कोिते तसे नाही, हे आपल्याला प्रत्येक वळेी खात्रीपूवसक सांगता येत नाही. परंत  एवढ्यावरून 
चवर्ष ओळखण्यािा कोिताि मागस आपल्याजवळ नाही, असा चनष्ट्कर्षस आपि काढत नाही. त्याि पितीने 
आपली जर इच्छा असेल तर मानचसक जीवनाच्या दृष्टीने काय घातक आहे, हे आपल्याला कळू शकते. 
दाचरद्र्य, दहशत आचि एकाकीपिा या गोष्टी जीवनाला प्रचतकूल आहेत, हे आपि जाितो. तसेि, 
स्वातंत्र्याला साहाय्यभतू होिारी आचि स्वतःिे स्वतंत्र व्यस्ट्ततत्व चटकवनू जगण्यासाठी आवश्यक असलेले 
धैयस व सामर्थयस यानंा प्रोत्साहन देिारी प्रत्येक गोष्ट जीवनाला अन कूल असते, हेही आपि जाितो. 
मािसाच्या दृष्टीने काय िागंले आहे वा काय वाईट आहे हा आध्यास्ट्त्मक प्रश्न नाही, तर तो एक प्रत्यक्ष 
अन भवािा चवर्षय होिारा असा प्रश्न आहे. एका चवचशष्ट चवश्लेर्षिाच्या आधारे आपि त्या प्रश्नािे उत्तर देऊ 
शकतो. मानवाच्या स्वभावािे आचि त्याच्यावर होिाऱ्या चवचशष्ट पचरस्ट्स्र्तीच्या पचरिामािे चवश्लरे्षि 
आम्हालंा येरे् अचभपे्रत आहे. 
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फॅचसस्ट लोकािें आदशस हे चनःसंशयपिे जीवनाला प्रचतकूल असतात. मग अशा प्रकारच्या 
“आदशािे” काय करावयािे? काही मािसे खऱ्याख ऱ्या आदशांिा ज्या तळमळीने पाठप रावा करतात, 
त्याि तळमळीने इतर काही मािसे या खोया आदशांिा पाठप रावा करतात, या वस्त स्ट्स्र्तीिा अर्स आपि 
कसा समजून घ्यायिा? काही मानसशास्त्रीय चविाराचं्या आधारे या प्रश्नािें उत्तर चमळू शकते. यातना वा 
शरिागती यािंा अन भव घेण्याच्या प्रचियेकडे मािसे आत्कृष्ट होऊ शकतात, हे आत्मपीडनप्रवृत्तीच्या 
घटनेने आपल्याला दशसचवले आहे. यातना, शरिागती प्रकवा आत्महत्या हा जीवनाच्या भावात्मक ध्येयािंा 
व्यत्यास आहे, यात संशय नाही. तरीही ही ध्येये संतोर्ष देिारी वा आकर्षसक आहेत, असा आत्मचनि अन भव 
काही लोकानंा येऊ शकतो. जीवनामध्ये जे हाचनकारक आहे त्यािे हे आकर्षसि ही एक अशी घटना आहे, 
की जी चवकृचतचवज्ञानाच्या दृष्टीने चवकृती या नावाला पात्र आहे. एवढेि नव्हे, तर या नावाला द सरी 
कोितीही घटना इतकी पात्र नाही. स खािी उपलब्धी आचि द ःख टाळण्यािा प्रयत्न हेि मानवी कृतीला 
चदशा दाखचविारे एकमेव वैध तत्त्व आहे, असे अनेक मानसशास्त्रज्ञानंी गृहीत धरलेले आहे. परंत  गचतशील 
मानसशास्त्र काही वगेळेि दशसचवते. या शास्त्रान सार मानवी आनंदािा चविार करीत असताना स खािा 
आत्मचनि अन भव हा एखाद्या वतसनािे मोल ठरचवण्यासाठी प रेसा चनकर्ष होऊ शकत नाही. या म द्द्याच्या 
स्पष्टीकरिार्स आपि उदाहरि म्हिून आत्मपीडनप्रवृत्तीच्या घटनेिे चवश्लेर्षि घेऊ शकतो. स खािी 
संवदेना हा चवकृचतचवज्ञानाच्या दृष्टीने चवकृतीिा पचरिाम असू शकतो, हे या चवश्लरे्षिावरून चदसून येते. 
तसेि, एखाद्या चवर्षािी गोड िव ही ज्याप्रमािे चवचशष्ट प्राण्याच्या दृष्टीने त्या चवर्षािे कायस कसे घडून येिार 
आहे, याचवर्षयी काही सागंू शकत नाही, त्यािप्रमािे स खाच्या त्या अन भवािा वस्त चनि आशय काय आहे, 
हे स खाच्या त्या संवदेनेवरून कळू शकत नाही. [येरे् ज्यािी ििा केली आहे, तो प्रश्न एक अत्यंत महत्त्वािा म द्दा उपस्ट्स्र्त 
करतो. मी चकमान या म द्द्यािा चनदेश करू इस्ट्च्छतो : नीचतशास्त्रातील समस्या गचतशील मानसशास्त्राच्या साहाय्याने स्पष्ट केल्या जािे शतय आहे. 
मानसशास्त्रज्ञ जेव्हा व्यस्ट्ततमत्त्वाच्या आकलनाच्या दृष्टीने नैचतक समस्यानंा असलेली समपसकता पाहू शकतील, तेव्हाि ते या बाबतीत उपय तत ठरू 
शकतील. अशा प्रकारच्या समस्यािें चववेिन स खतत्त्वाच्या पचरभारे्षत करिारे कोितेही मानसशास्त्र (फ्रॉइडिे मानसशास्त्रही त्यात अंतभूसत झाले) 
व्यस्ट्ततमत्त्वाच्या एका महत्त्वपूिस घटकािे आकलन करण्याच्या बाबतीत अयशस्वी होते आचि ते मानसशास्त्र या क्षते्राला हटवादी व अन भवािे 
अचधिान नसलेल्या नीचततत्त्वाचं्या ताब्यात देऊन टाकते. आत्मपे्रम, आत्मपीडनप्रवृत्तीतून चनमाि झालेले बचलदान आचि आदशस यािें प्रस्त त 
प स्तकात माडंलेले चवश्लेर्षि मानसशास्त्र व नीचतशास्त्र याचं्या या क्षेत्रासाठी अशी उदाहरिे देऊ करते, की ज्यािंी आिखी चवकास करिे उचित 
ठरेल.] अशा रीतीने खऱ्याख ऱ्या आदशांिी व्याख्या करताना आपल्याला असे म्हिाव े लागेल, की 
व्यस्ट्ततत्वािा चवकास, स्वातंत्र्य आचि ‘स्व’ ला चमळिारा आनंद यानंा प्रोत्साहन देिारे असे कोितेही ध्येय 
म्हिजे खराख रा आदशस होय. अचनवायस व तकस चवसंगत ध्येये म्हिजे काल्पचनक आदशस, अशी काल्पचनक 
आदशांिी व्याख्या आपल्याला करता येईल. आत्मचनि दृष्टीने पाचहले तर या ध्येयािें स्वरूप आकर्षसक 
अन भवािें असते. (उदा.- शरिागतीिी पे्ररिा हे एक असेि ध्येय होय). परंत  प्रत्यक्षात मात्र ही ध्येये 
जीवनाच्या दृष्टीने हाचनकारक असतात. एकदा का आपम ही व्याख्या स्वीकारली की त्यातून प ढील तत्त्व 
आपोआपि चनष्ट्पन्न होते. खराख रा आदशस म्हिजे व्यततीपेक्षा श्रेि असलेली व आवरि घातलेली अशी 
एखादी शतती नव्हे; तर व्यस्ट्ततत्वाच्या आत्यचंतक चनधारिाच्या चवरोधात उभा असेल, तर या एवढ्या 
गोष्टीवरूनि असे चसि होते, की तो आदशस नसून ते एक चवकृत ध्येय आहे. 

 
येरू्न प ढे आपल्याला द सऱ्या एका प्रश्नाकडे वळावयािे आहे. तो प्रश्न म्हिजे समपसिािा प्रश्न 

होय. कोित्याही उच्चतर शततीप ढे शरिागती न पत्करिे म्हिजे स्वातंत्र्य ही जी स्वातंत्र्यािी व्याख्या 
आम्ही चदली आहे, चतच्यामधून समपसिानंा वगळले आहे काय? आचि या वगळलेल्या समपसिामंध्ये 
आत्मसमपसिािाही समावशे आहे काय? 

 
सध्याच्या काळातील हा एक चवशरे्ष महत्त्वािा प्रश्न आहे. कारि, आत्मसमपसि हा सवोच्च सद्ग ि 

आहे अशी सध्या फॅचसझमिी घोर्षिा आहे आचि त्याम ळे आपल्या आदशसवादी स्वरूपाने फॅचसझम अनेक 
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लोकावंर आपली छाप टाकत आहे. आम्ही आतापयंत जे काही म्हटले आहे त्याच्यातून तकस शास्त्रीय चनष्ट्कर्षस 
काढले, तर या प्रश्नािे उत्तर चमळू शकते. समपसिािे पूिसपिे चभन्न असे दोन प्रकार आहेत. आपल्या 
शारीचरक व्यस्ट्ततत्वाच्या गरजा आचि आपल्या मानचसक व्यस्ट्ततत्वािी उचद्दष्टे याचं्यात संघर्षस होऊ शकतो, 
ही जीवनातील एक शोकात्म वस्त स्ट्स्र्ती आहे. प्रत्यक्षात आपल्या मानचसक व्यस्ट्ततत्वािी एकसंघता प्रभावी 
रीतीने घोचर्षत करण्यासाठी आपल्याला आपल्या शारीचरक अस्ट्स्तत्वािे समपसि कराव े लागण्यािीही 
शतयता असते. या समपसिामध्ये असलेला शोकात्म ग िधमस कधीही नष्ट होिार नाही. मृत्यू हा कधीि मध र 
असू शकत नाही–अगदी सवोच्च अशा आदशासाठी तो पत्करलेला असला तरी. विसन करता येिार नाही 
इतका तो कडू असतो आचि तरीही हा मृत्यू म्हिजे स्वतंत्र व्यस्ट्ततत्वािी सवसश्रेि घोर्षिा असू शकते. 
फॅचसझमकडून ज्या प्रकारच्या “समपसिािा” उपदेश केला जातो, त्या समपसिापेक्षा हे समपसि मूलतः चभन्न 
असते. आपल्या व्यस्ट्ततत्वािी स्पष्ट घोर्षिा करण्यासाठी मािसाला द्याव े लागलेले सवोच्च मोल, हे 
फॅचसझमला अचभपे्रत असलेल्या समपसिािे स्वरूप नसते. त्याच्या दृष्टीने समपसिासाठी समपसि हेि 
समपसिािे स्वरूप असते. आत्मपीडनप्रवृत्तीतून चनमाि होिाऱ्या या समपसिाला जीवनािी पचरपूती चदसते 
ती जीवनाच्या प्रत्यक्ष नकारामध्येि, व्यस्ट्ततत्वाच्या चवनाशामध्येि. फॅचसझमला आपल्या वगेवगेळ्या 
शाखामंधून जी उचद्दषे्ट प्राप्त करावयािी असतात, त्यािंा सवोत्तम आचवष्ट्कार एवढेि त्या समपसिािे स्वरूप 
असते आचि स्वतंत्र व्यस्ट्ततत्वािा नाश व त्या व्यस्ट्ततत्वाने उच्चतर शततीप ढे स्वीकारलेली शरिागती, हीि 
तर फॅचसझमिी उचद्दष्टे असतात. आत्महत्या ही जशी जीवनािी आत्यचंतक चवकृती असते, तशीि 
फॅचसझमला अचभपे्रत असलेले समपसि ही खऱ्याख ऱ्या समपसिािी चवकृती असते. मानचसक एकसधंता प्राप्त 
व्हावी यासाठी कसलीही तडजोड न करता बाळगलेली इच्छा ही खऱ्याख ऱ्या समपसिामागे गृहीत धरलेली 
असते. ज्यानंी ही इच्छा गमावलेली आहे, त्यािें समपसि हे केवळ त्यािंी नैचतक चदवाळखोरी झाकण्यािे 
काम करते. 

 
आता शवेटच्या एका आके्षपािे उत्तर द्यावयािे राचहले. लोकानंा जर उत्स्फूतसतेच्या अर्ाने 

स्वतंत्रपिे वागण्यािी मोकळीक चदली, जर लोक आपल्यापेक्षा श्रेि अशा कोिािाि अचधकार मानेनासे 
झाले, तर या सगळ्यािा अपचरहायस पचरिाम म्हिून अराजक येईल काय? अराजक हा शब्द बजेबाबदार 
अहंमन्यता आचि चवध्वसंकता या अर्ाने वापरला जातो आचि या अर्ाने चविार केला असता अराजक 
येईल की नाही, याचवर्षयीिा चनिायक घटक आपि मानवी स्वभावािे आकलन कोित्या प्रकारे करून 
घेतो, यावर अवलंबनू असतो. याबबतीत पलायनाच्या यंत्रिािें चवविेन करिाऱ्या प्रकरिामध्ये मी जे 
दाखवनू चदले आहे, त्यािा येरे् फतत चनदेशि करू शकतो : मन ष्ट्य हा िागंलाही नाही आचि वाईटही 
नाही. जीवनामध्ये वाढण्यािी, चवकचसत होण्यािी आचि अंतःशततीिा आचवष्ट्कार करण्यािी एक अंगभतू 
प्रवृत्ती असते. परंत  काही वळेा जीवनाला अडर्ळा केला जातो. व्यतती अलग पडते. ती संशयग्रस्त होते 
प्रकवा एकाकीपिाच्या आचि द बसलतेच्या भावनेने पछाडलेली जाते. अशा वळेी चतच्यामध्ये चवध्वसंकतेिी 
पे्ररिा चनमाि होते; तसेि, सते्तिी व शरिागतीिी लालसा चनमाि होते. जर सजसनशील कायस करण्यािे 
भावात्मक स्वातंत्र्य, या स्वरूपात मानवी स्वातंत्र्यािी प्रस्र्ापना झाली आचि जर मानवाला कसलीही 
तडजोड न करता आपल्या व्यस्ट्ततत्वािा पूिस पचरिय होऊ शकला, तर त्याच्या सामाचजक पे्ररिामंागिे 
मूलभतू कारि नाहीसे होईल आचि मग फतत आजारी व अपसामान्य व्यततीि तेवढी धोकादायक असेल. 
परंत  मानवजातीच्या इचतहासामध्ये हे स्वातंत्र्य कधीही साकार झालेले नाही. तरी देखील अशा प्रकारिे 
स्वातंत्र्य हा एक आदशस असून मानवजात त्या आदशाला चिकटून राचहलेली आहे. अर्ात, अनेकदा हा 
आदशस द बोध आचि तकस चवसंगत रूपातूंनही व्यतत झालेला आहे. इचतहासाच्या आलेखाकडे पाचहले तर 
मोठ्या प्रमािात िूरता व चवध्वसंकता चदसून येते, यािे आश्चयस वाटण्यािे कारि नाही. आपल्याला खरे 
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आश्चयस कशािे वाटावयािे असेल, तर प ढे चदलेल्या घटनेनेि, अशी मला खात्री आहे. ती घटना अशी : 
व्यस्ट्ततगत मािसाचं्या बाबतीत काहीही घडलेले असो, एकूि मानवजातीने माहात्म्य, धैयस, सभ्यता आचि 
दयाळूपिा यासंारखे ग िधमस जपले आहेत; एवढेि नव्हे, तर प्रत्यक्षात ते चवकचसत केले आहेत. हे ग िधमस 
इचतहासाच्या सवस कालखंडातूंन आपल्याला आढळतात आचि ते आजही असखं्य व्यततीमध्ये अस्ट्स्तत्वात 
आहेत. 

