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मनोगि 
 

वाचकानंा हे अ ॅचरस्टॉटटॉल्या “चनकोमॅचकअन एचथक्स”चे मराठीत केलेले भाषातंर िेतानंा मला 
अगोिर्या भाषातंरकाराचें आभार मानायलाच हवते, मला त्यां् या ं इंग्रजी भाषातंरातील काहंी चवचशष्ट 
भागाचंा स्स्वकार करण्यात कसलाही संकोच वाटॉला नाही, कारि मूळ लेखकाला प्रत्यक्ातं काय 
म्हिावयाचे आहे ते तंतोतंतरीत्या वाचकासंमोर आििे, आचि हा चवषय शक्य चततका समजण्याजोगा 
करिे हे माझ्या समोरील प्रमुख ध्येय होते आचि जेथे जेथे अगोिरचे भाषातंरकार मूळ आशय सुलभतेने 
व्यक् त करण्यास कमी पडले असे मला वाटॉले, तेथे तेथे मी त्याचे सोप्या, समजण्याजोग्या भाषेत भाषातंर 
करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. सामान्यतः चवचारातं घेतलेले इंग्रजी भाषातंर रॅकहॅमचेच होते, परंतु 
थटम्पसन, चपटॉसस, रटस आचि ब्राऊन ह्या भाषातंरकारां् या इंग्रजी भाषातंराची सुध्िा मी मित घेतलेली आहे 
आचि जेथे जेथे मला त्याचें चवचार आवडले तेथे तेथे ते चवचार तसे्या तसे मराठीत माडंण्याचा मी प्रयत्न 
केलेला आहे. 

 
पुस्तकातंील तळटॉीपा अंशतः माझ्या स्वतः्या आहेत, आचि अंशतः चनवडून घेतलेल्या आहेत. 

वाचकानंा मूलगं्रथ भाराक्रान्त होईल असा (over burden) न करता भाषातंर मूळ लेखकाशी इमान राखून 
चजतके सुलभतेने करता येईल चततके करण्याचा मी प्रयत्न केलेला आहे. त्याचप्रमािे कचठि गोष्टींचे 
स्पष्टीकरि करून वकवा उिाहरिे िेऊन मूळ गं्रथातील ज्या अडचिी िूर करिे मला शक्य होते चततके मी 
केलेले आहे. प्रत्येक पुस्तकाआधी केलेले प्रास्ताचवक आचि जरूर तेथे केलेले चवश् लेषि अयायासकानंा 
मित करू शकेल असे वाटॉते. 
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• प्रस्िािना • 
 

अ ॅविस्टॉटलचे जीिन   अ ॅचरस्टॉटटॉलचा जन्म ग्रीस िेशातील ्ेस प्रातंातील स्टॉॅचजरा ह्या शहरी 
इ.स.पू. ३८४ मध्ये झाला. स्टॉॅचजरा ह्या शहरात जन्मला म्हिून त्याला ‘स्टॉॅचजराईटॉ’ असेही संबोधण्यात 
येते. त्याचा चपता चनकोमॅक्स हा मॅचसडोचनअन राजा िुसरा अ ॅचमन्टॉास ह्याचा वद्य  होता. सुुववातीस त्या्या 
चपत्याने वद्य कशास्त्राचे व अनुभव चवज्ञानाचे धडे त्याला चिले. पुढे त्याचा पालक प्रोस्क्झनस ह्याने त्याचे 
चशक्ि सुरू ठेवले. वया्या १७ व्या वषी तो पुढील चशक्िासाठी अ ॅथेन्सला गेला. नंतर चरिसस्तपूवस ३६७ मध्ये 
अ ॅचरस्टॉटटॉल प्लेटॉो्या अ ॅकॅ डमीत िाखल झाला. तेथे त्याने वीस वष ेम्हिजे प्लेटॉो्या चनधनापयंत अध्ययन 
व अध्यापन केले. प्लेटॉो तर त्याला “अ ॅकॅ डमीचे मन” असे म्हित असे. अ ॅचरस्टॉटटॉलची मते प्लेटॉो्या 
मताशंी संपूिसपिे जुळिारी नव्हती. काही वळेा तर त्याची मते प्लेटॉो्या मताहूंन वगेळी व चवुवध्ि सुध्िा 
होती. पि त्याचा अथस अ ॅचरस्टॉटटॉलला प्लेटॉोब्दलल अनािर होता असे नाही. अ ॅचरस्टॉटटॉल हा प्लेटॉोचा 
चवरोधक तर मुळीच नव्हता. उलटॉ तो प्लेटॉोचा चनष्ठावतं चशष्ट्य होता व प्लोटॉोचवषयी त्याला अत्यंत आिर 
होता. प्लेटॉो्या अ ॅकॅ डमीमध्ये अ ॅचरस्टॉटटॉल अध्ययन करत असताना त्या्या मनावर प्लेटॉो्या 
व्यस्क् तमत्वाचा व चवचाराचंा अत्यंत खोल व चचरस्थायी पचरिाम झाला व त्याचे झालेले संस्कार पुढेही 
पुसले जाऊ शकले नाहीत. 

 
प्लेटॉो्या मृत्यनंूतर अ ॅचरस्टॉटटॉलने प्लेटॉोचे चव्य ापीठ सोडले, कारि अ ॅचरस्टॉटटॉल हा स्वतं्र  प्रजे्ञचा 

चवचारवंत होता. प्लेटॉो्या मृत्यनंूतर अ ॅकॅ डमीचा प्रमुख झालेल्या स्प्युचसपस पुढे नमिे त्याला शक्य नव्हते. 
म्हिून अ ॅटॉा्नअसचा राजा ह्मयास ह्या्या िरबारी म्हिजे रोसमधील अ ॅसस येथे त्याने चव्य ालयाची 
शाखा सुरू केली. तेथे अ ॅचरस्टॉटटॉलने तीन वष ेअध्यापन केले. ह्मयासने आपली पुतिी व ित्तक घेतलेली 
कन्या चपचथयाज चहचा अ ॅचरस्टॉटटॉलशी चववाह करून चिला. ह्मयास पा्शअन लोकां् या हातात पडल्यावर 
अ ॅचरस्टॉटटॉलने बाजु्याच लेसबटस नावा्या बेटॉातं आश्रय घेतला. परंतु नंतर इ.स.पू. ३४२ मध्ये 
मॅचसडोचनयाचा राजा िुसरा चिलीप ह्याचा मुलगा अ ॅलेक्झाडंर ह्या्या चशक्िावर िेखरेख करण्याचे काम 
त्याने स्वीकारले व ते त्याने सात वषे केले. गुुविचक्िा िेण्यासाठी आचि गुुवचे ऋि िेडण्यासाठी 
अ ॅलेक्झाडंरनं अ ॅचरस्टॉटटॉलची जन्मभमूी स्टॉॅचजरा या शहराची पुन्हा बाधंिी करून चिली. तेथे अ ॅचरस्टॉटटॉलने 
काही चिवस वास्तव्य केले. पि त्याचे अ ॅलेक्झाडंरशी असलेले स्नेहाचे नाते संपुष्टात आले व चरिसस्तपूवस ३३५ 
मध्ये अ ॅचरस्टॉटटॉल अ ॅथेन्सला परतला व तेथे त्याने चलचसअम नावाचे आपले स्वतं्र  चव्य ापीठ सुरू केले. ह्या 
चव्य ापीठातं त्याने १२-१३ वष ेअध्यापन केले. चशष्ट्यासंमवते बागेतून येरझारा घालीत चशकवण्या्या त्या्या 
पध्ितीमुळे त्या्या पथंाला ‘पेचरपॅटॉचटॉक संप्रिाय’ असे नावं पडले. तेथे सदध्िास्न्तक अध्ययन व संशोधन हे 
चवचारवंत करत असत. तेथे बरेच मोठे गं्रथालयही होते व अध्यापकवगस चनयचमतपिे अध्यापनाचे कायसही 
करत असे. अशा प्रकारे महाचव्य ालयीन चशक्िाचे कायस करिारे अ ॅचरस्टॉटटॉलचे हे चव्य ालय पचहलेच 
चव्य ापीठीय स्वुवपाचे चव्य ालय होऊन गेले असे म्हिता येईल. इ.स. पूवस ३२३ मध्ये अ ॅलक्झाडंरचे चनधन 
झाले. त्यानंतर अ ॅथेन्समध्ये मॅचसडोचनयाचवुवध्ि एक लाटॉ उसळली व त्यामध्ये अ ॅचरस्टॉटटॉललाही 
गोवण्याचा प्रयत्न केला गेला. त्याचा पचरिाम म्हिून अ ॅचरस्टॉटटॉल अ ॅथेन्सचा त्याग करून तो युबीआमधील 
कॅ स्ल्ससला चनघून गेला. पि थोड्याच मचहन्यां् या काळातं म्हिजे इ.स. पूवस ३२२ मध्ये पोटॉा्या आजाराने 
अ ॅचरस्टॉटटॉलचा मृत्य ू झाला. त्या्या मृत्यपू्र ात त्याने आपल्या मृत्यनंूतर आपल्या कुटंुॉचबयाचंी कोिती 
व्यवस्था करावी याचा चनिेश केलेला होता. यावरून त्याची नदचतक व मानवतावािी दृष्टी कशा प्रकारची 
होती हे स्पष्ट होते. 
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अ ॅचरस्टॉटटॉल हा त्या्या आधी्या तत्वज्ञापेक्ा वगेळा होता. आधुचनक प्राध्यापकासंारखे लेखन 
करिारा तो पचहलाच चवचारवतं होऊन गेला. त्याने आपले लेखन काळजीपूवसक, म्ेदलसूि, बाधेंसूि, रेखीव, 
सू्र बध्ि, तकस शुध्ि व ग्य ात केलेले आहे. तसे पाचहले तर अ ॅचरस्टॉटटॉल हा प्लेटॉोसारखा कल्पनारम्य 
सृष्टीत स्वदरपिे चवहार करिारा असा काव्यात्म प्रकृतीचा नव्हता. तो वदज्ञाचनक प्रवृत्तीचा होता, प्रत्यक् 
घटॉनाचें चनरीक्ि करून त्यावर आधारून ह्या चवश्वाची सत्ये माडंिे, त्याचें प्रचतपािन करिे यातं त्याला 
जास्त रस वाटॉत असे. तो अचधक वास्तववािी व प्रत्यक्वािी होता. आचि म्हिून त्याने केलेले पुष्ट्कळसे 
चलखाि हे वदज्ञाचनक स्वरूपाचे होते. बऱ्याच आधुचनक शास्त्राचंी बीजे अ ॅचरस्टॉटटॉल्या लेखनातं पाहावयास 
चमळतात. सवसच नदस्गक शास्त्राचंा पाया घालिारा तो पचहलाच तत्वज्ञानी व वदज्ञाचनक होऊन गेला. त्याची 
मते सध्या्या काळात जरी स्वीकाराहस नसली तरी त्या्याजवळ चवज्ञानाची अनुभवचनष्ठ, चनरीक्िाधाचरत, 
वास्तववािी अशी चबगामी दृष्टी व चवचारसरिी होती. सचवस्तरपिे माचहती गोळा करण्यात व चतचा 
चचचकत्सकपिे चवचार करण्यात अ ॅचरस्टॉटटॉल चनष्ट्िात होता. परंतु त्याचंी तात्चवक रचना करण्यातं त्याला 
पाचहजे चततके यश लाभले नाही. 

 
अ ॅचरस्टॉटटॉल्या जीवनातं एकूि तीन मह्वाचे कालखंड चिसून येतात. (१) इ.स.पू. ३६७ ते ३४७ 

ह्या वीस वषां्या काळामध्ये अ ॅचरस्टॉटटॉल प्लेटॉो्या साचनिधध्यातं राहात होता. ह्या काळातं त्याने प्रामुख्याने 
‘युडेमस’ व पोरेस्प् टॉकस हे संवाि चलचहले. (२) इ.स.पू. ३४७ ते ३३५ ह्या १२ वषां्या काळाला संक्रमिाचा 
काळ असे म्हिता येईल. ह्या काळातं त्याने अ ॅसस, चमटॉोलीन व मॅचसडोचनयाचा िरबार येथे अध्यापनकायस 
केले. या काळातंील त्या्या चवचारातं आचि लेखनातं स्वतःची स्वतं्र  अशी चवचारशक् ती व बुध्िी व्यक् त 
होतानंा चिसते, त्याचे मेटॉटचिचजक्स ह्या काळातं तयार होत होते असे म्हिता येईल. (३) इ.स.पू. ३३५ ते 
३२२, ह्या काळातं अ ॅचरस्टॉटटॉलने चलचसयम चव्य ापीठाचा प्रमुख म्हिून काम केले. ह्या कालखंडातंील 
अ ॅचरस्टॉटटॉल हा अनुभव व चनरीक्ि ह्यावर आधाचरत असलेल्या वास्तव घटॉनाचवषयी वदज्ञाचनका्या 
भचूमकेवरून सामान्य चसध्िान्त तयार करताना चिसतो. 

 
अ ॅविस्टॉटलचे गं्रथलेखन  – अ ॅचरस्टॉटटॉलने शकेडो गं्रथ चलचहले. त्यापदकी तीन चतुथांश गं्रथ 

काळा्या पोटॉातं गडप झाले, तरीिेखील त्याने हाताळलेल्या चवषयाचंी चवचवधता पाहून मन आश् चयनने 
थक् क होते, व त्या्या प्रजे्ञ्या मूलगाचमत्वाची व व्यापकतेची साक् पटॉते. चबल ड्यूराटंॉ म्हितो त्याप्रमािे 
अ ॅचरस्टॉटटॉलचे वा् मय म्हिजे ग्रीसचा “एन्सायक्लोचपडीया चब्रटॉाचनका” आहे. अ ॅचरस्टॉटटॉल्या एकंिर 
लेखनाचे तीन भाग पाडता येतील. 

 
(१) सवससाधारि लोकासंाठी त्याने केलेले लेखन ह्यात मुख्यत्वे प्लेटॉो्या धतीवर चलहीलेले 

संवाि काहंी कचवता व प्ेर  ह्याचंा अंतभनव होतो. हे लेखन उपलध ध नाही. परंतु त्यातंील इतरानंी उ धृत 
केलेले अनेक उतारे मा्र  उपलध ध आहेत. 

 
(२) आपल्या वदज्ञाचनक, राज्यशास्त्रीय इ. लेखनासाठी त्याने स्वतः व चशष्ट्यामंािस त जमचवलेली 

सामग्री, त्यावर केलेल्या नोंिी इ. उिा. ग्रीक राज्यां् या चभनिधचभनिध १५८ राज्यघटॉनाचंा त्याने संग्रह केला 
होता. त्यापदकी केवळ अ ॅथेन्सची राज्यघटॉना उपलध ध आहे. हे लेखन बहुताशंी लुप् त आहे. 
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(३) वदज्ञाचनक आचि तत्वज्ञानात्मक गं्रथ : ह्या सिरातं अ ॅचरस्टॉटटॉलने तकस शास्त्र, भौचतकी, 
जीवशास्त्र, मानसशास्त्र आचि तत्त्वज्ञान ह्या चवषयावंर चलचहलेले गं्रथ मोडतात. तत्त्वाज्ञानामध्ये त्याने 
तत्वमीमासंा, चनतीशास्त्र, राज्यशास्त्र, सौंियसशास्त्र ह्या शाखावंर गं्रथ चलचहलेले आहेत. 

 
त्याचे वनिीशास्त्रीय गं्रथ  – अ ॅचरस्टॉटटॉल हा तीन चनतीशास्त्रीय चववचेक-गं्रथाचंा जनक होता. 
 
(१) त्याचा पचहला गं्रथ ‘चनकोमॅचकअन एचथक्स’ ह्या नावंाने प्रचसध्ि आहे. हा गं्रथ एकतर त्याने 

आपल्या चनकोमॅकस ह्या मुलाला अपसि केला असावा, वकवा तो गं्रथ म्हिजे आपल्या वचडलानंी ठेवलेले 
हस्तचलचखत चनकोमॅकसने उपलध ध केले त्या स्वुवपाचा असावा. 

 
(२) युरेचमअन एचथक्स हा गं्रथ अ ॅचरस्टॉटटॉलचा चशष्ट्य युरेमस ह्याने उपलध ध केला. 
 
(३) मॅग्ना मोरॅचलया. 
 
अ ॅचरस्टॉटटॉलचे युरेचमअन एचथक्स आचि मॅग्नामोरॅचलया हे िोन चववेचक गं्रथ त्या्या चशष्ट्यां् या 

चटॉप्पिीवरून संग्रचहत केले गेले असावते. परंतु चनकोमॅचकअन एचथक्स हा मा्र  अस्सल-यथाथस असा गं्रथ 
सामान्यतः मानला गेलेला आहे. या गं्रथात नीतीचवषयीचे अ ॅचरस्टॉटटॉलचे पचरित चवचार चनि्शत झालेले 
आहेत. युरेचमअन एचथक्समध्ये नीती म्हिजे आचि चचत्त्वाचे अखंड वचतन हा सवस नीतीचा व नीतीत्वाचंा 
आधार मानला होता. नीतीचे प्रमाि म्हिजे अखंड वचतन हे होय. ह्या गं्रथा्या लेखनसमयी 
अ ॅचरस्टॉटटॉल्या मनावर प्लेटॉो्या ह्या आवडत्या “अखंड वचतनाचा” जबर पगडा बसला होता. पुढे तो 
कमी होत गेलेला त्या्या पिाथस चवज्ञानात चिसतो. “चनकोमॅचकअन एचथक्स” ह्या गं्रथा्या वळेी त्याने हा 
पगडा पार झुगाुवन चिल्याचे चिसते. ह्या गं्रथात अ ॅचरस्टॉटटॉलने केवळ मानवी जीवन चवचारात घेऊन व 
मनातील सुचवचार आचि चवकृत चवचार याचंी पथृक् करिपूवसक मीमासंा करून नीतीचा मागस आरंभापासून 
शवेटॉपयंत आखला आहे. ह्या सवस मीमासेंत आध्यास्त्मक वकवा िदवी चवचाराचंी छटॉा कोठेही आलेली चिसत 
नाही. 

 
शास्त्रांचे िगीकिि  –प्लेटॉो्या अगोिर्या तत्वज्ञानंी, त्याचें स्वतःचे दृष्टीकोन एकतिी आहेत हे 

लक्ात न घेता, सत्तत्वा्या एकाच चवभागाला खास मह्व चिले. (म्हिून अगोिर्या ग्रीक चवचारवतंानी 
चवश्व ही बाह्य प्रकृचत असते हे चसध्ि करून िाखचवले.) त्या चवचारवतंासंाठी त्वज्ञान हे अमूतस चवज्ञान 
होते. सोचिस्टॉाबंरोबर मनुष्ट्य स्वभावाचा अयायास करिारी एक चळवळ अस्स्तत्वात आली आचि ती 
सटके्रचटॉस्या त्वज्ञानामध्ये वबबचवली गेली. आता नीतीशास्त्र आचि राज्यशास्त्र ह्याकडे अचधक लक् कंचद्रत 
होत गेले आचि मनुष्ट्य व राष्ट्र हे बौस्ध्िक अचभुवचीचे प्रमुख उच्दलष्ट ठरले. प्लेटॉोबरोबर हा सवस एकतिीपिा 
समाप् त झाला. त्याची पध्िती ही संयोगात्मक (Synthetic) होती, कारि सवस बाबतीत मूलभतू त्वाचंा 
शोध घेण्याचे आचि त्या त्वामंध्ये असिारे समस्न्वत संबधं शोधण्याचे त्याचे उच्दलष्ट होते. प्लेटॉो्या एकाच 
‘संवािामध्ये’ आपिासं खूप वळेा सत्ताशास्त्रीय, धमसशास्त्रीय, नीतीशास्त्रीय, शदक्चिक आचि भौचतक समस्या 
एकमेकामंध्ये गुंतुन गेलेल्या आढळतात. ह्यावुवन असे चिसते की प्लेटॉोने सवस सत्ये ही एका महान 
प्रिालीचे चवशषे भाग असतात असे मानले होते. अ ॅचरस्टॉटटॉलची त्वज्ञानाची संकल्पना मुळात 
प्लेटॉोसारखीच होती, परंतु त्याला असे चिसून आले की नीटॉपिे वगीकरि केलेल्या चवषयाचें संबंचधत ज्ञान 
हे शास्त्राचंा चवकास घडून येण्यास आवश्यक आहे. आचि म्हिून त्याने सत्ताशास्त्र, नीचतशास्त्र, राज्यशास्त्र, 
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मानसशास्त्र तसेच इतर अनेक नदस्गक शास्त्रावंर वगेवेगळे गं्रथ चलहीले. त्यामुळे शास्त्रां् या पश् चात्काचलन 
चवकासामध्ये कायस चवभागाच्या (division of labour) आवश्यकतेमुळे स्वाभाचवकतः अचधक चवचशष्टीकरि 
होत गेले. अ ॅचरस्टॉटटॉलने एकूि शास्त्राचें तीन गटॉ कस्ल्पलेले चिसतात. १) तास्त्वक शासे्र (theoretical 
sciences) २) व्यावहाचरक शासे्र (practical sciences) ३) सृजनात्मक शासे्र (creative वकवा 
productive sciences) तास्त्वक शास्त्राचंी पे्ररिा बौध्चिक चजज्ञासेमुळे होते आचि त्या शास्त्राचें ध्येय 
स्वाथसचनरपेक् ज्ञान हे असते. राज्यशास्त्र आचि नीचतशास्त्र ह्यासारख्या व्यावहाचरक शास्त्राचंा हेतू जीवनाचे 
मागसिशसन हा असतो आचि ती शासे्र केवळ कतृसत्व करण्याचे एक साधन म्हिून ज्ञान चमळचवण्याचा प्रयत्न 
करतात आचि व्कृत्वशास्त्र वकवा काव्यशास्त्र यासारख्या सृजनात्मक शास्त्राचें लक्ष्य कलाचें चनयमन हे 
असते. 

 
अ ॅचरस्टॉटटॉल नीचतशास्त्राला गचित शास्त्रासारखे अचूक मोजमापाचे शास्त्र (exact science) मानत 

नाही. नीचतशास्त्राचे चनष्ट्कशस हे नेहमी रेखीव चनष्ट्कषस नसून सामान्य स्वुवपाचे चनष्ट्कषस असतात. नीचतशास्त्राचे 
अन्वषेि करण्यास लायक असिारा पुुवष हा जीवनाचा व्यापक अनुभव असलेला, सवससामान्य चशक्ि 
घेतलेला आचि स्वतः्या भावनावंर चनयं्र ि ठेव ू शकिारा असा असिे आवश्यक आहे. त्यासाठी 
लागिाऱ्या माचहतीची साधने म्हिजे नदस्गक संविेन, स्वानुभव आचि इतराचंा अनुभव इ. होत. अशा 
प्रकारे चमळवलेली माचहती जमा कुवन त्याचे समीक्ात्मक रीतीने सामान्य तत्त्वामंध्ये ुवपातंर करिे 
आवश्यक आहे. म्हिून नीचतशास्त्रीय पध्िती ही प्रमुखतः चवगमनात्मक (inductive) असते. 

 
काही नीविशास्त्रीय वसध्दांिािि केलेली टीका  – सवसश्रेष्ठ मानवी चहत हे सौख्य (eudaimonia) 

असते हे सावसच्र कचरत्या मान्य केले गेलेले आहे. परंतु सौख्या्या स्वुवपाचवषयी वगेवेगळे दृचष्टकोन आहेत. 
सामान्य लोक सौख्य हे सुखात, संपत्तीमध्ये वकवा मानसन्मानामध्ये असते असे मानतात. परंतु ही अंचतम 
साध्ये असू शकत नाहीत, कारि काही सुखे ही इस््छण्याजोगी नसतात. संपत्ती ही िक् त सौख्याचे एक 
साधन असते आचि मानसन्मान हा आपला आपल्या स्वतः्या स गुिावंर असलेला आत्मचवश् वास चुगुचित 
करण्यासाठी चमळचवला जातो. प्लेटॉोचा चसध्िान्त असा होता की चनरपेक् चहत हे अस्स्तत्वातं असते आचि ते 
सवस चहतकारक गोष्टीं्या प्रकषनचे पूवसकाचलक उत्पचत्तस्थान असते. परंतु हा चसध्िातं सुध्िा प्रत्यक् 
अनुभवा्याचवुवध्ि असल्याने खोडून टॉाकला पाचहजे, कारि अनेक गोष्टी अशा असतात की त्या गोष्टीमध्ये 
कुठलेही समाईक गुिधमस नसताना सुध्िा केवळ त्या इस््छण्याजोग्या असतात म्हिून त्यानंा यथाथसपिे 
‘चहतकारक’ म्हटॉले जाते. उिा. प्रज्ञान आचि सुख ह्या िोन्ही गोष्टी इस््छण्याजोग्या असतात. चशवाय 
चसचनकाचंा चसध्िातं सुध्िा, की सौख्य हे स गुि बाळगण्यामध्ये असते अंचतम चसध्िातं म्हिून मान्य करता 
येिार नाही, कारि स गुिाचें मोल हे त्या स गुिामुंळे होिाऱ्या मानचसक चक्रयाशीलते्या स्वरूपावरून 
ठरवायचे असते. आचि केवळ स गुि बाळगिे हे चनस्ष्ट्क्रय असल्यामुळे हा चसध्िान्त चनरथसक आचि 
उपयोगहीन आहे. 

 
अ ॅविस्टॉटलची नीविशास्त्रीय प्रिाली   एक वििेचन  – अ ॅचरस्टॉटटॉल्या उपपचत्तनुसार नीचतशास्त्र 

आचि राज्यशास्त्र या िोहोंचा घचनष्ठ संबधं आहे. मनुष्ट्य हा राजकीय वकवा समाजचप्रय प्रािी असून राज्य हे 
व्यस्क् तुवपी द्रव्याचे आकार वकवा उच्दलष्ट आहे. म्हिून जे शास्त्र मानवी चहता्या चवषयाचे अन्वेषि करते, ते 
शास्त्र मानवी स्वुवपाचा केवळ एक व्यक् ती म्हिूनच अयायास करत नाही, तर कुटंुॉबाचा एक घटॉक म्हिून 
आचि राष्ट्राचा वकवा राजनदचतक समाजाचा एक सभासि म्हिून त्या्या इतराशंी असिाऱ्या संबंधा्या 
दृष्टीकोनातूंन मानवी स्वुवपाचा अयायास करते. 
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म्हिून अ ॅचरस्टॉटटॉलने ह्या दृष्टीकोनां् या आधारे राज्यशास्त्राचे तीन चवभागामंध्ये चवभाजन केलेले 
आहे. – नीचतशास्त्र, अथसशास्त्र आचि खऱ्या अथनने म्हटॉले जािारे राज्यशास्त्र. म्हिून नीचतशास्त्र वकवा 
व्यस्क् तगत चहत ध्यानात घेिारे शास्त्र हे इतर शास्त्राचंा पाया ठरते. कुटंुॉबे आचि राष्ट्रे ही व्यक् तींनी बनलेली 
असतात म्हिून अंशचवभाग चागंले असल्याखेचरज साकल्य (whole) पचरपूिस होऊ शकत नाहीं. म्हिून 
मानवा्या नदचतक स्वुवपाचवषयी्या त्वाचंा चवकास हा मानवी समाजा्या त्वाचें अन्वषेि 
करण्याअगोिर व्हायला हवा आचि हेच स्थान अ ॅचरस्टॉटटॉल्या प्रिालीमध्ये नीचतशास्त्राला प्राप् त झालेले 
आहे, नीचतशास्त्र हा राज्यशास्त्रा्या उपोध्िात आहे. 

 
ह्या चवचारावंुवन असे स्पष्ट होते की नीचतशास्त्र हे अ ॅचरस्टॉटटॉल्या मते एका महान व्यवहायस 

चवषयाचा एक चवभाग आहे. म्हिून चहता्या अमूतस स्वुवपाचे परीक्ि करिे तो आवश्यक समजत नाही, 
परंतु जोपयंत त्या चहताचा मानवाशी संबंध आहे तोपयंत तो त्याचे अन्वेषि चालू ठेवतो. ह्याबाबतीत तसेच 
इतर अनेकबाबतीत अ ॅचरस्टॉटटॉल्या नीचतशास्त्रामध्ये व्यवहाराला प्राधान्य चिलेले चिसते. प्लेटॉो्या 
नीचतशास्त्रातं गूढवािी धा्मकता आचि काव्यात्मक कल्पनावाि जसा डोकावतो तसा अ ॅचरस्टॉटटॉल्या 
चवचारातं चिसत नाही. 

 
अ ॅचरस्टॉटटॉल्या नीचतशास्त्रीय प्रिालीचा पाया त्या्या मानसशास्त्रीय पध्ितीवर रचला गेलेला 

आहे. मानवी आत्म्या्या स्वुवपावर त्याची बाधंिी केली गेलेली आहे आचि त्यावर ती अवलंबनू सुध्िा 
आहे. अ ॅचरस्टॉटटॉल्या मते, स गुिी संस्कार ग्रहि करण्याची तसेच स गुिी सवयी लावनू घेण्याची 
नदस्गक क्मता घेऊनच आपि जन्माला आलो आहोत आचि ह्या क्मते्या स्वुवपाचवषयीची त्याची 
संकल्पना एवढी उिात्त आहे की त्याला तो नदस्गक स गुि असे म्हिण्यास कचरत नाही. आपिास 
नीतींचद्रयाची तसेच नदस्गक सौंियन्या आचि नदचतक प्रकषन्या संविेनाची ईश् वरी िेिगी चमळालेली 
असते. त्याचप्रमािे व्यावहाचरक चवषय जािून घेण्याची कुशाग्र बुध्िी सुध्िा नदस्गकतः लाभलेली असते 
आचि या बुध्िीची चागंली जोपासना केल्यास चतचे चवकसन िूरि्शत्वामध्ये वकवा नदचतक प्रज्ञानामध्ये करता 
येते. म्हिून या सवस चवचारावंरून असे स्पष्ट होते की अ ॅचरस्टॉटटॉल्या मते स गुि हा असा नदस्गक चनयम 
आहे की ज्या्या अचधपत्याखाली आपला जन्म झालेला आहे आचि यिाकिाचचत जर का आपि सौख्य 
प्राप् त करू शकलो तर ह्या चनयमाची पचरपूती झाल्याचशवाय राहािार नाही. सौख्य हे त्या्या सवसश्रेष्ठ आचि 
चवशुध्ि अथनने मानवी अस्स्तत्वाचे अंचतम साध्य आचि ध्येय आहे आचि सौख्य ही स गुिा्या चनयमानुसार 
होिारी आत्म्याची चक्रयाशीलता आहे : ती आत्म्या्या सवांत चवशुध्ि अशा क्मतेची – जी क्मता िक् त 
मानवासाठी उचचत आचि चवचशष्ट आहे अशा क्मतेची – कायसशस्क् त आहे. चतला आपिास बुस्ध्िमत्ता वकवा 
तकस शस्क् त असे म्हिता येईल. तेव्हा मानवाजवळ स गुिी चच्छास्क् त असल्याने, नदचतक कृत्ये करण्याची 
क्मता असल्याने, तसेच काही नदचतकतः उिात्त असे असते त्याचवषयी त्याला अचभुवची आचि पारख 
असल्याने, तसेच स गुिी कृत्ये करण्याची स्वाभाचवक चचत्तप्रवृचत्त वकवा उपजत प्रवृचत्त असल्याने मानवाला 
स गुि आचि म्हिून सौख्य प्राप् त करिे शक्य असते. असे जर का नसेल तर नदचतक चशक्िाचा त्याला 
काही उपयोगच होिार नाही. 

 
परंतु अ ॅचरस्टॉटटॉल्या मते स्वाभाचवक चचत्तप्रवृचत्त ही केवळ एक संभाव्यशस्क् त असते. ती 

मनुष्ट्याजवळ असते, परंतु ती सचक्रय नसते, कायससाधक नसते, चतला संकल्पशस्क् तने मागसिशसन करिे 
आवश्यक आहे, आचि संकल्पशस्क् त ही आपल्या चवचारपूवसक पसंतीनुसार म्हिजे नदचतक तत्वानुसार योग्य 
साध्याकडे वळलेली असिे आवश्यक आहे. तेव्हा ह्या नदस्गक क्मतेचे अस्स्तत्व, मानवाचा स गुिाकंडे 
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असिारा कल, तसेच मानव हा मुक् त आचि स्वदस््छक कतन आहे ह्यावर अ ॅचरस्टॉटटॉलचा चवश् वास असल्यामुळे 
अ ॅचरस्टॉटटॉल मानवा्या जबाबिारीचे समथसन करतो. एखािी चवचशष्ट गोष्ट करिे वकवा न करिे हे मानवा्या 
हातात असते. पुन्हा पुन्हा तीच कृत्ये केल्यामुळे स गुिी वकवा िुगुसिी सवयी जडल्या जातात. म्हिून 
मानवा्या संपूिस चाचरत्र्याची जेव्हा ंघडि होत असते तसेच ती घडि होण्यास त्याचे प्रत्येक कृत्य जी काहंी 
भर घालते त्यास मानवच जबाबिार असतो. 

 
तेव्हा ं स गुि म्हिजे काय? ह्या प्रश्नाचा उलगडा अगोिर झाला नसल्याने ह्याबाबतीत 

अ ॅचरस्टॉटटॉल्या मनाचे व्यावहाचरक स्वरूप िार मोठ्या प्रमािात व्यक् त होत आहे. स गुि हे अनुशीलन 
असते आचि ते मानवी आत्म्या्या स्वाभाचवक क्मतेवर आधाचरत असते आचि ते चवचारपूवसक पसंतीनुसार 
वकवा नदचतक त्वानुसार, स्वदस््छक कत्यनकडून घडचवले आचि प्रस्थाचपत केले जात असते. परंतु ह्या सवस 
गोष्टींबरोबर, त्या अनुशीलनाने कुठल्या अंचतम साध्याचे वकवा उच्दलष्टाचे अनुसंधान धरले पाचहजे, ह्याची 
सुध्िा भर घालिे आवश्यक आहे. 

 
तेव्हा हे अंचतम साध्य कुठले, हे आपिासं मानवी व्यवहारामध्ये मोठ्याप्रमािात व्यावहाचरकदृष्ट्ट्या 

मागसिशसक ठरिारा अनुभव चशकचवतो. काही उिाहरिाचें चवगमन आपिासं असे िशसचवते की हे साध्य 
अचतरेक आचि न्यनूता ह्यामधील मध्य असते. –अथनत चनरपेक् मध्य नव्हेतर सापेक् मध्य. म्हिजेच नदचतक 
कत्यन्या अंतःस्थ नदचतक प्रकृचतला आचि बाह्यपचरस्स्थतीला सापेक् असिारा मध्य. तेव्हा ह्या सापेक् 
मध्या्याबाबतीत प्रत्येक मनुष्ट्याने, नदचतक चशस्तीने चवशुध्ि होिाऱ्या आचि चशक्िाने उनिधत होिाऱ्या 
आपल्या स्वतः्या सिस चववकेबुध्िीनुसार आचि नीतींचद्रयानुसार सत्या-सत्याचा चनिसय करण्याचा 
प्रयत्न केला पाचहजे. नीचतत्वज्ञ िक् त सवससामान्य त्व ेप्रस्थाचपत करू शकतो आचि बाकीचे सवस प्रत्येक 
मनुष्ट्याने करायला हव.े 

 
तेव्हा ह्या स गुिाचें वकवा मध्यावस्थाचें – नदचतक आचि बौध्चिक – चववचेन हा अ ॅचरस्टॉटटॉल्या 

गं्रथाचा िार मह्वाचा भाग आहे. तेव्हा आपिासं असे आढळून येईल की त्यापदकी बरेच स गुि हे 
मानवा्या वदयस्क् तक स्वभावाशी चनगडीत असण्याजवजी त्या्या राजनदचतक स्वभावाशीच चनगडीत आहेत 
:– उिा. महोिायस हा श्रीमंताचंा स गुि, अ ॅथेचनयन मनाला िेशभक् तीशी सजातीय असिारा स गुि 
वाटॉला :– सामाचजक गुिाचें वगीकरि जरी आपि स गुिामंध्ये करत नसलो तरीसुध्िा त्या गुिानंा 
आपि िार मोठे मह्व िेतो, कारि त्या गुिामुंळे आपल्या िदनंचिन जीवनातील सौख्यामध्ये भर घातली 
जात असते :– न्याय हा केवळ परमेश् वरा्या आचि मानवा्या चनयमानुसार प्रत्येकाचे कतसव्य समजावनू 
िेिारा म्हिून स गुिाशी समानाथसक असिारा सावसच्र क न्यायच ध्वचनत करत नाही तर िेशा्या 
राज्यघटॉनेने हवाली केलेले व्यवस्थापकीय आचि शासनसंबंधी अचधकार असिाऱ्या मािसाकडून 
आचरिात आिला जािारा चवशषे न्याय सुध्िा ध्वचनत करतो. आचि शवेटॉी चम्र भाव म्हिजे सहानुभचूत 
आचि मतदक्य व स गुिी आचि चागंल्या मािसामंधील पे्रम िशसचविारा एक चनयम, जो आत्मपे्रमावर 
आधाचरत आहे आचि खरे पाहू जाता जो स गुि नसून सुध्िा स गुिासंाठी आचि मानवी सौख्यासाठी 
अत्यावश्यक आहे. अ ॅचरस्टॉटटॉलने चम्र भावाला आपल्या गं्रथातं िार मह्वाचे असे स्थान चिलेले आढळते. 

 
प्रत्येक वदयस्क् तक स गुिाचा व्यवहायस दृचष्टकोनातूंन चवचार करतानंा अ ॅचरस्टॉटटॉलने नदचतक आचि 

बौस्ध्िक स गुिाचंा वगेळ्याचरतीने चवचार केलेला आहे. परंतु त्यामुळे आपि असे गृहीत धरता कामा नये, 
की ते स गुि वगेळ्याचरतीने अस्स्तत्वात असतात असे अ ॅचरस्टॉटटॉलला वाटॉले होते. त्या्या दृष्टीकोनाप्रमािे 
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नदचतक स गुि हे आपल्या नदचतक स्वुवपाचे (त्या्या सवस वासना, उपजतप्रवृचत्त आचि मनोचवकाराबंरोबर) 
योग्य चनयमन ध्वचनत करतात आचि ज्यावळेी ह्या वासना, मनोचवकार वगदरे आपल्या बौध्चिक 
मनःशक् ती्या अंमलाखाली आचि चनयमनाखाली येतात तेव्हा ं ही नदचतक स गुिाचंी अवस्था उ भवते. 
चशवाय आपले नदचतक स्वरूप हे चागंल्या चनयचमत अवस्थेमध्ये असल्याखेरीज आपली बुध्िी आपल्या 
स्वाभाचवक क्मतेनुसार संपूिस उत्साहाने कायस करू शकत नाही. म्हिून मानवी स्वुवपाचे वगेवगेळे भाग 
परस्परे एकमेकावंर चक्रया आचि प्रचतचक्रया करत असतात, प्रत्येक चागंला चनिसय कृतीत आिला जात 
असतो, आत्मसंयम आचि नदचतक चशस्तीने होिारे प्रत्येक कृत्य आपल्या चवशुध्ि बुध्िीची कुवत वृध्विगत 
करत असते आचि आपल्या स्वुवपा्या सवसश्रेष्ठ मनःशक् तीला जास्तीत जास्त कायस करण्यास प्रवृत्त करत 
असते. चशवाय आपली बुस्ध्ि जेवढी जास्त शस्क् तमान होते तेवढे िुगुसिासंारखे बाह्यअडथळे कमी प्रमािात 
होतात आचि बुध्िीचा आपल्या नदचतक स्वुवपावर जास्त चागंल्याचरतीने प्रभाव पडू शकतो, तसेच आपले 
नदचतक अनुशीलनसुध्िा प्रबळ, दृढ आचि शाश्वत होते. ह्याप्रमािे आत्मचनग्रहाची (continence) हळूहळू 
सुधारिा होऊन त्याचे संयमामध्ये ुवपातंर होते. आचि मानवी स्वरूप हे जर का पचरपूिसता प्राप् त करण्यास 
समथस असेल तर अ ॅचरस्टॉटटॉलने ज्यानंा वीरश्रीयुक् त स गुि (heroic virtues) म्हटॉले आहे त्या स गुिाचंा 
आिशस मानिंडसुध्िा मानवाला प्राप् त करता येऊ शकेल. परंतु हे मानवी स्वुवपा्या पलीकडचे आहे आचि 
ते प्राप् त करता येिे मानवाला अशक्य आहे. 

 
नीचतमते्तशी संबचंधत असिारा िुसरा एक अत्यंत मह्वाचा असा चवषय आहे की ज्याची चचन करिे 

अ ॅचरस्टॉटटॉलला अत्यंत आवश्यक होते. कृत्याचा पे्ररक हेतू असिारे सुख हे इतर तास्त्वक पध्ितीमध्ये इतके 
चमसळून गेले होते की अ ॅचरस्टॉटटॉल्या नदचतक तत्वज्ञानाचा चशष्ट्य सुखाचे योग्य स्थान स्पष्टपिे चनचश् चत 
केल्याचशवाय समाधान पाव ूशकत नव्हता. प्लेटॉो आचि इतर तत्त्वज्ञानंी सुख हे चलन (motion) वकवा 
जनन (generation) असते आचि म्हिून ते क्चिक वकवा अशाश्वत असते असे प्रचतपािन केलेले होते. 
परंतु हे अ ॅचरस्टॉटटॉल अमान्य करतो आचि तो असे चवधान करतो, की सुख हे समस्त, अचवभाज्य, संपूिस, 
चनिोष आचि चच्छाशस्क् तला पचरपूिसता प्राप् त करून िेिारे असते. सुखाचे स्वरूप स्पष्ट करण्यासाठी तो 
ताुवण्यावस्थेतील टॉवटॉवीचे उिाहरि िेतो. असे जर असेल तर सुख हे सचक्रय असले पाचहजे, उत्साही 
असेल पाचहजे. ते केवळ चवश्राचंत म्हिून असू शकत नाही. परंतु बऱ्याचशा मािसाचंा दृचष्टकोन जर का 
आपि ध्यानात घेतला, तर त्यां् यामते ह्या वकवा त्या अथनने सुख म्हिजे चवश्रातंीच असते. तेव्हा ह्या 
स्पष्टपिे चिसिाऱ्या चवसंगतीचा मेळ कसा बसचवला पाचहजे? पुढीलप्रमािे शरीरा्या संबंधात ती एक 
चवश्रातंी असते, परंतु मना्यासंबधंात ती एक शक् ती असते. ती केवळ जनावरांची चक्रयाशीलता नसून 
आत्म्याची चक्रयाशीलता असते. हे चवभेिन आपिास खऱ्या आचि खोट्या सुखामंधील िरक जािून घेण्यास 
समथस करते. तेव्हा जी मािसे केवळ शारीचरक स्वुवपा्या चक्रयाशीलतेवर भर िेतात ती कचनष्ठ आचि 
भ्रमग्रस्त मािसे असतात. परंतु जी मािसे आपल्या बौस्ध्िक स्वुवपा्या कायसशक् तीचा वापर करतात ती 
खरीखुरी, पचरपूिस आचि मािूस म्हिून जगण्यालायक असतात. 

 
परंतु सौख्य ही सवसश्रेष्ठ गुिोत्कषननुसार होिारी मानवी आत्म्याची चक्रयाशीलता असल्याने, (आचि 

हा गुिोत्कषस म्हिजे मानवाचे असाधारि लक्ि असलेला बौध्चिक गुिोत्कषस होय). वचतनशील सौख्य हे 
सौख्या्या िुसऱ्या कुठल्याही प्रकाराहून श्रेष्ठ असले पाचहजे आचि ह्या वचतनशील सौख्यामध्येच मानवाचे 
परमकल्याि असते. सौख्य हे जरी व्यावहाचरक स गुिां् या अनुशीलनाने चमळचवता येत असले तरीसुध्िा 
इतर स गुिाचंा पाठपुरावा हा आपल्या बौस्ध्िक स्वुवपाची तृप् ती करण्यासाठीच केला पाचहजे. सवस 
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स गुिाचंी जोपासना करण्याचे अंचतम साध्य हे आपिासं वचतनाचा शुध्ि आचि चनभळे आनंि प्राप् त व्हावा 
हे असते, वचतनाचा आनंि हा सवांत जास्त पचरपूिस, शाश्वत आचि बाह्यगोष्टींवर अवलंबून नसिारा असतो. 

 
तेव्हा जे काही नदचतक, व्यावहाचरक स गुिाबं्दलल म्हटॉले गेले आहे त्यावरून वचतन हे जर का 

मानवाचे अंचतम साध्य आचि उच्दलष्ट असेल, ते त्याचे परमचहत आचि सवसश्रेष्ठ सौख्य असेल तर अ ॅचरस्टॉटटॉलने 
मानवी सौख्या्या व्यावहाचरक स्वुवपाचवषयी एव्हढे जे चववचेन केलेले आहे ते कशासाठी? नदचतक 
चाचरत्र्याची घडि करण्यास त्याने एव्हढे मह्व का चिलेले आहे? आचि त्या्या ह्या गं्रथा्या शवेटॉी त्याने 
वचतनशील सौख्याचा चवषय थोडक्यात स्पष्ट करण्याचे कारि काय? 

 
ह्या प्रश् नाचें उत्तर अगिी स्पष्ट आहे. मनुष्ट्या्या नदचतक चाचरत्र्याची घडि झाल्याखेचरज, तो मनुष्ट्य 

वचतनापासून उत्पनिध होिाऱ्या सौख्याचा केवळ उपभोग घेण्यासच नाही, तर त्या सौख्याची योग्य संकल्पना 
आचि पारख करण्यास सुध्िा लायक नसतो. त्या्या सौख्यासाठी चाललेल शोधा्या सुुववातीला जर का 
त्याचे अंचतम साध्य म्हिून बौस्ध्िक वचतन त्या्या डोळ्यासमोर ठेवले, तर तो त्याचे स्वरूप तर ओळखू 
शकिार नाहीच पि तो त्या्या मूल्याचा अंिाज सुध्िा लाव ू शकिार नाही. आपल्या नदचतक स्वुवपा्या 
क्रमाक्रमाने होिाऱ्या पचरपूिसतेमुळे आचि िक् त ह्याच पध्ितीने आपिास अशा स्स्थतीमध्ये आिले जाते की 
त्या स्स्थतीमध्ये बौस्ध्िक तत्वाची चक्रया चनिोष आचि कुठलाही अडथळा न येता होऊ शकते. प्रत्येक वाईटॉ 
संवयीवर प्रभतु्त्व चमळचवल्याने आचि प्रत्येक चागंली सवय जडवनू घेतल्याने आपल्या बुस्ध्ि्या 
कायसशक् तीला होिारा अडथळा िूर होतो आचि चतचे स्वरूप सशक् त करण्यास मित होते. नदचतक चशक्ि 
घेतल्याने बौस्ध्िक सौख्य उपभोगू शकिाऱ्या श्रेष्ठ क्मता आपिास प्राप् त करता येऊ शकतात, मग ते सौख्य 
अमूतस सत्या्या वचतनापासून उत्पनिध झालेले असो वकवा चिव्य पचरपूिसतेमुळे वकवा चिव्य गुिामुंळे प्राप् त 
झालेले असो. 

 
आता िक् त अ ॅचरस्टॉटटॉल नीचतशास्त्राचासंबधं राज्यशास्त्राशी कसा काय लावतो हे चवचारातं 

घ्यावयाचे राचहलेले आहे. राष्ट्राची संकल्पना न्याय्य, नदचतक आचि यथायोग्य तत्वावंर एक्र  झालेला 
मानवी समाज ध्वचनत करते. ही त्व े त्या राष्ट्रामंधील सामाचजक संस्थामंध्ये प्रकटॉ आचि चवकचसत होत 
असतात. त्याचें अंचतम साध्य आचि उच्दलष्ट हे त्या संस्थाचें सवसश्रेष्ठ चहत साधिे असते. आता त्या संस्थे्या 
व्यस्क् तगत सभासिां् या नीचतमते्तवर त्या संस्थेची नीचतमत्ता आचि त्या संस्थेचे कल्याि अवलंबनू असते, 
कारि राष्ट्रामंध्ये जसे सते्तचे उत्पचत्तस्थान हे शवेटॉी नागचरकावंर अवलंबनू असते तसे सभासिां् या 
नीचतमते्तवर संस्थेचे चाचरत्र्य अवलंबनू असते. म्हिून प्रत्येक राष्ट्राने लोकाचंी नदचतक उनिधती आचि चशक्ि 
ह्याकडे आपले कतसव्य म्हिून लक्ष्य चिले पाचहजे. म्हिून नदचतक स गुि हे नदचतक चशक्िाने लोकां् या 
मनावर वबबचवले गेले पाचहजेत, ुवजवले गेले पाचहजेत. सावसजचनक संस्थानंी ह्याची तरतूि करून ठेविं 
आवश्यक आहे, आचि अशा संस्था चनमनि करण्यासाठी राज्यशास्त्राचे वकवा सामाचजक जीवनाचे अन्वषेि 
केले पाचहजे वकवा त्याला एक व्यवस्स्थत रूप चिले पाचहजे. म्हिून राज्यशास्त्रा्या अयायासाची त्यात भर 
घातल्याखेचरज नीचतशास्त्राचा अयायास पूिस होऊ शकत नाही. आचि राज्यशास्त्राचा व्यासंग केवळ 
राजकारिी पुुवषानेच करता कामा नये तर सामान्य नागचरकाने सुध्िा केला पाचहजे. 

 
अ ॅविस्टॉटल्या नीविशास्त्राचे मूल्यमापन  – अ ॅचरस्टॉटटॉल्या नीचतशास्त्रातं व्यवहाराला जास्त 

मह्व चिलेले आहे. अ ॅचरस्टॉटटॉलचे नीचतशास्त्र हे सुचशचक्त, सुसंस्काचरत, जबाबिारीने वागिाऱ्या 
नागचरकानंा अचधक ग्राह्य व आपलेसे वाटॉावे असे आहे. अ ॅचरस्टॉटटॉल्या नीचतचवषयक मतामंध्ये एक 
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प्रकारचा चमताचार, संयम, प्रमािबध्िता व सुसंवाि ह्यानंा मह्व चिलेले आढळते. प्लेटॉोचे नीचतशास्त्र 
सामाचजक व व्यावहाचरक जीवना्या पलीकडे जाऊन आिशसवािाकडे अचधक झुकले तसे अ ॅचरस्टॉटटॉल्या 
नीचतशास्त्रा्याबाबतीत घडले नाही. तो सामान्य मािसा्या भचूमकेवरून नीचतकडे पाहािारा आहे. 
अ ॅचरस्टॉटटॉलचे नीचतशास्त्र हे हेतुप्रधानवािी आहे. नीती ही नीचतकचरता आचारावयाची नसून नीचत्या 
आचरिाने मानवास सुख, समाधान व आनंि ह्याची प्राप् ती व्हावयास पाचहजे असे अ ॅचरस्टॉटटॉलचे मत आहे. 
अ ॅचरस्टॉटटॉल्या नदचतक दृष्टीकोनास आत्मपूिसतावाि असे नाव िेता येईल; कारि त्यातं सौंियस व पूिसता 
यानंा स्थान आहे. अ ॅचरस्टॉटटॉलचा नदचतक दृचष्टकोन हा उपयुक् ततावािी वकवा भोगवािी नाही. 
अ ॅचरस्टॉटटॉल्या दृष्टीकोनावर ग्रीकां् या सौंियसवािी जीवनदृष्टीचा प्रभाव चनचश् चतच होता, पि त्याचबरोबर 
त्या्या चवचारातं व्यावहाचरकतेपासून िारकत झालेली चिसत नाही. प्लेटॉो्या स्वप्नाळू आिशस सृष्टीत 
रमिारे व चवरून जािारे त्याचे मन नव्हते. आिशनबरोबरच तो व्यवहारातं व प्रत्यक् आचरिातं काय शक्य 
आहे व काय शक्य नाही याचाही तो आस्थेने चवचार करत असे. अ ॅचरस्टॉटटॉलचे नीचतशास्त्र हे जसे 
व्यस्क् तप्राधान्यवािी आहे तसेच ते समाजकंद्रवािीही आहे. व्यक् तीचे कल्याि नीतीने साधले जाव े असे 
अ ॅचरस्टॉटटॉलचे जसे मत आहे तसेच समाजा्या चहताकडेही िुलस क्ष्य होता कामा नये ह्या चवषयीही तो िक् 
आहे. अचखल समाजा्या कल्यािाला तो अचधक प्राधान्य िेताना चिसतो. म्हिून अ ॅचरस्टॉटटॉलचे नीचतशास्त्र 
हे त्या्या राज्यशास्त्राचे एक अंग आहे असे म्हटॉले जाते. बराँन्ड रसेल्या मते अ ॅचरस्टॉटटॉल्या 
नीचतशास्त्रीय चवचारातं एक प्रकारचे भावनाचें िाचरद्र्य प्रत्ययास येते. मानवी जीवना्या प्रश् नासंबंधी चवचार 
करत असताना तो मानवी समाजा्या िुःखाचवषयी तटॉस्थ राहून मूक बनतो असे चिसते. त्या्या चवचारातं 
व्यथा व कळकळ डोकावत नाही. त्याची चम्र त्त्वाचवषयीची मीमासंा ही तशी शुष्ट्कच वाटॉते. नदचतक 
जीवना्या ज्या अचधक खोल व गंभीर बाजू असतात त्याचें तर अ ॅचरस्टॉटटॉलला पूिसपिे अज्ञानच असले 
पाचहजे, असे वाटॉते. त्याने जे काही साचंगतले आहे ते भावनाशील लोकानंा उपयुक् त व सुखि वाटेॉल असेच 
आहे. पि बाह्यघटॉनानंी ज्याचंीं आंतचरक जीवने प्रक्धु ध होत असतात वकवा िुःखा्या व चनराशे् या गतेत 
कुचबंत राहतात व ज्याचंी अंतःकरिे उत्कटॉ बऱ्या वकवा वाईटॉ भावनानंी, आकाकं्ानंी व ध्येयानंी 
झपाटॉलेली असतात व थरारून जातात त्यां् यासाठी अ ॅचरस्टॉटटॉलला जिू काहीच सागंण्यासारखे नसावे; 
आचि हे एक मोठेच वदगुण्य ह्या महान चवचारवतंा्या चवचारातं तीव्रतेने जािवल्याचशवाय राहात नाही. 
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प्रास्िाविक   
 
आता वास्तववकतः आपल्या संपूर्ण नीवतशास्त्राच्या अन्वषेर्ाच्या मूळारंभी असा प्रश्न उद् भवत , की 

प्रत्यक्षात परमकल्यार् (Sumum bonum) असे अस्स्तत्वात असते का? आवर् जर का असले तर ते प्राप् त 
कररे् मानवी क्षमतेच्या आवाक्यातले असते का, ककवा असू शकते का? ह्या प्रश्नाचंी अ ॅवरस्टॉटटॉलने 
ववधायकवरत्या उत्तरे देऊन त्यानंतर त्या परमकल्यार्ाचे सारतत्व (essence) आवर् स्वरुप काय असते, 
हे दशणववण्यास त्याने सुरवात केली आहे. तेवहा ं परमकल्यार् म्हर्जेच सौख्य, ह्याला जवळजवळ सवणच 
तत्वज्ानंी मान्यता वदली आहे ह्यात वाद नाही. परंतु एवहढे पुरेसे नाही; – म्हर्ून प्रथमतः त्याचंी 
स्पष्टीकरर्ाथण वयाख्या करायला हवी, त्याच्या गुर्धमांचे ववश् लेषर् करायला हवे, तसेच त्याचे स्वरुप सुध्दा 
स्पष्ट करण्याची आवश्यकता आहे. तेवहा प्रथमतः सौख्याववषयी सवणसामान्य ल काचंी काय मते ह ती तसेंच 
त्याववषयी तत्वज्ाचंी सुध्दा काय मते ह ती, ह्याचे स्पष्टीकरर् आवर् वचकीत्सा करून त  त्याववषयीच्या 
त्याच्या स्वतःच्या संकल्पनेची वयाख्या आवर् स्पष्टीकरर् करत . त्याचप्रमारे् इतराचं्या वनष्कषांबर बर 
स्वतःच्या वनष्कषांची तुलना करून त  स्वतःच्या वनष्कषाचे समथणन करत . अथात त्याने अंवगकारलेल्या 
चचात्मक पध्दतीतून काही ववववक्षत प्रश्न उत्पन्न झाले आहेत परंतु त्यानंा वततकेसे महत्त्व नाही. उदा. 
“आपर्ासं जीवनाच्या अंवतम अवस्थेचा ववचार केलाच पावहजे” अशा स लनच्या तोंडच्या प्रवसध्द शबदाचंा 
त्याने थ डक्यात उल् लेख क केलेला आढळत ; आवर् त्यावंवषयी त  कुठल्याही समाधानकारक वनर्णयावर 
येताना वदसत नाही. आवर् महत्त्वाचे म्हर्जे अ ॅवरस्टॉटटॉलने ्या उपपत्तीचा स्वीकार केलेला आहे, ती 
उपपवत्त (अगदी थ डक्यातं सागंावयाचे म्हर्जे) त्याला मानवाच्या मानवसक प्रकृतीचे सवणसामान्य 
वसध्दान्त स्पष्ट करण्यास भाग पाडते. 

 
अ ॅवरस्टॉटटॉल ‘नीवतशास्त्र’ असे वनराळे शास्त्र क ठेच म्हर्त नाही. “मानवी शीलाचा अभ्यास, ककवा 

मानवी चावरत्र्या ववषयीची चचा” (Study or discussion of character) असा त्याने “अ ॅनॅवलवटॉक्स 
प स्टेॉवरऑर” वगैरे गं्रथात ह्या शास्त्राचा उल् लेख क केलेला आहे. वैयस्क् तक वहत ककवा रेयेयतत्व (Good) हा 
नीवतशास्त्राचा मुख्य ववचार! वहत ककवा रेयेयतत्व कशाला म्हर्ावयाचे, हे प्रथम ठरवनू नंतर ते कसे 
साधावयाचे हा पुढला प्रश्न ववचारात घ्यावा लागत . सच्छील म्हर्जे काय हे समजून कायण संपत नाही; तर 
सच्छील (Character) व वहत (Good) ह्याचंा अथण समजल्यानंतर ती साध्य कशी करता येऊ शकतील हे 
बवितले पावहजे. मनुष्य सद गुर्ी बनून, आपले वहत कसे प्राप् त करु शकेल, त्याचप्रमारे् समाजाचे िटॉक जे 
नागवरक ते आपले वैयस्क् तक वहत साधून त्याबर बर एकंदर समाजाचे वहत कसे साधू शकतील, हा 
अ ॅवरस्टॉटटॉलचा मुख्य प्रश्न आहे. ह्या ृषष्टीने वयावहावरक शास्त्र आवर् वयावहावरक ज्ान यानंा त  महत्त्व देत . 
इतर कला ककवा शास्त्रानंी वनमार् केलेल्या पदाथांचा ककवा तत्त्वाचंा जे शास्त्र आपल्या अंवतम साध्याकवरता ं
उपय ग करून िेते, ते शास्त्र इतर कला आवर् शास्त्रापेंक्षा रेयेष्ठ ह य! ह्या ृषष्टीने रा्यशास्त्र हे इतर कला 
आवर् शास्त्रापेंक्षा रेयेष्ठ ठरते, कारर् रा्यशास्त्राचे मुख्य ध्येय नागवरकाचें वहत साधरे् हेंच असते आवर् 
नीवतशास्त्र हे रा्यशास्त्राचे एक प्रमुख क अंग आहे. नीवतशास्त्रामध्ये वैयस्क् तक वहताला महत्त्व असते, 
रा्यशास्त्रामध्ये समाजवहताला महत्त्व असते. वयक् ती व समाज ह्या द होंचे वहत साधण्याचा प्रश्न द न्ही 
शास्त्रातं एकच असत  असे त्याने म्हटॉले आहे. तरीही अ ॅवरस्टॉटटॉल समाजवहत हे वैयस्क् तक वहतापेक्षा रेयेष्ठ व 
पूर्ण असते असे मानत . तथावप हा त्याचा ववचार पुढे पुढे बदललेला वदसत ; कारर् शवेटॉी त  वैयस्क् तक 
मार्साच्या चावरत्र्याला रेयेष्ठ ठरवनू समाजवहत हे गौर् असते ह्या वनष्कषाला येत . म्हर्ून ह्या ववषयासंबधंी 
अ ॅवरस्टॉटटॉलने केलेले प्रवतपादन आपर्ासं काहीसे प्राय वगक आवर् अवनवश् चत असे वाटॉण्याची शक्यता 
आहे. त्याचें प्रवतपादन वकतपत वयवहायण आहे आवर् वकतपत तास्त्वक आहे ह्याचा उलगडा कदावचत त्याला 
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झाला नसावा. अ ॅवरस्टॉटटॉल आपल्या नीवतशास्त्राचंी सुरुवात वबगामी सामान्यीकरर्ाने करत  (प्रकरर् 
चौथे), परंतु प्रत्यक्षातं आपल्या उपपत्तीचे संपादन मात्र पूवणकावलक आधाराद्वारें करत , ‘परमकल्यार् 
म्हर्जे काय’ ह्या ववषयी अ ॅवरस्टॉटटॉल युस्क् तवाद करत आहे. अथात अशा तहेहेने प्रस्थावपत केलेले 
अ ॅवरस्टॉटटॉलचे वसध्दान्त थ डे सख क ल पर् थ डे गूढ आहेत ह्यातं शकंा नाही. 

☐ ☐ ☐ 
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प्रकिि पवहले 
 

आपल्या अन्िेषिाचा विषय 
[अ ॅचरस्टॉटटॉल आपल्या चवषयाची सुुववात प्रथमतः सामान्यीकरिाने (Generalisation) करत आहे आचि हेच त्या्या स्वतः्या पध्ितीचे खास 
वदचशष्ट्ट्य आहे. जसजसे हे सामान्यीकरि आपि मान्य करत जातो, तसतसा त्याचा चवषय जास्त रेखीव (Exact) होत जातो. हे सामान्यीकरि 

अ ॅचरस्टॉटटॉल्या तत्वज्ञानाचे मूलभतू त्व आहे आचि त्याचवषयी्या सत्यत्वाचवषयी त्या्या मनात अचजबात संिेह नाही. तरीिेखील ह्या चठकािी तो 
त्यातील सत्यत्वाचे प्रचतपािन करताना चिसत नाही, परंतु बुध्िीला पटॉिारी अवस्था स्पष्ट करण्यातच तो समाधान मानतो. त्याचे स्पष्टीकरि अशा 
काही शध िांु ारेच करता येईल उिा. “चहत वकवा कल्याि (Good) हेच सवस गोष्टींचे ध्येय असते.” आता हे जर का आपिासं समजून घ्यायचे असेल 
तर ध्येय म्हिजे काय (वकवा जास्त ताचं्र क भाषेत बोलायचे झाल्यास) अंचतम साध्य (End) म्हिजे काय ह्याची स्पष्ट संकल्पना आपि आपल्याशी 

माडंली पाचहजे. नीचतशास्त्रा्या पचहल्या प्रकरिात ही संकल्पना स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे.] 
 

प्रत्येक मानिी वक्रयाशीलिेचे दयेय काहीििी वहि ककिा कल्याि (Good) असिे  .िेिहा वहि 
यहिजे काय? आवि िे साधण्यासाठी बाळगली जािािी िेगिेगळी अंविम सादये ककिा दयेये कोििी? 

 
कोितीही कला आचि कोितेही अन्वषेि त्याचप्रमािे कोितेही व्यवहायस कृत्य वकवा कोितीही 

चवचारपूवसक चनवड काहीतरी चागंली अथक चहतकर गोष्ट डोळ्यापुढे ठेवनू होत असते. म्हिून ‘चहत हेच 
सवस गोष्टींचे ध्येय असते’ असे जे म्हटॉले गेलेले आहे ते खरोखरच योग्य आहे असे मला वाटॉते (आता कला 
आचि शासे्र ह्यां् या अंचतम ध्येयामध्ये वकवा अंचतम साध्यामध्ये आपिास चनरचनराळे चवचशष्ट प्रकार 
आढळतात ही गोष्ट खरी आहे : काही बाबतीत त्या कले्या पचरपाठाची चक्रयाशीलता हेच स्वयमेव साध्य 
[ह्याचे उिाहरि म्हिून अ ॅचरस्टॉटटॉलने बासरीवािना्या वकवा संगीता्या कलेचे चशल्पशास्त्राशी असलेले वदधम्यस िाखचवले आहे. तो म्हितो 
बासरीवािना्या वकवा संगीता्या कलेमध्ये तीती चक्रया हेच स्वयमेवसाध्य (End in itself) असते. ह्या उलटॉ चशल्पशास्त्रा्या कलेच अंचतम साध्य 
घर बाधंिे हेच असते.] असू शकते आचि इतर बाबतीत केवळ त्या कले्या अनुष्ठानाव्यचतचरक् त एखािी उत्पाचित 
वस्तू हेच अंचतम साध्य असते आचि कले्या के््र ात ज्या कलेचे अंचतम साध्य त्या कले्या स्वयमेव 
अनुष्ठानाचशवाय एखािी चववचक्त वस्तू असते, तेव्हा ती उत्पाचित वस्तू वकवा िलचनष्ट्पत्ती (result) ही त्या 
चक्रयाशीलतेपेक्ा [चक्रयाशीलता हे जे पि येथे मी योचजले आहे त्याबाबत थोडेसे स्पष्टीकरि करिे आवश्यक आहे. चक्रयाशीलता म्हिजे 
मनुष्ट्याची चक्रयाशील अवस्था. चक्रयाशीलता ही अव्यक् त क्मता (Capacity) वकवा मनःशक् ती (Faculty) वकवा शस्क् तमत्ता (Potentiality) ह्या 
गोष्टीं्या अगिी चवुवध्ि आहे, कारि ह्या गोष्टी सुप् त असतात. आचि जरी त्याची उनिधती, गुिवृध्िी करिे शक्य असले तरी त्या उनिधचतचशवाय तशाच 
राहू शकतात. आता एखा्य ा गोष्टीला अस्स्तत्वात असण्याची अव्यक् त क्मता असू शकते आचि तरीही चतला स्वतःचे अस्स्तत्व नसते. –उिा. 
कोळशामध्ये जळण्याची अव्यक् त क्मता असते, आचि तरीही तो कोळसा किाचचत् जळिार नाही. ह्या उलटॉ चक्रयाशीलता (Activity) ही प्रत्यक् 
आचि चक्रयाशील अस्स्तत्व ग्भत करते. केवळ संभाव्य वकवा शक्य अस्स्तत्व ती चन्िष्ट करत नाही. चक्रयाशीलता ही सवयी्या चवुवध्ि आहे. 
कारि चक्रयाशीलतेुारेच आपल्या सवयी जडल्या वकवा घडचवल्या जात असतात. म्हिून चक्रयाशीलतेमध्ये आचि एखािे अंचतम साध्य म्हिून वकवा 
आपल्या चक्रयेचे हेतुकारि म्हिून चवचारात घेतलेल्या कायनमध्ये आपिासं िरक आढळतो. जेव्हा आपि एखा्य ा चक्रयेचा मागस स्वीकारतो तेव्हा 
आपल्यासमोर िोन उच्दलष्टे असतात. १) ती चक्रया वकवा २) एखािी चन्मती वकवा एखािे कायस. उिा. एखािा चच्र कार केवळ त्या चच्र ासाठीच चच्र  
काढत असतो. कारि त्यावेळी त्याची अव्यक् त क्मता त्यास्तव सचक्रयतेने कामी लागलेली पाहून त्याला आनंि होतो. म्हिून चक्रयाशीलता ही 
पचरपूिस आचि िोपहीन असते आचि चतचे स्वयमेवसाध्य चत्याजवळ असते; त्यापलीकडे ती काहीही पाहात नाही. केवळ त्यासाठीच ती इष्ट असते. 
म्हिून अवलोकन, वचतन, समाधान इ. चक्रयाशीलता होत.] आवश्यकचरत्या श्रेष्ठ असते.) परंतु कला, शासे्र तसेच 
उ्य ोगधंिे हे अनेक प्रकारचे तसेच तऱ्हेतऱ्हेचे असल्यामुळे त्याचंी अंचतम साध्येही अनेक तसेच वगेवगेळी 
असतात : उिा. वद्य कीय शास्त्राचे अंचतम साध्य शचररस्वास््यच असते, जहाज बाधंिी्या कलेचे अंचतम 
साध्य जहाजच असते, लष्ट्करी डावपेचाचे (युध्िशास्त्राचे) अंचतम साध्य चवजयश्री चमळचविे हेच असते 
आचि घरगुती काटॉकसरीचे (वकवा अथसशास्त्राचे) ध्येय संपत्ती हेच असते. आता एखा्य ा कायसप्रवृत्तीला 
वकवा व्यवसायाला अनेक उ्य ोग गौि वकवा िुय्यम िजनचे असू शकतात. उिा. लगाम बनचविे, खोगीर 
तयार करिे, तसेच घोड्यानंा लागिारा इतर सरंजाम बनचविे ह्यासारखे उ्य ोग अश्वारोहि कलेपेक्ा 
गौिच ठरतात. तसेच सवसच लष्ट्करी व्यवसाय हे युध्िशास्त्रापेक्ा गौिच ठरतात. तसेच कलेकलेमध्ये सुध्िा 
िरक आहेच. काही कला एखा्य ा चवचशष्ट कलेपेक्ा गौि वकवा कमी प्रती्या असू शकतात. तेव्हा ह्या गौि 
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कलां् या अंचतम साध्यापेंक्ा श्रेष्ठ वकवा सवो् च अशा कलेचे अंचतम साध्य आपल्यासाठी जास्त मह्वाचे आहे 
आचि तेच पसंत करिे योग्य आहे असे मी म्हिू शकेन; कारि गौि वकवा िुय्यम िजन्या कलाचें अंचतम 
साध्य श्रेष्ठ कलेचे अंचतम साध्य साधण्यासाठीच अनुसरले जात असते. तेव्हा शास्त्रां् याबाबतीत जसे मी 
म्हटॉले आहे, तसे कुठल्याही उ्य ोगाचे वकवा कृतीचे अंचतम साध्य स्वतः चक्रयाशीलता असली काय वकवा 
चक्रयाशीलतेव्यचतचरक् त काही िुसरे असले तरी त्यात काहीही िरक पडत नाही. 

 

☐ ☐ ☐ 
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प्रकिि दुसिे 
 

आपल्या अन्िेषिाचा विषय 
 

मानिाचे कल्याि (Good ) [“The Good” ह्याचा िात्विक अथभ श्रेयस्, श्रेयित्त्ि ककिा वशिित्त्ि असा होिोपिंिु येथे  .
महत्त्िा्या आवि यो य वठकािी ‘श्रेयित्त्ि’ हा िाध्त्िक शब्द योवजला असून, इिि बहुिेक वठकािी ‘कल्याि’ ककिा वहि असा सिभसामान्य 

िाचकांना समजिािा अथभ योवजलेला आहे .Good ह्या शब्दाला मंगल, कल्याि, शुभ असा कोििाही अथभिाही शब्द योवजिा येईल.] कशाला 
यहिाियाचे? 
 िाज्यशास्त्राचे अंविम सादय नागविकांचे वहि साधिे होय! 

 
तंव्हा आपल्याला आवश्यक असिाऱ्या गोष्टींसाठी आपि जे काही करतो, त्याला एक चवचशष्ट ध्येय 

असते, आचि ह्या एकमेव ध्येयाची इ्छा केवळ त्याकचरताच आपि बाळगत असतो, तसेच आपल्या इतर 
सवस गोष्टींची इ्छा, आपि हे एकमेव अंचतम ध्येय साध्य करण्यासाठी साधने म्हिून करत असतो. परंतु 
इतर कुठल्याही गोष्टी्या प्राप् तीसाठी आपि सवस गोष्टींची चनवड न करता काही चवचशष्ट गोष्टींचीच चनवड 
करत असतो; (नाहीतर आपल्या ह्या प्रचक्रयेला काही अंतच राहिार नाही, आचि त्यामुळे आपल्या इ्छा 
चनष्ट्िल आचि व्यथस ठरतील), ह्यावरून असे स्पष्ट होते की हे एकमेव अंचतम साध्य हेच कल्याि असले 
पाचहजे, आचि खरोखरच ते परमचहत (Supreme Good) असते. तंव्हा व्यावहाचरक दृचष्टकोनातूंन ह्या 
सवो् च चहताचे ज्ञान असिेसुध्िा आपल्या जीवनातंील आचारासंाठी, अत्यंत मह्वाचे नाही का? [म्हिजेच हे 

परमचहत जािून घेतल्यामुळे आपल्या जीवनातंील वतसिूकीवर प्रचंड प्रभाव घडून येिार नाही का?] एखा्य ा चनष्ट्िात धनुधसराप्रमािे 
आपला नेम िक् त अंचतम आचि योग्य अशा एकमेव लक्ष्यावर असल्यानेच आपल्याला योग्य आचि उचचत 
अशा गोष्टी चमळचवता येिार नाहीत का? तेव्हा हे जर का सत्य असेल, तर वास्तचवकचरत्या हे ‘सवो् च चहत’ 
म्हिजे काय, ह्याची काही झालेतरी ुवपरेषा चनचश् चत करण्यासाठी प्रयत्नाचंी पराकाष्ठा आपिास केली 
पाचहजे, तसेच कुठल्या कुठल्या तास्त्वत शास्त्राचंा वकवा व्यवहारोपयोगी शास्त्राचंा तो ज्ञानचवषय आहे ते 
जािण्याचाही प्रयत्न केला पाचहजे. (नीचतशास्त्र ही राज्यशास्त्राची एक शाखा आहे. म्हिजे असे म्हिावे 
लागेल की, नागचरकानंा चागंले जीवन जगण्यासाठी जास्तीत जास्त चागंली संधी प्राप् त करून िेिे हे 
राज्यकत्यांचे कतसव्य आहे. तंव्हा ह्यावरून असे चिसेल की राज्यकत्यांनी चिलेल्या आज्ञा ह्या नीचतमत्ता भ्रष्ट 
करण्यासाठी चिल्या नसून संपूिस राजकारिच नीचतमान बनचवण्यासाठी चिलेल्या असतात. हल् लीचा 
आधुचनक दृचष्टकोन जो आहे, की, “संसिीय काय्य ानंी लोकानंा चागंले घडचवता येत नाही” तो दृचष्टकोन 
अ ॅचरस्टॉटटॉलने खरोखरच नाकबूल केला असता, इतकेच नव्हेतर प्लेटॉोसचहत सवस प्राचीन त्वज्ञानंीसुध्िा 
तो एकजात खोडून टॉाकला असता.) 

 
तंव्हा सवो् च चहत हे सवसश्रेष्ठ वकवा सवांत अचधकारप्राप् त (Authoritative) अशा शास्त्राचें तसेच 

कलाचेंही एकमेव अंचतम साध्य असते हे सवांनाच मान्य करावे लागेल. अशा शास्त्रापंदकी राज्यशास्त्र 

[आपल्यापेक्ा अ ॅचरस्टॉटटॉलला राज्यशास्त्र ही संज्ञा िारच व्यापक वाटॉते. राज्यशास्त्रामध्ये संपूिस मानवी जीवनाचे के््र  चवचारातं घेतलेले आहे; कारि 
मनुष्ट्य हा जात्याच समाजचप्रय प्रािी आहे, तंव्हा (१) चहत म्हिजे काय? ही संशोधनात्मक समस्या आचि (२) हे चहत साधण्यासाठी कायिा काय 
करू शकतो हा िलचनष्ट्पचत्तचा प्रश्न ज्याला चवशषेतः राजकारि म्हटॉले जाते-ह्या िोन प्रश्नाचंी उत्तरे राज्यशास्त्राला चनचश् चत करावी लागतात.] 
हंच एक प्रकारचे सवसश्रेष्ठ शास्त्र आहे; कारि कुठल्या शास्त्राचंी वकवा चवषयाचंी राष्ट्राला गरज आहे, आचि 
त्यानुसार कुठल्या शास्त्राचंा अयायास कसा आचि कुठपयंत करायचा हे राज्यशास्त्र ठरचवते. आचि आपिास 
असे चिसून येईल की, अचतशय मह्वा्या आचि उ् च मानल्या गेलेल्या युध्िशास्त्र, अथसशास्त्र, वक् तृत्त्व 
ह्या चव्य ाशाखा (Faculties) िेखील राज्यशास्त्रापेक्ा िुय्यम िजन्या आहेत, कारि राज्यशास्त्र हे इतर 
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व्यवहायस कलाचंा तसेच शास्त्राचंा उपयोग करून घेत असते, चशवाय िेशातं कायिा करून त्यानुसार 
नागचरकानंी कुठल्या गोष्टी कराव्या आचि कुठल्या गोष्टी करू नयेत हे राज्यशास्त्र ठरचवते. राज्यशास्त्रां् या 
अंचतम साध्यामध्येच इतर सवस शास्त्राचंी अंचतम साध्ये सामावलेली असतात. म्हिून राज्यशास्त्राचे एकमेव 
अंचतम ध्येय हे मानवाचे चहत साधिे हेच आहे. त्याकचरता राज्यशास्त्राने सवस शासे्र व कला ह्यानंा हे अंचतम 
साध्य साधण्याचा मागस आखून िेिे अत्यंत आवश्यक आहे. आता जरी व्यस्क् तगत चहत आचि समाजचहत हे 
सारखे असले, तरी समाजचहत साधिे तसेच चटॉकचविे [वकवा किाचचत् ‘ते चनचश् चत ठरचविे तसेच चमळचविे’.] हे 
प्रत्यक्ात वदयस्क् तक चहतापेक्ा केव्हाहंी श्रेष्ठ तसेच पचरपूिसही आहे. एका व्यस्क् तचे चहत साधिे हे कंव्हाही 
चागंले आहे. परंतु त्यापेक्ा समाजचहत वकवा राष्ट्रचहत साधिे हे खरोखरच श्रेष्ठ आचि पचव्र  असे महत्कृत्य 
आहे. 

 
तंव्हा हे राज्यशास्त्राचे अंचतम ध्येय असल्या कारिाने, एका अथी आपल्या अन्वषेिाचा प्रमुख हेतू–

राज्यशास्त्राचा अयायास करिे हा आहे. 
 

☐ ☐ ☐ 
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प्रकिि विसिे 
 

ह्या शास्त्राचे स्िरुप 
 

िाज्यशास्त्र हे िंिोिंि असे पविपूिभ शास्त्र नाही. 
 
आता ह्या शास्त्राचा अयायास करताना त्या्या प्रचतपा्य  चवषयामंध्ये असंचिग्धपिे चनचश् चत असे जर 

काही आपल्याला सापडले तर त्यातच आपि समाधान मानले पाचहजे; कारि इतर कला आचि 
उ्य ोगातंील उत्पाचित वस्तूसारखा तंतोतंतपिा वकवा पूिसता त्वज्ञाना्या सवस चवभागामंध्ये अपेक्ून 
चालिार नाही. राज्यशास्त्रामध्ये अयायाचसले जािारे चवषय म्हिजे नदचतक थोरवी (Moral Nobility) [नदचतक 
थोरवी हे पि जे काही योग्य, यथाथस असते त्याचे कौतुक करण्यासाठी योचजले जाते. 

 
(१) उिा. सुदृढ आचि सुडौल शरीर तसेच एखािी सवसशे्रष्ठ कलाकृती वकवा हस्तकौशल्य आचि (२) सवसशे्रष्ठ असे कायस (पहा ३·७) 

अशाबाबतीत सामान्यतः हे पि योचजले जाते ह्याचाच अथस (१) सुंिर, (२) नदचतकदृष्ट्ट्या यथायोग्य असा होऊ शकतो. भौचतक आचि नदचतक 
योग्यतेमधील सादृश्यासाठी पहा २·६.] आचि न्याय हे होत! परंतु ह्या संकल्पनामध्ये इतकी अचनचश् चतता आचि 
मतचभनिधता आढळते की ह्या संकल्पना नदस्गकरीत्या वकवा स्वाभाचवकदृष्ट्ट्या न येता केवळ एखा्य ा प्रथेमुळे 
वकवा एखा्य ा समजामुळे अस्स्तत्वात आल्या असाव्या तसेच मानवी जीवनातंील प्रत्यक् अस्स्तत्वात 
असलेल्या गोष्टींमध्ये त्यानंा अचजबात स्थान नाही असे काही लोकानंा वाटॉते; आचि अगिी अशाच प्रकारची 
अचनचश् चतता चहतसंबधंी्या (Good) संकल्पनेमध्ये आढळते; कारि बऱ्याचवळेा असेही घडते की चागंल्या 
गोष्टींचे पचरिाम अत्यंत अपायकारक होत असतात :– संपत्तीमुळे (वकवा संपत्ती्या लोभामुळे) अनेकिा 
लोकाचंा सवसनाश घडून आलेला आहे; तसेच इतरबाबतीत सुध्िा शौयामुळे असेच मनुष्ट्याचे जीवन धोक्यात 
आलेले आहे. म्हिून असा चवषय हाताळताना आचि तेही अचनचश् चत अशा आधारचवधानापासून (Premises) 
सुुववात करताना, आपल्याला सत्याची सवससाधारि ुवपरेषा (Outline) जरी रेखाटॉता आली तरी पुरे [असे 
म्हिण्यात खालील िोन्ही गोष्टी समाचवष्ट आहेत : (१) सवससामान्य सत्य हे सावसच्र क सत्य असतेच असे नाही आचि (२) आचि जे काही संभाव्य 
असते ते चनचश् चत असतेच असे नाही.] : आपले चवषय आचि आधारचवधाने ही केवळ सवससामान्य असल्यामुळे 
सवससामान्यतः प्रमाि (Valid) अशा अनुमानावरच आपल्याला समाधान मानावे लागेल आचि त्याप्रमािे 
अयायासकानंा ह्या एकाच भावाथनने माडंलेली माझी चवचवध मते मान्य करिे चहताचे ठरेल; कारि सुचशचक्त 
चविग्ध मनाचे वदचशष्ट्ट्यच असे आहे की कुठल्याही चवषयाचे स्वरूप अयायासताना प्रत्येकबाबतीत 
तंतोतंतपिाने जािून घेिे ही अपेक्ा चविग्ध मन नेहमी करत असते. अथनत हे चततकेच चनरथसकही आहे. 
उिा. एखा्य ा गचित तज्ज्ञाकडून संभवनीय अनुमानाची अपेक्ा करिे चजतके मूखसपिाचे आहे, चततकेच 
एखा्य ा धंिेवाईक वक्त्याकडून शास्त्रीय प्रमािाची मागिी करिे चनरथसक आहे. 

 
िरुि आवि अपविपक् ि मािसाला िाज्यशास्त्राचा अभ्यास कििे वजिके अशक्य वििकेच 

वनिथभकही आहे. 
 
प्रत्येक मनुष्ट्याची चक्रया वकवा आचार ह्याचें स्वतःचे एक मूल्य असते. तसंच प्रत्येक मनुष्ट्याला ज्या 

गोष्टींचे आकलन वकवा ज्ञान असते त्या गोष्टीसंबधंी तो चबनचूक चनिसय घेऊ शकतो, तसेच ह्या गोष्टींचा तो 
एक उत्तम परीक्क वकवा समीक्कही असतो. एखा्य ा चवचशष्ट गोष्टीवर वकवा चवषयावर समीक्ा वकवा टॉीका 
करण्यास समथस असण्यासाठी त्या समीक्काला त्या त्या चवषयाचे सवस प्रकारचे चशक्ि आचि ज्ञान असिे 
आवश्यक आहे. म्हिून राज्यशास्त्राचे चशक्ि घेण्यास तुवि मुले [“Troilus and Cressida” मध्ये खालील अवतरिाचंा 
उल् लेख केलेला आहे. “Young men, whom Aristotle thought unfit to hear Moral Philosophy” --पहा Troilus and Cressida II-2-165.] 
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ही लायक नसतात; कारि तुवि मुलानंा जीवनासंबधंीचा तसेच स्वतः्या आचरिासंबंधी स चववेक 
बुध्िीचा वापर कसा करायचा ह्याचा अनुभव नसतो आचि नेमका हाच राज्यशास्त्राचा प्रचतपा्य  चवषय 
(Subject matter) आचि आधारचवधाने (Premises) आहेत. [म्हिजे राज्यशास्त्र नेमके हेच चशकचवते.] आचि तुवि 
मुले भावनाचंा आहारी जात असल्यामुळे जरी त्यानंी राज्यशास्त्राचा अयायास केला तरी त्याचा िायिा होिार 
नाही आचि काही उपयोगही नाही; कारि राज्याशास्त्राचे अंचतम ध्येय केवळ ज्ञान संपािन नसून सवसथदव 
कृती आहे. [ह्या चवधानाने असे स्पष्ट होते की प्लेटॉो्या पध्ितीपेक्ा अ ॅचरस्टॉटटॉलची पध्िती ही जास्त व्यवहायस (Practical) आहे. आचि प्रमुखतः 
ह्या त्या्या मना्या व्यावहाचरक कलामुळे त्याला त्याचे प्रमुख उ्दलीष्ट सिल करताना िारसा तास्त्वक तकस  करावा लागला नाही. चजतका त्याला 
सत्याचे चवगमन आचि आचवष्ट्कार करताना तसेच पिाचंी व्याख्या स्पष्ट करताना अचधक तत्त्वचचन करावी लागली.] तंव्हा जरी ते वयाने 
तुवि असले काय वकवा वतसनाने अपचरपक् व असले काय सारखेच! त्यां् यातील िोष हा वयोमानाचा नसून, 
त्याचें जीवन तसेच जीवनाशी चनगडीत असलेली ध्येय ही भावनानंी जखडलेली असल्याने ते त्यानुसार 
वाहावत जातात, हाच मोठा िोष आहे आचि अशा व्यक् तींना मनावर ताबा नसिाऱ्या असंयमी मािसापं्रमािे 
ह्या ज्ञानाचा अचजबात उपयोग नाही. [ह्या चवधानाचा ग्भताथस असा आहे : “जरी तुविानंी नीचतशास्त्राचे ज्ञान संपािन केले (अथनत् 
जीवनाचा अचजबात अनुभव नसल्यामुळे त्यानंा ते शक्य नाही) तरी त्या ज्ञानाचा आपल्या आचरिाला मागसिशसक असा उपयोग ते करून घेिार 
नाहीत, अथनत् हे ज्ञान त्याचंी वतसिूक सुधारण्यासाठी कुचकामीच ठरिार, कारि त्याचे जीवन हे अनेक भावना, मनोचवकार तसेच वासनानंी 
भरलेले असल्यामुळे नीचतशास्त्रा्या वकवा राज्यशास्त्रा्या अयायासाचा त्यानंा काहंीही िायिा नाही, कारि नीचतशास्त्र हे व्यवहायस शास्त्र असल्यामुळे 
त्याचा अयायास व्यावहाचरक जीवनातंील आपल्या योग्य आचरिासाठीच केला जातो.] परंतु जे आपले जीवन आपल्या इ्छा आचि 
कृतींना वळि िेऊन चवचार शक् तीनुसार जगत आहेत वकवा ज्यानंा तसे जगण्याची इ्छा आहे अशा 
लोकानंा ह्या शास्त्राचा िार मोठा िायिा होण्यासारखा आहे. तसेच हे व्यावहाचरकशास्त्र असल्या कारिाने 
मनाने, आचरिाने तसेच नीतीने िुबळ्या असिाऱ्या मािसानंा िेखील त्याचा खूप िायिा होण्यासारखा 
आहे. 

 
आता अयायासकाला ह्याचा आशय समजण्यासाठी प्रस्तावना म्हिून एवढे पुरेसं आहे. तंव्हा ज्या 

भावाथनने आम्ही चसध्िान्त माडंले आहेत ते चसध्िान्त आचि ते चसध्िान्त माडंताना कुठला हेतू 
आपल्यासमोर आहे ह्याची माचहती िेिे आता आवश्यक आहे. 

 

☐ ☐ ☐ 
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प्रकिि चौथे 
 

मानिाचे वहि कशाि आहे ? 
 

सिभसाधाििपिे मानिाचे िैयध्क् िक वहि हे सौख्यच (Happiness) होय  .पिंिु Happiness ह्या 
शब्दाविषयी िज् ् ांची िेगिेगळी मिे आहेि  .िेिहा आपले मि पृथहक् किि करून द्याियाचे की 
संयोगीकििाने द्याियाचे? 

 
आता आपल्या मूळ मु्य ानुसार सवस चवचार, सवस अयायास तसेच सवस कृत्ये काहीतरी चागंले घडून 

याव े वकवा काहीतरी चहतकारक असे त्यातून चनष्ट्पनिध व्हाव े म्हिूनच घडत असतात. तेव्हा आता आपि 
राज्याशास्त्राचे अंचतम ध्येय जे आहे– म्हिजेच ह्या चहतकारक गोष्टींतून जे सवो् च चहत प्रत्यक् कृतीने साध्य 
करता येण्यासारखे आहे त्याची चचन कुवया. आता हे सवो् च परमचहत म्हिजे काय ह्यासाठी एक 
सवससामान्य मत आहे : ‘ते म्हिजे सौख्य’ [अ ॅचरस्टॉटटॉलने मूळ गं्रथातं Eudaimonia (सौख्य) हा शध ि योचजला आहे. Eudaimonia चे 
शध िशः भाषातंर करता येिे शक्य नाही. परंतु किाचचत कल्याि वकवा भरभराटॉ असा त्याचा भाषातंरीत अथस होऊ शकेल. येथे एक गोष्ट लक्ात घेिे 
जुवरीचे आहे. अ ॅचरस्टॉटटॉल Eudaimonia ही भावनेची अवस्था असते असे स्पष्टीकरि करत नाही. परंतु ती एक प्रकारची चक्रयाशीलता आहे असे तो 
म्हितो.] असे सवससामान्य तसेच उ् च अचभुवची्या सुसंस्कृत मािसानंी िेखील मान्य केलेले आहे; आचि 
त्यां् या मते सुस्स्थतीत असिे (Faring Well) आचि चागंल्या चरतीने जीवन व्यतीत करिे (Doing Well) 
म्हिजेच जीवनातंील सौख्य चमळचविे होय. परंतु सौख्या्या स्वुवपाचवषयी मा्र  त्याचें मतभेि आहेत. 
[िहाव्या पुस्तकातं तसेच इतर चठकािी िेखील अ ॅचरस्टॉटटॉलने सौख्य (Happiness) आचि सुख (Pleasure) ह्यातील भेि िाखचवला आहे. हे 
िोन्ही शध ि मराठी आचि इंग्रजी भाषामंध्ये आहेत. ग्रीक भाषेतील Hedone (सुख) व Eudaimonia म्हिजे सौख्य हे त्याच अथनचे िोन शध ि 
अ ॅचरस्टॉटटॉलने मूळ गं्रथात योचजले आहेत. काही लोक सौख्य म्हिजे समाधान वकवा कल्याि असेही अथस घेतात, परंतु आपि Eudaimonia वकवा 
Happiness ह्या शध िाचा सौख्य असा अथस केलेला बरा असे मला वाटॉते. सुख आचि सौख्य ह्या िोहोत अंतर आहे. अ ॅचरस्टॉटटॉलने त्याचें अथस चवशि 
करून िाखचवले आहेत. सुख क्िभगंरू, उथळ व मानचसक शातंतेचा भगं करिारे असते. आता सौख्याने मािसाला सुख होते हे खरे, परंतु सौख्य 
म्हिजे सुख नव्हे! सौख्य ही मानचसक चक्रया आहे, सुख ही चक्रया नाही, भावना आहे. जीवन चक्रयाशील असावे असे वारंवार अ ॅचरस्टॉटटॉल बजावतो 
ह्यावरून तो सुखवािी (Hedomist) नव्हता हे स्पष्ट होते. सौख्यच सवसशे्रष्ठ होय! जीवनाचे अंचतम ध्येय सौख्यच (Happiness) आहे. अ ॅचरस्टॉटटॉलने 
सौख्याला युडेमोचनया (Eudaimonia) असा शध ि योजून त्याची व्याख्या पुढीलप्रमािे केली आहे : “बुस्ध्िला (तकस शुध्ि चवचारानंा) अनुसरून वकवा 
चनिान तकनला प्रचतगामी न होऊ िेता केलेले कायस वकवा सवसशे्रष्ठ व पूिस अशा स गुिां् या आचाराने होिारे कायस ह्यामुळे होिारा मानचसक पचरिाम 
म्हिजे युडेमोचनया.] आचि सवससामान्य मािसाचें सौख्याचवषयीचे मत हे सुसंस्कृत, सुचशचक्त मािसां् या तसेच 
त्व वचतकां् या मतापेक्ा खूपच चभनिध स्वुवपाचे असते कारि सामान्य मािसाचंा सौख्याचवषयीचा दृचष्टकोन 
सुख (Pleasure) चमळचविे, संपत्ती चमळचविे वकवा मानमरातब चमळचविे इ. वर-वर चिसिाऱ्या आचि 
बाह्यगोष्टींवर अवलंबनू असिाऱ्या सुखासंबधंी चिसून येतो. [परंतु, हे खरे सुख नाही असे अ ॅचरस्टॉटटॉल म्हितो.] काहंी 
एका गोष्टीमध्ये सुख मानतात तर काहीचे सुख िुसऱ्याच गोष्टीमध्ये असते, खूपवळेा असे चिसून येते की, 
एकाच मािसाचे सुख (वकवा अंचतम ध्येय) हे वगेवगेळ्यावळेी वगेवगेळ्या प्रकारचे असते [स्थल, काल 

प्रकृतीनुसार ते बिलत असते.]. जंव्हा तो आजारी पडतो जंव्हा त्या आजारातूंन बरे होऊन शचररस्वास्थ संपािन 
करण्यात त्याला सौख्य वाटॉत असते; जंव्हा तो अत्यंत गरीब असतो तेव्हा संपत्ती चमळचविे ह्यातं तो सौख्य 
मानत असतो. काहीवळेा आपले स्वतःचे अज्ञान ओळखून, आपल्यापेक्ा श्रेष्ठ वकवा उ् च बधु्िी आचि चवचार 
असलेल्या मािसानंी माडंलेल्या प्रगल् भ चवचारामुंळे बरेच लोक त्याचें कौतुक करतात. परंतु काहंी 
चवचारवंतानंा [प्लेटॉो आचि अ ॅकॅ डमी (पहा ६ वे प्रकरि) येथे अ ॅचरस्टॉटटॉल प्लेटॉो्या वचत्तत्वा्या चसध्िान्ताचा आधार घेत आहे, ज्याची चचन 

त्याने सहाव्या प्रकरिामध्ये चवस्तृतपिे केलेली आहे.] असे वाटॉते की वर नमूि केलेल्या काही गोष्टींपेक्ाही एक चागंली 
चहतकारक असलेली गोष्ट अस्स्तत्वात आहे; आचि ती स्वयंपे्रचरत असून ह्या सवस गोष्टी घडण्यास ती स्वतः 
कारिीभतू होते. 
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ह्यासंबधंी जी चनरचनराळी मते आतापयंत माडंली गेली आहेत, त्या सवांचे गुििोष चववेचन 
करण्यात काही अथस नाही. परंतु जी मते जास्तीत जास्त प्रचलीत आहेत, वकवा ज्याचवषयी आपिास 
काहीतरी चवचार करता येऊ शकेल, अशाच मताचें परीक्ि करिे जास्त योग्य आहे. 

 
विगामी पददिीचे समथभन (Inductive method) 
 
तंव्हा आपल्या आ्य त्वातूंन (First Principles) उ भविारा युस्क् तवाि आचि आ्य त्वाकंडे 

नेिारा युस्क् तवाि ह्यातंील चवभेिनाकडे (Distinction) िुलस क्ष्य करून चालिार नाही. ह्याबाबतीत प्लेटॉोने 
माडंलेला प्रश्न खरोखरच योग्य होता. तो म्हिे, “ज्याप्रमािे रेसकोससवर जटकी पंचाकंडील आ्य वबिूपासून 
िुसऱ्या टॉोकापयंत िौड करतो वकवा त्या टॉोकापासून पुन्हा पचंाकंडे िौड करतो, त्याप्रमािे आपली 
वाटॉचाल आ्य तत्त्वापासून आहे का आ्य त्वाकडे आहे?” [भौचमचतक आचि बीजगचित चवषयक प्रचक्रया आपिासं 
संश् लेचषत (Synthetical) आचि चवश् लेषिात्मक (Anelytical) अनुमानाची उत्तमोत्तम उिाहरिे पुरचवतात. पचहल्याबाबतीत आपि काही चनचश् चत 
(Fixed) अशी चववचक्त त्वे गहृीत धरतो, म्हिजेच स्वयंचसध्ि त्वे (Axicms) इ. आचि ह्या त्वापंासून आपि नवीन चनष्ट्कर्ष चनगमनाने तकनने 
काढतो आचि त्यापासून आपि िुसऱ्या तत्त्वाकंडे वळतो. िुसऱ्याबाबतीत आपि िलचनष्ट्पचत्त वकवा संप्राप् त चनष्ट्कषस गहृीत धरतो आचि त्यानुसार 
अज्ञात गोष्टींची कारिे वकवा मूल्याचें अन्वेषि करण्यास सुुववात करतो.] अथनत आपल्याला ज्ञात असलेल्या 
वस्तुस्स्थतीकडूनच सुरूवात करिे जास्त योग्य आहे, ह्यात काही वाि नाही. आता ज्ञात (Known) गोष्टी 
िोन अथांनी ज्ञात असतात. पचहली गोष्ट म्हिजे “ज्या गोष्टी आपिासं माहीत असतात” आचि िुसरी गोष्ट 
म्हिजे “ज्या गोष्टी स्वयमेवचरत्या वकवा चनरपेक्तः समजण्यासारख्या असतात”. तंव्हा काही झालेतरी 
आपिासं माहीत असलेल्या गोष्टींपासूनच सुुववात करिे योग्य आहे [हे उघडपिे प्लेटॉो्या संप्रिायाशी चवरोध िशसचवत 

आहे.] म्हिून जर आपिासं धम्यस (Right) आचि न्याय (Just) त्वाचंा [म्हिजेच नीचतशास्त्र आचि राज्यशास्त्र ह्या 

चवषयाचंा.] योग्य आचि लायक अयायासक व्हायचे असेल, -म्हिजेच सामान्यतः राज्य नीचतशास्त्राचा अचधकृत 
अयायासक वकवा चचचकत्सक व्हायचे असेल, तर त्या अयायासकाने आपल्या सवयीवर चनयं्र ि ठेवण्यास 
चशकले पाचहजे. तसेच नदचतकदृष्ट्ट्या चागंल्या सवयी लावनू घेिे त्याचे पचहले कतसव्य ठरेल. कारि आपले 
आ्य कारि वकवा आ्य वबिू मुळी नदचतकसिाचरि हेच आहे. तेव्हा एकिा का हे चनश्चचत केले, की मग असे 
का, आचि तसे का हे चवचारण्याचा प्रश्नच उ भविार नाही. आचि सिाचारी, सुशील मािसाला ह्या 
मूलभतू त्वाचे आकलन अगोिरच झालेले असते, वकवा ते तो जास्त चागंल्याचरतीने त्या त्वाचे ज्ञान 
संपािनही करू शकतो. परंतु ज्या मनुष्ट्याला हे माहीत नसते आचि चशकून घेण्याचीही इ्छा नसते त्याने 
हेचसअडचे (Hesiod) [works & Days 293 ff.] खालील शध ि जकले तरी खूप आहे. 

 
“जो मािूस ज्ञानी असल्यामुळे स्वतःच स्वतःला उपिेश करू शकतो तो अत्युत्तम पुुवष होय; 
 
जो सुज्ञ जनाचे बोलिे लक्ष्यपूवसक जकू शकतो तोही चागंला मनुष्ट्य असतो;  
 
परंतु जो स्वतः मूर्ख असूनही, सूज्ञ जनां् या बोधवचनाकंडे लक् िेत नाही तो अगिीच चनुवपयोगी, 

टॉाकाऊ आचि नालायक मनुष्ट्य असतो.” 
 
मनुष्ट्या्या जीवनातंील चालपयेवुवन त्याचे सौख्या्या स्वुवपाचवषयी अकृच्र म दृचष्टकोन काय 

असावते, ह्याचा थागंपत्ता लागू शकतो. म्हिून वगेवगेळ्या प्रकार्या जीवनावर कटॉाक् िेकून पाहिे योग्य 
आहे. म्हिून अ ॅचरस्टॉटटॉलने पुढील प्रकरिातं सौख्यसंबंधी्या लोकचप्रय मताचें चववेचन केलेले आहे. 

☐ ☐ ☐ 
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प्रकिि पाचिे 
 

सौख्यासंबंधीची लोकवप्रय मिे    
 
कल्याि (Good) ककिा सौख्य (Happiness) यहिजे सुख (Pleasure) निहे, ककिा संपत्ती निहे 

ककिा मानसन्मानही निहेि आवि चौथे ज्याला आपि कचिनशील जीिन (Contempletive life) यहििो 
त्याची चचा पुढे होईलच. 

 
आता आपि ज्या मुद्द्यावरून चवषयातंर केले, त्या मूळ मुद्द्यावर येऊया. आचि सवससामान्य 

मािसां् या जीवनावरून त्यां् या ज्या काही कमी जास्त योग्य आचि रास्त अशा कल्पना वदयस्क् तक 
चहतासंबधंी वकवा सौख्याचवषयी आहेत त्याचंा परामर्ष घेऊया. आता सवससामान्य मािसे तसेच अचशचक्त 
खेडवळ लोक (Vulgar) वदयस्क् तक चहत (Good) म्हिजे सुख (Pleasure) मानतात, आचि तद् नुुवप 
सुखोपभोगी जीवन [कारि द्रव्य, मानसन्मान इ. वरवर चिसिाऱ्या गोष्टीत मािसाचे सुख आहे असे त्यानंा वाटॉते. हे सुख बाह्यगोष्टीवर 
अवलंबनू असते, (म्हिून अ ॅचरस्टॉटटॉलने प्रथम बाह्यसाधनाचंा चवचार केलेला आहे) म्हिून अ ॅचरस्टॉटटॉल म्हितो की हे खरे सुख नाही. अक्य सुख हे 
नचशबा्या मेहेरनजरेवर वकवा बाह्यसाधनावंर अवलंबनू नसते, त्याचे सातत्य कमावलेल्या शीलामुळे, स्वभावामुळे चटॉकून राहाते. बुध्िीपेक्ा शीलच 
ह्याकामी उपयुक् त ठरते. म्हिून मानवी जीवनाचे तीन प्रकार त्याने साचंगतले आहेत.] जगण्यात ते समाधान मानत असतात. परंतु 
जीवनाचे चवशषे ठळक असे तीन प्रकार आहेत. [ह्या तीन जीवनाचंा चसध्िान्त शवेटॉी पायथागोरसकडे जातो; कारि पाथागोरसने 
चक्रडा मदिानावर गेलेल्या तीन प्रकार्या मािसाचंी तुलना केलेली आहे. (१) व्यापारी (२) स्पधसक (३) पे्रक्क (Iamblichus Vit. Pythog. 58) ही 
आख्याचयका ‘पे्रक्काचें जीवन’ ह्या वाक्याशंा्या मुळाशी असलेले ुवपक स्पष्ट करत आहे.] (१) आताच म्हटॉलेले सुखोपभोगी जीवन 
(Life of Pleasure) (२) राजकीय जीवन (Life of Politics) (३) वचतनशील जीवन (Life of 
Contemplation) सवससामान्य मािसे अचतशय स्वाथी आचि पशुतुल्य असे हीन प्रकारचे जीवन जगिे पसंत 
करतात, कारि असे जीवन बरेचसे उ् चपिस्थ वकवा अचधकारी लोक जगत असतात असे त्यानंा वाटॉत 
असते. आचि बरेचसे उ् चपिस्थ लोक साडसनापॅलस्या [साडसनापॅलस हा एक अ ॅचसचरअन राजा होऊन गेला. त्या्या 
थडग्यावर कोरलेली त्याची स्वतःची िोन वचने ग्रीक लोकानंी नोंि करून ठेवलेली आहेत. त्याचे पचहले वचन असे आहे. “मािसाने खावे, प्यावे 
आचि खेळावे कारि जीवन हे क्िभगंरू आहे.” िुसरे वचन असे आहे. “माझ्याकडे जेवढं होत तेवढं मी खाल् ल, स्वदराचारी काम आचि पे्रम ह्याचंा 
भरपूर उपभोग घेतला आचि शवेटॉी मी िुःखी झालो.” त्यामुळे माझी सवस संपत्ती नष्ट झाली.] मताशी सहमत असतात. 

 
बुस्ध्िवािी, सुधारक लोकानंा, तसेच कतृसत्ववान वकवा चक्रयाशील लोकानंा मानमरातब म्हिजे 

वदयस्क् तक चहत वाटॉते. आचि मानसन्मान हे राजकीय वकवा सामाचजक जीवनाचे अंचतम साध्य (End) असे 
मानले जाते. परंतु आपि जे श्रेयतत्व (Good) शोधण्याचा प्रयत्न करीत आहोत. त्यामानाने 
मानसन्मानाला वदयस्क् तक चहत समजिे िारच उथळ वाटॉते [म्हिून राजकारिी जीवन मानसन्मानाला हपापलेले 

असल्यामुळे शे्रष्ठ म्हिता येत नाही.]; कारि मानसन्मान हा तो चमळचविाऱ्या मािसापेक्ा तो बहाल करिाऱ्या 
मािसावर जास्त अवलंबनू असतो, म्हिजेच त्याची प्राप् ती बाह्यसाधनावंर अवलंबून असते. सवसश्रेष्ठ चहत 
वकवा कल्याि हे परावलंबी असून चालिार नाही चशवाय ह्या सुखाचा लाभ एकिा झाला की तो कायमचा, 
कधीही नष्ट न होिारा असला पाचहजे. मानसन्माना्या मागे लागण्यात मािसाचा प्रमुख हेतू म्हिजे त्यानंा 
स्वतः्या श्रेष्ठतेची स्वतःजवळ खा्र ी करून घ्यावयाची असते आचि त्यातच त्यानंा समाधान वाटॉत असते. 
चनिान आपल्या ओळखी्या तसेच सूज्ञ, बुस्ध्िमान मािसाकंडून तरी ते मानाची अपेक्ा करत असतात; 
थोडक्यात म्हिजे स गुिां् या जोरावर त्यानंा मानसन्मान हवा असतो. तंव्हा काही झाले तरी, कतृसत्ववान 
मािसां् या मते, स गुि वकवा सिाचार हा मानमरातबापेक्ा चनचश् चतपिे श्रेष्ठ आहे हे स्पष्ट होते आचि 
त्यानुसार एखािा मनुष्ट्य असे समजू शकेल की स गुिी, सिाचारी वकवा स्छील जीवन हेच राजकारिी 
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जीवनाचे अंचतम साध्य आहे. परंतु स गुिाला (Virtue) अंचतम साध्य म्हिता येिार नाही कारि एकाअथी 
तेही अंचतम साध्य ह्या दृष्टीने अपूिसच आहे; कारि एखािा मािूस स गुिी असेल परंतु तो ते स गुि 
आचरिात आिण्याजवजी आळसामुळे सवस आयुष्ट्य जर का झोपेत काढू लागला वकवा त्याला अत्यंत 
िाचरद्र्यात नदराश्यवािी जीवन कंठावे लागले, तर अशा अत्यंत हालात चिवस काढिाऱ्या मािसाला 
कुिीही सुखी म्हििार नाही. (अथनत जर तो मािूस अशा हलाखी्या पचरस्स्थतीत केवळ आपल्या 
चवधानाशी चवरोध [स्टॉोईकवािाने ह्या चवरोधा्यावतीने बोलण्याचा प्रयत्न केला. त्याचें प्रचतपािन असे होते की, स गुि वकवा प्रज्ञा ह्यातच 

सौख्य असते, आचि अत्यंत भयानक अशा महत्तम संकटॉामध्ये सुध्िा ते सौख्य चटॉकून राहाते.] िशसचवण्यासाठी आपि अत्यंत सुखी 
आहोत असा ढोंगी युक् तीवाि करत नसेल तर!) 

 
आता या चवषयाची चचन पुरे; कारि ह्याची चचन इतर सामान्य (Encyclic) व्याख्यानातं पुरेशी 

झालेली आहे. [आता हे वाक्य लेखी गं्रथात आहे. [म्हिजेच अ ॅचरस्टॉटटॉल्या स्वतः्या संवािात आचि इतर प्रचसध्ि स्वकृतसंपािनात आहे – 
(जे सध्या अस्स्तत्वात नाही) का िुसऱ्या त्ववचतकाचें आहे] वकवा तास्त्वक वािचववािातंील आहे हे समजण्यास मागस नाही. पूवीचे प्राचीन 
त्ववेत्ते चशक्ि िेण्यासाठी िोन प्रकार्या पध्िती अनुसरत असत (१) गढू वकवा औपिेचशक (Acroamatic) पध्िती तास्त्वक चवचारानुंसार 
एखा्य ा शास्त्राचा अयायास करिाऱ्या अयायासकानंा तो तत्ववेत्ता उपिेशात्मक व्याख्याने िेत असे (२) िुसरी पध्िती ही बचहरंगी (Exoteric) वकवा 
सवससामान्य (Encyclic) असे. आपला एक सवससामान्य अयायासक्रमामधील एक चवषय म्हिून चव्य ा्यनना तो चशकावा लागे. तेव्हा बचहरंगी वकवा 
सवससामान्य संशोधनात्मक गं्रथामंध्ये त्याकाळ्या अ ॅथेन्समधील चशक्िपध्ितीने नेमून चिलेल्या नेहमी्या चवषयाचंा समावेश असावा. परंतु वरील 
िोन्ही पध्ितीमधील िरक हा प्रचतपा्य  चवषयावंरून चनमनि होत नसून त्यां् या मूळ प्रचतपािनातून चनमनि होतो. तेव्हा पचरस्स्थतीनुसार तेच चवषय 
िोन्ही पध्ितीने चशकचवले जाण्याची शक्यता होती. चससरो (Cicero) ने केलेली व्याख्या (De Finibus V 5) ही अचूक चिसत नाही.] 

 
चतसऱ्या प्रकारचे जीवन हे वचतनशील जीवन, त्याची चचन नंतर्या भागात होईलच. केवळ संपत्ती 

चमळचवण्याचे ध्येय असिारे जीवन आपल्यावर पचरस्स्थतीने लािलेले असते, म्हिून आपि ज्या्या शोधात 
आहोत ते अंचतम चहत वकवा श्रेयतत्त्व म्हिजे संपत्ती नव्हे! संपत्ती हे केवळ एक उपयुक् त साधन आहे, 
आचि िुसरी एखािी गोष्ट चमळचवण्यासाठी संपत्तीचा साधन म्हिून उपयोग होतो. तंव्हा आतापयंत नमूि 
केलेल्या अंचतम साध्यापदकी एखािे अंचतम साध्य श्रेयत्व म्हिून गृहीत धरण्याची शक्यता आहे; कारि 
त्यानंा केवळ आत्माथनमुळेच मान्यता चिली गेलेली आहे. परंतु तरीिेखील त्यानंा परमचहत (Supreme 
Good ) असे म्हिता येत नाही. केवळ मािसानंा संपत्ती, मानमरातब, सिाचारीपिा वकवा सुखे 
(Pleasures) आवडतात म्हिून त्यानंा अंचतम साध्य वकवा परमकल्याि म्हिता येिार नाही आचि ह्या 
गोष्टींना पावठबा िेऊन अनेक चवचारवंतानी आपले चवचार िुकटॉ िवडले आहेत. म्हिून ह्या गोष्टींना 
आपल्या चवचारिेतून काढूनच टॉाकूया. 

 
(आता अ ॅचरस्टॉटटॉल प्लेटॉो्या सावसच्र क चहता्या चसध्िान्तावर टॉीका करण्यास प्रारंभ करत आहे. 

ह्याला पुष्ट्कळिा कल्यािाचा िटमस वकवा स्वत्व (‘Form’ or idea of the Good) म्हितात. 
अ ॅचरस्टॉटटॉलची ही सत्तत्व वािावरील टॉीका जगप्रचसध्ि आहे आचि अंशतः ती अत्यंत चतखटॉ सुध्िा आहे. 
परंतु ती सवसस्वी बरोबर आहे असे म्हिता येिार नाही. प्लेटॉोला आपला कल्यािाचा िटमस वकवा चचत्तत्व हे 
ईश्वराप्रमािे चचरंतन शाश्वत आहे असे वाटॉत होते. त्या्या मते कल्याि हे एकच आचि ते म्हिजे िटमस 
वकवा सत्तत्व! ह्याच िटमसपासून चवश्वातंील चवचवध दृश्य चनमनि होतात. ह्या त्वानुसार िटमस वकवा हेच सवस 
उगमस्थान! आचि स्थलकालानुसार ते कधीही बिलत नाही. हे अ ॅचरस्टॉटटॉलला मान्य नाही आचि ते त्याला 
समजलेही नसाव.े अथनत प्लेटॉो हा िटमस वकवा हे इंचद्रयजन्य गोष्टींशी संबचंधत आहे असे मानतो आचि ह्याच 
त्यां् यासंबधंावर अ ॅचरस्टॉटटॉलने टॉीका केलेली आहे आचि तसे करण्याचा त्याला अचधकारही आहे. परंतु ह्या 
िटमस वकवा अस्स्तत्व – (अथनत् जर का ते अस्स्तत्वात असले तरच) – अ ॅचरस्टॉटटॉलने अमान्य केलेले नाही. 
िक् त प्लेटॉोशी चवरोध िशसचवण्याकचरता तो इतकेच म्हितो, की ह्या चहतकारक गोष्टी आचि त्याचंी सत्व 
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ही चभनिध नाहीत. प्लेटॉो्या आयचडयासंबचंधही त्याचे हेच म्हििे आहे. आयचडया आचि त्याचें प्रत्यक् पिाथस 
यात चभनिधता नाही. आता आपि प्लेटॉोचा आयचडयासंबधंीचा चसध्िान्त चवचारातं घेऊया. प्लेटॉो म्हितो जे 
प्रत्येत गोष्टीला अस्स्तत्व प्राप् त करून िेते ते चचत्व (Idea) होय वकवा जे काहंी शाश्वत सत्य प्रकटॉ करते 
ते चचत्व होय. चचत्व ेही चनष्ट्कषसिाने वकवा सामान्यीकरिाने ठरचवता येऊ शकतात असे प्लेटॉो म्हित 
नाही, परंतु चचतत्वे ही स्वयंभू चचरंतन असतात आचि सध्या्या पचरस्स्थतीमध्ये आपल्या पूवसस्मृतीमुळे 
आपिास ती ज्ञात होत असतात. ह्या जन्मीचे ज्ञान पूवी्या जन्मातील ज्ञानाची पूवसस्मृचत होय. हाच तो 
प्लेटॉोचा प्रचसध्ि पूिसस्मृचतचसध्िान्त! तेव्हा प्लेटॉो्या सतत्वासंबधंी्या चसध्िान्ताचे स्वुवप अयायासण्यापूवी, 
एक गोष्ट लक्ात ठेविे अत्यंत मह्वाचे आहे, ते म्हिजे येथे समान्यतः अ ॅचरस्टॉटटॉल प्लेटॉो्या आयचडया्या 
वकवा चचत्वा्या चसध्िान्ताची यथाथसता वकवा असत्यता ह्याची चचन करण्याचा येथे प्रयत्न करत नाही. 
परंतु त्या्यासमोर िक् त एकच उचिष्ट आहे ते म्हिजे परमचहत हे चचत्व नाही हे चसध्ि करिे! म्हिून 
प्लेटॉो्या उपपचत्तमधील काही चववचक्त स्वीकृत त्वे तो खरी आहेत असेच गृहीत धरतो. परंतु ती त्वे 
श्रेयत्वा्या आिशस (ideal) स्वुवपाब्दलल्या प्लेटॉो्या श्रध्िेशी असंगत आहेत एवढेच अ ॅचरस्टॉटटॉल 
िशसचवतो आचि त्यानंतर अशी मते सवसथा अव्यवहायस आहेत असे म्हिून तो चवषय तेथेच सोडून िेतो. कारि 
अ ॅचरस्टॉटटॉल्या अन्वषेिातं काहंीतरी व्यवहायस आहे. तरीही शास्त्रीय चचेला लागिाऱ्या धदयनचा अधूनमधून 
चिसिारा अभाव हा अ ॅचरस्टॉटटॉल मध्ये एक िोष होता. (GREEK Thinkers Vol. IV Ch. XX.). 

 

☐ ☐ ☐ 
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प्रकिि सहािे 
 

प्लेटोचे वहिासंबंधी विचाि आवि त्याचें गुिदोषवििेचन   हे प्लेटोचे विचाि कल्यािाचा फॉमभ 
ककिा सत्तत्ि (Idea) यहिून प्रवसदद आहेि. 

 
आता आपि सावसच्र क चहता्या (Universal Good) संकल्पनेची बारीक सारीक तपासिी करून 

घेऊया, आचि हे सावसच्र क चहत म्हिजे काय हे समजून घेऊ. तेव्हा चचत्तत्ववािा्या चसध्िान्ताचे जनक 
जरी आपले चम्र  असले तरी त्यात चनमनि झालेल्या आके्पाचें योग्य चरतीने परीक्ि करिे, (जरी आपल्या 
स्वभावधमनचवुवध्ि असले तरी) आपले कतसव्य आहे. कारि कुठल्याही त्वावचतकाला सत्याचे समथसन 
करण्यासाठी वदयस्क् तक मद्र ी्या बधंनाचा त्याग करिे चजतके मह्वाचे आहे चततकेच आवश्यकही आहे, 
िोन्ही गोष्टी आपल्याला चप्रय आहेत परंतु सत्याचा पुरस्कार करिे हे आपले पचहले कतसव्य राहील. 

 
ज्यानंी हा चसध्िान्त माडंला, [वकवा किाचचत् पायथागोचरअन्सकडून चसध्िातं - आशयाचे ज्यानंी अंतःसरि केले.] त्यानंी 

हे गृहीत धरले नाही, की चचत्व हे अनेक गोष्टीं्या समूहाने आस्स्त्वातं असते– ज्यामध्ये एखा्य ा गोष्टींचे 
स्वरूप िुसऱ्या एखा्य ा गोष्टीपेक्ा पूवसवती [जेव्हा ‘अ’ हा ‘ब’ चशवाय अस्स्तत्वात राहू शकतो, परंतु ‘ब’ हा ‘अ’ चशवाय अस्स्तत्त्वात 
राहू शकत नाही, तेव्हा अ हा ब ला प्रकृती्या (Nature) बाबतीत पूवसवती असतो (जरी कालमानानुसार नसला तरी) आचि म्हिून त्यानंा एकाच 
वगनतील घटॉक म्हिून सारखे म्हिता येऊ शकत नाही.] (Prior) असते आचि ह्याच कारिामुळे ते चवचशष्ट संख्याचें सत्तत्वे 
(Idea of numbers) चसध्ि करू शकले नाहीत [पायथागोचरअन्सप्रमािे प्लेटॉोचे मत असे होते, की संख्या आचि संख्येचे 
मूलघटॉक हेच सवस गोष्टींचे मूलघटॉक असतात. म्हिून चचत्व आचि अंककल्पना (Numbers) अचभनिध असतात. म्हिून “प्लेटॉोने अंककल्पनाचंी 
पचरकल्पना (Idea) घडचवली नाही” हे चनचश् चत चवधान जर का आपिास समजून घ्यायचे असेल, तर आिशस संख्या (Ideal numbers) आचि 
परंपचरत संख्या (गचितीय संख्या) ह्यामंधील भेि काळजीपूवसक स्पष्ट केले पाचहजेत ह्याच गचितीय संख्येचा उल् लेख ह्या प्रकरिात अ ॅचरस्टॉटटॉल 
करत आहे.] आता श्रेयत्वाचे (The good) चवधेयन हे मूलभतू वस्तुत्वानुसार, गुिवगननुसार आचि 
संबधंानुसार केले जाते. तरीही परमसत्य (Absolute) वकवा मूलभतू वस्तुत्व (Substance) हे 
स्वुवपसत् (Being in itself) असल्यामुळे ते स्वाभाचवकतः कुठल्याही सापेक्ी गोष्टीपेक्ा (Relative) वकवा 
संबध्ि्वापेक्ा केव्हाही पूवसकाचलक (prior) आहे; कारि सापेक्ी गोष्टीचे उगमस्थान मूलभतू 
वस्तुतत्त्वातूनच होत असल्याने, सापेक्ी गोष्ट ही त्यातून चनघालेली एक शाखा वकवा उपाचध आहे. त्यामुळे 
चनरपेक् श्रेयत्व (Absolutely good) वकवा परमकल्याि आचि सापेक् श्रेयत्व (Relatively good) वकवा 
सापेक्चहत ह्याचवषयी आपिास एकच संकल्पना करता येिार नाही. [एखािी गोष्ट चनखालस (Absolutely) चागंली आहे, 
आचि एखािी गोष्ट िुसऱ्या गोष्टीपेक्ा चागंली आहे म्हिजेच तुलनात्मकदृष्ट्ट्या (Relatively) चागंली आहे ह्याची एकच संकल्पना आपिास करता 
येिार नाही.] 

 
आता चहतकारक गोष्टींची (Good) संकल्पना अनेक अथननी चवधेय केली जाते. [‘चहतकारक गोष्टी’ ह्या 

‘चागंल्या गोष्टी’, ‘उत्तम गोष्टी’, ‘उपयुक् त गोष्टी’, ‘स्वास््यकारक गोष्टी’ इ. संबोधनानी संबोचधल्या जातात. परंतु ह्या एक्वाची संकल्पना नव्हेत.] 
उिा. ईश्वर वकवा बुस्ध्ित्व हे मूलभतू वस्तुत्वाने; महान स गुि हे चवशषे धमनने – (Quality) सम्यक् 
प्रमाि हे पचरमािचचन्हानंी (Quantity), उपयुक् तता ही संबध्ि्वाने, अनुकूल सुसंधी ही कालज्ञानाने आचि 
एखा्य ा व्यक् तीचे स्वाभाचवक चनवासस्थान स्थलाने अशा अनेक चवधेय वगननुसार आपि चहतकारक गोष्टी 
पाहात असतो. [“The Categories are certain principles of classification, and are ten in number viz. substance, quanitity, 

quality, relation, action, pession, time, place, situation, possession.” – Whetelay’s Logic.] तेव्हा श्रेयत्वाची वकवा 
चहतकारक गोष्टींची संकल्पना ही एकच वकवा सामान्यता सावसच्र क संकल्पना असू शकत नाही. आचि जर 
अशी संकल्पना अस्स्त्वातं असेल, तर आपिासं ती सवस चवधेय वगनत (Categories) [तेव्हा ताचं्र क - पचरभाषेमध्ये 
सागंायचे म्हिजे, चहतकारक गोष्टींचे वकवा शे्रयतत्त्वाचे चवधेयन खालील वगनत होऊ शकते (१) मूलभतू वस्तू (२) गुिवत्ता (३) पचरमाि (४) 
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संबधं (५) काल (६) स्थल.] वकवा सवस वगेवगेळ्या अथनने योचजता येिे शक्य नाही, परंतु एकाच अथनने योचजता 
येऊ शकेल. 

 
आता एकाच सत् ् वा्या (Idea) चनचमत्ताने घडत जािाऱ्या गोष्टी हे एकाच शास्त्राचे उच्दलष्ट 

असायला हवे; म्हिून वास्तचवक सवस चहतकारक गोष्टींचा चनिसय एकाच शास्त्राने घ्यायला हवा; परंतु 
खरोखरी तसे घडत नाही. इतकेच नव्हे तर एकाच वगनत मोडिाऱ्या गोष्टीसाठी सुध्िा अनेक शासे्र 
अयायाचसली जात असतात. उिा. सुसंधी वकवा प्रसंगावधान घ्या : लढाईतील प्रसंगावधान युध्िशास्त्रा्या 
अंमलाखाली येते; एखािा रोग बरा करतानंा (वकवा ऑपरेशन करताना) चमळिारी सुसंधी (वकवा 
त्याबाबतीत डटक्टॉराचें प्रसंगावधान) ही वद्य कीय शास्त्रातं मोडते. आचि प्य पाळिे हे वद्य कशास्त्रातं मोडते 
तसेच शारीचरक व्यायाम हे मल् लचव्ेय ्या अंमलाखाली येत असतात. 

 
आता अमुक व्यक् ती वकवा अमुक गोष्ट (वास्तचवकचरत्या अशी आहे. अनुकरिीय आहे, -आिशस 

आहे) म्हिजे चनचश् चतपिे काय, असा प्रश्न उपस्स्थत होऊ शकतो. मनुष्ट्याची जेव्हा आपि व्याख्या करतो 
तेव्हा ती उत्तम पुुवषाला काय वकवा सवससामान्य मनुष्ट्याला [म्हिजे ‘मनुष्ट्याची सवससाधारिचरत्या केलेली पचरकल्पना’! 
सवससाधारितः काही चवचशष्ट मािसांपासून आपल्याला येिाऱ्या अनुभवावरून आपि मनुष्ट्याची संकल्पना गृचहत धरत असतो, परंतु ती संकल्पना 
िुसऱ्यावंर अवलंबनू नसिारी अशी स्वतं्र  गोष्ट आहे असे कधी आपि मानत नाही.] काय एकाच अथनने योचजलेली असते; कारि 
जोपयंत िोघेही मनुष्ट्यच आहेत तोपयंत त्यां् यात काहंीही िरक नाही आचि असे जर असेल तर जोपयंत 
चहतकारक गोष्टी ह्या चहतकारकच असतात तोपयंत वास्तचवक चहतकारक गोष्टी आचि चहतकारक गोष्टींमध्ये 
िरक असण्याचे काहंीही प्रयोजन नाही. म्हिजेच ज्याप्रमािे खूप वष ेचटॉकून राचहलेला पाढंरा रंग हा एक 
चिवस चटॉकिाऱ्या पाढंऱ्या रंगापेक्ा जास्त सिेि आहे असे म्हिता येत नाही, त्याचप्रमािे चहत (Ideal 
Good) हे केवळ शाश्वत आहे म्हिून ते जास्त चागंले आहे असे म्हिता येत नाही. 

 
पायथागोचरअन्सकडे [पायथागोचरअन्सनी (प्लेटॉो प्रमािेच) ‘शे्रयत्व (Good ) वकवा कल्याि वकवा चहत हे एकच आहे’ असे 

म्हण्याजवजी एकमेव गोष्टच मुळी शे्रयत्व आहे असे म्हटॉले आहे. आचि त्याचें हे चवधान खरोखरच साथस आचि योग्य वाटॉते. त्यां् यापदकी काही 
जिानंी असे स्पष्ट केले की िहा प्रकारची प्रचतयोगी (opposite) त्वे अस्स्तत्वातं असतात, त्यानंा त्यानंी िोन स्तंभामंध्ये रागेंने लावले–उिा. 
मयनचित आचि अमयनचित, सम आचम चवषम, एकत्त्व आचि अनेकत्त्व, उजवे आचि डावे, पुुवष आचि स्री, स्स्थर आचि चंचल, सरळ आचि 
वाकडे, उजेड आचि अंधार, चागंले आचि वाईटॉ, चौरस आचि आयत. त्यानंी असे िेखील प्रचतपािन केले (Met. A. 986 a 22) की कल्याि आचि 
सौंियस ह्या गोष्टी मौचलक (original) नव्हत्या, परंतु चवश्वा्या उत्क्रातंी्या ओघात त्या गोष्टी येत गेल्या म्हिूनच पायथागोरीअन्सनी त्यां् या 
यािीमध्ये शे्रयत्वाला शवेटॉचा क्रम चिला. (म्हिजे वरील शे्रिीमध्ये चागंले असे म्हटॉले आहे त्याला). “चहतकारक गोष्टीं्या अंकस्तंभामध्ये” हा 
वाक् प्रयोग (Met. N. 1093 b 12 मध्ये “सुंिर गोष्टींचा अंकस्तंभ”) हा तंतोतंत बरोबर असा वाटॉत नाही. कारि त्यां् या अंकस्तंभामध्ये चहत ही इतर 
गोष्टींपदकी एक गोष्ट होती-जर का त्यानंी असे म्हटॉले असते की इतर गोष्टींपदकी चागंल्या गोष्टींचाच आम्या अंकस्तंभाशी संबंध आहे, तर गोष्ट वेगळी 
होती. परंतु सवस चवधायक त्वानंा त्यानंी शे्रयत्वाशी सजातीय असिाऱ्या गोष्टी असे म्हटॉले आहे ह्यातं संशयच नाही.] ह्या चहता्या 
चवषयासंबधंी जास्त संभवनीय असा त्वचसध्िातं आहे; कारि ते त्यां् या चहतकारक गोष्टीं्या 
अंकस्तंभामध्ये [म्हिजे एका खाली एक अशा क्रमानुसार असलेल्या चहतकारक गोष्टी! वरील तळटॉीपेमध्ये ह्याचा उल् लेख आलेलाच आहे.] 
(Column) एक प्रकारची एकात्मता (Unity) िशसचवतात आचि खरोखरच स्पेअचसपसने [स्पेअचसपस हा प्लेटॉोचा 

पुतण्या होता. आचि प्लेटॉोनंतर प्लेटॉो्या अ ॅकॅ डमीचा तो प्रमुख झाला.] हे त्व अंगीकरलेले चिसते. परंतु हा चवषय आपिासं 
वगेळ्या वेळी हाताळायला हवा.[ह्याची चचन अ ॅचरस्टॉटटॉल्या Metaphysis मध्ये (म्हिजे सत्ताशास्त्रामध्ये) झालेली आहे.] 

 —Metaphysis-986a22-26, 1028b 21-44, 1072b 30, 1073a, 1091a29-b3, b13-1092a17.] 
 
आपला प्लेटॉो्या चसध्िान्ताशी चवरोध एवढ्याचकचरता आहे की प्लेटॉो्या उपपत्तीचा उ्ेदलश असा 

होता की त्याुारे कल्यािाचा िटमस अथवा सत्त्व सवस चहतकारक गोष्टींसाठी योचजता येत नव्हते आचि 
िुसरे म्हिजे ज्या गोष्टी केवळ स्वयंपे्रचरत, स्वाभाचवक गुिामुंळेच अनुसरल्या जातात वकवा अंगीकारल्या 
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जातात त्यानंाच प्लेटॉोवािी एकमेव असा चहतकारक गोष्टींचा वकवा कल्यािाचा िटमस वकवा सत्त्व 
म्हितात. परंतु ह्यानंा चनमनि करिाऱ्या वकवा त्याचें जतन करिाऱ्या तसेच त्यां् या प्रचतयोगी (Opposite) 
गोष्टींना प्रचतबधं करिाऱ्या अशा ज्या गोष्टी आहेत त्यानंा हे साधण्याचे साधन अशा वगेळ्या अथनने त्यानंा 
चहतकारक गोष्टी असे म्हटॉले जाते. 

 
तेव्हा आता िोन प्रकार्या ‘चहतकारक गोष्टी’ (Goods) आहेत असे स्पष्टपिे म्हिता येऊ शकेल. 

(१) ज्या गोष्टी – स्वाभाचवकतःच वकवा स्वयंमेवरीत्या चहतकारक असतात. (२) आचि ह्या गोष्टींना प्राप्त 
करण्याचे – साधन (means) म्हिून ठरिाऱ्या चहतकारक गोष्टी; तेव्हा प्रथमतः आपि स्वयंमेवरीत्या 
चहतकारक असलेल्या गोष्टींना त्या गोष्टींचे साधन म्हिून ठरलेल्या चहतकारक गोष्टींपासून अलग कुवया 
आचि सुुववातीला आपि स्वयंमेवरीत्या चहतकारक असलेल्या गोष्टींना चवचारातं घेऊया आचि ह्या गोष्टी 
केवळ एकाच सत्तत्त्वावर (Idea) आधाचरत आहेत म्हिून त्यानंा ‘चहतकारक’ असे म्हटॉले जाते का? ह्याचा 
पडताळा घेऊया. परंतु कुठल्या प्रकार्या गोष्टींना स्वयंमेवरीत्या चहतकारक गोष्टीं्या वगनत प्रकारानुसार 
लावायचे? 

 
आता ज्या गोष्टी प्राप् त करण्याचा प्रयत्न केवळ त्यां् या स्वतः्या गुिवते्तसाठी केला जातो – उिा. 

प्रज्ञान (Wisdom) दृक् शक् ती (Sight), काहंी चववचक्त सुखे (Pleasures) आचि चवचशष्ट सन्मान – त्या 
सवस गोष्टींना आपि चहतकारक गोष्टी असे मानायचे का? कारि जरी आपि िुसरी एखािी गोष्ट प्राप्त 
करण्यासाठी ह्या गोष्टींचा एक साधन (Means) म्हिून उपयोग करत असलो, तरीही ह्या गोष्टींची 
स्वयंमेवरीत्या – चहतकारक गोष्टींमध्ये (Goods in themselves) गिना करण्यास हरकत नाही, वकवा 
केवळ चहता्या वकवा सुखा्या सत्त्वाखेचरज (Idea) िुसरे काहंीही स्वयंमेवरीत्या चहतकारक नाही का? 
असे जर असेल तर आपले चहतकारक गोष्टींचे वगीकरि िोल ठरेल. [म्हिजेच सुखाचा वकवा चहतकारक गोष्टींचा िटमस 
वकवा सत्तत्त्व हे चनराधार आहे. कारि कुठल्याही स्वयंमेवरीत्या चहतकारक गोष्टीं्या वगनमध्ये ह्या सुखा्या सत्त्वाची गिना होत नाही.] 
उलटॉपक्ी स्वयंमेवरीत्या चहतकारक गोष्टीं्या वगनमध्ये वर उल् लेखलेल्या गोष्टींचा समावशे केला तर, 
आपली चहतकारक गोष्टींची एकच संकल्पना त्या सवस गोष्टींमध्ये स्पष्टपिे व्यक् त झाली पाचहजे – उिा. 
ज्याप्रमािे शुभ्र्वाची कल्पना शुभ्र धातुतून आचि चहमातून व्यक् त होते. परंतु वस्तुस्स्थती अशी आहे, की 
मानसन्मान, आचि प्रज्ञान (Wisdom) आचि सुख (Pleasure) ह्या संकल्पना चहतकारक गोष्टी म्हिून 
वगेवगेळ्या आचि चवचवक् त (Distinct) आहेत. म्हिून चहतकारक गोष्ट वकवा श्रेयत्व (Good) ही एकाच 
सत्तत्वाशी (Idea) अनुरूप संबधं असलेली सवससामान्य संज्ञा नाही. 

 
मग कुठल्या अथनने ह्या चवचवध गोष्टींना चहतकारक गोष्टी म्हितात? कारि त्यानंा हे एकच नावं 

केवळ योगायोगाने पडले असे म्हिता येिार नाही. किाचचत् सवस चहतकारक गोष्टी एकाच चवचशष्ट 
चहतकारक गोष्टीतून चनष्ट्पनिध (Derived) होत असतील, वकवा सवस चहतकारक गोष्टी चमळून एखािी एकमेव 
चहतकारक गोष्ट होत असण्याची शक्यता आहे. वकवा बहुताशंी प्रमािात्मक रीतीने [हे अ ॅचरस्टॉटटॉलचे स्वतःचे उत्तर 
असावे. जेव्हा चभनिध गोष्टींना चहतकारक गोष्टी असे म्हटॉले जाते, तेव्हा त्याचा अथस असा होतो की, ह्या गोष्टींपदका प्रत्येक गोष्टीचा काही चववचक्त 
गोष्टींशी असिारा संबधं सारखाच असतो. (म्हिजे त्या गोष्टींचे भले, वकवा कल्याि करण्यात ही गोष्ट भर घालत असते.) परंतु एकाच गोष्टीशी त्या 
चहतकारक गोष्टींचा संबंध सारखा असत नाही.] त्यानंा चहतकारक गोष्टी असे किाचचत् म्हटॉले जात असाव े: म्हिजेच 
पुढील दृष्टातंाने ह्याचा आपल्याला बोध होऊ शकेल. “ज्याप्रमािे दृष्टी वकवा दृकशक् ती शरीरासाठी 
चहतकारक असते, त्याप्रमािे चववेकशातंता ही मनासाठी वकवा आत्म्यासाठी चहतकारक असते” अशा 
समीकरिाचंी माचलका आपिास करता येईल. 
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तथाचप सध्यातरी हा प्रश्न आपल्याला बाजुला ठेवायला हवा; कारि त्याचा तपशीलवार तपास 
लाविे हे त्वज्ञाना्या वगेळ्या शाखेचे [म्हिजेच अचतभौचतक तत्त्वज्ञानाचे (Metaphysics) काम आहे.] काम आहे. 
त्याचप्रमािे चहता्या आयचडया वकवा सत्वासंबंधी्या (Idea of the good) चवषयाला आपि बाजूला 
ठेवयूा, कारि चनरचनराळ्या गोष्टींना समाईकचरत्या चवधेय होिारे श्रेयतत्त्व वकवा स्व (Goodness) 
प्रत्यक्ातं जरी एकमेव असले, वकवा त्याला स्वतःचे वगेळे आचि चनरपेक् अस्स्तत्त्व असले, तरी प्रत्यक्ात ते 
व्यवहायस नाही वकवा ते मानवा्या साध्या पचलकडचे आहे. परंतु जे श्रेयत्व चमळचवण्याचा आपला प्रयत्न 
चालू आहे, ते मानवाला कृतीने प्राप्त करण्याजोगे असे चहत आहे. 

 
परंतु एखािा मनुष्ट्य असे म्हिण्याची शक्यता आहे की, ज्या गोष्टी व्यवहायस आचि चमळचवण्याजोग्या 

असतात त्या गोष्टी प्राप्त करण्यासाठी एक इष्टसाधन म्हिून ह्या ‘सवसचनरपेक् श्रेयत्वाचे’ (Absolute 
Good) ज्ञान असिे आवश्यक आहे. तेव्हा ह्या सवसचनरपेक् श्रेयत्वाचे (Absolute Good) वकवा आिशस 
चहताचे उत्कृष्ट प्रचतरूप [म्हिजे pattern.] डोळ्यासमोर ठेवनू आपल्यासाठी काय चागंले आचि चहतकारक आहे 
हे जािून ते चमळचविे जास्त चागंल्या रीतीने आपिास सुकर होईल. आता ह्या युस्क् तवािात पटॉण्यासारखे 
(Possibility) काही आहे हे खरे आहे, परंतु प्रत्यक्ात ते शास्त्रां् या प्रत्यक् (Actual) प्रचक्रयेशी जुळत नाही. 
कारि ह्या सवस शास्त्राचें ध्येय काहीतरी एक चवचशष्ट चहतकारक गोष्ट असते, आचि त्यां् यातील उिीव भरून 
काढण्याकचरता ती गोष्ट चमळचवण्याचा त्याचंा प्रयत्न चाललेला असतो. परंतु ही शासे्र सवसचनरपेक् असे 
आिशस चहत जािून घेण्या्या भानगडीतच पडत नाहीत. तरीही जर का ते जािून घेिे एवढे मह्वाचे 
असेल, तर कलां् या आचि शास्त्रां् या प्राध्यापक वगस आचि तज्ज्ञानंा ते माहीत असू नये आचि ते शोधण्याचा 
त्यानंी प्रयत्नही करू नये हे असंभवनीय नाही का? चशवाय समजा एखा्य ा चविकराला वकवा सुताराला ते 
सवसचनरपेक् असे आिशस चहत समजले, तर त्यामुळे त्याला त्या्या स्वतः्या कायसपध्ितीमध्ये काही मित 
होिार आहे का? वकवा त्या सवसचनरपेक् सत्त्वा्या (Absolute idea) साक्ात्कार झालेल्या शल्यवद्य ाला 
वकवा लष्ट्करी सेनापतीला उत्कृष्ट शल्यचचचकत्सक वकवा सेनापती बनिे शक्य होिार आहे का? हे जाििे 
चततकेसे सोपे नाही. त्वतः कुठलाही डटक्टॉर शरीरस्वास््याचा [म्हिजे त्या्या स्वतः्या शास्त्राचे अंचतम साध्य, [म्हिजे 

शरीरस्वास््य (health) होय.] अयायास अमूतसपिे वकवा कस्ल्पतरीत्या करताना चिसत नाही. तो मनुष्ट्या्या 
शरीरप्रकृचतचा अयायास करतो वकवा बहुताशंी एखा्य ा चवचशष्ट रोग असलेल्या मनुष्ट्या्या शरीरस्वास््याचा 
अयायास करत असतो. कारि त्याला चवचशष्ट मािसे बरी करायची असतात. 

 
आता ह्या चवषया्या चचेची समाप् ती आपि येथेच कुवया. 
 
िेिहा श्रेयित्त्ि ककिा वहि (Good) कशाि असिे? वहि हे काहीसे वनहश्रेयस् आवि स्ियंपूिभ असले 

पावहजे. जि का अंविमिह सिभ मािसे िे प्राप् ि किण्याचे दयेय बाळगि असिील, िि िे वनव चिपिे 
सौख्यच असले पावहजे. यहिजेच सिभ मािसांचे अंविम दयेय सौख्यच असिे. त्याला दोन काििे आहेि   

 
(१( सौख्य हे जे काय असाियास हिे िे सिभ असिे. 
 
(२( आवि सौख्या्यावठकािी हिेहिेसे िाटिािे सिभ काही असिे. हा सौख्याची ियाख्या 

मानिा्या वििविि कामािरून (Characteristic function) अध्स्ित्त्िाि आली. 
☐ ☐ ☐ 
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प्रकिि साििे 
 

मानिाचे अंविम सादय श्रयेित्त्ि असिे आवि हे श्रेयित्त्ि यहिजे सौख्य होय. 
 
आता आपि आपल्या अन्वेषिाचा चवषय असलेल्या श्रेयत्वाकडे वळूया, आचि श्रेयत्व वकवा 

चहत म्हिजे नक् की काय असू शकते हे शोधून काढूया. आता चहत हे प्रत्येक कलेनुसार, शास्त्रानुसार तसेच 
प्रत्येक उ्य ोगानुसार वगेवगेळे असते; उिा. वद्य कीयशास्त्राचे चहत हे युध्िशास्त्रा्या श्रेयत्वापेक्ा खूपच 
वगेळे आहे. त्याचप्रमािे इतर कलां् या बाबतीत सुध्िा तसेच आढळत असते. मग सवस कला आचि 
शास्त्रां् या बाबतीत खरी ठरिारी अशी चहताची व्याख्या कोिती? किाचचत् त्याची आपिास पुढीलप्रमािे 
व्याख्या करता येऊ शकेल; “ज्यासाठीच सवस काहंी केले जाते तेच चहत होय!” हे प्रत्येक कलेमध्ये आचि 
शास्त्रामध्ये वेगवगेळे असते–उिा. वद्य कीय शास्त्रातं शरीरस्वास््य (Health), युध्िशास्त्रातं श्र ुपक्ावर 
चवजय संपािन करिे, तसेच स्थापत्यशास्त्रामध्ये इमारत बाधंिे आचि अशारीतीने इतर प्रत्येक कलेचे आचि 
शास्त्राचे सुध्िा चवचशष्ट असे चहत असते आचि हे चहत प्रत्येक उ्य ोगाचे वकवा जािून बुजून केलेल्या कृतीचे 
अंचतम साध्य असते, कारि जे काही मनुष्ट्या्या हातून घडते ते हे अंचतम साध्य साधण्या्या हेतूनेच घडत 
असते. मानवी कृतीनुसार घडिाऱ्या सवस गोष्टींचे अंचतम साध्य जर का अस्स्त्वात असेल, तर हे अंचतम 
साध्य म्हिजे मानवाला आपल्या कृतीनुसार चमळचविे शक्य असिारे हे चहत असले पाचहजे–आचि जर का 
अशी चनरचनराळी अंचतम साध्ये असतील तर त्या सवांचे संकलन (Sum) म्हिजे हे श्रेयत्व होय. तेव्हा 
आपल्या युस्क् तवािाला केवळ मूळ आधार बिलून शवेटॉी आपि पूवीप्रमािे [पहा प्रकरि िुसरे पचहला पचर्छेि.] 
त्याच चनष्ट्कषनवर आलो. तेव्हा हे आपि जास्तीत जास्त असंचिग्ध करण्याचा प्रयत्न कुवया. 

 
आता आपि कुठलीही कृत्ये करताना आपली अंचतम साध्ये अनेक असू शकतील, परंतु िुसरी 

एखािी गोष्ट चमळचवण्यासाठी त्यापदकी आपि ठराचवक गोष्टींचीच–(उिा. संपत्ती, सतार, याचं्र क उपकरिे 
वकवा सरंजाम) साधन (Mean) म्हिून चनवड करत असतो. तेव्हा ह्या सवस गोष्टी काही चनःश्रेयस् वकवा 
परमप्रयोजन (Final end) नसतात. तेव्हा परमकल्याि (Supreme Good) हेच परमप्रयोजन असले 
पाचहजे. म्हिून एखािी गोष्ट जर का आपले एकमेव परमप्रयोजन असले, तर ती गोष्ट–वकवा जर का 
आपली अनेक परमप्रयोजने असतील तर त्यापदकी सवांत मह्वाचे असे एकमेव अंचतम परमप्रयोजन हेच 
आपि शोधत असलेले श्रेयत्व असले पाचहजे आता अंचतमते्या संिभनत (Degrees of finality) 
बोलावयाचे झाल्यास, आम्या मते, केवळ स्वयमेवसाध्य (End in itsely) म्हिून प्राप् त करण्याचा प्रयत्न 
ज्या गोष्टीसाठी केला जातो ती गोष्ट, इतर गोष्टींना साधन म्हिून ठरिाऱ्या गोष्टीपेक्ा जास्त. अंचतम आचि 
चनिनयक असते, आचि जी गोष्ट कुठल्याही उच्दलष्टाचें साधन म्हिून कधीही चनवडली जात नाही ती गोष्ट 
स्वयंमेव साध्य आचि साधन अशा िोन्ही हातानंी म्हिून चनवडल्या जािाऱ्या गोष्टींपेक्ा जास्त अंचतम (Final) 
असते, आचि ह्याप्रमािे ज्या गोष्टीची चनवड साधन म्हिून कधीही केली जात नाही परंतु सिदव अंचतम साध्य 
(End ) म्हिूनच केली जाते त्या गोष्टीला आपि चनरपेक् चनःश्रेयस वकवा परमप्रयोजन असे म्हितो. आता 
ह्या दृष्टीने सौख्य हे मुख्यत्त्वकेरून चनरपेक् अंचतम असे परमप्रयोजन असावे, कारि त्याची आपि नेहमी 
स्वयंमेव साध्य म्हिूनच चनवड करत असतो, परंतु िुसऱ्या एखा्य ा गोष्टीचे साधन म्हिून किाचप सौख्याची 
चनवड केली जात नाही; खरे म्हटॉले असता, मानसन्मान, सुख, बुस्ध्िमत्ता, चवचवध चवषयातील श्रेष्ठता 
(Excellences) या गोष्टींची चनवड आपि केवळ त्या गोष्टीकचरताच स्वतं्र पिे करत असतो, (कारि त्या 
गोष्टी चमळवनू काही िायिा नसताना िेखील आपल्याला आनंि होत असतो) ह्यात वाि नाही; परंतु सौख्य 
प्राप् त करून घेण्यासाठी साधन म्हिूनच आपि त्याचंी चनवड करत असतो हेही चततकेच खरे, ह्या उलटॉ 
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मानसन्मान, सुख, बुस्ध्िमत्ता इ. गोष्टी चमळचवण्यासाठी म्हिून कोिीही सौख्याची चनवड करत नाही, तसेच 
सौख्याची चनवड करताना केवळ सौख्यच चमळाव े अशी आपली अपेक्ा असते आचि िुसऱ्या कुठल्याही 
गोष्टीचे साधन म्हिून सुध्िा आपि सौख्याची चनवड करत नाही. 

 
अगिी असेच अनुमान सौख्याची स्वयंपूिसता चवचारात घेता आपिास काढता येिे शक्य आहे.- 

कारि त्या बाबतीत असे म्हटॉले जाते की अंचतम चहत हे संपूिसचरत्या त्या स्वयंपूिस असले पाचहजे. तथाचप 
‘स्वयंपूिस’ हे पि आपि एकातंवासातं जीवन व्यतीत करिाऱ्या एकुलत्या एक मािसासंबंधी कधीही योजत 
नाही, परंतु ह्या पिामध्ये आपले आईवडील, बायकामुले, चम्र पचरवार आचि सामान्यतः आपले सह 
नागचरक (Fellow citizen) ह्याचंाही समावशे होतो; कारि मनुष्ट्य हा स्वभावतःच समाजचप्रय [शध िशः ‘राजकीय 

प्राचि’ असे (Politics 1253a 2 मध्ये) अ ॅचरस्टॉटटॉलने म्हटॉले आहे.] प्रािी आहे. परंतु ह्या संबधंाला काही ठराचवक मयनिा 
आखून घ्यायला हवी. कारि ह्या आपल्या यािीमध्ये आपि आपल्या पूवसजाचंा, आचि वशंावळीचा, आचि 
त्या्या चम्र ा्या चम्र ाचंा जर का चवस्ताचरत समावशे करू लागलो, तर आपली यािी एकसारखी वाढतच 
जाईल. परंतु ह्या मु्य ाचा चवचार आपि नंतर करू; जेव्हा आपि ‘स्वयंपूिस’ गोष्ट चवचारात घेतो, तेव्हा 
त्याचा अथस असा होतो, की केवळ त्या एकमेव स्वयंमूल्य गोष्टीमुळेच आपिास कसलीही उिीव वकवा 
अडचि न भासता, चवपुलतेने भरलेले आचि हवहेवेसे वाटॉिारे जीवन प्राप् त होते, आचि अशा गोष्टीला 
आपि सौख्य असे मानतो, चशवाय सौख्य (Happiness) हे इतर गोष्टींसारखे चहतकारक आहे असे 
आपिास वाटॉत नाही, तर ते सवस चहतकारक गोष्टींपेक्ा जास्त आनंििायक, हवहेवसेे वाटॉिारे आचि इष्ट 
आहे असे आपि मानतो. कारि समजा जर का ते इतर चहतकारक गोष्टींपदकी एखािे चहत असले, (म्हिजे 
इतर चहतकारक गोष्टी त्यात चमळचवता येऊ शकतील असे) तर अगिी थोड्या चहता्या गोष्टी त्यात 
चमळचवल्यानंतर सुध्िा आपिास ते जास्त हवहेवसेे वाटेॉल, कारि अशा प्रकार्या चहतकारक गोष्टीं्या 
संकलनाची चनष्ट्पत्ती चहतकारक गोष्टींची बेरीज अचधक मोठा होण्यात होईल, [अशा अनेक चहतकारक गोष्टींचा जर 
त्यातं आपि समावेश केला, तर जरी त्यामुळे आपिास कमी िायिा झाला तरी ते अचधक आनंििायक वाटूॉ लागते; कारि ह्यामुळे आपल्या 
अनुकूल गोष्टींमध्ये भर पडते आचि जास्त अनुकूल, िाय्य ा्या गोष्टी ह्या कमी अनुकूल गोष्टींपेक्ा आपि जास्त पसंत करतो. ह्यामुळे आपल्या 
चहताचे प्रमाि वाढते आचि सवांत जास्त चहतकारक, आनंििायक असिाऱ्या गोष्टी आपल्याला जास्त हव्याहव्याशा वाटॉत असतात आचि सौख्य हे 
त्यापदकीच आहे.] आचि िोन चहतकारक गोष्टींमध्ये महत्तम चहतकारक गोष्ट नेहमी जास्त इस््छण्याजोगी असते. 

 
म्हिून सौख्य हे स्वभावतःच अंचतम आचि स्वयंपूिस असते हे चसध्ि झाले. तसेच आपल्या सवस 

प्रयत्नाचें, कृत्याचें, तसेच उ्य ोगाचें अंचतम ध्येय हे सौख्यच असते. तेव्हा “सौख्य हेच परमकल्याि 
(Supreme Good) असते” हे चवधान स्वुवपतः सत्य आहे. त्याची सत्यता त्या्या अथननेच चसध्ि होते. 
तथाचप आपिास ‘सौख्य म्हिजे काय’ ह्या चवषयी जास्त सुव्यक् त असे स्पष्टीकरि करायला हव.े तेव्हा 
‘मानवाचे स्वाभाचवक कायस कोिते’ ह्या चवषयीचे चनधनरि केल्यानंतर, किाचचत् आपिास सौख्याची 
व्याख्या अचधक स्पष्टपिे करता येऊ शकेल. कारि कुठलाही संगीतकार वकवा चशल्पकार वकवा कलावंत 
वकवा कुठलेही कायस वकवा उ्य ोग करिारा मनुष्ट्य घ्या : त्याची गुिवत्ता (Goodness) वकवा कायसक्मता 
(Efficiency) ही मूलतः त्या्या स्वाभाचवक कायनतच (Function) सापडेल. त्याचप्रमािे कुठल्याही 
मनुष्ट्याचे वदयस्क् तक चहत (Good) हे – (अथनत जर का तो एकािे कायस [वकवा उ्य ोगधंिा वकवा प्रयत्न.] करत 
असेल तरच) – त्या्या त्या कायनतच सहजचसध्ि असते. 

 
तेव्हा सुतार आचि चाभंार ह्यानंा चनचश् चतपिे करता येण्यासारखे कायस असते आचि सवससामान्य 

मनुष्ट्याला असे काहीही करण्याजोगे चववचक्त कायस नसते आचि तसे कुठलेही कायस त्याला चनसगनने नेमून 
चिलेले नाही – असे आपि गृहीत धरू शकतो का? नाही!, कारि ज्याप्रमािे मनुष्ट्याचे डोळे, हात, पाय 
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आचि इतर शारीचरक अवयवापंदकी प्रत्येक अवयवाचे चनचश् चत असे एक स्वाभाचवक कायस आहे; त्याचप्रमािे 
ह्या शारीचरक अवयवां् या कायनपेक्ाहंी चभनिध आचि वर्या िजनचे असे मनुष्ट्याचे कायस आहे, ह्यातं संिेह 
नाही. आचि हेच आपि गृहीत धरले पाचहजे. तेव्हा ह्या जगातंील मनुष्ट्याचे चनचश् चत असे कायस कोिते? 
केवळ जगिे हे काहंी मानवाचे चवचशष्ट असे कायस नव्हे! कारि तसे पाचहले तर वनस्पती सुध्िा जगत 
असतात. शरीरपोषिाची आचि संवधसनाची चक्रया वनस्पतीतही असते. परंतु आपि नमुष्ट्याचे चनचश् चत असे 
चवशषे कायस शोधत असल्यामुळे शरीरपोषि आचि संवधसनाची जदव चक्रया (Vital activity) आपिास बाजूला 
ठेवायला हवी. तेव्हा पुढला प्रश्न हा सचेतन [म्हिजेच इंचद्रयबेिनाचा अनुभव होिारे जीवन.] जीवनाचा येतो; परंतु 
सचेतनता (Sentience) ही सामान्यतः घोडे, बदल आचि इतर जनावरामंध्ये सुध्िा आढळून येते. तेव्हा आता 
उरले िक् त मनुष्ट्या्या चववकेशील (rational) भागानुसार अनुसरले जािारे व्यावहाचरक जीवन! [ह्या 
चवकेकशील भागाचे िोन अवस्थाभेि [म्हिजेच भागाचे सचक्रय (active) आचि चनस्ष्ट्क्रय (passive) असे िोन प्रकार आहेत. पचहला 
सचक्रय अशा अथनने की त्याचे चववेकशील स्वाचमत्व असून ते तो उपयोगांत आित असतो. आचि िुसरा चनस्ष्ट्क्रय अशा अथनने की हा भाग आजे्ञचे 
पालन करत असतो.] आहेत. पचहला भाग अशा अथनने चववेकी असतो की एखा्य ा चववकेशील त्वाचा ताबेिार 
– म्हिजे त्या चववकेशील – चववकेी त्वानुसारच वागिारा त्वचनष्ठ असा मनुष्ट्य. िुसरा म्हिजे 
चववकेत्वावंर स्वाचमत्त्व असलेला आचि साथसकी लाविारा त्वज्ञानी पुुवष] चशवाय चववकेशील 
जीवनाचे सुध्िा िोन प्रकार आहेत. म्हिजेच त्यामधील चववकेशील मूलघटॉक सचक्रय वकवा चनस्ष्ट्क्रय असिे 
शक्य आहे. परंतु आपला संबधं चववेकशील मनःशक् ती्या सचक्रय आचरिाशी [म्हिजे असे जीवन जास्त वास्तचवक 

आहे असे वाटॉते.] आहे असे आपि गृहीत धुंवया. (कारि ह्यामुळे त्या पिाचा युक् त अथनने वापर केलेला आहे 
[केवळ ती जदव मनःशक् ती असिे आचि त्या मनःशक् तीला सचक्रयतेने आचरिात आििे ह्यात जमीन अस्मानाचा िरक आहे]. असे वाटॉते) 
आता क्िभर आपि पुढील चवधानातंील सत्यता गृहीत धुंवया. 

 
(१) मानवाचे स्वाभाचवक कायस (Function) हे चववेकशील त्वाशी अनुरूप असे त्या मानवी 

आत्म्या्या मनःशक् ताचे [शध िशा त्याचा अथस आत्म्याची चक्रयाशीलता असा होतो.] सचक्रय अनुष्ठान [ह्याचा अथस चक्रयाशील आचरि 

असा होऊ शकतो.] असते वकवा चनिान काहंी झाले तरी ते चववकेशील तत्त्वापासून चवघचटॉत तरी होत नाही. 
 
(२) एखा्य ा चवचशष्ट वगनतील मनुष्ट्याचे स्वाभाचवक कायस आचि त्याच जाचतवगनतील एखा्य ा गुिी 

मनुष्ट्याचे स्वाभाचवक कायस – (उिा. एखा्य ा सतारवािकाचे कौशल्य आचि िुसऱ्या एखा्य ा चनष्ट्िात 
सतारवािकाचे कौशल्य आचि अशा तऱ्हेने इतर सवस जाचतवगनतील मािसांचे कायस)– हे सामान्यतः 
सारखेच असते. िक् त त्या स गुिी वकवा चनष्ट्िात मनुष्ट्याची त्या्या कायनमधील श्रेष्ठ्वामुळे ठरलेली 
योग्यता ही त्या स्वाभाचवक कायनमध्ये चमळचवली जाईल. (म्हिजेच मला असे म्हिावयाचे आहे की एखा्य ा 
सतारवािकाचे सतार वाजचविे हे स्वाभाचवक कायस आहे तर एखा्य ा चनष्ट्िात सतारवािकाचे उत्तम रीतीने 
सतार वाजचवण्यातंच सािल्य आहे ). 

 
(३) मानवाचे स्वाभाचवक कायस हे चववचक्त असे रीचतप्रधान जीवन असते म्हिजेच त्या जीवनाचे 

आकारत्व (Form) हे बुस्ध्िगम्य वकवा चववकेी [अ ॅचरस्टॉटटॉल ही पिे वारंवार योजताना आढळतो. त्याने ह्या पिाचंा व्यापक अथस 
घेतलेला चिसतो. म्हिजेच, मनुष्ट्या्या संकल्पशक् ती्या (will) कह्यातं वकवा ताध यात असलेले मानवी जीवनाचे सवस भाग, वकवा अंचतम साध्याकडे 
समजून उमजून सरळ मागस िाखचविारा आत्म्याचा भाग ह्यामध्ये तकस शक् ती आचि प्रत्यक् कृचत ह्याचंाही समावेश आहे.] तत्त्वा्या 
सहयोगाने होिारे मानवी आत्म्या्या मनःशक् तीचे आचि चक्रयाशीलतेचे अनुष्ठान (Exercise) होय! 

 
(४) तसेच ह्या चक्रया उत्तम आचि सम्यक् चरतीने पार पाडिे हे चागंल्या वकवा स गुिी मािसाचे 

स्वाभाचवक कायस असते. 
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(५) आचि एखािे स्वाभाचवक कायस जेव्हा आपल्या स्वतःमधील उचचत, योग्य श्रेष्ठते्या अन्वयाने 
केले जाते, तेव्हा ते कायस उत्तम कायस असे गिले जाते. 

 
सौख्याची ियाख्या  – ही आधार चवधाने जर का आपि मान्य केली, तर आपि असे अनुमान काढू 

शकतो की, ‘मानवाचे चहत वकवा कल्याि हे स गुिा्या वकवा चवचशष्ट श्रेष्ठते्या अन्वये आचरिात आिले 
जािारे मानवी आत्म्या्या शक् तीचे सचक्रय अनुष्ठान असते. वकवा जर का अनेक मानवी श्रेष्ठता वकवा 
स गुि आस्स्त्वात असतील तर त्यापदकी सवोत्तम आचि सवससंपनिध [ह्याला अ ॅचरस्टॉटटॉल सवससंपनिध असे पचरपूिस जीवन 
(perfect life) म्हितो, ह्याचा अथस असा होतो की प्रथमतः पचरपूिसते्या सवो् च कोटॉीला आपल्या जीवनाचा चवकास होऊ िेिे आचि िुसरे म्हिजे 
सुुववातीपासून शवेटॉपयंत त्यातीत संमती (consistency) कायम राखिे.] अशा स गुिानुंसार आत्म्याची चक्रयाशीलता 
म्हिजेच मानवी चहत वकवा कल्याि होय. [अ ॅचरस्टॉटटॉलची म्हि One Swallow does out make a spring nor does one line 
day.] 

 
सौख्य हे िविक आनंदापेिा जास्ि असिे  – चशवाय सौख्याची आिखी एक उपाचध आहे. ती 

म्हिजे ही चक्रयाशीलता संपूिस आयुष्ट्यभर चटॉकून राचहली पाचहजे; ज्याप्रमािे एखािी साळंुकी चिसली 
म्हिजे वसंतऋतु [“सवोत्तम आचि सवससंपनिध शे्रष्ठता वकवा स गुि” ही ताच्वक वचतनासाठी कमावलेली मनःशक् ती होय. आचि वचतनशील 

जीवन जगण्यातच मनुष्ट्याचे सवसशे्रष्ठ, महत्तम असे सौख्य सामावलेले आहे. –पहा पुस्तक िहावे, प्रकरि ७ व ेपचहला पचर्छेि.] सुरू होतोच 
असे नाही वकवा एखा्य ा अल्हाििायक चिवसामुळे वसंतऋतुचे आगमन झाले असे होत नाही [वकवा घाईघाईने 

अनुमान काढता येिे इ.], म्हिून मनुष्ट्याला एखािा िुसरा चिवस लाभिारे अथवा चवचशष्ट काळ लाभिारे सौख्य 
म्हिजे त्या मनुष्ट्याला अक्य सौख्य वकवा स्वगीय आनंि प्राप् त झाला असे म्हिता येत नाही. 

 
िथावप आिापयंि आपि सौख्याची केिळ रूपिेषाच िेखाटली. पिंिु हळूहळू आपिांस त्याची 

िपशीलिाि मांडिी किायला हिी. वनव चि स्िरुपा्या शास्त्रामदये िंिोिंि अनुमाने ककिा वसददान्ि 
मांडले जािाि आवि एकदा मांडले गेले की कायमचेच लागू होिाि. पिंिु नीविशास्त्रामदये मात्र आपि त्या 
वसध्दान्िाचा फक् ि अंदाज लाि ूशकिो. 

 
मघाशी आपि श्रेयत्वाची केवळ एक रूपरेषाच माडंली आचि सध्या आपिास त्यावरच समाधान 

मानले पाचहजे, कारि आपल्या कुठल्याही कायनचे क् चे रेखाचच्र  अगोिर काढून नंतर ते ठरल्याप्रमािे 
पूिस तयार करिे हीच खरी, योग्य पध्िती आहे. ह्यात शकंाच नाही. जर का एखा्य ा कायनचही रूपरेषा 
आपिास नीटॉपिे रेखाटॉत आली, तर ते कायस व्यवस्स्थतरीत्या पार पाडून संपूिसतः चसध्िीस नेिे हे 
कुिालाही शक्य होऊ शकते, तसेच ते आपल्या आटॉोक्यातंलेही असते आचि अशा सचवस्तर कायनमध्ये 
‘काळ’ (Time) हा उत्तम योजक आचि केव्हाही मित करिारा असा चागंला सहकारी सुध्िा आहे आचि 
प्रत्यक्ात ह्यामुळेच आज कले्या के््र ात इतकी प्रगती घडून आलेली आहे, कारि त्या त्या के््र ात भासिारी 
उिीव वकवा खाचखळगे कोिीही भरून काढू शकतो. परंतु पूवी चिलेली सूचना [प्रकरि ३ रे पहा]. आपिास 
चवसरता कामा नये : म्हिून आपल्याला एक खबरिारी घ्यायला हवी, ती म्हिजे सगळ्या अयायासनीय 
शास्त्रां् या सवस शाखामध्ये सारख्याच तंतोतंतपिाची अपेक्ा करता कामा नये, परंतु त्या त्या शास्त्रा्या 
प्रचतपा्य  चवषयाला अनुसरूनच आचि तो सुध्िा एका चवचशष्ट शोधापुरताच पाहायला हवा. उिा. सुतार 
आचि भचूमती शास्त्रज्ञ हे िोघेही काटॉकोन चमळचवण्याचा प्रयत्न करत असतात, परंतु त्याचें मागस मा्र  
वगेवगेळे असतात. सुतार आपल्या कामाचा हेतू साध्य करण्यास योग्य असा सचनिधकटॉ (Approximale) 
काटॉकोन काढण्यात समाधान मानतो, भचूमतीशास्त्रज्ञ शास्त्रीय सत्याचा अयायासक असल्यामुळे त्यातंील 
सारत्व वकवा आवश्यक त्व ेपाहात असतो. त्याचप्रमािे इतर चवषयाचंा अयायास करतानंा सुध्िा आपिासं 
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ह्याच पध्ितीचे अनुसरि केले पाचहजे, म्हिजे त्यातं अचूकतेची अपेक्ा चकती प्रमािात करावयाची हे 
स्वतःला आपि नेहमी चवचारयला हवे, तसेच चवनाकारि क्लु् लक गोष्टी उपस्स्थत करून आपल्या प्रमुख 
सत्याला गंुतागुंतीचे (Complicated) करण्यात काहंी अथस नाही. 