 
व्यतती कोिािाही कसलाही अचधकार मानत नाही, ही अवस्र्ा म्हिजे अराजक असे एखाद्याला 

अचभपे्रत असू शकेल. अशा स्ट्स्र्तीत चववकेी अचधकारशाही आचि अचववकेी (तकस चवसंगत) अचधकारशाही 
याचं्यातील जो फरक आम्ही साचंगतलेला आहे, त्या फरकामध्ये अराजकाचवर्षयीच्या प्रश्नािे उत्तर चमळेल. 
चववकेी अचधकारशाहीिी उचद्दष्टे ही खऱ्याख ऱ्या आदशाच्या उचद्दष्टासंारखीि असतात. व्यततीिी वाढ आचि 
चवकास हीि ती उचद्दष्टे होत. त्याम ळेि अशा प्रकारच्या अचधकारशाहीिा तत्त्वतः व्यततीशी  व चतच्या 
खऱ्याख ऱ्या ध्येयाशंी कधीही चवरोध येत नाही. अर्ात, चतच्या चवकृचतवैज्ञाचनक ध्येयािंी गोष्ट मात्र 
अलाचहदा. 

 
आध चनक मानवाच्या दृष्टीने स्वातंत्र्यािा अर्स द हेरी स्वरूपािा आहे, हा प्रस्त त गं्रर्ािा चवर्षय होय. 

एकीकडे हा मानव परंपरागत अचधकारशाह्याचं्या बंधनातून म तत झाला आहे, एक “व्यतती” बनला आहे. 
परंत  त्याबरोबरि तो अलग पडला आहे, द बसल झाला आहे, स्वबाह्य उचद्दष्टाचं्या हातातील खेळिे झाला 
आहे, स्वतःपासून व इतरापंासून द रावला आहे. तसेि, ही अवस्र्ा त्याच्या व्यस्ट्ततत्वाला गौि बनवीत आहे, 
त्याला द बसल व भयभीत बनवीत आहे आचि नवीन बधंनाचं्या आहारी जाण्यास त्याला चसि करीत आहे. 
याउलट, भावात्मक स्वातंत्र्यािे स्वरूप मात्र वगेळे असते. व्यततीच्या अंतःशततींना आचि चियाशीलतेने व 
उत्स्फूतसपिे जगण्याच्या चतच्या क्षमतेला पूिसपिे साकार करिे, हे त्यािे स्वरूप असते. स्वातंत्र्य हे आता 
एका चनिायक प्रबदूपयंत येऊन पोिले आहे. त्याच्या गचतशालतेिे एक तकस शास्त्र आहे आचि त्या 
तकस शास्त्राने पे्रचरत झालेले स्वतः स्वातंत्र्यि पारतंत्र्यात पचरित होण्यािा धोका चनमाि झाला आहे. 
व्यस्ट्ततत्ववाद कसा साकार केला जातो, यावर लोकशाहीिे भचवतव्य अवलंबनू आहे. प्रबोधनय गापासून 
व्यस्ट्ततत्ववादाला साकार करिे हे आध चनक चविारसरिीिे सैिास्ट्न्तक ध्येय मानण्यात आले आहे. आज 
सासं्कृचतक व राजकीय अचरष्ट कोसळलेले चदसते ते व्यस्ट्ततत्ववादािे प्रमाि फार झाल्याम ळे नव्हे, तर 
ज्याला आपि व्यस्ट्ततत्ववाद मानतो तो फतत एक पोकळ कोश बनला आहे. या वस्त स्ट्स्र्तीम ळे, 
लोकशाहीिे एका चवचशष्ट प्रकारच्या समाजात रूपातंर झाले, तरि स्वातंत्र्यािा चवजय होऊ शकेल. या 
समाजात व्यतती, चतिा चवकास आचि आनंद हे संस्कृतीिे ध्येय व प्रयोजन असेल. या समाजात जीवनाला 
सफलतेच्या वा द सऱ्या एखाद्या गोष्टीच्या स्वरूपात कोितेही समर्सन चमळचवण्यािी गरज भासिार नाही. 
तसेि, या समाजात व्यतती ही स्वबाह्य अशा कोित्याही शततीप ढे गौि बनिार नाही प्रकवा त्या 
शततीकडून चतिे शोर्षिही होिार नाही–मग ती शतती राज्यशासनाच्या स्वरूपात असो वा आर्थर्क 
यंत्राच्या स्वरूपात असो. शवेटिी गोष्ट म्हिजे या समाजात व्यततीिी सदसद चववकेब िी आचि चतिे आदशस 
या गोष्टी म्हिजे बाहेरून  कोिाकडून तरी केल्या जािाऱ्या मागण्यािें आंतरीकरि असिार नाही, तर ही 
चववकेब िी व हे आदशस खरोखरि चतिे स्वतःिे असतील आचि त्याचं्यामधून जी उचद्दषे्ट व्यतत होतील ती 
चतच्या व्यस्ट्ततत्वाच्या ग िवैचशष्ट्यामंधून चनमाि झालेली असतील. आध चनक इचतहासातील यापूवीच्या 
कोित्याही कालखंडात ही ध्येये पूिसपिे साकार होऊ शकली नाहीत. आजपयंत खऱ्याख ऱ्या 
व्यस्ट्ततत्ववादाच्या चवकासासाठी आवश्यक असलेले भौचतक अचधिानि अस्ट्स्तत्वात नव्हते, त्याम ळे या 
ध्येयािें स्वरूप प्राम ख्याने सैिास्ट्न्तक प्रकारिे राहिे भागि होते. हे पूवसगृहीत भाडंवलशाहीने चनमाि केले 
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आहे. चनदान ताचत्त्वक दृष्ट्या तरी उत्पादनािी समस्या सोडचवण्यात आली आहे. आता आपि एका समिृ 
भचवष्ट्यािी स्वप्ने पाहू शकतो. या भचवष्ट्यामध्ये आर्थर्क टंिाई असिार नाही आचि त्याम ळे आर्थर्क 
चवशरे्षाचधकारासंाठी झगडा करण्यािी म ळीि गरज भासिार नाही. आज आपल्याला ज्या समस्येला सामोरे 
जावयािे आहे, ती समस्या म्हिजे सामाचजक व आर्थर्क शततींिी संघटना करिे, ही होय. असे केल्याम ळे 
संघचटत समाजािा एक घटक या नात्याने मानव या शततींवर प्रभ त्व स्र्ापन करू शकेल आचि येरू्न प ढे 
त्याला त्यािंा ग लाम म्हिनू रहाव ेलागिार नाही. 

 
मी स्वातंत्र्याच्या मानसशास्त्रीय पलूैवर भर चदला आहे. परंत  मानसशास्त्रीय समस्या ही मानवी 

अस्ट्स्तत्वाच्या भौचतक अचधिानापासून अलग करता येत नाही, हे दाखचवण्यािा प्रयत्नही मी केला आहे. 
समाजािी आर्थर्क, सामाचजक आचि राजकीय रिना, हे ते भौचतक अचधिान होय. या पूवसगृहीतावरून असा 
चनष्ट्कर्षस चनघतो, की भावात्मक स्वातंत्र्य व व्यस्ट्ततत्ववाद यानंा साकार करण्यािी प्रचिया ही देखील आर्थर्क 
व सामाचजक पचरवतसनाशंी चनगचडत आहे. ही पचरवतसने व्यततीला स्वतंत्र होण्यािी परवानगी देतील आचि हे 
स्वातंत्र्य व्यततीच्या व्यस्ट्ततत्वाला साकार करण्याच्या स्वरूपािे असेल, असे वाटते. या पूवसगृहीतापासून 
चनष्ट्पन्न होिाऱ्या आर्थर्क समस्यािें चवविेन करिे, हे प्रस्त त प स्तकािे उचद्दष्ट नाही. तसेि, भचवष्ट्यासाठी 
आखलेल्या आर्थर्क योजनािें चित्र रेखाटिे, हेही त्यािे उचद्दष्ट नाही. परंत  या समस्येिे उत्तर माझ्या दृष्टीने 
कोित्या चदशलेा चमळेल, याचवर्षयी कोित्याही प्रकारिा संशय राहू देिे मला आवडिार नाही. 

 
प्रर्मतःि एक गोष्ट साचंगतली पाचहजे, ती अशी : आध चनक लोकशाहीने आपल्याला चदलेल्या 

मूलभतू उपलब्धींपकैी कोित्याही उपलब्धीला वचंित होिे हे आपल्याला परवडिार नाही. प्राचतचनचधक 
सरकार म्हिजेि लोकानंी चनवडलेले आचि लोकानंा जबाबदार असलेले सरकार, ही मूलभतू उपलब्धी 
त्यापंैकीि एक होय. प्रकवा हक्ाचं्या सनदेने प्रत्येक नागचरकाला ज्यािंी ग्वाही चदलेली आहे, त्या हक्ापंैकी 
कोिताही हक् गमाविे आपल्याला परवडिार नाही. त्याबरोबरि, लोकशाहीने चदलेल्या अगदी नव्या अशा 
प ढील तत्त्वाच्या बाबतीतही आपि तडजोड करू शकिार नाही. ते तत्त्व असे : कोिािीही उपासमार होऊ 
चदली जािार नाही. समाजावर आपल्या सवस घटकािंी जबाबदारी आहे. कोिालाही बेकारी व उपासमारी 
याचं्या भीतीम ळे शरिागतीिी स्ट्स्र्ती भेडसाविार नाही आचि आपला मानवी स्वाचभमान गमवावा लागिार 
नाही. या मलूभतू उपलब्धी जपल्या तर पाचहजेति, परंत  त्याबरोबरि त्या बळकट केल्या पाचहजेत, 
चवकचसत केल्या पाचहजेत. 

 
लोकशाहीिे हे उचद्दष्ट साकार झाले आहे हे खरे असले, तरी ते प रेसे नाही; मग ते पूिसपिे साकार 

झाले असण्यािी शतयता दूरि. व्यततीिे प्रत्यक्ष स्वातंत्र्य, प ढाकार आचि उत्स्फूतसता या गोष्टी चजततया 
प्रमािात वृप्रिगत होतात, चतततया प्रमािात आपली पावले लोकशाहीच्या चदशनेे पडतात. प्रगतीिी ही 
चिया फतत काही खाजगी व आध्यास्ट्त्मक गोष्टींच्या बाबतीत होऊन िालत नाही, तर प्राम ख्याने प्रत्येक 
मािसाच्या अस्ट्स्तत्वाच्या दृष्टीने मलूभतू असलेल्या अशा चियाशीलतेच्या बाबतीत, म्हिजेि त्याच्या 
कायाच्या बाबतीत, ही चिया घडली पाचहजे. 

 
असे घडून येण्यासाठी आवश्यक असलेली सवससामान्य पचरस्ट्स्र्ती कोिती? समाजािे तकस चवसंगत 

व योजनारचहत स्वरूप बदलले पाचहजे आचि त्याजागी एक अशी योजनाबि अर्सव्यवस्र्ा आिली पाचहजे, 
की चजच्यामध्ये एकूि समाजाच्या योजनाबि व चनयोजनय तत प्रयत्नािे चित्र चदसेल. समाजाने चनसगावर 
जसे चववकेपूवस प्रभ त्व स्र्ाचपत केले, तसेि त्याने सामाचजक समस्येवरही चववकेपूवसक प्रभ त्व प्रस्र्ाचपत केले 
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पाचहजे. हे घडण्यासाठी सखं्येने अल्पि असलेल्या अशा काही लोकाचं्या ग प्त सते्तिे उच्चाटन करिे, ही 
एक पूवसअट आहे. या लोकाचं्या हाती प्रिंड आर्थर्क सत्ता असते, परंत  त्याचं्या चनिसयावंर ज्यािें भचवतव्य 
अवलंबून असते त्याचं्याचवर्षयीिी कोितीही जबाबदारी ते घेत नाहीत. आपि या नव्या व्यवस्रे्ला 
लोकशाही समाजवाद असे नाव देऊ शकू. परंत  नावाला फारसे महत्त्व नाही. लोकाचं्या उचद्दष्टपूतीला 
साहाय्यक ठरिारी एक चववकेाचधचित अर्सव्यवस्र्ा उभारिे, या गोष्टीला खरे महत्त्व आहे. सध्या बह संख्य 
लोकािें संपूिस आर्थर्क यंत्रिेवर चनयतं्रि तर नाहीि, परंत  ते जे काही काम करतात त्या कामामध्ये 
खराख रा प ढाकार आचि उत्स्फूतसता यािंा चवकास करण्यािी त्यानंा अचजबात सधंी चमळत नाही. त्यानंा 
‘नोकरी देण्यात’ आली आहे; त्यानंा जे काही साचंगतले जाईल ते त्यानंी करावे; यापेक्षा त्याचं्याकडून जास्त 
काही अपेचक्षत नाही.याउलट, योजनाबि अर्सव्यवस्रे्मध्ये संपूिस राष्ट्राने आर्थर्क व सामाचजक शततीवर 
चववकेपूवसक प्रभ त्व प्रस्र्ाचपत केलेले असते. फतत अशा प्रकारच्या अर्सव्यवस्रे्मध्येि व्यतती जबाबदारीिा 
वाटा उिलू शकते आचि आपल्या कामामध्ये सजसनशील ब चिमत्ता वापरू शकते. म्हिूनि व्यततीला 
खऱ्याख ऱ्या चियाशीलतेिी संधी प न्हा चमळवनू देिे, हे खरे महत्त्वािे आहे. समाजािे आचि व्यततीिे 
स्वतःिे हेतू केवळ सैिास्ट्न्तक दृष्ट्या नव्हे तर प्रत्यक्षपिे एकरूप झाले पाचहजेत; व्यततीने आपि करीत 
असलेल्या कामामध्ये आपला प्रयत्न व तकस शतती ही चियाशालपिे वापरली पाचहजे, हे खरे महत्त्वािे आहे. 
हे काम असे हव,े की ज्याच्याचवर्षयी व्यततीला जबाबदारी वाटू शकेल; कारि, चतच्या स्वतःच्या मानवी 
उचद्दष्टािंा चविार करता या कामाला एक अर्स असतो, एक प्रयोजन असते. मानवािें जे शोर्षि िाललेले 
आहे, त्याच्या जागी आपि चियाशील आचि स जाि असे सहकायस आिलेि पाचहजे आचि सरकारच्या 
रिनेचवर्षयीिे एक महत्त्वािे तत्त्व औपिाचरक अशा राजकीय के्षत्रामधून आर्थर्क के्षत्रामध्ये आिले पाचहजे. 
लोकािें, लोकानंी िालचवलेले आचि लोकासंाठी असलेले सरकार, हे ते तत्त्व होय. 

 
एखादी आर्थर्क व राजकीय व्यवस्र्ा मानवी स्वातंत्र्याच्या ध्येयाला प्रोत्साहन देऊ शकेल काय, या 

प्रश्नािे उत्तर केवळ राजकीय व आर्थर्क पचरभारे्षत देता येिार नाही. स्वातंत्र्य साकार झाले आहे की नाही, 
याचवर्षयीिा चनकर्ष फतत एकि आहे, तो असा : आपले स्वतःिे आचि समाजािे जीवन चनधाचरत 
करण्याच्या चियेमध्ये व्यतती चियाशीलपिे सहभागी होते की नाही हा सहभाग फतत मतदानाच्या 
औपिाचरक चियेप रता मयाचदत असता कामा नये. हा सहभाग चतच्या दैनंचदन चियाशीलतेमध्ये, कामामध्ये 
आचि चतच्या इतराबंरोबरच्या संबधंामध्ये आढळला पाचहजे. आध चनक काळातील राजकीय लोकशाहीने 
स्वतःला केवळ राजकीय के्षत्राप रतेि मयाचदत केले, तर ती सवससामान्य व्यततीच्या जीवनात आर्थर्क 
क्ष ितेतून चनमाि होिाऱ्या पचरिामानंा समर्सपिे तोंड देऊ शकिार नाही. आता, उत्पादनाच्या साधनािें 
समाजीकरिे करिे, ही एक पूिसपिे आर्थर्क सकंल्पना आहे. परंत  आपल्या उचद्दष्टपूतीसाठी अशा प्रकारच्या 
केवळ आर्थर्क संकल्पना देखील प रेशा नाहीत. समाजवाद या शब्दािा जो फसवा उपयोग केला जातो, तो 
मला येरे् अचभपे्रत नाही. राष्ट्रीय समाजवाद या शब्दसमहूामध्ये समाजवाद हा शब्द डावपेिाचं्या सोयीसाठी 
वापरण्यात आलेला असून अशा प्रकारिा शब्दप्रयोग हा फसवा म्हटला पाचहजे. हे चलचहताना माझ्या मनात 
रचशयािे उदाहरि आहे. तेरे् समाजवाद हा शब्द असाि फसवा बनला आहे. कारि, तेरे् उत्पादनाच्या 
साधनािें समाजीकरि झाले आहे, हे खरे. परंत  प्रत्यक्षात एक जबरदस्त अशी नोकरशाही बह संख्य 
समाजािे शोर्षि करीत आहे. तेरे् बह संख्य लोकािें आर्थर्क चहतसंबधं जपण्याच्या दृष्टीने सरकारी चनयंत्रि 
जरी प्रभावी ठरत असले, तरी स्वातंत्र्य व व्यस्ट्ततत्ववाद याचं्या चवकासाला अपचरहायसपिे अटकाव होत 
असतो. 
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आज सत्य लपचवण्यासाठी शब्दािंा चजतका द रुपयोग केला जातो, चततका पूवी कधीही करण्यात 
आलेला नाही. चमत्राचं्या चविासघाताला शातंता म्हटले जाते. आपि केलेले लष्ट्करी आिमि म्हिजे 
द सऱ्याच्या हल्ल्यापासून सरंक्षि करण्यासाठी केलेला प्रयत्न आहे, अशी बताविी केली जाते. छोया 
राष्ट्रानंा पादािातं करण्याच्या चियेला मतै्रीिा करार असे नाव चदले जाते आचि सवस जनतेच्या पाशवी 
दमनाला राष्ट्रीय समाजवाद असे नाव देण्यािे द ष्ट्कृत्य केले जाते. लोकशाही, स्वातंत्र्य आचि 
व्यस्ट्ततत्ववाद या शब्दािंाही असाि द रुपयोग होतो. परंत  लोकशाही आचि फॅचसझम याचं्यामध्ये जो भेद 
आहे, त्यािा खरा अर्स स्पष्ट करण्यािा एक मागस आहे. लोकशाही ही एक अशी व्यवस्र्ा आहे, की जी 
व्यततीच्या पूिस चवकासाला आवश्यक असलेली आर्थर्क, राजकीय आचि सासं्कृचतक पचरस्ट्स्र्ती चनमाि 
करते. फॅचसझम, मग तो कोितेही नाव धारि करून येवो, ही एक अशी व्यवस्र्ा आहे, की जी व्यततीला 
बाह्य उचद्दष्टाचं्या प ढे गौि बनचवते आचि खऱ्याख ऱ्या व्यस्ट्ततत्वािा चवकास क्षीि करते. 

 
लोकशाही साकार करण्यासाठी आवश्यक असलेली पचरस्ट्स्र्ती चनमाि करण्याच्या प्रचियेमध्ये 

एक अत्यंत महत्त्वािी अडिि येत असल्यािे उघडपिे चदसते. चनयोजनबि अर्सव्यवस्र्ा आचि 
व्यततीव्यततींमधील चियाशील सहकायस याचं्यामध्ये होिारा चवरोध, ही ती अडिि होय. कोित्याही बड्या 
औद्योचगक व्यवस्रे्सारखा चवस्तार असलेल्या चनयोजनबि अर्सव्यवस्रे्ला मोठ्या प्रमािात कें िीकरिािी 
गरज असते. यािा पचरिाम म्हिून ही कें िीकृत यंत्रिा िालचवण्यासाठी एका नोकरशाहीिी गरज असते. 
याउलट, प्रत्येक व्यतती आचि त्या संपूिस व्यवस्रे्मधील अत्यंत छोटे असे एकक यािें चियाशील चनयंत्रि 
आचि सहकायस घडून येण्यासाठी मोठ्या प्रमािात चवकें िीकरिािी गरज असते. वरून होिाऱ्या 
चनयोजनाला खालून होिाऱ्या चियाशील सहभागािी सार् चमळाली नाही आचि समाजजीवनािा प्रवाह 
अखंडपिे खालून वरपयंत वहात राचहला नाही, तर चनयोजनबि अर्सव्यवस्र्ा जनतेच्या एका नव्या 
शोर्षिाला कारिीभतू होईल. कें िीकरि आचि चवकें िीकरि यािंा चमलाफ करण्यािी ही समस्या 
सोडचविे, हे समाजाप ढिे एक अत्यतं महत्त्वािे काम आहे. आपि आतापयंत ताचंत्रक समस्या सोडचवल्या 
आहेत. त्याम ळे आपल्याला चनसगावर जवळ जवळ पूिस प्रभ त्व प्राप्त झाले आहे. या ताचंत्रक समस्या 
सोडचविे चजतके महत्त्वािे होते, चततकीि कें िीकरि व चवकें िीकरि यािंी ही समस्या सोडचविे देखील 
चनचश्चति महत्त्वािे आहे. परंत  आपल्याला जर ही समस्या सोडचवण्यािी गरज स्पष्टपिे जािवली आचि 
जर आपला लोकाचं्यावर चविास असेल, जर मानवप्रािी म्हिनू आपले खरेख रे चहतसबंंध जपण्यािी 
त्याचं्याजवळ क्षमता आहे असा आपला चविास असेल, तरि ही समस्या सोडचवली जाईल. 

 
एका दृष्टीने पाचहले तर प न्हा एकदा आपल्याला ज्या समस्येला तोंड द्यावयािे आहे, ती समस्या 

म्हिजे व्यस्ट्ततगत प ढाकारािी समस्या होय. उदारमतवादी भाडंवल शाहीमध्ये अर्सव्यवस्र्ा आचि 
व्यततीिा चवकास या दोहोंच्या दृष्टीने व्यस्ट्ततगत प ढाकार ही एक अत्यतं महत्त्वािी पे्ररिा होती. परंत  त्या 
प ढाकारािी दोन वैचशष्ट्ये आहेत. त्याने मािसािी इच्छा व चववकेशतती यासंारख्या फतत चनवडक 
ग िािंाि चवकास केला आचि इतर बाबतीत मानवाला आर्थर्क उचद्दष्टाचं्या प ढे गौि अवस्रे्ति ठेवले. 
ज्याच्यामध्ये स्वतंत्र अशा असंख्य अर्सशास्त्रीय एककानंा वाव होता, त्या भाडंवलशाहीच्या अत्यचधक 
व्यस्ट्ततत्वीकृत आचि स्पधात्मक अंगामध्ये प ढाकाराच्या या तत्त्वािी कायसवाही सवोत्तम रीतीने होत असे. 
सध्या मात्र इतका वाव उरलेला नाही. फतत र्ोडे लोकि आपल्या व्यस्ट्ततगत प ढाकारािा उपयोग करू 
शकतात. आज हे तत्त्व साकार करण्यािी जर आपली इच्छा असेल आचि संपूिस व्यस्ट्ततमत्त्व स्वतंत्र व्हाव े
इतके हे तत्त्व आपल्याला चवस्तृत बनवावयािे असेल, तर ते फतत एका चवचशष्ट अचधिानावरि शतय आहे. 
संपूिस समाजाने समग्रपिे केलेला स ज्ञ व योजनाबि प्रयत्न, हे ते अचधिान होय. हे घडून येण्यासाठी 
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चवचशष्ट प्रमािात चवकें िीकरिािी गरज आहे–त्या समाजव्यवस्रे्तील लहानात लहान एकक खरेख रे, 
प्रामाचिक व चियाशील सहकायस देईल आचि चनयंत्रि करील, अशी ग्वाही देऊ शकिाऱ्या चवकें िीकरिािी 
गरज आहे. 

 
एकाकीपिा आचि द बसलतेिी भावना या गोष्टी सध्या मानवाला वैफल्यग्रस्त करीत आहेत. या 

गोष्टींवरही तो मात करू शकतो, परंत  त्यासाठी त्याने समाजावर प्रभ त्व प्रस्र्ाचपत केले पाचहजे, आर्थर्क 
यंत्रिेला मानवी स खाच्या उचद्दष्टापं ढे द य्यम बनचवले पाचहजे आचि सामाचजक प्रचियेमध्ये चियाशीलपिे 
सहभागी झाले पाचहजे. आज मानव एका प्रिंड यंत्रातील दात बनला आहे, त्यािे जीवन चरतत आचि 
अर्सहीन झाले आहे आचि या वस्त स्ट्स्र्तीम ळे त्याला चजतके द ःख भोगाव े लागते, चततके दाचरद्र्याम ळे 
भोगाव ेलागत नाही. सवस प्रकारच्या एकाचधकारशाही पितींवर चवजय चमळचविे आपल्याला शतय आहे 
परंत  त्यासाठी लोकशाहीने माघार घेण्याऐवजी आिमक भचूमका घेतली पाचहजे. तसेि, गेल्या काही 
शतकातूंन स्वातंत्र्यासाठी झगडा करिाऱ्या लोकाचं्या मनात लोकशाहीिे जे ध्येय होते, ते ध्येय साकार 
करण्यासाठी चतने प ढे सरसावले पाचहजे. लोकशाहीला शून्यवादी शततींवरही चवजय चमळचवता येईल परंत  
त्यासाठी लोकाचं्या मनात एक चविास प्रबबचवला पाचहजे. हा चविास जीवनावरिा आचि सत्यावरिा 
असेल. तसेि, हा चविास व्यस्ट्ततत्वािा चियाशील व उत्स्फूतस अन भव या स्वरूपातील स्वातंत्र्यावरिा 
असेल. 
 

✶ ✶ 
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पणिणशष्ट 
 

स्वभाव – िचना आणि सामाणजक प्रणक्रया 
 

या प स्तकामध्ये सवसत्र आम्ही सामाचजक आर्थर्क, मानसशास्त्रीय आचि सैिाचंतक घटकाचं्या 
परस्पर संबधंािे चवविेन केले आहे. हे करीत असताना आम्ही स धारिेिे य ग, वतसमान य ग इ. सारख्या 
चवचशष्ट कालखंडािें चवश्लेर्षि केले आहे. अशा प्रकारच्या चवश्लेर्षिामध्ये अंतभूसत असलेल्या सैिाचंतक 
समस्यामंध्ये काही वािकानंा रस असण्यािी शतयता आहे. अशा वािकासंाठी मी प्रस्त त पचरचशष्टामध्ये 
संके्षपाने काही चवविेन करण्यािा प्रयत्न करिार आहे. माझे भरीव चवश्लेर्षि ज्या सवससामान्य अशा 
सैिाचंतक पायावर उभे आहे, त्या पायािे चवविेन मला येरे् अचभपे्रत आहे. 

 
आपि जेव्हा समाजातील एखाद्या गटाच्या मानसशास्त्रीय प्रचतचियािंा अभ्यास करतो, तेव्हा आपि 

त्या गटातील सभासदाचं्या म्हिजेि चवचशष्ट व्यततींच्या स्वभाव रिनेिे चवविेन करीत असतो. परंत  ज्या 
ग िवैचशष्ट्यामं ळे या व्यतती परस्परापासून वगेळ्या ठरतात, त्या ग िवैचशष्ट्यामंध्ये आपल्याला रस नसतो, 
तर त्या गटातील बह संख्य सभासदामंध्ये समान रीतीने आढळिारा असा त्याचं्या स्वभावरिनेिा जो भाग 
असतो, त्यामध्ये आपल्याला रस असतो. या स्वभावाला आपि सामाचजक स्वभाव असे म्हिू शकतो. 
सामाचजक स्वभाव हा अर्ाति व्यस्ट्ततगत स्वभावाइतका ठळक नसतो. आपि जेव्हा व्यस्ट्ततगत स्वभावािे 
विसन करतो, तेव्हा आपि त्या सवस ग िवैचशष्ट्यािें चववेिन करतो, की जी वैचशष्ट्ये आपल्या चवचशष्ट 
स्वरूपाम ळे या अर्वा त्या व्यततीच्या व्यस्ट्ततमत्त्वािी रिना तयार करीत असतात. याउलट, सामाचजक 
स्वभावामध्ये फतत चनवडक ग मवैचशष्ट्यािंाि अंतभाव होतो; एखाद्या समूहातील बह संख्य व्यततींच्या 
स्वभावरिनेिा महत्त्वपूिस गाभा या स्वभावात अंतभूसत झालेला असतो आचि त्या समूहाला सवससाधारि 
असलेले मूलभतू अन भव आचि जीवनपिती यािंा पचरिाम म्हिून हा गाभा चवकचसत झालेला असतो. 
आता हे खरे आहे, की कोित्याही जनसमूहात सवससामान्य स्वभावाहून वगेळी स्वभावरिना असलेले असे 
काही ‘ि कार’ लोक नेहमीि आढळतील; परंत  त्या जनसमूहातील बह संख्य सभासदािंी स्वभावरिना 
म्हिजे वर उल्लेचखलेल्या गाभ्यािी वा सारतत्त्वािी रूपातंरेि असतात. जन्म आचि जीवनान भव हे 
योगायोगावर आधारलेले घटक प्रत्येक व्यततींच्या बाबतीत वगेवगेळे असतात आचि या घटकामं ळेि ही 
रूपातंरे घडून आलेली असतात. एखाद्या व्यततीला अगदी पूिसपिे समजून घ्याव े अशी आपली इच्छा 
असेल, तर वगेळेपिा चनमाि करिारे हे घटक सवांत जास्त महत्त्वािे ठरतात, हे खरे आहे. तर्ाचप, 
मानवािी उत्साहशतती प्रवाहबि कशी केली जाते आचि एखाद्या चवचशष्ट समाजव्यवस्रे्मध्ये एक उत्पादक 
शतती म्हिून ती कायस कशी करते, आपल्याला जािून घ्यावयािे असेल, तर आपि प्राम ख्याने सामाचजक 
स्वभावरिनेमध्ये रस घेिे योग्य ठरते. 

 
सामाचजक प्रचिया समजून घेण्याच्या दृष्टीने सामाचजक स्वभावािी संकल्पना ही एक प्रम ख 

संकल्पना आहे. चवश्लेर्षिात्मक मानसशास्त्राच्या गचतशील अर्ाने पाचहले तर स्वभावरिना हे एक असे 
चवचशष्ट रूप आहे की ज्याच्यामध्ये मानवी उत्साहशततीला आकार देण्यािे काम केले जाते. एखाद्या 
समाजात आढळिाऱ्या अस्ट्स्तत्वाच्या चवचशष्ट पितीशी मानवी गरजािें जे गचतशील समायोजन घडून येते, 
त्या समायोजनाम ळे उत्साहशततीला आकार देण्यािे हे काम घडत असते. आपल्या परीने 
स्वभावरिनाहीव्यततीिे चविार, भावना व कृती यानंा चनचश्चत आकार देत असते. आपल्या चविारानंा हे तत्त्व 
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लागू पडते, हे आपल्याला पटिे काहीसे अवघड आहे. कारि, या बाबतीत एक परंपरागत चविास 
बाळगण्यािी आपली सवांिीि वृत्ती असते. चविार हे एक पूिसपिे बौचिक कृत्य आहे आचि व्यस्ट्ततमत्त्वाच्या 
मानसशास्त्रीय रिनेवर ते अवलंबून नाही, हा तो चविास होय. परंत  वस्त स्ट्स्र्ती अशी नाही. 

 
येरे् चविाराच्या कृत्यात अतंभूसत होिाऱ्या श ि तकस शास्त्रीय घटकािंा चविार बाजूला ठेवयूा. जी 

व्यतती चविार करीत असते, चतच्या व्यस्ट्ततमत्त्वाच्या रिनेवरून अशा चविारािें स्वरूप चनचश्चत करण्यािे 
काम मोठ्या प्रमािात केले जाते. एखाद्या संपूिस तत्त्वाला प्रकवा संपूिस चसिातंपितीला जसे हे लागू पडते, 
तसेि पे्रम, न्याय, समानता व त्याग यासंारख्या एकेका संकल्पनेलाही ते लागू पडते. अशा प्रकारच्या 
प्रत्येक संकल्पनेला व प्रत्येक तत्त्वाला एक भावचनक अचधिान असते आचि हे अचधिान व्यततीच्या 
स्वभावरिनेमध्ये रुजलेले असते. 