 
तसेच प्रत्येक चवषया्या बाबतीत अमुक एक गोष्ट अशीच का आहे आचि तशीच का नाही, या 

चवषयी्या कारिाचें आपि सारखेच स्पष्टीकरि मागता कामा नये. परंतु काहंी बाबतीत बऱ्याच त्वाचंी 
वस्तुस्स्थती आचि अस्स्तत्व हे यथाथसपिे चसध्ि झालेले असल्यामुळे तेव्हढेच पुरेसे असते. उिा. कुठल्याही 
शास्त्रातील घ्या. ह्या तत्त्वाचें अस्स्तत्व वकवा वस्तु-त्य (Fact) ही मूलभतू गोष्ट आहे म्हिून ते आ्य -त्व 
आहे. (First principle) आता काहंी त्वे चवगमनाने (Induetion) अयायासली जातात, तर काहंी संविेनाने 
तर काहंी चवचशष्ट प्रकार्या अयायासाने वकवा संवयीने तसेच वगेवगेळी त्व ेवगेवेगळ्या रीतीने अयायासली 
जात असतात. म्हिून प्रत्येक प्रकार्या मूलत्वाचंा हेतू साध्य करताना त्या त्या त्वा्या स्वाभाचवक 
ढबीनुसार साध्य करण्याचा आपि प्रयत्न केला पाचहजे, तसेच त्या त्वाचंी व्याख्या तंतोतंतपिे स्पष्ट 
करताना सुध्िा चवशषे काळजी घेतली पाचहजे; कारि आपल्या पुढील अन्वषेिासाठी ते अत्यंत मह्वाचे 
आहे. कारि कुठल्याही गोष्टीची सुुववात [अ ॅचरस्टॉटटॉल्या काळातंील प्रचलीत म्हिीनुसार, कुठल्याही गोष्टीची सुुववात यथाथसतेने 
झाली म्हिजे अधस काम झाले! (The beginning is half of the whole) अ ॅचरस्टॉटटॉलने ह्या म्हिीचा उपयोग ताचं्र कचरत्या केलेला आहे. म्हिजेच 
कुठल्याही शास्त्राचे सवससामान्य तत्त्व जी एका अथनने सुुववातच असते म्हिजेच त्या शास्त्रातील चनगामी युस्क् तवािाचा तो आ्य  वबिू असतो 
हेचसअड्या आयुष्ट्यातील आठविी Works and Days मध्ये सापडतात : “उिा. ‘The half is more than the whole अथनत ह्या वाक्यप्रचाराचा 
अथस िारच वेगळा आहे.”] ही या संपूिस गोष्टीपेक्ा जास्त मह्वाची असते, आचि ती आपि तपास करत असलेल्या 
बऱ्याचशा प्रश् नावंर प्रकाश टॉाकते, म्हिजेच ती त्या गोष्टीमधील िुबौधता वकवा अस्पष्टपिा िूर करते. 

 
ह्यािरून असे वसदद होिे की आपले आद्यित्त्ि – यहिजेच आपली सौख्याची ियाख्या – ह्याचे 

केिळ िकभ शास्त्रा्या वनयमांनुसाि पिीिि न कििा त्या विषयासंबंधी्या प्रचलीि मिांचे अवभयोजन 
करून सुददा किायला हिे. 

 
 ☐ ☐ ☐ 
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प्रकिि आठिे 
 

सौख्या्या ियाख्येची कसोटी   सौख्याविषयीं्या प्रचलीि वसध्दान्िामुळे आपल्या ियाख्येला एक 
प्रकािची बळकटी आलेली आहे. 

 
तेव्हा ंह्याप्रमािे आपल्या आचितत्वाचे [म्हिजेच मानवी चहताची वकवा शे्रयतत्वाची व्याख्या – म्हिजेच आपल्या सौख्याची 

व्याख्या.] परीक्ि करताना ते एक केवळ काही चनचश् चत आधारचवधानापासून चनगमनाने काढता येण्याजोगे 
ता्कक अनुमान आहे एव्हढ्यावरच समाधान न मानता त्या चवषयावंर चिल्या गेलेल्या प्रचचलत 
चसध्िान्ता्या अनुरोधाने आपल्या आ्य तत्वाचे परीक्ि आपि केले पाचहजे. कारि एखािे चवधान जर का 
सत्य असेल तर त्या चवषयीचे सवस वस्तु-त्य (Fact) त्या चवधानाशी सुसंगत असते, परंतु ते चवधान जर का 
खोटेॉ असेल तर ते त्याचवषयीं्या प्रत्यक् वस्तुत्याशी चवसंगत होऊन बसेल. 

 
आता चहताचे तीन प्रकार आहेत. [हे चहतकारक गोष्टींचे तीन वगनत केलेले चवभाजन, मूलतः पायथागोचरअन्समुळे चनमनि 

झालेले आहे आचि त्याचंा स्वीकार अ ॅचरस्टॉटटॉल्या पेचरपॅटेॉचरक्स संप्रिायाने केला आहे.] (१) बाह्य वकवा दृश्य सुखे, आचि (२) 
शारीचरक सुखे (३) आस्त्मक सुखे [येथे बाह्यसुखाशंी वदधम्यस िाखचवण्यासाठी, शारीचरक सुखे आचि आस्त्मक सुखे ही व्यस्क् तगत सुखे 
असल्यामुळे आनुषंचगक वाटॉतात. परंतु खरे मह्वाचे भेि आस्त्मकसुखे आचि इतर सवस सुखे (म्हिजे शारीचरक सुखे, बाह्यसुख ेआचि नचशबाने 
प्राप् त होिारी सुखे इ. पहा पुस्तक ७ वे प्रकरि १३) ह्यामध्येच आहेत. म्हिून िुसऱ्या पचर्छेिातंील बाह्य चहतकारक गोष्टींमध्ये शारीचरक सुखाचंा 
िेखील समावेश केला पाचहजे. तसेच ह्या प्रकरिा्या शवेटॉ्या पचर्छेिातं बाह्य सुखाचें– १. चहताची साधने आचि २. चहतकारक जीवनास 
अत्यावश्यक अशा उपाचध–असे चवभाजन केलेले आहे. िुसऱ्या चवभागामध्ये िक् त सौंियनचाच समावेश केलेला चिसतो. कारि अ ॅचरस्टॉटटॉल्या मते 
सौंियस हे एकमेव शारीचरक सुख आहे.] आचि ह्यापदकी आस्त्मक सुख वकवा आस्त्मक चहत हे सवसश्रेष्ठ आचि पचरपूिस आहे 
असे आपि सामान्यतः म्हिू शकतो. आता आपल्या सौख्या्या व्याख्येनुसार, ‘आपली कृत्ये आचि आपल्या 
आत्म्या्या स्वाभाचवक कायनचे चक्रयाशील अनुष्ठान [म्हिजेच सौख्य हे आपल्या योग्य कृत्यातूंन व्यक् त होिारा आपल्या 

आत्म्याचा आचवष्ट्कार होय. – पहा प्रकरि ७ वे सौख्याची व्याख्या.] म्हिजे सौख्य!’ हे आपि गृहीत धरलेले आहे, म्हिून 
ज्याअथी हे मत िीघसकालपयंत प्रचचलत आहे आचि त्याला तत्त्वज्ञाना्या अयायासकानंी जोपयंत 
सामान्यपिे मान्यता चिलेली आहे–त्याअथी आपल्या सौख्या्या व्याख्येची यथाथसता ह्यामुळे जास्त पक् की 
झालेली आहे असे मानायला हरकत नाही.  

 
ह्यावरून असेही चिसून येते की आपल्या एखा्य ा कृतीचे वकवा चक्रयाशीलतेचे अंचतम साध्य 

त्याकृतीमध्येच वकवा त्या चक्रयाशीलतेतच असते आचि म्हिूनच हे अंचतम साध्य हे आस्त्मक चहतामध्ये 
समाचवष्ट आहे परंतु बाह्य चहतामध्ये मा्र  ते समाचवष्ट नसते. 

 
आता आपली सौख्याची व्याख्या सुखी मािसा्या विननाशी जुळिारी आहे, कारि सत्कृत्ये करून 

चागंल्या रीतीने जीवन व्यतीत करिाऱ्या मािसालाच आपि सुखी (Happy) मनुष्ट्य म्हितो; म्हिून सौख्य 
हे ‘सिाचारी’ वकवा स्वसंपनिध जीवनाशी वस्तुतः तत्स्वरूप आहे. 

 
आचि चशवाय सौख्यामध्ये आढळिारी अनेक चवशषे लक्िे ही आपल्या श्रेयत्वा्या व्याख्येमध्ये 

समाचवष्ट झालेली आढळतात. काही मािसे म्हितात, [सौख्याचवषयी प्रचतपािन केल्या गेलेल्या ह्या मौचलक चसध्िाताचंा, 
अ ॅचरस्टॉटटॉलने त्या्या युडोचमअन एचथक्समध्ये सुध्िा अंतभनव केलेला आहे. पचहला चसध्िातं–सटके्रचटॉस, प् लेटॉो आचि काही इतर त्वज्ञाशंी 
संबचंधत आहे. िुसरा हा खु्दल सटके्रचटॉसचा आहे, चतसरा थेल्स (Thales) आचि अ ॅनॅक्झॅगोरसशी संबचंधत आहे. आचि त्या मािसानंी त्यामध्ये बाह्य 
सुखाचंा समावेश केलेला आहे–त्याचा संबंध झेनोके्रट सशी आहे असा उल् लेख अ ॅचरस्टॉटटॉल करतो.] सौख्य म्हिजे सत्व वकवा 
स गुि, काहंीना सौख्य म्हिजे सारासारचवचारशक् ती वाटॉते तर काहीना एक प्रकारचे प्रज्ञान (Wisdom) 
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असे वाटॉते; चशवाय काही असेही म्हितात, की वरील सवस गुि वकवा त्यापदकी एखािा गुि सुखा्या 
(Pleasure) जोडीने असिे वकवा त्या गुिा्या जोडीने अत्यावश्यक असा आनुषंचगक गुि म्हिून सुख 
असिे म्हिजेच सौख्य! िुसरा संप्रिाय असे म्हितो की ह्यामध्ये सहगामी कारक (Conconitant factor) 
म्हिून बाह्य भरभराटॉ वकवा उत्कषनलाही समाचवष्ट केले पाचहजे. ह्यापदकी काही मतानंा तर प्राचीन 
कालापासून अनेक लोकानंी मान्यता चिलेली आहे, आचि काहीना तर थोर, नामाचंकत लोकानंी सुध्िा 
आधार चिलेला आहे. तेव्हा त्या जनसमाजाचवषयी वकवा त्या ज्ञानी पुुवषाचंवषयी सवनथनने गदरसमज करून 
घेिे इष्ट नाही. चनिान बहुतकरून त्याचंी मते अंशतः बरोबर तरी आहेत वकवा खरोखरच ती मुख्याशंाने 
यथाथस तरी आहेत असे म्हिायला हरकत नाही. 

 
आता स गुिावर हुकूम होिारी चक्रया म्हिजे सौख्य, ही आपली सौख्या संबंधीची व्याख्या–जी 

म्हिजेच स गुि वकवा काहंी चवचशष्ट स गुि असे म्हितात त्या त्यां् या चवधानाशी अनुरूप आहे; कारि 
स गुिावर हुकूम होिाऱ्या चक्रयामंध्येच स गुि ग्भत असतात. परंतु जेव्हा आपि परमकल्यािाची 
संकल्पना करतो तेव्हा हे परमकल्याि म्हिजे-स गुिी मनःप्रवृत्ती असिे–वकवा त्या मनःप्रवृप्रमािे प्रत्यक् 
कृती करिे ह्या िोन्ही प्रचतपािनातं जमीन अस्मानाचा िरक आहे. कारि एखा्य ा मनुष्ट्याची स गुिी 
चचत्तप्रवृचत्त असूनसुध्िा त्यातून काहीही चागंले चनष्ट्पनिध होत नाही. उिा. जेव्हा तो झोपलेला असतो वकवा 
काही कारिामुंळे तो कसलेही कायस करू शकत नाही, त्यावळेी त्या्या हातून काहीही चागंले घडत नाही; 
परंतु आपले स गुि आचरिातं आिले असता कधीही चनरथसक न होता उलटॉ ते गुिावहच ठरतात आचि 
त्याचा पचरिाम अचनवायसपिे उत्तमच होतो. उिा. ऑचलस्म्पक्या मिननी खेळामंध्ये, तेथे हजर असलेल्या 
िेखण्या आचि सुदृढ लोकां् या गळ्यात चवजयाची माळ पडत नाही परंतु जे स्पधेत भाग घेऊन चवजय 
संपािन करतात त्यां् याच गळ्यात चवजयश्रींची माळ पडते–त्याचप्रमािे जे आपले कायस समंजसपिे आचि 
न्यायाने करतात तेच जीवनामध्ये चागंल्या गोष्टी संपािन करून उत्तम रीतीने जीवन जगतात. 

 
आिखी चवशषेतः चक्रयाशील–स गुिसंपनिध असे जीवन हे स्वाभाचवकतः -आनंििायक, सुखावह 

असते. कारि सुखाची भावना हा एक मानचसक वकवा आस्त्मक [शारीचरक अनुभव नव्हे (पहा िहाव्या पुस्तकातंील चतसरे 
प्रकरि) तसेच शारीचरक सुखामध्ये सुध्िा तो मानचसक वकवा आस्त्मक अनुभव असतो. ह्यामुळे आपल्या सौख्यां् या व्याख्येमध्ये–(म्हिजे सौख्य ही 
आत्म्याची चक्रयाशीलता आहे ह्यामध्ये) सुखाचा ( Pleasure) समावेश होतो.] अनुभव आहे; आचि एखािा मनुष्ट्य अमुक गोष्टीचा 
भोक् ता आहे असे जेव्हा म्हटॉले जाते तेव्हा ती चवचशष्ट गोष्ट त्या मािसाला सुख (Pleasure) िेत असली 
पाचहजे. उिा. घोड्याचंा शौक असलेल्या मािसाला घोड्यामुळे आनंि होतो, तर नाटॉकाचंा छंि असलेल्या 
मािसाला नाटॉकामुळे आनंि होतो आचि त्याचप्रमािे नीचतमंत मािसाला न्याय्य कृत्ये केल्याने समाधान 
चमळते तसेच स गुिपे्रमी मािसाला स गुिी कृत्ये केल्यानेच सौख्य चमळते. आता ज्या गोष्टींमध्ये बहुसंख्य 
लोक सुख मानतात त्या गोष्टींची स्वुवपे एकमेकां् या चवरूध्ि असतात; [नदचतकदृष्ट्ट्या खालावलेली मािसे केवळ 
यादृस््छकचरत्या (Accidently) सुखकारक असिाऱ्या गोष्टीच चवशषे पसंत करतात. म्हिजेच त्या गोष्टीमधील अंगभतू गुिामुंळे काही त्यानंा ती 
गोष्ट आवडते असे नाही, तर त्या गोष्टीमधील अप्रस्तुत, बाह्य स्वुवपामुळे त्यानंा ती गोष्ट आवडत असते. उिा. आचारभ्रष्टतेमुळे वकवा एखा्य ा 
गोष्टी्या नािी लागल्यामुळे वकवा व्यसनामुळे आचि म्हिून चनरचनराळ्या मािसानंाच केवळ चनरचनराळ्या गोष्टीच सुखिायक वाटॉत नाहीत, तर 
एकाच मािसाला एखा्य ा क्िी एखािी गोष्ट सुखिायक वाटॉते तर िुसऱ्या क्िी त्याला त्याच गोष्टीचा चतटॉकारा वाटॉतो–आचि म्हिून काही 
वेळापूवी्या त्यां् या त्या छंिोनुवतसनाचा (Indulgance) त्याला पश् चाताप वाटॉतो. इतकेच नव्हे तर काही वेळा असेही होते की तोच मनुष्ट्य एकाच 
वेळी िोन चवजोड गोष्टींची (Incompatible) कामना धरतो, आचि त्यामुळे त्या्या कामनामंध्ये संघषस (Conflict) होतो, वकवा सुखासंबंधीची त्याची 
कामना (Desire) आचि वदयस्क् तक चहतासंबंधीची त्याची इ्छा (wish) ह्यात जोराचा संघषस सुुव होतो–पहा नववे पुस्तक प्रकरि चौथे.] कारि 
त्या गोष्टी स्वाभाचवकतःच सुखकारक नसतात, आचि स्वाभाचवकतःच सुखकारक असिाऱ्या गोष्टी ह्या उ् च 
अचभुवची्या, थोर मािसानंाच आनंििायक होतात, आचि म्हिून त्याचंी प्रत्येक कृती प्रत्येक वागिूक ही 
नेहमी स गुिान्वयेच होत असते. कारि सत्कृत्याने केवळ थोर मािसानंाच आनंि होत नसून सत्कृत्य हे 
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स्वाभाचवकरीत्याच आनंििायक असते. म्हिून अशा थोर मािसां् या जीवनात सुखाची (Pleasure) केवळ 
शोभािायक अनुबंध म्हिून आवश्यकता नसते, परंतु त्यां् या जीवनामध्येच प्रचडं सुख सामावलेले असते. 
ह्याचशवाय एक चवचार करण्याजोगी गोष्ट आहे :– ती म्हिजे ज्या मनुष्ट्याला थोर (Noble) कृत्ये करण्यात 
आनंि वाटॉत नाही तो स गुिी मनुष्ट्य नव्हेच! ज्या मनुष्ट्याला न्याय्य कृत्ये करिे आवडत नाही त्याला 
कोिीही न्यायी म्हििार नाही; तसेच ज्या मनुष्ट्याला उिात्त कृत्ये करिे आवडत नाही, त्याला कोिी उिार 
मनुष्ट्य असे म्हित नाही. अगिी असेच इतर स गुिां् या बाबतीत आहे. परंतु असे जर, का असेल, तर 
स गुिावर हुकूम घडिारी कृत्ये ही स्वाभाचवकचरत्या आनंििायक असलीच पाचहजेत. 

 
चशवाय अशी कृत्ये परमचहतकारक आचि सवांत थोरही असतात, अथनत् ही कृत्ये करताना 

स गुिी मनुष्ट्याला सम्यक् रीतीने त्याचें गुििोष चववेचन मा्र  करता आले पाचहजे आचि त्याचा चनिसय हा 
आपि अगोिर म्हटॉल्याप्रमािे तंतोतंतरीत्या यथाथस असायला हवा. म्हिून ह्यावुवtन असे चसध्ि होते की, 
सौख्य हे सवोत्तम, सवसश्रेष्ठ आचि सवांत जास्त आनंििायक अशी मानवी जीवनातंील महत्तम गोष्ट आहे. – 
आचि डेलोसमधील चशलालेखामध्ये वेगवगेळे चलचहलेले गुि एकच्र त त्यात असतात. डेलोसमधील 
चशलालेखामध्ये खालील शध ि कोरलेले आहेत. 

 
“न्याय हा सवससंुिर आचि स्वास््य हे सवोत्तम आहे.–अंतःकरिापासूनची इ्छा सुिचलत होिे ही 

सवांत जास्त रमिीय गोष्ट आहे!” 
 
प्रत्यक्ातवरील गुिधमस वेगळे नसतात, कारि आपल्या सवस सवोत्कृष्ट, महान कतृसत्वामध्ये हे 

चवशषेगुि असतातच. आचि आपल्या सवोत्कृष्ट, महत्तम कायनमध्येच–आपल्या सौख्या्या व्याख्येप्रमािे–
सौख्य असते. 

 
तथाचप ह्याचशवाय सौख्याला बाह्य चहतकारत गोष्टींचीसुध्िा आवश्यकता असते हे उघडच आहे, 

असे आपि म्हटॉलेच आहे, कारि थोर, महत्तम योजना चसध्िीस नेण्यासाठी त्याला लागिारी आवश्यक 
साधने (उिा. पदसे) जर का आपल्याजवळ नसतील तर ते थोर कायस आपल्या हातून पार पडिे सवसथदव 
अशक्य कोटॉीतील नसले तरी कठीि आहे; कारि अनेक थोर कृत्ये पार पाडण्यासाठी, संपचत्त वकवा चम्र  
वकवा राजकीय सत्ता इ. स्वुवपातंील आवश्यक साधनाचंी गरज भासते. त्याचप्रमािे काही चववचक्त बाह्य 
चहतकारक गोष्टींची सुध्िा आपल्या सौख्यासाठी आवश्यकता असते, की ज्यां् या अभावामुळे आपले सौख्य 
चबघडू शकते. उिा. चागंल्या कुळातं झालेला जन्म, मनाजोगती मुले असिे वकवा व्यस्क् तगत सौंियस ह्या 
गोष्टी सौख्याला पोषकच ठरतात अत्यंत कुरूप असा मनुष्ट्य वकवा हीन कुळातं जन्म घेतलेला मािूस, वकवा 
अपत्यहीन मनुष्ट्य वकवा समस्त जगात एकलकोंडे जीवन जगिारा मनुष्ट्य–अशी आपली सुखी (happy) 
मािसाचवषयीची कल्पना मुळीच नसते, तसेच जर का त्या मनुष्ट्याला मुले वकवा चम्र  [किाचचत “वकवा चम्र ” हे 
शध ि येथे चनसटॉले गेले त्याचे कारि “समस्त जगात एकलकोंडे जीवन जगिारा मनुष्ट्य” हे वाक्य असावे. परंतु येथे चम्र ाचंा चनिेश सौख्यासाठी 
लागिारी अत्यावश्यक उपाचध असा करता कामा नये, कारि अगोिरच त्याचा समावेश सौख्यासाठी लागिाऱ्या आवश्यक साधनामध्ये झालेला 
आहे.] असूनही ते नालायक ठरले वकवा ते चागंले, कतृसत्ववान् असुनही अल्पायुषी ठरले, तर त्यामुळे 
किाचचत् त्याचें सौख्य पार चबघडून जाण्याची शक्यता असते. म्हिून आपि अगोिर म्हटॉल्याप्रमािे 
सौख्याला बाह्य उत्कषनची जोड आवश्यक असते आचि म्हिूनच काही मािसे सौख्य हे चागंल्या नचशबीशी 
जोडतात. 
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िथावप यासंबंधाने आपला गैिसमज होिा कामा नये. नवशब हे सुखी मनुष्ट्याला साधने उपलब्ध 
करून देऊ शकिे आवि त्या्या सौख्यासंबंधीची पविध्स्थिी त्या्यासाठी वनमाि करून देऊ शकिे पिंिु 
िे त्यां्यामदये सौख्य वनमाि करू शकि नाही. 

 

☐ ☐ ☐ 
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प्रकिि नििे 
 

सौख्य कसे प्राप्ि केले जािे? अभ्यासाने ककिा सियीने ककिा पिमेश्विी अनुग्रहाने ककिा प्रािब्धाने 
सौख्याची प्राप् िी होऊ शकिे का? 

 
आता यामुळेच असा प्रश्न उ भवतो–की सौख्य ही गोष्ट अयायासाने अवगत होऊ शकते वकवा 

चशक्िाने प्राप् त करता येते वकवा चवचशष्ट चरतीने कमावता येते वकवा िदवी िेिगीने वकवा नचशबाने िेखील 
प्राप् त होऊ शकते? 

 
(१) ह्या जगात मानवाला िेवां् या अनुग्रहाने प्राप् त होऊ शकिारी अशी काही गोष्ट जर अस्स्तत्वात 

असेल, तर सौख्य हीच एक िदवी िेिगी आहे असे गृहीत धरिे योग्य आहे. तथाचप हा चवषय किाचचत् 
चनराळ्या शास्त्राचा [म्हिजे ईश्वरस्वुवप शास्त्राचा (theology) परंतु अ ॅचरस्टॉटटॉलने हा प्रश्न आपल्या वस्तुुवपांतरीत वकवा िुसऱ्या चठकािी 

उपस्स्थत केलेला चिसत नाही.] चवषय असावा. तथाचप सौख्य हा जरी िदवी अनुग्रह नसला, परंतु सौख्याची प्राप् ती 
जर का स गुिानें करता येऊ शकत असेल वकवा चवचशष्ट प्रकार्या अयायासाने वकवा सरावाने सौख्य हे 
चमळिे शक्य असेल, तर सौख्य हे अस्स्तत्वात असिाऱ्या सवस गोष्टीपेक्ा सवोत्तम अशी िदवी िेिगीच असली 
पाचहजे. कारि सत्त्वगुिाचें मोल आचि अंचतम साध्य हे चनश् चयपूवसक परमकल्यािच असले पाचहजे–
म्हिजेच ते िदवी आचि आनंिमय असेच असले पाचहजे. 

 
(२) आचि आपल्या दृचष्टकोनातून सौख्य हे चवस्तृतपिे सभोवार प्रसाचरत होण्यासारखे आहे, 

कारि ज्या मािसाचंी स गुि प्राप् त करून घेण्याची क्मता खंुटॉलेली नसेल वकवा असमथस नसेल अशा सवस 
मािसानंा एका चवचशष्ट अयायासा्या पध्ितीने वकवा प्रयत्नाने वकवा सरावाने सौख्य प्राप् त करता येण्यासारखे 
आहे. 

 
(३) चशवाय केवळ नशीबाने असले पाचहजे वकवा िदवी िेिगीने सौख्याची प्राप् ती होण्यापेक्ा, 

स्वतः्या प्रयत्नानें चमळचवलेले सौख्य जर का अचधक चागंले असेल, तर प्रत्यक्ात सौख्य अशाच चरतीने 
चमळचवले जाते असे म्हििे योग्य ठरेल. आता ज्याप्रमािे चनसगनने चन्मलेल्या गोष्टी जशा उत्कृष्ट चरतीने 
चनमनि केलेल्या असतात. त्याचप्रमािे कलाकृतीची चन्मती, आचि कुठल्याही प्रकारचे चनचमत्त कारि 
(Efficient cause) आचि चवशषेतः महत्तम, सवसश्रेष्ठ असे कारि [म्हिजे मानवी प्रज्ञा वकवा बुस्ध्िमत्ता (Intelligence)] –
या गोष्टींची चन्मती सुध्िा सवोत्कृष्ट रीतीनेच होत असते. तेव्हा महत्तम आचि सवसश्रेष्ठ अशा सवस गोष्टी केवळ 
िदव अनुग्रहाने वकवा नचशबाने चनमनि होत असतात असे म्हििे असंबध्ि वाटॉते. 

 
ह्या प्रश्नावर आपल्या सौख्या्या व्याख्येने बराचसा प्रकाश पडू शकेल, कारि आपल्या 

व्याख्येनुसार सौख्य हे आत्म्याची एक चववचक्त प्रकारची चक्रयाशीलता आहे; परंतु उरलेल्या चहतकारक 
गोष्टी या एकतर सौख्यासाठी अत्यावश्यक अशा उपाचि तरी असतात वकवा सहाय्यकारी आचि उपयुक् त 
अशी साधने तरी असतात. चशवाय हे आपले अनुमान [म्हिजेच सौख्य हे नचशबा्या मेहेरनजरेवर अवलंबनू नसून आपल्या 

स्वतःवरच अवलंबून असते. प्रकरिा्या सुुववातीला उपस्स्थत केलेल्या प्रश्नाला पुढील युक् तीवािानी उत्तर िेण्याचा प्रयत्न केला आहे.], 
आपि सुुववातीला केलेल्या चवधानाशंी अनुुवप आहे; कारि प्रारंभी आपि म्हटॉले होते की मानवाचे 
परमकल्याि (Supreme Good) साधिे हे राज्यशास्त्राचे अंचतम साध्य आहे. परंतु या शास्त्राचे प्रमुख कायस 
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नागचरकामंध्ये एक चववचक्त नदचतक चाचरत्र्य चनमनि करिे म्हिजेच त्यानंा स गुिी, सिाचारी बनवनू, 
महान चहतकारक गोष्टी करण्यास प्रवृत्त तसेच कायसक्म करिे हे राज्यशास्त्राचे प्रमुख कायस आहे. 

 
म्हिून एकािा घोडा, बदल वकवा कुठलेही जनावर सुखी समाधानी आहे असे आपि म्हित नाही, 

कारि ते कुठल्याही नदचतक कृतीत भाग घेण्यास समथस नसते. आचि याच कारिामुळे लहान मुलेसुध्िा 
सुखी (Happy) असू शकत नाहीत, कारि थोर कृत्ये करण्यासाठी ती चततकीशी मोठी, पचरपक् व झालेली 
नसतात. परंतु जेव्हा लहान मुलानंा सुखी समाधानी असे म्हटॉले जाते, तेव्हा त्यां् या भावी जीवनामध्ये ती 
मुले काही तरी करू शकतील अशी आशा आपिास असते, म्हिून त्या मुलाचंी प्रशसंा करण्यासाठी आपि 
हे पि योजतो. आपि म्हटॉले त्याप्रमािे, सौख्याला पचरपूिस स्वगुि आचि संपूिस जीवनाची आवश्यकता 
असते, त्याचशवाय मािसाला सौख्य प्राप् त करिे शक्य नाही; कारि आपल्या जीवनामध्ये सवस प्रकारची 
स्स्थत्यंतरे आचि चवपरीत गोष्टी घडून येत असतात. आचि सवांत संपनिध अशा महापुुवषा्या जीवनामध्ये 
िेखील त्या्या चवपरीत काळात मोठे अचरष्ट ओढव ू शकते. आपल्या ग्रीक महाकाव्यामध्ये चप्रआमसंबंधी 
अशाच प्रकारची गोष्ट कथन केलेली आहे. तेव्हा चप्रआमवर कोसळलेल्या संकटॉापं्रमािे अनेक िुघसटॉना 
घडून ज्या मािसाचा चप्रआम्या जीवनाप्रमािे अत्यंत िुःखी शवेटॉ होतो त्या मािसाला कोिीही 
सुखीसमाधानी असे म्हित नाही. 

 
ह्यानंतर अ ॅचरस्टॉटटॉल सोलनशी [हेरटड (पुस्तके १ ले ३०-३३ ) मध्ये चलचहलेली सोलन आचि क्रटयससची गोष्ट जगप्रचसध्ि 

आहे. सोलनने चलडीआचा राजा क्रटयसस याचंी भेटॉ घेतली असताना क्रटयससने त्याला आपले सवस वदभव िाखचवले तरीही सोलन त्याला सवनत 
सुखी मनुष्ट्य असे मानावयास तयार नव्हता. कारि त्याचा शवेटॉ कसलेही संकटॉ न येता चागंला झाला असे जोपयंत सोलन्या कानावर पडले 
नाही तो पयंत त्याने त्याला सुखी म्हिण्याचे नाकारले त्याने त्या राजाला साचंगतले, “जगातील प्रत्येक गोष्टीचा शवेटॉ कसा होतो हे जाििे अत्यंत 
जुवरीचे आहे.” आता मृत्युनंतर आत्म्याची काय अवस्था होते या चवषयी अ ॅचरस्टॉटटॉलचे काय मत होते हे ठरचविे िार कठीि आहे. त्या्या ‘De 
Anima’ या गं्रथावरून तसेच ज्या रीतीने थोडक्यात आचि प्रसंगोपात्त तऱ्हेने तो हा चवषय या गं्रथात नजरेसमोर आितो (म्हिजे या पुस्तकात आचि 
चतसऱ्या पुस्तकातील ६ व्या प्रकरिात) त्यावरून त्याचे चनचश् चत असे याचवषयी मत जाििे चततकेसे सोपे नाही. वास्तचवक िोन्ही गं्रथामध्ये त्याने 
सामान्यतः प्रचतपािन केल्या जािाऱ्या मतानंा (जी अत्यंत संचिग्ध आचि ज्याचंी व्याख्या झालेली नाही अशा मोघल स्वाभाचवक पे्ररिा आहेत.) 
गहृीत धरलेले आहे. आचि त्यां् या सत्यासत्यते्या िंिात न पडता त्यावर सरळ युक् तीवाि केलेला आहे. आता “आम्त्या्या अमरत्वावरील 
श्रध्िा” आचि “त्यानंतर्या त्या्या व्यस्क् तगत एकत्वाचे चचरस्थाचयत्व” या मध्ये जमीन अस्मानाचा िरक आहे हे उघड आहे. आता ज्या त्वज्ञाचंा 
चवश्वास “मानवी आत्मा हा परमात्म्याशी संबंध्ि असतो” (i.e. Human soul was “farticule discuss animac”) या चवधानावर होता, त्यानंा 
वरील पचहला चसध्िातं नाकारता आला नसता. कारि ‘मूत्य ूनंतर तो आत्मा परमात्म्यातं चवलीन होत असल्यामुळे त्याला नंतरची अवस्था नसते’ 
या चसध्िातंामुळे त्यानंा अशी श्रध्िा प्राप् त होिे शक्य होते.] संबचंधत असिाऱ्या एक प्राचीन म्हिीचवषयीची चचन करत 
राहतो : सोलन म्हितो, “कुठल्याही मनुष्ट्याला मृत्यअूगोिर सुखी म्हिता कामा नये” म्हिजे या 
म्हिीप्रमािे, त्या मनुष्ट्या्या मृत्यनंूतरच त्या्यावर कोसळलेल्या चांगल्या आचि वाईटॉ गोष्टींचे आपि 
चववचेन करू शकतो. आज्या चवसाव्या शतकातल्या आधुचनक अयायासकाला, जर का ंअसे वाटॉले : की या 
चवरोधाची चचन करण्यात काही अथस नाही, तर त्यात त्याचा िोष नाही. पि मला मा्र  अ ॅचरस्टॉटटॉलचे 
समथसन केल्यावाचून राहवत नाही, कारि त्याने अगिी पक्क्या समजुतीने प्रचतपािन केले, की “बऱ्याच 
काळपयंत चटॉकून राचहलेल्या बहुजन समाजा्या लोकचप्रय समजुतीमध्ये काहीतरी सत्य असलेच पाचहजे 
आचि हा सत्याशं वचेून घेिे अत्यंत िाय्य ाचे आचि मह्वाचे आहे. येथे अ ॅचरस्टॉटटॉलने वचेून काढलेले सार 
असे आहे : बाह्य गोष्टी जरी मनुष्ट्याचे सौख्य नष्ट करंू शकत नाहीत, तरी त्या गोष्टींचे बरे वाईटॉ पचरिाम त्या 
मनुष्ट्याला भोगायलाच लागतात.” 

 
☐ ☐ ☐ 
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प्रकिि दहािे 
 

जोपयंि मनुष्ट्य वजिंि असिो िोपयंि त्याला सुखी-समाधानी यहििा येिाि नाही का? 
 
तेव्हा ं कुठलाही मनुष्ट्य जोपयंत चजवन्त असतो, तो पयंत तो सुखी असू शकत नाही का? ‘नेहमी 

मनुष्ट्या्या अंचतम शवेटॉाचे अवलोकन करा’ ह्या सोलन्या [म्हिजेच तो सुखी आहे का िुःखी आहे ह्याचवषयीचे आपले 
अिमास (Estimate) बिलतील. कुठलाही मृत मनुष्ट्य आपल्या मुलाबाळावंर गुिरिाऱ्या बऱ्यावाईटॉ स्स्थत्यंतराचवषयी अज्ञानी आसतो.] 
म्हिीला आपि मान्यता ्य ायची का? आचि समजा हा चनयम आपि मान्य केला, तर त्याप्रमािे खरोखरच 
मािसाला मृत्यनंूतर सौख्य लाभते का? ही एक अत्यंत चमत्काचरक संकल्पना आहे ह्यातं संिेह नाहंी – 
चवशषेतः आपिासं तरी ही चवरोधाभास वाटॉिे साहाचजकच आहे, कारि ‘सौख्य हे एक आत्म्या्या 
चक्रयाशीलतेचे आकारतत्व आहे’, अशी आपली सौख्याची व्याख्याच आहे! परंतु ह्याउलटॉ जर का आपि 
मृत मनुष्ट्य सुखी असतो हे चवधान अमान्य केले आचि सोलनचे शध ि िेखील काहंीतरी वगेळाच अथस िशसचवत 
असतील म्हिजेच ‘जेव्हा मनुष्ट्य मरतो, तेव्हा तो िुःख आचि संकटॉां् या पलीकडे गेलेला असल्यामुळे 
कुिीही त्याला चबनधोकपिे सुखी म्हिू शकतो असे जर का सोलनला म्हिावयाचे असेल – तर ह्यामुळे 
सुध्िा आपल्या प्रमुख प्रश्नातंील अडचिी िूर होऊ शकत नाहीत. कारि आतापयंत असा समज आहे, की 
चजवन्तपिी मािसा्या जीवनातं जसे त्याला नकळत बरेवाईटॉ घडत असते, तसेच मृत मनुष्ट्यावरही काहंी 
चागंले आचि काहंी वाईटॉ असे पचरिाम होऊ शकतात. – उिा. मानसन्मान वकवा मानहानी तसेच त्या्या 
मुलाबाळाचंी भरभराटॉ वकवा िदन्यावस्था! परंतु येथेही एक अडचि आहे : समजा एखा्य ा मािसाचे संपूिस 
आयुष्ट्य सुखासमाधानातं जाऊन, तिनुुवप त्याचा अंतही सुखासमाधानातं झाला : तरीही त्या्या 
मुलाबाळावंर गुिरिारे बरेवाईटॉ प्रसंग वकवा स्स्थत्यंतरे घडिे शक्य आहे; त्यापदकी काहंी चागंली 
चनपजतील आचि स गुिी मािसा्या पा्र तेनुसार ते त्या िदवघचटॉत लाभाचा उपभोग घेतील परंतु काहंी 
िुगुसिी चनपजतील आचि स्वतःहून स्वतः्या पायावर िगड मारून घेतील. आचि चशवाय ह्या मुलाबाळानंा 
त्यां् या वाडवचडलापेंक्ा अत्यंत वगेळे असे जीवन व्यतीत करावे लागेल. तेव्हा ं मृत मािसा्या कुटंुॉबावंर 
घडिाऱ्या बऱ्यावाईटॉ स्स्थत्यंतरानुसार त्या मृत मनुष्ट्याची अवस्था बिलून [म्हिजेच तो सुखी आहे का िुःखी आहे 
ह्याचवषयीचे आपले अिमास (Estimate) बिलतील. कुठलाही मृत मनुष्ट्य आपल्या मुलाबाळावंर गुिरिाऱ्या बऱ्यावाईटॉ स्स्थत्यंतराचवषयी अज्ञानी 
आसतो.] तो मृत मािूस एके काळी सुखी आचि िुसऱ्या वळेी िुःखी होऊं शकतो, असे म्हििं चवचच्र  ठरेल. 
तथाचप काहंी झाले तरी मुलाबाळां् या जीवनातं नचशबानुसार घडिारी स्स्थत्यंतरे ही त्यां् या 
वाडवचडलां् या जीवनावर क्िभरही पचरिाम कुव शकत नाहीत, असे म्हििे ही चमत्काचरकच आहे. 

 
तेव्हा,ं “मनुष्ट्य जीवतंपिी सुखी असू शकतो का” ह्या आपल्या मूळ प्रश्नाकडे [म्हिजे िहाव्या प्रकरिातं 

अगिी सुुववातीला उपस्स्थत झालेल्या प्रश्नाकडे (पषृ्ठ ३०)] आपि वळंूया, कारि किाचचत् त्याचा उलगडा केल्याने 
आपल्या ह्या वाडवडीलां् या आचि मुलाबाळाचंवषयी उपस्स्थत झालेल्या अडचिीचा [म्हिजे वरील पचर्छेिामध्ये 

उपस्स्थत झालेल्या अडचिीचे (पषृ्ठ ३१)] चवचार करण्यास मित होऊ शकेल. आता जर का आपि मनुष्ट्या्या अंचतम 
अवस्थेचे अवलोकन करायला लागलो आचि एखा्य ा मृत मनुष्ट्याला तो प्रत्यक्ात सुखी आहे म्हिून नव्हे तर 
कधीकाळी तो सुखी होता म्हिून त्याला सौख्य लाभले असे म्हटॉले तर ते म्हििे हास्यास्पि ठरिार नाही 
का? तेव्हा जो काहंी काळ तो मनुष्ट्य प्रत्यक्ातं सुखी असतो, त्यावळेी त्या मनुष्ट्या्या वस्तु-त्याचवषयी 
खरोखर चवधान करता येत नाही, कारि नशीबानुसार घडिाऱ्या बऱ्या वाईटॉ स्स्थत्यंतरामुळे चजवन्त 
मािसानंा सुखी म्हिण्यास आपि तयार नसतो आचि आपली सौख्याचवषयी जी संकल्पना आहे की ‘सौख्य 
हे काहंीसे शाश्वत आचि सहसा न बिलिारे असते’ त्या संकल्पनेमुळे सुध्िा आपि चजवन्त मािसानंा सुखी 
म्हिण्यास राजी नसतो. परंतु वास्तचवकतः नचशबाचे चक्र त्याच मािसा्या जीवनात संपूिसपिे वारंवार 
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चिरत असते! आचि त्यानुसार त्या मािसानंा बरोवाईटॉ अनुभव येत राहतात. जेव्हा ंनचशबानुसार जर का 
आपि जायचे ठरचवले तर एकाच मािसाला आपिास एखा्य ा क्िी प्रथमतः सुखी आचि नंतर िुःखी 
म्हिाव े लागेल; ‘सुखी मनुष्ट्य हा वारंवार रंग बिलिाऱ्या सरड्यासारखा वकवा वाळूवर बाधंलेल्या 
चकल्ल्यासारखा असतो! [किाचचत एखा्य ा अज्ञात नाटॉकातील हे पि असावे.]’ 

 
परंतु केवळ नचशबाने घडिाऱ्या स्स्थत्यंतरानुसार, जाऊन आपले मत ठरचविे हे चततकेसे बरोबर 

नाहंी, कारि खरी संपनिधता वकवा चवपत्चत ही नचशबा्या मेहेरनजरेवर अवलंबनू नसते, तरी िेखील आपि 
म्हटॉल्याप्रमािे, आपल्या जीवनात चतची चततकीच अचधक आवश्यकता असते, परंतु स गुिावर हुकूम 
होिारे आपल्या आत्म्याचे मनःशक् तीचे चक्रयाशीलता आचरिात आिल्यानेच सौख्याची प्राप् ती होते. 
ह्याउलटॉ त्या चवुवध्ि्या चक्रयाशीलतेमुळे जीवन िुःखी होण्याची शक्यता असते. 

 
तेव्हा ह्या मु्य ा्या आताच केलेल्या तपशीलवार चवचारामुळे, आपल्या सौख्या्या व्याख्ये्या 

सत्यतेला अचधक बळकटॉी आलेली आहे. कारि स गुिान्वये होिाऱ्या चक्रयाशीतलेमध्ये, इतर कुठल्याही 
मानवी चक्रयाशीलतेपेक्ा चचरस्थाचयत्व असते. अशी चक्रयाशीलता एखा्य ा चवचशष्ट शास्त्रा्या ज्ञानापेक्ाही 
जास्त शाश्वत असते आचि ह्या सत्कृत्यामंध्ये जी सत्कृत्ये स्वतोमृल्यानुसार (Intrinsic value) श्रेष्ठ, अमोल 
असतात तोच सवनत जास्त शाश्वत चचरस्थायी असतात, कारि परमसौख्य लाभलेल्या व्यस्क् तंचे जीवन 
सतत अशा सवो् च सत्कृत्यानंी संपूिसपिे व्यापलेले असते. [कारि त्याचें संपूिस जीवन सिाचारी कृत्ये करण्यातच खचस होते. 

सौख्य कायमचे चटॉकण्यास सिाचाराची ही वृचत्त मनुष्ट्या्या सवस आयुष्ट्यभर तशी्या तशी असिे अत्यावश्यक आहे.] आचि ह्यामुळेच आपि 
त्यानंा कधीही चवसरू शकत नाही. 

 
म्हिून सुखीसमाधानी मनुष्ट्या्या वृत्तीमध्येच हा उस्ल् लचखत (In question) चचरस्थाचयत्वाचा 

मूलघटॉक असतो–आचि प्रत्यक्ातं तो मनुष्ट्य संपूिस आयुष्ट्यभर सुखी राहतो, कारि असा मनुष्ट्य सिासवसिा 
वकवा चनिान बहुतकुवन तरी आपले जीवन स गुिान्वये सत्कृत्ये करण्यात वकवा त्याचें वचतन करण्यातच 
आपले जीवन व्यतीत करत असतो. आचि नचशबाने गुिरिारी बरीवाईटॉ स्स्थत्यंतरे तो मोठ्या उमिेपिाने 
तसेच पूिस औचचत्याने सहन करत असतो. म्हिूनच तो सत्याथनने संपूिसतः स गुिी आहे आचि 
ज्या्याब्दलल सवांना आिर आचि पे्रमच वाटेॉल असा तो स्स्थतप्रज्ञ असा पूिस पुुवष आहे. [“Four Square without 
refreach” हे पि अ ॅचरस्टॉटटॉलने चसमोनाईड् स (Sinmomides) ्य कचवतेमधून घेतलेले आहे. प्लेटॉोने प्रोटॉॅगटरसमध्ये ते नमूि केलेल आहे तसेच 
त्याची चचनही झालेली आहे. – Prolagoras 339 पचरपूिसतेचे प्रतीक (Emblom of perfectwin) म्हिून स गुिी मािसाची चौरसाबरोबर तुलना 
केली जाते. –अ ॅचरस्टॉटटॉलचे वत्कृत्वशास्त्र (Rhetories)] 

 
परंतु नचशबानुसार घडिारी जीवनातंील बरीवाईटॉ स्स्थत्यंतरे ही अनेक तसेच चनरचनराळ्या 

पचरमािाचंी (Degrees of magmitude) असतात. तथाचप लहानसहान सुिदवाने वकवा चकरकोळ अचरष्टाने 
आपली समस्त जीवनपरंपरा बिलून जात नाही, परंतु वारंवार चमळिाऱ्या महान यशाने मािसाचे जीवन 
जास्त आनंिमय होते, कारि त्या्या स्वतः्या मूळ स्वभावानुसार त्या मनुष्ट्याचे जीवन तर ते सुशोचभत 
करतेच, तसेच त्याचा उपयोग सवसश्रेष्ठ आचि महान सिाचारी सत्कृत्यासाठी सुध्िा होऊ शकतो. [चागंल्या 
नचशबा्या ह्या िोन मूल्यामंध्ये केलेल चवभेिन, ८ व्या आचि ९ व्या प्रकरिात आपि केलेल्या चहतकारक गोष्टीं्या वगन्या स्पष्टीकरिाची आठवि 
कुवन िेते.] परंतु वारंवार गुिरिाऱ्या प्रचंड संकटॉानंी मनुष्ट्याला भोगाव्या लागिाऱ्या यातना आचि त्याला 
अनेक कृत्ये करण्यास येिारा अडथळा ह्या िोन गोष्टीमुळे त्या मनुष्ट्याचे सुखी जीवन पार बेचचराख आचि 
पगंू होऊन जाते. तथाचप सवसश्रेष्ठ अशी थोरवी वकवा उमिा स्वभाव हा चवपचत्त कालातं सुध्िा मोठ्या तेजाने 
तळपतानंा चिसत असतो. अशा वळेी तो थोर पुुवष वारंवार गुिरिाऱ्या ्र ासिायकं संकटॉातंही न डगमगता 
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त्यानंा धदयनने तोंड िेत असतो–आचि ते सुध्िा अवेिनक्मतेमुळे (insensibility) नव्हे तर मना्या थोरवीने 
आचि महात्मतेमुळे (Greatness of the soul) कुठलेही संकटॉ तो धीराने सोसतो आचि आपि 
म्हटॉल्याप्रमािे – मनुष्ट्या्या जीवनाची गुिवत्ता जर का त्या्या चक्रयाशीलतेनुसार (Activities) चनचश् चत 
होत असेल तर कुठलाही परमसौख्य लाभलेला मनुष्ट्य कधीच िुःखी होिार नाही, कारि त्या्या हातून 
नीच, चतरस्करिीय कृत्ये कधीच घडिार नाहीत म्हिून आपि असे म्हटॉले की कुठलाही खरा स गुिी 
आचि ज्ञानी मनुष्ट्य त्या्या जीवनातं नचशबाने घडिाऱ्या सवस गोष्टींना उचचतपिे तोंड िेऊ शकतो, आचि 
पचरस्स्थतीनुसार त्याचे आचरि नेहमी थोर तसेच उमिेपिाचेच असते; उिा. एखािा चागंला सेनापती 
स्वतःजवळ असलेल्या सदन्याचा जास्तीत जास्त चागंल्या रीतीने वापर कुवन घेऊन त्याचे कसव पिाला 
लावत असतो आचि एखािा उत्तम चाभंार त्याला चिलेल्या चामड्यापासून शक्य चततके उत्कृष्ट वहािा 
बनचवतो. त्याचप्रमािे इतर कला आचि व्यवसायामंध्ये सुध्िा अगिी असेच असते. असे जर असेल तर 
सुखीसमाधानी मनुष्ट्याचे जीवन कधीही िुःखी कष्टी होिार नाही; अथनत् जर का त्या्यावर चप्रआमवर 
कोसळलेल्या संकटॉापं्रमािे भयानक अचरष्टे कोसळली तर त्याला परमसौख्य लाभिार नाही हे सत्य आहे, 
परंतु तो िुःखी होिार नाही हेही चततकेच खरे! तसेच त्यामुळे तो अस्स्थर होऊन त्या्या प्रकृतीमध्ये एकिम 
बिलही घडून येिे शक्य नाही तसेच त्यामुळे तो चवकारक्मही होिार नाही, कारि चकरकोळ संकटॉामुळे 
सहजासहजी त्या्या सौख्याला तडा जात नाही, परंतु अगिीच ्र ासिायक आचि भयानक संकटेॉ 
त्या्यावर एकसारखी कोसळत राचहली तरच त्याचे सौख्य चहरावले जाईल, तसेच अशा महत्संकटॉातूंन तो 
ताबडतोब पूवसस्स्थतीवर येिार नाही आचि त्वचरत सुखी सुध्िा होऊ शकिानर नाही. परंतु त्यातूनही पुन्हा 
त्याला सौख्य प्राप् त होऊ शकेल–पि अनेक वषनचा काळ गेल्यानंतर आचि जर त्याने त्या काळामध्ये अनेक 
प्रकारची महत्कृत्ये पार पाहून आपली प्रचतष्ठा पुन्हा चनमनि केली तरच त्याला त्याचे चहरावलेले सौख्य पुन्हा 
प्राप् त होऊ शकेल. 

 
तेव्हा जो मनुष्ट्य आपल्या स्वतः्या कृत्यांु ारे पचरपूिस सत्वगुिानंा (Complete Goodmen) प्राप् त 

कुवन घेतो, आचि बाह्य चहतकारक गोष्टींनी सुध्िा जर का तो संपनिध असेल तर अशा मािसाला आपि 
चनःशकंपिे सुखीसमाधानी म्हिू शकिार नाही का? आचि किाचचत आपिासं एक गोष्ट त्यात चमळवावी 
लागेल : ती म्हिजे अशा मािसाचा तशाच सुखी समाधानी स्स्थतीत केवळ थोडा वळे न जाता, त्याचे संपूिस 
आयुष्ट्य तशाच रीतीने व्यतीत झाले पाचहजे, इतकेच नव्हे तर तो ज्या तऱ्हेने जीवन जगला त्याच तऱ्हेने 
उिात्त असा त्याचा शवेटॉ व्हायला हवा; कारि भचवतव्य आपिास कधीच कळत नाही, आचि सौख्य हे 
चनरपेक्तः परीपूिस असे मानवी जीवनाचे अंचतम साध्य आहे असे आपि मानतो असे जर असेल तर आपि 
असे म्हिू शकतो की आता आपि खुलासेवार साचंगतलेल्या चहतकारक गोष्टी ज्या चजवन्त मािसाजवळ 
आहेत वकवा त्या गोष्टी त्याना आयुष्ट्यभर चमळिे पूवसचनयोचजत आहे, अशा मािसाचें जीवन परम-सौख्यमय 
आहे असे म्हियला हव.े अथनत हे त्याचें सौख्य मानवी पातळीवरचेच असते. 

 
तेव्हा ह्या प्रश्नाची चचन झाली तेव्हढी पुरे! 
 
ह्या छोट्याशा प्रकरिात मृत मनुष्ट्या्या मुलाबाळावंर नचशबाने घडिाऱ्या स्स्थत्यंतराचा त्या मृत 

मनुष्ट्या्या सौख्यावर काहंी पचरिाम होतो का? हा प्रश्न चवचारातं घेतलेला आहे. तेव्हा ह्या मध्येच 
घुसडलेल्या चवनमहत्वा्या मजकुराब्दलल अचरस्टॉटटॉल स्वतःच जबाबिार आहे असे म्हिण्याची काहंी 
आवश्यकता नाही. तथाचप अशा प्रकारचे तो बोलला असला पाचहजे ह्यात वाि नाही आचि आता आपि जे 



 

विषयानुक्रमविका 

काही वाचत आहोत ते किाचचत त्या्या हस्ताक्रातंील एखाि िुसरे टॉाचि कुिाला तरी चमळाले असावे 
आचि संपािकाचंी (Editor) ह्या गं्रथामध्ये ते समाचवष्ट केले असावे असे वाटॉते. 

 
☐ ☐ ☐ 
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प्रकिि अकिािे 
 

मृि मनुष्ट्या्या मुलाबाळािंि नवशबाने घडिाऱ्या बऱ्यािाईट ध्स्थत्यंििा्या त्या मनुष्ट्या्या 
सौख्यािि होिािा पवििाम. 

 
आता मृत व्यक् ती्या मुलाबाळावंर आचि चम्र पचरवारावर [वकवा सगेसोयरे म्हिा.] गुिरिाऱ्या 

बऱ्यावाईटॉ प्रसंगाचंा पचरिाम काहंी झाले तरी त्या मृत व्यक् ती्या सौख्यावर होत नाही हे चवधान खरोखरच 
असंभवनीय आचि सामान्यतः प्रचचलत मताचवुवध्ि असे वाटॉते. परंतु आपल्या जीवनातं घडिाऱ्या 
घडामोडी ह्या असंख्य आचि चनरचनराळ्या प्रकार्या असल्यामुळे त्या घडामोडींचा आपल्या जीवनावंर 
वगेवगेळ्या प्रमािातं पचरिाम होत असतो. तेव्हा तपशीलवारपिे त्यां् यांतील चवशषे भेि िशसचविे िारच 
चजकीरीचे आचि चनष्ट्िल असे काम होईल, तेव्हा त्यापेक्ा ह्याबाबतीत संचक्प् त असे सामान्य प्रचतपािनच 
पुरेसे ठरेल. ह्यामुळे िोन चवधाने स्वीकारावी लागतील :– 

 
(१) आपल्या स्वतःवर गुिरिारी काही संकटेॉ अगिी सौम्य असल्यामुळे आपिास त्याचे काही 

वाटॉत नाही, परंतु काही संकटेॉ आपल्या जीवनावर प्रचडं पचरिाम आचि िडपि आित असतात, 
त्याचप्रमािे आपल्या चम्र ावंर वकवा नातलगावंर गुिरिाऱ्या संकटॉाचें सुध्िा आपल्या जीवनावंर वगेवगेळ्या 
प्रमािात पचरिाम होत असतात, िुसरे म्हिजे 

 
(२) एखािी िुघसटॉना जेव्हा एखा्य ा मनुष्ट्यावर गुिरते, तेव्हा त्या िुघसटॉनेशी संबचंधत असलेला 

मनुष्ट्य जीवन्त असिे वकवा मेलेला असिे ह्यात जमीन अस्मानाचा िरक आहे. आचि ह्याही पेक्ा प्रचडं 
िरक एखािा गुन्हा वकवा चनिसय कृत्य आपल्या हातून अगोिरच प्रत्यक्ात घडिे वकवा एखा्य ा 
शोकाचंतकेमध्ये अशी कृत्ये स्टेॉजवर घडताना िाखचविे ह्यात आहे. म्हिून हा िरक आपि चवचारात घेतला 
पाचहजे, आचि ह्याही पेक्ा जास्त मह्वाचे म्हिजे किाचचत् कुठल्याही स्वुवपा्या चागंल्या वकवा वाईटॉ 
गोष्टीमध्ये मृत मनुष्ट्याचा खरोखरच भाग असतो का? हा आपल्या मनातील संशय स्पष्ट करून घेतला 
पाचहजे. वरील चवचरचवमशस असे िशसवीत आहेत की, जरी चागंल्या वकवा वाईटॉ गोष्टींचा पचरिाम मृत 
मािसावर झाला तरी तो लहान प्रमािात आचि चकरकोळ असाच होतो. आता हा होिारा पचरिाम 
स्वभावचसध्ि (intrinsic) असेल वकवा सापेक्ही असू शकेल. आचि जर का तो पचरिाम चकरकोळ नसेल, 
तर काही झाले तरी, िुःखी मािसाला एकिम सुखी करू शकरिारा वकवा सुखी मािसाचे सौख्य चहरावनू 
नेण्याइतका त्याचा आकार (magnitude) आचि प्रकार (kind) खचचतच नसेल. 

 
ह्यावरून असे चिसून येते की मृत मनुष्ट्या्या मुलाबाळावंर, नातेवाईकावंर वकवा चम्र पचरवारावर 

नचशबानुसार होिाऱ्या बऱ्यावाईटॉ स्स्थत्यंतराचा काही प्रमािात त्या मृत मनुष्ट्यावर प्रभाव वकवा पचरिाम 
होतो, परंतु ह्या पचरिामाचे प्रकार वकवा प्रमाि इतके प्रचडं नसते, की ज्यामुळे सुखी मािसाला िुःखी 
करण्यात वकवा सुखी मनुष्ट्याचे सौख्यच चहरावनू नेण्यात ते समथस असेल. 

 
आिा अ ॅविस्टॉटल एक निीन युक् िीिाद किि आहे. आवि “सौख्य हे मानिी जीिनाचे अंविम 

सादय (end) असिे”–असे दशभविण्याचा ह्या त्या्या युक् िीिादाचा हेिू आहे. अथात् अ ॅविस्टॉटल्या 
सौख्याविषयी्या ियाख्येनुसािच हा युक् िीिाद आहे. यासाठी िो अगोदि स्िुत्य गोटी ी आवि स्िुिी्याही 
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पवलकडे असिाऱ्या गोटी ी ह्यामदये विशेष भेद दशभवििो. आिा जीिनाचे अंविम सादय (end) हे स्िुवि ककिा 
िाखाििी पलीकडीलच असले पावहजे, आवि िे यहिजे सौख्य (happiness) होय! 

 
☐ ☐ ☐ 
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प्रकिि बािािे 
 

सद गुि (Virtue) हे िाखािण्याजोगे असिाि, पिंिु सौख्य हे त्याहूनही िि्या दजाचे असिे. 
 
तेव्हा ह्या प्रश्नाचंा चनचश् चतपिे चनिसय लागल्यामुळे, आता आपि ‘सौख्य ही वाखािण्याजोगी 

एकािी गोष्ट आहे, का त्यापेक्ाहंी श्रेष्ठ, पूज्य, सामान्य [सौख्याचा व्याख्येला आता नदचतक पसंती्या प्रचचलत पिानंी (terms) 
पुष्टी िेण्यात येत आहे. ‘स्तुत्य’ वकवा ‘वाखिण्याजोगे’ ही पिे साधनां् या (means) वकवा सापेक् मूल्य असिाऱ्या गोष्टीं्या बाबतीत उचचत होती; 
आचि थोर (valued) वकवा पूज्य (revered) ही पिे साध्या्या (ends) बाबतीत चकवा चनरपेक् मूल्य असिाऱ्या गोष्टीं्या बाबतीत योग्य होती.] 
अशी गोष्ट आहे’ ते चवचारात घेऊ या. कारि काही झाले तरी सौख्य ही श्रेयतत्वाची वकवा कल्यािाची 
(Good) केवळ एक संभाव्यता (Potentiality) [म्हिजेच केवळ शे्रयतत्वाची संभाव्यता नाही तर एक साधन म्हिून म्हिा वकवा 

साध्य म्हिून म्हिा– ते एक प्रत्यक् शे्रयतत्वच आहे.] नाही हे स्पष्टच आहे. 
 
आता एखािी गोष्ट जेव्हा आपि वाखाितो, तेव्हा त्या गोष्टीची नेहमीच वाहवा केली जात असते, 

कारि त्या गोष्टीमध्ये वाखािण्याजोगी एक चनचश् चत गुिवत्ता वकवा पा्र ता असते, आचि कुठल्यातरी 
चवचशष्ट गोष्टीशी त्या स्तुत्य गोष्टीचा चववचक्त संबधं असतो. ह्याप्रमािे न्यायी शूर मािसाचंी, आचि वस्तुतः 
शीलवान मािसाचंी तसेच स्छीलतेची आपि सामान्यतः प्रशसंा करत असतो आचि ही प्रशसंा आपि त्या 
मािसां् या कृत्या्या तसेच त्यानंी उत्पनिध केलेल्या िलचनष्ट्पत्ती्या (results) बळावरच करत असतो. 
तसेच आपि सशक् त, चपळ, चनरोगी अशा प्रकार्या मािसाचंी सुध्िा स्तुती करतो, कारि त्यां् याजवळ 
चववचक्त नदस्गक गुिाचच असतात, तसेच कुठल्यातरी अत्युत्त्कुष्ट आचि श्रेय गोष्टीशी त्याचंा संबधं येत 
असतो. िेविेवतानंा संबोधून आळचवल्या जािाऱ्या स्तुचतस्तो्र ासंंबधंी्या आपल्या भावना सुध्िा हा मु्दला 
स्पष्ट करतात :– आता स्तुती ही सापेक् असते आचि िेविेवताचंी स्तुती आपल्या सारख्या मत्यस मािसाशंी 
तुलना कुवनच करता येिे शके्य आहे. परंतु अशा रीतीने आपल्या सारख्या मत्यस मािसा्या िजनशी 
परमेश्वराचा संबधं जोडिे हेच मुळी असंबध्ि वाटॉते. परंतु स्तुतीचा संबधं जर का कुठल्यातरी सापेक् 
गोष्टीशी येत असेल, तर परमश्रेष्ठ, उत्कृष्ट गोष्टींची गुिवत्ता ही केवळ स्तुतीमुळे ठरत नसते, तर त्याहीपेक्ा 
श्रेष्ठ आचि श्रेयस् अशा कुिानुसार परमश्रेष्ठ गोष्टीची श्रेष्ठता ठरत असते; आचि अगिी हेच परमेश्वरा्या 
बाबतीत सामान्यतः मान्य केले जाते, आचि ह्यामुळेच आपि परमेश्वराला सुखसंपनिध [परंतु आपि त्याचंी स्तुती 

करत नाही.] आचि धन्य (blessed) [The term blessed in latin ‘beatus’ applies to perfect happiness, hence in both the 
Greek & Latin Churches, these words have been used to express the happnies of the saints, –Etymology म्हिजेच इंग्रजीतील 
‘blessed’, मराठीतील ‘सचचिानंि’ वकवा लॅचटॉन भाषेतील ‘beatus’ हे पि “पूिसतावस्थेतील सौख्य” (perfect happiness) म्हिून योचजले जाते. 
म्हिून ग्रीक, तसेच लॅचटॉन चचसमध्ये तसेच भारतात सुध्िा संतां् या, महात्म्यां् या सौख्याला उ्ेदलशून हे पि योचजले आहे.] असे म्हितो तसेच 
हे पि आपि ईश्वरस्दलश मािसां् या बाबतीत सुध्िा योजतो. आचि अगिी असेच श्रेयस्, चहतकारक 
गोष्टी्या बाबतीत सुध्िा आपिास आढळते न्यायीपिा चजतका वाखािला जातो चततके सौख्य वाखािले 
जात नाही, परंतु ते एक सवसश्रेष्ठ ईश्वरी वरिान आहे, असे आपि म्हितो. म्हिजेच स्तुत्य गोष्टीपेक्ा 
काहीसे वर्या िजनचे आचि ईश्वरा्पत असे आपि सौख्या्या बाबतीत मानतो. 

 
तेव्हा परमो् च श्रेष्ठते्या (highest excellence) बहुमोलतेशी, सुखाची (pleasure) पा्र ता 

िशसवनू, त्याचे युडोक्ससने [ह्या प्लेटॉो्या अपुरािचप्रल चशष्ट्याने प्रचतपािन केलेल्या सुखवािाची (hedomism) चचचकत्सा िहाव्या 
पुस्तकातंील, िुसऱ्या प्रकरिा्या चतसऱ्या पचर्छेिामध्ये आलेली आहे.] 

 केलेले समथसन खरोखरच योग्य असाव.े त्याचे प्रचतपािन असे होते, की सुख हे जरी चागंले, 
श्रेयस् असले, तरी ते वाखािले जात नाही; ह्यावरून असे चिसून येते, की ज्या गोष्टींची आपि वाखाििी 
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वकवा स्तुती करतो, त्या गोष्टीपेक्ा सुख हे अचधक श्रेष्ठ आहे. आचि हेच चवशषे लक्ि परमेश्वर आचि सवो् च 
श्रेयतत्व (Supreme Good) ह्या बाबतीत लागू पडते, कारि इतर सवस श्रेयतत्वाचंा आधार घेण्याचा हाच 
एक मानिंड (Standard) होय, असे युडोक्ससचे मत आहे. 

 
आता वाखाििी वकवा प्रशसंा ही सत्वगुिाशंी (Goodness) संबचंधत असते, कारि हे स्वगुि 

मािसानंा थोर कृत्ये तडीस नेण्यास कायसक्म करत असतात. तेव्हा स्तुतीस्तो्ेर  वकवा प्रशसंा (encomium) 
[Encomia or laudatory orations are the chief Constituent of Epideictic or Declamatory Oratory, one of the three branches (the 
others being Deliberative & Forensic) into which Rhetoric is divided by Aristotle (Rhet I iii) the topies of eccomia are virtue & 
vice, the noble & Disgraceful, which are analysised from this point of view in Rhel. I ix; That chapter contains a parenthesis 
distinguishis praise, as proper to activies in opration, from encomia, which belong to the resulta achieved by action; but this 
distinction is out maintained in the Context (where God as well as man in gives as an object of praise)- -N. Etlhies by Rack 
haluer PP 58.] ही महान कृत्ये तडीस नेल्यानेच होत असते– मग तो शाचररीक पराक्रम असो नाहीतर बौस्ध्िक 
महत्कृत्य असो! तथाचप हा चवषय सप्ष्ट करण्याचे कायस स्तो्र ां् या अयायासकाचंा आहे, त्यामुळे हा चवषय 
आपि त्यां् याकडेच सोपवलेला बरा. तेव्हा पूवोक् त युस्क् तवाि ध्यनातं घेऊन, आपल्या हेतूसाठी आपि 
असे अनुमान काढू शकतो की, सौख्य हे पूज्य तसेच पचरपूिस अशी गोष्ट आहे. आचि आपल्या 
चवचारचवमयनवरून आपि असा चसध्िान्त माडूं शकतो, की सौख्य हे आ्य -तत्व (first principle) वकवा 
आ्य -वबिू (starting point) आहे. आचि ह्यामुळे सवस मािसे ह्या आ्य तत्वाकचरताच इतर सवस गोष्टी करत 
असतात. तसेच चहतकारक गोष्टींचे आचितत्व आचि आ्य कारि आपि नेहमी पूज्य वकवा अमूल्य आचि 
ईश्वरी वकवा पचव्र  असे मानतो. 

 
आपली सौख्याची ियाख्या आपिास सद गुिांचे स्िरूप विचािांि घेण्यास भाग पाडि आहे. पिंिु 

िे किण्या अगोदि आपिास मानिी आत्यया्या प्रकृविसंबंधीची संकल्पना समजून घेिे आियक आहे. 
त्यामुळे आपिास रूढ मानसशास्त्रानुसाि केल्या जािाऱ्या आत्यया्या विभागिीचे स्िरूप समजण्यास 
मदि होईल. 

 

☐ ☐ ☐ 
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प्रकिि िेिािे 
 

सद गुिांचे प्रकाि 
 

आत्मंशक् िीचे विभाजन आवि त्यापासून फवलि होिािे सद गुिांचे विभाजन   (१( बौध्ददक 
सद गुि (२( नैविक सद गुि! 

 
परंतु सौख्य ही पूिस स्छीलतेशी (Perfect Goodness) अनुुवप अशी आत्म्याशी चववचक्त 

चक्रयाचशलता असल्यामुळे स्छीलतेचे स्वुवप पारखण्याची आवश्यकता आहे. कारि ह्यामुळे बहुतकरून 
आपिास सौख्याचे स्वुवप बारकाईने तपासण्यास मित होऊ शकेल. खरा राजनीचतज्ञ, मुत्स्दलीसुध्िा 
स्छीलतेचे खास अध्ययन केलेला राजकारिी पुुवष असतो, कारि नागचरकानंा स गुिी बनचविे तसेच 
कायिेपालन करिारी मािसे तयार करिे हे त्या राजनीचतज्ञाचे प्रमुख ध्येय असते. –उिा. के्रटॉ आचि 
स्पाटॉनमधील न्यायप्रवतसक तसेच इचतहासातील महान चवचधस्थापकाकंडे नजर टॉाकल्यास आपिास हेच 
दृष्टोत्पत्तीस येईल. तेव्हा स्छीलतेचा शोधपूवसक अयायास जर का राज्यनीचतशास्त्राचा (Politics) एक भाग 
असेल, तर स्छीलतेचे स्वुवप तपासताना आपिास सुुववातीला स्वीकारलेल्या मतां् या अनुरोधानेच शोध 
घ्यायला हवा. 

 
आता जे काम चागंले असेल त्याचा चवचार करताना आपिास प्रत्यक्ात मानवी चागुंलपिाच 

चवचारात घ्यायला हवा, कारि कल्याि (Good) वकवा सौख्य (happiness) ह्या गोष्टींचे अन्वषेि करत 
असताना मानवी कल्याि वकवा मानवी सौख्य ह्यावरच आपि भर चिलेला आहे. परंतु आपल्या दृष्टीने 
मानवी स्वगुि वकवा स्छीलता म्हिजे शारीचरक सौष्ठव नसून आस्त्मक श्रेष्ठता होय, आचि सौख्य म्हिजे 
आत्म्याची कृती (activity) होय! आता असे जर असेल तर ज्याप्रमािे एखा्य ा डटक्टॉरला जर का 
डोळ्यासंबधंी्या वकवा इतर शारीचरक अवयवासंबधंी्या चवकारामंध्ये चवशषे तज् ज्ञ व्हायचे असेल तर 
त्याला जसे शरीररचनाशास्त्राचे ज्ञान असाव ेलागते, त्याचप्रमािे राजनीचतज्ञाला मानसशास्त्राचवषयी काही 
प्रमािात माचहती असिे आवश्यक आहे. आचि प्रत्यक्ात अशाप्रकारचे सवससामान्य ज्ञान राजनीचतज्ञाला 
असिे अत्यंत जुवरीचे आहे, कारि त्याचे राज्यशास्त्र हे वद्य कशास्त्रापेक्ाही श्रेष्ठ आचि सन्मान्य असे शास्त्र 
आहे, आता उत्कृष्ट िजनचे डटक्टॉर समस्त मानवी शरीरा्या अयायासाला स्वतःला वाहून घेत असतात. 
म्हिून राज्यशास्त्रा्या अयायासकाने [राज्यशास्त्राचा अयायासक वकवा राज्यशास्त्रज्ञ (Political Scientist) वकवा राजकारिी पुुवष 

(statesman) हे सवस अ ॅचरस्टॉटटॉल्या मते सारखेच आहेत; कारि राज्यशास्त्र हे व्यावहाचरक शास्त्र आहे.] एखा्य ा मानसशास्त्रज्ञप्रमािे 
आत्म्या्या स्वाभाचवक प्रकृतीचे कसून संशोधन करिे अत्यावश्यक आहे. अथनत् हे अध्ययन त्याने केवळ 
राज्यशास्त्राला मित होण्यापुरतेच, आचि कारि ह्या चवषयाचा जास्त तपशीलवारपिे आचि काटेॉकोरपिे 
अयायास करिे िारच कष्टाचे काम आहे आचि इतक्या सचवस्तर अयायासाची त्या्या कायनला आवश्यकताही 
नाही. 

 
आता मानसशास्त्र या चवषयावर इकडे चतकडे चिल्या गेलेल्या सावसजचनक व्याख्यानातंील [ह्याचंा 

सहाव्या पुस्तकातंील चौ्या प्रकरिातं सुध्िा तसेच अ ॅचरस्टॉटटॉल्या सहा वेगवेगळ्या व्याख्यानातं, गं्रथातं आलेला आहे. (रटसचे मेटॉॅचिचजक्स पहा 
1076 व 28) Politics 1323 व 22 मध्ये चहतकारक गोष्टींचे तीन वगनमध्ये होिारे वगीकरि अ ॅचरस्टॉटटॉलने ठेवलेले आहे परंतु ह्या पुस्तकातंील 
माग्या आठव्या प्रकरिात “चचरस्थायी अशी आचि सामान्यतः तत्वज्ञाना्या अयायासकानंी मान्यता चिलेली अशी” –रूढ मते म्हिून त्याला शे्रय 
चिलेले आहे. म्हिून हे युक् तीवाि वकवा चसध्िान्त अ ॅचरस्टॉटटॉल्या पेचरपॅटेॉचटॉक संप्रिायाचे (Peripatetic School) स्वतःचे असे चसध्िान्त नव्हते असे 
चिसते आचि काही बाबतीत–(जसे येथे )–प्लेटॉो्या अ ॅकेडेमी्या चसध्िान्ताशंी चवशषेतः ह्या चसध्िान्ताचंा संबधं आला असावा.] काही 
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समाधानकारक त्वे येथे स्वीकारण्यास लायक आहेत, आचि म्हिून येथे त्या त्वाचा उपयोग करून 
घ्यायला हवा. उिा. आत्मा हा िोन आवश्यक अंगचवभागानंी घचटॉत आहे. एक म्हिजे चववकेरचहत 
(irrational) भाग आचि िुसरा चववके (rational) भाग! (तेव्हा “हे िोन अंगचवभाग खरोखरच शरीरा्या 
इतर अवयवापं्रमािे व्यव्छेिक (distinct) आहेत का,ं वकवा चवभाज्य (divisible) वस्तंुसारखे सुव्यक् त 
आहेत, का एखा्य ा वभगा्या अंतगोल आचि बचहगोल बाजंूसारखे आहेत, का केवळ व्याख्येनुसार आचि 
केवळ वचतनामध्येच भेि िाखचविारे आहेत” –हे प्रश्न येथे अप्रासंचगक आहेत.) चशवाय ह्या आत्म्या्या 
अचववेकपूिस भागाचा एक पोटॉचवभाग सवस सजीव वस्तंूमध्ये सामान्यतः असतो, आचि त्याचे स्वुवप 
वृक्वनस्पतीप्रमािे पोषि-वधसनात्मक (vegetative) असते. अथनत् सजीव वस्तंूचे पोषि आचि सवंधसन 
करिाऱ्या पोटॉचवभागाचाच उल् लेख मी येथे करत आहे. तेव्हा अशा स्वुवपाची जीवनशक् ती (vital faculty) 
आहाराचे सात्मीकरि [म्हिजे assimilation म्हिजे अनिधाचे सात्मीकरि करिे वकवा अनिध अंगी लागिे वकवा चजरचविे.] करिाऱ्या 
सवस सजीव वस्तूमध्ये चव्य मान असते–त्यात गभनचा (Embryo) सुध्िा समावशे करायला हवा आचि अशीच 
जीवन क्मता संपूिस वाढ झालेल्या संचद्रय जीवामंध्येसुध्िा अस्स्तत्वात असते, (कारि अशा संचद्रयजीवामध्ये 
वगेळी पोषकशक् ती [म्हिजे nutritive faculty.] असते असे गृहीत धरण्यापेक्ा हे चवधान जास्त सयुस्क् तक आहे) 
म्हिून या जीवनक्मतेचा उत्कषस चवशषेतः िक् त मानवामध्येच नसून चनसगनतील सवस सजीव वस्तंूमध्ये 
सामान्यतः अस्स्तत्वात असतो, कारि ही जीवनक्मता वकवा हा आत्म्याचा भाग चवशषेेकरून चनद्रावस्थेत 
अचधक चक्रयाशील असतो–असे मानले जाते, परंतु चनद्रावस्थेत असताना त्या मनुष्ट्याचे ‘चागंला’ वकवा 
‘वाईटॉ’ असे गुिविसन करताच येिे शक्य नाही. म्हिून अशी एक म्हि अस्स्तत्वात आहे–“मािसां् या 
अध्यनअचधक आयुष्ट्या्या कालखंडामध्ये त्यां् यात सुखी आचि िुखी असा िरक करताच येत नाही” 
[म्हिजेच मािसाचे अधेअचधक आयुष्ट्य झोपेत जात असल्याने चनद्रावस्थेमध्ये असिारा मािूस सुखी आहे का िुःखी आहे हे समजिे कचठि आहे.] 
आचि ही अत्यंत स्वाभाचवक अशीच चनसगसघटॉना (phenomenon) आहे [म्हिजेच असे म्हििे खरोखरच यथोयोग्य 

आचि वास्तचवकच आहे.], कारि त्या्या आत्म्याचे चागुंलत्व वकवा वाईटॉपि ं ज्या त्या्या चक्रयाशीलतेवर 
अवलंबनू असते, ती आत्म्याची चक्रयाशीलता बंि पडिे म्हिजेच झोप! –(अथनत् या चवधनामध्ये अंशतः 
पचरवतसन करिे आवश्यक आहे )–अथनत् अपवाि म्हिून काही वळेा अंशतः आपल्या काही चववचक्त 
इंचद्रयसंस्काराचंा ठसा, चनद्रावस्थेत आपल्या आत्म्यावर [म्हिजेच आपल्या जाचिवे्या कंद्रापयंत (Coutres of 

Conscieousness) काहंी इंचद्रयसंस्काराचंा ठसा पोहोचू शकण्याची शक्यता असते.] पडत असण्याची शक्यता आहे आचि 
म्हिूनच स गुिी मािसानंा सवससामान्य मािसापेंक्ा चागंली स्वप्ने पडतात. तथाचप हा चवषय आता 
आिखी पुढे चालू ठेवण्याची आवश्यकता नाही. चशवाय हा आत्म्याचा पोषक भाग (nutritive part) सुध्िा ं
आपल्या चवचारातून वगळून टॉाकूया, कारि तो कुठलीही चवचशष्ट अशी मानवी श्रेष्ठता प्रकटॉ करत नाही. 

 
परंतु आपल्या आत्म्यामध्ये िुसरा एक मूलघटॉक आढळतो. हा घटॉक जरी अचववेकपूिस 

(irrational) असला तरी चववकेत्वामध्ये त्याचा काही अंशी चहस्सा असतो. हे आपिास संयमी आचि 
असंयमी मािसामंध्ये आढळते. आपि त्यां् यातील चववेकी त्वाची वकवा त्यां् या आत्म्या्या बसं्ध्िशील 
भागाची वाखाििी करतो, कारि त्यामुळे त्यानंा योग्य रीतीने उत्कृष्ट कृत्ये पार पाडण्यास उते्तजन चमळते. 
परंतु त्यां् या प्रकृतीमध्ये ह्या चववकेतत्वाचशवाय आिखी िुसरा मूलघटॉक सुध्िा अस्स्तत्वात असण्यासारखा 
वाटॉतो. हा अचववकेीपूिस मूल घटॉक त्या चववेकी तत्वाला चवरोध आचि प्रचतबंध करत असतो. पक्घात 
(paralysis) झालेल्या मािसा्या शरीरा्या बाबतीत जे घडते, तसेच आपल्या आत्म्या्या बाबतीत घडू 
शकते :--उिा. पक्घात झालेला ुवग्ि जेव्हा ंउजव्या बाजूला हात वकवा पाय हलचवण्याचा संकल्प करतो, 
तेव्हा ं ते डाव्या बाजूला वळतात, त्याचप्रमािे असंयमी मािसां् या मनोचवकाराचंी उचल िेखील त्या्या 
चववकेी तत्वा्या चवुवध्ि तऱ्हेने होत असते. िोहोमध्ये िरक इतकाच, की शरीरा्या बाबतीत आपल्या 
ताध यातं नसलेला अवयव आपि पाहू शकतो, परंतु आत्म्यातील प्रमािी आवगे (erratic impulse) मा्र  
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आपिास चिसत नाही. तथाचप आत्म्यामध्ये सुध्िा चववकेीपूिस (rational) तत्वाचशवाय आिखी एक 
अचववेकीपूिस (irrational) मूलघटॉक (element) असतो, आचि तो घटॉक त्या चववकेीपूिस तत्वाला चवरोध 
करून त्यावर प्रचतहल् ला करत असतो, ह्यात कसलाही संशय घेता येिे शक्य नाही. (कुठल्या अथनने ह्या 
िोहोमध्ये चभनिधता आहे हे जािून घेिे येथे महत्वाचे नाही.) परंतु आपि म्हटॉल्याप्रमािे हा िुसरा मूलघटॉक 
सवसस्वी अचववेकीपूिस नाही.– म्हिजेच तो चवकेकतत्वामध्ये भाग घेतानंा आढळतो; चनिान आत्मचनग्रही 
(self restraimed) मािसामध्ये तरी हा घटॉक बुस्ध्िशील चववकेतत्वाची आज्ञा मानत असतो आचि संयमी 
(temperate) तसेच शूर (Brave) मािसामध्ये तर तो त्याहीपेक्ा जास्त आज्ञाचंकत असतो, कारि त्या 
मािसा्या स्वभावप्रकृतीचे सवस घटॉकच ह्या चववकेतत्वाशी सुसंगत असतात. 

 
तेव्हा आता आपि पाचहले की आत्म्यातील अचववेकीपूिस घटॉक हा संपूिस आत्म्याप्रमािेच िोन 

चवभागानंी बनलेला आहे. त्याचा पचहला भाग हा वनस्पतीप्रमािे (Vegetative) असून बुस्ध्िशील 
चववकेतत्वामध्ये त्याचा यस्क् तंचचतही सहभाग नसतो आचि त्याचा िुसऱ्या भागापसूनच आपल्या सवससामान्य 
इ्छा आचि वासना उ भवत असतात, आचि हा भाग चववकेतत्वाचा आज्ञाधारि आचि अनुगामी 
असल्यामुळे, एका अथी त्या चववकेतत्वामध्ये तो सहभागी होत असतो. [प्रत्यक्ातं जेव्हा ंआपि म्हितो की 
मनुष्ट्याला आपल्या आईवचडलाचंी आचि चम्र ाचंी वकमत आहे वकवा काळजी आहे तेव्हा ंत्याला आपि ज्या 
अथनने ‘rational’ (म्हिजे शहािा वकवा सुज्ञ) ही संज्ञा वापरतो, त्या अथनने ‘rational’ (पचरमेय) ही संज्ञा 
आपि गचित शास्त्रामध्ये कशी वापरत नाही.] [“To have logos” ह्या वाक्याशंावर आधाचरत असलेल्या कंसातील चटॉप्पिीचे 
भाषातंर करता येिे अगिी अशक्य आहे, तसेच ग्रीक भाषेमध्ये सुध्िा ती िारच िुबोध आहे. (म्हिून काहंी भाषातंर करानंी ती चटॉप्पिीच गाळून 
टॉाकलेली आहे. कारि त्यां् या मते, चतचा ‘अथस केवळ ग्रीक गचित शास्त्रातंील तज् ज्ञालाच कळू शकेल आचि त्याला सुध्िा ती महत्वाची वाटॉिार 
नाही’ –अथनत् इथे सुध्िा त्या चटॉप्पिीचे िारसे महत्व वाटॉत नाही. तरी सुध्िा करता येईल चततकी मी ती मराठीत माडंण्याचा प्रयत्न केलेला 
आहे.) येथे चववरि केलेल्या मानसशास्त्रानुसार आपल्या बुस्ध्िसमोर एखािी योजना वकवा तत्व असते, ह्याचाच अथस ते तत्व जािून घेऊन आपल्या 
तकस शक् तीुारे आपली बुधी (intellect) एखािी योजना तयार कुव शकते. िुसऱ्या शध िातं सागंावयाचे म्हिजे बुध्िी ही संपूिसतः चववेकपूिस 
(rational) असते, िुसरे म्हिजे आता मनुष्ट्या्या प्रकृचतमधील वासनात्मक भागामध्ये (appetitive fart) हेतू वकवा तत्वानुसार अनुसरि आचि 
आज्ञापालन करण्याची जोपयंत क्मता असते तोपयंत ‘ह्या वासनात्मक भागाजवळ सुध्िा एखािी योजना वकवा तत्व असते’, हा अनुसरि करण्याचा 
वकवा आज्ञापालन करण्याचा संबंध सुध्िा आपि “to have logos” म्हिजे ‘लक्ात घेिे’ वकवा मनावर घेिे’ (to take account of or lay heed 
to) असा घेऊ शकतो. ह्या वाक्याशंाचा गचितशास्त्रामध्ये चतसरा अथस िेखील चनमनि होतो : to have logos (म्हिजे ratio म्हिजेच गुिोत्तराचंी 
पिावली) म्हिजे rational म्हिजेच पचरमेय असिे असा समपचरमाितेनुसार अथस होऊ शकतो. प्राचीन ग्रीक तत्वज्ञानामध्ये Logos ह्या शध िाचा 
अथस, चवश्वा्या प्रकृतीचा आचि सुबोधतेचा उगम ज्या बुध्िीतत्वातून झाला ते वदचश्वक बुस्ध्ितत्व (cosmic reason) म्हिजेच Logos.] 

 
तेव्हा ंसामान्यतः गुन्हेगाराची खरडपट्टी काढिे, तसेच सामान्यतः धमकी आचि आग्रहाचा उपिेश 

ह्या मागांचा अवलंब करिे अशा जीवनातंल आपल्या पध्ितीमुळे असे चिसते की काही अंशी बधु्िीशील 
चववकेतत्व हे आपल्या अचववकेपूिस भागाला वळि लाव ूशकते. 

 
तथाचप आत्म्याचा वासनात्मक (appetitive) भाग सुध्िा बुस्ध्िगम्य (rational) असतो असे म्हििे 

जास्त अचूक आहे. असे असेल तर तो बुस्ध्िगम्य भाग सुध्िा संबधं आत्म्याप्रमािेच िोन चवभागात 
चवभागलेला आहे. त्याचा पचहला भाग हा खऱ्या स्वुवपाने आचि अथनने चववकेतत्वी असतो आचि िुसरा 
भाग–ज्याप्रमािे एकािं लहान मूल वचडलां् या आजे्ञत असते त्याप्रमािे–त्या चववेकतत्वा्या आजे्ञत 
असतो. [अ ॅचरस्टॉटटॉल्या मतं सवस शारीचरक आचि बौस्ध्िक जीवना्या आचवष्ट्काराचें आ्य कारि आचि आचितत्व म्हिजे केवळ आत्माच (soul) 
होय! म्हिून आत्म्यामध्ये नरप्रचतमा (animus) आचि नारीप्रचतमा (anima) ह्याचंा अंतभनव असतो.] 

 
आता आत्म्या्या अशा चवभाजनानुसार, स गुिाचें सुध्िा वगीकरि केले जाते. काहंी सद् गुिानंा 

बौस्ध्िक सद् गुि (Intellectual virtues) असे म्हटॉले जाते आचि इतरानंा नदचतक सद् गुि असे म्हितात. 
उिा. शहािपिा (wisdom) वकवा बुस्ध्िमत्ता (Intelligence) आचि सारासार चवचारशक् ती [म्हिजेच 
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व्यावहाचरक शहािपि! (practical wisdom) म्हिून ह्यामध्ये आचि तात्चवक प्रज्ञानामध्ये (speculative wisdom) िरक आहे.] 
(prudence) हे ‘बोध्चिक सद् गुि’ आहेत; औिायस आचि संयम हे ‘नदचतक सद् गुि’ होत. जेव्हा ं आपि 
एखा्य ा मनुष्ट्या्या चाचरत्र्याचे विसन करतो, तेव्हा तो मनुष्ट्य प्रज्ञावतं वकवा बुस्ध्िमान आहे असे कधी म्हित 
नाही, परंतु तो चवनीत वकवा संयमी आहे असे आपि म्हितो. परंतु प्रज्ञावतं (wise) मनुष्ट्य सुध्िा त्या्या 
चचत्ता्या कलाकचरता [म्हिजे तात्चवक प्रज्ञान (सारासार चवचारशक् तीकडून वकवा व्यावहाचरक शहािपिाहून वेगळे असे) हे नदचतक 
सद् गुिासारखे संकुचचत अथनने जरी सद् गुि (virtue) समजले जात नसले तरी तो एक सद् गुिच आहे. अ ॅचरस्टॉटटॉल्या संपुिस नीचतशास्त्रामध्ये 
स्तुचत आचि वनिा हे सद् गुि आचि िुगुसिाचंी पारख करण्याची परीक्ासाधने (tests) आहेत. (पहा १२ वे प्रकरि!)] (disposition) 
वाखािला जात असतो आचि स्तुत्य वकवा वाखािण्याजोगा चचत्ता्या कलानंा आपि स गुि म्हितो. 

 

☐ ☐ ☐ 
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प्रास्िाविक   
 

आतापयंत ह्या पुस्तकाचा प्रमुख क आशय समजून िेण्यास अभ्यासकाला अ ॅवरस्टॉटटॉलने तयार केलेले 
आहे. आवर् हा आशय म्हर्जे नैवतक सद् गुर्ाचंा आवदकबदू ककवा उत्पवत्त तसेच त्याचे स्वरुप ह्याचे केले 
जार्ारे अन्वेषर्! प्रथमतः अ ॅवरस्टॉटटॉल सौख्य (happiness) ही सद् गुर्ाचं्या आचाराने प्राप् त झालेली 
आत्म्याची वियाशीलता अशी सौख्याची वयाख्या करत  आवर् नंतर त्याने गृहीत धरलेल्या मानवी 
आत्म्याच्या ववभाजनानुसार त  सद् गुर्ाचें (virtues) नैवतक सद् गुर् (Moval virtues) आवर् बौस्ध्दक 
सद् गुर् (Wise virtues) असे ववभाजन करत . नैवतक सद् गुर् ववचारात िेताना बौध्वदक सद् गुर्ानंा 
पवहला मान द्यायला हवा; कारर् आपल्या नैवतक आचाराचंी ककवा सवयीची िडर् आवर् त्यानुसार प्राप् त 
ह र्ारे नैवतक सद् गुर् ही कुठलाही अडथळा न येता बुध्दीमतेची चेतना प्राप् त करण्यासाठी पवहली पायरी 
आहे आवर् म्हर्ून बौस्ध्दक सद् गुर्ाचें संपादन करण्यास सुध्दा ती पवहलीच पायरी आहे. आता आपर्ास 
असे वदसून येईल की अ ॅवरस्टॉटटॉलने आपल्या नैवतक प्रर्ालीला आकार देण्यासाठी मूळ आधार म्हर्ून, 
मानवामध्ये सद् गुर्ावंवषयी काही ववववक्षत अवयक् त क्षमता (Capacities) अस्स्तत्वात असतात हे गृवहत 
धरलेले आहे; आवर् सहावया पुस्तकामध्ये अनुमान काढताना ह्याना त्याने नैसगिकगक सद् गुर् (Natural 
virtue) असे ववशषे नाव वदलेले आहे. ह्या अवयक् त क्षमतामध्ये वशक्षर्ाने (education) सुधारर्ा करता येऊ 
शकते आवर् सवयीने (habit) सरावाने (practise) पवरपक्वता आर्ता येऊ शकते, आवर् अशा रीतीने 
त्यानंा ‘शुध्द सद् गुर्’ बनववता येऊ शकते, असे अ ॅवरस्टॉटटॉलला वाटॉते. तेवहा जरी मनुष्यामध्ये सद् गुर्ाच्या 
सदाचाराच्या सवयी वनसगणतः जन्मवसध्द नसल्या, ककवा ह्या सदाचाराच्या सवयीचे उत्पवत्तस्थान जरी 
मनुष्यामध्ये स्वभाववकताः नसले, तरीही त  मनुष्य वशक्षर्ामुळे, ककवा समजवार्ीने सदाचाराचे सद् गुर्ाचे 
संस्कार ग्रहर् करण्यास समथण असत . आवर् त्यानुसार अज्ापालन करून सद् गुर्ी कृत्ये केल्याने त्याचंी 
सद् गुर्ी प्रकृवत िडत जाते, त  सच्छील बनत जात . म्हर्ून अ ॅवरस्टॉटटॉलच्या मते, “आपल्या प्रकृतीचा 
स्वाभाववक वनयम म्हर्जेच सद गुर्! आवर् ह्याच वनयमाच्या आधारावर आपल्या सवांचा जन्म झालेला 
आहे.” तेवहा नैवतक सद् गुर्ाच्या ववषयाशी संबवंधत असलेल्या प्रश्नाची चचा पुढील िमानुसार केलेली 
आहे. 

 
(१) ्या साधनाद्वारे सद् गुर् प्राप् त केले जातात ती साधने;  
 
(२) सद् गुर्ाचें स्वरूप आवर् वयाख्या; 
 
(३) काही वववशष्ट ृषष्टान्त देऊन काढलेले वसध्दान्त; 
 
(४) काही ववववक्षत वयवहावरक वनयम. 
 

पवहल्या चार प्रकरर्ामध्ये सद् गुर्ाचें संपूर्णपरे् स्पष्टीकरर् करून नंतर पाचवया आवर् सहावया प्रकरर्ात 
सद् गुर्ाचंी आकावरक वयाख्या केलेली आहे. सहावया पुस्तकाची समस्त संकल्पना ही अ ॅवरस्टॉटटॉलच्या 
मानसशास्त्राच्या नंतरच्या ववकासाशी संबंवधत आहे. तथावप अ ॅवरस्टॉटटॉलच्या सद् गुर्ाच्या उपपत्तीमध्ये वयक् त 
ह र्ारी अ ॅवरस्टॉटटॉलची बुध्दी वकती कुशाग्र असली पावहजे तसेच त्याची सूक्ष ृषष्टी वकती ख क लवर असली 
पावहजे ह्याचे आपर्ास त्याच्या उपपत्तीच्या प्रत्येक ववभागामध्ये प्रत्यंतर आल्यावशवाय राहात नाही. तेंवहा 
ह्या अ ॅवरस्टॉटटॉलच्या उपपत्तीची गुर्वत्ता, य गयता आपर्ास, त्या अग दर प्रस्थावपत झालेल्या फलवनष्पत्ती 
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(results) बर बर तुलना करूनच ठरवायला हवी. ही फलवनष्पत्ती प्लेटॉ च्या वसध्दान्तामध्ये प्रकटॉ ह ताना 
आपर्ास वदसते. 

 

☐ ☐ ☐ 
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प्रकिि पवहले 
 

नैविक सद् गुि 
 

नैविक सद् गुि कसे, कुठल्या मादयमाद्वािे आवि कुठल्या पददिीने वनर्ममले जािाि 
 
हे पुस्तक नदचतक सद् गुिावंर चलचहल्या गेलेल्या पुस्तकां् या माचलकेतील [िोन ते पाच] पचहले 

पुस्तक आहे. तंव्हा नदचतक सद् गुि अथवा भलेपिा म्हिजे काय हे आपिास प्रथमतः मतजून घेतले पाचहजे. 
योग्य आचरिाची दृढ झालेली प्रवृत्ती म्हिजे सद् गुि होय. युक् त कृती एक सारख्या करत गेल्याने ही 
प्रवृत्ती तयार होते. 

 
सद् गुिांची वनर्ममिी आवि िृध्दी कशी होिे? 

 
तंव्हा सद् गुि िोन प्रकारचे असतात :– बौस्ध्िक सद् गुि आचि नदचतक सद् गुि! बौस्ध्िक सद् गुि 

हे चशक्िाचे चन्मले जातात आचि वृध्विगत होतात; म्हिून त्यानंा अनुभव आचि कालावधीची आवश्यकता 
असतो. परंतु नदचतक सद् गुि हे (नदचतक आचरिा्या) सवयीचं, सरावाचे, आचारनीतीचे (ethos) [Ethos 
म्हिजे सवय, सराव, नदचतक भाव वकवा आचारनीती आचि Ethics म्हिजे नीचतशास्त्र हे सवयी्या, नदचतक भावा्या, आचारनीती्या संबधंाचे शास्त्र 
होय. नदचतक भावालाच आपि शील वकवा चाचरत्र्य (character) म्हितो. प्लेटॉोची चशकवि अशी होती की नदचतक सद् गुि (Moral virtues) हे 
चनसगसतः वकवा चशक्िाने चनमनि होत नाहीत तर ती एक िदवी िेिगीच असते. स्टॉोइकवािाने, (पचहल्या पुस्तकात नमूि केलेल्या) आत्मा आचि 
सद् गुि ह्याचे िुहेरी चवभाजन अमान्य केले; आचि स्टॉोइक्सनी असे प्रचतपािन केले की ते सवस सृचष्टज्ञान (Sciences) आहे. म्हिून चससेरी म्हितो, 
(do off lib iii) “temperantia est scientia” म्हिजेच त्यां् या प्रचतपािनाप्रमािे, सद् गुि हे प्राप् त (acquired) केले जातात ह्यावर त्याचंा चवश्वास 
होता. त्यासाठी काही सामान्य कल्पना, चवचार, भावना मनुष्ट्यामध्ये चनसगसतःच जन्मचसध्ि असतात, आचि चववचक्त “सद् गुिाचें बीज” तसेच 
“नदस्गक बुध्िी” चे मा्र  संस्कारि करता येऊ शकले होते, तसेच त्याचंी चसधी, पचरपूिसता करता येिे शक्य अस. ह्याउलटॉ अ ॅचरस्टॉटटॉलने ह्या 
जन्मचसध्ि कल्पना, भावना, चवचार ह्याचे आस्स्तत्व अमान्य केले. आचि आत्म्याची तुलना एका कोऱ्या पाटॉीबरोबर केली; ज्या पाटॉीवर “नदस्गक 
कल” (Natural inchination) ह्या चशवाय काहीच चलचहलेले नव्हते.] अपत्य आहे. आचि म्हिून अक्रावरील आयाता्या 
थोड्याशा िरकाने आचारनीचत वकवा नदचतकभाव (ethos) ह्या शध िापासून नीचतशास्त्र (Ethics) ह्या 
शध िाची व्युत्पचत्त झालेली आहे. आचि म्हिून हे स्पष्ट होते की कुठलाही नदचतक सद् गुि नदस्गकरीत्या 
आपल्यामध्ये उत्पनिध होत नसतो; कारि कुठल्याही चनसगस चन्मत प्रकृचतला सवयीने, सरावाने बिलता येत 
नाही. उिा. िगडाचा नदस्गक कल खाली पडण्याकडेच असतो; त्याला जरी आपि वर हवते १०,००० 
वळेा िेकला तरी त्याला काही वर्या चिशनेे जाण्याचा सराव होिार नाही; तसेच अग्नीला खाल्या 
चिशनेे प्रज्वलीत होण्याची तालीम िेता येत नाही, त्याचप्रमािे कुठलीही एखािी गोष्ट चनसगसतःच जर का 
एखा्य ा रीतीने वतसन करत असेल तर सरावाने वकवा तालीम िेऊन [म्हिजेच चशक्िाने वकवा अयायासने] चत्या 
वतसनात िुसऱ्या रीतीने बिल घडचवता येिे शक्य नाही. 

 
तेव्हा ं नदचतक सद् गुि वकवा सस््छलता ही चनसगसतः आपल्यात उत्पनिध होत नाही वकवा 

चनसगनचवुवध्ि आचरि केल्याने सुध्िा ती चनमनि होत नाही. चनसगस आपिास ते सद् गुि स्वीकारण्याची 
क्मता िेत असतो आचि ह्या नदस्गक क्मतेला सरावाने, सवयीने, वकवा अयायासाने पचरपक् वता आिली 
जाते. 

 
चशवाय नदस्गकरीत्या प्राप् त झालेली मनःशक् तीही प्रथमतः सुप् त स्वुवपामध्ये आपल्यात बसलेली 

असते आचि नंतरच आपि त्या मनःशक् तीचे प्रत्यक्ात प्रकटॉन करत असतो. आपली ज्ञानंचद्रये (Senses) 
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म्हिजे ह्या सत्यत्याचे आपिासमोर चागंलेच उिाहरि आहे. दृष्टीची संविेना काही आपिास वारंवार 
पाहण्या्या चक्रयेमुळे प्राप्त झालेली नाही वकवा श्रविशक् ती काही आपिास पुन्हा पुन्हा जकण्या्या 
चक्रयेमुळे प्राप् त झालेली नसते; पि ह्याउलटॉ ह्या संविेना त्याचंा वापर करण्याआगोिरच आपल्याशी होत्या; 
त्याचा वापर केल्यामुळे काही त्या संविेना आपिास प्राप् त झाल्या नाहीत. उलटॉपक्ी नदचतक सद् गुि हे 
मुलतः त्यां् या प्रत्यक् आचरिामुळेच आपिास प्राप् त होत असतात. सामान्यतः कले्या आचि 
काराचगरी्या के््र ात िेखील असेच आहे. कुठल्याही कलावतंाला वकवा काराचगराला अमुक गोष्टी कशा 
तयार करावया्या ह्याचे चशक्ि घ्यावेच लागते; काही चववचक्त गोष्टी बनचवण्या्या चवचशष्ट प्रचक्रयामध्येच 
(process) तो ह्या गोष्टी चनमनि करण्यास चशकतो. उिा. मािसे घरे बाधंता बाधंता गृहचशल्पी वकवा गवडंी 
बनतात. तसेच सारंगी वाजवनू वाजवनूच मािसे सारंगीवािक बनतात. अशाच पध्ितीने, चागंली कृत्ये, 
वकवा न्याय्य कृत्ये केल्याने आपि सिाचारी वकवा न्यायशील (just) बनतो; तसेच संयत कृत्ये केल्याने 
आपि संयमी बनतो, आचि चहम्मतीची कृत्ये केल्याने आपि शूर बनत असतो. ह्याच सत्याचा प्रत्ययं 
आपिास सवस िेशातील राजकीय समाजा्या अनुभवामध्ये येतो. :– िेशातील कायिे करिारे (Law-
givers) आपल्या नागचरकामध्ये चागंल्या सवयी चनमनि करून त्यानंा आिशस नागचरक बनचवण्याचा प्रयत्न 
करतात, आचि प्रत्येक कायिेमंडळाचे हेच ध्येय असते, आचि हे करण्यात जर का त्यानंा अपयशा आले तर 
ते लोक अपयशी ठरतात अशा बाबतीत यशा्या वकवा अपयशा्या बळावरच एखािीराज्य घटॉना चागंली 
वकवा वाईटॉ ठरते.  

 
चशवाय कुठल्याही सद् गुिाची चन्मती ही ज्या कारिानी वकवा ज्या साधनानंी होते त्याच कारिानी 

वकवा साधनानंी त्या सद् गुिाचा नाशही होतो; [आपल्या कृत्याचें चवपरीत (Contrary) नदचतक पचरिाम होत असतात. एकाच 
उ्य ोगामध्ये गुंतलेली, तसेच सारख्या मोहाला (temptaturis) सामोरी जािारी िोन मािसे वेगवेगळ्या चाचरत्र्याची असू शकतात. त्यापदकी एक 
सद् गुिी आचि िुसरा िुगुसिी बनू शकतो. चनसगन्या रीतीनुसार कारिे (causes) ही एकाच रीतीने कायसप्रवृत्त होत असतात. त्या कारिाचें चवपरीत 
पचरिाम होत नाहीत; म्हिून सद् गुि हे चनसगनमुळे प्राप् त होत नाहीत.] आचि प्रत्येक कले्या के््र ातील कौशल्या्या बाबतीत 
सुध्िा हेच सत्य असावे, असे म्हिायला हरकत नाही, कारि सारंगीवािना्या चनपुितेनुसारच चागंला 
वाईटॉ सारंगीवािक बनत असतो. तसेच गवडंी वकवा गृहचशल्पी आचि इतर काराचगरा्या बाबतीत घडते; 
कारि चागंल्या पध्ितीने घरे बाधंण्या्या सरावाने चागंले गवडंी वकवा गृहचशल्पी घडत जातात आचि 
खराब रीतीने बाधंण्या्या सरावाने वाईटॉ गवडंी वकवा गृहचशल्पी तयार होत असतात. असे जर नसेल, तर 
कला, काराचगरी तसेच कुठलाही चवषय चशकचवण्यासाठी चशक्काचंी गरजच भासिार नाही; परंतु जर 
प्रत्येक जि पचरस्स्थतीनुसार चागंला वकवा वाईटॉ कारागीर जन्मतःच घडलेला असेल तर चशक्िाची 
जुवरच भासिार नाही सद् गुिा्या (Virtues) बाबतीत सुध्िा असेच आहे. आपल्या सहकाऱ्याबंरोबर 
होिाऱ्या आपल्या व्यवहारानुसारच आपल्या पदकी काही जि न्यायशील, (just) वकवा अन्यायी ठरत 
असतात; अचत कचठि प्रसंगामधील आपले प्रसंगावधान, आचि वभती्या वकवा आत्मचवश्वासाने संकटॉाशी 
सामना करण्याची आपली नेहमीची प्रचतचक्रया आपिास धदयसवान वकवा भेकड बनचवत असते. आचि अगिी 
असेच वासना आचि क्रोध ह्या चवषयीं्या आपल्या मनःप्रवृत्ती्या बाबतीत लागू पडते; काही मािसे संयमी 
आचि सौजन्यशील बनतात, तर काही बििद ली (profligate) आचि चशघ्रकोपी बनतात; त्यां् यातील 
मनोचवकारानुंसार, भावनानुंसार, वासनानुंसार (bassions) प्रत्यक्ात ह्या वकवा त्या मागनने वतसन ठेवल्याने 
ते तसे घडत जात असतात. तंव्हा एका शध िातं सागंायचे झाल्यास, आपल्या नदचतक प्रवृत्तीची घडि ही 
तिनुुवप चक्रयाचंी चनष्ट्पचत्त असते. “जशी चक्रया तशी मनःप्रवृचत्त” म्हिून आपल्या चक्रयाचें स्वरूप चनयंच्र त 
(control) करून, केलेले कृत्य योग्य आहे की नाही हे पाहािे आपले कतसव्य आहे. कारि ह्या स्वुवपा्या 
गुिधमांवर आपल्या मनःप्रवृत्तीची गुिवत्ता अवलंबून असते. म्हिून लहानपिी आपल्यावर झालेले 
संस्कार, वळि, आचारचवचार ह्यां् या प्रभावानुसार आपले व्यक् तीमत्व साकार झालेले आहे की नाही हे 
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पाहिे काही कमी मोलाचे नाही, परंतु सत्याल धरून सागंायचे म्हिजे ते एक सवनत मोठे आचि अत्यंत 
महत्वाचे असे काम आहे; कारि प्रत्यक्ात सवनत महत्वाचा िरक येथेच असतो. 

 

☐ ☐ ☐ 
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प्रकिि दुसिे 
 

अवििेक आवि न्यनूिा सद् गुिांचा नाश कििाि, पिंिु सुििभमदय साधल्याने सद् गुिांचे जिन 
केले जािे 

 
असे जर असेल तर आपि कसे वागतो ह्यावरच सवस काही अवलंबनू असते म्हिून आपल्या 

वतसना्या रीतीब्दलल आपि चौकशी केली पाचहजे मा्र  हे लक्ात ठेवले पाचहजे की ते शास्त्र काटेॉकोर होिार 
नाही. कुठल्याही कृत्याचा अचतरेक वकवा अभाव चनमनि झाल्यामुळेच सद् गुिाचंा नाश होत असतो. परंतु 
खरा सद् गुि मा्र  चागंल्याचे अचतशयत्व आचि वाईटॉाचे वकवा िोषाचे अचतशयत्व ह्या्या सुविसमध्यातं 
असतो. 

 
तत्वज्ञाना्या ज्या चव्य ाशाखेचा आपि अयायास करत आहोत, त्या चव्य ाशाखेला एक व्यावहाचरक 

ध्येय आहे; ते इतर शाखामध्ये आपिास चिसत नाही. केवळ एक बौस्ध्िक रस घेऊन अयायासण्याचा हा 
चवषय नाही– म्हिजेच मला असे म्हिायचे आहे की स्छीलतेचे घटॉकतत्व काय ह्या गोष्टीचा आपिास 
कीस पाडायचा नसून, प्रत्यक्ात आपि शीलवान मािसे बनवण्यासाठी काय केले पाचहजे ह्याचा चवचार 
करायला हवा, कारि ह्यामुळेच आपल्या चवषयाला स्वतःचे असे एक व्यावहाचरक मूल्य येते. म्हिून 
आचारां् या (conduct) के््र ामध्ये आपि आपल्या स्वतः्या शोध घेतला पाचहजे, आचि आपिास आपले 
प्रत्येक कृत्य योग्यरीतीने कसे पार पाडता येईल ह्याचा अयायास करायला हवा. कारि जसे आपि मागे 
म्हटॉले आहे की आपली कृत्यंच आपल्या चचत्तप्रवृचत्तची गुिवत्ता ठरवीत असतात. 

 
आता ‘सम्यक् तत्वानुसार (right principal) आपली वतसिूक वकवा कृत्ये करायला हवीत’ हे सू्र  

एक सवससामान्य प्रमाि आहे आचि ह्या सू्र ाला आपल्या चचेचा मूलाधार म्हिून आपि गृहीत धरूया. 
 
(तंव्हा ह्या सु्र ाचा अथस काय, चवशषेतः ‘सम्यक् तत्व’ म्हिजे काय, आचि त्या्या नदचतक 

स्वुवपानुसार ते नदचतक सद् गुिाशंी कसे संबचंधत आहे, त्याची चचन आपि नंतर करू) [म्हिजेच सहाव्या 
पुस्तकामध्ये, सम्यक् तत्वाची चचन अ ॅचरस्टॉटटॉलने केलेली आहे. सम्यक् तत्व म्हिजे सारासार चवचारशक् तीचा सद् गुि असे म्हिता येईल. (पहा. 
सहाव्या पुस्तकातंील तेराव्या प्रकरिातंील पाचवा मु्दला.)] 

 
तंव्हा चचेला सुुववात करताना आपिास मान्य करायला हवे की, कुठलीही आचाराची 

(conduct) उपपत्ती ही सम्यक् प्रिाली (exact system) नसून िक् त एक रूपरेषा आहे; हे आपि 
सुरवातीला जंव्हा प्रचतपािन [पहा पचहले पुस्तक, चतसरे प्रकरि, पचहला मु्दला.] केले त्यावळेी आपल्या लक्ात आलेच 
असेल; की तास्त्वक चसध्िान्त िक् त त्यां् या प्रचतपा्य  चवषयाशीच (subject matter) चमळतेजुळते 
असायला हवेत; आपल्या तध येतीवर पचरिाम करिाऱ्या द्रव्याचें जसे काहीच चनचश् चत गमक नसते तसेच 
आचार (conduct) आचि सुसाधकता [म्हिजे आपले भले कशात आहे!] (expediency) ह्या चवषयी कसलीही 
सोचयस्करता चनचश् चततेची अपेक्ा बाळगता येत नाही आचि समस्त नीचतशास्त्राचा सवससामान्य चसध्िान्त 
म्हिून जर का हे खरे असेल, तर नीचतमते्तमधील काही चवशषे बाबींची चचन करताना त्यात तंतोतंत 
पचरशुध्ितेची अपेक्ा करिे चुकीचे आहे; कारि ह्या बाबी कुठल्याही शास्त्रां् या पचरसीमेमध्ये वकवा 
कुठल्याही व्यवसाया्या परंपरेमध्ये येत नाहीत, परंतु जी मानसे काही चवचशष्ट अशा आचाराचंी पध्िती 
अंमलात आित असतात, त्यानंा स्वतःला प्रत्येक प्रसंगामध्ये त्या त्या पचरस्स्थतीशी सुसंगत असे धोरि 
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ठेवनूच वागावे लागते. उिा. जसे वद्य कीय चचचकत्सा आचि नौकानयना्या कलेमध्ये, डटक्टॉराना तसेच 
मागस चनिेशकानंा (Navigators) वगेवगेळ्या पचरस्स्थतीना तोंड ्य ाव े लागते. परंतु आपल्या समोर 
असलेल्या चवषयाची चचन जरी अशा तऱ्हेने खास अचूक नसली, तरी आपिास त्याला हातभार 
लावण्यासाठी प्रयत्नाची पराकाष्ठा करायला हवी. 

 
अशी सूचना देऊन अ ॅविस्टॉटल त्या्या वनविशास्त्रा्या प्रिालीमदये प्रमुख असलेले विधान ककिा 

सामान्यीकिि सागण्यास सुरुिाि कििो. िे यहिजे “कुठल्याही मनुष्ट्याने केलेल्या कृत्यामधील 
अवििेकामुळे ककिा न्यनूिेमुळे, त्या मनुष्ट्याची नैविक गुिित्ता वबघडिे.” 

 
तेव्हा पुढील चनरीक्िाने आपि चचेची सुुववात कुवया शीरीचरक शक् ती वकवा शारीचरक 

आरोग्या्या बाबतीत जसे आपिास चिसते, तसे नदचतक गुिधमां्या मूलस्वभावानुसार ते गुिधमस 
अचतरेकामुळे वकवा न्यनूतेमुळे नष्ट होऊ शकतात का, ते प्रथम आपिास पहायला हव.े (कारि ज्या गोष्टी 
चिसत नाहीत त्याचें स्पष्टीकरि आपिास दृश्य उिाहरिे िेऊनच करायला हवे.) उिा. शारीचरक शक् ती 
ही व्यायामा्या अचतरेकामुळे वकवा व्यायामा्या उिीवमुेळे नष्ट होऊ शकते, त्याचप्रमािे शारीचरक आरोग्य 
सुध्िा अनिध आचि पेय ह्या्या अचतसेवनाने वकवा अल्पसेवनाने उध्िस्त होते. परंतु तेच अनिध आचि पेय योग्य 
प्रमािात घेतल्याने आपिास आपले आरोग्य प्राप् त होते, वृध्विगत होते तसेच चटॉकचवता येते. म्हिून संयम 
(temperance) धदयस आचि इतर सद् गुिां् या बाबतीत सुध्िा असेच आहे.[हे प्रचतपािन िक् त नदचतक सद् गुिां् या पुरतेच 
मयनचित असले पाचहजे. त्याची चचन आता अ ॅचरस्टॉटटॉल करिारच आहे. बौस्ध्िक सद् गुिां् या बाबतीत अचतशचयत्व (excess) असिे शक्य नाही, 
कारि बौस्ध्िक शे्रष्ठता आपिास परमावाचधला नेता येत नाही.] जीवनातील प्रत्येक गोष्टीला घाबरून त्या गोष्टीपासून, जो 
मािूस नेहमी पलायन करतो आचि कधीही सहनशक् ती, धदयस िाखवीत नाही, तो मािूस भेकडच बनतो; जो 
मािूस कुठल्याही गोष्टीची पवन करत नाही, परंतु प्रत्येक गोष्टीशी सामना करत राहतो तो मनुष्ट्य अचवचारी 
साहसी ठरतो. त्याचप्रमािे जो मनुष्ट्य प्रत्येक सुखाचा (pleasure) मनसोक् त उपभोग घेतो, त्या मानसाचा 
इंचद्रयावर ताबा राहात नाही-तो मनुष्ट्य असंयम (profligate) बनतो; आचि जो मनुष्ट्य संयम आचि धदयस हे 
कृती्या अचतरेकामुळे वकवा न्यनूतेमुळे नष्ट होिारे गुि होत, आचि त्याचा सुविसमध्य साधल्याने हे सद् गुि 
जतन करत येतात- सतेज वकवा जागृत ठेवता येतात. 

 
आता आपि पुन्हा मागे केलेल्या आपल्या चवधानाकडे वळुया. सद् गुिाचंी उत्पत्ती आचि जोपासना, 

वृध्चि, तसेच त्याचंा नाश होण्याची कारिे, साधने आचि कृत्ये सारखीच असतात, इतकेच नव्हे तर त्याचंा 
आचवष्ट्कार सुध्िा त्याच कृत्यामध्ये होताना आढळतो. [उिा. संकटॉग्रस्त पचरस्स्थतीमुळे आपल्यात धदयस उत्पनिध होते, वृस्ध्िंगत 

होते, तसेच जोपासले जाते. आचि अशाच पचरस्स्थतीमध्ये धदयसशील, शूर मािसाची कायसशक् ती पिाला लागते, तसेच कामी येते.] हे प्रत्यक्ाने 
संविेनानी सहज खा्र ी होण्याजोग्या दृश्य गोष्टीं्या बाबतीत खरे आहे. उिा. शारीचरक शक् तीः कारि 
शरीरीक शक् ती ही भरपूर आहार घेतल्याने तसेच भरपूर व्यायाम केल्यानेच प्राप् त होत असते. आचि भरपूर 
आहार आचि व्यायाम घेिे हे िक् त धडधाकटॉ मनुष्ट्यालाच शक्य आहे. तेव्हा सद् गुिां् या बाबतीत सुध्िा 
असेच आहे. सुखापासून, व्यसनापासून अचलप् त राचहल्याने आपि संयमी बनतो, आचि जंव्हा आपि संयमी 
बनलेले असतो तंव्हाच आपि पूिसपिे सुखापासून, िूर राहू शकतो. धदयन्या बाबतीत सुध्िा असेच आहे. 
आलेल्या संकटॉानंा मोठ्या धदयनने तोंड िेऊन त्या कठीि पचरस्स्थतीत सुध्िा न डगमगता खंबीर राहण्या्या 
सरावाने आपि शूर बनतो. आचि आपि शूर (brove) असलो तरच आपि संकटॉामध्ये तग धरू शकतो, ते 
सहन करू शकतो. 

☐ ☐ ☐ 
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प्रकिि विसिे 
 

सदाचािी कृत्ये किण्याि आनंद िाटिे हे सद् गुिी मनह प्रिृत्ती प्राप् ि ााल्याचे लिि होय; नैविक 
सद् गुिांचा संबंध सुख आवि दुहखाशी वनगडीि असिो. 

 
तेव्हा आपल्या कृत्यामुळे (चागंल्या वकवा वाईटॉ) होिारे सुख वकवा िुःख हे आपल्या प्रवृततींचे एक 

‘प्रमुख तत्व’ [अ ॅचरस्टॉटटॉल्या मनाचा व्यावहाचरक (practred) कल येथेच चिसतो. ह्यापेक्ा िुसरी चागंली, उपयुक् त कसोटॉी सापडिे कठीि 
आहे, कुठलेही कृत्य करताना, जोपयंत असवस्थता वकवा वेिनाचंी कळ (pain) जािवते ह्याचा अथस आपिास त्या कृत्याचा चागंला सराव 
नसावा.] मानले पाहीजे. शारीरीक सुखापासून िूर राहिाऱ्या मािसाला, त्या्या त्या भोग पचरत्यागापासून 
(abstinence) आनंि होत असूल तर तो मनुष्ट्य संयमी (temperate) असतो; आचि जर त्याला त्या 
भोगवजसनामुळे चुकचुकल्यासारखे, कंटॉाळवािे, ्र ासिायक वाटॉत असेल तर तो असंयमी, व्यासनी 
असतो. चशवाय एखािा मनुष्ट्य जर का कुठल्याही भयंकर संकटॉाला न डगमगता, त्याला आनंिाने तोंड िेत 
असेल वकवा चनिान त्या संकटॉाने क् लेश करून न घेता कुठल्याही पचरस्स्थतीत ते िुःख सहन करत असेल 
तर तो मािूस धदयसशील असतो; आचि जर का त्याला मनस्ताप, क्लेश, विेना घाल्या तर तो मनुष्ट्य नामिस, 
चभ्र ा असतो. 

 
वास्तचवक सुखे (pleasures) आचि िुःखे (pains) ह्या गोष्टींशीच नदचतक सद् गुिाचंा संबंध असतो, 

कारि (१) सुखा्या लालसेमुळे वाईटॉ कृत्ये करण्यास आपिास भाग पडत असत, आचि िुःख, विेनामुळे 
आपिास थोर, महान तसेच चागंली कृत्ये करण्यास अडथळा येतो. प्लेटॉो म्हितो की, “लहान 
पिापासूनच योग्य गोष्टीं्या आवडी चनवडीचे चववचक्त संस्कार आपल्यावर होिे िारच महत्वाचे आहे. 
आचि चागंले चशक्ि अशा प्रकार्या वळिालाच म्हितात.” (२) चशवाय जर सद् गुि हे कृती आचि भावना 
वकवा विेनानुंसार घडचवले जात असतील, आचि प्रत्येक कृती आचि प्रत्येक विेना (feeling) ही सुख वकवा 
िुःखाची अनुषाचगक असेल (accompanied by), तर अद् गुिाचंा संबधं सुख आचि िुःखाशी येतो हे स्पष्ट 
होते. (३) िुःख, यातना (pain) ह्याचंा चशके्चे साधन म्हिून उपयोग केला जातो; कारि चशक्ा ही सुध्िा 
एक प्रकारची उपचार पध्िती एक प्रकारचे औषधच आहे आचि प्रचतकाराने शस्क् तनुसार [हे होचमओपॅथी 
पध्ितीमधील चवरोधी सू्र वचन आहे. (similia similibus curanter) थंडीने आलेला ताप जमा उष्ट्ितेने बरा होतो, तसेच पापी मािसावर िुःख, 
वेिना हे उत्कृष्ट औषध आहे. असे म्हटॉले तर ते पाप सूखा्या लालसेनेच घडले असावे, असे म्हिायला हवे.] कायस करिे हा कुठल्याही 
औषधाचा प्रकृचतधमसच आहे. 

 
(४) चशवाय जसे आपि आगोिरच म्हटॉलेले आहे की, जेव्हा कुठल्याही अंगभतू प्रवृचत्त संपूिसतः 

कृतीत येते, [म्हिजेच ती चचत्तप्रवृत्ती जंव्हा संपूिसतः चवस्तार पावते त्याचवेळी ती सक्रीयतेने उपयोगात आिली जाते. (पहा प्रकरि िुसरे, 

शवेटॉचा पचर्छेि)] तयावेळी त्या चचत्तप्रवृत्तीचा संबंध अशा काही गोष्टींशी येतो की त्या गोष्टींमुळे त्या 
चचत्तप्रवृत्तीचे स्वरूप चागंले वकवा वाईटॉ होऊ शकते. परंतु सुख वकवा िुःखा्या मुळे मािसे िुराचारी 
बनतात. म्हिजेच एकतर चुकी्या सुख िुःखाचा पाठपुरावा धरल्यामुळे वकवा त्यानंा टॉाळण्यामुळे, वकवा 
चुकी्या वळेी त्यानंा अनुसरल्यामुळे वकवा टॉाळल्यामुळे, तसेच चुकी्या पध्ितीने त्याचंा स्वीकार वकवा 
टॉाळाटॉाळ केल्यामुळे वकवा ज्यामुळे गुन्हे घडण्याची शक्यता असते अशा कुठल्या तरी चुकी्या स्वुवपात 
त्याचा पाठपुरावा धरल्यामुळे वकवा टॉाळल्यामुळे मािसे आचारभ्रष्ट होतात; आचि चुकी्या सुख 
िुःखा्यापाठी लागल्याने, ती मािसे चागंल्या, योग्य अशा गोष्टींना मुकतात. 
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ह्यामुळेच काही चवचारवतं [चसचनक्स, त्यानंतर स्टॉोईक आचि एचपक्युचरअन्स ह्या चवचारवंतानंी ही सद् गुिाचंी उपपत्ती 
स्वीकारली होती. येथे अ ॅचरस्टॉटॉल सटके्रचटॉसने प्रचतपािन केलेल मत म्हिून ही उपपत्ती अप्रत्यक् चरतीने सुचचवत असण्याची शक्यता आहे.] 
नदचतक सद् गुिाचें तािाम्त्य वासनाचवरचहततेशी वकवा मानचसक शातंी्या अवस्थेशी िशसचवतात; तरीही ह्या 
चवचारवंतानंी ह्या संज्ञा व्यापक चरतीने येथे वापरून चूक केलेली आहे, कारि ‘योग्य वकवा अयोग्य चरतीने’ 
आचि ‘योग्य वकवा अयोग्य वळेी’ तसेच इतर गुिचवशषेिे तेथे त्यानंी जोडलेली नाहीत. 

 
म्हिून आपि असे गृहीत धुवया की नदचतक सद् गुि हा सुख वकवा िुःखा्या संबधंानुसार उत्तमोत्तम 

चरतीने कायस करण्याचा गुिधमस होय, िुगुसिाचे नेमके ह्या्या उलटॉ आहे.  
 
हाच मु्दला खालील चवचारामुळे अचधक स्पष्ट होत आहे :– 
 
(५) आपल्या कुठल्याही कृतीची चनवड तीन गोष्टींमुळे करता येते. तसेच कुठल्याही कृत्याची 

टॉाळाटॉाळ करण्याचे तीन हेतू असतात. उिा. ‘श्रेष्ठ’, ‘उपयुक् त’ आचि ‘सुखराकर’ आल्हा िायक ह्या तीन 
हेतूमुळे कुठल्याही कृत्याची चनवड होत असते; ह्या उलटॉ ‘अपमान’, ‘हानी’, आचि ‘िुःख, विेना’ ह्या तीन 
हेतूनी एकािे कृत्य करावयाचे आपि टॉाळत असतो. आता ह्या सवस बाबतीत चवशषेतः सुखा्या (pleasure) 
बाबतीत चागंला मनुष्ट्य योग्य मागननेच जात असतो, आचि वाईटॉ मनुष्ट्य मा्र  चुकी्या मागनने जात असतो; 
कारि सुखाची संविेना सवस जनावरापं्रमािेच आपल्यामध्ये सुध्िा सामाईक (common) असते, तसेच ती 
संविेना आपल्या पसंती्या सवस गोष्टींचा सहवती घटॉक सुध्िा असते; म्हिून थोर आचि योग्य ह्या िोन्ही 
गोष्टी आपिास सुखिायक वाटॉतात. 

 
(६) चशवाय, आपिा सवांमध्ये सुखाचवषयीची विेनक्मता, (susceptibilt) आपल्या जन्मापासूनच 

मुरलेली आहे; त्यामुळे ह्या भावनेचे चनमूसलन करिे अत्यंत कचठि आहे, कारि आपल्या जीवना्या 
नसानसामंध्ये ही भावना रूजलेली आहे. 

 
(७) चशवाय, सुख आचि िुःख सुध्िा [आपल्या भावना, वेिनाची (feeling) उत्पात्तीस्थान (sources) असल्या 

कारिाने–] आपली कृत्ये कमी-जास्त प्रमािात चनयंच्र त करण्याची एक मानिंड (standard) आहे. 
ह्यामुळेच सुख आचि िुःख ह्या संविेनाशी आपला िार महत्वाचा संबधं आहे, कारि सुख वकवा िुःखाची 
संविेना योग्य वकवा अयोग्य प्रमािात झाल्याने आपल्या आचारावर (condnct) मोठा पचरिाम होत असतो. 

 
(८) आचि पुन्हा, हेरॅक्लायटॉसने [“क्रोध वकवा इ्छा, वासना (होमर्या अथनने) ह्या चवरूध्ि झगडिे अत्यंत कचठि 

असते, कारि जे काही मािसानंा चमळण्याची इ्छा असते. ते जीवनाचे मूल्य मोजून सुध्िा ती चमळचवण्याचा प्रयत्न करतात” –हे रॅक् लायटॉस] 
म्हटॉल्याप्रमािे क्रोधाचा प्रचतकार करिे चजतके कठीि आहे, पि त्याहीपेक्ा सुखाचा प्रचतकार करिे जास्त 
कचठि आहे; परंतु एखा्य ा कलेप्रमािे जास्तीत जास्त कचठि गोष्टींशी सातत्याने झगडिे ही सद् गुिाचें 
आवश्यकता आहे, कारि जेव्हढी गोष्ट कचठि तेव्हढे चागंले यश. ह्या कारिामुळे सुख आचि िुःख ह्या 
संकल्पनाशी, सद् गुि तसेच राज्यशास्त्राचा अवश्य रीतीने महत्वाचा संबधं आहे; कारि जो मनुष्ट्य ह्या 
संकल्पनाचंा योग्य प्रकारे उपयोग करून घेतो तो चागंला मनुष्ट्य ठरतो आचि ज्याला ह्या गोष्टींचा चागंल्या 
रीतीने उपयोग करून घेता येत नाही तो वाईटॉ मनुष्ट्य ठरतो. 

 
तेव्हा आपले चनष्ट्कशस पुढील प्रमािे आहेत :– 
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(१) सद् गुिाचंा संबंध सुख आचि िुःखाशी येत असतो. 
 
(२) सद् गुिाचंी चन्मती करिार कृत्ये ही त्यानंा वृध्िींगत करिाऱ्या कृत्याशी स्वाभाचवकतः 

तंतोतंत जुळिारी असतात. 
 
(३) ही कृत्ये चवरूध रीतीने केल्यास मा्र  सद् गुिाचंा नाश होतो. 
 
(४) ज्या कृत्यानी सद् गुिाचंी चन्मती होते ती कृत्ये, ज्या कृत्यामध्ये सद् गुिां् या अचवष्ट्काराचा 

प्रत्यय येतो, त्या कृत्याशी तंतोतंत जुळिारी असतात. 
 

☐ ☐ ☐ 
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प्रकिि चौथे 
 

येथे अ ॅविस्टॉटल एका उघड आिेपास उत्ति देि आहे   िो यहििो, मनुष्ट्य मूलिह नीवििंि 
असल्याशीिाय सचोटीची कृत्ये कशी किेल? 

 
यहिजेच संयमी िसेच न्याय कृत्ये केल्यानेच मािसे संयमी आवि नीविमान बनिाि 
 
जेव्हा आपि म्हितो की नीचतवतं (just) मनुष्ट्य बनवण्यासाठी मािसाला न्याय (just) कृत्ये 

करायला हवीत, आचि संयमी मनुष्ट्य (temperate) बनण्यासाठी संयमी कृत्ये केली पाचहजेत, त्यावळेी 
नेमके आपिास काय म्हिायचे असते ही अडचि चनमनि होते. कारि जर का त्यानंी न्याय आचि संयमी 
कृत्ये केली तर ते मूलतःच नीचतवतं आचि संयमी आहेत असे म्हटॉले पाचहजे, उिा. जसे व्याकरिातील 
आचि संगीतशास्त्रातील उ् चर शुध्ि रीतीने केल्याने जसे आपि त्यानंा व्याकरिकार वकवा संचगतकार 
म्हितो. 

 
परंतु किाचचत कलां् या बाबतीत सुध्िा ही उपमा लागू पडत नसावी एखा्य ा शध िाचा यथाथसपिे 

विस उ् चारिे, हे आकस्स्मकचरत्या वकवा एखा्य ाने सुचचवल्यामुळे (prompted) शक्य आहे, म्हिून 
व्याकरिकारा्या पध्ितीने जर का आपि ती शास्ध िक चक्रया यथाथसपिे केली तरच आपि व्याकरिकार 
बनू शकतो; म्हिजेच आपल्या स्वतःजवळ असलेल्या व्याकरिशास्त्रा्या ज्ञाना्या अनुरोधाने आपि 
व्याकरिकार बनत असतो. 

 
चशवाय कलेची स्स्थती ही प्रत्यक्ात सद् गुिां् या प्रकृचतशी सहशरूप नसते. कलाकृतीमध्ये चतची 

स्वतःची अशी एक चवशषे गुिवत्ता असते, आचि स्वतः्या अशा चनचश् चत गुिवते्तनुसार कलाकृतीची चन्मती 
होिे इतकेच त्याबाबतीत पुरेसे असते; परंतु सिाचारी कृत्ये, केवळ त्या कृत्याना एकप्रकारची चनचश् चत 
गुिवत्ता आहे म्हिून स्छीलतेने संयमाने वकवा न्याय रीतीने केली जात नाहीत, तर ती सिाचारी कृत्ये 
करिारा मनुष्ट्य त्यावळेी [म्हिजेच ती कृत्ये करतानंा.] एका चववचक्त मनःस्स्थतीमध्ये असायला हवा. ह्या बाबतीत 
तीन अवस्था ग्भत असताता :– 

 
(१) प्रथमतः आपि स्वतः काय करत आहोत ह्याचे संपूिस ज्ञान [पहा. पुस्तक चतसरे, प्रकरि पचहले, तेथे 

‘आपि काय करत आहोत ह्याचे ज्ञान’ (म्हिजेच ते कृत्य अजाितेने वकवा आकस्स्मक चरत्या केलेले नसावे) आचि ‘नदचतक तत्वाचे ज्ञान’ (म्हिजे 
केलेले कृत्य योग्य आहे हे ज्ञान) ह्या िोहोंचा अथस चवशि केलेला आहे.] वकवा जािीव ती कृत्ये करिाऱ्या मािसाला असिे 
आवश्यक आहे. 

 
(२) त्या कृत्याची चनवड त्याने स्वे् छेने केलेली असली पाचहजे, आचि ती सुध्िा त्या कृत्याकचरताचं 

केलेली असावी. 
 
(३) ते कृत्य स्स्थर आचि अचवचल मनःप्रवृत्तीनेच केले पाचहजे. 
 

तेव्हा कलाकृती्या (Arts) प्रातंात एक ज्ञानाचा (knowledge) अपवाि सोडून इतर कुठल्याही गुि 
अंतभूसत केलेला नाही; परंतु सद् गुि संपािन करण्या्या बाबतीत मा्र  ज्ञानाला िार कमी वकवा अचजबात 
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मूल्य नसते, परंतु इतर गोष्टी मा्र  अत्यंत महत्वा्या असतात; कारि कुठल्याही सद् गुिाची उत्पचत्त ही 
न्याय आचि चववकेी कृत्याचंी पुनःपुनः आवृत्ती केल्यामुळे होत असते. म्हिून संयमी आचि नीचतवतं 
मािसाकंडून घडिाऱ्या कृत्यासंारखी केली जािारी कृत्ये संयमी आचि न्याय कृत्ये म्हटॉली जातात; तंव्हा 
केवळ अशी कृत्ये केल्याने तो मनुष्ट्य संयमी वकवा नीचतमान असत नाही, परंतु संयमी आचि नीचतवंत मािसे 
ज्या तऱ्हेने अशी कृत्ये करतात त्या तऱ्हेने जर का त्या मनुष्ट्याने ती कृत्ये केली तरच त्याला संयमी वकवा 
नीचतमान म्हिता येईल. तेव्हा ‘कुठलाही मनुष्ट्य न्याय कृत्ये केल्याने नीचतवतं (just) होतो आचि संयमी 
कृत्ये केल्याने संयमी बनतो’ हे चवधान सत्य आहे. तंव्हा कुठल्याही मनुष्ट्याला अशा चागंल्या गोष्टी 
आचरिात आिल्या चशवाय, िुसऱ्या कुठल्याही रीतीने चागंला मनुष्ट्य बनण्याचा यस्त्कंचचतही संभव नाही. 
परंतु सवससामान्य मािसे सिाचारी कृत्ये करण्याजवजी सद् गुि आचारिात आिण्याजवजी सद् गुिां् या 
(virtue) साधक-बाधक प्रमािाचा उहापोह करण्याचा अवलंब करतात, आचि त्यामुळे त्यां् या मनाची 
समजूत होते की आपि तत्वज्ञाना्या अनुरोधाने जात आहोत आचि त्यामुळे स्वतःला चागंली मािसे बनता 
येईल; अशा कल्पनाराज्यात ते िंग असतात. आचि असे करताना एखा्य ा रोग्याप्रमािे ते वतसिूक करत 
असतात, म्हिजे डटक्टॉराचें म्हििे ते काळजीपूवसक जकतात परंतु डटक्टॉरानंी चिलेले औषध आचि प्ये 
पाळण्याकडे त्याचें संपूिसतः िुलसक् होते. तेव्हा अशा चरतीने वागिारा रोगी जसा आरोग्य संपाचित करू 
शकत नाही तसेच अशा प्रकार्या तत्वज्ञानाने त्यां् या आत्म्याला चनरामयता प्राप् त होिे अशक्य आहे. 

 

☐ ☐ ☐ 
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प्रकिि पाचिे 
 

नैविक सद् गुिांची ियाख्या 
 

आिा सद् गुिाची (virtue) आकाविक (formal) ियाख्या किण्याची िेळ आलेली आहे. 
अ ॅविस्टॉटल्या प्रिालीमदये ह्याचा अथभ सद् गुिाची प्रजािी (genus) आवि ियि्छेदक गुि 
(differentia) स्पटी पिे मांडिे असा होिो. यहिजेच कुठल्या िगािील गोटी ींशी त्याचा संबंध येिो िे आवि 
इिि िगािील घटकांपासून त्यांचे विभेदन कििािे मुदे्द विशद किायला हिेि. 

 
सद् गुिांची प्रजावि   ही एक विशेषगुिांची अिस्था आहे. िो आिेग (passion) नाही ककिा 

मनहशक् िी सुददा नाही. 
 
आता आपि सद् गुिाचंी आकाचरक व्याख्या चवचारात घेऊया. 
 
मानवी आत्मा तीन तऱ्हेने अचभसंचहत (conditioned) केली जातो. आत्म्याची अवस्था एकतर (१) 

भावना, आवगे, विेना (२) अव्यक् त क्मता (३) वकवा चचत्तप्रवृचत्त (disposition) असू शकते; ह्या तीन 
अवस्थापंदकीच कुठली तरी एक अशी सद् गुिाचंी (virtue) अवस्था असली पाचहजे. तेव्हा भावना आवेग 
वकवा विेना (feeling) म्हिजे इ्छा, क्रोध, भीती, चवश्वास, मत्सर, आनंि, चम्र भाव, चतरस्कार, 
अचभलाषा, असूया, िया, म्हिजेच सामान्यतः सुख वकवा िुःखाने आनुषाचंगक अशा ह्या चेतनावस्था होत. 
अव्यक् त क्मता (capacities) ही आपली मनःशक् ती (faculties) आहे; ह्या मनःशक् तीमुळे आपि वरील 
भावना, वासना, आवगे, विेना यां् या अमलाखाली असतो असे म्हटॉले जाते, उिा. क्रोध, िुःख, वकवा िया 
ह्या भावना जािण्याइतके समथस असिे चचत्तप्रवृचत्त (disposition) ही चाचरत्र्याचंी वकवा स्वभावगुिाची 
सुरचचत अवस्था असते; आचि ह्या अशा बाधंीत अवस्थेमुळे भावना्या, वासना्या बाबतीत एकतर आपला 
चागंल्या गोष्टींकडे मनाचा कल असतो, वकवा वाईटॉ गोष्टींकडे वाहावत जाण्याची प्रवृचत्त असते. उिा. जर 
आपिास रागाची संविेना अचतशय तीव्रतेने होत असेल वकवा अचतशय चशचथलतेने होत असेल तर आपली 
चचत्तप्रवृचत्त सिोष आहे असे म्हिायला हवे; आचि ती रागाची संविेना होण्यामध्ये जर का मािक सुसंगतता 
(ह्या िोन अचतरेकामंधील अवस्था) असेल तर आपली चचत्तप्रवृचत्त चागंली आहे असे म्हिायला काहीच 
हरकत नाही; इतर भावना, वासना, पे्ररिां् या बाबतीत सुध्िा असेच आहे. 

 
आता सद् गुि वकवा िुगुसि ह्यानंा भावना, म्हिता येत नाही, कारि आपल्या भावना, लक्ाम घेऊन 

आपिास चागंले वकवा वाईटॉ म्हटॉले जात नाही, परंतु आपल्या सद् गुिानुंसार वकवा िुगुसिानुसार आपि 
चागंले वकवा वाईटॉ ठरतो; तसेच आपली स्तुचत वकवा वनिा सुध्िा आपल्या भावना, लक्ात घेऊन होत 
नसते. एखा्य ा मािसाला भीती वाटॉली वकवा राग आला म्हिून कुिी त्याचें कौतुक करत नाही, तसेच 
केवळ त्या्या मनात क्राधाची भावना उत्पनिध झाली म्हिून कुिी त्याला िोषही िेत नाही, परंतु एका चवचशष्ट 
तऱ्हेने त्याला राग आला असेल तरच तो िोषास पा्र  ठरतो; तंव्हा आपल्या सद् गुिा ंप्रमािे वकवा िुगुसिा ं
प्रमािे आपि स्तुतीस वकवा वनिेस पा्र  ठरतो. आपि भयभीत वकवा संतप् त होिे आपल्या हातात नसते, 
परंतु सद् गुि मा्र  चवचारचवमशस करून केलेल्या चनवडीनुसार (deliberate preference) व्यक् त होत 
असतात, [सद् गुि आपल्या मनःशक् तीचा आचवष्ट्कार असतात.] आचि कुठल्याही पचरस्स्थतीमध्ये हे पसंतीचे, चनवडीचे 
मूलतत्व त्यामध्ये ग्भत असते. चशवाय आपल्या भावनामुळे वकवा वासनामुळे आपि चालत होता असे 



 

विषयानुक्रमविका 

म्हटॉले जाते. परंतु सद् गुिां् या वकवा िुगुसिां् या बाबतीत आपि चालत होतो असे म्हटॉले जात नाही परंतु 
एका चवचवचक्त मागनने आपल्या मनाचा कल [येथे अ ॅचरस्टॉटटॉल चचत्तप्रवृत्ती (disposition) आचि सवय वकवा अनुशीलन (habit) 
ह्यामधील भेि स्पष्ट करत आहे. कुठलीही सवय वकवा अनुशीलन हे चचत्तप्रवृत्तीपेक्ा जास्त चचरस्थायी आचि जास्त चटॉकाऊ असते. चीत्तप्रवृत्ती ही 
संज्ञा वतसन, सद् गुि इ. बाबतीत योचजले जाते. सवय वकवा अनुशीलन ही संज्ञा ज्या अवस्थामंध्ये त्वचरत बिल घडून येऊ शकतो अशा उष्ट्िता 
वकवा थंडी वाटॉिे, आरोग्य तसेच आजारीपिा इ. अवस्थां् या बाबतीत योचजली जाते. हा शास्ध िक युस्क् तवाि, अ ॅचरस्टॉटटॉल्या तत्वज्ञानात भाषेला 
चकती महत्व आहे ह्याचा चनिेशक आहे. शास्ध िक युक् तीवाि हे बहुधा चनिनयक स्वुवपाचे नसतात, परंतु शध ि हे कल्पना, गोष्टी आचि चवषयाचंी 
लक्िे असतात ह्यातं शकंाच नाही. परंतु वरील प्रमािे काही बाबतीत ह्या युक् तीवािाला िारच महत्व असते. संजे्ञची व्याख्या करून िाखचविे हा 
अ ॅचरस्टॉटटॉलचा मनोभाव होता.] आहे असे म्हटॉले जाते. 

 
आचि ह्याच युस्क् तवािाने असे सुध्िा चसध्ि होते की सद् गुि वकवा िुगुसि म्हिजे अव्यक् त क्मता 

(capacities) सुध्िा नव्हेत. केवळ आपल्यामध्ये भवनाची अव्यक् त क्मता आहे म्हिून काही आपिास 
चागंले वकवा वाईटॉ म्हटॉले जात नाही, तसेच ह्या धारिा क्मतेमुळे (Capacity) आपली स्तुती वकवा वनिा 
सुध्िा केली जात नाही. चशवाय आपल्या स्वतःजवळ काहीशी अव्यक् त क्मताची, धारिक्मताची नदस्गक 
िेिगीच असते, परंतु चनसगसतःच आपि चागंले वकवा वाईटॉ नसतो. : ह्यासंबधंी अगोिरच आपली चचन 
झालेली आहे. 

 
असे जर असेल तर सद् गुि (virtues) म्हिजे भावनाही नाही वकवा धारिक्मताही नाही तर ती 

मनःप्रवृत्ती, चचत्तप्रवृत्तीच (disposition) असली पाचहजे, हे ओघाने आलेच. 
 
तेव्हा सद् गुिाचंी प्रजाती (genus) कोिती, हे आपि येथे व्यापक रीतीने स्पष्ट केलेले आहे. 

 

☐ ☐ ☐ 
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प्रकिि सहािे 
 

सद् गुिाचे ियि्छेदक गुि   सद् गुि यहिजे सुििभमदयाची वनिड कििािी वचत्तप्रिृत्ती 
 
आिा आपिास सद् गुिां्या ियि्छेदक गुिधमेचे वनिेदन केले पावहजे. सद् गुि ही एक 

वचत्तप्रिृत्ती आहे; पिंिु इिि वचत्तप्रिृत्तीमदये आवि सद् गुिांमदये फिक काय? िेिहा आपि असे यहिू 
शकिो की एखाद्या चांगल्या मनुष्ट्याला त्याचे कायभ चांगल्या वििीने वसध्दीस नेण्यास समथभ कििािी 
वचत्तप्रिृत्ती यहिजेच सद् गुि! आवि जेिहा िो मनुष्ट्य आपली कृत्ये िसेच भािनां्या बाबिीि अवििेक 
टाळून सुििभमदयाची वनिड कििो, िेिहाच त्याला आपले कायभ चांगल्या वििीने वसध्दीस नेिा येऊ शकिे. 

 
परंतु केवळ सद् गुि म्हिजे चचत्तप्रवृचत्त अशी सद् गुिाचंी व्यापक रीतीने व्याख्या करिे पुरेसे नाही; 

तर सद् गुि ही कुठल्या चचत्तप्रवृत्तीची उपजाती आहे, ह्याचेही चववचेन करिे आवश्यक आहे. तेव्हा पुढील 
चवधानाने आपि आपल्या चचेला सुरूवात करूया. आता कुठल्याही प्रकारचा सद् गुि [येथे केवळ नदचतक सद् गुि 
असा अथस चवचारातं न घेता कुठल्याही गोष्टीमधील शे्रष्ठता, सवोत्कृष्टता, (excellence) उत्तमता तसेच पचरपूिसता (perfection) असा अथस चवचारात 
घेतला पाचहजे.] वकवा उत्तमत्ता ज्या वस्तूजवळ असते त्या वस्तूवर चतचा िोन प्रकारे पचरिाम होत असतो :– 

 
दृष्टी : कोिाचे डोळे संुिर असिे म्हिजे डोळ्याचंा चागंलेपिा नव्हे तर त्यांचे कायसही. 
 
(१) ती त्या गोष्टीमध्ये चागंली स्स्थती चनमनि करत असते. 
 
(२) त्या गोष्टींचे कायस उत्तम रीतीने पार पाडण्यास त्या गोष्टीला समथस करत असते. 
 
उिा. दृष्टीचे उिाहरि घ्या. आपल्या डोळ्यानंा लाभलेल्या उत्तम दृष्टीमुळे केवळ आपले डोळे चनरोगी 
राहात नाहीत, तर त्याचें कायस सुध्िा उत्तम चरतीने होत असते; कारि चागंले डोळे असिे ह्याचाच अथस 
उत्तम दृष्टी लाभिे असा होतो. वकवा घोड्याचे उिाहरि घ्या. : आता घोड्यामधील श्रेष्ठता, वकवा उत्तमता 
केवळ त्याला उत्तम घोडाच बनचवत नाही तर चौखूर धाविे, त्या्या स्वाराला वाहून नेिे, आचि श्र लूा 
तोंड िेिे इ. त्या घोड्याची काये सुध्िा उत्तम रीतीने पार पाडते. असेच जर का. सवस गोष्टीं्या बाबतीत खरे 
असेल, तर मनुष्ट्यामधील सद् गुि वकवा श्रेष्ठता, सवोत्कृष्टता ही चचत्तप्रवृत्ती असून ती (१) त्या मनुष्ट्याला 
एक चागंला (Good) मनुष्ट्य बनचवत असते, तसेच (२) त्या मनुष्ट्याचे कायस उत्तम रीतीने पार पाडण्यास ती 
(चचत्तप्रवृत्ती) त्याला समथस करत असते. 
 

ह्या मुयाला आपि आगोिरच हात घातलेला आहे, [पहा िुसऱ्या प्रकरिातंील शवेटॉचा पचर्छेि.] परंतु 
सद् गुिाचें चवचशष्ट स्वरूप जर का आपि चवचारात घेतले तर त्यावर जास्त प्रकाश पडू शकेल. 

 
[येथे अ ॅविस्टॉटल त्याचा अथभ जास्ि स्पटी  किण्याकवििा गवििािले एक उदाहिि घेि आहे. हे 

अथाि ग्रीक लोकांचे गविि आहे, आवि त्याची पविभाषा आपल्या गवििशास्त्रासािखी नाही. उदा. ज्याला 
िो ‘आंवकक प्रमाि’ (avithmatical proportion) यहििो त्याला आपि ‘समांिि श्रेिी’ [म्हिजे arithmetical 

progression.] यहििो. िेंिहा त्याने वदलेल्या उदाहििाने त्याचा अथभ स्पटी  होिो का नाही ह्याची शंका िाटिे. 
कदावचत् गवििशास्त्रीय मूल्यांपासून नैविक मूल्यांकडे जाण्या्या धोक्याचे खिे स्िरूप मात्र िे लपविि 
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असािे. ‘ग्रीक’ ही एकमेि भाषा त्याला अिगि असल्याने, ग्रीक शब्दांभोििी गोळा ाालेल्या संस्कािािून 
इिि ग्रीक विचाििंिाप्रमािे अ ॅविस्टॉटलला सुददा मुक् ि ाालेला वदसि नाही कुठल्याही भौविक िस्िुची 
विभागिी असमान भागाि किण्याऐिजी जि का दोन समान भागाि केली यहिजे आियक िीत्या िे 
नैविक कमभ होि नाही, आिा अ ॅविस्टॉटलला हे ठाऊक नाही असे यहििा येि नाही, कािि कुठल्याही 
आचािांमधील अवििेक आवि न्यनूिा िसेच सुििभमदये सुददा प्रत्येक ियक् िीप्रमािे कमी जास्ि असिो, हे 
त्याला ठाऊक आहे. ही गोटी  कुठल्याही गवििशास्त्र्ाला मदये वििस्काि उत्पन्न कििािी आहे. महिून 
त्याचे हे उदाहिि त्याला मदि किण्याऐिजी अडथळा आिि आहे.] 

 
आता कुठल्याही अखंड [म्हिजे व्यव्छेि (distinct) अंश नसलेली, आचि (जर का चवभाज्य असेलच तर) त्याप्रमािे 

कुठल्याही वबिूकडे भाग पाडता येण्याजोगी असावी; ह्या उलटॉ ती चवचवक् त वकवा पृथक (discrete) वकवा व्यव्छेिक अंशानी बनलेली आचि िक् त 
त्या अंशामध्येच चवभाज्य नसावी.] आचि चवभाज्य वस्तूमधून आपिास चनम्मा, चनम्यापेक्ा जास्त वकवा चनम्याहून कमी 
अंश प्राप् त करिे शक्य आहे; आचि हे अंश सापेक्तः त्या चवभाचजत स्वुवप वस्तूनुसार वकवा आपल्या 
स्वतः्या परस्पर संबंधानुसार व्यापक (larger), अल्प वकवा सम प्रमािात असू शकतात. अचतव्यापक, 
(excess) आचि अत्यल्प, (deficiency) ह्या िोहोमधील मध्य (mean) म्हिजेच सम अंश होय [व्यापक 
(larger). अल्प (smaller) इ. ग्रीक तुलनात्मक चवशषेिाचंा अथस, अचतव्यापक (too large) वकवा अत्यल्प (too small) असा सुध्िा होऊ शकतो 
आचि अशाच अथनचा संचिग्धपिा अचतरेक (excess) आचि न्यनूता (deficiency) ह्या भाषातंरीत शध िामध्ये आढळतो. पुन्हा ‘मािक’ (moderate) 
वकवा ‘योग्य’ प्रमािातंील चवशषेिासाठी ‘मध्यम’ (middle) वकवा ‘मध्य’ (mean) हे समानाथसक शध ि योचजलेले आहेत. आचि सम (equal) ह्याचा 
आथस योग्य, न्याय. (equitable) असा होऊ शकतो. तंव्हा त्या “स्वरूपवस्तुनुसार सम अंश घेिे” म्हिजे उरलेल्या भागाएव्हढा अंश घेिे. उिा. 
चनम्मा; “आपल्या स्वतः्या परस्परसंबधंानुसार सम अंश घेिे” म्हिजे यथान्याय वकवा योग्य प्रमािातंच घेिे पचहल्या चवधानात बरोबर मध्यभागी 
छेििारा मध्य (mean) चवचारात घेतला आहे. उिा. जर का एक सरळ रेषा आपि चवचारात घेतली, आचि जर ही रेषा चत्या िोन्ही टॉोकापंासून 
समान अंतरावर असलेल्या वबिूकडे छेिली, तर ज्या वबिूकडे ती रेषा छेिली जाते तो वबिू म्हिजे मध्य होय. 
आचि िुसऱ्या चवधानात ग्राहकाला योग्य प्रमािात घेता येण्याजोगा मध्य चवचारातं घेतलेला आहे, म्हिजेच अचतरेकी आचि अत्यल्प ह्या िोन 
टॉोकां् या िरम्यान कुठे तरी असिारा असा.]. आता ह्या स्वरूपावस्तुचा मध्य म्हिजेच प्रत्येक टॉोकापासून सारख्याच 
अंतरावर असिारा असा वबिू मला िशसवायचा आहे; ह्याचे प्रमाि सवांसाठी एकसारखेच असते. आपल्या 
स्वतःशी सापेक्तः संबचंधत असिारा मध्य म्हिजे अचतव्यापक वकवा अत्यल्प प्रमािात नसिारे पचरमाि, 
ह्याचे प्रमाि सवांसाठी एक सारखे नसते. उिा. समजा १० म्हिजे जास्त आचि २ म्हिजे अल्प; मग ह्या 
वस्तुतत्वाशी संबचंधत असलेला मध्य ६ घेल्याने स्पष्ट होतो; कारि ६-२=१०-६. आचि हा चसध्िातं आंचकक 
प्रमािानुसार [वास्तचवकताः ह्याला आपि समातंर शे्रिी म्हिायला हवे.] असलेला मध्य िशसचवतो. परंतु ह्या प्रिालीनुसार 
आपल्या स्वतःशी सापेक्तः संबचंधत असिारा मध्य प्रस्थाचपत करता येिे शक्य नाही. समजा कुठल्याही 
(व्यायाम करिाऱ्या) व्यक् तीसाठी; १० चकलो अनिध, पचचवण्यासाठी जास्त आहे आचि िोन चकलो अनिध हा 
कमी आहार आहे असे गृहीत धुवया. : ह्याचा अथस असा नव्हे की व्यायामाचा चशक्क प्रत्येकाला ६ चकलो 
अनिधाचा आहार नेमून िेईल, कारि किाचचत् एखा्य ा चवचशष्ट पहेलवानाला ६ चकलो अनिधाचा चशधा जास्त 
वाटेॉल वकवा कमी सुध्िा होऊ शकेल; चमलोसारख्या [चमलोची गोष्ट जगप्रचसध्ि आहे : “Remember Milo’s end. wedged in 

the timbers whixh he strove to send” ROSCOMMON.] जग चवख्यात मल्लाला ६ चकलो अनिधाचा आहार कमीच वाटेॉल 
परंतु एखा्य ा नुकताच व्यायाम चशकत असलेल्या व्यक् तीला तो आहार जास्तच वाटेॉल. धावण्या्या आचि 
मल् लचव्ेय ्या व्यायामा्या बाबतीत सुध्िा असेच आहे. अशाच रीतीने कुठल्याही कला वकवा व्यवसायातंील 
तज् ज्ञ नेहमी अचतरेक आचि उिीव टॉाळत असतो आचि मध्याची चनवड करून तो मध्य स्वीकारत असतो 
अथनत् हा मध्य स्वुवपवस्तूचा मध्य, (चनरपेक् मध्य) नसून आपल्या स्वतःशी सापेक्तः संबचंधत असलेला 
मध्य होय. 

 
तंव्हा प्रत्येक कला, शास्त्र वकवा अनुप्रयुक् त ज्ञान हा सुविसमध्य दृष्टीसमोर ठेवनू तसेच त्या मध्याला 

आपल्या चन्मतीचे प्रमाि योजून, आपले कायस उत्तम चरतीने चसध्िीस नेत असते. [कुठल्याही उत्कृष्ट 



 

विषयानुक्रमविका 

चन्मतीचवषयी (master piece) होिारा सवससामान्य नेहमीचा उल् लेख, म्हिजे त्यात काही अचधक 
चमळचवण्यासारखे वकवा वगळण्यासारखे राचहलेले नसते. ह्याचाच अथस अचतरेक आचि उिीव ह्या िोन 
अचतरेकी ढोकामुंळे कुठल्याही चन्मतीमधील उत्कृष्टतेचा नाश होतो; परंतु मध्याला चचकटूॉन राचहल्याने 
त्यातील उत्कृष्टता, पचरपूिसता (perfection) चटॉकून राहते.] असे जर का असेल आचि ह्यातं जर का 
सत्याश असेल तर आपि म्हितो त्याप्रमािे चागंले काराचगर कुठल्याही कलाकृतीची चन्मती करताना ह्या 
सुविसमध्याचे लक्ष्य डोळ्यासमोर ठेवत असतात; आचि जर सद् गुि हे चनसगनसारखे कुठल्याही कलेपेक्ा 
तंतोतंत आचि उत्तम असतील, तर सुविसमध्य साधिे हा सद् गुिाचंा गुिधमस आहे, हे ओघाने आलेच. 
अथनत येथे मला नदचतक सद् गुिाचंवषयी [हा सुविसमध्याचा चसध्िातं बौध्िीक सद् गुिानंा लाग ूपडत नाही.] म्हिावयाचे आहे; 
कारि नदचतक सद् गुिाचंा संबधं भावना आचि कृत्याशंी येत असतो, आचि ह्या भावना आचि कृत्यामंध्ये 
आपिास अचतरेक, उिीव वकवा योग्य मध्य साधलेला चिसून येतो. उिा. एखा्य ा मनुष्ट्याला भीती 
चनभसयता, इ्छा, क्रोध वकवा िया तसेच सुख वकवा िुःखाचा अनुभव जास्त, कमी वकवा रास्त प्रमािात येऊ 
शकतो. जर का आपिास ह्या भावनाचंा अनुभव अचतशय जास्त वकवा अत्यल्प प्रमािात आला तर आपले 
कुठेतरी चुकत असते, असे म्हिायला हव.े परंतु वस्तुतः या भावनाचंा अनुभव योग्य वळेी, योग्य प्रसंगी, 
योग्य मािसाचंवषयी, योग्य हेतुसाठी, आचि योग्य रीतीने होिे म्हिजेच योग्य प्रमािात ह्या भावनाचंा 
अनुभव येिे; म्हिजेच िोन अचतरेकी टॉोकां् या िरम्यान असिे हेच ते मध्याचे प्रमाि, आचि हेच सद् गुिाचें 
लक्ि होय. त्याचप्रमािे आपल्या कृत्यां् या बाबतीतसुध्िा अचतचरक् त क्यता (excess), उिीव 
(deficiency) आचि योग्य मध्य (due mean) साधलेला असू शकतो. आता भावना आचि कृत्यां् या 
के््र ामंध्ये सद् गुिाचंा संबंध येत असतो; कारि सद् गुिाचें उच्दलष्ट ह्या भावना वकवा कृत्येच असतात; आचि 
भावना आचि कृत्यां् या बाबतीत ‘अचतचरक्त क्यता’ आचि ‘न्यनूता’ हे िोषास्पि, प्रमाि (errors) ठरतात, 
परंतु त्याचंा ‘मध्य’ मा्र  स्तुतीस पा्र  ठरतो, आचि यशास कारिीभतू ठरतो; आचि योग्य रीतीने वाखािले 
जािे तसेच यशप्रास्प् त होिे हे सद् गुिाचे, श्रेष्ठतेचे लक्ि आहे. म्हिून सद् गुि ही एक सवुविसमध्याची 
अवस्था आहे, म्हिजेच हा मध्य साधिे हे सद् गुिाचें ध्येय असते तसेच हा मध्य साधण्यास ते सद् गुि समथस 
असतात. 

 
पुन्हा चुका, प्रमाि हे अनेक मागनने होत असतात, (पायथागोचरअन्स्या जुन्या कल्पना सृष्टीमध्ये 

[पहा पचहल्या पुस्तकातंील ६ वे प्रकरि.] म्हटॉलेलेच आहे, की अचनष्ट पाप (evil) हे अनंताचे अमयनिपनाचे रूप असून 
इष्ट वकवा शुभ हे सममयनिेचे (finte) ुवप आहे.) परंतु योग्य (right) आचार, वकवा यश एकाच मागनने प्राप् त 
होते. (म्हिून चुकी्या मागनने जािे वकवा अपयशी होिे सोपे असते परंतु योग्य मागनने जािे, यशस्वी होिे 
मा्र  कचठि असते–लक्ष्य (target) चुकिे सोपे असते परंतु लक्ष्यभेि करिे कचठि असते); आचि ह्याच 
कारिामुळे अचतचरक् त क्मता आचि न्यनूता ही िुगुसिाची लक्िे आहेत, सुविसमध्याचे पालन हे सद् गुिाचे 
चचन्ह आहे. 

 
“सत्वगुि एकाच प्रकारचे असतात परंतु िुगुसि चवचवध प्रकारचे असतात” (असे एका अज्ञात कवीने 

म्हटॉले आहेच.) [“Goodness is one, badness manifold.”) 
 
नैविक सद् गुिाची ियाख्या  – (आिा आपिास यथाथभिेने सद् गुिाची ियाख्या कििा येिे शक्य 

आहे. येथे बौध्ददक सद् गुि (intellectnal virtues) अवभपे्रि नसून फक् ि नैविक सद् गुिच विचािाि घेिले 
आहेि. िेिहा अ ॅविस्टॉटल ज्या प्रकाि्या सद् गुिांना सिभश्रेठ क ककिा सिाि शुध्द असे सद् गुि मानिो त्या 
सद् गुिांना िो सुििभ मदय समजिो असे निहे. सद् गुि हे अंविम टोकही असू शकिे.( 
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तेव्हा आपल्या स्वतःशी सापेक्तः संबचंधत असलेला सुविसमध्य साधिाऱ्या भावना आचि कृत्याचंी 
चवचारपूवसक चनवड [चनवड (choice) वकवा उ्ेदलश (purpose) ह्याची चचन चतसऱ्या पुस्तकातंील िुसऱ्या प्रकरिात केलेली आहे.] 
चनचश् चत करण्याची स्स्थर मनःप्रवृचत्त (disposition) म्हिजेच सद् गुि आचि समंजस आचि व्यावहाचरक 
शहािपिा असलेल्या मािसानंी ठरचवल्याप्रमािे, सद् गुि हे ठराचवक चनयमानुसार वकवा तत्वानुसार 
चनचश् चत होत असतात. आचि सद् गुि वकवा स्छीलता ही अचतचरक् तता आचि उिीव ह्या िोन अवगुिी 
अवस्था्या (vices) मधली अवस्था (mean state) आहे. सद् गुि ही मध्यावस्था आहे ह्याचे कारि, 
अवगुिां् या बाबतीत कृत्ये आचि भावना सम्यक् प्रमािात न होता त्यामध्ये एकतर अचतचरक् तता तरी असते 
नाहीतर उिीव तरी असते, परंतु सद् गुिा्या बाबतीत मा्र  सुविसमध्य चनचश् चत ठरवनू त्याचा स्वे् छेने 
स्वीकार केलेला असतो म्हिून सद् गुिाचे सारतत्व (essence) आचि मूलभतू तत्व िशसचविारी सद् गुिाची 
व्याख्या चवचारात घेता, सद् गुि (virtue) म्हिजे सुविसमध्याचे व्रताचरि ह्यात शकंाच नाही, श्रेष्ठता आचि 
मुक् तता ह्यां् या दृचष्टकोिातून सद् गुि म्हिजे सुध्िा एक प्रकारची परमावधीच (extreme) आहे. 

 
येथे अ ॅविस्टॉटल एक सूचना देऊ पाहाि आहे. ििी आपि मागे यहटले की सद् गुि हा आपल्या 

कृत्या्या आवि भािनां्या बाबिीि सुििभमदयाचे पालन कििो, ििी हे सिभ कृत्ये, आवि भािनां्या 
बाबिीि यहििा येि नाही काही कृत्ये आवि भािना मूलिहच िाईट असिाि आवि जेिहा अशी कृत्ये आवि 
भािना संबंधीि असिाि िेिहा हा सुििभमदयाचा वसददान्ि लंगडा पडिो. 

 
आता प्रत्येक कृत्य वकवा भावना यां् या चनवडीत योग्य अशा सुविसमध्याचे पालन करता येत नाही. 

काही्या केवळ नावातच वाईटॉपिा सूचचत असतो. उिा. दृष्टपिा (malice) [ह्या शध िाचा अथस िुसऱ्यावर 

कोसळलेल्या संकटॉामुळे, िुिदवामुळे स्वतः आनंचित होिे. पहा सातव्या प्रकरिातंील शवेटॉचा पचर्छेि.], चनलसज् जपिा, असूया 
(envy) इ. भावना आचि व्यचभचार, चोरी, खून इ. कृत्ये. तेव्हा ही सवस आचि अशा प्रकारची कृत्ये आचि 
भावना ह्या अचनष्ट (bad) म्हिून स्वयमेवरीत्याच िोषास्पि ठरतात; अशा प्रकार्या भावनामध्ये आचि 
कृत्यामध्ये अचतचरक् तता वकवा उिीवा आहेत म्हिूनच केवळ आपि त्यानंा िोषी ठरचवत नाही. त्यां् या 
संिभनत यथाथसतेने, योग्य कृत्ये करिेच मुळी अशक्य असते, त्यां् या सहवतसमान जे काही आपि करू तेच 
मुळी अमुल्य (wrong) असते. अमुल्य अशा कृत्यामधील वकवा भावनामंधील युक् त वकवा अमुल्य हे 
पचरस्स्थतीवर अवलंबनू नसते. उिा. जेव्हा मनुष्ट्य व्याचभचाराचे कृत्य करतो, तेव्हा तो योग्य स्रीशी, योग्य 
वळेी आचि योग्य रीतीने ते कृत्य करतो का, हे चवचारण्यात काहीच अथस नाही; कारि व्यचभचार करण्याचे 
कृत्य हे मुळातच अयोग्य आहे. तसे नळपातेळे तर त्याचा अथस असा होईल की, अन्यायी, वकवा भेकड वकवा 
बििद ली कृत्यामध्ये सुध्िा योग्य मध्य, अचतचरक् तता वकवा उिीव असू शकते; असे जर का शक्य असेल तर 
आपल्याजवळ मध्यम प्रमािात अचतचरक् तता आचि उिीव असायला हवी, वकवा बेसुमार प्रमािात 
अचतचरक् तता आचि अपुऱ्या प्रमािात उिीव असायला हवी. परंतु ज्याप्रमािे संयम आचि न्यायामध्ये 
अचतचरक् तता आचि न्यनूता असू शकत नाही कारि ह्या बाबतीतला मध्य म्हिजेच परमावचध (extreme) 
असतो-त्याचप्रमािे वर नमूि केलेल्या अचनष्ट कृत्याशी अनुरूप अशा सवस कृत्यामध्ये अचतरेकीपिा, न्यनूता 
वकवा मध्याचे पालन शक्य नसते. कुठल्याही रीतीने, ती कृत्ये घडली तरी ती अयोग्य कृत्ये होत. 
सवससामान्य पचरभाषेमध्ये आपि असे म्हिू शकतो की, कुठल्याही मनुष्ट्याने अंगीकारलेल्या सुविसमध्यामध्ये 
अचतचरक् तता वकवा न्यूनता नसते, तसेच कुठल्याही अचतरेकीपिामध्ये वकवा न्यनूतेमध्ये सुविसमध्य साधला 
जात नाही. 
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आिा ियाख्येनंिि ह्या ियाखेचे अवभयोजन (application) विवशटी  सद् गुिां्या बाबिीि कििे 
आियक आहे. ह्यामदये मदय सापडिे साधिे नेहमीच शक्य होिे, कािि अशा सद् गुिाचे उदे्दश 
अविविक् ििा आवि न्यनूिा ह्यामधील सुििभमदय साधिे, हेच असिे. येथे अ ॅविस्टॉटलने दोन अवििेकी 
दुगुभिां्या दिययान असलेल्या सद् गुिांचा िक् िा ककिा आलेख शोधून काढलेला आहे. आवि प्रत्यि 
ियाख्यानां्या िेळी त्या्यापुढे िो होिा असे मानले पावहजे. 