 
आतापयंतच्या प्रकरिामंधून आम्ही यािी अनेक उदाहरिे चदलेली आहेत. तत्त्वाचं्या बाबतीत 

बोलावयािे तर प्रारंभीिा प्रॉटेस्टंट पंर् आचि आध चनक एकाचधकारशाही यािंी भावचनक म ळे दाखवनू 
देण्यािा आम्ही प्रयत्न केला आहे. एकेका सकंल्पनेच्या बाबतीतील उदाहरिे द्यावयािी झाली तर आम्ही 
परपीडन-आत्मपीडन प्रवृत्तीच्या मािसािा स्वभाव कसा असतो, ते दाखवनू चदले आहे. या मािसाच्या 
दृष्टीने पे्रम हे सहजीवनासाठी आवश्यक असलेले परावलंबन असते; व्यततीव्यततींमधील समानतेच्या 
पायावर आधारलेले परस्पराचं्या स्वतंत्र व्यस्ट्ततमत्त्वािें चनधारि व चमलन हे त्यािे स्वरूप नसते. त्याच्या 
दृष्टीने त्याग म्हिजे एखाद्या उच्चतर गोष्टीप ढे व्यततीने पत्करलेली कमालीिी गौिता असते, व्यततीच्या 
मानचसक व नैचतक व्यस्ट्ततत्वािा स्पष्ट आचवष्ट्कार, हे त्यािे स्वरूप नसते. त्याच्या दृष्टीने वगेळेपिा हा 
सते्ततील वगेळेपिा असतो; समानतेच्या पायावर व्यस्ट्ततत्वाच्या स्वातंत्र्यािा साक्षात्कार, हे त्यािे स्वरूप 
नसते. प्रत्येक मािसाला आपापल्या पात्रतेन सार फळ चमळाव,े हा त्याच्या दृष्टीने न्यायािा अर्स असतो. 
व्यततीला अंगभतू व अचवच्छेद्य असे हक् प्राप्त करण्यािा चबनशतस अचधकार आहे, असा त्याच्या दृष्टीने 
न्यायािा अर्स नसतो. त्याच्या दृष्टीने यातनानंा शरि जाण्यािी व त्या सहन करण्यािी तयारी म्हिजे धैयस 
होय. सते्तच्या चवरोधात उभे राहून व्यस्ट्ततस्वातंत्र्यािा आत्यंचतक उद्घोर्ष करिे, हे त्याच्या दृष्टीने धैयािे 
स्वरूप नसते. उदा. चभन्न चभन्न व्यस्ट्ततमत्त्वािी दोन मािसे जेव्हा पे्रमाचवर्षयी बोलत असतात, तेव्हा त्यानंी 
वापरलेला शब्द जरी एकि असला तरी त्याचं्या चभन्न स्वभावरिनेन सार त्या शब्दािा अर्स मात्र पूिसपिे चभन्न 
असतो. वस्त तः, या सकंल्पनाचं्या अर्ािे अिूक असे मानसशास्त्रीय चवश्लेर्षि केले तर बरािसा बौचिक 
गोंधळ टाळता येिे शतय आहे. कारि, श ि तकस शास्त्रीय वगीकरिािा कोिताही प्रयत्न चनःसंशयपिे 
फसल्याचशवाय राहिार नाही. 

 
संकल्पनानंा भावचनक अचधिान असते, ही वस्त स्ट्स्र्ती अत्यंत महत्त्वािी आहे. कारि, कोित्याही 

संस्कृतीिा प्रपड समजण्याच्या दृष्टीने ही वस्त स्ट्स्र्ती म्हिजे एक ग रुचकल्लीि असते. वगेवगेळ्या 
समाजामंध्ये प्रकवा एकाि समाजातील वगेवेगळ्या वगांमध्ये चवचशष्ट प्रकारच्या सामाचजक स्वभावरिना 
आढळते. त्या स्वभावरिनेच्या पायावर वगेवगेळ्या कल्पना चवकचसत व प्रबळ होतात. उदा. कायस व कीती 
ही जीवनािी म ख्य उचद्दष्टे आहेत ही कल्पना प्रबळ होऊ शकली आचि आध चनक मानवाला आवाहन करू 
शकली, यािे कारि त्या कल्पनेला त्या मानवािा एकाकीपिा आचि संदेह यािंा पाया होता. परंत  अखंड 
पचरश्रमािी कल्पना आचि कीतीसाठी केलेली धडपड यािंी जाचहरात जर प्य ब्लो इचंडयन मािसापं ढे प्रकवा 
मेस्ट्तसकन शतेकऱ्यापं ढे केली, तर चतिा काहीही पचरिाम होिार नाही. या लोकािंी स्वभावरिना वगेळी 
आहे. त्याम ळे वर उल्लेचखलेल्या उचद्दष्टािें प्रचतपादन करिाऱ्या मािसािी भार्षा जरी त्यानंा समजली तरी 
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त्या मािसाला नेमके काय सागंावयािे आहे, हे त्यानंा म ळीि कळिार नाही. त्याि पितीने चहटलर आचि 
त्याच्यासारखीि स्वभावरिना असलेले काही जमसन लोक यािंी अगदी प्रामाचिक भावना आहे, की य िे 
नाहीशी करता येतील असे ज्याला वाटते तो एक तर पूिसपिे मूखस असला पाचहजे प्रकवा तो िक् खोटे बोलत 
असला पाचहजे. त्यािंा सामाचजक स्वभावि असा असतो की त्याम ळे त्यानंा स्वातंत्र्य व समता यािें जसे 
आकलन होऊ शकत नाही. तसेि यातना व अनर्स यानंी रचहत असलेल्या जीवनािेही त्यानंा आकलन होऊ 
शकत नाही. 

 
बह तेक वळेा चवचशष्ट जनसमूह जािीवपूवसकि काही कल्पनािंा स्वीकार करतात. परंत  त्याचं्या 

सामाचजक स्वभावािी वैचशष्ट्येि अशी असतात, की त्याम ळे या कल्पना खऱ्या अर्ाने त्याचं्या मनाला 
चभडलेल्या नसतात. अशा कल्पना त्या लोकाचं्या जाचिवतेील श्रिािंा एक संग्रह म्हिून अस्ट्स्तत्वात 
राहतात. परंत  एखादा आिीबािीिा प्रसंग उभा राचहला तर लोक अशा प्रसंगी त्या कल्पनानंा अन सरून 
वागू शकत नाहीत. नाझीवादािा चवजय झाला त्या वळेच्या जमसन श्रचमक आंदोलनाकडे पाचहले, तर यािे 
उदाहरि आढळते. चहटलर सते्तवर येण्यापूवी बह संख्य जमसन कामगार समाजवादी प्रकवा साम्यवादी 
पक्षानंा मते देत असत आचि त्या पक्षानंी प रस्काचरलेल्या कल्पनावंर चविास ठेवीत असत. यािा अर्स असा, 
की कामगारवगामधील या कल्पनािंी व्याप्ती अत्यतं चवस्तृत होती. परंत  या कल्पनािंा वजनदारपिा मात्र 
त्याचं्या व्याप्तीच्या प्रमािात नव्हता. नाझीवादाने केलेल्या हल्ल्यानंा त्याच्या राजकीय चवरोधकाकंडून 
प्रचतकार झाला नाही. वस्त तः, आपल्या कल्पनासंाठी झगडा करण्यास चसि असलेले असे बह संख्य लोक 
या चवरोधकामंध्ये होते. परंत  जेव्हा कसोटीिा क्षि आला, तेव्हा डाव्या पक्षािे अनेक अन यायी माघार 
घेण्यास तयार झाले. वस्त तः, जोपयंत हे पक्ष सते्तवर होते, तोपयंत त्या पक्षाचं्या कायसिमावर या 
अन यायािंा चविास होता. जमसन कामगाराचं्या स्वभावरिनेिे सूक्ष्म चवश्लेर्षि केले तर या घटनेिे एक 
कारि स्पष्ट होऊ शकेल. अर्ात, ते काही एकमेव कारि आहे, असे मात्र म ळीि नव्हे. त्याचं्यापैकी बऱ्याि 
लोकािें व्यस्ट्ततमत्त्व एका चवचशष्ट प्रकारिे होते. एकाचधकारशाही स्वभाव म्हिनू आम्ही ज्यािे विसन केले 
आहे, त्या स्वभावािे बरेिसे ग िधमस अशा व्यस्ट्ततमत्त्वामध्ये असतात. प्रस्र्ाचपत अचधकारशाहीचवर्षयीिा 
आदर आचि अशी अचधकारशाही आपल्याला चमळावी ही अचभलार्षा या गोष्टी त्याचं्या मनात खोलवर 
रुजलेल्या होत्या. या कामगारापंैकी अनेक जिानंा आपल्या व्यस्ट्ततमत्त्वाच्या रिनेच्या आधारे खरोखर काय 
हव े होते? अचधकारशाहीचवरुि व्यस्ट्ततगत स्वातंत्र्य आचि व्यस्ट्ततत्ववाद एकाकीपिाचवरुि ऐतय या 
गोष्टींवर समाजवाद भर देत होता. आचि त्या कामगारानंा या गोष्टी हव्या होत्या, असे नक्ीि म्हिता येत 
नाही. वामपंर्ी नेत्यानंी या कल्पनाचं्या फतत व्याप्तीच्या आधारे आपल्या पक्षाचं्या सामर्थयािे मूल्यमापन 
केले आचि या कल्पनामंधील वजनदारपिाच्या अभावाकडे द लसक्ष केले, ही त्यािंी एक िूक होती. 

 
आम्ही प्रॉटेस्टंट पंर् आचि कॅस्ट्ल्वनपंर् याचं्या धमसतत्त्वािें जे चवश्लेर्षि केले आहे, त्यामध्ये याच्या 

अगदी उलट असे चित्र चदसेल. त्या कल्पना नव्या धमाच्या अन यायाचं्या दृष्टीने प्रबळ शतती होत्या, हे 
आमच्या चवश्लेर्षिाने दाखवनू चदले आहे. कारि, त्या कल्पना ज्या लोकानंा उदे्दशनू माडंण्यात आल्या, 
त्याचं्या स्वभावरिनेत उपस्ट्स्र्त असलेल्या गरजा व प्रिता यानंा त्या कल्पनािें आवाहन पोिले होते. 
द सऱ्या शब्दातं सागंावयािे झाले, तर असे म्हिता येईल की कल्पना या प्रबळ शतती होऊ शकतात, परंत  
चवचशष्ट अशा सामाचजक स्वभावात ठळकपिे चदसिाऱ्या खास अशा गरजावंरिे उपाय त्याचं्याकडून 
जेवढ्या प्रमािात साचंगतले जातात, तेवढ्या प्रमािाति त्यानंा हे स्वरूप प्राप्त होऊ शकते. 

 



 अनुक्रमणिका 

मानवाच्या स्वभावरिनेम ळे केवळ चविार वा भावना यांिेि स्वरूप चनचश्चत केले जाते असे नव्हे, तर 
त्याच्या चियािेंही स्वरूप चनचश्चत केले जाते. फ्रॉईडने हे दाखवनू चदलेले असून ती एक त्यािी मोठी 
उपलब्धी आहे. अर्ात, त्याने संदभािी जी सैिाचंतक िौकट उभी केली आहे, ती मात्र ि कीिी आहे. 
एखाद्या मािसाच्या स्वभावरिनेतील प्रभावी अशा प्रवाहामं ळे त्यािी चियाशीलता चनचश्चत केली जाते, ही 
गोष्ट मज्जाचवकृत व्यततींच्या उदाहरिात स्पष्टपिे चदसून येते. घराचं्या चखडतया व फरशीवरच्या दगडािंी 
संख्या मोजण्यािी अचनवायसता ही एक अशी चिया आहे, की जी अचनवायस प्रवृत्तीिा स्वभाव असलेल्या 
व्यततीच्या चवचशष्ट पे्ररिामंध्ये रुजलेली असते आचि हे समजून घेिे सोपे आहे. परंत  सवससाधारि 
मािसाच्या कृती या फतत तकस संगत चविार आचि वास्तवतेच्या गरजा याचं्याद्वाराि चनचश्चत केल्या जातात, 
असे चदसते. तर्ाचप, मनोचवश्लेर्षिशास्त्राम ळे चनरीक्षिािी जी नवी साधने प्राप्त झाली आहेत त्याचं्यावरून 
आपि हे जािू शकतो, की तर्ाकचर्त तकस संगत वतसन हे मोठ्या प्रमािात स्वभावरिनेकडून चनचश्चत केले 
जात असते. आध चनक मानवाच्या दृष्टीने कामािा अर्स काय यािी ििा करीत असताना या बाबतीतील एका 
उदाहरिािे आम्ही चवविेन केले आहे. अखंडपिे काम करण्यािी तीव्र इच्छा ही एकाकीपिा व प्रितात रता 
याचं्यातून उद्भवलेली असते, असे आम्हालंा आढळले आहे. काम करण्यािी ही अचनवायस प्रवृत्ती इतर 
संस्कृतीमधील कामबद्दलच्या दृचष्टकोिाहून चभन्न होती. त्या संस्कृतींमध्ये लोक आवश्यक असेल तेवढा 
काम करीत होते. परंत  ते आपल्या स्वतःच्या स्वभावरिनेतील जादा शततींकडून पे्रचरत झालेले नव्हते. 
हल्ली सवससाधारि अशा सवसि मािसामंध्ये काम करण्यािी जवळजवळ तीि अचनवायसता आढळते. चशवाय, 
त्यानंा केवळ जगावयािे असले तरी देखील कामािी ही तीव्रता आवश्यक आहे अशी पचरस्ट्स्र्ती चनमाि 
झाल्याम ळे या स्वभाववैचशष्ट्यातील तकस चवसंगत घटकाकडे कोिािेही सहजि द लसक्ष होते. 

 
व्यतती आचि समाज याचं्यासाठी स्वभावरिना कोिते काम पार पाडते, हे आता चविारावयािे 

आहे. व्यततीच्या बाबतीत बोलावयािे झाले तर उत्तर फारसे अवघड नाही. व्यततीिा स्वभाव जर 
कमीजास्त प्रमािात सामाचजक स्वभावाशी अगदी चमळताज ळता असेल, तर त्याच्या व्यस्ट्ततमत्त्वातील 
प्रभावी पे्ररिा त्याला त्याच्या संस्कृतीमधील चवचशष्ट अशा सामाचजक पचरस्ट्स्र्तीमध्ये जे आवश्यक व इष्ट 
असेल ते करण्याकडे प्रवृत्त करतात. उदा. समजा, आपले अस्ट्स्तत्व चटकचवण्यासाठी काटकसर करू 
इस्ट्च्छिारा असा एक छोटा द कानदार आहे. जर त्याला बित करण्यािी तीव्र इच्छा असेल आचि िैनीसाठी 
पैसा खिस करण्यािा चतटकारा असेल, तर त्याच्या या इच्छेम ळे त्याला मोठी मदत होईल. या आर्थर्क 
कामचगरीबरोबरि स्वभावातील ग िधमस एक श ि मानसशास्त्रीय अशी कामचगरी पार पाडतात आचि चतिे 
महत्त्वही काही कमी नसते. बित करण्यािी इच्छा ही ज्या मािसाच्या व्यस्ट्ततमत्त्वातूनि चनमाि होत 
असते, त्या मािसाला आपि बित करू शकतो याच्यामधून देखील एक प्रगाढ असे मानसशास्त्रीय समाधान 
चमळत असते. म्हिजेि, तो जेव्हा बित करतो तेव्हा त्यािा फतत व्यावहाचरक लाभ होतो असे नव्हे, तर 
त्याला मानचसक समाधान चमळाल्यासारखेही वाटते. बाजारामध्ये खरेदी करिाऱ्या एखाद्या 
चनम्नमध्यमवगीय स्त्रीिे चनरीक्षि केले, तर आपिालंा यािी सहजपिे खात्री पटेल. या स्त्रीहून वगेळ्या 
प्रकारिा स्वभाव असलेल्या द सऱ्या एखाद्या व्यततीला एखाद्या ऐचंिय स खापासून जेवढा आनंद चमळेल, 
तेवढा आनंद या स्त्रीला दोन सेंट वािचवल्याम ळे होत असतो. एखादा मन ष्ट्य आपल्या स्वभावरिनेतून 
उद्भविाऱ्या गरजानंा अन सरून चिया करीत असला तरि त्याला हे मानचसक समाधान चमळते असे नाही, 
तर आपल्याला वर साचंगतलेल्या कारिासाठी आवाहन करिाऱ्या कल्पना वािताना व ऐकतानाही त्याला 
ते समाधान चमळते. एकाचधकारशाही स्वभावाच्या मािसाला चनसगस म्हिजे चजच्याप ढे आपि शरिागती 
पत्करलीि पाचहजे अशी एक प्रबळ शतती आहे, असे विसन करिाऱ्या चविारधारेिे एक चवलक्षि आकर्षसि 
असते. प्रकवा, राजकीय घटनाचं्या परपीडक विसनामंध्ये ग ंतिाऱ्या भार्षिािेही त्याला असेि आकर्षसि 
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असते. अशा प्रकारच्या वािनािी वा श्रविािी जी कृती असते, चतच्यातून मानचसक समाधान चनमाि होते. 
हे साररूपाने प ढीलप्रमािे सागंता येईल : सवससाधारि व्यततीच्या बाबतीत व्यस्ट्ततचनि दृचष्टकोिातून 
पाचहले असता स्वभावरिनेिे कायस दोन प्रकारिे असते. व्यावहाचरक दृचष्टकोिातून त्याच्या दृष्टीने जे 
आवश्यक असेल ते त्याला करावयास लाविे हा एक प्रकार आचि आपल्या कृतीपासून त्याला मानचसक 
समाधानही चमळवनू देिे, हा द सरा प्रकार होय. 