 

☐ ☐ ☐ 
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प्रकिि साििे 
 

अवििेकी आवि न्यनू दुगुभिांमधील नैिीक सद् गुिाची यादी 
 
पि अशा प्रकारची सवससामान्य व्याख्या करून पुरेसे होण्यासारखे नाही ती व्याख्या काही चवचशष्ट 

सद् गुिानंा योजण्याजागी आहे हे आपिास िाखचवले पाचहजे. (व्यावाहाचरक तत्वज्ञानामध्ये जरी सावसच्र त 
चसध्िान्ताचें व्यापक अचभयोजन [वकवा चवस्तृत मान्यता (wider acceptance).] असले, तरीही एखा्य ा चवचशष्ट 
के््र ातील भाग व्यापिाऱ्या चसध्िातंामध्ये सुध्िा परमसत्य असू शकते, कारि काही चवचशष्ट वस्तुस्स्थती 
(facts) नुसार आपले आचार ठरचवले जात असतात, आचि ह्या्याशी (चवचशष्ट वस्तुस्स्थतीशी वकवा 
तत्वाशी) आपल्या उपपचत्तचा मेळ बसला पाचहजे.) 

 
आता आपि ह्या आलेखानुसार [येथे अ ॅचरस्टॉटटॉलने उघडपिे सद् गुिाचंा तक् ता नजरेस आिलेला आहे. त्यात त्याने काही 

चववचक्त कृत्ये आचि भावना्या जाचतनुसार, अचतचरक् तता आचि उिीव असिाऱ्या िोन िुगुसिामंधील मध्य साधिारे सद् गुि िाखचवले आहेत. ह्याचा 
चवस्तृत उल् लेख चतसऱ्या पुस्तकातील ६ व्या प्रकरिा्या शवेटॉी आचि ४ ्या पुस्तकात आलेला आहे.] चवशषे सद् गुि चवचारात घेऊया. 

 
धोक्या्या जाचिवतूेन चनमनि होिाऱ्या भावनां् या बाबतीत धदयस (courage) ही सुविसमध्याची 

अवस्था आहे. चनभसयीपिा्या (fear lessness) बाबतीत अचतरेक करिाऱ्या मनुष्ट्याला काही चवशषे असे 
नाव िेता येत नाही. (आचि अशीच गोष्ट चकत्येक सद् गुि आचि िुगुसिां् या बाबतीत आहे.); जो मनुष्ट्य 
आत्मचवश्वास वकवा साहसा्या बाबतीत अचतरेक करतो तो मनुष्ट्य िाजील धीर (rash) [ह्याला आपि अचवचारी 

साहस असे सुध्िा म्हिू शकतो.] असतो. प्रमािाबाहेर भीती वाटॉत असिारा आचि आत्मचवश्वासाची उिीव असिारा 
मनुष्ट्य नामिस (coward) असतो. 

 
सुख आचि िुःख ह्याबाबत (परंतु सवस सुखा्या आचि चवशषेतः सवस िुःखा्या बाबतीत िुःखे नव्हे, 

साधला जािारा सुविसमध्य म्हिजे संयम. (temperance) आचि त्याचा अचतरेक म्हिजे असंयमीपिा 
सुखाचा उपभोग घेण्या्या प्रवृत्तीमध्ये उिीव असिारी मािसे क् वचचतच आढळतात. म्हिून ह्या 
स्वभावरचनेला कुठलेही नाव चिलेले नाही, आपि त्याला संविेनशुन्य (insensible) असे म्हिू शकतो. 
पदशा्या िेवघेवी्या बाबतीत आचारात आिला जािारा सुविसमध्य म्हिजे ओिायस (liberality) पदशा्या 
िेवघेवी्या बाबतीत अचतरेक आचि न्यनूता म्हिजे उधळेपिा (prodigality) आचि कंजुषपिा 
(meanness) होय. परंतु उधळा मनुष्ट्य आचि कंजुष मनुष्ट्य एकमेका्या चवुवध्ि रीतीने अचतरेक आचि 
न्यनूता िशसचवतातः उधळा मनुष्ट्य िेण्या्या बाबतीत अचतरेक करत असतो, परंतु घेण्या्या बाबतीत मा्र  
तो अपुरा पडत असतो. ह्या्या उलटॉ कंजुष मनुष्ट्य घेण्या्या बाबतीत अचतरेक करतो आचि िेण्या्या 
बाबतीत तो उिा पडतो. अथनत ह्या गुिाचंी रूपरेषा आचि साराशंच येथे साचंगतला आहे, कारि सध्या 
असलेल्या उ्ेदलश्यासंाठी एव्हढेच पुरेसे आहे; परंतु नंतर्या प्रकरिामध्ये जास्त हे स्वभावानेच स्पष्ट केले 
जातील. पदशा्या चवषयासंबंधी िुसऱ्या िेखील चचत्तप्रवृत्ती आपल्याला आढळतात. उिा. प्रभतुा अथवा थोर 
अंतःकरि (magnificience) ही सुविसमध्याची अवस्था आहे. [थोर अंतःकरिाचा (magnificient) पुुवष 
हा उिार मनुष्ट्यापेक्ा ंवगेळा असतो, कारि थोर पुुवषाचा संबंध नेहमी मोठ्या रकमाशंी येत असतो, आचि 
उिार (liberal) मनुष्ट्याचा संबधं लहान रकमाशंी येत असतो.] ह्या बाबतीतला अचतरेक हा तीन सूची वकवा 
अडािीपिा (vulgarity) म्हिून संबोचधला जातो, आचि त्यातील उिेपिा हलकटॉपिा (paltriness) 
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म्हिून म्हटॉला जातो. परंतु ह्या गुिावगुिामध्ये आचि औिायन्या (liberality) संबचंधत असलेल्या 
िुगुसिामंध्ये अचजबात साम्य नाही. तेव्हा त्या्यातील वदधम्यां्या मुद्द्याचे चववचेन नंतर करण्यात येईल. 

 
आता मानसन्मान आचि अप्रचतष्ठा ह्या बाबतीत महात्मता (Greatner of the soul) ही 

सुविसमध्याची अवस्था आहे. ह्या बाबत अचतरेक म्हिजे एक प्रकारचा वृथाचभमान वकवा पोकळ डौल 
(vanity) आचि त्यातील उिेपिा म्हिजे क्दु्र स्वस्वभाव मनोवृचत्त) असे बहुधा म्हटॉले जाते. आचि जसे 
आपि म्हटॉले आहे की, औिायस आचि ‘अंतःकरिाची थोरवी’ ह्याचंी तुलना करू जाता, औियनचा संबंध 
लहान रकमाशंी येत असल्याने अंतःकरिा्या थोरवीमध्ये आचि औिायनमध्ये िरक चिसून येतो, 
त्याचप्रमािे महात्मतेशी संबचंधत असलेली एक अवस्था आहे. महात्मतेचा संबंध नेहमी मोठमोठ्या 
मानसन्मानाशी येत असतो, परंतु ही अवस्था स्वतं्र पिे लहान सहान मानसन्मानाशीच संबचंधत असते; 
तेव्हा योग्य प्रमािात थोड्याशा मानसन्मानाची आकाकं्ा बाळगिे वकवा आवश्यकतेपेक्ा, जास्त 
मानसन्मानाची आकाकं्ा धरिे वकवा जरूरीपेक्ा कमा मानसन्मानाची इ्छा असिे प्रत्यक्ात शक्य आहे, 
तेव्हा जो मनुष्ट्य ही आकाकं्ा प्रमािाबाहेर बाळगतो त्याला महत्वकाकं्ी (ambitions) म्हितात, आचि जर 
का त्याला जरूरीपुरतीही मानसन्मानाची आकाकं्ा मनात बाळगता येत नसेल तर तो आकाकं्ाशुन्य असतो 
(unambitions). परंतु ज्या मािसाजवळ अशा प्रकारची आकाकं्ा रास्त प्रमािात असते- म्हिजेच जर का 
त्याने सुविसमध्य साधलेला असेल-त्या मािसाला मा्र  कसलेही चवशषे नाव नाही, तसेच अशा प्रकार्या 
मनुष्ट्या्या चचत्तप्रवृत्तीलाही नाव ेनाहीत. िक् त महत्वकाकं्ी मािसा्या चचत्तप्रवृत्तीला महत्वाकाकं्ीपिा असे 
नाव आहे. ह्या कारिामुंळे, महत्वाकाकें्चा कळस गाठलेले लोक सुध्िा आपि मध्यावस्थेमध्ये आहोत असा 
िावा करतात, आचि प्रत्यक्ात आपि सुध्िा कधीकधी मध्यावस्था गाठलेल्या लोकानंा महत्वाकाकं्ी 
ठरचवतो आचि कधी कधी त्यानंा महत्वाकाकें्ची उिीव असलेली मािसे असे म्हितो. कधी कधी आपि 
महत्वाकाकें्त असल्याब्दलल मािसाची स्तुती करतो तर कधी कधी महत्वाकाकं्ा नसल्याब्दलल सुध्िा आपि 
वाखाितो. असे आपि का करतो त्याची चचन नंतर करू सध्या अगोिरच आपि माडलेल्या आपल्या 
पध्ितीनुसार, चशल् लक राचहलेल्या स गुिाचंी आचि िुगुसिाचंी चचन करूया. 

 
आता क्रोधा्या (auger) बाबतीत सुध्िा अचतरेक, उिीव आचि सुविसमध्याचे पालन चिसून येते. 

ह्यातील प्रत्येक अवस्थेला सुटेॉ नाव नाही. परंतु ज्याप्रमािे ह्या बाबतीत मध्यावस्था गाठलेल्या मनुष्ट्याला 
आपि सौजन्यशील म्हितो, त्याचप्रमािे सुविसमध्य साधण्या्या त्या्या चचत्तप्रवृचत्तला सौजन्य म्हिूया. 
तसेच ह्या बाबतीतली अचतरेकी टॉोके पाहू जाता, प्रमािबाहेर क्रोध येिाऱ्या मनुष्ट्याला आपि तापटॉ म्हितो 
आचि त्या्या त्या अवगुिाला तापटॉपिा (iraseibility) म्हितो, आचि ज्या मनुष्ट्यामध्ये रागा्या भावनेची 
उिीव असते त्याला आपि चनःसत्व (Spiritless) मनुष्ट्य म्हितो आचि त्या्या त्या उिीवलेा चनःसत्वता, 
असे म्हितो. 

 
काही सद गुि आवि दुगुभि समाजािील ियक् िीमधील पिस्पिसंबंधामदये आढळिाि   िीन 

सामावजक सद गुि 
 
वर नमुि केलेल्या अवस्थापेक्ा वगेळ्या अशा तीन सुविसमध्या्या अवस्था आहेत; तशा त्या अवस्था 

एकमेकाशी सदृश्य िशसचवतात पि तरीही त्या एकमेकाहून चभनिध अशा आहेत; त्या सवांचा संबंध संभाषि 
आचि कृत्ये ह्यामधून व्यक् त होिाऱ्या सामाचजक व्यवहाराशी आहे. परंतु त्यामधील िरक जािचवतो तो 
असा : एकाचा संबंध वािी (speech) आचि आचारिातील सत्यव्रताशी आहे, आचि िुसऱ्या िोहोचा संबंध 
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मृिुत्वाशी (pleasantness) आहे. ह्या सुखमृिुत्वा्या िोन अवस्था भेिामध्ये पचहली केवळ करमधुकीतील 
मौजेखातरची सुखमृिता आचि िुसरी जीवनातील प्रत्येक सवससामान्य व्यवहारातील [ह्यालाच आपि जीवनातंील 

सवस व्यवहारामध्ये िाखचवला जािारा ‘खेळकरपिा’ असे म्हिू शकतो.] असे हे िोन अवस्थाभेि आहेत. तेव्हा आपिास ह्या 
गुिधमांची सुध्िा चचन करायला हवी, कारि त्यामुळे आपिास सूक्ष्म चरतीने ओळखता येिे शक्य होईल 
की, सवस व्यवहारामध्ये सुविसमध्याचे पालन वाखािले जाते, परंतु (अचत सवस्र  वजसयेत् ह्या चनयमानुसार) 
त्याचंी परमावचध ही यथाथस वकवा वाखािण्याजोगी नसतेच, परंतु िूषिीय, वन्य ा मा्र  ठरते. ह्यापदकी 
बहुतेक सवस गुिधमनना नाव सुध्िा नाही, परंतु िुसऱ्या अवस्थाप्रमािे ह्या गुिधमांना सुध्िा आपि स्वतः नाव 
िेण्याचा प्रयत्न केला पाचहजे, त्यामुळे आपल्यात एक प्रकारची चवशिता येऊन, पुढील युक् तीवाि स्पष्टपिे 
समजण्यास आपिास मित होईल. 

 
तेव्हा सत्या्या (truth) बाबत सुविसमध्य साधिाऱ्या स्वभावरचनेला आपि सत्यव्रती (truthful) 

आचि त्या सुविसमध्या्या अवस्थेला आपि सत्यव्रत (thruth fulness) असे म्हिू शकतो [चौ्या पुस्तकातील, 
सातव्या प्रकरिापासून असे आढळते की हा संकस्ल्पत गुिधमस आपली वािी आचि आचरि ह्यातील सत्यता पाहून आपली गुिवत्ता (merit) 
ठरचवण्यासाठी योचजले आहे. ह्या बाबत सुविसमध्य साधिाऱ्या अवस्थेला तेथे काही नाव चिलेले चिसत नाही; आचि येथे केलेल्या स्पष्टीकरिामध्ये 
सत्यव्रत ही संज्ञा अत्यंत मयनिीत स्वरूपात योचजलेली आहे. ह्या बाबतचा िोष अ ॅचरस्टॉटटॉलने सटके्रटॉीसने व्यवहारात आिलेल्या “अजाितेचा 
कृच्र म भाव” (नरो वा कंुजरोवा) ह्या अथनशी सुसंगत अशा एका ग्रीक शध िाने केला आहे.] परंतु सत्या्या आचतशयोक् तीचा 
आिलेला बहािा म्हिजे बढाईखोरपिा, आचि असा आव आििारा मनुष्ट्य बढाईखोरपिा, आचि असा 
आव आििारा मनुष्ट्य बढाईखोरच असतो; तसेच वास्तचवकाहून कमी सागंण्याची बताविी म्हिजे व्याज-
नम्रता (Mockmodesty) वकवा छ मीपिा (irong) असे म्हितात, आचि असे करिाऱ्या मनुष्ट्याला व्याज 
नम्र असे म्हितात. 

 
सामाचजक मनोरंजनातील सुखमृिुत्वते्या बाबतीत मध्यावस्था साधिाऱ्या मनुष्ट्याला (‘खरा’) 

चवनोि मनुष्ट्य म्हितात आचि अशा मनुष्ट्या्या चचत्तप्रवृत्तीला चवनोि बुध्िी (graceful wit) असे म्हितात, 
त्यातील अचतरेकपिाला चविूषकी चवनोि असे म्हितात आचि तो करिाऱ्याला चविूषक असे नाव आहे; ह्या 
उलटॉ चवनोिाची उिीव असलेल्या मािसाला गावढळ, आचि त्या्या चचत्तप्रवृत्तीला गावंढळपिा 
(boorishness) म्हितात. जीवनातील सवससामान्य व्यवहारामध्ये चिसिाऱ्या माधुयनचवषयी बोलावयाचे 
झाल्यास, आपल्या जीवनात योग्य रीतीने मधूरपिा आििारा मनुष्ट्य आपला चम्र  असतो आचि त्या्या त्या 
चचत्तप्रवृत्तीला चम्र त्व असे म्हितात. जर का एखािा मनुष्ट्य स्वाथी हेतू चशवाय खुशामत करिारा असेल 
तर तो लाळघोट्या (obsequions) असतो, आचि जर का स्वाथसबुध्िीने स्वतः्या िाय्य ाकरता खुशामत 
करत असेल तर तो खोटॉी स्तुचत करिारा वकवा हाजंी हाजंी करिारा असतो; ह्या चम्र त्वा्या गुिाचा 
अभाव असलेला आचि जीवनातील सवस व्यवहारामध्ये चतटॉकारा असलेल्या मनुष्ट्याला चचडखोर, 
िुमुसखलेला वकवा खाष्ट असे म्हितात. 

 
केिळ ध्स्थि वचत्तप्रिृवत्तमदये सुििभमदयाचे पालन होि नाही, िि भािनां्या िविक अिस्थामदये सुददा 
होऊ शकिे. 
 

भावनां् या प्रातामंध्ये तसेच भवनाशंी संबचंधत असलेल्या भावनाप्रधान, अवस्थामध्ये सुध्िा 
सुविसमध्याची अवस्था चिसून येते. आचि ह्या बाबतीत सुध्िा एखा्य ा ‘मध्य’ साधिाऱ्या मनुष्ट्याला आपि 
चवनयशील म्हितो, आचि िुसऱ्या प्रमािाबाहेर अचतरेक करिाऱ्या मनुष्ट्याला आपि िाजील म्हितो. उिा. 
लाजाळू मािसाला प्रत्येक गोष्टीची लाज वाटॉत असते, वकवा लाजाळू मनुष्ट्य ह्या बाबत सुविसमध्य 
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साधण्यास उिा पडतो; तसेच ज्या मनुष्ट्याला लज् जेची जािीव कमी प्रमािात होते वकवा ज्याला काहीही 
झाले तरी कुठल्याच गोष्टीची शरम वाटॉत नाही त्याला आपि चनलसज्ज म्हितो. आचि ही िोन्ही अचतरेकी 
टॉोके टॉाळून ‘मध्य’ साधिाऱ्या मनुष्ट्याला आपि नम्र वकवा चवनयशील म्हितो. तेव्हा जरी नम्रता 
(Modestry) हा स गुि समजला जात नसला तरी त्याची स्तुती मा्र  केली जाते, त्याच प्रमािे नम्र मनुष्ट्य 
सुध्िा प्रशसंनीय ठरतो. 

 
चशवाय सास्त्वक संताप (Righteous indignation) [ह्या चवषयासाठी अ ॅचरस्टॉटटॉलचे ‘वक् ततृ्वशास्त्र’ (Rhetoric) 

पुस्तक िुसरे, प्रकरि ९ वे पहा, आता आपल्या २ऱ्या पुस्तकातील ६ व्या प्रकरिामध्ये असूया, दृष्टबुध्िी ह्या अशा भावनां् या यािीमध्ये येतात की 
त्याबाबतीत योग्य मध्य साधता येिेच अशक्य आहे. आचि Rhetoric, म्हिजे वक् तृत्वशास्त्रा्या िुसऱ्या पुस्तकातील ९ व्या प्रकरिात असूया आचि 
दृष्टबुध्िी एकाच स्वभावरचने्या िोन बाजू आहेत असे म्हटॉले आहे. तेव्हा त्यानंा िोन चवरूध्ि टॉोके म्हिून येथे घुसडण्याचा प्रयत्न चततकासा 
यशस्वी झालेला चिसत नाही आचि चवशषे म्हिजे हे गुिधमस चौ्या पुस्तकात गाळलेले चिसतात. पहा सहािे प्रकिि शेिटचा मुद्दा सुददा.] हा 
सुध्िा असूया आचि दृष्टबुध्िी ह्या मधील सुविसमध्याचे स्थान घेिारा आहे, आचि इतरा्या चवशषेतः 
आपल्या शजेाऱ्यां् या यशापयशाने वाटॉिाऱ्या सुख आचि िुःखा्या भावनेशी ह्या स्वभावधमांचा संबंध आहे. 
सास्त्वक संतापाची भावना होिाऱ्या मनुष्ट्याला लायकी नसताना चमळालेल्या भरघोस यशामुळे िुःख होते, 
मत्सरी मनुष्ट्य तर त्याही पचलकडे जातो आचि कुिा्याही यशामुळे त्याला िुःख होत असते [काही शध ि येथे 

हरचवल्यासारखे वाटॉतात : उिा. ‘सास्त्वक संताप येिाऱ्या मनुष्ट्याला िुसऱ्यावर चनष्ट्कारि कोसळिाऱ्या िुिेवामुळे िुःख होत असते.’] ह्या 
उलटॉ दृष्ट (malicious) मनुष्ट्याला इतरावंर कोसळलेल्या संकटॉामुंळं, िुिेवामुळे िुःख तर होतच नाही पि 
उलटॉ आनंि होतो. 

 
ह्या स्वभावधमांची चचन करण्याची योग्य संधी आपिास िुसऱ्या चठकािी चमळिारच आहे. त्यानंतर 

आपि “न्याय” [पाचव्या पुस्तकामध्ये अ ॅचरस्टॉटटॉलने न्यायाचे स्पष्टीकरि केलेले आहे. तेथे अ ॅचरस्टॉटटॉल न्यायाचे जे अवलोकन करतो ते पाहू 
जाता नीचतशास्त्र ही राज्यशास्त्राची एक शाखा आहे असा कुिीही चवचार करू शकेल, आचि तीच अ ॅचरस्टॉटटॉलची धारिा असावी हे स्पष्ट होते, कारि 
आपिास चिसेल की, अ ॅचरस्टॉटल्या मते नीतीशास्त्र आचि राज्यशास्त्र ह्यामधील एक सागंड म्हिजे न्याय, (Justice) होय आचि त्यामुळेच 
स गुिाचंा संयोग व्यक् ती आचि समाजाशी जोडला जातो.] ह्या चवषयाला हाताळू. न्याय हा शध ि अनेक अथांनी योचजला 
जात असल्याने, आपल्याला त्यामधील चवभेिन स्पष्ट केले पाचहजे. तसेच त्यातील प्रत्येक प्रकार कुठल्या 
रीतीने सुविसमध्याचे पालन करत असतो हे िशसचवले पाचहजे. अशाच प्रकारे आपिास बौस्ध्िक सद् गुिाचें 
सुध्िा चववरि केले पाचहजे. 

 
अवििेकी अिस्था आवि मदयािस्थाची लििे   ियिहायभ आनुषांवगक वसददान्ि 
 
अ ॅविस्टॉटल पुढे यहििो की, काही ााले ििी सुििभमदयाचा खिा वनधािक भूवमिी्ाची पट्टी 

नसून चांगल्या शीलिान मनुष्ट्या्या आत्ययािील उपदेशक ित्ि आहे. सद गुि आवि दुगुभिांचा आलेख 
यहिजे मग फक् ि सोयीस्कि िजिीि असिे. त्या पलीकडे त्याला काही महत्ि नाही, असे अ ॅविस्टॉटलला 
सुचिायाचे आहे 

 
☐ ☐ ☐ 
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प्रकिि आठिे 
 

सद गुि आवि दुगुभिांमधील वििोध प्रवििोध 
 

तेव्हा आता चचत्तप्रवृचत्त ह्या तीन प्रकार्या असतात. अचतचरक् तता आचि न्यनूता असे िोन अवगुि 
आचि चतसरी स गुि अवस्था असते. ती म्हिजे मध्यमावस्था-जी सुविसमध्याचे पालन केल्याने प्राप् त होते; 
ह्यापदकी प्रत्येक गुि इतर िोन गुिां् या चववचक्त तऱ्हेने चवरूध्ि असतो. अचतरेकी अवस्था ही मध्यमावस्था 
आचि िुसऱ्या अग्रावस्थे्या अगिी चवरूध्ि असते, आचि मध्यावस्था िोन्ही अचतरेकी टॉोका्या चवरूध्ि 
असते. कारि ज्याप्रमािे समानाशं हा, तुलनात्मक रीत्या, छोट्या भागापेक्ा जास्त असतो आचि मोठ्या 
भागापेक्ा कमी असतो, त्याचप्रमािे आपल्या आचारातील (भावनाचंी म्हिा वकवा कृत्याचंी) मध्यमावस्था 
तुलनात्मक रीत्या अपूिनवस्थेपेक्ा (defective state) अचत असते आचि िाजील अवस्थेपेक्ा (excessive 
state) न्यनू असते. तुलना करू पाहता शूर मनुष्ट्य हा नामिस मनुष्ट्यासमोर िाजील धीटॉ वाटॉतो आचि तोच 
मनुष्ट्य माथेचिरू वकवा अचवचारी (rash) मनुष्ट्यासमोर चभनिधा वकवा रिभीरू वाटॉतो, त्याचप्रमािे तुलना 
केली असता, संयमी मनुष्ट्य हा, सुख-िुःखा्या बाबतीत अवेिनक्म (insensible) असलेल्या 
मनुष्ट्यासमोर, चवषयासक् त वाटॉतो आचि चवषयासक् त वकवा व्यासनी मनुष्ट्यासमोर तोच मनुष्ट्य संविेनाहीन 
वाटॉतो; तसेच उिार मनुष्ट्य कंजुष मनुष्ट्यासमोर उधळा वाटॉतो; परंतु उधळ्या मनुष्ट्यासमोर मा्र  तो कंजुष 
वाटॉतो. ह्याच कारिास्तव कुठल्याही अचतरेकी अवस्थेला असलेला मनुष्ट्य मध्यावस्थेतल्या मनुष्ट्याला 
िुसऱ्या टॉोकाकंडे ढकलण्याचा प्रयत्न करत असतो. उिा. यायाड मनुष्ट्य शूर मनुष्ट्याला माथेचिरू म्हितो 
आचि माथेचिरू (rash) मनुष्ट्य शूर मनुष्ट्याला चभ्र ा म्हितो. आचि इतर बाबतीत सुध्िा असेच आहे. 

 
परंतु जशा ह्या तीन मनःप्रवृत्ती ह्याप्रमािे एकमेकां् या चवरूध्ि आहेत, त्याचप्रमािे िोन 

पराकोटॉीं्या टॉोकामध्ये सवांत जास्त प्रमािात परस्पर चवरोध अस्स्तत्वात असतो. कारि मध्यापेक्ा 
पराकोटॉीची टॉोके एकमेकापासून जास्त िूर असतात. उिा. जशी मोठी गोष्ट लहान गोष्टीहून अचतशय िूर 
असते आचि लहान गोष्ट मोठ्या गोष्टी जास्त िूर असते तशा ह्या िोन्ही गोष्टी (मोठी आचि लहान) परस्पर 
समान गोष्टीपासून चततक्याशा िूर नसतात. चशवाय काही अचतरेकी अवस्था मध्यावस्थेशी असंचिग्ध सादृश्य 
िशसचवतात. उिा. अचवचारी साहस (rashness) आचि धदयस (courage) एकमेकाशी साम्य िशसचवतात तसेच 
उधळेपिा (prodigality) सुध्िा औिायनशी साम्य िशसचवतो, परंतु पराकोटॉी्या टॉोकामध्ये मा्र  नेहमी 
पराकोटॉीची चवसदृशता आढळते. आता तकस शास्त्रवते्यानंी परस्पर चवरोधी गोष्टींची व्याख्या, “एकमेकापासून 
अचतशय िूर (farthest apart) असिाऱ्या गोष्टी” अशी केलेली आहे, म्हिून गोष्टी जंवढ्या जास्त अलग 
असतात तेवढ्या त्या जास्त परस्पर चवरोधी असतात. 

 
काही बाबतीत न्यनूता आचि इतर बाबतीत अचतचरक् तता, ह्या सुविसमध्या्या, जास्त स्पष्टपिे 

चवरूध्ि असतात, उिा. रिभीरूता (cowardice) ही उिीव, अचतरेक करिाऱ्या अचवचारी साहसापेक्ा 
(rashness) धदयन्या जास्त स्पष्टपिे चवरूध्ि आहे; परंतु बििद लीपिा वकवा भावनाचंा अचतरेक हा, 
अवेिनक्मतेपेक्ा [भावनाचंी उिीव असलेली अवस्था (Insensibility)] वकवा भावनां् या उिीवपेेक्ा, संयमा्या जास्त 
चवरूध्ि धमनचा आहे. अथनत् हे पुढील िोहोंपदकी एका कारिामुळेच घडत असते. ह्यापदकी एक कारि त्या 
वस्तुतत्वातूनच स्वरूपातूनच उ भवत असते; जेव्हा एक पराकोटॉीचे टॉोक (extreme) मध्याजवळ असून 
मध्याशी सादृश्य िशसचविारे असते, तेव्हा हे पराकोटॉीचे चवचारात घेता त्या चवरूध्ि्या परमावाधीला 
(extreme) आपि सुविसमध्याची प्रचतरोधी बाजू समजतो. उिा. अचवचारी साहस (rashness) हे 
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चभ्ेर पिापेक्ा धदयनशी जास्त अनुरूप असून त्या्या जवळचेच आहे, म्हिून आपि अचवचारी साहसाजवजी 
चभ्ेर पिा ही धदयन्या अगिी चवरूध्िची बाजू असे म्हितो; कारि जी पराकोटॉीची टॉोके माध्यामापासून 
जास्त िूर असतात त्यानाच मध्या्या जास्त चवरूध्ि असिाऱ्या अवस्था असे समजले जाते. तेव्हा 
वस्तूस्वरूपातून उत्पनिध होिारे हे एक कारि झाले. िुसऱ्या कारिाची उत्पचत्त आपल्या स्वतःमध्ये अंतभूसत 
आहे; ज्या गोष्टीकडे चनसगसतःच आपला स्वतःचा कल झुकतो त्या गोष्टी आपल्याला सुविसमध्या्या जास्त 
चवुवध्ि वाटॉत असतात. उिा. नदस्गक रीत्या आपल्या मनाची ओढ जास्तीत जास्त सुखाकडे असते 
त्यामुळे [त्या्या आचारातं मेळ साधण्यापेक्ा] आपि छंििंिी वकवा बििद ली बनण्यास प्रवृत्त होतो वकवा 
वाहवले जातो. म्हिून ज्या गोष्टींमध्ये वकवा अवस्थेमध्ये आपला तोल जाण्याची (वकवा आपि वाहावत 
जाण्याची) जास्त शक्यता असते त्याच गोष्टीना वकवा अवस्थेला बहुधा आपि सुविसमध्या्या चवरूध्ि 
असलेल्या गोष्टी वकवा अवस्था असे म्हटॉले पाचहजे. आचि म्हिूनच असंविेनक्मता या उचिवपेेक्ा 
बििद लीपिा ही अचतरेकी अवस्था चवशषेतः संयमा्या जास्त चवरूध्ि धमनची अवस्था आहे. 

 

☐ ☐ ☐ 
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प्रकिि नििे 
 

उत्कृटी िा (Excellence) आवि सुििभमदय साधण्याचे ियिहायभ वनयम   सुििभमदय साधिे कठीि 
आहे, आवि त्याचे आकलन िकभ शक् िीने होि नसून प्रत्यि संिेदनाने होिे 

 
नदचतक स गुि हा सुविसमध्य आहे, ह्याचवषयी आतापयंत पुरेशी चचन झालेली आहे, आचि हा 

सुविसमध्य कुठल्या अथनने अस्स्तत्वात असतो हेही मी िाखचवले आहे, म्हिजेच अचतचरक् तता आचि न्यनूता 
ह्या िोन अपगुिामधील मध्य म्हिजेच सुविसमध्ये होय; त्याचे प्रमुख ध्येय, भावनामध्ये आचि कृतीमध्ये 
मध्यवबिू साधिे, हे असल्यामुळे त्याला सुविसमध्ये (mean) हे नाव प्राप् त झाले. त्यामुळे स गुिी बनिे 
सुध्िा अत्यंत कचठि काम आहे, कारि कुठल्याही गोष्टीमधील मध्यवबिू शोधिेच अत्यंत कठीि आहे. 
उिा. वतुसळाचा मध्यवबिू शोधिे प्रत्येकाला शक्य होिार नाही, परंतु ज्याला भचूमतीशास्त्राचे ज्ञान आहे 
त्यालाच ते शक्य होईल. त्याप्रमािे प्रत्येक मनुष्ट्यामध्ये क्रोध उत्पनिध होऊ शकतो. म्हिजेच आपल्या 
मनोचवकाराबरोबर वाहावत जािे सोपे आहे; परंतु एखा्य ावर जंव्हा आपि रागावतो तंव्हा योग्य मनुष्ट्यावर 
आपि रागवतो का, वकवा आपली क्रोधाची भावना सम्यक् प्रमािात झालेली आहे का, तसेच ती भावना 
योग्यवळेी आचि योग्य हेतू साठी झाली आहे का तसेच ती योग्य चरतीने झाली आहे का, ह्या सवस गोष्टी 
समजिे काही तेवढे सोपे नाही तसेच त्या गोष्टी प्रत्येका्या हाततल्याही नाहीत पदशा्या िेण्याघेण्या्या 
व्यावहारात सुध्िा अगिी असेच आहे म्हिून आपले अनुमान असे आहे की ह्या सवस गोष्टी योग्यपिे करिे हे 
अत्यंत िुलसभ, वाखाण्याजोगे तसेच सुंिर आहे.  

 
अ ॅविस्टॉटल आिा आपल्या मागभदशभनासाठी काही वनयम सुचविि आहे 
 
तंव्हा सुविसमध्याचे ध्येय साध्य करण्यासाठी (१) पचहला चनयम म्हिजे, मध्यापासून जास्त 

प्रमािात चवरूध्ि असलेले अचतरेकी टॉोक टॉाळिे. कटचलप्सो उपिेश करतो [हे शध ि अ ॅचरस्टॉटटॉलने आपल्या 
स्मरिशक् तीनुसार, येथे अवतरिचचन्हामध्ये साचंगतले आहेत (पहा होमरचे ऑचडसी (XII) २१९) आचि सवस (Circe) ्या जवजी कटचलप्सो्या 
तोंडचे आहेत असे साचंगतले आहे. प्रत्यक्ात हे शध ि ऑचडसस्या तोंडचे आहेत. ससस्या सल्ल्यानुसार आपल्या जहाजाचे चिशाचनयं्र ि करिाऱ्या 
मागसिशसकाला, त्या सवांना चगळंकृत करिाऱ्या समुद्रातील भोवऱ्याला टॉाळण्याकचरता ऑचडससने हे शध ि म्हटॉले होते. (पहा मॅकेलचे भाषातंर).] 
:– “ह्या लाटॉां् या प्रचडं खळबळाटॉापासून आचि धुक्यापासून अगिी िूर जातील अशा चरतीने 
चिशाचनयं्र ि करा.” कारि ह्या पराकोटॉी्या िोन टॉोकापंदकी एक टॉोक िुसऱ्या टॉोकापेंक्ा िारच 
अपायकारक अशी चूक असते. आचि सुविसमध्य यशस्वीचरत्या साधिे कठीि असल्यामुळे तरून जाण्याचा 
िुसरा मागस म्हिजे त्या म्हिीप्रमािे [स्क्रोचलआस्टॉ (schooliast) ने ही म्हि प्लेटॉो्या चशष्ट्याला साचंगतली ती अशी : पहील्या 

जलप्रवासात ज्यानंा अपयश येते ते िुसऱ्या प्रवासासाठी योग्य, सुरचक्त तयारी करूनच पुढे जातात.] कमीतकमी वाईटॉ गोष्टींची चनवड 
करिे; आचि आपि जर मी सुचचवलेल्या पचहल्या चनयमाचे पालन केले तर आपिस काहीच कठीि 
पडिार नाही. 

 
(२) िुसरा चनयम म्हिजे आपल्या मनाचा जास्तीत जास्त कल कुठल्या चुका करण्याकडे आहे ह्याचे 
अवलोकन करिे. (कारि वगेवगेळ्या मािसाचंा वगेवगेळ्या वाईटॉ गोष्टी करण्याकडे चनसगसतःच कल 
असतो). तंव्हा आपल्या स्वतःला येिाऱ्या सुख वकवा िुखः्या अनुभवाचे चनरीक्ि करून ह्या वाईटॉ गोष्टी 
कोित्या ते आपि शोधून काढू शकू त्यासाठी आपि स्वतःला त्या गोष्टीं्या चवरूध्ि चिशनेे खेचत न्यायला 
हव,े कारि ह्या सिोचित पाठपुरावा करण्या्या पापापासून अंचतशय िूर राचहल्यानेच सुविसमध्य 
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सवोत्कृष्टचरत्या साधता येऊ शकेल. वडेेवाकडे इमारती लाकूड सरळ करण्यासाठी सुतार हीच पध्िती 
स्वीकारतात. 
 
(३) चतसरा चनयम म्हिजे प्रत्येक बाबतीत सुख (pleasure) आचि सुखकारक गोष्टींपासून चवशषेतः आपि 
स्वतः सावध राचहले पाचहजे; कारि आपल्याला जेव्हा सुखाची मोचहनी पडते त्यावळेी आपि योग्य चनिसय 
घेऊ शकत नाही. म्हिून त्यासाठी सवांत योग्य मागस म्हिजे रटयमधील ज्येष्ठ मािसानंा त्यावळेी 
हेलनचवषयी [पहा होमरचे इचलअड (III) पषृ्ठे १५६-१६०.” what winning graces! what magestic mien! she moves a goddess and 

she books a queen yet hence, O heaven! Convey that fatal face, And from destruction save the frogan race.”] जे वाटॉत होते, 
तसेच आपिास सुखचवषयी वाटॉले पाचहजे, आचि प्रत्येक प्रसंगी त्यां् या त्या शध िाचें उपयोजना वारंवार 
केले पाचहजे; कारि आपिहून त्याचा (सुखाचा) लाबंनू चनरोप घेतल्यामुळे आपल्या हातून चूका घडण्याची 
शक्यता कमी असते. 
 

ह्या चवषयाचा समारोप कुवया त्याचे तात्पयस असे आहे की योग्य रीतीने सुविसमध्य साधण्यासाठी, 
आपिास ह्या चनयमाचे पालन करण्याची आवश्यकता आहे. परंतु ही एक अत्यंत कठीि गोष्ट आहे ह्यात 
शकंाच नाही, आचि मुख्यत्वेकरून काही चवशषे बाबतीत तर अडचिी येतातच : उिा. एका्य ाला जंव्हा राग 
येतो तेव्हा कुठल्या रीतीने त्याला राग यावा वकवा कुठल्या मािसावंर त्याने रागवाव ेवकवा कुठल्या प्रसंगी 
त्याचा राग तीव्र व्हावा तसेच चकती वेळ त्याचा राग चटॉकून राहावा, ह्या संबंधी काहीच आपि असंचिग्धपिे 
सागंू शकत नाही; पुष्ट्कळिा आपले वतसन याबाबतीत चवसंगतच असते, ह्या बाबतीत उिीव असलेल्या 
मािसाचंी आपि नम्र, शालीन (gentle) म्हिून स्तुती करतो तर कधी कधी शीघ्रकोपी मािसाला आपि 
मिननी वकवा उमिा (manly) पुुवष म्हिून चकताब िेतो. तथाचप एकािा मनुष्ट्य थोड्या प्रमािात जर का 
सरळ मागनपासून वाहावत चालला असेल मग तो अचतरेकी मागनने जात असेल नाहीतर न्यनूते्या चिशेने 
चालला असेल तर त्याला आपि िोष िेत नाही. परंतू एखािा मनुष्ट्य अचतशय प्रमािात जर का वाहावत 
चालला असेल तर त्याचे ते उल् लंघन ताबडतोब लक्ात येते आचि त्याची आपि वनिा करतो. पि 
कुठल्याही मनुष्ट्याने चकतपत आचि चकती मयनिेपयंत प्रमाि (error) केल्याने तो िोषास्पि ठरतो, ह्याची 
तास्त्वक दृष्ट्ट्या व्याख्या करिे कठीि आहे पि चनरीक्िा्या बाबतीत ही अडचि नेहमीच येते. प्रमाि 
अथवा मयनिा ही त्या त्या चवचशष्ट पचरस्स्थतीवरच अवलंबनू असते, आचि त्याबाबतीत आपले चनरीक्ि हाच 
एक चनिसय घेण्याचा चनकष आहे. 

 
आता बरेच काही स्पष्ट झालेले आहे; आपल्या सवस आचरिामध्ये मध्यरीती वाखािली गेली पाचहजे. 

त्यासाठी आपि कधीकधी अचतरेकी बाजूला तसेच कधीकधी उिीवे् या बाजुला सुध्िा कलले पाचहजे, 
कारि सुविसमध्य साधण्याचा तसेच स गुिी बनण्याचा हाच एक सोपा मागस आहे. 

 

☐ ☐ ☐ 
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नैविक सद गुि (पुढे चालू( 
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प्रास्िाविक    
 
आपर् ्याला सामान्यतः ‘नैवतक पसंती’ असे म्हर्त  ककवा आपल्या सम्यक् बुस्ध्दच्या आजे्नुसार, 

य ग्य नीवततत्वाच्या आधारे दुसहेया ग ष्टीपेक्षा एख काद्या ग ष्टीववषयी ककवा कृत्याववषयी जार्ूनबुजून पसंती 
दशणववत , ती ही नैवतक पसंतीच आपल्या सवण नैवतक कृत्याचें कारर्तत्व असते. आवर् ही नैवतक पसंतीच 
आपल्या एख काद्या कमाची नैवतक गुर्वत्ता ठरववत असते; तेवहा आपल्या वयवच्छेदक गुर्ाचें प्रमुख क अंग हे 
आपल्या सदाचारी वतणनामध्यें आवर् इतर ग ष्टीमध्ये ववशषे भेद करत असते. म्हर्ून अ ॅवरस्टॉटटॉल ह्या 
ववषयाची तसेच ह्या ववषयाशी हद्द आवर् वनकटॉ संबंध असलेल्या इतर ववषयाचंी चचा पुढे चालू ठेवत . 

 
आता ह्यापैकी वस्तुतः आपल्या अन्वषेर्ाचं्या मूळारंभी असलेला आद्य (First) आवर् सवात 

महत्त्वाचा ववषय म्हर्जे मानवी इच्छा स्वातंत्र्य (freedom of the will) ह य! आवर् ह्या ववषयीचा वसध्दान्त 
प्रस्थावपत करण्यावरच मानवी जबाबदारीचा समस्त प्रश्न अवलंबनू आहे आवर् तरीदेख कील अ ॅवरस्टॉटटॉलने 
हा वसध्दान्त एकदम आधारावशवाय गृहीत धरला नाही; कारर् ह्या ववषयी इतर जे काही ृषष्टीक न ह ते ते 
अग दर ख क डून टॉाकरे् आवश्यक ह ते. सटिेवटॉसने असे प्रवतपादन केले ह ते की सद गुर् हे मूलतः एक 
प्रकारचे ज्ान असते; म्हर्ून अवगुर् (Vice) हे अज्ानामुळे िडत असतात, आवर् कुठलाही मनुष्य जार्ून 
बुजुन दुष्कृत्ये करत नाही, आवर् म्हर्ून दुष्कृत्ये ही अनैस्च्छक असतात प्लेटॉ चे मत असे ह ते, की सद गुर् 
(Virtue) हे स्वैस्च्छक असतात, कारर् मानवी संकल्पाचा स्वाभाववक कल हा रेयेयतत्वाकडेच (The good) 
असत , दुगुणर्ी अवस्था ही अस्वाभाववक असते एक ववकृत कमण असते, म्हर्ून ते अनैस्च्छक असते. 

 
तेंवहा आपल्या संकल्पशक् तीची सवणसाधारर् अवस्था म्हर्जे आपल्या मनाचा सद् गुर्ाकंडे कल 

असरे्, इथपयंत अ ॅवरस्टॉटटॉलने प्लेटॉ ला अनुमती वदली. परंतु त्याने असेही अवल कन केले की एकदा का 
मनुष्याला सवयी जडल्या की, नंतर त्या सवयीचे वनयंत्रर् कररे् खु कप वळेा त्या मनुष्याचं्या हातात राहात 
नाही, कारर् ती एक त्या मनुष्याची जर्ू ंकाही दुसरी प्रकृतीच बनलेली असते आवर् ह्याच कारर्ामुळे त्या 
सवयीसंबंधी आपर् स्वतःच जबाबदार असत , कारर् त्या सवयीची आरंभीची िडर् तयार करण्यास 
आपर्च जबाबदार ह त . आवर् अजूनही संकल्प (will) हा आवश्यकवरत्या स्वतंत्रच असत , असे 
अ ॅवरस्टॉटटॉल मानत . 

 
ह्या ृषष्टीक नाला मग त  अनेक युस्क् तवादाचं्या आधारे पुष्टी देत . आवर् त्याबर बर त्याने त्या 

ववषयीचा वयावहावरक ृषष्टीक न सुध्दा माडंलेला आहे. उदा. रा्यातंील वववधस्थापकाचंी ल कप्रवतवनधीची 
(legislators) कायदेकानून रचण्याची पध्दती त्याचा युस्क् तवाद जवळजवळ वबशप बटॉलरच्या 
अनुमानासारख का आहे (Analogy part I ch. VI) त  म्हर्त , ‘आपल्या आचरर्ावर प्रभाव पाडर्ाहेया 
अवनवायणतेच्या वसध्दान्ताववषयी, (Doctrine of necessily as infhnencing practice) आपले अमूतण मत 
(abstract opinion) काहीही असले तरी मार्से एकमेकाशंी वयवहार करतानंा स्वतंत्रतेनेच वागतात, ह्यात 
अवजबात संदेश् नाही, तसेच दुसहेया कुठल्याही तत्वाने त्यानंा एकत्र आर्रे् सुसंस्कृत समाजाला शक्य 
नाही. आता एख काद्या लहान मुलावर जर का लहानपर्ापासून दैववादाचे संस्कार िडववले, त्या दैववादी 
तत्वाचं्या सावलीतच जर का त्याला लहानाचे म ठे केले आवर् तथावप जबाबदारीतून मुक् त झाल्यामुळे 
त्याला सुरुवातीला वकतीही आनंद झाला, तरी लवकरच त्याला वकती चुकीच्या पध्दतीने आपर्ासं 
लहानाचे म ठे केले गेले हे त्याला उमगेल आवर् ताबडत ब त  ह्या भौवतक जगात येईल. आवर् लवकरच 
सामावजक वनयमानुसार त  काही तरी करायला सुरुवात करेल. 
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ह्या वतसहेया पुस्तकाची सुरुवात ‘स्वैस्च्छक’ आवर् ‘अनैस्च्छक’ ह्या द होंच्या ववश् लेषर्ाने ह त आहे. 
त्यानंतर अ ॅवरस्टॉटटॉल इतर ग ष्टी स डून आपर् एख काद्या वववशष्ट ग ष्टीचीच वनवड का करत  ह्याची चचा चालू 
ठेवत . त्यानंतर-आपली वनवड ही आपल्या ववचाररे्च्या प्रवियेनंतरच ह त (deliberative process) 
असल्याने (म्हर्जेच आपर् अग दर ववचारववमशण करत  आवर् नंतरच त्या वववशष्ट ग ष्टीची वनवड करत ) 
अ ॅवरस्टॉटटॉल ‘ववचारर्ा’ (deliberation) ह्या ववषयाची चचा करत  आवर् शवेटॉी त  ‘संकल्प’ (will) 
ववचारातं िेत ; आवर् ह्या वरील मुद्द्ानंी वतसहेया पुस्तकाची पवहली पाच प्रकरंरे् वयापलेली आहेत; आवर्-
येथे वमवशलेटॉ (Michelet) च्या मतें नीवतशास्त्र ह्या वववचेक-गं्रथाचा पवहला खं कड समाप् त ह त . वमवशलेटॉने 
हे अ ॅवरस्टॉटटॉलचे नीवतशास्त्र तीन खं कडामंध्ये ववभागलेले आहे. 

 
(१) पवहला खं कड परमकल्यार् (sumum Bonum) ह्या ववषयाचें वववचेन करत . 
 
(२) दुसरा खं कड सवण सद गुर्ाचें तपशीलवार वववेचन करत . 
 
(३) वतसरा खं कड सद गुर् प्राप् त करण्यासाठी साधक म्हर्ून उपय गातं येर्ारी साधने ववचारांत 

िेत . 
 

☐ ☐ ☐ 
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प्रकिि पवहले 
 

नैविक सद गुिांची अंिहस्थ बाजू   कृिीसंबंधी्या उत्तिदावयत्िा्या उपावध 
(प्रकििे १ िे ५( 

 
ऐध््छक आवि अनैध््छक यहिजे काय? 

 
आिा अ ॅविस्टॉटल नैविक जबाबदािीचा प्र न विचािाि घेि आहे. हा प्र न आधुवनक वनविशास्त्रांि 

फािच महत्त्िाचा आहे. इ्छा स्िािंत्र्याविषयी (freedom of the will) संशय घेण्याचे कधी त्या्या मनांिही 
आले नाही. िस्िुध्स्थिी विषयीं प्रविपादन कििाऱ्या आधुवनक ित्िकचिकांप्रमािेच िो आजही सिेज 
िाटिो. आवि त्या सत्यत्िाचे महत्त्ि असे आहे. की आपली कृत्ये सिभस्िी ऐध््छक नसिाि. पुढील 
प्रकििांमदये अ ॅविस्टॉटल कृत्यां्या ऐध््छक स्ििांमधील विशेष भेद दाखिीि आहे. 

 
आपिासं समजले आहे की नदचतक स गुि वकवा स्छीलतेचा संबंध भावना आचि कृतींशी येत 

असतो. (ही कृत्ये जस््छक असतात वकवा अनदस््छकही असतात) [खालील कोष्टकामुळे ह्या प्रकरिातं चवचारात घेतलेल्या 

कृत्यां् या चवभाजनाची आपिासं कल्पना येऊ शकेल.] आचि िक् त जस््छक कृत्येच वाखािली जातात वकवा िोषास्पि 
ठरतात; परंतु जी कृत्ये अनदस््छक असतात त्या कृत्यानंा क्मा केली जाते आचि कधी कधी िया सुध्िा ं
िाखचवली जाते. म्हिून नीचतशास्त्रा्या अयायासकाला ‘स्वदस््छक’ आचि ‘अनदस््छक’ [स्वदस््छक आचि अनदस््छक 
(Involuntary) हे शध ि येथे िारच योग्य रीतीने योचजलेले आहेत. परंतु अनदस््छक हा शध ि ‘इ्छा नसताना’ वकवा ‘इ्छेचवुवध्ि असे िशसचवतो आचि 
ह्या अथनचे अव्छेिक धमस अ ॅचरस्टॉटटॉलने ह्याच प्रकरिातंील ६व्या पचर्छेिामध्ये स्पष्ट केले आहेत. तेथे तो “स्वदस््छक नसलेली” (Not-
voluntary) वकवा “आपखुशीची नसलेली” अशी चतसरी संज्ञा नजरेस आितो; ही कृत्ये संपूिस पचरस्थीचे तसेच पचरिामाचें (Consequences) 
ज्ञान वकवा जािीव नसल्यामुळे केलेली असतात म्हिून संपूिस अथनने ती कृत्ये स्वदस््छक असंू शकत नाहीत. परंतु अशा कृत्यामुंळे त्या कत्यनला जर 
का ंपश् चात्ताप झाला तर ती कृत्यं नाखुशीने केलेली असतात. (Unwilling Acts) कारि जर का ंती कृत्ये करतानंा मनुष्ट्याला ‘आपि काय करतो 
आहोत’ ह्याची जािीव असेल तर तो ती कृत्यं करिार नाही.] ह्यामधील भेि चनचश् चत करिे अत्यंत अत्यंत आवश्यक आहे, 
आचि त्यामुळे चवचध कायिे करिाऱ्या स्थापकानंा (legislatlors) सुध्िा योग्य इनाम आचि चशक्ा नेमून 
िेण्यास अशा प्रकारची व्याख्या उपयुक् त ठरेल. 

 

 
 

सामान्यतः ।) बळजबरीमुळे वकवा ॥) अज्ञानाने घडलेली कृत्ये अनदस््छक [कारि कृत्याचे कारि वकवा 
कारकतत्त्व (Principle) जर कत्यनमध्ये असले, तरच ते कृत्य स्वदस््छक असते, तसेच त्या चवचशष्ट पचरस्स्थतीचे ज्ञानही त्याला असावे लागते. तेव्हा 
स्वदस््छकतेला कारिीभतू होिाऱ्या ह्या िोन उपाधीपदकी एक उपाचध जर का ं त्या कृत्यामध्ये नसेल तर ते कृत्य अनदस््छक असते. जर का ं त्या 
कत्यनला त्या पचरस्स्थतीचे ज्ञान वकवा भान असेल, परंतु कारि वकवा कारकत्व जर का ं मनोबाह्य (external) असेल तर ते कृत्य त्याने 
बळजबरीमुळे केलेले असते, आचि कारक त्व जर का ंआंतचरक वकवा अंगभतू (internal) असेल, परंतु कत्यनला जर का ंपचरस्स्थतीचवषयक ज्ञान 
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नसेल तर ते कृत्य अज्ञानाने घडलेले असते. अ ॅचरस्टॉटटॉलने चतसऱ्या प्रकारचे अनदस््छक कृत्य वगळलेले चिसते. म्हिजेच जेथे ह्या िोन्ही उपावधची 
उिीव असते असे कृत्य उिा. बाह्य पे्ररिामुंळे घडिाऱ्या चक्रया म्हिजेच झोप, बुस्ध्िभ्रष्टता (insamity), िारूचा कद ि इ. गोष्टी आपिासं 
पचरस्स्थती्या अज्ञानामुळे अशी कृत्ये करण्यास प्रवृत्त करतात.] कृत्ये म्हिून मानली जातात. ।) अमुक एखािे कृत्य जंव्हा 
बळजबरीमुळे घडलेले असते, तंव्हा त्या कृत्याची उत्पचत्त ही बाह्य कारिामुळे झालेली असते, आचि त्या 
कारिाचें स्वरूप असे असते की ते कृत्य करिारा कतन हा खरोखरच चनष्ट्क्रीय (passive) असल्यामुळे ते 
कृत्य घडवनू आिण्यास कसलीही मित करू शकत नाही. [म्हिजेच त्यावेळी तो संपूिसतः असहाय्य असतो, त्यामुळे त्या 

कृत्यामध्ये तो कसलीही भर घालू शकत नाही.] उिा. वािळा्या तडाख्यामध्ये सापडलेला अथवा इतर मािसां् या 
नजरेखाली असलेला जहाजाचा कप् तान मनुष्ट्य जसा इतस्ततः भरकटॉत जातो, परंतु काहंी कृत्ये अशीही 
असतात, की काहंीतरी अघचटॉत घडेल ह्या भीतीपायी वकवा आकषसक गोष्टी्या प्राप् तीसाठी केल्या जािाऱ्या 
ह्या कृत्याचंवषयी चवशषे चवचार केला पाचहजे. उिा. जुलमी मनुष्ट्या्या कध जामध्ये एखा्य ाचे आई-वचडल 
अथवा मुले असतानंा त्या चबचाऱ्याला तो जुलमी मनुष्ट्य काहंी तरी नीच कृत्ये करण्याचा आिेश िेऊ शकेल. 
आता अशावेळी त्या मनुष्ट्याने जर का ते कृत्य केले तर त्या्या मुलाबाळाचें प्राि वाचू शकतात, परंतु जर 
का त्याने तसे करिे नाकारले तर त्या्या आई-वचडलाचंा आचि मुलाचंा मृत्यू अटॉळ आहे. तंव्हा अशा 
बाबतीत त्या मनुष्ट्या्या हातून घडिारी कृत्ये स्वदस््छक आहेत का अनदस््छक आहेत हे सागंिे कचठि आहे. 
अशाच प्रकारची गोष्ट वािळा्या तडाख्यात गलबत सापडून बुडण्याची चभती वाटूॉ लागल्यास 
गलबतावरील माल पाण्यातं िेकून िेण्या्या बाबतीत घडते. आता अवघड पचरस्स्थती चशवाय कुिीही 
स्वतः्या इ्छेने आपली मालमत्ता पाण्यातं िेकून िेत नाही, परंतु स्वतःचा आचि गलबतावरील इतर 
मािसाचंा जीव वाचचवण्यासाठी कुिीही सूज्ञ मनुष्ट्य असेच करेल. तंव्हा अशा प्रकारची कृत्ये ही संचमश्र 
वकवा संयुक् त [म्हिजेच अंशतः स्वदस््छक आचि अंशतः अनदस््छक.] स्वरूपाची असतात; परंतु ती बहुताशंी स्वदस््छक 
स्वुवपा्या कृत्यासंारखीच वाटॉतात. कारि ज्या वेळी ती कृत्ये प्रत्यक्ात केली जातात त्याचवळेी त्या 
कृत्याची स्वे् छेने, चनवड केली गेलेली असते, आचि जंव्हा एकािे कृत्य केले जाते, तंव्हा त्या कृत्याचे 
अंचतम साध्य (end) वकवा उ्दलीष्ट हे, ते कृत्य घडतेक्िी त्या कृत्याचे जे अंचतम साध्य असते तेच धरले जाते, 
म्हिजेच कुठल्याही कृत्याचे साध्य वकवा उ्दलीष्ट हे प्रसंगानुसार बिलत असते. ह्यावरून असे स्पष्ट होते की 
‘स्वदस््छक’ वकवा ‘अनदस््छक’ ही पिे, ज्यावळेी ती कृत्ये घडली जातात. त्या वळेे्या (time) संिभनत 
योचजली पाचहजे [म्हिजेच ही पिे योचजतानंा ते कृत्य करिाऱ्या मनुष्ट्या्या मनाची अवस्था (अथनत् त्यावेळची) चवचारात ्य ायला हवी.] 
आता ंवरील काल्पचनक बाबतीत प्रत्यक्ातं घडलेली कृत्ये ही स्वदस््छकरीत्या घडलेली आहेत, कारि त्या 
कृत्यानंा कारिीभतू ठरलेल्या शारीचरक अवयवां् या हालचालींचे आचिकारि ते कृत्य करिाऱ्या 
कत्सयामध्यंच असते. आचि जेव्हा एखा्य ा कृत्याचें मूलकारि कत्यनमध्ये असते तेव्हा ते कृत्य करिे वकवा 
न करिे हे सवसस्वी त्या कत्यन्या हातातं असते. म्हिून अशा प्रकारची कृत्ये स्वदस््छकच असतात; परंतु 
चवचशष्ट पचरस्स्थती मध्येच अशी कृत्ये स्वदस््छक असतात, नाहीतर बहुधा अशी कृत्ये अनदस््छकच असतात. 
कारि कुठलाही मनुष्ट्य अशा प्रकार्या कृत्याची चनवड, केवळ त्या कृत्याकंचरता म्हिून स्वतःहून करिार 
नाही. 

 
कधी कधी अशा प्रकारची संचमश्र कृत्ये करिाऱ्या व्यस्क् तंची प्रत्यक्ातं स्तुचत केली जाते, म्हिजेच 

जंव्हा ती मािसे एखािं श्रेष्ठ वकवा थोर कायस करण्यासाठी, स्वतः्या मानहानीचे वकवा िुःखाचे मोल 
मोजतात, तंव्हा त्याचंी गौरव केला जातो. [त्यावरून अशा प्रकारची कृत्ये स्वदस््छक असतात असे मानले जाते.] परंतु अशा 
प्रकारचा कुठलाही उिात्त हेतू नसतानंा म्हिजे एखा्य ा चकरकोळ साध्यासाठी जर का त्यानंी अशी कृत्ये 
केली तर मा्र  त्यानंा िोष चिला जातो, कारि केवळ क्लु् लक हेतूसाठी वकवा कुठलेही उिात्त ध्येय 
डोळ्यासमोर नसताना, स्वतःची मानहाचन कुवन घेिे हे नीच मनुष्ट्याचे लक्ि आहे. चशवाय काही बाबतीत 
अशा प्रकार्या मािसाचंी आपि वाखाििी करत नाही, परंतु त्यानंा क्मा करतो, उिा. जंव्हा एखािा 
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मनुष्ट्य समस्त मानवी शरीराला असह्य होिाऱ्या अशा यातनां् या चभतीमुळे आलेल्या प्रचडं िबावाखाली 
एखािे चुकीचे कृत्य करण्यास प्रवृत्त होतो, तंव्हा त्याला क्मा केली जाते. तरीही काहंी कृत्ये अशी असतात 
की ती कृत्ये करण्यासाठी मनुष्ट्यावर कसलीही सक् ती वकवा जबरिस्ती [म्हिजेच काहंी कृत्ये इतकी चकळसवािी 
(repulsive) असतात, की ती कृत्ये करण्यासाठी मनुष्ट्यावर लािल्या जािाऱ्या कुठल्याही िबावापेक्ा, ती कृत्ये करण्याचवषयीचा चतटॉकारा वकवा 
चतरस्काराची भावना अचतशय तीव्र स्वुवपाची असते. म्हिून अशी चकळसवािी कृत्ये जर का ंमनुष्ट्याने केलीच तर ती त्याने स्वतः्या पसंतीने चनवड 
करून ती कृत्ये केली असे म्हिायला हवे. म्हिून अशा कृत्यां् या बाबतीत सक् ती वकवा जबरिस्ती करिे शक्यच नसते. (compulsion is 
impossible) – Peters. 

 
जर का ं ते कृत्य माझ्या हातून जबरिस्तीमुळे केले गेले असेल, तर ते माझे कृत्य नव्हेच आचि त्यासाठी मला िोष िेता कामा ंनये. 

अ ॅचरस्टॉटटॉल म्हितो, की काहंी कृत्ये अशी असतात की त्यासाठी मनुष्ट्याला क्माच करता येत नाही आचि अशा मनुष्ट्याला कुठल्याही पचरस्स्थतीमध्ये 
िोषास्पि ठरचवलेच पाचहजे. म्हिून कुठलीही पचरस्स्थती, मनुष्ट्याला ते कृत्य करायला भाग पाडत नसते वकवा अशा बाबतीत सक् ती करिे सवसथा 
अशक्य असते. प्रत्यक्ातं त्याचा युस्क् तवाि असा आहे :- “मला ते कृत्य करता कामा ंनये, म्हिून मी ते कृत्य करू शकत नाही (म्हिजेच मला ते 
कृत्य करता येिे शक्य नाही)” – जसे काटंॉ म्हितो, – “ते कृत्य करिे माझे कतसव्य आहे म्हिून मी ते कृत्य करू शकतो” तंव्हा हे चवधान जर का ं
खरे असेल तर ते सावसच्र कतः सत्य असले पाचहजे, आचि त्याचे अनुमान असं असायला हवे की, “जबरिस्ती िक् त शरीरावर होऊं शकते, 
इ्छाशक् तीवर (will) होऊ शकत नाही. म्हिजेच कुठलेही कृत्य जबरिस्तीने करिे सवसथदव अशक्य आहे. (compulsion is impossible)] 
करताचं येत नाही, आचि अशी कृत्ये करण्यापेक्ा कुठल्याही भयानक स्वुवपा्या मृत्युला सामोरे जािे 
मनुष्ट्य अचधक पसंत कुव शकेल; उिा. मातृहत्येचे कृत्य’ युचरपाईड्या [युचरपाईडचे नाटॉक आज गहाळ झालेले आहे. 

परंतु त्याचाच उल् लेख अ ॅचरस्टॉटटॉलने पुन्हा ५व्या पुस्तकातंील ९व्या प्रकरिातं केला आहे.] नाटॉकातं अ ॅलमेऑनला काही चवचशष्ट 
धमक्या िेऊन आपल्या आईचा खून करावयास भाग पाडले जाते, हे चकती हास्यास्पि वाटॉते.! परंतु 
कधीकधी भोगायला लागिारे चववचक्त िुःख वकवा चशक्ा टॉाळण्यासाठी एखा्य ा चवचशष्ट कृत्याची चनवड 
करावी’ वकवा ते चवचशष्ट कृत्य करण्याजवजी ते स्वीकृत िुःख वकवा चशके््या यातना सहन कराव्या ह्या िोन 
पयनयी गोष्टीपदकी कुठल्या गोष्टीची चनवड करावी ह्याचा चनिसय घेिे िार कचठि जाते. आचि एकिा आपि 
घेतलेल्या चनिसयाला शवेटॉपयंत चचकटूॉन राहािे तर त्याहीपेक्ा अचधक कचठि असते. कारि अशा 
प्रकार्या बहुतेक उभयापचत्त मध्ये (dilemmas) आपल्याला भोगावी लागिारी चशक्ा वकवा यातना अचतशय 
िुःखिायक असतात, ह्या उलटॉ आपल्याला बळजबरीने वकवा जुलमाने करायला भाग पाडले जािारे कृत्य 
अचतशय लाचजरवािे असते. तेव्हा अशा प्रकार्या जुलमाला वकवा जबरिस्तीला आपि शरि जातो वकवा 
जात नाही. ह्या अन्वये आपली वाखाििी वकवा वनिा केली जाते. 

 
तंव्हा कुठल्या प्रकार्या कृत्यानंा जबरिस्तीने करावयास लावलेली कृत्ये (Compulsory) असे 

म्हटॉले पाचहजे? आपले पचहले उत्तर असे आहे की ज्या कृत्याचें कारि (Cause) ते कृत्य करिाऱ्या 
कत्यन्या बाहेरील गोष्टीमध्ये अंतभूसत असते वकवा मनो बाह्य (external ) असते आचि त्यामध्ये कत्यनचा 
वकचचतसा सुध्िा वाटॉा नसतो, अशा प्रकारची सवस कृत्ये,- गुिपचर्छेिन (Qualification) न करता [म्हिजेच 

चवशषे पा्र ता न ठरचवता.] म्हिावयाचे झाल्यास-अचनवायस कृत्ये (म्हिून अनदस््छक) म्हटॉली जातात. िुसरे 
म्हिजे, काही कृत्ये ही स्वातंगसतचरत्या [म्हिजेच स्वाभाचवकतः] (intrinsically) अनदस््छक असतात आचि तरीही 
संप्राप् त (given) पचरस्स्थती मध्ये, संप्राप् त पयनयाला सोडून ह्या कृत्याचंी जािून बुजून चनवड केली जाते 
आचि जंव्हा हया कृत्याचें आचिकारि त्या कत्यनमध्यंच अंतभूसत असते, तेव्हा अशा प्रकार्या कृत्यानंा स्वतः 
‘अंगभतू अनदस््छक’ (intrinsically ivoluntary) कृत्ये असे म्हिायला हवे, परंतु अशा प्रकार्या कृत्यानंा 
काही चवचशष्ट पचरस्स्थतीमध्ये स्वदस््छक सुध्िा म्हटॉले पाचहजे, कारि एकतर ह्या कृत्याचें आचिकारि मूलतः 
कत्यनमध्येच असते, आचि िुसरे म्हिजे ही कृत्ये िुसऱ्या पयनयाला टॉाकून स्वे् छेने पसंत केलेली कृत्ये 
असतात. तथाचप ही कृत्ये बऱ्याच अशी स्वदस््छक जाती्या कृत्यां् या स्वुवपाची असतात. कारि आपला 
आचार (conduct) हा आपल्या हातून घडलेल्या चववचक्त कृत्याचंा पचरपाक (seguence) असतो. आचि 
आपि गृहीत धरलेल्या पचरस्स्थतीमध्ये घडिाऱ्या चववचक्त गोष्टी [बनेटॉ म्हितो चववचक्त पचरस्स्थतीमध्ये केल्या जािाऱ्या 

चववचक्त कृत्याखंेरीज कृत्ये नावाची गोष्टच अस्स्तत्वातं नसते.] ह्या स्वदस््छकच असतात. परंतु िोन पयनयापंदकी कुठल्या 



 

विषयानुक्रमविका 

पयनयाची चनवड केली पाचहजे, ह्याचा चनिसय घेण्यासंबंधीचे चनयम प्रस्थाचपत करिे काही सोपे काम नव्हे, 
कारि प्रत्येक वस्तुस्स्थतीमध्ये कमालीचे िरक आढळतात. 

 
किाचचत आपिासं असा युस्क् तवाि करता येऊ शकेल की, सुखाकचरता वकवा एखािे समाचंनत 

ध्येय साध्य करण्याकचरता केली जािारी कृत्ये अचनवायस कृत्ये [म्हिजेच सक् तीची कृत्ये (compulsory act)] असतात, 
कारि येथे ह्या गोष्टी आपल्यावर बाहेुवन िबाब आित असतात; आचि असे जर असेल तर आपले प्रत्येक 
कृत्य हे अचनवायस कृत्य असायला हवे, कारि (१) काही झाले तरी आपल्या हातून घडिाऱ्या प्रत्येक 
कृत्याचा हेतू सुख वकवा श्रेष्ठता श्रेयःप्राप् ती हा असतो [म्हिून सरळपिे बोलावयाचे झाल्यास, चवचशष्ट शध िातं “अचनवायस कमस” 

हा एक प्रकारचा प्रचतवधे (contradiction) आहे. तंव्हा खरा प्रश्न असा आहे की, कमस म्हिजे काय? (what is an act) – चपटॉसस] तसेच (२) 
सक् तीने वकवा नाखुषीने केले जािारे कुठलेही कृत्य िुःखिायक वाटॉते, परंतु सुखाकचरता वकवा 
श्रेयाकचरता केली जािारी कृत्ये आनंिाने [म्हिून प्रत्येक कृत्याचा हेतू हाच असल्यामुळे, सवस स्वदस््छक कृत्यामंध्ये सुख ग्भत 
असते. आचि जर का आपि त्यात अशी भर घातली, की “जेव्हा ती कृत्ये यशस्वी वकवा िचलत होतात” तेव्हा ंहे अ ॅचरस्टॉटटॉलने ७व्या आचि १०व्या 
पुस्तकामध्ये प्रचतपािन केलेल्या सुखा्या उपपचत्तशी हे अगिी चमळते जुळते वाटॉते.] केली जातात आचि (३) बाह्य गोष्टीं्या 
प्रलोभनाला जंव्हा आपि सहज बळी पडतो तंव्हा स्वतःला िोष न िेता बाह्य गोष्टींना िोष िेिे मूखसपिाचे 
आहे. तसेच आपल्या कायनचे श्रेय स्वतःकडे घेिे परंतु आपल्या वनधा वकवा लाचजरवाण्या कृत्यामुळे िोषाचे 
खापर सुखा्या प्रलोभनावंर िोडिे सुध्िा चततकेच मूखसपिाचे आहे. तंव्हा ह्यावुवन असे चिसून येते की, 
जेव्हा एखा्य ा कृत्याची उत्पचत्त बाह्य कारिामुळे होते आचि ते कृत्य करण्यास भाग पडलेला मनुष्ट्य त्यामध्ये 
कसलेही योगिान कुव शकत नाही त्यावेळी ते कृत्य सक् तीचे (Compulsory) असते. 

 
(॥) काहंी झाले तरी, अज्ञानाने वकवा अजाितेने घडिारी कृत्ये ही स्वदस््छक नसतात (Not 

voluntary) परंतु जे कृत्य केल्यानंतर [म्हिजेच “जेव्हा ते कृत्य केल्यानंतर मनातं बिल होतो” तंव्हा अशा पचरस्स्थतीमध्ये त्याचा 
अथस असा होऊ शकतो की, त्या वेळी ते कृत्य करिाऱ्या मनुष्ट्याने त्या कृत्याचे खरे स्वरूप न पाहता ते कृत्य आपखुपीने केले, परंतु जेव्हा त्याला 
“आपि काय करून बसलो” ह्याची जेव्हा त्याला नंतर जािीव झाली त्यावेळी त्याला वाईटॉ वाटॉते.] जर मािसाला त्या्या ब्दलल 
िुःख आचि पश् चाताप झाला तरच ते कृत्य अनदस््छक ठरते (involuntary) [म्हिजे केवळ “इ्छा नसतानंा” नव्हे तर 
“इ्छेचवुवध्ि” केलेली कृत्ये म्हिजे अनदस््छक कृत्ये होत. िुिेवाने आपल्या प्रचारात “आपखुषीची नसलेली” (Not voluntary) आचि 
“अनदस््छक” (Involuntary) ह्यामंधील चवभेिन स्पष्टपिे ओळखले जात नाही.] आता एखा्य ा मनुष्ट्याने अज्ञानाने एखािे कृत्य 
केले असता, त्याला आपल्या कृत्याब्दलल जर का यास्त्कंचचतही पश् चाताप झाला नाही, तर त्याने ते कृत्य 
आपखुशीने केले असे प्रत्यक्ातं म्हिता ं येत नाही, कारि त्याला त्या कृत्याची अचजबात जािीव नव्हती, 
तथाचप त्याने ते कृत्य नाखुषीने केले असेही म्हिता येत नाही, कारि त्याब्दलल त्याला यास्त्कंचचतही 
पश् चाताप वाटॉत नाही. म्हिून अज्ञानाने केलेली कृत्ये िोन प्रकार्या वगनत मोडतात :– 

 
(१) जर का ते कृत्य करिाऱ्या मनुष्ट्याला आपल्या कृत्याब्दलल पश् चाताप झाला, तर त्या मनुष्ट्याने 

ते कृत्य अनदस््छकचरत्या (involuntarily) केले आहे असे आपिास वाटॉते. 
 
(२) परंतु त्या कृत्याब्दलल जर का त्याला पश् चाताप झाला नाही, तर िोहोमध्ये चवभेिन 

िशसचवण्यासाठी त्याचे ते कृत्य “आपखुषीचे नाही” (Non-voluntary) एवढंच िार तर म्हिता येईल.- 
कारि ही वस्तुस्स्थती वगेळ्या स्वुवपाची आहे म्हिून त्याला चवचशष्ट नावं िेिंच बरे. 

 
परंतु खरोखर्या चनव्वळ अज्ञानाने (Through-ignorance) केलेले कृत्य, अडािीपिाने वकवा 

तात्पुरत्या अज्ञानाने (In ignorance) [तात्पुरते अज्ञान (in ignorance) म्हिजे कायसकारीत्वाचवषयीचे अज्ञान आचि अशा अज्ञानाने 



 

विषयानुक्रमविका 

घडलेले कृत्य, सवस नीचत शास्त्रज्ञानंी आचि कायिेपंचडतानंी स्वदस््छक स्वुवपाचे असते म्हिून िोषास्पि ठरचवलेले आहे; कारि प्रत्येक मनुष्ट्याला 
योग्य आचि अयोग्य गोष्टी कोित्या ह्याची जािीव असते वकवा असायला हवी. तसेच त्यानंा आपापल्या िेशातील काय्य ाचेसुध्िा ज्ञान असायला 
हवे. “खऱ्या अज्ञानाने घडलेले कृत्य” (act through ignorance) वस्तुस्स्थतीचे अज्ञान िशसचवते. अशा प्रकारचे कृत्य केल्याब्दलल जर का ं
मनुष्ट्याला पश् चात्ताप झाला, तर त्या कृत्याला अ ॅचरस्टॉटटॉल ‘अनदस््छक’ (involuntary) असे नावं िेतो, आचि म्हिून ते कृत्य क्मा करण्याजोगे 
असते असे तो म्हितो आचि जर का ंत्याब्दलल त्याला पश् चाताप झाला नाही तर ते कृत्य “आपखुषीचे नाही” (Non voluntary) आचि म्हिून अक्म्य 
आहे असे अ ॅचरस्टॉटटॉलचे म्हििे आहे]. केलेल्या कृत्यापेक्ा वेगळ्या प्रकारचे असते, उिा. जंव्हा एखािा मनुष्ट्य 
िाुव्या नशते वकवा रागा्या आवशेातं एखािे कृत्य करतो, तंव्हा त्याचे कृत्य खरोखर्या अज्ञानाने 
घडलेले आहे असे मानले जात नाही, तर ते कृत्य तात्पुरत्या नशनेे वकवा रागाने घडले, असे म्हटॉले जाते. 
परंतु आपि काय करत आहोत ह्याची त्याला जािीव नसल्याने त्याने ते कृत्य तात्पुरत्या अज्ञानाने केलेले 
असते. आता प्रत्यक्ात प्रत्येक िुराचरिी मनुष्ट्याला, आपिहून कुठल्या गोष्टी केल्या पाचहजेत आचि 
कुठल्या गोष्टी करावया्या टॉाळल्या पाचहजेत, ह्या चवषयी जािीव नसते [म्हिजेच त्याचवषयी तो आपल्या सद् स चववेक 
बुध्िीने चुकीचा तकस  करतो. तंव्हा िुगुसिी मनुष्ट्याला, अशा गोष्टी समाजात वनिनीय ठरतात हे माचहत नसते असे नाही, परंतु तो समाजाने घालून 
चिलेल्या चनयमाचंा स्वीकार करत नाही. आचि त्या चनयमाचंवुवध्ि्या चसध्िान्ताचंा तो स्वीकार करतो.] आचि सामान्यतः अशा 
प्रकार्या चुकी्या अज्ञानाने मािसे अन्यायी आचि िुष्ट्कमी बनत असतात. 

 
परंतु असे कृत्य करिारा मनुष्ट्य जेव्हा त्या्या स्वतः्या उचचत अशा कल्यािाचवषयी अजाि असतो, तंव्हा 
त्याबाबतीत [म्हिजेच “संप्राप् त अंचतम साध्य स्वतः्या चहताचे होण्याकचरता कारिीभतू ठरिारी कृत्ये” ह्या पिाचा अथस आपल्यासमोर 
असलेल्या अंचतम साध्यानुसार बिलत राहातो. येथे दृष्टीसमोर असलेले अंचतम साध्ये परमो् च अंचतम साध्य म्हिजे सौख्य हे आहे (पहा २·३).] 
‘अनदस््छक’ हे पि योचजता येऊ शकत नाही. 

 
कारि कुठलेही कृत्य िोषास्पि ठरण्यास कारिीभतू ठरिारे अज्ञान हे नदचतक पसंतीमध्ये [म्हिजेच 

अंचतम साध्याचंी चनवड (पहा ३·२ मधील पचहली तळटॉीप)] व्यक् त होिारे अज्ञान नव्हे. (अशा प्रकारचे अज्ञान िुराचरिास 
कारिीभतू ठरते)- म्हिजेच मला असे म्हिावयाचे आहे की अशा प्रकारचे अज्ञान हे सवससामान्य अज्ञान 
नसते, (कारि त्यामुळे मािसे िोषास्पि ठरतात), परंतु चवशषे अज्ञान असते, म्हिजेच त्या कृत्याशी 
संबचंधत असलेल्या चवचशष्ट पचरस्स्थतीचे आचि चवचशष्ट व्यस्क् तचवषयीचे अज्ञान; तंव्हा ह्या बाबतीत घडलेल्या 
कृत्याचंवषयी िया वकवा क्मा केली जाते; कारि अशा प्रकार्या कुठल्याही पचरस्स्थतीचे अज्ञान असतानंा 
कृत्य करिारा मनुष्ट्य जे कृत्य अनदस््छक चरत्याच करत असतो. 

 
तंव्हा अशा चवचशष्ट पचरस्स्थतीचे वकवा घटॉकाचें (Circumstances) स्वरूप आचि संख्या चनचश् चत 

करिे आवश्यक आहे ह्यातं संशय नाही. त्याचंा पुढीलप्रमािे चवचनिेश करण्यात आलेला आहे. १) कृत्य 
करिारा मनुष्ट्य २) घडिारे कृत्य ३) कृत्यामुळे पचरिाम झालेली गोष्ट [येथे ‘गोष्ट’ ह्या पिामध्ये व्यस्क् तंचा समावेश आहे.] 
वकवा त्या कृत्या्या टॉप्प्यामंधील गोष्ट; आचि कधी कधी खालील घटॉकाचंा सुध्िा चवचनिेश करायला हवा. 
४) साधन, उिा. ज्या उपकरिाने ते कृत्य घडले ते उपकरि. ५) कृत्यामुळे झालेला पचरिाम उिा. 
एखा्य ा मनुष्ट्याचा जीव वाचचविे, ६) ते कृत्य करण्याची पध्िती उिा. ते कृत्य हळूवारपिे झाले वकवा 
जोराने झाले!  

 
आता ह्या सवस घटॉकाचंवषयीचे अज्ञान, एखािा वडेा मनुष्ट्य सोडला तर; कुिालाही असिे शक्य 

नाही. उिा. : (१) कुठलाही मनुष्ट्य ते कृत्य करिाऱ्या कत्यनचवषयी अज्ञानातं असंूच शकत नाही;- कारि 
आपि स्वतः कोि आहोत ह्याची जािीव प्रत्येकाला असलीच पाचहजे. (२) परंतु आपि स्वतः काय करत 
आहोत ह्याचवषयी तो अज्ञानात असण्याची मा्र  शक्यता आहे. उिा. जंव्हा मािसे म्हितात, की “ते बोलत 
असतानंा त्यां् या तोंडून ती गोष्ट चटॉकन् चनसटॉली” वकवा “ती गोष्ट गुप् त ठेवायला हवी होती ह्याती त्यानंा 
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जािीव नव्हती”. ह्याचें चागंले उिाहरि म्हिजे अ ॅसचकलसने [चडमीटॉरवर कोसळलेल्या काहंी शोककारक प्रसंगाचवषयीचा 
गौप्यस्िोटॉ केल्याब्दलल अ ॅसचकलसला, अ ॅचरओपॅगससमोर आरोपी म्हिून उभे केले गेले, परंतु नंतर त्याला िोषमुक् त करण्यात आले. तंव्हा त्या्या 
तोंडचे वाक्य म्हिजे, “अचानक ते माझ्या चजभेवर आले होते.” आचि हेच वाक्य पुढे लोकप्रचसध्ि झाले. (Plato Republic 563c).] गुप् त 
रहस्याचंा स्िोटॉ केला : वकवा जसे कॅ टॉॅपल्टॉ खटॉल्यातंील आरोपीने जसे स्वपक् समथसनाथस साचंगतले,” 
मला िक् त ती तोि [मूळ पुस्तकामध्ये तोिेजवजी कॅ टॉॅपल्टॉ (catapult) हा शध ि योचजलेला आहे. कॅ टॉॅपल्टॉ हे प्राचीन काळातंील 
युध्िामध्ये, मोठमोठाले िगड िेकण्यासाठी, तसेच बाि, असे्र याचंा श्र ुपक्ावर जलिगतीने मारा करण्यासाठी उपयोगात आिले जािारे एक 
तोिेसारखे यं्र .] कशी चालवायची हे त्याला िाखवायचे होते, परंतु अचानक चतचा चाप सुटॉल्याने त्याचा प्राि 
गेला. (३) चशवाय जसे मेरोप [युचरपाईड्या गहाळ झालेल्या ‘के्रसिाँटेॉस’ ह्या नाटॉकामध्ये, आपल्या स्वतः्या मुलाचा खून झालेला 
आहे अशा गदरसमजूतीमुळे, मेरोप आपल्या पोटॉ्या मुलाला खुनी म्हिून ठार मारिार असते. परंतु खून करण्या्या जनवेळी चतला आपल्या मुलाची 
ओळख पटॉते. ह्या युचरपाईड्या के्रसिाँन्टेॉस चवषयी अ ॅचरस्टॉटटॉलने आपल्या काव्यशास्त्रामध्ये (Poetics) उल् लेख केलेला आहे.] समजते, 
त्याप्रमािे एखा्य ा मनुष्ट्याचा, आपल्या स्वतःचा मुलगाच आपला श्र  ू आहे असा चवपरीत ग्रह होण्याची 
शक्यता असते (४) वकवा एखािा मनुष्ट्य म्यानातं बध्ि असलेली तलवार न घेता चुकून नागवी तलवारच 
हातातं घेईल. वकवा एखा्य ा जड िगडाला प्युचमस [‘प्युचमस नावाचा िगड हा ज्वालाग्राही पवसता्या आसपास होतो. लाकूड 
काचं, स्लेटॉ, हस्तीिंत, संगमरवरी िगड आचि धातूचे पिाथस यासं चजल्हई िेण्यास व त्वचा गुळगुळीत करण्यास ह्या िगडाचा उपयोग करतात.] 
िगड म्हिून चुकीची समजूत करून घेईल. (५) वकवा एखा्य ाचा जीव वाचचवण्या्या हेतूने चुकीचे औषध 
त्याला चिल्यामुळे, िुसरा एखािा मािूस त्या्या मृत्यलूा सुध्िा कारिीभतू होऊ शकेल. (६) वकवा एखा्य ा 
मोकळ्या मल् लयुध्िामध्ये, (Loose Wrestling) [ही एक प्रकारची कुस्तीची पध्ित आहे. ह्या कुस्तीमध्ये प्रचतस्पधी िक् त 

एकमेकां् या हातानंा पकड घालत असतात.] एखा्य ा मनुष्ट्याचा केवळ हात पकडण्याजवजी त्याला मुष्टीयोध्िाप्रमािे 
जोराचा ठोसा सुध्िा त्याचा प्रचतस्पधी लगावण्याची शक्यता आहे. 

 
म्हिून आपल्या कृत्याशी समस्न्वत असलेल्या अशा प्रकार्या सवस चवचशष्ट घटॉकाचंवषयी आपिास 

अज्ञान असण्याची शक्यता आहे; जो मनुष्ट्य ह्यापदकी कुठल्याही पचरस्स्थती चवषयीचे अज्ञान असतानंा एखािे 
कृत्य करतो, तेव्हा ंते कृत्य त्याने अनदस््छकचरत्या केले, असे समजले जाते; आचि चवशषेतः त्यापदकी अत्यंत 
मह्वा्या घटॉकाचंवषयी जर का ंतो अज्ञानातं असेल, तर त्याचे ते कृत्य सामान्यतः अनदस््छक ठरते; आचि 
सवनत मह्वा्या चवचशष्ट पचरस्स्थतीजन्य गोष्टी म्हिजे, (१) आपि करत असलेल्या कृत्याचे स्वरूप, आचि 
(२) त्या कृत्यामुळे होिारे पचरिाम [बहुधा येथे संकस्ल्पत पचरिाम अचभपे्रत आहेत परंतु प्रत्यक् पचरिामाचवषयीच कृत्य करिारा मनुष्ट्य 

अज्ञानी असु शकतो.]. 
 
तेव्हा अज्ञानाचे वकवा अजािपिाचे स्वुवप हे असे आहे; आचि “एखािे कृत्य अज्ञानाने केल्याब्दलल 

मनुष्ट्याला जर का ं िुःख आचि पश् चात्ताप होत असेल तर त्याचे ते कृत्य अनदस््छक ठरते” ह्या आपल्या 
चवधानाचे हे स्वुवप समथसन करते. 

 
परंतु एखािे कृत्य बळजबरीमुळे वकवा खऱ्या अज्ञानाने घडल्यामुळे ते कृत्य अनदस््छक असते, हे 

आपिास आता अनुभवाने समजल्यामुळे, आपि असे अनुमान काढू शकतो की, ज्या कृत्याचे आचिकारि ते 
कृत्य करिाऱ्या मनुष्ट्यामध्ये अंतभूसत असते, आचि ते कृत्य करतानंा त्या कत्यनला त्या्या कृत्याशी संबचंधत 
असलेल्या चवचशष्ट पचरस्स्थती चवषयीचे ज्ञान असते, अशा प्रकारचे कृत्यच स्वदस््छक असते. आचि मला 
असेही वाटॉते की, रागा्या आवशेातं वकवा लालसेमुळे घडिारी कृत्ये अनदस््छक असतात असे म्हििे 
किाचचत् चुकीचे असाव.े [क्रोध आचि वासना ह्याबरोबर अज्ञानाची जोड असली म्हिजे चुकीचे कृत्य करण्यास मनुष्ट्य प्रवृत्त होतो.] 
तेव्हा असे जर का आपि प्रचतपािन केले. - (१) तर प्रथमतः कुठलीही वहस्र जनावरे वकवा लहान मुले 
स्वदस््छकचरत्या कृत्ये करतात असे आपिास म्हिताच येिार नाही. (२) िुसरे म्हिजे, आपल्या इ्छा-
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आकाकें्मुळे वकवा रागा्या भरात घडलेले कुठलेही कृत्य स्वदस््छक नसते कां? वकवा आपली महान कृत्येच 
स्वदस््छक असतात, आचि नीच कृत्ये अनदस््छक असतात? अथनत् हे चवभेिन असंबध्ि आहे ह्यातं संशयच 
नाही, कारि िोन्ही प्रकारची कृत्ये करिारा मनुष्ट्य हा एकच असतो. तरीही योग्य गोष्टीचे उ्दलीष्ट ठेवनू 
केलेली कृत्ये अनदस््छक असतात हेही म्हििे चततकेच चवरोधाभासात्मक आहे. आता काही बाबतीत राग 
येिे साहाचजकच आहे, आचि काही गोष्टींची आपल्याला इ्छा होिे सुध्िा यथाथस आहे. उिा. आरोग्य 
संपािन आचि ज्ञानसंपािन (३) चशवाय अनदस््छक कृत्ये िुःखिायक असतात असे आपिासं वाटॉते आचि 
आपल्या इ्छाचंी तृस्प् त करिारी कृत्ये आनंििायक (pleasant) असतात असे आपि समजत असतो. 
आचि चशवाय (४) जािूनबजूुन केलेली अचनष्ट कृत्ये आचि रागा्या आवशेातं केलेली अचनष्ट कृत्ये ह्या 
िोहोंमध्ये त्याचें अनदस््छक स्वुवप लक्ांत घेता असा कसला मोठा िरक आहे? प्रत्यक्ात ही िोन्ही प्रकारची 
कृत्ये टॉाळली पाचहजेत; आचि आपिासं असे सुध्िा ंवाटॉत असते की, आपल्या अचववकेी भावना (irrational 
feeling) ह्या आपल्या बुस्ध्िप्रमािेच (reason) मानवी स्वुवपाचा एक अंश होत; म्हिून रागा्या भरात 
वकवा इ्छा-आकाकें््या लालसेने, कुठल्याही मनुष्ट्याने केलेली कृत्ये ही मानवी [बुध्िी ही आपल्या भावनामंध्ये 
थोडेसे ुवपातंर करून ती आपल्या कृत्याचें स्वुवप काहंीसे बिलू शकते, आचि आपले प्रत्येक कृत्य आपल्या भावना वकवा वासनातूंनच उत्पनिध होत 
असते. आता भावना (आचि म्हिून पचरिामी पे्ररिेनुसार घडिारी चक्रया) ही आपली असते. आचि ती भावना म्हिजेच आपल्या चाचरत्र्याची चनष्ट्पचत्त 
असते आचि म्हिून त्या संबचंधचा िोष वकवा ठपका आपल्यावर येतो. तेव्हा ं ह्या भावनेचे स्वुवपातंर चवचारपूवसक पसंतीने केलेले असो, वकवा 
अटॉकळ बाधूंन केलेले असो म्हिजेच बुस्ध्ि पुरस्सर केलेले असो वा नसो, त्यासंबचंध्या गुििोषाबं्दलल आपि स्वतःच जबाबिार असतो.] 
स्वुवपाचीच असतात. म्हिून अशा कृत्यानंा ‘अनदस््छक’ म्हिजे असंबध्ि आहे. 

 

 ☐ ☐ ☐ 
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प्रकिि दुसिे 
 

नौविक सद गुि असे दशभवििाि की आपले कृत्य हे विचािपूिभक पसंिीनेच केले जािे   आवि 
आपल्या पसिंीचा विषय हा अगोदि केलेल्या विचाििेचा (deliberation) 

पवििाम असिो. 
 

आिा अ ॅविस्टॉटल ‘प्रोअेिेवसस’ [‘प्रोअेरेचसस’ ह्या शध िाचे भाषातंर करिं अत्यंत कचठि आहे. तंव्हा ह्या शध िाचे कधी कधी 
उ्दलीष्ठ (intention) संकल्पशक् ती (will) वकवा प्रयोजन (purpose) अशा प्रकारचे अथस होऊ शकतात. परंतु ह्या इथे बहुताशंी मी पसंती वकवा चनवड 
हा शध ि योचजला आहे. शध िव्यत्त्चतशास्त्रानुसार ह्या शध िाचा अथस “आपल्या पसंतीने केलेली चनवड” असा होतो.] (Proairesis) चे स्िरुप 
विचािाि घेि आहे. हा शब्द अ ॅविस्टॉटलने अंविम सादय (end) त्याचप्रमािे सादय साधन (means to an 
end) ह्या दोहोंची पसंिी (choice) ियक् ि किण्यासाठी योवजला आहे. मदययुगीन लॅवटन अथभ कथनामदये 
ह्या शब्दाचे भाषांिि इलेक् शीओनेने केलेले होिे िेिहा ‘प्रोअेिेसीस’ हा शब्द नेहमी विचािपूिभक केलेले कृत्यच 
गर्मभि किि आहे हे आपि दयानांि घेिले पावहजे. आवि मग अ ॅविस्टॉटलला काय यहिाियाचे आहे िे 
समजण्यास कवठि जािाि नाही. 

 
तंव्हा आता ं स्वदस््छक आचि अनदस््छक कृत्यामंधील चवशषे भेि िाखवनू झाले. आता आपिासं 

प्रोअेरेचसस वकवा चवचारपूवसक चनवड वकवा पसंती (deliberate choice) चे स्वुवप काळजीपूवसक तपासले 
पाचहजे [येथे अ ॅचरस्टॉटटॉल इ्छाशक् तीच्या (will) प्रचक्रयेची चचचकत्सा करत आहे. आचारातंील पयनयामंधून एखा्य ा कृत्याची चनवड करिे म्हिजे 
आपल्या इ्छा शक् ती्या चक्रयेनुसार एखािे कृत्य करिे तेव्हा ं ‘पसंती’ वकवा चनवड ही तेथे योचजलेली पिे, मागे स गुिाची आकाचरक व्याख्या 
करतानंा आलेलीच आहेत. (२-६) सध्या्या प्रकरिातं “साध्य साधनानंा चिष्ट” असे त्यानंा समजण्यात आलेले आहे. कृत्य करण्या्या वेळी 
संभाव्य पयनयी कृत्यामंधून एखा्य ा कृत्याची म्हिजेच जे कृत्य आपि इस््छलेले अंचतम साध्य चसध्िीस नेण्यास साहाय्य करेल असे वाटॉते अशा 
कृत्याची-आपि चनवड करतो. तथाचप इतर चठकािी (३·१ वकवा ६·१२) साध्या्या चनवडी संबधी ते पि योचजलेले आहे आचि तेथे त्याचा अथस उ्ेदलश 
(parpose) म्हिून घेता येऊ शकेल. परंतु ६·१३ मध्ये साध्य आचि साधने ह्या िोहोचा त्यातं समावेश आहे. (पहा ७-९ ) अ ॅचरस्टॉटटॉलने ह्या 
चवषयाला ६·२ मध्ये पुन्हा हात लावलेला आहे.] कारि आपली चनवड वकवा पसंती ही प्रत्यक्ातं स गुिाशंी अत्यंत 
चनकटॉतेने संबध्ि असते, असे चिसते. त्यामुळे आपले स्वभावधमस वकवा शील ओळखण्यासाठी आपल्या 
कृत्यापेंक्ाही आपली पसंती वकवा चनवड ही एक चागंली कसोटॉी आहे. 

 
आता आपली चनवड वकवा पसंती ही प्रत्यक्ातं एक स्वदस््छक कृचत आहे. परंतु ‘पसंती’ आचि 

‘स्वदस््छक’ ही िोन्ही पिे मा्र  समानाथसक नाहीत, कारि ‘स्वदस््छक’ ह्या पिाला व्यापक गुिाथस आहे. 
लहान मुले आचि जनावरे, मोठ्या मािसाप्रमािे स्वदस््छक कृत्य करण्यास समथस असतात, परंतु त्यां् यात 
चवचारपूवसक पसंतीची तेवढी कुवत नसते. आता आंकस्स्मकचरत्या केलेल्या कृत्यानंा सुध्िा स्वदस््छक कृत्ये 
म्हिता येते, परंतु त्यानंा चवचारपूवसक पसंतीने केलेली कृत्ये म्हिता येत नाही. 

 
आता अशा पसंतीचे तािात्म्य काहीजि (१) कामनेशी िाखचवतात, तर काहंी जि (२) आवगेाशी, 

काही जि (३) इ्छेशी, तर काही जि एक प्रकार्या (४) अचभप्रायाशी [म्हिजेच मत (opinion)] िाखचवतात 
परंतु ह्यापदकी कुठलाही चसध्िान्त आपली खा्र ी पटॉव ू शकत नाही. तेव्हा एकापाठोपाठ एक चसध्िान्त 
आपि चवचारात घेऊन बघूया (१) आता बुस्ध्िहीन जनावरामध्ये बुस्ध्िपूवसक वकवा चवचारपूवसक चनवड 
करण्याची क्मता नसते; त्यानंा कामनाचें तसेच वासनाचें सुध्िा वेिन हे होतच असते. स्वतःवर ताबा 
नसलेला असंयमी मनुष्ट्य सुध्िा कामनेनुसार कृत्य करतो पि पसंतीनुसार तो कृत्य करत नाही. परंतु ह्या 
उलटॉ संयमी मनुष्ट्य आपल्या कामनेनुसार कृत्य न करता चवचारपूवसक पसंतीने कृत्य करत असतो. चशवाय 
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आपली कामना (desire) आपल्या पसंती्या चवुवध्ि जाण्याची शक्यता असते, परंतु एक कामना िुसऱ्या 
कामने्या चवुवध्ि असू शकत नाही [म्हिजे एकाच वेळी आपिास िोन परस्पराचवुवध्ि कामनाचें वेिन होिे शक्य नसते. अथनत 
एकाच वेळी आपि िोन चवसंगत गोष्टींची इ्छा धुव शकतो. उिा. एकाच वेळी केक खाण्याची आचि केक चवकत घेण्याची कामना असू शकते. परंतु 
एकाच वेळी केक खाण्याची आचि न खाण्याची कामना असू शकत नाही. परंतु एखािी गोष्ट करण्याची आपि कामना धुवन सुध्िा ती गोष्ट न 
करण्याची चनवड कुव शकतो] आचि शवेटॉी, कामनेचे (वकवा चतटॉकाऱ्याचे) कमस (object) सुखिायक वकवा 
पीडािायक असू शकते, परंतु पसंतीचे कमस सुखिायकही नसते वकवा पीडािायकही नसते. [म्हिजेच चागंले 
वकवा वाईटॉ.] 

 
(२) ह्याही पेक्ा कमी अथनने आपली पंसती ही आपल्या आवगेासारखी असते आवगेाने केलेली 

कृत्ये ही चवचारपूवसक पसंतीनुसार केलेल्या कृत्याहूंन िारच वगेळ्या प्रकारची असतात. (३) चशवाय 
आपल्या पसंतीमध्ये आचि इ्छेमध्ये जरी साम्य वाटॉत असले तरी आपली पसंती म्हिजे इ्छा नव्हेच. 
कारि आपि कुठल्याही अशक्यप्राय गोष्टींची चवचारपूवसक चनवड करत नाही, उिा. एखा्य ा मनुष्ट्याने जर 
का ंएखा्य ा अशक्यप्राय गोष्टीची चनवड केली तर आपि त्याला मूखनत काढतो परंतु अशक्यप्राय गोष्टींची 
आपि इ्छा धुव शकतो. उिा. हजारो वष े जगण्याची आपि इ्छा बाळगू शकतो चशवाय आपल्या 
स्वतः्या प्रयत्नाने साध्य न होिाऱ्या एखा्य ा चनष्ट्कषनचवषयी आपि इ्छा धुव शकतो. उिा. एखा्य ा 
चवचशष्ट नटॉा्या [प्राचीन काळी ग्रीक नाटॉकाचंी चन्मती काही चवचशष्ट स्पधनमधून होत असे. आचि चवशषे लक्ात ठेवण्यासारखी गोष्ट म्हिजे 

ग्रीकमधील एका प्राचीन सुरवास्त्मकेमध्ये (Comedy) प्रत्यक् अशी स्पधन वकवा चचन नाटॉकुवपाने चलहीली गेली होती.] वकवा मल् ला्या 
यश प्रास्प् तब्दलल आपि इ्छा बाळगू शकतो. तथाचप स्वतः्या हातात नसिाऱ्या अशा गोवष्टची कुिीही 
चवचारपूवसक चनवड करत नाही. परंतु स्वतः्या प्रयत्नाने वकवा स्वतः्या कृत्याने साध्य होण्यासारख्या 
वाटॉिाऱ्या गोष्टींचीच तो चवचारपूवसक चनवड करत असतो. चशवाय आपि बहुधा साधनापेक्ा अंचतम 
साध्याचीच इ्छा बाळगत असतो, परंतु ते अंचतम साध्य साधण्याकचरता चनवड मा्र  साधनाचंी करत असतो 
उिा. चनरोगी बनण्याची आपि इ्छा बाळगत असतो, परंतु चनरोगी बनण्यासाठी आवश्यक असिाऱ्या 
गोष्टींचीच [म्हिजे स्व्हटॉटचमन, टॉटचनक, व्यायाम, सकस अनिध इ.] आपि चनवड करत असतो, तसेच सुखी बनण्याची 
आपली इ्छा असते, आचि ‘इ्छा’ हाच शध ि आपि नेहमी ह्या संिभनत योजत असतो, परंतु आपि सुखी 
बनण्याची चनवड करत असतो, असे या बाबतीत म्हिजे बरोबर चिसत नाही, कारि सामान्यतः आपली 
चनवड ही आपल्या हातात असलेल्या, वकवा आपिासं साध्य असिाऱ्या गोष्टींशीच संबंचधत असते. 

 
(४) तसंच सामान्यतः आपली चनवड म्हिजे आपला अचभप्रायही असू शकत नाही. आता ं असे 

चिसते कीं कुठल्याही गोष्टीब्दलल अचभप्राय बाळगता ं येिे शक्य आहे. उिा. आपिांस साध्य करता येऊ 
शकिाऱ्या गोष्टीब्दलल जशी आपली मते, अचभप्राय असतात, तसेच चचरंतन शाश् वत वकवा अशक्यप्राय गोष्टी 
चवजयीसुध्िा आपली मतं वकवा अचभप्राय असू शकतात आचि आपल्या अचभप्रायां्या सत्यते वुवन वकवा 
अयथाथस ते वुवनच (falsehood) त्यामधील चवशषे भेि आपि पडताळून पाहात असतो, परंतु त्यां् या 
चागंलेपिा वकवा वाईटॉपिानुसार आपि त्यामधील चवशषे भि ओळखत नाही तथाचप आपली चनवड मा्र  
चत्या चागंलेपिानुसार वकवा वाईटॉपिानुसार ओळखली जाते. म्हिून सामान्यताः कुिीही, आपली चनवड 
म्हिजेच आपला अचभप्राय असे प्रत्यक्ात चसध्ि कुवन िाखचवत नाही. तसेच कुठल्याही चववचक्त 
अभ्चरप्रायबरोबर [म्हिजे अमुक अमुक गोष्ट चागंली आहे असा चवश्वास िशसचविे वकवा चनष्ट्कशस काढिे आचि ती गोष्ट चमळचविे आपल्या 

कुवतीतले आहे असे मत असिे.] सुध्िा आपल्या चनवडीचे तािात्म्य िशसचवता येत नाही. कारि चागंल्या वकवा वाईटॉ 
गोष्टी चवषयीची आपली चनवड हीच आपले चाचरत्र्य ठरचवत असते, त्या गोष्टी चवषयी्या आपल्या मतानुसार 
आपले चाचरत्र्य ठरचवले जात नाही. एखा्य ा चागंल्या वकवा वाईटॉ गोष्टीचा स्वीकार करण्याची वकवा चतला 
सवसथा टॉाळण्याची आपि चनवड करतो; परंतु जंव्हा आपि एखा्य ा गोष्टी चवषयी मत प्रचतपािन करतो, 
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तेव्हा त्या गोष्टीचे स्वुवप काय, वकवा ती गोष्ट कुिासाठी चहतावह आहे आचि कुठल्या चरतीने ती िाय्य ाची 
आहे, [किाचचत हे वाक्य चनिोष करण्यासाठी, “कशा चरतीने ती गोष्ट साध्य करिे शक्य आहे”! असे म्हिायला हवे होते.] वगदरे 
गोष्टीचवषयी आपि आपली मते वकवा अचभप्राय िेत असतो, परंतु एखा्य ा गोष्टीचा स्वीकार करण्याबाबत 
वकवा ती गोष्ट टॉाळण्याबाबत आपि आपले मत वकवा अचभप्राय असंचिग्धपिे माडंत नाही, तसेच वस्तुतः 
जेव्हा आपि योग्य यथाथस गोष्टींची चनवड करतो, तेव्हा आपली चनवड वाखािली जाते. तसेच सम्यक् 
चरतीने प्रचतपािन केलेल्या अचभप्रायाचंी नेहमी स्तुचत केली जात असते. आचि अमुक गोष्टी चनचश् चतपिे 
चागंल्या आहेत असे जंव्हा आपिास समजते तंव्हाच आपि त्या गोष्टींची चनवड करतो; परंतु जेव्हा आपि 
एखा्य ा गोष्टी चवषयी आपले मत प्रचतपािन करतो तेव्हा त्या गोष्टीब्दलल्या यथाथसतेचे ज्ञान आपिासं 
असचंिग्धपिे ज्ञात असतेच असे नाही. चशवाय सवससामान्यतः असे समजले जाते की, ज्या मािसानंा 
एखा्य ा गोष्टीची चनवड उत्तम चरतीने करता येते, त्या मािसानंा एखा्य ा गोष्टीसंबधंी आपली मते वकवा 
अचभप्राय माडंता येतातच असे नाही. काही मािसाचंी मते वकवा अचभप्राय अचूक असतात, परंतु तरीही 
पापबुध्िीमुळे ती मािसे चुकी्या गोष्टींची चनवड करतात. तेव्हा कुठल्याही गोष्टीसंबधंीचे मत वकवा 
अचभप्राय हे त्या गोष्टीची चनवड करण्याअगोिरच काढले जातात का, त्या गोष्टी्या पसंतीबरोबर ठरचवले 
जातात; हे चततकेस मह्वाचे नाही; कारि येथे आपि ह्या गोष्टीचे अन्वषेि करत नसून, आपली चनवड ही 
आपल्या मतासारखीच असते का ह्याची चचकीत्सा करत आहोत. 

 
तेव्हा आतापयंत आपि केलेल्या चनवडी्या व्याखा जर का यथाथस नाहीत तर प्रोअेरेचसस 

(proairesis) वकवा चवचारपूवसक चनवडीची प्रजाचत आचि व्यव्छेिक गुि कोिते? [म्हिजेच त्या चनवडीचे स्वुवप 

आचि स्वभावधमस कोिते?] आता प्रत्यक्ात आपली चनवड ही स्वदस््छक कमन्या प्रजातीशी संबचंधत असते; परंतु 
प्रत्येक स्वदस््छक कमस काही चवचारपूवसक चनवड करून केलेले नसते. [म्हिजेच जसे आपि अगोिरच म्हटॉलेले आहे, की 
आपल्या पसंतीने चनवड करून केलेले प्रत्येक कृत्य स्वदस््छक असते, परंतु प्रत्येक स्वदस््छक कृत्य चनवड करून केलेले असत नाही.] 

 
तेव्हा किाचचत चनवडीचे वकवा पसंतीची व्याख्या आपिासं पुढील प्रमािे करता येऊ शकेल : 

आपली चनवड म्हिजे अगोिर चवचारचवमशस कुवन केलेले स्वदस््छक कृत्य होय, कारि कुठल्याही गोष्टीची 
चनवड करतानंा त्यामध्ये अनुमान आचि काही प्रमािात चवचाराचंी प्रचक्रया ग्भत असते. तंव्हा अशा प्रकारचे 
अगोिर केलेले पूवनपार चवचार (previous deliberation) हे (Proairton) (प्रोअेरटॉटन) ह्या एकाच शध िाने 
ध्वचनत असल्याचे चिसते. ह्याचा अथस इतर कुठलीही गोष्ट चनवडण्यापूवी चनवडलेली गोष्ट असा होऊ 
शकतो. 

 

☐ ☐ ☐ 
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प्रकिि विसिे 
 

विमशाचे [Deliberation : ह्याला विचाििा ककिा आलोचना असेही यहििा येईल.] स्िरुप आवि त्याचे उवद्दटी    आपली 
वनिड ही 

आपल्या कुििीमदये असिाऱ्या गोटी ींबद्दल जािून बुजून धिलेली 
कामना (desire) असिे. 

 
आता चवमशनसंबधंी काही प्रश्न आपि स्वतःला चवचारले पाचहजेत. तेव्हा प्रत्येक गोष्टीचवषयी मािसे 

चवमशस करत असतात का?- जगातील सवस गोष्टी आपल्या चवमशनचे संभाव्य चवषयी (objects) असू शकतात 
का?- वकवा काही गोष्टी अशा सुध्िा असतात की त्याचवषयी चवमशस करिेच मुळी अशक्यप्राय असते? तेव्हा 
“चवमशनचा चवषय” हे पि योचजतानंा, एखा्य ा वडेा वकवा मूखस मनुष्ट्य ज्या गोष्टीचवषयी चवमशस करतो त्या 
गोष्टींना हे पि योचजता कामा नये, परंतु एखािा सुज्ञ मनुष्ट्य ज्या गोष्टीचवषयी चवमशस करेल अशाच गोष्टींना हे 
पि योचजले पाचहजे. 

 
तेव्हा अथनतच चचरंतन वकवा शाश् वत (eternal) [ह्या ं पिामध्ये अचवकारीपिा (immutability) वकवा अक्रत्व ह्या 

संकल्पनेचा सुध्िा समावेश आहे.] गोष्टीसंबधंी कुिीही चवमशस करत नाही. उिा. खगोलीय प्रिाली वकवा चौरसा्या 
किस आचि बाजंूची अपचरमेयता [चौरसाचा किस आचि बाजू अपचरमेय असतात. उिा. चौरसाची बाजू = ‘अ’ असे गचृहत धरले तर किस 

= √२. अ तेव्हा √२. कुठल्याही पचरचमत संख्येने व्यक् त करता येत नाही.] ह्यासंबधंी कुिीही आलोचना करत नाही. त्याचप्रमािे 
पचरवतसनीय, गचतशील गोष्टीं्या गचतची प्रचक्रया चनयचमतपिे होत असेल, (मग त्या प्रचक्रयेचे कारि त्यां् या 
अस्स्तत्वाची अपचरहायसता असो वकवा चनसगस [येथे आचि ह्यापुढील पचर्छेिातील मु्य ामध्ये ‘अपचरहायसता’ हे पि अचेतन 
चवश् वातंील नदस्गक चनयम चनिेश करते, परंतु चनसगस वकवा वृध्चिचवषयक चनयम हे चेतन प्राण्याचे चनयमन करिाऱ्या नदस्गक चनयमाचंा चनिेश 
करतात. अ ॅचरस्टॉटटॉल्या मते ही कारकत्वे आचि त्याबरोबर मानवी प्रज्ञा आचि कलेची प्रचक्रया, (त्यां् या अचभकस्ल्पत िलाचंशवाय) ह्या िोहों्या 
परस्पर चक्रयेमुळे अनुच्दलष्ट आचि अचनयचमत घडामोडीं्या स्वुवपात काही चववचक्त उपिले (bye product) चनमनि होत असतात. ह्या चवषयी 
अ ॅचरस्टॉटटॉलने पुढे चवचार केलेला आहे. नदस्गक जगामंध्ये ह्यानंा अ ॅचरस्टॉटटॉलने स्वयंभव चन्मती (spontancous) असे म्हटॉलेले आहे. आचि 
मानवा्या चक्रयाशीलतेमुळे त्याने ह्या गोष्टीना नचशब वकवा प्रारध ध असे म्हटॉले आहे.] असो नाहीतर आिखी काही कारि असो), 
तर त्या गोष्टीचवषयी सुध्िा चवमशस केला जात नाही. उिा. अयनचिनाची (Solstices) आचि सुयोियाचंी 
चनसगसघटॉना, तसेच िुष्ट्काळ आचि पाऊसासारख्या अचनयचमत चनसगसघटॉना चवषयी सुध्िा चवमशस केला जात 
नाही. तसेच नचशबाने वकवा अकस्मात चनष्ट्पन् न होिाऱ्या गोष्टीचवषयी सुध्िा आपि चवमशस करत नाही. उिा. 
पुरलेले गुप् त धन सापडण्याचवषयी आपि चवमशस करत नाही. चशवाय समस्त मानवी व्यवहाराचंवषयीसुध्िा 
नेहमी चवमशस केला जात नाही. उिा. स्कायचथया ह्या राज्यासाठी सवोत्कृष्ट घटॉना कोिती, ह्या 
समस्येचवषयी कुठलाही स्पाटॉसन मािूस सहसा आलोचना करिार नाही. तेव्हा अशा प्रकार्या गोष्टीचवषयी 
आपि सहसा चवमशस करत नाही, ह्याचे प्रमुख कारि म्हिजे आपल्या स्वतः्या कारक्वामुळे ह्या गोष्टीवर 
काहीही पचरिाम होत नाही. परंतु ज्या गोष्टी आपल्या स्वतः्या कह्यात असतात, आचि आपल्या कृत्यामुंळे 
त्या गोष्टी चमळचविे आपिास शक्य असते, अशाच गोष्टीचवषयी आपि सामान्यतः चवमशस, आलोचना करत 
असतो, आचि प्रत्यक्ात िक् त एव्हढ्याचं गोष्टी अजूनही चवचारात घ्याय्या राचहलेल्या आहेत; कारि 
चनसगस, अपचरहायसता आचि नशीब ह्याचशवाय प्रज्ञा आचि मानवी कारक्व ह्यांची भर पडल्यामुळे सामान्यतः 
सवस स्वीकृत कारिाचंी संपूिस यािीच झालेली आहे असे म्हिायला हरकत नाही. तेव्हां सवस मािसे स्वतःला 
काय करता येिे शक्य आहे, ह्याचवषयी आपापल्या परीने आलोचना वकवा चवमशस करत असतात असे म्हटॉले 
पाचहजे. त्याचप्रमािे चवज्ञानासारख्या सम्यक् आचि पचरपूिस अशा चवषयामध्ये चवचारचवमशनला वावच नसतो. 
उिा. शुध्िलेखन घ्या. कारि ह्या बाबतीत एखा्य ा शध िाचे रूढ लेखन कसे करायला हव े ह्या चवषयी 
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आपिासं अचजबात संिेह नसतो. तंव्हा आपल्या कारक्वाने साध्य होऊ शकिाऱ्या गोष्टीचवषयीच, आपि 
नेहमी आलोचना, चवमशस करत असतो, पि नेहमी एकाच तऱ्हेने आपि आलोचना करत नाही. उिा. 
वद्य कीय शास्त्र आचि व्यापारातंील समस्याचंवषयी केला जािारा चवचार चवमशस; आचि मल् लचव्ेय ्या 
चशक्िापेक्ा नौकानयनाचवषयी आपि जास्त चवचारिा करत असतो, कारि नौकानयन शास्त्राचे अजूनही 
सम्यक् चनयम असिाऱ्या चवज्ञानात संपूिसतः ुवपातंर झालेले नाही. आचि इतर उ्य ोगां् या बाबतीतसुध्िा 
असेच आहे, आचि आपि शास्त्रापेंक्ा कले्या बाबतीत [शास्त्रापेंक्ा कले्या बाबतीत आपि जास्त वािचववाि करतो, कारि 

शास्त्राचंासंबधं अवश्य सत्य असिाऱ्या चवषयाशीच असतो, परंतु कलेचासंबंध नदचमचत्तक चवषयाशी असतो.] जास्त प्रमािात चवचारचवमशस 
करत असतो. कारि कले्या के््र ाचवषयी आपि जास्त अचनचश् चत असल्यामुळे त्याचवषयी मतचभनिधता 
होण्याची जास्त शक्यता असते. 

 
तंव्हा चवमशस वकवा चवचारिा ज्या बाबतीत केली जाते, त्या बाबतीत काहंी चववचक्त चनयम 

सामान्यतः बऱ्यापदकी लागू पडतात, परंतु त्याबाबतीत िलासंबंधी (result) भाकीत मा्र  करता येत नाही; 
म्हिजेच त्यामध्ये संचिग्धतेचा (uncertainly) मूलघटॉक अंतभूसत असतो, वकवा होिारा पचरिामच मुळी 
अचनचश् चत असतो; आचि ज्या बाबतीत आपिासं मह्वाचे चनिसय घ्यावयाचे असतात, त्यावळेी 
सल् लामसलतीसाठी आपि इतराचंी मित घेतो, कारि त्यावेळी आपल्या चनिसयशक् ती चवषयी आपिासं 
संिेह वाढत असतो. 

 
आचि आपि अंचतम साध्याचवषयी कधीही चवमशस करत नाही, परंतु साधनाचवषयी मा्र  नेहमी 

चवचारिा करत असतो. आता आपल्या रोग्याला बरे करावयाचे का नाही ह्याब्दलल कुठलाही डटक्टॉर 
चवचारचवमशस करत बसत नाही, तसेच कुठलाही वक् ता आपल्या श्रीतेमंडळीचे आपल्याला समाधान करता 
येईल का नाही ह्याब्दलल चवचारिा करत नाही तसेच कुठलाही राज्यकतन आपल्या स्वतःला उत्कृष्ट 
राज्यव्यवस्थेची घडी लावनू िेता येईल का ह्याचवषयी कधीही आलोचना करत नाही. त्याचप्रमािे कुठलाही 
मनुष्ट्य आपल्या व्यवसायामधील अंचतम साध्याचवषयी कधी चचन करत बसत नाही; ही मािसे अगोिर 
आपले ध्येय वकवा अंचतम साध्य ठरचवतात आचि नंतर ते ध्येय कसे आचि कुठल्या साधनानंी चसध्िीस नेता 
येईल ह्याचवषयी चवचार करतात. ते ध्येय साध्य करण्यासाठी, अनेक साधने जर का त्यानंा आढळली, तर 
त्यापदकी कुठल्या साधनानंी ते ध्येय तत्परतेने आचि सवोत्कृष्ट चरतीने साध्य करता येईल ह्या चवषयी पूिस 
चवचार करतात; जर का ते ध्येय िक् त एकाच साधनाने साधता येण्याजोगे असेल, तर त्या साधनाुारे ते 
ध्येय कसे चसध्िीस नेता येईल, तसेच त्या चववचक्त साधनाची प्रास्प् त कशी आचि कुठल्या उपायानंी करता 
येईल ह्यासंबंधी ते चवचारिा करतात; आचि अशी चवचारिा ते आ्य  कारि (first cause) येईपयंत करत 
असतात आचि हे आ्य  कारि त्यां् या आचवष्ट्करिा्या क्रमामधील अंचतम कारि असते. [तंव्हा आपि 
विसन केलेल्या पध्ितीनुसार चवमशस करिारा, मनुष्ट्य स्वतः चवमशस करतानंा, एखा्य ा भौचमचतक आकृतीचा 
अयायास करिाऱ्या गचित शास्त्रज्ञाप्रमािे [आता एखािी भौचमचतक आकृती जर का आपिासं काढावयाची असेल, तर आपि 
सुुववातीला त्या आकृचतला आपल्या मनातं काढतो, म्हिजेच ती आकृती तशी्या तशी आपि डोळ्यासमोर आितो नंतर त्या आकृचतमध्ये ग्भत 
असलेल्या मयनिा ओळखण्यासाठी, आपि त्या कस्ल्पत आकृतीचे चवश् लेषि करतो, आचि ही चवश् लेषिाची प्रचक्रया आपि एक चवचशष्ट आकृती 
काढता ंयेईपयंत चालू ठेवतो (म्हिजेच काही रेषा काढतो) आता ती आकृती कशी काढावयाची ते आपिासं अगोिरच ठाऊक असते.] आपल्या 
अन्वषेिा्या वकवा चवश् लेषिा्या प्रचक्रयेमध्ये गुंतलेला असतो. – अथनत् प्रत्येक अन्वषेि म्हिजे (उिा. 
गचितीय अन्वषेि) चवचारिा नव्हे, परंतु प्रत्येक चवचारिा मा्र  अन्वषेि असते. – आचि आपल्या 
चवश् लेषिातंील शवेटॉचा टॉप्पा हा त्या अन्वचेषत उ्ेदलश्या्या अंमलबजाविी्या प्रचक्रयेमधील पचहला टॉप्पा 
असतो.] आचि जर का त्यानंा अशक्यतेला तोंड ्य ावे लागिार असे वाटॉले; तर ती अशक्य कल्पना वकवा 
योजना ते सोडून िेतात. उिा. एखािा कारखाना वकवा धंिा सुरू करण्यासाठी त्यानंा पदशाची गरज 
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भासली आचि पदसे उभारण्याची साधने जर का त्यां् या जवळ नसतील तर ते त्या संपूिस प्रकल्पाचा नािच 
सोडून िेतात. परंतु ह्या उलटॉ तो प्रकल्प जर का त्यानंा ‘सुसाध्य’ करता येण्यासारखा वाटॉला, तर 
त्यासंबधंी ते पाऊल पुढे टॉाकण्यास सुुववात करतात. माझ्या मते, ‘सुसाध्य’ ह्या शध िाचा अथस, आपल्या 
स्वतः्या आचि आपल्या चम्र ां् या कतुसत्वशक् तीने जे काहंी चसध्िीस नेता येण्याजोगे असते ते, असा 
घ्यायला हवा, कारि ज्या गोष्टी आपि त्यां् या कतुसत्वशक् तीने करत असतो त्या गोष्टी आपि 
केल्यासारख्याच असतात, कारि त्यां् या कृत्याचें उत्पचत्तस्थान आपल्या स्वतःमध्येच असते. 

 
(आता कुठल्याही कलेचे अनुष्ठान करताना [हे पोटॉवाक्य पूवनपरी संिभननुसार ध्वनीत झालेले चिसते.]) कधीकधी 

कुठली उपकरिे वापरायला हवीत, आचि कशा तऱ्हेने त्या उपकरिाचंा वापर करायला हवा अशा 
प्रकार्या समस्या त्या कलावतंापुढे उयाया राहात असतात; त्याचप्रमािे इतर के््र ामंध्ये सुध्िा कधीकधी 
कुठली साधने उपयोगात आिली पाचहजेत. तर कधीकधी हातात असलेल्या साधनाचंा जास्तीतजास्त 
यथाथसपिे उपयोग कसा करून घेतला पाचहजे ह्या गोष्टी आपिासं चवचारात घ्यायलाच हव्यात. 

 
तेव्हा ंआता आपले चनष्ट्कशस पुन्हा ंमाडंावयाचे झाल्यास, असे चिसून येते की, मनुष्ट्य हाच त्या्या 

कृत्यां् या उ्पचत्तचे प्रभवकारि असतो. (Originating cause) आचि मनुष्ट्या्या कतृसत्वशस्क् त्या 
कुवतीमध्ये असिाऱ्या कृत्याचें अन्वषेि करिे, हा मानवी आलोचनेचा चवषय असतो. आचि आपल्या सवस 
कृत्याचें ध्येय हे त्या कृत्याचंशवाय वगेळे असे चवचशष्ट अंचतम साध्य साधण्याकडेच असते [ह्या चवधानामध्ये, आचि 
“जीवनाचे अंचतम साध्य सौख्य असते” ह्या चसध्िान्तामध्ये प्रत्यक्ातं चवसंगती चिसत नाही, कुठल्याही चागंल्या कृत्याची चनवड ही त्या 
कृत्याकचरताचं केली जात असते (२·४), कारि ते कृत्य महान असते (३·७). ह्या मुळे आपले अंचतम साध्य हे साधनां् या बाहेरील बाजूला असूच 
शकत नाही, सौख्य वकवा पचरपूिस जीवन हे अशा प्रकार्या कृत्याचें एक संपूिस िशसन असते, आचि ह्या िशसनाशी असिाऱ्या आपल्या कृत्यां् या 
संबधंानुसार, आपल्या प्रत्येक कृत्याचे खरे स्वुवप चनचश् चत केले जाते. तेव्हा ह्या अंचतम साध्याचे साध्य साधन म्हिून त्या कृत्याची केली गेलेली 
चनवड म्हिजे त्या कृत्याकचरताचं त्या चववचक्त कृत्याची केली गेलेली चनवड होय.] ह्यावरून असे चसध्ि होते की, आपि अंचतम 
साध्याचवषयी कधीही आलोचना करत नसून नेहमी साधनाचंवषयीच चवमशस, चवचारिा करत असतो. तसेच 
चववचक्त वस्तुस्स्थतीसंबंधी सुध्िा आपि कधी चवचारचवमशस करत नाही. उिा. जंव्हा आपिासं पाव चिसतो 
तेव्हा ंतो पाव आहे की नाही, वकवा तो पाव व्यवस्स्थतपिे भट्टीमध्ये भाजलेला आहे का नाही, वगदरे संबधंी 
आपि कधी चवचारिा करत नाही; कारि अशा प्रकार्या गोष्टी प्रत्यक् पाहून वकवा त्याचंी चव घेऊन प्रत्यक् 
संविेनाने ठरवाय्या असतात. काहंी चववचक्त वस्तुस्स्थतीपचलकडे आपल्या चवचारिेची झेप जाता कामा 
नये, नाहीतर आपल्या चवचारिेला काहंी अंतच राहािार नाही, इतकेच नव्हे तर आपि कधी चनष्ट्कषनवरही 
येऊ शकिार नाही. 

 
आता ज्या गोष्टीचवषयी आपि चवमशस, चवचारिा करतो, आचि ज्या गोष्टीची आपि चनवड करतो ती 

गोष्ट एकाच स्वुवपाची असते. ह्यात िरक इतकाच की जेव्हा ं एखा्य ा गोष्टीची चनवड केली जाते, जंव्हा 
अगोिरच ती गोष्ट प्राप् त करण्याचे चनचश् चत झालेले असते, कारि आपल्या पसंतीने झालेल्या चवचारिेनुसार 
त्या गोष्टीची चनवड आपि केलेली असते. ज्या क्िी आपल्या एखा्य ा कृत्याचें आचिकारि आपल्या 
स्वतःमध्ये आढळते :– म्हिजेच आपल्या प्रबल [म्हिजेच बुस्ध्ि वकवा तकस शक् ती, ही बुस्ध्ि वकवा तकस शक् ती एखा्य ा मनुष्ट्या्या 
कायन्या ुवपरेषेची चनवड करत असते. उिा. होमर्या महाकाव्यातंील सम्राटॉाने आपल्या साम्राज्यासाठी जशी राजनीचतची चनवड केली तशी.] 
वकवा बुस्ध्िगम्य भागामध्ये आढळते – त्याक्िी ते कृत्य कसे करावे ह्या संबधंी आपि चवमशस करत बसत 
नाही, कारि आपला हाच बुस्ध्िगम्य भाग कुठल्याही गोष्टीची चवचारपूवसक चनवड करत असतो. ह्याचे 
उत्कृष्ट उिाहरि म्हिजे होमर्या महाकाव्यातं [ह्यासाठी होमर ॥ ii ६६, (पोपचे भाषातंर) पहा. 
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“the assembly placed, the king of man expressed the counsel labring in his artful breast frienads and Confederation! 
with atlemtive ear r Receive my wasds, and wedit what you hear” 

  
हे अ ॅचरस्टॉटटॉलने चिलेले उिाहरि येथे आपिास प्लेटॉो्या मनोचवषयक उपपचत्तची आठवि कुवन िेते. कारि जरी सम्राटॉानंा राज्य 

करण्याचा आचि सल् ला िेण्याचा िदवी हक् क होता, असे त्या काळात मानले जात असे, तरीही आत्म्या्या वृध्चिगम्य भागाची तो सम्राटॉाशंी तुलना 
करत आहे, आचि आत्म्या्या वां् छात्मक भागाचा संबधं तो सवससामान्य नागचरकांशी िशसचवत आहे. कारि सवससामान्य नागचरकाचें कतसव्य िक् त 
जकून घेिे आचि आज्ञा पालन करिे इतकेच असते.] केलेले प्राचीन राज्यव्यवस्थेचे विसन : त्या काळातील सम्राटॉ, त्यानंी 
स्वीकारलेल्या चनिसयाचंी िवंडी चपटॉवनू, लोकानंा जाचहरपिे कळचवत होते. 

 
म्हिून जंव्हा आपि एखा्य ा गोष्टीची चनवड करतो, तेव्हा ती गोष्ट आपल्या कुवतीमध्ये असेल तरच 

त्या गोष्टीची आपि चनवड करत असतो, तसेच आपल्या चवचारचवमशन्या चनष्ट्पचत्तनुसार आपि त्या गोष्टीची 
इ्छा बाळगलेली असते. तेव्हा ं ‘प्रोअ ेरेचसस’ (Proairesis) वकवा चनवड म्हिजे आपल्या कुवतीमध्ये 
असिाऱ्या गोष्टींची चवचारपूवसक, जािूनबुजून बाळगलेली इ्छा”! असे आपि म्हिू शकतो; कारि प्रथमतः 
आपि चवमशस, चवचारिा करतो, नंतर (ती गोष्ट) पसंत करतो आचि शवेटॉी आपल्या चवचार-चवमशन्या 
चनष्ट्पचत्तनुसार आपि आपल्या इ्छा आकाकं्ा पक्क्या करत असतो. 

 
तंव्हा आपि रेखाटॉलेले हे विसन, आपल्या ‘पसंतीची’ वकवा ‘चनवडीची’ ुवपरेषा म्हिून, आचि 

चत्या उ्ेदलश्याचे स्वुवप म्हिून, तसेच आपल्या चनवडीचा संबंध नेहमी ‘अंचतम साध्य’ साधिाऱ्या साधनाशंी 
येतो ह्या वस्तुस्स्थती्या स्वुवपाचे यथाथस िशसन म्हिून उपयोगात येऊ शकेल. 

 

☐ ☐ ☐ 
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प्रकिि चौथे 
 

बुध्ददगयय इ्छेचे उदे्दश अंविम सादय असिे, यहिजेच शे्रयित्ि 
ककिा भासमान वहि असिे. 

 
िेिहा आपि साधनांची वनिड करुनच अंविम सादय सफल होण्याची इ्छा, आकांिा बाळगि 

असिो, आिा जेिहा आपि एखाद्या सादयाची इ्छा धििो यहिजे प्रत्यिाि काय कििो? सामान्यिह 
सांगाियाचे ााल्यास, आपि चांगल्याचीच, श्रेयित्िाचीच (the good) इ्छा कििो. िेिहा आिा प्रन 
असा आहे की आपि िस्िुिह चांगल्या असिाऱ्या गोटी ींची इ्छा धििो, का केिळ आपिांस चांगल्या 
िाटिाऱ्या ककिा चांगल्या वदसिाऱ्या गोटी ींना इध््छिो? 

 
चनवड आचि इ्छा ह्यामधील चवशषे भेि पाहू जाता, आपल्या इ्छा ह्या अंचतम साध्यासाठीच केल्या 

जात असतात, असे मी अगोिरच [पहा प्रकरि िुसरे.] म्हटॉले आहे. ह्या चवषयी िोन प्रकारचे दृष्टीकोन 
अस्स्तत्वात आहेत. 

 
(१) काही असे प्रचतपािन करतात की वास्तव-श्रेयतत्वाचीच नेहमी इ्छा केली जात असते. 
 
(२) काहींना असे वाटॉते की, जे जे काही चहतकारक, कल्यािमय असे भासते, अशाचीच इ्छा 

केली जाते. 
 
(१) तथाचप, ‘वास्तव श्रेयतत्वाचीच नेहमी इ्छा [ग्रीक भाषेमधील शास्ध िक, चवशषेिां् या वळिामधील स्वाभाचवक 

संचिग्धतेमुळे, ‘कुठल्या गोष्टींची इ्छा धरली जाते’ आचि ‘कुठल्या गोष्टींची इ्छा धरिे आवश्यक आहे’ ह्या िरम्यान थोडासा गोंधळ उडण्याची 
शक्यता आहे. उिा. इस््छत आचि इस््छण्या जोगी ह्यामध्ये जसा उडतो तसा. ही अडचि प्रमुखता ग्रीक तत्वज्ञां् या व्यथी भाषिामुळे उ भवलेली 
आहे. परंतु मूलभतू चवषयासंबचंधचा प्रश्न शवेटॉी तळाशी उरतोच, म्हिजे सवससामान्य असे स्वाभाचवक मानवी प्रकृचतस्वभाव अस्स्तत्वातं आहेत का? 
जसं आपि म्हितो “अशा प्रकारचे जीवन हे मनुष्ट्याचे खरे जीवन असते”] बाळगली जाते’, असे जे काही लोक म्हितात, 
त्यानंा शवेटॉी अशा चनष्ट्कषनवर यावे लागते, की ज्यावेळी एकािा मनुष्ट्य एखा्य ा अंचतम साध्याची चुकीने 
चनवड करतो, त्यावळेी त्याने धरलेली इ्छा ही प्रत्यक्ात त्या उ्ेदलशाने धरलेली इ्छाच नसते. कारि 
त्यां् या मते िक् त चागंल्या गोष्टींचीच नेहमी इ्छा धरली जाते, परंतु प्रत्यक्ातं असंही घडू शकते, की 
एखािा मनुष्ट्य एखा्य ा वाईटॉ गोष्टीची सुध्िा इ्छा धुव शकतो. 

 
(२) उलटॉपक्ी, जी मािसे असे प्रचतपािन करतात, की ‘जे जे काहंी चागंले, चहतकारक असे 

वाटॉते अशाचीच नेहमी इ्छा केली जाते’, त्यानंा शवेटॉी असे मान्य करावचे लागते, की नदस्गकचरत्या 
इस््छली जािारी अशी वस्तू मुळी अस्स्तत्वातंच नाही. तेव्हा प्रत्येक मनुष्ट्याला व्यस्क् तशः जी गोष्ट चहतकारक 
वाटॉते अशा गोष्टीचीच तो इ्छा धरत असतो. तथाचप ‘चहत (Good) म्हिजे काय’, ह्या चवषयी वगेवगेळ्या 
मािसाचें वेगवगेळे आचि कधी कधी तर अत्यंत चवुवध्ि प्रकारचे असे दृष्टीकोन असंू शकतात. 

 
तेव्हा हे िोन्ही दृष्टीकोन जर का असमाधान कारक असतील, तर किाचचत आपिासं असे म्हिावे 

लागेल, की जो पयंत वदयस्क् तक घटॉक उ भवत नाहंी तोपयंत, यथाथस आचि चनरपेक् बुस्ध्िने ज्याची इ्छा 
धरली जाते. ते श्रेयस् चहत असते, परंतु ज्यावळेी तो वदयस्क् तक घटॉक उ भवतो त्यावळेी प्रत्येक मनुष्ट्याला 
जे जे व्यस्क् तशः चहतकारक असे वाटॉते, त्याच गोष्टींची तो इ्छा धरत असतो. आचि तद् नुुवप चागंला मनुष्ट्य 
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खरोखरच चागंल्या गोष्टींची इ्छा करत असतो, परंतु वाईटॉ मनुष्ट्य मा्र  त्याला मोचहत करिाऱ्या 
कुठल्याही गोष्टींची इ्छा धरतो. (शारीचरक प्याचंा चवचार केल्यास, एका्य ा धडधाकटॉ मनुष्ट्याला 
खरोखरचं आरोग्य कारक अनिध त्या्या प्रकृचतकचरता उत्तम वाटॉते, परंतु एखा्य ा नरम प्रकृचत्या मनुष्ट्याला 
िुसऱ्या प्रकारचे प्य आरोग्य वधसक असंू शकते आचि अगिी असेच चनष्ट्कषस आंबटॉ वकवा गोड वकवा चतखटॉ 
वकवा गरम इ. पिाथांचा अनुभव घेतला असता चनिशसनास येतात). त्यामुळे प्रत्येक नदचतक समस्येमध्ये 
सत्यत्वाचवषयीचा सद् गुिी मनुष्ट्याचा दृष्टीकोन वास्तव सत्याशीच अन्वय साधत असतो, म्हिून सद् गुिी 
मनुष्ट्य प्रत्येक गोष्टीचे तंतोतंत पिे गुििोषचववचेना कुव शकतो. मनुष्ट्या्या मनःप्रवृत्ती्या प्रत्येक अवस्थेशी 
अनुुवप असा-उिात्त आचि सुखिायक गोष्टीचवषयी प्रत्येका्या मनाचा एक श् वास असा चववचक्त साचंा 
बनलेला असतो, आचि प्रमुखतः सद् गुिी मनुष्ट्य आपल्या नदचतक आचारां् या प्रत्येक के््र ात सत्याचे 
अवलोकन करिा्या बाबतीत इतराहून श्रेष्ठ ठरतो. म्हिजेच जे जे काही उिात्त आचि सुखयुक् त असते 
त्या बाबतीत सद् गुिी मुनष्ट्य हा मानिंड आचि प्रमािभतू ठरतो. 

 
तंव्हा असे चिसते, की बरेचसे लोक सुखा्या लालसेला बळी पडल्यामुळे बहकावले जातात, 

कारि त्यानंा जे चागंले वाटॉते, ते प्रत्यक्ात चहतकारक नसते. त्यामुळे त्यानंा जे काही सुखकारक वाटॉते 
त्याचीच ते श्रेयतत्व म्हिून चनवड करतात, आचि अपायकारक म्हिून िुःखाची ते टॉाळाटॉाळ करतात. 

 

☐ ☐ ☐ 
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प्रकिि पाचिे 
 

चांगल्या ककिा िाईट कृत्यांबद्दल आपि स्ििह जबाबदाि असिो. 
यहिजेच सद् गुि आवि दुगुभि हे स्िैध््छक असिाि [सद गुिां् या िसेच दुगुभिां् या बाबिीि अन्िेषि किण्यास उत्तजेन 
देिािा “इ्छास्िािंत्र्य” (freedom of the will) हा अत्यिं महत्त्िाचा असा विषय आहे. कािि जिी ग्रीक ित्ि्ानंी सद् गुि हे स्िैध््छक असिाि, 
असें मान्य केले होिे, ििीही सॉके्रवटसने असें प्रविपादन केलेले आहे की दुगुभि मात्र अनैध््छक असिाि. िेिहा ह्या विषयाचा लक्ष्यपूिभक अभ्यास 
किण्यासाठी, िाचकानंी ‘वबशप बटलिचे उपमान’ (Bulteis Analogy) भाग पवहला प्रकिि ४ थे िसेच ‘मानिाची स्िभािप्रकृवि’ ह्या विषयीचा 

त्याचा उपदेश िाचिे सुददा आियक आहे.] 

 
िेिहा आिा असा प्रन आपल्या समोि उभा िाहािो की अशा वििीने नेहमी सद् गुिी िाहून सयय  

कमभ आपिास कििा येिे शक्य असिे का? ह्याचे उत्ति ‘होय’ असेच आहे. त्याचप्रमािे सदासिभकाळ 
दुगुभिी िाहािे सुददा आपल्याच हािाि असिे. 

 
तेव्हा असे जर असेल, तर आपल्या इ्छाचें उच्दलष्ट अंचतम साध्यच असते. आचि ह्या अंचतम 

साध्याला लागिारी साध्यसाधने ही आपल्या आलोचनेची आचि चनवडीची उच्दलष्टे असतात. ह्यावुवन असे 
स्पष्ट होते की ह्या साध्यसाधनाव्िारे घडिारी कृत्ये ही नेहमी चवचारपूवसक चनवड कुवनच केली जात 
असतात आचि म्हिून ती कृत्ये स्वदस््छक असतात. परंतु ज्या कृत्यामंध्ये सद् गुिाचे आचवष्ट्करि होत असते, 
त्या कृत्याचंा संबधं नेहमी साधनाशीच [प्रत्येक सिाचारी कृत्याची इ्छा आचि चनवड ही एखा्य ा चववचक्त सद् गुिाला मूतसस्वुवप 
िेण्यासाठीच केली जात असते. आचि चशवाय पचरपूिस आत्मसाक्ात्कारा्या प्राप् तीसाठी (म्हिजेच सौख्यानुभतूीसाठी) त्याचा एक अंश वकवा 
कारिभतू चवषय म्हिून आचि म्हिून त्याचे एक साध्य साधन म्हिून सिाचारी कृत्याचंी पुन्हा पुन्हा इ्छा धरली जात असते.] येत असतो. 
म्हिून सद् गुि हे कायसकारि भावाने आपल्या स्वतःवर अवलंबनू असतात [म्हिजेच सद् गुि हे आपल्या स्वतः्या 

प्रयत्नानंी साध्य करता येऊ शकतात.] आचि िुगुसिाचें सुध्िा असेच असते, कारि जेव्हा आपि एखािे कृत्य करण्यास 
समथस असतो तेव्हा तं कृत्य करावयाचे टॉाळिे सुध्िा आपल्याच हातात असते, आचि ज्या बाबतीत आपि 
नकार िेण्यास समथस असतो त्या अथी त्याबाबतीत होकार िेण्याससुध्िा आपि चततकेच समथस असतो. 
म्हिून एखािे थोर वकवा सम्यक् कृत्य करिे चजतके आपल्या हातात असते चततकेच एखािे वनय वकवा 
चुकीचे कृत्य करिे सुध्िा आपल्याच हातात असते, त्याचप्रमािे एखािे थोर वकवा सम्यक् कृत्य करावयाचे 
टॉाळिे चजतके आपल्या हाती असते चततकेच वनय वकवा चुकीचे कृत्य करिे आपल्या हाती असते. परंतु 
जर का सम्यक् कृत्ये आचि अधम्यस कृत्ये करिे तसेच करावयाचे टॉाळिे आपल्या हाती असेल आचि आपि 
मागे पचहल्याप्रमािे [म्हिजेच िुसऱ्या प्रकरिातंील सहाव्या पचर्छेिामध्ये] सम्यक् वकवा अधम्यस कृत्ये केल्यानेच आपि 
सद् गुिी वकवा िुगुसिी घडत असता, असे जर का असेल, तर ह्यावुवन आपिासं असे अनुमान काढता 
येईल, की आपि स गुिी वकवा िुगुसिी बनावयाचे का नाही हे आपल्या स्वतःवरच अवलंबनू असते. 

 
तेव्हा “कुठलाही मनुष्ट्य स्वे् छेने वाईटॉ नसतो, तसेच कुठलाही मनुष्ट्य इ्छेचवुवध्ि कृताथस नसतो 

[किाचचत् हे शध ि सोलन्या तोंडचे असण्याची शक्यता आहे. ह्या संिभनमध्ये बसण्यासाठी मी ‘वाईटॉ’ असा शध ि वापरलेला आहे परंतु प्रत्यक्ांत 
मूळ गं्रथात त्याचा अथस िुःखी, कष्टी (wretched) असा आहे.]” हे चवधान जरी अधससत्य असले तरी ते अधे असत्यही आहे. : 
कुठलाही मनुष्ट्य स्वतः्या इ्छेचवुवध्ि सुखसंपनिध नसतो हे खरे आहे, परंतु िुष्टपिा अनदस््छक असतो हे 
मा्र  खोटेॉ आहे; नाहीतर आताच प्रचतपािन [म्हिजेच चतसऱ्या प्रकरिातंील सहाव्या पचर्छेिामध्ये] केलेल्या सत्यत्वािी 
आपिासं चवसंगती िशसवावी लागेल, आचि असे म्हिाव े लागेल, की ‘मनुष्ट्य प्रािी हा (जसा आपल्या 
मुलाचंा उत्पचत्तकतन आचि बाप असतो तसा) आपल्या स्वतः्या कृत्याचंा उत्पचत्तकतन आचि जनक नसतो’. 
परंतु मनुष्ट्य हा स्वतः्या कृत्याचंा चनमनता असतो, हे जर का प्रत्यक्ात आचवभूसत असेल, आचि आपल्या 
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कृत्याचें बीज आपल्या स्वतःमध्ये असिाऱ्या आचिकारिाचशवाय िुसऱ्या कुठल्याही आचिकारिामंध्ये 
आढळले नाही, तर ज्या कृत्याचें आचिकरि आपल्या स्वतःमध्ये अंतभूसत असते, ती कृत्ये आपल्या स्वतःवर 
अवलंबनू [म्हिजेच ती कृत्ये करिे वकवा न करिे हे आपल्या हातात असते.] असतात आचि म्हिून ती कृत्ये स्वदस््छक 
असतात. 

 
तेव्हा ह्या आपल्या अनुमानाला - मािसां् या खाजगी आयुष्ट्यातंील व्यवहारानंी तसंच 

चवचधस्थापकां् या कृचतने पुष्टी चिलेली आहे, कारि अचनष्ट गोष्टी करिाऱ्यानंा ते (चवधीस्थापक) चशक्ा आचि 
िंड ठोठावतात, (अथनत जर का ंते कृत्य जबरिस्तीमुळे वकवा अज्ञानाने केले गेले असेल, तर त्या कृत्य 
करिाऱ्या मनुष्ट्याला जबाबिार धरता येत नाही). तसेच महान कृत्ये करिाऱ्याचंा ते सन्मान करतात. 
पचहल्या बाबतीत त्याचंा हेतू वाईटॉ कृत्याचंी पुनः पुनरावृचत्त होऊ न िेिे हा असतो, आचि िुसऱ्या बाबतीत 
चागंल्या कृत्यानंा उते्तजन िेिे हा त्याचंा हेतू असतो. आता ज्या गोष्टी करिे आपल्या हातातं नसते, आचि 
(ज्या गोष्टी करिे ) आपखुशीचे नसते, त्या गोष्टी करण्यास आपल्याला कुिीही प्रोत्साहन िेत नाही. उिा. 
उष्ट्िता वकवा विेना वकवा भकू वकवा अशा प्रकार्या कुठल्याही गोष्टीचे संविेना आपिासं होऊच शकिार 
नाही. अशी आपली समजूत पटॉचविेच मुळी सवसथा चनरथसक असते, कारि काही झाली तरी ह्या गोष्टीं्या 
संविेना आपिास होतच असतात.  

 
वस्तुतः आपिासं असे सुध्िा आढळून येते, की जर का एखािा गुन्हा अज्ञानाने घडलेला असेल, 

तर त्या गुन्ह्याब्दलल सुध्िा चशक्ा होऊ शकते, कारि असा गुन्हा करिारा मनुष्ट्य जर का त्या्या त्या 
अज्ञानाब्दलल जबाबिार असेल तर तो चशके्स पा्र  ठरतो उिा. िाुव्या नशमेध्ये असतानंा केलेल्या 
गुन्ह्याब्दलल िुप्पटॉ िंड ठोठाचवला गेलेला आहे [चमचटॉलीनचा जुलमी राजा चपटॉॅकसला झालेले शासन (Pol. ॥ 1274 b 19).] 
कारि त्या गुन्ह्याचे आचिकारि त्या मनुष्ट्यामध्यंच होते, म्हिजेच िाुव चपऊन वझगिे तो टॉाळू शकला 
असता, आचि िाुवचा त्याला चढलेला कद ि हेच त्या्या अज्ञानाचे कारि होते [कारि िारू्या नशमेध्ये आपि काय 

करत आहोत ह्याचे भान त्याला त्यावेळी नसल्यामुळे त्या्या हातून तो गुन्हा घडला.] आता काही काय्य ां् या अज्ञानामुळे [म्हिजेच 

ते कायिे माचहत नसल्यामुळे] घडलेल्या गुन्ह्याबं्दलल सुध्िा मािसानंा चशक्ा केली जाते, कारि वास्तचवकतः अशा 
काय्य ाचे ज्ञान प्रत्येकाला असिे आवश्यक असते, आचि कुठल्याही अडचिी चशवाय त्यानंा ते जािता येिे 
शक्य असते. त्याचप्रमािे इतर बाबतीत अज्ञानामुळे घडिारे गुन्हे ही केवळ चनष्ट्काळजीपिाची चनष्ट्पचत्त 
असते असे मानले जाते आचि म्हिून अशा प्रकार्या गुन्ह्यानंा सुध्िा चशक्ा केली जाते, [“lgnorantia Juris nocet, 

ignorantia fucti non nocet” is a well-known axiom of Jurisb.— असे एका पुस्तकातं म्हटॉलेले आहे.] कारि अशा वळेी 
वास्तचवकतः गुन्हंगाराने अज्ञानी असता कामा नये, कारि त्या वळेी आपि काय करत आहोत वकवा खरी 
वस्तुस्स्थती काय आहे ह्याची खा्र ी कुवन घेिे त्याचे कतसव्य असते. 

 
ह्या बाबतीत एखािा आके्प घेऊ शकेल, की अशा प्रकारची तसिी घेिाऱ्यापंदकी किाचचत् तो 

मािूस नसेलही ह्याला आपले उत्तर असे आहे, की चनष्ट्काळजी चरतीने जीवन जगण्यामुळे प्राप् त झालेल्या 
त्यां् या बेचिकीर वृत्तीब्दलल ती मािसे स्वतःच जबाबिार असतात. उिा. जर का त्यानंी पुनःपुनः अधम्यस 
कमस करण्यातं वकवा िाुव चपण्यामध्ये आचि िुराचाराचंा [तकस शक् ती आचि आचवष्ट्करि ह्या गोष्टी आपिासं एका भयानक 
सत्याची जािीव करून िेतात. ते म्हिजे आपल्या इष्ट आचि अचनष्ट गोष्टींचवषयी्या नदचतक संवेिनावर, आपल्या कुकमांचा जबरिस्त पचरिाम होत 
असतो. तेव्हा ंह्या बाबतीत असा युक् तीवाि करता येईल, की अज्ञान हे नेहमी क्मापा्र च असायला हवे; परंतु ज्या आज्ञानाचे कारि स्वतः मनुष्ट्यचा 
असतो त्या अज्ञानाला क्मा करता येऊच शकत नाही. कारि अशा प्रकारचे अज्ञान जािूनबुजून केलेल्या कुकमांमुळे चनष्ट्पनिध झालेले असते. त्यामुळे 
नदचतक संवेिना moral sense चबघडतात (म्हिजेच नदचतक शहािपि चबघडते), हृिय िगडासारखे कठीि होते, सद्स चववेक बुध्िीचा नाश होतो 
आचि त्यामुळे काय्य ा्या अस्स्तत्वाब्दलल आंधळेपिा येतो; त्यामुळे उ् च, उिात्त, चागंल्या गोष्टी पाहाण्याची, करण्याची आपली शक् तीच नष्ट होते.] 
अचतरेक करण्यातं स्वतः्या वळेेचा उपव्यय केला तर ती मािसे अन्यायी वकवा व्यसनी बनतात, एका 
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चववचक्त तऱ्हेने सतत चक्रया करत राचहल्यामुळे त्याचंी त्या प्रकारची एक चवचशष्ट प्रकृचतच घडलेली असते. 
हे आपिास, जी मािसे काही चवचशष्ट स्पधन वकवा व्यसंग (pursuit) संपािन करण्यासाठी ज्या चरतीने 
स्वतःला वळि लावतात, त्यावुवन चिसून येते; अशी मािसे ज्या प्रकारचे अनुष्ठान सातत्याने करत 
असतात. म्हिून अशा प्रकारची कृचत पुनः पुनः केल्याने आपले चाचरत्र्य घडत जाते, म्हिजेस आपले 
चाचरत्र्य, वकवा शील हे आपल्या आचाराचें िळ (result) असते, आचि ही गोष्ट ज्या मनुष्ट्याला समजत 
नाहंी तो मनुष्ट्य पूिसपिे वडेा वकवा मुखस असला पाचहजे. परंतु एखािे चववचक्त कृत्य केल्यामुळे आपि स्वतः 
अन्यायी ठरिार आहोत त्याची जािीव असतांना, जर का त्या मनुष्ट्याने बुस्ध्ि पुरस्सर ते कृत्य केले, तर 
आपि त्याला स्वसंतोषाने अन्याय मागस पत्करलेला मनुष्ट्य (voluntarily unfurt) असे म्हिू शकतो. 

 
चशवाय जो मनुष्ट्य अन्यायाने वकवा चनचतभ्रष्टतेने कृत्ये करतो, त्या मनुष्ट्याची अन्यायी वकवा नीचतभ्रष्ट 

होण्याची इ्छा नसते असे म्हििे गदरवाजवी ठरेल. तथाचप जरी त्या मनुष्ट्याने अन्यायी आचि चनचतभ्रष्ट कृत्ये 
बिं करण्याची आचि चनतीवंत बनण्याची इ्छा बाळगली, तरी केवळ तशी इ्छा धरल्याने त्याला ते शक्य 
होत नाही. आता एका्य ा मनुष्ट्याला झालेला आजार स्वदस््छकही असू शकतो - म्हिजेच असंयमी जीवन 
जगल्यामुळे वकवा डटक्टॉरचा सल् ला न पाळल्यामुळे त्याने तो आजार जािूनबुजून ओढवनू घेतलेला असतो. 
त्यावळेी सुुववातीला त्याला तो आजार टॉाळता येऊ शकला असता, परंतु त्यावेळी त्या मनुष्ट्याने आपल्या 
तध येतीकडे िुलस क्ष्य केल्यामुळे, आता त्याला तशी संधी पुन्हा चमळिे शक्य नाही उिा. एकिा का ं आपि 
िगड िेकला, की नंतर तो परत चमळचविे आपिासं शक्य नसते, परंतु तरीसुध्िा तो पडलेला िगड 
उचलण्याब्दलल आचि िेकण्याब्दलल आपि स्वतःच जबाबिार असतो, म्हिजेच त्या कृत्याचे आचिकारि 
(origin) आपल्यामध्यंच होते. त्याचप्रमािे अन्यायी आचि व्यसनी मािसे तशा प्रकारची जीवनवृत्ती घडचविे 
सुुववातीला टॉाळू शकतात, आचि म्हिून ते स्वतः्या इ्छेने अन्यायी वकवा व्यसनी बनलेले असतात, 
तथाचप एकिा का ंते अन्यायी आचि व्यसनी बनले की नंतर त्याना त्यातून बाहेर पडिे शक्य नसते. 

 
आचि केवळ आपले आस्त्मक [ह्यानंाच आपि मानचसक िुगुसि वकवा नदचतक िुगुसि म्हिू शकतो.] िुगसिच (vices of 

the soul) स्वदस््छक नसतात, परंतु काही बाबतीत शारीचरक िोष सुध्िा चततकेच स्वदस््छक असतात आचि 
म्हिून त्यानंा आपि िोष िेतो. एखािा मनुष्ट्य जन्मतःच कुुवप असला तर त्याब्दलल त्याला कुिी िोष िेत 
नाही, परंतु व्यायामाकडे आचि आरोग्याकडे िुलस क्ष्य केल्यामुळे आलेल्या बेढबपिाला मा्र  आपि िोष 
िेतो, आचि असेच शारीचरक िौर्बल्य आचि पगुंत्वा्या बाबतीत आपिास वाटॉते एखािा मनुष्ट्य जन्मतःच 
जर का आंधळा असेल वकवा एखा्य ा अपघातामुळे वकवा आजारामुळे त्याला अंधत्व प्राप् त झाले असेल, तर 
त्याला कुिी िोष िेत नाही, पि उलटॉ त्याची कींव करावीशी वाटॉते, परंतु िाुवबाजीमुळे (tippling) वकवा 
बििद लीपिामुळे जर का ंत्याची दृष्टी गेली असेल, तर सवसच जि त्याला िोष िेतील. तंव्हा आता आपि 
पचहले की ज्या शारीचरक व्यंगाब्दलल आपि स्वतः जबाबिार असतो त्याब्दलल आपि स्वतःच िोषास्पि 
ठरतो. परंतु जी व्यंगे वकवा आजार टॉाळिे आपल्या हाताबाहेरचे असते त्याब्दलल आपि जबाबिारं असू 
शकत नाही, म्हिून त्याब्दलल आपिास िोष चिला जात नाही. तंव्हा असे जर असेल तर ह्यावरून असे 
चसध्ि होते, की िोषास पा्र  ठरिाऱ्या नदचतक अवगुिाबं्दलल सुध्िा आपि स्वतः जबाबिार असतो. 

 
परंतु समजा एखा्य ाने असे म्हटॉले : “जे काही चागंले चिसते अशा भासमान चहताचीच सवसजि 

इ्छा धरत असतात, परंतु त्या्या बाह्य स्वुवपाचे चनयमन ते करू शकत नाहीत:– प्रत्येक मनुष्ट्याची 
त्या्या अंचतम साध्याचवषयीची गभसधारिा, (conception) त्या्या स्वभावधमनने, त्या्या शीलानुसार 
चनचश् चत होत असते मग त्याचे ते चाचरत्र्य कसेही असो! म्हिून जरी आपल्या पचरकल्पनेनुसार [हा 
अ ॅचरस्टॉटटॉलचा दृष्टीकोन आहे आचि ह्याला एक कस्ल्पत हरकत घेिारा imaginary objector आव्हान िेत आहे. परंतु आपल्या पचर्छेिा्या 
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शवेटॉापयंत (म्हिजे अवतरि चचन्हानंी िशसचवलेल्या मु्य ापयंत) त्याचे आव्हान चटॉकू शकेल का हे अचनचश् चत आहे.] (hypothesis) प्रत्येक 
मनुष्ट्य एका अथी आपल्या नदचतक चचत्तप्रवृचत्तब्दलल जबाबिार असतो असे म्हटॉले, तरी तो मनुष्ट्य त्या अथी 
त्या्या श्रेयत्वा्या संकल्पनाब्दलल सुधा ंजबाबिार असतो असे म्हटॉले पाचहजे आचि ह्या उलटॉ जर का 
ही चसध्िान्त पचरकल्पना चुकीची असेल, तर कुठलाही मनुष्ट्य स्वतः्या अधम्यस (worng) कृत्याब्दलल 
जबाबिार असूच ंशकिार नाही. त्या्या सम्यक् साध्याचवषयी्या अज्ञानामुळे तो वाईटॉ कृत्ये करत असतो, 
कारि त्यावळेी त्याला असे वाटॉत असते की अशा प्रकारचे अधम्यस कृत्य केल्यामुळे त्याला ‘त्याचे सवो् च 
चहत’ साधता येऊ शकेल आचि त्या्या अंचतम साध्याचवषयी त्याने धरलेले उच्दलष्ट हे त्या्या स्वतः्या 
पसंतीचे नसते. [म्हिजे त्याने मनातं ज्या अंचतम साध्याची महत्वाकाकं्ा बाळगलेली असते ते साध्य (end).] म्हिून मनुष्ट्याला 
जन्मतःच नदचतक िूरदृष्टी (vision) असावी लागते, कारि त्यामुळे त्याला सम्यक् चरतीने तारतम्य करता 
येते तसेच खरोखरच चागंल्या असलेल्या गोष्टींची चनवड करता येते. अशा बाबतीत जन्मतःच चागंली 
चचत्तप्रवृचत्त असिाऱ्या मनुष्ट्याला ही िेिगी चनसगसतःच लाभलेली असते; आचि अशी िेिगी ही जगातील 
सवांत थोर आचि महत्तम ईश् वरी िेिगी असते. अशी मनःशक् ती आपल्याला कुिाकडून चमळवताही येत 
नाही आचि िुसऱ्याकडून चशकताही येत नाही; परंतु अशा प्रकारची जन्मतःच प्राप् त असलेली ही नदस्गक 
िेिगी जर का शवेटॉपयंत त्याच स्वुवपात त्या मनुष्ट्याने धारि केलेली असेल, तर ह्या बाबतीत त्या 
मनुष्ट्या्या चचत्तप्रवृचत्तची घडि पचरपूिसतः आचि खऱ्या अथनने उत्कृष्टं झालेली असते.” 

 
आता जर का ंही उपपचत्त यथाथस असेल तर सद् गुि हे अवगुिापेक्ा अचधक स्वदस््छक असतात, असे 

कसे म्हिता येऊं शकेल? कारि चागंल्या मािसाचें तसेच वाईटॉ मािसाचें अंचतम साध्याचवषयीचे दृष्टीकोन 
सारख्याच चरतीने चनचश् चत होत असतात, मग ते चनसगस प्रकृचतनुसार चनचश् चत होत असतील वकवा आिखी 
कुठल्या पध्ितीने चनचश् चत होत असतील! आचि त्याची सवस कृत्ये – मग ती कृत्ये कुठल्याही प्रकारची 
असोत – त्यानंी चनचश् चत केलेल्या अंचतम साध्याला धरूनच होत असतात. तेव्हा ंआपिासं खालील िोन 
चसध्िान्तापदकी एकाचा आधार घेिे भाग पडते. 

 
(१) मनुष्ट्याचा अंचतम साध्याचवषयीचा दृष्टीकोन, – मग तो कुठलाही असो – हा चनसगसित्त 

नसतो, परंतु अंशतः त्या मनुष्ट्या्या प्रकृचतने तो बनलेला असतो. – वकवा – (२) जरी त्याचे अंचतम साध्य 
हे चनसगननुसार चनचश् चत झाले, तरी सद् गुि हे स्वदस््छकच असतात कारि स्वतःचे अंचतम साध्य 
साधण्यासाठी चागंल्या, सद् गुिी मनुष्ट्या्या हातून घडिारी कृत्ये ही आपखुषीनेच घडलेली असतात. 
तंव्हा िोन्ही बाबतीत िुगुसि हे स गुिाइंतकेच स्वदस््छक असतात. कारि जरी िुगुसिी मनुष्ट्य हा अंचतम 
साध्याची चनवड करण्याबाबत स्वतं्र  नसला तरी चनिान चवचशष्ट कृत्ये करण्या्या बाबतीत तरी तो सद् गुिी 
मनुष्ट्याइतकाच स्वयंचसध्ि असतो. तेव्हा सद् गुि हे स्वदस््छक असतात असे जर का ंआपि म्हटॉले, (कारि 
प्रत्यक्ात आपल्या नदचतक चचत्तप्रवृचत्तची घडि बनचवण्यास, अंशतः आपि स्वतःच कारिीभतू असतो, आचि 
अशा प्रकारचे असिारे आपले चववचक्त चाचरत्र्य आपिास एखािे चववचक्त अंचतम साध्य चनचश् चत करण्यास 
भाग पाडत असते), तर आपले िुगुसि सुध्िा स्वदस््छकच असतात असे चवधान करायला हावे; कारि ज्या 
चरतीने स गुि हे स्वदस््छक असतात त्याच चरतीने िुगुसिही स्वदस््छक असतात. 

 
तेव्हा आता आपि सामान्यतः सद् गुिां् या स्वुवपाचवषयीचे ठळक मु्ेदल स्पष्ट केले म्हिजेच अगोिर 

आपि सद् गुिाचंी प्रजाचत (genus) िाखचवली (म्हिजे सद् गुि ही सुविस मध्याची अवस्था असते तसेच ती 
एक चववचक्त चचत्तप्रवृचत [पहा २ऱ्या पुस्तकातंील प्रकरिे ५ आचि ६.] असते), त्यानंतर आपि हे स्पष्ट केले की ज्या 
कृत्यामुंळे स गुिाचंी चन्मती होते अशीच कृत्ये आपिास करावयास लावण्याची सद् गुिाचंी स्वाभाचवकतः 



 

विषयानुक्रमविका 

व प्रवृचत्त असते [पहा २ऱ्या पुस्तकातंील प्रकरि २रे]; सद् गुि हे आपल्या स्वतःवरच अवलंबून असतात आचि म्हिून 
ते स्वदस््छक [पहा ३ऱ्या पुस्तकातंील प्रकरि ५व]े असतात; तसेच सम्यक् बुध्िी्या, तकस शक् ती्या पे्ररिेनेच ते 
आचरिात आिले जात असतात. [पहा २ऱ्या पुस्तकातंील प्रकरि २रे] 

 
परंतु आपली कृत्ये ज्या तऱ्हेने स्वदस््छक असतात, त्या तऱ्हेने आपल्या चचत्तप्रवृचत्त स्वदस््छक 

नसतात. आपल्या कृत्याचें चनयमन (control) अगिी सुुववातीपासून शवेटॉपयंत आपिासं करता ं येऊ 
शकते आचि प्रत्येक अवस्थेमध्ये आपि काय करत आहोत, ह्याची आपिास जािीव असते. उलटॉपक्ी 
आपल्या चचत्तप्रवृत्ती्या बाबतीत पाहू जाता, जरी आपिास सुुववातीला आपल्या चचत्तप्रवृचत्तचे चनयमन 
करता येऊ शकते, तरी आपल्या चचत्तप्रवृचत्तमध्ये क्रमाक्रमाने होिारी वाढ ही इंचद्रयातील असते. उिा. 
एखा्य ा रोगाची वाढ जशी आजारी मनुष्ट्या्या नकळत होत असते, तशीच आपल्या चचत्तप्रवृचत्तमध्ये क्रमशः 
होिारी वाढ आपिास नकळत होत असते. 

 
तंव्हा अशा चरतीने आपली अव्यक् त क्मता उपयोगात आिावयाची का नाही, हे आपल्यावरच 

अवलंबनू असल्यामुळे, त्यातून चनष्ट्पनिध होिारी स्वभावरचना (character) सुध्िा स्वदस््छकच असते. 
 
तंव्हा आपि एकेक सद् गुि चवचारात घेऊन, सद् गुिाचंी चचन पुन्हा कुवया, म्हिजेच प्रत्येक 

सद् गुिाचे स्वुवप, तसंच सद् गुिाचंा संबंध ज्या चवषयां् या वगनशी येतो ते चवषयवगस, (class of objects) 
आचि ज्या तऱ्हेने त्यां् याशी संबधं येतो ती तऱ्हा, आता ं आपि स्पष्ट कुवया आचि अशा स्पष्टीकरिामुळे 
चकती स गुि अस्स्तत्वात आहेत हे स्पष्ट होईल. 

 

☐ ☐ ☐ 
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प्रकिि सहािे 
 

धैयभ ( प्रकििे ६ िे ९( 
 

धैयाची ियाख्या   धैयाचा संबंध वभिी आवि आत्मवि िासा्या भािनांशी येिो – खऱ्या अथाने 
यहिाियाचे ााल्यास लढाईिील मृत्यु्या वभिीशी! 

 
आिा अ ॅविस्टॉटल सद गुिांचे आवि दुगुभिांचे ियापक असे वि लेषि किि आहे. ह्यामदये 

धार्ममकिा (piety) पवित्रिा (sanctity) आवि नम्रिा (humility) ह्या लािविक वि चन सद् गुिांचा 
समािेश केलेला नाही, कािि हे सद् गुि स्िायत्त आहेि असे अ ॅविस्टॉटल अवजबाि मानि नाही. िथावप, 
त्या्या वि लेषिाला सावहत्य यहिून लागिाऱ्या, नैविक भािना आवि सियी ह्यांना विवशटी  नाि देण्याचा 
िसेच त्याचे िगीकिि किण्याचा प्रयत्न अ ॅविस्टॉटलने केलेला आहे. आवि हे सावहत्य आपल्या प्रमािेच 
अ ॅविस्टॉटलला सुददा, ित्ििह सािखेच आहे. सद गुिी मािसाचे त्याने िेखाटलेले वचत्र हे पूिभपिे 
ओनेळखिां येण्याजोगे िसेच आपल्या पविचयाचे सुददा आहे. 

 
आता प्रथमतः आपि ‘धदयस’ हा स गुि चवचारात घेऊया :–  
 
चभती आचि आत्मचवश् वासाची पे्ररिा उत्पनिध करिाऱ्या पचरस्स्थतीमध्ये सुविसमध्याचे पालन करिारी 

आपली चचत्तप्रवृचत्त म्हिजे धदयस, हे आपि अगोिरच [म्हिजे २ ऱ्या पुस्तकातंील ७ व्या प्रकरिामध्ये.] स्पष्ट केले आहे. 
तेव्हा ज्या गोष्टींची आपिास चभती वाटॉते, त्या गोष्टी आपल्यामध्ये चभतीची पे्ररिा चनमनि करिाऱ्या 
असतात, हे उघड आहे. म्हिजेच सामान्यतः ह्या गोष्टी अचनष्ट असतात; म्हिून अचनष्टाची (evil) प्रत्याशा 
(anticipation) म्हिजे धदयस! अशी कधी कधी धदयनची व्याख्या केली जाते. आता सवस अचनष्ट गोष्टींची (evil 
things) आपिासं चभती वाटॉत असते, हे खरे आहे. उिा. मानहानी, गचरबी, रोगराई, चम्र हीनता, मृत्य ूइ. 
गोष्टींची आपिास चभती वाटॉते. परंतु धदयनचा ह्या सवस गोष्टींशी संबधं असतोच, असे कधी म्हटॉले जात नाही, 
कारि काहंी अचनष्ट गोष्टींना घाबरिे हे न्याय्य तसेच थोरपिाचे असते, आचि अशा गोष्टींना न घाबरिे हे 
नीचपिाने असते. उिा. मानहानी बेअबु्रला घाबरिारा मनुष्ट्य नम्र आचि सन्माननीय असतो; परंतु जो मनुष्ट्य 
स्वतः्या बेअबु्रला भीत नाही, तो बेशरम असतो. तरीही काही मािसे, अशा प्रकार्या मनुष्ट्याला कधी कधी 
धदर्यवान अशी उपमा िेतात, कारि धदयसवान पुुवष हा चनभसय असल्यामुळे, धदयसवान पुुवषामध्ये आचि बेशरम 
मािसामध्ये एक प्रकारचे साम्य आढळते. 

 
खरे म्हिजे गचरबीला वकवा चवकृचतला वकवा सामान्यतः स्वतः्या िुष्ट्कमनने (vice) चनष्ट्पनिध न 

झालेल्या तसेच स्वतः्या हाती नसलेल्या कुठल्याही अचनष्ट गोष्टीला घाबरिे योग्य नसते, यातं संशयच 
नाही. परंतु अशा अचनष्ट गोष्टींना न घाबरिाऱ्या मनुष्ट्याला धदयसवानही म्हिता येत नाही; (जरी 
साम्यानुमानाने अशा मािसाला ही संज्ञा योचजली तरी, तरी प्रत्यक्ातं तो धदयसवान नसतो.) कारि 
रिागंिावर नामिस (cowards) ठरिारी काहंी मािसे पदशा्या िेवीघेवी्या बाबतीत सढळ niberal 
असतात आचि अशा मािसानंा पदशा्या व्यवहारातं प्रचडं तोटॉा झाला तरी ते चनभसयतेने सहन करतात. 

 
तसेच आपल्या बायकामुलावंर होिाऱ्या अत्याचारानंा घाबरिाऱ्या मािसाला भेकड म्हिता येत 

नाही, वकवा असूया वगदरे सारख्या कुठल्याही गोष्टीं्या वाईटॉ पचरिामानंा चभिाऱ्या मनुष्ट्याला चभ्र ा म्हिता 
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येत नाही आचि चाबकाचे िटॉके बसतेवेळी चनभसयपिा िाखचविाऱ्या मनुष्ट्यालाही धदयसवान म्हिता ं येत 
नाही. [येथे ॲचरस्टॉटटॉल लॅसेडेमोचनयन काय्य ातंील कठोरता अप्रत्यक् चरतीने सुचचवत आहे.] 

 
तेव्हा खरेखुरे धदयस कुठल्या चभतीिायक गोष्टींचवषयी प्रकटॉ केले जाते? अथनत् महत्तम (Greatest) 

गोष्टीं्या बाबतीतच धदयस प्रकटॉ केले जाते असे मला वाटॉते, कारि भयानक संकटेॉ धीराने सहन करण्यात 
धदयसवान मािसापेक्ा िुसरा कुिी शूर महाभाग असेल असे मला वाटॉत नाही. आता सवांत महाभयानक गोष्ट 
म्हिजे मृत्यू; कारि त्यातंच मनुष्ट्याचा शवेटॉ होत असतो, आचि मृत मनुष्ट्यावर चागंले वकवा वाईटॉ 
गुिरण्याचा अचजबात संभव नसतो असे आपिासं वाटॉते. परंतु तरीही आपिासं म्हिाव ेलागेल की, साक्ात् 
मृत्य ूसमोर उभा ठाकला असतानंा सुध्िा प्रत्येक वळेी धदयस प्रकटॉ करण्यास संधी चमळतेच असे नाही. उिा. 
समुद्रात बुडून वकवा एखा्य ा भयानक रोगाला बळी पडून मृत्यूला सामोरे जािाऱ्या मनुष्ट्याला आपि 
धदयसवान म्हित नाही. तेव्हा कुठल्या मृत्यूसमान प्रसंगी प्रत्यक्ातं धदयस प्रकटॉ केले जाते? अथनत् सवांत थोर 
प्रसंगीच धदयनची खरी कसोटॉी असते. आता रिागंिावर येिारा मृत्य ू हा अत्यंत महान स्वुवपाचा मृत्यू 
असतो. कारि असा मृत्यू हा सवांत थोर आचि महत्तम संकटॉानंा तोंड िेताना येत असतो. म्हिून 
लोकसत्ताक (republics) आचि एकसत्ताक राज्यामंध्ये असा धीरोित्त मृत्य ू पत्करिाऱ्या लोकावंर 
सारव्जचनक सन्मानाचंी वृष्टी होत असते त्याचे कारि हेच असते. 

 
म्हिून खऱ्या अथनने, धीरोिात्त मृत्यूला चनभसयतेने सामोरा जािारा वकवा अकस्मात् मृत्य ू जवळ 

येऊन चभडला असतानंा सुध्िा त्या्याशी धाडसाने मुकाबला करिारा मनुष्ट्यच प्रत्यक्ातं धदयसशील पुुवष 
असतो; आचि रिागंिावंरील प्रािसंकटॉामध्ये (perils of war) अशा प्रकारचे धदयस प्रकटॉ करण्याची वारंवार 
संधी येत असते. इतकेच नव्हे तर धदयसवान पुुवष हा समुद्रातील तुिानामध्ये (वकवा भयंकर आजारामध्ये 
सुध्िा) सुध्िा चनभसय असतो, परंतु त्याचा त्यावळेेचा चनधनस्तपिा हा बोटॉीवरील खलाशां् या चनधनस्तपिा 
पेक्ा वगेळ्या प्रकारचा असतो; कारि त्यावळेी त्याला कळून चुकते की आता काहंी आपि ह्यातून वाचिे 
शक्य नाही, आचि अशा प्रकारे लाचजरवाण्या चरतीने आपल्या जीवनाचा शवेटॉ होिार, हा चवचारच त्याला 
असह्य होत असतो, ह्याउलटॉ बोटॉीवरील खलाशानंा अनेक वािळातूंन पार पडण्याचा अनुभव असल्यामुळे 
ते शवेटॉपयंत आशा बाळगून असतात. तसेच काही प्रसंगी स्वतः्या पराक्रमाने स्वतःचा बचाव करिे वकवा 
धीरोिात्त मृत्यू पत्करिे ह्यामध्ये सुध्िा धदयस प्रकटॉ केले जाते, परंतु जहाज िूटूॉन बुडतेवळेी धदयस प्रकटॉ होिे 
शक्यच नसते. 

 

☐ ☐ ☐ 
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प्रकिि साििे 
 

धैयाचा खिा हेिू यहिजेच (sense of Nobility) थोिबुध्दी! अविचािी साहस आवि भेकडपिा 
ह्या धैया्या प्रवििोधी दुगुभिांची लििे  –  

 
आता सवस मािसामंध्ये एकाच गोष्टीमुळे चभती चनमनि होते असे नाही, परंतु काहंी गोष्टी अशा 

असतात की त्या गोष्टी सहन करिेच मुळी मानवी सहनशीलते्या पचलकडेच असते; आचि कुठल्याही 
समजूतिार मनुष्ट्याला ह्या गोष्टीचवषयी भय वाटॉिे साहचजकच आहे. आता जी संकटेॉ मनुष्ट्याला सहन 
करता येऊ शकतात, त्या संकटॉामंध्ये त्यां् या मह्व आचि पचरिामानुसार चभनिधता आढळते [म्हिजेच काहंी 

गोष्टीचे भय आपिासं पचरस्स्थतीनुसार कमी जास्त प्रमािात वाटॉत असते.]. त्याचप्रमािे आत्मचवश् वास [येथे आत्मचवश् वासाला 
(Confidence) चनधनस्तपिा्या चवुवध्िची बाजू असं िशसचवण्यातं अ ॅचरस्टॉटटॉल प्लेटॉोचे अनुकरि करीत आहे. (Rep.450 E, Protag. 359 c, lach 
195 B) परंतु आत्मचवश् वास आचि चनधनस्तपिा ह्या मधील चवशषे भेि स्पष्ट करण्यातं मा्र  अ ॅचरस्टॉटटॉल संपूिसतः स्वतंत्र्य वाटॉतो. म्हिून भयानक 
संकटॉामध्ये असिारा चनधनस्तपिाचा कळस हा भयानक संकटॉामध्ये असिाऱ्या िाजील आत्मचवश् वासाहून वेगळ्या प्रकारचा िुगसि असतो असे 
त्याला म्हिावयाचे आहे.] (confidence) जागृत करिाऱ्या वस्तुस्स्थतीमध्ये सुध्िा अशीच चभनिधता आढळते. ज्या 
चभतीिायक प्रसंगी धदयस प्रकटॉ करिे मनुष्ट्य जातीला शक्य असते, अशा प्रसंगी न डगमगता धदयस प्रकटॉ 
करिारा मनुष्ट्य खरा धदयसवान असतो. म्हिून अशा चभतीिायक प्रसंगी जरी तो एखा्य ावळेी डगमगला तरी 
त्यावळेी त्याला होिारी चभतीची भावना सम्यक् चरतीने झालेली असते, आचि अशावेळी तो आपल्या स स 
चववकेबुध्िी्या पे्ररिेनुसार आपले सत्व न सोडता खंबीर राहातो. ह्याचे कारि त्याला काहीतरी महान थोर 
[“उ् च, उिात्त जीवन सिल करण्याचे एक साधन (means) वकवा घटॉक अंश म्हिजे नदचतक पे्ररिा” अशी नदचतक हेतंूची अ ॅचरस्टॉटटॉलने केलेली 
सवनत शे्रष्ठ अशी अचभव्यक् ती, होय.] असे साध्य करावयाचे असते, आचि हेच अंचतम साध्य साधिे हे स गुिाचें ध्येय 
असते. ह्याउलटॉ अशा संकटॉानंा अचतशय प्रमािात घाबरिे वकवा अत्यल्प प्रमािात घाबरिे सुध्िा शक्य 
असते; तसेच प्रत्यक्ात भयोत्पािक नसलेल्या गोष्टींना, जिू काही त्या गोष्टी चभतीिायक आहेत अशा 
गदरसमजुतीने त्या गोष्टी चवषयी भय वाटॉिे शक्य आहे. आता एखा्य ा मनुष्ट्याला ज्यावळेी अचजबात चभती 
वाटॉता कामा नये, अशावळेी जर का त्याला चभती वाटॉली तर त्या्या हातून घडलेला तो एक प्रकारचा 
प्रमाि असतो. तसेच एखा्य ा मनुष्ट्याला जर का ं अचनष्ट चरतीने भीतीची भावना झाली तर तो िुसऱ्या 
प्रकारचा प्रमाि असतो, आचि त्याला अचनष्ट वळेी जर का भय वाटूॉ लागले तर तोही एक प्रकारचा प्रमािच 
असतो. त्याचप्रमािे आत्मचवश् वास जागृत करिाऱ्या वस्तुस्स्थतीबाबत सुध्िा असेच प्रमाि घडण्याची 
शक्यता असते. 

 
तेव्हा जो मनुष्ट्य योग्य गोष्टींना घाबरतो वकवा धीराने सोसतो, तसेच सम्यक् हेतूसाठी, आचि 

सम्यक् चरतीने, आचि योग्य क्िी अशा गोष्टीं्या बाबतीत सहनशीलता वकवा भय िशसचवतो आचि अशाच 
चरतीने जो आत्मचवश् वास वकवा धदयस प्रकटॉ करतो तो मनुष्ट्य धदयसवान असतो. (कारि धदयसशील मनुष्ट्य नेहमी 
पचरस्स्थती्या गुिवते्तनुसार आचि सम्यक् बुस्ध्ित्वानुसार आपल्या भावना आचि कृत्ये चनयचमत करत 
असतो, आचि आपल्या प्रत्येक चक्रयाचशलतेचे अंचतम साध्य हे त्या चक्रयाशीलतेमध्ये प्रकटॉ होिाऱ्या 
चचत्तप्रवृत्ती्या अंचतम साध्याशी अनुरूप असते. हे आपिासं धदयसशील मनुष्ट्या्या चक्रयाशीलतेमध्ये आढळून 
येते :– त्याचे धदयस उिात्त असते, म्हिून महानता हे त्याचे अंचतम साध्य असते, कारि कुठल्याही गोष्टीची 
आवश्यक प्रकृचत आचि गुिवत्ता ही चत्या अंचतम साध्यानुसार स्पष्ट होत असते. ह्यावरून असे अनुमान 
चनघते, की धदयसशील मनुष्ट्य संकटॉानंा चनमूटॉपिे सहन करतो आचि धदयनने तोंड िेतो, कारि त्याचे उच्दलष्ट 
महान असते). 
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िेिहा धैयाचा विचाि कििांना अविचािी साहस आवि भेकडपिा ह्या गोटी ी विचािाि घेिे 
आियक आहे. 

 
आता आपि जे स्वभावधमस धदयनचा अचतरेक करतात वकवा ज्या स्वभाव धमनमध्ये धदयनची उिीव 

असते असे स्वभावधमस चवचारात घेऊया. तेव्हा जो मनुष्ट्य चनधनस्तपिाचा अचतरेक करतो त्याला चवशषे असे 
नावं नाही. (आपि अगोिरच [२ ऱ्या पुस्तकातील ७व्या प्रकरिामध्ये] स्पष्ट केलेले आहे की अशा प्रकार्या अनेक 
अचतरेकी टॉोकानंा चवशषे असे नाव उपलध ध नाही. परंतु एखा्य ा मनुष्ट्याला जर का ंकुठल्याच गोष्टीची चभती 
वाटॉत नसेल तर त्याला एकतर वडेा तरी म्हटॉले पाचहजे वकवा िुःख विेनां् या बाबतीत अवेिनक्म 
असलेला मनुष्ट्य तरी म्हटॉले पाचहजे. जसे केल्ट स्या बाबतीत बोलले जाते; “तो कशालाच भीत नाही, मग 
तो भकंूप असो वकवा समुद्रातील लाटॉाचें तूिान असो!” [अ ॅचरस्टॉटटॉलने आपल्या युडोचमअन एचथक्समध्ये अशाच प्रकारचा 
उल् लेख आढळतो (fudemaianfthis iii) “जसे केल्ट स आपले सदन्य घेऊन जोरा्या वािळातून सुध्िा कूच करतो” तसेच स्टॉॅबो नावंाचा ग्रीक 
भगूोलवेत्ता (Stvabo vii p 293) सुध्िा अशा प्रकार्या गोष्टी सागंतो त्याचप्रमािे शके्सपीअर्या ुवपकामंध्ये सुध्िा असाच प्रचतशध ि अस्स्तत्वातं 
आहे. उिा. “To take arum against a sea of trouttes”.] जो मनुष्ट्य (भयोत्पािक गोष्टींची पवन न करता) 
आत्मचवश् वासाचा अचतरेक करतो तो मनुष्ट्य अचवचारी (rash) असतो. आचि सामान्यतः अचवचारी मनुष्ट्याला 
आत्मश्र्लाघी असे म्हटॉले जाते. अशा प्रकारचा मनुष्ट्य स्वतःजवळ धदयस नसतानंा उगीचच धदयस िाखचवण्याचे 
ढोंग करत असतो; चनिान धदयसशील मनुष्ट्याला भयोत्पािक गोष्टीचवषयी प्रत्यक्ात जसे वाटॉत असते, तसेच 
त्याला वाटॉते असे लोकानंा भासचवण्याचा त्याचा प्रयत्न असतो; म्हिून जेथे जेथे त्याला शक्य असते, तेथे 
तेथे तो धदयसशील मनुष्ट्याचे अनुकरि [म्हिजे खरोखरच भयानक नसलेल्या संकटॉामंध्यंच, तो धदयसशील मनुष्ट्याचे अनुकरि करतानंा 

आढळतो.] करत असतो. म्हिून बहुतेक अचवचारी मािसे मनाने भेकडच असतात, कारि ज्या 
वस्तुस्स्थतीमध्ये आपला आत्मचवश्वास सहजच जागृत होण्यासारखा असतो, अशा प्रसंगी ही मािसे धदयनचा 
मोठा आव आित असतात, परंतु खरोखर्या भयानक संकटॉामंध्ये मा्र  त्याचें पाय लटॉपटूॉ लागतात. 

 
चभ्ेर पिाचा अचतरेक [समचमती (Symmelry) साठी हे वाक्य. “ज्या मनुष्ट्यामध्ये चनयसयतेची उिीव असते” असे असायला हवे 

होते.] करिारा मनुष्ट्य भेकड (Coward) असतो; कारि भेकड मनुष्ट्याला चुकी्या गोष्टीची आचि अचनष्ट 
चरतीने, चभती वाटॉत असते इतकेच नव्हे तर आपल्या यािीमधील सवस प्रकारची अचनष्ट लक्िे त्या 
मनुष्ट्यामध्ये असतात. तसेच अशा मनुष्ट्यामध्ये आत्मचवश् वासाची उिीव सुध्िा असते. परंतु िुःख विेनामुंळे 
त्याला वाटॉिारे अचतरेकी भय हे जास्त सुव्यक् त असते. म्हिून भेकड मनुष्ट्य हा चवषण्ि मनःस्स्थतीचा 
मािूस असतो, कारि त्याला प्रत्येक गोष्टीची चभती वाटॉत असते. परंतु धदयसवान मनुष्ट्य हा भेकड मनुष्ट्या्या 
अगिी चवरूध्ि स्वभावाचा असतो, कारि आत्मचवश् वास हा उत्साही प्रकृचतचा घोतक असतो. 

 
म्हिून भेकड मनुष्ट्याचा, अचवचारी मनुष्ट्याचा आचि धदयसवान मनुष्ट्याचा एकाच सवुवपा्या गोष्टीशी 

संबधं असतो, परंतु त्या चवषयीचा त्यां् या मनाचा कल मा्र  वगेवगेळा असतो. भेकड मनुष्ट्याला अचतरेकी 
चभती वाटॉत असते आचि त्या्याजवळ धदयनची उिीव सुध्िा असते. अचवचारी मािसा्या बाबतीत धदयनचा 
अचतरेक होतो परंतु चभती मा्र  कमी प्रमािात असते. परंतु धदयसशील मनुष्ट्य मा्र  सुविसमध्याचे पालन करत 
असतो आचि अशा प्रकारचा मनुष्ट्य हा सम्यक् चचत्तप्रवृचत्तचा मनुष्ट्य असतो. चशवाय अचवचारी मािसे ही 
आवशेाने धाडस करिारी असतात, अशी मािसे संकटॉ येण्याअगोिर जरी उतावळी असली तरी जन 
आचिबािी्या क्िी मा्र  ती पाठी हटॉतात. ह्याउलटॉ धदयसशील मनुष्ट्य संकटॉा्या आधी शातं असतो, परंतु 
प्रत्यक् कृती्या वळेी मा्र  उत्साही असतो. 
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तेव्हा समारोप करतानंा आपि असे चवधान कुवया, की अगोिर विसन केलेल्या पचरस्स्थतीमध्ये, 
आत्मचवश् वास आचि भय पे्रचरत करिाऱ्या उपाचधशी संबचंधत अशा सुविसमध्याचे पालन करिे म्हिजेच धदयस 
प्रकटॉ करिे होय! धदयनमुळे आत्मचवश् वासही बळावतो आचि संकटॉानंा तोंडही िेता येते, कारि असे करिे 
थोरपिाचे लक्ि असते आचि असे करण्यास कचरिे नीचपिाचे असते. परंतु गचरबीतून मुक् त होण्यासाठी 
वकवा पे्रमभगंा्या विेनातूंन (pang of love) सुटॉका कुवन घेण्यासाठी वकवा िुःख वकवा यातनातूंन 
सुटॉण्यासाठी आत्मह्या करण्याचा प्रयत्न करिे हे धदयसशील मनुष्ट्याचे कमस नव्हे; परंतु वास्तचवकतः असं 
कृत्य करिारा मनुष्ट्य नामिस असतो; कारि अडचिीपासून िूर पळिे हा एक प्रकारचा कमजोरपिा असतो 
आचि आत्महत्त्येमध्ये उिात्त ध्येयासाठी मृत्यू पत्करलेला नसून केवळ संकटॉातूंन पलायन करण्यासाठी 
मृत्य ूपत्करलेला असतो. 

 
☐ ☐ ☐ 
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प्रकिि आठिे 
 

धैयाचे पाच गौि प्रकाि 
 

अजुनपयंि अ ॅविस्टॉटलने धैयाचे वििेचन त्या शब्दा्या िंिोिंि अथानुसाि केलेले वदसिे. पिंिु 
ह्या खऱ्याखुऱ्या धैयाशी वमळिेजुळिे असे धैयाचे पाच गौि प्रकाि येथे िो दशभविि आहे. 

 
तेव्हा खऱ्याखुऱ्या धदयनचे स्वुवप हे असे आहे. परंतु अशा उ् च प्रकार्या धदयनचशवाय, आिखी पाच 

प्रकार्या चवशषेगुिानंा धदयस हे पि योचजले जाते. 
 
(१) पचहले उ् च प्रकार्या धदयनशी अगिी चमळतेजुळते असिारे नगरस्थ सदचनकाचें धदयस (Civilian 

Courage) [म्हिजे राजचकय धदयस (Polihical courage) हा प्रयोग प्लेटॉोने वापरला आहे. (पहा Repubhic 430 c) म्हिजेच संकटॉमय गोष्टी 
कुठल्या असतात आचि कुठल्या गोष्टी भयानक नसतात ह्या चवषयीचे चशक्ि आचि सम्यक चनष्ट्कशस ळ्यावर आधाचरत असे स्विेशाचभमानी धदयस 
म्हिजेच राजचकय धदयस असं प्लेटॉोला म्हिावयाचे आहे. ह्या उलटॉ गुलाम आचि चहस्र पशूचं बेचशस्त असे धदयस होत. िुसरे चठकािी तो सामान्यतः 
नागचरकाचें सद् गुि आचि तात्चवक सद् गुि ह्यामधील गुिवदधम्यस िशसचवत आहे, कारि तात्चवक सद् गुि हे ज्ञानावर आधाचरत असतात.] आता 
नगरातील सदचनकाबं्दलल सवससामान्य दृष्टीकोन असा असतो, की त्या नागचरकानंा कचठि प्रसंगाना वहमतीने 
तोंड ्य ावचे लागते, कारि त्या नगरातील काय्य ानुसार, नामिसपिाब्दलल भोगाव्या लागिाऱ्या चशक्ा आचि 
मानहानी ह्यानंा ते भीत असतात, तसेच शौयस िाखचवल्यामुळे चिले जािारे मानसन्मान चमळचवण्याची त्यानंा 
अचभलाषा असते; म्हिून ज्या िेशामध्ये नामिस लोकाचंी मानहानी होते आचि शूरवीराचंा सन्मान केला जातो 
असेच िेश इतर िेशामंध्ये शौयससंपनिध समजले जातात, आचि अशाच प्रकारचे धदयस होमरने रेखाटॉलेल्या 
चडओचमड आचि हेक् टॉर ह्या नायकानंा उते्तचजत करते. :– हेक्टॉर म्हितो–“मी प्रवशेुारातून माघार घेऊ 
का? 

 
“कारि माझा चतरस्कार करिारा पचहला मनुष्ट्य पटचलडेमेसच [पटचलडेमेस हा रटय्या लढाईमधील एक शूर 

योध्िा आचि हेक्टॉरचा सल् लागार होता. (Hom. I liad xxii (100)] असेल”  
 
आचि चडओचमड म्हितो, 
 
“रटयमध्ये जमलेल्या नागचरकामंध्ये हेक्टॉर एक चिवस अशी बढाई मारेल की टॉायचडअसचा मुलगा 

मला घाबुवन त्या्या आरमाराकडे पळून गेला” [पहा. lliad viii 148— 
“By me was Tydeu’s son routed in flight-back to the ships”] 
 
अशा प्रकारचे धदयस आपि अगोिर विसन केलेल्या धदयनशी हुबेहूब अनुुवप आहे, कारि हे धदयस, – 

अधम्यस कृत्ये करावयाची लाज वाटॉिे [ह्या भावनेकचरता २·७, आचि ४·१० पहा तेथे खऱ्या अथनने ह्याला सद् गुि म्हिता येत नाही 

असे म्हटॉलेले आहे.] ह्या सद् गुिामुळे पे्रचरत होते, तसेच मानसन्मान इ. थोर गोष्टींची अचभलाषा आचि ठपका 
आल्यामुळे होिारी मानहानी टॉाळण्याची इ्छा ह्या गोष्टीमुळे अशा धदयनची पे्ररिा होते. 

 
तसेच सेनापती्या आजे्ञनुसार रिागंिावर लढिाऱ्या सदचनकाचें धदयस सुध्िा ह्याच प्रकारात मोडते. 

परंतु अशा प्रकारचे धदयस कमी प्रतीचे असते असे म्हिायला हवे, कारि त्यावेळी त्याचंा हेतू हा लज् जेचा 
संविे (sense) नसून चभतीचा असतो, तसेच त्यावेळी त्याचंी इ्छा मानहानी टॉाळण्याची नसून विेना 
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टॉाळण्याची असते. त्यावळेी त्यानंा त्यां् या अचधकारी वगनने धदयनने तोंड िेण्यास भाग पाडलेले असते ………. 
ज्या प्रमािे हेक् टॉर म्हितो, 

 
“तुम्या पदकी जो मनुष्ट्य रिागंिापासून िूरवर लपूनछपून बसलेला मला आढळेल, त्याचंं मढं 

कोल्हे कु्ेर  खाल्ल्याचशवाय राहिार नाहीत!” [पहा. ।liad ii 391, xv 348 होमर्या इचलअडमध्ये असिारे िोन उतारे ह्या्याशी 
चमळतेजुळते आहेत. पचहला असा की ज्यामध्ये अ ॅगमेम्नटन्स स्वतः म्हितो (pope 466) आचि िुसऱ्यातंील शध ि हेक्टॉरचे आहेत (॥ x V 348 Pope 
396).] 

 
अगिी अशाच प्रकारची गोष्ट सेनाचधकारी त्या चबचाऱ्या सदचनकां् या बाबतीत करत असतात ते 

आपल्या सदचनकानंा आपल्या समोर सज् ज करतात आचि जर का त्यानंी मागे हटॉण्याचा प्रयत्न केला तर 
त्यानंा माुवन मोत करतात, वकवा त्यां् या चपछाडीला मोठा खंिक खिून त्या खंिकासमोर त्यानंा ओळीने 
उभे करतात, वकवा अशाच प्रकारचा भयानक अडथळा ते त्या सदचनकां् या चपछाडीला आिून ठेवतात. 
म्हिजेस ते सवस एकच गोष्ट करता असतात- ती म्हिजे बळजबरी. [थमोपाईल्या लढाई चवषयी हेरोडोटॉस स्वतः्या 
वतीने म्हितो की, पा्शअन सेनाचधकारी हातातं चाबकू घेऊन आपल्या सदन्या्या पाठी उभे राचहले आचि श्र ुपक्ाकडे त्यानंा अक्रशः िरिटॉवत 
नेत होते. –।liad Vii 223.] 

 
तेव्हा प्रत्येक मनुष्ट्याला धदयसवान बनलेच पाचहजे, परंतु केवळ बळजबरीमुळे नव्हे, तर धदयसवान 

असिे हे थोरपिाचे लक्ि आहे म्हिून! 
 
(२) चशवाय एका्य ा चवशषे संकटॉां् या अनुभवालाही धदयस म्हिून समजले जाते, ह्यामुळे धदयस हे 

यथाथस ज्ञान [म्हिजेच जे काही खरोखरच भयानक असते वकवा नसते ह्याचे ज्ञान, परंतु सटके्रचटॉसने असे िाखवनू चिले की हे शे्रयतत्वा्या 
ज्ञानावर अवलंबनू असते आचि ह्याच बरोबर सवस स गुिाचे अनन्यस्वुवप हेच असते हेही त्याने िाखवनू चिले. (Plata’s Laches)]  

 
सटके्रचटॉसची नदचतक उपपचत्त अशी होती की सौख्य प्राप्त करण्याचा एकमेव मागस म्हिजे स गुि. कुठलाही मनुष्ट्य स्वे्छेने स्वतःशी 

श्र ुत्व पत्करिार नाही. म्हिून कुठलाही मनुष्ट्ये जािूनबुजून िुष्ट्कृत्य करिार नाही. म्हिून ज्याने िुष्ट्कृत्य केलेले असते त्याने ते सम्यक् तत्वा्या 
अज्ञानाने केलेले असते. म्हिून स गुिाचें आपिहून ज्ञानामध्ये ुवपातंर झाले. तेव्हां सटके्रचटॉस्या उपपचत्तप्रमािे, धदयस हा स गुि असल्यामुळे, ते 
एकप्रकारचे यथाथस ज्ञानच होय.] आहे’ ही सटके्रचटॉसची पचरकल्पना उियास आली. अशाप्रकारचे धदयस, अनेक 
प्रकार्या मािसाकंडून, अनेक प्रकार्या पचरस्स्थतीमध्ये प्रकटॉ केले जात असते, आचि चवशषेतः खड्या 
िौजेतील सदचनकाकंडून [म्हिजे (professional soldies) परकीय भाडो्र ी सदचनकाचंी िौज ॲचरस्टॉटटॉल्या काळातील ग्रीक युध्िामंध्ये 

नेमली जात असे.]  प्रकटॉ होिारे धदयस अशाच प्रकारचे असते, कारि युध्िामध्ये (त्या म्हिीप्रमािे) खोटॉी भयाची 
सूचना (म्हिजेस सज्ज होण्याची) िेिारे अनेक प्रसंग असतात, आचि अशा प्रसंगी कसलेल्या सदचनकानंा 
केवळ चनरीक्िाने त्याचे यथाथस ज्ञान होऊ शकते; त्यामुळे ते इतरापेंक्ा जास्त धदयसवान वाटॉतात; कारि 
इतरानंा सत्य वस्तुस्स्थतीचे स्वुवप नीटॉ कळत नसल्यामुळे ते (कसलेल्या सदचनकापेंक्ा) तुलनात्मकचरत्या 
धदयसहीन वाटॉतात. चशवाय कसलेल्या सदचनकां् या पिरी अनुभव असल्यामुळे त्यानंा स्वतःचे नुकसान होऊ न 
िेता ं श्र ूचे जास्तीत जास्त नुकसान कसे करता येईल ह्याचे यथाथस ज्ञान प्राप्त झालेले असते. [म्हिजेच 

श्र ुपक्ावर हल्ला करण्यात (attack) आचि स्वतःचे रक्ि करण्यात (defence) हे सदचनक पारंगत असतात.] ह्याचे कारि म्हिजे एकतर 
ते त्यां् या शस्रास्त्राचंा वापर करण्यात तरबेज असतात त्याचप्रमािे हल्ला (attack) आचि बचाव 
(defence) ह्या िोहोंसाठी लागिाऱ्या सवोत्कृष्ट प्रकार्या हत्यारांनी ते चागंल्या चरतीने चसध्ि असतात. 
त्यामुळे चनशःस््र  सदचनकाबरोबर लढिाऱ्या सशस््र  सदचनकासंारखे, वकवा एका्य ा हौशी मल्लाबरोबर कुस्ती 
खेळिाऱ्या कसलेल्या मल्लासारखे ते वाटॉत असतात. कारि मल्ल युध्िा्या चढाओढीमध्ये केवळ शूर 
मािसेच उत्कृष्ट चरतीने लढू शकतात असे नाही, तर ते ताकिवान असून सुध्िा ज्यानंी उत्कृष्ट प्रकारची 
तालीम घेतलेली असते, तेच लोक त्यातं चटॉकाव धरू शकतात. परंतु ते खड्या िौजेतील चशपाई जेव्हा 
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प्रािसंकटॉामंध्ये सापडतात आचि जेव्हा ते संख्येने आचि युध्िासाचहत्यामध्ये श्र पेूक्ा उिे पडतात, तेव्हा ते 
नामिस ठरतात; कारि ज्यावळेी सवनत प्रथम पळून जािारे  हेच सदचनक असतात, परंतु नगरस्थ सदचनक 
(Citizen-Soldiers) मा्र  आपली जागा न सोडता तेथेच उभे राहातात आचि लढता लढता मृत्यु पावतात. 
आपि हे हमेसमधील [चरिसस्तपूवस ३५३ वषनपूवी कटरोचनया ह्या शहरामध्ये घडलेली ही लढाई. मध्ययुगीन ग्रीक तत्वज्ञानंी चिलेल्या 
माचहतीनुसार, प्रत्यक् लढाई घडलेली जागा बोचशयामधील कटरोचनया ह्या शहरात हमेस्या िेवळाजवळ होती. िोचससचा राजा (Phocias) 
ऑनोमाकस स ह्याने येथील बालेचकल्ला (Acropolis) काबीज केलेला होता. म्हिून त्या्याबरोबर लढा िेण्यासाठी कटरोचनयातील लोक आचि 
मितीला वोचशयातील लोकानंी भाडो्र ी लष्ट्करी कुमक आिली होती. ह्या लढाईमध्ये सवस नगरस्थ सदचनकानंी आपली जागा न सोडता धदयनने मृत्यु 
पत्करला, परंतु भाडो्र ी िौज मा्र  पळून गेली.] िेवळाकडे झालेल्या लढाईमध्ये घडताना पाचहलेलेच आहे. ह्याचे 
प्रमुख कारि म्हिजे नागचरकानंा अशावेळी पळून जािे नीचपिाचे वाटॉते, म्हिून अशा चरतीने स्वतःचा 
जीव वाचचवण्यापेक्ा ते मृत्य ू पत्करिे अचधक पसंत करतात; परंतु कसलेल्या सदचनकानंा प्रारंभापासून 
स्वतः्या साम्यनब्दलल भलतीच घमंड असल्यामुळे सुुववातीला त्यानंी लढा िेण्याचा प्रयत्न केला, परंतु 
जेव्हा त्यानंा सत्य पचरस्स्थती कळून चुकते त्यावळेी ते पळून जातात; कारि त्यानंा मानहानीपेक्ा मृत्यचूी 
जास्त चभती वाटॉ असते. तेव्हा खरा धदयसवान पुुवष अशा प्रकारचा असत नाही. 

 
(३) काहंी मािसे ओज [ह्याचा अथस येथे लढाऊ ओजस् (fighting spirit) म्हिजे लढाईत िाखचवला जािारा उत्साह, आचि 

त्याचे रागात होिारे प्रकटॉीकरि असा घ्यायला हवा.] (spirit) वकवा संतापाचा संबधं धदयनशी जोडत असतात. रागाने 
उते्तजीत झालेली मािसे, त्यानंा जखमी करिाऱ्या मािसावंर वहस्त्र पशुप्रमािे झपाट्याने हल्ला करतात, 
आचि अशा मािसानंा धदयसवान समजले जाते, कारि धदयसवान मनुष्ट्य सुध्िा धाचरष्टवान् (high-spirited) 
असतो; आचि संकटॉानंा तोंड िेण्यासाठी अशा प्रकारचे ओजस् नेहमी उत्सुक असते. म्हिून होमर आपल्या 
महाकाव्यात चलचहतो [म्हिजे होमर धदयसवान् पुुवषाचे विसन करत आहे. 

पहा -- I liad XIV.I5I or XVI 529 V 470, Odyssey XXIV 318. 
चौथे जे पि आहे ते इचलअड मध्येही सापडत नाही आचि Odyssey मध्येही सापडत नाही. परंतु चथओक्रायटॉस मध्ये मा्र  सापडते. XX 

I5 ते असे, “His blood boiled”.] – 

 
“त्यां् या चदतन्यामध्ये त्याने सामर््याची भर घातली” 
 
“आचि त्यां् यातील पराक्रम आचि ओजस् जागृत केले” 
 
“आचि उग्र संतापाने त्या्या नाकपुड्या िंिारल्या” 
 
“आचि रागाने तो लालबुंि होऊन गेला!” 
 
अशा प्रकारची सवस लक्िे चचतश्कीचं उ्दलीपन आचि उग्र आवेग िशसचवतत. तेव्हा धदयसवान 

मनुष्ट्याचा खरा हेतू धदयनची प्रगल्भता हाच असतो, आचि त्याचे ओजस् त्याला हातभार लावत असते. परंतु 
वहस्त्र पशु मा्र  िुःख विेनामुंळे उते्तचजत होतात आचि नाईलाजाने ते पारध्यावर तुटूॉन पडतात, कारि 
एकतर ते जखमी तरी झालेले असतात वकवा घाबरलेले तरी असतात, परंतु जंगलामध्ये वकवा पािथळात 
[म्हिजे अशा चठकािी की जेथून त्यानंा त्वचरत पळून जाता येऊ शकते. “पािथळामध्ये” (Swaump) हे शध ि किाचचत् येथे उगीचच घुसडले 
असावे.] असताना ते सहसा हल्ला करत नाहीत, म्हिून त्यानंा धदयसवान् समजले जात नाही, कारि नंतर 
होिाऱ्या भयानक पचरिामाबं्दलल अचजबात चवचार न करता, केवल रागा्या वकवा िुःखसह िुःखा्या 
आवगेात ते समोरील प्रािसंकटॉावर तुटूॉन पडतात. तेव्हा ह्यालाच जर का आपि धदयस म्हटॉले तर भकू 
लागल्यावर गाढव सुध्िा धदयसवान होतात असे म्हटॉले पाचहजे, कारि त्यावळेी त्यानंा चकतीही मार चिला 
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तरी ते आपले चरिे बिं करिार नाहीत [पहा – Iliad XI 558.] (आचि व्यचभचारी लोक सुध्िा कामान्ध झाले 
असताना अचाटॉ साहसाची कृत्ये करतात.) 

 
म्हिून केवळ रागा्या भरात वकवा िुःसह िुःखा्या आवगेात संकटॉाला तोंड िेण्यास पडलेली 

मािसे खऱ्या अथनने धदयसवान नसतात. तथाचप अशा स्वुवपा्या धदयनची पे्ररिा धाचरष्टामुळे होत असल्याने, ते 
धदयस अगिी नदस्गक असे वाटॉते आचि त्याला जेव्हा चवचारपूवसक उ्ेदलशाने आचि सम्यक हेतूने बळकटॉी 
आिली जाते (reinforced), तेव्हा ते खऱ्या धदयनसारखे वाटॉते. आचि संतापाने सुध्िा मािसानंा िुःख होते, 
आचि सूड घेण्यात त्यानंा आनंि वाटॉत असतो. परंतु जे ह्या हेतुकचरता [म्हिजेच िुःख टॉाळण्यासाठी 
आचि सुखाची प्राप्ती करून घेण्यासाठी] झगडतात, ते जरी पराक्रमी असले, तरी धदयसवान नसतात. कारि 
अशा लोकां् या हातून घडिारी कृत्ये उच्च, उिात्त हेतूने घडत नाहीत आचि बुध्िीत्वा्या सुचनेनुसार 
सुध्िा घडत नाहीत, परंतु आवगेा्या भरात घडत असतात. तथाचप त्याचें धदयस खऱ्या धदयनशी काही प्रमािात 
साम्य िशसचवते. 

 
(४) चशवाय, पूिस उमेि असलेल्या (Sanguine) [ह्या मािसानंा पुढे पुढे उमिे ह्या चवशषेिाने संबोचधले आहे.]  

मनुष्ट्या्या धीटॉपिालाही धदयस म्हिता येत नाही. असे उमेि लोक (sanguine) संकटॉानंा आत्मचवश्वासाने 
तोंड िेऊ शकतात कारि त्या अगोिर त्यानंी अशा अनेक संकटॉावर पुष्ट्कळिा मात केलेली असते. ह्या 
मािसामध्ये आचि धदयसवान पुुवषामध्ये चवलक्ि साम्य आढळते, कारि िोघेही चनधड्या छातीचे असतात, 
परंतु िोघाचंाही आत्मचवश्वास वगेवगेळ्या प्रकारचा असतो. धदयसवान मनुष्ट्या्या आत्मचवश्वासाची कारिे 
अगोिरच साचंगतलेली आहेत. [पहा सातवे प्रकरि.] आता उमिा मनुष्ट्य चनधड्या छातीचा, वकवा आत्मचवश्वासी 
असतो कारि श्र पेूक्ा आपिच साम्यसवान आहोत असे त्याला नेहमी वाटॉत असते आचि त्यामुळे स्वतःला 
जराही इजा होऊ न िेता आपि चवजयी होऊ असेही त्याला वाटॉत असते, (अशाच प्रकारचा धीटॉपिा 
िारूड्या मािसाकंडून प्रकटॉ होत असतो, कारि त्या वळेेपुरते तरी ते लोक उमेिी असतात असं 
म्हिायला हवे). तथाचप त्यां् या अपेके्चवरूध्ि जेव्हा चवपरीत गोष्टी घडतात, तेव्हा ही उमेिी मािसे पळून 
जातात. परंतु धदयसवान मनुष्ट्याचं स्वभावलक्िच असे असते, (हे आपि अगोिरच पाचहलंले आहे.) की 
मनुष्ट्यजाचतला भयानक वाटॉिाऱ्या वकवा प्रत्यक्ात भयानक असलेल्या कुठल्याही संकटॉाला धीराने तोंड 
िेण्यातच त्या्या जीवनाचे साथसक होत असते, कारि असे करिेच मुळी श्रेष्ठत्वाचे वकवा थोरपिाचे असते 
आचि असे न करिे नीचपिाचे असते. म्हिून अगोिर चाहूल लागलेल्या संकटॉापेक्ा, अकस्ल्पत वकवा 
अकस्मात् संकटॉामध्ये चनभसय आचि अचवचल असिे हे अ्य ापही उच्च धदयनचे लक्ि समजले जाते. 
आकस्स्मत संकटॉामंध्ये प्रकटॉ होिारे शौयस बहुधा मनुष्ट्या्या अंशभतू शीलातूनच उ भवत असते, कारि 
त्यावळेी तयारी करण्यास त्याला अचजबात वेळ नसतो. आता एखा्य ा संकटॉाची मनुष्ट्याला आगाऊ 
पूवसकल्पना जर का असली, तर मागचा पुढचा चवचार करून, आचि चववके बुध्चिने तो मनुष्ट्य त्या संकटॉाला 
तोंड िेण्याचा चनश्चय करू शकेल, परंतु अकस्मात् वकवा अकस्ल्पत संकटॉामंध्ये प्रकटॉ होिारे धदयस मा्र  
आपल्या दृढ चचत्तप्रवृचत्तनुसारच प्रकटॉ होत असते. 

 
(५) आता संकटॉाची जािीव नसताना केवळ वस्तुस्स्थती्या अज्ञानाने त्या संकटॉाला तोंड िेिारी 

मािसं सुध्िा धदयसवान वाटॉतात, आचि ह्या मािसामंध्ये आचि उम्य ा प्रकृचत्या (sanquine) मािसामंध्ये 
िारसे अंतर नसते. परंतु ह्या मािसाजंवळ आत्मचवश्वासाची उिीव असल्यामुळे त्याचें धदयस (उम्य ा 
मािसां् या धदयनपेक्ा) कमी प्रतीचे असते. उम्य ा मािसाजंवळ आत्मचवश्वासाचे मनोबळ असल्यामुळे कांही 
काळ तरी ते खंबीरपिे उभे राहंू शकतात. परंतु ज्या मािसानंा संकटॉाने चकवलेले असते [म्हिजे केवळ 
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पचरस्स्थती्या भ्रमामुळे ती मािसे धदयस प्रकटॉ करतात.], त्यानंा सत्य वस्तुस्स्थतीची जािीव होताच ते पोबारा करतात 
उिा. जसे ऑगोस् ् या रचहवाशां् या बाबतीत झाले, त्यावळेी त्यानंी स्पाटॉसन्सना सायक्योचनअन्स असं 
समजून, त्या स्पाटॉन्या सदचनकामध्ये ते अवचचत येऊन पडले. [ही लढाई चरिसस्तपूवस ३९२ वषांपूवी कटचरन्थमधील गगनचुंबी 
वभतीजवळ झाली. स्पाटॉसन्स सदचनकाचें घोडिळ चनकामे झाले होते म्हिून अगोिरच पळून गेलेल्या सायक्योचनअन्स सदचनकां् या पडलेल्या ढालींनी 
त्यानंी स्वतःला हत्यारबिं कुवन घेतले होते. त्यामुळे ऑगोस्या नागचरकाचंी अशी गदरसमजूत झाली. 
(xenophon, hellenica IV iv. 10).] 

 
तेव्हा आता आपि “धदयसवान मािसे” आचि “ज्यानंा धदयसवान समजले जाते अशी मािसे” ह्या िोहो्या 
चवचशष्ट लक्िाचें विसन केले. 
 

परंतु आिखी एक मु्दला चवचारातं घेण्यासारखा आहे. 
 

☐ ☐ ☐ 
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प्रकिि नििे 
 

धैयाचा सुख आवि दुहखाशी असिािा संबंध! 
 

आता आत्मचवश्वास आचि चभती ह्या संबंधीचे धदयस प्रकटॉ होत असतं, परंतु िोहोबाबतीत मा्र  ते 
सारखे प्रकटॉ होत नाही. चवशषेतः भयोत्पािक प्रसंगामध्ये ते जास्त प्रमािात प्रकटॉ होते; कारि जो मनुष्ट्य 
भयानक संकटॉामंध्ये सुध्िा अक्धु ध असतो आचि सम्यक् चरतीने त्या संकटॉाला सामोरा जातो. तोच मनुष्ट्य 
खऱ्या अथनने धदयसवान असतो; परंतु िक्त आत्मचवश्वास जागृत करिाऱ्या प्रसंगामध्ये धदयस प्रकटॉ करिाऱ्या 
मनुष्ट्याला [म्हिजे हाही मनुष्ट्य धदयसवान असतोच, परंतु पचहल्या प्रकारचा (म्हिजे भयानक संकटॉामंध्ये धदयस िाखचविारा) मनुष्ट्य हा िुसऱ्या 

प्रकार्या मनुष्ट्यापेक्ा ं जास्त धदयसवान असतो.] खऱ्या अथनने धदयसवान म्हिता येत नाही. वास्तचवकतः आपि म्हटॉलंच 
आहे, की कुठलेही िुःख, यातना धीराने सोसिाऱ्या मािसानंा कधी कधी धदयसवान म्हटॉले जाते. म्हिून 
काही प्रमािात िुःख हे धदयनबरोबरच होत असते. आचि धदयनची यथान्याय स्तुचत केली जाते, कारि 
सुखावाचून राहण्यापेक्ा िुःख सहन करिे अत्यंत कचठि असते. 

 
अथनत् धदयनचे अंचतम साध्य हे खरोखरच सुखावह असते, ह्यात संशयच नाही. िक्त आनुषाचंगक 

पचरस्स्थतीमुळे त्यातील सुख आपिासं नीटॉपिे चिसत नाही. ह्याचें उत्कृष्ट उिाहरि म्हिजे मल्लचव्ेय ्या 
चढाओढीमध्ये घडिारे प्रसंग उिा. मुचष्ठयोध्यां् या चढाओढी, मुष्ठीयोध्यासंमोर असिारे अंचतम ध्येय - 
म्हिजेच हारतुरे, चवजयामुळे चमळिारे मानसन्मान - हे सुखावहच असते, आचि त्याकचरताच ते एवढे कष्ट 
घेत असतात; परंतु जेव्हा त्यानंा मुष्टीप्रहार बसतात, तेव्हा रक्त आचि मासं ह्यानंी बनलेल्या त्यां् या 
शरीराला िुःख होिे साहचजकच आहे. त्याचप्रमािे सुुववातीला चशक्ि घेताना त्यानंा सोसाव े लागिारे 
कष्टसुध्िा िुःखिायकच असतात, ह्यात संशयच नाही. आचि त्यानंा भोगायला लागिारे िुःखिायक प्रसंग 
इतके अगचित असतात की त्यासमोर त्याचें अंचतम ध्येय अगिीच चकरकोळ वाटॉते, आचि त्यामुळे त्या 
अंचतम साध्यातंील सुखावहताच मुळी नष्ट झाल्यासारखी वाटॉत असते. 

 
आचि असेच जर का धदयन्या बाबतीत अनुभवाला येत असेल, तर मृत्य ूआचि जखमामुंळे धदयसवान 

मनुष्ट्याला िुःख होिे साहचजकच आहे, आचि ते िुःख तो स्वतः्या इ्छेने किाचप सहन करिार नाही. 
परंतु तरीही ते िुःख तो सहन करतो, कारि अशा गोष्टी करिे थोरपिाचे असते आचि अशा गोष्टी न करिे 
हे नीचपिाचे असते. आचि जेव्हां एखािा मनुष्ट्य सवस स गुिानंी संपनिध असतो, आचि खऱ्या अथनने 
सुखसंपनिध असतो, तेव्हा ं मृत्यमुूळे त्याला होिारे िुःख अचतशय िारूि असते; ह्याचें कारि म्हिजे, अशा 
मनुष्ट्याचे जीवन अत्यंत मोलाचे असते, आचि त्याला कळून चुकते की आता आपल्याला जगातंील सवस 
सवोत्कृष्ट गोष्टींना मुकाव ेलागिार आहे, आचि ही त्याला होिारी जािीव अचतशय िुःखिायक असते; परंतु 
ह्यामुळे काहंी त्याचे धदयस खचत नाही, उलटॉ किाचचत् त्यामुळे तो जास्त धदयसवान बनतो, कारि जीवनातंील 
महत्तम गोष्टींपेक्ा युध्िातील वीरश्रीची, चकतीची तो चवशषे चनवड करतो. 

 
म्हिून प्रत्येक स गुिाचे सक्रीय अनुष्ठान, हे आवश्यकचरत्या सुखावह असतेच असे नाही, अथनत 

अंचतम साध्याची प्राप्ती झाल्यानंतर सुख चमळते ही गोष्ट वगेळी! [अगोिर २·३ मध्ये जे साचंगतले गेले आहे त्या्याशी हे 
चमळतेजुळते आहे.] 
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अथनत अशा प्रकार्या मािसातूंन सवोत्कृष्ट कसलेले योध्िे चनमनि होिे शक्य नसते. परंतु जी 
मािसे कमी धदयसवान असतात आचि जीवन गमावल्याखेचरज ज्यानंा कसलेही मोल नसते, अशीच मािसे 
सवोत्कृष्ट योध्िे बनतात. कारि अशी मािसे कुठल्याही संकटॉाला खुषीने तोंड िेतात आचि क्ुल्लक 
कमाईखातर ते आपल्या चजवनाचा चवचनमय करत असतात. 

 
तेव्हा धदयनचे हे केलेले स्पष्टीकरि पुरेसे आहे. आतापयंत आपि जे काही म्हटॉले आहे त्यावरून 

काही झाले तरी धदयन्या स्वुवपाची स्थूल गभसधारिा (rough conception) बाधंण्यास काही अडचि 
येिार नाही. 

 
☐ ☐ ☐ 
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प्रकिि दहािे 
 

संयम (प्रकििे १० िे १२( 
 

संयम आवि असंयम   सयंमाची मयादा कांही वििविि अशा स्पशभसुखाशी, िससुखांशी आहे. 
 

[आिा ज्या सद गुिांचे ॲविस्टॉटल स्पटी ीकिि किि आहे, िो सद गुि यहिजे सॉफ्रोसाईन! 
(Sophrosyne)! ह्या ग्रीक शब्दाला कुठलाही इंग्रजी पविशब्द समानाथभक नाही. यहिून मिाठी मदयेही 
त्या शब्दाचे भाषांिि कििे अत्यंि अिघड आहे. आिापयंि आपल्या आवि पाश्चात्य नीविशास्त्र्ांनी 
त्याला ‘संयम’ (temperence) असेंच नाि वदलेले आहे आवि ह्या विरूध्दचा शब्द ‘असंयम’ हे पद आिा 
येथे योवजले जाईल. ॲविस्टॉटल्या मिे सॉफ्रोसाईन यहिजे काय ह्याचे वििेचन क्रमाक्रमाने होईलच.] 

 
तंव्हा धदयननंतर आपि संयमाचवषयी बोलावयास सुुववात कुवया, कारि धदयनप्रमािंच हा सुध्िा  

आत्म्या्या अचववकेी भागामध्येच चवकचसत होिारा स गुि आहे. 
 
आपि अगोिरच म्हटॉले आहे की, संयम म्हिजे सुखासंबधंीची नेमस्तपिा (moderation) वकवा 

सुविसमध्याचे पालन होय! (अथनत् संयमाचा संबंध िुःखाशीही आहे, परंतु िुःखाशी येिारा संयमाचा संबंध 
अत्यंत कमी प्रमािात आचि वगेळ्या चरतीने येत असतो). आचि चवषयासक्ती वकवा असंयमसुध्िा अशाच 
बाबतीत व्यक्त होत असतो. तेव्हा ह्या गुिधमां्या संबधं ज्या प्रकार्या सुखाशी येतो, त्या प्रकार्या 
सुखाची व्याख्या आता आपि स्पष्ट कुवया. 

 
त्यासाठी (१) आस्त्मक सुखे आचि (२) शारीचरक सुखे असे सुखां् या िरम्यान असलेले चवभेिन 

आपि स्पष्ट केले पाचहजे. 
 
(१) आता आस्त्मक सुखाचें उिाहरि म्हिून महत्त्वाकाकं्ा [ह्याचा अथस सावसजचनक जीवनामध्ये चमळिारी 

प्रचतष्ठा असाही होऊ शकतो.] वकवा चव्य ायायास ह्या संबधंीचे पे्रम चवचारातं घ्या! सावसजचनक मानसन्मानाची आवड 
असलेला वकवा सरस्वतीचा भक्त असिारा मनुष्ट्य आपल्या आवडत्या गोष्टीवर पे्रम करतानंा आनंचितच 
होत असतो; त्यामुळे त्या्या शरीरावर त्या गोष्टींचा यस्त्कंचचतही पचरिाम होत नाही. कारि त्याला येिार 
अनुभव हा एकजात मानचसक [म्हिजेच त्याला होिारा आनंि हा आस्त्मक वकवा बौध्चिक स्वुवपाचा असतो असेही म्हिता येऊ 

शकेल.] अनुभव असतो. परंतु महत्वाकाकें्ने वकवा चवुते्तने प्राप्त होिाऱ्या सुखासंबंधी, कुठल्याही मनुष्ट्याला 
आपि ‘संयमी’ वकवा ‘असंयमी’ असे संबोचधत नाही. तसेच ज्या सुखाचा संबंध शरीराशी येत नाही, अशी 
कुठल्याही सुखाचंा आनंि उपभोगल्याब्दलल आपि त्यानंा वरील पिे योचजत नाही :– आता ज्यानंा 
चवलक्ि कहाण्या जकण्याचा आचि आख्याचयका सागंण्याचा छंि आहे आचि जी मािसे क्ुल्लक गप्पा 
मारण्यात आपला वेळ खचस करतात, त्यानंा आपि व्यथस बडबड करिारी मािसे म्हितो, परंतु त्यानंा 
‘असंयमी’ मा्र  म्हित नाही. तसंच आपल्या चम्र ाचंा आचि संपचत्तचा नाश झाल्यामुळे अचतशय िुःचखत 
होिाऱ्या मािसानंा सुध्िा आपि असंयमी म्हित नाही. 

 
(२) म्हिून संयमाचा संबंध शारीचरक सुखाशंीच येत असतो; परंतु सवस शारीचरक सुखाशंीच येत 

असतो; परंतु सवस शारीचरक सुखाशंी संयमाचा संबधं येत नाही, कारि ज्या मािसानंा रंग, आकार वकवा 
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रंगीत चच्ेर  पाचहल्याने होिाऱ्या दृष्टीसुखातं आनंि वाटॉतो. त्यानंा सुध्िा आपि संयमी वकवा असंयमी 
म्हित नाही. तरीही अशा गोष्टींचा आनंि-सम्यक् प्रमािातं वकवा अचतशय प्रमािात वकवा अत्यल्प प्रमािातं 
उपभोगता ं येतो असे मानायला हरकत नाही. त्याचप्रमािे आपल्या श्रविशक्ती्या संवे्य वस्तंु्या 
(Objects of hearing) बाबतीत सुध्िा असेच आहे; संगीताचा वकवा नाटॉक चसनेमाचंा अचतशय प्रमािात 
आनंि लुटॉिाऱ्या मािसानंा आपि ‘असंयमी’ असे कधी म्हित नाही, तसेच ह्या गोष्टींचा यथायोग्य 
प्रमािात आनंि उपभोगिाऱ्या मािसानंा ‘संयमी’ सुध्िा म्हित नाही. तसेच सुगंधाचा [मूळ गं्रथामध्ये घ्रािंचद्रयाचा 

(sense of smell)....... असे म्हटॉले आहे.] आनंि लुटॉिाऱ्यानंा सुध्िा संयमी ही संज्ञा योचजता येऊ शकत नाही. 
(परंतु काही अस्वाभाचवक [म्हिजेच एखा्य ा्या सहवासाने] बाबतीत मा्र  योचजता येऊ शकते); एखा्य ा िळा्या 
वकवा गुलाबा्या, वकवा धूपा्या सुवासाने आनंचित होिाऱ्या मािसानंा आपि असंयमी म्हित नाही. परंतु 
सुगंधी द्रव्ये [मला वाटॉते ॲचरस्टॉटटॉलला मािक पेयाचंा वास असे म्हिावयाचे असावे.] वकवा स्वाचिष्ट पक्वानिधां् या वासाने धंुि 
होिाऱ्या मािसानंा मा्र  आपि असे म्हिू शकतो; कारि चवषयासक्त मािसे अशा प्रकार्या वासामध्ये 
सुख मानत असतात, कारि त्या वासामुळे त्यां् या चवषयसुखे्छा उ्दलीप्त करिाऱ्या गोष्टींची त्यानंा आठवि 
होत असते. आता प्रत्यक्ात भकू लागलेली असतानंा, केवळ चवषयासक्त मािसानंाच नव्हे तर, 
प्रत्येकालाच, पक्वानिधाचंा वास आवडत असतो. परंतु अशा प्रकार्या गोष्टींमुळे अत्यानंि होिे हे असंयमी 
वकवा चवषयासक्त मनुष्ट्याचे लक्ि आहे, कारि ह्याच गोष्टीवर चवषयासक्त मािसां् या चवषयासुखे्छा 
कंचद्रत झालेल्या असतात. 

 
तसेच काही अस्वाभाचवक गोष्टींचा अपवाि वगळता, वहस्त्र पशूनंा सुध्िा ह्या इंचद्रयपासून आनंि 

चमळत नाही. चशकारी कुत्र्यानंा सशाचा केवळ वास आल्यामुळे आनंि होत नाही, परंतु प्रत्यक्ात सशावर 
ताव मारतानाच त्यानंा आनंि होत असतो; त्या वासामुळे िक्त त्याला आजुबाजूला ससा आहे इतकेच कळू 
शकते. बदला्या हंबरण्यामुळे काहंी वसह तृप्त होत नाहीत, परंतु  बदलाला खाऊन टॉाकण्यातंच त्याला मजा 
वाटॉत असते; परंतु त्या बदला्या हंबरण्याने, आसपास कुढे तरी बदल आहे, ह्याची त्या वसहाला जािीव होते 
आचि त्यामुळेच त्याला आनंि होतो. तसंच काळवीटॉ वकवा रानबोकड केवळ नजरेस पडल्यामुळे काही 
वसह आनंचित होत नाही, परंतु त्यावर आता यथे्छ ताव मारायला चमळिार ह्या आशनेे त्याला आनंि 
होतो. [ह्याचे प्रमुख कारि म्हिजे दृष्टीसुख, घ्रािंचद्रयाचे सुख वकवा श्रविशक्तीचे सुख हे जनावरासंाठी हेतूकारि नसते (final cause) परंतु 
भकेुचा डोंब चवझविे म्हिजेच क्ुधाशाचंत करिे हेच एकमेव हेतूकारि जनावरामंध्ये त्यावेळी अंतभूसत असतो. पहा होमरचे iii 23-24.] 

 
तेव्हा अशा प्रकार्या सुखाशंी संयम आचि असंयमाचा संबधं येत असतो, आचि सामान्यतः ही सुखे 

जनावरामध्ये सुध्िा आढळतात; आचि ह्याच कारिामुंळे ते गुलामासारखे आचि पशुतुल्य वाटॉतात. आता ंही 
सुखे म्हिजे स्पशस (touch) आचि रस (taste) ह्या बाबतची सुखे होत. परंतु संयमा्या बाबतीत ुवचच 
(taste) िारसे अंगीकृत कायस करताना चिसत नाही, वकवा अचजबात करत नाही असे म्हटॉले तरी चालेल. 
कारि चवशषे प्रकार्या लज्जतीमध्ये (flavours) तारतम्य पाहून त्यानंा पसंत करिे हे ुवचचचे, (जीभेचे) 
कायस असते. जसे वाईनचे (द्राक्ाचें उंची म्य ) नमुने तपासतानंा वकवा स्वाचिष्ट पक्वानेिध बनचवतानंा, ती जशी 
त्यातंल्या मुरध बी रसज्ज्ञाकंडून वकवा बल्लवाकडून चाखली जातात! परंतु ह्या चवशषे लज्जतींचे तारतम्य 
केल्याने खरोखरचे सुख चमळत नाही, चनिान असंयमी वकवा चवषयासक्त मािसानंा तर त्यामुळे अजीबात 
आनंि होत नाही. परंतु त्या लज्जतिार पिाथनचा प्रत्यक्ातं उपभोग घेतल्यानेच सुख चमळते आचि हा 
संपूिसतः स्पशेंचद्रयाचा अनुभव असतो. म्हिजेच खािे, चपिे आचि ज्यानंा आपि संभोगसुखे म्हितो अशा 
गोष्टींचा अनुभव! आचि ह्याच कारिामुळे एका खािाड मनुष्ट्याने [एचपक्युरस्या काळातील एका आख्याचयकेमधील ही एक 
गोष्ट आहे. प्रत्यक्ातं ही इ्छा व्यक्त करिारा एक त्या काळातील चविुषका्या पा्र ाचे काम करिारा एक चवनोिी नटॉ होता. परंतु नंतरचे लेखक 
मा्र  तो खरोखरचाच मनुष्ट्य होता असे म्हितात. काहंी लेखकानंी त्याचे नावं चिलोक्झेनस असून तो एचरस्क्झसचा मुलगा होता असेही म्हटॉलेले 
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आहे. काहंी गं्रथातं त्याचे नावं हटस्पीटेॉबल असून तो वेल्चचा मुलगा होता असेही म्हटॉले आहे. ह्या गोष्टींचा उल्लेख युडोचमअन एचथक्स (III 1231 a 
16) मध्ये केलेला आढळतो. तसेच ॲचरस्टॉोिेचनस्या फ्रटग्समध्ये (९३४) सुध्िा ं आढळतो.] आपला गळा बगळ्या्या मानेपेक्ाहंी 
लाबंलचक असावा अशी एकेकाळी इ्छा प्रि्शत केली होती; ह्यावरून असे चिसते की त्या मनुष्ट्याचे सुख 
त्याला होिाऱ्या स्पशन्या संविेनामंध्ये होते हे उघड आहे. 

 
म्हिून असंयमाचंा संबधं अशा इंचद्रयाशी येतो की, जे सवस इंचद्रयामंध्ये अत्यंत सामान्य असे इंचद्रय 

असते; त्यामुळे असंयमाला वकवा बििद लीपिाला सवनत वनिाजनक असा िुगुसि मानतात, कारि 
असंयमाचा आपल्याशी असिारा संबंध मानवी स्वुवपाचा नसून पाशवी स्वुवपाचा आहे. म्हिून अशा 
प्रकार्या सुखातं अचत आनंि मानिे आचि इतर गोष्टींपेक्ा अशा वदषचयक सुखाचंी चवशषे चनवड करिे हे 
पशुतुल्य मनुष्ट्याचे लक्ि आहे. अथनत् उम्य ा स्वुवपा्या सुसंस्कृत अशा स्पशचेद्रया्या सुखाबंाबत आपि 
असंयमी हे पि योचजत नाही. उिा. शरीरमिसन आचि उष्ट्िोिक स्नानाने पचहलवानाला चमळिारा आनंि, 
असंयमी वकवा चवषयासक्त मनुष्ट्या्या स्पशसग्राही (tactile) सुखाचंा संबंध समस्त शरीराशी नसून, 
शरीरा्या काहंी चववचक्त भागाशंीच येत असतो. 

 
☐ ☐ ☐ 
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प्रकिि अकिािे 
 

[संयमाची आवि संयमाविमुख – (यहिजेच विषयासक्ििा आवि अिेदनिमिा( – गुिांची 
विशेष लििे] 

 
आता आपल्या कामना (desires) वकवा वासना (appetites) िोन प्रकार्या असतात. (१) सवस 

मानवजाचतमध्ये सामान्य असिाऱ्या आचि (२) चवशषे मािसामंध्येच असाधारिपिे आढळिाऱ्या आचि 
नदचमचत्तक (adventitions) अशा. (१) उिा. खाण्याची कामना ही नदस्गक असते; कारि प्रत्येक मनुष्ट्याला 
द्रव वकवा घन स्वुवपातंील पौचष्टक आहाराची गरज ही भासतेच, आचि कधी कधी िोहोंचीही आवश्यकता 
भासते; त्याचप्रमािे तुवि आचि सुदृढ असताना त्याला स्त्रीपुुवष – समागमाची सुध्िा गरज भासते, असे 
होमर म्हितो.  [इचलअडमधील पूवसस्मृती XXIV. 130.] (२) वगेवगेळ्या चवचशष्ट प्रकार्या पौचष्टक आहाराची 
प्रत्येकालाच गरज भासत नाही. [एखािा पिाथस असा असू शकेल की माझ्यासाठी ते अमृत असेल पि िुसऱ्या एखा्य ा मनुष्ट्यासाठी ते 

चवषही असू शकेल.] त्याचप्रमािे प्रत्येक मनुष्ट्याला नेहमी त्याच त्याच खा्य पिाथनची सुध्िा जुवरी भासत नाही; 
म्हिून वगेवगेळ्या प्रकार्या खा्य पिाथांचवषयी असिारी प्रत्येकाचंी ुवचच ही प्रत्येकाची वदयस्क्तक चवशषेता 
असते. इतकेच नव्हे तर अशाप्रकार्या आपल्या आवडी चनवडी काही अशी चनसगसतःच जन्मचसध्ि 
असतात; कारि वगेवगेळ्या मािसानंा चनरचनराळ्या गोष्टींमध्ये स्वाभाचवकतःच सुख वाटॉत असते. आचि 
काही चवचशष्ट चमष्टानेिध तर आपल्या रोज्या साध्या जेविापेक्ा सवांनाच आवडत असतात. [कुठल्याही गोष्टींचवषयी 
वाटॉिारी अचधक आवड ही नदस्गक असते. कारि (१) प्रत्येक मनुष्ट्याचे स्वभावधमस वेगवेगळे असतात. म्हिून त्यां् या आवडीचनवडी सुध्िा 
वेगवेगळ्या असतात, आचि (२) काहीं्या आवडीचनवडी तर सावसच्र क असतात.] 

 
तेव्हा नदस्गक कामनां् या बाबतीत अगिी थोड्या मािसां् या हातूनच चुका घडतात आचि जर का 

घडल्याच तर त्या एकाच तऱ्हेने घडत असतात; म्हिजेच बेसुमार प्रमािातं एखा्य ा गोष्टीची लालसा 
धरल्यानेच चुका घडतात. उिा. अनिध आचि पेय सेवन केल्याने पचरपूिस झाल्यानंतर, पुन्हा अचतप्रमािातं अनिध 
आचि पेय सेवन करिे हे नदस्गक प्रकृचत्या अगिी चवरूध्ि आहे, कारि आपली स्वाभाचवक कामना ही 
आपल्या आवश्यक गरजा तृप्त करण्यासाठीच असते. म्हिून अचतशय प्रमािातं खािाऱ्या मािसानंा 
‘उिरंभर’ (betly-gods) असे म्हितात, कारि अशी मािसे आपले पोटॉ तट्ट िुगेपयंत भरत असतात; 
चवशषेतः स्व्वशून्य स्वभावाची मािसे अशाप्रकारचा अचतरेकी िुगूसि बाळगून असतात.  

 
परंतु काही चववचक्त मािसामंध्ये आढळिाऱ्या चवचशष्ट सुखां् या [म्हिजेच आपल्या वदयस्क्तक कामनाचंी पूती 

करिारी सुखे.] बाबतीत मा्र  अनेक मािसे चुका करतात, आचि त्या सुध्िा अनेक मागनने चुका करत 
असतात. आपि जेव्हा एखा्य ा मनुष्ट्याला, “अमुक एका गोष्टीला चटॉावलेला मनुष्ट्य” असे म्हितो, ह्याचे 
कारि एकतर त्याला एखा्य ा अचनष्ट गोष्टीब्दलल आसक्ती तरी असते, वकवा त्या गोष्टींब्दलल इतर 
बहुतेकानंा वाटॉिाऱ्या सुखापेक्ा ह्या मनुष्ट्याला होिारे सुख जास्त पराकाष्ठेचे असते, वकवा त्याला वाटॉिारे 
सुख चुकी्या चरतीने तरी वाटॉत असते. आचि असंयमी मनुष्ट्य तर ह्या सवस बाबतीत कळसच करत असतो. 
कारि अशा मनुष्ट्याला अचनष्ट गोष्टी तसेच वस्तुतः चकळसवाण्या असिाऱ्या गोष्टी सुध्िा चप्रय वाटॉत असतात 
आचि अशाप्रकार्या कुठल्याही गोष्टीब्दलल वाटॉिारी आवड जर का वास्तचवकचरत्या योग्य असेल, तर 
त्याबाबतीत असंयमी मािूस योग्य प्रमािाबाहेर वाहावला जातो आचि सवससामान्य मािसापेक्ा त्याला त्या 
गोष्टीब्दलल पराकाष्ठेची आसक्ती वाटॉत असते. 
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तेव्हा सुखां् या बाबतीत होिारा अचतरेक म्हिजेच असंयम! आचि असंयम हा नेहमी िूषिीय 
असतो हे आता स्पष्ट झाले. तथाचप, िुःखा्या बाबत पाहू जाता धदयन्या बाबतीत जसे होते तसे येथे 
संयमा्या बाबतीत लागू पडत नाही. िुःख चनमुटॉपिे सहन करिाऱ्या मनुष्ट्याला संयमी म्हटॉले जात नाही 
वकवा िुःख सहन न करिाऱ्या मनुष्ट्याला असंयमी असेही म्हटॉले जात नाही. परंतु एखा्य ा मनुष्ट्याला 
असंयमी म्हितात ह्याचे कारि त्या मनुष्ट्याला काही चवचशष्ट सुखिायक गोष्टी न चमळाल्यामुळे चजतक्या 
प्रमािात िुःख व्हायला पाचहजे त्या प्रमािात न होता बेसुमार प्रमािात होत असते. (म्हिजे अशा मनुष्ट्याला 
प्रत्यक्ातं सुखामुळेच िुःख होत असते) तसेच एखा्य ा मनुष्ट्याला संयमी म्हटॉले जाते, कारि सुखा्या 
अभावाने त्याला अचजबात िुःख होत नसते (वकवा त्या सुखिायक गोष्टीं्या भोगवजसनाने त्याला िुःख होत 
नाही.) 

 
ह्यावरून असे चिसून येते की, असंयमी मनुष्ट्याला सवस सुखे हवीहवीशी वाटॉत असतात, वकवा 

सवनत आनंििायक अशा सुखाचंी त्याला लालसा असते; आचि ह्या त्यां् या लालसेमुळे इतर सवस गोष्टींना 
सोडून ही सुखे प्राप्त करण्याची त्याची खटॉपटॉ चाललेली असते. ह्याचा पचरिाम असा होतो की, अशी सुखे 
प्राप्त करण्यात अपयश आले असता त्याला िुःख हे होतेच, परंतु अशा सुखाचंी केवळ कामना धरल्याने 
सुध्िा त्याला िुःख होत असते, कारि काहंी प्रमािातं िुःख हे आपल्या कामनाबंरोबरच येत असते. परंतु 
सुखामुळे िुःख होत असते असे म्हििे चवरोधाभासात्मक वाटॉते साहाचजकच आहे. 

 
आता सुखां् या उपभोगा्या बाबतीत जी मािसे िारच उिी पडतात, आचि त्या सुखाचा उपभोग 

घेताना ज्यानंा रास्त प्रमािापेक्ाही कमी आनंि चमळतो, अशी मािसे क्वचचतच् आढळतात; अशाप्रकारची 
अवेिन क्मता (insensibility) मनुष्ट्य जाचतमध्ये तरी आढळत नाही. एवढेच कशाला तर वहस्त्र पशू सुध्िा 
आपल्या खा्य ा्या (food) बाबतीत िेखील तारतम्य पाहूनच आपली पसंती िशसचवतात, आचि काही 
चवचशष्ट प्रकार्या खा्य ानेच त्याचंी तृप्ती होत असते आचि इतर प्रकार्या अनिधाब्दलल त्यानंा चतटॉकारा 
असतो. आता ज्याला कुठल्याच गोष्टीने आनंि होत नाही आचि ज्याला िोन चनरचनराळ्या गोष्टींमधील 
िरक जािचवत नाही, असा प्राचि जर का अस्स्तत्वात असेल तर त्याला मानवी गुि असलेली व्यस्क्त 
म्हिताच येिे शक्य नाही. अशाप्रकारची मािसे क्वचचतच् आढळतात, आचि त्यानंा चववचक्त असे नावं िेिे 
शक्य नाही. 

 
आता संयमी मनुष्ट्य ह्या अचतरेकी टॉोकामंधील मध्यावस्था स्वीकारतो. असंयमी मनुष्ट्याला ज्या 

गोष्टींब्दलल पराकाष्ठेची आसक्ती वाटॉत असते, ज्या गोष्टीमध्ये संयमी मनुष्ट्य अचजबात आनंि मानत नाही. 
इतकेच नव्हे तर वास्तचवकतः संयमी मनुष्ट्याला ह्या गोष्टीब्दलल चतटॉकाराच वाटॉत असतो; तसेच सामान्यतः 
अचनष्ट गोष्टीमध्ये त्याला सुख वाटॉत नाही, वकवा अशा प्रकार्या [म्हिजेच स्पशस आचि रस ह्या बाबत्या सुखामंध्ये.]  
कुठल्याही गोष्टींमध्ये त्याला अचतरेकी सुख वाटॉत नाही; तसेच सुखिायक गोष्टींची जेव्हा त्याला उिीव 
भासते तेव्हा त्याला िुःखही होत नाही, वकवा त्या गोष्टींची वा्छाही होत नाही; आचि जर का झालीच तर 
ती नेहमी नेमस्त प्रमािातच होत असते, वकवा सम्यक् प्रमािापेक्ा जास्त प्रमािात होत नाही, तसेच ती 
चुकी्या वेळी सुध्िा ं होत नाही वकवा कुठल्याही चुकी्या पचरस्स्थतीमध्ये होत नाही. इ. परंतु अशा 
प्रकारची सुखे आरोग्यास आचि शारीचरक क्मतेस उपयोगी असल्यामुळे, संयमी मनुष्ट्य नेहमी अशा सुखाचा 
नेमस्त आचि सम्यक् प्रमािातच उपभोग घेण्याचा प्रयत्न करतो; त्याचप्रमािे इतर सुखां् या बाबतीत 
सुध्िा, – जो पयंत ती सुखे त्या्या शारीचरक प्रकृचतला आचि क्मतेला हाचनकारक होत नाहीत, वकवा जी 
सुखे हीन प्रकारची नसतात, वकवा त्या्या कुवतीपचलकडील नसतात, – अशा सुखाचंा सुध्िा संयमी 
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मनुष्ट्य नेमस्त आचि यथायोग्य प्रमािातच उपभोग घेतो. आता जो मनुष्ट्य अशा सुखां् या बाबतीत – ह्या 
मयनिाचें उल्लंघन करतो. तो मनुष्ट्य अशा सुखानंा त्यां् या योग्यतेपेक्ा जास्त मह्व िेत असतो. परंतु 
संयमी मनुष्ट्या्या बाबतीत असे कधीही घडत नाही; कारि आपल्या सम्यक् बुध्चितत्वानुसार तो त्याचें खरे 
मूल्य जो जोखत असतो. 

 
☐ ☐ ☐ 
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प्रकिि बािािे 
 

असंयम हा वभते्रपिापेिा जास्ि स्िैध््छक असिो   असंयमी मनुष्ट्याची वबघडलेल्या मुलाशी 
केलेली िुलना 

 
असंयम हा चभ्ेर पिापेक्ा जास्त स्वदस््छक स्वुवपाचा वाटॉतो. कारि असंयमाचा पे्ररकहेतू सुख 

असून चभ्ेर पिाचे कारि िुःख असते; आचि सुखाची आपि आपखुषीने चनवड करत असतो, परंतु िुःख 
मा्र  आपि टॉाळत असतो. िुःखामुळे मनुष्ट्याचे मन चठकािावर राहात नाही, आचि त्यामुळे त्या कष्टी 
मनुष्ट्याची संपूिस प्रकृचतच चबघडून जाते; परंतु सुखामुळे असा काही प्रचडं पचरिाम होत नाही. म्हिून 
असंयम हा जास्त स्वदस््छक असा अवगुि (vice) आहे, आचि त्यामुळे तो जास्त िूषिीय आहे. चशवाय 
सुखाचा मोह चनवारण्याबाबतची स्वतःला सवय लावनू घेिे अचतशय सोपे असते, कारि आपल्या 
जीवनामध्ये अशाप्रकारची प्रलोभने आपिास वारंवार मोहीत करत असतात, आचि सुखाचे मोहचनवारि 
करण्याचा सराव करून घेण्यामध्ये कसलाही धोका नसतो. परंतु भयोत्पािक गोष्टीं्या बाबतीत मा्र  
ह्यां् या अगिी चवरूध्ि असते. 

 
तथाचप, ह्या बाबतीतले भेि ध्यानात घेिे आवश्यक आहे. तेव्हा काही चवचशष्ट कृत्यामंध्ये प्रकटॉ 

होिाऱ्या चभ्ेर पिापेक्ा, भेकड चचत्तप्रवृचत्त असिे हे जास्त स्वदस््छक असते; कारि चभ्ेर पिा हा 
स्वयंमेवचरत्या िुःखिायक नसतो. परंतु कांही चवचशष्ट पचरस्स्थतीमध्ये चभ्ेर पिाची वेिना इतकी िुःखिायक 
असते की, त्यामुळे त्या मनुष्ट्याचे चचत्त मुळीच चठकािावर राहात नाही, आचि त्या विेनापंुढे तो मनुष्ट्य 
अक्रशः हात टेॉकतो वकवा इतर मागनने स्वतःला न साजेसे वागून स्वतःची संपूिसतः मानहानी करून घेतो. 
ह्यावरून असे चिसून येते की भेकड कृत्ये प्रत्यक्ात काही चवचशष्ट प्रकार्या जबरिस्तीमुळे केली जात 
असतात. परंतु ह्या उलटॉ असंयमी मािसा्या हातून घडिारी चवचशष्ट कृत्ये ही स्वदस््छकच असतात, 
कारि ती कृत्ये लालसेने आचि वासनेने केली जात असतात. व्यापक दृष्टीने पाहू जाता, सामान्यतः 
असंयमी मनुष्ट्याचा स्वभावधमस तसा कमी स्वदस््छक वाटॉतो, कारि कुिालाही असंयमी व्हायची तशी इ्छा 
नसते. 

 
आता असंयम (Intemperence) वकवा स्वदराचार (wantonness) ही पिे लहान मुलां् या 

खोडकरपिा्या बाबतीत सुध्िा योचजली जात असतात. ह्यामध्ये आचि प्रौढामंध्ये आढळिाऱ्या चवषय 
लोलुपतेमध्ये (licentiouness) काहीसे साम्य आहे. तेव्ह ह्या िोन वयोवस्थापंदकी अगोिर कुठल्या 
वयोवस्थेला हे पि योचजले गेले ह्या प्रश्नाचा आपल्या सध्या्या अन्वषेिाशी कसलाही संबंध नाही. परंतु 
एक गोष्ट मा्र  स्पष्ट आहे की आपल्या आयुष्ट्यामध्ये जी अवस्था मागाहून येते त्या अवस्थेला अगोिर 
आलेल्या अवस्थेपासून घेतलेले नाव ्य ायला हवे हे ुवपक (metaphor) अगिी समपसक आहे असे मला 
वाटॉते, कारि ते ज्या गोष्टींची इ्छा धरते त्या गोष्टी कलंक लाविाऱ्या असतात तसेच त्या्या वासना 
इतक्या शीघ्रगतीने िोिावत असतात की त्याला चशक्ा िेिे वकवा खच्ची करिेच (pruning) जास्त 
आवश्यक असते आचि ही प्रवृत्ती चवशषेतः आपल्या वासनां् या बाबतीत आचि लहान मुलां् या बाबतीत 
संपूिसतः आढळते; कारि असंयमी मािसापं्रमािे, लहान मुलेही आपल्या कामनेनुसार जीवन जगत 
असतात, आचि लहानपिी सुखाचवषयीची कामना अत्यंत प्रबळ असते. तेव्हा ह्या कामनानंा जर अचधकाराने 
नीटॉ चशस्त लावली नाही आचि स्वतः्या कह्यातं ठेवले नाही, तर हा ं हा ं म्हिता त्या वटॉवृक्ासारख्या 
िोिावत जातील. अचववेकी मनुष्ट्यामध्ये सुखासंबधंीची वासना बेसुमार प्रमािात असते, आचि कुठल्याही 
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चरतीने वासनाचंी तृप्ती करून घेण्यास तो तयार असतो. आचि वासनां् या अशा केलेल्या तत्पर तृप्तीमुळे 
(active gratification) आपली उपजत प्रवृचत्त उते्तचजत होते आचि जेव्हा अशाप्रकारे बेसुमारपिे आचि 
तीव्रतेने वासनाचें लाड पुरचवले जातात तेव्हा ती वासना आपल्या बुध्चिवर ताबा चमळचवल्याचशवाय राहात 
नाही. म्हिून आपल्या वासनाचंी तृप्ती नेमस्त प्रमािात आचि क्वचचतच् करायला हवी, तसेच ती आपल्या 
चववकेी त्वा्या कधीही चवरूध्ि जाता कामा ं नये – ह्यालाच आपि ‘चशस्तबध्ि आचि चनिोष त्व’ 
म्हितो –; आचि चवशषेतः ज्याप्रमािे चशक्कां् या आजे्ञनुसार लहान मुलानंा वागावचे लागते, त्याचप्रमािे 
आपला वां् छात्मक भाग आपल्या बुध्चित्वा्या आधीन राचहला पाचहजे. म्हिून संयमी मनुष्ट्यामधील 
वां् छात्मक घटॉक हा नेहमी चववकेी तत्वाशी सुसंगत असला पाचहजे. कारि संयम आचि चववकेी त्व ह्या 
िोहोंचे ध्येय उिात्त असते आचि चशवाय संयमी मनुष्ट्य हा योग्य गोष्टींची, सम्यक् चरतीने, योग्यवेळीच इ्छा 
धरत असतो. आचि हे सवस चववकेी त्वा्या आजे्ञनुसार घडत असते. 

 
तेव्हा ‘संयम’ ह्या चवषयाचे स्पष्टीकरि आपि केले. 

 

☐ ☐ ☐ 
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पुस्िक चौथे 
 

नैविक सद गुि (पुढे चालू( 
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प्रास्िाविक : 
 

ह्या पुस्तकाचे प्रास्ताववक म्हर्ून काहंी शबदच पुरेसे ह तील. हे पुस्तक म्हर्जे ॲवरस्टॉटटॉलने 
आपल्या दुसहेया पुस्तकामध्ये केवळ एक रूपरेषा म्हर्ून थ डक्यातं हाताळलेल्या, (पहा प्रकरर् ७ वे) 
आवर् वतसहेया पुस्तकातंील सहावया प्रकरर्ामध्यें तपशीलवारपरे् वववरर् करण्यास सुरूवात केलेल्या 
ववषयाचे पवरवशष्ट आहे. ह्या पुस्तकामध्ये, “मह द्दायण ककवा अवतदातृत्व (Magnificience) आवर् औदायण” 
(Liberality) हे पैशाशी संबवंधत असलेले सद गुर्, “महात्मता आवर् उवचत महत्वाकाकं्षा” हे मानसन्मानाशी 
संबवंधत असर्ारे सद गुर्, “सौजन्य” हा संतापाशी संबंवधत असर्ारा सद गुर् तसेंच “सत्यत्व, वाक् चातुयण, 
आवर् वमत्र भाव” हे सामावजक वयवहाराशंी संबवंधत असलेले सद गुर् चगिकचले गेले आहेत. आवर् शवेटॉी 
नम्रता. वतला ॲवरस्टॉटटॉल भावना ककवा मन ववकार मानत , त्याच्या मतें नम्रता हा सद गुर् नाही. 

 
परंतु ह्या पुस्तकातं द न चमत्कावरक ग ष्टी वदसून आल्यावशवाय राहात नाहीत. (१) पवहली ग ष्ट 

म्हर्जे सत्य, वाक् चातुयण, आवर् वमत्रभाव ह्या सामावजक सद गुर्ाचंा िम उलटॉासुलटॉा केलेला आहे आवर् 
(२) दुसरी ग ष्ट म्हर्जे अत्यंत जवळच्या अशा “संताप” ह्या ववषयाची चचा न करतां, ॲवरस्टॉटटॉल मध्येच 
नम्रता ह्या ववषयाची चचा करून पुस्तकाचा शवेटॉ करत . 

 
तेवहा ं प्रश्न असा उत्पन्न ह त  की ॲवरस्टॉटटॉलने दुसहेया पुस्तकातं वदलेल्या आवर् ह्या पुस्तकातं 

ववचारातं िेतलेल्या सद गुर्ाचं्या यादीमध्ये काहंी तकण वसध्द अनुिम आढळत  का?ं आता सद गुर्ाचें 
वगीकरर् अनेक प्रकारच्या मूलतत्वादं्वारे केले गेले असण्याची शक्यता आहे. उदा. मानवी प्रकृवतच्या 
अनेक भागाचंा य ग्य ववकास म्हर्जे सद गुर्, हें मानसशास्त्रीय ववभाजनाच्या तत्वानुसार दाख कववलें  गेले 
असावें ककवा वशक्षर्ाचा ृषष्टीक न ड ळ्यासम र ठेवनू, मनातं ठसववर्ाहेया अत्यंत स्वाभाववक िमानुसार 
सदगुर्ाचंी ओळीने रचना केली गेली असावी. ककवा रेयेष्ठतेच्या दजानुसार रेयेष्ठ सद गुर्ानी कवनष्ठ 
सद गुर्ाचं्या अग दर पवहला मान प्राप्त केला असावा. परंतु ॲवरस्टॉटटॉलने केलेल्या ह्या सद गुर्ाचं्या 
वगीकरर्ामध्ये अशाप्रकारचें कुठलेही वयापक आवर् स्पष्ट असे तत्व आढळून येत नाही. म्हर्ून वाचकांनी 
एक महत्वाची ग ष्ट लक्षातं ठेवायला हवी की, ‘ॲवरस्टॉटटॉलच्या नीवतशास्त्राचा कल जरी अवत प्रमार्ातं 
मानसशास्त्र उदयास आर्ण्याचा असला, तरी त्याचें नीवतशास्त्र हें मानसशास्त्रीय प्रर्ालीवर गं्रवथत केलेलें  
नाहंी.’ म्हर्ून जरी ॲवरस्टॉटटॉलने असें म्हटॉलें  असलें , (पुस्तक ३ रें, प्रकरर् १० वें, १ लें  वाक्य) की 
धैयानंतरच संयमाची चचा वहायला हवी, कारर् हे द न्ही सद गुर् मानवाच्या पाशवी सहज पे्रररे्च्या 
(instincli) बंद बस्तीमध्यें असतात, तरी सुध्दा ंमानवी  

 
प्रकृतीच्या भागाचं्या वगीकरर्ाववषयीचा संदभण आपर्ासं दुसहेया कुठल्याही वठकार्ी सापंडत 

नाहंी. ॲवरस्टॉटटॉलने नैवतक गुर् त्कषण आवर् बौध्वदक गुर् त्कषण ह्यामध्ये अगदी स्पष्टपरे् ववभाजन केलेले 
असले, तरी सुध्दा अशाच त डीचें ववभाजन नैवतक, गुर् त्कषांची चचा करतानंा त्याने केलेलें  नाहंी. तेवहा ं
प्राचीन ग्रीसमधील सवणसामान्य संकल्पनानुंसार, सुरूवातीला ॲवरस्टॉटटॉलने सवात प्रमुख क आवर् ठळक असे 
ववशषे गुर् चचेला िेतले असाव.े-- उदा. धैयण, संयम आवर् औदायण. औदायामुळे त्याला मह द्दायण ककवा 
अवतदातृत्व सुचले असावे. आवर् मह द्दायामुळें  त्याला महात्मतेचे (Great Souledness) सूचन झालें  
असावें. आवर् ह्यावरून त  ‘महत्वाकाकं्षा’ ह्या अवतसामान्य ववशषे गुर्ाचे ववभेदन करण्याचा प्रयत्न करत . 
ह्यानंतर त  म्हर्त  की ‘स्वभावाचे वनयमन’ ह्या ववषयाला अजूनपयंत हात देख कील लावलेला नवहता, तेवहा ं
सौजन्याची चचा करून त्यानंतर त  असें दाख कवनू देत  की, सामावजक वयवहारसंबधंामंध्यें सारासार 
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ववचाराचं्या वनयमानुसार आपली वतणर्ूक ठेवल्याने तीन सवोत्कृष्ट स्वभावगुर् आपल्यातं तयार ह तात. 
आवर् शवेटॉी ‘नम्रता’ आवर् ‘संताप’ ह्या उपजत बुध्दीच्या आवर् इष्ट वळर् न लागलेल्या भावनामंध्यें सुध्दा ं
हाच वनयम लागूं पडत असत . 

 
☐ ☐ ☐ 
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प्रकिि पवहले 
 

औदायभ (Liberality) 
 

पैसाअडका ककिा भौविक कल्यािाशी संबंवधि असलेले सद गुि 
 
ॲविस्टॉटल नैविक सद गुिांचें वििेचन िसेंच पुढे चालू ठेििो. औदायाचे ॲविस्टॉटलने केलेलें  

वििेचन खिोखिच उत्कृटी  आहे. त्यामुळे औदायभ हे कंजुषपिा आवि उधळेपिा ह्यामधील समिोलत्ि 
(balance) दशभवििें. ह्या िेगिेगळ्या स्िभािधमामुळें  वनमाि होिाऱ्या िय वित्िांिि मािलेले शेिे अत्यंि 
वििेचक आवि उत्कृटी  आहेि ह्यांि शंकाच नाही. 

 
ह्यानंतर आता ं आपि औिायनचवषयीं बोलंूया. औिायस हा स गुि संपचत्तसंबधंी (वकवा भौचतक 

चहतकारक गोष्टीसंबंधी) आचरिातं आिला जािारा सुविनमध्य असावा; कारि एका्य ा मनुष्ट्याची उिार 
गृहस्थ म्हिून जेव्हा ंआपि स्तुचत करतो, ती लढाईमधील त्या्या वतसनामुळं नव्हे, वकवा ज्यामुळे संयमी 
मनुष्ट्य आपली गुिवत्ता प्रकटॉ करतो त्यामुळं सुध्िा ं नव्हे; चशवाय न्यायिानामधील त्या्या यथोचचत 
चनिसयामुंळेही त्याची उिार म्हिून स्तुचत केली जात नांही; परंतु संपचत्त्या आिान-प्रिान संबंधी आचि 
चवशषेतः संपचत्त्या चवचनयोगामुळं एका्य ा मनुष्ट्याची उिार म्हिून वाखाििी होत असते. आचि संपत्ती 
म्हिजे ज्या ज्या गोष्टींचं मूल्य पदशाने मोजलं जातं अशा सवस गोष्टी होत. 

 
परंतु उधळेपिा आचि कंजुषपिा ही संपत्ती्या बाबतीत अचतरेकी आचि कमतरता िशसचविारी िोन 

अग्रवती टॉोकं आहेत. संपचत्तचवषयी योग्य प्रमािापेंक्ा ंजास्त काळजी करिाऱ्या लोकानंा नेहमी कंजुषता हे 
पि (Meanness) हे पि योचजलं जातं, परंतु उधळेपिा हे पि कधी कधी िारच व्यापक गुिाथनने योचजलं 
जातं, कारि बेबंि वकवा उ्छंृरवल (Unrestrained) मािसानंा आचि बाहेरख्यालीपिातं (debauchery) 
पदशाची उधळपट्टी करिाऱ्या मािसानंा ‘उधळ्या’ (Prodigal) हे पि योचजलं जाते; आचि म्हिून उधळेपिा 
हा अत्यंत वाईटॉ असा िुगुसि मानला गेलेला आहे, कारि तो एक िुगुसिाचंा संगमच (Combination) 
असतो. परंतु हे कांही ह्या पिाचं यथायोग्य उपयोजन (application) नव्हे. वास्तचवकपिं उधळ्या हं पि 
एखािा चवचशष्ट  िुगुसि धारि करिारा मनुष्ट्य िशसचवतं, आचि तो चवचशष्ट िुगुसि म्हिजे स्वतः्या द्रव्याचा 
(substance) चनष्ट्कारि केला जािारा अपव्यय; कारि स्वतः्या कारकत्वामुळं [ह्याला इंग्रजीमध्यं ‘past saving’ 
आचि ग्रीक भाषेमध्यं ‘Asotos’ म्हितात. 
ॲसोटॉटस (Asotos) ह्या शध िाचा शध िशः अथस अत्यंत वाईटॉ वकवा ‘आशाहीन (desperate) प्रसंगामध्ये वाचंचवता येऊं न शकिारा’ असा होतो.] 
(agency) स्वतःचा सवसनाश करून घेिारा मनुष्ट्य खरोखरच ‘वाचंचवण्यापचलकडे’ [ह्याला इंग्रजीमध्यं ‘past 
saving’ आचि ग्रीक भाषेमध्यं ‘Asotos’ म्हितात. 
 

ॲसोटॉटस (Asotos) ह्या शध िाचा शध िशः अथस अत्यंत वाईटॉ वकवा ‘आशाहीन (desperate) प्रसंगामध्ये वाचंचवता ं येऊं न शकिारा’ 
असा होतो.] गेलेला असतो. आचि संपचत्त हं जीवन जगण्याचं साधन असल्यामुळं, स्वतः्या साधनद्रव्याची 
नासधूस करिं म्हिजे एकाअथी स्वतःचा सत्यानाश करण्यासारखंच आहे. आचि ह्याच अथनने उधळपट्टी 
ह्या पिाचे येथं आकलन केलं गेलं आहे. 

 
[१ म्हिजे स्वतः्या िोषामुळे.] 
 



 

विषयानुक्रमविका 

आता संपचत्त ही एक उपयुक्त वस्तु आहे. परंतु उपयुक्त वस्तंूचा वापर जसा चागंल्या चरतीने होऊं 
शकतो तसाच वाईटॉ चरतीने सुध्िा ंहोऊं शकतो. आचि जो मनुष्ट्य एका्य ा गोष्टीचा वापर सवोत्कृष्ट चरतीने 
करतो, त्यां् याजवळ त्या गोष्टीशी संबध्ि असा स गुि असतो. म्हिून संपचत्तशी आनुषंचगक [हा संयोग मूलतः 

स्पष्टच आहे, कारि संपचत्त ही उपयुक्त गोष्टीसारखीच असते आचि चतचा संयोग उपयुक्ततेशी होत असतो.] असलेला स गुि ज्या 
मनुष्ट्याजवळ असतो, तो मनुष्ट्यच आपल्या संपचत्तचा चवचनयोग उत्कृष्ट चरतीने करंू शकतो, आचि असा 
मनुष्ट्यच औिायनचा पुतळा असतो. परंतु संपचत्तचा चवचनयोग वकवा उपयोग हा ती संपचत्त खचस करण्यातं 
वकवा िान करण्यातच होत असतो. संपचत्त चमळचविं आचि ती साभंाळिं ह्या संपचत्तचा उपयोग करण्या्या 
तऱ्हा नसून, त्या संपचत्त कमावण्या्या तऱ्हा आहेत. म्हिून उिार मनुष्ट्य हा नेहमी योग्य मागनने पदसे 
चमळचवत असतो, परंतु त्याहीपेक्ा ंयोग्य ग्राहकानंा पदसे िेण्यातंच त्याची गुिवत्ता चिसून येत असते. असा 
मनुष्ट्य कधीही अधम्यस मागनने पदसा कमचवत नाही. कारि स्वतःचे चहत साधून घेण्यापेक्ा,ं िुसऱ्याचंं कल्याि 
करण्यातंच स गुि प्रकटॉ होत असतात. तसंच नीच कृत्यं टॉाळण्यापेक्ा,ं थोर कृत्यं चसध्िीस नेण्यातंच 
स गुिी मनुष्ट्याची खरी गुिवत्ता चिसून येते. तथाचप प्रत्यक्ातं एका्य ाचं कल्याि करिं आचि थोर कृत्यं 
तडीस नेिं, ह्या गोष्टी िातृत्वा्या अनुरोधाने जात असतात. परंतु स्वतःचे चहत साधून घेिं आचि नीच कृत्यं 
करावयाचे टॉाळिे ह्या गोष्टी अचधकाचधक चमळचवण्याचा अनुरोधाने जात असतात. चशवाय कृतज्ञता आचि 
त्याही पेक्ा ं जास्त प्रमािातं स्तुचत ही िान करिाऱ्या िात्याला अपसि केली जात असते, परंतु िान 
घेण्यापासून िूर राहािाऱ्या मनुष्ट्याब्दलल स्तुचत आचि कृतज्ञता व्यक्त केली जात नाही, तसंच िान 
िेण्यापेक्ा ं िान नाकरिे जास्त सोप ं असतं :- सामान्यतः मािसं िुसऱ्याजंवळ्या गोष्टी घेण्याचे 
नाकारण्यापेक्ा स्वतः्या मालकी्या वस्तू िुसऱ्यानंा िेऊन टॉाकण्यास जास्त नाखुष असतात. चशवाय जी 
मािसं आपल्या जवळ्या गोष्टींचं िान करतात त्यांना आपि उिार म्हितो. परंतु जी मािसं (िान) 
घेण्याचंं नाकारतात, [म्हिजेच त्यां् या योग्यतेपेक्ा जास्त प्रमािातं कुठलीही गोष्ट घेण्याचं नाकारतात.] त्याचंी स्तुचत ही 
औिायनमुळे होत नसून, वस्तुतः त्यां् या धमसबुध्चिमुळं होत असते, आचि िान घेिाऱ्या मािसाचंी [म्हिजे जी 

मािसं स्वतः्या योग्यतेनुसार घेतात.] काहंी झालं तरी स्तुचत केली जात नाही. आचि सवस स गुिी मािसापेंक्ां 
उिार मािसे ही बहुधा सवनत जास्त चप्रय असतात, कारि इतरानंा ती जास्त श्रेयस्कर ठरतात. आचि अशा 
मािसाचंी उपयुक्तता त्यां् या िातृत्वामंध्यं असते. 

 
स गुिी कृत्यं ही थोर कृत्यं असतात आचि केवळ त्यां् या थोरवी (Nobility) कचरताचं ती कृत्यं 

संपािली जात असतात, म्हिून उिार मनुष्ट्य हा िातृत्वामधील थोरवीकचरताचं िान करत असतो. आचि तं 
िाने सुध्िा ं तो नीतीनेच करत असतो. म्हिजे कुठलेही िान िेताना तो योग्य मािसानंाच िेत असतो, 
आचि तं सुध्िा ं तो योग्य प्रमािातं आचि योग्य प्रसंगी िान करत असतो. त्याचप्रमािं यथान्याय 
िानाचवषयी्या इतर सवस उपाचध तो पार पाडतो. तसंच असा मनुष्ट्य िान करतानंा आनंिानेच िान करेल, 
वकवा चनिान काहंी झालं तरी कसलाही मनस्ताप करून न घेताच िान करेल; कारि स गुिी कृत्यं ही 
सुखिायक असतात वकवा िुःखरचहत तरी असतात – चनिान ती कृत्यं िुःखिायक तरी चनचितच नसतात. 
आता ंजो मनुष्ट्य पापी मािसानंा िान करतो वकवा जो मनुष्ट्य िातृत्वामधील थोरवीकचरतां िान न करता,ं 
िुसऱ्या कुठल्यातरी स्वाथी वकवा नीच हेतूने िान करतो, त्याला उिार पुरूष म्हिताचं येिं शक्य नाहंी, 
परंतु अशा मनुष्ट्याला िुसरं कुठलं तरी वेगळेच नावं ्य ावं लागेल. तसंच ज्या मनुष्ट्याला िान िेताना िुःख 
होतं त्याला सुध्िा ंउिार म्हिता ं येिार नाही, कारि अशा मनुष्ट्याला थोर सत्कमनपेक्ां पदसा जास्त चप्रय 
असतो. आचि हं काहंी उिार मनुष्ट्याचं लक्ि नव्हे. 
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म्हिून खरा उिार मनुष्ट्य कधीही अधम्यस साधनानंी, पदसा चमळचविार नाही, कारि जो मनुष्ट्य 
संपचत्तला अचतशय मौल्यवान अशी वस्तु समजत नाही, तो मनुष्ट्य अशा अन्याय्य मागनने कधीही संपचत्त 
चमळचविार नाही. तसंच अशा मनुष्ट्याला िुसऱ्याचंी मेहेरबानी करून घेिं िेखील आवडत नाहंी, कारि जो 
मनुष्ट्य िुसऱ्यावंर उपकार करतो, तो मनुष्ट्य सहसा कधी स्वतःवर उपकार करून घेिार नाही. परंतु असा 
मनुष्ट्य योग्य मागननेच संपचत्त प्राप्त करत असतो – (म्हिजेच स्वतःची मालमत्ता, धनिौलत वकवा इस्टेॉटॉी 
पासूनच)- ह्याचं कारि अशाप्रकारं संपचत्त चमळचविं हं थोर महत्कृत्य आहे असं त्याला वाटॉतं म्हिून नव्हे, 
तर िानधमनसाठी एक साधन म्हिून संपचत्त त्या्याजवळ असिं ही एक आवश्यक उपाचध आहे, असं 
त्याला वाटॉतं. अशा िानशूर मनुष्ट्याला आपल्या संपचत्तचा चवचनयोग िुसऱ्यां् या साहाय्याकचरता ंकरावयाचा 
असल्यामुळं, तो आपल्या मालमते्तचवषयी कधीही बेचिकीर राहािार नाहंी. तसंच तो मनुष्ट्य 
तारतम्यशून्यतेने कुिालाही िान करिार नाही, कारि योग्य मनुष्ट्याला, आचि योग्य प्रसंगी आचि थोर 
गोष्टींकचरता ंिान करण्यासाठी तो स्वतः पुरेशा साधनानंी समथस असिं अत्यंत आवश्यक आहे. परंतु उिार 
मनुष्ट्या्या मनाचा कल चनचितपिं अचधकाचधक िानधमस करण्याकडेच असतो; त्यामुळं त्या्या स्वतःजवळ 
िारच थोडा चहस्सा चशल्लक राहातो. कारि स्वतःची पवन न करतां िुसऱ्यासंाठी झटॉिं हं उिार प्रकृचत्या 
पुुवषाचं लक्ि [हं खरोखरच स गुिाचं उल्लंघन आहे; परंतु स गुिा्या केवल ध्येयापासून ॲचरस्टॉटटॉल नकळत संचमश्र व्यस्क्तत्वामंध्यं 

होिाऱ्या त्या्या अपूिस दृश्य स्वरूपाकडे वळतानंा चिसतो.] आहे.  
 
तेव्हा ं औिायस हं पि लोकानंा योचजतानंा, त्याचंी द्रव्यसाधनं (resources) चवचारातं घ्यायला 

हवीत, कारि कुठल्याही िेिगीमध्यं चिसत असलेलं औिायस हं काहंी त्या िेिगी्या लहान मोठ्या 
प्रमािावर अवलंबनू नसते, परंतु तं त्या िानशूर मनुष्ट्या्या शीलावर वकवा चचत्तप्रवृचत्तवर अवलंबून असतं, 
आचि उिार चचत्त प्रवृचत्तची व्यस्क्त ही नेहमी स्वतःजवळ्या द्रव्यसाधनानुंसार [वकवा बायबटटॉर्या शोधनानुसार 

“उिार चचत्तप्रवृचत्त ही त्या व्यस्क्त्या द्रव्यसाधनाशंी सापेक् असते” असं म्हिायला हरकत नाही.] योग्य प्रमािातं, िानधमस करत 
असतं म्हिून लहान प्रमािातं िान करिाऱ्या मनुष्ट्याजवळ द्रव्यसाधनं जर का ंअल्प प्रमािातं असली तर 
त्यानें केलेले िान जरी छोटेॉ असले तरी सुध्िा ं तो मोठा उिार मनुष्ट्य असंू शकतो. स्वकष्टा्जत संपचत्त 
प्राप्त केलेल्या मािसापेंक्ां, वचडलोपा्जत संपचत्त चमळालेली मािसं जास्त उिार म्हिून ख्यातनाम 
असतात, कारि अशा मािसानंा संपचत्तची कधी गरजच भासलेली नसते. चशवाय प्रत्येकाला त्याने स्वतः 
चनमनि केलेल्या गोष्टीचवषयी चवशषे असं पे्रम वाटॉत असते, म्हिजेच त्याची स्स्थती एका्य ा सजसनशील 
कचवसारखी वकवा वाडवचडलासंारखी असते. परंतु उिार, िानशूर मनुष्ट्याला श्रीमंत होिं चततकंसे सोपं 
नसतं, कारि उिार मनुष्ट्य जसा पदसे चमळचवण्यातं चततकासा चागंला नसतो तसंच पदसे चटॉकवनू 
ठेवण्या्या बाबतीतही तो चततकासा हुशार नसतो; असा मनुष्ट्य नेहमी सढळ हाताने पदसे खचस करत असतो, 
आचि तो संपचत्तचं मोल स्वतःकचरता ंठरचवत नसून, केवळ िानधमनकचरता लागिारे एक साधन म्हिूनच 
तो त्याकडे पाहात असतो. म्हिून नचशबाने प्राप्त झालेल्या संपचत्तला लोक िोष िेत राहातात, कारि 
त्याचंा िावा असा असतो की सवांत जास्त योग्यता असिाऱ्या मािसाजंवळ कमी पदसा असतो. परंतु 
वास्तचवकपिं हं अगिी सवसस्वी नदस्गक आहे; कारि इतर गोष्टींप्रमािंच संपचत्त चमळचवण्यासाठीं कष्ट 
घेतल्याचशवाय आपिासं संपचत्त प्राप्त होिं सवसथदव अशक्य आहे. 

 
तथाचप उिार मनुष्ट्य पापी मािसानंा कधीही िान िेिार नाहंी, तसंच अचनष्ट प्रसंगी वकवा अचनष्ट 

चरतीने सुध्िा ं तो िानधमस करिार नाहंी, कारि असं जर का ं त्याने केलं तर अस्सल औिायनचं लक्ि 
त्यामुळं काहंी झालं तरी प्रकटॉ होिं शक्य नाहंी; [कारि असं कृत्य हे औिायनचं कृत्य नव्हंच.] आचि अधम्यस गोष्टींवर 
जर का ं त्याने सढळ हाताने खचस केला तर धम्यस गोष्टीवर खचस करण्यासाठीं त्या्याजवळ एक छिामही 
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राहािार नाहंी. वस्तुतः आपि अगोिर म्हटॉल्याप्रमािे, जो मनुष्ट्य स्वतःजवळ असिाऱ्या द्रव्यसाधनापं्रमािं 
िक्त धम्यस उच्दलष्टावंरच खचस करतो, तो मनुष्ट्य उिार असतो. ह्या उलटॉ जो मनुष्ट्य आपल्या द्रव्यसाधनाचंा 
प्रमािाबाहेर अचतरेकी खचस करतो, तो मनुष्ट्य उधळ्या असतो. म्हिून आपि राजेमहाराजां् या 
सढळपिाला (lavishness) उधळपट्टी म्हित नाहंी, कारि त्यानंी चकतीही प्रमािातं खचस केला आचि 
िानधमस केला तरी त्यां् या जवळील अगचित संपचत्त्या मयनिेपचलकडे ते क्वचचतच जाऊ शकतील असं 
आपिासं वाटॉतं. 

 
तेव्हा ंसंपत्चत चमळचवण्या्या आचि िेऊन टॉाकण्या्या बाबतीत औिायस हं सुविनमध्याचं अनुष्ठान 

असल्यामुळं, उिार मनुष्ट्य केवळ योग्य प्रमािातं आचि धम्यस उच्दलष्टावंरच खचस वकवा िानधमस करिार नाहंी, 
तर लहानमहान बाबतीत तसंच महान बाबतीत खचस करतांना तो समभावानेच खचस करेल, आचि असं 
करतानंा त्याला आनंिच होईल. तसंच तो संपचत्तची प्रास्प्त सुध्िा ं धम्यस मागनने आचि योग्य प्रमािातंच 
करतानंा आढळेल. कारि हा स गुि िेण्या्या आचि घेण्या्या बाबतीतला सुविसमध्य असल्याने तो ह्या 
िोन्ही गोष्टी सम्यक् चरतीनेच करेल. धम्यस मागनने चमळचविं हं धम्यस मागनने केल्या जािाऱ्या िाना्या 
अनुरोधानेच जात असते, परंतु अधम्यस मागनने चमळचविं हं धम्यस मागनने केल्या जािाऱ्या िाना्या अगिी 
चवुवध्ि असतं. म्हिून िोन आनुषंचगक चक्रयाशीलता एकाच मनुष्ट्यामध्ये आढळतात, परंतु िोन प्रचतयोगी 
चक्रयाशीलता मा्र  एकाच मनुष्ट्यामध्यं स्पष्टपिं आढळिं अगिी अशक्य आहे. 

 
उिार मनुष्ट्य जर का ंधम्यस आचि थोर गोष्टीं्या चवरूध्ि म्हिजेच अधम्यस आचि नीचपिं खचस करंू 

लागला तर त्याला िुःख झाल्याचशवाय राहािार नाही, आचि त्याला होिारं िुःख मािक प्रमािातं आचि 
सम्यक् चरतीनेच होईल; कारि योग्य प्रसंगी आचि सम्यक् चरतीने सुख आचि िुःखाची भावना होिं, हं 
स गुिाचं चवशषे लक्ि आहे. चशवाय उिार मनुष्ट्य हा पदशा्या व्यवहारां् या बाबतीत काहंीसा चढलाच 
असतो; त्याला त्याबाबतीत िसचवण्याची शक्यता असते, कारि असा मनुष्ट्य पदशाला िारशी वकमत िेत 
नाहंी, आचि म्हिून एका्य ा गोष्टीसाठी वाजवीपेक्ा ंजास्त पदसे खचस झाल्यामुळं त्याला चजतका संताप येत 
नाहंी, त्यापेक्ा ं एका्य ा गोष्टीसाठीं वाजवीपेक्ा ं कमी पदसे चिल्यानं त्याल जास्त िुःख होतं : असा मनुष्ट्य 
सायमोनाईड् स्या [सायमोनाईड् स ह्या कचववर सामान्यतः धनलोभीषिाचा, आरोप केला जातो, कारि कवडीचुंबकपिा िशसचविारी 
अनेक सू्ंर –(खरोखरची वकवा उपरोचधकपिं)–त्या्या नावंं चलहीली गेली आहेत.–पहा िकृत्िशास्त्र (Rhetories) पुस्िक ३ िें प्रकिि २ िें.] 
जीवनसू्र ाशी सहमत नसतो. 

 
ह्याउलटॉ उधळा मनुष्ट्य हा पदशाचवषयी तसंच त्या्या स्वतः्या कृत्याचवषयी चवपरीत भावना करून 

घेतो; त्याला योग्य प्रसंगी वकवा योग्य तऱ्हेने सुखही होत नांही वकवा िुःखही होत नांही. जसजसे आपि 
पुढे जाऊ तसतसे हं स्पष्ट होत जाईल. 

 
तेव्हा ंआपि म्हटॉलंच आहे की उधळेपिा आचि कंजूषपिा ह्या अचतरेकपिा्या आचि न्यनूते्या 

अवस्था आहेत; आचि त्या सुध्िा ंआिान आचि प्रिान (Giving & taking) ह्या िोन अथसव्यवहारामंधील 
त्या अवस्था होत. आिान ह्या पिामध्यं खचनचाही समावशे आहे. उधळेपिा हा िेण्या्या बाबतीत अचतरेक 
(घेण्या्या बाबतीत नव्हे) [हे शध ि उगाचच मध्यं घुसडल्यासारखे वाटॉतात.] आचि घेण्या्या बाबतीत कमतरता 
िशसचवतो. ह्या उलटॉ कंजुषपिा हा िेण्या्या बाबतीत उिा पडतो परंतु घेण्या्या बाबतीत मा्र  अचतरेक 
करत असतो– अथनत् हं मोठ्या रकमां् या बाबतीत होऊंच शकत नांही. आता ं उधळेपिाची ही िोन्ही 
लक्िं एकाच मनुष्ट्यामध्यं संयुक्तपिं असिं अत्यंत िुलसभ आहे, कारि कुठल्याही व्यस्क्तकडून जर का ं
आपिासं काहंीच चमळालं नाहंी, तर सवनना िान करिं काहंी सोप ंकाम नव्हे! : आता ंतो िेिारा िाता जर 
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का ं खाजगी पदशाचा नागचरक असेल, तर त्याची द्रव्यसाधनं हा ं हा ं म्हिता ं संपून जातील, आचि नेमकं 
अशाच लोकानंा ‘उधळे’ समजलं जात असते. आता वास्तचवकपिं वरील िोन्ही तऱ्हेने उधळ्या असिारा 
मनुष्ट्य, कंजुष मनुष्ट्यापेक्ा ंिारच, वर्या िजनचा मानला जातो; कारि जसजसा आयुष्ट्याचा काळ चनघून 
जातो आचि जसजशी त्याची द्रव्यसाधने कमी कमी होत जाऊन त्याला जेव्हा ं गचरबीत चिवस कंठावे 
लागतात, त्यावळेी त्याचे डोळे उघडंू शकतात, आचि त्यामुळं त्याला योग्य मध्यावस्थेमध्यं आििं सहज 
शक्य होतं, कारि औिायनची सवस प्रधानलक्िं त्या्याजवळ असल्याने, त्याचा स्वाभाचवक कल 
औिायनकडेच असतो– म्हिजेच तो िान करतच असतो परंतु िान घेण्यापासून मा्र  स्वतः अलग राहातो. 
िक्त इतकंच की ह्या िोन्ही गोष्टी तो योग्य चरतीने वकवा यथान्याय करण्यास चुकतो. तेव्हा ंत्याला योग्य 
चशक्ि िेऊन वकवा त्या्यात सुधारिा घडवनू आिून वकवा इतर कुठल्याही मागनने जर का ं त्या्या 
स्वभावामध्यं बिल घडचवता ंआला, तर तो उिार मनुष्ट्य बनंू शकेल ह्यातं संिेह नाहंी, त्यामुळं तो त्या्या 
पदशाचंा चवचनयोग िक्त धम्यस उच्दलष्टाकंचरताचं करेल आचि अधम्यस मागनने तो कधीही पदसा चमळचविार नाहंी, 
आचि वास्तचवकतः ह्यामुळंच लोकानंा तो िुगुसिी चाचरत्र्याचा मनुष्ट्य वाटॉत नाहंी, कारि एका छिामाची 
प्राप्ती तसतानंा अचतरेकी िान करिारा मनुष्ट्य िार तर मूखस समजला जाईल, परंतु त्याला कोिीही 
बिमाष वकवा नीच समजिारा नाहंी. म्हिून अशा प्रकारचा उधळ्या मनुष्ट्य हा कंजूष इसमापेक्ा ंिारच श्रेष्ठ 
िजनचा वाटॉतो. ह्याची िोन कारिं वर साचंगतलेलीच आहेत, आचि चतसरं कारि म्हिजे अशा मनुष्ट्यामुळं 
अनेक लोकाचें चहत साधलं जातं, परंतु कंजुष मनुष्ट्यामुळं इतराचें कल्याि तर होत नाहंीच, पि त्याचं 
स्वतःचं सुध्िा ंकल्याि होत नाहंी. 

 
तथाचप अगोिर महटॉल्याप्रमािं, सामान्यतः बहुतेक उधळे लोक अधम्यस मागनने पदसा कमवनू, 

अधम्यस मागननेच िेऊन टॉाकत असतात; वस्तुतः घेण्या्या बाबतीत तर ते िारच कंजूष असतात. आचि 
केवळ खचस करण्याचीच त्याचंी मनोकामना असल्यामुळे, ते अशाप्रकारचा लबाडीचा पदसा हजम करण्यास 
प्रवृत्त होतात, परंतु सहजचरत्या त्यानंा तं शक्य होत नाहंी, कारि हा ंहा ंम्हिता ंत्याचंी द्रव्यसाधनेच संपून 
जातात; आचि ह्याचा पचरिाम असा होतो की िुसऱ्या कुठल्याही मागनने त्यानंा पुन्हां पदसा चमळचविं भाग 
पडतं. चशवाय उच्च, कुलीन आचरिा्या बाबतीत अशी मािसं बेपरवा असल्यामुळं, कुठल्या मागनने पदसा 
त्यां् याजवळ येतो, त्याची त्यानंा अचजबात चिकीर नसते. [खूप वेळा ं आपि सवांत जास्त उिार आचि उधळी असिारी 
मािसे सवांत नीच अशी कृत्ये करतानंा पाहातो. आचि तसं करतानंा त्यानंा काहंीही वाटॉत नाहंी. तेव्हा ंह्या िोन्ही प्रकार्या पराकोटॉी्या टॉोकाचंा 
संयोग कॅ टॉॅलीन ह्या रोमन राज्यकत्यनचा दृष्टातं िेऊन िाखचवलेला आहे. सॅलस्टॉ हा रोमन इचतहासकार त्याचं विसन पुढीलप्रमािे करतो, “Alieni 
appetens, sui profusus” म्हिजे असा मनुष्ट्य स्वतः्या कामना, वासनाचंी पू्त करण्यासाठीं, (िाजील खचस करण्यास), आपलं स्वतःचं राज्य 
परसत्तास्न्वत करण्यास सुध्िा ं मागेपुढं पाहात नाहंी. (कॅ टॉॅलीनने रोमन प्रजासत्ताक राज्यातंील िोघा ं मुख्य मॅचजस्रेटॉ पदकी एकाचा (ज्याला 
इंग्रजीमध्यं कटन्सल म्हितात) खून करण्याचा कटॉ केला होतां.] त्यामुळं कुठल्याही मागांने ते पदसे चमळचवत असतात. त्यानंा 
िक्त पदसा घालचवण्याची इ्छा असते आचि म्हिून तो पदसा कसा आचि कोठून येतो ह्याची त्यानंा काळजी 
नसते. ह्या कारिास्तव वस्तुतः त्याचंं िेिं (giving) सुध्िा ं चततकेसं मोकळ्या हाताचं नसते (liberal) 
त्यानंी चिलेल्या िेिग्या भव्य नसतातच, तसंच िातृत्वामधील थोरवीकचरता ंसुध्िा ंत्या चिलेल्या नसतात, 
इतकंच नव्हे तर सत्वशीलतेने सुध्िा ं त्या चिलेल्या नसतात. कधी कधी ज्याचंी श्रीमंत होण्याची लायकी 
नसते, अशाना ते संपनिध करतात, आचि चागंल्या योग्यते्या मािसानंा ते एक छिामही िेत नाहंीत, परंतु 
त्याचंी हाजंी हाजंी करिाऱ्यानंा आचि त्यानंा भोगचवलासाचंा पुरवठा करिाऱ्या लोकावंर ते बक्ीसाचंा वषनव 
करत असतात. म्हिून बरेचसे उधळे लोक हे व्यसनी सुध्िा ंअसतात, कारि ते अक्रशः स्वदरपिं खचस करत 
असल्याने, काहंी प्रमािातं त्याचंा पदसा िुव्यससनातं उधळला जातो. आचि त्यां् यासमोर उच्च, उिात्त असा 
नीचतमते्तचा कसलाही आिशस नसल्यामुळं, ते सुखा्या प्रलोभनाला सहजगत्या बळी पडतात. 
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तेव्हा ंउधळ्या मनुष्ट्याला जर का ंवळेीच वठिीवर आिून, त्या्या जीवनाला चशस्त लावली गेली 
नाही, तर तो व्यसनी वकवा छंिीिंिी बनण्याची शक्यता असते; परंतु तो जर का ंवेळीच आटॉोक्यात आला, 
तर त्याला उधळेपिा आचि कंजुषपिा ह्या िरम्यानचा सुविसमध्य साधता येऊ शकेल आचि खऱ्या अथनने 
तो उिार मनुष्ट्य बनेल, ह्या उलटॉ कंजुषपिा हा असाध्य असा िुगुसि आहे; कारि म्हातारपिामुळे वकवा 
कुठल्याही प्रकारचा कमकुवतपिामुळे हा िुगुसि बहुधा जडण्याची शक्यता असते, हे आपि पाहतच 
असतो; आचि उधळेपिापेक्ाहंी कंजुषपिा हा मनुष्ट्या्या नसा नसामंध्ये, प्रकृचतमध्ये जास्त खोलवर 
ुवजलेला असतो; बहुसंख्य मािसे बहुधा सढळ हाताचंी असण्याजवजी धनलोभीच असतात. चशवाय 
कंजुषपिा हा पुष्ट्कळ लाबंवर पसरिारा आचि अनेक रूपं धारि करिारा असा िुगुसि आहे; प्रत्येक वळेी तो 
आपली चनरचनराळी स्वुवपे धारि करतानंा आढळतो [म्हिजेच एकािा मनुष्ट्य अनेक चरतीने, अनेक प्रकारे कंजुष असंू 

शकतो.]; तेव्हा ंिेण्यातं कमतरता आचि घेण्यात अचतरेक ह्या िोन गोष्टी कंजुषपिामध्ये अंतभूसत असल्यामुळे 
प्रत्येक मनुष्ट्या्या बाबतीत ह्या िुगुसिामध्ये अखण्डता वकवा पूिसता कधीही आढळून येत नाही, परंतु कधी 
कधी त्याची ही िोन्ही स्वरूपं चभनिधपिे दृष्टीस पडतात; काहंी मािसे घेण्यातं अचतरेक करतात, तर काहंी 
मािसे िेण्यातं उिी पडतात. कंजुष, चचकू्क वकवा कृपि ह्या नावानंी संबोचधली जािारी सवस मािसे नेहमी 
िेण्या्या बाबतीत कमी पडतात, परंतु अशी मािसं िुसऱ्याचंी संपचत्त अन्यायाने चमळचवण्याचा प्रयत्न करत 
नाहीत वकवा िुसऱ्याचंी संपचत्त हस्तगत करण्याची त्याचंी इ्छाही नसते. आता अशा लोकापंदकी काहंी 
जिामंध्ये, नीच आचरिापासून िूर राहण्याचा एक प्रकारचा उिात्त हेतू असतो- काहंी मािसे सचोटॉीमुळे 
वकवा मानहानीचे कमस टॉाळण्यासाठी अशा प्रकारचे आचरि स्वीकारण्यास प्रवृत्त होतात, म्हिजेच त्यापदकी 
काहंी मािसं आपल्या संपचत्तची िारच काळजी घेतानंा आढळतात, चनिान तसा बचत करण्याचा बहािा 
तरी ते सिदव आितात, ह्याचं कारि वेळीअवळेी स्वतः्या हातून नीच कमस करण्यास भाग पाडलं जाऊं नये 
अशी त्याचंी इ्छा असते; अशा मािसां् या वगनमध्यं कवडीचुंबक (skinflint) आचि सजातीय स्वभावाची 
मािसं मोडतात. अशी मािसं कुठलीही गोष्ट िेण्या्या बाबतीत अचतशयच नाखुष असतात, म्हिजेच अशा 
मािसां् या हातून पदसा सुटॉता सुटॉत नाहंी, म्हिूनच त्यानंा  (कवडीचुंबक) हं नावं प्राप्त झालेलं आहे. परंतु 
काहंी मािसं केवळ भीचतमुळं शजेाऱ्यापाजाऱ्यां् या मालमते्तला हात लावण्यास धजत नाहंीत; ते मनाशी 
अशी अटॉकळ बाधंतात कीं आपि िुसऱ्याचंी मालमत्ता हडप केली तर त्यामुळे आपली मालमत्ता सुध्िा ं
िुसरे हडप केल्यावाचंून राहािार नाहंीत म्हिून ते ‘िेिंही नको आचि घेिेही नको’ हे तत्व चवशषे पसंत 
करतात. अन्य प्रकारची मािसे जी असतात ती कुठल्याही मागनने आचि जं काहंी चमळचवता ंयेईल तं सवस 
काहंी हजम करण्याचा अचतरेक करत असतात, अशा प्रकार्या मािसामंध्यं काळाबाजार करिारे, 
वशे्याव्यवसाय करिारे, आचि अशा प्रकारचे सवस लोक, तसंच लहान रकमावंर जबर व्याज घेिारे क्दु्र 
व्याज खाऊं (usurers) लोक, ह्या सवांचा समावशे आहे. हे सवस लोक अधम्यस मागनने पदसा कमचवतात आचि 
ज्या मािसाकंडून घ्यायला नको त्या मािसाकंडून ते रास्त प्रमािापेक्ा जास्त प्रमािातं वसूली करत 
असतात. त्या सवांचा समाईक गुिधमस म्हिजे क्दु्र अचतलोभ, (sordid Greed); कारि त्यापदकी प्रत्येकाचा 
हेतू ‘येन केन प्रकारेि’ कमाई करिं हा असतो आचि क्ुल्लक कमाईकचरता ं सुध्िा ंसमाजाने केलेली वनिा 
सहन करतानंा त्यानंा काहंी वाटॉत नाहंी. आता ंजी मािसं, गदरवाजवी मागनने, मोठ्या प्रमािातं अन्याय्य 
चमळकत संपािन करतात- उिा. राजेमहाराजे जे शहरे्या शहरं लुटॉतात वकवा िेवळं लुबाडतात-त्यानंा 
आपि कंजुष हे पि वापरत नाहंी, बहुधा त्यानंा आपि िुष्ट वकवा अधमी वकवा अन्यायी असं म्हितो. परंतु 
िासें खेळिारा [ह्याचा अथस शकुचन मामासारखा लबाडीने धूत खेळून लोकानंा लुबाडिारा जुगारी असा घ्यायला हवा.] (वकवा 
जुगारी), वाटॉमाऱ्या वकवा लुटॉारू ह्यांची आपि कंजुष लोकां् या वगांत गिना करू शकतो, कारि ही 
मािसं क्दु्र अचतलोभाने पछाडलेली असतात, आचि म्हिून जगाने वनिा केली असतानंा सुध्िा ं आपल्या 
उ्य ोगाचा चप्छा पुरचवतच असतात. उिा. केवळ लुटॉीकचरता लुटॉारू आपले जीवन पिाला लावत 
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असतो, तसंच वास्तचवकतः ज्या आपल्या चम्र ाचें आपि स्वतः चहत घडवनू आिावयाचे असतं ते करिे तर 
िूरच राहो परंतु त्या जवजी जुगारी मािसं आपल्या चम्र ानाचं लुबाडत असतात. म्हिून लुटॉारू आचि 
जुगारी हे िोघेही क्दु्र अचतलोभामुळं िोषास्पि ठरतात, कारि ते अधम्यस मागननेच कमाई करण्याचा प्रयत्न 
करत असतात आचि ह्याचं कारिामुळं अशा प्रकार्या संपचत्त चमळचवण्या्या सवस तऱ्हा हलकटॉ, क्दु्र 
समजल्या जात असतात. 

 
कंजुषपिा हा स्वाभाचवकतः औिायन्या चवुवध्ि टॉोकाचा स्वभावधमस समजला जातो, कारि 

कंजुषपिा हं उधळेपिापेक्ा ं िार मोठं िुष्ट्कृत्य आहे, इतकंच नव्हं तर आपि म्हटॉल्याप्रमािे, [पहा ह्यच 

प्रकरिातंील िुसरा पचर्छेि.] उधळेपिापेक्ा ं कंजुषपिा्या बाबतीत मािसां् या हातून खूप वेळा ं ्युत [म्हिजेच 

वाकडे पाऊल पडण्याची.] होण्याची जास्त शक्यता असते. 
 
तेव्हा ंऔिायस ह्या स गुिाचं स्पष्टीकरि म्हिून आचि त्याचवरूध्ि्या िुगुसिाचंं चववरि म्हिून इतकं 

पुरेसे आहे. 
 
ह्यानंिि ॲविस्टॉटल ज्या गुिित्तचेे प्राचीन ग्रीसमदयें कौिुक केलें  जाि असे, त्या गुिित्तवेिषयीं 

बोलण्यास प्रािंभ किि आहे. पिंिु हा असा सद गुि अंगी बाळगिें फक्ि श्रीमंि आवि सुखिस्िू 
लोकांनाच शक्य होिें. त्या काळी ॲथेन्समधील श्रीमंि नागविकांकडून, सािभजवनक कायासाठी मदिीची 
अपेिा केली जाि असे. यहिून गविबांपेिां श्रीमंि लोकांना सदगुिी बनिें जास्ि शक्य असिें आवि िशी 
त्यांना बौध्वदक ककिा नेविक सुधाििा किण्याची मोठ्या प्रमािांि संधीही उपलब्ध असिे, असें मान्य 
किण्यांि ॲविस्टॉटलला कसलीही शंका िाटि नांही, आवि अशा गुिोत्कषामदयें दानशूििेने संपन्न 
असलेल्या पिंिु न्यायशील असिाऱ्या ह्या सद गुिाचा समािेश केला आहे. आवि िो खिोखिच यो य 
आवि उवचि असाच आहे. केिळ िाष्ट्र वहिाचा हेिू डोळ्यासमोि ठेिून थोि कायाकवििां खचभ कििें हें या 
सद गुिाचें उवद्दटी  आहे. िेिहां ह्या सद गुिांचे मिाठीि भाषांिि कििांना आपि “महोद्दायभ” ककिा 
‘अविदािृत्ि (Maguificience) ह्या शब्दाने त्याला संबोवधलेले बिे असें मला िाटिे. कािि जास्िीि 
जास्ि युत्  असा भाषंिविि शब्द हाच आहे असें मला िाटिें. [कारि जास्तीत जास्त युत्क असा भाषातंचरत शध ि हाच आहे 

असे मला वाटॉते, तसंच ह्या प्रकरिातं ‘magnificient’ ह्या चवशषेिाला अचतिानशील ह्या शध िाने संबोचधलं आहे.] िसेच ह्या प्रकििांि 
‘maguificient’ ह्या विशेषिाला अविदानशील ह्या शब्दाने संबोवधलें  आहे. महोद्दायभ हा शब्द भिय प्रमािांि 
दानशूिपिा असा अथभ विशद कििो, स्िदेशावभमाना्या उदात्त दयेयाने भारून गेल्यामुळें  देशा्या ककिा 
समाजा्या कल्यािासाठी भिय प्रमािांि पैसा खचभ कििें यहिजे महोद्दयभ महोद्दयाची चचा कििांना, 
श्रीमंि लोकांकडून ॲथेन्समदयें िसेंच इिि ग्रीक शहिांि बजािली जािािी लोकसेिा ककिा सािभजवनक 
वहिाची कामें, ॲविस्टॉटल विशेषिह विचािांि घेि आहे. उदा. आिमािामधील लढाऊ जहाजाची (Naval 
trireme) दुरूस्िी ककिा प्राचीन ग्रीक नाटकांमदयें नाचिाऱ्यां्या िाफ्या्या संिंजामाची वसददिा कििें, 
ककिा महान हेलेवनक समािंभामदयें भाग घेिाऱ्या आपल्या िाष्ट्रा्या प्रविवनधीमंडळाचा सिभ खचभ कििें 
इत्यावद. 

 
ह्या शब्दाचा शब्दशह अथभ अंिह कििाची थोििी ककिा ऐश्वयभ असा होिो. पिंिु ॲविस्टॉटल ह्या 

शब्दाचा अथभ ‘थोि कायाला लायक असिें’ असा दशभविि आहे. आवि त्याला असे िाटिें की ‘थोि’ हे पद 
महानिा िसेंच उमदेपिा दशभवििें. 

☐ ☐ ☐ 
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प्रकिि दुसिे 
 

महोद्दायभ ककिा अविदािृत्ि (Maguificience) 
 

आता ंह्यानंतर महोियस वकवा अचतिातृ्व ह्या स गुिाचंी चचन करिं जास्त योग्य आहे असं वाटॉतं; 
कारि ह्या स गुिाचा संबंध सुध्िा संपचत्तशी येत असतो. तथाचप औिायनसारखं ह्या स गुिाने, संपचत्तशी 
संबचंधत असलेल्या सवस व्यवहाराचें संपूिस के््र  व्यापलेले नाही, परंतु त्याचा संबधं िक्त संपचत्तचा मोठ्या 
प्रमािातं खचस करण्याशीच आहे. आचि ह्या ं के््र ामध्यं, उिारपिाचा दृष्टीकोनातूंन तो औिायनपेक्ाहंी 
आचधक श्रेष्ठ आहे; कारि, आपल्या नावंाप्रमािेच महो्दलायस वकवा अचतिातृ्व हे भव्य प्रमािातं यथोचचत 
खचस करण्यामंध्यंच प्रकटॉ होत असतं. 

 
परंतु ही प्रमािाची भव्यता व्यस्क्तसापेक् [म्हिजेच ह्या स गुिा्या बाबतीत, संपचत्त खचस करण्याचे चनचित असे प्रमाि 

ठरलेले नसते.] असते :- उिा. राष्ट्रीय नौिलाकचरता लढाऊ जहाज बाधंण्यासाठी येिारा खचस िेण्याची 
जबाबिारी जो मनुष्ट्य होतो, त्याला डेल्िी सारख्या चठकािी परराष्ट्रीय वचकलात इतमामाने तयार 
करण्याचा खचस िेिाऱ्या मनुष्ट्याइतका मोठ्या प्रमािात खचस करावा लागत नाही म्हिून यथोचचत खचस 
करण्याची पा्र ता ही (१) तो खचस करिाऱ्या मनुष्ट्याशी (२) प्रसंगोचीत पचरस्स्थतीशी आचि खचन्या 
उच्दलष्टाशी, सापेनिधतः संबचंधत असते. तथाचप हलक्या वकवा मध्यम प्रती्या कायनकचरतां पुरेशा प्रमािातं खचस 
करिाऱ्या मनुष्ट्या्या बाबतीत, ‘अचतिानशील’ (Magnificient) हे पि आपि वापरत नाही. उिा. 
परिेशातं जाऊन िाचरद्री झालेल्या मनुष्ट्याला थोडीशी मित केल्याने महो्दलायस वकवा अचतिानशीलता प्रकटॉ 
होत नाही-जसे त्या मनुष्ट्याने म्हटॉलं “बेघर होऊन भटॉकिाऱ्या असंख्य चभकाऱ्यानंा मी मित केलीय [पहा 
ऑचडसी XVII ४२० हे शध ि ऑचडचसअसचे आहेत. पूवीचे चागंले चिवस जाऊन आता वाईटॉ चिवस आल्यामुळे आता ऑचडचसअस चभकारीपिाचा 
आव आितोय.] परंतु जो मनुष्ट्य महान उच्दलष्टाकंचरता ंभव्य प्रमािातं खचस करतो, तोच ‘अचतिानशील’ हे नावं 
साथस करतो. म्हिून अचतिानशील पुुवष जरी उिार असला तरी उिार पुुवष खचचतपिे आतसिानशील 
असतोच असं नाहंी. 

 
अचतिातृ्वा्या चचत्तप्रवृचत्तशी अनुरूप असलेल्या (१) कमतरतेला क्दु्रता वकवा हलकटॉपिा 

(baltriners) आचि (२) अचतचरक्ततेला गावंढळपिा वकवा सिाचभरूचचहीनता (vulganity or want of 
tasle) इ. नावंानंी संबोचधले जाते, कारि योग्य उच्दलष्टाकंचरता भव्य प्रमािातं खचस न करता,ं अचनष्ट प्रसंगी 
आचि अधम्यस चरतीने चिखाऊ डौल िाखवनू स्वतः्या खचनचं मोठं प्रिशसन करिं ही ह्या िुगुसिाची (म्हिजे 
गावंढळपिाची) लक्िं असतात. तथाचप ह्या िुगुसिाचवषयी आपि नंतरच बोलूया. 

 
अचतिानशील पुरूष हा आपल्या खचन्या बाबतीत एका्य ा कुशल कारागीरासारखा ‘ममसज्ञ’ असतो 

(connoisseur) :- त्याला उचचत आचि अनुचचत गोष्टीमधील भेि समजू शकतात, आचि त्याचे लक्ष्य नेहमी 
उपयुक्त आचि यथोचचत अशा उच्दलष्टाकडेच असते आचि अशा गोष्टीवर तो मोठ्या आनंिाने भव्य प्रमािात 
खचस करतो. (आपि सुुववातीला म्हटॉलेच आहे [िुसऱ्या पुस्तकातंील पाचहल्या आचि िुसऱ्या प्रकरिामध्यं.], की आपली 
चच्र प्रवृचत्त ही ज्या चक्रयाशीलतेमध्ये प्रकटॉ होते, आचि जी उच्दलष्टे चमळचवण्याचा ती प्रयत्न करतं, त्यानुसार 
चतची मयनिा ठरचवली जाते.) म्हिून अचतिानशील मनुष्ट्याचा खचस यथायोग्य तसेच भव्यही असतो. त्यामुळे 
असा मनुष्ट्य ज्या गोष्टी चनमनि करतो त्यासुध्िा महान आचि उपयुक्त असिे आवश्यक आहे, तरच भव्य 
खचस करण्यातं काहंी तरी प्रसंगानुरूप उचचतपिा आहे, म्हिून चनमनि झालेली गोष्ट वकवा िलचनष्ट्पचत्त 
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जशी खचन्या तोलामोलाची असायला हवी तसंच त्या गोष्टी्या चन्मतीला येिारा खचस सुध्िा ंत्या चन्मत 
गोष्टीला साजेसा असायला हवा वकवा त्या गोष्टीपेक्ांही जास्त मोलाचा असला पाचहजे. चशवाय 
अचतिानशील मनुष्ट्याचा अशा खचनसंबंधीचा हेतू थोर कमस (Nobility of action) करण्यापुरताच मयनचित 
असेल, कारि असा थोर हेतू असिं हे सवस स गुिामंध्ये असिारं आवश्यक तत्व आहे. आिखी चशवाय 
असा मनुष्ट्य खचस करतानंा मागेपुढे न पाहता ं उिारपिं आचि आनंिाने खचस करेल, कारि तंतोतंतपिे 
चहशोब ठेविं हा सुध्िा एक प्रकारचा हलकटॉपिाच (shabbiness) आहे; तेव्हा ं त्याचा संकालीत प्रकल्प 
(project) प्रत्यक् कृतीत आितानंा, त्याला खचस चकतीसा येईल आचि जास्तीत जास्त स्वस्तातं तो कसा 
चनमनि करता ं येईल, ह्या गोष्टींचा कीस पाडण्याजवजी, तो प्रकल्प जास्तीत जास्त उत्कृष्ट चरतीने आचि 
शोचभवतंपिं (splendidly) कसा काय पार पाडला जाईल, ह्याचा चवचार नेहमी अचतिानशील गृहस्थ करत 
असतो. म्हिून अचतिानशील मनुष्ट्य हा खचचतपिं उिार (liberal) असलाच पाचहजे; कारि उिार मनुष्ट्य 
सुध्िा ंयथायोग्य प्रमािातं आचि सम्यक् चरतीनेच आपल्या जवळचा पदसा खचस करत असतो. आचि त्यां् या 
खचनची रक्कम आचि त्या्या खचनची तऱ्हा ह्यामंधील मोठेपिावरून (greatness) अचतिातृत्व आचि 
औिायस ह्यामधील िरक चिसून येतो. अचतिानशील पुरूष जरी तंच कायस करत असला तरी तं तो मोठ्या 
थोरल्या प्रमािावर करत असतो आचि त्यातंच अचतिानशील वकवा महाप्रतापी (Magnigicent) ह्या 
नावंातंील ‘महान’ (Magni वकवा Great) हं पि चिसून येतं. चशवाय अचतिानशील पुरूष तेव्हढाच खचस 
करून [क्ुद्र वकवा अडािी मािसापेक्ां] चवलक्ि भव्य िलचनष्ट्पचत्त [एक लक् ुवपयं योग्य उच्दलष्टासंाठीं खचस करिं. ही गोष्ट त्या 
रकमे्या संिभनत चनचितच भव्य आहे, परंतु १०० ुवपये सुध्िा ंचरतीने खचस केले जाऊ शकतात, उिा. आपल्या जपतीनुसार एकािं अप्रचतम पुस्तक 
चवकत घेऊन सावसजचनक लायब्ररीला िान करिं.] चनमनि करंू शकतो. ह्याचें स्पष्टीकरि आपिासं पुढीलप्रमािं िेता ं
येईल :– आपल्या पिरी असलेल्या गोष्टींमधील श्रेष्ठता, आचि आपि स्वतः चनमनि केलेल्या गोष्टीमधील 
वकवा कलाकृचतमधील श्रेष्ठता ह्याचं मोल ठरचवण्यासाठीं एकच मानिंड लागू पडत नाही; आपल्या जवळ 
असलेल्या मालमते्तपदकी ज्या गोष्टीची वकमत सवनत जास्त असते, त्या गोष्टीला केवळ चत्या वकमतीखातर 
जास्त मान चिला जातो. उिा. सोने घ्या. परंतु एकािे महत्कृत्य वकवा चसध्िी (achievement) ही महान 
आचि थोर असल्याकारिाने त्याचा उिंड गौरव केला जातो. (कारि अशा थोर महत्कृत्यामुंळं तं 
पाहािाऱ्या लोकाचंी कौतुक करण्याची पे्ररिा जागृत होते. आचि भव्य गोष्ट वकवा कलाकृचत ही नेहमी 
कौतुकास्पि ठरते. कारि भव्यतेशी (magnificence) कौतुकाचा तसा अंगभतू संबधंच आहे); आचि 
कुठल्याही कहत्कृत्यामधील श्रेष्ठता ही थोरवी ध्वचनत करते. आता ंकाहंी चववचक्त प्रकारं केले जािारे खचस 
हे चनचितपिे गौरवास्पि असतात. उिा. परमेश्वराचप्रत्यथस धा्मक िेिग्यावंर, वकवा पूजोपचारावंर केले 
जािारे खचस– नवस िेडण्यासाठी चिले जािारे िेवोपहार, सावसजचनक िेवळे, इमारती, यज्ञ, होम– तसंच 
धा्मक संस्था इ. गोष्टींवर सामान्यतः केले जािारे खचस हे गौरवास्पि असतात ह्यातं संिेह नाहंी. त्यानंतर 
काहंी लोकप्रचसध्ि िानधमस हे लोकां् या महत्वाकाकें्चे अत्यंत आवडते चवषय असतात. उिा. कांही 
चववचक्त कतसव्यं काहंी राष्ट्रामंध्यं प्रशसंनीय समजली जातात– धा्मक उत्सवातंील गायकनतसक मंडळाची 
(chorus) अत्यंत थाटॉाने चसध्िता करिं वकवा राष्ट्रीय लढाऊ जहाजाची बाधंिी करिं, वकवा सावसजचनक 
भोजनसमारंभ (banquent) करिं. परंतु आपि म्हटॉल्याप्रमािं, ह्या सवस बाबतीत केल्या जािाऱ्या खचनची 
पारख ही तो खचस करिाऱ्या मनुष्ट्या्या संिभनत करायला हवी म्हिजेच त्या मनुष्ट्याची योग्यता, 
पचरस्स्थती, त्या्या जवळची साधनं इ. गोष्टीं्या संिभनत केली पाचहजे; कारि केला जािारा खचस हा त्या 
मनुष्ट्याजवळील साधनां् या प्रमािातं बसिारा असायला हवा, तसंच तो खचस प्रसंगाला साजेसा असावाच 
परंतु तो िेिाऱ्या िात्याला सुध्िा ंयथायुक्त असावा. म्हिून गरीब मनुष्ट्य कधीही अचतिानशील असंू शकत 
नाहंी, कारि त्या्याजवळ प्रसंगाला अनुरूप असा मोठ्या प्रमािातं यथोचचत खचस करण्यासाठी 
द्रव्यसाधनंच नसतात; आचि जो गरीब मनुष्ट्य अचतिातृत्व करण्याचा प्रयत्न करतो तो महामूखस असतो, 
कारि तो स्वतःजवळ असिाऱ्या द्रव्यसाधनाचंा प्रमािाबाहेर आचि अचनष्टचरतीने खचस करतो. आचि खरं 
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म्हटॉलं असता,ं सम्यक् चरतीने केल्या जािाऱ्या कतसव्यातूनच स गुि प्रकटॉ होत असतात. परंतु मोठ्या 
प्रमािातं केले जािारे सावसजचनक िानधमस हे स्वकष्टा्जत गडगंज कमाई केलेल्या पुरूषासंाठीं, वकवा 
वाडवचडलापंासून वकवा कुठल्या तरी अनुसंधानाने कुलक्रमागत संपचत्त प्राप्त केलेल्या संपचत्तवान् 
पुरूषासंाठीं वकवा मोठ्या आचि प्रचसध्ि घराण्यातं जन्म घेतलेल्या राजपुरूषासंाठीं आचि अशाच इतरासंाठी 
यथोचचत असतात, कारि जन्म, प्रचसध्िी आचि जन्मतःच प्राप्त झालेली संपचत्त इ. सवस गोष्टींमध्ये, 
महानता आचि चवशषे स गुिाचें घटॉक चव्य मान असतात. म्हिून अचतिानशील पुरूष हा चवशषेतः अशा 
प्रकारचा असतो, आचि आपि म्हटॉल्याप्रमािं अचतिातृत्व हं बहुधा अशा प्रकार्या सावसजचनक 
िानधमनमध्यं चवशषे प्रकटॉ होत असतं, कारि हे िानधमस सवसश्रेष्ठ आचि गौरवास्पि असे अथसत्यागाचे 
(expenditure) प्रकार असतात. परंतु अचतिातृत्व हे आयुष्ट्यातं, िक्त एकिाच वकवा क्वचचत्च घडिाऱ्या 
खाजगी समारंभामध्ये केल्या जािाऱ्या खचनमधून सुध्िा ंचिसून येते. उिा. लग्नसमारंभ वकवा तशा प्रकारचे 
इतर समारंभ आचि ज्यामुळं सवससामान्य लोकानंा वकवा राष्ट्राला वकवा राज्यकत्यनना चवशषे िायिा होऊं 
शकेलं असे समारंभ, त्याप्रमािं परराष्ट्रीय पाहुण्याचंं आिराचत्य करून त्यां् या गमनाचे वळेीं थाटॉाने 
समारंभ कारिं तसंच एकमेकां् या नजराण्याचा औपचाचरक परस्पर चवचनमय करिं इ. बाबतीत केल्या 
जािाऱ्या खचनमधून सुध्िा ंअचतिातृत्व चिसून येतं; कारि अचतिानशील मनुष्ट्य स्वतःवर पदसे न उधळतां, 
सावसजचनक चहता्या कायनसाठीं अथसत्याग करत असतो. आचि त्याने चिलेल्या िेिग्या ह्या िेविेवतानंा 
अपसि केल्या जािाऱ्या िेवोपायनासारख्या असतात. आपलं स्वतःचे राहतं घर सुध्िा ं आपल्या संपचत्तला 
शोभेल अशा तऱ्हेने सज्ज करिं हं अचतिानशील मनुष्ट्याचं एक चवशषे लक्ि आहे, कारि एकािं भव्य, 
टुॉमिार घर सुध्िा ं एक प्रकारचा सावसजचनक अलंकार ठरतं. तसंच त्याची नेहमी शाश्वत, चचरस्थाची 
गोष्टींवरच खचस करण्याची प्रवृचत्त असते, कारि शाश्वत गोष्टी ह्याच सवांत थोर असतात. आचि तो जेव्हा ं
एखा्य ा चवचशष्ट प्रसंगी खचस करतो तेव्हां त्याने खाचस केलेली एकूि रक्कम ही त्या चवचशष्ट प्रसंगाला अनुरूप 
अशीच असते, कारि अचतिानशील मनुष्ट्य ओळखून असतो की परमेश्वराला अपसि केल्या जािाऱ्या 
िेिग्या आचि मािसानंा चिले जािारं िान ह्या िोहों्या प्रमािामंध्यं िरक हा असायलाच हवा, तसंच 
एखािं िेऊळ बाधंण्यासाठी केलंले साहाय्य आचि एका्य ा म्तकाचे थडगं बाधंण्यासाठीं केलेली मित ह्या 
िोन्ही गोष्टींसाठीं केल्या जािाऱ्या अथसत्यागामध्यं सुध्िा ंिरक हा असिारच. तेव्हां आता ंतीन मु्ेदल चवचारातं 
घेिं आवश्यक आहे. (१) वस्तुतः कुठल्याही स्वरूपा्या अथसत्यागाचं मोठेपि हं, ज्या गोष्टीकचरता ं वकवा 
कायनकचरता ं तो अथसत्याग केला जातो, त्या चवचशष्ट कायननुसार ठरचवलं जातं, आचि त्या त्या चवचशष्ट 
उच्दलष्टानुसार तं बिलत असतं, (२) चवशषेेकरून सवांत भव्य प्रमािातं चनरपेक्तः केला जािारा खचस हा 
महत्तम कायनसाठी केला जािारा महान अथसत्याग (expenditure) असतो. आचि एका्य ा चवचशष्ट 
बाबतीमधील सवांत भव्य (Magnificent) गोष्ट ही त्या बाबतीमधील सवांत महान आचि थोर (Great) अशी 
गोष्ट मानली जाते (३) आचि एका्य ा संपािन केलेल्या िलचनष्ट्पचत्तसंबधंीचं मोठंपि हं त्या बाबतीत केल्या 
गेलेल्या अथसत्यागा्या मोठेपिापेक्ा ंवगेळं असतं. (कारि एखािा संुिर चंडू वकवा एखािी अत्यंत संुिर 
बाटॉली ह्याचंी वकमत आपिासं काहंीच वाटॉत नाहंी, वकवा त्यातं चवपुलतेने पदसे सुध्िा ं ओताव े लागत 
नाहंीत, तरीसुध्िा ंती एका्य ा लहान मुलाला अत्यंत भव्य अशी भेटॉ वाटॉते.) ह्यावरून असे चसध्ि होतं की 
कुठल्याही प्रकार्या अथसत्यागातून भव्य िलचनष्ट्पचत्त चनमनि करिं हं अचतिानशील मनुष्ट्याचं 
स्वभावलक्िच आहे. (आचि सहसा त्या्या कायनला कोिी मागं टॉाकंू शकत नाहंी). तसंच त्याने चनमनि 
केलेली िलचनष्ट्पचत्त ही त्यातं त्याने ओतलेल्या रकमे्या प्रमािाला साजेशीच असते. 

 
तेव्हा ं अचतिानशील पुुवषाचे चवशषे लक्ि हं असं आहे. अचतिानशील मनुष्ट्याशी अनुरूप अशी 

अचतरेकी अवस्था ही अडािी (Vulgar) मनुष्ट्याची असते. आपि म्हटॉल्याप्रमािं, अडािी मनुष्ट्य हा उचचत 
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प्रमािाबाहेर आचि अधम्यस चरतीने खचनचा अचतरेक करत असतो. क्लु्लक गोष्टींवर प्रचडं प्रमािातं खचस 
करून, चबनमहत्वा्या प्रसंगी न शोभिारे नीरस असं प्रिशसन तो चवनाकारि करत असतो. उिा. त्या्या 
क्लबमधील सभासिानंा वकवा चम्र मंडळीना जेवि िेतानंा तो लग्नसमारंभातील लक् भोजनासारखी 
मेजवानी िेईल वकवा एखािी सुखाचंतका जर का ंतो चनमनि करत असेल, तर मेगारामध्यं [ॲचरस्टॉोिेचनस्या 
सुखाचंतकामंधील सुरूवाती्या प्रवेशामंध्यं, गायकनतसक मंडळ हे लोिारी (Charcoal burness) अश्विल (cavalrymen), िुलपाखंरं, ढग इ. 
स्वरूपातं स्टेॉजवर चिसत असे. आचि अशाचरतीने त्या्या नाटॉकाची सुरूवात होत असे. नाटॉका्या मध्यान्तरा्या वेळेस वकवा चवष्ट्कंभका्या वेळी 
ते त्याचंा बाह्य पोशाख उतरून ठेवत असत आचि त्यावेळीं ते लेखका्या वतीने प्रवेशातं त्यानंा जवळजवळ पे्रक्काचंीच अवस्था प्राप्त होत असे. 
(शोकाचंतकेतील गायकनतसन मंडळासारखी) आचि सामान्यंतः नाटॉकाचा नेहमीप्रमािं एका्य ा चवजयी चमरविूकी्या स्वरूपातं शवेटॉ होतो. आचि 
त्यावेळी जाभंळा पोषाख अचजबात अनुचचत वाटॉिार नाहंी (कारि जाभंळे झगे घालिे हा बािशाही थाटॉाचा मान िशसचवत असे) परंतु सुरूवाती्या 
प्रवेशातं जाभंळे झगे घालून येिं हं प्रसंगाला अचजबात योग्य नाही. मेगॅचरअन कटमेडी ही इतर्र  वठकािीं असयाय चविुषकी लक्िाशंी संबचंधत आहे.] 
केल्याप्रमािं, तो आपल्या गायकनतसक मंडळा्या मािसानंा सुुववाती्या प्रवशेामध्येच, जाभंळ्या रंगा्या 
पोषाखातं स्टेॉजवर आिेल. चशवाय हं सवस करण्यामागं त्याचा हेतू उिात्ततेचा नसून, तो तं केवळ आपल्या 
संपचत्तचा बडेजाव िाखचवण्यासाठीं करत असतो, कारि असं केल्याने आपि लोकां् या कौतुकास पा्र  
होतो, असा त्या्या मनाचा ग्रह झालेला असतो. आचि त्यामुळं जेथं मोठ्या प्रमािातं खचस करिं अत्यंत 
आवश्यक असतं, तेथं तो कमी खचस करतो, आचि जेथं कमी खचांत चालण्यासारखं असतं, तेथं तो 
अवाढव्य खचस करत असतो. ह्याउलटॉ हलकटॉ, तु्छ मनुष्ट्य हा प्रत्येक बाबतीत, प्रत्येक प्रसंगी, उिा पडत 
असतो; आचि एखा्य ा कायनकचरता ं जरी तो मोठ्या प्रमािातं खचस करत असला, तरी क्ुल्लक गोष्टीं्या 
लोभामुळं तो त्या्या कायन्या िलचनष्ट्पचत्तचं सत्वच चबघडवनू टॉाकतो; आचि खचस करण्या्या प्रत्येक 
क्िाला तो चवनाकारि का ं कंू करत असतो, तसंच खचस करतेवळेीं, प्रत्येक क्िी कमीत कमी खचस कसा 
करता ं येईल ह्याचा तो चवचार करत असतो आचि असं असूनही स्वतः्या खचनचवषयी त्याची सारखी 
कुरकुर चालंू असते ती गोष्ट वगेळी. इतकंच नव्हं तर प्रत्येक वळेी आवश्यकतेपेक्ा ंमोठ्या प्रमािावर आपि 
एखािी चवचशष्ट गोष्ट करत आहोत, हा चवचार त्याला सारखा भेडसावत असतो. 

 
तेव्हा ं ह्या िोन्ही चचत्तप्रवृचत्त वाईटॉ असतात हं खरं आहे, परंतु त्यामुळं त्या िुगुसिी मनुष्ट्या्या 

नावंाला गंभीर स्वरूपाची कलंक मा्र  लागत नाहंी; कारि ह्या िुगुसिामुंळं िुसऱ्यानंा इजा पोहोचत नाहंी, 
तसंच हे िुगुसि प्रत्यक्ातं अत्यंत ्र ासिायक सुध्िा ंनसतात.  

 
☐ ☐ ☐ 
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प्रकिि विसिे 
 

मानसन्मानाशी संबंवधि असलेले सद गुि 
 

महात्मिा :  ( Greatness of the Soul) 
 
ह्यानंिि पुढील प्रकििामदयें, ग्रीक भाषेंि ज्याला मेगॅलोप्सुवशया आवि लॅवटन भाषेि ज्याला 

मॅ नॅवनवमटस यहििाि, त्या सद गुिाची चचा केलेली आहे. Magnanimus हा शब्द Magnus = Great 
(महांन( आवि Animus = soul (आत्मा( ह्या लॅवटन शब्दांपासून ियुत्पन्न ााला आहे. धात्िथाप्रमािे ह्या 
शब्दाला प्रविशब्द यहिून Great-souledness यहिजे महात्मिा हा शब्द देिां आला, ििी ॲविस्टॉटलने 
ह्या सद गुिाचे केलेले ििभन पाहिां हा प्रविशब्द यो य िाटि नांही. अशा प्रकाि्या अडेल शब्दाशी गांठ 
पडलेली असिांना भाषांििकािाला कांहीसें वििविि स्िािंत्र्य वमळिें आियक आहे. पिंिु 
ॲविस्टॉटलला काय यहिाियाचें आहें िें लिकिचा िाचकांना कळेल. िेिहां Magnanimity ह्या शब्दाचा 
अथभ धात्िथानुसाि न घेिां, “िास्ि स्िावभमान” (Justifiatle pride ककिा self respect) असा घ्यायला 
हिा. येथें स्िावभमानी मनुष्ट्याचें केलेलें  ििभन अंशिह विनोदी आवि उपिोवधक सुददां िाटिें. िेिहां 
िाचकाने स्ििह गुिदोष वििेचन किाियाचें आहे. पिंिु येथे एक गोटी  मात्र यहिायलाच हिी. िी यहिजे 
येथें ह्या सद गुिाचें ििभन जें ॲविस्टॉटल किि आहे िें इिि सद गुिांहून िेगळें  असें किि आहे. आवि 
प्रत्यिांि ह्या सद गुिामुळें  कुठल्याही थोि मािसामदये श्रेठ कत्िाची असलेली जािीि सौयय होऊन, उदात्त 
आवि थोडीशी नम्र सुददां होईल.  

 
ॲविस्टॉटलने महत्मिेचें केलेलें  जगप्रवसदद ििभन, त्या्या नैविक प्रिाली्या संपूिभ भािाथािि 

प्रचंड प्रकाश पाडि आहे.  
 
महात्मता [ॲचरस्टॉटलने विसन् केलेली महात्मता, गटस्पेलला अचभपे्रत असलेली नम्रता नव्हे, चरिसिन मनुष्ट्याला िेचिण्यमान 

प्रमेश्वरासमोर आपली अपा्र ता कळते, म्हिून काहंी त्याची स्वतःची लायकी अगिीच हलक्या प्रकारची आहे असे त्याला वाटॉत नाहंी, तथाचप 
चरिसिन धमनत “चरिसिन महात्मता” (Christian Magnamimity) ह्या नावंाचा स गुि अस्स्तत्वातं आहे आचि संटॉ पटल्या चाचरत्र्यामध्ये तो 
चवपुलतेने िाखचवला गेलेला आहे. महात्मतेमधील चवधमीय स गुि हे स गुिी ॲथेचनयन मनुष्ट्याचें चवशषे स्वभवलक्ि आहे. आचि झेलने 
अवलोकन केल्याप्रमािे ही “चवधमीय महात्मता” हे खु्दल ॲचरस्टॉटल्या चाचरत्र्यामंधील एक अत्यंत महत्त्वाचे असे चवशषे लक्ि होते.] ह्या 
शध िा्या धात्वथनप्रमािंच, त्याचा महात्तम चवषयाशंी संबधं येत असतो. तेव्हा ं हे महत्तम चवषय कुठल्या 
प्रकारचे असतात तं आपि प्रथमतः चनचित कुंवया. तेव्हां आपि त्या चवचशष्ट गुिवते्तचे स्वतं्र पिे परीक्ि 
केले काय वकवा ती गुिवत्ता प्रकटॉ करिाऱ्या मनुष्ट्याचे परीक्ि केलं काय, त्यातं कसलाही िरक पडत 
नाही. 

 
आता एखा्य ा मनुष्ट्याची मोठी योग्यता असतानंा, त्याने जर का ंमोठ्या प्रमािांत आपली योग्यता 

िाखचवली, तर त्या मनुष्ट्याला महात्मा म्हटॉलं जाते आचि ज्याची अचजबात योग्यता नाहंी, अशा मनुष्ट्याने 
जर का ंस्वतःची योग्यता िाखचवण्याचा प्रयत्न केला तर तो मूखस मनुष्ट्य म्हटॉला जातो. आचि मूखसपिा हा 
स गुि नव्हे; कारि नदचतक गुिोत्कषस ज्या मनुष्ट्याचा झालेला असतो, तो मनुष्ट्य मूखस वकवा बेअकली असंू 
शकत नाही. तेव्हा ं महात्मा हा वर विसन केलेल्या मनुष्ट्यासारखा असतो. आता ं ज्याची योग्यता िारशी 
नसते आचि जो आपली योग्यता मोठ्या प्रमािातं िाखचवण्याचा प्रयत्नही करत नाहंी, तो मनुष्ट्य चवनयी 
वकवा संयमी असतो. तरी सुध्िा ंअशा मनुष्ट्याला महात्मा म्हिता ंयेिार नाहंी, कारि ज्याप्रमािे मनुष्ट्याचे 
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सौियस हे उंच, डौलिार शरीर [चागंले डौलिार शरीर असिं, हे सौंियनचे आवश्यक लक्ि आहे असं प्राचीन ग्रीक लोकानंा वाटॉत असे. 

–पहा Rhetoric I-V आचि होमरचं ऑचडसी (Homes Odyssey) XIII २८९.] ध्वचनत करतं, त्याप्रमािे महात्मता ही माहात्म्य 
िचलत करते; खुजी मािसं नीटॉनेटॉकी, सुशोचभत असंू शकतील पि िेखिी असंू शकिार नाहंीत. आता ं
जो मनुष्ट्य लायकी नसतानंा सुध्िा ं आपली योग्यता िाखचवण्याचा आव आित असतो, तो बढाईखोर 
(vain) असतो; परंतु आपल्या योग्यतेपेक्ा ं जास्त प्रमािातं हक्क सागंिारा प्रत्येक जि काहंी बढाईखोर 
नसतो.  [बढाईखोर ही संज्ञा, ज्याची योग्यता मोठी असते, आचि त्यापेक्ाहंी मोठ्या प्रमािातं जो आपल्या योग्यतेचा िावंा सागंत असतो त्याला 
जशी योचजता ंयेत नाही, तशी जे मनुष्ट्य कमी प्रमािातं आपला हक्क िाखचवतो परंतु त्यापेक्ांही कमी ज्याची योग्यता असते अशा मनुष्ट्याला सुध्िा ं
योचजता ंयेत नाहंी.] जो मनुष्ट्य आपल्या योग्यतेपेक्ाहंी कमी प्रमािातं आपल्या योग्यतेचा िावा सागंतो, तो मनुष्ट्य 
स्वभावाने गरीब, िुबळा (small-souled)  असतो. तेव्हा हा िुबला मनुष्ट्य आपली योग्यता मोठ्या प्रमािातं 
िशसचवतो, वकवा कमी प्रमािातं िशसचवतो वकवा नेमस्त प्रमािातं िशसचवतो, हा येथं मु्दला नाहंी. िक्त मु्दला 
एव्हढाच आहे की तो आपल्या खऱ्या योग्यतेपेक्ा ंकमी प्रमािातं आपल्या योग्यतेचं प्रचतपािन करत असतो. 
एखा्य ा मनुष्ट्याची पा्र ता मोठ्या प्रमािातं असतानंा सुध्िा ंजरका ंत्याने आपल्या योग्यतेचं समथसन वस्तुतः 
त्यापेक्ाहंी कमी प्रमािातं केलं तर त्यातं त्याचं िुबळेपि प्रकटॉ होईल ह्यातं संयम नाहंी; परंतु समजा जर 
का ंत्याची योग्यता आहे त्यापेक्ा ंकमी प्रमािातं असली तर त्याने काय केलं असते?  

 
म्हिून महात्मा पुुवशा्या पा्र ते्या महते्तचवषयी बोलावयाचं झाल्यास महात्मा पुुवष हा जरी एक 

प्रकारचा अचतरेकी अवस्थेमधील [पहा पुस्तक २ रं प्रकरि ६ वं.] मनुष्ट्य असला, तरी सुध्िा ं त्या्या खऱ्या 
योग्यतेपेक्ा ंजास्त प्रमािातं तो मोठा िावा करत नसल्याने तो मध्यावंस्थेतच असतो, कारि त्या्या खऱ्या 
योग्यतेनुसारच तो िावा सागंत असतो. ह्याउलटॉ बढाईखोर आचि िुबळी मािसं हीं अनुक्रमं अचतचरक्तता 
आचि न्यनूता ह्यामुळं आपल्या उच्दलष्ट मागनपासून ्युत होत असतात. 

 
म्हिून ह्या महात्मा पुुवषाचे गुि िार मोठे असतात, आचि त्यानुसारं त्याची अपेक्ाही िार मोठी 

असते, आचि सवांत श्रेष्ठ महात्मा पुुवषोत्तमा्या अपेक्ा महत्तम असतात आचि त्याला तो सवसथदव लायकही 
असतो. आचि महात्मते्या नजरेसमोर मुख्यत्वेकरून एकमेव चवचशष्ट उच्दलष्ट असते. तं उच्दलष्ट कोितं? 
आता ं जेव्हा ं आपि एखािा मनुष्ट्य वकवा एकवािी गोष्ट अचतशय मोलाची आहे वकवा चागंल्या योग्यतेची 
आहे असं म्हितो तेव्हा ं बाह्य चहतकारक गोष्टीं्या स्वुवपातं आपि त्याचंा चवचार करत असतो. आतां 
िेविेवतानंा िेवोपायन म्हिून आपि जी गोष्ट अपसि करतो, ती सवांत महत्तम अशी बाह्य चहतकारक गोष्ट 
असते, असं आपि मानतो. आचि नेमकी ह्याच गोष्टीची सवस महामनस्क मािसानंा अचभलाषा असते, आचि 
हंच सवांत थोर कायनसाठी चिलं जािारं बहुमोल इनाम असतं. आचि ही चहतकारक गोष्ट म्हिजे 
मानसन्मान. [येथं भाषातंरीत केलेला शध ि–मानसन्मान–हा चनगुसि तत्व (abstract principle) सुचचवत नसून थोर महत्व िशसचवत आहे. 

म्हिून त्याला बाह्य चहतकारक गोष्ट (external good) असं म्हितात, कारि ती िुसऱ्याकंडून बहाल केली जात असते.] कारि 
मानसन्मान ही सवस बाह्य चहतकारक गोष्टींमध्यं खचचतपिे महत्तम अशी चहतकारक गोष्ट आहे. म्हिून 
मानसन्मान आचि मानहानी्या संबंधातं ज्या मनुष्ट्याची सम्यक् चचत्तप्रवृचत्त राहाते, तोच मनुष्ट्य महात्मा 
असतो. आचि महात्मा पुुवषाचंा संबंध खचचतपिं मानसन्मानाशीच असतो, ह्यातं अचजबात वाि नाहंी, 
कारि थोर अंतःकरिाचंी मािसं इतर सवस गोष्टींपेक्ा ंमानसन्मानाचीच अपेक्ा अचधक करत असतात आचि 
त्याला ते सवसथदव लायक सुध्िा ंअसतात. 