 
सामाचजक प्रचियेमध्ये सामाचजक स्वभावािे जे कायस असते, त्या कायाच्या दृचष्टकोिातून आपि 

जर त्या सामाचजक स्वभावाकडे पाचहले, तर त्या स्वभावािे व्यततीच्या सबंंधात जे कायस असते त्याचवर्षयी 
केलेल्या चवधानापासून आपल्याला स रुवात करावी लागेल. ते चवधान असे : मानव सामाचजक पचरस्ट्स्र्तीशी 
समायोजन घडवनू आितो आचि त्याद्वारे तो चवचशष्ट स्वभाववैचशष्ट्यािंा चवकास घडवनू आितो. त्याला 
जी चिया करिे भाग असते, ती चिया करण्यािी इच्छा त्याच्यामागे चनमाि करण्यािे काम ही वैचशष्ट्ये 
करतात. जर चवचशष्ट समाजातील बह संख्य लोकाचं्या स्वभावािे म्हिजेि सामाचजक स्वभावािे समायोजन 
व्यततीला त्या समाजात कराव्या लागिाऱ्या वस्त चनि कामाबंरोबर अशा रीतीने होत असेल तर त्या 
लोकाचं्या उत्साहशततींना अशा पितींना आकार चदला जातो की ज्या पिती त्या उत्साहशततींना त्या 
समाजािे कायस िालू राहण्याच्या दृष्टीने अपचरहायस असलेल्या उत्पादकशततींमध्ये रूपातंचरत करतात. 
आपि प न्हा एकदा कामािे उदाहरि घेऊ या. आपली बह तेक उत्साहशतती कामाच्या चदशनेे प्रवाहबि 
व्हावी, अशी आपल्या आध चनक उद्योगव्यवस्रे्िी अपेक्षा आहे. लोक जर केवळ बाह्य दडपिामं ळेि काम 
करीत असते, तर त्यानंा काय करिे भाग आहे आचि त्यानंा काय करिे आवडेल, या दोन गोष्टींमध्ये बराि 
संदभस चनमाि झाला असता आचि त्यािंी कायसक्षमता कमी झाली असती. तर्ाचप स्वभावािे समाजाच्या 
अपेक्षाबंरोबर गचतशील समायोजन झाल्याम ळे मानवी उत्साहशतती संघर्षस चनमाि करण्याऐवजी अशा 
रूपामंधून आकारबि होते, की जी रूपे चवचशष्ट स्वरूपाच्या आर्थर्क गरजानंा अन सरून चिया करण्याला 
उते्तजन देतात. अशा रीतीने आध चनक मानव चजतके कठोर पचरश्रम करीत असतो, चततके पचरश्रम 
करण्यािी त्याच्यावर सतती झालेली नसते; काम करण्याच्या आंतचरक अचनवायसतेनेि तो काम करीत 
असतो. आम्ही त्याला असलेल्या मानसशास्त्रीय महत्त्वाच्या संदभात त्यािे चवश्लेर्षि करण्यािा प्रयत्न केला 
आहे. प्रकवा, उघड अशा अचधकारशाह्यािंी आज्ञा पाळण्याऐवजी मानवाने सद्सचद्ववके व कतसव्यब िी या 
स्वरूपािी एक आंतचरक अचधकारशाही चनमाि केली आहे. त्याच्यावर चनयंत्रि ठेवण्यािे काम ही 
अचधकारशाही चजततया प्रभावी रीतीने करते, चतततया प्रभावी रीतीने हे काम कोितीही बाह्य अचधकारशाही 
केव्हाही करू शकली नसती. द सऱ्या शब्दातं सागंावयािे झाले तर सामाचजक स्वभाव बाह्य अपेक्षािें 
आंतरीकरि करतो आचि अशा रीतीने मानवी उत्साहशततीला चवचशष्ट आर्थर्क व सामाचजक व्यवस्रे्िे कायस 
पार पाडण्याच्या कामाला ज ंपतो. 

 
आपि पाचहलेि आहे की एकदा का चवचशष्ट गरजािें एका स्वभावरिनेत रूपातंर झाले की या 

गरजाशंी चमळतेज ळते असे कोितेही वतसन हे एकसमयावच्छेदेकरून मानचसक दृष्ट्या समाधानकारक 
आचि भौचतक यशाच्या दृष्टीने व्यवहारोपयोगी ठरते. जोपयंत एखादा समाज व्यततीला ही दोन्ही समाधाने 
एकसमयावच्छेदेकरून देत असतो, तोपयंत आपल्यासमोर एक अशी स्ट्स्र्ती असते की चजच्यामध्ये 
मानसशास्त्रीय शतती समाजरिनेला एकजीव करीत असतात. परंत  लौकर म्हिा वा उचशरा म्हिा तेरे् एक 
तफावत चनमाि होतेि. नवी आर्थर्क पचरस्ट्स्र्ती चनमाि झालेली असली तरी परंपरागत स्वभावरिना 
अजूनही अस्ट्स्तत्वात असते आचि त्या नव्या आर्थर्क पचरस्ट्स्र्तीच्या दृष्टीने याप ढे परंपरागत स्वभाववैचशष्ट्ये 
उपय तत ठरिार नसतात. लोक आपल्या स्वभावरिनेला अन सरून चिया करण्यास प्रवृत्त होतात, परंत  या 
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चिया एक तर त्याचं्या अर्सप्राप्तीच्या उद्योगातील प्रत्यक्ष अडर्ळे ठरतात, प्रकवा आपल्या ‘स्वभावा’ ला 
अन सरून त्यानंा चिया करू देतील अशी स्र्ाने प्राप्त करण्यािी प रेशी संधी त्यानंा चमळत नाही. आम्हालंा 
काय अचभपे्रत आहे यािे एक उदाहरि म्हिजे ज न्या मध्यमवगांिी स्वभावरिना होय. जेरे् वगीय र्र पके् 
आहेत, अशा जमसनीसारख्या देशातूंन हे चवशरे्षत्वाने आढळते. आध चनक उद्योगव्यवस्रे्मध्ये प ढाकार, 
जोखीम पत्करण्यािी तयारी, आिमकता इ. नव्या ग िानंा त लनात्मक दृष्ट्या अचधक महत्त्व आल्याम ळे 
ज न्या मध्यमवगात आढळिाऱ्या चमतव्यय, काटकसर, शकेंखोरपिा इ. ग िािें महत्त्व कमी होऊ लागले. 
छोटे द कानदार वगैरेंच्या बाबतीत अजूनही हे ज ने ग ि मौल्यावान मानले जात होते. परंत  ज्या प्रमािात हे 
ज ने ग ि मौल्यवान मानले जात होते, त्या प्रमािात अशा प्रकारिे उद्योग चनमाि होण्यािी शतयता कमी 
होत असे. ती इतकी कमी होत असे, की ज न्या मध्यमवगातील लोकािंी फतत र्ोडी म लेि आपली आर्थर्क 
उचद्दष्टे गाठण्यासाठी आपल्या स्वभाववैचशष्ट्यािंा यशस्वी रीत्या ‘उपयोग करू’ शकत असत. या वगातील 
म लािें पालनपोर्षिि अशा पितीने झालेले होते की ज्याम ळे एके काळी आपल्या वगाच्या सामाचजक 
स्ट्स्र्तीशी ज ळत असलेली अशी स्वभाववैचशष्ट्ये त्याचं्यामध्ये चनमाि झालेली होती. परंत  आर्थर्क 
बाबतीतील घडामोडी स्वभावात घडून येिाऱ्या बदलापेक्षा अचधक वगेाने घडत होत्या. आर्थर्क व 
मानसशास्त्रीय उत्िातंीमध्ये घडलेल्या या तफावतीिा पचरिाम म्हिून एक अशी पचरस्ट्स्र्ती चनमाि झाली, 
की ज्या पचरस्ट्स्र्तीमध्ये येरू्न प ढे व्यततीला नेहमीच्या आर्थर्क चिया करून आपल्या मानचसक गरजा 
भागचवण्यािी शतयता उरली नाही. परंत  या गरजा अस्ट्स्तत्वात तर होत्याि आचि त्याम ळे एखाद्या अन्य 
मागाने त्यािंी पूतसता करिे आवश्यक होते. आपल्या स्वतःच्या फायद्यासाठी स्वतःप रती संक चित धडपड 
करिे, हे आतापावतेो चनम्नमध्यम वगािे स्वभाववैचशष्ट्य होते. परंत  आता या धडपडीिे स्वरूप वैयस्ट्ततक 
पातळीवरून राष्ट्रीय पातळीवर स्र्लातंचरत झाले. आजवर खाजगी स्पधेच्या लढाईत वापरले जािारे 
परपीडनात्मक आवगे देखील आचंशक रीत्या सामाचजक व राजकीय के्षत्रातं स्र्लातंचरत झाले आचि 
आंचशक रीत्या वैफल्याम ळे तीव्र झाले. चशवाय, मयादा घालिाऱ्या घटकामंधून म तत झाल्याम ळे हे आवगे 
राजकीय छळ व य ि या कृत्याचं्या माधमातून पूती शोधू लागले. अशा रीतीने समग्र पचरस्ट्स्र्तीिा 
वैफल्यकारक ग िधमांतून चनमाि झालेल्या सतंापाबरोबर मानसशास्त्रीय शततींिे चमश्रि झाले. या 
मानसशास्त्रीय शततींनी वतसमान समाजव्यवस्रे्ला दृढ करण्याऐवजी स्वतःला एका स रंुगािे स्वरूप प्राप्त 
करून चदले. लोकशाही समाजािी परंपरागत राजकीय व आर्थर्क रिना नष्ट करण्यािी इच्छा असलेल्या 
गटाकंडून हा स रंुग वापरला जािार होता. 

 
सामाचजक स्वभावािी जडिघडि करण्याच्या बाबतीत शकै्षचिक प्रचियेकडून कोिती भचूमका पार 

पाडली जाते, याचवर्षयी आम्ही काही बोललो नाही. परंत  अनेक मानसशास्त्रज्ञाचं्या दृष्टीने लहान म लाला 
प्रारंभीच्या काळात चशक्षि देण्याच्या पिती आचि वाढत्या म लासाठी वापरली जािारी शकै्षचिक तंते्र हे 
स्वभावाच्या चवकासामागिे कारि असल्यािे चदसते. या वस्त स्ट्स्र्तीच्या संदभात या म द्द्यावर काही 
अचभप्राय व्यतत करिे उचित ठरेल, असे वाटते. पचहल्या प्रर्म आपल्याला चशक्षि या संजे्ञने अचभपे्रत आहे, 
हे आपि स्वतःलाि चविाराव.े चशक्षिािी व्याख्या अनेक प्रकारानंी करिे शतय आहे. परंत  त्याच्याकडे 
सामाचजक प्रचियेच्या दृचष्टकोिातून पाहण्या चिया काहीशी प ढीलप्रमािे असेल, असे वाटते. आपल्या 
उत्तर आय ष्ट्यात मािसाला समाजामध्ये जी भचूमका पार पाडावयािी असते ती भचूमका पार पाडण्यास 
त्याला पात्र बनचविे, हे चशक्षिािे सामाचजक कायस आहे. म्हिजेि, सामाचजक स्वभावाशी चमळता ज ळता 
बनेल असा त्याच्या स्वभावाला आकार देिे, त्याच्या सामाचजक भचूमकेच्या गरजाशंी त्याच्या इच्छा 
चमळत्याज ळत्या असतील असे पाहिे, हे चशक्षिािे सामाचजक कायस आहे. कोित्याही समाजािी 
चशक्षिव्यवस्र्ा ही या कायाकडून चनचश्चत केली जात असते. म्हिूनि आपि शकै्षचिक प्रचियेच्या साहाय्याने 
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समाजरिनेिे प्रकवा समाजातील व्यततींच्या व्यस्ट्ततमत्वाच्या रिनेिे स्पष्टीकरि करू शकत नाही. परंत  
चवचशष्ट समाजातील सामाचजक व आर्थर्क रिनेमधून चनमाि होिाऱ्या गरजाचं्या साहाय्याने आपल्याला 
चशक्षिव्यवस्रे्िे स्पष्टीकरि द्याव े लागते. तर्ाचप, चशक्षिाच्या पिती ज्या प्रमािात व्यततीला इष्ट तो 
आकार देिाऱ्या यंत्रिा म्हिून काम करतात, त्या प्रमािात त्या पितींना कमालीिे महत्व असते. त्या 
पिती म्हिजे एक असे साधन असल्यािे मानिे शतय आहे, की ज्या साधनाम ळे सामाचजक अपेक्षािें 
व्यस्ट्ततगत ग िधमांमध्ये रूपातंर होते. शकै्षचिक तंते्र हे काही चवचशष्ट प्रकारच्या स्वभावािे कारि नसते. 
परंत  ज्याचं्याम ळे स्वभावािी जडिघडि होते त्या यंत्रिाचं्यापकैी एक यंत्रिा, हे त्या शकै्षचिक तंत्रािें 
स्वरूप असते. या अर्ाने शकै्षचिक पितींिे ज्ञान आचि आकलन हा चियाशील समाजाच्या समग्र 
चवश्लेर्षिािा एक महत्त्वपूिस घटक ठरतो. 

 
आम्ही न कतेि जे काही म्हटले, ते समग्र शकै्षचिक प्रचियेच्या एका चवचशष्ट घटकाला म्हिजेि 

क ट ंबाला देखील लागू पडते.म लािे प्रारंभीिे अन भव त्याच्या स्वभावरिनेच्या जडिीघडिीवर चनिायक 
प्रभाव टाकतात, हे फ्रॉईडने दाखवनू चदले आहे. हे जर खरे असेल तर ज्या लहान म लािा चकमान आपल्या 
संस्कृतीमध्ये समाज जीवनाशी जवळजवळ सबंंधि येत नाही, त्या समाजजीवनाकडून त्याच्या स्वभावाला 
आकार चदला जातो, हे कोडे कसे बरे सोडवावयािे? त्यािे उत्तर असे : व्यस्ट्ततचनहाय आढळिारी चवचशष्ट 
रूपातंरे बाजूला ठेवली, तर आईवडील ज्या समाजात रहात असतात, त्या समाजािी शकै्षचिक प्रचतरूपे ते 
म लाला लागू करतात. एवढेि नव्हे तर आपल्या स्वतःच्या व्यस्ट्ततमत्वामंध्येही ते आपल्या समाजाच्या वा 
वगाच्या सामाचजक स्वभावािे प्रचतचनचधत्व करीत असतात. आपि ज्याला समाजािे मानसशास्त्रीय 
वातावरि वा मनोवृत्ती म्हिू शकू, ते वातावरि वा मनोवृत्ती म लामध्ये उतरचवण्यािे काम आईवडील 
करतात. स्वतःच्या स्वरूपात, म्हिजे नेमतया याि मनोवृत्तीिे प्रचतचनधी या स्वरूपात, राहूनि त्यानंा हे 
करता येते. यासाठी त्यानंा वगेळे काही करण्यािी आवश्यकता नसते. अशा रीतीने क ट ंब हा समाजािा 
मानसशास्त्रीय प्रचतचनधी आहे, असे मानता येिे शतय आहे. 

 
चवचशष्ट समाजातील जीवनपितीकडून सामाचजक स्वभावाला आकार चदला जातो, हे सागंनू 

झाल्यानंतर गचतशील समायोजनाच्या समस्येचवर्षयी पचहल्या प्रकरिात मी जे काही साचंगतले आहे, त्यािी 
वािकाला आठवि करून देऊ इस्ट्च्छतो. समाजाच्या आर्थर्क व सामाचजक रिनेच्या गरजाकंडून मानवाला 
आकार चदला जातो, हे जरी खरे असले तरी मानवािी समायोजनशीलता काही अनंत नाही. ज्यािंी पूती 
अवश्य केलीि पाचहजे अशा काही शरीरशास्त्रीय गरजा असतात. एवढेि नव्हे, तर ज्यािंी तृप्ती करिे 
आवश्यक आहे आचि तशी तृप्ती केली नाही तर ज्याचं्यामधून चवचशष्ट प्रचतचिया चनमाि होतात, अशा काही 
मानसशास्त्रीय प्रवृत्तीही मानवामध्ये अंगभतू असतात. या प्रवृत्ती कोित्या? वृप्रिगत होण्यािी, चवकचसत 
होण्यािी आचि इचतहासाच्या ओघात मानवाने चवकचसत केलेल्या अंतःशततींना साकार करण्यािी प्रवृत्ती 
सवांत महत्त्वािी, असे चदसते. उदा. चनर्थमचतक्षम व िोखंदळ चविार करण्यािी आचि स्वतंत्र असे भावचनक 
व ऐंचिय अन भव घेण्यािी क्षमता. यापंैकी प्रत्येक अंतःशततीिे आपले स्वतःिे असे एक गचतशास्त्र असते. 
उत्िातंीच्या प्रचियेमध्ये एकदा का त्यािंा चवकास झाला, की आचवष्ट्कृत होण्याकडे त्यािंी प्रवृत्ती असते. या 
प्रवृत्तीिे दमन करिे वा चतला चवफल बनचविे शतय असते. परंत  अशा दमनािा पचरिाम म्हिून नव्या 
प्रचतचिया चनमाि होतात. चवशरे्षतः चवध्वसंक व सहजीवनात्मक आवगेाचं्या रिना चनमाि होतात. चवकचसत 
होण्यािी ही सवससामान्य प्रवृत्ती म्हिजे जीवशास्त्रीय प्रवृत्तीिी तत्सम अशी समानार्सक मानसशास्त्रीय प्रवृत्ती 
आहे. या सवससामान्य प्रवृत्तीिा पचरिाम म्हिून स्वातंत्र्यािी इच्छा आचि ज लमाचवर्षयी दे्वर्ष यासंारख्या 
चवचशष्ट प्रवृत्ती चनमाि होतात, असेही चदसते. कारि, कोित्याही प्रकारिा चवकास व्हावयािा झाला तर 
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स्वातंत्र्य ही मलूभतू अशी पूवसअट असते. चशवाय, स्वातंत्र्याच्या इच्छेने दमन केले जािे शतय आहे, ती 
व्यततीच्या जाचिवतूेन ल प्त होिे शतय आहे, परंत  तरीदेखील एका अंतःशततीच्या स्वरूपातील चतिे 
अस्ट्स्तत्व नाहीसे होत नाही. अशा दमनाबरोबर नेहमीि जाचिवतेील वा नेचिवतेील एक दे्वर्ष असल्यािे 
आढळते आचि त्याच्या माध्यमातून ती इच्छा आपले अस्ट्स्तत्व सूचित करते. 

 
आम्ही पूवी साचंगतले आहे त्यान सार न्याय व सत्या याचं्यासाठी धडपड करिे हा मानवी स्वभावािा 

एक अंगभतू चविारप्रवाह आहे, असे गृहीत धरावयास आपल्याजवळ आधारही आहे. अर्ात, स्वातंत्र्याच्या 
पे्ररिेिे जसे दमन व चवकृतीकरि केले जाऊ शकते, तसेि या धडपडीिेही दमन व चवकृतीकरि केले 
जाऊ शकते, असे गृहीत धरीत असताना आपि सैिास्ट्न्तक दृष्ट्या एका धोकादायक भमूीवर उभे असतो. 
ईिराशी सादृश्य असलेल्या स्वरूपात मानवािी चनर्थमती केली आहे या श्रिेने वा नैसर्थगक चनयमाच्या 
गृहीतकाने अशा चविारप्रवाहाचं्या अस्ट्स्तत्वािे स्पष्टीकरि करिाऱ्या धार्थमक वा तत्त्वज्ञानात्मक गृहीतकािंा 
आपि आधार घेऊ शकलो असतो, तर आपले काम अचधक सोपे झाले असते. परंत  आपि आपल्या 
य स्ट्ततवादाला अशा प्रकारच्या स्पष्टीकरिानंी प ष्टी देऊ शकत नाही. न्याय व सत्य याचं्यासाठी केल्या 
जािाऱ्या या धडपडीिी कारिमीमासंा करण्यािा आमच्या मते एकि मागस आहे आचि तो म्हिजे मानवाच्या 
समग्र इचतहासािे सामाचजक व वैयस्ट्ततक पातळ्यावंरून चवश्लेर्षि करिे, हा होय. मग आपल्याला असे 
आढळून येते की जो जो द बसल आहे त्याच्या त्याच्या दृष्टीने न्याय व सत्य ही त्यािे स्वतःिे स्वातंत्र्य व 
चवकास याचं्यासाठी केल्या जािाऱ्या लढाईतील सवांत महत्त्वािी शसे्त्र असतात. मानवजातीच्या बह ताशं 
घटकानंा आपल्या संपूिस इचतहासामध्ये आपल्यावर ज लूम करू शकिाऱ्या व आपले शोर्षि करू शकिाऱ्या 
आचि आपल्याहून अचधक प्रबळ असलेल्या अशा समूहापंासून आपले रक्षि करण्यासाठी झगडाव ेलागले 
आहे, ही वस्त स्ट्स्र्ती जरी बाजूला ठेवली, तरी प्रत्येक मन ष्ट्य देखील आपल्या लहानपिी द बसलता हेि 
ज्यािे वैचशष्ट्य असते अशा एका कालखंडातून जात असतो. द बसलतेच्या या स्ट्स्र्तीमध्ये न्याय व सत्य 
याचं्या जाचिवसेारखी स्वभाववैचशष्ट्ये चवकचसत होतात आचि एकूि मानवालाि सवससाधारि ठरतील अशा 
अंतःशततींमध्ये त्यािें रूपातंर होते, असे आम्हालंा वाटते. त्याम ळे आपि प ढील स्ट्स्र्तीजवळ येऊन पोितो 
: स्वभावाच्या चवकासाला जीवनाच्या मलूभतू पचरस्ट्स्र्तींकडून आकार चदला जातो आचि जीवशास्त्रीय 
दृष्ट्या चनधाचरत असा काही मन ष्ट्यस्वभाव नसतो, हे जरी खरे असले, तरी मानवी स्वभावामध्ये त्यािे 
स्वतःिे असे एक गचतशास्त्र असते आचि सामाचजक प्रचियेच्या उत्िातंीमधील एक चियाशील घटक हे 
त्यािे स्वरूप असते. या मानवी गचतशास्त्रािे नेमके स्वरूप काय आहे, हे मानसशास्त्रीय पचरभारे्षत स्पष्टपिे 
सागंिे अद्याचप आम्हालंा जमलेले नसले तरी आपि त्यािे अस्ट्स्तत्व मान्य केलेि पाचहजे. जीवशास्त्रीय व 
आध्यास्ट्त्मक संकल्पनामंधील ि का टाळण्याच्या प्रयत्नात आपि चतततयाि गंभीर अशा एका द सऱ्या 
ि कीला बळी पडता कामा नये. समाजशास्त्रीय सापेक्षतावाद ही ती िूक असून या सापेक्षतावादामध्ये मन ष्ट्य 
हे फतत कळसूत्री बाह ले असते आचि सामाचजक पचरस्ट्स्र्तीच्या दोऱ्यानंी त्याला नािवले जाते. स्वातंत्र्य व 
स ख याचंवर्षयीिे मानवािे अचवच्छेद्य हक् हे मानवाच्या अंगभतू ग िधमावर अचधचित असतात. त्यािी 
जगण्यािी, चवकचसत होण्यािी आचि ऐचतहाचसक उत्िांतीच्या प्रचियेमध्ये आपल्या चठकािी चवकचसत 
झालेल्या अंतःशततींना आचवष्ट्कृत करण्यािी त्यािी धडपड, हा तो ग िधमस होय. 

 
प्रस्त त प स्तकात अंगीकारलेला मानसशास्त्रीय दृचष्टकोि आचि फ्रॉईडिा मानसशास्त्रीय दृचष्टकोि 

याचं्यामधील अत्यंत महत्त्वपूिस भेदािंा या चठकािी आम्ही प न्हा चनदेश करू शकतो. भेदाच्या पचहल्या 
म द्द्यािे चवविेन पचहल्या प्रकरिात चवस्तृत स्वरूपात केले आहे. त्याम ळे येरे् त्यािा फतत संचक्षप्त चनदेश 
करिेि आवश्यक आहे. मानवी स्वभाव हा म ख्यतः ऐचतहाचसक दृष्ट्या अचभसचंहत आहे, या दृष्टीने आम्ही 
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त्याच्याकडे पाहतो. अर्ात आम्ही जीवशास्त्रीय घटकािें महत्त्व कमी करू इच्छीत नाही आचि हा प्रश्न 
सासं्कृचतक घटक चवरुि जीवशास्त्रीय घटक या पचरभारे्षत अिूकपिे माडंिे शतय आहे, यावरही आमिा 
चविास नाही. द सरी गोष्ट अशी : मानव हा एक पदार्स आहे, एक बंचदस्त व्यवस्र्ा आहे या दृष्टीने 
त्याच्याकडे पाहिे, चनसगाने त्याला शरीरशास्त्रीय दृष्ट्या अचभसंचहत अशा काही पे्ररिा प्रदान केल्या आहेत 
असे मानिे आचि त्याच्या स्वभावािा चवकास म्हिजे या पे्ररिािंी तृप्ती वा वैफल्य याचं्यातून चनमाि 
झालेली प्रचतचिया आहे असा अन्वयार्स लाविे, हा फ्रॉईडिा महत्त्वािा चसिातं आहे. याउलट, जग, 
लोक, चनसगस आचि स्वतः या सवांबरोबरिे मानवािे नाते समजून घेिे, हा मानवी व्यस्ट्ततमत्वाकडे 
पाहण्यािा मूलभतू दृचष्टकोि आहे, असे आमिे मत आहे. मानव हा प्राम ख्याने एक सामाचजक प्रािी आहे, 
असे आम्ही मानतो. मानव हा प्राम ख्याने स्वयपूंिस आहे आचि आपल्या सहजपे्ररिात्मक गरजा 
भागचवण्यासाठी त्याला फतत गौि रीतीने इतरािंी आवश्यकता असते, असे जे फ्रॉईडने मानले आहे, ते 
आम्हालंा मान्य नाही. या अर्ाने आम्ही असे मानतो, की व्यस्ट्ततगत मानसशास्त्र हे मूलतः सामाचजक 
मानसशास्त्र असते. प्रकवा, सचलव्हनच्या शब्दातं सागंावयािे तर ते व्यततीव्यततींमधील संबंधािें मानसशास्त्र 
असते. व्यततीिी जगाबरोबरिी चवचशष्ट प्रकारिी संबिता ही मानसशास्त्रािी म ख्य समस्या आहे. स या 
स या अशा सहजपे्ररिात्मक इच्छािंी तृप्ती वा वैफल्य ही ती समस्या नव्हे. मानवाच्या सहज पे्ररिात्मक 
इच्छाचं्या बाबतीत काय घडते ही समस्या म्हिजे मानवाच्या जगाबरोबरच्या संबधंािी जी समग्र समस्या 
आहे, चतिा एक भाग आहे, या दृष्टीने आपि चतच्याकडे पाचहले पाचहजे. ती आंचशक समस्या हीि मानवी 
व्यस्ट्ततमत्वािी एकमेव समस्या आहे, या दृष्टीने चतच्याकडे पाहता कामा नये. म्हिूनि, आमच्या 
दृचष्टकोिान सार व्यततीिे इतराबंरोबरिे जे संबधं असतात, त्याचं्या भोवती कें चित झालेल्या पे्रम, दे्वर्ष, 
हळ वारपिा, सहजीवन यासंारख्या गरजा व इच्छा हीि मूलभतू अशी मानसशास्त्रीय घटना आहे. याउलट, 
फ्रॉईडच्या दृष्टीने त्या गरजा व इच्छा म्हिजे सहजपे्ररिात्मक गरजािें वैफल्य वा तृप्ती यािंा केवळ गौि 
असा पचरिाम असतो. 