 
क्दु्र बुध्चिचा वकवा िुबळा मनुष्ट्य पुढील िोन्ही बाबतीत उिा पडत असतो : आपि त्या्या 

हक्कां् या मागिीची त्या्या स्वतः्या पा्र तेबरोबर तुलना केली काय, वकवा महात्मा पुुवषाने केलेल्या 
योग्यते्या िाव्याबरोबर तुलना केली काय सारखंच; ह्या उलटॉ बढाईखोर वकवा घमंडखोर मनुष्ट्य हा 
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त्या्या स्वतः्या योग्यतेपेक्ा ंअचतरेकी अपेक्ा धरत असतो, तथाचप महात्मा पुुवषापेक्ा [म्हिजेच क्ुद्र बुध्चिचा 
मनुष्ट्य हा त्या्या स्वतः्या योग्यतेपेक्ा ं कमी अपेक्ा धरत असतो आचि महात्मा पुुवषा्या योग्यतेपेक्ा ं आचि िाव्यापेक्ा ं त्याची हक्काची मागिी 
िारच कमी असते. परंतु बढाईखोर मनुष्ट्य हा त्या्या योग्यतेपेक्ा जास्त अपेक्ा धरत असतो. परंतु त्याची हक्काची मागिी महात्मा पुुवषा्या 
योग्यतेपेक्ा ंआचि िाव्यापेक्ा ंजास्त नसते.] त्याला जास्त अपेक्ा ंधरता ंयेत नाहंी. 

 
आचि म्हिून महात्मा पुुवषाची पा्र ता िारच मोठी असल्याकारिाने तो सवसश्रेष्ठ पुुवषोत्तमच 

असला पाचहजे; कारि मनुष्ट्य जेव्हढा जास्त चागंला असतो, तेव्हढी त्याची पा्र ता मोठी असते, आचि 
सवसश्रेष्ठ पुुवषोत्तमाची पा्र ता तर सवांत जास्त, महत्तमच असते. म्हिून जो मनुष्ट्य खरोखरच महात्मा 
म्हिण्या्या लायकीचा असतो तो मनुष्ट्य हा स गुिी असलाच पाचहजे. आचि वास्तचवकतः प्रत्येक 
स गुिातंील मोठेपि हं खचचतपिं महात्मतेमध्यंच ग्भत असल्यासारखं चिसते. उिा. महात्मा पुुवष 
कधीही पळपुट्या मनुष्ट्यासारखा रिागंिावरून [शध िशः ह्याचा अथस शस्त्रासं्त्र बाजूला िेकून िेऊन, पाठ िाखवनू इतस्ततः पळत 

सुटॉिारा–म्हिजेच धदयस ह्या स गुिाचंी कमतरता असलेला असा होतो.] पळिार नाहंी; वकवा तो कधीही अन्याय्य कृत्यं 
करिार नाहंी वकवा कुिाशी बेईमानी सुध्िा ंकरिार नाहंी; कारि ज्या मनुष्ट्याला कुठलीही गोष्ट श्रेष्ठ वाटॉत 
नाहंी, तो मनुष्ट्य एका्य ा गोष्टी्या पे्रमामुळं वकवा लालसेने नीच कृत्यं करेलच कशाला? [म्हिजेच त्या्या 
नजरेसमोर कुठल्याही गोष्टीला जास्त वकमत नसते. त्यामुळं िुसऱ्याशंी बेईमानी करून स्वतःचा िायिा करून घेण्याचा त्याला मोह होत नाहंी.] 
तेव्हा ंसवस सगुि चवचारातं घेऊन जर का ंआपि महात्मा पुुवषा्या वतसिुकीचं परीक्ि केलं, तर त्याला 
सगुिी पुुवषाहून वगेळा असा पुुवष िाखचविं खरोखरच उपहासास्पि ठरेल. आिखी चशवाय जर का ंतो 
िुगुसिी मनुष्ट्य असेल तर तो मानसन्माना्या योग्यतेचाच राहािार नाहंी; कारि मानसन्मान हं 
सगुिाबं्दलल चमळिारं इनाम आहे. म्हिून महात्मता हा जिूं काहंी सगुिाचंा एक तेजस्वी अलंकारच 
आहे. महात्मता ही स गुिाचंी थोरवी वृध्विगत करते आचि सगुिाचंशवाय महात्मता अस्स्तत्वातंच राहंू 
शकत नाहंी. म्हिून वास्तचवकतः यथाथसदृष्ट्ट्या महात्मा पुुवष होिं अत्यंत कचठि आहे, कारि नदचतक 
थोरवी असल्याचशवाय महात्मता असिं सवसथदव अशक्य आहे. 

 
तेव्हा ं महात्मा पुुवषाचं चाचरत्र्य चवशषेतः मानसन्मान आचि मानहाचन्या बाबतीत प्रकटॉ होत 

असतं. खरोखरची पा्र ता असलेल्या मािसानंी बहाल केलेल्या मोठमोठ्या मानसन्मानामुंळं महात्मा 
पुुवषाला नेमस्त प्रमािातं सुख होत असतं: चनिान त्यामुळं त्याला आपल्या योग्यतेचं साथसक झाल्यासारखं 
वाटेॉल, वकवा जं काहंी चमळालं तं कमीच चमळालं असं त्याला वाटेॉल, कारि पचरपूिस स गुिा्या पा्र तेला 
कुठलाही मानसन्मान पुरेसा नसतो; तरी सुध्िा ं महात्मा पुुवष त्याचंा आनंिानं स्वीकार करून घेईल, 
कारि ह्यापेक्ा ं महत्तम अशी प्रशसंनीय गोष्ट त्यां् या जवळ बहाल करण्यासारखी नसते, सवससामान्य 
लोकानंी िेऊं केलेला आचि तो सुध्िां क्लु्लक कारिाकंचरता ं बहाल केल्या जािाऱ्या मानसन्मानाचा तो 
किाचप स्वीकार करिार नाहंी. उलटॉ त्याचा तो सवसतोपरी चतरस्कार करेल, कारि अशा प्रकारची गोष्ट 
त्या्या योग्यतेचीच नसते. त्याचप्रमािे तो स्वतःचा अपमान वकवा अप्रचतष्ठा सहन करिार नाहंी आचि 
तसंच ती तो किाचप होऊंही िेिार नाहंी; कारि कुठल्याही प्रकार्या अपमानाचा संग त्याला किाचप होिे 
शक्य नाहंी. तेव्हा ं आपि म्हटॉल्याप्रमािं, महात्मा पुुवषाचा संबंध मुख्यत्वेकरून मानसन्मानाशीच येत 
असतो; तरी सुध्िा ं असा मनुष्ट्य संपचत्त, सत्ता आचि सामान्यतः त्या्यावर गुिरिाऱ्या सुिदवा्या आचि 
िुिैवा्या स्स्थत्यंतरामंध्ये िेखील सम्यक् बुध्चिनेच आचरि करेल. त्याला आपल्या भरभराटॉी्या काळातं 
प्रमािाबाहेर हषसवायुही होिार नाहंी वकवा आपल्या चवपत्कालामध्यं अचतशय प्रमािातं िुःखही होिार नाहंी. 
त्यामुळं मानसन्मान ही बाह्य चहतकारक गोष्टींमध्ये [मूळ गं्रथामध्ये–“मानसन्मान चमळाल्यामुळं सुध्िा ंअसा पुुवष, आपि कुिी 

तरी महत्तम, सवसशे्रष्ठ अशी महत्वाची व्यस्क्त आहोत, असे स्वतःला मानत नाहंी.– असं चलचहलेलं आहे.] महत्तम (greatest) अशी गोष्ट 
असून सुध्िा ंमहात्मा पुुवष त्याची जुवरीपेक्ा ंजास्त पवन करत नाहंी. (कारि संपचत्त आचि सत्ता  ह्या गोष्टी 
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केवळ मानसन्मान प्राप्त करून िेत असल्यानेच सामान्यतः त्या गोष्टी आकाकं्िीय (desirable) असतात. 
त्यामुळं चनिान लक्ष्मीपु्र ाचंी तसंच सत्ताधीशाचंी तरी मानसन्मान प्राप्त करून घेण्याची इ्छा असते.) 
म्हिून ज्याला मानसन्मानच मुळी क्लु्लक बाब वाटॉते, तो मनुष्ट्य इतर गोष्टीं्या बाबतीत चनस्पृह असिं 
साहचजकच आहे. म्हिून महात्मा पुुवष हे अचत-ग्वष्ठ (haughty) असतात असं म्हटॉलं जाते. 

 
परंतु (बऱ्यावाईटॉ) नचशबाचा अनुग्रह सुध्िा ं महात्मतेला कारिीभतू ठरतो असं समजलं जातं. 

त्यामुळं मोठ्या घराण्यातंील मािसं आचि सत्ताधीश वकवा लक्ष्मीपु्र  ह्याचंा मानसन्मानाला सवसथदव लायक 
मािसं म्हिून अत्यंत आिर केला जातो, कारि त्यां् याजवळ इतर मािसापेंक्ा ं काहंीतरी अचधक 
असल्याने ती मािसं इतरापेंक्ा ं श्रेष्ठ ठरतात. आचि कुठल्यातरी चहतकारक गोष्टीमध्यं श्रेष्ठ असिाऱ्या 
गोष्टीला नेहमी सवनत जास्त मान चिला जातो. त्यामुळं ह्या नचशबा्या िेिग्या सुध्िा ं महात्मा पुुवषाचे 
माहात्म्य वृध्विगत करण्यास हातभार लावतात; कारि त्यामुळं काहंी चववचक्त वगनतल्या लोकाकंडून 
त्याला मानसन्मान प्राप्त होत असतो. परंतु वास्तचवकतः िक्त स गुिी मनुष्ट्याचाच मानसन्मान वकवा 
आिर करिं आवश्यक आहे. तरी सुध्िा ं ज्या मनुष्ट्याजवळ स गुि आचि सुिदवाची जोड आहे अशा 
मनुष्ट्याला तर त्याही पेक्ा ंजास्त आिराहस आचि मानसन्मानास सवसथदव लायक समजलं जातं; परंतु ज्या 
मािसाजंवळ नचशबाने प्राप्त झालेल्या सवस चागंल्या गोष्टी असून सुध्िा ंजी मािसं स गुिी नसतात त्याचंी 
योग्यता िार मोठी आहे असं समथसन केलं जात नाहंी, आचि त्यामुळं त्यानंा शुध्ि महात्मा असा चकताब 
खचचतपिं िेताच येऊं शकत नाहंी, कारि कुठल्याही व्यस्क्तमधील खरा चागुंलपिा आचि महात्मता 
पचरपूिस स गुिाचंशवाय अस्स्तत्वातं राहंूच शकत नाहंी. अथनत ज्या मािसाजंवळ केवळ नचशबाने प्राप्त 
झालेल्या चागंल्या गोष्टी असतात ती मािसं अचतग्वष्ठ आचि उन्मत्त असतात, हं अगिी सत्य आहे, कारि 
मनुष्ट्य हा स्वतः स गुिी असल्याचशवाय त्याला चागंल्या नचशबाचं िळ योग्य चरतीने चाखता ंयेिं चततकेसं 
सोप ं नसते. म्हिून अशी मािसं आपल्या भरभराटॉीचा योग्य चरतीने उपयोग करून घेण्यास असमथस 
असतात. आचि इतर सवस मािसापेंक्ां आपिच श्रेष्ठ आहोत असं त्यानंा वाटॉत असते. आचि ह्यामुळे त्याचंं 
स्वतःचं आचरि इतरापेंक्ा चागंलं नसलं तरी ते इतरानंा चवनाकारि कःपिाथस मानत असतात. तसं पाहंू 
जाता ंवास्तचवकतः ते महात्मा पुुवषाचेच अनुकरि करत असतात; परंतु प्रत्यक्ातं मा्र  ते त्या पुुवषासारखे 
नसतात. आचि ज्या ज्या बाबतीत महात्मा पुुवषाची त्यानंा नक्कल करता ंयेऊं शकेल अशा बाबतीत ते त्याची 
िक्त नक्कल करत असतात. म्हिजेच महात्मा पुुवषाने इतरां् या केलेल्या अवगिनेची ते पुनुवक्ती 
करतात परंतु त्याचं स गुिी आचरि मा्र  अंचगकारत नाहंीत. आता ंमहात्मा पुुवषाने इतराचंवषयी व्यक्त 
केलेली चतरस्काराची भावना समपसक असते–त्याचे इतराचंवषयीचे अंिाज अचूक असतात. परंतु बऱ्याचशा 
अचतग्वष्ठ मािसाजंवळ त्यां् या अहंकाराचवषयीं कसलाही योग्य आधार नसतो. 

 
आता ं महात्मा पुुवष केवळ क्लु्लक कारिाकंचरता ं कुठल्याही मोठ्या संकटॉामंध्यं आपिहून ऊडी 

घेत नाहंी, आचि संकटॉाचंवषयीं त्याला यस्त्कंचचतही अनुकंपा वाटॉत नाहंी, कारि असा मनुष्ट्य खूपच थोड्या 
गोष्टींना वकमत िेत असतो; परंतु केवळ महान हेतूकचरताचं तो संकटॉांला सामोरा जाईल. आचि असं 
करतानंा त्याला त्यावळेी स्वतः्या जीवनाचा त्याग करायला लागला तरी बेहत्तर, परंतु तो किाचप मागं 
हटॉिार नाहंी. कारि कुठलंही मोल िेऊन जीवन चवकत घेण्याइतके तो जीवनाचे महत्व मानत नाहंी. 

 
लोकाचें कल्याि करावयाची त्याला आवड असते, परंतु लोकाकंडून स्वतःचे कल्याि करून घेिं 

त्याला लाचजरवािं वाटॉतं, कारि पचहलं कायस श्रेष्ठतेचे लक्ि आहे आचि िुसरं कचनष्ठतेचं लक्ि आहे. 
त्या्यावर केलेल्या उपकाराचंी परतिेड तो व्याजासचहत करतो; त्या्या मूळ्या उपकारकत्यनला तो 
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ऋिबध्ि करून टॉाकतो आचि अशा चरतीने काहंीसे त्या्यावर आिखी उपकार करून तो त्याला 
उपकारबध्िही करून टॉाकतो. आता ंसाधारितः असं मानलं जातं की महात्मा पुुवषानंी िुसऱ्यानंा बहाल 
केलेल्या कुठल्याही िानाचं स्मरि त्यानंा चागंलं असतं, परंतु त्यानंी स्वीकार केलेल्या एहसानाची त्यानंा 
आठवि सुध्िा ं राहात नाहंी. (उपकार स्वीकारिारा मनुष्ट्य हा उपकारकत्यनपेक्ा ं कचनष्ठ प्रतीचा 
असल्यामुळं, वस्तुतः अशा मनुष्ट्याला नेहमी श्रेष्ठते्या चशखरावरच राहावयाची इ्छा असते) आचि त्यानंी 
इतरावंर केलेल्या उपकाराचंी त्यानंा आठवि करून चिली असता ंत्यानंा आनंि होत असतो. परंतु त्यानंी 
स्वीकारलेल्या उपकाराचंं स्मरि करून चिलेलं त्यानंा अचजबात आवडत नाहंी. आचि म्हिून होमर्या 
इचलयड ह्या महाकाव्यामध्यं, झी असला स्वतः बहाल केलेल्या िेवोपायनाचवषयी थेचटॉस एक चक्कार 
शध िही काढतानंा चिसत नाहंी. [पहा होमरचं इचलअड I. पानं ३९३ आचि ५०३. तेथं ॲचकचलस म्हितो कीं इतर िेविेवता ं जेव्हां 
झीअसला शृखंलाबध्ि करण्याची इ्छा धरत होत्या त्यावेळी त्या्या आईने त्याला खूप वेळां कशी काय मित केली होती त्याची आठवि चतने 
अनेकिा झीअसला करून चिलेलीच होती. आचि थेचटॉस झीअसकडे जाते आचि चतने त्याला अपसि केलेल्या िेवोपायनाचंीच िक्त सूचना करून 
िेते. परंतु त्यावेळी ती सचवस्तर बोलत बसत नाहंी वकवा चतने त्याला काय काय चिलं ह्याची यािी सुध्िा ंकरत बसत नाहंी. “If e’er, O father of 
the gods! she said, My words could please thee, or my actions aid” Pope i 652 म्हिजेच;- “हे चचरस्थायी िेविेवतां् या चपतृिेवा, ती 
म्हिालीं तुला तृप्त करण्यासाठी माझे शध ि पुरेसे आहेत, वकवा तुला मित करण्यासाठीं माझी कमेच पुरेशी आहेत.” पहा–पोप– i ६५२.] 
त्याचप्रमािे ॲथेन्समधील नागरीकाशंीं समेटॉाचं बोलिं करतानंा, स्पाटॉनमधील नागचरक– स्पाटॉसन्सनी 
ॲथेन्ससाठी काय काय केलं ह्याचा जराही नामचनिेश न करतां, ॲथेन्सने स्पाटॉनला कशी मित केली होती 
एव्हढाच उल्लेख करतात. [चरिसस्तपूवस ४०० वषनपूवी कॅ चलस्थेनस ह्या ग्रीक तत्वज्ञाने जेव्हा ंॲरटॉॅकझेरेक्झस्या शातंतेपासूनचा इचतहास 
चलचहला, तेव्हा ं त्यातं तो म्हितो, ॲथेन्सवर जेव्हा ं ्ेबन्सनी (थेबेस मधील नागचरक) हल्ला चढचवला होता, तेव्हा ंलॅसेडेमोचनअन्सनी ॲथेन्सला 
ताबडतोब मित पाठवनू चिली; त्यावेळी त्यानंी असं म्हटॉलं होत ंत्यानंी आपिहून ॲथेन्स्या लोकानंा मित पाठवून चिलेली आहे, तसंच ह्यापूवी 
ॲथेन्स्या नागचरकानंी त्यानंा केलेल्या मितीचं स्मरि ठेवायला ते चवसरले नाहंीत, तथाचप झेनोिटनने (Hell. II. V. ८३) असा संिभस जोडलेला 
आहे कीं त्या िोघानंी जे काहंी एकमेकावंर उपकार केले त्याचाच उल्लेख केलेला आढळतो. ॲचरस्टॉटटॉलने ही वरील िोन्ही उिाहरिं स्वतः्या 
स्मरिशक्तीनुसार आठवनू चिली असावी. आचि त्यामुळं त्यातं त्याची चूक झालेली आहे असं अनेक टॉीकाकारानंा वाटॉतं.] 

 
तसंच िुसऱ्याकंडून कधीही मितीची अपेक्ा न करिं वकवा जर का ं केलीच तर थोड्याशा 

नाखुषीनेच ती मित स्वीकारिं, हं महात्मा पुुवषाचं वगेळं असं स्वभावलक्ि आहे; परंतु असा महात्मा पुुवष 
िुसऱ्यानंा मित करण्यास मान सिदव राजीखुषीने तयार असतो. असा मनुष्ट्य सावसजचनक जीवनामध्यं 
श्रेष्ठत्व प्रक्ष्थाचपत केलेल्या मािसाशंी वकवा लक्ष्मीपु्र ाशंी व्यवहार करतानंा आपलं वजन राखून, नेहमी 
स्वाचभमानाने वागतानंा आढळत असतो, परंतु मध्यम प्रती्या, सामान्य मािसाशंी व्यवहार करतानंा मा्र  
त्याचं वतसन सौजन्यपूवसक असतं; कारि महान पुुवषामंध्यं श्रेष्ठत्व प्रस्थाचपत करिं अत्यंत कचठि आचि 
अत्यंत थोर असं काम आहे, परंतु कचनष्ठ प्रती्या मािसावंर वरचढपिा करण्यासारखं िुसरं सोपं काम 
नाहंी. प्रचतष्ठीत मािसाबंरोबर स्वाचभमानानं वागिं हं सुशीलतेचं लक्ि आहे. परंतु गरीब मािसावंर 
स्वाचमत्व गाजचविं हं खरोखरच हीनतेचं लक्ा आहे; असं करिं म्हिजे लुळ्या पागंळ्या, िुबसल मािसानंा 
आपलं साम्यस िाखचवण्यासारखं आहे. तसंच असा पुुवष, सवससामान्य मािसं ज्या गोष्टींसाठीं महत्वाकाकं्ा 
धरत असतात, अशा गोष्टींकरता ंकधीही प्रचतस्पधन करिार नाहंी, त्याचप्रमािं ज्या चठकािी त्याला पचहला 
मान पटॉकाचविं शक्य नसतं, त्या चठकािी तो कधीही लुडबूड न करता ं अगिी अचलप्त आचि चनष्ट्क्रीय 
राचहल, तथाचप अत्यंत श्रेष्ठ असे महत्कृत्य चसध्िीस नेण्यासाठीं वकवा मोठमोठाले मानसन्मान प्राप्त 
करण्यासाठी मा्र  तो काहंी झाले तरी ते चमळचवण्याचा प्रयत्न केल्याचशवाय राहािार नाहंी, आचि असा 
मनुष्ट्य अनेक कायांमध्यं स्वतःला गुंतवनू न घेतां, िक्त अत्यंत महत्वा्या आचि थोर अशा महत्कृत्यांमध्यंच 
चनमग्न राचहल. असा मनुष्ट्य पे्रमा्या वकवा स्नेहां् या भावनेमध्यं आचि चतरस्कारा्या भावनेमध्यं सुध्िा ं
खुल्या अंतःकरिाचा असला पाचहजे, कारि खरी गोष्ट लपवनू ठेविं हं यायाडपिाचं लक्ि असतं, तसंच 
इतर मािसं काय म्हितील ह्याची पवन करण्यापेक्ा ं तो नेहमी सत्याचाच पुरस्कार करेल. आचि त्याची 
वािी तसंच करिी ही मोकळेपिाने प्रकटॉ झाल्याचशवाय राहािार नाही. कारि त्याची स्वतःब्दललची 
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श्रेष्ठत्वाची जािीवच त्याला चनभीड-स्पष्टवक्ता (outspoken) आचि प्रामाचिक मनुष्ट्य बनचवत असते. 
अथनत् सवससामान्य जनसमुिायासमोर बोलत असतानंा मा्र  असा मनुष्ट्य उपरोचधक नम्रतेचा आधार घेिं 
शक्य आहे. आता ंएखा्य ा चम्र ाचा अपवाि वगळता, असा मनुष्ट्य िुसऱ्यां् या इ्छेनुसार वकवा प्रभावानुसार 
स्वतःचं जीवन जगण्यास असमथस असतो, कारि असं करिं हं क्दु्रपिाचं लक्ि असतं, म्हिून हाजंी हाजंी 
करिारे लोक हे नेहमी िुसऱ्याचंी थंुकी झेलत असतात. आचि ह्या नेहमी थंुकी झेलण्या्या प्रवृचत्तमुळं नम्र 
मािसं सुध्िा ंतोंडपुजी बनतात. महात्मा पुुवषाला कुठलीही गोष्ट महान वाटॉत नसल्यामुळे, तो सहसा कधी 
स्वतःची स्तुचत कंरून घेण्यास तयार नसतो; स्वतःवर झालेल्या अन्यायाब्दलल तो मनातं जराही चकस्ल्मष 
सुध्िा ंठेवत नाहंी, कारि इतरानंी त्या्यावर केलेल्या अन्यायाचं मनातं स्मरि ठेवनू तशाच चरतीने त्याची 
परतिेड करिं हं महात्मतेचं लक्ि नव्हे, त्यामुळं तो बहुधा अशा अधम्यस गोष्टींकडे िुलस क्ष्यच करत असतो. 
असा मनुष्ट्य कधीही गप्पीिास (Gossip) असत नाहंी, कारि तो स्वतःचवषयी कधीही बोलत नाही, तसंच 
इतराबं्दलल सुध्िा ं बोलतानंा आढळत नाहंी. अशा मनुष्ट्याला जशी स्वतःची प्रशसंा केलेली आवडत नाहंी 
तसंच इतराचंी केलेली वनिा सुध्िा ंआवडत नाहंी. (तसंच असा मनुष्ट्य अवास्तव कुिाची स्तुचत सुध्िा ंकरत 
नाहंी); म्हिून असा मनुष्ट्य कधीही िुसऱ्याचंी वनिा करत नाहंी, इतकंच नव्हे तर स्वतः्या श्र ूंची सुध्िा तो 
वनिा करत नाहंी. अथनत् त्याला जर का ं तसं वाटॉलं, तर मा्र  त्याचंी खोड चजरचवण्यासाठी तो त्याचंा 
अपमान केल्याचशवाय राहािार नाहंी. अटॉळ संकटॉामंध्यं वकवा क्लु्लक आपचत्तमध्यं, असा मनुष्ट्य कधीही 
कपाळाला हात लावनू रूिन (Cry) करत बसिार नाहंी वकवा िुसऱ्याकंडे मितही मागायला जािार 
नाही, कारि असं करण्यानें त्याने त्या प्रसंगाना िारच महत्व चिल्यासारखं होतं. अशा मनुष्ट्याला िायिा 
चमळवनू िेिाऱ्या उपयुक्त गोष्टींपेक्ा उपयोगहीन परंतु संुिर गोष्टी स्वतःजवळ बाळगिं जास्त आवडतं, 
कारि ह्यामुळं त्याची स्वतं्र  बाण्याची वृचत्त जास्त चिसून येत असते. 

 
ह्या चशवाय महात्मा पुुवषाला सामान्यतः लावण्याजोगी लक्िं म्हिजे त्याची मंिगतीची चाल, 

खोल आवाज, आचि पोक्तपिं चवचार करून बोलण्याची पध्िती; किसकटूॉ आवाजातं बोलिं आचि 
घाईघाईत जोराने चालिं हं क्ोभनशील स्वभावधमस आचि चभरूस्वभाव (Nervous temperament) सूचचत 
करतं. म्हिून जो मनुष्ट्य िारच थोड्या गोष्टींची पवन करतो आचि ज्याला कुठलीही गोष्ट महत्तम अशी 
वाटॉत नाहंी त्या मनुष्ट्याला ही स्वभावलक्िं लागू पडत नाहंीत. 

 
तेव्हा ंमहात्मा पुुवष हा असा असतो. परंतु ह्या गुिवते्तमध्यं उण्या पडिाऱ्या मनुष्ट्याला िुबळा वकवा 

गरीब (small souled or poor spirited) म्हितात, आचि अचतरेक करिाऱ्या मनुष्ट्याला बढाईखोर वकवा 
घमंडखोर म्हितात. ह्या स्वभावलक्िानंा सुध्िा ंप्रत्यक्ातं िुगुसिी असं समजलं जात नाहंी, कारि त्यामुळं 
कुिाला पीडा वकवा िुःख पोहोचत नाहंी, परंतु अशा मािसाचंवषयी चवपरीत ग्रह होण्याची मा्र  शक्यता 
असते. तेव्हा ंगरीब अंतःकरिाचा मनुष्ट्य हा त्याची योग्यता असतानंा सुध्िा ंचागंल्या गोष्टींना मुकत असतो. 
आचि चागंल्या गोष्टी चमळचवण्यासाठीं स्वतःची योग्यता चसध्ि करण्यातं त्याला अपयश येत असल्यामुळं 
त्या्यातं काहंीतरी वाईटॉपिा असला पाचहजे असं लोकानंा वाटंूॉ लागतं. (त्याचप्रमािं तो मनुष्ट्य 
स्वतःचवषयी चुकीचा समज करून घेत असतो) [हे शध ि उगाचच मध्यं घुसडल्यासारखे वाटॉतात, गरीब अंतःकरिाचा मनुष्ट्य जरी 
स्वतः्या योग्यतेचवषयीचा िावा करत नसला, तरी त्याला आपल्या स्वतःची योग्यता काय आहे हं कळंू शकतं. तो बढाईखोर मािसासारखा 
स्वतःचवषयी अज्ञानातं असत नाहंी.] कारि लोक असं म्हितात, कीं त्याची जर का ंखरोखरच योग्यता असेल, तर 
तो त्या चागंल्या गोष्टी चमळचवल्याचशवाय राहािारच नाहंी. अशी मािसं मूखस असतात असं मला म्हिावयाचं 
नाहंी, परंतु ही मािसं काहंीशी संकोची मनोवृत्तीची असतात; तरीही अशा प्रकार्या गदरसमजुतीमुळं त्याचंी 
पचरस्स्थती प्रत्यक्ातं जास्तच वाईटॉ होत जाते, कारि मािसां् या महत्वाकाकें्वरून त्याचंी खरी योग्यता 
चिसून येत असते. आचि अशी मािसं जर का ंथोर कायनपासून आचि थोर व्यासंगापासून स्वतःला अचलप्त 
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ठेवू ंलागली आचि जीवनांतील चागंल्या गोष्टी चमळचवण्याचं सोडून त्याचंा जर का ंत्याग करंू लागली तर 
बहुधा अशा गोष्टींसाठीं आपली योग्यता नाहंी, असं किाचचत त्यानंा वाटॉत असलं पाचहजे. 

 
ह्या उलटॉ बढाईखोर (vain) मािसं मूखस असतात. त्यानंा स्वत्वज्ञान (Selt-Knowledge) जवळ 

जवळ नसतंच, आचि तरीसुध्िा ंत्यां् या अज्ञानाचे ते जगापुढं अवडंबर माजचवत असतात. स्वतःची लायकी 
नसतानंा सुध्िा ं ते मोठमोठ्या, सन्माननीय जबाबिाऱ्या हातातं घेतात आचि नंतर त्याचें चपतळ उघडे 
पडल्यामुळं ते स्वतःचे हंसू करून घेतात. अशा मािसां् या पोषाखामध्यं, वागण्या्या तऱ्हेमध्यं तसंच इतर 
गोष्टींमध्यं नेममी पोकळ डामडौल आढळतो, आपि चकती सुखवस्तू आहोत हं त्यानंा लोकानंा िाखवावयचे 
असते आचि नेहमी त्याचवषयींच त्यां् या गप्पा [येथं थोड्याशा िरकाने, “त्यां् या स्वतःचवषयी गप्पा चाललेल्या असतात” असं 

वाचिं जास्त योग्य होईल असं वाटॉत.ं] चाललेल्या असतात, कारि ह्यामुळे त्यानंा प्रचतचष्ठत मानलं जाईल अशी 
त्याचंी कल्पना असते. 

 
परंतु बढाईखोरपिापेक्ा क्दु्र मनोवृत्ती ही महात्मते्या जास्त चवुवध्ि टॉोकाला आहे. नव्हं तर ती 

अत्यंत सवससामान्य आचि घािेरडी मनोवृत्ती आहे. तेव्हा ंआपि अगोिर म्हटॉल्याप्रमािे महात्मतेचा संबंध 
नेहमी मोठमोठ्या मानसन्मानाशंी येत असतो. 

 
तेव्हा ं आपि अगोिर म्हटॉल्याप्रमािे महात्मतेचा संबंध नेहमी मोठमोठाल्या मानसन्मानाशंी येत 

असतो. 
 

☐ ☐ ☐ 
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प्रकिि चौथे 
 

महत्िाकािंा आवि महत्िाकांिेची उिीि ह्या मधील सदगुि 
 
आिा ह्यानंिि ॲविस्टॉटल ज्या सद गुिाची चचा किि आहे, त्या सद गुिाला ग्रीक भाषेप्रमािे, 

इंग्रजी भाषेमदयें सुददां एकमेि असें विवशटी  नांि नांही. िेिहां जास्िीि जास्ि आपि त्याला मिाठीमंदये 
“उवचि ककिा वहिािह महत्िाकांिा” (Proper or laudatle ambition) असे यहिंू शकिो. लोकोत्ति 
पािळीिरून सिभसामान्य पािळीिि येऊन ॲविस्टॉटल येथे ह्या सद गुिांचे वििेचन किि आहे. औदायाचा 
अविदािृत्िाशी ज्या प्रकािचा संबंध आहे त्याप्रमािे ह्या सद गुिाचा (उवचि महत्िाकांिेचा( महात्मिेशी 
आहे. ह्या सद गुिाचा विशेष संबंध सिभसामान्य मािसांमदये असलेल्या मानसन्मानाविषयी्या कामनेशी 
येि असिो. ह्या सद गुिाला जिी नांि नसलें  ििी सुददा आपल्या भाषेमदये त्या्याशी संबंवधि असलेल्या 
अवििेकी टोकांना अध्स्ित्ि आहेच. ‘अविमहत्िाकांिा’ आवि ‘महत्िाकांिेची उिीि’ ही िी दोन टोके 
असून, दोषास पात्र आहेि. ह्या िरून असे वसदद होिे की, ह्या दोहोमधील मदयािस्था यहिजे हा सद गुि 
असला पावहजे. वशिाय ििील दोन्ही पदें िाखािण्याजोगी सुददां आहेि, ह्यािरून असें वदसिे की 
दोहोपैकी एक पद क्रमाक्रमाने मदयािस्थेचा दािा किि असण्याची शक्यिा आहे. 

 
तेव्हा ंआपि सुुववातीला म्हटॉल्याप्रमािं, असे चिसते की, मानसन्मानाशी संबधंीत असलेला िुसरा 

एक चववचक्त स गुि आहे. आता ंऔिायनचा अचतिातृत्वाशी जसा संबधं आहे, तसाच संबधं ह्या स गुिाचा 
महात्मतेशी आहे. म्हिजेच औिायनप्रमािे ह्या स गुिाचे सुध्िा मोठमोठ्या गोष्टीशी काहंीही कतसव्य नाहंी, 
परंतु ज्याप्रमािे आपल्या पदशाचा नेमस्त आचि कमी प्रमािातं चवचनयोग लावण्यासाठी, औिायनमुळे आपल्या 
मनाला जसं योग्य वळि लागतं, त्याचप्रमािं ह्या चववचक्त स गुिामुळं सामान्य आचि हलक्या 
मानसन्माना चवषयी आपली सम्यक् मनःप्रवृचत्त तयार होते. म्हिजेच पदशा्या िेवघेवी्या बाबतीत 
ज्याप्रमािं मध्यावस्था, अचतचरक्तता आचि न्यनूता चिसून येते, त्याचप्रमािं मानसन्माना्या बाबतीत सुध्िा ं
आपिासं अचतशय वकवा अत्यल्प प्रमािातं, तसंच यथायोग्य साधनाुारं आचि सम्यक् चरतीने सुध्िां 
मानसन्मान चमळचवण्याचा प्रयत्न करतां येतो. तेव्हा ंएखा्य ा मनुष्ट्याने बेसुमार प्रमािातं वकवा अधम्यस मागनने 
मानसन्मान चमळचवण्याचा प्रयत्न केला तर आपि त्याला िोषास्पि अथनने महत्वाकाकं्ी म्हितो; आचि 
एखा्य ा मनुष्ट्याजवळ मानसन्मान चमळचवण्याजोगी थोर पा्र ता असतानंा सुध्िा ं जर का ं त्याने त्याची 
पवनकेली नाहंी, [येथं खरं वाक्य “जािून बुजून पसंती िशसचवली नाहंी” (deliberate preference) असं मूळ गं्रथाप्रमािं आहे. हा शध ि केवळ 
आवेगानुसार केलेली पसंती’ असा अथस ग्भत करत नसून नदचतक पसंतीचा चवषय म्हिून ‘तत्वानुसार केलेली चनवड’ असा अथस ध्वचनत करतो, 
आचि असं करिं नीचतवंत मनुष्ट्याचं कमस आहे असं त्यामुळं सूचचत होतं.] तर आपि त्याला चबनमहत्वाकाकं्ी (Unambitions) 
असं म्हिून िोष िेतो. परंतु कधी कधी महत्वाकाकं्ी पुुवषाची आपि ‘उमिा’ (manly) वकवा ‘थारे कायनची 
आवड असलेला मनुष्ट्य’ अशी वाखाििी करतो, त्याचप्रमािं महत्वाकाकं्ा नसलेल्या मनुष्ट्याची सुध्िा ंनम्र 
[नम्रता हा नदचतक स गुि समजला गेल्यामुळे, संयम सूचचत होतो. ॲचरस्टॉटटॉल म्हितो ह्या स गुिामुंळं बुध्चिमते्तचं तेज राखून ठेवलं जात.ं येथे 
त्याचंा अथस शातंचचत्त आचि चशस्तबध्ि मानचसक प्रवृचत्त असलेला स गुि म्हिजेच नम्रता असा होतो.] आचि संयमी म्हिून स्तुचत 
करतो. (हं आपि सुुववातीलाच म्हटॉलेले आहे.) [पहा पुस्तक २ रं प्रकरि ७ वं.] परंतु वस्तुस्स्थती अशी आहे कीं 
अमुक एका्य ा गोष्टीचवषयी “आवड असलेला”  हं पि अनेक अथननी योचजलं जातं, आचि “मानसन्मानाची 
आवड असलेला” (महत्वाकाकं्ी) हं पि आपि एकाच गोष्टीला वकवा एकाच अथनने योचजत नाहंी; हं पि 
जेव्हा ं आपि स्तुचत करण्या्या उ्ेदलशाने योचजतो तेव्हां सवससामान्य मािसापेंक्ा ं अचधक मानसन्मान 
चमळचवण्याची आवड असलेला” असा आपि त्याचा अथस घेत असतो. परंतु ज्यावेळी ह्या पिाचा आपि 
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अपशध ि म्हिून वापर करतो त्यावळेी “िाजील महत्वाकाकं्ा” असा त्याचा अथस होत असतो. आतां 
‘महत्वाकाकं्ी’ आचि ‘चबनमहत्वाकाकं्ी’ ह्या िोन अचतरेकी टॉोकामंधील मध्यावस्थेला चनचित असं नावं 
नसल्यामुळं एखा्य ा बेवारशी संपचत्तवर हक्क प्रस्थाचपत करण्यासाठीं जसे वािचववाि होतात तसेच 
वािचववाि ह्या मध्यावस्थेवर हक्क िशसचवण्यासाठीं होत असतात. परंतु ज्या बाबतीत अचतरेक आचि उिीव 
असते त्या बाबतीत मध्य सुध्िा ं असायलाच हवा. आता ं मािसं ही योग्य प्रमािापेक्ा ं अचतशय जास्त 
प्रमािातं तसंच अत्यल्प प्रमािातं सुध्िा ंमानसन्मान चमळचवण्याचा प्रयत्न करतात. म्हिून न्यायाने, सम्यक् 
प्रमािातं मानसन्मान चमळचवण्याची अचभलाषा असिे प्रत्यक्ातं शक्य आहे. म्हिून मानसन्मानाचवषयीची ही 
मध्यावस्थेतील नीनावंी चचत्तप्रवृचत्तच खरोखर वाखिली जात असते. ह्या अवस्थेची महत्वाकाकें्बरोबर 
तुलना केली असता ं ती चबन-महत्वाकाकें्सारखी वाटॉते आचि चतची चबनमहत्वाकाकें्बरोबर तुलना केली 
असता ं ती महत्वाकाकं्ा वाटॉते :– आचि िोहोंशी तुलना केली असता ं एका अथी ती एकाच वेळी 
िोहोंसारखी वाटॉते. आचि अगिी हंच इतर स गुिां् या बाबतीत सुध्िा ंसत्य असावं. परंतु आपल्या प्रस्तुत 
उिाहरिामध्यं मध्यावस्थेतील स्वभावलक्िाला चवचशष्ट असं नावंच नसल्यामुळं ही िोन अचतरेकी टॉोकं 
िक्त एकमेकाशंीच प्रचतरोध िशसचवतात अंसे चिसतं. 

 
☐ ☐ ☐ 
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प्रकिि पाचिे 
 

सौजन्य ककिा साध्त्िक स्िभाि 
 

आिां पुढील प्रकािांि ॲविस्टॉटल उवचि काििांमुळें  संिाप ियक्ि कििाऱ्या सद गुिी 
मनुष्ट्या्या वचत्तप्रिृवत्तचें वििेचन किि आहे. त्याला आपि सौजन्य (gentleness) ककिा साध्त्िक स्िभाि 
(good temper) असें यहिंू शकिो. ॲविस्टॉटलने सुददां ह्याला ठिाविक असें नांि देिां येि नांही असें 
कबूल केलेलें  आहे, पिंिु प्रसंगाला धरून त्याने त्याला शांिपिा (praotes) असें यहटलें  आहे. पिंिु हें पद 
संिापा्या भािनेमधील न्यनूिा दशभविण्यासाठी सुददां योवजलें  जािें. ह्या भािने्या अविविक्ििेंचे अनेक 
प्रकाि आहेि आवि िद नुरुप त्यांना िेगिेगळी नांिें वदली गेली आहेि. उदा. शीघ्रकोपी, िापट, 
दुमुभखलेला, द्राटी  ही सिभ पदें एकाच िगाखाली येिाि, कािि िी अवििेकी प्रमािांिील िाग दशभवििाि. 
येथें ॲविस्टॉटल संिापा्या ित्त्ि्ानामदयें वशिाियाचा प्रयत्न किि नांही, संिापा्या हेिुकाििाचे 
अन्िेषि किि नांही आवि त्यानुसाि त्यांचें यो य स्पटी ीकििही वनवश्चि किि नांही. िो यहििो 
न्यायबुध्दीने प्रविकाि कििें हें वनवश्चिच मानिी स्िभािाला धरून आहे, आवि कांही वििविि बाबिीि 
संिाप ियक्ि न कििें ही वनििळ गुलामवगिी ककिा िुद्रपिा आहे, िेिहां मनुष्ट्याजिळ कांही वििविि 
प्रमािांि संिापाची भािना असायलाच हीि. आवि ह्या प्रमािाचें यो य वििीने वनयमन कििें आियक 
आहे. पिंिु जेथें पविध्स्थिीमुळें  ह्या भािनेचा सुििभमदय साधिां येिें अशक्य असेल िेथें आपल्या मना्या 
अंि्ानी वनिभयनािि सोपविलें  पावहजे. 

 
सौजन्य (gentleness) वकवा सास्त्वक स्वभाव (Good temper) हा संतापा्या संबधंात 

आचरिामध्यं आिला जािारा सुविसमध्य आहे. वास्तचवकतः ह्या मध्यावस्थेतील चचत्तप्रवृचत्तला अंगीकृत 
असे नावंच अस्स्तत्वातं नाहंी. तसंच ह्या चवषयी्या अचतरेकी टॉोकानंा सुध्िा ंचववचक्त असं नावं जवळ जवळ 
नाहंीच असं म्हटॉलं तरी चालेल. आचि म्हिून सौजन्य हं पि आपि मध्यावस्थेला योचजलेलं आहे, परंतु 
प्रत्यक्ातं त्याचा कल संतापा्या उिीवकेडे झुकलेला आहे. ह्या उिेपिाला सुध्िा ंअंगीकृत नावं उपलध ध 
नाहंी, परंतु ह्या बाबतीतल्या अचतरेकी अवस्थेला मा्र  चचडखोरपिा (Irascibility) असं म्हिता ं येऊं 
शकेल, कारि ह्या बाबतीत संबचंधत असिारा मनोभाव (emotion) म्हिजे संताप वकवा क्रोध. परंतु ही 
क्रोधाची भावना चनमनि करिाती कारिं मा्र  अनेक आचि नानातऱ्हेची असतात. 

 
आता ज्या मनुष्ट्याला योग्य हेतुकारिामुळं वकवा योग्य प्रसंगी आचि योग्य मािसाचंा राग येतो 

आचि त्याचप्रमािं त्याला योग्य चरतीने, योग्य क्िीं आचि योग्य काळपयंत ही रागाची भावना होते, त्या 
मनुष्ट्याची आपि वाखििी करतो. तेव्हां सौजन्य वकवा सास्त्वक स्वभाव हा जर कां आपि चवशषे 
वाखािण्याजोगा स्वभावगुि मानला, तर अशा मनुष्ट्याला आपि सौजन्यशील वकवा सुस्वभावी मनुष्ट्य असं 
म्हिू ंशकतो. (कारि वस्तुतः सौजन्यशील मनुष्ट्य हा मनाचा तोल ढळू न िेिारी शातं प्रकृचत िशसचवतो. 
असा मनुष्ट्य मनोचवकारानुसार वकवा आवगेा्या भरातं वाहावला जात नसून, केवळ चववेकी तत्वा्या 
आिेशानुसार योग्य तऱ्हेने, योग्य प्रसंगी आचि योग्य काळपयंतच संताप व्यक्त करत असतो. तरी सुध्िा ं
असा मनुष्ट्य न्यनूावस्थे्या बाजूला ्युत [ह्याचा अथस तो मनुष्ट्य अचतशय सौम्यवृचत्त िशसचवत असल्याने तो िीनिुबळ्या मनुष्ट्यासारखा 

असावा असं लोकानंा वाटॉतं.] झालेला चिसतो असं लोक म्हितात, कारि सौजन्यशील मनुष्ट्य हा आपल्या 
स्वतःवर होिाऱ्या अन्यायाचा बिला घेण्या्या बाबतीत चततकासा तत्पर नसतोच, परंतु त्याबाबतीत 
शक्यतों क्मा करण्याचीच त्याची प्रवृचत्त असते). 
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परंतु ह्या बाबतीतल्या न्यनूतेला–चनःसत्वपिा म्हिा, चनरसता म्हिा, िीनता म्हिा वकवा काहंीही 
म्हिा–नेहमी िोष चिला जातो; कारि ज्यावळेी कुठल्याही मनुष्ट्याला कांही झालं तरी राग येिं उचचत 
असतं, त्यावळेी जर का ं एखा्य ा मनुष्ट्याला राग आला नाहंी तर तो मनुष्ट्य मूखस ठरतो; त्याचप्रमािं ज्या 
मािसानंी योग्य तऱ्हेने, योग्य वळेी आचि योग्य मािसाचंवषयी राग येत नाहंी, ती मािसंही मूखस ठरतात. 
अशा मािसानंा कसल्याही भावनेेचं विेन होत नाहंी वकवा कुठल्याही प्रकार्या अन्यायामुळं िुःखही होत 
नाहंी आचि संतापही येत नाहंी असं बहुधा म्हटॉलं जातं. आचि मनुष्ट्याला जर का ंसंतापाची भावनाच होत 
नसेल, तर अन्यायाचवरूध्ि तो धदयनने तोंडच कसं िेऊं शकेल? म्हिून लोकानंा असं वाटॉतं कीं आपल्या 
स्वतःचा अपमान सहन करिं वकवा आपल्या स्वतः्या चम्र ाचंा वकवा कुटंुॉचबयाचंा अपमान पाहात मूग 
चगळून स्वस्थ बसिं, ह्यासारखा िुसरा मनाचा क्दु्रपिा नाहंी. 

 
आता ंह्या बाबतीत सवस प्रकारं अचतरेक होण्याची िेखील शक्यता असते. [म्हिजे (अगोिर म्हटॉल्याप्रमािं) 

“योग्य कारिामुंळे, योग्य प्रसंगी ..................” इ. सवस प्रकारं रागाचा अचतरेक होण्याची शक्यता असते.] म्हिजे एखा्य ा मनुष्ट्याला 
चुकी्या मािसाचंवषयी राग येिं शक्य असतं, वकवा त्याला अचनष्ट कारिामुंळं राग येण्याची शक्यता असंू 
शकते, तसंच त्याचा रागाचा आवगे प्रचंडही असंू शकेल वकवा तो शीघ्रकोपी असण्याची सुध्िा ं शक्यता 
असते त्याचप्रमािं त्याचा राग योग्य काळापेक्ा जास्त काळ चटॉकण्याची िेखील शक्यता असते. परंतु मनुष्ट्य 
स्वभावाचवषयीचे हे सवस अचतरेक एकाच मनुष्ट्यामध्यं कधीही सापडत नाहंीत. आचि ही अगिी अशक्य 
कोटॉीतील गोष्ट आहे, कारि कुठलीही वाईटॉ गोष्ट आत्म चनषेधात्मकच (self destructive) असते, आचि 
ती जर का संपूिस वकवा तीव्र सवरूपातं चव्य मान असेल तर मा्र  ती सहन करिं सवस थदव अशक्य असते. 

 
तेव्हा ंसुुववातीला आपि चचडखोर मािसाचंा स्वभावधमस चवचारातं घेऊंया. चचडखोर स्वभावा्या 

मािसानंा िार लवकर राग येत असतो. आचि अशी मािसं चुकी्या मािसावंर, अचनष्ट गोष्टींकचरता ं
रागावत असतात, त्याचप्रमािं त्यां् या रागाचा आवशे सुध्िा ंप्रचंड असतो; परंतु हा त्यां् या रागाचा आवशे 
लवकरच शमून जातो. आचि हाच त्यां् या स्वभावामधील सवोत्कृष्ट चवशषे गुि असतो; ह्याचं खरं कारि 
म्हिजे वस्तुतः अशी मािसं त्यानंा आलेला राग आपल्या मनातं ठेवत नाहंीत, परंतु स्वतः शीघ्रकोपी 
असल्यामुळं केवळ ‘जशास तसे’ (retaliate) करण्यासाठीं ते त्याचंा संताप उघडपिं प्रकटॉ करतात, आचि 
नंतर थोड्यावेळाने त्याचंा राग आपोआप लयाला जातो. आता वाजवीपेक्ां जास्त ‘चशघ्रकोपी’ (quick-
tempered) असिारी मािसं ही ‘अत्यंत रागीटॉ’ (passionate) असतात. अशी मािसं प्रत्येक गोष्टीकचरतां 
आचि प्रत्येक प्रसंगी रागा्या भरातं वाहावत जातातः म्हिून त्यानंा हं नावं पडलेलं आहे. अन्यपक्ी कटूॉ 
स्वभावाची िुमुसखलेली मािसं ही पाषािहृियी (implacable) असतात, आचि अशा िुमुसखलेल्या मािसाचंा 
राग बराच काळ चटॉकतो, कारि ही मािसं आपला राग मनातं ठेवत असतात; परंतु एकािा ं का ं त्यानंी 
‘जशास तसं’ ह्या न्यायाप्रमािं बिला घेतला, की नंतर मा्र  त्याचंा राग शमून जातो :– कारि संतापामुळं 
होिारं िुःख हं बिला घेतल्या्या आनंिामुळं हलकं होतं, आचि त्यामुळं त्याचंा राग थंड होतो. परंतु त्यानंा 
जर का ंबिला घेतां आला नाहंी तर मा्र  ज्याचंा राग काहंी केल्या शमला जात नाहंी, आचि ती मािसं 
रागाने धुमसत राहातात; आचि त्याचंा राग आंतल्या आंतच धुमसत राचहल्याने कुिाला त्याचंी समजूतही 
घालता ं येिं शक्य नसतं, आचि एखा्य ाला आलेला राग तसाच आंतल्या आंत पचचवण्यास बराच काळ 
लागतो. तेव्हां अशा िुमुसखलेल्या मािसाचंा त्यानंा स्वतःला ्र ास होतच असतो, पि त्यां् या जवळ्या 
चम्र ानाहंी त्याचंा ्र ास झाल्याचशवाय राहात नाहंी. शवेटॉी वास्तचवकतः ज्या गोष्टींमुळं कुठल्याही मनुष्ट्याला 
राग येता ं कामा ं नये, अशा गोष्टींमुळं जर का ं एखा्य ा मनुष्ट्याला राग येत असेल, आचि तो सुध्िा ं योग्य 
प्रमािाबाहेर आचि िीघस काळापयंत तो राग चटॉकत असेल, आचि त्यावर काहंी उपाय योचजल्याचशवाय 
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वकवा बिला घेतल्याचशवाय अशी जी मािसं भाडंि चमटॉचवण्यासं तयार नसतात त्यानंा आपि चनष्ठुर 
स्वभावाची (Harsh-tempered) मािसं म्हितो. 

 
तेव्हा ं ह्या बाबतीत न्यनूतेपेक्ां अचतचरक्तताच जास्त स्वभावामध्यं क्माशील प्रवृचत्तपेक्ा ं बिला 

घेण्याचीच प्रवृचत्त जास्त प्रमािातं असते; आचि ह्याचं िुसरं कारि म्हिजे, नम्र स्वभावा्या मािसापेंक्ां 
चनष्ठुर स्वभावा्या मािसाबंरोबर जीवन व्यचतत करिं अत्यंत कचठि जातं. 

 
परंतु आता ंआपली जी काहंी चचन होत आहे, त्यावरून आपि अगोिर जं काहंी म्हटॉलेलं होतं, 

[म्हिजे िुसऱ्या पुस्तकातंील ९ व्या प्रकरिामधील मजकूरच येथं जवळजवळ पुन्हा ं उधृत केलेला आढळतो.] त्यातंील वस्तुस्स्थती 
स्पष्ट होत आहे. आता ंएखा्य ा मनुष्ट्याने कुठल्या तऱ्हेने, आचि कुिावर तसंच कुठल्या कारिामुंळं आचि 
कोठपावतेो रागाविं आवश्यक आहे ह्याची मयनिा ठरचविं तेवढं सोप ंकाम नव्हं; आचि कुठल्या मयनिेपयंत 
एखािा मनुष्ट्य ही गोष्ट रीतसर वकवा गदरवाजवी चरतीने करंू शकतो ह्याची सुध्िा ंमयनिा ठरचविं कचठि 
आहे. त्यामुळं ह्या मयनिेचं थोड्याशा प्रमािातं उल्लंघन करिाऱ्या मनुष्ट्याला– मग तो अचतरेकी बाजुला 
्युत झालेला असो वकवा उिीवे् या बाजुला ्युत (err) झालेला असो– िोष चिला जात नाहंी.  वस्तुतः 
संतापा्या भावनेची उिीव असिाऱ्या मािसाचंी आपि कधी कधी ‘सास्त्वक स्वभावाची’ मािसं म्हिून 
स्तुती करतो आचि कधी कधी चनष्ठूर वृत्ती्या मािसाचंी ‘मिस मनुष्ट्य’ म्हिून आचि ‘स्वाचमत्व चालचवण्यास 
योग्य अशी मािसं म्हिून वाखाििी करतो. म्हिून ह्या बाबतीत होिारं उल्लंघन चकती प्रमािातं आचि 
कुठल्या तऱ्हेने झालं म्हिजे मनुष्ट्य िोषास्पि ठरतो ह्या चवषयीचं तत्वतः ता्कक चववेचन करिं तेव्हढं सोप ं
नाहंी; कारि हं उल्लंघन एका चवचशष्ट पचरस्स्थतीमध्यं घडत असते, आचि प्रत्येक पचरस्स्थतीमध्यं आपल्या 
संविेनशक्तीवरच आपला चनिसय अवलंबून असतो. तथाचप काहंी झालं तरी ह्या बाबतीतली मध्यावस्था ही 
वाखािण्याजोगी असते, आचि ह्या मध्यावस्थेमुळं आपि योग्य मािसावंर, योग्य गोष्टीकचरता,ं योग्य तऱ्हेने 
आचि अशाच इतर सवस कारिामुंळं रागावत असतो, हं स्पष्ट आहे; परंतु ह्या बाबतीमधील चनरचनराळ्या 
प्रकारचे अचतरेक आचि उिीवा िोषास्पि ठरतात. तेव्हा ं ह्याबाबतीतल्या क्लु्लक उल्लंघनावर चकरकोळ 
आके्प घेतला जातो, अनुपेक्िीय उल्लंघनाब्दलल गंभीर प्रचतचक्रया व्यक्त केली जांते आचि मोठ्या 
प्रमािाबं्दलल कठोर चनभसत्सना केली जाते. म्हिून आपि ही मध्यावस्था गांठण्याचा प्रयत्न केला पाचहजे हे 
उघड आहे. 

 
तेव्हा ंसंतापाशी संबधं येिाऱ्या चचत्तप्रवृत्तींचं हं स्पष्टीकरि झालं. 
 

☐ ☐ ☐ 
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प्रकिि सहािे 
 

वमत्रभाि (friendship) ककिा वमळजुळिेपिा (agreeableness) 
 
सामावजक ियिहािांिील सद गुि 
 
आिां ॲविस्टॉटल सामावजक ियिहािांमधील समस्यांचा आवि त्या ियिहािांमदयें प्रकट होिाऱ्या 

चांगल्या आवि िाईट गुिांचा विचाि किि आहे. यहिजेच येथें विचािांि घेिलेला विषय यहिजे 
समाजांिील आपल्या ििभिूकीचें वनयमन, आवि विशेषिह ही ििभिूक आपल्या स्िभािा्या गोडपिा ककिा 
कटुपिा संबंधी विचािांि घेिलेली आहे. येथें दुसऱ्या पुस्िकांिील ७ िया प्रकििापासून थोडेसें अपासिि 
केल्यासािखें िाटिें, पिंिु आपि असें यहिंू शकिो कीं येथे केले गेलेलें  वििेचन त्यापेिां वनवश्चिपिें 
चांगलें  आहे ह्यांि संशय नांही अगोदि असें यहटलें  गेलें  होिें कीं, समाजांमधील आपल्या िािीशी 
(speech) आवि कििीशी (action) संबंवधि असिािे िीन सद गुि असिाि  – सत्यत्िाशी वनगडीि 
असलेला सद गुि आवि इिि दोन सद गुि हे सुखदायकिेशी वनगडीि असिाि. पिंिु ह्या प्रकििांि 
चर्मचल्या गेलेल्या सद गुिाचा संबंध केिळ मानिी आचििावशच नांही िि मनुष्ट्या्या समस्ि प्रकृविशी 
(spirit) आहे. आवि ह्या सद गुिाचें वििेचन एक ियापक, सामान्य (generic) सद गुि यहिून सयय  
वििीने केले गेलें  आहे आवि ह्या सद गुिाला प्रथम स्थान वदलेलें  आहे. ििीही ह्या सद गुिाला विवशटी  असें 
नांि वदलें  गेलेलें  नांही.  

 
समाजामध्यं आचि सवससामान्य जीवना्या के््र ामध्यं लोकानंा एक्र  जीवन व्यचतत करावं लागतं, 

आचि तं करतानंा होिाऱ्या संभाषिासंबंधी्या आचि व्यवसायासंबंधी्या व्यवहारामंध्यं काहंी मािसानंा 
थंुकी झेलिारी, तोंडपुजी मािसं (obsequious) असं म्हटॉलं जातं. अशी मािसं आपल्याला खुष 
ठेवण्यासाठी प्रत्येक गोष्टीला चभडस्तपिं मान्यता िेत असतात आचि कधीही आके्प घेतानंा चिसत नाहंीत; 
त्यां् या ‘सहवासामध्यं येिाऱ्या मािसानंा कधीही िुखवूं नये असं त्यानंा नेहमी वाटॉत असतं. परंतु ह्या 
उलटॉ काहंी मािसं प्रत्येक गोष्टीचवषयीं आके्प घेत असतात आचि स्वतःमुळं इतरानंा चकती िुःख होत आहे 
ह्याची त्यानंा यस्त्कंचचतही पवन नसते. अशा मािसानंा खाष्ट (surly) वकवा भाडंकुिळ असे म्हितात. आता ं
वर विसन केलेल्या चचत्तप्रवृचत्त िोषास्पि आहेत हं तर स्पष्ट झालेलंच आहे आचि त्या िरम्यानची मध्यम 
चचत्तप्रवृचत्त (middle disposition) ही वाखािण्याजोगी असते हं सुध्िा ं उघडच आहे– म्हिजेच योग्य 
गोष्टींना योग्यचरतीने मान्यता िेण्याची आचि तव्ित् योग्य गोष्टींना, योग्य चरतीने अमान्य करण्याची प्रवृचत्त 
ही ती मध्यावस्था असून ती नेहमी वाखािली जाते. परंतु ह्या चचत्तप्रवृचत्तला कुठलंही खास असं नावं 
योचजलेलं नाहंी, तरीसुध्िा ं ही चचत्तप्रवृचत्त चम्र भावाशी अत्यंत चमळतीजुळती आहे; त्यामुळं ही 
मध्यावस्थेतील चचत्तप्रवृचत्त स्वतः्या उिाहरिाने चसध्ि करून िाखचविाऱ्या पुुवषाब्दलल– “तो एक 
चागंला चम्र  आहे”– असं आपि उ गार काढतो; िक्त ह्या पिामध्यं केवळ आपला त्या मनुष्ट्याचवषयी 
असलेला वदयस्क्तक स्नेहभाव (affection) ध्वचनत होत असतो. परंतु आपि चवचारातं घेतलेली चम्र त्वाची 
मध्यावस्था ही ह्या चम्र पे्रमाहून वगेळी अशी आहे, कारि ह्या मध्यावस्थेमध्यं आपल्या सहवासातं येिाऱ्या 
मािसाबं्दललचा भावनात्मक (emotional) स्नेहभाव समाचवष्ट नसतो; म्हिून अशा स्वभावाचा मनुष्ट्य केवळ 
व्यस्क्तगत आवडीचनवडीनुसार वकवा नापसंतीनुसार प्रत्येक गोष्टीचवषयी योग्य पसंती िशसचवत नाहंी तर 
त्याची सवस कृत्यं त्या्या स्वतः्या स्वाभाचवक सौजन्यानुसार (Natural emiability) सम्यक् चरतीने होत 
असतात. असा मनुष्ट्य ओळखी्या तसंच अनोळखी मािसा ंबरोबर सारख्याच औचचत्याने वागत असतो; 
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स्वतः्या चनकटॉ पचरचया्या मािसाबंरोबर जसा तो वागतो तसाच पचरचय नसलेल्या मािसाबंरोबर सुध्िा ं
वागत असतो.– िक्त इतकंच कीं समाजातील प्रत्येक वगनशी वागतानंा, त्या त्या वगनशी उचचत असंच 
वतसन तो करत असतो; कारि आपल्या जवळ्या चम्र ांशी वागतानंा जसा आपि स्नेहभाव वकवा अवहेलना 
व्यक्त करत असतो तसा स्नेहभाव वकवा अवहेलना अनोळखी मािसाशंी वागतानंा आपिास व्यक्त करता 
येत नाहंी. 

 
तेव्हा ं अशा प्रकारचा मनुष्ट्य, समाजामध्यं इतराशंी वागतानंा जसं वागायला हवं तसंच वागतानंा 

आढळेल, असं सामान्य चवधान आपि अगोिरच केलेलं आहे. म्हिजेच मला असं म्हिावयाचं आहे, कीं 
लोकानंा आनंि ्य ावयाचा वकवा त्यां् या िुःखातं भर टॉाकायची ह्याचा बेत ठरचवतानंा असा मनुष्ट्य नेहमी 
नदचतक मूल्यं आचि प्रसंगोचचतता लक्ातं घेऊनच वतसन करेल. कारि सामाचजक व्यवहारामंध्यं त्याचा संबंध 
चवशषेतः सुख आचि िुःखाशीच चनगडीत असतो असं चिसतं. तसंच जंव्हा त्याला इतरां् या आनंिामध्ये भर 
घालिं त्याला स्वतःला अपमानास्पि वकवा हानीकारक वाटॉतं, तंव्हा ंतो अशा सुखाचंवषयी तीव्र नापसंती 
व्यक्त करतो, आचि अशा वळेी त्याला इतरां् या भावना िुखचविंच [म्हिजेच त्यावेळीं तो त्यामध्यं भाग घेण्याचं 

नाकारतो.] जास्त पसंत वाटॉतं. त्याचप्रमािं एखा्य ा सुखकारक गोष्टीमुळं त्यातं भाग घेिाऱ्या मनुष्ट्याला जर 
का ं मोठा कलंक वकवा बरंच नुकसान प्राप्त होिार असेल, (आचि स्वतः्या चवरोधामुळं अत्यंत तीव्र 
स्वुवपाचे िुःख जर का ं कुिाला होत नसेल), तर असा मनुष्ट्य त्या सुखाला वन्य  ठरवनू त्यावर लाथ 
मारण्यास सुध्िा ं मागेपुढं पाहात नाहंी. आचि उच्चापिस्थ तसंच चजव्हाळ्या्या मािसाशंी होिाऱ्या 
व्यवहारामध्यं त्याची वागण्याची तऱ्हा ही सवससामान्य आचि कमी ओळखी्या मािसाशंी त्या्या 
वागण्या्या पध्ितीपेक्ा ंखूपच वगेळी असेल, आचि त्याचप्रमािं इतर बाबतीत सुध्िा ंतो चततकंच तारतम्् 
भेि करतानंा आढळतो, म्हिजेच त्या बाबतीतल्या प्रत्येक वगनतील गोष्टीचा, प्रत्येकी्या िजनप्रमािं तो 
यथोचचत प्रमािातं समािर (deference) चनचित करत असतो [म्हिजे प्रत्येक गोष्टी्या िजनप्रमािं तो त्या गोष्टीचा योग्य 

मान राखत असतो.] आचि इतर गोष्टी सोडल्या तर आपल्या चम्र ां् या सहवासातं असतानंा अशा मनुष्ट्याची 
प्रवृचत्त त्यानंा िुःखविेना िेण्यापेक्ा ं सुखिायक वातावरि चनमनि करण्यांकडेच असते; परंतु त्यावळेी तो 
पुढे होिाऱ्या पचरिामाचंा संपूिस चवचार करूनच आपली वतसिूक सारखी ठेवत असतो, म्हिजे ह्याचाच अथस 
असा की, त्यावळेी तो त्याची स्वतःची तसंच त्या्या चम्र ाचंी प्रचतष्ठा वकवा चहतसंबंध ह्यावर कसा पचरिाम 
होत आहे ह्याचा तो प्रथम चवचार करेल आचि ह्या गोष्टींचं पारडं जर का ंसुखापेक्ां जास्त जड ठरत असेल 
तरच तो त्या आनंििायक पचरस्स्थतीचा स्वीकार करेल. त्याचप्रमािं भचवष्ट्यकाळातंील प्रचडं सुखासाठीं, 
तो क्िभर थोडेसं िुःख िेखील भोगावयास लावल्याचशवाय राहािार नाहंी. 

 
तेव्हा ं सुविसमध्याचं अनुष्ठान करिार मनुष्ट्य हा असा असतो; तरी सुध्िा ं त्याला अंगीकृत नावं 

उपलध ध नाहंी. 
 
आचि आपल्या चम्र ां् या सुखामध्यं नेहमी भाग घेिारा आचि िुसरा कुठलाही अंतस्थ (ulterior) 

हेतू नसतानंा केवळ िुसऱ्याचंी खुशामत करण्याचं ध्येय बाळगिारा मनुष्ट्य हा तोंडपुजा असतो; परंतु जर 
का ं तो पदशा्या स्वरूपातं वकवा इतर कुठल्याही मूल्यवान वस्तंु्या स्वरूपातं स्वतःचा िायिा करून 
घेण्यासाठीं िुसऱ्याचंी खुशामत करत असेल, तर तो हाजंी हाजंी करिारा (flatterer) असतो. आचि आपि 
अगोिर म्हटॉल्याप्रमािं, एखािा मनुष्ट्य जर कां प्रत्येक गोष्टीचवषयी तीव्र नापसंती िशसचवत असेल तर तो 
खाष्ट वकवा भाडंकुिळ असतो. आता ं ह्या बाबतीतल्या सुविनमध्याला चववचक्त असं नांव नसल्यामुळं, 
त्याबाबतची अचतरेकी टॉोकं (extremes) एकमेकां् या अगिी चवरूध्ि असल्यासारखी वाटॉतात.       ☐ ☐ ☐ 
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प्रकिि साििें 
 

सत्यव्रि 
 

आिां ह्यानंिि ॲविस्टॉटल, अगोदि ििभन केलेल्या सद गुिांशी अत्यंि वनकटिेने संबंदद 
असलेल्या ह्या नांििवहि सद गुिाचें ििभन ह्या प्रकििांि किि आहे. ह्या सद गुिाचा िापि सुददां 
समाजांिील आपल्या ििभिुकीमदयें होि असिो. ह्या सद गुिाला आपल्या वज्ासू- शोधक पददिीने 
“बढाईखोि पिाचें वनयमन” असें नांि देिां येऊं शकेल. बढाईखोि मनुष्ट्य स्ििहची यो यिा नसिांना 
सुददां आपल्या यो यिेचा दािा किि असिो ककिा त्या्या खऱ्या यो यिेपेिां अविशय प्रमािांि स्ििह्या 
यो यिेचें अिडंबि माजविि असिो. ह्या उलट आत्मकनदक (self-depreciator) मनुष्ट्य स्ििहची पात्रिा 
नाकबूल कििो ककिा िास्िविकाहून कमी सांगिो. ह्या दोहोंमधील समिोलत्ि (balance) सिळ 
स्िभािा्या मनुष्ट्यामदयें आढळिें. असा मनुष्ट्य स्ििह्या चांगल्या सद गुिांचें कधी अविशयोक्िीद्वािें 
िाजविि नांही, ककिा िो स्ििहला कमी सुददां लेखि नांही. अशा मनुष्ट्याची िािी िसेंच कििी सुददां 
यथाथभच असिे. ॲविस्टॉटल्या ह्या गं्रथांिील २ ऱ्या पुस्िकांिील ७ िया प्रकििामदयें ह्या सद गुिाला 
िात्पुििें नांि वदलें  होिें. पिंिु येथे िो यहििो कीं त्यामदयें यहिजे सत्यव्रिामदयें (truthfulness) आवि 
सत्यत्िामदयें (truth) फिक आहे. सत्यत्ि हे न्याय आवि अन्यायामधील फिक जाििें. सदया 
ॲविस्टॉटलचा संबंध केिळ आपल्या आचििांिील सत्यव्रिाशी आहे. यद्यवप िो असें वनिेदन कििो की 
ह्या सद गुिाला फाि मोठें नैविक मूल्य आहे आवि जो मनुष्ट्य लहानसहान गोटी ीमदयें सुददां सत्यव्रिाचे 
आचिि कििो िो मोठ्या आवि महत्िा्या ियिहािांमदयें सुददां सत्यव्रिीच िाहािो. 

 
बढाईखोरपिा आचि आत्मवनिा ह्या िरम्यान्या सुविसमध्याचं अनुष्ठान हं जवळजवळ त्याच 

के््र ामध्यं होत असतं; ह्या स गुिाला सुध्िा ं चवचवचक्त असं नावं उपलध ध नाहंी; परंतु ह्या नावंरचहत 
उत्कृष्टगुिाचंं (excellences) परीक्ि करिं सुध्िा ं आपल्या चहताचंच आहे;  कारि मानवा्या नदचतक 
चाचरत्र्या्या गुिधमनचं तपशीलवार परीक्ि केल्याने आपिासं मानवी नदचतक चाचरत्र्या्या प्रकृचतगुिाचंं 
ज्ञान उत्कृष्ट चरतीने चमळचवता ंयेऊं शकेल. आचि ह्या सवस स गुिाचंं अवलोकन केल्यानंतर जर का ं‘प्रत्येक 
स गुि म्हिजे सुविसमध्याचे आचरि करण्याची प्रवृचत’ असं आपिासं आढळून आलं तर ‘स गुि ही 
सुविसमध्याची अवस्था असते’ ह्या चसध्िान्तावरील आपल्या श्रध्िेला एकप्रकारची बळकटॉी चमळेल. आता ं
समाजामधील मानवी वतसिूकीचा संबधं सुख आचि िुःखा्या िेवघेवीशी असतो ह्याचवषयी मी अगोिरच 
चचन केलेली आहे. तेव्हा ंआता ंआपिासं मनुष्ट्या्या वािीतून आचि प्रत्यक् कमनतून प्रकटॉ होिाऱ्या आचि 
त्या्या खासगी बहाण्यातून (Personal pretension) व्यक्त होिाऱ्या सत्यत्वाची आचि असत्यत्वाची चचन 
करायला हवी. 

 
सवससामान्य समज असा आहे की, बढाईखोर मनुष्ट्य हा स्वतःजवळ चवशषे गुिवत्ता नसतानंा 

िेखील प्रशसंनीय गुिवत्ता आपल्या स्वतःजवळ आहे अशी बढाई मारत असतो; वकवा तो ज्या प्रमािातं 
आपल्या स्वतः्या गुिवते्तची बढाई मारत असतो त्यापेक्ा ं कमी प्रमािातं त्याची खरी गुिवत्ता असते. 
ह्याउलटॉ स्वतःची वकमत कमी करिारा मनुष्ट्य जगा्या दृष्टीने त्या्या स्वतःजवळ चागंले गुि असतानंा 
सुध्िा ं तो त्यावरचा हक्क डावलतो वकवा स्वतःची पा्र ता कमी करून घेतो. ह्या िोहों्या िरम्यान्या 
मध्यावस्थेतील मनुष्ट्य हा एकप्रकारं सरळमागी मनुष्ट्य असतो, आचि त्याची स्वतःची वािी आचि आचरि 
नेहमी शुध्ि, अकृच्र म असते; आचि असा सत्यव्रती मनुष्ट्य स्वतः्या गुिवते्तचवषयी कुठल्याही प्रकारची 
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अचतशयोक्ती न करता ंवकवा वास्तचवकाहून कमीही न सागंता, जं काहंी सत्य असेल तं मान्य करतो. आतां 
ह्या वरील तीन प्रकार्या स्वभावगुिापंदकी प्रत्येकाचं कायस एका चववचक्त अंतस्थ हेतंूकचरतां होतं वकवा त्या 
अंतस्थ हेतूचशवायही होऊं शकतं; परंतु जेव्हा ंएखािा मनुष्ट्य कुठल्याही प्रकारचा अंतस्थ हेतू न बाळगतां 
जंव्हा एखािं कायस करतो, त्यावळेीं त्याची वािी, त्याची कृत्यं, आचि त्याचं आचरि नेहमी त्या्या खऱ्या 
चाचरत्र्याचं, व्यस्क्तत्वाचं अकृच्र म स्वुवप िशसचवत असतं. असत्यत्व (falsehood) हे स्वतःच अत्यंत 
नीचपिाचं आचि िूषिीय असतं, आचि सत्यत्व हं नेहमी थोरपिाचं आचि वाखािण्यासारखं असतं. आचि 
त्याचप्रमािं ह्या िोन अचतरेकी टॉोकामंधील मध्यावस्थेचं पालन करिारा चनष्ट्कपटॉ मनुष्ट्य नेहमी वाखािला 
जातो, आचि बढाईखोरपिा आचि आत्मवनिा ह्या िोन्ही अकृच्र म अवस्था िोषास्पि ठरतात. चवशषेतः 
बढाईखोरपिा जास्त िोषास्पि ठरतो. तेव्हां १) सत्यत्व वकवा चनष्ट्कपटॉपिा आचि २) असत्यत्व वकवा 
वरकरिीपिा ह्या िोन्ही प्रकार्या व्यस्क्तत्वाचंी आपि चचन कुंवया; परंतु प्रथमतः आपि सत्यव्रती 
मनुष्ट्याचा सचवस्तर चवचार कुंवया. 

 
आपिासं एक गोष्ट लक्ातं ठेवायला हवी की जेव्हा ंआपि सत्यव्रती मनुष्ट्याब्दलल चवचार करतो, 

तेव्हा ंव्यापारी िेवघेवीमधील सत्याचरिाचवषयी वकवा ज्या वस्तुस्स्थतीमध्यं सचोटॉी वकवा बेईमानीचा संबधं 
येत असतो त्या वस्तुस्स्थतीमधील सत्यव्रताचवषयी आपि बोलत नसून,– (कारि अशा गोष्टींचा वगेळ्या 
प्रकार्या स गुिाशी संबंध येतो) [म्हिजेच ‘न्याय’ ह्या स गुिाशी त्या गोष्टींचा संबंध येतो. पहा. पुस्तक ५ वं.]– ज्या बाबतीत 
असल्या कुठल्याही प्रकार्या सचोटॉी्या उहापोहाचा संबधं येत नाहंी, त्या वस्तुस्स्थतीमध्यं केवळ आपल्या 
स्वतः्या स्वाभाचवक चनष्ट्कपटॉ मनःप्रवृचत्तनुसार जो मनुष्ट्य आपली वािी (speech) आचि आचरि ह्यामध्यं 
सत्यव्रती असतो, त्या मनुष्ट्याचा आपि सध्यां चवचार करत आहोत. अशा प्रकारची चनष्ट्कृच्र मता 
(Sincerity) हा एक नदचतक गुिोत्कषसच समजला जातो; कारि केवळ सत्यत्वावर पे्रम करिारा मनुष्ट्य हा 
त्या्या सत्यवाचित्वावर काहंीही अवलंबून नसतानंा सुध्िा ंखरं बोलत असतो; त्यामुळं असा मनुष्ट्य गंभीर 
चहतसंबधं पिाला लागलेले असतानंा सुध्िा ं सत्य बोलल्याचशवाय राहािार नाहंी, कारि आरंभापासून 
शवेटॉपयंत तो असत्यते्या वाऱ्याला सुध्िा ं उभा राचहला नसल्याने, असं करिं जेव्हा ं खरोखरच नदचतक 
दृष्ट्ट्या नीचपिाचं असतं तेव्हा ं तर तो चनियाने तं टॉाळल्याचशवाय राहािार नाहंी; आचि अशाच 
चचत्तप्रवृचत्तची आपि प्रत्यक्ातं वाखििी करतो. आचि यिाकिाचचत असा चनष्ट्कपटॉी मनुष्ट्य जर का ं
सत्यापासून ढळलाच, तर तो अचतशयोक्तीचा मागस स्वीकारण्याजवजी वास्तचवकाहून कमी सागंण्याचा मागस 
स्वीकारेल; कारि असं करिंच त्याला जास्त योग्य वाटॉतं, कारि कुठल्याही प्रकारची अचतशयोक्ती वकवा 
पराचा कावळा करिं हं चुकीचं अन्यायाचं असतं. 

 
आता ंजो मनुष्ट्य कुठलाही अंतस्थ हेतू नसतानंा स्वतः्या खऱ्या पा्र तेपेक्ां जास्त पा्र तेचा आव 

आित असतो, तो मनुष्ट्य हलक्या चाचरत्र्याचा असतो, कारि तो जर खरोखरच स्छील असेल तर त्याला 
अशा खोटेॉपिामध्यं रस वाटॉिार नाहंी; अशा मनुष्ट्याला िुगुसिी म्हिण्यापेक्ा ं मूखस मनुष्ट्य म्हििंच जास्त 
उचचत आहे. अन्यपक्ी जेव्हा ं एखािा मनुष्ट्य कुठलं तरी चवचशष्ट ध्येय प्राप्त करण्याकरता ं स्वतः्या 
योग्यतेची अचतशयोक्ती करतो, आचि तं ध्येय जर का ंकी्त वकवा मानसन्मान असंल तर अशा मनुष्ट्याला 
(बढाईखोर मािसासारखा) िारसा िोष चिला जात नाहंी; परंतु तो जर का ंपदसे चमळचवण्यासाठीं वकवा 
पदसे चमळचवण्याची साधने प्राप्त करण्यासाठीं बढाई मारत असेल तर तो अत्यंत वन्य  असा मनुष्ट्य असला 
पाचहजे. (बढाईखोरपिाची कसोटॉी मनुष्ट्या्या बढाई मारण्या्या सुप्त क्मतेनुसार लावली जात नसून 
त्या्या चवचारपूवसक हेतू्या स्वरूपानुसार केली जाते; [म्हिजेच बढाईखोरपिा ही अव्यक्त क्मता नसून बुध्चिपूवसक चनवड 

करून केलेली कृचत होय.] ज्या मनुष्ट्याची बढाई मारण्याची स्स्थर चचत्तप्रवृचत्त असते– म्हिजेच जो मनुष्ट्य 
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स्वाभाचवकतःच बढाईखोर असतो अशा मनुष्ट्याला खरा बढाईखोर मनुष्ट्य म्हितां येईल.) त्याचप्रमािं 
जािूनबुजून खोटंॉ बोलिारीं मािसं सुध्िा ं िोन प्रकारामंध्यं चवभागली जातात. पचहला जो केवळ खोटंॉ 
बोलण्याकचरताचं खोटंॉ बोलत असतो, आचि िुसरा केवळ प्रचतष्ठा वकवा स्वतःचा लाभ करून घेण्याकचरतां 
खोटंॉ बोलतो. तेव्हा ंजी मािसं प्रचतष्ठा, की्त चमळचवण्यासाठीं बढाई मारतात ती मािसं ज्या स गुिाचंी 
वाखाििी आचि गौरव होतो ते स गुि स्वतःजवळ असण्याचा बहािा करत असतात. परंतु जे लोक केवळ 
स्वतः्या िाय्य ाकचरता ंबढाई मारतात, ते त्यां् या साथीिारानंा िायिेशीर ठरिाऱ्या गुिाचंी आचि ज्या 
गुिाचें कुिालाही न कळतां कपटॉानुकरि (Counlerteit) करता ं येऊं शकतं त्या गुिाचंी ते बढाई मारत 
असतात. उिा. भचवष्ट्यकथन, तत्वज्ञान वकवा वद्य चकयशास्त्र ह्यामधील चनपुिता. [येथे योजलेले हे पि जर का ं
वस्तुचवचशष्ट असेल, तर हा ॲचरस्टॉटटॉलने सोिीस्टॉावंर केलेला प्रज्ञाना्या बढाईखोरपिाचा एक प्रकारचा आघातच म्हिायला हवा, म्हिजे 
सोिीस्टॉ हे स्वतः प्रज्ञानी नसून सुध्िा ंआपि प्रज्ञानी आहोत असा खोटॉा आवं आित असत, असे ॲचरस्टॉटटॉलला अप्रत्यक्चरत्या सुचवावयाचे आहे 
असं चिसतं अगोिरचा मजकूर सुध्िा ंहे असंभाव्य नाहंी, असंच सुचचवत आहे. सोिीस्टॉामंध्ये आचि ॲचरस्टॉटटॉल, प्लेटॉो ह्या सारख्या तत्वज्ञामंध्यं 
िार मोठा िरक असा होता, की सोचिस्टॉ हे िाय्य ाकचरता ंतत्वज्ञान चशकचवत असत, त्यासाठी ह्या तत्वज्ञाचंा त्यानंा चवरोध होता, कारि त्यानंा 
वाटॉतं असं की अशी िाय्य ासाठी चशकचविारी मािसं तत्वज्ञा्या थोरपिास लायक नाहंीत. ॲचरस्टॉटटॉलने पुढं प्रचतपािन केल्याप्रमािे 
सटके्रचटॉसची चशकविं ही कुठल्याही प्रकार्या बढाईखोरपिाचवुवध्ि उघड उघड प्रचतिान केलेली होती, म्हिून स्वतःहून कमीपिा घेिे हे त्याचे 
एक स्वभावलक्ि होते. सोचिस्टॉां् या योग्य, आचि शोधनीय अशा प्रचतवािाकचरता ं आचि सटके्रचटॉस्या उपिेशातंील अत्यंत मनोरंजक अशा 
आलोचनाकचरता ं ची पहा.] कारि ह्या चव्य ामंध्यं मी अगोिरच चवशषे नामचनिेश केलेल्या िोन गुिलक्िाचंा 
समावशे आहे. आचि म्हिूनच ह्या पाई त्या्या के््र ामध्यंच बढाईखोर मािसं सामान्यतः आपल्या श्रेष्ठेतेची 
बढाई आचि शखेी चमरचवत असतात. 

 
ह्या उलटॉ स्वतः्या पा्र तेचे वास्तचवकाहून कमी प्रमािातं समथसन करिारी आत्मवनिक मािसं ही 

जास्त सुसंस्कृत स्वभावाची वाटॉतात, कारि आपल्याला असं वाटॉत असतं की त्यां् या अशा प्रकार्या 
वरकरिीपिा्या (insincerity) मुळाशी असलेला अंतस्थ हेतू हा कुठल्याही प्रकारचा स्वाथस वकवा िायिा 
नसून केवळ चिखाऊ डामडौलासंबंधीची एक नापसंती असते. तेव्हा ंसवससामान्य मािसं ज्या स गुिानंा 
अत्यंत बहुमोल [कारि बढाईखोरपिा हा प्रमुखतः अत्यंत मौल्यवान अशा गुिाचंी बताविी करण्यातं प्रकटॉ होत असतो, म्हिून ज्या गोष्टींची 

बढाईखोर मनुष्ट्य बढाई मारतो त्या गोष्टीवरचा हक्क सुध्िा ं आत्मवनिक मनुष्ट्य नाकारत असतो.] असे गुि समजतात, ते स गुि 
स्वतःचे नव्हेत असं ही आत्मवनिक मािसं समजतात. उिा. सटके्रचटॉस आपले स गुि अशाच प्रकारे 
नाकारून त्यां् या त्याग करत असे जी मािसे क्ुल्लक आचि धडधडीत चिसण्यातं येिारे सवससामान्य गुि 
नाकारतात ती मािसं खरोखरच ढोंगी, भोंिू असतात, आचि अशा मािसाचंा खरोखरच चधक्कार केला 
पाचहजे आचि कधी कधी अशा प्रकारची कपटॉ नम्रता खरोखरच बढाईखोरपिासारखी वाटॉते. उिा. स्पाटॉसन 
लोकां् या पोशाखातूंन चिसण्यातं येिारा वरकरिीपिा [ॲचरस्टॉटटॉल्या मतं स्पाटॉसन लोकां् या पोशाखामधील साधेपिा आचि 
अल्पमूल्यता (cheapness) हे एक प्रकारचे ढोंगच होते. वकवा किाचचत् त्यां् या रोख ॲथेन्समधील चमतभाषी लोकावंर असावा ज्यांनी स्पाटॉसन्स 
लोकां् या चरतीचरवाजाचें एकेकाळी अवडंबर माजचवलेले होते.] कारि पोषाखाचवषयींची अचतरेकी हयगय तसंच त्याची 
अचतशय प्रमािातं घेतली जािारी काळजी ही चिखाऊ अवडंबर माजचवण्याची लक्िं असतात परंतु जी 
मािसे नेमस्त प्रमािातं व्याजो्कीची (irony) उपयोग करतात, आचि अत्यंत सवससामान्य नसलेल्या आचि 
चटॉकन ध्यानातं न येण्याजोग्या वस्तुस्स्थतीमध्ये वास्तचवकाकडून कमी सागंतात, त्या मािसाचंवषयी 
लोकाचें चागंले मत बनते. 

 
शवेटॉी बढाईखोर मनुष्ट्य हा सत्यव्रती, चनष्ट्कपटॉी मनुष्ट्या्या चवुवध्ि स्वभावाचा मनुष्ट्य वाटॉतो, 

कारि बढाईखोरपिा हा आत्मवनिेपेक्ा ंवाईटॉ असतो. 
 

☐ ☐ ☐ 
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प्रकिि आठिें 
 

िाक्चािुयभ ककिा हजिजबाबीपिा ककिा विनोदबुददी 
 

एखादा मनुष्ट्य संगि किण्यास यो य आहे कां अयो य आहे के कशामुळे ठिविलें  जािे? त्यासाठी 
ॲचरस्टॉटटॉलने समाजातंील मजेिार आचि चवनोिी घटॉकाशंी संबचंधत असिाऱ्या वाक् चातुयस वकवा 
हजरजबाबीपिा ह्या स गुिाचं चववचेन पुढील प्रकरिातं केलेलं आहे. हा स गुि म्हिजे येन केन प्रकरेि 
हसचवण्यासाठी केली जािारी चविुषकी थट्टामस्करी (buffoomshness) आचि चवनोि करण्यास वकवा 
िुसऱ्यानंी केलेल्या चवनोिाचं गुिग्रहि (attreciate) करण्यास असमथस ठरिारी नीरसता (dulness) ह्या 
िरम्यानचा समतोलपिा आहे. येथे ॲचरस्टॉटटॉल हास्योत्पािकते्या तत्वज्ञानामध्यं चशरत नाहंी, वकवा 
चवनोिो्की (joke) म्हिजे काय आचि त्यामुळे का ं आनंि होतो ह्याचंही अन्वेषि करत बसत नाहंी. 
त्याचप्रमािे हजरजबाबीपिाचे चनयमन करण्यासाठी कुठल्याही चनयम सुध्िा ंप्रस्थाचपत करण्याचा प्रयत्न 
त्याने केलेला आढळत नाही. िक्त “चनचतवतं मनुष्ट्याला न शोभिारे असे काहंीही बोलू नये” असे 
सवससामान्य चनयम सागंण्यास मा्र  तो चवसरला नाहंी. तरीसुध्िा ं सवसस्थीचरत्या त्याने हा चवषय तसाच 
अचनचित सोडून चिलेला आहे कारि तो म्हितो की प्रत्येक मनुष्ट्याची अचभुवची वगेवगेळी असते आचि 
चशकलासवरलेला सुसंस्कृत मनुष्ट्य हा स्वतःच धमसचवहीत (Lawful) असतो. ॲचरस्टॉटटॉलने वाक्यातुयनचे 
केलेले चववचेन हे चनषेधात्मक (negative) आचि चनगुसि (abstract) आचि तरीसुध्िा ते संपूिसतः न्याय 
आहे. 

 
तथाचप आपिासं एक गोष्ट चवसरता कामा नये की आपल्या ह्या जीवनामध्ये चवश्रातंी वकवा 

करमिूकीला एक अत्यंत महत्वाचे असे स्थान आहे, गंमतीिार संभाषि ही एक प्रकारची चवश्रातंीच 
(relaxation) आहे. ह्या के््र ामध्यंसुध्िा आपिासं असे वाटॉते की समाजातं एकमेकाबंरोबर वावरतानंा 
आपल्या सिाचभुवचचचा (Good Taste) एक चववचक्त मानिंड असावा लागतो, आचि इतराशंी ज्या काहंी 
गोष्टी आपि बोलत असतो त्यामध्ये आचि त्या बोलण्या्या आपल्या चशष्टाचारामंध्ये तसंच आपि ज्या 
गोष्टी, ज्या तऱ्हेने जकून घेऊं शकतो त्यामध्ये एक प्रकारचे चववचक्त औचचत्य असिे आवश्यक आहे; 
त्याचप्रमािे कुठल्या मािसां् या सहवासातं आपि बोलतो वकवा कुठल्या मािसाचें बोलिे आपि जकून 
घेतो ह्या्याशी सुध्िा ंआपला िार मोठा संबधं येत असतो आचि त्यानंा सुध्िा ंऔचचत्याचे तेच चनयम लागू 
आहेत. आचि ह्या बाबतीत सुध्िा ं सुविसमध्याचे उल्लघन करून अचतरेक करिे वकवा कमतरता िशसचविे 
शक्य असते हे तर स्पष्टच आहे. 

 
आता ंजी मािसं थट्टामस्करी करण्यातं अचतरेक करतात. त्यानंा चविूषक आचि असयाय (vulgar) 

मािसे असे म्हटॉले जाते; अशी मािसं काहंी झाले तरी, उपहासात्मक असा िालतू चवनोि करण्यासाठी 
सारखी वळवळत असतात; आचि चशष्टाचाराची मयनिा राखून आपल्या चवनोिाला सुरेखपिा 
आिण्याजवजी तसेच त्यां् या थटे्ट्या चवषयाला िुखचवण्याचे टॉाळण्याजवजी त्यां्या मनाचा कल नेहमी 
येन केन लोकानंा हसचवण्याकडेच असतो. अन्यपक्ी जी मािसे कधीही चुकून सुध्िा ं स्वतःहून चवनोि 
करण्या्या भानगडीतच पडत नाहंीत, आचि िुसऱ्यानंी चवनोि केला असतां त्याचंा उपमिस करतात, त्यानंा 
गावंढळ (boorish) आचि िुमुसखलेली (morose) मािसे असे म्हटॉले जाते आता जी मािसे 
सिचभुवचीनुसार (Good Taste) सहजगत्या गंमत करतात त्यानंा आपि चवनोिी वकवा हजरजबाबी 
मािसे म्हितो-म्हिजेच कुठल्याही चवषयाला चागंली कलाटॉिी िेण्यातं पारंगत असिारी नानाचवषयपट 
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(versatile) मािसे म्हितो; कारि अशा प्रकारची थट्टा, मौज, कोट्या करण्याची प्रवृचत मनुष्ट्या्या 
स्वभावातुनच उसळी घेत असते, आचि मनुष्ट्या्या शरीराची पारख जशी त्या्या हालचालीवरून केली 
जाते, तशीच मनुष्ट्या्या स्वभावगुिाचंी, पारख त्या्या ह्या चवनोिी कोट्या करण्या्या मनःप्रवृचत्तने आपि 
करतो. चवनोिी खा्य  शोधण्यासाठी मनुष्ट्याला िार लाबं जावे लागत नाहंी, ते नेहमी जवळच तयार असते 
आचि जवळ जवळ सवननाच गंमत आचि चवनोिी थट्टामस्करी हवी असल्यामुळे कधी कधी िाजील चवनोि 
करिाऱ्या चविुषकी मनुष्ट्याला सुध्िा ं चवनोिी, गमत्या असे म्हटॉले जाते आचि त्याची हजरबाबी, चतुरस्त्र 
मािसामंध्ये गिना होते; तरीसुध्िा आपि जे काही आतापयंत म्हटॉले आहे, त्यावुवन नमसचवनोि (wit) हा 
चविुषकी चवनोिाहून अत्यंत वगेळा आचि अनुच्दलष्ट आहे, हे स्पष्ट झालेले आहे. तेव्हा ं चवनोिाशी संबचंधत 
असलेल्या मध्यावस्थेचे पालन करिाऱ्या मनुष्ट्याचे चवशषे लक्ि म्हिजे आपापसातंील वािचववािामधील 
कसब होय. अशी बोलण्याची हातोटॉी असलेला मनुष्ट्य नेहमी स गुिी आचि सयाय गृहस्थाला साजेशा 
अशाच गोष्टी बोलेल आचि जकून घेईल-म्हिून चवनोिी थट्टामस्करी करतानंा असा मनुष्ट्य एक चववचक्त 
औचचत्य (propriety) पाळूनच चवनोिीच्क करेल आचि जकून घेईल, आचि चशकल्या सवरलेल्या 
मािसाची चवनोि करण्याची प्रवृचत्त जशी अचशचक्त मनुष्ट्या्या चवनोिप्रवृचत्तपेक्ा वगेळी असते तशीच सयाय, 
सुसंस्कृत गृहस्थाची चवनोिोच्क ही, नेहमी थंुकी झेलिाऱ्या आजसवी (servile) मनुष्ट्या्या चवनोिोच्कपेक्ां 
खूप वगेळी असते. हा िरक आपिासं जुन्या आचि आधुचनक सुखाचंतकाचंी (Comedies) तुलना करताचं 
जािचवतो. पूवी्या नाटॉककारानंा बीभत्स रसामध्ये (abscenili) चवनोिाचे अंग चिसले, परंतु सध्याचंा 
आधुचनक नाटॉकाराचंी व्यंगोच्क वकवा पयनयोच्कवर (innuendo) जास्त भर चिलेला चिसतो, त्यामुळे 
चशष्टाचार, सयायता ह्यामध्ये प्रचडं सुधारिा घडून आलेली आढळते. तेव्हां औचचत्यपूिस थट्टामस्करी म्हिजे 
सयाय गृहस्थाला साजेल अशी चवनोिोच्क वकवा ज्यामुळे तो चवनोि जकिाऱ्या मनुष्ट्याला जराही िुखचवले 
जात नाहंी वकवा उलटॉ त्या मनुष्ट्याला प्रत्यक्ातं खरोखरचा आनंि प्राप्त होतो ती चवनोिोच्क म्हिजेच 
थट्टामस्करी, अशी आपि औचचत्यपूिस थट्टामस्करीची व्याख्या कुंव शकतो का?ं कारि वेगवगेळ्या 
मािसाचंी ओंगळ आचि आनंििायक गोष्टींचवषयींची अचभरूची ही वेगवगेळ्या स्वरूपाची असते. [म्हिजेच ज्या 

मनुष्ट्याला एखाया चवनोि घािेरडा वाटॉतो त्याच चवनोिाने िुसऱ्या मनुष्ट्याला आनंि होऊ शकतो.] नमसभाषी मनुष्ट्य स्वतः ज्याप्रकारे 
चवनोिी गोष्टी तोंडावाटेॉ काढतो त्या गोष्टींहून खाल्या िजन्या गोष्टी जकून घेण्याचा त्याचा कधीही आग्रह 
नसतो, कारि ज्याप्रकारचे चवनोि करण्याची मनुष्ट्याची प्रवृचत्त असते त्याचप्रकारचे चवनोि जकून घेण्याची 
त्याची वृचत्त असते. म्हिून काहंी ठराचवक गोष्टी चवनोिी मनुष्ट्य अचजबात करिार नाहंी, आचि त्यामुळे 
स्वतःचवषयी तसे जकून घेण्याचे िुःखही त्याला होिार नाहंी, कारि थट्टामस्करी म्हिजे सुध्िा ं एक 
प्रकारची चनिानालस्ती वकवा मानहाचनच (vilification) आहे, आचि ठराचवक स्वरूपाची बेअब्र ू वकवा 
बिनामी करण्यास काय्य ाने बिंी आहे आचि बहुधा कांहीएक प्रकारची थट्टा मस्करी तशी बंि सुध्िा 
करण्याची चनतातं आवश्यकता सुध्िा ंआहे. म्हिून सुसंस्कृत आचि सयाय मनुष्ट्य स्वतःवर कायिेशीर बंधन 
घालून त्या्या चवनोि करण्या्या प्रवृचत्तचे चनयमन करेल; जिू ं काहंी तो स्वतःच स्वतःसाठी 
कतसव्याकतसव्यचनबधं असल्याप्रमािे वागेल. 

 
तेव्हा ंमध्यावस्थेतील, व्यच्कत्व हे असे आहे. त्याला तुम्ही ‘हजरबाबी’ म्हिा, वकवा चवनोिी म्हिा. 

अन्यपक्ी चविुषकी मस्कऱ्याला थट्टामस्करी केल्याचशवाय अचजबात राहावत नाहंी, आचि त्याला जर का ं
ह्या चनमनि करावयाचा असेल, तर त्यावेळी तो स्वतः गप्प बसिार नाहंीच पि इतरानंाही तो तसा सुटॉा 
सोडिार नाहंी, आचि सुसंस्कृत मािसं ज्या गोष्टी कधीही बोलिार नाहंीत अशा गोष्टी बोलून तो इतरानंा 
हदराि करेल, आचि त्यापदकी काहंी गोष्टी तर तो स्वतः सुध्िा ंजकून घेिार नाहंी. गावंढळ मािसाचा तर 
चवनोिी  संभाषिामध्यं काहंी उपयोग नसतो- असा मनुष्ट्य त्यामध्ये कसलीही भर तर टॉाकू शकतच नाहंी 
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परंतु प्रत्येक गोष्टी चवषयी त्याची ुवसिुस चाललेली असते, मनुष्ट्या्या जीवनामध्यं चवश्रातंी आचि 
करमिूकीची चनतातं आवश्यकता असते हे जिू काहंी त्याला ठाऊकच नसतं. 

 
तेव्हा ं समाजचप्रय जीवनामध्यं सुविसमध्याचे अनुष्ठान करिाऱ्या तीन अवस्थाचंी [म्हिजेच चम्र भाव, 

सत्यत्व आचि आताची चवनोिबुध्िी ह्या त्या तीन अवस्था.] आपि चचन केली. ह्या सवस मध्यावस्थाचंा संबंध शास्ध िक 
संभाषि आचि काहंी प्रकारचा सवससामान्य व्यवहाराशंी येत असतो. त्यातं िरक इतकाच की त्यापदकी एका 
मध्यावस्थेचा संबधं सत्यत्वाशी येतो तर इतर िोहोंचा संबंध सुखिायक गोष्टींशी येत असतो. तेव्हां 
आनंििायक गोष्टींशी संबचंधत असिाऱ्या ह्या िोन मध्यावस्थापंदकी एक जीवनातंील करमिूकीमध्यं, 
मनोरंजनामध्यं प्रकटॉ होते तर िुसरी जीवनातंील सवससामान्य व्यवहारामध्ये प्रकटॉ असते. 

 
☐ ☐ ☐ 
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प्रकिि नििें 
 

नम्रिा 
 

ॲविस्टॉटलने ह्या गं्रथािील २ ऱ्या पुस्िकांिील ७ िया प्रकििामदये वदलेल्या पूिभवलवखिानुसाि, 
आिां िो मानिी मना्या उपजि भािनांमदये असिाऱ्या संिुलन वनयमाचे (Law of balance) दोन दृटी ांि 
यहिजेच नम्रिा आवि सांत्विकसंिाप चचेला घेि आहे. पिंिु कांही काििांमुळें  त्या्या ह्या कायाला येथें 
अडथळा आलेला वदसि आहे, ‘सात्विक संिाप’ ह्या विषयाची त्याचे अवजबाि चचा केलेली नांही आवि 
नम्रिा ह्या विषयाची चचा त्याने िशीच अधभिट सोडलेली वदसिे. ह्या प्रकििामदयें लाजिेपिा आवि 
वनलभज्जपिा ह्या (दुसऱ्या पुस्िकािंील ७ िया प्रकििामदयें आवि युडेवमअन एवथक्स ह्या गं्रथांिील विसऱ्या 
पुस्िकामधील ७ िया प्रकििामदये नमूद केलेल्या( दोन अवििेकी टोकांबद्दल उल्लेखच नांही. ‘कांही 
ठिाविक ियापयंिच नम्रिा ही यथायो य असिे आवि विला एका वििविि कामचलाऊ अथानेच सद गुि 
यहििां येिें’ एिढें यहटल्यानंिि हें प्रकिि िसेंच अकस्मात् संपिे. नम्रिा ह्या शब्दाला ग्रीक भाषेमदयें 
aidos (आयडॉस( असा शब्द आहे. मूलिह त्याचा अथभ कुठल्याही गोटी ीविषयीं आदि ककिा आदििीय 
मनुष्ट्याचा मान िाखिें असा होिो. ह्या पदामदयें दुबळ्या आवि ििाहीन मनुष्ट्याचा सुददां समािेश आहे. 
पिंिु इंग्रजीमधील Modesty आवि मिाठीिील विनयशीलिा ककिा नम्रिा ह्या शब्दाप्रमािें ह्या 
प्रकििामदयें ििभन केलेला हा गुि एका विवशटी  अथापयंिच मयावदि आहे. 

 
आता आपि नम्रतेचवषयी बोलंूया, खरं पाहंू जाता,ं नम्रतेला यथोचचतपिं स गुि असं चनवसचिं 

शक्य होिार नाहंी, कारि नम्रता ही चचत्तप्रवृचत्त असण्याजवजी एक प्रकारची भावना आहे असं वाटॉतं; 
चनिान नम्रता ही अपकीतीचवषयी वाटॉिारी एक प्रकारची धास्ती (fear) आहे, अशी नम्रतेची व्याख्या केली 
जाते, आचि वस्तुतः नम्रतेमुळं चनष्ट्पाचित होिारे पचरिाम हे संकटॉा्या भयामुळं होिाऱ्या पचरिामासंारखे 
असतात; कारि ज्यावेळी मनुष्ट्यावर स्वतःची मान खाली घालण्याची पाळी येते, त्यावळेीं त्याला लज्जा 
वाटॉते, आचि ज्यावेळी त्याला मृत्यचूी चभती वाटॉते, त्यावळेी तो चनस्तेज वकवा चिका पडतो; तेव्हा ं ह्या 
िोन्ही गोष्टी एका अथी शाचररीक चवकारच वाटॉतात, आचि ह्यामुळं असे चिसून येते की, ह्या िोन्ही गोष्टी 
चचत्तप्रवृचत्तची िलचनष्ट्पचत्त नसून भावना वकवा मनोभावाची िलचनष्ट्पचत्त असाव्यात. 

 
आता ंनम्रतेची भावना ही प्रत्येक वयोमाना्या अवस्थेला अनुरूप नसते, परंतु िक्त तुवि वयातंच 

ती शोभनू चिसते. तुवि मुलानंीच नम्र असिं योग्य आहे असं आपि म्हितो, कारि तुवि मुलं ही आपल्या 
भावना, वासनानुंसार जीवन जंगत असल्यामुळं, ती मुलं अनेकिा ंचुकी्या मागनने वाहावत जातात, आचि 
चवशषे म्हिचे नम्रतेमुळं त्यानंा आवरता ं येऊं शकते; आचि तरूि मुलं लज्जाशीलपिं वागायला लागली, 
म्हिजे आपि त्याचंी स्तुचत करतो, परंतु एखािा प्रौढ पुुवष शरवमिा होऊ लागला तर त्याची कुिी 
वाखाििी करत नाही, कारि ज्या गोष्टींमुळं तो शरवमिा होऊं शकेल, अशा कुठल्याही गोष्टी त्याने काहंी 
झालं तरी करता कामा ंनयेत असं आपिास वाटॉत असते. आचि लज्जा ही जर का वन्य  गोष्टी केल्यामुळे 
होिारी भावना असेल, तर स गुिी मनुष्ट्याला लज्जेची भावना अचजबात होत नाहंी; त्यास्तव काहंी झालं 
तरी कुठल्याही मनुष्ट्याने नीचपिाला शोभिारी कृत्यं करता ं कामा ं नयेत, (काहंी कृत्यं खरोखरच 
लाचजरवािी असतात आचि काहंी कृत्यं लोकां् या दृष्टीने लाचजरवािी असतात, परंतु हा िरक येथं 
महत्वाचा नाहंी, कारि कुठल्याही मनुष्ट्याने िोहोंपदकी कुठलीही कृत्यं करता कामा ंनयेत)– आचि म्हिून 
त्या मनुष्ट्यावर शरमेने मान खालीं घालण्याची पाळी कधीही येता कामां नये. शरमेने लचज्जत होिं हं नीच 
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मनुष्ट्याचं लक्ि आहे आचि तं लाचजरवािी कृत्यं करंू शकिाऱ्या मनुष्ट्या्या स्वभावधमनतून चनष्ट्पाचित होत 
असतं. परंतु समजा एखा्य ा मनुष्ट्याने लाचजरवािं कृत्य केल्यामुळं त्या्या मूळ स्वभावधमननुसार त्याला 
शरम वाटॉली वकवा लाचजरवािं कृत्य केल्यामुळं लचज्जत होिं हा त्या मनुष्ट्याचा मूळस्वभावधमस आहे, म्हिून 
तो मनुष्ट्य स गुिी आहे असं म्हििं हास्यास्पि ठरेल. कारि लाचजरवािी, नीच कृत्यं केवळ आपखुषीने 
केल्यामुळंच मनुष्ट्याला लाज वाटॉत असते आचि स गुिी मनुष्ट्य काहंी झालं तरी जािूनबुजून नीच कृत्यं 
करिार नाहंी. म्हिून नम्रतेमधील स्छीलता ही काहंी चववचक्त पचरस्स्थतीवर सापेक्तः अवलंबनू असते.– 
म्हिजेच अमुक एखािं लाचजरवािं कृत्य करावयास लागल्यामुळं स गुिी मनुष्ट्याला त्याची लाज 
वाटॉल्याचशवाय राहािार नाहंी; परंतु स गुि हे कुठल्याही पचरस्स्थतीवर सापेक्तः अवलंबून नसतात. 
आचि य्य चप चनलसज्जपिा वकवा लाचजरवािी कृत्यं करण्याची शरम न वाटॉिं हं चनचपिाचं असलं, तरी 
सुध्िा ंलाचजरवािी कृत्यं करतानंा ज्या मनुष्ट्याला शरम वाटॉते, तो मनुष्ट्य स गुिी असतो असं चसध्ि होत 
नाहंी, त्याचप्रमािं आत्मसंयमाला [आत्मसंयमी मनुष्ट्याला ज्या अचनष्ट गोष्टींची कामना धरता ं कामा ं नये, त्या गोष्टींची इ्छा धरत 
असतो, म्हिून त्याला स गुिी म्हिता ंयेत नाहंी. परंतु त्या गोष्टी तो करत नसल्यामुळं त्याला िुगुसिीही म्हिता ंयेत नाहंी. म्हिून आत्मसंयमाला 
सुध्िा ं“सापेक् चहतकारक गुि” असं म्हिता ंयेईल, कारि अचनष्ट इ्छेवर (ह्यामुळं उचचत स्छीलता डावलली जाते) चवजय चमळचवण्यासारखी 
िुसरी उत्तम गोष्ट नाहंी.] संपूिसतः स गुि असं म्हटॉलं जात नाहंी; परंतु तं एक स गुि आचि िुगुसि ह्यां् या 
िरम्यानचं चमश्रि आहे असं म्हिावयाला हरकत नाहंी, परंतु आत्मसंयमाचवषयींचा हा मु्दला आपि नंतर 
चचेला घेऊंया. [म्हिजे ७ व्या पुस्तकामध्यं–] 

 
आता ंआपि न्याय (Justice) ह्या चवषयाकडे वळंूया. 
 

☐ ☐ ☐ 
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पुस्िक पाचिे 
 

नैविक सद गुि (पुढे चालू( 
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प्रास्िाविक :  
 

कुठल्याही ववषयाच्या साकंल्पवनक स्वरूपाचे (Ideal nature) कचतन करून, त्या ववषयाचे 
ववश्लेषर् करण्याची पध्दती ही ॲवरस्टॉटटॉलच्या मनाच्या वयावहावरक कलाशी सुतराम अनुरूप नाही, 
म्हर्ून सामान्यतः ब लावयाचे झाल्यास, ॲवरस्टॉटटॉल सद गुर्ाचें वववचेन अमूतण स्वरूपात न करता मूतण 
स्वरूपात – एक कृत्याचा ववशषे गुर् म्हर्ून ककवा नैवतक कत्याचे (Moral agent) स्वभावलक्षर् म्हर्ून – 
करत  आवर् अशाच तहेहेने त  न्याय आवर् अन्याय ह्या ववषयाचे वववेचन करत आहे. तेवहा प्रथमतः त  न्याय 
आवर् अन्याय कृत्याचं्या स्वरूपाचे आवर् न्यायी आवर् अन्यायी पुरुषाचं्या स्वभावधमाचे अन्वेषर् करत  
आवर् ह्या वरतीने त  न्याय आवर् अन्यायाची वयाख्या आवर् वववचेन करत . अथात् नैवतक वचत्तप्रवृत्तीचे 
स्वरूप पाहू जाता, न्याय (Justice) ह्या एका ववपरीत ग ष्टीच्या तत्वाचें ज्ान हे आपर्ासं अन्याय 
(Injustice) ह्या दुसहेया ववपरीत ग ष्टीच्या तत्वाचंी ओळख क करून देते, हे अगदी उिड आहे. 

 
आता कुठलाही मनुष्य हा द न कारर्ामुंळे अन्यायी ठरत असत  : (१) पवहले म्हर्जे एकतर त  

कायद्याचे उल्लंिन करत  मग त  कायदा वलवख कत अस  वा अवलवख कत अस  आवर् (२) दुसरे म्हर्जे 
स्वतःच्या पात्रतेनुसार चागंल्या ग ष्टी य ग्य आवर् रीतसर प्रमार्ात प्राप्त करून िेण्याऐवजी त  मनुष्य 
अवनष्ट वरतीने आवर् अप्रामावर्कपरे् चागंल्या ग ष्टी जास्त प्रमार्ात आवर् वाईटॉ ग ष्टी कमी प्रमार्ात प्राप्त 
करून िेण्याचा प्रयत्न करत . ह्यामुळे अन्याय आवर् म्हर्ून न्याय हे द न प्रकारचे असतात. (१) कायद्याचें 
पालन करर्ारी वचत्तप्रवृत्ती (२) समानतेची वचत्तप्रवृत्ती. 

 
आता ‘कायदा’ ह्या पदाचे अत्यंत बहूवयापक अथणब धन पाहू जाता, कायदा हा समाजाचे िटॉक 

म्हर्ून मनुष्य जातीवर बंधनकारक असर्ाहेया अशा सदाचारी तत्वाचें वनयमकरर् गगिकभत करत . (तेवहा ही 
ॲवरस्टॉटटॉलच्या मते, समाजाच्या िटॉकाचंी अगदी प्रसामान्य स्स्थती (Normal condition) आहे, हे लक्षात 
घ्यायला हवे) सावणवत्रक न्याय आवर् सावणवत्रक सद गुर्ामध्ये फरक फक्त इतकाच ती वनतीमते्तच्या स्थायी 
तत्वानंा अनुसरून वागण्याच्या वचत्तप्रवृवत्तचा जेवहा वनरपेक्षतः ववचार केला जात , तेवहा वतला सद गुर् असे 
म्हर्तात आवर् जेवहा वतचा इतराबंर बर सापेक्षतः ववचार केला जात , तेवहा वतला न्याय असे म्हर्तात. 

 
तेवहा ॲवरस्टॉटटॉलने ह्या पुस्तकात जे न्यायाचे वववेचन केलेले आहे, त  न्याय म्हर्जे सावणवत्रक 

न्याय नवहे; अथात् आपर् जर का ही सापेक्ष संबंधाची ज डलेली उपाधी ध्यानातं िेतली, तर ह्या सावणवत्रक 
न्यायाने त्याच्या समग्र वववेचक गं्रथाचा प्रवतपाद्य ववषय वयापलेला आहे. ह्यात अवजबात वाद नाही, (वनदान 
सावणवत्रक न्यायाचा समस्त ववभाग नैवतक सद गुर्ाचें प्रवतपादन करत आहे.) 

 
ॲवरस्टॉटटॉलने ववशषे न्यायाचे (Particular Justice) अन्वषेर् करताना त्याचे द न प्रकार सावंगतले 

आहेत. (१) ववतरर्ात्मक न्याय (Distributive Justice) आवर्  (२) पवरमाजणक न्याय (Corrective 
Justice) ववतरर्ात्मक न्याय हे सद गुर्ी अनुशीलन आहे. आवर् ख कास वरतीने ब लावयाचे झाल्यास ह्या 
न्यायाचे अनुष्ठान, फक्त राजकीय कतणवये (शासनसंबधंीची ककवा वववधस्थापक म्हर्ून) ववश्वासाने पार पाडू 
शकर्ाहेया स्वतंत्र नागवरकाला, स्वतःच्या अवधकारामध्ये वयवहारता येते, कारर् ह्या न्यायाचा संबंध 
ववशषेतः प्रत्येकाच्या पात्रतेनुसार, सावणजवनक पुरस्कार आवर् राजकीय दंड ह्याचें ववतरर् करण्याशी येत 
असत . तेवहा ह्या सद गुर्ाची ही पवरकल्पना जे काही आपर्ासं प्रथमदशणनीच गृहीत धरावयास लावते, तसे 
ह्या सद गुर्ाचे अनुष्ठान काही झाले तरी वततके मयावदत ख कवचतच नाही. कारर् (१) प्राचीन ग्रीसमधील 
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स्वतंत्र रा्यामंध्ये प्रत्येक नागवरकावर ही राजकीय कतणवये काही ववववक्षत मयादेपयंत ववश्वासाने स पववली 
जात असत. त्यावळेच्या ग्रीक नगररा्याचा नागवरक एख काद्या कंपनीचा भागीदार असल्यासारख का असे. हे 
सध्याच्या आधुवनक रा्यवयवस्थेच्या पध्दतीमध्ये वदसून येत नाही. (२) दुसरे कारर् म्हर्जे, साृषश्याने 
वववरर् करावयाचे झाल्यास आपली मुलेबाळे, न करचाकर आवरेयत ककवा इतर कुर्ालाही इनाम ककवा 
वशक्षा देताना आपल्या वागण्याच्या तहेहेचे वनयमन (तपशीलवार य ग्य फरकासह) तीच तत्व े [म्हिजे 

सावसजचनक पुरस्कार आचि राजकीय िंड ह्याचें चवतरि करताना अंमलात आिली जािारी तत्वे.] करतील. 

 
वशवाय वकती प्रसंगामंध्ये मनुष्याला वनर्ायक म्हर्ून कायण करावे लागते आवर् मानसन्मान आवर् 

इनाम तसेच द ष आवर् वशक्षा देण्यासाठी ववभाजक आवर् ववतरक म्हर्ून न्यायदानाचे कायण कराव ेलागते. 
ह्याववषयी तकण  बाधंरे् क्ववचतच शक्य आहे. ह्याप्रमारे् समता आवर् वनष्पक्षपात ह्याववषयी ॲवरस्टॉटटॉलने 
उपपादन केलेली तत्व ेसुध्दा लक्षात ठेवरे् वततकेच कवठर् आहे. 

 
न्याय हा एक ईश्वरी गुर् आहे असे जेवहा आपर् ध्यानातं िेत , तेवहा आपर् ववतरर्ात्मक न्यायच 

अप्रत्यक्ष वरतीने सुचववत असत . परमेश्वर हा मानवजावतबर बर न्यायतत्वावंवषयीचा वनर्णय नेहमीच िेत 
आलेला आहे आवर् ह्यापुढेही िेत राहर्ार आहे, आवर् ही न्यायतत्व े त्याने वनमार् केलेल्या मार्साचं्या 
पात्रतेशी अनुरूप आवर् यथाप्रमार् असतात. परमेश्वर हा प्रत्येक मनुष्याच्या कमाप्रमारे् बक्षीस आवर् वशक्षा 
वाटूॉन देर्ारा एक ववतरक आहे. त  पापी मार्सानंा वशक्षा देत  आवर् परमेश्वराची मनापासून भक्ती 
करर्ाहेयानंा इनाम देत . त  सवांचे म जमाप कडक वशस्तीच्या आवर् अचूक अशा न्यायाने करत असत . 
प्रत्येकाच्या पवरस्स्थतीनुसार आवर् ववशषे अवधकारानुसार त  न्यायदानाची पध्दती अवलंवबत असत  आवर् 
हे फक्त वत्रकालज् परमेश्वरालाच शक्य आहे. एका कववने म्हटॉले आहे :– 

 
“To whom much is given, from him much shall be required” म्हर्जे “्या मनुष्याला 

पुष्कळ काही वदलेले आहे, त्या मनुष्यापासून पुष्कळ काही करून िेण्याची आवश्यकता आहे” पहा देवाचा 
वहश ब वकती अचूक असत . 

 
ववशषे न्यायाच्या दुसहेया ववभागाचे–म्हर्जे पवरमाजणक न्यायाचे अवल कन सुध्दा द न 

ृषष्टीक नातून करता येऊ शकेल. 
 
(१) मार्सामार्सामंध्ये ह ण्याहेया अन्यायी वतणर्ुकीमुळे वनमार् ह र्ारी ववषमता ही राष्राच्या 

फौजदारी ककवा वदवार्ी शासन पध्दतीच्या ्या अनुशीलनामुळे वशस्तवार नीटॉ केली जाते ते अनुशीलन. 
 
(२) आपल्या वयवहारामंध्ये आवर् देविेवींमध्ये ्या समतेच्या वनयमाचें पालन करण्याची 

आवश्यकता असते, त्या वनयमाचें उल्लंिन करण्यास प्रवतबधं ्या अनुशीलनाचें पालन केल्याने ह त असत  
ते अनुशीलन. 

 
आता आपर् आपल्या न्यायदानाच्या पध्दतीच्या संदभात पवरमाजणक न्यायाचे स्वरूप उदाहररे् 

देऊन पुढीलप्रमारे् स्पष्ट करूया. आता एख काद्याला फसववरे् ककवा एख काद्यावर हल्ला कररे् ककवा एख काद्या 
स्त्रीला फूस लावनू बहकाववरे् ह्यासारख्या ल कवयवहारववषयक अवनष्ट कृत्यामुंळे त्या त्या वयक्तीला 
भ गावयास लागर्ाहेया दुःख काचे प्रमार्, हे त्यानंा प ह चर्ाहेया नुकसानाच्या स्वरूपात ठरववले जाते. 
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प्रवतवादी मनुष्याने य ग्य प्रमार्ापेक्षा जास्त प्रमार्ात एख काद्या ग ष्टीचे ग्रहर् केलेले असते, आवर् वफयादी 
मनुष्याजवळ तेवढे प्रमार् कमी झालेले असते, असे बहुधा गृहीत धरले जाते. म्हर्ून पंचानंी (Jury) नेमून 
वदलेली नुकसानभरपाईची रक्कम प्रवतवादी (Defendant) मनुष्याने वफयादी (Plaintiff) मनुष्याला वदल्याने 
वफयादी मनुष्याचे नुकसान भरून वनिून समता पुनःस्थावपत ह ते. आता फौजदारी (Criminal) 
ख कटॉल्यामंध्ये प्रत्यक्षात ्या मनुष्याववरूध्द एख कादा गुन्हा िडला जात  तेवहा केवळ त्या मनुष्यालाच केवळ 
नुकसान भ गाव े लागते असे मानले जात नाही तर त्यात संबधं राष्राचे नुकसान झालेले असते, असे 
समजले जाते. सावणजवनक मालमते्तचा आवर् जीवनाच्या सुरके्षचा अपक्षय अशा गुन्ह्यामुंळेच ह त असत . 
त्यामुळे त्या गुन्हेगाराला दंड ककवा वशक्षा ठ ठावनू नुकसान भरून काढले जाते. 

 
तरी अजूनही िमवनरपेक्षी न्यायाची (Commutative Justice) तत्व ेववचारात घ्यायची रावहलेली 

आहेत. परंतु ॲवरस्टॉटटॉलने इतर द न ववभागाचं्या तत्वाचें उपपादन जसे स्पष्ट केलेले आहे, तसे ह्या 
िमवनरपेक्षी न्यायाच्या तत्वाचें उपपादन स्पष्ट वरतीने केलेले वदसत नाही, आवर् ह्या पुस्तकाच्या ५ वया 
प्रकरर्ापासून पाहू जाता असे वदसते की, ॲवरस्टॉटटॉल ह्या िमवनरपेक्षी न्यायाला पवरमाजणक न्यायाची एक 
शाख का असे समजत , परंतु त्याचवळेी काही प्रमार्ात ववतरर्ात्मक न्यायाच्या तत्वानंी वनयवमत केलेला 
न्याय असेही समजत . बाजारात ववकत िेतलेल्या ककवा वववनमय केलेल्या वस्तंूची सममूल्य प्रमार्ात 
ककमत चुकववल्याने समता पाळली जाते, आवर् म्हर्ून पवरमाजणक न्यायाप्रमारे् येथे आंवकक प्रमार् वदसते, 
परंतु ह्या तुल्याकंाचे ववगर्न, तसेच िेयवस्तु आवर् वयक्ती ह्याचंी तुलना भौवमतीक प्रमार्ाच्या  
वनयमानुसार केली जाते. 

 
परंतु येथे एका महत्वाच्या मुद्याचे अवल कन कररे् आवश्यक आहे असे मला वाटॉते; कारर् 

त्यामुळेच एक समस्या उिड उिड वनमार् झालेली आहे. आता राजकीय समाजाचा एक िटॉक म्हर्ून 
मानवाच्या सामावजक संकेताचंी कुठलीही कल्पना करण्याअग दरच, न्यायाची अववकायण तत्वे मानवाच्या 
मनामध्ये वबबवंवली असतानंा, आवर् ती तत्व ेमानवी स्वभावाचा एक अंश म्हर्ून अंगभतू असताना, नैसगिकगक 
न्याय हा राजकीय न्यायाचा एक ववभाग आहे असे ॲवरस्टॉटटॉल कुठल्या आधाराने म्हर्त ? ह्या प्रश्नाचे 
उत्तर असे आहे की, मानवाची नैसगिकगक स्स्थती हीच त्याची सामावजक मयादा असते. इतर कुठल्याही 
पवरस्स्थतीमध्ये मानवाच्या कुठल्याही एका मनःशक्तीचा ववकास िडवनू आर्रे् शक्य नाही. समस्त मानवी 
जमातीच्या इवतहासाने मानवाच्या साथीदारावंयवतवरक्त ‘एकटॉा’ अशी मानवाची कधीही ओळख क करून 
वदलेली नाही. 

 
अगदी रानटॉी अवस्थेतील मानवी जीवनामंध्ये सुध्दा ल कवयवहारी नागरी समाजातील असंस्कृत 

िटॉक श धून काढता येण्याज गे आहेत. तेवहा एख काद्या मनुष्याची त्याच्या जातीपासून वगेळा केला गेलेला 
मनुष्य अशी जर का आपर् गभणधारर्ा केली, तर त  मनुष्य केवळ नावालंाच बाह्य स्वरूपात मनुष्य आहे 
असे म्हर्ता येईल, त्या मनुष्याला य ग्य ककवा अय ग्य ग ष्टींचे ज्ान नसेल, नैवतक भावना असर्ार नाहीत, 
तसेच नैसगिकगक न्यायाच्या ववषयासंबधंीच्या कल्पना सुध्दा असर्ार नाहीत. नैसगिकगक न्यायाची तत्व े ही 
वनगिकवकार आवर् वचरस्थायी आहेत आवर् मानवाचे अस्स्तत्व जरी ह्या पथृ्वीवर नसले तरी नैसगिकगक न्याय 
त च राहर्ार ह्यात अवजबात संदेह नाही. परंतु ज पयंत त्याचंा संबंध मानवाशी आहे, त पयंत त्या तत्वाचंा 
ववकास हा मानवामध्येच श धण्याचा प्रयत्न केला पावहजे. म्हर्जेच इतर कुठल्याही अवस्थेमध्ये न श धता 
त  फक्त मानवाच्या सामावजक संकेतामध्येच पाहण्याचा प्रयत्न केला पावहजे. 
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दहावया प्रकरर्ातं ॲवरस्टॉटटॉलने समृषष्टीचा ककवा समत्वाचा (Equity) ववचार केलेला आहे. ह्या 
समत्वाची तत्व ेकायद्यातील अपूर्णतेचे द ष सुधारण्यासाठी ककवा कायदा वनदोष करण्यासाठी आवश्यक 
साधनाचंा पुरवठा करतात. वस्तुतः हे कायद्यामधील वैकल्य टॉाळता येरे् शक्य नसते, कारर् ह्या जगातील 
ग ष्टींच्या स्वाभाववक स्वरूपानुसार कायद्याची शासनक्षमता सावणवत्रक असरे् अगदी आवश्यक आहे, अथात 
काही ववशषे बाबतीत मात्र त्यात फेरफार करायला हवते. ॲवरस्टॉटटॉलच्या ह्या न्यायमीमासंाचा 
न्यायतत्वशास्त्रातं पुष्कळ उपय ग झाला. वलवख कत कायदा व समृषष्टीवर आधारलेला न्याय याचं्या मीमासेंत 
पुढे वनरवनराळ्या कारर्ानंी जरी पुष्कळ प्रगवत झालेली असली, तरी ह्या मीमासेंचा पाया ॲवरस्टॉटटॉलने 
आपल्या ववचारानंी िातला असे म्हर्ायला हरकत नाही. 

 
ॲवरस्टॉटटॉलची ववचारसरर्ी प्लेटॉ च्या ववचारसरर्ीपेक्षा अगदी वनराळी आहे. ही त्याची 

ववचारसरर्ी पावहल्यास त्याचा सुवर्णमध्याचा वसध्दान्त न्यायाला लागू ह त नाही हे स्पष्ट ह ते. प्लेटॉ ने 
न्यायाची मीमासंा न्यायी मनुष्याच्या स्वतःच्या ृषष्टीने केलेली आहे. प्लेटॉ  म्हर्त , “न्यायाने वागा; नाहीतर 
तुम्ही तुमचे मानवसक स्वास्थ्य वबिडवनू घ्याल.” परंतु ॲवरस्टॉटटॉलच्या न्यायमीमासेंत न्यायी मार्साचा 
वरच्या ृषष्टीने संबंधच येत नाही. न्यायी आचरर् सवणस्वी परवहताकंवरता, ते स्वाथासाठी नाही असे त्याचे 
म्हर्रे् ह ते. प्लेटॉ च्या ववचारात न्यायी मार्साच्या स्वतःच्या सुख काचा प्रश्न येत . तेवहा परवहताचा हा प्रश्न 
ग्रीक नैवतक ववचारात प्रथम ॲवरस्टॉटटॉलने आर्ला असे काही टॉीकाकाराचें म्हर्रे् आहे. 

 
तेवहा वनक मावकअन नीवतशास्त्रातील ‘न्यायावर’ वलवहलेले हे पुस्तक ॲवरस्टॉटटॉलच्या युडेवनअन 

नीवतशास्त्रातील चौथ्या पुस्तकाशी तंत तंत जुळर्ारे आहे आवर् समस्त ृषष्टीने पावहले असता हे पुस्तक जरी 
सद ष वदसत असले, तरी ते अत्यंत वचत्तवधेक अशा सूचनानंी नटॉलेले आहे. त्यात वाद नाही. ववशषेतः 
पाचवया प्रकरर्ातं नमूद केलेल्या अथणशास्त्राशी (Political Economy) संबवंधत असलेल्या ववषयाबंद्दलच्या 
सूचना लक्षात िेण्यासारख्या आहेत. तथावप ह्या पुस्तकातं तसा संबवंधत प्रश्नाचंा संपूर्णपरे् ववचार न 
करता, फक्त ते प्रश्न उपस्स्थत केल्यामुळे हे पुस्तक काहीसे वाचकानंा वनराश करते. ह्याप्रमारे् ३ हेया 
प्रकरर्ात जवळ जवळ ‘मालमते्तच्या ववभाजनाची उपपवत्त आहे, ४ थ्या प्रकरर्ात वशके्षववषयीची उपपवत्त 
आहे, आवर् ५ वया प्रकरर्ात मूल्यमीमासंा आहे. अथात ह्या समस्याचंी पूगिकत प्रत्यक्षात संपूर्णतः 
समाधानकारकवरत्या केलेली आहे असे क र्ीही म्हर्ू शकर्ार नाही. ‘स्वखु कषीचे करार’ (Voluntary 
Contract) ह्या ववषयीच्या प्रश्नाचं्या वचकीत्सेमध्ये फारच अस्पष्टता जार्वते आवर् ह्या कराराचंा कुठल्या 
प्रकारच्या न्यायाशी संबधं येत  हे वनवित केल्यावाचून तसेच अवनवित स डलेले आहे. परंतु राजकीय प्रश्न 
जरी ह्या पुस्तकामध्ये समाधानकारकवरत्या स डववले गेले असले तरी सुध्दा एक वयस्क्तगत सद गुर् म्हर्ून 
न्यायववषयीच्या नैवतक ृषष्टीक नामध्ये ववलक्षर्वरत्या कमतरता आढळल्यावशवाय राहत नाही, असेच 
म्हर्ायला हवे. 
 

☐ ☐ ☐ 
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प्रकिि पवहले 
 

नैविक सद गुि 
 

“न्याय” :– न्यायाचे िेत्र आवि बाह्य स्िरूप   कुठल्या अथाने न्याय हा सुििभमदय आहे? 
 
पुढील प्रकििामदये न्याय आवि अन्याय ह्या दोहों्या स्िरूपाची चचा किण्याच सुरूिाि होि 

आहे. त्यािील प्रमुख मुदे्द खालीलप्रमािे आहेि   (१( न्याय आवि अन्याय हे पिस्पिवििोधाि उभे 
असिाि, यहिजे त्या मना्या दोन वििोधी अिस्था आहेि. (२( ‘अन्यायी’ पुरुष हे पद दोन अथानी 
योवजले जािे  – (१( बेकायदेशीि कृत्ये कििािा आवि (२( अप्रामाविक मनुष्ट्य, यहिून न्यायी ककिा 
नीिीिंि (Just) हे पद कायदेशीि कृत्ये प्रामाविकपिे कििाऱ्या वनदोष मनुष्ट्याला योवजले जािे. 
कायदेशीि ह्या पदामदये िाष्ट्राने नागविकां्या कल्यािाकवििा ठिविलेल्या सिभ गोटी ींचा समािेश आहे. 
यहिून एका अथी न्याय यहिजे कायद्या्या सिभ आियकिांची पूर्मि. ह्याप्रमािे न्याय हा पविपूिभ आवि 
सिोत्कृटी  सद गुिच आहे. सिभसामान्य अथभ दयानाि घेिा, सामान्यिह न्याय हा सद गुिाहून फक्ि त्यांची 
ियाख्या कििाना मनुष्ट्य जो दृटी ीकोन लिाि घेईल त्या दृटी ीकोनािून िेगळा आहे. 

 
कायद्याला अनुसरून असिािा अशा अथाने नीवििंि (सािभवत्रक न्याय( आवि प्रामाविक आवि 

समानिा आचििांि आििािा ह्या अथाने नीवििंि   सािभवत्रक न्यायाचे वििेचन 
 
आता न्याय [न्याय ह्या पिाचे िोन अथस होतात : –(१) बहुव्यापक अथनने–न्याय म्हिजे सामान्यतः वागण्यात येिारी सिाचारी 

वृचत्त वकवा न्यायचनष्ठा, ह्यातं सामान्यतः इतराबंरोबर होिारे सवसप्रकारचे यथायोग्य आचरि समाचवष्ट आहे. आचि (२) संकुचचत अथनने न्याय हा 
एक स्वतःला वकवा इतरानंा होिाऱ्या िाय्य ा वकवा तोट्या्या संबधंात, आपल्या इतराबंरोबर होिाऱ्या व्यवहारामंध्ये सम्यक् आचरि करण्याचा 
स गुि आहे. आचि हा संकुचचत अथनने ध्वचनत केला जािारा ‘न्याय’ हा एक खास नदचतक स गुि म्हिून ह्या ५ व्या पुस्तकामध्ये च्चला गेलेला 
खास चवषय आहे. आपि त्याला कधी कधी न्याय म्हितो तर कधी कधी िाचक्ण्य, प्रामाचिकपिा वकवा सरळपिा वकवा सचोटॉी म्हिू शकतो. न्याय 
ह्या पिा्या व्यापक आचि संकुचचत अथनशी संबंचधत असिाऱ्या चवशषेिाचें आचि चक्रयापिाचें अनेक जाचतचनिेश होतात. उिा. न्याय कृत्ये ह्याचा 
अथस कधी कधी काय्य ावरहुकूम होिारी कुठलीही कृत्ये असा होतो, तर कधी कधी हक्कानुरूप वकवा अचधकारानुरूप कृत्ये करिे असा सुध्िा होतो. 
म्हिजेच कायिा, समत्व वकवा रूढीप्रमािे काही चववचक्त मािसानंा काही इतर मािसाकंडून मोबिल्याची अपेक्ा करण्याचा हक्क असू शकतो. 
चशवाय अन्यायी कृत्ये ह्याचा अथस केवळ अन्याय चरतीने वकवा अप्रामाचिकपिे केली जािारी कृत्ये असाच होत नसून, एखा्य ाला अधम्यस चरतीने 
नुकसान वकवा इजा पोहोचचविारी कृत्ये असा होतो वकवा अधम्यस आचि बेकायिेशीर कृत्ये असाही होतो. म्हिून ‘न्यायशास्त्र संमत पि’ (Legal 
term) म्हिून त्याचंा अथस “काय्य ाचे उल्लंघन” करून िोषास पा्र  ठरलेली कृत्ये असा होतो, म्हिून भाषातंर करताना ह्या अनेक अथांचा 
लेखका्या मनातील संयोग पटॉवनू िेतानंा शवेटॉपयंत न्याय आचि अन्याय हे शध ि जरी अनेक चठकािी अयोग्य वाटॉले तरी ते वापरिे आपिासं 
भाग आहे.] आचि अन्याय हा चवषय चवचारात घेताना,–(१) कुठल्या प्रकार्या कृत्याशंी न्याय आचि 
अन्यायाचा असंचिग्धपिे संबधं येतो? (२) कुठल्या अथनने न्याय हे सुविसमध्याचे अनुष्ठान आहे, आचि 
कुठल्या अग्रवती टॉोकां् या िरम्यान न्यायशील आचार हा सुविसमध्य असतो.–ह्या गोष्टींचे अन्वषेि 
आपिासं करायला हव.े तेव्हा मागील अन्वेषिे करताना ज्या पध्ितीचे आपि अवलंबन केले होते, त्याच 
पध्ितीचे अवलंबन हे अन्वेषि करताना आपि करूया. 

 
आता जेव्हा मािसे न्यायासंबधंी बोलताना, तेव्हा त्यानंा चनचितपिे असे म्हिावयाचे असते की, 

न्याय ही एक अशी नदचतक चचत्तप्रवृचत्त आहे की जेिेकरून त्यानंा नीचतवंत कृत्ये पार पाडण्यास, युक्त केले 
जाते तसेच न्याय चरतीने [एखािा मनुष्ट्य अन्याय चरतीने सुध्िा एखािी नीचतवंत गोष्ट करू शकेल. पहा, पुस्तक २ रे, प्रकरि ४ थे आचि 

ह्या प्रकरिातंील ६ वा पचर्छेि.] वतसिूक करण्यास आचि यथायोग्य गोष्टींची इ्छा धरण्यास प्रवृत्त केले जाते, 
त्याचप्रमािे अन्याय ही सुध्िा एक चचत्तप्रवृचत्त असून ती मािसानंा अन्याय चरतीने कृत्ये करण्यास आचि 
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अचनष्ट गोष्टींची इ्छा धरण्यास कारिीभतू होते. तेव्हा न्याय अन्याया संबधंीचे तपशीलवार चववचेन 
करण्यास सुरूवात करताना, त्यासंबंधीचे हे वरील व्यापक चवधान आपि गृहीत धरूया. 

 
वस्तुतः जसे आपिासं शासे्त्र आचि मनःशक्तीं्या बाबतीत आढळून येते तसे चचत्तप्रवृत्तीं्या 

बाबतीत आढळून येत नाही. [म्हिून एकपक्ी वेगवेगळी शासे्त्र आचि मनःशक्ती आचि अन्यपक्ी चचत्तप्रवृचत्त ह्यामधील िरक आपि स्पष्ट 

केला पाचहजे, कारि त्याचंी प्रचक्रयाच वेगवेगळ्या तऱ्हेने होत असते.] प्रत्यक्ात आपिासं असे आढळून येते की एकाच 
प्रकारची मनःशक्ती वकवा शास्त्र अगिी चवरूध्ि प्रकार्या गोष्टींचा चनिसय करत असते; [उिा. वद्य क शास्त्र हे 

स्वास्थ आचि रोग ह्या िोहोंचा अयायास करते. पहा ९ वे प्रकरि.] परंतु एखािी चचत्तप्रवृचत्त वकवा शरीरावस्था ही जेव्हा 
एखािी चववचक्त िलचनष्ट्पचत्त चनमनि करते तेव्हा ती त्याचवरूध्िची िलचनष्ट्पचत्त चनमनि करत नाही. उिा. 
आपले आरोग्य हे कधीही शरीरास बाधक अशी कृत्ये करण्यासच प्रोत्साहन िेत नसून, नेहमी शरीरास 
चहतकर कृत्ये करण्यासच भाग पाडत असते. अमुक एका मािसाची चालण्याची ढब चनरामय वकवा चनरोगी 
आहे असे जेव्हा आपि म्हितो तेव्हा त्या मनुष्ट्याची चालण्याची ढब चनरोगी मनुष्ट्या्या चालण्या्या 
गतीसारखी आहे असा त्याचा अथस होतो. 

 
म्हिून [चवरूध्ि गोष्टींची मनःशक्ती वकवा शास्त्र हे एकच असते.] कधी कधी िोन चवमुख (Opposite) 

चचत्तप्रवृवत्तपदकी एकी्या स्वरूपाचा तकस  करताना आपि त्याचवरूध्ि्या चचत्तप्रवृचत्तवरूनच चनष्ट्कषस काढत 
असतो, तर खूप वळेा आपि त्या चचत्तप्रवृचत्तची कारिे आचि िलचनष्ट्पचत्तवरून सुध्िा ती चचत्तप्रवृचत्त ओळखू 
शकतो. उिा. आपिासं जर का उत्तम शाचररीक अवस्था कशी असते ह्याचे ज्ञान असेल तर त्यावरून 
आपिासं आजारी शरीरावस्थेचे ज्ञान होऊ शकते इतकेच नव्हे तर चनरोगी शरीरावस्थे्या ज्ञानामुळे कुठली 
शरीरे चनरोगी स्स्थतीमध्ये आहेत हे सुध्िा आपिासं कळू शकते. तेव्हा ह्याप्रमािे चनरोगी शरीरावस्था म्हिजे 
हाडामासाचंा मजबतूपिा असे जर का मानले तर आजारी शरीरावस्था म्हिजे हाडामासाचंा अशक्तपिाच 
(Flabbiness) असला पाचहजे आचि चागंल्या चनरोगी शरीरावस्थेला पोषक असा आहार हा आपल्या 
शरीरातील हाडामासामंध्ये मजबुतपिा चनमनि करिारा असायला हवा. 

 
आचि अन्यपक्ी, िोन परस्परसंबधंी चवरूध्ि पिापंदकी एक पिाचे जर का अनेक अथनने उपयोजन 

होत असेल, तर िुसऱ्या पिाचे सुध्िा चकत्येक अथस होतात हे चसध्ि होते आचि हा एक सवससामान्य चनयमच 
आहे. उिा. ‘न्याय’ (Just) ह्या पिाचे जर का अनेक अथस होत असतील तर ‘अन्याय’ (Unjust) आचि 
‘अधमस’ (Injustice) ह्या शध िाचें सुध्िा अनेक अथस होऊ शकतात. तेव्हा न्याय आचि अन्याय ही पिे अनेक 
अथांनी योचजली जातात असे चिसते, परंतु त्यां् या संचिग्धाथी (Equivocal) संकल्पना ह्या अत्यंत 
चनकटॉतेने समस्न्वत असल्याकारिाने त्याचंी संचिग्धोक्ती (Equivocation) शोधून काढता येत नाही, 
म्हिून एकाच नावाने ओळखल्या जािाऱ्या, परंतु प्रत्यक्ात अत्यंत चभनिध धमन्या असिाऱ्या गोष्टींचा, 
संचिग्धाथस तुलनात्मकचरत्या स्पष्ट असतो :– (कारि बाह्य स्वरूपात असिारा बराचसा िरक हा चवशषेतः 
लक्ात आल्याचशवाय राहात नाही) उिा. गळ्याचे हाड वकवा अक्क (Collar bone) सुचचवण्यासाठी आचि 
ज्या उपकरिाने आपि आपले िरवाजे बिं करतो ते उपकरि िशसचवण्यासाठी ग्रीक भाषेमध्ये Kleis 
(क्लेचवस म्हिजे Key वकवा चकल्ली) ह्या पिाचा ुयथी (Equivocal) वापर होतो. 

 
तेव्हा चकती वेगवगेळ्या अथांनी मनुष्ट्याला ‘अन्यायी’ म्हटॉले जाते, ह्याचा आपि शाहाचनशा करून 

घेऊया. आता ‘अन्यायी’ हे पि काय्य ाचे उल्लंघन करिाऱ्या मािसाला जसे योचजले जाते, तसेच आपल्या 
वाटॉिीला आलेल्या योग्य चहश्शाहून अचधक प्रमािात गदरवाजवी चरतीने घेिाऱ्या अप्रामाचिक मािसाला 
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सुध्िा  अन्यायी हे पि योचजले जाते. ह्यावुवन असे स्पष्ट होते की काय्य ाने वागिारा मनुष्ट्य आचि 
प्रामाचिक मनुष्ट्य हे िोघेही न्यायचनष्ठ (Just) असतात. म्हिून ‘न्यायचनष्ठ वकवा नीचतवतं’ ह्या पिाचा अथस 
काय्य ाला अनुसरून असिारा आचि सरळवृचत्तचा वकवा प्रामाचिक असा होतो आचि ‘अन्यायी’ ह्या पिाचा 
अथस बेकायिेशीर आचि नालायक वकवा अप्रामाचिक असा होतो. 

 
चशवाय अन्यायी मनुष्ट्य हा त्या्या स्वतः्या वाटॉिीला येिाऱ्या योग्य चहस्स्याहून ज्यािा गडप 

करत असल्यामुळे, त्या्या अन्यायी कमनचे के््र  िक्त चागंल्या गोष्टींपुरतेच मयनचित असते; अथनत सवस 
चागंल्या गोष्टीं्या बाबतीत नव्हे, परंतु ज्या गोष्टी प्राप्त करिे स भाग्याचे लक्ि असते आचि ज्या गोष्टींची 
कमतरता असिे िुभनग्य असते, अशा गोष्टीं्या बाबतीतच त्याचे अन्यायी चाचरत्र्य प्रकटॉ होत असते. तेव्हा 
ह्या गोष्टी जरी स्वतः चनरपेक्तः चागंल्या असल्या, तरी त्या एखा्य ा चवचशष्ट मािसाकचरता नेहमी चहतकारक 
ठरत नाहीत. तरी सुध्िा मािसे ह्याच गोष्टी चमळचवण्यासाठी, नवससायास, प्राथसना आचि चनकराचा प्रयत्न 
करत असतात. वास्तचवकतः त्यानंी असे करता कामा नये; म्हिून स्वतःला चहतकारक, चागंल्या ठरिाऱ्या 
गोष्टींची चनवड करतानंा, त्या मािसानंी, जे काही चनरपेक्तः चहतकारक असते तेच आपल्या स्वतःला 
चहतकारक ठराव ेअशी प्राथसना करिे अत्यंत आवश्यक आहे. 

 
तथाचप अन्यायी मनुष्ट्य नेहमीच काही मोठ्या चहस्स्याची चनवड करत नाही. म्हिजेच असा मनुष्ट्य 

चनरपेक्तः अचनष्ट असिाऱ्या गोष्टींची प्रत्यक्ात कमी प्रमािात चनवड करत असतो; परंतु तरी सुध्िा तो 
स्वतः्या योग्यतेहून जास्त प्रमािात आपला चहस्सा ग्रहि करत असतो असे म्हटॉले जाते, कारि त्या्या 
स्वतः्या वाटॉिीला आलेल्या चागंल्या गोष्टी योग्य प्रमािापेक्ा जास्त प्रमािात चमळचवण्याचा त्याचा 
चनकराचा प्रयत्न हा त्या मािसामंधील मोठा िोष असतो आचि िुसरे म्हिजे िोन अचनष्ट गोष्टींपदकी कमी 
अचनष्ट असिारी गोष्ट एका अथी चागंली समजली जाते. तेव्हा आपि अशा मनुष्ट्याला ‘अप्रामाचिक’ असे 
म्हिूया, कारि हे एक बहुव्यापक असे पि आहे आचि त्यामध्ये चागंल्या गोष्टींचे अचतरेकी प्रमािात आचि 
वाईटॉ गोष्टींचे अत्यल्प प्रमािात घेिे समाचवष्ट आहे. [काही मूळ भाषातंरकारानंी ‘कायिेभगं करिारा मनुष्ट्य’ अशी सुध्िा भर 
टॉाकलेली आहे, कारि कायिाभगं वकवा अप्रामाचिकपिामध्ये सवस प्रकारचा अन्याय समाचवष्ट आहे आचि सवस प्रकार्या अन्यायाला ते एक सामान्य 
पि आहे.] 

 
चशवाय कायिेभगं करिारा मनुष्ट्य अन्यायी असतो आचि कायिेपालन करिारा मनुष्ट्य न्यायी 

असतो हे आपि पाचहलेलेच आहे. म्हिून काय्य ाला अनुसरून असिाऱ्या सवस गोष्टी ह्या एका अथनने न्याय्य 
असतात हे स्पष्ट आहे, कारि जे जे काही कायिेशीर असते, त्याचा चनिसय चवचधमंडळाने (Legislative) 
घेतलेला असतो, आचि चवचधमंडळाने घेतलेल्या वगेवगेळ्या चनिसयानंा आपि न्यायिानाचे चनयम (Rules 
of Justice) असे म्हितो. आता काय्य ाने नेमून चिलेल्या सवस चनयमाचें ध्येय हे एकतर समस्त मानवी 
समाजाचे कल्याि असते वकवा सत्ताधारी वगनजवळ सवोत्कृष्ट गुिवत्ता असल्याने त्याचें चहतसंबंध सुरचक्त 
ठेविे वकवा अशाच कुठल्या तरी कारिामुळे नगरातील सवोत्कृष्ट मािसाचें चहतसंबधं राखिे हे सवस 
चनयमाचें ध्येय असते. [हे जे चवभेिन येथे रेखाटॉले आहे; ते लोकशाही राज्यातील तसेच उमरावशाही राज्यातील पचरस्स्थतीला व्यवहायस 
असे चनचित चवधान करण्यासाठी रेखाटॉले आहे. येथे सवोच्च, सवोत्कृष्ट नागचरक म्हिजे उमरावशाही हे ॲचरस्टॉटटॉलला िशसवावयाचे आहे असे 
चिसते.] तेव्हा न्याय्य ह्या पिा्या एका अथनने, राजकीय समाजा्या सौख्याची वकवा त्या सौख्या्या अनेक 
अंगभतू घटॉकाचंी चन्मती आचि प्रचतपालन करिाऱ्या कुठल्याही गोष्टीला न्याय्य हे पि योचजले जाते. 

 
आचि कायिा हा आपल्या वतसिूकीसंबधंी काही चववचक्त चनयम नेमून िेय असतो. उिा. शूर वकवा 

धदयसवान पुुवषाचे आचरि वकवा कतसव्य हे जन संकटॉाचे वेळी स्वतः्या अचधकाराचा त्याग करिे नव्हे, वकवा 
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जन लढाईमधून पळ काढिे सुध्िा नव्हे, तसेच शस्त्रसंन्यास घेिे सुध्िा नव्हे; त्याचप्रमािे एखा्य ा मनुष्ट्याचा 
संयम हा दृष्टान्तुवपाने व्यचभचार वकवा बलात्कार केल्याने चसध्ि होत नसतो; त्याचप्रमािे सयाय सुसंस्कृत 
मनुष्ट्याचे स वतसन हे िुसऱ्यानंा हािामारी न केल्याने वकवा अपशध ि न बोलल्याने चसध्ि होत असते; आचि 
अशाच चरतीने इतर स गुिाचंा आचि िुगुसिाचंा चकत्ता चगरचवल्याने घडिाऱ्या कृत्यामुंळे आपले (चागंले 
वकवा वाईटॉ) वतसन चसध्ि होत असते.– काय्य ाचा ह्या सवस स गुि-िुगुसिाशंी संबधं येत असतो. स गुिी 
कृत्ये करण्यास प्रोत्साहन िेिे आचि िुगुसिी कृत्यानंा प्रचतबंध करिे हे काय्य ाचे कायसके््र  आहे.– तेव्हा 
कायिा हा जर का यथान्याय प्रस्थाचपत केला गेला तर त्याला हे कायस सम्यक् चरतीने करता येिे शक्य आहे 
आचि त्याला जर का वाटेॉल तसे ुवप चिले तर सगळेच मुसळ केरात होऊन बसेल. 

 
तेव्हा ह्या अथनने न्याय हा पचरपूिस स गुि आहे आचि त्याचा चवशषे गुि म्हिजे न्याय हा 

इतराकंचरता व्यक्त केला जातो. आचि ह्याच कारिामुळे न्यायाला अनेकिा सवस स गुिामंध्ये श्रेष्ठ, अगे्रसर 
असे मानले जाते, इतकेच नव्हे तर त्याला संध्याकाळ्या वकवा पहाटेॉ्या ताऱ्यापेक्ाही उिात्त [ही एक म्हि 
ह्यात शकंाचं नाही. परंतु कोिापासून ही म्हि प्रचारात आली हे सागंिे कठीि आहे. काही जिानंी हे शे्रय युचरपाईडला चिले आहे तर इतरानंी ते 
शे्रय चथओफे्रसटॉस्या अचधकारात चथओग्नीसला चिले आहे. परंतु एका महान पंचडता्या मते हे युचरपाईड्या ‘मेलनाईप’ (Melanippe) ह्या गहाळ 
झालेल्या नाटॉकातील थोडासा िरक करून चिलेले एक अवतरि आहे. (Fr. 490 Dindorf)] असे मानले जाते आचि आपल्याजवळ 
अशी एक म्हि अस्स्तत्वात आहेच :– 

 
“न्यायामध्येच सवस स गुि एकवटॉलेले आढळतात.” 
 
आचि न्याय हा पचरपूिस (Perfect) स गुि आहे, कारि न्याय हे एक पचरपूिस स गुिाचें अनुष्ठान 

आहे आचि ते सुध्िा एका खास चरतीने पचरपूिस आहे, कारि हा स गुि बाळगिारा मनुष्ट्य त्या्या त्या 
स गुिाचें अनुष्ठान केवळ स्वतः्या खाजगी व्यवहारामंध्ये न करता इतराबंरोबर वागतानंा करत असतो. 
मी असे म्हितो कारि स गुिाचें अनुष्ठान स्वतः्या खाजगी व्यवहारामंध्ये करिारे अनेक लोक 
सापडतात, परंतु इतराबंरोबर व्यवहार करताना ते तसे कुव शकत नाहीत. म्हिून आपि बायसचा उपिेश 
मान्य करतो : “प्रत्येक मनुष्ट्याचा हु्दला वकवा कायस त्या मनुष्ट्याचे कतृसत्व चसध्ि करेल;” कारि मनुष्ट्य 
हु्य ावर असतानाचं एकमेकां् या सहवासात  [ह्यामध्ये त्या्या बायका - मुलाचंा समावेश नाही, कारि त्याचंी मुले ही त्याचेच 

अंगचवभाग मानली जातात आचि त्याची बायकोसुध्िा एक स्वतं्र  व्यस्क्त म्हिून मानली जात नाही. (पहा ६ वे प्रकरि)] येत असतो आचि 
त्यामुळे तो एकप्रकारे समाजसंस्थेचा सभासिच बनून जातो. 

 
आचि केवळ ह्याच कारिामुळे म्हिजेच इतराबंरोबर संबधं प्रस्थाचपत झाल्यामुळे-सवस स गुिातं 

िक्त न्याय हाच असा एकमेव स गुि आहे की जो इतरानंा चहतकारक ठरत असतो, कारि इतरां् या 
भल्यासाठीच– म्हिजे राज्यकतन वकवा सहनागचरक ह्यां् या भल्यासाठीच-न्याय हा स गुि नेहमी झटॉत 
असतो. आता दृष्ट बुध्िीचा पापी मनुष्ट्य स्वतःला तर भ्रष्ट करतोच परंतु इतरां् या बाबतीत सुध्िा तो िुष्ट 
आचरि करत असतो. म्हिून केवळ स्वतः्या बाबतीत स गुिाचें अनुष्ठान करिाऱ्या मनुष्ट्याला अत्युत्तम 
पुुवष म्हिता येत नाही तर जो मनुष्ट्य इतरां् या बाबतीत स गुि आचरिात आितो तोच अत्युत्तम पुुवष 
होय; कारि हे अत्यंत कचठि असे कायस आहे. 

 
तेव्हा ह्या अथनने ‘न्याय’ हा स गुिाचा केवळ एक अंशचवभाग नसून तो एक समस्त, पचरपूिस 

स गुिच आहे. ह्याउलटॉ अन्याय हा िुगुसिाचा एक अंशचवभाग नसून तो एक समस्त िुगुसिच आहे. (तेव्हा 
ह्या अथनने स गुि आचि न्याय ह्यामधील चवभेिन– जे काही आतापयंत साचंगतले गेले, त्यावुवन स्पष्ट 
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झालेलेच आहे; िोन्ही एकाच प्रकारचे मानचसक स्वभावधमस आहेत, िक्त त्याचें सारतत्व (essence) 
वगेळे आहे. [म्हिजे िोन्ही वेगवेगळ्या तऱ्हेने प्रकार होत असतात वकवा वेगवेगळ्या चरतीने पाचहले जातात. हा शध ि प्रयोग िोन्ही अथननी 
वापरला जाऊ शकतो.  

 
हाच ता्कक सू्र मय चनयम पुन्हा ६ व्या पुस्तकातंील ८ व्या प्रकरिामध्ये आढळतो. तेथे असे म्हटॉले गेले आहे, की प्रज्ञान आचि 

राज्यनीचतशास्त्र ह्या एकच प्रकार्या मानचसक अवस्था आहेत, िक्त त्या िोहोंचे सारतत्व वेगळ्या चरतीने आकळले जाते. तेव्हा आपिास ह्या 
बाबतीत एक गोष्ट ध्यानात घ्यायला हवी. ती म्हिजे ह्या िोहोंची िलचनष्ट्पत्ती सारखीच असते, परंतु त्याचें आवश्यक स्वुवप, कारिे आचि ज्याला 
जमसन तत्वज्ञ Grund-begriff वकवा मूलभतू गभसधारिा म्हितात, ह्या गोष्टी वेगवेगळ्या असतात. तेव्हा ह्याप्रमािे स गुिासंबंधीची मूलभतू 
संकल्पना म्हिजे ‘स गुि हे मनाचे चनयमन आहे.’ आचि न्यायासंबधंीची मूलभतू संकल्पना म्हिजे ‘न्याय हा इतरासंंबधंी व्यक्त केला जातो.’] 
इतरासंंबधंी प्रकटॉ केला जािारा गुियुक्त (qualified) स्वभावधमस म्हिजे न्याय आचि केवळ एक 
आत्म्याची चववचक्त प्रकारची अनुपयुक्त (unqualified) चचत्तप्रवृचत्त म्हिजे स गुि. [स गुि आचि सावसच्र क न्याय 
हे तत्वतः सारखेच आहेत, परंतु त्यां् या अस्स्तत्वा्या तऱ्हेमुळे ते वेगवेगळे वाटॉतात, वकवा िुसऱ्या शध िात सागंावयाचे म्हिजे- एकच चचत्तप्रवृचत्त 
जंव्हा चनरपेक्तः चवचारात घेतली जाते तंव्हा चतला स गुि असं म्हितात, परंतु जंव्हा चतचा सापेक् कतसव्य (relativeduty) म्हिून चवचार केला 
जातो, तंव्हा चतला सावसच्र क न्याय असे म्हितात.]) 

 
☐ ☐ ☐ 
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प्रकिि दुसिे 
 

विशेष न्यायाचे वििेचन आवि त्याचे वििििात्मक आवि पविमाजभक न्यायामदये केलेले विभाजन 
 

आिा आपि न्याया्या सिभसामान्य स्िरुपाकडून- यहिजे नीविपिायििेकडून ककिा 
सत्िवशलिेकडून-न्याया्या (ककिा अन्याया्या) विशेष स्िरुपाकडे िळि आहोि. “विशेष न्याय” ह्या 
विषया्या संबंधी प्लेटोचे आवि त्या्या ह्या महान वशष्ट्याचे दृटी ीकोन वकिपि समान आहेि हे प्लेटो्या 
De Legibus (P 757) ह्या गं्रथािील बु्रअिने उद धृि केलेला (P 167) एक उिािा दाखिनू देिो. 
सािभवत्रक न्याया (Universal Justice) संबंधी, प्लेटोची उिपवत्त पुढीलप्रमािे होिी   मानिी आत्मा यहिजे 
एकप्रकािचे लोकसत्ताक िाज्य असून (De Rep. IV) हे िीन मनहशक्िीनी ककिा आदेशानी ियापलेले 
आहे. (१( बुध्वदित्िवनयामक ित्ि (२( िामसी आिेग. (३( कामलोलूप िासना. ह्यापैकी प्रत्येक 
मनहशक्िी जेिहा दुसऱ्या कुठल्याही मनहशक्िीिि अविक्रमि न कििा आपल्याला यो य मयादेमदये 
िावहलेली असिे, आवि जेिहा बुध्वदचे िाज्य चालिे आवि आिेग, िासना त्या बुध्दी्या आ्ेि असिाि, 
िेिहा पविपूिभ सद गुि ही फलवनष्ट्पवत्त वदसून येिे, आवि ह्यालाच प्लेटोने ‘न्याय’ हे नाि वदले. सािभवत्रक 
न्याया्या संकल्पनेमदये ग्रोटीअस्या Justitia expletrix (पविपूिभ न्याय( आवि Justitia attributrix 
(विधेय न्याय( ह्यांचा समािेश किायला हिकि नाही. पविपूिभ न्याय आचििे यहिजे इििां्या 
मालकी्या िस्िंूपासून दूि िाहिे आवि औवचत्य पाळून जे काही कििे भाग आहे िे स्िखुषीने कििे. 
विधेय न्याय यहिजे उवचि पिोपकाि करून जीिन जगिे. ह्यांि सिभ सामावजक सद गुिांचा समािेश 
आहे. कांही जि ह्या न्यायाला वििििात्मक न्याय असे यहििाि, पिंिु ज्याअथाने ॲविस्टॉटलने हे पद 
योवजले आहे त्यापेिा िेगळ्या अथाने यहिण्याचा त्यांचा िोख आहे. (A. Smith Mor. Sent. Part VII. 2) 
विशेष न्याया्या संदभाि, वििििात्मक न्याय हा िाष्ट्रासंबंधी होिािी मानिी कृत्ये विचािांि घेिो आवि 
त्याि सिभ प्रकाि्या फौजदािी गुन्ह्यांचा समािेश आहे. पविमाजभक न्याय हा मानिाचे मानिाशी असिािे 
पिस्पिसंबंध दयानांि घेिो आवि त्याि वदिािी गुन्ह्यांचा समािेश आहे. 

 
प्लेटोला न्यायाची चचा कििांना सोवफस्टां्या अवधकल्पनांचा (notions) विषय सुरुिािीला 

स्पटी  किािा लागला आवि “न्याय हा केिळ मानिी संस्थािंि अिलंबून नसून मानिी आत्यया्या 
स्िरुपािि अिलंबून असिो” असे वसदद किािे लागले. िेिहा ह्याप्रमािे “न्याय हा मनाचा यथाथभ 
समिोलपिा आहे” अशी न्यायाची ियाख्या करून त्याने वसध्दांि ठिविला. िथावप ॲविस्टॉटलचे 
आिंभपद िेगळे आहे. त्याने असे गृहीि धिले आहे की न्यायाची िाटचाल ही ‘िाजकीय प्रािी’ यहिून 
मानिी प्रकृवि्या विकासापासून होि असिे. त्याचप्रमािे त्याने असेही गृहीि धिले आहे की िाज्य 
संस्थांमदये केिळ संकेििाद नसून केिलित्ि सुददा असिे. (पहा ५ िया पुस्िकािील ७ िे प्रकिि १ आवि 
२ िा पवि्छेद( िेिहा प्रन फक्ि इिकाच आहे की प्रत्यि न्याया्या सयय  मयादा कुठपयंि आहेि? 
ह्याला असे उत्ति देिा येईल की, अविियापक अथाने न्यायाचे िेत्र इििांबिोबि होिाऱ्या सिभ प्रकाि्या 
यो य ियिहािांनी ियापलेले आहे ककिा जास्ि मयावदि अथाने न्यायाचे िेत्र, मालमत्ता आवि नफा 
प्राप्विशी संबंवधि असिाऱ्या सिभ प्रकाि्या ियिहािांनी ियापलेले आहे, असे आपि यहिू शकिो. 

 
िेिहा हे दुसिे प्रकिि िीन विभागांनी ियापलेले आहे  – 
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(१( ह्यामदये प्रमुखिह मालमत्तशेी संबंवधि असिाऱ्या विशेष प्रकाि्या अन्यायाचे अध्स्ित्ि वसदद 
किण्यासाठी युध्क्ििाद केलेले आहेि, ह्या विशेष प्रकाि्या अन्यायािरुन विशेष प्रकाि्या न्यायाचे 
अनुमान काढिा येिे शक्य आहे. (२( प्रस्िुि पुस्िकामदये– ‘सािभवत्रक न्याय’ हा विषय चचेला घेिे हे 
उवद्दटी  नसल्यामुळे–ह्या विषयाला ह्या प्रकििांमदये गाळलेले आहे. (३( ह्यामदये विशेष न्याय दोन 
प्रकािांमदये– यहिजे १ ला वििििात्मक न्याय आवि २ िा पविमाजभक न्याय– विभागाला गेला आहे. 

 
विशेष न्यायाचे वििेचन   आवि त्याचे वििििात्मक आवि पविमाजभक न्यायामदये केलेले विभाजन   
 

तेव्हा काही झाले तरी, सध्या आपि स गुिाचा अंशचवभाग असलेल्या न्यायाचे अन्वषेि करत 
आहोत; त्यामुळे ह्या अथनने ‘न्याय’ ह्या नावाची एक गोष्ट अस्स्तत्वात आहे असे आपि प्रचतपािन करत 
आहोत; आचि त्याचप्रमािे ह्या चवशषे अथनने त नुरूप अन्यायाचे सुध्िा आपि अन्वषेि करत आहोत. तेव्हा 
अन्यायाचे अस्स्तत्व खालील चवचारानंी चसध्ि होत आहे :– 

 
(१) जेव्हा एखािा मनुष्ट्य इतर िुगुसि प्रकटॉ करतो–उिा. तो भेकडपिाने हातातली शसे्त्र िेकून िेऊन 
शरिागचत पत्करतो, वकवा चचडखोरपिाने अपमानस्पि अपशध ि उच्चारतो वकवा हलकटॉपिामुळे पदशा्या 
अडचिीत असलेल्या आपल्या चम्र ाला पदशाची मित करण्याचे नाकारतो तेव्हा य्य ाचप तो अन्यायाने वागत 
असला, तरी तो कुठल्याही गोष्टीचा गदरवाजवी चहस्सा गडप करत नाही; आचि जेव्हा एखािा मनुष्ट्य 
स्वतःची पा्र ता नसतानंा सुध्िा एखा्य ा गोष्टीचा गदरवाजवी चहस्सा हडप करतो, तेव्हा ह्यापदकी कुठल्याही 
िुगुसिामुळे तो ते कृत्य करत नसतो, वकवा त्या सवस िुगुसिामुंळे तर खचचतच त्या्या हातून ते घडत नाही, 
तरी सुध्िा काही झाले तरी त्याचे ते कृत्य काही चवचशष्ट प्रकारचा िुगुसि प्रकटॉ केल्याचशवाय राहात नाही, 
कारि त्या मनुष्ट्याला आपि काही झाले तरी िोष िेतच असतो; वास्तचवकतः त्याचे ते कृत्य (िुसऱ्या 
अथनने) अन्यायी िुगुसि प्रकटॉ करत असते. म्हिून सावसच्र क अन्यायाहून वगेळा आचि सावसच्र क अन्यायाचा 
एक अंशचवभाग म्हिून असिारा असा एक अन्याय अस्स्तत्वात आहे हे चसध्ि होते. आचि म्हिून सामान्यतः 
अन्याय असिाऱ्या वकवा बेकायिेशीर गोष्टीचा अंशचवभाग म्हिून अस्स्तत्वात असिारी एकप्रकारची अन्याय 
गोष्ट (unjust) आहे. 
 
(२) चशवाय आता समजा िोन मािसे परस्त्रीगमन करत आहेत असे गृहीत धरूया; पचहल मनुष्ट्य 
िाय्य ासाठी ते कृत्य करून स्वतःची कमाई करून घेतो आचि िुसरा वासनातृप्तीसाठी आचि पदसे िेऊन ते 
अचनष्ट कृत्य करून स्वतःचे नुकसान करून घेतो तेव्हा ह्यापदकी िुसरा जो मनुष्ट्य आहे त्याला स्वतः्या 
पा्र तेपेक्ा गदरवाजवी प्रमािात चहस्सा गडप करिारा लोभी असे न समजले जाता बििद ली असे समजले 
जाईल. परंतु पचहल्या मनुष्ट्याला बििद ली समजले न जाता अन्यायी असे समजले जाईल; कारि त्या 
मनुष्ट्याने ते कृत्य केवळ िाय्य ाकचरता केल्याने त्याचे ते कृत्य अन्यायी ठरते. 
 