 
स्वभावशास्त्राच्या समस्यािंा चविार करताना फ्रॉईडिी जीवशास्त्रीय अचभम खता आचि आमिी 

स्वतःिी सामाचजक अचभम खता याचं्यातील फरकाला चवशरे्ष महत्व आहे. अन्नभक्षि व मलोत्सजसन या 
प्रचिया करीत असताना लहान मलू तर्ाकचर्त कामके्षत्राचं्या चठकािी (म ख आचि ग दद्वार या चठकािी) 
स खािा अन भव घेत असते, असे फ्रॉईडने आचि त्याच्या संशोधनाचं्या आधारे अ ॅब्राहम, जोन्स व इतरानंी 
गृहीत धरले होते. तसेि, प्रमािापेक्षा अचधक उते्तजना, वैफल्य वा व्यस्ट्ततत्वरिनेम ळेि तीव्र बनलेली अशी 
संवदेनशीलता याचं्याम ळे ही कामके्षते्र उत्तरआय ष्ट्यात आपले कामपे्ररिात्मक स्वरूप चटकवनू ठेवतात. 
याउलट, सवससाधारि चवकासाच्या ओघामध्ये जननेंचियके्षत्राला प्राधान्याने महत्त्व यावयास हव े होते, 
असेही त्यानंी गृहीत धरले होते. असेही गृहीत धरण्यात आले होते, की जननेंचियपूवस पातळीवरील या 
कें िीकरिाम ळे स्वभावरिनेत भाग बनिारी उदात्तीकरिे व प्रचतचियािंी चनर्थमती घडून येते. उदा – 
एखाद्या मािसाच्या चठकािी पैशािी वा इतर वस्तंूिी बित करण्यािी पे्ररिा असू शकेल; कारि 
मलचवसजसन न करता मल रोखून धरण्याच्या अबोध इच्छेिे तो उदात्तीकरि करीत असतो. प्रकवा, एखादा 
मन ष्ट्य प्रत्येक गोष्ट द सऱ्या कोिाकडून तरी चमळचवण्यािी अपेक्षा बाळगीत असेल आचि आपल्या स्वतःच्या 
प्रयत्नािे फळ म्हिून ती गोष्ट चमळचवण्यािी त्यािी इच्छा नसेल; कारि, भरचवले जाण्याच्या अबोध इच्छेने 
तो पे्रचरत झालेला असतो आचि तो या इच्छेिे मदत, ज्ञान इ. चमळचवण्याच्या इच्छेच्या स्वरूपात 
उदात्तीकरि करीत असतो. 
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फ्रॉईडिी चनरीक्षिे फार महत्त्वािी आहेत, परंत  त्याने जे स्पष्टीकरि चदले ते मात्र ि कीिे आहे. 
त्याने ‘म खप्रधान’ व ‘ग दद्वारप्रधान’ स्वभाववैचशष्ट्यािें चनस्ट्ष्ट्िय व तकस चवसंगत स्वरूप अिूकपिे पाचहले. 
अशा प्रकारच्या इच्छा व्यस्ट्ततमत्त्वाच्या सवस के्षत्रानंा व्यापतात, मािसाच्या लैं चगक, भावचनक व बौचिक 
जीवनाला व्यापतात आचि त्या त्याच्या सवस चियानंा आपल्या रंगात रंगचवतात, हेही त्याने पाचहले. परंत  
स्वभाववैचशष्ट्ये व कामके्षते्र याचं्यामध्ये कायसकारिसबंंध मानताना त्याने िूक केली. कारि, प्रत्यक्षात जे 
आहे, त्याच्या नेमके उलटे त्याने मानले. पे्रम, संरक्षि, ज्ञान, भौचतक वस्तू इ. पकैी आपल्याला जे जे 
चमळवायिे असेल, ते ते आपि स्वतः चनस्ट्ष्ट्िय राहून स्वबाह्य अशा एखाद्या उगमस्र्ानाकडून चमळाव,े अशी 
इच्छा म लाच्या स्वभावात चवकचसत होते, ती त्याच्या इतराबंरोबरच्या अन भवािंी प्रचतचिया म्हिून. या 
अन भवामं ळे भीतीने त्यािी आपल्या स्वतःच्या सामर्थयाबद्दलिी भावना द बसल झाली, त्यािी प ढाकारवृत्ती व 
आत्मचविास चवकलागं झाले, वैरभावना चवकचसत झाली व चतिे दमन करण्यात आले आचि त्याि वळेी 
त्याच्या वचडलानंी व आईने शरिागतीच्या अटीवर पे्रम वा काळजी देऊ केली, तर अशा प्रकारच्या 
भावप ंजाम ळे एक अशी प्रवृत्ती चनमाि होते, की चजच्यामध्ये जो चियाशील प्रभ त्व सोडून देतो आचि सवस 
उत्साहशतती एखाद्या बाह्य उगमस्र्ानाकडे वळचवल्या जातात; सरतेशवेटी सवस इच्छािंी पूती त्या 
उगमस्र्ानाकडूनि केली जािार असे वाटत असते. ही प्रवृत्ती अशा प्रकारिे मनोचवकारात्मक स्वरूप 
धारि करते; कारि, अशा मािसाला आपल्या इच्छा साकार करण्यािा फतत हा एकि मागस असतो. 
आपल्याला भरवले जाव,े आपली श श्र र्षा केली जावी इ. सारखी स्वप्ने वा कल्पना नेहमी या लोकाचं्या 
मनात चनमाि होतात, यािे कारि म्हिजे तोंड हे इचंिय स्वतः या स्वीकारकारक प्रवृत्तीच्या आचवष्ट्काराला 
द सऱ्या कोित्याही इचंियापेक्षा अचधक साहाय्य करते, ही वस्त स्ट्स्र्ती होय. परंत  म खप्रधान संवदेना हे 
काही या प्रवृत्तीिे कारि नव्हे; तो जगाकडे पाहण्याच्या प्रवृत्तीिा शरीराच्या भारे्षतील आचवष्ट्कार आहे. 

 
‘ग दद्वारप्रधान’ मािसालाही हेि लाग ू पडते. आपल्या चवचशष्ट अन भवाचं्या आधारे हा मन ष्ट्य 

‘म खप्रधान’ मािसापेक्षा इतरापंासून अचधक प्रमािात चनवृत्त झालेला असतो. तो स्वतःला एक स्वायत्त व 
स्वयंपूिस व्यवस्र्ा बनवनू स रचक्षतता शोधतो आचि पे्रम वा द सरी कोितीही बचहगामी प्रवृत्ती म्हिजे आपल्या 
स रचक्षततेला एक धमकी आहे, असे त्याला वाटते. आता हे खरे आहे, की अनेक उदाहरिातूंन या प्रवृत्ती 
पचहल्यादंा अन्नभक्षि प्रकवा मलचवसजसन याचं्या सबंंधात चवकचसत होतात. लहान म लाच्या प्रारंभीच्या 
जीवनात याि त्याच्या प्रम ख कृती असतात. तसेि, या चिया म्हिजे ज्याच्यामधून आईवचडलाकंडून पे्रम वा 
ज लूम आचि म लाकडून चमत्रत्व वा अवज्ञा व्यतत होते, असे प्रम ख के्षत्र आहे. तर्ाचप, एखाद्या मािसाच्या 
स्वभावात अशा प्रकारच्या प्रवृत्ती स्ट्स्र्र होण्याला कामके्षत्राचं्या बाबतीतील प्रमािापेक्षा अचधक उते्तजना 
आचि वैफल्य या गोष्टी स्वतःहून कारिीभतू होत नाहीत. लहान म लाला अन्नभक्षि आचि मलचवसजसन या 
बाबतीत काही स खद संवदेना अन भवाला येतात, हे खरे आहे. परंत  स्वभावािा चवकास होण्याच्या दृष्टीने या 
स खानंा महत्त्व प्राप्त होत नाही. अर्ात, ती स खे जर समग्र स्वभावरिनेमध्ये रूजलेल्या प्रवृत्तींिे शारीचरक 
पातळीवरून प्रचतचनचधत्व करीत असतील तर गोष्ट वगेळी. 

 
आपल्या आईिे चबनशतस पे्रम आपल्याला चमळेल असा चविास ज्या म लाला वाटत असतो, त्याच्या 

दृष्टीने स्तनपानामध्ये आकस्ट्स्मक रीत्या खंड पडला, तरी कोित्याही प्रकारिे गंभीर असे स्वभावशास्त्रीय 
पचरिाम होिार नाहीत. याउलट, ज्या म लाला आईच्या पे्रमािी खात्री वाटत नसते ते मूल स्तनपानाच्या 
प्रचियेमध्ये चवशरे्ष असे कोितेही अडर्ळे आलेले नसले तरी ‘म खप्रधान’ स्वभाववैचशष्ट्ये प्राप्त करण्यािी 
शतयता असते. उत्तर-आय ष्ट्यात ‘म खप्रधान’ प्रकवा ‘ग दद्वारप्रधान’ कल्पना प्रकवा शारीचरक संवदेना 
स्वतःमधून सूचित होिाऱ्या शारीचरक स खाम ळे वा या स खािे काही गूढ उदात्तीकरि केल्याम ळे महत्त्वपूिस 
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ठरत नाहीत, तर त्याचं्यामध्ये अंतभूसत असलेल्या आचि त्याचं्यातून व्यतत होिाऱ्या जगाबरोबरच्या चवचशष्ट 
प्रकारच्या संबितेम ळेि महत्त्वपूिस ठरतात. 

 
केवळ या दृचष्टकोिातूनि फ्रॉइडिी स्वभावशास्त्रीय सशंोधने सामाचजक मानसशास्त्राच्या दृष्टीने 

फलप्रद ठरू शकतात. उदा:- ग दद्वारप्रधान स्वभाव हे य रोपमधील चनम्नमध्यमवगािे खास वैचशष्ट्ये आहे. 
हा स्वभाव मलचवसजसनाच्या बाबतीतील लहानपिच्या काही अन भवामं ळे घडून येतो असे आपि जोपयंत 
गृहीत धरतो, तोपयंत एखाद्या चवचशष्ट वगािा सामाचजक स्वभाव ग दद्वारप्रधान का असावा, हे समजण्यािे 
कोितेही गमक आपल्याला चमळू शकत नाही. परंत  तो स्वभाव म्हिजे इतराबंरोबरच्या संबितेिे एक रूप 
असून ते स्वभावरिनेत रुजलेले असते व बाह्य जगाबरोबरच्या अन भवातून चनमाि झालेले असते हे आपि 
जािनू घेतले, तर चनम्नमध्यमवगाच्या समग्र जीवनपितीतून, त्यािा संक चितपिा, एकाकीपिा व 
वैरभावना यातूंन, या प्रकारच्या स्वभावरिनेिा चवकास का होतो, हे जािनू घेण्यािी एक चकल्ली आपल्याला 
सापडते. [आम्ही स्वतः जो अन्वयार्स लावला आहे, त्याच्याशी काही बाबतीत समान असलेल्या पचरभारे्षत फ्रॉइडच्या स्वभावशास्त्रीय सशंोधनािंी 
प नमांडिी करण्यािा प्रयत्न एफ. अलेतझाडंर यानंी केला आहे. (पहा-एफ. अलेतझाडंर, ‘चद इन्फ्ल एन्स ऑफ सायकॉलॉचजकल फॅतटसस अपॉन 
गॅस्रो-इंटेस्ट्स्टनल चडस्टबसन्सेस,’ सायको अ ॅनॅलीचटक क्वाटसली, खंड १५, १९३४) त्यािंी मते हे फ्रॉईडच्या मताहूंन प ढे टाकलेले पाऊल आहे, हे 
खरे आहे; परंत  मूलतः जीवशास्त्रीय अशा अचभम खतेवर मात करण्यात ते यशस्वी झालेले नाहीत; तसेि, व्यततीव्यततींमधील नाती म्हिजे या 
‘जननेंचियपूवस’ पे्ररिािें अचधिान व अंतस्तत्त्व असते, हे पूिसपिे ओळखण्यातही ते यशस्वी झालेले नाहीत.] 

 
भेदािा चतसरा महत्त्वपूिस म द्दा आधीच्या म द्द्याशंी जवळून चनगचडत आहे. सहजपे्ररिावादी 

अचभम खता आचि मानवी स्वभाव द ष्ट आहे अशी पक्ी खात्री याचं्या आधारे मानवामधील सवस ‘ध्येयवादी’ 
पे्ररिा म्हिजे कोित्या तरी ‘क्ष ि’ गोष्टीिा पचरिाम आहेत, असे मानण्याकडे फ्रॉइडिा कल होता. त्याने 
केलेले न्यायब िीिे स्पष्टीकरि हे यािे उदाहरि म्हिनू घेता येईल. आपल्यापेक्षा ज्याच्याकडे अचधक 
काही तरी आहे त्याच्याचवर्षयी वाटिाऱ्या मूळच्या मत्सरािे फचलत म्हिजे न्यायब िी, असे त्यािे 
स्पष्टीकरि आहे. आम्ही पूवी दाखचवले आहे त्यान सार सत्य, न्याय, स्वातंत्र्य यासंारखी ध्येये अनेकदा 
केवळ वातप्रिार वा चमर्थयासामर्सने या स्वरूपात असतात, हे खरे आहे. परंत  ही ध्येये अस्सल पे्ररिाचं्या 
स्वरूपातही असू शकतात आचि या पे्ररिा म्हिजे गचतशील घटक आहेत या स्वरूपात त्यािें चवविेन न 
करिारे कोितेही चवश्लेर्षि हेत्वाभासात्मक ठरते. या ध्येयानंा आध्यास्ट्त्मक स्वरूप नसते; तर ती मानवी 
जीवनाच्या पचरस्ट्स्र्तीमध्ये रुजलेली असतात आचि त्याि दृचष्टकोिातून त्यािें चवश्लेर्षि करिे शतय 
असते. ध्येयामं ळे चमळिारी पे्ररिा व त्याचं्याशी चनगचडत असलेल्या नैचतक समस्या यािें अध्ययन करिे, हे 
एक अन भवाचधचित शास्त्र या नात्याने मानसशास्त्रािे काम आहे. तसेि, त्याद्वारे अशा बाबतींत आपल्या 
चविारप्रचियेला अन भवावर अचधचित नसलेल्या व आध्यास्ट्त्मक स्वरूपाच्या घटकापंासून म तत करिे, हेही 
मानसशास्त्रािे काम आहे. कारि, हे घटक आपल्या परंपरागत चवविेनपितीम ळे प्रश्नािें स्वरूप अस्पष्ट 
करून टाकीत असतात. 

 
शवेटी, भेदािा आिखी एक म द्दा चनर्थदष्ट केला पाचहजे. तो उिीव व चवप लता याचं्या मानसशास्त्रीय 

घटनामंधील भेदाशी चनगचडत आहे. मानवी अस्ट्स्तत्वािी आचदम पातळी ही उचिवनेे य तत असते. द सऱ्या 
कोित्याही कृतीच्या आधी ज्यािंी अवश्यपिे पूती केलीि पाचहजे, अशा काही गरजा असतात. जेव्हा या 
प्रार्चमक गरजाचं्या पूतीनंतर मानवाजवळ वळे व उत्साहशतती उरते, तेव्हाि संस्कृती चवकचसत होऊ 
शकते आचि चतच्याबरोबरि चवप लतेच्या घटनेबरोबर येिाऱ्या पे्ररिाही चवकचसत होतात. स्वतंत्र (वा 
उत्स्फूतस) चिया हे नेहमी चवप लतेबरोबर चनमाि होिारी घटनाि असते. फ्रॉईडिे मानसशास्त्र हे एक 
उचिविेे मानसशास्त्र आहे. द ःखदायक ताि दूर केल्याम ळे चनमाि होिारे समाधान म्हिजे स ख, अशी तो 
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स खािी व्याख्या करतो. पे्रम वा हळ वारपिा यासंारखी चवप लतेिी घटना त्याच्या चविारसरिीमध्ये 
प्रत्यक्षात कोितीि भचूमका पार पाडीत नाही. त्याने या प्रकारिी घटना गाळली एवढेि नव्हे, तर त्याने ज्या 
घटनेला म्हिजे लैं चगकतेला इतके महत्त्व चदले, त्या घटनेिेही त्याला मयाचदत स्वरूपािेि आकलन झाले 
होते. फ्रॉईडिी स खािी संपूिस व्याख्या पाचहली तर असे चदसते की फ्रॉईडने लैं चगकतेमध्ये फतत 
शरीराशास्त्रीय अचनवायसतेिा घटकि पाचहला आचि लैं चगक समाधान म्हिजे द ःखदायक तािापासून 
म ततता, असे मानले. चवप लतेतून चनमाि होिारी एक घटना या स्वरूपातील लैं चगक पे्ररिेला आचि 
तािापासून नकारात्मक म ततता हे ज्यािें अंतस्तत्त्व नाही, अशा उस्त्फूतस आनंदाच्या स्वरूपातील लैं चगक 
स खाला त्याच्या मानसशास्त्रात स्र्ानि नाही. 

 
प्रस्त त प स्तकाने संस्कृतीच्या मानवी अचधिानािे आकलन करण्यासाठी लागू केलेले अन्वयार्स 

लावण्यािे तत्त्व कोिते आहे या प्रश्नािे उत्तर देण्यापूवी ज्याचं्यापासून आमिे स्वतःिे तत्व चभन्न आहे, अशा 
अन्वयार्स लावण्याच्या म ख्य प्रवाहािें स्मरि करून देिे उपय तत ठरू शकेल. 

 
१)“मानसशास्त्रज्ञा”िा दृचष्टकोि हा दृचष्टकोि हे फ्रॉईडच्या चविारसरिीिे वैचशष्ट्य आहे. या 

दृचष्टकोिान सार सासं्कृचतक घटना या मानसशास्त्रीय घटकामंध्ये रूजलेल्या असतात. हे घटक सहज 
पे्ररिामंधून चनमाि होतात आचि स्वतः या पे्ररिावंर फतत कोित्या ना कोित्या प्रमािातील दमनाच्या 
माध्यमातूनि समाजािा प्रभाव पडत असते. अन्वयार्स लावण्यािी ही चदशा अन सरून फ्रॉईडपंर्ीय 
लेखकानंी भाडंवलशाही म्हिजे ग दद्वारप्रधान कामवादािे फचलत आहे आचि प्रारंभीच्या चिस्ती धमािा 
चवकास म्हिजे वचजलाचं्या प्रचतमेचवर्षयीिा सचंमश्रभावािा पचरिाम आहे, असे स्पष्टीकरि केले आहे. [या 
पितीच्या चवस्तृत चववेिनासाठी पहा—ई. फ्रॉम, 

 
Zur Entstehung des Christenedogmas, 
 
Psychoanalytischer, Verlag, Wien, 1931.] 
 