(३) चशवाय पूवोक्त अथनने इतर सवस प्रकार्या अन्याय कृत्याचंा एका चवचशष्ट िुगुसिाशंी सतत संबंध 
जोडला जात असतो. उिा. परस्त्रीगमन हे बििद लीपिाचे लक्ि समजले जाते. तसेच इतर लढत 
असताना जन रिागंिातून पळ काढिे हे भेकडपिाचे लक्ि समजले जाते, त्याचप्रमािे एखा्य ावर घातक 
हल्ला करिे हे क्रोधाचे लक्ि समजले जात असते. परंतु एखािे अन्याय कृत्य केल्याने जर त्या मनुष्ट्याचा 
िायिा होत असेल तर त्याचे ते अन्याय कृत्य कुठल्याही िुगुसिापासून चनष्ट्पनिध झाले असे म्हटॉले जात नसून 
ते अन्यायापासूनच चनष्ट्पनिध झाले असे समजले जाते. 
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म्हिून सावसच्र क अन्यायाचशवाय एक िुसऱ्या स्वरूपाचा अन्याय अस्स्तत्वात असून तो ह्या सावसच्र क 
अन्यायाचा एक अंगचवभाग आहे हे उघडच आहे; आचि चवशषे म्हिजे हा चवचशष्ट स्वरूपाचा अन्याय सुध्िा 
त्याच [अगोिर (म्हिजे पचहल्या प्रकरिातील ५व्या पचर्छेिात) ह्या िोन प्रकार्या अन्यायानंा “संचिग्धाथी” असे म्हटॉले गेले होते, म्हिजेच 
“ज्या गोष्टींमध्ये केवळ नावाचशवाय काही सुध्िा समाईक नाही त्या गोष्टी.” येथे त्यानंा “समानाथी” असे समजले गेले आहे. म्हिजेच “वेगवेगळ्या 
गोष्टींचा एकाच प्रजाचतशी संबंध असल्याने, त्या वेगवेगळ्या गोष्टींनी एकच नाव धारि केलेले आहे.” उिा. मािूस आचि बदल हे िोन्ही जरी वेगवेगळे 
असले तरी त्यानंा जनावरेच म्हटॉले जाते.] नावंाने ओळखला जातो, कारि त्याची व्याख्या एकाच प्रजाचतमध्ये मोडते 
[म्हिजेच िोहों्या व्याख्येचा मूलाधार एकच जाचत संकल्पना (generic conception) असते.]; म्हिजेच हे िोन्ही प्रकारचे अन्याय 
मनुष्ट्या्या इतराबंरोबर होिाऱ्या व्यवहारामध्ये प्रकटॉ होत असतात; परंतु चवशषे स्वरूपा्या अन्यायाचा 
संबधं मानसन्मान वकवा पदसा वकवा जमानत वकवा तारि इ. गोष्टींशी वकवा ह्या सवस गोष्टी ज्या पिामध्ये 
समाचवष्ट होऊ शकतील अशा कुठल्याही पिाशी येत असतो. चवशषे अन्यायाचा प्रमुख हेतू हे निा वकवा 
चमळकतीमुळे चमळिारे सुख असते. तथाचप सावसच्र क अन्यायाचा संबधं स गुिां् या के््र ात येिाऱ्या सवस 
गोष्टींशी येत असतो. 

 
ह्यावरून असे स्पष्ट होते की, न्याय हा एक प्रकारचा नसून, त्याचे अनेक प्रकार आहेत आचि न्याय 

ह्या संजे्ञला समस्त पचरपूिस स गुिाचशवाय िुसराही एक वगेळ्या प्रकारचा अथस आहे. तेव्हा ह्या चवचशष्ट 
अथननेच आपिासं न्यायाचे स्वरूप आचि त्याची चवशषे लक्िे चनचित करायला हवीत. [म्हिजेच न्यायाची प्रजाचत 
आचि व्यव्छेिक गुि चनचित करायला हवेत.] 

 
आता आपि अन्याय ह्या पिाचे बेकायिेशीर आचि अप्रामाचिक वकवा नालायक असे िोन चवशषे 

अथस िाखचवले आहेतच; तसेच न्याय ह्या पिाचे सुध्िा न्यायसंमत आचि लायक (equal) वकवा प्रामाचिक 
(fair) असे िोन चवशषे अथस िाखचवले आहेत. तेव्हा अन्यायाचे जे काही आपि अगोिर चववचेन केलेले आहे 
त्या अथनने, अन्याय हा बेकायिेशीरपिाशी अनुरूप असतो; परंतु नालायकपिा वकवा अप्रामाचिकपिा 
म्हिजे बेकायिेशीरपिा नसून तो बेकायिेशीरपिाहून वगेळा आहे आचि तो समस्त अन्यायाचा एक 
अंशचवभाग म्हिून चनराळा असा ओळखला गेलेला आहे, (कारि जे जे काही अप्रामाचिक असते ते सवस्या 
सवस बेकायिेशीर असते; परंतु जे जे काही बेकायिेशीर असते ते सवस काही अप्रामाचिक असू शकत नाही) 
[आता ‘नालायक’ (Unequal) ह्या जाचतपिामध्ये ‘लायकीपेक्ा जास्त ’ वकवा ‘लायकीपेक्ा कमी’ ह्या चवचशष्ट पिाचंा अंतभनव होतो. आचि म्हिून 
ह्या पिासाठी ते जाचतपि अंशचवभागाचंी समाचवष्ट आहे (Whole it fasli) तेव्हा ंआपिासं एका गोष्टीचे अवलोकन करायला हवे, की ‘समस्त’ आचि 
अंशचवभाग हे शध ि त्यां् या ता्ककसंबधंातं योचजलेले आहेत :- कारि ता्ककदृष्ट्ट्या प्रजाचतमध्ये उपजावतचा समावेश असतोच; परंतु 
तत्वमीमासेंनुसार उपजावतमध्यंच प्रजाचतचा अंतभनव असतो. उिा. ता्ककदृष्ट्ट्या ‘मािूस’ ह्या प्रजाचतचे- महाराष्ट्रीयन, गुजराती, मद्रासी असे 
चवभाजन करतो. परंतु महाराष्ट्रीय, गुजराती इ. उपजातींमध्ये मािूस ही संकल्पना ज्या्या त्या्या लाक्चिक िरकासंह अंतभूसत आहेत.] आचि 
म्हिून अन्याय आचि अन्याय ह्याकडे चवशषे अथनने पाहू जाता त्यामध्ये आचि सावसच्र क अथनने अन्याय 
आचि अन्याय ह्यामध्ये सारखेपिा नसून खूपच िरक आहे, आचि अशा प्रकारचा चवशषे अन्याय हा 
सावसच्र क–पचरपूिस अन्यायाचा एक अंगचवभाग आहे; त्याचप्रमािं आता आपि ज्या न्यायाचे चववेचन 
करिार आहोत तो चवशषे न्याय हा समस्त सावसच्र क न्यायाचा एक अंगचवभाग आहे. म्हिून न्याय आचि 
अन्याय, तसेच न्याय आचि अन्याय ह्याचंी चचन आपिासं ह्या चवशषे अथनने करायला हवी. 

 
तेव्हा सामान्यतः पचरपूिस स गुिाशी समव्यापक (Co-extensive) असलेला न्याय हा सामान्यतः 

इतराबंरोबर आचरिातं आिला जािारा सावसच्र क स गुिाचंा व्यवहार असल्याकारिाने, तसेच अन्याय 
हा सामान्यतः इतराबंरोबर्या व्यवहारामध्ये आचरला जािारा सावसच्र क िुगुसिाचंा पचरपाठ असल्यामुळे, 
सध्या आपि हा चवषय बाजूला ठेवयूा. आता न्याय्य आचि अन्याय ह्या गोष्टी न्याय आचि अन्यायाशी संबचंधत 
असल्यामुळे त नुरूप अथनने [म्हिजे काय्य ावरहुकूम आचि काय्य ाचवरूध्ि.] ‘न्याय’ आचि ‘अन्याय’ ह्या गोष्टींची 
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व्याख्या कशी करायला हवी, हा मु्दलासुध्िा स्पष्ट झालेला आहे. त्यामुळे स्पष्टपिे म्हिावयाचे झाल्यास 
स गुिां् या अनुष्ठानामुळे सामान्यतः उ भविारी कृत्ये ही एकंिरीने काय्य ाला अनुरूप असिाऱ्या 
कृत्याशंी तंतोतंत जुळिारी असतात, कारि कायिा हा नानातऱ्हेचे चवचशष्ट स गुि प्रकटॉ करिारे आचरि 
करण्यास अचधकाराने सागंत असतो, आचि त्याचप्रमािे अनेक प्रकारचे चवचशष्ट िुगुसि प्रकटॉ करिारे वतसन 
करण्यास तो मनाई करत असतो. चशवाय सामाचजक जीवनामध्ये मनुष्ट्याला लायक करण्यासाठी काय्य ाने 
जे काही चनयम सामाचजक चशक्िामध्ये नेमून चिलेले आहेत, ते सामान्यतः स गुिाचंी चन्मती करिाऱ्या 
चनयमाशंी समस्न्वत असतात. तेव्हा अशा चरतीने प्रत्येकाचे चशक्ि चवचारात घेता, ते िक्त त्या मनुष्ट्याला 
एक चागंला मनुष्ट्य बनचवते तेव्हा हे कायस राज्यशास्त्राचे कतसव्य आहे, की िुसऱ्या कुठल्या तरी शास्त्राचे 
कतसव्य आहे, ह्या प्रश्नाचा चनिसय आपिासं नंतर घ्यायला हवा :- कारि असे चिसते की ‘एखािा मनुष्ट्य 
चागंला आहे’ ह्याचा अथस तो प्रत्येक वेळी चागंला नागचरक असतोच असा होत नाही. [हा चवषय ॲचरस्टॉटटॉल्या 
‘Politics’ (राज्यशास्त्र) ह्या गं्रथामधील ३ऱ्या पुस्तकातं च्चला गेला आहे. काहंी चववचक्त स्वरूपा्या राज्यसंस्थेमध्ये नदचतक दृष्ट्ट्या चागंला 
असिारा मनुष्ट्य, चागंला नागचरक होऊच शकेल असे नाही, उिा. एखािा मनुष्ट्य प्रत्यक्ातं स गुिी असून सुध्िा ंजुलमी राज्यसंस्थेला हरप्रकारची 
मित करिारा असेल. तेव्हा ही िोन स्वभावगुिाचंी मािसे िक्त पचरपूिस राज्य व्यवस्थेमध्ये एकमेकाचंी अनुरूप असंू शकतील. (Pol. III, 1276b 
16f.)]  

 
दोन प्रकािचे विशेष न्याय    वििििात्मक न्याय आवि पविमाजभक न्याय.  
 
तेव्हा ं अन्यपक्ीं चवशषे न्याय आचि त्या चवशषे न्यायाशी अनुरूप न्याय्य तं्र  हे िोन प्रकारामंध्ये 

चवभागता ंयेईल.  
 

(१) पचहला प्रकार हा मानसन्मान, संपचत्त आचि समाजा्या मालकीची इतर चवभाज्य मालमत्ता इ. गोष्टींचे 
चवभाजन त्या समाजामंधील सिस्यामंध्ये समप्रमािातं वकवा चवषम प्रमािातं करतानंा त्या गोष्टीं्या 
चवतरिामध्ये उपयोगातं आिला जातो.  
 
(२) िुसरा प्रकार व्यक्ती व्यस्क्तमधील खाजगी व्यवहारामंध्ये [येथे योचजलेला व्यवहार वकवा िेवघेव (transactions) हा 
शध ि केवळ स्वदचछकचरत्या पार पाडल्या जािाऱ्या कतसव्यापुंरताच मयनचित नाही. परंतु मािसामािसामंध्ये होिाऱ्या सवस प्रकार्या कतसव्याचंा मग ती 
राजकीय, सामाचजक वकवा नदचतक असोत. त्यामध्ये समावेश आहे, आता ंहे व्यवहार तोंडी वकवा चलचखत असूं शकतात. हे व्यवहार जर का ंचलचखत 
असतील तर ते (१) राजकीय ठराव वकवा तह वकवा करार (२) कायिेशीर िस्तजवज (३) पदशा्या कजनसंबधंीचे िस्तजवज ह्यापदकी असू 
शकतील. पहा Rhet. IXV.] (वकवा खाजगी िेवघेवींमध्यं) पचरमाजसक त्वाची योजिूक करतो. ह्या पचरमाजसक 
न्यायाचे पुन्हा ं िोन पोटॉचवभाग पडतात; कारि खाजगी व्यवहार सुध्िा स्वदस््छक आचि अनदस््छक [येथं 

‘अनदस््छक’ ह्या पिाचा अथस एखा्य ा पक्ाची संमती न चमळून सुध्िा होिारा व्यवहार, असा होतो.] अशा िोन स्वरूपातं चवभागले जात 
असल्याने, त्या प्रत्येक चवभागाशी अनुरूप अशा न्याया्या उचचत स्वरूपाची आवश्यकता आहे. स्वदस््छक 
स्वरूपा्या व्यवहाराचंी उिाहरिं ्य ायची झाल्यास-चवक्री, खरेिी, व्याजाने कजस िेिं, गहािवटॉ ठेविं, 
व्याजाचशवाय कजस िेिं, ठेवी ठेविं, एखािी वस्तू भाड्याने िेिं इ. व्यवहार हे स्वदस््छक व्यवहार समजले 
जातात; कारि ह्या व्यवहाराचंी सुरूवात आपखुषीनेच होत असते [पुढे चौ्या प्रकरिामध्ये ॲचरस्टॉटटॉल स्वदस््छक 
व्यवहारामंध्ये लागूं पडिाऱ्या पचरमाजसक न्याया्या कायसपध्ितीचे कसलेही उिाहरि िेत नाही. परंतु करारभगं केल्यामुळे होिाऱ्या 
नुकसानाचवषयीची बेकायिेशीर कृत्ये त्याने स्पष्टपिे चवचारातं घेतली आहेत.] अनदस््छक व्यवहाराचंवषयी पाहंू जाता ंकाहंी न 
कळत केले जािारे गुप्त व्यवहार असतात. उिा. चोरी, व्यचभचार, चवषप्रयोग, कंुटॉिपिा, गुलामानंा 
लालूच िाखवनू वळचविं, कपटॉाने खून करिं, खोटॉी साक् िेिे इ.; तर काहंी व्यवहार तडाख्याचे आचि 
आकस्स्मक असतात. उिा. आवशेाने हल्ला करिं, एखा्य ाला अटॉकेत टॉाकिे, खून करिं, िरोडा घालिं, 
एखा्य ाला जखमी करिं, चशव्या िेिं, एखा्य ाची अवहेलना करिं. इ.                                           ☐ ☐ ☐ 
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प्रकिि विसिे 
 

वििििात्मक न्यायाचे गुिोत्ति प्रमािानुसाि केलेले वििेचन 
 

आिां ह्यानंिि्या प्रकििामदयें नेहमीप्रमािे आपला विषय जाहीि न कििां वििििात्मक न्याय 
विचािांि घेिलेला आहे. त्यांसंबंधीचे प्रमुख मुदे्द पुढीलप्रमािे आहेि. न्याय हा समिा गर्मभि कििो आवि 
केिळ दोन गोटी ीच समसमान असंू शकि नांहीि िि ज्या मािसां्या दिययान न्यायाचें अनुसिि होिें िी 
मािसें सुददां समान असंू शकिाि. ह्याप्रमािे हें चाि पदांमदयें मयावदि असिािें गुिोत्ति प्रमाि 
(geometrical proportion) आहे. जि कां अ आवि ब ही मािसें असिील आवि क आवि ख ह्या दोन 
गोटी ींची विभागिी जि त्यामदयें किाियाची असेल, िि ब बिोबि अ ्या यो यिेचें जसें प्रमाि असेल िसें 
क ्या िांटिीचें ख बिोब प्रमाि असिें आियक आहे. न्याय विििि किाियाचें ााल्यास मूलिह अ चें ब 
शी जसें प्रमाि होिें िेंच प्रमाि आिां अ + क चें ब + ड शी असेल. दुसऱ्या शब्दांि सांगाियाचें यहिजे 
वििििात्मक न्याय हा िाष्ट्रांिील प्रत्येक नागविका्या यो यिेनुसाि मानसन्मान, मालमत्ता इ. गोटी ींचें 
न्याय विििि कििािा न्याय आहे. िेिहां ह्या ित्िानुसाि (जिी हे प्रकिि स्पटी  नसले( प्रत्यिांि 
वििििात्मक न्याय हा िाष्ट्रा्या सिभ पुिस्कािांचे विििि किण्या्या सिभ बाबिीि लागंू आहे. (२( 
मालमत्ता आवि समाजामधील मान-मिािब ह्यां्या वििििासाठी एक वनयामक ित्त्ि यहिून त्यास ियापक 
उपयोजन आहे. आिां ह्या वसददान्िाचा इविहास पाहंू जािां हें प्लेटोने विश्वामदयें आढळिाऱ्या सािभभौम 
एकिानिा (harmony) आवि प्रमाि ह्या्या सिभश्रेठ क पविकल्पनेमदयें पुसटपिे दशभविलें  होिें. (पहा 
Gorgias P. 507). सदया्या वसध्दान्िाला आिखी जिळचा असा विचाि प्लेटो्या Laws 757 B मदयें 
सांपडिो. िेथें असें यहटलें  गेलें  आहे की, समिा ही दोन प्रकािची असिे. (१( एक केिळ संख्या आवि 
मापनाची समिा असिे, िि (२( दुसिी ही ‘वाअस’ ्या अनुग्रहिामुळे वमळिािा पुिस्काि, यहिजे ही 
प्रमािाची समिा असिे. 

 
आिां एक गोटी  लिांि येण्यासािखी आहे िी यहिजे वििििात्मक न्याय आवि पविमाजभक न्याय 

ही पदें ॲविस्टॉटल्या Politics ह्या गं्रथामदयें आढळि नांहीि; कािि हें विभेदन आवि त्या्याशी संबंवधि 
असलेलें  अनेक मुदे्द हें प्रत्यिांि नीविशास्त्रापेिां िाज्यशास्त्राशी संबंवधि असिाि. िथावप वििििात्मक 
न्याय असें नांि जिी त्या्या Politics ह्या गं्रथामदये आढळले नांही, ििी Politics III Ch. IX मदयें त्याची 
संकल्पना संपूिभिह फुलविली आहे. िेिहां सदयाचें प्रकिि अंशिह त्यािूनच घेिलेलें  असािे. त्याचे [म्हिजे 

Pol. III. IX. 15 व.े] अनुमान असें आहे की जी मािसें सद गुि आवि सिभश्रेठ क कायभ ह्यां्या भांडिलामदयें 
जास्िीि जास्ि भि टाकिाि त्यांचीच िाष्ट्रां्या ियिहािाचें वनयमन किण्याची लायकी आहे.  

 
वििििात्मक न्यायाचें गुिोत्ति प्रमािानुसाि केलेंलें  वििेचन    
 

आता ं अन्यायी मनुष्ट्य हा अप्रामाचिक असल्याने आचि अन्याय गोष्ट ही अयोग्य गोष्ट 
असल्याकारिाने, त्या अयोग्य गोष्टीशी अनुरूप (महत्तर आचि अल्पतर असमानते्या िरम्यानचा) असा 
एक सुविसमध्ये आहे आचि तो सुविसमध्य म्हिजे समानता होय; कारि कोित्याही प्रकार्या कृत्यामध्ये 
जंव्हा महत्तर (greater) आचि अल्पतर प्रमाि आढळते, तेव्हा ंत्या कृत्यामध्यं समप्रमाि सुध्िा ंआढळलेच 
पाचहजे. तेव्हा ंअन्याय हा जर का ंअयोग्य असेल तर न्याय हा योग्य असलाच पाचहजे हा चनष्ट्कशस कुठलाही 
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मनुष्ट्य कसलाही पुरावा न मागतां, सरळ मान्य करतो; आचि समानता हा मध्य असल्याकारिाने, न्याय 
कमस सुध्िा ंमध्यच असलं पाचहजे. 

 
चशवाय समानता वकवा प्रामाचिकपिा (fairness) हा चकमानपक्ी िोन पिं तरी ध्वचनत करतो. 

आचि ह्याप्रमािं काहंी चववचक्त प्रचतिले (consequences) स्वाभाचवकतः उ भवतात. 
 

(१) न्याय गोष्ट ही सुविसमध्य आचि समानता ध्वचनत करते, (तसंच ती कुठल्या तरी एखा्य ा गोष्टीशी 
सापेक्तः वाजवी व्यवहाराची असते आचि काहंी चववचक्त मािसापंुरतीच न्याय असते.) [हे शध ि उगीचच 
घुसडल्यासारखे वाटॉतात.] 
 
(२) सुविसमध्य म्हिून न्याय गोष्ट ही काहंी चववचक्त अचतरेकी टॉोकं ध्वचनत करते आचि त्या अग्रवती 
टॉोकां् या िरम्यान म्हिजेच महत्तर आचि अल्पतर टॉोकां् या िरम्यान ही न्याय गोष्ट असते.  
 
(३) समान ह्या अथनने ती िोन समसमान चहस्से ध्वचनत करते. 
 

(४) न्याय ह्या अथनने ती ज्या चववचक्त मािसाशंी न्याय असते, ती चववचक्त मािसं ध्वचनत करते. 
म्हिून ह्यावरून असं स्पष्टपिं चसध्ि होतं की न्याय हा कमीतकमी चार पिे (terms) ध्वचनत करतो; 
म्हिजेच ज्याचवषयी तो इन्सािी असतो ती िोन मािसं आचि त्या न्यायाशी कायसकारिसंबधंाने जोडलेले 
िोन न्याय चहस्से. चशवाय त्या न्याय चहस्स्यामंधील समानताच त्या िोन मािसामंध्ये प्रचतवबचबत झालेली 
असते, [म्हिजे त्या मािसामंािसामंध्यं आचि त्या चहस्स्यामंध्ये सारखीच समानता असते.] कारि चहस्स्यामंधील गुिोत्तर (ratio) 
हे मािसामंधील गुिोत्तराइतकेच असते; त्यामुळं मािसं जर का ं योग्यतेने समसमान नसली तर त्यानंा 
समान चहस्सा चमळिे शक्य नाहंी; समान पातळीवरील मािसानंा जर का ंसमसमान चहस्से चमळाले नाहीत, 
वकवा चवषम पातळीवरील मािसानंा जर का ंसमसमान चहस्से चमळाले तर त्यामुळे भाडंि तंटेॉ आचि तक्रारी 
उ भवतात. 

 
‘योग्यतेनुसार वाटं्यास िेिं’ [इंग्रजीमध्ये ‘Assignment by desert’ वकवा ‘according to merit’ अशी म्हि आहे.] ह्या 

तत्वावरून सुध्िा ंहंच स्पष्ट होते. आता कुठल्याही गोष्टींचे चवतरि करतानंा चिला जािारा न्याय हा काहंी 
चवचशष्ट प्रकार्या गुिवते्तवर आधाचरत असायला हवा ह्यावर सवांचे एकमत आहे, परंतु ते सवसजि 
गुिवते्तचा सारखाच मानिंड स्वीकारतानंा चिसत नाहंीत. प्रजासत्ताक राज्यातं मानवी स्वातंत्र्य [ह्यामध्यं सवस 

स्वतं्र  मािसं समान असून, समान चहस्से ग्रहि करण्यास पा्र  असतात असं मानलं जाते.] हे गुिवते्तचं प्रमाि मानलं जातं. 
अल्पसत्ताकं (oligarchical) राज्यामध्यं संपचत्तनुसार गुिवत्ता हरचवली जाते, वकवा इतर बाबतीत 
घराण्याला मह्व चिले जाते. उमरावशाहीचा पुरस्कार करिारे लोक नदचतक आचि बौध्चिक 
स गुिानुंसार गुिवत्ता ठरचवतात. म्हिून न्याय हा प्रमािबध्ितेचा एक आचवष्ट्कार आहे; कारि 
प्रमािबध्िता म्हिजे केवळ संख्यात्मक मा्ेर चा (Numerical Quantity) गुिधमस नव्हे, परंतु सामान्य 
पचरमािाचा (quantity in general) गुिधमस आहे; वस्तुतः प्रमािबध्िता ही एक गुिोत्तराची समानताच 
आहे आचि त्यासाठी कमीत कमी चार पिाचंी आवश्यकता असते. 

 
[चवचवत्त्क (discrete) प्रमािामध्ये [चवचवक्त वकवा चवभक्त प्रमाि म्हिजे ज्या प्रमािामध्यं िोन गुिोत्तरं एकमेकापंासून 

वेगळी असतात असं प्रमाि हे प्रमाि िोन वेगवेगळ्या पिां् या िरम्यान असतं. उिा. अ/ब = क/क] चार पिे अंतभूसत असतात, हे तर 
उघडच आहे; परंतु त्याप्रमािे सतत प्रमािामध्ये (Coutinuos Proportion) सुध्िा चार पिे असतात, 
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कारि त्यामध्ये एका पिाचा िुहेरी वापर होत असतो आचि तंच पि पुन्हां पुनराव्तत होत असते. [परंतु संतत 
प्रमािामध्ये एक पि समाईक असते.  

उिा. अ/ब = क/क येथे हे पि सामाईक असून पुनराव्तत झाले आहे. तेव्हा ंब हे पि िोनिा ंघेतल्याने ह्या येथे ब हे पि सामाईक 
असून पुनरावतीत झाले आहे. तेव्हा ब हे पि िोनिा घेतल्याने ह्या प्रमािातंील पिाचंी संख्या चार होते.] उिा. [येथे ॲचरस्टॉटटॉलने चशष्ट्यानंा 

समजून िेण्यासाठीं आकृती काढली असावी.] पचहल्या आचि िुसऱ्या पिाचें गुिोत्तर हे िुसऱ्या आचि चतसऱ्या पिा्या 
गुिोत्तराइतके असते. येथे पि नं. २ हे िोनिा उल्लेखलेले आहे. त्यामुळे िुसऱ्या पिाची गिना जर का िोन 
वळेा केली तर प्रमािात्मक पिाचंी संख्या चार होते.] 

 
ह्याप्रमािे न्याय्यतेमध्ये (the just) सुध्िा कमीत कमी चार पिाचंी आवश्यकता असते, आचि 

त्यापदकी पचहल्या जोडीचे गुिोत्तर हे िुसऱ्या जोडी्या गुिोत्तराइतकेच असते. म्हिजेच व्यस्क्तंचे गुिोत्तर 
हे वस्तंू्या गुिोत्तराइतकंच असते. 

 
तेव्हा ंआता आपि असे म्हिूया कीं— 
 

 वकवा एकातंरिानुसार  
 
तेव्हा ं ह्या नव्या जोड्याचंी बेरीज ही एकमेकाबंरोबर प्रारंचभक गुिोत्तरामध्येच राचहल. म्हिजेच 

योगभावनाने (componendo)}  =  वकवा = [म्हिजेच चहस्से जर का ंव्यस्क्तंशी प्रमािात्मक असतील, 
तर त्याचें चवतरि झाल्यानंतर त्या ंव्यस्क्तंची सापेक्ा अवस्था ही पूवीप्रमािेच राचहल. चवतरिात्मक न्यायासमोर असिारा प्रश्न म्हिजे व्यस्क्तिशसक 
मान-सन्मानाचं वकवा पुरस्काराचे त्या त्या व्यस्क्तं्या गुिवते्तनुसार चवभाजन करिं, हा होय. म्हिून हं चवभाजन व्यस्क्तं्या सापेक् गुिवते्तनुसार 
केलं जाते. 

  
∵ अ (पचहला मनुष्ट्य) : ब (२ रा मनुष्ट्य) : : क (१ ला भाग) : ड (२ रा भाग) 
∴ एकातंरिाने (alternando) अ : क : : ब : ड 
आचि म्हिून योगभावनाने → अ+क :  ब+ड : : अ : ब 
पुन्हा एकातंरिाने → अ+क : अ : : ब+ड : ब 
 
आता ं गोष्टीं्या चहस्स्याचें चवतरि करतानंा ह्याच संयोजनाची (combination) अंम्मलबजाविी 

कंली जाते आचि व्यक्ती आचि चहस्से ह्याचें जर का ंअशा चरतीने एक्र  समावशेन (addition) केले गेलं, 
तर हे संयोजन न्याय्य ठरते. म्हिून चवतरिात्मक न्यायाचे त्व हे पचहल्या प्रमािात्मक पिाचा (अ चा) 
चतसऱ्या पिाबरोबर (क बरोबर) आचि िुसऱ्या प्रमािात्मक पिाचा (ब चा) चौ्या पिाबरोबर (ड बरोबर) 
केला जािारा संयोग आहे (conjunction); आचि ह्या अथनने न्याय्यता हा िोन प्रमािहीन [अ चा न्याय्य चहस्सा 
हा अचतशय मोठा चहस्सा आचि अचतशय लहान चहस्सा ह्या िोहों्या मधला चहस्सा असतो. येथं अचतशय मोठा आचि अचतशय लहान चहस्सा म्हिजे 
अ ्या योग्यते्या प्रमािापेक्ा जास्त वकवा कमी असिारा चहस्सा असा होतो.] अचतरेकी टॉोकामंधील मध्य आहे, कारि 
प्रमािात्मक अवस्था ही नेहमी मध्यावस्था असते, आचि न्याय्य गोष्ट ही नेहमी प्रमािबध्ि असते.  

 
अशा प्रकार्या प्रमािाला गचितशास्त्रज्ञ गुिोत्तर प्रमाि असं म्हितात; कारि गुिोत्तर प्रमाि हं 

असे प्रमाि आहे की ज्यामध्यं पचहल्या आचि चतसऱ्या पिाची बेरीज व िुसऱ्या आचि चौ्या पिाची बेरीज 
ह्याचें गुिोत्तर हं पचहल्या आचि िुसऱ्या पिा्या वकवा चतसऱ्या आचि चौ्या पिा्या गुिोत्तराइतकं असते 
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[  =  = ] अन्यपक्ी चवतरिात्मक न्याय म्हिजे संतत प्रमाि नव्हे; कारि ह्या न्यायाचे िुसरं 
आचि चतसरं पि, म्हिजेच ग्राहक आचि वाटंॉिीचा चहस्सा एकाच पिाुारे िशसचविे शक्य नाही. 

 
म्हिून ह्या अथनने न्याय्यत ही प्रमािबध्ि असेत [ह्या अथनने तो एक चवतरिात्मक न्यायाचा आचवष्ट्कार आहे.], 

आचि अन्याय्यता ही ह्या प्रमािाचं उल्लंघन करत असते. म्हिून जं जं काहंी अन्याय्य असते तं एकतर 
अचतशय अचतरेकी तरी असते, वकवा अचतशय क्दु्रमनस्क (little) तरी असतं; आचि प्रत्यक्ातं आपिासं हेच 
आढळून येत असतं, कारि जेव्हा ंएखा्य ावर एखा्य ा चहतकारक गोष्टीसाठी अन्याय केला जातो तेव्हां तो 
अन्याय करिाऱ्याला ती प्रस्तुत चहतकारक गोष्ट अचतशय जास्त प्रमािातं चमळते आचि तो अन्याय 
सोसिाऱ्याला ती गोष्ट अत्यल्प प्रमािातं चमळत असते; परंतु वाईटॉ गोष्टी्या बाबतीत घडिारी वस्तुस्स्थती 
ह्या्या अगिी उलटॉ असते, कारि त्या बाबतीत अल्पतर वाईटॉ गोष्टीची महत्तर वाईटॉ गोष्टीबरोबर तुलना 
केली असता,ं अल्पतर वाईटॉ गोष्ट ही नेहमी चागंलीच गोष्ट समजली जाते; त्यामुळं िोन वाईटॉ गोष्टींपदकी 
अल्पतर वाईटॉ गोष्ट ही महत्तर वाईटॉ गोष्टींपेक्ा जास्त इस््छण्याजोगी असते; परंतु जं जं काहंी इस््छलं 
जाते ते चागंलेच असते आचि चजतक्या जास्त प्रमािात त्याची इ्छा धरली जाते चततकं तं जास्त चागंले 
असते.  

 
तेव्हा ंहा एक न्यायाचा प्रकार झाला. 
 

☐ ☐ ☐ 



 

विषयानुक्रमविका 

प्रकिि चौथे 
 

आंवकक प्रमािाशी अनुरुप असिािा पविमाजभक न्याय 

 

आिां ह्यानंििचें प्रकिि पविमाजभक न्याय विचािांि घेि आहे. हा न्याय मािसा मािसामधील 
स्िैध््छक ककिा अनैध््छक ियिहािांमदये योवजला जािो. ह्या न्यायामदयें गुिोत्ति प्रमािाचा समािेश नसून 
फक्ि आंवकक प्रमािच अंमलांि आिलें  जािें, कािि हा न्याय पिकाि (party) ककिा मािसें विचािांि 
घेि नसून प्रत्यि ियिहािच विचािांि घेि असिो, यहिजे त्याचा संबंध अन्याय्य नफा आवि िोट्याशी 
असून त्याचें कायभ त्या अन्याय नफ्या िोट्याला पिकािां्या दिययान समिा प्रस्थावपि करंू शकिाऱ्या 
मदयकबदूपयंि-रुपांिि देिे हें असिें. न्याय हा सुििभमदय आहे, आवि न्यायावधश हा एकप्रकािें न्यायाची 
भूवमका िठवििािा मनुष्ट्य आहे, िसेच िो एक मदयस्थ आवि वनहपिपािीपिाने सम प्रमािांि िाटिी 
कििािा विभाजकही आहे. िेिहां न्यायावधशाचें किभिय हें अवििेकी ककिा अत्यल्प प्रमािा्या दिययानचा 
सुििभमदय शोधून, प्रवििादी आवि वफयादी ह्या दोघांमदये समिा पुनहस्थावपि कििें हे असिें.  

 
िस्िुिह ‘पविमाजभक न्याय’ हे नांिच मुळी अनथभकािक आहे, कािि िो न्याय फक्ि 

प्रत्यानयनाचीच (restitution) ित्िें प्रस्थावपि कििांना वदसिो, आवि यहिून िो चुकी्या गोटी ी दिवनि 
किि असिो. त्यामुळें  प्रत्यिांि मािसां- मािसामधील सिभ ियिहािांमदये योवजिां येण्याजोगें न्याय ित्ि 
ठिविण्याऐिजी त्याची मयादा अनैध््छक ियिहािांपुििीच आहे. िेिहां ह्या प्रकििामदये लिांि येण्याजोगी 
एक ठळक गोटी  अशी आहे की,- “स्िैध््छक कृत्ये ही वििििात्मक न्यायाशी संबंवधि असिाि” असें जिी 
आपिांस सुििािीला सांवगिले गेलें  असलें  ििी जें जें कांही त्याि यहटलें  गेलें  आहे िे ‘अनैध््छक 
ियिहािांनाच’ लागंू पडिें. आवि शेिटीं आपिांस असें सांवगिले आहे की, “येथें योवजलेली पदें ही केिळ 
स्िैध््छक ियिहािांपैकी लािविक रूपके होि.” जिंू कांही ही कांहीििी अगदी िेगळीच असािी. आवि 
खिोखिच आपि असें यहिंू शकिो की, सामान्यिह ियापािी सौदे आवि स्िैध््छक ियिहाि ह्यांचा संबंध 
ियध्क्िशी नसल्यामुळे त्यामदये आवि वदिािी ि फौजदािी कायद्यामदये काही गोटी ी समाईक असिाि. 
िेिहां पुढील प्रकििांमदये सुददां ियापािा्या वनयंत्रिाविषयीची कांही ित्िें सांवगिली गेली आहेि. 
थोडक्यांि यहिजे या मुळगं्रथाि वदलेल्या सूचना प्रमािे, आपि एक प्रकािची उपपवत्त िकाद्वािे काढंू 
शकिो. पिंिु ह्या मूलगं्रथामदयें वदलें  गेलेलें  वनिेदनच अस्पटी  आहे. त्यामुळें  ज्याला आपि [Catallictic 

Justice.] विवनमयामधील न्याय ककिा अशाच कुठल्याििी नांिाने ओनेळखंू शकिो अशा िेगळ्या प्रकाि्या 
न्यायांची संकल्पना लेखकाने िचण्याची शक्यिाच िगळली गेली आहे. पविमाजभक न्याय हा फक्ि 
वनयामक न्यायच दिवनि किि नसून वनवश्चािपिे शासन न्यायच (remedial justice) गर्मभि किि आहे. 
ह्या मूलगं्रथािील ‘Corrective’ (पविमाजभक( हा शब्द ॲविस्टॉटलने त्या्या ‘Politics III XIII 23 ह्या गं्रथांि 
‘शासन कािक’ यहिजे ‘लोकांना समाजापासून िाळीि टाकिे’ (ostracism) ह्या अथाने िापिला आहे.  

 
आंवकक प्रमािाशी अनुरुप असिािा पविमाजभक न्याय 
 
तेव्हा ंआता ं चशल्लक राचहलेला न्यायाचा प्रकार म्हिजे पचरमाजसक न्याय, (Corrective Justice) 

ह्या न्यायाची अंमलबजाविी स्वदस््छक आचि अनदस््छक स्वुवपा्या खाजगी व्यवहारामंध्ये होत असते. 
तेव्हा ंअगोिर च्चलेल्या न्यायापेक्ा ंहा न्याय वगेळ्या स्वुवपाचा आहे. कारि समाईक मालमते्तचं चवतरि 
करतानंा, अंमलातं आिला जािारा न्याय हा आपि अगोिर व्िलेल्या प्रमािावर हुकूम असतो. (त्यामुळं 
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जेव्हा ं समाईक साठ्यामधून चवतरि केलं जातं, तेव्हा ं अनुसरले जािारं गुिोत्तर हं त्या समाईक 
साठं्यामध्ये चनरचनराळ्या मािसानंी भर घातलेल्या चहस्स्यां् या िरम्यान्या गुिोत्तराइतकंच असते) आचि 
अशा प्रकार्या चवतरिात्मक न्याया्या चवुवध्ि असलेला अन्याय हा त्या प्रमािाचा अचतक्रम (Violation) 
असतो. परंतु खाजगी व्यवहारातंील न्याय्यता ही जरी एका अथी पूिसपिं समान (equal) असली (आचि 
अन्याय्यता ही असमान वकवा अयोग्य असली) तरी तो गुिोत्तर प्रमािानुरूप समान नसून आंचकक 
प्रमािानुसारच समान असते.  [म्हिजेच समजा जर का ंिोन पिाचंी जोडी चवचारातं घेतली (उिा. १, ३; ७, ९), तर ह्यामध्यं िुसरे पि 
पचहल्या पिापेक्ा ंज्या प्रमािाने जास्त आहे. त्याच प्रमािात चौथे पि चतसऱ्याहून अचधक आहे. ह्याला आपि काहंी झाले तरी प्रमाि म्हिूं शकत 
नाहंी, परंतु चतसरं पि जर का ंिुसऱ्या पिाहून त्याच प्रमािातं जास्त असलं (उिा. १, ३, ५, ७) तर त्याला आपि समातंर शे्रिी (Arithmetical 
Frugrenion) म्हिूं शकतो.] कारि पचरमाजसक न्याया्या बाबतीत एखा्य ा चागंल्या मनुष्ट्याने वाईटॉ मनुष्ट्याला 
िसचवलं काय वकवा वाईटॉ मनुष्ट्याने चागंल्या मनुष्ट्याला िसचवलं काय, तसंच चागंल्या मनुष्ट्याने व्यचभचार 
केला काय वकवा वाईटॉ मनुष्ट्याने व्यचभचार केला काय त्यातं काहंी िरक पडत नाहंी [पचरमाजसक न्यायामध्यं 

पक्काराचंी योग्यता वकवा गुिवत्ता ध्यानातं घेतली जात नाहंी.]; हा कायिा िक्त नुकसानीचं स्वुवप चवचारातं घेत असतो 
आचि त्यावळेी तो िोन्ही पक्कारानंा समतेनेच वागवनू घेत असतो. त्यावळेी त्याचा चवचारण्याचा उ्ेदलश 
िक्त इतकाच असतो कीं, एखा्य ाने अन्यायी कृत्य केलं का ंनाहंी आचि त्यामुळं िुसऱ्यावर अन्याय झाला 
का ंनाहंी, तसंच एखा्य ाने िुसऱ्याला तो अन्याय भोगावयास लावला का ंनाहंी आचि िुसऱ्याने तो अन्याय 
सोसला का ंनाहंी एव्हढंच चवचारिे हं काय्य ाचं कतसव्य असतं. म्हिून येथं अन्याय्यता ही असमान वकवा 
अयोग्य असल्यामुंळे, न्यायाचधश चतला समसमान वकवा बरोबर करण्याचा प्रयत्न करत असतो. म्हिून 
घातकी हल्ला वकवा खून ह्या बाबतीत घडिारी कृत्यं आचि त्या कृत्याचंा होिारा पचरिाम हा असमान 
भागातं चवभागलेल्या रेषेने िशसचवता ं येऊं शकतो. [येथं पुन्हा ं आकृचतचा वापर केलेला आहे.] परंतु हं असमान भाग 
समान करिं हं न्यायाचधशाचें ध्येय असते, आचि त्यासाठी तो िंड वकवा चशक्ा लािून तं अन्याय्य कृत्य 
करिाऱ्या मनुष्ट्याकडून त्याला झालेला लाभ वसूल करून घेतो. (तेव्हां अशा प्रकार्या मुकिम्यां् या 
बाबतीत व्यवहायस ठरण्यासाठी ‘लाभ’ हं पि सवससामान्य अथनने वापरलेलं आहे. तरी सुध्िा ंकाहंी बाबतीत 
हं पि खरोखरच योग्य नसतं. उिा. एखािा मनुष्ट्य िुसऱ्या एखा्य ा मनुष्ट्याला बेिम मार िेतो, तेव्हा ंत्या 
मनुष्ट्याला लाभ होत असं नाहंी वकवा जो मनुष्ट्य मार खातो त्याचा तोटॉा होतो असंही म्हििं योग्य नाहंी; 
परंतु जेव्हा ंत्या नुकसानाचं पचरमाि कोटॉनत ठरचवले जातं, तेव्हा ंतं अन्याय्य कृत्य करिाऱ्याला जं काहंी 
चमळते, त्याला ‘नुकसान’ वकवा ‘िंड’ म्हटॉलं जातं आचि तं सोसिाऱ्याला जं काही चमळते त्याला ‘लाभ’ 
वकवा ‘नुकसानभरपाई’ म्हटॉलं जातं) 

 
तेव्हा ं जं जं काहंी परस्परसमान असतं ते अत्याचधक आचि अत्यल्प ह्यामधील मध्य असते; परंतु 

लाभ वकवा नुकसान हे एकिम चवुवध्ि चरतीने एकमेकाकंडून अचधक आचि कमी असते, म्हिजेच जास्त 
चागंले आचि कमी वाईटॉ हा लाभ असून जास्त वाईटॉ आचि कमी चागंलं हं नुकसान आहे; आचि आपि 
म्हटॉल्या प्रमािे समप्रमाि हं न्याय असून ह्या अचतरेकी आचि अत्यल्प प्रमािा्या िरम्यानचा तो एक 
सुविसमध्ये आहे. ह्यावुवन असं चसध्ि होतं कीं पचरमाजसक न्याय हा नुकसान आचि लाभ ह्यामधील 
सुविसमध्य असला पाचहजे. 

 
ह्याच कारिामुळे जेव्हा ं मािसामािसामध्यं झगडे चनमनि होतात तेव्हा ं ती मािसे न्यायाचधशाचा 

आसरा घेतात. न्यायाचधशाकडे िाि मागिं म्हिजे न्यायाचा आश्रय घेण्यासारखे आहे, कारि आिशस 
न्यायाचधश हा जिू ं काहंी न्यायाचा अवतारच असतो, असं म्हिायला हवं. त्याचप्रमािे मािसं 
न्यायाचधशामध्ये मध्यम व्यवहार (middle term) वकवा माध्यम (medium) शोधण्याचा प्रयत्न करतात- 
आचि काहंी समाजातं तर न्यायाचधशानंा खरोखरच मध्यस्थ असं म्हितात, कारि त्या लोकानंा असं वाटॉत 
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असतं कीं त्यानंा जर का ं सुविसमध्य साधता ं आला तर आपोआप त्यानंा जं काहंी न्याय्य असते तं चमळू 
शकेल. तेव्हा ं ह्याप्रमािे, न्यायाचधश हा झगडिाऱ्या पक्कारां् या िरम्यानचा मध्यस्थपिाचा घटॉक 
असल्यामुळं, न्याय्यपिा हा सुध्िा ंएक प्रकारचा मध्यच आहे. 

 
आता न्यायाचधश हा नेहमी समता प्रस्थाचपत करत असतो. म्हिजेच न्यायाचधशासमोरील 

खटॉल्याचा चवषय जर का ंिोन असमान भागातं चवभागलेल्या रेषेने िशसचवला गेला, तर तो न्यायाचधश संपूिस 
रेषे्या अध्यन भागापेक्ा ं जास्त असिारा भाग महत्तर भागामधून काढून टॉाकून अल्पतर भागामध्ये 
चमळचवतो. जेव्हा समस्त गोष्ट िोन समतोल भागामंध्ये चवभागली जाते, तेव्हा िोन्ही पक्कारानंा समसमान 
चहस्सा चमळाल्यामुळे, ते लोक, ‘प्रत्येकाला स्वतःचा योग्य चहस्सा चमळाला’ असं म्हितात. आचि हंच 
प्रत्यक्ातं (dikaion) (न्याय) ह्या ग्रीक शध िाचे उत्पचत्तस्थान आहे. (dikaion) म्हिजे dicha (अध्यन), 
त्यामुळे dikaion (डायकद ऑन) ह्या शध िाचा एखािा मनुष्ट्य जिू dichaion (डायचदऑन) असा उच्चार 
करण्याची शक्यता आहे [डायचदऑन हा उच्चार बिलून त्याचा dikaion म्हिजे डायकद ऑन असा उच्चार करतात.] अशाच चरतीने 
dikast (न्यायाचधश) हा dichastc म्हिजे िोन सम भागातं चवभागिी करिारा) असतो. आंचकक 
प्रमािानुसार महत्तर आचि अल्पतर ह्या िरम्यानचा मध्य म्हिजे परस्पर समान अंश होय. आता समजा 
आपल्या जवळ िोन सम चवभाग आहेत.  

∴ अ = ब ∴ - (ब + क्) - (अ - क्) = २क् 

आचि (ब + क्) - अ = क् 

आचि ब+ क् – (ब + क्) + (अ - क्) =  क्  = 
२  

 

= (ब + क्) + (अ - क्) (अ – क्) = क् 
२  

अथनत ॲचरस्टॉटटॉलने ही पचरमािे िशसचवतानंा, बीजगचिताचा आधारे न घेता सरळ रेषांु ारे िशसचवली होती. त्या चवभागापदकी एका 
चवभागामधून काहंी अंश काढून घेऊन तो जर का ं आपि िुसऱ्या चवभागामध्ये चमळचवला तर हा िुसरा 
चवभाग पचहल्या चवभागाहून ह्या त्यातं चमळचवलेल्या अंशा्या िुपटॉीने अचधक होईल. तसेच आतां जर का ं
ह्या पचहल्या चवभागामधून हा अंश काढून घेऊन िुसऱ्या चवभागामध्ये चमळचवला नाही, तर तो िुसरा चवभाग 
पचहल्या चवभागाहून िक्त त्या एका अंशानेच अचधक ठरेल, म्हिून िुसरा चवभाग सुविसमध्याहून िक्त त्या 
एका अंशानेच अचधक ठरेल आचि ज्या पचहल्या चवभागातून तो अंश काढून घेतला त्या पचहल्या चवभागाहून 
सुविसमध्य हा एकाच अंशाने अचधक ठरेल. 

  
ह्या पध्ितीमुळे ज्या पक्ाजवळ जं जं कांही अचतरेकी अचधक प्रमािात आहे, ते चकती प्रमािातं त्या 

पक्ाकडून काढून घेतले पाचहजे, आचि ज्या पक्ाजवळ ते अत्यल्प प्रमािातं आहे त्यामध्यं चकती प्रमािातं 
भर घातली पाचहजे हे आपिासं सहज चनचित करता येऊ शकेल; म्हिजेच आपि असं म्हिू शकतो की, 
अत्यल्प प्रमाि धारि करिाऱ्या पक्ामध्ये अचधक भर टॉाकतानंा- सुविसमध्य हा त्या अत्यल्प प्रमािापेक्ा ज्या 
प्रमािातं अचधक आहे-तेव्हढंच प्रमाि त्या पक्ाला प्राप्त करून चिले पाचहजे. त्याचप्रमािं अचतरेकी जास्त 
प्रमाि धारि करिाऱ्या पक्काराकडून तं काढून घेतानंा ते अचतरेकी प्रमाि चजतक्या प्रमािातं 
सुविसमध्याहून अचधक आहे, तेव्हढंच प्रमाि त्या पक्काराकडून काढून घेतले पाचहजे.  

 
ह्या िेळी ॲविस्टॉटल एका िेगळ्याच आकृिीचा संदभभ घेि आहे.  
 अ---------------य---------------अ’ 
 ब--------------------------------ब’ 
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ड.......क---------------र---------------क’ 
 
आता अ अ’, ब ब’आचि क क’ ह्या तीन परस्परसमान रेषा आहेत असे गृहीत धुंवया, आता अ अ’ 

ह्या रेषेमधून अ य हा छेि काढून टॉाकूया आचि क ड हा छेि क क’ ह्या रेषेमध्यं चमळवयूा. त्यामुळे आता ड 
क क’ ही संपूिस रेषा य अ’ ह्या रेषेहून क ड + कर ह्या अंशाने मोठी आहे, त्यामुळे ड क क’ ही रेषा ब ब’ ह्या 
रेषेहून क ड ह्या अंशाने अचधक मोठी आहे. [“आचि हं केवळ भचूमतीशास्त्रामध्यंच लाग ू पडते असे नाही, तर कला आचि 
व्यवसायामंध्ये सुध्िा लागू पडते, कारि त्यामधील चनस्ष्ट्क्रय घटॉक (ग्राहकं) ज्या प्रमाििजननुसार आचि ज्याप्रकारे त्या चन्मतीचे ग्रहि करतो, 
त्या प्रमाििजननुसार आचि त्याप्रकारे सक्रीय घटॉकानंी वस्तंूची चन्मती आचि त्यानुसार ग्रहि केले नसते तर त्या कला, शास्त्राचें आचि व्यवसायाचें 
अस्स्तत्व केव्हाचं नाहंीसे झाले असते” (ह्या पचर्छेिाचा ह्या प्रकरिातं तसा काहंी खास अथस नाही). 

  
येथे मु्दला असा आहे की ह्या खाजगी व्यवहारामंध्ये ज्या प्रमािातं एखा्य ा मनुष्ट्याला लाभ होत असतो. नेमक्या त्याचप्रमाित िुसऱ्या 

मनुष्ट्याला नुकसान होत असते. त्यामुळे चियनिी आचि प्रचतवािी ह्यामध्ये समतोलत्व पुनःस्थाचपत करण्यासाठी प्रचतवा्य ाला ठोठावण्यातं येिारे 
िंडाचे प्रमाि सहजपिे अगिी तंतोतंतपिे मोजता येऊ शकते आचि हे तत्व माडंण्यासाठी (ह्याच तत्वावर न्यायाची शक्यता प्रत्यक्ातं अवलंबून 
असते) ॲचरस्टॉटटॉल एक सोपे भौचमतीक उिाहरि मांडतो आचि नंतर म्हितो की हाच चनयम सवस प्रकार्या मानवी व्यवहारामंध्ये लाग ूपडतो. 
कमनश्रयी मनुष्ट्याने (patient) जं काहंी भोगलेले असते (मग तो औषधोपचार करून घेिारा मनुष्ट्य असो वकवा ती एक चशल्पकला वकवा शतेकी 
व्यवसायातंील वस्तु असो) तं कत्यनने केलेल्या कमनइतके असते हा वरील पचर्छेि पुन्हा ंपाचंव्या प्रकरिातं आलेला आहे. तरी सुध्िा पीटॉससने 
आपल्या भाषंातरामध्ये तो उधृत केला असल्याने मी तो ह्या तळटॉीपां् या स्थानामध्ये तसा्या तसा चिलेला आहे. 

  
ॲचरस्टॉटटॉल पुढे जसजसा चलहीत जातो, तसतसा त्यां् या मनाचा चवकास आपिासं पहायला चमळतो.] 
 
ह्या बाबतीतली ‘नुकसान’ आचि ‘लाभ’ ही पिं, स्वदस््छक चवचनमयां् या व्यापारापासून घेतलेली 

आहेत, कारि स्वदस््छक चवचनमयामंध्ये स्वतःजवळ असलेल्या संपत्तीपेक्ां जास्त संपचत्त चमळिं ह्याला 
‘लाभ’ असं समजलं जातं. आचि अगोिर जवळ असलेल्या संपत्तीपेक्ा ं ती कमी होिं म्हिजं नुकसान, 
उिा. खरेिी– चवक्री्या बाबी आचि काय्य ाने मान्यता चिलेले इतर सवस व्यवहारामंध्ये [म्हिजे शध िशः ह्याचा अथस 
“जेथं जेथं काय्य ाने सूटॉ वकवा मोकळीक चिलेली आहे असे व्यवहार.” म्हिजेच एखा्य ा करारातून चनष्ट्पनिध झालेल्या असमानतेवर हा कायिा 
इलाज करू शकत नाहंी असे व्यवहार. आता ं एखा्य ा करारभगंातून असमानता चनष्ट्पनिध झाल्यास, हा चवषय स्वदस््छक व्यवहारामंध्ये मध्यस्थी 
करिाऱ्या पचरमाजसक न्यायाचा चवषय ठरेल. (पहा प्रकरि २ रं)] होिारे निा-नुकसान. आता एखा्य ा व्यवहाराची 
िलचनष्ट्पचत्त जर का ं वृध्चि वकवा ऱ्हास होण्यातं झाली नाहंी, परंतु त्या पक्काराकंडे सुुववातीला होतं 
चततकंच राचहलं, तर  ते म्हितात, “आमचं होतं तेव्हढे आम्हालंा चमळालं बस्स!” आचि म्हिून ह्या बाबतीत 
त्याचंा लाभही झालेला नसतो वकवा नुकसानही झालेलं नसतं. म्हिून अनदस््छक व्यवहारामंध्ये न्याय हा 
एका अथनने लाभ आचि नुकसान ह्या िरम्यानचा सुविसमध्ये आहे [अचतरेकी निा आचि तोटॉा ह्या िोन्ही गोष्टी व्यापारा्या 
उच्दलष्टा्या अगिी चवुवध्ि आहेत, कारि कुठल्याही व्यापाराचे ध्येय हे अचतरेकी िायिा वकवा तोटॉा नसून योग्य आचि प्रामाचिक चवचनमय हं असतं. 
म्हिजेच (५व्या प्रकरिामध्यं प्रस्थाचपत केलेल्या तत्वानुसार) हा चवचनमय राष्ट्राने नेमलेल्या चवतरिात्मक न्याया्या चनयमानुंसार पक्काराचंी 
योग्यस्स्थती राखून ठेविारा असतो. परंतु मािसामंािसामधील खाजगी व्यवहारामंध्यं जेव्हा ं ही योग्य स्स्थती भगं पावते, म्हिजेच अहेतूपूवसक 
अकस्मातपिं वकवा चनष्ट्काळजीपिामुळं अथवा हेतूपूरस्सर बळजबरीने वकवा लबाडीने ह्या स्स्थतीमध्ये चबघाड होतो आचि त्यामुळं िुसऱ्या 
एखा्य ाचा बळी जाऊन एखा्य ाला स्स्थतीमध्यं वृध्चि वकवा सुधारिा होते तेव्हा ं हं झालेलं वदषम्यापनिध (unbalance) समतोल करण्यासाठी 
पचरमाजसक न्याय अंमलातं आिला जातों.]. म्हिजेच एखा्य ाजवळ त्या व्यवहाराअगोिर चजतकी रक्कम होती 
चततकीच रक्कम त्या व्यवहारानंतर चमळचविं म्हिजेच न्याय्यता. 

 
☐ ☐ ☐ 
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प्रकिि पाचिे 
 

विवनमयामधील न्याय   प्रमािात्मक देिािघेिाि 
 

पविमाजभक न्यायाची चचा केल्यानंिि ॲविस्टॉटल मािसांमािसामधील ियिहािांिील 
देिािघेिाि (reciprocity) लिांि घेि आहे. ह्या प्रकििाची सुरुिािच पायथागोविअन्स्या ‘जशास 
िसे’ ह्या न्याया्या टीकात्मक वििेचनाने ाालेली आहे आवि िो न्याय अपुिा आहे असें ॲविस्टॉटलने 
दशभविलें  आहे. त्यानंिि िो त्या काळी ग्रीक िाष्ट्रांि अध्स्ित्िांि असलेल्या ह्या न्यायाचे मनोिंजकवित्या 
वििेचन कििो. प्रमािात्मक प्रत्याघाि (Proportionate retaliation) ककिा सेिेची अदलाबदल हें 
समाजाचें बंधन असें मानलें  जािें. प्रमािात्मक कायदा विवनमयाचे वनयमन कििो आवि िेगिेगळ्या 
िस्िंुचे मूल्य वनवश्चि कििो. पैशामुळें  कुठल्याही गोटी ींचे मूल्यमापन आवि मूल्य वनदेशन कििां येऊ 
शकिे, आवि हा पैसा केिळ बाटभि पददिीच ियिहािांमदये कृिीि आििो. ह्या प्रकििाचा उपसंहाि 
न्याय्यिेचा एक गुि यहिून न्यायाचा वि्याशी असिाऱ्या संबंधाविषयीं कांही सामान्य शेिे मारुन– 
केलेला आहे. 

 
काहंी मािसाचंा न्यायाचवषयीचा दृष्टीकोन असा आहे, कीं सरळपिं िेवािघेवाि करिं म्हिजेच 

न्याय. हा पायथागोचरअन्सचा चसध्िान्त होता. त्याचंी न्याय्यतेची व्याख्या अशी होती की एखािा मनुष्ट्य 
िुसऱ्या मनुष्ट्याला जसं करतो, तसंच त्या िुसऱ्या मनुष्ट्याने पचहल्या मनुष्ट्याला केलं पाचहजे. [ह्यालाच ‘जशास 
तसं’ वकवा प्रत्याघात म्हितात. म्हिजेच अ ने ब ला जशी वागिूक चिली तशीच वागिूक जेव्हा ं ब अ ला िेतो तेव्हा ं त्याला प्रत्याघात असं 
म्हितात. प्रत्याघाताला कायिा वकवा क्रमचनरपेक् चनयम (Commutative Law) हा चवतरिात्मक वकवा पचरमाजसक न्यायाहून वेगळा आहे तो असा 
:- आपि अगोिर पाचहल्याप्रमािे चवतरिात्मक न्याय हा गुिोत्तर प्रमािा्या त्वानुसार अंमलात आिला जातो. पचरमाजसक न्याय हा आंचकक 
प्रमािावरहुकूम अंमलातं आिला जातो. परंतु क्रमचनरपेक् न्यायामध्ये िोन्ही प्रमािे अंमलात आिली जातात. उिा. अगोिर आपि वस्तू आचि 
व्यस्क्तंची गुिोत्तराने (geometrically) तुलना करतो. म्हिजेच ज्याप्रमािे गवंड्याचं चाभंाराची जसं गुिोत्तर असतं तसेच बुटॉां् या संख्येचे घराशी, 
त्यानंतर चाभंाराला आपि घर िेतो. त्यामुळं िोन्ही पक्ाचंी स्स्थती असमान होते, त्यानंतर त्या घराशी सममूल्यत्त्व िशसचविारी बुटॉाचंी संख्या त्या 
चाभंाराकडून काढून घेऊन, ती गवंड्याला िेतो आचि ह्याप्रमािे आपि आंचकक प्रमािानुसार समता पुनःस्थाचपत करतो.] अशाप्रकारं 
सरळपिं केली जािारी िेवािघेवाि ही चवतरिात्मक न्यायाशी वकवा पचरमाजसक न्यायाशी अचजबात 
अनरूप नाही. तरी सुध्िा काहंी मािसं रॅडॅमॅन्थस्या चनयमाचा प्रमाि म्हिून उतारा िेऊन अशी 
िेवािघेवाि म्हिजे पचरमाजसक न्याय हं चसध्ि करून िाखचवतात. 

 
“जशी करिी तशी भरिी ह्या न्यायाने स्वतः्या करिीप्रमािं जर का ंएखा्य ा मनुष्ट्याला भोगावं 

लागलं, तरच सम्यक् न्यायाची अंमलबजाविी होऊं शकेल.” 
 
कारि बऱ्याचशा बाबतीत होिारी िेवािघेवाि आचि न्याय ह्यातं बरीच तिावत असते. उिा, 

एखा्य ा वचरष्ठ अचधकाऱ्याने आपल्या हाताखाल्या नोकराला थप्पड मारली म्हिून त्या नोकराने त्याला 
थप्पड मारून चालिार नाही; आचि एखा्य ा मनुष्ट्याने अचधकाऱ्याला मारलं, म्हिून त्या अचधकाऱ्याने 
त्याला उलटॉ मार िेऊन चालिार नाहंी. परंतु चशस्त राखण्या्या दृष्टीने त्या मनुष्ट्याला अचधक चशक्ा होिे 
न्यायाचे ठरेल. चशवाय ते कृत्य िुसऱ्या पक्ा्या संमतीने झाले का ं त्या्या संमत्तीचशवाय घडले ह्यामध्ये 
जमीन अस्मानाचा िरक आहे.  [म्हिजेच शध िशः त्याचा अथस “ते कृत्य स्वदस््छक होते; की अनदस््छक होते” असा होतो.] परंतु 
कामकाजा्या वकवा सेवे् या आिान प्रिानामध्ये (inter change) चवचनमया्या स्वुवपातंील न्याय हा 
समाजाला एक्र  साभंाळिारा एक धागािोरा असतो; म्हिजेच हा चवचनमय समते्या आधाराुारे होत 
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नसून प्रमािबध्िते्या आधाराने होत असतो. आचि कुठल्याही राष्ट्रा्या राज्यव्यवस्थेचे खरेखुरे अस्स्तत्व 
ह्याच प्रमािात्मक चवचनमयावर अवलंबनू असतं; कारि अचनष्ट गोष्टींची परतिेड अचनष्ट गोष्टीनीच करायला 
हवी असा हक्क मािसं प्रचतपािन करत असतात आचि असे जर का त्यानंा करता ं आले नाहंी तर त्यांचे 
स्वातंत्र्य धोक्यात आले असे त्यानंा वाटॉते त्याचप्रमािे चागंल्या गोष्टींची परतिेड ते चागंल्या गोष्टींनीच 
करण्याचा प्रयत्न करतात; कारि असे जर का ंझाले नाही तर परस्पर चवचनमय होिेच शक्य नाही. आचि 
अशा प्रकार्या परस्पर चवचनमयामुळेच समाजामध्ये त्यानंा एक्र  बाधंले [म्हिजे कतसव्यबध्ि केले जाते.] जाते 
आचि ह्याच कारिामुळे ईश्वरी अनुग्रहासाठी आपि सावसजचनक चठकािी पचव्र स्थाने बाधंत असतो, 
त्यामुळे त्यानंा जे काही ईश्वरी अनुग्रहाने चमळते, त्याची ियाळू बुध्िीने परतिेड करण्याची आठवि होत 
असते, आचि हेच परोपकारबुध्िी वकवा कृपाळूपिाचे लक्ि आहे; कारि स्वतःला इतरानंी केलेल्या 
मितीची परतिेड करिे एवढेच आपले कतसव्य नाही, तर िुसऱ्या वळेी आपि स्वतः िुसऱ्याला मित 
करण्यात पुढाकार घेतला पाचहजे. 

 
आता प्रमािात्मक िेवािघेवाि [प्रमािात्मक िेवाि घेवािी्या स्वुवपाचे, ॲचरस्टॉटटॉलचे स्पष्टपिे चववरि केलेले नाही. 

परंतु ते पुढीलप्रमािे असावे असे वाटॉते :– समजा अ आचि ब हे वेगवेगळ्या व्यवसायामधील काम करिारे कायसकते आहेत आचि त्यामुळे 
चनयमावरहुकूम त्या िोघाचंी चवशषे योग्यतेची शे्रिी वेगवेगळी असेल म्हिून त्यां् या उत्पाचित वस्तंूचे मूल्य सुध्िा असमान असेल, म्हिजेच– 
(ॲचरस्टॉटटॉलने जरी उघडपिे येथे ‘वळेेची’ समस्या येथे माडंली नसली तरी) जर का ंअ = क्, ब असेल तर ‘क’ (म्हिजे एका तासात अ ने केलेले 
काम) हे ‘ड’ ्या (म्हिजे ब ने एका तासात केलेले काम) क् पटॉ असेल, तेव्हा अ ला जर का ंक्–ड चमळाले आचि ब ला जर का–ंक चमळाला तर 
योग्य िेवािघेवाि होऊ शकेल. म्हिजेच अ ने एका तासातं चनमनि केलेल्या वस्तू जर का ंब ला चिल्या आचि ब ने क् तासातं चनमनि केलेल्या वस्तू 
जर का ंअ ला चिल्या तरच तो योग्य चवचनमय होऊं शकेल.] ही किससंयोगाने  

 

 
 
[खालील आकृचत आपिास किससंयोग म्हिजे काय हे स्पष्ट करून िेऊ शकेल. व्यापारी व्यवहारामंध्ये अ हा क ्या एवढे ड चे घटॉक 

घेतो, आचि त्याबिली ब हा क ला घेतो. आता हे सममूल्यत्त्व एकतर सरळ वाटॉसर पध्ितीने होते वकवा सवससामान्य प्रमािानुसार म्हिजे पदशाुारे 
होते. “मुल्ये” (value) आचि त्यां् याशी संबंधीत असिाऱ्या इतर चवषयासंाठी अयायासकाला अथस शास्त्रा्या काही मौचलक गं्रथाचें ज्ञान असिे 
आवश्यक आहे. ॲचरस्टॉटटॉल आपल्या (politics) ह्या गं्रथात (I, III) मागिी (demand) आचि मूल्य ह्या िरम्यान असिारा संबधं चवचारात घेत 
आहे.] (diagonal conjunction) अंमलात आिली जाते. उिा. समजा अ हा एक गवडंी आहे, ब हा एक 
चाभंार आहे, तसेच क हे एक घर आहे आचि ड हा एक बटूॉ आहे असे समजा [अगोिर आपि (३ऱ्या प्रकरिामध्ये) 
अ/ब = क/ड हा चवतरिात्मक न्यायाचा चनयम चवचारात घेतला होता, आचि चवतरि हे अ आचि क, तसेच ब आचि ड ह्या चवमुख (opposite) 
वकवा अनुुवप (corresponding) व्यंजकाचें संयोजन करून स्पष्ट केले होते येथे आपल्याजवळ त्याच व्यंजकाचंी जोडी आहे. त्याचंा क्रमही 
पचहल्याप्रमािे एकमेकां् या चवुवध्ि माडंलेला आहे. परंतु त्याचंी िेवािघेवाि मा्र  अ चे ड शी आचि ब चे क शी संयोजन कुवनच व्यक्त केली 
जाईल. ह्यालाच किससंयोग वकवा छेि संयोग (cross-conjunction) असे म्हितात म्हिजेच (वर आकृचतमध्ये िशसचवल्याप्रमािे) अ कडून ड कडे 
आचि ब कडून क कडे किसरेषा काढल्याने हा संयोग िशसचवता येईल.] तेव्हा. त्या िोघामंधील चवचनमयाचवषयी सवससामान्यतः 
अशी अपेक्ा असते की चाभंाराने मेहनत करून चनमनि केलेल्या उत्पाचित वस्तूचा काहंी भाग जर का ंत्या 
गवडं्याला चमळाला तर त्या गवडं्याने स्वतः्या मेहनतीने चनमनि केलेल्या उत्पािनाचा काही भाग त्या 
चाभंाराला चमळायलाच हवा. आता त्या िोहों्या उत्पाचित वस्तूमधील प्रमािात्मक समता जर का ंप्रथम 
प्रस्थाचपत केली आचि नंतर व्युत्क्रमीभवन घडले (reciprocation), घडले तरच प्रत्यक्ातं अपेचक्त 
िलचनष्ट्पचत्त साध्य झालेली  चिसून येईल; [म्हिजेच िोन उत्पाचित वस्तंू्या घटॉकाचें सापेक् मूल्य अगोिर चनचित करायला हवे. 
म्हिजेच (सध्या चिसते त्याप्रमािे) एखा्य ा चाभंारा्या संप्राप्त कामाइतके एखा्य ा गवंड्याचे चकती प्रमािात काम होते हे प्रथम ठरचवले पाचहजे, 
म्हिजेच िोहों्या चवकाऊ मालाची वकमत अगोिर ठरचवली पाचहजे; त्यानंतर ते एकमेकां् या वस्तू्या मूल्यानूसार ुवपये मोजून परस्पर चवचनमय 
करतात. समजा एक घर हे क् बटूॉां् या वकमतीएवढे आहे. तेव्हा आपली चारपिे ही पुढीलप्रमािे असतील. 
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आचि छेि-संयोग हा अ + क्ड. आचि ब + क अशा बेरजा िेतो. आचि ह्या बेरजा पचहल्या िोन पिाबंरोबर आंचकक प्रमािामध्येच (पहा ४्या 
प्रकरिातंील १ली तळटॉीप) आहेत. म्हिजेच प्रत्येक जोडीमधील िरक सारखाच आहे, गवंडी आचि चाभंार ह्या िोषामंध्ये चवचनमय झाल्यामुळे 
त्यां् या अगोिर्या स्स्थतीपेक्ा ंत्याचंी चवचनमयानंतरची स्स्थती सारख्याच पचरमािाने सुधारली आहे, ह्याचें आपिासं िुसरे सोपे उिाहरिही िेता 
येईल. उिा. समजा िोन खोल्यां् या घराची वकमत २०,००० ुवपये आहे आचि बुटॉां् या जोडीची वकमत समजा २० ुवपये आहे. तर त्या गवंड्याने 
बाधंलेले घर चाभंाराला िेऊन त्याब्दलल १००० बुटॉां् या जोड्या घेतल्या पाचहजेत. 
 
वस्तंूचे मूल्य ठरचविे म्हिजे समता प्रस्थाचपत करिे होय. कारि प्रत्यक्ात त्याचा अथस असा होतो की, एखा्य ा वस्तंूचे पचरिाम चकती प्रमािातं, 
िुसऱ्या वस्तंू्या संप्राप्त पचरमािाबरोबर होऊ शकेल हे कळू शकते. ह्यालाच प्रमािात्मक समता म्हितात, कारि प्रत्यक्ात आपिासं असे चिसून 
येईल चक, “कामाचा चवचनमय चकती गुिोत्तराने करायला हवा की जेिेकरून कामगारामंध्ये योग्य गुिोत्तर राखता ंयेऊ शकेल?” हा प्रश्न आपिासं 
चनचित करण्याची आवश्यकता भासते.] परंतु असे जर का केले गेले नाही तर तो सौिा वकवा व्यवहार हा योग्य वकवा 
परस्परसमान नाही, आचि व्यावहाचरक िेवािघेवाि त्यामुळे पुढे चालू राहात नाही. कारि वास्तचवकतः 
एखा्य ा पक्ा्या उत्पाचित वस्तूचे मूल्य हे िुसऱ्या पक्ां् या उत्पाचित वस्तू्या मूल्याहून अचधक असू शकते, 
म्हिून त्याबाबतीत त्या वस्तंूचे सममूल्य्व प्रस्थाचपत केले पाचहजे (वकवा समाईक प्रमाि मूल्यांु ारे त्या 
वस्तंूची वकमत ठरचवली पाचहजे.) 

 
आचि अगिी हेच इतर कला आचि व्यवसायामध्ये सुध्िा [वास्तुशास्त्र आचि चाभंारा्या कलेप्रमािे.] सारखेच 

लागू पडते, कारि त्यामधील चनष्ट्क्रीय घटॉक (अशील वकवा ग्राहक) ज्या प्रमाि-िजननुसार आचि ज्या 
प्रकारे त्या चन्मतीचे ग्रहि करतो, त्या प्रमाि आचि िजननुसार आचि त्याप्रकारे सक्रीय घटॉकानंी 
(कलावतं वकवा चनमनता) वस्तंूची चन्मती आचि ग्रहि केले नसते, तर त्या कला आचि व्यवसायाचें 
अस्स्तत्व केव्हाचं नाचहसे झाले असते. [हा पचर्छेि मूळ गं्रथामध्यं ४ ्या प्रकरिातं सुध्िा ंआलेला होता. परंतु तेथे त्याला काहंी 
खास अथस नाहंी. परंतु येथं जरा का ंतो यथाथस असेल, तर “सचक्रय घटॉक” आचि “चनस्ष्ट्क्रय घटॉक” ह्या शध िाचंा अथस अनुक्रमे चनमनता आचि ग्राहक 
असा होतो. परंतु जॅकसन्या म्हिण्याप्रमािं, “जर चनष्ट्क्रीय घटॉकाने सक्रीय घटॉकां् या उत्पाचित वस्तंू्या प्रमाि िजननुरूप आपल्या वस्तंूचं 
उत्पािन केलं आचि सक्रीय घटॉकाने सुध्िा ंचनस्ष्ट्क्रय घटॉकाप्रमािंच त्याच प्रमाििजननुरूप वस्तंूचं ग्रहि केलं तरच त्या चवचनमयामध्ये नीचतभ्रष्टता 
वकवा चबघाड होण्याची शक्यता कमी असते. येथं अथसशास्त्रातंील मागिी आचि पुरवठ्याचा चनयम लागू पडतो. 

 
आता ं ग्राहकाचा लाभाथस (Benefit) = चनमनत्याला पडिारी वकमत उिा. आता एखा्य ा चच्र ाची वकमत जर का ं शभंर ुवपये असेल, आचि ती 
वकमत योग्य असेल तर त्यामुळे ग्राहकाचा लाभाथसही साधला पाचहजे, आचि ज्या चच्र काराने मेहनत करून तं चच्र  काढले त्या्या मेहनतीचे 
चीजही झालं पाहीजे.] 

 
कारि िोन डटक्टॉरामंध्ये कधीही सेवचंे आिानप्रिान होत नाहंी, परंतु डटक्टॉर आचि शतेकरी 

ह्यामध्यं आचि सामान्यतः वोगवोगळ्या व्यवसायातील मािसामंध्ये आचि असमान पा्र ता असिाऱ्या 
मािसामंध्ये परस्पर चवचनमय होऊ शकतो, तरीसुध्िा ं ह्याबाबतीत त्यानंा समसमान पातळीवर आिलंच 
पाचहजे (वकवा त्याचें मापन समाईक मानिंडाने केलं पाचहजे) [त्या चवचनमय करिाऱ्या मािसाचंी पा्र ता तसंच त्याचें काम 
ह्या िोहोंचे मूल्यमापन करायला हवं. परंतु पुढं पाहताचं आपिासं असं चिसत ंकी ह्या एकाच गोष्टी्या िोन बाजू आहेत. समाज त्या मािसाचें ज्या 
सापेक् मूल्यानें आकलन करतो तं मूल्य समाजाने ठरवनू चिलेल्या त्यां् या  कामा्या वकवा सेवे्या सापेक् मूल्याचे चनिशसन करतं. आचि हं त्यां् या 
चववचक्त कामा्या ठरचवलेल्या वकमतीुारे िशसचवलं जात.ं] म्हिून ज्या ज्या वस्तंूचा चवचनमय केला जातो त्या सवस वस्तंूची 
एका चवचशष्ट चरतीने तुलना करिं आवश्यक आहे, म्हिजेच त्या वस्तंूचे एका सवससामान्य मूल्यमापनामध्यं 
ुवपातंर करिं आवश्यक आहे. आचि ह्या आवश्यक गोष्टीची पू्त करण्यासाठी मािसानंी पदसा प्रचारातं 
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आिला; एका तऱ्हेने पदसा हं एक चवचनमयमाध्यम आहे, कारि त्यामुळे आपिासं कुठल्याही गोष्टींचे 
मूल्यमापन करता ं येऊ शकतं, आचि म्हिून पदशामुळं आपिासं चनरचनराळ्या गोष्टीं्या श्रेष्ठ वकवा कचनष्ठ 
मूल्याचें मापन करता ं येते. म्हिजेच एका घराशी वकवा कडधान्या्या संप्राप्त पचरमािाशी सममूल्यता 
िशसचविारी बूटॉाचंी संख्या चकती असावी हे आपिासं पदशामुळे समजूं शकतं. म्हिून गवडंी (वकवा शतेकरी) 
हा चाभंाराशी जे गुिोत्तर िशसचवतो [आता ं येथं केवळ वेगवेगळ्या धं्य ातील एकाकंी वस्तंू्या (unit products) मूल्यामंधील िरक 
लक्ातं घेतला आहे का ं उत्पािनामध्यं खचस होिाऱ्या श्रमामंधील िरक लक्ातं घेतला आहे हं अचनचित आहे, वकवा ‘वेगवेगळ्या प्रकार्या 
उत्पािकानंा चनरचनराळी सामाचजक मूल्यं असून वेगवेगळे पुरस्कार चमळचवण्यास ते लायक असतात’ ही िुसरी संकल्पना प्रचारातं आिण्याचा 
प्रयत्न केला आहं हे ही अचनचित आहे.], त्याच गुिोत्तरामध्यं अमुक अमुक बुटॉां् या संख्येने एका घराबरोबर (वकवा 
धान्या्या संप्राप्त पचरमािाबरोबर) सममूल्यत्व िशसचवलं पाचहजे, कारि ह्या अन्योन्य प्रमािाचशवाय 
चवचनमय होिं व खरा सहयोग जमून येिं अचजबात शक्य नाहंी; आचि एका अथनने ज्या के्रयवस्तंूचा 
(commodities) चवचनमय करिं आवश्यक आहे त्या वस्तू परस्परसमान झाल्याचशवाय ह्या िेवािघेवािीची 
अंमलबजाविी होिं सुध्िा ंअशक्य आहे. 

 
म्हिून अगोिर म्हटॉल्याप्रमािं सवस के्रयवस्तंूचे मूल्यमापन कुठल्या तरी एकाच सवससामान्य 

प्रमािाने होिं अत्यावश्यक आहे. आचि प्रत्यक्ातं हे प्रमाि म्हिजे मागिी होय आचि ह्या मागिीमुळं सवस 
काहंी एक्र  चमळूनजुळून येऊं शकतं, कारि मािसां् या गरजाच जर कां नष्ट झाल्या वकवा त्यां् या गरजा 
जर का ं कमी झाल्या, तर परस्पर चवचनमय होिं कधीही शक्य नाहंी, वकवा जर का ं तो झालाच तर 
वगेवगेळ्या मागनने होईल. परंतु मािसां् या मागिीचे पारंम्पाचरक प्रचतचनचधत्व नेहमी पदशानेच केलेलं आहे; 
आचि ह्याच कारिामुळे पदशाला (Nomisma) वकवा (ुवढ चलन) असे म्हितात. कारि पदशाचे अस्स्तत्व 
चनसगसतः नसून पारंम्पाचरक रूढीने (by Custom) आलेलं असतं. आचि संकल्पशक्तीनुसार त्यातं बिल 
घडचवता ंयेतो वकवा तो र्दलही करता ंयेऊ शकतो. [म्हिजे राज्यसंस्थे्या इ्छेनुसार पदशाची वकमत वाढवतां येऊं शकते, वकवा 
पदशाचं अवमूल्यन करता येऊं शकत ंवकवा रूढ चलन र्दलही करता ंयेऊं शकत.ं]  

 
म्हिून जेव्हा ं (वकमती्या जुळवाजुळवीने) उत्पाचित वस्तंूचे समीकरि केले जाते (equaled) 

तेव्हाचं अन्योन्य प्रमाि कृतीत येऊ शकते, त्यामुळे शतेकऱ्याचे चाभंाराशी जे गुिोत्तर असते [उिा. शतेकरी जर 
का ं चाभंारापेक्ा िुप्पटॉीने चागंला मनुष्ट्य असेल आचि त्या िोघामधील व्यवहारामध्ये, जर का ं न्याया्या सावसच्र क चनयमाचंी अम्मलबजाविी 
व्हायला हवी असेल आचि त्याचंा सापेक् िजन जर का तसाच अपचरवतसनशील राखायला हवा असेल तर त्या िोघामंधील चवचनमयामध्ये त्या 
शतेकऱ्या्या उत्पाचित वस्तंू्या काहंी चववचक्त प्रमािाब्दलल त्या चाभंाराने आपल्या स्वतः्या उत्पाचित वस्तू त्याला िुप्पटॉीने चिल्या पाचहजेत. 
तेव्हा अनिधधान्याची आचि बटूॉाचंी वकमत अशा चरतीने समायोचजत करायला हवी, की एक मि धान्याची वकमत जर का ं१०० ुवपये असेल आचि तीन 
बुटॉां् या जोड्या सुध्िा ं जर का ं त्याच वकमतीला चवकल्या जात असतील, तर तीन बुटॉां् या जोड्या ह्या १ मिा्या ध्यानापेक्ा ं िुप्पटॉीने श्रम 
िशसचवतात. ॲचरस्टॉटटॉल बटूॉ आचि धान्य ह्या िरम्यानचे गुिोत्तर मोघमपिे िशसचवत आहे, परंतु त्याचें मूल्य हे सापेक्तः सारखेच असल्याने तसेच 
त्याचंा सापेक्आकार, वजन आचि वस्तंूची संख्या ही अकस्ल्पत (accidentad) असल्याने, (उिा. धान्य हे आपि मापाने वकवा वजनाने मोजू 
शकतो), आपले संकस्ल्पत गुिोत्तर हे िक्त श्रमा्या पचरमािामधील गुिोत्तर असू शकते. परंतु ह्या पचरमािाचे मापन कालमानानुसार झाले 
पाचहजे हे तो सागंावयाचे गाळतो. त्याचप्रमािे मािसां् या सापेक् पा्र तेचे मूल्यमापन कसे करावे ह्याचाही त्याने उल्लेख केलेला नाही. परंतु जे जे 
काहंी आवश्यक आहे ते त्याने ३ ऱ्या प्रकरिातं साचंगतले आहे. (माग्या ७० पानावरील चौथी तळटॉीप सुध्िा ं पहा). तेच गुिोत्तर 
शतेकऱ्या्या उत्पाचित वस्तूचे चाभंारा्या उत्पाचित वस्तंूशी राहाते आचि जेव्हा ते आपापल्या वस्तंूची 
िेवािघेवाि करतात, तेव्हा त्यानंा आपापल्या वस्तूचे ुवपातंर एका चवचशष्ट प्रमािामध्येच करता आले 
पाचहजे, नाहीतर िोहोपदकी एका पक्ालाच िोन्ही िायिे प्राप्त होऊन बसतील [म्हिजेच त्या पक्ा्या शे्रष्ठतेची पुन्हा 
एकिा गिना केली गेली तर, आता वरील तळटॉीप नं.२ ध्यानातं घेता, त्याची (म्हिजे शतेकऱ्याची) िुसऱ्या पक्ावरील (म्हिजे चाभंारावरची) 
शे्रष्ठता – ही आपि जेव्हा एकमि धान्य = ३ बुटॉां् या जोड्या करून त्याचंी वकमत प्रस्थाचपत केली.– तेव्हाच आपि ध्यानातं घेतली होती :- हा 
एका अर्धी शतेकराचंा न्याय िायिाच म्हिायला हवा. परंतु परस्पर चवचनमय करते वेळी जर का शतेकऱ्याने २५ ुवपयां् या धान्याब्दलल ५० ुवपयाचें 
बटूॉ माचगतले तर ती अन्याय आचि अप्रामाचिक िेवािघेवाि होईल. केवळ आपली गुिवत्ता ही चाभंाराहून िुप्पटॉीने शे्रष्ठ आहे म्हिून त्याने जर का ं
वरीलप्रमािे मागिी केलीच आचि तो असमान चवचनमय जर का झालाच, तर त्यामुळे त्याला अचतरेकी प्रमािातं िायिा होईल आचि चततक्याच 
प्रमािातं िुसऱ्या पक्ाला तोटॉा होईल. उिा.- मला तुम्हालंा १० ुवपये अचधक ्य ायला हवे होते म्हिजे आता माझ्याजवळ १० ुवपये जास्त आहेत 
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आचि तुम्याजवळ िहा ुवपये कमी आहेत. म्हिजे ह्या िहा ुवपयां् या िोन नोटॉा हा माझा िुहेरी िायिा आहे, म्हिजे चवचनमया्या संिभनत मी 
तुम्यापेक्ा िुपटॉीने सरस आहे.] परंतु जोपयंत त्यां् या चवकाऊ वस्तू त्यां् याजवळच असतात [ॲचरस्टॉटटॉलला जं काही 
म्हिावयाचे आहे. त्याचे स्पष्टीकरि ९ व्या पुस्तकातंील १ ल्या प्रकरिाचासंिभस घेऊन करता येऊ शकेल. त्या प्रकरिामंध्ये ॲचरस्टॉटटॉलचे अनुमान 
असे आहे की, ‘वस्तू घेिाऱ्या मनुष्ट्याने वस्तू घेतल्यानंतर चतची योग्य वकमत न करतां वस्तू घ्याय्या अगोिर चतची योग्य वकमत करायला हवी’, 
तेव्हा ंह्या प्रकरिातंील ॲचरस्टॉटटॉल्या चवचारावंरून असं चिसते की मािसानंी आपल्या वस्तंूचा चवचनमय याहस््छक प्रमािातं करतां कामा नये 
आचि जर का ंकेलाच तर नंतर त्याचा प्रमािात्मक चहशोब करतां कामा नये. कारि त्यामुळे प्रत्येकजि आपल्या िेऊन टॉाकलेल्या वस्तूचे मूल्य 
चवनाकारि मोठे ठरवेल आचि चमळत असलेल्या वस्तंूचे मूल्य चवनाकारि कमी ठरवेल. आचि ह्या बाबतीत होिारी कुठलीही तडजोड ही 
प्रत्येका्या खोटेॉ बोलण्या्या शस्क्तनुसार चनचित होऊ शकेल. आचि एका पक्ाला िुसऱ्या पक्ापेक्ा िोन्ही अचतरेकी िायिे होतील, म्हिून त्याला 
जं काही चमळते ते सुविसमध्याहून जास्त प्रमािातं चमळते आचि िुसऱ्या पक्ाला सुविसमध्याहून कमी प्रमािातं चमळते आचि यथायोग्य आचि 
प्रामाचिक असिारी एकमेव पध्िती म्हिजे प्रत्येकाने स्वतः्या तसंच िुसऱ्या्या वस्तंूचे चवचनमया अगोिरच स्वतःहून मूल्य चनचित करिे आचि 
त्यानुसार जर का तडजोडीचा करार शक्य असेल तर करिे.] तोपयंत ते परस्परसमान असतात, आचि त्यामुळे त्यानंा 
एकमेकाबरोबर संगमन घडवनू आिता येऊ शकते. कारि त्या्याबाबतीत ह्या अथनने समता प्रस्थाचपत 
करता येऊ शकते. समजा अ = शतेकरी, आचि क = त्या शतेकऱ्याने चनमनि केलेले धान्य ब = चाभंार, ड 
= क बरोबर सममूल्यत्व िशसचविाऱ्या चाभंारा्या उत्पाचित वस्तू, आता त्या िोघामंधील चवचनमयामध्ये 
अशा चरतीने अन्योन्य प्रमािे (reciprocal proportion) अंमलातं आििे जर का ं अशक्य झाले, तर त्या 
िोघामध्ये सहयोजन चनमनि होिे अचजबात शक्य नाही. 

 
आता आपली मागिी वकवा गरज (need) हा एकमेव मानिंड समाजामधील अशा सहयोजनाला 

एक्र  धरून ठेवत असतो, हे आपिासं पुढील वस्तुस्स्थतीवरून चिसून येते :- जेव्हा ंपरस्पर चवचनमयात्मक 
सेवसेाठी िोन्ही पक्ाकंडून मागिी (demand) नसते वकवा चनिान एका पक्ाकडून तरी नसते, तेव्हा ंत्या 
िोहोंमध्ये कुठल्याही प्रकारची िेवाि-घेवाि होत नाही. (म्हिजेच एखा्य ा मनुष्ट्याजवळ एखािी गोष्ट 
असतानंा त्या गोष्टीची जेव्हा ंिुसऱ्या एखा्य ा मनुष्ट्याला आवश्यकता भासते, तेव्हाचं चवचनमय होऊ शकतो. 
उिा.- एखािे राष्ट्र म्य ा्या बिली धान्य चनयनत करण्यासाठी लाकानंा परवाना िेते) [ह्या कंसात चिलेल्या 
वाक्याला िारसा अथस नाही. त्यामुळे हा मजकूर उगाचच घुसडला गेला असावा असा संशय घेिे गदर नाही. एका भाषातंरकाराने चनषेधात्मक 
मजकूर सुचचवला आहे, तो असा :- ‘ज्या प्रमािे ग्राहकाजवळ नसिाऱ्या गोष्टींची चनमनत्याला गरज भासली की, त्या िोहोमध्ये कसल्याही प्रकारचा 
चवचनमय होऊच शकत नाही. - उिा. एखा्य ा राष्ट्राला िाुवची गरज असते, पि िुसरे राष्ट्र िक्त धान्याचीच चनयनत कुंव शकते, त्यावेळी त्या 
िोहोमध्ये चवचनमय होिेच शक्य नाही. परंतु ह्या इथे आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचा कसलाही संबधं चिसत नाही.] म्हिून ही के्रयतेची 
(demand) चवषमता समानीकृत (equaliged) करिे आवश्यक आहे. [म्हिजेच प्रत्येक उत्पाचित वस्तूची वकमत 
पदशा्या स्वुवपातं केली पाचहजे म्हिजे मग आपिासं अमुक टॉन धान्याचा चवचनमय अमुक बॅरल स्व्हस्की्या बिली करता येऊ शकेल.] 

 
के्रयिस्िंू्या विवनमयामधील पैशाचें स्िाभाविक कायभ   
 

आता आपल्या भावी काळामध्ये चवचनमय करू शकण्याची गॅरंटॉी वकवा खातरीचे प्रमाि म्हिून पदसा 
उपयोगास येत असतो :- समजा आपिासं ह्या क्िी कसल्याही गोष्टीची गरज भासत नाही, परंतु पुढे जर 
का ं कधी काळी गरज उ भवलीच, तर त्यासाठी चवचनमय करण्याची खा्र ी मा्र  पदशामुळे येते, कारि 
आपिासं गरज असलेली वस्तू प्राप्त करण्यासाठी आपि ती पदशाुारे चवकत घेऊ शकतो अथनत इतर 
वस्तंुप्रमािे पदशा्या के्रयतेमध्ये सुध्िा सारखेच वृध्चिपतन (fluctuation) होत असते, कारि पदशाची 
क्रयशक्ती (purchasing power) ही वगेवगेळ्या वळेी कमी जास्त होत असते, तरी सुध्िा 
तुलनात्मकचरत्या तशी ती स्स्थरच असते. म्हिून सवस वस्तंू्या वकमती चनचित करिे हीच एकमेव योग्य 
गोष्ट आहे, ह्यामुळे चवचनमय घडिे चनचितपिे शक्य होईल आचि सहयोग संबधं सुध्िा नेहमी जुळून येिे 
शक्य होईल. तेव्हा पदसा हा वस्तंूना समपचरमेय (Commensurable) करिारे एक मान प्रमाि (measure) 
म्हिून उपयोगास येतो आचि त्यामुळे त्या वस्तंूचे ुवपातंर परस्परसमान पचरमािामध्ये करता येऊ शकते 
आता जर का परस्परचवचनमय होऊ शकला नाही, तर सहयोगसंबधं सुध्िा घडून येिे शक्य नाही, आचि 
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समानतेचशवाय परस्परचवचनमय घडून येिे शक्य नाही आचि समपचरमेयते चशवाय समानता प्रस्थाचपत होिे 
शक्य नाही. म्हिून अशा तऱ्हेने अत्यंत चभनिधचभनिध गोष्टी अस्स्तत्वातं असल्यामुळे त्यानंा खऱ्या अथनने 
समपचरमेय होता येिे जरी शक्य नसले, तरी सुध्िा व्यवहायस कारिाकंचरता आपली के्रयता हीच एक पुरेसे 
अचूक असे सवससामान्य मानप्रमाि पुरचवते म्हिून अशा चवचनमयामध्ये सामान्यतः एकमेव मानिंड असायला 
हवा, आचि त्याचंा आपि सामान्यतः एकमान्यतेने स्वीकार करायला हवा. (आचि ह्याच कारिामुळे त्याला 
Nomisms वकवा ुवढ चलन असे म्हितात), कारि असा मानिंड सवस गोष्टींना समपचरमेय बनचवतो, म्हिून 
सवस गोष्टी पदशाने मोजता येऊ शकतात. समजा अ हे एक घर आहे, ब हे िहा ुवपये [मूल गं्रथातं ुवपयां् या जवजी 

minae हे ग्रीक चलन योचजलेले आहे. ग्रीक धनद्रव्यासंबंधी Smithi Dictionery of Antiquites मधील चनयमावली आचि कोष्टक पहा.] आहेत, 
आचि क हा पलंग आहे. आता घराची वकमत पाच ुवपये आचि पलंगाची वकमत १ ुवपया असे गृहीत 
धरल्यानंतर अ = ब/२ आचि क = ब/१० असे चसध्ि होते. ह्यावरून आता चकती पलंग एका घराबरोबर 
समान आहेत हे – म्हिजे पाचं पलंग एका घराबरोबर परस्परसमान आहेत – हे स्पष्ट होते तेव्हा ं पदसा 
अस्स्तत्वातं येण्याअगोिर अशाच चरतीने चवचनमय मान (rate of exhange) प्रत्यक्ातं ठरचवले जात असे हे 
अगिी उघड आहे. तेव्हा ंतुम्ही एका घरा्या बिली पाचं पलंग चिले काय वकवा पाचं पलंगाचे मूल्य मोजले 
काय; ह्यातं प्रत्यक्ातं काहंीच िरक पडत नाही. 

 
आिां न्याय यहिजे काय हें आपि ठामपिे सांगू शकिो. 
 

तेव्हा ं आता ं आपि न्याय आचि अन्याय म्हिजे काय हं तास्त्वकदृष्ट्ट्या सचवस्तरपिं साचंगतले. 
आता ं आपि केलेल्या अंगीकृत व्याख्येप्रमािे, न्याय आचरि हं अन्याय करिं आचि अन्याय भोगिं 
ह्यामधील सुविसमध्य आहे, अन्याय करिारा मनुष्ट्य हा त्या्या योग्यतेहून अचतरेकी प्रमािातं एखािी गोष्ट 
चमळचवत असतो, आचि अन्याय सोसिाऱ्या मनुष्ट्याला त्या्या खऱ्या योग्यतेहून अत्यल्प प्रमािातं त्या गोष्टी 
चमळत असतात. आचि न्याय ही तर सुविसमध्याचं अनुष्ठान अनुसरण्याची तऱ्हा आहे, परंतु आतापंयंत विसन 
केलेल्या इतर स गुिापं्रमािे तं एकाच प्रकार्या सुविसमध्याचं अनुष्ठान नव्हे, कारि इतर स गुिापं्रमािं 
आचि अन्यायाप्रमािं न्यायाचा संबंध अचतरेकी टॉोकाशंी नसून, न्यायाचा संबंध सुविसमध्याशीच असतो. [न्याय 
हा ज्या सुविसमध्याचं अनुसंधान धरतो, (म्हिजे न्याय गोष्टींचं, वकवा चहतकारक गोष्टींमधील योग्य चहस्सा), तो सुविसमध्य—अचतरेकी जास्त आचि 
अत्यल्प—ह्या िोन अग्रवती टॉोकां् या िरम्यानचा असतो. इथपयंत न्याय हा इतर स गुिासंारखाच आहे; परंतु इतर स गुिां् या के््र ामध्यं ह्या 
िोन परमाववधची चनवड ही वेगवेगळ्या आचि चवुवध्ि स्वभावा्या व्यस्क्तंकडून केली जाते. उिा. अचवचारी साहस आचि भेकडपिा िशसचविाऱ्या 
व्यक्ती ह्या चभनिध आचि चवुवध्ि स्वभावा्या असतात. परंतु येथं अचतरेकी प्रमािातं चनवड करिारी व्यक्ती आचि अत्यल्प प्रमािातं चनवड करिारी 
व्यक्ती एकच असते. म्हिजे अचतरेकी प्रमािातं स्वतःकचरता वकवा चम्र ाकंचरतां, आचि अत्यल्प प्रमािातं आपल्या श्र ूकचरता.ं ह्याचाच अथस असा 
कीं, इतर स गुि हं िोन अचतरेकी टॉोकामंधील मध्यावस्थेतील चचत्तप्रवृचत्त असतात. उिा. धदयस हा स गुि अचवचारी साहस आचि भेकडपिा ह्या 
िोन अचतरेकी टॉोकामंधील सुविसमध्य आहे; परंतु अन्यपक्ी न्याय हा िोन अचतरेकी टॉोकामंधील सुविसमध्य नाहंी, परंतु न्यायाचं उ्ेदलश हाच अचतरेक 
आचि न्यनूता ह्यामधील सुविसमध्य आहे. (पहा, पुस्तक िुसरं, सहावे प्रकरि).] त्याचप्रमािं न्याय हा अशा प्रकारचा स्वभावधमस 
आहे, कीं ज्यामुळं एखा्य ाने चवचारचवमशस करून केलेल्या पसंतीनुसार न्याय्य गोष्टी करण्याकडे त्या 
मनुष्ट्याची मनःप्रवृचत्त झुकते असं म्हटॉले जातं, तसंच एखा्य ा मनुष्ट्याला काहंी गोष्टींची वाटंॉिी त्यावळेी 
त्या्या स्वतःमध्ये आचि त्या्या शजेाऱ्यामध्यं करावयाची असते वकवा इतर िोन गृहस्थामंध्ये करावयाची 
असते, त्यावळेी त्याला स्वतःला त्या गोष्टी अचतरेकी प्रमािातं जशा चमळतां कामा ं नयेत, तसंच त्या्या 
शजेाऱ्यालाही त्या गोष्टी अत्यल्प प्रमािातं चमळतां कामा ं नयेत हं जसे इष्ट (desirable) आहे तसंच ह्या 
उलटॉ स्वतःला अत्यल्प प्रमािातं ठेवनू, शजेाऱ्याला त्या गोष्टी अचतरेकी प्रमािातं िेऊन टॉाकिं हं घातक 
(harmful) आहे, म्हिून प्रत्येकाला त्या्या योग्यतेनुसार प्रमािात्मक समसमान वांटॉिी करून चिल्यामुळं 
प्रत्येकाला न्याय आचि समान चहस्सा चमळंू शकेल. आचि ह्याप्रमािे जेव्हा ं त्याला िोन वेगवगेळ्या 
मािसामंध्ये त्या गोष्टींची वाटंॉिी करावयाची असते, तेव्हा ं सुध्िा ं तो ह्याच चनयमाचे अनुसरि करेल. 



 

विषयानुक्रमविका 

ह्याउलटॉ अन्यायाचा संबंध सुध्िा ं ह्याचप्रमािं अन्यायतेशी येत असतो, आचि अन्या्य प्रमाि हे नेहमी 
असमान प्रमाि असते, म्हिजेच अन्यायता हं एखा्य ा लाभकारक वकवा हाचनकारक गोष्टींचे अचतरंकी 
वकवा न्यनू प्रमािात अयोग्य चवभाजन होय. म्हिून अन्याय हा एका अथनने अचतरेकही असतो आचि 
अभावही असतो, कारि अन्याय हा अचतरेक आचि अभावापासूनच उ भवत असतोः म्हिजेच सामान्यतः 
म्हिावयाचे झाल्यास अन्यायी मनुष्ट्या्या स्वतः्या बाबतीत लाभकारक गोष्टींचा अचतरेक आचि 
हाचनकारक गोष्टींचा अभाव आढळून येत असतो; आचि इतरां् या बाबतीत िलचनष्ट्पचत्त जरी संपूिसतः 
सारखीच असली तरी सुध्िा त्या असमानतेचे पचरस्स्थतीनुसारच प्रमािाबाहेर चवचलन होत असते. 

 
केलेल्या अन्यायी कमन्या िोन्ही बाजंूकडे पाहावयास गेल्यास, अन्याय सोसिारा मनुष्ट्य हा 

अन्याय करिाऱ्या मनुष्ट्यापेक्ा कमी सिोष असतो. 
 
तेव्हा सवससामान्यतः न्याय आचि अन्यायाचे स्वरूप पाहू जाता, तसंच न्याय्यतेचे आचि अन्याय्यतेचे 

स्वरूप पाहू जाता, हे केलेले चववचेन पुरेसे आहे असे वाटॉते. 
 

☐ ☐ ☐ 



 

विषयानुक्रमविका 

प्रकिि सहािे 
 

िाजनीिीय न्याय आवि समधमी प्रकािचे न्याय – यहिजे आर्मथक न्याय   
[नदचतक न्याय ह्या चवषयाची चचन केल्यानंतर ॲचरस्टॉटटॉल राजनीतीय न्यायाची चचन करण्यास प्रारंभ करतो, आचि पुढे म्हितो की ‘ह्या 

न्याया्या मूलतत्त्वानुसार, म्हिावयाचे झाल्यास एखा्य ा मनुष्ट्याने जर का अन्यायी कृत्य केले तर तो मनुष्ट्य आवश्यक चरत्या नदचतकतः अन्यायी 
पुुवष असतोच असे नाही; कारि किाचचत त्याने चवचारचवमशस्त्मक उ्ेदलशाने (जे नदचतक कृत्य करतानंा आवश्यक आहे) ते कृत्य न करता, केवळ 
आवेशाने वकवा आवेगाने केले असण्याची शक्यता आपिासं वगळता येत नाही’ नीचतमते्तमध्ये पे्ररक हेतूकडे लक् चिले जाते परंतु सचवनय 
कायिेभगंामध्ये आपि िक्त घडलेल्या कृत्याकडे पाहात असतो तसेच झालेले नुकसान वकवा अन्याय लक्ातं घेत असतो.] 

 
हे प्रकिि थुडेमस्या िऱ्हेप्रमािे अस्पटी पिे वलवहले गेले आहे आवि त्यांचे उवद्दटी  ‘न्याय’ ह्या 

पदाचे  िेत्र – अगोदि ििभन केलेल्या न्यायापेिा – वनवश्चिपिे मयावदि कििे हे आहे. आिा आपि ह्या 
पाचिया पुस्िका्या दुसऱ्या भागाि पदापभि किि आहोि िेिहा आपल्यासमोि प्रन असा उभा आहे, की 
ियध्क्िगि अन्याय हा कला घडला जािो? हा प्रन न्याय आवि अन्याय हे ियध्क्िगि स्िभािधमभ 
असल्यामुळे त्यां्या स्िरूपािि थोडासा प्रकाश पाडि आहे पिंिु ह्या प्रनाचे उत्ति देण्याअगोदिच थोडेसे 
विषयान्िि केले गेलेले आहे. ॲविस्टॉटल्या मिे येथे एक गोटी  लिांि घेिे आियक आहे की आपि 
केिळ न्याय हा शब्दा्या शुदद अथानुसाि, न्यायाचे वििेचन किि आहोि यहिजेच सामावजक न्याय 
असेच आपि त्याचे ििभन किि आहोि, पिंिु कुटंुबामदये अध्स्ित्िांि असलेला लािविक न्याय आपि 
विचािांि घेि नांही न्याया्या स्िरूपांिि, उवचि ककिा सामावजक न्यायािि आवि लािविक स्िरूपा्या 
कौटंुवबक न्यायािि ॲविस्टॉटलने कांही खास शेिे मािलेले आढळिाि िि यहटल्याप्रमािे ह्या प्रकििांि 
कांही असे (मूळ ग्रीक गं्रथामदये( अप्रासंवगक उिािे (१ ला, २ िा आवि ३ िा पवि्छेद( आढळिाि की 
ज्यांचा मागचा पुढचा संदभभ स्पटी पिें प्रसंगोवचि नाही पिंिु ह्याचे खापि ॲविस्टॉटल्या माथ्यािि फोडिे 
वििकेसे यो य नाही. (ह्या संबंधी्या िळटीपा पहा( 

 
आता प्रत्यक्ातं एखािा मनुष्ट्य अन्यायी नसतानंा सुध्िा त्या्या हातून एखािे अन्याय्य कृत्य घडिे 

शक्य असते; म्हिून आपि स्वतःला असे चवचारले पाचहजे की, अशी कुठली अन्यायी कृत्ये तारतम्याने 
वगेळी अशी ओळखता येऊ शकतील, की ती कृत्ये केल्याने त्या मनुष्ट्याला िक्त एकाच स्वरूपा्या 
अन्यायाखाली चनचितपिे खरोखरच अन्यायी मनुष्ट्य ठरचवतां येऊ शकेल? – उिा. चोर वकवा व्यचभचारी 
वकवा लुटॉारू ह्यापदकी कुठल्या स्वुवपातं त्याला ठामपिं बसचवता ं येऊं शकेल? का ं हं चवभेिन कृत्या्या 
चवशषे प्रकारामंध्ये अतंभूसत नसतं असं किाचचत् आपिासं म्हिता येऊ शकेल कां? [म्हिजेच किाचचत आपिासं 
असं उत्तर ्य ावे लागेल कीं, ह्या कृत्यामंध्यं तसा कसलाही िरक नसतोच. कारि तं कृत्य करिाऱ्या मनुष्ट्या्या मानचसक अवस्थेमध्यंच तो िरक 
अंतभूसत असतो, त्या घडिाऱ्या चवचशष्ट कृत्यामंध्ये नव्हे, तेव्हा ंह्यामध्ये पे्ररक हेतूचा चनिसयात्मक मु्दला उत्पनिध होतो.] कारि उिा. एखा्य ा 
मनुष्ट्याला, आपि काय करत आहोत ह्याची पूिस जािीव असून सुध्िा ंतो एखा्य ा परस्त्रीबरोबर व्यचभचार 
करण्याची शक्यता असते. तरीसुध्िा ं तो हं कृत्य जािूनबुजून केलेल्या पसंतीनुसार किाचचत् करतही 
नसेल, परंतु केवळ वासनां् या अंमलाखाली त्या्या हातून तं कृत्य घडत असण्याची शक्यता असू शकेल; 
तेव्हा ंह्याबाबतीत त्याने जरी अन्याय्य िुष्ट्कृत्य केलेलं असलं, तरी सुध्िा ंतो अन्यायी मनुष्ट्य नसतो : उिा. 
एखािा मनुष्ट्य चोरी्या आरोपाखाली िोषी ठरत असला, तरी प्रत्यक्ातं तो चोर नसेलही; तसंच 
एखा्य ा्या हातून जरी व्यचभचार घडला तरी को व्यचभचारी पुुवष असेलच असं म्हिता ं येिार नाहंी 
................ आचि असंच इतर बाबतीत असतं. [ह्या पवि्छेदाचा पुढील चचेशी कसलाही संबंध नाहंी. ह्यासंबंधीची चचा ८ 
िया प्रकििािं होि आहे, यहिून जॅक्सन्या मिानुसाि त्याला ८ िया प्रकििाि टाकिें यो य पडेल.] 

 



 

विषयानुक्रमविका 

परस्परभावाचा न्यायाशी असिारा संबंध आपि अगोिरच स्पष्ट केलेला आहे. [हें िाक्य जॅकसन्या 
मिाप्रमािे १० िया प्रकििा्या सुरुिािीला टाकिे यो य होईल.] 

 
आिा ॲविस्टॉटल ‘िायनीिीय न्यायाची’ चचा किण्यास प्रािंभ किि आहे. 
 

परंतु आपिासं हं चवसरता ंकामा ंनयं, की ह्याक्िी आपल्या अन्वेषिाचा चवषय हा चनरपेक् न्याय 
तसंच राजनीतीय वकवा सामाचजक न्याय आहे. राजनीतीय न्याय म्हिजे स्वतः्या गरजा भागचवण्यासाठी 
सवससामान्य जीवन जगिाऱ्या स्वतं्र  आचि (प्रत्यक्ातं वकवा प्रमािात्मक चरत्या) परस्परसमान अशा 
नागचरकामंधील न्याय! [चनरपेक् आचि राजनीतीय हं िोन न्यायाचे चभनिध प्रकार नाहंीत यथायोग्य न्याय हा एका अथी राष्ट्राचा न्याय होय 

असे ॲचरस्टॉटटॉलला म्हिावयाचे आहे असं चिसत.ं] म्हिून अशा प्रकारचे स्वातंत्र्य आचि समानता न उपभोगिाऱ्या 
व्यस्क्तं्या िरम्यान राजनीतीय न्याय अस्स्तत्वातं राहंू शकत नाहंी, परंतु केवळ एक प्रकार्या लाक्चिक 
(metaphonical) अथनने त्या व्यस्क्तं्या िरम्यान न्याय असंू शकतो. कारि ज्या व्यस्क्तंचे परस्परसंबंध 
काय्य ाने चनयचमत केले जातात, अशाच व्यस्क्तंच्या िरम्यान न्याय अस्स्तत्वातं राहंू शकतो, [प्राचीन राज्यामंध्ये 
िक्त नागचरकानंाच काय्य ाला अपील करण्याचा हक्क होता, परंतु नागचरक नसिारी मािसं िक्त नागचरकांु ारं चियनि करंू शकत असत.] 
आचि ज्या समाजामध्यं अन्याय घडण्याची शक्यता असते त्या समाजामध्यंच कायिा अस्स्तत्वातं असतो, 
कारि काय्य ाचे व्यवस्थापन करिं म्हिजे काय न्याय आचि काय अन्याय आहे ह्यामधील भेि ओळखून 
चनिसय घेिं. म्हिून ज्या मािसामंध्ये अन्याय अस्स्तत्वातं राहंू शकतों, ती मािसं एकमेकाशंी अन्यायाने वागूं 
शकतात. (अथनत् एका गोष्टीची येथं पुन्हा नोंि घ्यायला हवी की मनुष्ट्य हा प्रत्यक्ातं अन्यायी नसतानंा 
सुध्िा ं अन्या्य कृत्ये करू शकतों.) अन्यायाने कृत्य करिं म्हिजे सामान्यतः चागंल्या असिाऱ्या गोष्टी 
अचतरेकी प्रमािातं स्वतः्या वाट्याला ठेवनू घेिं आचि सामान्यतः वाईटॉ असिाऱ्या गोष्टींचा अगिी 
अत्यल्प प्रमािातं स्वीकार करिं होय. ह्याच कारिामुळे आपि कुठल्याही मनुष्ट्याला आपल्यावर सत्ता 
चालचवण्यास संमती िेत नाहंी, परंतु काय्य ाची हुकमत मा्र  आपि मान्य करीत असतो, कारि मनुष्ट्य हा 
स्वतःचा स्वाथस साधण्याकचरता ंसत्ता गाजचवत असतो, आचि त्यामुळं तो जुलमी होण्याची शक्यता असते; 
परंतु न्यायाचं प्रचतपालन करिं हं कुठल्याही सत्ताधीश राज्यकत्यांचे स्वाभाचवक कायस असतं, आचि 
न्यायाचं प्रचतपालन करिं हं जर का ंराज्यकत्यांचे कतसव्य असेल तर समानता प्रस्थाचपत करिं सुध्िा ंत्याचं 
कतसव्यच ठरेल. न्यायी राज्यकतन कधीही स्वतःचा स्वाथस साधत नाहंी असे बहुधा ंम्हटॉलं जातं, कारि तो 
सामान्यतः चागंल्या असिाऱ्या गोष्टी अचतरेकी प्रमािातं कधीही स्वतः्या वाट्याला घेत नाहंी, परंतु तो जं 
काहंी घेतो तं त्या्या योग्यतेप्रमािंच घेत असतो; त्यामुळं तो केवळ इतरासंाठीच झटॉत असतो आचि 
“इतराचें कल्याि करण्यातंच न्याय असतो” ही अगोिर उधृत केलेली म्हि [पहा प्रकरि १लं शवेटॉचा पचर्छेि.] 
तो साथस करून िाखचवत असतो. त्यामुळं काहंी प्रमािातं त्याला मानसन्मान वकवा थोरपिा ह्या स्वुवपातं 
मोबिला चमळायलाच हवा. तथाचप काहंी राज्यकत्यांना अशा प्रकार्या पुरस्कारानंी सुध्िा ंसमाधान चमळत 
नाहंी आचि असे राज्यकतेच मग जुलमी बनतात.  
 

कौटंुवबक न्याय 
 

मालक आचि गुलाम ह्यामंधील न्याय आचि वचडल आचि मुलगा ह्यामधील न्याय हा चनरपेक् आचि 
राजनीतीय न्यायासारखा नसून िक्त त्यां् याशी समधमी असतो. कारि एखा्य ा्या जीवनाचा अचवभाज्य 
घटॉक असलेल्या भागाप्रीत्यथस अन्याय अशी गोष्टच अस्स्तत्वातं नसते.– कारि एखा्य ा मनुष्ट्याचे गुलाम 
आचि मुलेबाळं जोपयंत एका चववचक्त वयाची होऊन स्वतं्र  होत नाहंीत, तोपयंत ती त्या्या जीवनातंील 
एक आवश्यक भागच असतात, आचि कुठलाही मनुष्ट्य स्वतःला इजा करून घेिं आपिहून पसंत करत 
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नाहंी, म्हिून त्यां् याबाबतीत अन्याय घडून येिेच शक्य नाही, आचि म्हिून राजनीतीय अथनने न्याय वकवा 
अन्याय असं त्यां् याबाबतीत घडतच नाहंी; कारि राजनीतीय न्याय आचि अन्याय हे, आपि 
पाचहल्याप्रमािं, काय्य ाने मयनचित केलेले असतात आचि ज्या समाजामंधील मािसाचें परस्परसंबंध हे 
काय्य ाने स्वाभाचवकपिं चनयचमत केले जातात त्या समाजामध्येच राजचनतीय न्याय आचि अन्याय 
अस्स्तत्वात असतात, म्हिजेच त्या समाजामधील सभासि हे समानते्या तत्वानुसार राज्य चालचवत 
असतात आचि त्याच तत्वानुसार अनुशाचसत होत असतात. म्हिून खऱ्या अथनने वचडल आचि 
मुलाबाळामंधील न्यायापेक्ा ंवकवा धनी आचि गुलामामधील न्यायापेक्ा ंनवरा आचि बायको ह्यां् या िरम्यान 
न्याय हा पचरपूिस अथनने अस्स्तत्वातं असतो; वस्तुतः नवरा आचि बायको ह्या िरम्यान न्याय हा खऱ्या 
अथनने कौटंुॉचबक न्याय असतो तरीसुध्िा ं राजनीतीय न्यायामध्यं आचि कौटंुॉचबक न्यायामध्यं जमीन 
अस्मानाचा िरक आहे, हंही चततकंच खरं. [अगोिर वेगवेगळ्या उपपवत्तचे परीक्ि करून नंतर आपल्या स्वतः्या उपपचत्तचा 
त्यां् याशी कसा मेळ बसत आहे हं चसध्ि करण्याची ॲचरस्टॉटटॉलची पध्िती आपिासं खूप वेळा ंचिसून येते, म्हिून न्याय हा राजकीय आचि आ्थक 
अशा िोन चवभागामंध्ये चवभागला गेला असल्याने, ॲचरस्टॉटटॉलने जो न्याय चवचारातं घेतलेला आहे, तो राजनीतीय न्याया्या अंमलाखाली येतो, हे 
िाखचविे ॲचरस्टॉटटॉलचं उच्दलष्ट आहे. ह्या न्यायाचा संबंध आ्थक व्यवस्थेशी येत नाहंी, कारि आ्थक व्यवस्थेने एकापेक्ा ंजास्त मािसाचें अस्स्तत्व 
गहृीत धरलेलं आहे. असं असतानंा मनुष्ट्याची बायको, मुलेबाळं आचि नोकरचाकर हे त्या मनुष्ट्याचे अंगचवभाग धरण्यातं आलेले आहंत.] 

 
☐ ☐ ☐ 
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प्रकिि साििे 
 

िाजनीिीय न्याय 
 

येथें ॲविस्टॉटल नागिी न्याया्या (Civil Justice) स्िरुपाची चचा कििें चालंू ठेििो. नागिी 
न्यायामदयें दोन घटक आहेि   (१( नैसर्मगक न्याय (२( सांकेविक न्याय. ह्या दोहोमधील फिक 
ॲविस्टॉटलने स्पटी  करून “सिभ न्याय हा केिळ सांकेविक न्याय असिो” हे सोवफस्टांचे प्रविपादन, त्याने 
स्ििह्या युध्क्ििादांद्वािें साफ खोडन टाकलें  आहे. येथें ॲविस्टॉटलने नागिी न्यायाचें केलेले विभेदन हें 
आधुवनक गं्रथांिल्या नैविक आवि विधायक कायद्यांमधील विभेदनासािखें िाटिें. नैसर्मगक न्याय हा 
कायदा असिो कािि िो सयय  असिो आवि सांकेविक न्याय हा सयय  असिो कािि िो कायदा 
असिो. कायद्याचा मूलाधाि यहिून असलेली ‘वनसगाची’ (Nature) संकल्पना अगोदि ॲविस्टॉटल्या 
संप्रदायामदयें रूढ केली गेली, नंिि विचा विकास स्टॉईक्सनी केला आवि नंिि वससेिो आवि िोमन 
कायदे पंवडिांनी त्यांि सुधाििा घडिून आिली. िोमन कायद्यामदये िी संकल्पना अत्यंि महत्िाचें 
सूत्रिाक्य ठिली आवि यहिून युिोप खंडांिील सिभ देशांिील कायदेपंवडिांिि विचा फाि मोठा प्रभाि 
पडला होिा– अगदी त्याविरुदद बेन्थामने उलट प्रविवक्रया किेपयंि! 

 
नैसर्मगक आवि विवधमान्य न्याय (Natural and Legal Justice) 
 
राजनीतीय न्याय हा िोन प्रकारचा असतो :  (१) पचहला नदस्गक [पहा Rhetoric Book I. XIII ह्यामंध्ये त्यानं 

ग्रीक संतचचर्र ातंील उिाहरिाचा आधार घेतलेला आहे. पटचलनायचसस ह्या ऑचडपस्या मुलाला पुरण्यासंबधंी अँचटॉगटनने केलेल्या चनधनराचा 
चतने केलेला बचाव, एक नदस्गक न्यायाचं उिाहरि म्हिून ॲचरस्टॉटटॉल उ धृत करत आहे. जो न्याय त्या त्या भचूम्या काय्य ाने उभारलेला 
असतो वकवा मनास येईल तसा उभारलेला असतो वकवा संकेत चसध्ितेने रचलेला असतो, त्याला चवचधमान्य न्याय असं म्हितात. उिा. मनुष्ट्याला 
ठार मारिं हं नदस्गकचरत्या अन्याय आहे परंतु वसहाला ठार मारिं हं संकेताने वकवा काय्य ाने अन्याय ठरचवलं आहे.] न्याय आचि (२) 
िुसरा साकेंचतक न्याय. न्यायाचा जो चनयम नदस्गक असतो, त्या नदस्गक न्यायाला सवस्र  सारखीच– 
चवचधमान्यता चिली जाते, आचि त्या न्यायाचा आपि स्वीकार करतो वकवा नाहंी ह्यावर तो न्याय कधीही 
अवलंबनू राहात नाहंी, आचि अगिी सुुववातीला आपि ह्या वकवा त्याचरतीने जो न्यायाचा चनयम तटॉस्थपिं 
चनचित करतो त्याला साकेंचतक न्यायाचा चनयम असं म्हितात; य्य ाचप एकिा ंका ंहा न्याय आपि चनचित 
केला, की मग मा्र  तो कायमचा  लागूं पडत असतो . उिा. एखा्य ा कद ्य ाची सुटॉका शभंर ुवपये [मूळ पुस्तकांत 
एक चमना आहे. खंडिीची वकमत वेगवेगळ्या वेळी वेगवेगळी होती. ॲचकॲजोली म्हितो, पेलोपोचनचसअन लढाईत ती एक चमना होती. हेरोडोटॉस 
म्हितो, पेलोपोचनअन्सनी लढाईतील कद ्य ाचंी सुटॉका करण्यासाठी िोन चमने ही खंडिी आकारली होती.] िंड भरून होऊं शकते, 
वकवा एखा्य ा चवचशष्ट यज्ञामध्यं िोन मंढ्याजवजी [पहा. Herodotus (Book II. XIII). थेबेसमधील चझअस ह्या िेवतेला जे लोक 
हवन करतात वकवा जे लोक थेबेस्या पचरसरातं राहतात ते मंढ्याचंा कधीही िेवाला बळी िेत नाचंहत, परंतु िक्त बकऱ्याचंाच बळी िेतात. ही 
इचजप्तमधील रूढी ॲचरस्टॉटटॉल अप्रत्यक् चरतीने सुचचवत असावा असं वाटॉत.ं] एक बकरा िेवाला बळी िेण्याचं चनचित होऊं 
शकते; तसंच अशा प्रकारचे चवचधचनयम काहंी चवचशष्ट बाबतीत काय्य ाने नेमून चिलेले असतात. उिा. 
ब्राचसडस्या [पहा Thueydides (Book V. XI). त्यातं इचतहासकाराने ब्राचसडसला ॲस्म्िपोचलस्या लोकाकंडून चमळिारी चवभतूी-पूजा 
विसन केलेली आहे. स्पाटॉन्या ब्राचसडसने चरिसस्तपूवस ४२४ सालीं ॲम्िीपोचलसला ॲथेचनयन साम्राज्यापासून वेगळं केलं आचि चरिसस्तपूवस ४२२ सालीं 
त्याचं रक्ि करता ं करता ं धारातीथी िेह ठेवला. संबंध शहर त्या वीराची–चनरचनराळे खेळ आचि होमहवने करून–चवभतूी-पूजा करत होतं. 
मानाचप्रत्यथस चिली जािारी होमहवनं, तसंच काहंी खास हुकुमनाम्यां् या [हुकूमनामे हे चवचधमंडळाने काहंी तात्पुरत्या 
हेतंूकचरता ं मंजूर केलेले कृत्य असते, परंतु कायिा (Law) हा कायमचा, चचरस्थायी असतो (पहा १० वे प्रकरि आचि Politics VI.vi).] 
स्वुवपातं चन्मले जािारे कायिे. काही मािसानंा असं वाटॉतं की, न्यायाचे सवस चनयम केवळ साकेंचतक 
असतात, कारि जसं नदस्गक चनयम हे अचवकारक्म असतात आचि त्या चनयमानंा सवस्र  सारखेच प्रामाण्य 
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असतं – उिा. अस्ग्न जसा येथं जळतो तसाच प्शयामध्ये जळतो [परराष्ट्रीय धोरिामंुळे ग्रीसचा प्शयाशी संबधं आलेला 

होता आचि त्यावेळ्या पचरस्स्थतीमधून ही म्हि उ भवली असं म्हितात.] तसे न्यायाचे चनयम सारखे बिलतानंा चिसतात. 
आता ंन्यायाचे चनयम बिलतात हे अगिी चनखालसपिं सत्य नसून काहंी ठराचवक मयनिेपयंत तं खंरे आहे 
हं नाकारता ंयेिार नाहंी. िेविेवतां् या बाबतीत किाचचत् तं काहंी झालं तरी सत्य नसेलही; परंतु आपल्या 
भौचतक जगातं मा्र  नदस्गक न्याय ह्या नावंाची चीज अस्स्तत्वातं असली, तरीसुध्िा ं ज्या चनयमाखंाली 
न्यायाची अंमलबजाविी केली जाते ते सवस चनयम सवस्र  बिलते असतात. तथाचप काहंी गोष्टींची योजना 
चनसगनने केलेली असते आचि काहंी गोष्टी चनसगसचनयोचजत नसतात. आता ंज्या बाबतीत बिल घडून येिे 
शक्य असते अशा याहस््छक गोष्टीं्या बाबतीत, कुठले न्याय चनयम नदस्गक आहेत, वकवा कुठले चनयम 
नदस्गक नाहंीत, परंतु केवळ शासकीय आचि साकेंचतक आहेत हं तारतम्याने ओळखिं चततकंसं कचठि 
नसतं, कारि िोन्ही प्रकारचे चनयम हे बिलते असतात. तेव्हा ं हाच वगेळेपिा इतर सवस बाबतीत लागूं 
पडताना चिसून येतो.  उिा. उजवा हात हा डाव्या हातापेक्ा ं चनसगसतःच मजबतू असतो, तरी सुध्िा ं
कुठल्याही मनुष्ट्याला हस्तव्िय समान कुशल [म्हिजे िोन्ही हात सारखे बळकटॉ करिे.] होिं केव्हाहंी शक्य असते. 
[येथे बेकर्या गं्रथाचे अनुसरि केलेले आहे, काडसबेल्या गं्रथामध्ये थोडासा िरक केलला आहे तरीसुध्िा कुठल्याही तऱ्हेने हा उतारा वाचला 
तरी अथस तसाच रहातो. काहंी भाषातंर कारानंी चरचडसस्या सूचनेचे अवलम्बन केलेले आढळते म्हिजे “.....सवस चनयम सवस्र  बिलते असतात” 
ह्यानंतर त्यानंी उिा. अगोिर घेतलेले आहे आचि नंतर काहंी गोष्टी चनसगसचनयोचजत असतात. आचि काहंी नसतात असे करून पचर्छेि 
संपचवलेला आहे, परंतु मी मा्र  ह्या उताऱ्याचें मूलगं्रथाप्रमािेच भाषातंर केलेले आहे.] 

 
संकेत आचि उपयोचगता ह्यावर आधाचरत असलेले न्यायाचे चनयम हे प्रमािमानासारखे असतात. 

धान्य आचि म्य ा्या व्यापारातं सामान्यतः वापरण्यातं येिारी पचरमािं (measures) ही सवस चठकािी 
सारखी नसतात, परंतु घाऊक बाजारामध्यं ती महत्तर असतात आचि चकरकोळ बाजारातं ती अल्पतर 
असतात. त्याचप्रमािं चनसगसचनयोचजत नसलेले परंतु केवळ मानवानेच चनमनि केलेले न्याय चनयम हे सवस 
चठकािी सारखे नसतात, कारि राज्यव्यवस्थेचे स्वरूप सवस चठकािी सारखं नसतं. तरीसुध्िा ंवस्तुतः सवस 
चठकािी केवळ एकाच प्रकारचं नदस्गक शासन असते म्हिजेच तं स्वाभाचवकतः सवोत्कृष्ट शासन असतं. 

 
सामान्यत्व जसं चवशषेत्वाशीं संबचंधत असतं, त्याप्रमािं वगेवगेळ्या प्रकारचे व्यवहारचनयम आचि 

चवचध–चनयम[व्यवहार - चनयम = rules of justice  

     आचि चवचधचनयम = rules of Laws हे त्यां् याशी अनुरूप असिाऱ्या कृत्याशंी संबचंधत असतात, कारि 
घडिारी कृत्यं ही अनेक असतात, परंतु प्रत्येक चनयम वकवा कायिा हा सावसच्र क असल्याने एकच असतो. 

 
आिा ॲविस्टॉटल कांही वििविि सजािीय पदांमधील भेद दशभविि आहे    
 

आता ं “अन्यायता” (adikema) आचि “अन्याय वतसन”(adikon) ह्यामध्यं जसा िरक चिसून 
येतो, तसाच “न्यायता” (dikaion) आचि “न्याय आचरि” (dikaioma) ह्यामध्यं िरक आहे. एखािी गोष्ट 
चनसगसतःच अन्यायी असते वकवा ती गोष्ट अध्यािेशानुसार (ordinance) अन्याय ठरचवली जाते. आचि 
ज्यावळेी ती गोष्ट प्रत्यक्ातं केली जाते, त्यावळेी ते अन्याय वतसन ठरते. ती गोष्ट करेपयंत ती अन्याय गोष्टच 
असते. आचि अगिी ह्याचप्रमािे न्याय वतसना्या–म्हिजेच ग्रीक भाषेमध्यं ज्याला (dekaioma) 
म्हितात–बाबतीत असते. (वकवा जास्त तंतोतंतपिे म्हिावयाचे म्हिजे dikaiopragema हं सवससामान्य 
पि आहे, dikaioma हं पि अन्याय कृत्याची िुुवस्ती िशसचवते.) [येथं ॲचरस्टॉटटॉलची शध ियोजना युडेमसने तंतोतंतपिं 
बरोबर, शुध्ि केलेली आहे असं म्हििं असंभाव्य नाहंी.] 
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आपिासं ह्यानंतर [किाचचत् ॲचरस्टॉटटॉलने त्या्या न्यायाचवषयी्या राज्यशास्त्र ह्या संकस्ल्पत (परंतु सध्या ं गहाळ असलेलं) 

पुस्तकाचा येथं संिभस चिला असावा असं डध ल्य.ू डी. रटसचे म्हििं आहे.] अनेक प्रकारचे व्यवहार चनयम आचि चवचधचनयम 
चवचारातं घ्यावयाचे आहेत, तसंच त्यां् या वगेवगेळ्या प्रकाराचंी गिना करून त्याचें सचवस्तर विसन 
करावयाचे आहे, इतकेच नव्हे तर त्या चनयमाचंा ज्या ज्या गोष्टींशी संबंध येतो त्या गोष्टी सुध्िा ंआपिासं 
चवचारातं घ्यायला हव्यात. 

 
☐ ☐ ☐ 
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प्रकिि आठिे 
 

आपली पसिंी गर्मभि असलेले न्यायाचें आंिविक स्िरूप 
 

आिां न्याया्या सिभसामान्य ित्त्िांचे स्पटी ीकिि केल्यानंिि, असा प्रन उद भििो की, 
ियध्क्िियध्क्िमधील न्याय आवि अन्याय कसा ठिविला जािो? एका शब्दाि सांगाियाचे यहिजे 
संकल्पामुळें  (The Will) ह्या प्रकििांमदये स्िैध््छक कृत्या्या स्िरुपािि वनष्ट्कािि शेिे मािलेले आहेि 
आवि कृि अधययभ कृत्यां्या िेगिेगळ्या अिस्थांमधले-त्या कृत्यांशी सहगामी असिाऱ्या हेिू 
प्रमािानुसाि-भेद स्पटी  केलेले आहेि. आिां एखादें कृत्य अकस्मात् अजमािण्यावशिायच घडलें  असेल, 
िि त्या्या बाह्य स्िरुपामदयें िे दुदैिी कृत्य असू शकेल; िेंच कृत्य जि कां वनष्ट्काळजीपिामुळें  घडलें  िि 
िी फाि मोठी चूक असंू शकेल. आवि िेंच कृत्य जि कां लालसेने घडलें  असेल िि िी अनीवि होऊं 
शकेल; आवि िेंच कृत्य जि कां जािुनबुजून पाजीपिाने केलेलें  असेल िि िें अन्यायी मनुष्ट्यांचे कृत्य 
असेल. हें विभेदन हें िागा्या भिाि केल्या जािाऱ्या कृत्यांविषयी्या कायदेशीि दृटी ीकोनांिून स्पटी  
केलेलें  आहे. आपखुषीने केलेली सिभ न्याय कृत्यें न्यायाची असिाि. आवि कांही ठिाविक अनैध््छक 
कृत्यांना कांही केल्या िमा केली जाि नांही. येथें युडेवमअन एवथक्स II IX-1 चा  संदभभ घेिलेला आहे. 

 
कृत्य कििाऱ्या कत्याला जबाबदाि धिण्याअगोदि िी कृत्ये स्िैध््छक असिे आियक आहे    

अधययभ कमा्या प्रमािाची श्रेिी.  
 
आता आपि न्याय्य आचि अन्याय्य कृत्याचें इत्यंभतू कथन केले, त्यामुळे आता आपि असे म्हिू 

शकतो की, ज्यावळेी ती कृत्ये स्वदस््छक असतात, त्यावळेी त्या कृत्याचें स्वरूप न्याय्य आहे का अन्याय्य 
आहे हे ठरचवता येते. एखा्य ा मनुष्ट्याने जर का ती कृत्ये अनदस््छकचरत्या केली, तर खऱ्या अथनने त्याने ती 
कृत्ये यथान्याय चरतीने केली वकवा अन्यायाने केली असे म्हिता येऊ शकत नाही, अथनत् त्या्या हातून ती 
कृत्ये आनुषंचगकपिाने (incidentally) घडल्यास मा्र  तो अपवाि ठरेल, म्हिजे मुळातच न्याय्य वकवा 
अन्याय्य असिारे कृत्यच जर का त्याने केले तर त्याला इलाज नाही म्हिून एखािे कृत्य हे न्याय आहे का 
नाही वकवा ते कृत्य अन्या्य आहे वकवा अन्याय्य आहे वकवा नाही, हे त्या कृत्या्या स्वदस््छक वकवा 
अनदस््छक लक्िावंरून ठरचवले जाते. ते कृत्य जेव्हा स्वदस््छक असते, तेव्हा ते कृत्य करिाऱ्या मनुष्ट्याला 
िोषी ठरचवले जाते आचि िक्त त्या बाबतीपुरतेच त्याचे ते कृत्य अन्यायाचे कृत्य ठरते. त्यामुळे एखा्य ा 
कृत्यामध्ये स्वदस््छकपिाचे लक्ि जर नसेल, तर ते कृत्य मुळात अन्याय्य नसून सुध्िा, अन्यायाचे कृत्य 
ठरू शकते. तेव्हा अगोिर [चतसऱ्या पुस्तकातील, १ल्या प्रकरिातं.] म्हटॉल्याप्रमािे स्वदस््छक कृत्याचंवषयीचा माझ्या 
म्हिण्याचा अथस असा आहे की : (१) एखािा मनुष्ट्य जेव्हा जािूनबुजून एखािे कृत्य करतो, तेव्हा ते कृत्य 
करावयाचे वकवा नाही हे त्या्या हातात असते म्हिजेच (२) ते कृत्य करताना तो अज्ञानाने ते कृत्य करत 
नसून, त्या्या त्या कृत्यामुळे िुसऱ्या मनुष्ट्यावर काय पचरिाम होिार आहे, ते कृत्य करतानंा तो कुठले 
साधन वापरत आहे, तसेच ते कृत्य केल्यामुळे काय िलचनष्ट्पचत्त चनमनि होिार आहोत, ह्याचवषयीचे त्याला 
संपूिस ज्ञान असते; उिा. एखा्य ाला मारताना आपि कुिाला मारत आत, तसेच कुठले हत्यार वापरत 
आहोत, आचि आपल्या त्याला मारल्यामुळे पचरिाम काय होिार ह्याची त्या मनुष्ट्याला संपूिस जािीव 
असायला हवी. (३) आचि ह्यापदकी प्रत्येक बाबतीत चवशषेतः यादृस््छक गुि [याहस््छक गुि (accident) म्हिजे 
स्वतःची चूक, अज्ञान इ. उिा. पुढं चिलेल्या उिाहरिामध्यं तो मनुष्ट्य आपल्या वचडलानंा मारतो हा त्या मनुष्ट्याचा याहस््छक गुि वकवा असहज 
धमस होता.] आचि जुलूम–जबरिस्ती ह्याचंा अडथळा होता कामा नये. उिा. ह्याप्रमािे ‘अ’ ने ‘ब’ चा हात 
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पकडला आचि त्या हाताने जर का ‘क’ ला मारले तर ‘ब’ हा स्वदस््छक कतन होऊ शकत नाही, कारि ते 
कृत्य त्या्या स्वतः्या हातात नव्हते वकवा एखािा मनुष्ट्य आपल्या वचडलानंा मारतानंा, ते आपले वडील 
आहेत ह्याची जािीव नसल्यामुळे त्यानंा मारतो, परंतु, तरीसुध्िा आपि एका मािसाला मारत आहोत ही 
जािीव त्याला त्यावळेी असते, आचि किाचचत त्यावेळी तेथे उपस्स्थत असलेल्या मंडळींपदकी एक व्यक्ती 
आपले स्वतःचे वडील आहेत, हेही त्याला ठाऊक असण्याची शक्यता असते आचि त्याचप्रमािे कृत्यामुळे 
चनष्ट्पनिध झालेले पचरिाम आचि सामान्यतः ते कृत्य करतेवेळची पचरस्स्थती ह्या िोहों्या संिभनत अज्ञानाची 
व्याख्या स्पष्ट करता येऊ शकते. म्हिून अनदस््छक कृत्य हे अज्ञानामुळे केलेले कृत्य असते वकवा ते कृत्य 
जरी अज्ञानामुळे केलेले नसले, तरीसुध्िा ते कृत्य चनवारिे कत्यन्या हातातले नसते वकवा चनिान ते कृत्य 
बळजबरीने तरी केलेले असते, ह्याचशवाय बऱ्याच नदस्गक प्रक्चरया अशाही असतात की त्या आपि 
जािूनबुजून तरी चसध्िीस नेत असतो, वकवा भोगत तरी असतो, तरीसुध्िा त्यापदकी कुठलीही प्रक्चरया 
स्वदस््छक नसते वा अनदस््छकही नसते. उिा. म्हातारे होिे वकवा मरिे. 

 
तसेच एखािे कृत्य आनुषंचगक चरतीने (incidentally) न्याय्य वकवा अन्याय्य असू शकते. उिा. 

एखा्य ा मनुष्ट्याजवळ ठेव म्हिून ठेवायला चिलेली रक्कम, तो मनुष्ट्य नाराजीने तसेच त्याला भोगावयास 
लागिाऱ्या पचरिामां् या चभतीने परत करेल, तेव्हा त्यावळेी तो न्याय्य कृत्य करत आहे, वकवा ते कृत्य तो 
न्याय्य चरतीने करत आहे असे आपि म्हिता कामा नये, परंतु िारतर आपि असे म्हिू शकतो की, केवळ 
स्वत:्या अस्वाभाचवक गुिामुंळे तो ते कृत्य करत आहे [म्हिजे ते कृत्य न्याय्य आहे म्हिून त्याने ते कृत्य करण्याचा संकल्प 
केला असे नाही तर िुःखिायक पचरिाम टॉाळण्यासाठी एक साधन म्हिून त्याने ते कृत्य केले, म्हिून त्या कृत्याचा न्याय्यपिा हा त्या्यासाठी 
कृत्यामधील आवश्यक गुिाचंा भाग नव्हता, वकवा तो त्या कृत्यामधील चवशषे गुिापंदकीसुध्िा नव्हता, की ज्या गुिामुंळे त्याने ते कृत्य करण्याची 
चनवड केली, वकवा ॲचरस्टॉटटॉल्या भाषेत सागंावयाचे म्हिजे तो न्याय्यपिा ‘याहस््छक’ होता.] आचि त्याचप्रमािे जो मनुष्ट्य 
बळजबरीने िुसऱ्याचंी ठेव स्वतः्या इ्छेचवुवध्ि परत करावयाचे नाकारतो, तो मनुष्ट्य केवळ आनुषंचगक 
चरतीने अन्यायी कृत्य करत आहे वकवा अन्याय्यता आनुषंचगकपिे आचरत आहे असे म्हिायला हव.े 

 
चशवाय स्वदस््छक कृत्ये ही १) आपल्या पसंतीनुसार केलेली कृत्ये आचि २) पसंतीचशवाय केलेली 

कृत्ये अशा िोन प्रकारे चवभागली जाऊ शकतात. पसंतीनुसार केलेली कृत्ये ही चवचारचवमशस करूनच केली 
जािारी कृत्ये असतात आचि पसंतीचशवाय केली जािारी कृत्ये ही प्राथचमक चवचारचवमशस न करता केली 
जािारी कृत्ये असतात. 

 
तेव्हा एखािा मनुष्ट्य िुसऱ्या मनुष्ट्याला तीन प्रकारे [चमचशलेटॉने चार प्रकारचे अपाय वकवा इजा चिलेल्या आहेत १) 

अचनष्टापात (casus) २) िोषास्पि प्रमाि (culpa) ३) जािूनबुजून सरळसरळ केले जािारे (dolus directus) आचि ४) संकल्प करून परंतु 
आडमागनने केले जािारे अपाय. परंतु ॲचरस्टॉटटॉलने पुढे तीन प्रकारचे अपाय वकवा इजा स्पष्ट केलेल्या आहेत. १) अचनष्टापात वकवा िुिैवाची गोष्ट 
२) िोषास्पि प्रमाि ३) अधम्यस कृत्य. िुसरे पि हे प्रमाि वकवा चूक (mistake) ह्या शध िाचा व्यापक अथनने पचहल्यािंा नजरेस आिून चिलेले आहे 
की, ज्या प्रमािामुंळे वकवा चुकामुंळे मािसा्या हातून गुन्हा घडण्याची शक्यता असते. त्यानंतर त्याचे िोन पोटॉचवभाग केलेले आहेत, म्हिजे 
अपघाती कृत्य वकवा अचनष्टापात म्हिजे मनुष्ट्या्या चुकेमुळे घडलेला, आचि यथायोग्य अटॉकळ बाधंता  न आल्यामुळे घडलेला अपराध आचि 
संकुचचत अथनने िूषिाहस प्रमाि (culpable error) म्हिजे वरीलप्रमािे घडलेला, परंतु ज्याचा अगोिर तकस  बाधंता येिे आवश्यक आहे असा 
अपराध. 

 
चतसरे पि म्हिजे अधम्यस कृत्य. त्याचे पुन्हा तीन पोटॉचवभाग होतात. १) आवेगाने घडिारे, २) िुष्टपिा चसध्ि न करिारे आचि ३) 

िुष्टपिा चसध्ि करिारे आचि जािूनबुजून केलेले अधम्यस कृत्य. 
 
पहा Rhetoric I XIII.] इजा पोहोचव ूशकतो. अज्ञानाने केलेले अपाय हे सामान्यतः प्रमाि असतात.–

म्हिजेच आपि कुिाला मारत आहोत, तसेच त्याला मारण्यासाठी आपि कुठले हत्यार वापरत आहोत 
आचि आपि केलेल्या कृत्याचे पचरिाम काय होतील ह्याचवषयी्या वस्तुस्स्थतीची जािीव ते कृत्य 
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करिाऱ्या कत्यनला नसते. उिा. कुिालाही मारण्याचा चवचारसुध्िा त्या कत्यनने केला नसण्याची शक्यता 
आहे, वकवा ह्याच हत्याराने एखा्य ाला माराव े वकवा ह्या चवचशष्ट मनुष्ट्यालाच आपि करावे वकवा असा 
पचरिाम घडवनू आिावा असा त्या मनुष्ट्याचा इरािासुध्िा नसण्याची शक्यता आहे, परंतु तसे घडले, ह्याचे 
कारि एकतर त्या मनुष्ट्याने संकस्ल्पलेल्या पचरिामाजंवजी भलतेच पचरिाम घडले असाव े(उिा. त्याला 
िार मोठी जखम न करता, िक्त त्याला डंवचण्याची इ्छा असावी), वकवा तो मनुष्ट्य वकवा ते हत्यार 
किाचचत वगेळे असाव.े तेव्हा यथायोग्य अपेके्चवुवध्ि जर का एखा्य ाला इजा पोहोचली तर ती एक (१) 
िुिैवाची गोष्ट होऊ शकेल. एखा्य ा िुखापतीची यथायोग्य अटॉकल बाधंता येिे शक्य असताना सुध्िा 
एखा्य ाने कुठलाही िुष्ट हेतू  मनात नसताना एखा्य ाला इजा पोहोचचवली तर तो (२) एक िूषिाहस प्रमाि 
होऊ शकेल, कारि एखा्य ा्या अज्ञानाचे कारि (cause) जर का त्या्या स्वतःमध्ये असेल, तर तो 
िोषास्पि प्रमाि होऊ शकतो, परंतु त्या्या अज्ञानाचे कारि जर का मनुष्ट्या्या मनोबाह्य असेल, तर मा्र  
ती िुिैवाची गोष्ट वकवा अचनष्टापात असू शकेल, परंतु एखा्य ा मनुष्ट्याला इजा करण्याचा पूवससंकल्प न 
करता, परंतु जािूनबुजून इजा केली जाते तेव्हा (३) ते  अन्यायाचे कृत्य वकवा अधम्यस कृत्य असते. उिा. 
रागा्या आवेशात एखा्य ाला इजा पोहोचचविे वकवा मनुष्ट्य ज्या्या अधीन होऊ शकतो अशा इतर 
कुठल्याही अचनवायस नदस्गक आवगेा्या भरात इजा पोहोचचविे ह्या गोष्टी अन्याय्य वकवा अधम्यस असतात, 
त्यामुळे अशा इजा व चुका करताना मनुष्ट्य हा अन्यायाने वागत असतो, आचि त्याचे कृत्य हे अन्यायाचे 
कृत्य असते, परंतु त्यामुळे तो स्वभावतः (ipso facto) अन्यायी वकवा िुष्ट मनुष्ट्य असतोच असे नाही. 
तथाचप एखा्य ा मनुष्ट्याला जेव्हा जािूनबुजून केलेल्या पसंतीनुसार वकवा ठराचवक हेतूने इजा केली जाते 
तेव्हा ते कृत्य करिारा मनुष्ट्य हा अन्यायी आचि िुष्ट असतो. म्हिून आकस्स्मक रागा्या उमाळ्याने (out 
burst) पे्रचरत झालेली कृत्ये ही पूवसकस्ल्पत ुेषभावानं केली जािारी कृत्ये असे खचचतपिे समजले जात 
नाही, कारि केवळ आवगेा्या भरात अशी कृत्ये करिारा मनुष्ट्यच त्याला सवसस्वी जबाबिार नसतो, तर 
अशा कृत्याचंी सुरूवातच त्याला चचथाविी िेिाऱ्या मािसामुळे होत असते. आचि चशवाय अशा बाबतीत 
नेहमी होिारा वािचवषय हा प्रत्यक्ात ते कृत्य घडले वकवा नाही ह्या सत्यत्वाचवषयीचा नसून िक्त 
िोषमाजसनाचा असतो (कारि स्वतःवर उघडउघड अन्याय होत असल्याकारिाने त्या मनुष्ट्याचा क्रोध 
[क्रोधाची व्याख्या Rhetoric Book II मध्ये चिलेली आहे.] अनावर होतो.), येथे त्या मनुष्ट्याला इजा झालेली असते ह्या 
वस्तुस्स्थतीब्दलल कधीही वािचववाि होतानंा चिसत नाहीत, (परंतु व्यापारी करारां् या खटॉल्यात तर खऱ्या 
वस्तुस्स्थतीचवषयीच झगडे होत असतात, कारि त्या झगडिाऱ्या िोन्ही पक्ापंदकी एक पक् तर चनचितपिे 
लुच्चा असण्याची शक्यता असतो, अथनत केवळ सत्या्या चवस्मृतीमुळे जर का ते वस्तुस्स्थतीचवषयी 

वािचववाि करत असतील तर तो एक अपवाि आहे). येथे सत्य वस्तुस्स्थतीला मान्यता ही िोन्ही 
पक्ाकंडून चिली जाते, परंतु न्यायाचे पारडे कुठल्या बाजूला झुकवावयाचे ह्या बाबतीत, त्याचें वािचववाि 
होत असतात. (आता ज्या मनुष्ट्याने एखा्य ा मनुष्ट्याला जािूनबुजून इजा पोहोचवली आहे, त्याला 
स्वतः्या अपराधाचंी जािीव ही असतेच), त्यामुळे एखा्य ाला वाटॉते की, आपल्याला अन्यायाने वागचवले 
गेले आहे आचि िुसरा ते अमान्य करताना चिसतो. [उिा. चियनिी मनुष्ट्याने एखा्य ावर खोटॉा आरोप केला, आचि प्रचतवािी 

मनुष्ट्याने सत्य नाकारले तर ती लबाडी होऊ शकते.]  अन्यपक्ी जो मनुष्ट्य जािूनबुजून एखा्य ाचे नुकसान करतो, तो ते 
कृत्य अज्ञानामुळे करत नसतो, तेव्हा एखा्य ा मनुष्ट्याने अशा चनचित हेतूने जर का िुसऱ्या मनुष्ट्याला 
जािूनबुजून इजा पोहोचचवली, तर तो मनुष्ट्य अन्यायी म्हिून िोषास्पि ठरतो आचि अशा प्रकारचा अन्याय 
ते कृत्य करिाऱ्या मनुष्ट्याला–जर त्याचे ते कृत्य समान आचि योग्य प्रमािाचे उल्लंघन करत असेल 
अन्याय्य मनुष्ट्य बनचवतो. तसेच तो मनुष्ट्य हेतुपुरस्सरचरत्या न्यायाने वागतो तो नीचतवतं (just) मनुष्ट्य 
असतो; परंतु त्या मनुष्ट्याने आपखुषीने जर का न्याय्य कृत्य केले, तरच तो न्याय्य चरतीने कमस करत आहे 
असे म्हटॉले जाते. 
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आता अन्यपक्ी अनदस््छक चरतीने केल्या जािाऱ्या अपायकारक कृत्यापंदकी, काही कृत्ये क्म्य 
असतात, तर काही अक्म्य असतात. केवळ तात्पुरत्या अज्ञानाने घडलेले प्रमाि क्म्य नसतात परंतु ते 
प्रमाि खऱ्या अज्ञानामुळे उ भवलेले असतात ते प्रमािच क्म्य असतात; मा्र  जे प्रमाि खऱ्याखुऱ्या 
अज्ञानामुळे उ भवलेले नसून, केवळ अनदस्गक आचि पशुतुल्य [िुःख, चभती, कीव हे मानवी मनोचवकार होत. भकू आचि 
तहान ह्या नदस्गक वासना होत. तेव्हा ह्या नदस्गक वासना बळावल्या असताना, जो मनुष्ट्य अचनष्ट कृत्य करतो, त्याला क्मा करण्याचा आपल्या 
मनाचा कल असतो. उिा. भकेुने व्याकुळलेला एखािा उपाशी मनुष्ट्य जेव्हा एका चपाती्या तुकड्यासाठी चोरी करतो. तेव्हा आपि त्याला शक्य 
चततकी सूटॉ िेत असतो.] वासनां् या अंमलाखाली तात्पुरत्या अज्ञानाने घडतात, ते प्रमाि काही झाले तरी अक्म्य 
असतात. 

 
☐ ☐ ☐ 



 

विषयानुक्रमविका 

प्रकिि नििे 
 

न्याय हा िाटिो वििका सोपा नाही, कािि न्याय यहिजे कृत्ये किण्याची िऱ्हा निहे,  
िि िी एक आंिविक वचत्तप्रिृत्ती असिे 

 
पिंिु, त्यामदये सुददा संशय वनमाि ााल्यावशिाय िाहािच नाही. आिा असे यहििा येऊ शकेल, 

की “मनुष्ट्य प्रािी हा आपखुषीने अधययभ कृत्ये करू शकिो का? मनुष्ट्य स्ििहचे अवहि करू शकिो का? 
न्यायवनठ क होिे आपल्या कुििीिले असिे का? आवि मािसे समजिाि वििके िे सोपे आहे का? िेिहा ह्या 
प्रनांची उत्तिे देण्याचा प्रयत्न ॲविस्टॉटलने ह्या प्रकििाि केला आहे. 

 
िेिहा हे प्रकिि, न्याय आवि अन्याया्या स्िरूपाविषयी्या काही शंका आवि समस्या ह्यांची चचा 

करून त्या सोडविण्याचा प्रयत्न करून न्याय आवि अन्यायाची संकल्पना जास्ि गहन आवि पविपूिभ 
कििे. िेिहा िि पवहल्या पवि्छेदाि वदलेल्या प्रनांची चचा केल्यानंिि, असे दशभविले गेले आहे की, 
न्याय हा दोन संकल्पांचा आप्िपिा गर्मभि कििो आवि अन्यायी कृत्य हे दोन संकल्पांची टक्कि दिवनि 
कििे. यहिजेच एका बाजूला नुकसान आवि दुसऱ्या बाजूला फायदा असे हे अन्यायाचे गविि असिे. 
िेिहा ह्या प्रकििांचा शेिट काही सिभसामान्य प्रमादांमदये सुधाििा किण्यासंबंधी आवि न्यायाची 
संकल्पना जास्ि दृढ किण्यासंबंधी काही शेिे मारून केलेला आहे. 

 
(१( न्याय ही केिळ बाह्य कृत्यांनी अनुरुप अशी गोटी  नाही. िी आंिविक आत्ययाने नटलेली आहे. 
 
(२( न्यायाला जािून घेिे ककिा न्यायाचे ्ान संपादन कििे, यहिजे काही विवशटी  िस्िुध्स्थिीचे 

्ान संपादन किण्यासािखे निहे. न्याय हा काही वििविि ित्िांचे ्ान फवलि कििो. 
 
(३( न्यायी पुरुष स्ििह्या इ्छेने कधीही अन्याय्य कृत्ये कििाि नाही. कुठल्याही कमाचे शील हे 

मना्या अिस्थेिि अिलंबून असिे. 
 
(४( न्याय हा मानिी िेत्रापुििाच मयावदि आहे. 
 
परंतु, अन्याय भोगिे आचि अन्याय कारिे ह्याचवषयी आपि जी काही चचन केली, ती पुरेशी 

स्पष्टाथसक आहे का नाही, ह्यासंबधंी किाचचत संिेह वाटॉण्याची शक्यता आहे. तेव्हा सुुववात करताना 
आपि असे चवचाुवया की युचरपाईड्या चवरोधासात्मक ओळींमध्ये उ धृत केलेली गोष्ट [ॲलकेचमऑन आचि 

किाचचत िेचगअस ह्या िोघामंधील हे संभाषि युचरपाईड्या गहाळ झालेल्या नाटॉकातं आहे. पहा पुस्तक ३ रे प्रकरि १ ले.] खरोखरच 
सत्य आहे का? :– 

 
‘माझ्या आईचा मी खून केला – तीच एक संचक्प्त कहािी आहे!’ 
 
‘िोघाचंीही तशी इ्छा होती का तशी िोघाचंी इ्छाच नव्हती?’ अन्यायी मनुष्ट्य स्वतः्या 

इ्छेचवुवध्ि कधीही अन्याय करत नाही तेव्हा आपखुषीने अन्याय सहन करिे खरोखरच शक्य आहे का? 
वकवा उलटॉपक्ी अन्यायी कृत्य करिे हे जसे नेहमीच आपखुषीचे असते तसे अन्याय सहन करिे हे नेहमीचे 
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नाखुषीने असते का? आचि चशवाय अन्याय सहन करिे हे नेहमी आपखुषीचे असते, वकवा नेहमीच 
नाखुषीचे असते, का कधी कधी आपखुषीचे आचि कधीकधी नाखुषीचे असते? आचि त्याचप्रमािे (न्याय्य 
तऱ्हेने कृत्ये करिे हे नेहमी आपखुषीचे असल्याकारिाने), न्याय्य व्यवहारां् या बाबतीत सुध्िा नेहमी 
अशीच समस्या उ भवते; म्हिून न्याय्य चरतीने वागवनू घेिे आचि अन्याय्य तऱ्हेने वागवनू घेिे ही िोन्ही 
कमे अनुक्रमे न्याय्य कृत्ये करिे आचि अन्याय्य कृत्ये करिे ह्या िोहोंशी सारख्याच तऱ्हेने चवुवध्ि आहेत 
असे गृहीत धरिे जास्त तकस चसध्ि आहे :– म्हिजेच एकतर िोन्ही स्वदस््छक तरी असतील नाहीतर िोन्ही 
अनदस््छक तरी असतील. परंतु न्याय्य चरतीने वागवनू घेिे हे नेहमीच स्वदस््छक कमस असते असे चवधान 
करिे मा्र  चवरोधासात्मक वाटेॉल; कारि कधी कधी मािसानंा त्यां् या इ्छेचवुवध्ि न्याय्य वागविूक 
चिली जाते [ॲचकयाजोली म्हितो की, ॲचरस्टॉटटॉलने न्याय्य आचि अन्याय्य कृत्यां् या आठ चनरचनराळ्या उपाधी िाखवनू, त्यामधील भेि स्पष्ट 
केलेले आहेत. उिा. १) गभंीर स्वुवपाचे अपाय (Injurium agera), २) सहन करता येण्याजोगे अपाय (Injurium Pati), ३) शाश्वत कायिे (Jus 
agera), ४) संस्कारक्म कायिे (Jus Pati), ५) गभंीर स्वुवपाचा अन्याय (Injustum agere), ६) संवे्य  अन्याय (Injustum Pati), ७) शाश्वत धमस 
(Justum agere), ८) संस्कारक्म धमस (Justum Pati).] वस्तुतः आिखी एक प्रश्न चवचारला जाण्याची शक्यता 
ह्याबाबतीत असते; तेव्हा एखा्य ा मनुष्ट्यावर एखािी अन्याय्य गोष्ट घडली असतानंा, तो मनुष्ट्य नेहमीच 
अन्यायाखाली भरडला जात असतो, असे आपि म्हिू शकतो का? वकवा अन्याय करण्या्या बाबतीत 
जशा आवश्यक उपाधी असतात, तशाच आवश्यक उपाधी अन्याय सोसण्या्या बाबतीत सुध्िा असतात 
का? तेव्हा (आपि पाचहल्याप्रमािे [पहा ८ वे प्रकरि १ ला पचर्छेि.]) एखािा मनुष्ट्य एखा्य ा न्याय्य कृत्याचा कतन 
म्हिून वकवा त्या कृत्याचा चवषय म्हिून आनुषाचंगक चरतीने त्या न्याय्य कृत्यामध्ये सामील असू शकेल, 
आचि अगिी असेच अधम्यस वकवा अन्याय्य कृत्यां् या बाबतीतसुध्िा यथाथसपिे खरे असते :– प्रत्यक्ात 
अन्याय्य असलेली गोष्ट करिे आचि अन्यायाने कमस करिे ह्या िोहोंमध्ये िरक आहे, त्याचप्रमािे जे काही 
अन्याय्य आहे ते सहन करिे आचि अन्यायाने वागवनू घेिे ह्या िोहोंमध्ये चततकाच िरक आहे. आचि 
अगिी असेच, न्याय्य चरतीने कमस करिे आचि न्याय्य चरतीने वागवून घेिे, ह्याबाबतीत यथाथस आहे; कारि 
आपिावर अन्याय होत आहे ह्याचा अथस िुसरा कुिीतरी आपल्यावर अन्याय करत आहे असा होतो, तसेच 
आपल्याला न्याय्य चरतीने वागचवले जात आहे ह्याचा अथस कुिीतरी न्याय्य कृत्ये करत आहे असा होतो. 

 
परंतु अन्यायाने कमस करिे ह्याचा अथस केवळ एखा्य ाला आपखुषीने इजा पोहोचचविे असाच जर 

का होत असेल, आचि आपखुषीचे इजा करिे ह्याचा अथस – कुठल्या मनुष्ट्यावर काय पचरिाम होिार आहे 
ह्याची जािीव असिे, तसेच वापरण्यात येिारे हत्यार, आचि इजा करण्याची तऱ्हा ह्या चवषयाचे ज्ञान 
असिे–असा जर का होत असेल, तर ह्यावरून असे चनष्ट्पनिध होते की असंयमी मनुष्ट्याने जर का आपखुषीने 
स्वतःला इजा करून घेतली, तर त्याला आपखुषीने अन्याय सहन करावा लागतो; आचि स्वतःवर अन्याय 
करून घेिे हे मनुष्ट्याला शक्य असते– (आता ह्याचवषयीची शक्यता सुध्िा एक वािचववािाचा प्रश्न आहे) 
चशवाय असंयमीपिामुळे एखािा मनुष्ट्य आपखुषीनेच िुसऱ्याने केलेल्या िुखापतीला बळी पडण्याची 
शक्यता आहे. ह्यावरून पुन्हा असे चसध्ि होते की अन्याय हा आपखुषीने सहन करिे शक्य असते. परंतु 
एखा्य ाबरोबर ‘अन्यायाने आचरि करिे’ ह्याची ही व्याख्या किाचचत चुकीची असावी; आचि “आपि 
कुिाला इजा करत आहोत ह्याची जािीव असून सुध्िा, तसेच त्यासाठी वापरण्यात येिारे हत्यार आचि 
इजा करण्याची तऱ्हा ह्याचवषयीचे ज्ञान असून सुध्िा त्याला इजा करिे” ह्या शध िामंध्ये आिखी एक गुि 
िशसचविाऱ्या शध िाचंी –म्हिजे “त्या मनुष्ट्या्या इ्छेचवुवध्ि” ह्या शध िाचंी–भर घातली पाचहजे. असे जर 
असेल तर एखािा मनुष्ट्य जरी आपखुषीने स्वतःला इजा करून घेऊ शकत असला, आचि जरी तो 
एखा्य ाने केलेली अन्याय्य गोष्ट आपखुषीने सहन करू शकत असला तरी तो स्वतः्या इ्छेने कधीही 
स्वतःवर अन्याय करून घेिार नाही, वकवा सहन करिार नाही, कारि ‘स्वतःला इजा करून घेिे’ अशी 
कुिाचीच इ्छा नसते; इतकेच काय पि असंयमी मनुष्ट्याची सुध्िा स्वतःला इजा करून घेण्याची इ्छा 
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नसते; परंतु त्याची कृत्ये मा्र  त्यां् या स्वतः्या इ्छेचवरूध्ि होत असतात; वस्तुतः कुठल्याही मनुष्ट्याला 
जी गोष्ट चागंली, चहतकारक वाटॉत नाही, त्या गोष्टीची तो अचजबात इ्छा धरत नाही; आचि असंयमी 
मनुष्ट्याला जी गोष्ट आपि करता कामा नये असे वाटॉत असते, नेमकी तीच गोष्ट तो असंयमी मनुष्ट्य करत 
असतो. जो मनुष्ट्य स्वतःजवळ असलेल्या गोष्टींचा त्याग करतो–जसे होमत म्हितो [Iliad VI 236.] ग्लौकसने 
चडऑचमड ला 

 
ब्रॉन्ा्या हत्यािां्या मोबदल्याि सोन्याची हत्त्यािे वदली आवि नऊ बैलां्या मोबदल्याि शंभि 

बैलांचा विवनमय केला [“For Diomede’s brass arms of mean device. For which nine open paid (a vulgar price). He gave his 
own of gold divinely wrought, A hundred beeves the shining purchase bought” Popes Hom. II VI 292.]  

 
त्या मनुष्ट्याला अन्याय सोसायला लागला असे म्हिता येिे शक्य नाही; कारि कुठलीही 

स्वतःजवळची गोष्ट िेऊन टॉाकिे हे आपल्यावर अवलंबनू असते, परंतु अन्याय सहन करिे हे मा्र  
आपल्यावर अवलंबून नसते–कारि अन्यायाने कृत्ये करिारा मनुष्ट्य हा िुसराच असतो. 

 
तेव्हा ह्यावरून असे स्पष्ट होते की कुठल्याही प्रकारचा अन्याय आपखुशीने सहन करता येिे 

अचजबात शक्य नाही.  
 
अजुनही उरलेल्या िोन प्रश्नाचंी आपिासं चचन करावयाची आहे. 
 
(१) जो मनुष्ट्य अचतरेकी प्रमािात मोठा चहस्सा िेऊन टॉाकतो तो अन्यायी असतो का ज्या 

मनुष्ट्याला अचतरेकी प्रमािात मोठा चहस्सा चमळतो तो अन्यायी असतो? 
 
(२) मनुष्ट्य स्वतः बरोबर अन्यायाने आचरि करू शकतो का? 
 
तेव्हा पचहला पयनय जर का संभाव्य आहे असे मानले–म्हिजेच गदरवाजवी प्रमािात मोठा चहस्सा  

घेिारा अन्यायी नसून गदरवाजवी चहस्सा िेिारा जर का अन्यायाने आचरि करिारा असेल, तर जेव्हा 
एखािा मनुष्ट्य जािूनबुजून आचि आपखुषीने स्वतःला थोडासा चहस्सा ठेवनू घेऊन िुसऱ्याला महत्तर 
चहस्सा िेत असेल तर तो मनुष्ट्य तेव्हा स्वतःच स्वतःवर अन्याय करून घेत असतो, आचि अगिी असेच 
सरळ, चवनयशील मािसां् या बाबतीत घडत असते, कारि अशा सरळ नीती्या (equitable) मािसाचंी 
स्वतः्या योग्यतेपेक्ा कमी ग्रहि करण्याची सहजप्रवृचत्त असते.–आचि हे स्वतःवर अन्याय करून 
घेण्यासारखेच आहे. परंतु किाचचत् ह्या गोष्टीलाही गुिाचभधानाची आवश्यकता आहे. कारि ज्या मनुष्ट्याने 
स्वतःसाठी छोटॉा चहस्सा घेतलेला असतो, त्या मनुष्ट्याने किाचचत् िुसऱ्या कुठल्या तरी चागंल्या गोष्टींचा 
महत्तर चहस्सा ग्रहि करून ठेवलेला असण्याची संभाव्यता असू शकते, उिा. कीती वकवा स्वाभाचवक 
नदचतक थोरवी तसेच अन्याय्य आचरिा्या आपल्या व्याख्येचा आधार घेतल्याने, आपि केलेली अटॉकळ 
वकवा अनुमान चनराकृत होण्याची सुध्िा शक्यता आहे. तेव्हा वरील गृहीत धरलेल्या बाबतीत, 
चवभागकत्यनने [चवभागकतन (distributor) म्हिजे वाटॉिी करिारा, आपल्या गहृीत धरलेल्या बाबतीत मोठा चहस्सा िेवनू टॉाकिारा.] 
त्या्या स्वतः्या इ्छेचवुवध्ि स्वतःवर काहीही लािून घेतलेले नाही, त्यामुळे केवळ त्याला अल्पतर 
चहस्सा चमळाला, म्हिून काही त्याला अन्याय भोगावा लागत नाही; िार तर त्याला िक्त नुकसान भोगाव े
लागते इतेकच. 
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तेव्हा आता एक गोष्ट स्पष्ट झालेली आहे की, केवळ गदरवाजवी चहस्सा िेिारा मनुष्ट्यच नेहमी 
अन्याय्यचरतीने वतसन करतो असे नाही तर त्या िेिाऱ्या मनुष्ट्याप्रमािे गदरवाजवी चहस्सा घेिारा मनुष्ट्य सुध्िा  
अन्याय्यचरतीने वतसन करिे शक्य आहे, आचि गदरवाजवी चहस्सा घेिारा मनुष्ट्य काही प्रत्येक बाबतीत 
अन्याय्य वतसन करत नाही. तेव्हा जे जे काहंी मूलतः अन्याय्य असते, ते एखा्य ाने केल्यानेच केवळ 
अन्यायाचे खापर त्या मनुष्ट्यावर िोडता येत नाही, परंतु ज्या मनुष्ट्याला अमुक एक गोष्ट अन्याय्य आहे हे 
माचहत असून सुध्िा, तो ती गोष्ट आपखुषीने करतो, त्या मनुष्ट्यालाच अन्यायी म्हिता येऊ शकेल, म्हिजेच 
ज्या मनुष्ट्याकडून अन्याय्य कृत्य मुळात उ भवते, त्यालाच आपि अन्यायी म्हिू शकतो; आचि ह्या 
बाबतीतल्या कृत्याची उत्पचत्त ही गदरवाजवी चहस्सा घेिाऱ्या मािसापासून होत नसून तो गदरवाजवी चहस्सा 
िेिाऱ्या मािसामधूनच होत असते. 

 
चशवाय ‘एखािी गोष्ट करिे’ ह्याला सुध्िा एकापेक्ा अनेक अथस आहेत. एका चववचक्त अथनने खून 

हा एखा्य ा जड हत्याराने होऊ शकतो वकवा खुनी मनुष्ट्या्या हाताने होऊ शकतो. वकवा मालका्या 
आजे्ञनुसार एखा्य ा गुलामा्या हातून सुध्िा होऊ शकतो. परंतु ह्या बाबतीत त्यां् या हातून अन्याय्य गुन्हा 
जरी घडलेला असला, तरी ती मािसे अन्यायाने वागली असे म्हिता येत नाही. 

 
पुन्हा एखा्य ा न्यायाचधशाने अज्ञानामुळे एखािा खोटॉा चनिसय चिला असला, तरी अन्यायाचे खापर 

त्या्या माथी िोडता येिार नाही, वकवा त्या्या चनिसयालाही, न्याया्या चवचधमान्य अथननुसार, अन्याय्य 
चनिसय असे म्हिता येिार नाही. (तेव्हा त्याने चिलेला चनिसय हा एका अथी जरी अन्याय्य असला, तरी 
न्याया्या चवचधमान्य अथननुसार त्याला अन्याय्य ठरचवता येिार नाही; कारि चवचधमान्य न्यायामध्ये आचि 
चनरपेक् न्यायामध्ये िरक आहे), परंतु त्याने जािूनबुजून जर का अन्याय्य चनिसय चिला असेल, तर तो 
त्या्या योग्य प्रमािापेक्ा जास्त चहस्सा–म्हिजेच एकतर कुिा्या तरी मेहेरबानीमुळे [म्हिजेच लाचलुचपत 

घेऊन वकवा वचशल्याने.] वकवा सुडामुळे–ग्रहि करत आहे असे म्हटॉले पाचहजे. म्हिजेच केवळ ह्या हेतूस्तव जो 
न्यायाचधश अन्याय्य चनिसय िेतो–जसा अन्याय्य गोष्टींमध्ये वकवा गुन्ह्यामंध्ये गुन्हेगाराला जास्त चहस्सा 
चमळतो तसा–तो गदरवाजवी प्रमािात स्वतःचा चहस्सा घेत असतो;  कारि जो न्यायाचधश अशा प्रकार्या 
अटॉीनुसार एखािा जचमनीचा तुकडा एखा्य ा्या नावावर करून िेतो, त्याला तो जचमनीचा तुकडा जरी 
चमळाला नाही, तरी पदसे चमळत असतात. 

 
लोकानंा असे वाटॉते की, अन्यायाचे वतसन करिे, हे त्यां् या स्वतः्या कह्यातले असते, म्हिून 

न्याय्य वतसन करिे हे सोपे आहे त्यानंा वाटॉत असते. परंतु प्रत्यक्ात असे होत नाही. आपल्या शजेार्या 
बायकोबरोबर व्यचभचार करिे वकवा जवळच उयाया असलेल्या मनुष्ट्याला मारिे वकवा एखा्य ाला गुपचुप 
लाच िेिे हे अत्यंत सोपे आहे आचि अशा गोष्टी करिे वकवा करावया्या टॉाळिे हे मनुष्ट्या्या स्वतः्या 
हातातले असते, परंतु आपल्या स्वतः्या मना्या एका चववचक्त चचत्तप्रवृचत्तची िलचनष्ट्पत्ती म्हिून अशा 
गोष्टी करिे चततकेसे सोपे नाही, आचि ते नेहमीच काही मनुष्ट्या्या हातातले नसते. [आपिास जर का ते कृत्य 
करावयाचेच असेल म्हिजेच आपि जर का ते कृत्य करावयाचा संकल्प केला, तर आपि केव्हाही ते कृत्य काही झाले तरी करू शकतो, परंतु 
न्यायी वकवा अन्यायी मनुष्ट्या्या स्वभावाप्रमािे, आपि आपल्या स्वतः्या संकल्पानुसार ते कृत्य करू शकत नाही कारि आपला स्वभाव, आपले 
चाचरत्र्य हे आपल्या संकल्पानुसार घडिाऱ्या अनेक कृत्यां् या पुनरावृत्तीची िलचनष्ट्पत्ती असते आचि पुन्हा पुन्हा घडिाऱ्या कृत्यामुळे आपला तसा 
स्वभावच बनून गेलेला असतो, म्हिून आपल्या चाचरत्र्याब्दलल आपि स्वतःच जबाबिार असतो. एका क्िभर्या सूचनेने आपि आपला स्वभाव 
बिलू शकत नाही.] अशाच पध्ितीने एखािे चागंले कृत्य करिे सोपे आहे, परंतु अशी चागंली कृत्ये पार 
पाडण्यासाठी लागिारी दृढ चचत्तप्रवृत्ती प्राप्त करून घेिे तेव्हढे सोपे नाही, त्याचप्रमािे लोकानंा असे 
वाटॉत असते की, काय न्याय्य आचि काय अन्याय्य असते हे समजण्यासाठी खास शहािपि असाव ेलागत 
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नाही, कारि काय्य ाने जाहीर केलेल्या गोष्टी समजिे काही चततकेसे कठीि नसते. परंतु काय्य ाने नेमून 
चिलेली कृत्ये ही केवळ यादृस््छकचरत्या न्याय्य कृत्ये असतात. न्याय्य कृत्य आपल्या हातून घडून 
येण्यासाठी, एखािे कृत्य कसे पार पाडावे वकवा न्याय्य चवतरि घडवनू आिण्यासाठी गोष्टींचे वाटॉप कसे 
करायला हवे–हे जाििे, एखा्य ा रोग्याला बरे करण्यासाठी कुठले औषध ्य ाव ेह्या्या ज्ञानापेक्ा जास्त 
कठीि आहे. वद्य कशास्त्रामध्ये सुध्िा मध, म्य  (wine), कटुॉरोचहिी (hellebore), गुल िेण्याची डागिी 
(cautery) आचि शल्यतं्र  (Surgery) इ. गोष्टी जाििे हे सोपे असते, परंतु रोग्याला बरे करण्यासाठी ह्या 
गोष्टींचा कसा, कुिाला आचि कधी उपयोग केला पाचहजे, हे िार मोठे काम आहे आचि त्यासाठी वद्य  
वकवा डटक्टॉर बनिे आवश्यक आहे आचि ह्याच चवचशष्ट कारिामुळे [म्हिजे अन्यायाने वागिे हे आपल्याच हातात असते.] 
लोकानंा असे वाटॉते की न्यायी, नीचतवतं मनुष्ट्य जसा न्याय्यचरतीने कमस करतो, तसाच अन््याय्यचरतीने 
सुध्िा तो कमस करू शकतो, कारि कुठलीही चवचशष्ट अन्याय्य गोष्ट करण्या्या बाबतीत न्यायी मनुष्ट्य हा 
इतरापेंक्ा कमी समथस नसून उलटॉ जास्त समथस असतो असे त्या लोकाचें म्हििे असते; उिा. एखा्य ा 
परस्त्रीबरोबर तो व्यचभचार करू शकेल वकवा एखा्य ाला मार िेव ूशकेल, वकवा एखा्य ा शूर वीरासारखा तो 
आपली ढाल िेकून िेऊन डाव्या वकवा उजव्या बाजूला रथ चिरवनू रिागंिाला पाठ िाखवनू पळून जाऊ 
शकेल. परंतु नामिसपिे वागिे वकवा अन्यायाने िोषास्पि कृत्ये करिे म्हिजे केवळ अशी कृत्ये करिे नव्हे, 
(तरीसुध्िा अशी अन्याय्य कृत्ये करिारा कतन ती कृत्ये केवळ यदृ्छे करून वकवा अकस्मात करत असावा 
असे म्हटॉले जाते), परंतु आपल्या एखा्य ा चववचक्त चचत्तप्रवृचत्तनुसार ती कृत्ये करिे होय, उिा. ज्याप्रमािे 
डटक्टॉर बनिे आचि एखा्य ा पेशटंॉला बरे करिे ही बाब केवळ औषधे आचि शल्यतं्र  उपयोगात आिल्याने 
वकवा न आिल्याने साध्य होत नाही तर ह्या गोष्टी एका चवचशष्ट तऱ्हेने उपयोगात आिल्यानेच रोगी बरा 
होऊ शकतो. 

 
तेव्हा जी मािसे आपापल्या व्यस्क्तत्वानुसार त्यानंा स्वतःला चागंल्या वाटॉिाऱ्या गोष्टी [म्हिजे केवळ 

मनाला चागंल्या वाटॉिाऱ्या गोष्टी नव्हेत तर त्यामध्ये संपत्ती, मानमरातब आचि स गुिानंा कारिीभतू ठरिाऱ्या सवस गोष्टींचा समावेश आहे. ह्या 
गोष्टी स्वयंमेवचरत्या चनरपेक् असतात, परंतु त्याचंी हेटॉाळिी केल्याने त्या अचनष्ट ठरतात.] आपपसात वाटूॉन घेतात आचि ज्यानंा 
अचतरेकी जास्त प्रमािात वकवा अत्यल्प प्रमािात त्या गोष्टींचा चहस्सा चमळण्याची शक्यता असते, त्या 
मािसां् या िरम्यान न्याय्य हक्क अस्स्तत्वात येत असतात. काही मािसाना ह्या गोष्टींचा चहस्सा अत्यंत 
जास्त प्रमािात चमळिे खा्र ीने शक्य नसते :– उिा. िेविेवता आचि काही मािसे अशीही असतात की, 
त्यानंा ह्या गोष्टी चमळाल्यामुळे कसलाही िायिा होण्यासारखा नसतो. उिा. कधीही न सुधारिारी 
व्यसनाधीन मािसे, कारि अशा मािसानंा सामान्यतः चागंल्या असिाऱ्या सवस गोष्टी हाचनकारक ठरतात. 
परंतु इतर काही मािेस अशीही असतात की, ज्यानंा ह्या गोष्टी एका ठराचवक मयनिेपयंत लाभकारक 
असतात, आचि ही सवससामान्य मािसे असतात म्हिून न्याय हा आवश्यक चरतीने मानवी स्वुवपाचा आहे. 
 

☐ ☐ ☐ 
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प्रकिि दहािे 
 

िाजिी न्याय ककिा समन्याय-विवधमान्य न्याय िंिोिंि कििािा न्याय 
 

आिा ॲविस्टॉटल िाजिी न्याय ककिा समिेचे स्िरूप पािखीि आहे. त्यामुळे त्याने न्याया्या 
उपपत्तीला िेगळी अशी एक यो य पुिििीच जोडलेली आहे. आवि आपिांस हा विषय त्यां्या Rhetoric I 
XIII मदये विचािाि घेिलेला आढळिो आवि त्यािरूनच त्याने हे प्रकिि अंशिह घेिले असािे असे िाटिे. 
ह्या प्रकििािील मजकूि अत्यंि स्िाभाविक आवि समजण्यास सोपा असा िाटिो. कायदा आवि 
न्यायामदये भि घालिािी समिेची कल्पना ही आपल्या पूिभपिे पविचयाची आहे. जेथे जेथे कायदा अत्यंि 
सामान्य आवि ढोबळ स्िरूपाचा असिो, िेथे िेथे समिा हा अत्यंि उच्च  आवि उत्कृटी  प्रकािचा न्याय 
यहिून उपयोगाि येिो. ह्या संकल्पनेचे उत्कृटी  उदाहिि Rhet I XIII मदये ॲविस्टॉटलने केलेल्या संुदि 
वििििामदये आढळून येिे. “समिा ही मानिी प्रमादांना िमा किण्यासाठी, िसेच कायद्यांकडे न पाहिा 
न्यायावधशाकडे पाहण्यासाठी, वलवखि अििांसाठी नसून त्यािील िात्पयासाठी कृत्यांसाठी नसून 
वििविि हेिंूसाठी, ियध्क्िकवििा नसून समवटी कवििा, कृत्ये कििाऱ्या कत्याचे केिळ त्या ििापुििे 
चावित्र्य न पहािा त्या्या वदघभकालािील चावित्र्याकडे दृटी ी ठेिण्यासाठी; अवनटी ाला विसरून चांगल्या 
गोटी ी लिाि यािया यहिून, मनुष्ट्याने केलेल्या वहिापेिा जे काही मािसांचे कल्याि ााले त्याला महत्त्ि 
देण्यासाठी, कायापेिा शक्यिो केिळ शब्दाने भांडिे वमटिण्यासाठी आवि न्यायावधशापेिा मदयस्थाची 
नेमिूक किण्यािि भि देण्यासाठी समिा अध्स्ित्िाि येिे, कािि न्यायावधश फक्ि कायदा बघिो, पिंिु 
मदयस्थ जे जे कांही सािासाि न्यायाचे, नीिीचे आहे त्याचे अिलोकन किि असिो. यहिून समिा 
प्रचािाि येण्यासाठी मदयस्थांची नेमिूक प्रथमिह केली जाि असे. 

 
आता ह्यानंतर आपिास समदृष्टी वकवा समन्याय (equity) आचि सारासारन्यायी (equitable)  

[येथे एक गोष्ट लक्ातं घेिे जरूरीचे आहे, ती म्हिजे इंग्रजी मधील ‘equitable’ ह्या एका शध िाचे मराठी मध्ये अनेक अथस होतात. तेव्हा ते योग्य 
संिभननुसार वेगवेगळ्या अथनने योचजले आहेत. उिा. सारासारन्यायी, चनःपक्पात, यथान्याय, यथायोग्य, रास्त, चनतीचा इत्यािी. तसेच equity 
ह्या शध िाला मराठी मध्ये समदृष्टी, समन्याय, व्यवहार बुध्िी, शुध्िन्याय असेही शध ि आहेत.] वकवा चनःपक्पाताचवषयी बोलावयास 
हव,े तसेच त्याचंा न्याय आचि न्याय्यतेशी असिारा संबंध सुध्िा स्पष्ट करायला हवा; कारि त्याचें परीक्ि 
केले असता, असे आढळून येते की, न्याय आचि समन्याय हे चनरपेक्तः अनन्य नाहीतच पि सामान्यतः 
वगेळे सुध्िा ंनाहीत. कधी कधी प्रत्यक्ात आपि समन्यायाची आचि चनःपक्पाती मनुष्ट्याची वाखाििी करतो 
हे खरे आहे, इतकेच नव्हे तर सारासारन्यायी वकवा यथायोग्य (equitable) हे पि आपि न्याय्य गोष्टी 
खेचरज इतर गोष्टींना सुध्िा (‘चागंल्या’ ह्या अथनने) पसंती िशसचवण्यासाठी वापरतो, अचधक यथायोग्य 
असिारी गोष्ट जास्त चागंली असते, असे िशसचवण्यासाठी आपि त्या पिाचा ‘चागंला’ ह्या अथनने वापर 
करतो, तथाचप इतरवळेी जेव्हा आपि मननपूवसक चवचार करतो तेव्हा आपिासं असे चिसून येते की 
यथायोग्य गोष्ट ही जरी न्याय्य नसली, तरी सुध्िा ती वाखािण्याजोगी असते असे म्हििे चवचच्र  वाटॉते. 
आचि यथायोग्य आचि न्याय गोष्टीमधील िरक जर का अस्स्तत्वात असलाच तर यथायोग्य हे तरी चागंले 
नसेल वकवा न्याय्य तरी चागंले नसेल आचि जर का ह्या िोन्ही गोष्टी चागंल्या असतील, तर िोहोंमध्ये 
कसलाही िरक नाही. 
 

ह्या दृष्टीकोनातून जेव्हा आपि यथायोग्य गोष्टींचा चवचार करतो, तेव्हा त्या संबंधी कमी जास्त 
प्रमािात समस्या ही उ भवतेच, तरी सुध्िा एका चरतीने ते सवस चवचार बरोबरच आहेत आचि त्यात असंबध्ि 
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असे काहीच नाही. कारि समन्याय हा जरी एक प्रकार्या न्यायापेक्ा श्रेष्ठ असला तरी सुध्िा तो 
स्वुवपतःच न्याय आहे, तसेच समन्याय हा वगेळ्या प्रजाचतचा नसल्याकारिाने त्याला न्यायापेक्ा श्रेष्ठही 
म्हिता येत नाही. आचि म्हिून न्याय आचि समन्याय हे सारखेच आहेत, आचि समन्याय हा न्यायापेक्ा 
जास्त चागंला असला तरी  िोन्ही न्याय हे चागंलेच आहेत. 

 
आता अडचि अशी आहे की, समन्याय हा जरी न्याय्य असला तरी सुध्िा तो चवचधमान्य न्याय 

नाही, परंतु ते एक चवचधमान्य न्यायाचे शुध्िीिकरि (rectification) आहे. ह्याचे कारि म्हिजे कायिा हे 
नेहमी सवससामान्य चवधान असते, तरी सुध्िा काही खटॉले वकवा बाबी अशा असतात की त्याना ह्या सवस 
सामान्य चवधानामध्ये सामावनू घेिे अशक्य असते. त्यामुळे ज्या ज्या मह्वा्या बाबतीत सवससामान्य 
भाषेमध्ये बोलिे आवश्यक असते, त्या बाबतीत तसे अचूकपिे करिे मा्र  शक्य होत नाही; कायिा हा 
बहुताशं केसीस वकवा प्रकरिे चवचारंत घेत असतो, तरी सुध्िा त्यात ग्भत असलेल्या चुकाब्दलल त्याला 
काहीसुध्िा माचहत नसते असे म्हिता येिार नाही [म्हिजेच सवससामान्यतः स्थाचपत केलेला कायिा, सवस्या सवस लोकानंा लागू 

पडिे शक्य नाही हे चवचधस्थापकाला पके्क ठाऊक असते.] आचि म्हिून त्यामुळे काही तो अधम्यस वकवा चुकीचा कायिा 
ठरत नाही; कारि चूक ही त्या काय्य ामध्ये नसते वकवा चवचधस्थापकामध्येही नसते, परंतु ती त्या चवचशष्ट 
प्रकरिा्या स्वुवपामंध्ये (nature) असते :- मानवी वतसना्या पचंभतूकायनला (material) कधीही 
सारखेपिा येिे शक्य नाही. म्हिून ज्यावळेी कायिा एक सवससामान्य असा चनयम प्रस्थाचपत करतो, तेव्हा 
त्यानंतर काही काळाने एक चवचशष्ट बाब अशी उ भवते की ती त्या कायिेशीर चनयमाला अपवािच ठरते, 
कारि चवचधस्थापका्या चवधानामधील अचतसामान्यतेमुळे त्याने जाहीर केलेले कायिे अपूिस आचि चुकीचे 
असल्यामुळे त्या सावसच्र क काया्य ातून चनसटूॉन जाण्यास पळवाटॉ सापडते; म्हिून त्यावळेी चवचधस्थापकाने 
आपल्या चवधानाचे थोडेसे ुवपातंर करून त्या काय्य ातील उिीव भरून काढिे अत्यंत योग्य आहे. 
म्हिजेच तो चवचधस्थापक जर का त्या चवचशष्ट प्रसंगी तेथे हजर असला, आचि त्या घडलेल्या 
वस्तुस्स्थतीचवषयी त्याला संपूिस माचहती असताना तो जसा चनिसय घेऊन त्या बाबतीत योग्य कायिा 
प्रस्तचवत करू शकेल, तशाच प्रकारे त्याला काय्य ा्या चनयमामंध्ये िुरूस्ती करता येिे आवश्यक आहे. 
म्हिून जरी यथायोग्य हे न्याय्य असले आचि एक प्रकार्या न्यायाहून श्रेष्ठ असले तरी सुध्िा चनरपेक् 
न्यायाहून हे श्रेष्ठ नाही. िार तर आपि एव्हढे म्हिू शकतो की चनरपेक् न्याया्या व्यापक चवधानामधील 
चुकीपेक्ा ते थोडेसे चागंले आहे. हेच यथायोग्य वकवा सारासारन्यायी ह्या पिाचे आवश्यक स्वरूप आहे : 
म्हिजेच काय्य ा्या सामान्यतेमुळे कायिा जेव्हा अपूिस ठरतो, तेव्हा त्यातील उिीव भरून काढण्यासाठी 
केले जािारे शोधन म्हिजेच समन्याय आचि वस्तुतः ह्याच कारिामुळे सवस गोष्टींचा चनिसय काय्य ाने घेता 
येत नाही : प्रत्यक्ात काही बाबी अशा असतात की त्यासाठी कायिा प्रस्थाचपत करिे सवसथदव अशक्य 
असते, त्यामुळे त्यासाठी एका खास वटॉहुहूमाची आवश्यकता असते. कारि जे जे काही स्वरूपतः 
अचनयचमत असते त्याचे मोजमाप िक्त अचनयचमत प्रमािानेच करता येऊ शकते उिा. लेसचबअन [मायकेल 
एचिचसअस म्हितो लेसचबअन्स (लेसबटसचे रचहवासी) हे आपले बाधंकाम करताना सपाटॉ पषृ्ठभाग करण्यासाठी िगडाना व्यवस्स्थत आपापल्या 
जागेवर माडूंन करत नसत, परंतु ते िगड एक सोडून एक मागे पुढे िेकून करत असत-- Michelet आचि ह्यासाठी Rhetoric I. I. सुध्िा पहा.] 
शदली्या बाधंकामामध्ये वापरण्यात येिाऱ्या चशसपट्टीला (leaden rule) कसलाही आकार नसतो; तेव्हा ती 
लेसचबअन चशसपट्टी लवचचक असते परंतु कुठल्याही िगडा्या आकाराप्रमािे ज्याप्रमािे चतला वाकचवता 
येऊ शकते, त्याचप्रमािे त्या चवचशष्ट बाबी्या पचरस्स्थतीला उपयुक्त आचि योग्य असा खास वटॉहुकूम 
काढता येऊ शकतो. 

 
आता समन्याय वकवा सारासारन्याय म्हिजे काय हे स्पष्ट झालेले आहे म्हिजेच समन्याय हा 

न्याय्य तर असतोच आचि एका प्रकार्या न्यायाहून तो श्रेष्ठही असतो आचि ह्यावरून सारासारन्यायी 
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मनुष्ट्य हा कसा असावा हे स्पष्ट होते; असा मनुष्ट्य स्वतः्या पसंतीने आचि स्वाभाचवक प्रकृचतनुसार नेहमी 
यथायोग्य गोष्टीच करत असतो तसेच इतराचंा गदरिायिा घेऊन आपला हक्का तो कधीही गाजचवत नाही, 
परंतु कायिा जरी त्या्या बाजूने असला तरी त्याला थोडेसे चमळचवण्यातच समाधान वाटॉत असते, 
[“Summum Jus Summa injuria” ही जगप्रचसध्ि म्हि अशा मनुष्ट्याला लाग ूपडत असते.  

(a) ह्याचा अथस, “Extreme Law is extreme Punishment” असा होतो.  
(b) “Quae lex non vetat permittet” = what law does not forbid it permits.  
(c) “Quae lex non jubet vetat” = what law does not permit it forbids.] आचि अशा मनुष्ट्या्या चचत्तप्रवृत्तीला 

समदृष्टी वकवा शुध्ि न्याय (equity) असे म्हितात. तो एक खास प्रकारचा न्याय आहे, परंतु त्याला 
वगेळ्या अशा प्रजाचतची चचत्तप्रवृत्ती असे म्हिता येिार नाही. 

 

☐ ☐ ☐ 
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प्रकिि अकिािे 
 

मनुष्ट्य हा स्ििहिि अन्याय करून घेऊ शकिो का? 
 

आिा एखादा मनुष्ट्य स्ििह्या इ्छेने स्ििहचे नुकसान करून घेऊ शकिो का ककिा स्ििहचे 
होिािे नुकसान स्िे्छेने सहन करू शकिो का? ह्या प्रनाचे उत्ति देण्यास आपि आिा चांगल्या िऱ्हेने 
समथभ आहोि. ििीसुददा हे प्रकिि पावहजे त्या पेिा जास्ि िेंगाळलेले आहे.  

 
‘मनुष्ट्याला स्वतःवर अन्याय करून घेिे शक्य आहे का नाही’ ह्या प्रश्नाचे उत्तर आपल्या अगोिर 

झालेल्या चववेचनामुळे सुचचवले गेले आहे. 
 
(१) आता काही चवचशष्ट न्याय्य कृत्याचंा एक वगस हा खास काय्य ाने [ह्या युस्क्तवािाचा आशय पुढीलप्रमािे 

असावा असे वाटॉते :- उिा. एखा्य ा मनुष्ट्याने आत्महत्या केली असली तरीसुध्िा ‘बेकायिेशीर हानी’ ह्या पिा्या व्यापक अथननुसार, स्वतःची 
त्याने हानी करून घेतली– म्हिजेच स्वतःवर अन्याय ओढवनू घेतल्याची शक्यता चसध्ि होत नाही. आता येथे घेतलेल्या अथनने आत्महत्या हे 
अन्याय्य कृत्य आहे; कारि आत्महत्या ही ‘जशास तसे’ ह्या न्यायानुसार नसिारी आचि स्वतः्या शचरराचा आपखुषीने नाश करून घेिारी 
िुःखिायक चशक्ा आहे, म्हिून ती काय्य ा्या चवरूध्ि आहे. परंतु आत्महत्या हा एक स्वतःचवरूध्ि वकवा एखा्य ा मनुष्ट्याचवरूध्ि घडिारा गुन्हा 
नसून, तो राष्ट्राचवरूध्ि घडिारा गुन्हा आहे कारि अशा तऱ्हेने स्वतः्या इ्छेनुसार स्वतःला चशक्ा करून घेिे हा एक गुन्हा आहे.] नेमुन 
चिलेल्या वगेवगेळ्या स गुिाशंी अनुरूप असिाऱ्या सिाचारी कृत्याचंा असतो. उिा. आत्मह्येला 
काय्य ाने संमती चिलेली नसते. (आचि जे काही करण्यास [वकवा किाचचत्, कुठल्याही प्रकारचा मनुष्ट्यवध करण्यास 

काय्य ाने जाचहरचरत्या संमती चिलेली नसते.] काय्य ाने जाचहरचरत्या संमती चिलेली नसते, ते करण्यास काय्य ाने 
बिंी असते) [‘काय्य ाने नेमून चिलेल्या स गुिाचें पालन करण्यास नागचरकानंा प्रवृत्त करिे हे आपल्या राष्ट्राचे प्रथम कतसव्य आहे ह्या त्वाचे 
महत्व ग्रीक राज्यकत्यांनी ओळखले होते; लोकानंा िेण्यात येिारे नदचतक चशक्ि हे त्यां् या चवचधस्थापक पध्ितीचे एक अंग होते. म्हिून 
ॲचरस्टॉटटॉल “Quae lex non jubet vetat” हा चनयम सागंतो. म्हिजे “कायिा असा असावा की जो िुगुसिी कृत्ये अचजबात न करण्याची आज्ञा िेऊ 
शकतो” असे ॲचरस्टॉटटॉलचे म्हििे होते. ह्या उलटॉ आपल्या काय्य ाची तत्व े रोमन काय्य ावरून स्थाचपत केलेली आहेत; हा कायिा हा 
समाजाला हाचनकारक होिाऱ्या अधम्यस कृत्यापुंरताच मयनचित आहे. म्हिून आपला कायिा “Quae lex non vetat permittit” हा ॲचरस्टॉटटॉल्या 
कायिेशीर चनयमा्या चवरूध्ि आहे. म्हिजे त्याचा अथस असा होतो की “िुगुसिी नसिारी सवस कृत्ये करण्यास काय्य ाने मुभा असावी.”] आचि 
चशवाय एखािा मनुष्ट्य आपखुषीने (बिला घेण्या्या हेतूने नव्हे) िुसऱ्या मनुष्ट्याला बेकायिेशीरचरतीने 
िुखापत करतो-तेव्हा तो मनुष्ट्य अन्याय करत असतो- (आपखुषीने म्हिजे त्या मनुष्ट्याला िुखापत केल्याने 
त्या मनुष्ट्यावर काय पचरिाम होिार आहे, आपि कुठल्या मनुष्ट्याला मारत आहोत, तसेच त्याला 
मारण्यासाठी वापरण्यात येिारे हत्यार ह्या चवषयीचे ज्ञान त्या मारिाऱ्या मनुष्ट्याला असते). परंतु जो मनुष्ट्य 
केवळ आवगेा्या भरात स्वतःची हत्त्या करतो, तो (सम्यक बुध्चितत्वाचवुवध्ि [म्हिजे प्रत्याघाताचे तत्व वकवा 

‘जशास तसे’ हे तत्व.] जाऊन) स्वे् छेने स्वतःचा नाश करून घेत असतो, आचि असे कृत्य करण्यास काय्य ाने 
परवानगी चिलेली नसते. म्हिून आत्महत्या करिाऱ्या मनुष्ट्या्या हातून अन्याय घडत असोत; परंतु तो 
अन्याय होतो तरी कुिावर?  अथनत् तो अन्याय त्या मनुष्ट्यावर होत नसून राष्ट्रावर होत असावा असे 
वाटॉते; कारि तो अन्याय तो मनुष्ट्य आपखुषीने सहन करत असतो; आचि कुठलाही मनुष्ट्य स्वतः्या 
इ्छेने अन्याय सहन करिे शक्य नाही. आचि ह्याच कारिामुळे राष्ट्र अशा मनुष्ट्याला जबरिस्तीने चशक्ा 
करत असते; म्हिजेच आत्महत्या करिाऱ्या मनुष्ट्याची एका चववचक्त तऱ्हेने मानहानी करून वकवा त्याला 
ठपका िेऊन त्याला चशक्ा िेण्यात येते, कारि आत्महत्या करिे हा राष्ट्राचवरूध्ि होिारा गुन्हा आहे. 

 
(२) चशवाय अन्याय ह्या पिाचा अथस सावसच्र क वाईटॉपिा असा न घेता िक्त अन्याय्य वतसन 

असाच घेतला तर ह्या अथनने कुठल्याही मनुष्ट्याला स्वतःवर अन्याय करून घेता येिे शक्य नाही. (ही 
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वस्तुस्स्थती अगोिर्या वस्तुस्स्थतीपेक्ा वगेळी आहे, कारि येथे अन्याय हा मयनचित अथनने, 
चभ्ेर पिासारखा एक वाईटॉपिाचा चवचशष्ट प्रकार आहे आचि अशा प्रकारचा अन्याय सावसच्र क वाईटॉपिा 
ध्वचनत करत नाही; [म्हिजेच अशा प्रकार्या अन्याय्य कृत्यामुळे मनुष्ट्याचा संपूिस वाईटॉ स्वभाव प्रकटॉ होत नाही.] म्हिून पुढे 
आपिास हे िाखचविे आवश्यक आहे की ह्या मयनचित अथनने सुध्िा मनुष्ट्य स्वतःवर अन्याय करून घेऊ 
शकत नाही.) कारि (a) तसेच जर का शक्य असले तर एकाच मनुष्ट्यामध्ये, एकाच वेळी एकाच गोष्टीची 
भर घालता आली असती आचि ती गोष्ट त्या मनुष्ट्याकडून काढूनही घेता आली असती. परंतु हे सवसथदव 
अशक्य आहे : वस्तुतः न्याय आचि अन्याय हे काही झाले तरी नेहमी एकापेक्ा जास्त मािसे िचलताथनने 
सुचचवत असतात. चशवाय (b) अन्याय्य कृत्य हे स्वदस््छक आचि स्वतः्या पसंतीने केलेले असायला हवेच 
परंतु त्याबरोबर ते कृत्य चबनचचथविूकीचे (unprovoked) असिे सुध्िा आवश्यक आहे. जो मनुष्ट्य ‘जशास 
तसे’ ह्या न्यायाने बिला घेऊन स्वतःला भोगायला लागलेल्या नुकसानीची परतिेड त्याच नाण्याने करतो, 
त्याने अन्याय्य कृत्य केले असे आपि म्हित नाही. परंतु ज्यावळेी एखािा मनुष्ट्य स्वतःची हानी करून घेतो 
त्यावळेी तो हाचनकारक कृत्य करतही असतो आचि त्याचे िुःखही भोगत असतो. चशवाय (c) एखा्य ा 
मनुष्ट्याला जर का स्वतःशी अन्यायाने वागता आले असते, तर त्याला आपखुषीने कुठलाही अन्याय सहन 
करता आला असता, आिखी चशवाय एखािे (d) चवचशष्ट अन्यायी कृत्य केल्याचशवाय कुिीही िोषी ठरत 
नाही. परंतु कुठलाही मनुष्ट्य स्वतः्याच पत्नीशी व्यचभचार करिे शक्य नाही वकवा तो आपल्याच घरामध्ये 
घरिोडीचा अपराध करू शकत नाही, वकवा आपल्याच मालमते्तची चोरी तो स्वतः करत नाही. 

 
(३) आचि “सामान्यतः मनुष्ट्य हा स्वतःवर अन्याय करून घेऊ शकतो का?” हा प्रश्न-“मनुष्ट्य 

आपखुशीने अन्याय सहन करू शकतो का?” ह्या प्रश्नावरील आपल्या चनिसयामुळे—सुटॉलेला आहे असे 
वाटॉते. 

 
तंव्हा अन्याय सहन करिे आचि अन्याय करिे ही िोन्ही कमे अचनष्ट आहेत हे उघड आहे, -कारि 

पचहले कमस करावयाला लागिाऱ्या मनुष्ट्याला कमी चहस्सा चमळत असतो, आचि िुसरे कमस करिाऱ्या 
मनुष्ट्याला सुविसमध्यापेक्ा जास्त प्रमािातं चमळत असतो. आचि हा सुविसमध्य-वद्य कशास्त्रामध्ये रोगी बरा 
करण्यासाठी चिल्या जािाऱ्या औषधा्या मध्यप्रमािाशी, आचि व्यायामामध्ये शाचररीक क्मतेला उपकारक 
असलेल्या कुठल्याही गोष्टी्या सुविसमध्याशी- अनुरूप असतो; [ह्या पोटॉवाक्याचा संपूिस वाक्याशी तसा काहंी 

व्याकरिदृष्ट्ट्या संबधं नाही.] तथाचप िोन्ही कमे जरी वाईटॉ असली, तरी अन्याय करिे हे सवांत वाईटॉ असे 
िुष्ट्कमस आहे, कारि ते स्वरूपतःच िूषिीय आहे, आचि त्यामुळे मनुष्ट्यामध्ये िुगुसि िचलत केला जातो, 
आचि तो सुध्िा स्पष्ट आचि केवळ असा िुगुसि-वकवा िुगुसि म्हिता येण्याजोगा अवगुि त्या मनुष्ट्यामध्ये 
ध्वचनत होत असतो; कारि स्वतः्या इ्छेने केलेले प्रत्येक अधम्यस कृत्य अनीतीचे ठरत नाही. असे आहे 
तर अन्याय सहन करिेसुध्िा खचचतपिे िुष्ट्कमस ध्वचनत करत नाही, उिा. एखािा मनुष्ट्य जेव्हा ंअन्यायाला 
बळी पडतो तेव्हा ं त्याला आपि िुगुसिी म्हित नाही. ह्याप्रमािे स्वतःहून अन्याय सहन करिे हे जरी 
चकरकोळ प्रतीचे िुिैव असले तरी सुध्िा यदृ्छेकरून (accidentally) अन्याय सहन करिे हे मोठे अचरष्ट 
असण्याचा संभव आहे. तथाचप अशा प्रकारचे आकस्स्मक अचरष्ट आपले शास्त्र चवचारात घेत नाही; ह्या प्रमािे 
काही चववचक्त पचरस्स्थतीमध्ये साधं्यातील लचक (sprain) ही िुफ्िुसावरि िाहापेक्ा (pleurisy) 
अकस्मात् घातक असू शकते ही वस्तुस्स्थती आपल्या वद्य कशास्त्राला ठाऊक असून सुध्िा, ते शास्त्र 
िुफ्िुसावरििाह हा लचकेपेक्ा जास्त गंभीर असा शाचररीक िोष आहे असे ठामपिे प्रचतपािन करते. 
उिा. समजा पायात लचक भरल्यामुळे तुम्ही खाली पडलात आचि त्यामुळे तुम्या श्र नेु तुम्हाला पकडून 
ठार केले, तेव्हा ंअशा बाबतीत लचक ही िुफ्िुसावरििाहापेक्ा जास्त घातक ठरते. 
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तथाचप न्याय हे पि आपिासं मनुष्ट्या्या स्वतःशी होिाऱ्या वतसना्या बाबतीत वापरता येत नाही, 
तरी पि ते पि आपि रूपकपूिस अथनने आचि सादृश्यानुमानाने मनुष्ट्या्या स्वभावामधील चनरचनराळ्या 
पदलंू्या िरम्यान वापरू शकतो. अथनत् हा न्याय व्यापक अथनने चवचारातं घ्यायचा नसून, जो न्याय मालक 
आचि गुलामा्या बाबतीत लागू पडतो, वकवा जो न्याय घरातंील कत्यन पुुवषामध्ये आचि त्या्या 
बायकामुलामंध्ये चिसून येतो त्या अथनने ह्यान्यायाचे स्वरूप आपि समजून घ्यायला हवे; कारि अशाच 
प्रकारचा संबंध आत्म्या्या बुध्चिगम्य आचि बुध्िीहीन भागामंध्ये येत असतो असे ह्या प्रश्नासंबधंी्या 
[प्लेटॉोचा Republic मध्ये आचि त्या्या चशष्ट्यां् या चलखानामध्ये. पहा. पुस्तक १ले प्रकरि १३ वे सुध्िा.] व्याख्यानामंध्ये स्पष्टपिे 
प्रचतपािन केलेले आहे. आचि हेच आत्म्या्या भागाचें चवभेिन लोकानंा गृहीत धरावयास लावते की 
स्वतःवर अन्याय करून घेण्यासारखी एक अन्याय्य गोष्ट अस्स्तत्वात असते. कारि हेच आत्म्याचे चवभाग 
एकमेकां् या आपापल्या इ्छा–कामनामंध्ये एकमेकां् या चवरूध्ि जाऊ शकतात वकवा त्यामध्ये मोडा घालू 
शकतात. त्यामुळे स्वामी आचि चाकरामध्ये असिाऱ्या परस्परसंबधंासारखा न्याय ह्या आत्म्या्या 
चवभागामध्ये असण्याची शक्यता आहे. [असे असता ॲचरस्टॉटटॉल असे म्हितो की, सवस प्रकार्या न्याय आचि अन्यायाची सागंड 
स्वतःशी घालता येत नाही, आचि िक्त ुवपकात्मक चरतीने त्या पिाचंा वापर आपि आत्म्या्या चवभागां् या संबंधात करू शकतो. अथनत् त्या 
अथनने हे चततकेसे तंतोतंतचरत्या वापरता येिे शक्य नाही; कारि आत्म्याचे भाग हे काहंी झाले तरी अंशचवभागच असतात, ते प्रत्यक्ातं व्यस्क्त 
नसतात.]   

 
तेव्हा ंन्याय आचि इतर नदचतक स गुि ह्याचवषयी आपि इतकेच म्हिू शकतो. 
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प्रास्िाविक   
 

ह्या पुस्तकामध्ये ॲवरस्टॉटटॉलने द न ववषय ववचारात िेतलेले आढळतात. (१) बौध्वदक सद गुर्ाचें 
वववचेन (२) नैवतक मानदंड ककवा सम्यक् बुध्दीचा नैवतक सद गुर्ाशंी येर्ारा संबंध. तेंवहा पवहल्या 
ववषयाची सुरुवात करून नंतर त  दुसहेया ववषयाकडे वळत  आवर् ह्याप्रमारे् प्रज्ान (wisdom) हे काही 
अंशी सम्यक् बुध्दीची पराकाष्ठा (perfection) असते हे त्याने ववचारात िेतले आहे, परंतु एक नैवतक 
मानदंड ह्या नात्याने त्याने प्रज्ानाच्या प्रवियेला हात लावलेला वदसत नाही. ॲवरस्टॉटटॉलने केलेल्या 
नैवतक सद गुर्ाचं्या वयाख्येनुसार मनुष्याची बुध्दी ही मागणदशणन आवर् वनयंत्रर् करर्ारी शक्ती आहे, आवर् 
ह्या बुध्दीच्या आजे्नुसार आवर् सूचनांनुसार मानवी प्रकृवतमधील इतर भागानंा आज्ावंकत वहावचे लागते, 
आवर् सम्यक् बुध्दी आवर् बौस्ध्दक सद गुर्ाचंी धारर्क्षमता ह्या द हाचें के्षत्र हे मानवाच्या सद गुर्ी 
वचत्तप्रवृवतची लक्षरे् वनवडर्ाहेया सापेक्ष सुवर्णमध्याचा वनर्णय िेरे् हे आहे. 

  
आता वर वर्णन केलेले द न प्रश्न उपस्स्थत केल्यानंतर, (त्या द होंच्या संदभाववषयी कसलेही 

ववधान न करता) ॲवरस्टॉटटॉल बुध्दीचे ववभाजन शास्त्रीय आवर् अनुगर्नात्मक अशा द न ववभागामंध्ये 
करून बौस्ध्दक सद गुर्ाचें वववचेन करण्यास आरंभ करत . (प्रकरर् १ ले)  

 
आता पवहल्या पुस्तकातं वर्णन केलेल्या आत्म्याच्या ववभाजनाची संदभण ध्यानात िेता आपर्ास असे 

वदसते की, आत्म्याचा एक ववभाग संपूर्णतः बुध्दीगम्य असत . ह्या बुध्दीगम्य आस्त्मक भागाचे प्रवतपाद्य 
उवद्दष्ट सत्य-आवश्यक आवर् नैवमवत्तक ववषयामधील सत्य-हे असते. आवश्यक ग ष्टीमधील सत्याचे कचतन 
करर्ारी आत्म्याची वचत्तप्रवृत्ती ही त्या ग ष्टीमधील तत्वाचें आवर् त्या तत्वापंासून तकाने काढलेल्या 
वनगमनाचें यथाथण स्पष्ट ज्ान िेत असते. ह्या द होंचे संय जन म्हर्जे वयवहावरक प्रज्ान, आवर् हे 
वयावहावरक प्रज्ान शास्त्रीय सत्याववषयीचे पवरपूर्ण ज्ान ध्ववनत करत असते, नैवमवत्तक ववषयामंध्ये नैवतक 
सत्याचे यथाथणस्पष्टज्ान िेर्ारी वचत्तप्रवृवत्त ही कचतनात्मक ककवा तावत्तवक असते, आवर् जी वचत्तप्रवृवत्त 
वनगिकमतीशी संबवंधत असर्ाहेया सत्याला िडववत असते त्याला तास्त्वक प्रज्ान म्हर्तात. तेंवहा बुध्दीच्या 
ह्या द न ववभागाचें-म्हर्जे वैज्ावनक आवर् अनुगुर्ात्मक ह्या द होंचे–उवद्दष्ट सत्य हेच असते. तेंवहा 
तदनुरूप सत्य हे  ‘वयावहावरक’ आवर् ‘तावत्त्वक’ अशा द न ववभागामध्ये ववभागलेले आहे. वयावहावरक 
सत्य हे संकल्पाचं्या वनर्णयामंध्ये भाग िेते आवर् त्या वनर्णयाचंा ते िटॉक बनते. (प्रकरर् २ रे)  

 
कुठल्याही प्रकारच्या सत्याचे आकलन मानवी मनाच्या पाचं अंगाद्वारे करता येते.– (१) शास्त्र, 

(२) कला, (३) प्रज्ान, (४) बुध्वद, (५) तत्वज्ान. ह्याची चचा वेगवगेळ्या तहेहेने ह्या पुस्तकातं केलेली 
आहे; आवर् तत्वज्ानाला स्वतंत्रपरे् ववचारातं िेऊन नंतर त्याच्याशी गुर्वैधम्यण दशणववण्यासाठी प्रज्ानाला 
पुन्हा पुढे आर्लेले आहे. (प्रकरर् ३ ते ७). ह्या पाचं बौस्ध्दक मनःप्रवृवत्त तशा नीतीशास्त्र ह्या ववषयाची 
संबवंधत असल्यामुळे, त्याचंी चचा कररे् अत्यंत आवश्यक आहे असे ॲवरस्टॉटटॉलला वाटॉते. अथात् ह्या 
वववचेनामध्ये ॲवरस्टॉटटॉलच्या समस्त मासनशास्त्रीय प्रर्ालीचा समावशे केला आहे असे वाचकानंी गृहीत 
धरून चालर्ार नाही, कारर् त्याची प्राप्ती आपर्ास त्याच्या आत्म्यावरील वववेचक गं्रथात करण्याचा 
प्रयत्न केला पावहजे. 

 
त्यानंतर आठवया प्रकरर्ामध्ये प्रज्ानाचा अथणवयवस्थेशी आवर् रा्यवयवस्थेशी असर्ाहेया 

संबधंाववषयी चचा केलेली आहे. दूरदगिकशत्व, आकलन आवर् ववचारशीलता हे प्रज्ानाचेच अंगभतू िटॉक 
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असल्यामुळे त्याचंीही वगेवेगळी चचा झालेली आहे, आवर् ह्या वयावहावरक गुर्ाचं्या स्वाभाववक (Natural) 
आवर् संस्फूतण (intuitive) लक्षर्ाववषयी काहंी शरेे मारलेले आहेत. (प्रकरर् ९ ते ११ ह्यामध्ये) 

 
ह्या पुस्तकाचा शवेटॉ, प्रज्ान आवर् तत्वज्ान ह्या ववषयींच्या समस्याचें वनवदेन आवर् त्या समस्याचें 

वनरसन करून, केलेला आहे, तसेच त्याचंी आपापली उपयुक्तता आवर् रेयेष्ठतेच्या संदभात त्याचें 
एकमेकाशंी असर्ारे परस्पर संबंध ह्याचें सुध्दा वववेचन केलेले आहे. 

 
प्रज्ानाच्या उपयुक्ततेववषयी–प्रज्ानाच्या सद गुर्ाशंी असर्ाहेया अववय जनीय संबध्दत्वावर-

अस्पष्ट परंतु अत्यंत महत्त्वाचे असे शरेे मारलेले आहेत. सटिेवटॉसने [सटके्रचटॉसचा ‘स गुि म्हिजे ज्ञान’ हा एक ठाम 
चसध्िान्त होता. तंव्हा ॲचरस्टॉटटॉलचा हा चवचार सटके्रचटॉस्या ह्या चसध्िातंाला चवरोधी आहे. सटके्रचटॉस्या चसध्िान्तावर ही एक टॉीकाच आहे असे 
म्हिण्यास  हरकत नाही.]  जसे चुकीचे ववधान केले ह ते. तसे प्रज्ान हे जरी सद गुर्ाहूंन अववय ग्य असले तरी 
सुध्दा ते सद गुर्ासमान नाही. तत्वज्ानाच्या संबधंात प्रज्ान हे एक साधन आहे आवर् तत्वज्ान हे साध्य 
आहे. (प्रकरर् १२-१३) 

 
तेंवहा ह्या पुस्तकाचा साराशं म्हर्जे त्यामधील बौस्ध्दक सद गुर्ाचें केले गेलेले वववचेन. परंतु 

सत्याची पाचं साधने जमेस धरून काहंी जर् पाचंाऐवजी द नच बौस्ध्दक सद गुर् अस्स्तत्वात असतात असे 
म्हर्ू शकतील. मुलतः तत्वज्ान आवर् प्रज्ान त्या द होंमध्ये परस्पराशंी गुर्ववर ध आहे, परंतु त  अशा 
वरतीने दशणववला गेला आहे की, प्रज्ान जरी कमी रेयेष्ठ असले तरी त्याला ववशषे महत्त्व वदले गेलेले आहे 
आवर् हाच ह्या पुस्तकाचा ख करा वाद ववषय आहे. प्रज्ान हे त्याच्या स्वतःच्या सामान्य मयादामंध्ये–
संकलपशक्तीशी संय वजत असे वयावहावरक बुध्दीचे पवरपूर्णत्व (perfection) असेत, असे ह्या पुस्तकात 
प्रकटॉ केले गेलेले आहे. प्रज्ान हे जरी सद गुर्ापंासून स्वरुपतः वगेळे दाख कववता येण्याज गे असले, तरी ते 
अववय ्य आहे. ह्या स्वभावधमाचे आवर् त्याच्या ववकासाचे दशणनवचत्र काहंी समपणक शरेे मारुन रेख काटॉले 
आहे, परंतु सुवर्णमध्याचा वनधार करण्यासाठी मनाची विया कशी ह ते आवर् नैवतक मानदंडाचे मूलस्वरुप 
काय ह्या प्रश्नाचंी उत्तरे तशीच राहून गेलेली आहेत. 

 
☐ ☐ ☐ 
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प्रकिि पवहले 
 

बौददीक सद गुिांचा अभ्यास किण्याची काििे   प्रथमिह सयय  बुध्वदची ियाख्या कििे 
आियक आहे [ॲविस्टॉटल सिभ्या सिभ बौध्ददक सद गुिांचे विशे्लषि किण्याचा प्रयत्न किि नाही, िसेच ह्याची अपेिा आपि जो 
वििेचक गं्रथ सैध्दान्िीक असण्यापेिा जास्ि अशी ियािहािीक आहे आवि जो गं्रथ सत्ताशास्त्रीय नसून नीिीशास्त्रीय आहे–त्या गं्रथामदये ििी 
कििा कामा नये. ह्याचा विचाि किण्याजोगा उवचि गं्रथ यहिजे ॲविस्टॉटलचा “de Anima” हा वििेचक गं्रथ होय. पिंिु ह्या पुस्िकािील त्याचे 

महान उवद्दटी  हे बौध्ददक आवि नैविक सद गुिांमधील संबददत्ि वनवश्चि कििे हे होय.]   बुध्वदचे विभाजन  – कचिनात्मक 
आवि गिनात्मक 

 
ह्या प्रकििामदये थोड्याशा अवनवश्चिपिाने का होईना, पि नंिि्या पुस्िकांमदये ज्याचे उत्ति 

वदले जािाि आहे त्या प्रनांचे वनिेदन केलेल आहे. मागे उल्लेखलेल्या सुििभमदयाचा संदभभ घेऊन, आिा 
िो सुििभमदय ज्यामुळे वनधाविि केला जािो, त्य ‘सययक वनयमांची’ चचा ह्या प्रकििाि उपध्स्थि ाालेली 
वदसिे. आिा “आपले कृत्य सुििभमदय साधून आवि सयय  वनयमानुसाि होिे आियक आहे” हे एक 
केिळ कोिे सूत्र आहे, त्यामुळे त्यािील मुख्य भाग भरून काढण्याची अत्यंि आियकिा आहे. िेंिहा 
सयय  वनयम कुठला? आवि त्या वनयमाचे प्रमाि काय? आिा ह्या प्रनांची उत्तिे देिाना, आपल्या 
बौददीक शध्क्िं्या पविपूिभ विकासाविषयीची चचा किण्या्या पददिीची आियकिा आहे, कािि असे 
केल्यामुळे प्रत्येक बौध्ददक शक्िीचे यथाथभ स्िाभाविक कायभ कळेल. मानिाची अंिस्थ प्रकृवि ही अगोदि 
बुध्दीगयय आवि बुध्दीहीन अशा दोन विभागांमदये विभागलेली होिी. आिा येथे ह्या बुध्ददगयय विभागाचे 
िै्ावनक ि अनुगिनात्मक अशा दोन पोटविभागांमदये विभाजन केले गेलेले आहे, हे विभाजन मानिी 
मनासमोि असिाऱ्या दोनि उवद्दटी ांशी अनुरुप आहे आवि ह्या्याशी दोन िेगिेगळ्या मनहशध्क्िंचा संबंध 
येि असिो. यहिजेच आपल्यािील वचिकावलक मनहशक्िीचा शास्त्रीय घटकाशी संबंध येिो आवि 
याहाध््छक मनहशध्क्िचा अनुगिनात्मक घटकाशी संबंध येि असिो. 

 
मी अगोिरच [म्हिजे २ ऱ्या पुस्तकातील ६ व्या प्रकरिामध्यं.] म्हटॉलेले आहे की, आपि अचतचरक्तता आचि 

न्यनूता टॉाळून सुविसमध्याची चनवड करिे कंव्हाही योग्य असते, आचि सुविसमध्य हा आपल्या सम्यक् 
बुध्िीतत्वाने [सम्यक् बुध्िी ही आत्त्म्याची अशी शक्ती आहे की, चजला नदचतक आचि शास्त्रशुध्ि ह्या िोन्ही प्रकार्या सत्याचा आचि 
असत्याचा बोध होऊ शकतो. म्हिून सवस्या सवस स गुि–बौस्ध्िक आचि नदचतक–हे सम्यक् बुध्िीशीं संलग्न असतात. व्यवहाचरक चवषयां् या 
बाबतीत नदचतक स गुि हे सम्यक् बुध्चिशी संलग्न असल्याने त्याचंी गिना आपि िुरि्श्वामध्ये करू शकतो. प्लेटॉो आचि सटके्रचटॉस ह्यां् या 
प्रिालीपेक्ा ॲचरस्टॉटटॉलची प्रिाली ही व्यावहाचरक दृष्टीकोनातून शे्रष्ठ आहे, हे पुढील चवचारावंुवन चिसून येते. इतर तत्वज्ञापंदकी प्लेटॉो आचि 
सटके्रचटॉस ह्यानंी सवस स गुिानंा “चवज्ञाने (Sciences) वकवा शास्त्रीय ज्ञान असे मानले. परंतु ॲचरस्टॉटटॉलने त्यानंा बुध्िीशी अनुरूप असिारे 
स गुि असे मानले, आचि नदचतक स गुि हे व्यावहाचरक चवषयामध्ये बुध्चिशी अनुरूप असतात असे प्रचतपािन केले.] (logos) ठरवनू 
चिलेला असतो. तंव्हा आता आपि ह्या (सम्यक् बुध्िीतत्वा्या) संकल्पनेचे चवश्लेषि करूया. 

 
आतापयंत अयायासलेल्या सवस नदचतक स गुिां् या वकवा चचत्तप्रवृवत्त्या बाबतीत, त्याचप्रमािे इतर 

सवस स गुिां् या बाबतीत सुध्िा, अनुसंधान धरण्यासारखे एक चववचक्त लक्ष्य वकवा ध्येय असते, आचि ज्या 
मनुष्ट्याजवळ सम्यक् बुध्चितत्वाचे ज्ञान असते, तो मनुष्ट्य आपले लक्ष्य त्या ध्येयावर स्स्थर करतो, आचि 
त्या्या उच्दलष्टाशी अनुुवप अशा चरतीने स्वतः्या मानचसक िोरीचा ताि [हे शध ि धनुधनरा्या धनुष्ट्याची िोरी त्या्या 
लक्ष्यानुसार ताििे वकवा सदल सोडिे असे िशसचवतात, आचि त्याचप्रमािे सारंगी वकवा व्हायोचलन वाजचवतानंा त्या तंतुवा्य ा्या िोऱ्या हेतुनुसार 
घट्ट वकवा सदल कराव्या लागतात असेही िशसचवतात. पचहले उिाहरि हे अगोिर्या शध िानंी सुचचवले आहे. परंतु िुसरे उिाहरि मा्र  
ॲचरस्टॉटटॉलने साचंगतलेल्या यथायोग्य आचाराला–म्हिजेच अचतरेकी जास्त आचि अत्यल्प ही िोन अचतरेकी टॉोके टॉाळून सुविसमध्य साधिाऱ्या 
वतसनाला–िारच चागंले रूपक म्हिून शोभण्यासारखे आहे.] कमी वकवा जास्त करत असतो; आपि व्याख्या केल्याप्रमािे 
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अचतचरक्तता आचि न्यनूता ह्या िोन अचतरेकी टॉोकां् या िरम्यान्या सुविसमध्याचे पालन करण्याचे मागस 
चनचित करण्याचा एक चववचक्त मानिंड आहे. आचि जंव्हा आपि म्हितो की, ‘सुविसमध्य हे सम्यक् 
तत्वाशी अनुुवप असतात’ तंव्हा आपिास नेमके हेच सुचवावयाचे असते. तथाचप हे उघडपिे केलेले चवधान 
जरी सत्य असले तरी सुध्िा ते हवे चततके स्पष्ट नाही. आता ज्या काही मानवी प्रयत्नां् या चवभागानंा 
शास्त्राचे वकवा बुध्िीप्रिीत तत्वाचे स्वुवप चिले गेले आहे, त्या सवस चवभागामध्ये प्रयत्नाचंी पराकष्ठा आचि 
चशचथलता ही अचतरेकी वकवा अत्यल्प प्रमािात न करता मध्यम प्रमािातच करायला हवी आचि ती सुध्िा 
सम्यक् तत्वा्या चनिसयानुसारच करायला हवी हे चवधान सत्य आहे. परंतु ह्या सत्याचे ज्ञान असून सुध्िा 
कुठलाही मनुष्ट्य सुुववातीपेक्ा जास्त सुज्ञ होिार नाही. उिा. एखा्य ाला औषधे घेण्याची गरज भासली 
असता, केवळ वद्य कशास्त्र वकवा वद्य कीय तज्ज्ञानंी नेमून चिलेली सवस औषधे घ्या असे त्याला साचंगतल्याने 
कुठली औषधे आपि घ्यायला हवीत हे त्याला कळिार नाही. म्हिून आस्त्मक आचि नदचतक प्रकृचत्या 
बाबतीत सुध्िा वरील चसध्िान्ताचे केवळ सत्यत्व प्रस्थाचपत करून पुरेसे होिार नाही; तर सम्यक् तत्व 
म्हिजे काय हे आपि अगिी तंतोतंतपिे स्पष्ट करायला हवे, त्याचप्रमािे हे सम्यक् तत्व ठरचविारा 
मानिंड कुठला हे सुध्िा आपिास स्पष्ट करण्याची आवश्यकता आहे. [ह्या सहाव्या पुस्तकाचा हेतू नदचतक स गुिाची 
व्याख्या (२ ऱ्या पुस्तकातील ६ व्या प्रकरिात चिलेली) आिखी जास्त स्पष्ट करिे हा आहे, तसेच त्याचवेळी बौस्ध्िक स गुिाचें परीक्ि करून 
सौख्या्या व्याख्याचे चवश्लेषि पुढे चालू ठेविे हा आहे.] 

 
आता आपि मानवी स गुिाचें चवभाजन िोन वगांमध्ये केलेले आहे, चाचरत्र्य घडचविारे नदचतक 

स गुि आचि बुध्िीचे गुिोत्कषस वकवा बौस्ध्िक स गुि नदचतक स गुिाचंी तपशीलवार चचन आपि 
अगोिरच केलेली आहे. आता उरलेल्या बौस्ध्िक स गुिाचें चववेचन करण्यापूवी मानसशास्त्रासंबधंी काही 
प्राथचमक भाष्ट्य करण्याची आवश्यकता आहे. 

 
(आता ॲचरस्टॉटटॉल पे्ररक तत्व वकवा जीवात्मा ह्या चवषयीची काहंी चनरूपिे सागंत आहे, ह्या 

जीवात्म्यामुळे वकवा पे्ररक तत्वामुळे जसे चवचार करता येऊ शकतात तसे विेन सुध्िा होऊ शकते असे 
ग्रीक लोक मानत असत.) 

 
आत्म्याचे बुध्िीगम्य आचि बुध्िीहीन असे िोन चवभाग असतात असे अगोिरच [म्हिजे पचहल्या 

पुस्तकातील तेराव्या प्रकरिामध्ये.] म्हटॉले गेले आहे. अशाच तऱ्हेने आता आपि बुध्िीगम्य भागाची चवभागिी 
करूया आचि िोन प्रकार्या बुध्िीगम्य मनःशक्ती अस्स्तत्वात असतात असे गृहीत धरूया, (१) पचहली 
अशी की, चज्याुारे आपि अशा गोष्टींचे मनन, वचतन करू शकतो की, त्या गोष्टींची आ्य तत्व ेअचवकायस 
असतात; आचि (२) िुसरी–मनःशक्ती अशी की चज्याुारे चनत्य बिलिाऱ्या गोष्टींचे आपि वचतन करू 
शकतो. त्यामुळे “गोष्टींचे यथाथस ज्ञान हे ज्ञाता (subject) आचि जे्ञय ह्या िरम्यान काहीसा सारखेपिा 
वकवा आप्तभाव असल्याकारिाने होत असते” ह्या गृहीततत्वावरून असे चसध्ि होते की, वगेवगेळ्या 
प्रकार्या गोष्टींना जािून घेण्यास समथस असिारे आत्म्याचे चवभाग हे स्वतः सुध्िा वगेवगेळ्या प्रकारचे 
असले पाचहजेत. ह्या िोन बुस्ध्िगम्य मनःशक्तींना वदज्ञाचनक मनःशस्क्त आचि अनुगिनात्मक मनःशक्ती 
असे अनुक्रमे म्हिता येईल [ह्या आत्म्या्या बुध्िीगम्य चवभागा्या–वदज्ञाचनक आचि अनुगिनात्मक अशा िोन भागामंध्ये होिाऱ्या 
चवभाजना्या संिभनत एक गोष्ट आपि चवसरता कामा नये ती म्हिजे, येथे ‘बुध्िी’ हे पि मयनचित अथननेच वापरले आहे. म्हिजेच जी मनःशक्ती 
नदचतक सत्यत्वाचे ज्ञान ग्रहि करू शकते त्या मनःशक्तीपुरतीच येथे बुध्िी मयनचित आहे. (पहा नीचतशास्त्र पुस्तक १ ले प्रकरि १३ वे तसेच 
ॲचरस्टॉटटॉलचा de Anima III ९ चतसरा मु्दला पहा). तंव्हा ज्या मनःशक्तीमुळे आपले मन शाश्वत आचि अचवकायस चवषयाचे–वदज्ञाचनक भागाचे वचतन 
करते चतला जमसन भाषेमध्ये Vernuft असे म्हितात. आचि जी मनःशक्ती नदचमचत्तक चवषयाचें वचतन करते चतला Verstand असे म्हितात, म्हिजेच 
चजला आपि अनुक्रमे वदज्ञाचनक वकवा वचतनात्मक आचि अनुगिनात्मक मनःशक्ती असे म्हितो.], कारि अनुगिन हे 
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चवचारिेसारखेच असते आचि चवचारिा ही कधी पचरवतसनीय गोष्टींब्दलल केली जात नाही, त्यामुळे 
अनुगिनात्मक मनःशस्क्त ही आ्म्यातील बुध्िीगम्य घटॉकाचंा एक वेगळा भाग असतो. 

 
म्हिून आपिास ह्या िोन मनःशक्तीपदकी प्रत्येक मनःशक्तीची कुठली चचत्तप्रवृत्ती सवोत्कृष्ट असते 

हे चनचित करायला हवे, कारि हीच चचत्तप्रवृत्ती प्रत्येक मनःशक्तीचा गुिोत्कषस वकवा स गुि असते; परंतु 
मनःशक्तीचा स गुि हा त्या मनःशक्ती्या चवचशष्ट स्वाभाचवक कायनशी [प्रत्येक कला वकवा व्यासंग ज्या चवषयासंाठी 
उपयोगात आिल्या जातात, तो चवषय चवचारात घेतल्याने प्रजाचत चनचित करता येते. ह्याला तत्ववे्याचंी शाळा वकवा संप्रिाय (Schoolmen) 
उत्पािक चवषय (Subjectum materials) म्हित असे आचि व्यव्छेिक गुि हे त्याचे उच्दलष्ट वकवा पचरिाम चवचारातं घेऊन चनचित करता येते 
ह्याला स्वरूप चवषय (Subjectum formale) वकवा इंग्रजीमध्ये object matter म्हितात. म्हिून सत्य हे Subjectum formale वकवा स्वरूप चवषय 
वकवा जे्ञय चवषय आहे आचि आवश्यक वकवा नदचमचत्तक चवषय हा Subjectum Materials वकवा ज्ञाता चवषय आहे. 

पहा Brewer PP. 221] संबचंधत असतो. 
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प्रकिि दुसिे 
 

कचिनाचे खिे उवद्दटी  सत्य हे असिे; अनुगिनाचे उवद्दटी  सयय  कामनेशी अनुरूप असिािे सत्य 
असिे. 

 
अगोदि्या प्रकििामदये बुध्दीचे िै्ावनक आवि अनुगिनात्मक असे दोन विभाग पाडून 

ााल्यानंिि, प्रस्िुि प्रकििामदये बौध्ददक आवि नैविक कृत्यामधील अंिि जोडण्याचा प्रयत्न केलेला 
आहे. अथात् हे मानिामदये िीन ित्िे आहेि असे गृहीि धरून केलेले आहे यहिजे संिेदना, बुध्दी आवि 
कामना ही िी ित्िे होि. संिेदना ही उिलेल्या दोहोंमदये वमळून जािे आवि नंिि असे दशभविले आहे की, 
कुठल्याही हेिूकवििा होिाऱ्या कृत्याचे कािि हे कामना आवि बुध्दीचा संपाि कबदू (meeting point)—
असिे–अथात् ही बुददी यहिजे शुदद ककिा िकभ प्रधान बुददी निहे, (यहिजे गेल्या प्रकििांि सांवगिलेल्या 
िै्ावनक भागाशी जुळिािी बुध्दद निहे( िि अंविम सादयाचे लक्ष्य धििािी ियािहाविक बुददी होय (जी 
अनुगिनात्मक भागाशी जुळिािी असिे(. ह्याप्रमािे सत्य हे दोन प्रकािांि मोडिे. एक विशुदद सत्यत्ि 
आवि दुसिे संकल्पाशी संबंवधि असिािे आवि यथायो य कामनेशी वमळिेजुळिे असिािे सत्य. प्रस्िुि 
पुस्िकाने जो प्रन विचािाि घेिलेला आहे त्याचे उत्ति देण्याकवििा–हे सत्याचे विभेदन केल्यामुळे 
फािच महत्िाचे पाऊल पुढे टाकलेले आहे. सत्याचे विभाजन विशुदद आवि ियिहायभ ह्या दोन विभागामदये 
ााल्याने, ह्या दोन प्रकािांशी ज्या स्िरूपाि आपले मन ियिहाि कििे िी फक्ि स्िरूपेच आिा 
पाहाियाची उिलेली आहेि. आवि ह्याप्रमािे मनांिील सिभश्रेठ क विकास सुददा दुहेिी वशषभकाखाली मांडिा 
येिील. 

 
आता आपले कृत्य चनचित वकवा चनयचमत करिारे आचि सत्याची प्राप्ती करून घेिारे असे 

आपल्या आत्म्यामध्ये तीन मूलघटॉक असतात : (१) संविेना [संवेिना म्हिजे बाह्य संवेिाचें इंचद्रयसंवेिन.], (२) बुस्ध्ि 
[येथे बुध्िीचा नेहमीचा तास्त्वक अथस म्हिून बुध्िीतत्व वकवा आत्म्याचा बुध्िीगम्य चवभाग असा व्यापक अथनने घेतलेला आहे. तंव्हा ह्या समस्त 
आत्त्म्या्या ह्या बुध्िीतत्वाचे स्वाभाचवक कायस सामान्यतः वचतन, चवचारचवमशस असते, परंतु ह्याच पुस्तकातील ६ व्या प्रकरिामंध्ये त्याचा चवचशष्ट 
आचि मयनचित अथस चिलेला आहे. आचि ११ व्या प्रकरिामध्ये ह्याचंा संबंध शहािपिा वकवा व्यावहाचरक प्रज्ञा िशसचवण्याकचरता ह्या शध िा्या सुलभ 
अथनशी जोडलेला आहे.] आचि (३) कामना. 

 
ह्यापदकी संविेना कधीही कृत्याची उत्पचत्त करू शकत नाही, हे आपिास पुढील वस्तुस्स्थतीवरून 

चिसून येते. जनावरानंा संविेना होत असते परंतु अशा प्रकारचे कृत्य [म्हिजे बौध्िीक कृत्य वकवा चववेकी आचरि 
ॲचरस्टॉटटॉलला असे वाटॉते की, जनावराचंी हालचाल वकवा गती ही केवळ त्यां् या संवेिनां् या उ्दलीपकाला (stimul) वकवा पे्ररिानंा प्रचतचक्रया 
म्हिून होत असते.] करण्यास ती जनावरे असमथस असतात. 

 
कामनां् या के््र ामध्ये, चमळचवण्याचा प्रयत्न आचि टॉाळाटॉाळ ही िोन इ्छास्वरूपे, बुस्ध्ितत्वा्या 

मूळ ग्रीक शध ि Siavola आहे. त्याचा उचचत अथस ‘सत्या्या शोधनासाठी करण्यात येिारे बुध्विचे चलन’ 
असा होतो. परंतु येथे त्याची योजिूक सम्यक् बुस्ध्ितत्व अशी केलेली आहे. के््र ातंील प्रचतज्ञा आचि चनषेध 
ह्या िोन बुस्ध्िस्वुवपाशंी अनुरूप आहेत. 

 
म्हिून नदचतक स गुि ही आपल्या आचारामंध्ये सम्यक् चनवड [पहा पुस्तक २ रे, ६ वे प्रकरि.] करिारी 

मनाची चचत्तप्रवृत्ती असते आचि अशा प्रकारची चनवड ही बुध्िीपुरस्सर धरलेली कामना असते [पहा पुस्तक ३ रे, 

३ रे प्रकरि.],  तंव्हा ह्यावुवन असे चसध्ि होते की, जर आपली चनवड स गुिी मनुष्ट्या्या चनवडीप्रमािे 
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चागंली व्हायला हवी असेल, तर आपले मागसिशसक तत्व  (Guiding Principle) हे खरे असले पाचहजे, 
आचि आपली कामना सुध्िा सम्यक् असली पाचहजे, आचि आपले मागसिशसकतत्व जे जे काही खरे म्हिून 
प्रचतज्ञापूवसक मंजूर करते, त्याच गोष्टी चमळचवण्याचे उच्दलष्ट आपल्या कामनेचे असिे आवश्यक आहे. येथे 
आपि व्यवहायस चवचारक्मतेचवषयी आचि कृत्यासंबंधी्या सत्या्या प्राप्तीचवषयी बोलत आहोत–येथे 
वचतनात्मक चवचाराचा प्रश्नच येत नाही, कारि वचतनात्मक चवचाराचंा कृत्याशी वकवा उत्पािनाशी संबधंच 
येत नाही, त्याचे कायस योग्य आहे वा अयोग्य आहे हे अनुक्रमे सत्यत्वा्या वकवा असत्यत्वा्या संपािनाची 
[म्हिजे त्यामुळे यथाथस अनुमानावर वकवा अयथाथस अनुमानावर येऊन पोहोचण्याशी.] अनुरूप असते. प्रत्यक्ात सत्याची प्राप्ती 
करून घेिे हे बुध्िी्या प्रत्येक भागाचे स्वाभाचवक कायस असते, आचि व्यावहाचरक प्रजे्ञचे स्वाभाचवक कायस हे 
सम्यक् कामनेशी अनुरूप अशा सत्याची प्राप्ती करून घेिे असते [म्हिजे सम्यक् चरतीने इस््छत अंचतम साध्याची 

संपाििूक करण्यासाठी लागिाऱ्या साध्यसाधनाचंवषयीचे सत्य.]. 
 
आता कुठल्याही कृत्याचे कारि (म्हिजे चनचमत्तकारि, हेतूकारि नव्हे.) हे संकल्प वकवा 

चवचारपूवसक चनवड [पहा पुस्तक ३ रे, प्रकरि २ रे, १ ली तळटॉीप. येथे पुन्हा ह्याचा अथस साधनाचंी चनवड असा होतो. साध्याची नव्हे, असे 

चिसते.] ही असते, आचि त्या चनवडीचे कारि हे– अंचतम साध्याचवषयीची आपली कामना आचि त्या अंचतम 
साध्याचवषयीची आपल्या बुध्िीने चन्ित केलेली संकल्पना- हे असते. म्हिून आपल्या चनवडीमध्ये, बुध्िी 
वकवा चवचारशक्तीचा अयायास (exercise) आचि अन्यपक्ी एका चववचक्त नदचतक स्वभावाची चचत्तप्रवृत्ती ह्या 
िोहोंचा समावशे असतो. [कारि कमसके््र ामध्ये–सम्यक् कृत्य आचि त्या्या चवरूध्ि प्रकारचे कृत्य ही 
िोन्ही कृत्ये तकस बुध्िी आचि नदचतक चाचरत्र्याचशवाय होिे शक्य नाही.] [हे पोटॉवाक्य प्रयोजनाचतचरक्त आचि 
तकस शास्त्रानुसार सिोष असल्यामुळे र्दल केले पाचहजे. कुठल्याही कृत्याचे स्वरूप हे चवचारपूवसक चनवडीने स्पष्ट होते, परंतु उलटॉपक्ी तसे होत 
नाही.] 

 
तथाचप, केवळ चवचारशक्तीुारे काहीही घडिे शक्य नाही, परंतु अंचतमसाध्याकडे संधान करिारी 

आचि कृत्ये करावयाचा चनिसय घेिारी चवचारशक्तीच [ह्यालाच आपि व्यावहाचरक तकस बुध्िी वकवा व्यवहायस चवचारशक्ती असे 

म्हितो.] काही तरी करू शकते आचि वस्तुतः अशा प्रकारची संकस्ल्पत चवचारशक्ती ही उत्पािनक्म चक्रयेचे 
[बनचविे आचि करिे ह्या मधील चवभेिन तसेच उत्पािन आचि कृचत वकवा आचार ह्यामधील चवभेिनासाठी पचहल्या पुस्तकातील १ ले प्रकरि 
पहा.] सुध्िा पे्ररक कारि असते, कारि कुठलीही गोष्ट चनमनि करतानंा त्या चनमनत्या्या दृष्टीसमोर नेहमी 
पचलकडचे अंचतम साध्य असते :–चनमनि करण्याची चक्रया ही स्वयंमेवसाध्य नसते, ती केवळ एक साध्य 
साधन असते आचि वगेळ्याच गोष्टीशी चतचा संबधं असतो, परंतु जे कृत्य केले जाते– उिा. मानवी 
आचरि–तं स्वयमेवसाध्य असते :– कराि चागंले कृत्य करिे (उिा. कल्याि [पचहल्या पुस्तकामध्ये चौ्या 

प्रकरिातील तळटॉीप पहा.]) हे अंचतम साध्य असते आचि हे अंचतमसाध्य प्राप्त करण्याचा प्रयत्न आपली कामना 
करत असते. 

 
म्हिून आपल्या चनवडीला (choice) आपि एकतर आपल्या इ्छेशी, कामनेशी संबचंधत असिारी 

चवचारक्मता म्हिू शकतो, वकवा चवचार क्मतेशी संबचंधत असिारी कामना म्हिू शकतो आचि मनुष्ट्य हा 
कृतीचा आ्य प्रवतसक (Originaler) असल्याकारिाने, त्यामध्ये कामना आचि बुध्िी ह्या िोहों्या संयोजनाने 
कायस होत असते. 

 
जे काही अगोिरच घडून गेलेले असते, त्या्याशी आपल्या पसंतीचा, चनवडीचा अचजबात संबधं 

नसतो : उिा. अगोिरच लुटॉल्या गेलेल्या रटय ह्या शहराची कुिीही चनवड करिार नाही; त्याचप्रमािे जे 
काहंी भतूकाळात घडून गेलेले असते त्याचवषयी सुध्िा कुिीही चवचारचवमशस करिार नाही, परंतु जे काहंी 
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अजुनही भचवष्ट्यकाळामध्ये घडून येण्यासारखे असते ते घडिार आहे वकवा नाही ह्याब्दलल मा्र  आपि 
चवचारचवमशस करत असतो. जे काहंी अगोिरच घडलेले असते ते घडू न िेिे आपल्या हातातले नसते. 
म्हिून ॲगॅथटनने म्हटॉलेले वाक्य अगिी यथाथस आहे— 

 
“परमेश्वर िक्त एकमेव गोष्ट कधीही करू शकिार नाही, ती म्हिजे एकिा घडलेली गोष्ट 

पूवनवस्थेवर आििे.” 
 
तंव्हा सत्याची प्राप्ती हे आ्म्या्या िोन्ही बौस्ध्िक चवभागाचे स्वाभाचवक कायस असते; म्हिून हे 

सत्य प्राप्त करण्यासाठी त्यानंा सवोत्कृष्टचरत्या कायसक्म करिाऱ्या चचत्तप्रवृत्ती म्हिजेच त्यांचे आपापले 
स गुि होत. 

 
☐ ☐ ☐ 
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प्रकिि विसिे 
 

प्रमुख बौध्ददक सद गुि 
 

ह्या प्रकििामदये िै्ावनक आवि अनुगिनात्मक हे बुददीचे दोन विभाग एका िाज्या दृटी ीकोनांिून 
विचािांि घेिलेले आहेि; आवि आपले मन ज्या िऱ्हेने सत्याची प्राप्िी कििे त्या्या पाच िऱ्हा 
सांवगिल्या आहेि. उदा. कला, वि्ान, प्र्ान, ित्ि्ान, बुददी त्यानंिि वि्ानाविषयी कांही विचाि 
मांडलेले आहेि. हे विचाि यहिजे ॲविस्टॉटल्या िेगिेगळ्या गं्रथािून वनिडक िेचे घेऊन ियाि केलेले 
एक स्पटी ीकिि आहे. महत्िाचे मुदे्द पुढीलप्रमािे खुलासेिाि सांगिा येिील. वि्ान फक्ि आियक 
विषयासंबंधीचेच वनिभय किि असिे. वि्ान हे वनदशभनात्मक (demonstrative) असिे, यहिजेच िे 
अगोदिच ्ाि असलेल्या सत्यापासून सुरूिाि कििें आवि विगमनाद्वािे ककिा संविधाना्या 
(syllosism) साहाय्याने आपलें  कायभ चालू ठेििे. वि्ानाची आधािविधाने विगमनाने प्राप्ि कििा येऊ 
शकिाि. पिंिु ही विधाने अनुमानापेिा जास्ि वनवश्चि असायला हिीि, नाहीिि अनुमानाचे ्ान 
िै्ावनक न होिा केिळ नैवमवत्तकच होण्याची शक्यिा आहे.  

 
वि्ान  - आियक आवि शाश्िि ित्िांचे सैददाध्न्िक ्ान 
 
तेव्हा ंह्या स गुिां् या चवषयामध्ये जास्त खोलवर जाऊन, पुन्हा नव्याने बौस्ध्िक स गुिाचें आपि 

चववचेन करूया. 
 
आता अवधारिाने वकवा नकाराने आपले मन ज्या गुिधमनुारे सत्यत्वाची प्राप्ती करू शकते, ते 

गुिधमस पाच आहेत [येथे चनवेिना्या गेलेल्या पाचं चचत्तप्रवृचत्तचे वगीकरि बु्रअरने पुढीलप्रमािे केलेले आहे. प्रत्येक चचत्तप्रवृचत्तसमोर 
असिारे वेगवेगळ्या प्रकार्या सत्य्वाचे उच्दलष्ट डोळ्यासमोर ठेवनू त्याने हे वगीकरि कलेले आहे. ह्या चवषयी अचधक माचहतीसाठी, त्याची 
पाचंव्या पुस्तकाला चिलेली प्रस्तावना पहा.]  

 
उिा. १) कला वकवा ताचं्र क कौशल्य, २) शास्त्रीय ज्ञान ३) िूरि्शत्व वकवा व्यावहाचरक प्रज्ञान ४) 
तत्वज्ञान वकवा तास्त्वक प्रज्ञान आचि ५) संस्िूतस बुध्िीतत्व. गभसधारिा (Conception) आचि मते 
(opinion) ह्याचंा ह्यामध्ये समावशे केलेला नाही, कारि ती चुकीची असू शकतात. 

 
तेव्हा शास्त्रीय ज्ञानाचे स्वरूप–(येथे ह्या पिाचा सम्यक् अथनने उपयोग करून घ्यायचा असून 

त्या्या समानाथसक उपयोगाकडे िुलसक् करावयाचे आहे)– पुढीलप्रमािे स्पष्ट करता येऊ शकेल. आपि 
सवसजि असा तकस  बाधंत असतो, की ज्या गोष्टीचे आपिास शास्त्रीयदृष्ट्ट्या ज्ञान होते, ती गोष्ट अपचरवतसनीय 
असते; आचि एखािी गोष्ट जेव्हा ं पचरवतसनीय असते, तेव्हा ं ती आपल्या चनरीक्िा्या टॉप्प्यापाचलकडील 
असते; ती गोष्ट खरोखरच अस्स्तत्वात आहे वकवा नाही हे आपिास ठाऊक नसते. म्हिून शास्त्रीय ज्ञाना्या 
चवषयाचे अस्स्तत्व अपचरहायस आहे. आचि म्हिून शास्त्रीय ज्ञान हे शाश्वत आहे, कारि चनरपेक् 
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अपचरहायसतेमुळे [ॲचरस्टॉटटॉल्या मते अपचरहायसता (necessity) ही िोन प्रकारची असते. चनरपेक् आचि पचरकस्ल्पत (hypothethical) 
चनरपेक् अपचरहायसता ही स्वाभाचवकतःच अचवकायस आचि शाश्वत असते आचि पचरकस्ल्पत अपचरहायसता ही ही केवळ हेत्वाथनने असते.] 
अस्स्तत्वात असिारी प्रत्येक गोष्ट ही शाश्वत असते. आचि जं जं काहंी शाश्वत असते, ते अस्स्तत्वात येऊ 
शकत नाही वकवा नष्टही होऊ शकत नाही. चशवाय असेही म्हटॉले जाते की शास्त्रीय ज्ञान हे चशक्िाुारे 
इतरानंा िेता येऊ शकते; आचि जं जं काहंी शास्त्रीयदृष्ट्ट्या ज्ञात होऊ शकते, ते आपिास चशकतो येऊ 
शकते. परंतु सवस प्रकार्या चशक्िाची सुरूवात ही अगोिर ज्ञात असलेल्या वस्तुस्स्थती पासूनच होते, हे 
आपि आपल्या चवश्लेषिशास्त्रामध्ये (Analyties) [पहा Posterior Analtion i 7I a I ff. ॲचरस्टॉटटॉल तकस शास्त्राला लटचजक न 
म्हिता ॲनॅचलचटॉक्स म्हिजे चवश्लेरषिशास्त्र, अथनत् चवधानां् या व अनुमानां् या चवश्लेषिाचे शास्त्र म्हित असे सवाक्य हा अनुमानप्रकार म्हिजे 
ॲचरस्टॉटटॉल्या तकस शास्त्राचा गाभा होता.] म्हटॉलेच आहे, कारि चशक्िाची उत्पचत्त एक तर चवगमनाुारे होत असते 
वकवा चनगमनाुारे होत असते. आत चवगमन हे अयायासकाला आ्य तत्वांकडे वकवा सावसच्र क तत्वाकंडे 
नेऊन पोहोचचवते, आचि चनगमनाची सुरूवात ह्या आ्य तत्वापंासून होत असते. ह्याचा अथस असा होतो कीं 
आ्य  तत्वं ही अस्स्तत्वात असून, त्यापासूनच चनगमनाची सुुववात होते, परंतु ती तत्व ेचनगमनाुारे चसध्ि 
करता येऊ शकत नाहीत, म्हिून चवगमना्या पध्ितीुारेच आपि त्या तत्वापंयंत पोहोचू शकतो. [काहंी 
चवचशष्ट वस्तुस्स्थतींचे अनेक वेळा चनरीक्ि केल्याने वकवा अनेक वस्तुस्स्थतींचे अवलोकन केल्याने आपि सावसच्र क तत्व प्रस्थाचपत करू शकतो, 
आचि ह्या तत्वाचा सवाक्यामधील एक आधारचवधान म्हिून आपि वापर करू शकतो. ह पध्िती म्हिजेच चवगमन. तंव्हा आपिास (पहा- (Rhet 
Book, I Ch. I, आचि Whateleys Logic) नंतर चिसून येईलच, की चवगमन हे अनुभवामुळे त्या तत्वानंा उघडकीस आिू शकते, कारि त्या 
अनुभवामध्ये ती तत्वे अगोिरच अप्रकटॉ स्स्थतीत अस्स्तत्वात असतात.] म्हिून शास्त्रीय ज्ञान ही चसध्िता [चसध्िता (demonstration) 

ही ॲचरस्टॉटटॉल्या मते चनगमनाने चसध्ि होिारी उपपचत्त –] करण्याची अचभयोग्यता असिारी चचत्तप्रवृचत्त वकवा अंगभतू 
मनःशक्ती आहे. आचि चतचे इतर सवस चवशषे गुिधमस माझ्या ॲनॅचलचटॉक्समध्ये [पहा Pos-ferior Analyties i 712 b9 

ff.] चवज्ञाना्या चिलेल्या व्याख्येमध्ये समाचवष्ट केलेले आहेत. 
 
तेव्हा त्याचें चनविेन पुढीलप्रमािे करता येईल :- एखा्य ा मनुष्ट्याला एखा्य ा गोष्टीचवषयीचे शास्त्रीय 

ज्ञान आहे असे जेव्हां म्हटॉलं जाते- (१) तेव्हा त्याचवषयी एका चववचक्त चरतीने त्या्या मनाची खा्र ी 
पटॉलेली असते, (२) त्याचा ठाम चवश्वास ज्या आ्य तत्वावंर आधाचरत असतो, त्या आ्य तत्वाचें ज्ञान त्याला 
चनचितपिं झालेले असते. ही िुसरी उपाचध अत्यंत अवश्य उपाचध आहे, कारि त्या आ्य तत्वापंासून त्याने 
काढलेल्या अनुमानापेक्ा, ती आ्य  तत्व ेत्याला चनचितपिे ज्ञात झाल्याचशवाय, त्याला प्राप्त होिारे ज्ञान हे 
पूिस अथनने शास्त्रीय ज्ञान नसून केवळ एक नदचमचत्तक ज्ञान [म्हिजे त्याची पटॉलेली खा्र ी यथाथस असू शकेल, परंतु 
शास्त्रीयज्ञान ह्या पिा्या संपूिस अथननुसार तो ती चसध्ि करू शकिार नाही. शास्त्राची सत्ये आपिास ठाऊक असू शकतात, परंतु जो पयंत 
आपिास त्यां् या आवश्यक संिभनचे ज्ञान नसते, तो पयंत आपिास शास्त्रीय ज्ञान आहे असे आपि चसध्ि करू शकत नाही.] असेल. 

 
तेव्हा ंही आपली शास्त्रीय ज्ञानाची व्याख्या झाली. 

 
☐ ☐ ☐ 
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प्रकिि चौथे 
 

कला  - िस्िु कशा बनिािया ह्याचे ्ान यहिजे कला! 
 

ह्या प्रकििामदये कला (Art) ह्या विषयांचे बेिाचे ििभन केलेले आढळिे–आवि िे सुददा 
ॲविस्टॉटल्या सत्ताशास्त्र (Metaphysics) ह्या वििेचक गं्रथामधून िेगिेगळे उिािे घेऊन केलेले आहे. 
कुठलीही कला ही कृविप्रमािे नैवमवत्तक िेत्राशी संबंवधि असिे, पिंिु कला आवि कृविमधील फिक 
सिभ्ाि आहे. कला ही सत्य वनयमांशी अनुरूप अशी मनाची उत्पादक अिस्था असिे, हे उदाहिि देऊन 
दाखविले आहे. कलेचा संबंध हा नैसर्मगक वनयमां्या ककिा अपविहायभिे्या अंमलाखाली न येिाऱ्या 
िस्िंू्या उत्पादनाशी, योजनेशी आवि कचिनाशी येिो. बहुिांशी कलेचा संबंध यादृध््छक विषयाशी येि 
असिो. 

 
पचरवतसनीय गोष्टीं्या वगनमध्ये उत्पाचित वस्तू आचि केली जािारी कृती ह्या िोहोंचा समावशे 

असतो. परंतु चन्मती ही कृतीहून अत्यंत चभनिध आहे. (बाह्य व्याख्यानामध्ये स्पष्ट केले गेलेले हे चवभेिन 
आपिास मान्य करावयास हरकत नाही.) म्हिून कृचतशी संबचंधत असिारी बुध्िीगम्य मनःशक्ती ही 
चन्मतीशी संबचंधत असिाऱ्या बुध्िीगम्य मनःशक्तीहून िार वगेळी आहे. चशवाय िोन्ही मनःशक्ती ह्या 
परस्परचववजसक (mutually exchsive) आहेत, कारि कृती हा चन्मतीचा चवधी नव्हे वकवा चन्मती हा 
कृतीचा चवधी नव्हे. उिा. गृहचशल्पीय कौशल्य ही एक कला आहे, त्याचप्रमािे ती चन्मतीशी संबचंधत 
असिारी बुध्िीगम्य मनःशक्ती सुध्िा आहे, तसेच वस्तुतः अशी कुठलीही कला अस्स्तत्वात नाही की जी 
चन्मतीशी संबचंधत असिारी बुध्िीगम्य मनःशक्ती नाही वकवा अशी कुठलीही अशा प्रकारची बुध्िीगम्य 
मनःशक्ती नाही की चजला कला म्हिता येिे शक्य नाही. ह्यावरून असे स्पष्ट होते की, कला ही यथाथस 
बुध्िी्या संयोगाने अचूक अटॉकळ बाधूंन चन्मती करिारी एक बुध्िीगम्य मनःशक्ती आहे. प्रत्येक कलेचा 
कायसहेतू काहंी तरी अस्स्तत्वातं आििे हा असतो. आचि कलेचा व्यासंग असिे म्हिजे एखा्य ा अस्स्तत्वात 
येऊ शकिाऱ्या ही वकवा अस्स्तत्वात येऊ न शकिाऱ्या गोष्टीला कसे अस्स्तत्वात आिावयाचे ह्याचा अयायास 
करिे आचि त्या गोष्टी्या चन्मतीचे चनचमत्तकारि हे त्या बनचवलेल्या वस्तूमध्ये नसून तो गोष्ट चनमनि 
करिाऱ्या कत्यनमध्ये असते; कारि ज्या गोष्टी अस्स्तत्वात असतात वकवा अपचरहायसतेमुळे अस्स्तत्वात 
येतात वकवा चनसगनवर हुकूम अस्स्तत्वात येतात. त्या गोष्टींशी कलेचा संबधं येत नाही, ह्याचे कारि म्हिजे 
अशा गोष्टीं्या चन्मतीचे चनचमत्तकारि हे त्या गोष्टीमध्येच असते. परंतु कृती आचि चन्मती ह्या चभनिध 
असल्याकारिाने, असे चसध्ि होत की, कलेचा संबधं हा चन्मतीशी असल्यामुळे, चतचा संबधं कृतीशी येत 
नाही. आचि एका अथी कलेचा संबंध यादृस््छक वकवा िदवघचटॉत चवषयासारख्याच ज्ञानाचवषयाशंी येत 
असतो, जसे ॲगॅथटन म्हितो :– 

 
“कला ही यदृ्छे्या पे्रमात पडलेली असते 
आचि यदृ्छा ही कले्या पे्रमात पडलेली असते” [कला आचि यदृ्छेचा एकाच प्रचतपा्य -चवषयाशी संबधं येत 

असतो आचि कला व यदृ्छा इतक्या चनकटॉतेने एकमेकाशी समस्न्वत असतात की, आतापयंत कले्या के््र ात लागलेले महत्त्वाचे शोध 
यदृ्छेमुळेच उत्पनिध झालेले आहेत ही एक सत्य वस्तुस्स्थती आहे.]  

 
तंव्हा आपि म्हटॉल्याप्रमािे, कला ही बुध्िीगम्य मनःशक्ती असून चतचा संबधं अचूक तकननुसार 

होिाऱ्या चन्मतीशी येतो. आचि कले्या चवरूध्ि असिारी, “कलेची उिीव” ही  बुस्ध्िगम्य मनःशस्क्त 
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असून, चतचा संबधं चुकी्या तकनुारे होिाऱ्या चन्मतीशी येत असतो. ह्या िोहोचाही संबधं जे जे काही 
पचरवतसनीय असते, त्या्याशी संबंध येत असतो. 

 
☐ ☐ ☐ 
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प्रकिि पाचिे 
 

फ्रोनेवसस (Phronesis) ककिा ियािहाविक प्र्ान– हे मानिी जीिनािील उवद्दटी े प्राप्ि किण्याचे 
्ान आहे.  

 
आिा ह्यानंिि प्र्ानाचे (wisdom) वििेचन किण्याि आलेले आहे. त्याचे स्िरूप आपिास प्रा् 

(wise) ह्या शब्दा्या िापिािरून कळिे, यहिजेच जो मनुष्ट्य जीिनांिील सिभसामान्य पविध्स्थिीमदये 
चांगला सल्ला ककिा उपदेश ग्रहि कििो िो प्रा्. ह्या विषयाला शास्त्रीय प्रात्यविकांची ककिा वसध्दान्िाची 
आियकिा नाही आवि वशिाय कलेपासूनही िो िेगळा आहे. ही प्र्ानाची गुिित्ता सॉके्रवटस ककिा 
गौिमबुदद ह्या सािख्या मािसांमदये आढळिे, ह्या लोकांना स्ििहचे िसेच इििांचे वहि कशाि आहे हे 
चांगले ठाऊक असिे. हे ्ान आवि अिलोकनशध्क्ि ह्या लोकांनी आत्मसंयमाने जिन केलेली असिे. 
कलेमदये गुिोत्कषाची श्रेिी आढळून येिे, पिंिु प्र्ानामदये िी आढळून येि नाही. कलेमदये आपखुषीने 
केलेली चूक ही नाखुषीने केलेल्या प्रमािांपेिा जास्ि चांगली असिे, पिंिु प्र्ानामदये ह्या्या अगदी 
उलट असिे. आवि ह्याप्रमािे प्र्ान हे केिळ बुध्ददमत्तपेेिा िि्या दजाचे असिे दशभविले आहे–प्र्ान हे 
आपल्या जीिनाचे एक अंग आहे.  

 
आता आपि कुठल्या प्रकार्या मािसानंा िूरिशी वकवा चतूर (sagacious) म्हितो,  हे चवचारात 

घेताचं आपिास िूरि्शत्त्वाची (phronesis) व्याख्या चनचित करता येऊ शकेल. आता आपल्या 
स्वतःसाठी काय चागंले आचि िायिेशीर आहे ह्याचवषयी चागंल्या चरतीने चवचारिा करण्यास समथस 
असिारा मनुष्ट्य िूरिशी समजला जातो, अथनत् हे केवळ जीवनातंील कुठल्यातरी एखा्य ा अंगामध्ये 
नाही–उिा. स्वतः्या तध येतीसाठी वकवा शस्क्तसाठी काय काय चहतकारक आहे–परंतु सामान्यतः चागंले 
जीवन जगण्यासाठी साधन म्हिून काय चागंले आचि िायिेशीर आहे ह्या चवषयी चागंल्या चरतीने 
चवचारचवमशस करता येिे हे िूरिशी मनुष्ट्याचे लक्ि आहे आचि हे पुढील वस्तुस्स्थतीवरून चसध्ि होते. 
म्हिजे जेव्हा मािसे काही तरी मूल्यवान असे चवचशष्ट अंचतम साध्य प्राप्त करण्याचा दृष्टीकोन ठेवनू उत्कृष्ट 
चरतीने अटॉकळ बाधंतात, तेव्हा त्या मािसानंा आपि काही चवचशष्ट गोष्टीमध्ये िूरिशी वकवा प्राज्ञ म्हितो. 
(अथनत् ही त्याचंी अंचतम साध्ये कलां् या के््र ामधील अंचतम साध्यापेक्ा वगेळ्या प्रकारची असतात, त्यामुळे 
सामान्यतः आपि असे म्हिू शकतो; की, सामान्यतः िूरिशी मनुष्ट्य हा चागंला गोष्टीचवषयी उत्तम चरतीने 
चवचारिा करू शकतो.) 

 
परंतु ज्या गोष्टी अपचरवतसनीय असतात आचि ज्या गोष्टी करिे मनुष्ट्या्या कह्यातं नसते त्या 

गोष्टीचवषयी कुठलाही मनुष्ट्य चवचारिा करत नाही. तेव्हा आता आपि पाचहले की, ज्याप्रमािे शास्त्रीय ज्ञान 
हे प्रात्यचक्क ग्भत करते, त्याचप्रमािे ज्या गोष्टींची मूलभतू तत्वेच पचरवतसनीय असतात, त्या गोष्टींचवषयी 
प्रात्यचक्क करिे शक्य नसते, कारि ह्या मूलभतू तत्वावंर वकवा आ्य  कारिावंर अवलंबनू असिारी प्रत्येक 
गोष्ट पचरवतसनीय असते. तसेच आपिास हेही चिसून आले की ज्या गोष्टींचे अस्स्तत्व हे केवळ चनरपेक् 
अपचरहायसतेमुळे चनचित होते त्या गोष्टींचवषयी कुिालाही चवचारिा करता येिे शक्य नाही. ह्यावरून असे 
चसध्ि होते की, िूरि्शत्त्व वकवा व्यावहाचरक प्रज्ञान म्हिजे शास्त्रीय ज्ञान वकवा चवज्ञान नव्हे. तसेच 
िूरि्शत्त्वाला कलाही म्हिता येिे शक्य नाही. ते शास्त्र नाही, कारि आपल्या आचरिा्या तन्मा्र ा ह्या 
पचरवतसनीय असतात, आचि तं कलाही नाही कारि कृचत आचि चन्मतीमध्ये जाचतचनष्ठ िरक आढळून 
येतो, त्यामुळे एखािी गोष्ट चनमनि करिाऱ्या चनमनत्याचे लक्ष्य हे त्या चन्मती्या कृत्याहून वगेळ्याच [कृचतचे 
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अंचतम साध्य हे एखािी गोष्ट बनचविे इतकेच असते, परंतु चन्मतीचे अंचतम साध्य कौशल्य प्राप्त करिे आचि बनचवण्याचा सराव प्राप्त करून घेिे हे 
असते.] अशा अंचतम साध्याकडे असते, परंतु कृचत करतेवळेी केवळ ती चववचक्त गोष्ट करण्याव्यचतचरक्त िुसरे 
अंचतमसाध्य असूच शकत नाही :—चागंल्या चरतीने एखािी कृचत करिे हेच स्वयमेवसाध्य असते ह्या सवस 
गोष्टीवरून असे चसध्ि होते की, िूरि्शत्त्व ही सत्यत्व प्राप्त करण्याची बुस्ध्िगम्य मनःशस्क्त असून, चतचा 
संबधं मानवजाचतसाठी चागंल्या वकवा वाईटॉ गोष्टींशी संबंचधत असलेल्या कृत्याशंी येत असतो. 

 
म्हिून पेचरकल्स आचि त्यां् यासारखी मािसे िूरिशी मानली जातात. कारि कुठल्या गोष्टी 

स्वतःसाठी चहतकारक असतात आचि कुठल्या गोष्टी समस्त मानवजाचतसाठी चहतकारक असतात, हे 
ओळखण्याची मनःशस्क्त त्यां् याजवळ असते, आचि चहच अथसशास्त्र वकवा राज्यशास्त्रातंील तज्ज्ञाचवषयीची 
आपली गभसधारिा असते. 

 
आचि ह्याच कारिामुळे सटफ्रोझाईन (Sophrosyne) वकवा संयमाला सुध्िा ह्याच नावाने संबोचधले 

जाते म्हिजेच संयमी मनुष्ट्य हा ‘िूरि्शत्त्व जोपासिार’ असतो असा त्याचा अथस होतो. सटफ्रोझाईन हा 
शध ि ‘सोझेन’ (sozein) म्हिजे ‘जोपासिे’ आचि ‘फ्रोनेचसस’ म्हिजे ‘िूरि्शत्व’ ह्या िोन शध िापंासून 
व्युत्पनिध [Cratylus $ 62 मध्ये प्लेटॉोने ही व्युत्पचत्त चिलेली आहे. ह्यापेक्ाही जास्त स्वयंचसध्ि आचि मह्वाची अशी हातावर मोजण्याइतकीच 
सत्य्वे आहेत. संयम आचि स गुिाचंा रोख त्याची जोपासना करण्याकडे असतो. ह्याउलटॉ असंयम आचि िुगुसि हे नीतीसंचवत् (moral sense) 
आचि योग्य व अयोग्य तत्वाचें ज्ञान नष्ट तसेच भ्रष्ट करतात. मन आचि शरीर ह्यामध्ये चनकटॉचा आचि खराखुरा समन्वय असल्यामुळे, िुगुसिी 
वासनाचें कोडकौतुक केल्याने कधी कधी बौस्ध्िक क्मता क्ीि होते, परंतु शास्त्रीय सत्य समजण्याची शक्ती भ्रष्ट वकवा चवकृत होत नाही. आचि 
िुगुसिी मनुष्ट्य जर का उत्तम गचितशास्त्रज्ञ बनला तर त्यात कसलेही आियस नाही. परंतु कुठल्याही पापकमनमुळे आपले नदचतक चनिसय अपचरहायसपिे 
आचि चनचितपिे नष्ट आचि भ्रष्ट होतील ह्यात कसलाही संिेह नाही, आचि त्यामुळे अचनष्ट गोष्टी चहतकारक आहेत आचि चहतकारक गोष्टी अचनष्ट 
आहेत असे आपिास वाटूॉ लागेल. संत म्हितात साक्ात्कारामुळे प्रकटॉ झालेले सत्य पाहू जाता, स गुिी नीतीवंत चनयमाचें पालन करिाऱ्यालाच 
ईश्वरी कृपा लाभते :–“जो कुिी माझ्या इ्छाशस्क्तनुसार आचरि करतो. त्याला िदवी चसध्िान्ताचे ज्ञान होऊ शकेल.” अगिी असेच नदचतक 
सत्या्या बाबतीत लाग ूआहे. आकलनशक्ती प्राप्त करून घेण्याचा एकमेव मागस म्हिजे आपले हृिय.] झालेला आहे. सटफ्रोझाईन ह्या 
शध िाचा अथस, “िूरि्शत्व जोपासिारा स गुि” असा होतो. आचि संयमामुळे असा चहतकारक 
िूरि्शपिाचा चवश्वास वकवा चनिसय जोपासला जातो ही सत्य वस्तुस्स्थती आहे, कारि आपली सुखे वकवा 
िुःखे सवस प्रकार्या चवश्वासानंा वकवा चनिसयाना भ्रष्ट वकवा नष्ट करत नाहीत. उिा. च्र कोिा्या चतन्ही 
कोनाचंी बेरीज िोन काटॉकोनां् या बेरजेइतकी असते वकवा नसते ह्या चवषयीचा चवश्वास सुखामुळे वकवा 
िुःखामुळे नष्ट वकवा भ्रष्ट होत नसतो. परंतु िक्त कृत्याशी संबचंधत असलेला चवश्वास वकवा चनिसय नष्ट 
वकवा भ्रष्ट होऊ शकतो. तेव्हा कुठल्याही कृत्याचे आ्य ातत्व (वकवा त्या कृत्या्या उ्पचत्तचे कारि) [अंचतम 

साध्याची गभसधारिा ही एकिम कृत्याचे कारि वकवा उ गमही असते आचि त्याचवषयीं्या ज्ञानाचे तत्व सुध्िा असते.] हे अंचतम साध्य 
असते आचि त्यासाठी आपल्या चक्रया ही साधने असतात. परंतु सुखा्या लालसेने वकवा िुःखा्या 
चभतीमुळे कतसव्यभ्रष्ट झालेला मनुष्ट्य कुठल्याही आ्य तत्वाचे चवशषे धमस ओळखण्यास संपूिसतः चुकतो [वकवा 

सुखामुळे वकवा िुःखामुळे कतसव्यभ्रष्ट झालेल्या मनुष्ट्याला हे अंचतमसाध्य काही झाले तरी आ्य त्व आहे असे वाटॉत नाही.], आचि हे आपले 
अंचतम साध्य साधून घेण्यासाठी आचि केवळ त्या अंचतम साध्यासाठीच जे जे काही चनवडण्याची वकवा 
करण्याची आवश्यकता आहे ते सवस काही साधन म्हिून केले पाचहजे हेच त्याला मुळी समजत नाही, कारि 
िुष्ट्कमनमुळे आपल्या आचरिातील तत्वाचवषयी नदचतक अंधत्त्व मनुष्ट्याप्रमािे चनमनि केले जात असते 
[म्हिजे आपले जीवनातील खरे अंचतमसाध्य कुठले ह्याचवषयीची आपली जािीवच नष्ट होऊन जाते. आचि हे व्यावहाचरक संचवधानातील 
(practical syllosism) ज्येष्ठ चवधान ठरचवले जाते.]. 

 
ह्यावरून असे चसध्ि होते की, िूरि्शत्त्व ही सत्य्व संपािन करून घेिारी बुस्ध्िगम्य मनःशस्क्त 

असून चतचा संबधं मानव जाचतला चहतकारक ठरिाऱ्या गोष्टींशी संबचंधत असिाऱ्या कृत्याशंी येत असतो. 
 



 

विषयानुक्रमविका 

चशवाय कले्या [येथे कला हे पि (७ व्या प्रकरिात योचजल्याप्रमािे) उिासीन अथनने योचजले आहे. म्हिजेच एखािी गोष्ट 
चनमनि करण्यासाठी नेमलेली व्यवस्स्थत कायसपध्िती वकवा त्या कायसपध्ितीसाठी  योचजलेली मूतस तत्वे तेव्हा ह्यामध्ये एखािा मनुष्ट्य चनष्ट्िात असेल 
आचि िुसरा एखािा वाईटॉही असू शकेल िूरि्श्व वकवा व्यावहाचरक प्रज्ञान हे स्वरूपतःच एक प्रकारचा गुिोत्कषस िशसचवते. ते काही एखा्य ाला 
आपला गुिोत्कषस करण्यासाठी वकवा गुिावनचत करण्यासाठी अलग के््र  नव्हे. इतर चठकािी ह्या पुस्तकात कलेला कलात्मक गुिोत्कषस वकवा 
ताचं्र क कौशल्य अशा चवधायक अथनने संबोचधले आहे.] बाबतीत (वकवा कलात्त्मक मनःशस्क्त्या बाबतीत) होिाऱ्या 
गुिोत्कषनब्दलल आपि चवधान करू शकतो, परंतु व्यावहाचरक प्रज्ञाना्या वकवा िूरि्श्वा्या 
गुिोत्कषनब्दलल आपि चवधान करू शकत नाही. तसेच कलेमध्ये आपखुषीने होिारे प्रमाि हे नाखुषीने 
होिाऱ्या प्रमािाइतके वाईटॉ नसतात, परंतु स गुिां् या के््र ात ते जसे अत्यंत वाईटॉ असतात तसेच 
व्यावहाचरक प्रज्ञाना्या वकवा िूरि्श्वा्या के््र ात सुध्िा ते अत्यंत वाईटॉ असतात. म्हिून ह्यावुवन असे 
स्पष्ट होते की, िूरि्श्व ही कला नसून एक प्रकारचा गुिोत्कषस वकवा स गुि आहे. 

 
आचि आत्म्याचे बुस्ध्िगम्य चवभाग वकवा बौस्ध्िक मनःशस्क्त ह्या एकूि िोन असल्याने, िूरि्शत्त्व 

हा त्यापदकी एक चवभागाचा स गुि असला पाचहजे म्हिजेच तकस  करू शकिाऱ्या मनःशस्क्तचा वकवा 
अनुगनात्मक चवभागाचा [म्हिजेच जो चवभाग अचभप्राय वकवा मते बनव ूशकतो तो चवभाग. ॲचरस्टॉटटॉलने ज्याला अगोिरच (म्हिजे १ या 
प्रकरिात) अनुगिनात्मक मनःशस्क्त असे म्हटॉले आहे तो हाच आत्म्याचा चवभाग होय; कारि जेव्हा ह्या मनःशस्क्तचा वापर नदचमचत्तक चवषयासाठी 
केला जातो, तेव्हा ती चनरपेक् सत्यावर न येता िक्त मते वकवा अचभप्राय व्यक्त करते, स्थदयस आचि शाश्वतता ही सिाचारी मनःप्रवृतीची लक्िे होत, 
परंतु चवज्ञानात्मक मनःप्रवृचत्या बाबतीत ह्या्या अगिी उलटॉ असते, कारि जीवनातील प्रत्येक क्िाला ही सिाचारी तत्वे चवकचसत होत 
असतात आचि आपल्या हातून कृत्ये घडचवत असतात. म्हिून शास्त्रीय ज्ञाना्या चवषयाचंा जसा आपिास चवसर पडू शकतो, तसा ह्या सिाचारी 
तत्वाचंा चवसर पडत नाही. (१ या पुस्तकातंील १० वे प्रकरि पहा.)] स गुि असला पाचहजे; कारि तकनचा व्यवहार 
पचरवतसनीय गोष्टीबरोबर होत असतो आचि म्हिून िूरि्शत्त्व सुध्िा पचरवतसनीय गोष्टीशीच व्यवहार करत 
असते. परंतु तरी सुध्िा िूरि्शत्त्व ही केवळ बुध्िीगम्य मनःशस्क्त नव्हे, कारि सत्य वस्तुस्स्थतीने 
आपिास िाखवनू चिलेलेच आहे की, चनव्वळ बुस्ध्िगम्य मनःशस्क्तचा आपिास चवसर पडू शकतो, परंतु 
िूरि्श्व हे एकिा प्राप्त झाल्यावर केवळ स्मृचतभ्रंशामुळे त्याचा नाश होत नाही. 

 
☐ ☐ ☐ 



 

विषयानुक्रमविका 

प्रकिि सहािे 
 

संस्फूिभ बुध्ददित्ि [Magna Moralia (i 35) मदयें ॲविस्टॉटलचे संस्फूिभ बुध्ददित्िाची ियाख्या वदलेली आहे– “यहिजे िार्मकक 
प्रवक्रयेवशिाय आकलन करंू शकिािी मनहशक्िी.” ह्याला आपि प्र्ा (intelligence) ककिा शास्त्रीय अिंदृटी ी (scientific insight) यहिू 

शकिो.] (Intuitive reason)– यहिजे शास्त्र ज्या ित्िांद्वािे िाटचाल कििें त्या ित्िांचे ्ान 

 
ह्या प्रकििामदये बुध्ददमत्ता विचािाि घेिलेली आहे, पिंिु ह्या विषयामदये पुढील मजकूिापेिा 

जास्ि पुढे जािाना वदसि नाही—वि्ान ककिा शास्त्रीय ्ान हे ित्िे फवलि कििे, आवि ह्या ित्िाचे 
आकलन आपिास खुद्द शास्त्राद्वािेही होि नाही ककिा सत्यत्ि प्राप्ि करून देिाऱ्या इिि चाि मानवसक 
अिस्थापैकी िीन अिस्थानी सुददा ह्या ित्िांचे आकलन होि नाही. यहिून वनहशेष विभाजना्या आधािाने 
िावहलेली मनहशध्क्ि यहिजे बुध्ददमत्ताच आपिास आद्यित्िाचे ्ान देि असली पावहजे हे उघड आहे. 

 
ह्या प्रकििाची वचवकत्सा केल्यानंिि असे आढळून येिे की ह्या प्रकििाचा मजकूि 

ॲविस्टॉटल्या ‘पश्चाद्विी विशे्लषिशास्त्रामधून (Posterior Analyties II XIX 7) शब्दशह घेिलेला आहे. 
ॲविस्टॉटल असा युध्क्ििाद कििो की ह्या ित्िाचे आकलन एकिि शास्त्राद्वािे ााले पावहजे ककिा 
बुध्ददमत्तदे्वािे ििी ााले पावहजे. आवि त्या ित्िांचे ्ान शास्त्राद्वािे होऊ शकि नाही यहिून बुध्ददमत्तदे्वािेच 
त्यांचे आकलन होि असले पावहजे. 

 
शास्त्रीय ज्ञान हा सावसच्र क आचि अपचरहायस सत्यत्वाशी व्यवहार करिाऱ्या गभसधारिेचा प्रकार 

आहे; आचि चसध्िान्तप्रचतपािक सत्यं आचि सवस प्रकारचं शास्त्रीय ज्ञान (कारि ह्यामध्यं तकस शस्क्तचा संबंध 
येत असल्याने) हं आ्य  तत्वावंरूनच व्युत्पनिध होत असतं. म्हिून ज्या आ्य तत्वावंरून शास्त्रीय सत्यं व्युत्पनिध 
होतात त्या आ्य तत्वानंा केवळ शास्त्रामुळं जािता ं येिे शक्य नसतं; त्याचप्रमािे कलेुारं वकवा 
िूरि्श्वाने सुध्िा ं त्याचें आकलन होिं शक्य नसतं. शास्त्रीय ज्ञानाचा चवषय होण्यासाठी, सत्यत्वाचे 
चनर्िेशन हे इतर शाश्वत सत्यावंरून चनगमनाुारं होि ंअत्यावश्यक असतं. परंतु कला आचि िूरि्शत्व 
ह्या िोहोंचा संबधं िक्त पचरवतसनीय गोष्टींशी येत असतो. तसंच तास्त्वक प्रज्ञानाला सुध्िा ं आ्य  तत्वांचे 
ज्ञान असं म्हिता ं येिार नाहंी; कारि तत्वज्ञाला सुध्िा ं प्रात्यचक्कांु ारंच काहंी सत्य वस्तुस्स्थतीचं ज्ञान 
होऊं शकतं. 

 
असं असता ं आपि कधीही असत्याची कासं न धरता ं सत्यत्वाची प्राप्ती ज्या मनःशस्क्तुारं 

करतो,– मग तं पचरवतसनीय गोष्टीचवषयीचं सत्यत्व असो वा अपचरर्वनीय गोष्टींचवषयींचं सत्य असो– त्या 
मनःशस्क्त म्हिजे शास्त्रीय ज्ञान, िूरि्शत्व, तास्त्वक प्रज्ञान आचि संस्िूतस बुस्ध्ितत्व ह्या होत. [अगोिर विसन 
केलेल्या पाचं सत्य प्राप्ती्या गुिधमनपदकी येथे ‘कला’ गाळलेली आहे. ह्याचे कारि एकतर चनष्ट्काळजीपिा असेल वकवा कला ही िूरि्शत्वाहून 
गौि मनःशस्क्त असल्याने सुध्िा ंअसूं शकेल.] चशवाय ज्या मनःशस्क्तुारं आपिास आ्य  तत्वाचें ज्ञान होऊं शकते ती 
मनःशक्ती शास्त्रीय ज्ञान, िूरि्शत्व वकवा तास्त्वक प्रज्ञान ह्यापदकी कुठलीही मनःशस्क्त नव्हे. ह्यावरून 
आपि असं अनुमान काढंू शकतो कीं आ्य तत्वाचं आकलन संस्िूतस बुस्ध्ितत्वाुारंच [येथे संस्िूतस बुस्ध्ितत्वाला एक 
चवचशष्ट अथस प्राप्त झालेला आहे– तों एक बुस्ध्िमते्तचा चवचशष्ट स गुि आहे. संस्िूतस बुस्ध्ितत्व म्हिजेच बुस्ध्िगम्य अंतज्ञननाची अशी मनःशस्क्त की 
जेिे करूनं चतला चवगमना्या पध्ितीुारं (पहा ३ रं प्रकरि) अचसध्ि आ्य  तत्वाचंं तंतोतंत आकलन होतं (पहा प्रकरि ७)] होत असलं 
पाचहजे. 

☐ ☐ ☐ 
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प्रकिि साििे 
 

िात्विक प्र्ान– संस्फूिभ बुध्ददित्ि आवि वि्ान ह्यांचा संयोग 
 
ित्ि्ान यहिजे काय, हे कले्या िेत्रांि िापिल्या जािाऱ्या ‘प्रविभा’ ह्या शब्दा्या िापिािरून 

कळून येऊं शकिें. हा शब्द सूक्ष्मिा, गूढिा, सयय  ित्ि दशभवििो. िेंिहा ित्ि्ान हें सिभ शास्त्रांपेिां 
अत्यंि सूक्ष्म असें शास्त्र आहे. त्यामदयें केिळ वनगमनांचाच समािेश नांही िि ित्िांचा सुददां समािेश 
आहे. ित्ि्ान हें सिोच्च, सिभश्रेठ क उवद्दटी ें प्राप्ि किण्याचें शास्त्र आहे. िें सिभ प्रकाि्या ियािहाविक प्र्ान 
आवि शास्त्रांहून श्रेठ क शास्त्र आहे. ित्ि्ान हें एकच आवि शाश्वि आहे. पिंिु इिि शास्त्रें  ही विविध, 
सापेि आवि पविििभनीय आहेि. जसें अंिविि ककिा विश्व हें मनुष्ट्याहून िि्या दजाचें आहे िसें ित्ि्ान 
हें इिि सिभ प्रकाि्या ्ानाहून िि्या दजाचें आहे. थेल्स आवि ॲनॅक्ाॅगोिस ह्या सािख्या थोि 
मािसांचा नामांवकि ठेिा प्र्ान नसून केिळ ित्ि्ान होिें. ह्या मािसांची विवचत्र आवि मानिी 
टप्प्यांपवलकडील पिंिु वनरुपयोगी गोटी  जाििािी मािसें अशी ख्यािी होिी. अन्यपिी प्र्ान हें मानि 
जावि कवििां उत्तम उपदेशक आहे. प्र्ानामदयें विशेष ित्िांचे िसेंच सािभवत्रक ित्िाचें सुददां ्ान 
गर्मभि असिें, आवि प्रत्यिांि अनुभिाने वमळालेलें  विशेष ्ान हे प्र्ानाचें अत्यंि महत्िाचें असें मूलित्ि 
आहे, ििी सुददां त्यामदये सािभवत्रक सत्याचा सुददां समािेश आहेि- आवि त्या्या स्ििह्या प्रांिामदयें 
यहिजे कमा्या िेत्रामदये िें पिमश्रेठ क आवि सािभभौम आहे. 

 
प्रज्ञान [प्रज्ञान हं चवशषे अथनने कले्या के््र ातं िाखचवल्या जािाऱ्या कौशल्याब्दलल योचजलं जातं; आचि त्या पिा्या सवससामान्य 

अथनने शास्त्रीय तत्वं आचि त्यापासून प्रात्यचक्काुारं व्युत्पनिध होिारी चनगमनं ह्या िोहोंचं आकलन करिारी मनःशस्क्त व्यक्त करण्यासाठी प्रज्ञान हं 
पि योचजलं जातं. आचि ह्याच कारिामुळं शास्त्रीय सत्य आचि संस्िूतस बुस्ध्ितत्व ह्या िोहोंचे संयोजन म्हिजे प्रज्ञान असं म्हटॉलं जातं. प्रज्ञान ह्या 
शध िाची वेगवेगळी योजिूक करिारी उिाहरिं म्युरेटॉसने पुढीलप्रमािे चिलेली आहेत. 

 
(१) होमरने प्रज्ञान हं पि कौशल्यवान अशा जहाजे बाधंिाऱ्या मनुष्ट्याला उ्ेदलशून योचजलं आहे. 

 
(२) झेनोिटनने हं पि उत्कृष्ट पक्वानेिध करिाऱ्या मनुष्ट्याला उ्ेदलशून योचजलं आहे. 

 
(३) ॲथेनेअस हं पि संगीतातंील नदपुण्याला उ्ेदलशून योजत आहे. 

 
हं पि कचवना सुध्िा ंयोचजलं जात असं.] हं पि आपि चवशषे अथनने तसंच सावसच्र क अथनने सुध्िा योजूं शकतो. कधीं 
कधीं कले्या के््र ामंधील सवांत जास्त पचरपूिस नदपुण्यवान मािसाचंा चनिेश करण्यासाठीं प्रज्ञान हं पि 
योचजलं जातं. उिा. चशल्पकलेतील अचधपती म्हिून िेचअचडआसला, आचि मू्तकाराचंा महारथी म्हिून 
पटचलक्लायरसला हं पि योचजले जातं. तेव्हा ं प्रज्ञाना्या ह्या योजिुकीमध्यं प्रज्ञान हं िक्तं कलात्मक 
गुिोत्कषस सुचचवतं. परंतु आपिास असंही वाटॉत असतं कीं काहंी मािसं केवळ एकाच चवशषे लक्िाने प्राज्ञ 
नसून, वकवा एखा्य ा चवचशष्ट के््र ामध्यं प्राज्ञ नसून वकवा इतर कुठल्याही मयनचित अथनने प्राज्ञ नसून ती 
सामान्यतः सवनथनने प्राज्ञ असतात– जसं होमर मागनइट स [ॲचरस्टॉटटॉलने त्या्या काव्यशास्त्रामध्यं सुध्िा ं ह्या कचवतेचा 

उल्लेख केलेला आहे.] (Margiles) मध्ये म्हितो :– 
 

“त्याला िेवानंी कुिळ वकवा नागंर हाताळावयाचं कौशल्य चिलं नाहंी त्याचप्रमािं त्याला 
वकचचतसं प्रज्ञान सुध्िा ंचिलं नाहंी हो!” 

 



 

विषयानुक्रमविका 

ह्यावुवन ज्ञाना्या सवस  प्रकारामध्यं प्रज्ञान हं सवांत पचरपूिस असं ज्ञान असलं पाचहजे हं स्पष्ट होतं. 
म्हिून प्राज्ञ मनुष्ट्याला केवळ त्या्या आ्य  तत्वावंरून चनजचमत होिाऱ्या अनुमानाचंंच ज्ञान असून 
चालिार नाहंी, परंतु प्रत्यक्ातं ह्या आ्य  तत्वाचंी खरी संकल्पना वकवा खरा अथस त्याला समजून घ्यायला 
हवा. म्हिून प्रज्ञान हं संस्िूतस बुस्ध्ितत्व आचि चसध्िान्तनात्मक (demonstrative) शास्त्रीय ज्ञान [पहा प्रकरि 

सहावे सुरूवातीचा भाग.] ह्याचें संयोजन असलं पाचहजं: म्हिजेच प्रज्ञान हं सवसश्रेष्ठ उच्दलष्टे असलेलं पचरपूिस ज्ञान 
[प्रत्यक्ातं ॲचरस्टॉटटॉलने प्लेटॉो्या Gorgias (505 D) मधून “knowledge having as it were a head” ही म्हि शध िशः उतरून घेतलेली आहे.] 
असलं पाचहजे. 

 
आचि मनुष्ट्य प्राचि हा अखंड चवश्वांमधील सवस गोष्टीहून सवसश्रेष्ठ नसल्यामुळे, राज्यशास्त्र वकवा 

िूरि्शत्व हं सवांत थोर असं ज्ञान आहे असं म्हििं हास्यास्पि वाटॉिं साहाचजक आहे. [सटके्रचटॉसने स गुि हं 
शास्त्र असत ंअसं प्रचतपािन केलं होतं, आचि प्लेटॉोने व्यावहाचरक प्रज्ञान हं सत्तत्वाचें वचतन असतं अशी चशकवि चिली होती. त्यामुळं तास्त्वक 
प्रज्ञान आचि व्यावहाचरक प्रज्ञान ह्या िोहोंमध्यं भेि िशसचविं ॲचरस्टॉटटॉलला अपचरहायस होऊन असलं म्हिून ॲचरस्टॉटटॉल म्हितो, की व्यावहाचरक 
प्रज्ञानाचं अंचतम साध्य व्यवहायस सत्य असतं आचि तास्त्वक प्रज्ञानाचं अंचतम साध्य सदध्िास्न्तक सत्य असतं; व्यावहाचरक प्रज्ञानाचा संबधं जसा 
चवशषे सत्यत्वाशी येतो तसा सावसच्र क सत्यत्वाशी सुध्िा ं येतो, कारि सवस नदचतक कृत्यामंध्यं व्यवहायस–उपयोजन हा िार महत्वाचा भाग आहे. 
परंतु तास्त्वक प्रज्ञानाला िक्त सावसच्र क सत्यंच पचरचचत असतात. व्यावहाचरक उपयोजनाला त्याने नंतर (८ व्या प्रकरिातं) अचतरेकी आचि (१० 
व्या प्रकरिात) कचनष्ठ चवधान असं म्हटॉलं आहे. सत्यत्वा्या बाबतीत असे खूप वेळा आढळून येतं की संचवधानात्मक पध्िती ही बुस्ध्िमते्त्या दृढ 
प्रत्ययापयंतच मयनचित असते, परंतु ज्या बाबतीत आपि एक नदचतक आचि चववेकी मनुष्ट्य ह्या नात्याने आचरि करत असतो, तेव्हा ं आपि 
संचवधानाप्रमािं व्यवहारातं चालत असतो. ह्यामुळं आपि–उपजत बुस्ध्िने स्वाभाचवकतः कृचत करिाऱ्या–खाल्या िजन्या जनावराहूंन वेगळे 
आहोत.] परंतु ज्याप्रमािे, “पौचष्टक” आचि “चहतकारक” ह्याचंा अथस मािसासंाठी वगेळा होतो आचि 
माशासंाठी त्याहूनही वगेळा होतो, आचि ज्याप्रमािं ‘सिेि’ आचि ‘सरळ’ ह्याचा अथस नेहमी सारखाच 
होतो, त्याप्रमािं ‘प्रज्ञा’ ह्या पिाचा अथस प्रत्येकजि सारखाच घेईल, परंतु ‘िूरिशी’ ह्या पिाचे मा्र  
वगेळेपिा अथस घेऊ शकेल. त्यामुळे स्वतःचे चवचशष्ट चहत साधण्याची ज्याला सूक्ष्म बुस्ध्ि प्राप्त झालेली 
आहे, असा प्रत्येक मनुष्ट्य स्वतःला िूरिशी म्हिवनू घेईल आचि त्या आपल्या िूरि्शत्वावर चवश्वास ठेवनू 
मोकळा होईल, म्हिून काहंी वहस्त्र पशूनंा सुध्िा ं िूरिशी म्हटॉलं जातं, कारि त्यां् या स्वतः्या चनत्य 
जीवना्या संबंधात, ते पशु िूरदृष्टीची मनःशस्क्त िशसचवत असतात. 

 
तसेच प्रज्ञान हं राज्यशास्त्रासारखं शास्त्र नाहंी हं सुध्िा ं चततकंच स्पष्ट आहे, कारि आपल्या 

स्वतःसाठी िायिेशीर ठरिाऱ्या ज्ञानाला जर कां आपि प्रज्ञान हं पि योचजले, तर प्रज्ञानाचे प्रत्येक 
जाचतवगननुसार वगेवगेळे आचि अनेक प्रकार दृष्टोत्पत्तीस येतील :–ज्याप्रमािं सवस प्रकार्या सजीव 
वस्तंूना बरं करिारी एकमेव वद्य कशास्त्रीय उपचारपध्िती असंू शकत नाहंी, त्याचप्रमािं सवस सजीव वस्तंूचं 
चहत जोपासिारं एकमेव असं प्रज्ञान असिं शक्य नाहंी. आता ंमानव हा इतर सवस प्राण्याहूंन श्रेष्ठ आहे असा 
युस्क्तवाि करता ंयेऊं शकेल, परंतु ह्यामुळं येथे कसलाही िरक पडत नाहंी :–कारि मनुष्ट्य प्राण्याहूनही 
अनंत पटॉीने ईश्वरी स्वरूप असिाऱ्या इतर अनेक गोष्टी अस्स्तत्वातं आहेत. उिा. अनेक दृश्य स्वरूपा्या 
गोष्टींचं उिाहरि ्य ायचे म्हिजे खगोलीय पध्िती ज्या गोष्टींची बनलेली आहे त्या गोष्टी. [ह्याचा अथस सूयस, चंद्र, 
तारे, ग्रह इ. चिसण्यातं येिाऱ्या गोष्टी. इतर चठकािी ॲचरस्टॉटटॉलने “स्वगनमधून चिरिाऱ्या ईश्वरी गोष्टी”, “दृश्य ईश्वरी गोष्टी”, “स्वगस आचि इतर 
सवस गोष्टींपेक्ा सवसशे्रष्ठ ईश्वरी गोष्टी” असे म्हटॉलेले आहे. (Met. 1074a 30, 1026a 18, Php. 196a 33)] 

 
तेव्हा ंआतापंयंत केलेल्या चववेचनानुसार असं स्पष्ट होतं कीं तात्चवक प्रज्ञान हं सवोच्च, सवोिात्त 

स्वरूपा्या गोष्टीचवषयीचं– शास्त्रीय ज्ञान आचि संस्िूतस बुस्ध्ितत्व ह्या िोहोंचे संयोजन असलं पाचहजे, 
म्हिून थेल्स आचि ॲनॅक्झॅगोरस ह्यां् यासारखे लोक प्राज्ञ असंू शकतील पि िूरिशी नसतात [थेल्स हा सात 

प्राज्ञ मनुष्ट्यापंदकी पचहला प्राज्ञ होता. ॲनॅक्सॅगोरस हा नंतर्या चपढीमधील प्राज्ञतेला पावलेला मनुष्ट्य होऊन गेला.], असे आपले लोक 
त्याचं कारि हंच!, कारि अनंत ज्ञाना्या समुद्रातं डुबिरीही मािसे जेव्हा ं स्वतः्या चहतसंबधंाचंवषयी 



 

विषयानुक्रमविका 

अज्ञान प्रकटॉ करतात तेव्हां लोकानंा त्यां् याचवषयी असं म्हटॉल्याचशवाय राहावतच नाहंी; आचि 
त्यां् याजवळे असिारं ज्ञान हं िु्मळ आहे, अलौचकक आहे, िुराराध्य आहे, ईश्वरी आहे असं जरी लोकानंी 
मान्य केले तरी ते ज्ञान सवसथदव आहे असं ते स्पष्टपिे जाचहर करतात, कारि ह्या संतानंी मानवाला 
चहतकारक ठरिाऱ्या गोष्टींचं ज्ञान चमळचवण्याचा प्रयत्नच केलेला नसतो असं त्याचंं म्हिजं असतं. 
अन्यपक्ीं िूरि्शत्वाचा संबधं मानवी व्यवहाराशंी आचि चवचारचवमशनचे उच्दलष्ट असिाऱ्या गोष्टींशी येत 
असतो. कारि उत्कृष्ट चरतीने चवचारिा करिं हे िूरिशी मनुष्ट्याचं चवचशष्ट असं स्वाभाचवक कायस असते असं 
आपि म्हित असतो; परंतु अपचरवतसनीय गोष्टींचवषयी, तसंच मनुष्ट्याचं अंचतम ध्येय साधण्यासाठी ज्या 
पचरवतसनीय गोष्टी साध्यसाधन म्हिून उपयोगातं येत नाहीत त्या गोष्टीचवषयी, तसंच स्वतः्या कृचतुारं 
त्वचरत साध्य होिाऱ्या चहतकारक अंचतम साध्याचवषयी कुठलाही मनुष्ट्य चवचार चवमशस करत बसत नाही. 
आचि जो मनुष्ट्य, सामान्यतः मानवा्या हातात असिाऱ्या सवोत्कृष्ट चहतकारक गोष्टी, स्वतः्या 
तकस शस्क्तुारे प्राप्त करण्याचा हेतू सिल करतो, तो एकंिरीत पाहू जाता चागंल्या चरतीने चवचारचवमशस 
करिारा मनुष्ट्य असतो. 

 
चशवाय िूरि्शत्व हे िक्त सवससामान्य तत्वाचंं ज्ञान आहे :– त्यामध्यं चवचशष्ट वस्तुस्स्थतीचं ज्ञान 

सुध्िा चवचारातं घ्यायला हवं, कारि िूरि्शत्वाचा संबधं प्रत्यक् कृत्यांशी येत असतो आचि कृत्यं ही चवचशष्ट 
गोष्टींशीच व्यवहार करत असतात. ह्याच कारिामुळं, जी मािसं सवससामान्य तत्वाबं्दलल अज्ञानी असतात, 
ती मािसं कधी कधी सवससामान्य तत्वाचें ज्ञान असिाऱ्या इतर मािसापेंक्ां कृचत करण्यातं जास्त यशस्वी 
ठरतात. उिा. समजा हलकं मासं पचण्यास चागंलं आचि म्हिून पौचष्टक असतं असं जर का ंएखा्य ाला 
माचहत असेल, परंतु कुठल्या प्रकारचं मासं पचायला हलकं असतं हं जर का ं त्याला माचहत नसेल, तर 
कोंबडीचं मटॉनच पचायला हलकं आचि पौचष्टक आहे हे जाििारा मनुष्ट्य चजतक्या चागंल्या चरतीने 
लोकाचंी तध येत सुधारण्यास समथस होईल चततका हा पचहला मनुष्ट्य समथस होिार नाहंी; आचि इतर 
चवषयां् या बाबतीत सुध्िा ंअनुभवी मािसं चसध्िान्तवािी मािसापेंक्ा जास्त यशस्वी होत असतात. परंतु 
िूरि्शत्वाचा संबधं प्रत्यक् कृचतशी येत असतो, म्हिून त्यासाठी ह्या िोन्ही प्रकार्या ज्ञानाची आवश्यकता 
असते, इतकंच नव्हं तर वस्तुतः त्याला सामान्य तत्वां् या ज्ञानापेक्ां चवचशष्ट वस्तुस्स्थती्या ज्ञानाची 
खरोखरच जास्त आवश्यकता भासते. तथाचप येथं सुध्िा ं कुठली तरी परमश्रेष्ठ मनःशस्क्त [म्हिजे राज्यशास्त्र 

वकवा मुत्स्ेदलचगरी (पहा पुस्तक १ ले, प्रकरि १ ले) राज्यशास्त्राशी िूरि्शत्वाचा असिारा संबंध पुढे च्चला आहे.] आज्ञा िेत असली 
पाचहजे. 

 
☐ ☐ ☐ 
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प्रकिि आठिे 
 

ियािहाविक प्र्ान आवि िाज्यशास्त्र ह्यांचे एकमेकांशी असलेले संबंध   फ्रोनेवसस ्या गुिधमेचा 
पुनर्मिचाि. 

 

ह्या प्रकििामदयें एकाच ियिहायभ विचाशध्क्ि्या इिि स्िरुपांििामदयें– उदा. अथभशास्त्र आवि 
िाज्यशास्त्रा्या वनिवनिाळ्या प्रकििामदये– आवि प्र्ानामदयें विशेष भेद दशभिून ॲविस्टॉटलने 
युडेवमअन एवथक्स ह्या गं्रथामदयें (V-III-18) वदलेले आश्वासन पुिें केलेलें  वदसिें. ह्या विभेदनामुळे, 
प्रथमदशभनी दृवटी िेपामदयें प्र्ानाचें आत्मस्िुिीमदयें रुपांिि ाालेलें  िाटिें साहावजकच आहे, आवि 
त्यामुळें  ियध्क्िला स्ििहमदयेंच अलग पाडलें  गेलेलें  वदसिे. आवि हें टाळण्यासाठीं, ॲविस्टॉटल ियध्क्िचें 
कल्याि हें कुटंुब आवि िाष्ट्राशी बांधले गेलेलें  आहे हे दशभवििािे युध्क्ििाद मांडिो. मनुष्ट्याचा स्ििहचा 
स्िाथभ जािून घेण्याची समस्या िो मांडिो आवि त्यािरून प्र्ान हें केिळ स्िाथी शहािपि ककिा स्िाथी 
प्रिृवत्त निहे, असें िो अनुमान काढिो. प्र्ान हें ियापक अनुभि फवलि कििें, ह्यामुळें  लहान मुलें  प्र्ान 
प्राप्ि करंू शकि नांहीि, त्यांनी जिी आपली हुशािी गवििांि दाखविली ििी ित्ि्ानाचें ्ान त्या 
लहान मुलांना होिें शक्य नांही. प्र्ान हें सािभवत्रक आवि विशेष मूलित्िें असलेलें  एक प्रकािचें वनगमन 
आहे. आवि ििीसुददां वि्ानामदयें आवि प्र्ानामदयें ह्याच काििामुळें  भेद दशभविलें  पावहजेि, कािि 
प्र्ानाचा संबंध विशेषत्िाशी येि असिो. प्र्ान हें बुध्ददमत्ते् या विरूदद असिे, कािि बुध्ददित्ि हें आद्य 
ित्िांनी बनलेले असिें. पिंिु बहुधा प्र्ान हें विशेष िस्िुिथ्यांचें अंि्ान आहे (यहिजेच गवििांिील 
आकृवि आपि जशी समजिो िसे(. कांही ाालें  ििीं एकमेि प्रकािचें प्र्ान हे अशा स्िरूपाचे असिें. 

 
वस्तुतः िूरि्शत्व आचि राज्यशास्त्र ह्या िोहोंचे सारतत्व जरी वेगळे असलं, तरी प्रत्यक्ातं 

िूरि्शत्व ही राज्यशास्त्रासारखीच मनःशस्क्त आहे. [पहा ५ व्या पुस्तका्या १ ल्या प्रकरिातील शवेटॉचा पचर्छेि. राजनदचतक 
प्रज्ञान (Political Wishdom) हे कसलेही खास स्वरूपाचं िूरि्शत्व नसून केवळ त्याचं खास अचभयोजन आहे, कारि िूरि्शत्व हे पि (त्यां् या 
सामान्य वापर केला असता) जरी मनुष्ट्या्या स्वतः्या व्यवहारामंधील व्यावहाचरक प्रज्ञानापुरतं मयनचित असले, तरी प्रत्यक्ातं त्याचा चवस्तार 
मनुष्ट्याचे कुटंुॉब आचि समाजातील व्यवहारांपयंत झालेला असतो.] राजनदचतक िूरि्शत्वाचं उपयोजन राष्ट्रासाठीं केलं 
असता,ं त्याचं एक स्वरूप हं परमश्रेष्ठ आचि मागसिशसनक्म असतं, आचि त्याला वदधाचनक शास्त्र [ग्रीक राष्ट्रामंध्यं 
चवधानमंडळ हं संसिेचे नेहमीचे स्वाभाचवक कायस असे समजलं जात नसे, तर तं चवधानमंडळाचं कायस हं घटॉने्या संस्थापकाचं वकवा एखा्य ा 
सुधारकाचं वकवा एखा्य ा खास नेमलेल्या चवचधमंडळ आयोगाचे असे.] (Legislative science) असं म्हितात; आचि त्या्या 
िुसऱ्या स्वुवपाचा व्यवहार हा चवचशष्ट घडामोडींशी वकवा प्रशासनातंील घटॉकाशंी होत असल्याने त्याला 
राज्यशास्त्र असं म्हटॉलं जातं. तरी सुध्िा ंप्रत्यक्ातं ह्या िोन्ही प्रकारानंा राज्यशास्त्र ह्या नावंानेच संबाचंधलं 
जातं. राज्यशास्त्राचा मयनचित अथनने–  म्हिजे प्रत्यक्ातं राजकारिाचा– कृचतशी आचि चवचारचवमशनशी 
वकवा राजनीचतशी संबधं असतो, (लोकशाही राज्यामंध्ये कायसकारी मंडळाचा हुकूमनामा हा 
चवचारचवमशन्या प्रचक्रयेमधील अंचतम उपाय [म्हिजेच चनयोचजत अंचतम साध्याकडे नेिारा कारिां् या माचलकेमधील अंचतम 

असतो– चवचारचवमशन्या क्रमामधील शवेटॉचा परंतु घडिाऱ्या घटॉनां् या क्रमामधील पचहला. (पहा पुस्तक ३ रं प्रकरि ३ रं)] असल्याने, तो 
प्रत्यक् कृतीशी उघडउघड संबचंधत असतो) आचि ह्याच कारिामुळं जी मािसं केवळ चवचशष्ट 
वस्तुस्स्थतीशीच व्यवहार करतात, ती मािसं “राजकारिामंध्ये भाग घेिारी मािसे” म्हिून संबोचधली 
जातात, कारि कारखान्यातंील कामगारापं्रमािे, प्रत्यक् कृचत करिारी हीच मािसं असतात. [म्हिजेच 
कामगाराचंा कारखान्या्या चीि इंचजचनअरशी जसा संबधं असतो तसा संबधं ह्या राजकारिी लोकाचंा न्यायप्रवतसकाशी असतो. व्यावहाचरक 
राज्यकते राज्यव्यवस्थेचा कारभार व्यवस्स्थतपिं साभंाळतात म्हिून त्यानंा राज्यव्यवस्थेचे चनयमन करिारी मािसं असं म्हटॉलं जातं. न्याप्रवतसक 
कधीही राज्यव्यवस्था साभंाळत नाहंी– जसा प्रत्यक्ातं घरं बाधंिारा हा गवंडी असतो आ्कटेॉक्टॉ नव्हे.] िूरि्शत हे चवशषेतः व्यस्क्तशी 
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आचि व्यस्क्त्या खाजगी व्यवहाराशंी संबचंधत असिारं चवशषे प्रकारचं प्रज्ञान असं सामान्यतः समजलं 
जाते; आचि ह्याच प्रकार्या मनःशस्क्तला िूरि्शत्व वकवा व्यावहाचरक प्रज्ञान हं जाचतपि चिले जाते; 
प्रत्यक्ातं िूरि्शत्वाचा सवस सवस प्रकाराशंी आचि जावतशी संबधं येतो. त्याचे इतर प्रकार पुढील प्रमािं 
ओळखले जातात [येथे चवचारातं घेतलेले वगीकरि पुढीलप्रमािे आहे. प्रज्ञान हे प्रथमतः सामान्य पि आहे आचि त्यातं इतर नमूि केलेल्या 
चव्य ाशाखाबंरोबर राजकारिाचाही समावेश आहे. प्रज्ञानाचा िुसरा प्रकार जो आहे तो इतर मनःशस्क्तबरोबर चवरोध िशसचविारा चवचशष्ट प्रकार 
आहे. 
 

 
 
िुरि्शत्वा्या चवभाजनाचा नामचनिेश– वदयस्क्तक, आ्थक, वदधाचनक (legislative) प्रशासकीय, कायसकारी- असा करता ं येऊ शकेल] १) 
अथसशास्त्र २) चवधीमंडळ ३) राज्यशास्त्र, राज्यशास्त्र हं पुन्हा ं चवचारिात्मक शास्त्र (deliberative Science) 
आचि न्याचयक शास्त्र (Judicial Science) ह्या िोन पोटॉचवभागामंध्ये चवभागलं आहे. आता ंएखा्य ाचं त्या्या 
स्वतः्या चहतसंबंधाचवषयीचं ज्ञान हं चनचितपिं एक प्रकारचं िूरि्शत्व आहे; परंतु ह्यामध्यं आचि 
िूरि्शत्वा्या इतर प्रकारामंध्ये खूपच िरक आहे ह्यांत मा्र  शकंा नाहंी. आचि लोकानंा असं वाटॉत असतं 
कीं जो मनुष्ट्य आपल्या स्वतः्या कामधं्य ाकडे लक्ष्य िेतो आचि िुसऱ्यां् या भानगडीत पडत नाहंी तो 
मनुष्ट्य िूरिशी असतो आचि त्यानंा असंही वाटॉत असतं की राजकारिी मािसं मा्र  चवनाकरि उपद्रव्याप 
करत असतात :– म्हिून युचरपाईडला तसं पा्र  चनमनि करिं भाग पडलं. तो म्हितो– “मीं स्वतःला 
िूरिशी म्हिू ंशकतो काय?– जेव्हा ंमी इतर असंख्य लोकापं्रमािे सामान्य मनुष्ट्याचं शातंमय जीवन जगूं 
शकलो असतो.– सूज्ञ जनां् या सहवासातं सावसलौचकक नचशबाचे ताले भोगले असते परंतु मनुष्ट्य 
प्राण्याइतका मूखस जगातं कोिीही नाहंी.– आचि ह्या राष्ट्रातंील अशातं, महत्वचलप्सु, उपद्रव्यापी मािसानंा 
आज राष्ट्राचे िेव म्हिून मानसन्मान आचि महत्व चिलं जात आहे”... [युचरपाईंड्या चिलोकटेॉटॉस (Philoctetes) ह्या 
गहाळ झालेल्या शोकाचंतकेमधील हे पि आहे.] 
 

कारि मािसं ही नेहमी स्वतःचे चहत साधून घेण्याचा प्रयत्न करत असतात आचि असं करिं त्यानंा 
अथायोग्य आहे असं वाटॉत असतं. आचि म्हिून अशा प्रकार्या चवश्वासामुळं, जी मािसं स्वतःचे चहत 
साधून घेण्यातं वाकबगार असतात त्यानंा िूरिशी हं नावं योचजलं जातं. तरी सुध्िा खरी वस्तुस्स्थती अशी 
आहे, की अथसशास्त्र (domestic economy) आचि राज्यशास्त्र लक्ष्यातं घेतल्याचशवाय बहुिा कुठलाही 
मनुष्ट्य स्वतःचे चहत साध्याचा प्रयत्न करंू शकत नाहंी. चशवाय मनुष्ट्याने स्वतः्या व्यवहारामंध्यं योग्य 
आचरि कसे केलं पाचहजे ही एक कचठि समस्या आहे आचि त्यासाठीं ही समस्या चवचारातं घेिं आवश्यक 
आहे. 

 
आपि अगोिर म्हटॉल्याप्रमािे [येथे ७ व्या प्रकरिाचा संिभस चिला गेला असावा, तेथं असं म्हटॉलं गेलं आहे कीं िूरि्शत्व हं 

िक्त चवशषे वस्तुस्स्थतीकडे लक्ष्य पुरचवते. िूरि्शत्वाचा राज्यशास्त्राशी संबंध िशसचविारा अगोिरचा मजकूर हा त्याचं िुसरं स्वुवप स्पष्ट करतो– 
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ते म्हिजे सवससामान्य तत्वाचें आकलन.] सत्य वस्तुस्स्थतीचा असा पुरावा आहे– कीं तुवि मुलं ही जरी भचूमती आचि 
गचितशास्त्र तसंच त्यासारख्या ज्ञानाजसना्या इतर चव्य ाशाखामंध्यं प्राचवण्य संपािन करण्यास जरी समथस 
असली, तरी सुध्िा ंतरूि मनुष्ट्य हा िूरिशी होऊं शकतो ह्यावर लोकाचंा सहसा चवश्वास बसिार नाहंी. 
ह्याचं कारि असं कीं िूरि्शत्वामध्यं चवचशष्ट वस्तुत्याचं ज्ञान समाचवष्ट असतं, आचि हं ज्ञान िार मोठ्या 
अनुभवाने उत्पनिध होत असतं. आचि तरूि मािसाजंवळ नेमका अनुभवच नसतो, कारि अनुभवाचं िळ ही 
वषननुवषनची िलश्रुचत असते. [येथे ॲचरस्टॉटटॉल्या गचितातील तत्वं अनुभवातून उत्पनिध होत नाहीत– असं म्हिावयाचं नाहंी. िक्त 
त्याला इतकंच िशसवावयाचं आहे कीं त्या तत्वाचें प्राथचमक अनुभवाचे ज्ञान होऊं शकतं, आचि हा अनुभव वस्तुतः प्रत्येक मुलाला असतो, कारि 
ज्या सवससाधारि चौकटॉीमध्ये ह्या बाह्य जगाचवषयींचे सवांत सोप ं ज्ञान घडचवलं गेले आहे तं प्रत्येक मुलाजवळ असतं.] [अथनत एखािा 
मनुष्ट्य प्रत्यक्ातं असा प्रश्न चवचरंू शकेल कीं एखािा तरूि मुलगा जर का ंगचितशास्त्रज्ञ असेल तर त्याला 
तत्वानवते्ता (metaphysician) वकवा चनसगसचवषयक तत्वज्ञ का ं बरं होता ं येऊ शकिार नाहंी? [प्रज्ञाना्या 

प्रचतपा्य  चवषयाचे हे तीन चवभाग.] किाचचत् ह्याचें उत्तर असं असंू शकेल, कीं गचितशास्त्राचा संबधं चनष्ट्कषसिाशी 
(abstractions) येत असतो, परंतु तत्वमीमासंा वकवा चनसगसचवषयक तत्वज्ञानाची आ्य -तत्वं ही 
अवलोकन आचि अनुभवापासून व्युत्पनिध होत असतात; आचि ही आ्य तत्वं एखा्य ा तुवि अनुष्ट्या्या 
जीभेवर पोपटॉासारखी घोळत असतील, परंतु त्या आ्य  तत्वां् या सत्यत्वाब्दलल त्याची खा्र ी पटॉलेली 
असेलच असं नाहंी [म्हिजे कुठल्या तरी एका मािसा्या तोंडून जकल्याने, त्या तत्वाचंी तो पुनरावृत्ती करण्याची शक्यता असते. म्हिजेच 

त्याची ही पोपटॉपचंी ही उसनी असते.]. अन्यपक्ीं गचितशास्त्रामधील मौचलक संकल्पना ह्या सहज चसध्ि 
होण्याजोग्या, खऱ्या असतात.] चशवाय आपल्या चवचाराचवमशस करण्यामध्यं चुका होण्याची िुप्पटॉ शक्यता 
असते :- म्हिजेच एकतर सवससामान्य तत्वाचंा वापर करतानंा चूक होऊं शकते वकवा चवचशष्ट 
सत्यत्वाचवषयी चनिसय घेतानंा चूक होऊं शकते; उिा. सवस प्रकारचे जड पािी हे प्रकृचतला बाधक असतं 
वकवा एखा्य ा चवचशष्ट प्रकार्या पाण्याचा नमुना जड असतो ह्या चवषयीचा चनिसय घेतानंा मनुष्ट्याची चूक 
होण्याची शक्यता असतं. 

 
आचि िूरि्शत्व हे शास्त्रीय ज्ञानासारखं ज्ञान नव्हे हं अगिी स्पष्ट आहे: कारि अगोिर 

म्हटॉल्याप्रमािं, तं अंचतम चवचशष्ट वस्तुस्स्थतीचं [म्हिजे चवचारिे्या माचलकेतील शवेटॉचे संबधंपि (link).] आकलन 
करून घेत असतं, त्यामुळे कुठलीही गोष्ट करावयाची असल्यास, ती अशा स्वुवपाची अंचतम चवचशष्ट गोष्ट 
असायला हवी. [पहा ह्याच प्रकरिाचा सुरूवातीचा भाग, आचि ७ व्या प्रकरि आचि ३ ऱ्या पुस्तकातंील ३ रं प्रकरि.] 

 
तेव्हा ं िूरि्शत्व हं संस्िूतस बुस्ध्ितत्वा्या अगिी चवरूध्ि्या टॉोकाला उभे आहे; कारि संस्िूतस 

बुस्ध्ितत्व [(६ व्या आचि ११ व्या प्रकरिातंील टॉीपा पहा.) व्याख्या ह्या शास्त्राची आ्य  तत्वं असतात.] हे– ज्या व्याख्या तकस शक्तीने 
चसध्ि करता ं येऊं शकत नाहीत त्या– व्याख्या जाितं, उलटॉपक्ीं िूरि्शत्व हं अंचतम चवचशष्ट 
वस्तुस्स्थतीशी व्यवहार करतं आचि ह्या वस्तुस्स्थतीचं आकलन शास्त्रीय ज्ञानामुळं होिं शक्य नसतं, परंतु 
अशा अंचतम चवचशष्ट वस्तुस्स्थतीचे ज्ञान िक्त प्रत्यक् संविेनाुारे (perception) होऊ शकते. अथनत् हे 
चवशषे ज्ञानंचद्रयाुारे होिारे संविेन नसून, ते एक प्रकारचे अंतज्ञनन असते, जेिेकरून भचूमतीमधील 
एखािी संप्राप्त अंचतम आकृचत ही च्र कोिाकृचत [सरललेखात्मक (rectilinear) आकृतीचे चवभाजन ज्या अंचतम आकारामध्ये 
करता येऊ शकते, ते अंचतम आकार म्हिजे च्र कोि :– िोन सरळ रेषा अवकाश (space) व्यापू शकत नाही. वकवा त्या शबिाचा असाही अथस असू 
शकेल “जेिेकरून ती चवचशष्ट गचितीय आकृचत च्र कोि आहे ह्याची जािीव आपिास होते.” परंतु हे बहुधा शास्त्रीय ज्ञानाने व्यक्त केले जात 
असते. तंव्हा “अंचतम वस्तुत्य ही च्र कोिाकृचत आहे.” हे इंचद्रयसंवेिन-(अथनत् त्याचा अथस “अवकाश व्यापू शकिारी सवांत लघुत्तम संख्या ही 
तीन रेषानंी िशसचवली जाते” असा असो वकवा “च्र कोिाकृचतची संभाव्यता ही प्रचतपािन करता न येऊ शकिारी वस्तुस्स्थती आहे.” असा अथस 
असो)–ह्या िोन्ही बाबतीत चवचशचष्ट वस्तुत्याचे संवेिन नव्हे, परंतु जर चवषयाला धरून स्पष्टीकरि करावयाचे असेल, तरच ते त्याला आवश्यक 
असिाऱ्या चवचशष्ट वस्तुस्स्थतीचे संवेिन असते इतकेच.] आहे हे आपि इंचद्रयानंी जािू शकतो. इतकेच ह्या पचलकडे 
आपि आपल्या तकस शस्क्तुारे चवश्लेषि करू शकत नाही [म्हिजेच आपि आपल्या चवश्लेषिाची सीमा गाठंतो, उिा. 
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ज्याप्रमािे आपि आ्य  तत्वाकंडे वकवा व्याख्याकंडे आरोह करतो आचि नंतर चवचशष्टत्त्वाकडे वळतो तसे (Burnet) वकवा ह्या शध िाचंा अथस 
असाही होऊ शकेल, ‘आचारामंधील समस्यापं्रमािे गचितशास्त्रामध्ये असा एक वबिू येतो की, तेथे आपले सवस चवश्लेषि थाबंलेच पाचहजे.’] परंतु 
संविेन हे पि (म्हिजे ज्या मनःशस्क्तुारे आपि आचरिा्या के््र ामधील चवचशष्ट वस्तुस्स्थतीचे आकलन 
करू शकतो ती मनःशस्क्त) िूरि्शत्त्वापेक्ा गाचितशास्त्रीय अंतःप्रजे्ञला पूिस अथनने योचजले जाते; 
िूरि्शत्त्वाचा व्यायवहाचरक अंतःप्रजे्ञचा संबधं वगेवगेळ्या जाचतवगनशी येत असतो. [िूरि्शत्त्व हे शास्त्रीय ज्ञान 
नसते, कारि शास्त्रीय ज्ञान हे सावसच्र क तत्वाचंवषयी अयायस्त असते, परंतु िूरि्शत्त्व हे चवचशष्ट वस्तुस्स्थतीमध्ये अचभस्त असते–चवचशष्ट 
वस्तुस्स्थतीचवषयींचे अंतज्ञनन हा एक िूरि्शत्त्वाचा भाग असतो, आचि त्याचा संबधं जाचत-संवेिनाशी (genus perception) सुध्िा येत असतो, 
परंतु ते इंचद्रयगोचर नसून बुस्ध्िप्रधान असते–आता हे चवचशष्टत्व जे असते ते परम चवचशष्ट्व असते, त्यामुळे आपि कृचत करण्यास सुुववात 
करण्याअगोिर ह्या अंचतम चनष्ट्कर्शावर येत असतो. आचि त्याचें आकलन ज्या मनःशस्क्तुारे होते चतला संवेिन असे म्हितात, अथनत् हे संवेिन 
पचेंचद्रयाुारे होिारे संवेिन नव्हे, परंतु त्यां् याशी सदृश असिारे अंतस्थ-संवेिन आहे आचि ते व्यवहारज्ञान ह्या नांवाने ओळखले जाते. ह्यामुळे 
िूरि्शत्त्व आचि अंतज्ञनन ह्या मधील िरक आपिास ओळखता येऊ शकतो, कारि ज्या अंचतम तत्वाचें आकलन अंतज्ञननाुारे केले जाते, ती 
अचसध्ि (undemonstrable) आ्य ातत्वे असतात. उिा. गचितशास्त्रामंधील स्वयंचसध्िके (aximos), व्याख्या इ. म्हिून येथे म्हटॉले गेलेले 
अंतज्ञनन हे शुध्ि बौस्ध्िक अंतज्ञनन आहे, व्यवहायस वकवा नदचतक अंतज्ञनन नव्हे. ग्रीक लोकानंी किाचचत् बु्य ाुवढ चरतीने म्हंटॉले असावे. 
“आचरिातील समस्यामंधील अंचतम चवचशष्ट सत्य्वाते अंतज्ञनन हे िूरि्श्वापेक्ा इंचद्रयवेिना्या (sensatism) जास्त समीप असते, तरी सुध्िा 
अलग इंचद्रयां् या प्रत्यक् ज्ञानाहून ती एक वेगळी उपजाचत आहे.] 

 

☐ ☐ ☐ 
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प्रकिि नििे 
 

आपल्या आचििाशी वनगडीि असिािे काही वकिकोळ बौध्ददक सद गुि 
 

(प्रकिि ९ िे ११(  -- दूिदर्मशत्त्िांिे प्रकाि 
 

ह्या प्रकििापासून प्र्ानाची सगोत्र असिाऱ्या ककिा प्र्ानाचा अंश यहिून अध्त्सत्िांि असलेल्या 
मनहशध्क्ि्या एका िगाचे वििेचन किण्यास सुरूिाि होि आहे. ह्या पैकी पवहली यहिजे चांगला सल्ला 
ककिा उपदेश! ॲविस्टॉटल यहििो उपदेश ककिा सल्ला हा वि्ानाहून ककिा शास्त्रीय ्ानाहून खूप िेगळा 
आहे, कािि त्यामदये विचाििा किण्याचा संबंध येि नाही, िसेच अटकळ बांधिे (guessing) ही अत्यंि 
शीघ्र वक्रया असल्याने अटकळ बांधण्याहूनही ही मनहशध्क्ि िेगळी आहे, िसेच अवभप्रायाहूनही िी िेगळी 
आहे, कािि अवभप्राय हे ठाम वनवश्चि असिाि. िेंिहा सल्ला ककिा उपदेश हा विचािाचा एक वििविि 
सिळपिा ककिा यथाथभिा आहे, सल्ला हा नेहमी वहिकािक अंविम सादय साधण्यासाठी सयय  
साधनांचीच वनिड कििो. ह्या अंविम सादयाची गभभधाििा मात्र प्र्ानामुळेच िहायला हिी. ह्या प्रकििाची 
िचना कदावचि ह्या गं्रथा्या विसऱ्या पुस्िकांिील दुसऱ्या प्रकििानंिि ााली असािी असे िाटिे. ह्या 
प्रकििांिील मजकूिामुळे आपिास पुस्िक ४ थे आवि पुस्िक १ ले ह्या मधील अनेक उिाऱ्यांची आठिि 
होिे. (३ ऱ्या पुस्िकांिील ३ ऱ्या प्रकििामदये केलेल्या( ॲविस्टॉटल्या ‘विचाििा’ ह्या संबंधी्या 
वििेचनामदये खूपच संिृध्वद ााल्यासािखी वदसिे. िी अशी  – (१( संविधना्या िार्मकक सुत्रा-नुसाि 
येथे पददिी स्पटी  किण्यांि आलेली आहे. (२( जेिेकरून अंविम सादयाचे आकलन होिे त्या मनहशध्क्िचा 
येथे उल्लेख केलेला आहे. 

 
विचाि विमशामधील स्छीलिेचा संबंध ियािहाविक प्र्ानाशी कसा येिो? :— 
 
विचाि प्रकषभ (Deliberative Excellence)  
 
एखा्य ा गोष्टीब्दललचे अनुसंधान (Inquiry) म्हिजे चवचारचवमशस नव्हे, कारि चवचारचवमशस हे 

चवचशष्ट प्रकारचे अनुसंधान असते. [हे पचहले वाक्य मी िोनिा चलचहले आहे, कारि त्याचा तर्कचसध्ि आशय समजिे आवश्यक आहे. 
मूळ गं्रथामध्ये हे वाक्य सुरूवातीला आलेले आहे पि काही भाषातंर कारानंी त्या वाक्याचे िुसऱ्या पचर्छेिाचा शवेटॉ केला आहे. परंतु मला हे वाक्य 
िोन्ही पचर्छिेमध्ये ठेविे आवश्यक भासते.] तरीसुध्िा ं चवचार प्रकषनचे [म्हिजे उत्तम प्रकारचा चवचारचवमशस.] आपि चनचित 
केले पाचहजे आचि चवचारिा ही खऱ्या ज्ञानाची एक उपजाचत आहे [म्हिजे चवज्ञान आहे.] की, अनुमान 
(opinion) आहे, का अंिाज करण्याचे कौशल्य आहे का ती ह्या प्रकाराहूनही वेगळी अशी गोष्ट आहे.–
ह्याचा तपास आपिास लावायला हवा. 

 
आता चवचारचवमशस हे ज्ञान नव्हे, कारि ज्या चवषयाचें लोकानंा ज्ञान असते त्याचे अन्वेषि 

करण्याचा ते प्रयत्न करत नाहीत, परंतु चवचारप्रकषस हा एक प्रकारचा चवचारचवमशसच असतो, आचि जंव्हा 
आपि चवचारचवमशस करत असतो तंव्हा आपि अन्वेषि आचि अनुगिन करत असतो. परंतु चवचारचवमशस 
म्हिजे अन्वेषि नव्हे. कारि चवचारचवमशस हे चवशषे चवषयाचे [म्हिजे आपल्या आचरिाचे चवषय.] अन्वेषि असते. 
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आता चवचारचवमशस हे अंिाज करण्याचे कौशल्य सुध्िा नाही, कारि अंिाज करण्याची प्रचक्रया ही 
नेहमी बोधरूप अनुगिनाचशवाय (Conscious Calculation) होत असते, आचि खूपच वगेाने होत असते. 
तथाचप, चवचारचवमशनची प्रचक्रया होण्यास खूप अवचध लागतो. आचि अशी एक म्हि अस्स्तत्वात आहे की, 
“कुठलीही कृचत ही शीघ्र वगेाने व्हायलाच हवी, परंतु चवचारचवमशस मा्र  हळू व्हायला हवा.” चशवाय 
चवचारप्रकषस हा मना्या सावधानतेहून [ह्याला आपि मनाची िक्ता, चपळता, वकवा हुषारी असेही म्हिू शकतो. Analytica 
Posteriors I xxxiii 89b 10. मध्ये िोन चवषयां् या िरम्यान असिारा संबंध स्पष्ट करिारे वस्तुत्य चटॉकन् सागंण्याची मनःशस्क्त वकवा कुठल्याही 
हेतूचा चटॉकन अंिाज लावण्याची मनःशस्क्त म्हिजे मनाची िक्ता वकवा मनाची सावधानता (Quicknen of mind or alertness of mind) असे 
िशसचवले गेले आहे.] जरासा वगेळा असतो, कारि मनाची िक्ता हा अंिाज करण्या्या कौशल्याचा एक प्रकार 
आहे. 

 
तसेच चवचारप्रकषस हे कुठल्याही प्रकारचे अचभप्राय सुध्िा नव्हेत. 
 
परंतु ज्याप्रमािे वाईटॉ चवचारिा करिारा मनुष्ट्य चुका करत असतो आचि चागंली चवचारिा 

करिारा मनुष्ट्य तंतोतंतपिे चवचारचवमशस करतो, त्याप्रमािे चवचारप्रकषस हा तंतोतंत यथाथसतेचा एक प्रकार 
आहे, अथनत ही ज्ञानामधील यथाथसता नव्हे वकवा अचभप्रायां् या तंतोतंतपिा सुध्िा नव्हे हं आपि लक्ष्यात 
घ्याला हवे [चवचारप्रकषस ही शास्त्रीय ज्ञानामंधील यथाथसतता नव्हे, कारि शास्त्रीय ज्ञानामध्ये अयथाथसतेसारखी गोष्टच नसते (२) तसेच 
चवचारप्रकषस हा अचभप्रायातंील वकवा अनुमानातंील तंतोतंतपिे सुध्िा नव्हे कारि अनुमानाचंा तंतोतंतपिा म्हिजे सत्यच असते. आचि िुसरे कारि 
म्हिजे अनुमान हे अन्वेषि नसून चवधान असते.] कारि शास्त्रीय ज्ञानाचा बाबतीत चुकीचे चवधान चवधेयुवपाने साचंगतले 
जात नसल्यामुळे, त्याबाबतीत तंतोतंतपिाचे चवधान करण्याचा प्रश्नच उ भवत नाही [तंतोतंत शुध्ि ज्ञान हे 

अचतचरक्त आचवष्ट्करि (म्हिजे redundaunt expression) असते. ज्ञान म्हिजे शुध्ि यथाथस संकल्पना. अयथाथस संकल्पना म्हिजे ज्ञान नव्हेच.], 
(शास्त्रीय ज्ञान हे जर का तंतोतंत नसले तर त्याला ज्ञान असे म्हिता येऊ शकिार नाही), आचि आपल्या 
अचभप्रायातंील तंतोतंतपिा हे सत्य्व (truth) असते, आचि चशवाय कुठल्याही चवषयाब्दलल जंव्हा एखािा 
अचभप्राय व्यक्त करतो, तंव्हा त्याने तो चवषय अगोिरच चनचित अथनने चनधनचरत केलेला असतो, [चशवाय 
पुन्हा चवचारप्रकषांमध्ये सबोध अनुगिनच (conscious calculation) आवश्यकचरतीने ध्वचनत असते. 
म्हिून ह्यावरून असे चसध्ि होते की, चवचारप्रकषस हा चवचारशीलतेचा तंतोतंतपिा असतो, कारि 
चवचारशस्क्तने अजून प्रचतज्ञा कथनाची (affirmative) पचरसीमा गाठलेली नसते] [ह्या कंसामधील िोन वाक्ये मूळ 
युस्क्तवािामध्ये व्यत्यय आित आहेत. पचहल्या वाक्याचा िुसऱ्या पचर्छेिातंील मजकूराशी संबंध असावा असे वाटॉते, तरी िेखील हे वाक्य तेथे 
उचचतपिे बसेल असे वाटॉत नाही, आचि िुसरे वाक्य तर अगिीच अप्रासंचगक आहे आचि चौकशीसाठी ते स चववेकबुस्ध्ि हे पि वापरते, परंतु, 
अन्वेषिा्या िलचनष्ट्पचत्तचे वचतन म्हिून ते पि वापरले गेले नाही–अथनत् ही एक प्लेटॉटचनक योजिूक आहे, आचि ॲचरस्टॉटटॉल्या गं्रथात इतर 
कुठेही चतचा वापर केलेला आढळून येत नाही. येथे चवचारशस्क्तचा (thinking) तंतोतंतपिा हा वस्तुतः चवचारचवमशांमधील (delibertion) 
तंतोतंतपिा आहे.] त्यामुळे त्या्या त्या अचभप्रायाने त्या अन्वेषिापचलकडील मजल गाठलेली असून त्याचा तो 
अचभप्राय हेच मुळी एक प्रकारचे प्रचतज्ञाकथन असते. असे असतानंा एखािा मनुष्ट्य जंव्हा चवचारचवमशस करत 
असतो–मग तो चवचारचवमशस तो उत्तम चरतीने करो वकवा वाईटॉ चरतीने करो–तंव्हा तो कुठल्या तरी गोष्टींचे 
अन्वषेि आचि अनुगिन करत असतो. 