२)’अर्सशास्त्रज्ञा’िा दृचष्टकोि मातससने लावलेला इचतहासािा अन्वयार्स ि कीच्या पितीने लाग ू

करण्याच्या चियेतून हा दृचष्टकोि व्यतत होतो. या दृचष्टकोिान सार आत्मचनि स्वरूपािे आर्थर्क चहतसबंधं 
हे धमस व राजकीय कल्पना यासंारख्या सासं्कृचतक घटनेला कारिीभतू होतात. मातससच्या दृचष्टकोिािा 
आभास चनमाि करिाऱ्या अशा प्रकारच्या दृचष्टकोिावरून [हा दृचष्टकोि मातससच्या दृचष्टकोिािा अभास चनमाि करिारा आहे 
असे मी म्हितो, कारि तो मातससच्या चसिातंािा एका चवचशष्ट पितीने अन्वयार्स लावतो. भौचतक लाभासाठी जो प्रयत्न केला जातो, त्या प्रयत्नाच्या 
स्वरूपात असलेल्या आर्थर्क पे्ररिाकंडून इचतहासािे स्वरूप चनचश्चत केले जाते, असा मातससच्या चसिातंािा अर्स या दृचष्टकोिाने लावला आहे. 
मातससला जो अर्स खरोखर अचभपे्रत होता, तो या दृचष्टकोिात आढळत नाही. मातससला खरोखर अचभपे्रत असलेला अर्स असा : वेगवगेळ्या आर्थर्क 
प्रवृत्तींमध्ये पचरित होऊ शकिाऱ्या अशा वस्त चनि पचरस्ट्स्र्तीच्या स्वरूपात असलेल्या आर्थर्क पे्ररिाकंडून इचतहासािे स्वरूप चनचश्चत केले जाते. 
भौचतक सपंत्ती प्राप्त करण्यािी तीव्र इच्छा ही त्या प्रवृत्तींपैकी फतत एक प्रवतृ्ती असते. (हे पचहल्या प्रकरिात दाखवनू चदले होते.) ई. फ्रॉमच्या 
प ढील प स्तकात या समस्येिे चवस्तृत चववेिन आढळू शकेल- “Uber Methode and Anfgabe einer analytischen Sozialpsychologie,” 
Zeitsebrieft fur Sozialforechung, खंड १,१९३२, प.ृ २८ व प ढे. रॉबटस एस. लींड यािें नॉलेज फॉर व्हॉट? हे चववेिनही पहा ऑतस्फडस 
य चनव्हर्थसटी पे्रस, लंडन, १९३९, प्रकरि २.] प्रॉटेस्टंट परं् म्हिजे बजू्वाच्या चवचशष्ट आर्थर्क गरजावंरिा उपाय असून 
त्याहून अचधक काही नाही, असे स्पष्टीकरि करण्यािा प्रयत्न एखाद्याला करता येईल. 

 
३) शवेटी, ‘ध्येयवाद्या’ िा दृचष्टकोि- मातसस बेबरच्या ‘चद प्रॉटेस्टंट एचर्क अँड चद स्ट्स्पचरट ऑफ 

कॅचपटॅचलझम’ या चवश्लेर्षिातून हा दृचष्टकोि व्यतत होतो. एका नव्या प्रकारच्या आर्थर्क वतसनािा आचि 
संस्कृतीच्या एका नव्या मनोवृत्तीिा चवकास होण्याला नव्या प्रकारच्या धमसकल्पना कारिीभतू होतात, असे 
तो मानतो. अर्ात, हे वतसन कधीही धमसतत्त्वाकंडून पूिांशाने चनधाचरत केले जात नाही, यावर तो जोर देतो. 
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या उपचरचनर्थदष्ट स्पष्टीकरिाचं्या चवरोधात जाऊन आम्ही असे गृहीत धरले आहे, की चविारधारा व 
संस्कृती या गोष्टींिी म ळे सामान्यतः सामाचजक स्वभावात रुजलेली असतात. स्वतः सामाचजक स्वभावाला 
आकार चदला जातो, तो चवचशष्ट समाजाच्या जीवनपितीकडून; आचि प्रभावी अशी स्वभाववैचशष्ट्ये आपल्या 
परीने सामाचजक प्रचियेला आकार देिाऱ्या उत्पादक शततींमध्ये पचरित होतात. प्रॉटेस्टंट पंर् आचि 
भाडंवलशाही याचं्या प्रवृत्तीिी जी समस्या आहे, चतच्या बाबतीत बोलावयािे तर मी प ढील गोष्ट दाखवनू 
देण्यािा प्रयत्न केला आहे. मध्यय गीन समाजव्यवस्र्ा कोलमडल्याम ळे मध्यमवगस धास्तावलेला होता. त्या 
धास्तीमधून द बसल एकाकीपिा व संशय यािंी भावना चनमाि झाली होती. हा मानसशास्त्रीय बदल ल्य र्र व 
कॅस्ट्ल्वन यानंी केलेल्या धमसतत्त्वाचं्या आवाहनाला जबाबदार होता. या धमसतत्वानंी स्वभावशास्त्रीय बदल तीव्र 
व स्ट्स्र्र केले. अशा रीतीने चवकचसत झालेल्या स्वभाववैचशष्ट्यािें भाडंवलशाहीच्या चवकासामधील 
उत्पादक शततींमध्ये रूपातंर झाले. स्वतः ही भाडंवलशाही आर्थर्क व राजकीय बदलामंधून चनमाम झाली 
होती. 

 
फॅचसझमच्या बाबतीतही स्पष्टीकरिािे तेि तत्व लावण्यात आले. मततेदाऱ्यािंी वाढती शतती 

आचि य िोत्तर िलनवाढ यासंारख्या काही आर्थर्क बदलाचंवरूि चनम्नमध्यमवगाने प्रचतचिया व्यतत केली 
आचि हे करताना चवचशष्ट स्वभाववैचशष्ट्ये, म्हिजेि परपीडन व आत्मपीडन प्रवृत्ती तीव्र बनचवल्या गेल्या. 
नाझी चविारधारेने या वैचशष्ट्यानंा आवाहन केले आचि तीव्र बनचवले. मग या नव्या स्वभाववैचशष्ट्यािें जमसन 
साम्राज्यावादाच्या चवस्ताराला आधार देिाऱ्या पचरिामकारक शततींमध्ये रूपातंर झाले. जेव्हा एखादा वगस 
नव्या आर्थर्क प्रवृत्तींनी धास्तावतो, तेव्हा तो मानसशास्त्रीय व चविारधारात्मक पितींनी त्या धास्तीिा 
प्रचतकार करतो, असे आपल्याला या दोन्ही उदाहरिातूंन चदसून येते. या प्रचतकाराम ळे घडून आलेले 
मानसशास्त्रीय बदल आर्थर्क शततीच्या चवकासाला गती देतात—त्या शतती त्या वगाच्या आर्थर्क 
चहतसबंंधानंा छेद देत असल्या, तरी असे घडते. आर्थर्क, मानसशास्त्रीय आचि चविारधारात्मक शतती 
सामाचजक प्रचियेमध्ये प ढील पितीने चियाशील बनत असल्यािे आपिासं आढळते. मन ष्ट्य स्वतःमध्ये 
बदल घडवनू आितो आचि त्याद्वारे बदलत्या बाह्य पचरस्ट्स्र्ती चवरुििी आपली प्रचतचिया व्यतत करतो. 
तसेि, हे मानसशास्त्रीय घटक आपल्या परीने आर्थर्क व सामाचजक प्रचियेला आकार देण्यास साहाय्यभतू 
होतात. आर्थर्क शतती पचरिामकारक असतात, पि त्यािें आकलन वस्त चनि पचरस्ट्स्र्ती म्हिनू केले 
पाचहजे, मानसशास्त्रीय पे्ररिा म्हिून नव्हे; मानसशास्त्रीय शतती पचरिामकारक असतात, परंत  त्यािें 
स्वतःिे आकलन ऐचतहाचसक दृष्ट्या अचभसचंहत म्हिून केले पाचहजे; कल्पना या पचरिामकारक असतात, 
परंत  त्यािें आकलन करताना त्या कल्पनािंी म ळे एखाद्या सामाचजक गटातील व्यततींच्या समग्र 
स्वभावरिनेमध्ये रुजलेली आहेत, या स्वरूपात केले पाचहजे. आर्थर्क, मानशास्त्रीय व चविारधारात्मक 
शतती अशा प्रकारे परस्परावंर अवलंबून असल्या तरी त्याचं्यापैकी प्रत्येक शततीमध्ये एक चवचशष्ट अशी 
अन्यचनरपेक्षताही असते. हे खास करून आर्थर्क चवकासाला लागू पडते. हा चवकास नैसर्थगक उत्पादक 
शतती, तंभ्र, भौगोचलक घटक यासंारख्या वस्त चनि घटकावंर अवलंबून असला तरी आपल्या स्वतःच्या 
चनयमनंीि घडून येतो. मानसशास्त्रीय शततींच्या बाबतीत हेि लागू पडते, हे आम्ही दाखवनू चदले आहे. त्या 
शततीना जीवनाच्या बाह्य पचरस्ट्स्र्तीकडून आकार चदला जातो, परंत  त्याचं्याकडे त्यािें स्वतःिे असे एक 
गचतशास्त्रही असते; म्हिजेत, त्या शतती या मानवी गरजाचं्या आचवष्ट्कार असतात. त्या गरजाकंडून त्यानंा 
आकार चदला जाऊ शकतो, परंत  त्यािें चनमूसलन केले जािे शतय नसते. चविारधारेच्या के्षत्रातही 
आपल्याला अशाि प्रकारिी स्वायत्तता आढळते, ती स्वायत्तता तकस शास्त्रीय चनयमामंध्ये आचि इचतहासाच्या 
ओघात प्राप्त केलेल्या ज्ञानसम च्चयाच्या परंपरेमध्ये रुजलेली असते. 
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हे तत्त्व आम्ही सामाचजक स्वभावाच्या पचरभारे्षत प न्हा सागंू शकतो : मानवी स्वभावािे 
समाजरिनेबरोबर जे गचतशील समायोजन घडून येते, त्यामधून सामाचजक स्वभाव चनष्ट्पन्न होतो. बदलत्या 
सामाचजक पचरस्ट्स्र्तीम ळे सामाचजक स्वभावात बदल होतात; म्हिजेि, त्या पचरस्ट्स्र्तीम ळे नव्या गरजा व 
प्रिता चनमाि होतात. या नव्या गरजा नव्या कल्पनानंा जन्म देतात आचि जि ू काही मािसानंा त्या 
कल्पनाचं्या दृष्टीने ग्रहिक्षम बनचवतात. या नव्या कल्पना आपल्या परीने नव्या सामाचजक स्वभावाला स्ट्स्र्र 
व तीव्र बनव ूपाहतात; तसेि, मािसाच्या कृतींना चनचश्चत स्वरूप देऊ पाहतात. द सऱ्या शब्दातं सागंावयािे 
झाले तर सामाचजक पचरस्ट्स्र्ती स्वभावरिनेच्या माध्यमातून सैिास्ट्न्तक घटनेला प्रभाचवत करते. याउलट, 
स्वभावरिना ही काही सामाचजक पचरस्ट्स्र्तीबरोबर झालेल्या चनस्ट्ष्ट्िय समायोजनािा पचरिाम नसते, तर 
ती मानवी स्वभावाला जीवशास्त्रीय दृष्ट्या अंगभतू असलेल्या वा ऐचतहाचसक उत्िातंीिा पचरिाम म्हिनू 
अंगभतू असलेल्या घटकाचं्या आधारे जे गचतशील समायोजन घडून येते, त्या समायोजनािा पचरिाम 
असते. 
 

✶ ✶ 
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पाणिभाणषक शबदाचंी सूची 
 

अंतःशतती – potentiality  
अतार्थकक – inrrational  
अचतभौचतक – metaphysical 
अचतमानव – super-man 
अचधकारशाही – authority 
अचनवायस – compulsive 
अन भववाद – empirisism  
अन योजन – application 
अपसामान्य – abnormal 
अबोध – unconscious 
अचभजन – elite 
अचभम खता – orientation 
अचभसधंान – condition 
अचभसचंहत – conditioned 
अहम् – ego 
आंतरीकरि – Internalization 
आत्मपीडनप्रवृत्ती – masochistic tendency, masochism 
आत्मपीडनचवकृती – mosochistic perversion 
आत्ममग्नता – narsissism 
आदशसवादी – idealist 
आभासात्मक भावना – pseudo feeling 
आमूलाग्र स धारिावाद – radicalism 
आवश्यकता – necessity 
आवगे – impulse 
इतरेतराश्रयािा दोर्ष – vicious circle 
एकक – unit 
एकाचधकारशाही (चवशरे्षि) – authoritarian 
एकाचधकारशाही (नाम) – authoritarianism 
कामपे्ररिा चसिातं – libido theory 
कामवाद – eroticism 
कामके्षत्र – erogenous zone 
खच्चीकरि गंड – castration complex 
गंड – complex 
ग दप्रधान – anal 
गृहीतक – postulate 
िाकोरीबिता – conformity 
िाकोरीबि मािूस – automaton 
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चछन्नमनस्क – schizophrenic 
जननेंचियपूवस – pregenital 
जननेंचियप्रधान – genital 
जननेंचियके्षत्र –  genital zone 
तकस चवसंगत – irrational 
तकस शतती – reason 
चनयती – fate 
चनधारि – affirmation 
पंिमस्तंभी – fifth column 
परपीडनप्रवृत्ती – sadism 
पचरपाठान सारी व्यतती – automaton 
पचरवरे्षक – waiter 
प स्तपत्र – pamphlet 
पूवसगृहीत – premise 
पूवसचनचश्चती – predetermination 
प्रचतरूप – pattern 
प्रत्यक्षार्सवाद – positivism 
प्रबोधन – renaissance 
पे्ररिा – drive 
भावनावगे, भावावगे – impulse 
मज्जाचवकृत – neurotic 
मनोलैं चगक – phychosexual 
मनोचवकृचतचवज्ञान – psychopathology 
मनोचवश्लेर्षिशास्त्र – psychoanalysis 
मानसोपिारतज्ज्ञ – psychiatrist 
मानसोपिारशास्त्र – psychiatry 
चमर्थयासमर्सन – rationalization 
म खप्रधान – oral 
यंत्रिा – mechanism 
रिनाबि – structuralized 
रोगचनदानशास्त्रीय – pathological 
रोमचँटकीकरि – romanticization 
चवकृचतवैज्ञाचनक – pathological 
चवकृचत – perversion 
चविारधारात्मक – ideological 
चवचवधवस्त भाडंार – department store 
चववकेवाद – rationalism 
चवशरे्षज्ञ – specialist 
चवर्षय – object 
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वृत्तनोंदिी – record 
वृत्ताभ्यास – case study 
व्यस्ट्ततत्व – self; individuality 
व्यस्ट्ततत्ववाद – individualism 
व्यस्ट्ततत्वीकरि – individnation 
व्यस्ट्ततमत्व – personality 
शाित प्रायचश्चत – eternal retribution 
श भवतसमान – evangelism 
शून्यवाद – nihilism 
श्रेि अहम् – super-ego 
संशयवाद – skepticism 
समायोजन – adaptation 
सवसत च्छतावाद – cynicism 
सहजप्रवृत्ती – instinct 
सहजपे्ररिा – instinct 
सहजपे्ररिावादी – instinctivistic 
सहजीवन – symbiosis 
सापेक्षतावाद – relativism 
साम्राज्यवाद – imperialism 
स ज्ञता – rationality 
स्वभावशास्त्र – characterology 
स्वस्र् – normal 
हीदन – heathen 
हेत्वाभासात्मक – fallacious 
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