 
परंतु चवचारप्रकषस हा आपल्या चवचारचवमशनमधील तंतोतंतपिाचा एक प्रकार आहे [त्यामुळे आचि 

चवचारचवमशस म्हिजे काय, आचि कुठल्या कुठल्या चवषयाशंी त्याचा संबधं येत असतो ह्याचे आपि प्रथम 
अन्वषेि केले पाचहजे] [ह्या कंसातील वाक्यामुळे मूळ युस्क्तवािामध्ये व्यत्यय आिलेल्या चिसत आहे, आचि त्यानंतर चवचारचवमशनचंही 

अन्वेषि करण्याचा प्रयत्न केलेला आढळत नाही.] तथाचप, ह्या संिभनत ‘तंतोतंतपिा’ हे पि अस्पष्ट आहे, कारि 
तंतोतंतपिा हा अनेक प्रकारचा असतो आचि चवचारचवमशनमधील प्रत्येक प्रकारचा तंतोतंतपिा म्हिजे 
चवचारप्रकषस नव्हे. उिा. असंयमी वकवा िुगुसिी मनुष्ट्य आपल्या अनुगिनां् या प्रचक्रयेमुळे स्वतःला योग्य 
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वाटॉत असलेल्या अंचतम साध्यावर येऊन सुध्िा पोहोचेल तंव्हा ह्यामुळे त्याने अत्यंत वाईटॉ गोष्ट जरी 
संपािन केलेली असली तरी, त्याने चवचारचवमशस सम्यक् चरतीने केला असण्याची शक्यता असते. वस्तुतः 
चागंल्या चरतीने चवचारचवमशस करिे ही नेहमी चागंली गोष्ट मानली जाते. आचि म्हिून अशा प्रकारचा 
चवचारचवमशसतील तंतोतंतपिा हा चवचारप्रकषस मानला जातो, म्हिजेच कुठली तरी चागंली गोष्ट संपािन 
करण्या्या अथनने तो शुध्ि वकवा तंतोतंत असतो. [येथे व्यावहाचरक संचवधानामध्ये सम्यक् अनुमानावर येऊन ठेपण्यासंबंधी त्या 
िरम्यान कुठलेही चवभेिन केलेले चिसत नाही म्हिजेच एखािे अंचतम साध्य साधण्यासाठी साधन म्हिून काय केले पाचहजे ह्याचा सम्यक् चरतीने 
तकस  करि आचि प्रत्यक् कृचतने ते अंचतम साध्य चसधीस नेिे ह्यातील िरक स्पष्ट केलेला नाही.] 

 
परंतु चुकी्या तकस पध्ितीने वकवा चुकी्या संचवधानाने चागंल्या तसेच वाईटॉ अनुमानावंर येऊन 

पोहोचिे प्रत्यक्ात, शक्य असते, ‘सम्यक् गोष्ट करिे म्हिजे वस्तुतः काय करिे’ ह्या अनुमानावर चुकी्या 
चरतीने वकवा चुकी्या आधाराुारे एखािा मनुष्ट्य येऊ शकेल-ह्याचे कारि म्हिजे मध्यपि िोष (fallacy of 
middle term) [म्हिजे उिा. अमुक एखािे कृत्य करिे हे केवळ न्याय आहे म्हिून करिे इतकेच, आता एखािे कृत्य जंव्हा मी करतो तंव्हा 

ते कृत्य मी प्रचतष्ठेसाठी वकवा वदयस्क्तक सुखासाठी वकवा असे करिे महात्मतेचे लक्ि आहे. अशा हेतूनी मी ते कृत्य करिे शक्य आहे.] तंव्हा 
ह्या गुििोषामुंळे एखा्य ाला सम्यक् अनुमानावर येऊन ठेपता आले, परंतु सम्यक् आधाराुारे वकवा सम्यक् 
चरतीने जर का त्याला सम्यक् अनुमानावर येता आले नाही तर, अशा अयोग्य आधाराुारे वकवा चुकी्या 
चरतीने सम्यक् अनुमानावर येऊन पोहोचण्याची ही पध्िती सुध्िा खऱ्या अथनने चवचारप्रकषस नसते. 

 
चशवाय एखािा मनुष्ट्य िार वळे चवचाचवमशस करून सम्यक् अनुमानावंर येऊन पोहोचेल, तर िुसरा 

एखािा मनुष्ट्य त्या अनुमानावर ताबडतोब सुध्िा येऊन ठेपेल. तंव्हा ह्या पचहल्या मनुष्ट्या्या बाबतीत सुध्िा 
चवचारप्रकषस तसा पचरपूिस चरतीने जािचवत नाही. म्हिून ह्यात आपिास आिखी एक उपाचध चमळचवली 
पाचहजे आचि असे म्हंटॉले पाचहजे की, वस्तुतः चवचारप्रकषस म्हिजे चहतकारक चवषयासंबंधी केल्या 
जािाऱ्या चवचारिेमधील तंतोतंतपिा, आचि तो सुध्िा सम्यक् हेतूनी, सम्यक्  वेळी [सम्यक् वेळी कारि, मनुष्ट्याची 
चवचारिा इतकी िीघस आचि लाबंलचक व्हायला नको की त्यामुळे त्या मनुष्ट्याला कृचत करण्याची संचधही गमवावी लागावी. तसेच कौशल्याने 
अटॉकळ बाधंण्याइतकी शीघ्र सुध्िा व्हायला नको पहा ह्याच प्रकरिातील २ रा पचर्छेि.] आचि सम्यक् अनुमानावंर येऊ 
शकण्याइतका तंतोतंतपिा होय. 

 
चशवाय एखािे चवचशष्ट अंचतम साध्य चसध्िींस नेण्याबाबत वकवा सामान्यतः एखा्य ा मनुष्ट्याने उत्तम 

चवचारचवमशस [म्हिजे उत्तम उपचिष्ट (well counseled) असिे म्हिजेच कुठल्या गोष्टी कशा आचि कंव्हा कराय्या ह्याचे ज्याला ज्ञान आहे 

तो.] केला असण्याची शक्यता असते. म्हिून सामान्यतः चवचारप्रकषस हा सवससामान्यतः अंचतम साध्याचवषयी 
सम्यक् दृष्टीकोन असिारा आचि योग्य िलचनष्ट्पचत्त प्राप्त करून िेिारा सम्यक् चवचारचवमशस असतो. 
अन्यपक्ी एखािे चवचशष्ट अवतम साध्य नजरेसमोर ठेवनू होिारा चवचारचवमशनमधील तंतोतंतपिा हा एक 
खास प्रकारचा चवचारप्रकषस असतो. 

 
म्हिून उत्तम चरतीने चवचारचवमशस करिे हे जर का िूरिशी मनुष्ट्याचे लक्ि असेल तर, ह्या 

बाबतीतला चवचारप्रकषस हा–चहतकारक अवतम साध्य चसध्िीस नेण्यासाठी कुठली साध्यसाधने िायिेशीर 
वकवा अनुकूल आहेत–ह्या चवषयीचा चवचारिेतील तंतोतंतपिा असला पाचहजे, आचि ह्या उपयुक्त 
साध्यसाधनाचंवषयीची खरी गभसधारिा [पुढे िशसचवले गेलेलेच आहे की, िूरि्श्वाचा संबंध अंचतम साध्याशी येत नसून साधनाशंी 
येत असतो. त्यामुळे चवचारप्रकषस आचि िूरि्शत्व ह्यामधील िरक हा असा वाटॉतो. चवचारप्रकषस हा मानवी आचारातील समस्याचें तंतोतंत अन्वेषि 
करण्या्या प्रचक्रयेमध्ये व्यक्त होिारा बौस्ध्िक स्वभावधमस आहे. आचि िूरि्श्व हा जास्त शाश्वत आचि स्स्थर असा मानवी मनाचा स्वभावधमस 
आहे की ज्याुारे अशा अन्वेषिा्या िलचनष्ट्पचत्तचे धारि आचि वचतन करता येऊ शकते, वकवा किाचचत िूरि्श्वामध्ये ह्या िोन्ही स्वभावधमांचा 



 

विषयानुक्रमविका 

समावेश असण्याची शक्यता असते आचि म्हिून चवचारप्रकषस हा िूरि्श्वाचाच एक अंश वकवा उपजाचत असते.] िूरि्श्व िचलत 
करते. 

 
☐ ☐ ☐ 



 

विषयानुक्रमविका 

प्रकिि दहािे 
 

आकलनशध्क्ि–ियािहाविक प्र्ान ह्या आ्ापक (imperative) स्िभािधमाला जाब देिािा 
वििेचक स्िभािधमभ 

 
ह्या प्रकििामदये एका िेगळ्या अशा मनहशध्क्िचा विचाि केला गेलेला आहे. ही मनहशध्क्ि 

प्र्ानाचा एक मूलघटक यहिून जिी असली ििी त्यापासूनही िेगळी अशी आहे-यहिजेच विला आपि 
‘आकलन’ (apprehension) यहिू शकिो. आकलन यहिजे केिळ अवभप्राय निहे, (नाहीिि सिेजिळ िे 
असिे(, िसेंच िे वि्ानही नांही कािि िे आियक आवि यादृध््छक अशा कुठल्याही िेगळ्या प्रकाि्या 
विषयांशी ियिहाि किि नाही. ह्या मनहशध्क्िचा ियिहाि मानिी विचािविमशाशी संबंवधि असिाऱ्या सिभ 
विषयांशी येि असिो, थोडक्याि यहिजे प्र्ानासािख्या विषयांशी ‘आकलनाचा’ ियिहाि होि असिो. 
पिंिु प्र्ान हे नेहमी अवधकाि गाजविि असिे, प्र्ानाचा संबंध सयय  कृविशी येि असिो थोडक्याि 
यहिजे प्र्ानाचा संबंध जसा मानिी इ्छाशध्क्िशी येिो िसाच मानिी बुध्ददमत्तशेी सुददा येिो. पिंिु 
‘आकलन’ फक्ि वनधािि करू शकिे–िे फक्ि बौध्ददक असिे. आकलन यहिजे केिळ प्र्ानाची अपेिा 
कििे निहे ककिा प्र्ान प्राप्ि करून घेिे ही निहे, पिंिु बहुधा प्र्ाना्या ित्िसूत्रांना खिा अथभ प्राप्ि 
करून देण्यासाठी मानिी ्ानाचे अवभयोजन कििे होय. ह्यालाच आपि शब्दाप्रमािे आकलनशध्क्ि 
(Understanding) ककिा ग्रहिशक्िी यहििो. हे पद एका गोटी ीचा दुसऱ्या गेटी ीशी जुळिनू येिािा संयोग 
दशभवििे. ॲविस्टॉटलने ग्रहिशध्क्िला एक बौध्ददक गुिोत्कषभ असे संबोवधले होिे [पहा पुस्िक १ ले 
प्रकिि १३ िे शेिटचा पवि्छेद]. 

 
आकलनशस्क्त वकवा चनरामय बुस्ध्ि हा स्वभावधमस ज्या मािसाजवळ असतो. त्यानंा आपि 

बुस्ध्िमान वकवा चनरामय ज्ञानी असे म्हितो. परंतु ही मनःशस्क्त म्हिजे सवससामान्यतः शास्त्रीय ज्ञान नव्हे, 
(तसेच ही मनःशस्क्त म्हिजे अचभप्राय सुध्िा नव्हे, कारि असे जर का असेल, तर प्रत्येकालाच चनरामय 
ज्ञान प्राप्त झालेले चिसून येईल), तसेच ही मनःशस्क्त म्हिजे आरोग्याचा अयायास करिाऱ्या 
वद्य कशास्त्रासारखे खास व्यासंग करिारे शास्त्र सुध्िा नव्हे वकवा पचरचमतीशी संबचंधत असलेल्या 
भचूमतीशास्त्रासारखे चवचशष्ट शास्त्र सुध्िा नव्हे. कारि आकलन शस्क्तचा संबधं चचरस्थायी आचि चन्वकार 
गोष्टींशी येत नाही, तसेच अस्स्तत्वात येऊ शकिाऱ्या सवस गोष्टींशी सुध्िा आकलनशस्क्तचा संबंध येत नाही, 
परंतु ज्या गोष्टींचवषयी मनुष्ट्या्या मनातं संिेह चनमनि होतो आचि ज्या गोष्टींचवषयी तो चवचारचवमशस, 
आलोचना करतो अशाच गोष्टींशी आकलनशस्क्तचा व्यवहार होत असतो. म्हिून िूरि्शत्वाचा ज्या 
गोष्टींशी संबधं येतो त्याच गोष्टींशी आकलन शस्क्तचा संबंध येत असतो. तथाचप आकलनशस्क्त म्हिजे 
िूरि्शत्व नव्हे; कारि िूरि्शत्व हं आज्ञापक असते आचि आकलनशस्क्त ही न्याचयक असते, म्हिजेच 
िूरि्शत्व हं आज्ञा सोडत असते; म्हिून िूरि्शत्वाचं अंचतम साध्य हे ‘आपि काय केले पाचहजे आचि 
काय करता ंकामा ंनये’ ह्या चवषयीचं उच्दलष्टकथन असतं. परंतु आकलनशस्क्त केवळ चनिसय घेण्याची चक्रया 
करत असते. (कारि आकलनशस्क्त म्हिजेच चनरामय बुस्ध्ि आचि बुस्ध्िमान वकवा ज्ञानी मनुष्ट्य म्हिजेच 
चनरामय बुस्ध्िमत्ता धारि केलेला असा मनुष्ट्य.) [हं अनस्न्वत वाक्य पचहल्या पचर्छेिामध्ये “बुस्ध्िमान वकवा चनरामय ज्ञानी 
म्हितो” ह्या पचहल्या वाक्यानंतर खऱ्या अथनने शोचभलं असतं. ‘चनरामय’ वकवा चागंला ह्या शध िाची पुनरावृत्ती करण्याची आवश्यकता नाहंी, 
इतकंच ह्या वाक्याला िशसवावयाचं आहे असं वाटॉत.ं] 

 



 

विषयानुक्रमविका 

म्हिून आकलनशस्क्तचा अथस िूरि्शत्वाचें संपािन वकवा धारि असाही होत नाही; परंतु 
िूरि्शत्वा्या के््र ातल्या चवषयासंबंधी एखािा मनुष्ट्य काय म्हितो ते चवचार करून ठरचवण्यासाठी जेव्हा ं
आपि आपली अचभप्रायशस्क्त उपयोगातं आितो, तेव्हा ंआपिास आकलन झालेले आहे असं म्हटॉले जातं, 
(म्हिजेच सम्यक् चरतीने एखािी गोष्ट चवचार करून ठरचविे वकवा सम्यक् चरतीने एखा्य ा गोष्टीचा चनिसय 
घेिं, कारि सम्यक् चनधनरि हं चनरामय आकलन शस्क्तसारखंच आहे) तसंच जेव्हा ं आपि शास्त्रीय 
ज्ञाना्या मनःशस्क्तचा उपयोग करून एखा्य ा गोष्टीसंबधंी ‘ज्ञानसंपािन’ करतो, तेव्हा ं ते ‘ज्ञानसंपाि’न 
(त्या गोष्टीचे)  ‘आकलन’ ह्या नावंाने संबोचधले जातं. वस्तुतः चनरामय बुस्ध्िमान मािसं ज्या मनःशस्क्तमुळं 
बनतात ती मनःशस्क्त िशसचवण्यासाठी वापरण्यातं येिारे “आकलनशस्क्त हे पि ज्ञानसंपािना्या चक्रयेमध्ये 
प्रगटॉ होिाऱ्या ‘आकलनशस्क्त’ ह्या पिापासून व्युत्पनिध झालेलं आहे. कारि वास्तचवकतः आपल्या 
बोलीमध्ये आपि आकलन ह्या अथनने ज्ञानाजसन असं खूप वेळा ंवापरत असतो. 

 
☐ ☐ ☐ 



 

विषयानुक्रमविका 

प्रकिि अकिािे 
 

विचाि ककिा वनधािि– यथान्याय गोटी ींविषयी केलें  जािािें सयय  वििेचन   नीविमत्तमेदयें 
अंि्ानाचें स्थान 

 
ह्या प्रकििाची सुरूिाि “विचािीपिा” ह्या स्िभािधमाचा उल्लेख करून केलेली आहे. 

त्याचप्रमािें त्यामदयें प्र्ानांि एकिटिािे िेगिेगळे स्िभािधमभ सुददां चर्मचले आहेि. त्याचप्रमािें 
प्र्ानमामधील नैसर्मगक घटक कुठले आवि संस्फूिभ घटक कुठले ह्याची सुददां चचा ाालेली आहे. 

 
चवचारीपि [येथे ॲचरस्टॉटटॉलने एकाच अथनशी चवचारचशलतेचा संबधं जोडून अथनची ओढाताि केल्यासारखी वाटॉतं, 
 
(१) सामान्यतः घेतले जािारे चनिसय आचि काहंी खास बाबतीत उत्तम चरतीने घेतले जािारे चनिसय आचि त्यापासून व्युत्पनिध होिारे 

काहंी चनिसय. 
 
(२) चवचारचशलता आचि ियाळूपिा ह्या अथनने चागंल्या चरतीने घेतले जािारे चनिसय. 
 
(३) इतरां् या बाबतीत वकवा इतरां् या बाजूने शध िशः घेतले जािारे चनिसय आचि म्हिून सहानूभचूत, ियाळूपिा, क्माशीलता इ. 
 

वस्तुतः आकलनशस्क्त वकवा बुस्ध्िमता ही ठराचवक गोष्टीचवषयी आपले चनिसय ठरचवतं, परंतु चवचारचशलता ही व्यस्क्तचवषयी आपले चनिसय ठरचवत 
असते.] ह्या स्वभावधमनमुळं मािसानंा चवचारशील म्हटॉलं जातं वकवा त्यानंा इतराबं्दलल आपुलकी 
(क्माशीलता) िशसचविारी मािसं असं म्हटॉलं जातं. तंव्हा जं जं काहंी यथान्याय असतं त्याचं सम्यक् 
चरतीने गुििोषचववचेन वकवा चनधनरि करिारी मनःशस्क्त म्हिजेच चवचारशीलता. आचि हं आपल्या 
पुढील म्हिीवरून नेमकं िशसचवलं जातं, “असं म्हितात कीं नीतीवंत मनुष्ट्य हा इतरां् या बाबतीत खास 
आपुलकी (क्माशीलता) िशसचवतानंा चिसतो, आचि  काहंी चववचक्त बाबतीत इतराबं्दलल आपुलकी 
(क्माशीलता) िशसचविं हं यथान्याय असतं; परंतु इतराबं्दललची आपुलकी ही जं जं काहंी यथान्याय असते 
त्याचं सम्यक् चरतीने गुििोष चववेचन करिारी स स चववकेबुस्ध्ि असते, सम्यक् चरतीने गुििोष चववचेन 
करिं म्हिजे जं जं काहंी प्रत्यक्ातं यथान्याय असतं त्यासंबधंी सम्यक् चरतीने चनधनरि करिं होय. 
 

तेव्हा ं हे सवस स्वाभावधमस एकाच, गोष्टीचा आधार घेत असतात असं म्हििं जास्त योगय आहे; 
आचि प्रत्यक्ातं चवचारशीलता, आकलनशस्क्त िूरि्शत्व आचि बुस्ध्िमत्ता ही पिं आपि वस्तुतः सारख्याच 
मािसानंा चवशषेि रूपाने योजत असतो. त्यावळेी आपि त्या मािसानंा म्हितो, कीं “ती मािसं 
चवचारशीलता आचि बुस्ध्िमत्ता िशसचवण्यालायक पचरपक्व [म्हिजे योग्य आचि अयोग्य समजण्या्या वयोमानाची म्हिजे 

पचरपक्व झालेली आहेत पहा प्रकरि ८ वं, १२ वं, आचि ह्या प्रकरिातंील शवेटूॉन चतसरा पचर्छेि.] झालेली असून ती िूरिशी आचि 
आकलनशील मािसं आहेत.” कारि ह्या सवस मनःशस्क्त अंचतम आचि चवशषे [हं १० व्या प्रकरिामध्ये आकलनशस्क्त 
आचि संस्कारक्म मनुष्ट्याचे चववेचन करतानंा चसध्ि केलेलं आहे. ह्याचाच चवस्तार पुढं चवचारशीलतेचे चववेचन करतानंा खालील शध िातं केलेला 
आहे :– ‘चवचारशीलता ही जं जं काहंी यथान्याय्य असतं त्याचवषयी तंतोतंतपिं चनिसय घेत असतं, यथान्याय्यता ही इतराशंी होिाऱ्या सवस 
प्रकार्या स गुिी आचरिातंील एक घटॉक असते, सवस प्रकारचं स गुिी आचरि िूरि्शत्वाुारं चनचित केलं जात.ं] गोष्टीं चवषयीच 
व्यवहार करत असतात; तेव्हा ं ज्या चवषयामध्यं िुरि्शत्व प्रकटॉ होते त्या चवषयाचंवषयीं जर का ं एखािा 
मनुष्ट्य चागंला चनिसय घेिारा असेल तर त्या मनुष्ट्याला आकलनशस्क्तची िेिगी असते, आचि तो मनुष्ट्य 
चवचारशील असतो वकवा इतरां् या भावना वकवा हक्क ह्याचंा चवचार करिारा असतो [म्हिजे सवस नदचतक स गुिानंी 

नटॉलेली मािसं.] ह्याचं कारि म्हिजे न्याय कृत्य ही-स गुिी मािसां् या [म्हिजे सवस नदचतक स गुिानंी नटॉलेली मािसं.] 
इतराबंरोबर होिाऱ्या आचरिामध्यं– सामान्य असतात, परंतु अन्यपक्ीं आपल्या आचारामंधील सवस घटॉना 
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चवचशष्ट आचि अंचतम गोष्टींशी संबचंधत असतात, (म्हिून िूरिशी मनुष्ट्याला अशा चरतीने ह्या सवस गोष्टींचं 
आकलन करून घ्यावंच लागतं), आचि आकलन शस्क्त आचि चवचारशीलता ह्याचें व्यवहार आचारातंील 
अशा चवषयाशंी येतात कीं ते चवषय अंचतम आचि चवचशष्ट असतात. त्याचप्रमािं संस्िूतस बुस्ध्ितत्व [आपि 
अगोिर पचहल्याप्रमािं संस्िूतस बुस्ध्ितत्व ही शास्त्रीय ज्ञाना्या आ्य तत्वाचें आकलन करू शकिारी उचचत अशी मनःशस्क्त आहे. ॲचरस्टॉटटॉल मा्र  
येथे सादृश्यामानाने वकवा एकाच मनःशक्तीचा चवभाग म्हिून, (तं सागंता ं येिं कचठि आहे) हं पि नदचतक तत्वाचें आकलन करंू शकिाऱ्या 
आपल्याजवळील शस्क्तला योचजत आहे, तसंच कुठल्याही तकस क्रम पध्ितीची (reasoning prosess) मध्यस्थी न करता ंतो केवळ अंतःस्िू्तवािी 
पध्ितीने (intuitive procer) योग्य आचि अयोग्य गोष्टींचे अवलोकन करत आहे. ह्यालाच  चबशप बटॉलर “नदचतकतः चागंल्या वकवा वाईटॉ 
असिाऱ्या कृत्याचें भेिबोधन करिारे वंिन” असे म्हितो. संस्िूतस बुस्ध्ितत्वा्या ह्या िुहेरी वापरामध्यं कसलीही सुसंगतता नाहंी; “कारि 
प्रत्यक्ातं ती एकच मनःशस्क्त  आहे”, असं बु्रअर म्हितो, “मग चतचं अचभयोजन शास्त्रीय ज्ञाना्या आ्य  तत्वाबंाबत होऊिे नाहंीतर नीचतमते्त्या 
आ्य  तत्वाबंाबत होऊंिे– आहे ती एकच मनःशक्ती! प्रत्येक नदचतक कतन (moral agent) हा कुठल्या तरी चागंल्या वकवा वाईटॉ पे्ररक हेतूने कायस 
करत असतो. आचि हा पे्ररक हेतू ( िुसऱ्या शध िातं सागंावयाचे म्हिजे) ज्या तत्वानुसार तो कायस करतो ते तत्वच मुळी असतो. आचि व्यावहाचरक 
संचवधानातंील तं एक जेष्ठ चवधान असते. परंतु व्यावहाचरक संचवधानातंील कचनष्ठ चवधानाचा संबंध ज्येष्ठ चवधानाशी असतो.– जसा चवचशष्ट 
तत्वाचा सावसच्र क तत्वाशी असतो तसा. म्हिून सावसच्र क तत्वं ही चवचशष्ट तत्वाने बनलेली असल्याने असं स्पष्ट होतं की, त्या हेतू्या वकवा 
तत्वा्या उत्पचत्तचं कारि कचनष्टॉ चवधानामध्यं अंतभूसत असते.] (intelligence) सुध्िा ं ह्या अंचतम सत्यत्वाचं िोन्ही 
अचतरेकी अवस्थामंध्यं आकलन करून घेत असतं– म्हिून अंचतम वस्तुत्यं तसंच प्राथचमक व्याख्याचंं ह्या 
बुस्ध्ितत्वाुारंच आकलन केलं जाते परंतु  युस्क्तवािाुारं ह्या गोष्टीपयंत आपि कधीही जाऊ शकत नाहंी; 
चनिशसनाुारं जेव्हा ं काहंी चसध्ि करावयाचं असतं, तेव्हा ं हं संस्िूतस बुस्ध्ितत्व अचवकायस आचि प्राथचमक 
व्याख्याचेंच आकलन करत असतं [पहा प्रकरि ८ वे शवेटॉचा पचर्छेि—कारि ह्यापेक्ा ंजास्त वर आपि जाऊं शकत नाहंी.] आचि 
व्यावहाचरक अनुमानामध्यं [येथे समजून घेण्यासारखी प्रमुख अशी चवधानवाक्यंच आहेत. परंतु सामान्य अथनने व्यावहाचरक संवाक्याचा 
येथे आधार घेतलेला चिसत नाहंी (पहा ७ वं पुस्तक ३ रं प्रकरि) परंतु चवगमनाुारं प्रस्थाचपत केलेल्या नदचतक उत्पचत्तचा आधार घेतलेला आहे. 
[पहा पुस्तक १ लं प्रकरि ४ थे] ह्या चवगमनाला संचवधान असं समजतात (पहा Posterior Analytion II XXIII). आता समजा अ, ब, क ही कृत्यं इष्ट 
desirable आहेत; आता ंअ, ब, क, ह्या कृत्याचंा ड हा स्वभावधमस आहे; म्हिून ड हा स्वभावधमस असिारी सवस कृत्यं इष्ट आहेत असं चसध्ि होतं. येथं 
जेष्ठ आचि कचनष्ठ ही िोन्ही चवधाने पाहताचं खरी वाटॉिारी अशी चवचशष्ट चवधानं आहेत.] तं अंचतम आचि यादृस््छक वस्तुत्याचे 
आकलन करतं, [ह्या पेक्ा ं खाली आपि जाऊं शकत नाहंी.] तसंच अशा व्यावहाचरक अनुमानाने गृहीत धरलेल्या 
चवचशष्ट प्रकार्या संचवधानातंील [अशा प्रकार्या संचवधानामध्यं जेष्ठ चवधान तसंच कचनष्ठ चवधान हं चवचशष्ट सत्यत्वाचवषयीचं चवधान 

असतं.] कचनष्ठ चवधानाची सत्यता सुध्िा ंते ताबडतोब लक्ातं घेतं. त्यामुळं आता चवचशष्ट चनिसयावरच आपले 
सामान्यीकरि वकवा सवससामान्ये चनयम आधाचरत असल्याने, ज्या आ्य तत्वावंुवन अंचतम साध्य चनगचमत 
होते ती आ्य तत्व ेम्हिजे ही चवचशष्ट चनिसयनंच होत, म्हिून चवचशष्ट सत्यत्त्वाचे आपिास प्रत्यक् संविेन 
असिे अत्यंत आवश्यक आहे, आचि हे असे स्वाभाचवक संविेन म्हिजेच संस्िूतस बुस्ध्ितत्व [येथे 
िूरि्शत्त्वातंील तसेच प्रज्ञानामधील संस्िूतस मूलघटॉकाला (पहा प्रकरि ५ व ६) संस्िूतस बुस्ध्ितत्व (intelligence) असे म्हटॉलेले आहे, ८ व्या 
प्रकरिातंील शवेटॉ्या पचर्छेिामध्ये त्याला बुस्ध्ितत्वाजवजी केवळ िूरि्शत्त्व असे म्हंटॉले होते. चवशषे म्हिजे त्याची मयनिा िक्त शास्त्रीय 
ज्ञाना्या आ्य तत्वां् या अंतज्ञननापुरतीच होती. येथे लोकचप्रय अथनने संस्िूतस बुस्ध्ितत्व असे म्हंटॉले गेले आहे.] होय. 

 
ह्याच कारिामुंळे ह्या मनःशस्क्तना ‘नदस्गक िेिगी’ असे समजले जाते, आचि मनुष्ट्य हा जरी 

नदस्गकतः प्रज्ञावान (wise) नसला, तरी तो स्वाभाचवकतःच चवचारशील, ज्ञानी, आचि बुस्ध्िमान असतो 
असे म्हंटॉले जाते. आचि वस्तुतः असे चिसून येते की ह्या मनःशस्क्त काहंी चवचवचक्त वयोमानापयंत आपली 
साथ करत असतात :– आपि असे बहुधा म्हितच असतो, की एखािा मनुष्ट्य अमुक अमुक वषांचा झाला 
की चवचारशीलता आचि बुस्ध्िमत्ता ह्या स्वभावधमांनी तो चसध्ि असायलाच हवा, आता ह्यावुवन असे स्पष्ट 
होते हे स्वभावधमस चनसगनकडून प्राप्त होत असतात. [ह्या पचर्छेिाचा अथस पुढीलप्रमािे आहे :- आतापयंत असे प्रचतपािन 
करण्यात आलेले आहे की, मािसे आचि चवचवध गोष्टीचवषयी अकृच्र म चनिसय घेऊ शकिारी चचत्तप्रवृचत्त, इतर मनां् या सूचनाचें ग्रहि आचि 
अथसबोध करू शकिारी शक्ती-आचि ते सुध्िा तकस शस्क्तचशवाय स्वतं्र पिे अनुमान करता येऊ शकिारी मनःशस्क्त आचि शवेटॉी नदचतक कृत्यां् या 
तत्वाचें प्रत्यक्ज्ञान ज्यामुळे होते ते योग्य वकवा आयोग्य जािू शकिारे नीवतचद्रय (moral sense), ह्या सवस्या सवस नदस्गक िेिग्या असतात, 
ह्याचवषयीची खूि म्हिून वकवा प्रत्यक् पुरावा म्हिून असे चनरीक्ि केले गेले आहे की, आपल्या शाचररीक गुिधमनप्रमािेच ह्या मनःशस्क्तचा चवकास 
हा जीवनातील कांही चववचक्त वयोमानामध्ये होत असतो. परंतु शाचस्त्रय ज्ञान हे वस्तुतः चनिेशनावर अवलंबनू असते आचि ती एक चनिेशनात्मक 
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चचत्तप्रवृचत्तच आहे, ह्या कारिाने शास्त्रीय ज्ञान ही संवेिनात्मक आचि ता्कक शस्क्तंचा सचक्रय अनुष्ठानाची िलचनष्ट्पचत्त असली पाचहजे, आचि 
म्हिून ती नदस्गकचरत्या प्राप्त होत नसून चमळवावी वकवा कमवावी लागते.] 

 
[म्हिून संस्िूतस बुस्ध्ितत्व हा जसा आरंभी आहे, तसा अंतही आहे; कारि कुठल्याही चनिेशनाची 

वकवा चसध्ितेची सुरूवात ह्या अंचतम सत्यापासून होत असते आचि ह्या अंचतम सत्यातच ह्या चनिेशनाचा अंत 
होत असतो. म्हिून आचि आचि अंत ह्या गोष्टी कुठल्याही चनिेशनाचा आचिवबिू आचि प्रचतपा्य  चवषय 
असतात] [म्हिजेच चनिेशना्या उत्पचत्तसाठी आचि आधारचबजासाठी आ्य  तत्वाचंी आवश्यकता असते. ह्या आ्य तत्वाचें आकलन संस्िूतस 
बुस्ध्ितत्व करत असते. आचि संस्िूतस बुस्ध्ितत्वा्या प्रातंाखाली येिाऱ्या अनुमानावर येऊन ठेपिे हे चनिेशनाचे उच्दलष्ट असते.] 

 
म्हिून अनुभवी आचि वृध्ि मािसाचंी वकवा िूरिशी [येथे हे वाक्य जरासे अप्रासंचगक वाटॉते खरे.] मािसाचंी 

चवधाने आचि मने ही चसध्ि वकवा चनिशसनात्मक चवधानाइतकीच लक्ष्य िेण्यासारखी असतात, कारि 
अनुभवाने त्यानंा िशसनशक्ती (faculty of vision) प्राप्त झालेली असते, आचि म्हिून ते प्रत्येक गोष्टींचे 
अचूक अवलोकन करू शकतात. [येथे ही िूरि्शत्वाची जोडिी जराशी संशयास्पि आहे, कारि केवळ वृध्ि झाल्यामुळे काहंी मािसे 
िूरिशी बनत नाहीत.]  

 
आता आपि िूरि्शत्त्व आचि प्रज्ञान म्हिजे काय, तसेच त्यां् या प्रत्येकाचा कुठल्या गोष्टींशी 

संबधं येतो ह्या चवषयाचंी चचन केली, तसेच िूरि्श्व आचि प्रज्ञान हे आत्म्या्या वगेवगेळ्या भागाचे 
स गुि आहेत हेही आपि िाखचवले. 

 
☐ ☐ ☐ 
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प्रकिि बािािे 
 

िावत्त्िक प्र्ानाचा ियािाहाविक प्र्ानाशी असलेला संबंध 
 

प्र्ान आि ित्ि्ान ह्यांचा उपयोग काय, ह्या प्रनाचा उल्लेख ह्या आवि पुढील प्रकििाि 
ाालेला आहे. ॲविस्टॉटलने ह्या दोन्ही स्िभािधमेचा एकमेकाशी असिािा संबंध दशभविला आहे, आवि 
प्र्ान आवि सद गुिामधील अविश्लेष्ट्य संयोग  दाखविला आहे. पुढील समस्या त्याने प्रथमिह विचािाि 
घेिल्या आहेि. 

 
१. ित्ि्ान हे ियािहाविक नाही, आवि कांही ााले ििी सौख्या्या प्राप्िीसाठी लागिािी साधने 

जि का िे विचािांि घेि नाही, मग त्याचा उपयोग िो काय. 
 
२. अन्यपिी प्र्ान हे जिी सौख्याची जोपासना किीि असले ििी, िे एक प्रकािचे केिळ एक 

्ानच आहे, असे यहिािे लागेल आवि हे ्ान असून सुददा मनुष्ट्य उत्कृटी  वििीने कृत्ये कििोच असे 
नाही. औषधा्या ्ानाने िो बिा ििी होऊ शकिो पि ह्या ्ानाचे असे नाही. 

 
३. ककिा वशिाय प्र्ान हे आपि चांगले कसे िहािे ह्याबद्दल सांगिे यहिून उपयुक्ि आहे िि हा 

सल्ला आपि इििांकडून का घेऊ नये? एखादा मनुष्ट्य जि का डॉक्टिकडे जाऊं शकि असेल िि त्याला 
िैद्यकशास्त्र वशकण्याची काय आियकिा आहे? िसेच इििांकडून जि का प्र्ानाचे धडे वमळि असिील 
िि त्याला प्र्ािंि होण्याची काय आियकिा आहे. 

 
(४(  ित्ि्ान जि का प्र्ानाहून चांगले असले िि प्र्ान हे ित्ि्ानाला वनयंवत्रि कििे ििी 

कसे? 
 
आिा १ ल्या प्रनाचे उत्ति असे आहे की, ित्ि्ान आवि प्र्ान दोन्हीन्ही स्िरूपिह चांगलीच 

आहेि, आवि आपापल्या स्िभािप्रकृविचे पूिभत्ि यहिून दोन्हीही इटी  आहेि. िेंिहा ह्या पवलकडील गोटी ी 
प्राप्ि किण्यासाठी जिी त्याचा उपयोग ााला नाही ििी हिकि नाही. पिंिु दोहोंपासून फलवनष्ट्पवत्त ही 
होिच असिे ित्ि्ान हे सौख्यप्राप्िीकवििा एक उपकिि यहिून उपयोगाि येि नसले ििी िे प्रत्यि 
सौख्याशीच स्िरुपिहच एकरूप आहे. २ ऱ्या आवि ३ ऱ्या समस्यांची उत्तिे प्र्ानाचे सद गुिाशी संबंध 
दशभिनू वदलेली आहेि. सद गुिामुळे सयय  दयेय प्राप्ि होिे आवि प्र्ानामुळे सयय  साधने प्राप्ि होिाि. 
सद गुिावशिाय प्र्ान यहिजे केिळ लु्या, कािेबाजीपिा; आवि प्र्ानावशिाय सद गुि यहिजे केिळ 
एक नैसर्मगक देिगी असू शकेल–असद विवनयोग (perversion) किण्यास समथभनीय अशी उदाि उपजि 
बुध्दद. सद गुिापासून प्र्ान हे अवियोजनीय असल्याने प्र्ानाला आपि सद गुि समजिा कामा नये. ह्या 
बाबिीि ित्ि्ांनी सॉके्रवटस्या कच्चा सूत्रापवलकडे जाऊन प्रविपादन केलेले आहे. प्र्ान हे 
सद गुिां्या जोडीने असिे आवि त्या सिभ सद गुिांचा िो जिू काही एक मदयकबदूच असिो. आवि शेिटी 
४ थ्या प्रनाचे उत्ति देिे सोपे आहे कािि प्र्ान हे ित्ि्ानाला वनयंवत्रि किण्याऐिजी त्याची चाकिीच 
किि असिे. 
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परंतु येथे आिखी एक प्रश्न चवचारला जाऊ शकतो. आता ह्या बौस्ध्िक स गुिाचंा उपयोग तरी 
काय? काही झाले तरी मानवी सौख्याची साधनं प्रज्ञान चवचारातं घेऊं शकत नाही, कारि कुठलीही गोष्ट 
अस्स्तत्वातं कशी येते ह्याचवषयी तं काहंीही चवचारत नाहंी, कारि कुठल्याही प्रकारचं नवसजसन हं 
प्रज्ञाना्या टॉप्प्यापचलकडील असतं. तेव्हा ंहं काम िूरि्शत्व करतं हं आपिास मान्य केलंच पाचहजे; परंतु 
िूरि्शत्वाची आपिास आवश्यकता कशासाठी भासतं? कारि िूरि्शत्व ही अशा प्रकारची मनःशस्क्त 
आहे की जी मानवाकचरता ं न्याय्य, उच्च-उिात्त, आचि चहतकारक काय काय असतं ह्याचं नेहमी वचतन 
करत असतं, परंतु ह्या गोष्टी तर स गुिी मनुष्ट्य स्वाभाचवकतःच करतानंा आढळतो. त्याचवषयींचे केवळ 
ज्ञान असल्यानं काहंी त्या गोष्टी आचरिातं आिण्यास आपि समथस होत नाही, कारि स गुि हे 
चाचरत्र्याचं स्वभावधमस असतात. अगिी असंच शाचररीक आरोग्य आचि क्मता कशामुळं चनमनि होते ह्या 
चवषयी्या ज्ञाना्या बाबतीत घडते– तेव्हा ं आरोग्य आचि शस्क्तचे उत्पािक म्हिून ह्या शध िाचंा वापर 
केलेला नसून त्या पासून चनष्ट्पनिध होिारे गुि म्हिून त्याचंा वापर केलेला आहे :– वद्य कीय शास्त्र वकवा 
शाचररीक चशक्िाचे ज्ञान असल्याने आपि काहंी जास्त आरोग्ययुक्त आचि उत्साही कृत्यं करण्यास समथस 
होतोच असं नाहंी. 

 
चशवाय अन्यपक्ी आपि जर का ं असं म्हटॉलं, कीं िूरि्शत्वामुळं सिाचाराने कृत्यं करण्यास 

आपिास मित होत नसून, आपि स गुिी बनण्यास मा्र  मित होते, तर जे आधीच संपूिसतः स गुिी 
आहेत त्यानंा िूरि्शत्वाचा काहंी उपयोग नाहंी. तसंच जे स गुिी नाहंीत त्यानंाही त्याचा काहंी उपयोग 
नाहंी, म्हिून त्यां् याजवळ िूरि्शत्वहा गुि आहे का ं नाहंी हं चततकंसे महत्वाचं नाहंी, कारि आपल्या 
स्वतःजवळ जसं िूरि्शत्व असतानंा त्यानंा चजतका त्याचा िायिा उठचवतां आला असता, चततकाच 
िायिा ती मािसं इतर िूरिशी मनुष्ट्याचंा सल्ला घेऊन उत्कृष्ट चरतीने उठवूं शकतात. आपल्या आरोग्या्या 
बाबतीत आपि जसं करतो, तसंच आपि ह्याबाबतीत करून समाधान मानून घेऊ शकतो; आपिास 
आरोग्यवान बनावयाचं असते खरं! परंतु त्यासाठीं आपिास वद्य कशास्त्र चशकावं लागत नाहंी. 

 
चशवाय िूरि्शत्व हं प्रज्ञानाहून कमी प्रतीचं असलं तरीसुध्िा ंत्याजवळ प्रज्ञानाहून जास्त प्रामाण्य 

(authority) असते, असं म्हििं जरा चवचच्र पिाचं वाटॉते: तथाचप जी मनःशस्क्त (म्हिजे व्यावहाचरक 
मनःशस्क्त) एखा्य ा गोष्टीची [पहा प्रकरि १३ वं तेथं असं चसध्ि केले गेले आहे, कीं जसा औषधाचा आरोग्याशी संबधं असतो, तसाच 

संबधं िूरि्शत्वाचा प्रज्ञानाशी असतो. प्रज्ञाना्या चवकासासाठी जं अपाचध पुरचवतं.] चन्मती करते, ती त्या गोष्टीचे प्रत्येक 
बाबतीत चनयं्र ि करून चतला आज्ञा िेत असते. 

 
म्हिून आता आपि ह्या समस्याचंी सचवस्तर चचन करंूया, कारि आतापंयंत आपि त्याचें िक्त 

चनविेनच केलेलं आहे. 
 
(१) तेव्हा प्रथमतः आपि असं चवधान करंूया, कीं प्रज्ञान हा बुस्ध्ि्या एका भागाता स गुि आहे 

आचि िूरि्शत्व हा बुस्ध्ि्या िुसऱ्या भागाचा स गुि आहे, आचि िोन्ही स गुि प्रत्यक्ातं जरी कसलाही 
पचरिाम घडवनू आित नसले तरी सुध्िा ंते खचचतपिं स्वयमेवचरत्या इष्ट, स्पहृिीय आहेत. 

 
(२) आता ंवस्तुस्स्थती अशी आहे कीं ते प्रत्यक्ातं पचरिाम घडवनू आितच असतात. प्रज्ञानामुळं 

सौख्याची चन्मती होते– परंतु ज्या अथनने औषिामुळं आरोग्यप्राप्ती होते [कारि तेथं डटक्टॉर वकवा औषध 

चनचमत्तकारि असतं.] त्या अथनने नव्हे तर ज्या अथनने चनरोगीपिा हं आरोग्यप्राप्तीचं कारि असंू शकते त्या 
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अथनने प्रज्ञानामुळे सौख्याची चन्मती होते. कारि प्रज्ञान हा समस्त स गुिाचा एक भाग आहे, आचि 
म्हिून प्रज्ञानाचं धारि वकवा अनुष्ठान बहुधा मनुष्ट्याला सुखीसमाधानी बनचवतं. 

 
त्याचप्रमािं िूरि्शत्व तसंच नदचतक स गुि हे मनुष्ट्या्या यथायोग्य अशा स्वाभाचवक कायनची 

संपूिस कायसक्मता चनचित करत असतात: नदचतक स गुिामुळे आपि सम्यक् अंचतम साध्याचे 
खा्र ीलायकचरत्या अनुसंधान धरत असतो, आचि हे अंचतम साध्य साधण्यासाठी लागिाऱ्या साधनाचंी 
यथाथसता िूरि्शत्वामुळे चनचित केली जाते. 

 
तेव्हा ंअन्यपक्ी आपल्या आत्म्याचा जो चौ्या प्रकारचा भाग आहे [ह्या अगोिर आपि शास्त्रीय, अनुगिनात्मक 

आचि वां् छात्मक ह्या आत्म्या्या चनरचनराळ्या तीन भागाचंी चचन केलेली आहे. पहा प्रकरि १ लं त्यामधील स गुिाचंा चवचार २ ते ६ ह्या 
पुस्तकमाचलकेत केलेला आहे. येथं ‘संवेिन’ हं गाळले गेले आहे, कारि संवेिन हं िक्त मानवातच असतं असं नाहंी. पहा पुस्तक १ लं प्रकरि ७ 
वं. ह्या वर नमूि केलेल्या तीन भागानंा अनुक्रमे संवेि, बुस्ध्िमत्ता आचि कामना असं म्हिता येईल. गुिोत्कषस वकवा कामनां् या सवोत्कृष्ट अवस्थानंा 
नदचतक स गुि असं व्िलेलं आहे. प्रज्ञान आचि िूरि्शत्व हे बुस्ध्िमते्तचे वकवा प्रजे्ञचे गुिेत्कषस आहेत. येथं संवेिाला वेगळे असं चवचारातं घेण्याची 
आवश्यकता नाहंी, कारि येथं संवेिाला बुस्ध्ि आचि कामनेपेक्ा ंगौि ठरचवलं गेलेले आहे– त्यामुळं मानवी जीवन हे (१) तास्त्वक आचि (२) 
व्यावहाचरक असतं. आचि कलात्मक जीवनामध्यं सुध्िा ं ह्याहून स्वतं्र  अशी गोष्ट येत नाही. म्हिून उरलेला िक्त असा एकमेव चौथाच भाग 
ठरतो.], त्याला शाकीय भाग वकवा पोषि क्मता म्हितात: परंतु ह्या भागाजवळ स्वतः धारि केलेला असा, 
आचि मानवा्या योग्य स्वाभाचवक कायनमध्ये भर टॉाकिारा असा कुठलाही स गुि नाही, कारि ह्या 
भागाजवळ, चक्रया करण्याची वकवा चक्रया न करण्याची अशी कुठलीही शस्क्त, उपलध ध नसते. [पचन चक्रया 
आचि शरीरवृध्िी ह्याचें कायस स्वयंचचलत चरतीने होत असतं. ते स्वदस््छक चरतीने होत नाहंी म्हिून आचरिा्या के््र ातं त्यानंा गोंवता येऊं शकत 
नाहंी.] 

 
परंतु िूरि्शत्व हं मािसाला उिात्त आचि न्याय्य कृत्यं करण्यास जास्त समथस बनचवत नाहंी, 

असा जो काहंी आके्प घेतला जातो, त्याचं आपि जरासं खोलवर जाऊन वचतन करूया. तंव्हा पुढील 
चवधान चवचारातं घेऊन आपि आपल्या चववचेनाला सुुववात करंूया. आपि असं समथसन करत असतो, कीं 
काहंी मािसं न्याय्य कृत्यं करतात तरी सुध्िा ं ती नीचतवतं वकवा न्यायी नसतात. (उिा. ती मािसं 
काय्य ाने आज्ञा केलेली कृत्यं करतात, परंतु ती कृत्यं ते नाखुषीने, वकवा अज्ञानाने वकवा कुठल्या तरी 
अंतस्थ हेतूने करत असतात. आचि केवळ आय्य ाचेच पालन करावयाचे म्हिून केवळ त्या कृत्याकंचरताचं 
ते ती कृत्यं करत नाहंीत. तरीसुध्िा वास्तचवकतः त्यानंी जं काहंी यथायोग्य केलंच पाचहजे आचि चागंल्या 
मनुष्ट्याने जे जं करण्याची आवश्यकता असते, तंच कायस ही मािसं प्रत्यक्ातं करत असतात), अन्यपक्ीं 
असं आढळून येतं कीं प्रत्यक्ातं एखा्य ा्या मनाची एक चववचक्त अवस्थाच बनून गेलेली असते, कीं 
चज्याुारं त्या मनुष्ट्याला ही चवचशष्ट कृत्यं करावीच लागतात, आचि त्यामुळे तो खरोखरच चागंला मनुष्ट्य 
आहे असं मानलं जातं– म्हिजेच जेव्हा ंतो ह्या गोष्टी बुस्ध्िपुरस्पर पसंतीने करतो, आचि केवळ स्वुवपतः 
त्या कृत्याकंचरताचं करतो तेव्हा ं तो खरोखरच चागंला असतो असं मला म्हिावयाचं आहे. आता अंचतम 
साध्याची चनवड करण्या्या बाबतीतली यथाथसता ही नदचतक स गुिामुळे चमळचवली जाते. परंतु आपि 
चनवडलेले आपले इस्प्सत ध्येय साध्य करण्याकचरतां स्वाभाचवकतः, सम्यक् चरतीने आपि काय केलं 
पाचहजे हा नदचतक स गुिाचा चवषय नसून वेगळ्याच अशा मनःशक्तीचा चवषय आहे. 

 
हुषािी ककिा बुध्ददकौशल्य– आवि त्याचें कायभ 

 
तेव्हा ं आपि जरा या मुद्द्यावर सचवस्तर बोलून तो मु्दला आिखी स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केला 

पाचहजे. 



 

विषयानुक्रमविका 

हुषारी वकवा बुस्ध्िकौशल्य ह्या नावंाची एक चववचक्त मनःशक्ती मनुष्ट्य प्राण्यामध्यं असते. [ॲचरस्टॉटटॉल 
मतं हुषारी ही एक नदस्गक मनःशस्क्त वकवा स्वभाव असून, ती स्वरूपतः चागंली नसते वकवा वाईटॉही नवते. चतचा उपयोगही करता ंयेऊं शकतो 
आचि िुुवपयोगही करता येऊं शकतो– जंव्हा चतचा िुुवपयोग केला जातो तेव्हां ती लुचे्चचगरी बनते ह्या मनःशक्तीची जोपासना आचि उनिधती करतां 
येते आचि जेव्हां ती पचरपूिस होते तेव्हा ंती व्यावहाचरक प्रज्ञान वकवा िूरि्शत्व बनते. तेव्हा ंह्या हुशारीला नदचतक स गुिां् या जोडीमुळे पचरपूिसता 
प्राप्त होऊन जेव्हा ं चतचं िूरि्शत्व बनतं तेव्हा ं ॲचरस्टॉटटॉल्या मतं मनुष्ट्याला प्राप्त असलेल्या नदस्गक स गुिाला िूरि्शत्वाची जोड 
चमळाल्यामुळं तो पचरपूिसतः स गुिी मनुष्ट्य बनतो. आता ं अशा प्रकारची पचरपूिसत्वाची परमोच्चता मनुष्ट्याला प्राप्त करतां येईल असं काहंी 
ॲचरस्टॉटटॉलचं म्हििं नव्हतं, परंतु त्याला असं वाटॉत होतं, ती प्राप्त करिे मानवी शक्ती्या आवाक्याबाहेरचं आहे, तेव्हा ं नीचतशास्त्रा्या 
अयायासकाला ध्येय बाळगण्याजोगा हा सदध्िास्न्तक मानिंड आहे असं त्याला िशसवावयाचं आहे. आचि प्रत्येका्या नदस्गक शक्तीं्या अनुमतीने 
चजतकं त्या्या जवळ जाता येिं शक्य आहे चततके जायचं आहे. म्हिून खाऊन चपऊन मौज मारिे हं जरी मानवी प्रकृचतला आचारभ्रष्ट करीत 
असलं तरी सुध्िा परमेश्वरासारखा पचरपूिस असा पुुवष बनण्यास आपिास पाचारि करतं. 

 
ॲचरस्टॉटटॉलची नदस्गक स गुिा्या अस्स्तत्वाची उपपचत्त ही– चबझप बटॉलरने पचहल्या तीन उपिेशामंध्ये माडंलेली अशी मानी 

प्रकृचत्या रचनेचवषयी्या कल्पनेशी बरीचशी चमळती जुळती आहे. “जसे चकती वाजले हा्याशी जशी घड्याळाची प्रकृचत कायसक्म असते तशीच 
आपली स्वाभाचवक प्रकृचत स गुिाशी चमळती जुळती असते. आपल्या प्रकृचत्या जास्त चवुवध्ि असं िुगुसिाहूंन िुसरं काहंीही नाहंी. गचरबी आचि 
मानहाचन, यातना आचि मृत्य ूहे सुध्िा चततकेसे चवरूध्ि नाहंीत. प्रत्येक मनुष्ट्य हा स्वतःसाठी एक कायिा असतो आचि यथायोग्यतेचा चनयम त्याला 
त्या्या स्वतःमध्यंच सापडेल, आचि त्यानुसार त्याला अवश्य कतसव्येही पार पाडता येऊं शकतील.] ती म्हिजे मनुष्ट्याने धरलेले 
अंचतम साध्य साधण्यासाठीं लागिारी साधने चमळचवण्यासाठी आचि तं अंचतम साध्य प्राप्त करण्यासाठी 
उपयुक्त अशा पूवोक्त गोष्टी करिारी कायसक्मता वकवा बुस्ध्िकौशल्य होय. आपलं अंचतम साध्य जर का ं
उच्च उिात्त असेल तर ही मनःशस्क्त चनचितपिं वाखािण्याजोगी असते आचि जर का ंआपलं ध्येय हलकं 
वकवा नीच असेल तर ती केवळ िगलबाजी असते. [येथे भाषातंरीत केला गेलेला मौचलक शध ि Kanvery वकवा धूतसपिा आहे. 
तेव्हा ंचनरामय आचि नेक नदचतक तत्वां् या मयनिेमध्यं जेव्हा ंत्याचा उपयोग चागंले ध्येय साध्य करण्यासाठी होतो तेव्हा ंहा धूतसपिा हुशारी सूचचत 
करतो. आचि जेव्हा ंही नदचतक तत्वं नष्ट होतात तेव्हा ं त्याची लुचे्चपिामध्यं अधोगचत होते. लुचे्चपिा हुशारी सारखंच कायसक्मत्व सूचचत करतो, 
आचि त्याहीपेक्ा ंअचधक म्हिजे काहंीही करण्यास उलट्या काळजाने तयार असिं हा एक स्वभावधमस.] 

 
आचि अशाच तऱ्हेने तर आपि िूरिशी आचि लु््या मािसानंा हुशार म्हित असतो. आतां ही 

मनःशक्ती िूरि्शत्वाहून अचभनिध नसते, परंतु िूरि्शत्वामध्यं ती ग्भत असते. परंतु “आम्त्याची दृष्टी” 
असं जं काही आपि ह्या मनःशक्तीला संबोचधलं होतं, त्या ह्या मनःशक्तीला नदचतक स गुिाचंी जोड 
असल्याचशवाय िूरि्शत्वाचा स्वभावधमस प्राप्त होिं सवसथदव अशक्य आहे. आता ं हं आपि अगोिर 
म्हटॉलेलंच आहे आचि तं अगिी शभंर टॉके्क खरेही आहे कारि नदचतक आचाराचंवषयी्या सवस संचवधानाचें 
वकवा चनगामी अनुमानाचें जेष्ठ चवधान वकवा आ्य तत्व हं–” कारि अंचतम साध्य वकवा परमकल्याि अमुक 
अमुक आहे”– अशा स्वुवपाचं असतं. (मग तं काहंीही असो; नंतर मग केवळ युस्क्तवािासाठी चहत वकवा 
श्रेयतत्वाची कुठलीही व्याख्या केली तरी चालेल), परंतु परमकल्याि हं िक्त स गुिी मनुष्ट्यालाच 
चहतकारक वाटॉतं :– िुगुसिामुंळं मन कुमागनकडे प्रवृत्त होतं आचि त्यामुळे नदचतक आचारां् या 
आ्य तत्वाचंवषयी आपली चुकीची समजूत होते. म्हिून ह्यावरून असं स्पष्ट होतं, कीं आपि स्वतः स गुिी 
असल्याचशवाय िूरिशी बनंू शकत नाही. 

 
☐ ☐ ☐ 
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प्रकिि िेिािे 
 

येथे ॲविस्टॉटल आिा ह्या पुस्िकाचा समािोप किि आहे 
 

ियािहाविक प्र्ानाचा नैसर्मगक सद गुिाशी, नैविक सद गुिाशी आवि सयय  नीविवनयमांशी 
असिािा संबंध 

 
म्हिून आपिास नदचतक स गुिाचंं स्वरूप पुन्हा ंपारखून पाचहलं पाचहजे. आता ंखरी वस्तुस्स्थती 

अशी आहे कीं िूरि्शत्वाचा चातुयनशी जसा संबधं आहे– म्हिजेच तं जसं त्या्याशी अचभनिध नसून 
जवळजवळ सजातीय आहे– अगिी तसाच पचरपक्व नदचतक स गुिाचा शुध्ि नदस्गक स गुिाशी संबधं 
आहे. आपल्याजवळील वगेवगेळ्या नदचतक गुिवत्ता ह्या एका अथनने नदस्गक िेिग्याच असतात ह्यावर 
सवांचे एकमत आहे : आपि नीचतवतं (Just) असतो, आचि संयमाचं साम्यस आपल्या मनी बािलेले 
असते, तसेच धदयस आचि इतर स्वभावधमस आपल्या अंगी जन्मापासून मुरलेले असतात. परंतु तरी सुध्िा ंखरी 
स्छीलता ही वगेळीच असते असं आपिास चिसून येते, आचि खऱ्या, संपूिस अथननं चागंल्या असिाऱ्या 
स्वभावधमांची उत्पचत्त सुध्िा ं िुसरीकडेच होते, आचि खऱ्या अथनने हे स गुि वगेळ्याच चरतीने आपल्या 
मध्ये चव्य मान असतात. कारि लहान मुलं आचि वहस्त्र पशुमंध्ये सुध्िा ं नदस्गक चचत्तप्रकृत्चत धारि 
केलेल्या असतात, तथाचप त्यानंा जर का ं बुस्ध्िमते्तची जोड नसेल तर त्या प्रत्यक्ातं हाचनकारक ठरंू 
शकतात. तेव्हा ंकाहंी झालं तरी हा एक चनरीक्िाचा चवषय आहे, की जो प्रत्येक जि स्वतः पाहंू शकतो. 
आता ज्याप्रमािं स्वतःची दृष्टी गेलेला मनुष्ट्य शरीराने बळकटॉ जरी असला, तरी तो जेव्हा ं चालायला 
लागतो, तेव्हा ंत्याला भयानक ठंच लागते. ह्याचं कारि त्याला मागस िशसचविारी दृष्टी त्या्याजवळ नसते. 
नदचतक के््र ामध्ये िेखील अगिी असंच घडत असतं, वस्तुतः चागंली नदस्गक चचत्तप्रवृचत्त असलेल्या 
मनुष्ट्याने जर का ंबुस्ध्िमत्ता प्राप्त केली, तर त्याचं आचरि उत्कृष्ट चरतीने होईल, आचि सुरूवातीला केवळ 
स गुिासारखी वाटॉिारी चचत्तप्रवृचत्त आतां खऱ्या अथनने शुध्ि स गुि बनून जाईल. म्हिून ज्याप्रमािं मतं 
प्रचतपािन करण्या्या वकवा अुनगिनात्मक मनःशक्तीमध्ये, चतुरता आचि िूरि्शत्व हे िोन स्वभावधमस 
ग्भत असतात, त्याप्रमािं आत्म्या्या नदचतक भागामध्यं वकवा नदचतक प्रकृचतमध्यं, नदस्गक स गुि आचध 
शुध्ि स गुि असे िोन स्वभावगुि ग्भत असतात. आचि खरा स गुि िूरि्शत्वाचशवाय अस्स्तत्वातं 
येऊंच शकत नाहंी. म्हिून काहंी मािसे असं प्रचतपािन करतात कीं सवस स गुि हे िूरि्शत्वाचे नमुने 
असतात; आचि प्रत्यक्ातं सटके्रचटॉसने हा दृष्टीकोन आपल्या अन्वेषि पध्ितीमध्यं अंमलातं आिला होता. 
अथनत् त्याची अन्वषेि पध्िती अंशतः बरोबर असली तरी अंशतः ती चुकीची सुध्िा ंहोती. सवस स गुि हे 
िूरि्शत्वाचे नमुने असतात हे चवधान करण्यातं जरी त्याची चूक झाली असली, तरीसुध्िा ं
िूरि्शत्वाचशवाय हे स गुि अस्स्तत्वातं येऊं शकत नाहंीत हे त्याचे चवधान पूिसतः यथायोग्य होतं. ह्याचा 
पुरावा असा, कीं प्रत्येक जि–सध्या्या काळामध्यं सुध्िा,– स गुिाची व्याख्या करतानंा, तो स गुि ही 
कुठल्या प्रकारची चचत्तप्रवृचत्त आहे हे स्पष्ट केल्यानंतर, चतचा संबधं ज्या कुठल्या गोष्टींशी येत असतो त्या 
गोष्टींचा चवशषे चनिेश करून, स गुि ही सम्यक् तत्वानुसार चनचित होिारी एक चचत्त प्रकृत्चत आहे अशी 
आिखी त्यातं भर घालतो. आचि सम्यक् तत्व हं िूरि्शत्वानुसार चनचित होिारं तत्व असतं. ह्यावरून 
असं चिसून येतं की प्रत्येक जि कुठल्या तरी अथनने असं अनुमान काढतो कीं स गुि ही अशा स्वरूपाची 
एक चचत्तप्रवृत्ती असते, म्हिजेच स गुि ही िूरि्शत्वामुळं चनयचमत होिारी चचत्तप्रवृचत्त असते. तथाचप ह्या 
सू्र ामध्यं वकचीतसं पचरवतसन होिं आवश्यक आहे. स गुि ही केवळ सम्यक् तत्वावर हुकूम काम करिारी 
चचत्तप्रवृचत्त नाहंी, परंतु सम्यक् तत्वाबरोबर परस्पर साहाय्याने काम करिारी चचत्तप्रवृचत्त आहे. आचि 
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िूरि्शत्व हं आचरिा्या चवषयामधील सम्यक् तत्व [म्हिजेच िूरि्शत्व हे सम्यक् तत्वाचं यथाथस ज्ञान असते.] असतं, 
त्यावळेी सटके्रचटॉसनेही असा चवचार केला होता कीं स गुि ही केवळ चववकेतत्वं असतात, कारि त्याला 
असं वाटॉत होतं कीं सवस स गुि हे यथाथस ज्ञानाचे प्रकार असतात. अन्यपक्ी आपि असं म्हितो कीं 
स गुि हे चववके तत्वाबंरोबर परस्पर साहाय्याने कायस करतात. [म्हिजेच स गुिामध्ये चववेक तत्व (rational 
principle) ग्भत असते.] 

 
तेव्हा ं हा चवचारपरामषस असं िाखवनू िेतो, कीं िूरि्शत्वाची जोड असल्याचशवाय खऱ्या अथनने 

स गुि बनिं शक्य नाहंी, तसंच नदचतक स गुिाचंशवाय खऱ्या अथनने िूरिशी बनिं सुध्िा ंचततकंच अशक्य 
आहे. 

 
(चशवाय ह्यामुळं आपिास एका तकनत्मक युस्क्तवािाला तोंड ्य ावं लागिार आहे. आचि हा 

युस्क्तवाि पुढील दृष्टीकोन चसध्ि करण्यासाठी माडंला जाण्याची शक्यता आहे– “स गुि हे 
परस्परापंासून स्वतं्र पिे चवचवक्तावस्थेमध्यं अस्स्तत्वातं राहंू शकतात;” ह्याला आधार असा, कीं एकाच 
मनुष्ट्याजवळ सवस स गुि धारि करण्याची महत्तम स्वाभाचवक क्मता नसते, कीं ज्यामुळं एखािा स गुि 
प्राप्त होण्याअगोिरच िुसऱ्या एखा्य ा स गुिाची त्याला प्राप्ती होऊं शकेल. नदस्गक स गुिां् या 
बाबतीत मा्र  हं शक्य आहे; परंतु ज्या स गुिामुळं कुठलीही योग्यता नसतानंा सुध्िा ंएखा्य ा मनुष्ट्याला 
स गुिी म्हटॉलं जातं त्या स गुिां् या बाबतीत मा्र  हं शक्य नाहंी. त्यामुळे एखा्य ा मनुष्ट्याजवळ 
िूरि्शत्व हा एक स गुि जर का ं असेल तर त्याबरोबर त्या मनुष्ट्याजवळ सवं्या सवस स गुि असले 
पाचहजेत) 

 
म्हिून ह्यावरून असं स्पष्ट होते [येथं ॲचरस्टॉटटॉल १२ व्या प्रकरिातं सुुववातीला चनमनि झालेल्या समस्येचे– गेल्या िोन 

प्रकरिातंील चववेचनामुळे चमळालेल्या उत्तराचा साराशं सागंत आहे.] कीं िूरि्शत्वाला आपल्या आचरिामध्यं काहंी 
व्यावहाचरक मूल्य नसले तरी सुध्िा त्याची चनतातं आवश्यकता आहे ह्यातं वाि नाहंी; कारि िूरि्शत्वाचा 
संबधं बुस्ध्ि्या ज्या भागाशी येत असतो, त्या भागाचा तो एक चवचशष्ट स गुि आहे; [मूलगं्रथामधील हं वाक्य 

पुढीलप्रमािं सुधारिं आवश्यक आहे– “बुस्ध्ि्या ज्या िोहोंपदकी एका भागाशी......” पहा १२ वं प्रकरि ४ था पचर्छेि पान १३०.] तसंच 
ज्याप्रमािं आपल्या कृत्यायंी चवचारपूवसक चनवड नदचतक स गुिाचंशवाय अचूकपिे होिं अशक्य आहे, 
त्याचप्रमािं िूरि्शत्वाचशवाय सुध्िा ंती चनवड करता ंयेिं तेवढंच अशक्य आहे; कारि आपलं अंचतम साध्य 
प्राप्त करण्यास [१२ व्या प्रकरिामध्यं ॲचरस्टॉटटॉल यथाथसपिं म्हितो, कीं स गुिामुंळं अंचतम साध्य यथाथस बनतं म्हिजेच योग्य अंचतम 
साध्याची चनवड करण्यास स गुि आपिास प्रवृत्त करतात. खरं सागंावयाचं झाल्यास अंचतम साध्य साध्यासाठी लागिाऱ्या यथायोग्य साधनाचंी 
चनवड करण्यासाठीं िूरि्शत्वाची चनतातं आवश्यकता भासते.] नदचतक स गुि जसं आपिास समथस करतात, तसंच त्या 
अंचतम साध्यासाठीं लागिाऱ्या योग्य साधनाचंा स्वीकार करण्यास िूरि्शत्व आपल्या उपयोगी पडतं. 

 
तरीसुध्िा ंज्याप्रमािे वद्य कशास्त्र चनरोगीपिावर प्रभतु्व गाजवूं शकत नाहंी, त्याप्रमािं िूरि्शत्व हं 

वस्तुतः प्रज्ञानावर वकवा बुस्ध्ि्या वचरष्ठ भागावर प्रभतु्व गाजवूं शकत नाहंी. [१२ व्या प्रकरिातंील ३ ऱ्या पचर्छेिामध्ये 

उल्लेखलेल्या समस्येचे हे उत्तर आहे.] वद्य कशास्त्र चनरोगीपिाचं चनयमन करंू शकत नाहंी, परंतु आरोग्य कसं 
संपािन करावं ह्याचा तं अयायास करतं, म्हिून आरोग्य राखण्यासाठीं तं चनयम नेमून िेतं, परंतु 
चनरोगीपिाला तं हुकूम मा्र  करंू शकत नाहंी. त्याचप्रमािं िूरि्शत्व हं प्रज्ञानाला स्वतःसाठी राबवनू घेत 
नाहंी, परंतु प्रज्ञाना्या प्राप्तीसाठीं तं साधनाचंा पुरवठा करत असतं– म्हिजेच तं प्रज्ञानावर हुकूमत 
चालचवत नाहंी परंतु प्रज्ञानाचे चहतसंबधं राखण्यासाठी प्रभतु्व चालचवतं. तेवहा िूरि्शत्व प्रज्ञानावर प्रभतु्व 
गाजचवतं, असं चवधान करिं म्हिजे राज्यशास्त्र परमेश्वरावर प्रभतु्व चालचवतं असं चवधान करण्यासारखं 
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आहे, कारि िेशामध्यं चालिाऱ्या सवस गोष्टी [ह्यामध्ये भक्तीयुक्त अनुष्ठानाचंा सुध्िा ं समावेश आहे.] राज्यशास्त्रा्या 
आजे्ञनुसार घडत असतात. 

 
☐ ☐ ☐ 
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आत्मवनग्रह आवि स्िैिाचाि 
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प्रास्िाविक : 
 

वमवशलेटॉने अंवगकारलेल्या ह्या गं्रथाच्या ववभाजनाप्रमारे्, येथून ॲवरसटॉटटॉल आपल्या वववचेक 
गं्रथाच्या वतसहेया ववभागाची सुरुवात करत ; म्हर्जेच ह्या भागामध्ये सद गुर्ानंा साधक बाधक ठरर्ाहेया 
स्वभावधमांची चचा केलेली आढळते. येथपयंत ॲवरस्टॉटटॉलने सद गुर्ाचें – नैवतक आवर् बौस्ध्दक 
सद गुर्ाचें – तात्ववकृषष्या यथाथणपरे् कचतन केलेले आढळते. म्हर्जेच कुठलाही मनुष्यप्रावर् नैवतक 
आवर् बौस्ध्दक वरतीने पवरपूर्णता प्राप्त करू शकत  असेच जर्ूकाही त्याला सुचवावयाचे आहे आवर् 
अथातच् मानवी प्रकृतीचे नैवतक वनयम श धून काढण्यासाठी, तसेंच ह्या भौवतक ववश्वाचे वनयमन करर्ाहेया 
वैज्ावनक वनयमाचें संश धन करण्यासाठी सवात जास्त तात्ववक असा हाच एक मागण आहे. परंतु कुठल्याही 
वनष्कर्शावर येऊन ते वनष्कषण वयवहारात रुढ करण्या अग दर द न्ही बाबतीतल्या वनष्कर्शाचें ख करी 
वस्तुस्स्थती आवर् अनुभवाच्या ज डीने संश धन कररे् आवश्यक आहे. 

 
आता मनुष्यप्रावर् हा सवोत्कृष्ट सदगुर् संपादन करू शकत  का नाही? अथात् त्या मनुष्याचे ध्येय 

हे जर का सौख्य असेल तर सवोत्कृष्ट सद गुर् संपादन करण्यासाठी त्याने प्रयत्नाचंी पराकाष्ठा करायला 
हवी. आपले अपूर्ण सद गुर्ी वतणन सवोत्कृष्ट सद गुर्ाचं्या प्राप्तीकरता त्यानें िडवत गेले पावहजे; तसेच 
वदवसेवदवस आपल्या वतणनामध्ये सुधारर्ा िडवनू आर्ण्याचा प्रयत्न केला पावहजे आवर् ह्याप्रमारे् त्याने 
हळूहळू वनरपेक्ष पवरपूर्णतेजवळ (जी आपल्या सवोत्कृष्ट सद गुर्ाचं्या कल्पनेशी वमळतीजुळती आहे) 
प ह चले पावहजे. आता हे सवण करण्यासाठी आत्मसंयमनाच्या सवयी त्याला लावनू घ्यायला हवयात. 
म्हर्ून स्वतःच्या नैसगिकगक  प्रकृवतच्या दुबणलतेमुळे वनमार् झालेल्या अडचर्ी संकटेॉ त्याने झुगारुन वदली 
पावहजेत. त्या अडचर्ींबर बर त्याने लढा पुकारायला हवा. तसेच स्वतःच्या वासनावंर, मन ववकारावंर 
वजतका वमळववता वततका ववजय त्याने वमळववला पावहजे, नाहीतर त्या वासनाचंी शक्ती आवर् द ष ह्यामुळे 
त  आपला मागण चुकण्याचा संभव आहे. 

 
तेवहा ह्याप्रमारे् मनुष्याला आत्मवनग्रहाची अपूर्ण सवय लावनू िेता येऊ शकते आवर् वचकाटॉीने 

त्यात सुधारर्ा आवर् वाढ करता येऊ शकते. अथात ॲवरस्टॉटटॉलने आत्मवनग्रह (Continence) आवर् 
संयम (temperance) ह्यात फरक दाख कववला आहे; कारर् संयम म्हर्जे वाईटॉ वासना आवर् वयसने ह्यावर 
संपूर्णतः ववजय वमळवनू सम्यक् बुस्ध्दच्या अनुर धाने ह र्ारे वतणन. 

 
तेवहा पवरपूर्ण असे वतणन िडून येण्यासाठी ही अपूर्ण सवय आवश्यक वरतीने कारर्ीभतू ह त असते 

आवर् ह्या सवयीच्या आवश्यक धमाचे अन्वषेर् करण्यासाठी आवर् वतच्याशी संबवंधत असर्ाहेया इतर 
ववषयाचें संश धन करण्यासाठी ॲवरस्टॉटटॉलने हे पुस्तक समगिकपत केलेले आहे. 

 
यानंतर ॲवरस्टॉटटॉलने वीरस्रेयीयुक्त सद गुर् आवर् िौयण (brutality) या ववषयाचंी कुठल्या 

ृषष्टीक नातून येथे ओळख क करून वदलेली आहे याचा आपर् श ध िेतला पावहजे. तेवहा ॲवरस्टॉटटॉलने 
त्याच्या रेय त्यावंर इतक्या कळकळीने लादण्याचा प्रयत्न केलेला मुद्दा हा असा आहे : नीवतशास्त्रीय 
तत्त्वज्ानाचा ववषय म्हर्जे मानवी सौख्य तसेच सद गुर् आवर् दुगुणर् (अथात् ज यंत ते मानवाच्या 
आवाक्यात असतात आवर् ज यंत मनुष्याची नैवतक प्रकृती त्याना धारर् करण्यास समथण असते.) सुध्दा 
नीवतशास्त्रीय तत्त्वज्ानाचे ववषय आहेत. परंतु काही वयस्क्त अशाही असतात की, ्याचें स्वभावधमण 
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मानवजावतपेक्षा रेयेष्ठ दजाचे असतात उदा. देवदेवता तसेच सवणसामान्य मतानुसार गंधवण आवर् शूरवीर. 
वशवाय नैसगिकगक दौबणल्यामुळे ककवा आचारभ्रष्ट झाल्यामुळे काही मार्से पशुतुल्य जीवन जगत असतात. 

 
आता देवदेवता, गंधवण या ल काचं्या सद गुर्ाला ॲवरस्टॉटटॉल वीररेयीयुक्त सद गुर् असे नाव देत  

आवर् या भ्रष्ट ल काचं्या दुगुणर्ाला त  पाशवी दुगुणर् असे नाव देत . अथात् यासंबधंीची चचा ॲवरस्टॉटटॉलच्या 
नीवतशास्त्रीय पध्दतीचा एक भाग म्हर्ून ववचारात िेता काम नये, परंतु मानवाच्या नैवतक वतणनाच्या त्याने 
केलेल्या पवरक्षर्ाशी संबंवधत असे चौकस प्रश्न म्हर्ून आवर् मानवी प्रकृवतवर प्रकाशझ त टॉाकर्ारे ववचार 
म्हर्ून ववचारात घ्यायला हरकत नाही. 

 
सटिेवटॉस आवर् त्याच्या वशष्यगर्ानंी नैवतक सद गुर्ाचें शुध्द बौस्ध्दक स्वरूप प्रस्थावपत करण्याचा 

ज  प्रयत्न केला तसेच नीवतशास्त्र या ववषयाचा तंत तंतपर्ा आवर् गवर्तीय असंवदग्धता वसध्द करण्याचा 
ज  प्रयत्न केला आवर् ्यामुळे त्यामधील वस्तुतथ्य आवर् वास्तव िटॉना वनदशणनास आर्ता येऊ शकतील 
त्या तागिककक प्रवियाचंा तंत तंतपर्ा प्रस्थावपत करण्याचा ज  प्रयत्न केला, त्या या त्याचं्या प्रयत्नामुळे 
आत्मवनग्रहाच्या ववषयाशी संबंवधत असा वगेळा प्रश्न उपस्स्थत झाला. त  असा स्वैराचारी मनुष्य 
(incontinent man) हा ज्ानाववरूध्द वतणन करत  का? 

 
वरील वसध्दान्त ॲवरस्टॉटटॉलच्या नीवतशास्त्रीय उपपवत्तच्या सरळ ववरुध्द आहेत आवर् सौख्याचे 

रेयेष्ठत्व आवर् बौस्ध्दक कचतनाने वमळर्ारे समाधान याववषयी अनुमान करताना त  या वसध्दातंाना 
शवेटॉपयंत ववर धच करत . 

 
☐ ☐ ☐ 
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प्रकिि पवहले 
 

आत्मवनग्रह आवि स्िैिाचाि 
(Continence and Incontinence) 

[आता उरलेली चार पुस्तके आचि अगोिरची सहा पुस्तके यामधील संबंध पाहिे सुरवातीला चततके सोपे जािार नाही. सहाव्या पुस्तका्या 
सुुववातीला ॲचरस्टॉटटॉलने असे चशकचवलेच आहे की, नदचतक स गुिां् या पचरपूिसतेसाठी िोन घटॉकाचंी आवश्यकता असते. (१) नीचतसंचवताला 

तंतोतंतपिे चनिसय घेता आले पाचहजेत. (२) आचि भावना आचि वासना त्या्या चनिसया्या आजे्ञत असायला हव्यात. परंतु जरी नदचतक चनिसयान हे 
तंतोतंत बरोबर असायला हवे असले तरी आपली संकल्पशक्ती ही त्या्या चवुवध्ि असते. आता या संघषनमध्ये बुध्चिचा चवजय होऊन 

संकल्पशक्तीला ती जर का वळव ूशकली तर या बाबतीतली नदचतक अवस्था म्हिजे संयम. परंतु या उलटॉ संकल्पशक्तीने बुस्ध्िवर जर का मात 
केली तर स्वदराचार ही चनष्ट्पचत्त होईल. हा अपूिस वकवा अपचरपक्व स गुि चवचारात घेिे आचि नदचतक पचरपूिसते्या चसध्िातंाची चचन करिे हे या 

व्यवहायस चववेचक गं्रथाला चवचारात घेिे आवश्यक होतेच.] 
 

ह्या प्रकििामदये नीविशास्त्रांिील निीन अन्िेषिाचे िेत्र सुचविले आहे. यहिजेच आत्मवनग्रह 
आवि स्िैिाचाि या अिस्था त्यां्या गौि प्रकािांबिोबि (मृदुिा, ऐषािाम, सहनवशलिा( विचािाि 
घेिलेल्या आहेि. या अिस्थांचा सद गुि ककिा दुगुभि यापैकी कुिाशीही संबंध जोडिा येि नाही; ििीपि 
त्या त्याहून एकदम िेगळ्याही नाहीि. िि्या, खाल्या आवि मधल्या नैविक अिस्थांची गिना 
केल्यानंिि ॲविस्टॉटल असे जाहीि कििो की, त्याची अन्िेषिाची पददिी ही इििांप्रमािे त्या 
विषयासंबंधी प्रचवलि मिे गोळा करून त्यासंबंधी प्रनोत्तिे, शंका विचारून आवि त्यािि आिेप घेऊन 
आवि आपल्या छाननी्या पददिीनुसाि ही प्रचवलि मिे असमथभनीय यहिून िद्द करून उिलेला जो भाग 
(residue) िावहल िी त्याची यो यपिे प्रविपावदि अशी उपपवत्त असेल. िेिहा विचािाि घेिल्या जािाऱ्या 
या अिस्थांविषयी िो सहा सिभसामान्य कल्पनांचा उल्लेख कििो. 

 
स्िभािाचे सहा प्रकाि   चचात्मक पददिी   प्रचवलि मिे 
 

आता आपि आपल्या चवषया्या नवीन भागाची [आता उरलेली चार पुस्तके आचि अगोिरची सहा पुस्तके यामधील 
संबधं पाहिे सुरवातीला चततके सोपे जािार नाही. सहाव्या पुस्तका्या सुुववातीला ॲचरस्टॉटटॉलने असे चशकचवलेच आहे की, नदचतक स गुिां् या 
पचरपूिसतेसाठी िोन घटॉकाचंी आवश्यकता असते. (१) नीचतसंचवताला तंतोतंतपिे चनिसय घेता आले पाचहजेत. (२) आचि भावना आचि वासना 
त्या्या चनिसया्या आजे्ञत असायला हव्यात. परंतु जरी नदचतक चनिसयान हे तंतोतंत बरोबर असायला हवे असले तरी आपली संकल्पशक्ती ही 
त्या्या चवुवध्ि असते. आता या संघषनमध्ये बुध्चिचा चवजय होऊन संकल्पशक्तीला ती जर का वळव ूशकली तर या बाबतीतली नदचतक अवस्था 
म्हिजे संयम. परंतु या उलटॉ संकल्पशक्तीने बुस्ध्िवर जर का मात केली तर स्वदराचार ही चनष्ट्पचत्त होईल. हा अपूिस वकवा अपचरपक्व स गुि 
चवचारात घेिे आचि नदचतक पचरपूिसते्या चसध्िातंाची चचन करिे हे या व्यवहायस चववेचक गं्रथाला चवचारात घेिे आवश्यक होतेच.] चचन 
कुवया आचि असे चवधान कुवया की आपल्या नदचतक चाचरत्र्या्या ज्या अवस्थाना आपि नेहमी टॉाळायला 
हव े त्या अवस्था तीन आहेत – िुगुसि, उ्छंृखलपिा आचि पशुतुल्य वतसन. या तीन अवस्थापंदकी िोन 
अवस्थां् या बाबतीत तर चवुवध्ि चचत्तप्रवृचत्त अस्स्तत्वात आहेत हे अगिी स्पष्ट आहे : एकाला आपि स गुि 
म्हितो आचि िुसऱ्याला आत्मचनग्रह. पशुतुल्य वतसना्या चवुवध्िचा गुि म्हिून अचतमानुष 
(Superhuman) स गुि वकवा शौयसशाली वकवा िेवतातुल्य सत्वशीलता असेच म्हििे जास्त योग्य ठरेल. 

 
जसे होमरने हेक्टॉरसंबंधीचे उ गार चप्रयाम्या तोंडी घातले कारि हेक्टॉर हा सवांना मागे 

टॉाकिारा पराक्रमी योध्िा असल्याने तो म्हितो, “तो कुठल्याही मत्यस पुुवषाचा पु्र  न वाटॉता, साक्ात् 
परमेश्वराचा पु्र  असावा असे वाटॉत होते.” [Iliad XXIV.258.] म्हिून लोकानंा जर का असे वाटॉत असेल की, 
सवसश्रेष्ठ स गुिामुंळे मनुष्ट्याचे िेवामध्ये ुवपातंर होते, जर पशुतुल्य वतसना्या चवुवध्िची चचत्तप्रवृचत्त ही 
मानवापेक्ा थोडीतरी असामान्य गुिवत्ता असली पाचहजे हे स्पष्ट होते, कारि ज्याप्रमािे पशूं् या बाबतीत 
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स गुिाचंा वकवा िुगुसिाचंा संबंध येत नाही त्याचप्रमािे िेवां् या बाबतीतसुध्िा स गुिाचंा प्रश्नच उ भवत 
नाही. [१०व्या पुस्तकातील ८ व्या प्रकरिामध्ये असे चिसून येते की िेवाजवळ वचतनशील मनःशक्तीचशवाय िुसरी कुठलीही स गुिी मनःशक्ती 

नसते असे ॲचरस्टॉटटॉलने चसध्ि केलेले आहे.] ईश्वरी स्वशीलता ही स गुिापेक्ाही जास्त उच्च, उनिधत असते आचि 
पशुतुल्य वाईटॉपिा हा िुगुसिापेक्ा वगेळ्या प्रकारचा असतो. आचि ज्याप्रमािे मनुष्ट्याला ‘िदवी व्यस्क्त’ होिे 
अत्यंत िुलसभ असते - (ज्यावळेी स्पाटॉसन्स लोकानंा एखा्य ा व्यस्क्तचे सवोत्कृष्टचरत्या कौतुक करावयाचे 
असे, त्यावळेी ते ‘you mon’s divine’ असा वाक् प्रचार सामान्यतः योचजत असत) त्याचप्रमािे 
मनुष्ट्यजाचतमध्ये पशुतुल्य स्वभावाचा मनुष्ट्य िु्मळ असतो. परंतु रानटॉी जमातीमध्ये खूप वळेा असा मनुष्ट्य 
आढळतो, त्याचप्रमािे एखा्य ा अंगभतू रोगामुळे वकवा इंचद्रय चवकलतेमुळेसुध्िा काही वळेा असा मनुष्ट्य 
चनमनि होऊ शकतो. ‘पशुतुल्य’ ही संज्ञा आपि कधी कधी मानवी िुगुसिाचंा अचतक्रामक अचतरेक [(१) काही 

मािसे जन्मतःच अमानुष असतात, (२) इतराना तसे बनचवले, घडचवले जाते, (३) तर काही मािसे स्वतःला तसे घडवनू घेतात.] करिाऱ्या 
लोकानंा वनिात्मक अशी संज्ञा म्हिून वापरत असतो. 

 
परंतु ह्या पशुतुल्य चचत्तप्रवृचत्तचे स्वुवप आपि नंतर चवचारात घ्यायला हव े आचि िुगुसिाचवषयी 

आपि अगोिर चचन केलेलीच आहे. तथाचप आता आपि स्वदराचार आचि मृिुता आचि जषारामीपिा 
त्याचप्रमािे आत्मचनग्रह आचि सहनशीलता या स्वभावगुिाचंी चचन कुवया. या िोन स्वभावगुिां् या 
वगनपदकी कुठलीही चचत्तप्रवृत्ती–चागंली वकवा वाईटॉ–ही स गुिाशी आचि िुगुसिाशी अनन्य आहे असे 
आपि समजता कामा नये तसेच ती चचत्तप्रवृचत्त त्याहून वगेळ्या प्रकारची आहे असेही आपि समजता कामा 
नये. 

 
तेव्हा या चवषयासंबधंी जी खरी पध्िती आपिास येथे तसेच इतर्र  अनुसरण्याजोगी आहे, ती 

म्हिजे सुुववातीला आपि त्याचवषयीचे वेगवगेळे दृष्टीकोन पुढे माडुंया, त्यानंतर त्यात येिाऱ्या अडचिींचे 
आपि अगोिर वसहावलोकन कुवया आचि शवेटॉी शक्य असण्यास या चवषयासंबधंी्या सवस्या सवस 
मतामंधील सत्यत्व प्रस्थाचपत कुवया वकवा ते शक्य नसल्यास त्या मतापदकी जास्तीत जास्त आचि 
मह्वा्या मतामधील सत्यत्व प्रस्थाचपत करण्याचा प्रयत्न कुवया, कारि अडचिी जर का आपिास 
सोडचवता आल्या आचि प्रचचलत मतां् या खरेपिाचवषयी जर का आपली खा्र ी पटॉली, तर आपिास 
समाधानकारक अनुमानापयंत पोहोचता येईल, असे म्हिायला हव.े [ॲचरस्टॉटटॉल (१ल्या पुस्तकातील ८व्या प्रकरिात) 
प्रचतपािन करतो की, मानवी आचरिाचवषयी जनताजनािसनाची आचि त्वज्ञाचंी मते वस्तुतः खरी असण्याची शक्यता असते. वेगवेगळ्या 
दृचष्टकोनातून जरी ती माडंली गेली असली आचि कधी कधी अस्पष्ट भाषेमध्ये ती जरी साचंगतली गेली असली तरी ती खूप वेळा परस्परचवरोधी 
असल्यासारखी वाटॉतात. तेव्हा त्या मताना स्पष्टपिे पुढे माडंिे हे नीचतशास्त्राचे कतसव्य आहे, तसेच त्या मतामंधील उघड प्रचतषेधाचे परीक्ि करिे 
आचि प्रत्यक्ात एकमेकाचें खंडन करिाऱ्या त्यामधील भागानंा काढून टॉाकिे आचि सत्यत्वाचा सवससाधारि अवशेष उघडकीस आििे हे 
नीचतशास्त्राचे कतसव्य आहे.] 

 
आता सध्याची प्रचचलत मते पुढीलप्रमािे आहेत : १. आत्मचनग्रह आचि सहनशीलता ह्या चागंल्या 

आचि वाखािण्याजोग्या चचत्तप्रवृचत्त आहेत, स्वदराचार आचि नरमाईची वृचत्त या वाईटॉ आचि िोषास्पि 
चचत्तप्रवृत्चत आहेत. 

 
२. आत्मचनग्रही मनुष्ट्य हा त्या्या अनुगिना्या िलचनष्ट्पचत्तला चचकटूॉन राहतो,  स्वदराचारी 

मनुष्ट्य हा आपले स्वतःचे अनुमान वज्यस करण्यास मागेपुढे पाहत नाही. 
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३. स्वदराचारी मनुष्ट्याला आपि करत असलेली कृत्ये ही कुकमे आहेत हे ठाऊक असते, तरीसुध्िा 
वासनां् या अंमलाखाली तो ती कृत्ये करून जातो, परंतु आत्मचनग्रही मनुष्ट्य हा आपल्या वासनाचें 
कोडकौतुक पुरचविे म्हिजे पाप होय, असे मानत असल्यामुळे तो त्वतःच ती कृत्ये करण्याचे टॉाळतो. 

 
४. संयमी मनुष्ट्य हा नेहमी आत्मचनग्रही आचि सहनशीलतेचा पुतळा असतो. परंतु आत्मचनग्रही 

मनुष्ट्य हा नेहमी संयमी असतो हे काहीजि नाकारतात तरीसुध्िा इतर काहीजि मा्र  ते मान्य करतात. 
पचहलेजि स्वे्छाचारामध्ये आचि असंयमामध्ये भेि करतात आचि िुसरे इतरजि हे त्यामध्ये भेि करत 
नसल्यामुळे असंयमी मनुष्ट्याला ते स्वे् छाचारी मनुष्ट्य समजतात आचि स्वे् छाचारी मनुष्ट्याला असंयमी 
समजतात. 

 
५. कधी कधी असे म्हटॉले जाते की, िूरिशी मनुष्ट्य हा स्वे् छाचारी असिे शक्य नाही, तर कधी 

कधी असे म्हटॉले जाते की, काही िूरिशी आचि हुशार मािसेसुध्िा स्वे् छाचारी असतात. 
 
६. चशवाय मािसाना क्रोध आला असताना आचि मानसन्मान आचि िायिा ह्या गोष्टींचा पाठपुरावा 

करण्या्या बाबतीत स्वे् छाचारी ठरचवले जाते. तंव्हा प्रचचलत मते वकवा सवससाधारि कल्पना ह्या अशा 
आहेत. 

 
☐ ☐ ☐ 



 

विषयानुक्रमविका 

प्रकिि दुसिे 
 

ह्या प्रचवलि मिांमदये असलेली विसगंिी   
 

ह्या प्रकििामदये िि वदलेल्या प्रचवलि मिांमदये काढिा येऊ शकिाऱ्या दोषांचे ककिा अडचिींचे 
वनिेदन केलेले आहे. 
 

आता ह्या वरील कल्पनामध्ये चनमनि झालेल्या अडचिी ह्या पुढीलप्रमािे आहेत. चतसरे मत आपि 
पचहल्यािंा चवचारात घेऊया. (३) आपि जे काही करत आहोत ते चुकीचे करत आहोत ह्याची तंतोतंत 
जािीव एखा्य ा मनुष्ट्याला असताना त्या्या हातून स्वदराचाराचे वतसन कसे होऊ शकेल? काही मािसे असे 
म्हितात की, जेव्हा मनुष्ट्याला आपि करत असलेले कृत्य चुकीचे आहे हे संपूिसतः ठाऊक असते तेव्हा ते 
कृत्य तो करू शकत नाही; कारि सटके्रचटॉसने [ॲचरस्टॉटटॉल त्या्या मॅग्नामोरॅचलया या गं्रथात म्हितो, की सटके्रचटॉस्या मते 
कुठलाही मनुष्ट्य अचनष्टाची चनवड ते अचनष्ट आहे हे माचहत असताना आपिहून करिार नाही, परंतु स्वदराचारी मनुष्ट्य वासनां् या अंमलाखाली असे 
करताना आढळतो. म्हिून त्याला असे वाटॉले की स्वदराचार ह्या नावाची चीजच अस्स्तत्वात नाही. सटके्रचटॉसचा चसध्िान्त हा - (१) मानवाचा 
नदस्गक कल आचि ओढा हा स गुिाकंडेच असतो म्हिून त्याने जर का िुगुसिी कृत्य केलेच तर ते अनदस््छकचरत्या वकवा अज्ञानाने केले 
असण्याची शक्यता असते-ह्या त्या्या चवश्वासातून प्रथम उत्पनिध झाला. (२) िुसरे म्हिजे त्या्या चसध्िान्तावुवन होिारे आ्य  तत्वाचें ज्ञान आचि 
नीचतमते्त्या चनयमाचें ज्ञान हे गचितशास्त्रा्या चनयमाइतके अचूक आचि चनचित होते.] म्हटॉल्याप्रमािे एखा्य ा मनुष्ट्याला 
खरोखरचे ज्ञान असताना िुसऱ्या कुठल्यातरी गोष्टीने त्याला वशीकृत करिे आचि “िरिरटॉवत 
चाललेल्या एखा्य ा गुलामासारखी त्याची स्स्थती होिे” हे चकती चवचच्र  वाटॉते [प्लेटॉो्या ‘Protagoras’ मधील 

अवतरि.] वास्तचवकतः सटके्रचटॉसने ह्या दृष्टीकोनाला [म्हिजेच मनुष्ट्याला योग्य काय आहे ह्याचे ज्ञान असतानासुध्िा तो अयोग्य 

कृत्ये करतो ह्या दृष्टीकोनाला] संपूिसतः चवरोध िशसचवला होता. त्या्या मते स्वदराचार ह्या नावाची चीजच 
अस्स्तत्वात नव्हती; त्याचे चवधान असे होते की, कुठल्याही मनुष्ट्याला आपि काय करत आहोत ह्याची स्पष्ट 
कल्पना असेल तर जे काही सवोत्कृष्ट आहे त्याचवुवध्ि त्याचे वतसन होिे शक्य नाही आचि चुकीचे कृत्य हे 
केवळ अज्ञानाने त्या्या हातून घडत असते. आता ह्या उपपचत्तमध्ये आचि प्रत्यक् वस्तुस्स्थतीमध्ये खूपच 
तिावत आहे आचि म्हिून आपिास ह्याबाबतीतल्या मानचसक अवस्थेचे खूपच जवळून अन्वेषि करायला 
हव.े आत्मचनग्रहाची उिीव जर का अज्ञानाने चनमनि झाली असेल तर ते अज्ञान कुठल्या प्रकारचे आहे 
ह्याचा आपि शोध घेतला पाचहजे; कारि आत्मचनग्रहा्या बाबतीत उिा पडलेला मनुष्ट्य वासनां् या 
प्रभावाला बळी पडण्या अगोिर स्वतः्या कृत्याचवषयी अज्ञानी नसतो परंतु काही चवचारवतं ह्या 
सटके्रचटॉस्या उपपचत्तमध्ये थोडासा िेरबिल करून चतचा स्वीकार करतात. ते चवचारवंत यथाथस ज्ञानाहून 
िुसरी कुठलीही गोष्ट समथस नाही हे मान्य करतात; परंतु कुठलाही मनुष्ट्य त्याला वाटॉत असलेल्या 
सवोत्कृष्ट गोष्टीं्या चवुवध्ि कधीही वतसन करिार नाही हे मा्र  त्या चवचारवतंाना मान्य नाही; म्हिून ते असे 
प्रचतपािन करतात की स्वदराचारी मनुष्ट्य जेव्हा सुखा्या प्रलोभनाला बळी पडतो तेव्हा त्या्या जवळ नसून 
केवळ स्वीकृत कल्पना (belief) असते. परंतु प्रत्यक्ात त्यां् याजवळ जर का ज्ञान नसून केवळ स्वीकृत 
कल्पना असली आचि त्या्या इ्छाना प्रचतरोध करिारी प्रबळ श्रध्िा नसून केवळ एक कमकुवत चवश्वास 
वकवा चनिसयशस्क्त असली (म्हिजेच मनुष्ट्या्या मनात एखा्य ा गोष्टीचवषयी शकंा चनमनि झालेली 
असताना त्याचे मन जसे िुहेरी झालेले असते तसे) तर स्वतः्या प्रबळ इ्छेचवुवध्ि आपल्या अचभप्रायाशंी 
वकवा मताशंी एकचनष्ठ न राहािाऱ्या मनुष्ट्याला आपि क्मा करतो. परंतु पापाला तसेच कुठल्याही 
प्रकार्या िोषास्पि िुगुसिाला आपि क्मा करत नाही. 
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(५) आता आपि िूरिशी मनुष्ट्या्या आत्मचनग्रहाब्दललचा मु्दला ध्यानात घेऊया. आता ज्यावळेी 
इ्छा आचि िूरि्शत्व ह्यामध्ये चवरोध प्रचतरोध चनमनि होतो त्यावळेी िबनू जािाऱ्या मनुष्ट्याला आपि िोष 
िेतो का? कारि िूरि्शत्व हे अत्यंत प्रबळ असते. परंतु हे अगिी चवचच्र  वाटॉते कारि त्याचा अथस असा 
होतो की तोच मनुष्ट्य एकाच वळेी िूरिशी आचि स्वे् छाचारी असू शकतो. तरीसुध्िा िूरिशी मनुष्ट्य हा 
आपखुषीने अत्यंत नीच अशी कृत्ये करण्यास समथस असतो असे प्रचतपािन कुिीही केलेले आढळत नाही. 
चशवाय आपि अगोिर असे िशसचवले [पहा पुस्तक ६वे प्रकरि ७वे आचि १२व.े] आहे की, िूरिशी मनुष्ट्याचे िूरि्शत्व 
हे त्या्या कृत्यामंध्येच व्यक्त होत असते (कारि त्याचा संबधं अंचतम चवशषे गोष्टीशी येत असतो) आचि 
इतर स गुिाचें धारिसुध्िा ते ग्भत करते. 

 
(४) चशवाय आत्मचनग्रह हा जर का प्रबळ आचि वाईटॉ कामना ग्भत करत असेल तर संयमी 

मनुष्ट्य आत्मचनग्रही असू शकिार नाही आचि आत्मचनग्रही मनुष्ट्य संयमी असू शकिार नाही कारि संयमी 
मनुष्ट्याजवळ अचतरेकी आचि वाईटॉ इ्छा नसतात. परंतु आत्मचनग्रही मनुष्ट्याजवळ प्रबळ आचि वाईटॉ 
इ्छा खचचतपिे असतातच; कारि मनुष्ट्या्या इ्छा, कामना ह्या जरी चागंल्या असल्या तरी त्याचें पालन 
करण्यास प्रचतबधं करिारी त्याची चचत्तप्रवृचत्त ही वाईटॉ असते, म्हिून आत्मचनग्रह हा नेहमीच काही 
चागंला नसतो आचि यिाकिाचचत् त्या मनुष्ट्या्या कामना हा अचनष्ट नसून िुबसल असल्या तर त्याचंा 
प्रचतबधं करण्यात कसलाही गवस करण्यासारखा मोठेपिा नाही आचि त्या इ्छा जर का अचनष्ट आचि िुबसल 
असल्या तर त्यात चवशषे चमत्काचरक असेही काही नाही. 

 
(१, २) आता १ला आचि २रा दृष्टीकोन चवचारात घेता-आत्मचनग्रह हा जर का मनुष्ट्याला त्या्या 

सवस मतां् या बाबतीत चनिल (steadfast) करून टॉाकत असेल म्हिजेच त्या्या चुकी्या मतानासुध्िा 
चचकटूॉन राहाण्यास तो जर का त्याला समथस करत असेल तर मा्र  आत्मचनग्रह िारच वाईटॉ आहे ह्यात 
शकंा नाही. तसेच स्वे् छाचार हा जर का मनुष्ट्याला त्या्या कुठल्याही मताचा त्याग करण्यास समथस करत 
असेल तर काही बाबतीत स्वे् छाचार हा चागंलाही असू शकेल. ह्याचे उत्कृष्ट उिाहरि म्हिजे 
सटिोकल्स्या चिलोक्टेॉटॉसमधील चनओटोलोलेमसचे वतसन! ऑचडससने त्याचे मन वळवनू स्वीकार 
करायला लावलेल्या चनिसयाचा चनओटोलोलेमस त्याग करतो, कारि त्यामुळे खोटेॉ बोलण्याचे िुःख त्याला 
होिार असते. तेव्हा ह्याबाबतीतली त्याची चंचलवृचत्त वाखािण्याजोगी आहे. 

 
(१, ३) आता १ला आचि ३रा दृचष्टकोन चवचारात घेता–सोिीस्टॉां् या युस्क्तवािामुळे अडचि 

चनमनि झालेली आहे. स्वतः्या हुशारीची छाप लोकावर पाडण्याकचरता सोिीस्टॉ हे त्यां् या प्रचतस्पध्यांना 
चवरोधाभासा्या सापळ्यात पकडण्याचा प्रयत्न करतात आचि त्यात जेव्हा त्याना यश येते तेव्हा त्यातून 
चनष्ट्पनिध झालेली युस्क्तवािाचंी शृखंला जकिाऱ्याला कोड्यात टॉाकते त्याचे मन स्स्थर राहण्यास राजी 
नसल्यामुळे ते चनगडबध्ि होऊन जाते कारि जे काही अनुमान काढलेले असते त्याला ते मान्यता िेऊ 
शकत नाही आचि त्या युस्क्तवािामधील िोष काढू न शकल्यामुळे ते पुढेही जाऊ शकत नाही. आता त्याचंा 
एक युस्क्तवाि असे चसध्ि करतो की, मुखसपिा आचि स्वदराचार याचंी जोड असिे म्हिजे एक स गुिच 
आहे. त्याचंा तो युस्क्तवाि पुढीलप्रमािे आहे :– एखािा मनुष्ट्य जर का मूखस आचि स्वदराचारी असेल तर 
त्या्या त्या स्वदराचारामुळे त्याला ज्या गोष्टी करिे आवश्यक आहे असे वाटॉते त्या न करता त्या चवुवध्ि्या 
गोष्टी जो करतो; परंतु त्याला चागंल्या गोष्टी वाईटॉ आहेत [कारि तो मूखस असतो.] असे वाटॉत असते आचि 
म्हिून त्या गोष्टी आपि करता कामा नयेत असे त्याला वाटॉत असते;  त्यामुळे तो वाईटॉ गोष्टी न करता 
चागंल्याच गोष्टी करेल. 
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(२, ४) २रा आचि ४था दृचष्टकोन चवचारात घेता आिखी एक सोचिस्टॉाचंा युस्क्तवाि माडंता येऊ 
शकेल. आता जो मनुष्ट्य स्वतः्या पसंतीने आचि चनिसय घेऊन एखािी सुखिायक गोष्ट करतो वकवा ती 
गोष्ट चमळचवण्याचा प्रयत्न करतो, तो िुसऱ्या एखा्य ा अनुगिन न करता केवळ स्वे् छाचाराने तशीच गोष्ट 
करिाऱ्या मनुष्ट्याहून जास्त चागंला असतो कारि पचहल्या प्रकार्या मनुष्ट्यामध्ये सुधारिा घडवनू आििे 
जास्त सोपे असते, म्हिून त्या्या चनिसयामध्ये बिल करण्यासाठी त्याचे मन वळचवता येऊ शकते. म्हिून 
स्वदराचारी मनुष्ट्या्या पचरस्स्थतीला पुढील म्हि लागू पडते :– “जेव्हा पािीच गळ्यामध्ये अडकलेले आहे 
तेव्हा ते पािी घालचवण्यासाठी आपि िुसरे काय बरे चपऊ शकिार?” [अशा युस्क्तवािाला ही म्हि पुढीलप्रमािे लागू 
होऊ शकेल. आपल्या घशात काही अडकले असता ते साि करण्यासाठी पािी हा अगिी उत्तम उपाय आहे; परंतु ते पािीच जर का आपल्या 
घशात अडकून पडलेले आहे, तर ते घालचवण्यासाठी िुसरा चागंला उपाय कुठला? म्हिून वाईटॉ गोष्टींवर उत्तम उपाय म्हिजे आपली 
स स चववेक बुध्िी परंतु स्वदराचारी मनुष्ट्य आपल्या स स चववेक बुध्िीला न जुमानता वतसन करत असतो. तेव्हा त्या्याजवळ उपाय आहे, परंतु 
त्याचा त्याला काही िायिा नाही. मग ह्यापेक्ा अचधक काय बरे करिार?] कारि तो जे काही करत आहे ते योग्य करत आहे 
अशी त्याची खा्र ी पटॉलेली असेल तर त्या्या त्या चवश्वासामध्ये बिल घडून आल्यास तो ते कृत्य 
करण्याचे सोडून िेईल, परंतु आपि एखािी गोष्ट करिे अत्यंत आवश्यक आहे अशी त्याची खा्र ी पटॉलेली 
असतानासुध्िा तो िुसरी गोष्ट करून जातो त्याला काय करिार? 

 
(६) एखा्य ा गोष्टीचवषयी जर का मनुष्ट्याला आत्मचनग्रह आचि स्वद्छाचार व्यक्त करता येत असेल 

तर एखा्य ाला िक्त स्वे् छाचारी म्हटॉले असता त्याचा अथस काय होतो? कुठल्याही एका मनुष्ट्यामध्ये 
स्वे् छाचाराचे सवस चनरचनराळे प्रकार एकच्र त झालेले चिसण्यात येत नाहीत तरीसुध्िा काही मािसाना 
आपि िक्त ‘स्वे् छाचारी’ मािसे असे म्हितो. 

 
तेव्हा साधारितः ह्या सहा दृचष्टकोनां् या चचेमधून अशा अडचिी चनमनि झालेल्या आहेत. म्हिून 

त्यामधील काही परस्परचवरोधी मु्ेदल आपल्या चचेमधून काढून टॉाकायला हवेत आचि उरलेला भाग तसाच 
ठेविे आवश्यक आहे; कारि अडचिींचे चनरसन करिे म्हिजे आपल्या प्रश्नाचे उत्तर शोधून काढिे होय. 

 
☐ ☐ ☐ 
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प्रकिि विसिे 
 

समस्येचे वनिसन   स्िैिाचािी मनुष्ट्य कुठल्या अथाने ्ानाविरुदद (विचािांविरुदद( ििभन कििो? 
 

ह्या प्रकििामदये काही इिि मुदे्द चचेला घेिलेले आहेि. 
 

तेव्हा आपिास पुढील मु्ेदल चवचारात घ्यायला हवते. 
 
(१) मािसे जेव्हा नदचतक िुबसलता वकवा स्वदराचार िशसचवतात तेव्हा त्याना आपल्या चुकी्या 

कृत्याब्दललची जािीव असते का नसते आचि जर का त्याना जािीव असले तर कुठल्या अथनने असते? 
 
(२) कुठल्या प्रकार्या चवषयाशंी आत्मचनग्रही आचि स्वदराचारी मािसाचंा संबधं येत असतो? 

म्हिजेच मला असे म्हिावयाचे आहे की त्याचंा संबधं सवस प्रकार्या सुखाशंी आचि िुःखाशी येतो का 
त्यापदकी काही चववचक्त प्रकार्या सुखिुःखाशंी येतो? 

 
(३) आत्मचनग्रह म्हिजेच सहनशीलता असते का? का आत्मचनग्रह त्याहूनही वेगळा असतो? 
 
(४) ह्या चवषयाशी संबधं असिारे इतर प्रश्न :– 
 
आता आपि आपल्या अन्वेषिाची सुुववात पुढील प्रश्नाने कुवया. आत्मचनग्रही आचि स्वदराचारी 

मािसामधील व्यावतसन (differentia) हे त्यां् या वदयस्क्तक चवषयामुळे आहे का त्यां् या चचत्तप्रवृचत्तमुळे 
चनमनि झालेले आहे? म्हिजेच मला असे म्हिावयाचे आहे की, एखा्य ा मनुष्ट्याला जे स्वदराचारी असे 
म्हटॉले जाते ते केवळ काही चववचक्त गोष्टीं्या बाबतीत त्याला स्वतःवर ताबा ठेवता न आल्यामुळे म्हटॉले 
जाते का बहुधा त्याची त्याचवषयीची तशी चववचक्त चचत्तप्रवृचत्त असल्यामुळे म्हटॉले जाते का ह्या िोन्ही 
कारिामुळे त्याला तसे म्हटॉले जाते. िुसरा प्रश्न असा आहे की, प्रत्येक गोष्टी्या संबधंात आत्मचनग्रह 
आचि स्वदराचार प्रकटॉ होतो का होत नाही? िुसरी कुठलीही योग्यता वकवा गुि चसध्ि न करता जेव्हा 
मनुष्ट्याला िक्त स्वदराचारी म्हटॉले जाते तेव्हा तो सवस गोष्टीं्या बाबतीत स्वदराचारी असतो असा त्याचा अथस 
नव्हे, परंतु ज्या गोष्टीं्या बाबतीत तो असंयम प्रकटॉ करतो त्याच गोष्टीं्या बाबतीत त्याला स्वदराचारी 
म्हटॉले जाऊ शकते. तसेच त्या गोष्टींशी त्याचा संबंध असतो असाही त्याचा अथस होत नाही, (कारि मग 
त्याबाबतीत स्वदराचार आचि असंयम ही एकच गोष्ट असते असे म्हिाव ेलागेल) परंतु एका चवचशष्ट तऱ्हेने 
त्याचा त्या गोष्टींशी संबंध येत असतो. असंयमी मनुष्ट्य हा स्वतः्या वासनाचें कोडकौतुक स्वतः्या पसंतीने 
करत असतो त्याक्िी त्यापासून चमळिाऱ्या सुखाचा पाठपुरावा करिे योग्य आहे ह्यावर त्याची चनतातं 
श्रध्िा असते; परंतु असंयमी मनुष्ट्य तसा चवचार करत नाही तरीसुध्िा तो अगिी तशाच सुखाचा पाठपुरावा 
मा्र  करतो. 

 
१. आता स्वदराचारी मनुष्ट्य प्रत्यक्ात वागताना ज्ञानाचवुवध्ि न वागता खऱ्या मता्या चवुवध्ि वागत 

असतो ही सूचना आपल्या युस्क्तवािासाठी मह्वाची नाही. काही मािसे आपल्या मताचें चनिसयन अगिी 
चनियपूवसक करत असतात आचि त्याना ते चवधायक ज्ञान असे समजत असतात. तेव्हा कमकुवत 
चवश्वासामुळे जी मािसे योग्य गोष्टीचवषयी्या त्यां् या स्वतः्या संकल्पनेचवुवध्ि वतसन करतात त्या 
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मािसाजंवळ ज्ञान असण्याजवजी त्याचवषयीचे मत असते असे जर का आपि म्हटॉले तर ह्याबाबतीत 
प्रत्यक्ात ज्ञानामध्ये आचि मतामध्ये िरक आढळून येिार नाही; कारि इतर मािसाचंी प्रत्यक्ात स्वतः्या 
ज्ञानाब्दलल जशी पक्की खा्र ी पटॉलेली असते तशीच काही मािसाचंी आपल्या मताब्दलल चनःशकंपिे खा्र ी 
पटॉलेली असते. हेरॅक्लायटॉसने. [येथे सामान्यतः हेरॅक्लायटॉस्या चशकविुकीमधून येिारी स्वमताग्रही मते यां् या संिभस असावा. 
हेरॅक्लायटॉसने असे म्हटॉले होते की, त्याचे चसध्िातं हे ज्ञानावर आधाचरत नसून मतावर आधाचरत आहेत तरीसुध्िा त्याने त्याचंा पुरस्कार केला 
आचि ज्या त्वज्ञांचे चसध्िातं ज्ञानावर आधाचरत होत त्या त्वज्ञासंारखी त्याचंी स्वतः्या चसध्िातंा्या सत्यतेवर चनतातं श्रध्िा होती.] हे 
चसध्ि केलेले आहे. परंतु ‘ज्ञान’ वकवा ‘माहीत असिे’ हा शध ि िोन अथननी वापरला जातो. एखा्य ा 
मनुष्ट्याला ज्ञान असते, परंतु तो त्याचा उपयोग करून घेत नाही तेव्हा ह्या मनुष्ट्याला जसे ज्ञान आहे असे 
म्हितात, तसेच स्वतः्या ज्ञानाचा प्रत्यक्ात उपयोग करून घेिाऱ्या मािसालासुध्िा ज्ञान आहे असे 
म्हटॉले जाते. आता एखािी गोष्ट वाईटॉ आहे हे माहीत असूनसुध्िा एखािा मनुष्ट्य ती वाईटॉ गोष्ट करतो तेव्हा 
ते त्याचे ज्ञान गुप्त वकवा अधस जागृत अवस्थेमध्ये असते वकवा जागृत अवस्थेमध्ये ते ज्ञान त्या्या मनात 
असूनसुध्िा तो ती वाईटॉ गोष्ट करतो. ह्या िोन्ही अवस्थामध्ये िरक आहे. आता िुसरी अवस्था 
आियसजनक आहे. परंतु एखािा मनुष्ट्य एखा्य ा क्िी स्वतः्या ज्ञानाचवषयी जागृत वकवा सावध नसेल तर 
त्याला एखािी गोष्ट वाईटॉ आहे हे माहीत असूनसुध्िा ती गोष्ट त्याने केली तर त्यात कसलेही आियस नाही. 

 
२. आचरिा्या चवषयासंबंधी्या ता्कक अनुमानामध्ये िोन प्रकारची आधारचवधाने उपयोगात 

आिली जातात. [व्यावहाचरक संचवधानाचे (practical syllogism) ज्येष्ठ आधारचवधान हे सावसच्र क असते हा सामान्य चनयम झाला. कचनष्ठ 
आधारचवधान हे चवशषे चवधान असते. आपल्या हातात असलेल्या बाबीला हा चनयम लाग ूआहे. पुढील वाक्य असे िशसचवत की, हा चनयम लावताना 
प्रत्यक्ात िोन संचवधानाची आवश्यकता आहे. पचहल्यामध्ये, ज्येष्ठ आधारचवधानाचे व्यस्क्तचनष्ठ पि हे त्या संबंचधत असलेल्या चवचशष्ट 
मनुष्ट्याचवषयी्या कचनष्ठ आधारचवधानामध्ये चवधेय केले जाते. (उिा. सुके अनिध हे सवस मािसाकंचरता चागंले आहे : मी मनुष्ट्य आहे, म्हिून सुके अनिध 
हे माझ्याकचरता चागंले आहे), िुसऱ्या संचवधानामध्ये िुसरे सावसच्र क पि हे तो मनुष्ट्य ज्या गोष्टीचवषयी चवचाराचवमशस करत असतो त्या चवचशष्ट 
गोष्टी्या कचनष्ठ आधारचवधानामध्ये चवधेय केले जाते. (उिा. सुके अन्य माझ्याकचरता चागंले आहे. हा चशळा पाव सुके अनिध आहे म्हिून हा चशळा 
पाव माझ्याकचरता चागंला आहे) तेव्हा िुसऱ्या संचवधानातील कचनष्ठ चवधान, म्हिजे सवससामान्य चनयमाचे उपयोजन हे त्या मनुष्ट्याला न करता 
चवचारात घेतलेल्या गोष्टीला केलेले आहे असे आहे की, स्वदराचारी मनुष्ट्याला त्याक्िी जािीव नसते वकवा तो त्याचा चवचार करत नाही. 

 
मुळ पुस्तकातील उिाहरि जरासे गोंधळात टॉाकते कारि त्या लेखकाने आिखी एक कचनष्ठ आधारचवधान जोडलेले आहे. “वकवा ते चवचशष्ट 
प्रकारचे अनिध (उिा. चशळा पाव) सुके आहे” याजवजी हे (चशळा पाव) सुके अनिध आहे एवढे म्हटॉले असतेतरी पुरेसे होते.] (जेष्ठ आधार 
चवधानासाठी सावसच्र क चवधान आचि कचनष्ठ आधार चवधानासाठी चवचशष्ट चवधान) आता जो मनुष्ट्य  
ज्ञानाचवुवध्ि वतसन करतो त्याला ही िोन्ही आधारचवधाने चागंली माहीत असू शकतील, तरीसुध्िा तो त्याचे 
सावसच्र क वकवा ज्येष्ठ आधाराचवधानाचे ज्ञान आचरिात आिेल आचि चवचशष्ट वकवा कचनष्ठ आधार 
चवज्ञानाचे ज्ञान आचरिात आििार नाही; कारि कृत्याचंा संबंध चवचशष्ट गोष्टींशी येत असतो. चशवाय 
सावसच्र क पिाचवषयी सुध्िा वगेवगेळे प्रकार आढळून येतात. एक सावसच्र क पि स्वतः मनुष्ट्याचवषयी चवधेय 
केले जाते तर िुसरे गोष्टीचवषयी चवधेय केले जाते. उिा. (१) ‘कोरडे अनिध प्रत्येक मनुष्ट्याला चहतकारक 
असते’ आचि (२) तो स्वतः मनुष्ट्य आहे  ह्याचे त्याला ज्ञान असू शकेल आचि त्या ज्ञानाचवषयी तो जागृत 
असू शकेल वकवा अमक्या प्रकारचे अनिध कोरडे आहे ह्याचेही त्याला ज्ञान असू शकेल. परंतु “आपल्या 
ताटॉातील चवचशष्ट अनिध हे तशा प्रकारचे आहे” ह्याचे त्याला ज्ञान नसेल वकवा तो त्या ज्ञानावरहुकूम 
वागण्यास तयार नसेल. आता ह्या ज्ञान करून घेण्या्या िोन तऱ्हामंध्ये असलेल्या चभनिधतेमुळे प्रचडं िरक 
पडू शकेल. तेव्हा स्वे् छाचारी मनुष्ट्याला एका तऱ्हेचे ज्ञान असेल तर त्यात चवचच्र  असे काही नाही, परंतु 
त्याला िुसऱ्या तऱ्हेचे ज्ञान असेल तर मा्र  आियस आहे. 

 
३. चशवाय वर च्चलेल्या ज्ञाना्या प्रकाराहून वगेळ्या तऱ्हेने ज्ञान मािसाना असू शकते. प्रत्यक् 

आचि सुप्त (actual & potential) ज्ञानामधील चभनिधता आपि जािून घेतलीच आहे, कारि ज्ञान 
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असूनसुध्िा त्याचा वापर न करिाऱ्या अवस्थेमध्येसुध्िा आपिास चभनिधता आढळून येते. मनुष्ट्याला एका 
अथी ज्ञान असू शकते तसेच नसूही शकते.–उिा. जेव्हा तो झोपलेला असतो वकवा वडेा्या अवस्थेत 
असतो वकवा मािक पिाथन्या अंमलाखाली असतो. [त्याला जरी त्या कृत्या्या गुिावगुिाचें ज्ञान असते तरी या चववचक्त 

अवस्थेत ते ज्ञान प्रत्यक्ात नसते तर सुप्तावस्थेत असते.] परंतु मनोचवकारां् या (passion) अंमलाखाली वतसन करिारी 
मािसे अशाच अवस्थेमध्ये असतात. कारि क्रोध, कामवासना आचि काही इतर चववचक्त मनोचवकार 
प्रत्यक्ात आपल्या शारीचरक अवस्थेमध्ये बिल घडवनू आित असतात आचि काही बाबतीत तर अशा 
मनोचवकारामुंळे मनुष्ट्य वेडासुध्िा होऊ शकतो म्हिून स्वदराचारी मािसाना चनद्रावश, वडे्या वकवा िारूड्या 
मािसाप्रमािे ज्ञान असते असे आपि म्हटॉले पाचहजे हे तर स्पष्टच झालेले आहे, त्यानी जरी आपिास ज्ञान 
आहे [येथे िुबळी इ्छाशस्क्त असिाऱ्या परंतु प्रलोभनाला बळी पडण्या्या जन क्िी मोठमोठाली नदचतक सुभाचषते वापरून मोठा आव आििाऱ्या 
मािसाचंा संिभस घेतलेला आहे. स्वदराचारी मािसाची स्स्थती काहीशी अशीच असते असा मनुष्ट्य नीचतपाठ मोठ्या शहािपिाने िेत असतो, त्याला 
हे ज्ञान असते परंतु प्रत्यक् कृती्या वेळी त्याला त्याची आठवि राहत नाही.] अशी भाषा वापरली तरी त्याना ज्ञान असते याचा 
पुरावा नसतो. वर म्हटॉलेल्या अवस्थामंधील [म्हिजे चनद्रावश वकवा प्यालेल्या अवस्थेमधील मािसे ॲचटॉक कटमेडीमधील एका 

चविुषकाने प्यालेल्या अवस्थेत एम्पेडोकल्सची नदचतक सुभाचषते म्हटॉली होती.] मािसे भचूमतीशास्त्रातंील चवधाने आचि 
एम्पेडोकल्सची सुभाचषते पुन्हा पुन्हा म्हित राहतात. नुकत्याच एखा्य ा चवषया्या अयायासाला सुुववात 
केलेल्या चव्य ार्थसयानंा त्या चवषयामधील समीकरिाचंा अथस माहीत नसलातरी ती समीकरिे घोकण्याचा, 
माडंण्याचा त्याचंा अट्टहास चाललेलाच असतो, कारि ज्ञान हे मंिूमध्ये मुरिे आवश्यक असते आचि 
नेमका यालाच वेळ लागतो. म्हिून स्वदराचारी मािसे ही नटॉाप्रमािेच बोलत असतात असे प्रचतपािन 
आपि केले पाचहजे. 

 
४. चशवाय एखािा मनुष्ट्य स्वदराचाराचे कारि शास्त्रीय पध्ितीने [ह्याबाबतीत मानसशास्त्रीय पध्ितीने शध िशः 

‘त्याचे स्वुवप तपासून’.] सुध्िा अयायासिे शक्य आहे. याप्रमािे व्यावहाचरक संचवधानामध्ये ज्येष्ठ आधारचवधान हे 
मत (opinion) असते आचि कचनष्ठ आधारचवधानाचा संबधं इंचद्रयसंविेनाचा चवषय असिाऱ्या चवचशष्ट 
गोष्टींशी येत असतो. आता जेव्हा िोन्ही आधारचवधानाचंा संयोग केला जातो तेव्हा ताच्वक युक्तीवािामधून 
मान्य करावेच लागते तसे व्यावहाचरक आधारचवधानामध्ये सुध्िा ताबडतोब आपिास तसे करिे भाग पडते. 
उिा. समजा आपल्याजवळ पुढील आधारचवधाने आहेत, “सवस गोड पिाथांची चव घेतलीच पाचहजे” आचि 
“माझ्यासमोर असलेला हा पिाथस गोड आहे–एक चवचशष्ट वास्तव घटॉना– तंव्हा आपिास शक्य असल्यास 
आचि कुिी प्रचतबधं न केल्यास आपि त्या पिाथनची चव ताबडतोब घेतल्याचशवाय राहिार नाही, म्हिून 
एकापक्ी जेव्हा त्या पिाथनची चव घेण्यास मना करिारे एक सावसच्र क चनिसयन आपल्या मनात असते आचि 
अन्यपक्ी” “सवस गोड पिाथस सुखिायक असतात” हे िुसरे सावसच्र क चनिसयन असते आचि “आपल्यासमोर 
असलेला पिाथस गोड” हे कचनष्ठ आधारचवधान असते (आचि हेच कचनष्ठ आधारचवधान सक्रीय आहे) 
त्यावळेी जर का आपली इ्छा प्रज्वलीत झालेली असेलतर पचहले सावसच्र क चवधान जरी “आपिास तो 
पिाथस खायचा टॉाळा” असे म्हित असले तरी आपल्या इ्छेमुळे तो पिाथस खािे आपिास भाग पडते. 
(कारि इ्छेमुळे तर आपल्या शरीरातील वगेवगेळे भाग गचतमय होऊ शकतात) म्हिून यावरून असे स्पष्ट 
होते की आत्मचनग्रहा्या बाबतीत जेव्हा मािसे उिी पडतात तेव्हा ती स्वे् छाचारी मािसे एका अथी 
एखा्य ा त्वा्या वकवा मता्या अंमलाखाली कृत्ये करत असतात; परंतु हे त्व म्हिजे स्वयमेवत्व 
नसून केवळ सम्यक् त्वाशी योगायोगाने वकवा यादृस््छकचरत्या चवरोध िशसचविारे त्व असते. (कारि 
प्रत्यक्ात मताशी चवरोध िशसचवला न जाता इ्छेशी िशसचवला जात असतो.) म्हिून जंगली जंनावराना 
स्वदराचारी म्हिता येऊ शकत नाही, कारि त्यानंा सावसच्र क संकल्पना करण्याची शक्ती नसते, परंतु िक्त 
चवचशष्ट गोष्टीं्या मानचसक प्रचतमा वकवा स्मरि करता येऊ शकते. 
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आता आपि जर का असे चवचारले की स्वदराचारी मनुष्ट्याचे अज्ञान नाचहसे होऊन त्याला ज्ञानाची 
अवस्था कशी प्राप्त होते तर िारू्या कद िातल्या आचि झोपे्या गुंगीतल्या मािसां् या बाबतीत आपि जे 
स्पष्टीकरि िेऊ तेच स्पष्टीकरि स्वदराचारी मनुष्ट्या्या बाबतीत लागू पडेल आचि जे या स्वदराचारी 
अवस्थेशी असाधारि नाही. त्यासाठी आपिास शरीरशास्त्राची मित घ्यायला हवी. 

 
आता काही मु्ेदल आपिास चवचारात घेण्याची आवश्यकता आहे (१) आता शवेटॉचे-म्हिजे कचनष्ठ 

आधारचवधान जे कृत्य घडवनू आिते, ते कुठल्यातरी इंचद्रयविेना्या (senseperception) चवषयाशी 
संबचंधत असिारे एक मत असते आचि (२) हेच मत स्वदराचारी मनुष्ट्याजवळ तो मनोचवकारां् या 
अंमलाखाली असताना नसते वकवा जर का असेलच तर त्या्याजवळ ज्ञान असे काही आपिास म्हिता 
येऊ शकत नाही, िक्त एखािा िारूड्या मनुष्ट्य जशी एस्म्पडोकल्सची सुभाचषते पुन्हा पुन्हा म्हित असतो 
तसा तो िक्त ती वचने पुन्हा पुन्हा म्हित असतो. (३) अंचतम पि म्हिजे ज्या चवचशष्ट वाक्याने जे कचनष्ठ 
आधारचवधान बनलेले आहे ते पि हे सावसच्र क नसते आचि ज्याप्रमािे सावसच्र क पि हे ज्ञानाचा चवषय असते 
त्याप्रमािे ह्या अंचतम पिाला शास्त्रीय ज्ञानाचा चवषय म्हिता येिार नाही. आता ही तीन चवधाने प्रत्यक्ात 
खरी असल्याने सटके्रचटॉसने जे चसध्िातं प्रस्थाचपत करण्याचा प्रयत्न केला, त्याच अनुमानावर आपि येऊन 
पोहोचलो आहोत. कारि जे ज्ञान आत्मचनग्रह ढासळतेवळेी असते त्याला खऱ्या अथनने ज्ञान म्हिता येत 
नाही वकवा ते तीव्र आवगेाने (passion) बाहेर आलेले खरे ज्ञानसुध्िा नव्हे, परंतु ते िक्त इंचद्रयविेनातून 
व्युत्पनिध झालेले ज्ञान असते. [वकवा चवचशष्ट वस्तुस्स्थतीचे संवेिन. काही झाले तरी सटके्रचटॉसचे बरोबर आहे, स्वदराचारी मनुष्ट्याला 
प्रत्यक्ात ज्ञान नसते, वस्तुस्स्थती जशी असते तशी त्या्यासमोर येत नाही. तो अमुक एखािी गोष्ट वाईटॉ आहे असे म्हितो परंतु एखा्य ा नटॉाप्रमािे 
त्या गोष्टीचे वेिन न अनुभवता म्हितो. परंतु प्रत्यक्ात त्याला ती गोष्ट सुखिायक वाटॉते.] 

 
तेव्हा आत्मचनग्रह ढासळलेल्या स्वदराचारी मनुष्ट्याला ज्ञान असते का नाही आचि ज्ञान असताना 

कुठल्या अथनने स्वदराचारी वतसन करिे शक्य आहे या प्रश्नाचंी एवढी चचन आपि केली. 
 

☐ ☐ ☐ 
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प्रकिि चौथे 
 

समस्येचा उलगडा   स्िैिाचािाचे िेत्र कोठले   त्या्या विवशटी  आवि विस्िाविि अथामधील 
विभेदन 

 
ह्या प्रकििामदये िि वनमाि केलेला प्रन (पवहल्या आवि दुसऱ्या प्रकििांमदये( यहिजे स्िैिाचाि 

हे वनवश्चि हेिूविषय असलेले वनिपेि पद आहे का िे सापेि आहे; हा प्रन विचािाि घेिलेला आहे. ह्यांचे 
उत्ति अगदी सोपे आहे. सुख हे आियक आवि इटी  ककिा वहिकािक, अनवहिकािक आवि उदासीन 
(indifferent) असे विभागले जाऊ शकिे. वनिपेि अथाने स्िैिाचाि हा फक्ि आियक आवि शािीविक 
सुखां्या बाबिीि लागू पडिो. संयम, असंयमाप्रमािे स्िैिाचािासमोि सुददा िेच विषयांचे िेत्र असिे 
आवि स्िैिाचािामदये आवि असंयमामदये फिक असा आहे की स्िैिाचाि हा बुध्दद आवि संकल्पा्या 
विरुदद जाि असिो. िेंिहा स्िैिाचाि हा वनिपेि आवि विधायक असिो अशी स्िैिाचािाची वनवश्चि 
संकल्पना केल्यामुळे आिा आपिास शािीविक सुखांबिोबि आिखी काही इिि सुखाविषयी (उदा. 
संपवत्त आवि मानसन्मान( मनाचा सुटलेला िोल अशा समान अथाने ही कल्पना आवि पद योवजिा येऊ 
शकिे. यहिून अशा उपयोजनामदये स्िैिाचाि या शब्दाचा िापि रुपकात्मक वििीने केलेला आहे हे आपि 
दयानाि घेिले पावहजे. 

 
आता ह्यानंतर आपिास अशा प्रश्नाची चचन करावयाची आहे की कुठल्याही गुिाचभधानाचशवाय 

कुठल्याही मनुष्ट्याला स्वदराचारी म्हिता येऊ शकते का प्रत्येक बाबतीत स्वदराचारी मनुष्ट्याने चवचशष्ट 
कृत्यामधून स्वदराचार प्रकटॉ करायला हवा? आता हे िुसरे पक्चवधान जर का खरे असेल तर त्या चवचशष्ट 
कृत्याचें स्वुवप काय? आता सुखा्या आचि िुःखा्या बाबतीत मािसे ही आत्मचनग्रही आचि सहनशील 
तसेच स्वदराचारी आचि िुबळी असतात हे स्पष्ट आहे. आता ज्या गोष्टींमुळे सुख चमळते त्या गोष्टींचे िोन 
प्रकार आहेत, काही गोष्टी या आवश्यक असतात आचि काही इतर गोष्टी स्वयमेवचरत्या इस््छण्याजोग्या 
असतात परंतु त्याचंा अचतरेक होण्याची शक्यता असते. आता सुखाची आवश्यक साधने (sources) ही 
शरीराची संबध्ि असतात, म्हिजेच मला असे म्हिावयाचे आहे की, खािे चपिे, संभोग यासारखी शारीचरक 
कतसव्ये वस्तुतः संयम आचि असंयमाचा ज्या शारीचरक कतसव्याशंी संबधं येतो ती शारीचरक कतसव्ये, (जी 
आपि अगोिरच [पहा पुस्तक चतसरे, प्रकरि १० वे.] िशसचवलेली आहेत.) सुखाची इतर साधने ही आवश्यक 
नसतात परंतु स्वयमेवचरत्या इस््छण्याजोगी असतात, उिा. चवजयश्री, मानसन्मान, संपचत्त आचि अशाच 
प्रकार्या चहतकारक आचि सुखिायक गोष्टी. आता जी मािसे स्वतःमधील सम्यक् त्वाचवुवध्ि जाऊन 
वरील िुसऱ्या प्रकार्या सुखिायक गोष्टीं्या बाबतीत अचतरेक करतात त्याना आपि केवळ ‘स्वदराचारी’ 
मािसे असे म्हित नाही, परंतु एखािे गुिाचभधान जोडून–उिा. पदसा, िायिा, मानसन्मान वकवा क्रोध 
याबाबतीत स्वदराचारी असे म्हितो, कारि आपि त्याना ‘चनरपेक् स्वदराचारी’ मािसाकडून वगेळे असे 
समजतो आचि केवळ ह्या िोहोंमधील सादृश्यानुमानामुळे आपि त्यानंा स्वदराचारी असे म्हितो (उिा. 
ऑचलस्म्पक स्पधेमध्ये चवजयी झालेल्या ‘मनुष्ट्याचे’ मी चिलेले उिाहरि आपल्या लक्ात असेलच. आता ह्या 
मनुष्ट्याची ‘मनुष्ट्य’ म्हिून केलेली खास व्याख्या आचि ‘मनुष्ट्याची’ सवससामान्य व्याख्या ह्या िोहोंमध्ये 
िारसा िरक आढळून येत नाही. तरीसुध्िा ह्या चवचशष्ट मनुष्ट्यामध्ये आचि सवससामान्य मनुष्ट्यामध्ये िरक 
हा आहेच. [ज्याप्रमािे इतर सवससामान्य मािसामधून ऑचलस्म्पकमधील चवजयी मनुष्ट्याला ही भेििशसक उपाचध जोडून जसे आपि वेगळे 
काढतो. त्याचप्रमािे चवचशष्ट स्वदराचार आचि सामान्य स्वदराचार ह्यामध्ये भेि िशसचवण्यासाठी “क्रोधा्या बाबतीतला” हा शध िप्रयोग आपल्या मूळ 
“स्वदराचार” ह्या पिाबरोबर जोडतो.]) तेव्हा ज्या मािसाना संपचत्त, मानसन्मान इ. गोष्टींचा मोह टॉाळता येत नाही 
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त्याना केवळ सादृश्यानुमानेच स्वदराचारी म्हटॉले जाते हे स्वदराचाराला आपि िोष िेतो ह्यावुवन चसध्ि होते. 
स्वदराचाराला केवळ चूक (mistake) म्हिून िोष चिला जात नाही तर केवळ एक िुराचरि (vice) म्हिून 
वकवा एखािे चवचशष्ट पापाचरि म्हिून िोष चिला जातो. परंतु पदसा इ. बाबतीत स्वदराचार करिाऱ्या 
मािसाना िुराचरिी म्हिून िोष चिला जात नाही. परंतु जी मािसे शारीचरक सुखा्या बाबतीत अचतरेक 
करतात त्यां् याबाबतीत संयमी आचि असंयमी ही पिे योचजली जातात. जो मनुष्ट्य अचतरेकी सुखाचा 
पाठपुरावा करतो आचि भकू, उष्ट्िता, थंडी इ. शारीचरक विेनाचंा अचतरेक तसेच स्पशस, चव इ. बाबतीतले 
क्लेश टॉाळतो आचि हे तो स्वतः्या पसंतीने न करता त्या्या पसंती्या आचि बुस्ध्ि्या चवुवध्ि जाऊन 
करतो त्याला आपि स्वदराचारी असे म्हितो, परंतु अमुक चवचशष्ट गोष्टी्या बाबतीत स्वदराचारी (जसे आपि 
क्रोधा्या बाबतीत म्हितो) असे आपि म्हित नाही तर िक्त स्वदराचारी असेच म्हितो. ह्याचा पुरावा 
म्हिजे कुठल्याही गुिाचभधानाचशवाय समजला जािारा स्वदराचार हा शारीचरक सुखिुःखाचवषयीचा 
स्वदराचार िशसचवतो, ह्या सुखिुःखाने िबनू जािाऱ्या मािसाना आपि ‘िुबळी’ मािसे म्हितो, परंतु क्रोध 
आचि इतर आवगे प्रकटॉ करिाऱ्या मािसाना आपि िुबळी मािसे म्हित नाही आचि म्हिून स्वदराचारी 
मनुष्ट्याला आपि असंयमी मािसा्या माचलकेत बसचवतो आचि आत्मचनग्रही मनुष्ट्याला संयमी मनुष्ट्या्या 
माचलकेत बसचवतो कारि स्वदराचाराचा आचि असंयमाचा संबंध सारख्याच प्रकार्या सुखाशी आचि 
िुःखाशी येत असतो. परंतु वस्तुतः त्याचंा संबधं जरी एकाच प्रकार्या गोष्टींशी येत असला तरी त्या 
गोष्टींशी त्याचंा एकाच प्रकारे संबंध येत नाही; असंयमी मनुष्ट्याचे वतसन त्या्या स्वतः्या पसंतीने होत 
असते, परंतु स्वदराचारी मनुष्ट्याचे वतसन त्या्या स्वतः्या पसंतीने होत नाही, म्हिून जो मनुष्ट्य स्वतःची 
अचजबात इ्छा नसताना वकवा कमी प्रमािात इ्छा असताना अचतरेकी सुखाचा पाठपुरावा करतो आचि 
सामान्य िुःखे भोगावयाची टॉाळतो तो मनुष्ट्य तीव्र इ्छा असताना तसे करिाऱ्या मनुष्ट्यापेक्ा जास्त 
असंयमी असतो असे आपि म्हटॉले पाचहजे; कारि पचहल्या प्रकारचा मनुष्ट्य हा जर का ताुवण्यातील 
रसरसिाऱ्या वासनानंी ओथंबलेला असेल आचि अत्यंत आवश्यक अशा सुखापासून वचंचत झाल्यामुळे 
त्याला जर का प्रचडं प्रमािात िुःख झाले तर असा मनुष्ट्य काय करेल? 

 
परंतु आपल्या काही इ्छा आचि सुखे ह्याचा संबधं थोर आचि चागंल्या प्रकार्या गोष्टींशी येत 

असतो (कारि काही सुखिायक गोष्टी ह्या नदस्गकतः हव्याहव्याशा वाटॉत असतात, तर काही गोष्टींचे 
ह्या्या अगिी चवुवध्ि असते, चशवाय काही गोष्टी तर ह्याबाबतीत उिासीन असतात ह्याचे वगीकरि आपि 
अगोिरच केलेले आहे ते पहा ) : उिा. पदसा, चमळकत, चवजय, मानसन्मान :  आता ह्या नदस्गकतः 
हव्याहव्याशा वाटॉिाऱ्या सवस गोष्टीं्या संबधंात तसेच उिासीन गोष्टीं्या संबधंात मािसानी ह्या गोष्टींची 
इ्छा धरल्यास वकवा त्याना ह्या गोष्टीचवषयी आवड वकवा पे्रमभाव चनमनि झाल्यास त्याना िोष चिला जात 
नाही, परंतु तसे एका चववचक्त तऱ्हेने केल्यास म्हिजेच त्याचंा अचतरेक केल्यास मा्र  िोष चिला जातो. 
(म्हिून नदस्गकताः थोर आचि चागंल्या असिाऱ्या कुठल्याही गोष्टीचा गदरवाजवी प्रमािात पाठपुरावा 
करिाऱ्या वकवा त्यामुळे वाहावत जािाऱ्या मािसाना आपि िोष िेतो. उिा. जी मािसे अचतरेकी प्रमािात 
मानसन्मानाची आकाकं्ा धरतात वकवा आपल्या मुलाबाळाचंी वकवा आईवचडलाचंी अचतशय काळजी 
वाहातात. अथनत मुलेबाळे आचि आईवडील ह्या चागंल्याच  गोष्टी आहेत आचि त्याचंी काळजी घेिाऱ्या 
मािसाचंी सुध्िा स्तुचतच केली जात असते. तथाचप त्याबाबतीतसुध्िा अचतरेक होण्याची शक्यता ही 
असतेच. उिा. चनओबेप्रमािे [चनओबे ही आपली मुले ही लेटॉो ह्या ग्रीक िेवते्या मुलापेंक्ा सुंिर आहेत अशी बढाई मारत असे.] 
प्रत्यक् िेवाचवुवध्ि सुध्िा शखेी चमरचविे वकवा सॅचटॉरसने [ग्रीक भाष्ट्यकार एका चववचक्त सॅचटॉरसची गोष्ट सागंताना असे 

म्हितात की जेव्हा त्याचे वडील वारले तेव्हा त्याने आत्महत्या केली.] जसे केले तसे करिे सॅचटॉरसला त्या्या वचडलावंरील 
अचतरेकी भक्तीमुळे ‘चपतृभक्त’ (filial) असे टॉोपिनाव प्राप्त झाले होते कारि तो त्याचा एक प्रकारचा 
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वडेगळपिा होता) : तेव्हा ह्या गोष्टीं्या बाबतीत प्रत्यक्ात िुराचरि वकवा पापाचरि होण्याचा संबधंच 
उ भवत नाही, कारि अगोिरच आपि म्हटॉल्याप्रमािे ह्यापदकी प्रत्येक गोष्ट ही स्वतःहूनच नदस्गकतः 
हवीहवीशी वाटॉत असते, तरीसुध्िा ह्या गोष्टींचवषयीची अचतरेकी आकाकं्ा वाईटॉ असते आचि ती आपि 
टॉाळली पाचहजे. त्याचप्रमािे ह्याबाबतीत स्वदराचारी होऊ शकत नाही, कारिे स्वदराचार केवळ टॉाळून 
उपयोग नाही, तर तो प्रत्यक्ात िोषास्पिही असतो. परंतु ह्याबाबतीत मािसे स्वदराचार हे पि क्रोध वकवा 
िायिा वकवा तशा प्रकार्या गोष्टी्या संबधंात वतसन करताना चनमनि होिाऱ्या भावनाप्रधान अवस्थेला 
योचजतात, कारि ही अवस्था चनरपेक् स्वदराचाराशी चमळतजुळती असते. परंतु प्रत्येक बाबतीत ते स्वदराचार 
हे पि गुिपचर्छेिनासचहत योचजतात. उिा. “ह्याबाबतीतला स्वदराचार” वकवा त्याबाबतीतला स्वदराचार 
वगदरे वगदरे, ज्याप्रमािे ते एखा्य ाला “वाईटॉ डटक्टॉर” वकवा “वाईटॉ नटॉ” म्हितात त्याप्रमािे ते त्याला 
केवळ ‘वाईटॉ’ असे म्हििार नाहीत. म्हिून वाईटॉ डटक्टॉराला वकवा वाईटॉ नटॉाला आपि वाईटॉ मनुष्ट्य 
असे म्हित नाही, कारि कुठल्याही प्रकारची असमथसता ही प्रत्यक्ात वाईटॉ गोष्ट नसते, परंतु केवळ 
साम्यानुमानामुळे (analogy) ती चमळतीजुळती वाटॉते. म्हिून ह्याबाबतीत असे स्पष्ट होते की ज्या गोष्टींशी 
संयमाचा आचि असंयमाचा संबधं येतो त्या गोष्टींचवषयी प्रकटॉ होिाऱ्या आत्मचनग्रहाला वकवा स्वदराचाराला 
आपि खरा आत्मचनग्रह वकवा खरा स्वदराचार असे समजले पाचहजे आचि ही पिे क्रोधा्या बाबतीत केवळ 
साम्यानुमानामुळे योचजली जातात; आचि म्हिून आपि त्याबाबतीत एका गुिपचर्छेिनाची भर घालतो. 
म्हिजेच “क्रोधा्या बाबतीतला स्वदराचार” असे आपि म्हितो. जसे “मानसन्मानाचा वकवा िाय्य ाचा 
पाठपुरावा करण्याबाबतीतला स्वदराचार” असे आपि म्हित असतो. 

 
☐ ☐ ☐ 
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प्रकिि पाचिे 
 

स्िैिाचािा्या विस्िाविि अथामदये पशुिुल्य आवि विकृि स्िरुपाचा समािेश आहे. 
 

ह्या प्रकििामदये अशा स्िैिाचािा्या प्रकािाची चचा केलेली आहे की िे पशुिुल्य ककिा विकृि 
असल्याने त्यामदये स्िैिाचािाहून काहीििी जास्ि आढळून येिे. काही वििविि सुखांचे –जी सुखे 
नैसर्मगकिह ककिा सियीने नीविभ्रटी िा गर्मभि कििाि त्या सुखाचे विशेष ििभन केलेले आहे. िेिहा ह्या 
सुखाचे एक प्रकािचे िगीकिि सुचविलेले आहे, पिंिु ह्या संपूिभ प्रकििाची लेखनशलैी ही अशुदद आवि 
असंबदद आहे. 
 

तथाचप काही गोष्टी ह्या नदस्गकतः सुखिायक असतात आचि ह्यापदकी काही गोष्टी सामान्यतः 
सुखिायक असतात आचि काही गोष्टी ह्या चवचशष्ट जाती्या जनावरानंा आचि मािसानंा सुखिायक 
असतात. काही इतर गोष्टी ह्या नदस्गकतः सुखिायक नसतात, परंतु इंचद्रयचवकृचतजन्य इजामुळे वकवा 
वाईटॉ सवयीमुळे वकवा काही बाबतीत जन्मचसध्ि नीचतभ्रष्टतेमुळे त्या सुखिायक होतात. आता ह्या 
अनदस्गक सुखा्या प्रत्येक प्रकाराशी अनुुवप अशी एक चवशषे लक्िाचंी चचत्तप्रवृचत्त आढळते, म्हिजेच 
मला पशुतुल्य लक्िे असे म्हिावयाचे आहे. उिा. स्त्री्या ुवपाचा मनुष्ट्य प्राचि, जो गरोिर चस्रयाचंी पोटेॉ 
िाडून त्याचंी अपत्ये अधाशीपिाने खाऊन टॉाकतो वकवा काळ्या समुद्रा्या चकनाऱ्यावरील काही चववचक्त 
रानटॉी जमातीची मािसे की ज्याना कच्चे मास वकवा मािसांचे मास खाण्यात मजा वाटॉते वकवा सामुिाचयक 
मेजवानी्या प्रसंगी आळीपाळीने स्वतःचे मूल बळी िेिारी इतर मािसे वकवा िॅ लॅचरसची नीचतभ्रष्टता ही 
पशुतुल्य वतसनाची उिाहरिे होत. इतर अनदस्गक प्रवृचत्त ह्या कुठल्यातरी रोगामुळे उ भवलेल्या असतात 
आचि कधीकधी तर त्या वेडेपिामुळे उ भवतात. उिा. एका वेड्या मािसाने िेवाना आपल्या जन्मिात्या 
आईचा बळी चिला आहे प्रसाि म्हिून चतचे मास खाऊन टॉाकले वकवा एका मािसाने आपल्या बरोबरी्या 
गुलामाचे यकृतच खाऊन टॉाकले. इतर चवकृत प्रवृचत्त ह्या सवयीने प्राप्त झालेल्या असतात उिा. केस 
उपटॉिे, नखे खािे, लाकडी कोळसा वकवा चचकिमाती खािे तसेच मािसामधील लैं चगक भ्रष्टता काहीं्या 
बाबतीत ह्या चक्रया जन्मचसध्ि चचत्तप्रवृचत्तमुळे होत असतात तर इतरां्या बाबतीत सवयीमुळे उिा. ज्या 
मुलाना लहानपिापासूनच वाईटॉ वागिूक चमळालेली असते त्यां् या बाबतीत अशा प्रवृचत्त दृष्टीस पडतात. 
ह्या चवकृत सवयींचे कारि जेव्हा प्रकृचत (nature) असते, तेव्हा अशी मािसे स्वदराचार िशसचवतात असे 
कुिी म्हििार नाही. जसे संभोगामध्ये चस्त्रया सक्रीय भाग घेत नसून चनस्ष्ट्क्रय असतात म्हिून कुिी त्याना 
स्वदराचारी हे पि योजत नाही. तसेच वाईटॉ सवयीमुळे चवकृत अवस्था प्राप्त करून घेतलेल्या 
मािसानासुध्िा स्वदराचारी हे पि योचजता कामा नये. [कारि स्वदराचार हा मानवी कमकुवतपिा आहे आचि ही कृत्ये पशुतुल्य 
आचि चवकृत आहेत.] 

 
आता ह्या वगेवगेळ्या चवकृत चचत्तप्रवृचत्त स्वतःहून अनीचत्या के््र ामध्ये येत नाहीत, तसेच पशुतुल्य 

वतसनसुध्िा अनीती्या के््र ामध्ये येत नाही आचि त्यां् यावर प्रभतु्व चमळचवले वकवा त्यां् यामुळे िबनू गेले 
म्हिजे खऱ्या अथनने आत्मचनग्रह आचि स्वदराचार होत नाही, परंतु केवळ सादृश्यानुमानाने त्या अवस्थेला 
तसे म्हटॉले जाते. उिा. ज्या मनुष्ट्याला आपला क्रोध आवरता येत नाही त्याला “क्रोधा्या बाबतीतला 
स्वदराचार” असे म्हटॉले पाचहजे, केवळ “स्वदराचार” असे त्याला म्हिता कामा नये. 
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आचि खरोखरच जेव्हा मूखसपिा, चभ्ेर पिा, असंयम, चचडखोरपिा ह्याचंा जेव्हा अचतरेक होतो 
तेव्हा त्या पशुतुल्य वकवा चवकृत अवस्था असतात. आता एखा्य ा मनुष्ट्याची नदस्गक घडिच अशी झालेली 
असते की, त्याला प्रत्येक गोष्टीची चभती वाटॉते, इतकेच काय तर त्याला उंिरा्या आवाजाची सुध्िा चभती 
वाटॉते, हा त्याचा चभ्ेर पिा हा पशुतुल्य चभ्ेर पिा होय; चवझल नावा्या पशुला जो मनुष्ट्य घाबरत असे 
त्याची अवस्था चवकृत होती. असेच मूखसपिा्या बाबतीत असते : स्वाभाचवकतःच बुस्ध्िहीन असलेली आचि 
केवळ इंचद्रयवेिनावरच जगिारी मािसे, काही चववचक्त रानटॉी जमातीसारखी मािसे पशुतुल्य अशा वगनत 
मोडतात. अपस्मारासारख्या (epilepsy) रोगाने वकवा वेडेपिामुळे ज्या मािसाचंा बुस्ध्िभ्रंश होतो ती 
मािसे चवकृत वगनत मोडतात. 

 
ह्या अनदस्गक प्रवृवत्त्या बाबतीत अशा प्रकारची चचत्तप्रवृचत्त असूनसुध्िा चत्यामुळे वाहावनू न 

जािे शक्य असते. उिा. िॅ लॅचरसला एका प्रसंगी लहान मूल खाऊन टॉाकण्याची इ्छा होती वकवा 
अनदस्गक िुष्ट्कृत्य करण्याची इ्छा होती परंतु तरीसुध्िा त्याने आपल्या प्रतृचत्तला आळा घातला. अथनत 
अशा प्रकारची चचत्तप्रवृचत्त असिे आचि त्याचबरोबर चतला शरि जािेसुध्िा काहीं्या बाबतीत शक्य असते. 
म्हिून कुठल्याही िुष्ट्कृत्या्या बाबतीत जे िुष्ट्कृत्य नदस्गकतः घडलेले असते त्याला िक्त िुष्ट्कृत्यच 
म्हितात, परंतु अनदस्गक प्रकार्या पाशवी िुष्ट्कृत्याला केवळ “िुष्ट्कृत्य” असे म्हित नाहीत, परंतु 
त्याला पशुतुल्य वकवा चवकृत असे गुिचवशषेि जेाडतात. स्वदराचारा्या बाबतीतसुध्िा पशुतुल्य आचि 
चवकृत स्वुवपाचा स्वदराचार हा खऱ्या स्वदराचाराहून वेगळा आहे आचि अशा गुिचवशषेिाचशवाय असिारे 
स्वदराचार हे पि मानवी स्वुवपा्या असंयमाशी जुळिाऱ्या स्वदराचारा्या प्रकाराला योचजले जाते. 

 
ह्यावुवन असे स्पष्ट होते की संयमाचा आचि असंयमाचा ज्या चवषयाशी संबंध येतो, त्याच चवषयाशी 

आत्मचनग्रहाचा आचि स्वदराचाराचा संबधं येत असतो आचि इतर कुठल्याही गोष्टीशी संबधं्ि असिारा 
स्वदराचार हा वगेळ्या प्रकारचा असतो आचि त्याला हे पि ुवपकत्वाने (metaphorically) आचि 
गुिचवशषेिासचहत योचजले जाते. 

 
☐ ☐ ☐ 
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प्रकिि सहािे 
 

क्रोधा्या बाबिीिला स्िैिाचाि हा खऱ्या स्िैिाचािाहून कमी लज्जास्पद आहे. 
 

VI. ह्या प्रकििामदये क्रोधा्या बाबिीिला स्िैिाचाि हा इ्छे्या बाबिीिल्या स्िैिाचािाहून कमी 
दोषास्पद असिो का, ह्या प्रनाची चचा केलेली आहे. 
 

आता आपि क्रोधा्या बाबतीतला स्वदराचार हा इ्छे्या बाबतीत होिाऱ्या स्वदराचारापेक्ा कमी 
लज्जास्पि असतो हा मु्दला चवचारात घेऊया. 

 
आता असे चिसून येते की, क्रोध हा काही प्रमािात बुस्ध्िचे जकतो पि चुकीचे जकतो. ज्याप्रमािे 

उतावळा नोकर आपले संपूिस बोलिे जकून घ्याय्या अगोिरच घाईघाईने चनघून जातो आचि आपि 
चिलेल्या हुकुमाची चुकी्या चरतीने अंमलबजाविी करतो आचि िरवाजावर केवळ थाप मारताच आलेला 
मनुष्ट्य हा चम्र  आहे का नाही हे पाहाय्या अगोिरच कु्ेर  जसे भुकंायला लागतात तसेच क्रोधाचे असते. 
त्याचप्रमािे क्रोध हा स्वतः्या तापटॉ आचि उतावळ्या स्वभावामुळे तसे काहीसे जकतो, परंतु बुस्ध्िने 
चिलेला आिेश जकत नाही आचि एकिम सूड घेण्यासाठी झपाट्याने पुढे घुसतो. जेव्हा बुस्ध्ि वकवा 
चवकल्पशस्क्त ही अपमान वकवा अनािर झालेला आहे अशी सूचना िेते तेव्हा ताबडतोब क्रोध भडकतो. 
तरीसुध्िा ही प्रचकया संपूिसतः बुस्ध्िहीन नसते, कारि आपला अपमान करिाऱ्या मनुष्ट्याचा बिला 
घ्यायलाच हवा असे ता्कक अनुमान त्या क्रोचधत मनुष्ट्याने स्वतः्या मनात काढलेले असते. अन्यपक्ी 
एखािी गोष्ट सुखिायक आहे अशी बुस्ध्िुारे वकवा इंचद्रयाुारे जेव्हा इ्छेला सूचना चमळते तेव्हा ते सुख 
प्राप्त करण्याकचरता आपली इ्छा ताबडतोब झपाट्याने पुढे जाते. म्हिून क्रोध हा एका तऱ्हेने बुस्ध्िचे 
अनुसरि करत असतो परंतु इ्छा तसे करत नाही म्हिून इ्छेपुढे हात टेॉकिे हे क्रोधापुढे हात 
टेॉकण्यापेक्ा जास्त लाचजरवािे आहे, कारि जो मनुष्ट्य आपला क्रोध आवुव शकत नाही त्याला एकापरीने 
बुस्ध्ि आवर घालू शकते परंतु िुसऱ्या प्रकार्या [म्हिजे खऱ्या अथनने स्वदराचारी असलेला मनुष्ट्य म्हिजेच जो मनुष्ट्य आपल्या 

इ्छेला लगाम घालू शकत नाही तो.] मनुष्ट्यावर बुस्ध्िची सत्ता चालत नसून इ्छेची सत्ता चालते. 

 
चशवाय कुठलीही पे्ररिा (impulse) ही जेव्हा नदस्गक असते तेव्हा चतचे अनुसरि करिे हे जास्त 

क्माहस आहे, कारि आपल्या इ्छां् या बाबतीत सुध्िा ज्या इ्छा सवस मािसासाठी सवससाधारि 
(Common) असतात त्याचे अनुसरि करिे हे जास्त क्मापा्र  असते, तसेच त्या इ्छा चजतक्या जास्त 
सवससाधारि असतात चततक्या त्या जास्त क्मापा्र  असतात. परंतु अचतरेकी आचि अनावश्यक 
सुखाचवषयी्या इ्छेपेक्ा क्रोध आचि तापटॉ स्वभाव असिे हे जास्त नदस्गक आहे. मला येथे एका गोष्टीची 
आठवि येते. एका मनुष्ट्याने आपल्या वचडलाना मारल्याब्दलल त्या्यावर ठेवलेल्या आरोपाला तो प्रत्युत्तर 
िेत होता :–“माझे वडील स्वतः्या वचडलानंा असेच मारत असत आचि (आपल्या लहान मुलाकडे बोटॉ 
िाखवनू) म्हिून हा माझा मुलगा मोठा झाल्यावर मलासुध्िा असाच मारेल; हे आम्या घराण्यातच चालत 
आलेले आहे”. अशीच िुसऱ्या एका मनुष्ट्याची कहािी आहे. त्या मनुष्ट्याला जेव्हा त्याचा मुलगा घराबाहेर 
हाकलवनू िेत होता, तेव्हा िरवाजाजवळ त्याने तसे करिे थाबंवाव ेम्हिून तो मनुष्ट्य त्याला चवनंती करत 
होता कारि त्याने स्वतः्या वचडलानंा िक्त िरवाजापयंतच िरिटॉवत आिले होते. [ही कथा रटबटॉस 
ब्राऊवनग्या “हालबटॉस अँड हटब” ह्या कचवतेमध्ये व्यक्त केली गेलेली आहे.] 
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चशवाय मनुष्ट्य जेवढा कावेबाज, कपटॉी असतो तेवढा तो जास्त अन्यायी असतो. आता तापटॉ 
स्वभावाचा मनुष्ट्य हा कपटॉी नसतो, परंतु तो खुल्या अंतःकरिाचा असतो आचि क्रोधाचे सुध्िा असेच 
असते. परंतु इ्छा ही मा्र  कावेबाज आचि कपटॉी असते, जसे - ॲफ्रोडाईटॉ्या बाबतीत म्हटॉले जाते–
“सायप्रसमध्ये जन्मलेली ती कपटॉी धागे चविण्यात पारंगत आहे.”  

 
तसेच चत्या सजचवलेल्या कमरपट्ट्ट्याचवषयी होमर चलचहतो :–“चतचे िुस लाविे हे सूज्ञ 

जनानासुध्िा िसचवते.” म्हिून इ्छे्या बाबतीतला स्वदराचार हा क्रोधा्या बाबतीतल्या स्वदराचारापेक्ा 
जास्त अन्यायी तसेच जास्त लज्जास्पिसुध्िा आहे. इ्छे्या बाबतीतला स्वदराचार हा खऱ्या अथनने 
स्वदराचार आहे आचि एका चववचक्त अथनने त्याला िुष्ट्कृत्यसुध्िा म्हिता येईल. 

 
आता एखािा मनुष्ट्य जेव्हा कामबुध्िीने बलात्कार करतो तेव्हा त्याला िुःख न होता सुख होत 

असते परंतु रागाने एखािे कृत्य केले असता ते त्याला िुःखिायकच ठरते. तेव्हा एखा्य ा कृत्या्या 
अन्या्यतेचे मोजमाप त्या कृत्याला बळी पडलेल्या मनुष्ट्याला झालेल्या संतापा्या न्या्यतेने करावयाचे 
असेल तर इ्छेमुळे होिारा स्वदराचार हा क्रोधामुळे होिाऱ्या स्वदराचारापेक्ा जास्त अन्या्य आहे कारि 
क्रोधामध्ये कामासक्त िाडंगटॉपिा नसतो. [लढाईमधील कू्ररकमनपेक्ा चस्त्रयावंर केला जािारा बलात्कार हा जास्त संतापिायक 
असतो. ह्याच कारिामुळे बििद लीपिा हा चभ्ेर पिापेक्ी जास्त वाईटॉ असतो असे चतसऱ्या पुस्तकात म्हटॉले आहे.]  

 
म्हिून ह्यावुवन असे स्पष्ट होते की, एखा्य ा्या इ्छेमुळे होिारा स्वदराचार हा क्रोधामुळे होिाऱ्या 

स्वदराचारापेक्ा जास्त लाचजरवािा असतो; आचि शारीचरक इ्छा आचि सुखा्या संबधंात आत्मचनग्रह 
आचि स्वदराचार हे प्रत्यक्ात प्रकटॉ होत असतात. 

 
परंतु शारीचरक इ्छामधील आचि शारीचरक सुखामधील िरक आपि जािून घेतला पाचहजे. जसे 

आपि सुुववातीला म्हटॉलेच होते की ह्यापदकी काही जातीने आचि िजनने मानवी स्वुवपाची आचि नदस्गक 
असतात, काही पशुतुल्य असतात आचि काही इंचद्रयचवकृतीजन्य इजामुळे वकवा वाईटॉ सवयीमुळे चनमनि 
झालेली असतात. आता संयमाचा आचि असंयमाचा संबधं िक्त पचहल्या प्रकाराशी येत असतो; म्हिनू 
जंगली जनावराना आपि संयमी वकवा असंयमी ही पिे योजत नाही; अथनत् ती जनावराचंी सबधं जातच 
जर का त्यां् या चमत्काचरक अशा कामुक, स्व्छंिी आचि सवसभक्क सवयीमुळे इतर जनावराहूंन वगेळी 
असेल तर मा्र  आपि ुवपकत्वाने ही पिे त्याना योचजतो; कारि जनावराना पसंती िशसचवण्याची तसेच 
अनुगिन (calculation) करण्याची मनःशस्क्त नसते : ती जनावरे वडे्या मनुष्ट्यासारखी चनसगन्या 
चनयमाना अपवाि असतात. पशुतुल्य वतसन हे जरी अनीचतपेक्ा (vice) महाभयंकर असले तरी त्यापेक्ा ते 
कमी वाईटॉ आहे. कारि िुष्ट मािसाप्रमािे पशुतुल्य मािसामध्ये त्याचा सवसश्रेष्ठ भाग (म्हिजे बुध्िी) 
चवकृत झालेला नसतो, परंतु त्या मनुष्ट्यामध्ये त्याची संपूिसतः उिीव असते. त्यामुळे हे चनजीव आचि सजीव 
गोष्टींची तुलना करून त्यापदकी जास्त वाईटॉ कोि आहे असे चवचारण्यासारखे आहे; कारि एखा्य ा 
गोष्टीच्या वाईटॉपिला मूलोत्पािक तत्व (originating principle) नसेल आचि बुस्ध्ितत्व (intelligence) 
हे तसे तत्व आहे--तर तो कमी ्र ासिायक असतो, (म्हिून हे म्हिजे अन्यायाची अन्यायी मािसाबरोबर 
तुलना करण्यासारखे आहे. एका चरतीने अन्याय हा वाईटॉ असतो कारि कुठलाही मनुष्ट्य संपूिसतः अन्यायी 
असू शकत नाही;  परंतु िुसऱ्या चरतीने अन्यायी मनुष्ट्य हा वाईटॉ असतो कारि गुन्हा करिारा तोच मनुष्ट्य 
असतो. कारि वाईटॉ मनुष्ट्य हा पशुपेक्ा (वकवा पशुतुल्य मनुष्ट्यापेक्ा) िहा हजार पटॉीने नुकसान करू 
शकतो.)                  ☐ ☐ ☐ 



 

विषयानुक्रमविका 

प्रकिि साििे 
 

स्िभािाचा दुबळेपिा आवि सहनशीलिा   सिैिाचािाचे दोन प्रकाि – कमकुििपिा आवि 
उिािळेपिा 

 
या प्रििामदये असंयम आवि स्िैिाचाि यांची सिभसाधाििपिे िुलना करून सहलशीलिा, 

दुबळेपिा आवि पोिकटपिा यािि काही शेिे मािलेले आहेि. आवि स्िैिाचािा्या दोन प्रकािामदये 
फिक दशभिनू या प्रकििाचा शेिट केलेला आहे. यापैकी पवहल्या प्रकािचा स्िैिाचाि उिािळेपिामुळे 
होिो आवि दुसऱ्या प्रकािचा स्िैिाचाि कमकुििपिामुळे उदभििो. 

 
आता स्पशस आचि चव याचवषयींची सुखे आचि िुःखे, तसेच ज्या भावनामुंळे आपि सुखाचंा उपभोग 

होतो आचि िुःखाची टॉाळाटॉाळ करतो, त्याचवषयीची ही चचन आहे. संयम आचि असंयमाचे खास कतसव्यके््र  
म्हिून आपि या शारीचरक सुखिुःखाची व्याख्या अगोिरच [पहा पुस्तक चतसरे, प्रकरि १०व.े] केलेली आहे. परंतु 
आता आपिास असे चिसून येईल की, मािसाचंा स्वभाव वकवा चचत्तप्रवृचत्त इतक्या चभनिध असतात की, ज्या 
प्रलोभनानंा बहुताशंी मािसे बळी पडत नाहीत त्या प्रलोभनानंा िक्त एखािाच मनुष्ट्य बळी पडतो आचि 
ज्या प्रलोभनाना बहुताशंी मािसे बळी पडतात, त्या प्रलोभनावर एखा्य ानेच प्रभतु्व संपािन केलेले 
आढळते. त्या िोन चचत्तप्रवृचत्त जेव्हा सुखा्या संबधंात प्रकटॉ होतात तेव्हा त्याना अनुक्रमे स्वदराचार आचि 
आत्मचनग्रह असे म्हितात आचि त्या जेव्हा िुःखा्या संबधंात प्रकटॉ होतात तेव्हा पचहल्या प्रकार्या 
चचत्तप्रवृचत्तला िुबळेपिा आचि िुसऱ्या प्रकार्या चचत्तप्रवृचत्तला सहनशीलता असे म्हितात. परंतु बहुसंख्य 
लोकाचंी चचत्तप्रवृचत्त ही जरी त्याचंा ओढा अत्यंत वाईटॉ अशा अचतरेकी टॉोकाकंडे असला तरी या िोन 
अचतरेकी टॉोकां् या िरम्यान असते. 

 
आचि म्हिून काही सुखे ही आवश्यक असतात आचि काही सुखे ही अनावश्यक असतात. आता 

आवश्यक सुखे ही काही प्रमािातच आवश्यक असतात, या आवश्यक सुखाचे अचतरेकी लाड करिे जसे 
आवश्यक नसते तसेच अत्यंत कमी प्रमािात त्याचंा उपभोग घेिेसुध्िा बरे नसते. आचि तपशीलवार योग्य 
िरकासह हे आपल्या इ्छा, आकाकं्ां् या आचि िुःखा्या बाबतीतसुध्िा लागू पडते, जो मनुष्ट्य अचतरेकी 
सुखाचा वकवा आवश्यक गोष्टींचा अचतरेकी पाठपुरावा करतो आचि तोसुध्िा कुठल्याही पुढील 
िलचनष्ट्पचत्तसाठी तो तसे करत नसून केवळ स्वतः्या पसंतीने आचि केवळ त्या गोष्टींकचरताच तसे करतो 
तो असंयमी असतो, कारि अशा स्वभावाच्या मनुष्ट्याला स्वतः्या अचतरेकी वतसनाब्दलल नंतर पिात्ताप 
होिे अचजबात शक्य नसते, त्यामुळे असा मनुष्ट्य हा सुधारण्यापचलकडे गेलेला असतो, कारि ज्या 
मनुष्ट्याला स्वतः्या चुकीब्दलल अचजबात पिात्तापच होत नाही तो मनुष्ट्य कुठल्याही उपायाने सुधारिे शक्य 
नसते. जो मनुष्ट्य सुखाचा उपभोग घेण्या्या बाबतीत उिा पडतो तो मनुष्ट्य असंयमी मनुष्ट्या्या चवुवध्ि 
असतो आचि या िोहों्या मध्यावस्थेतील स्वभावाचा मनुष्ट्य संयमी असतो आचि त्याचप्रमािे शारीचरक 
िु:खां् या बाबतीत जो मनुष्ट्य स्वतःला ती िुःखे सहन होऊ शकिार नाहीत म्हिून नव्हे तर स्वतः्या 
पसंतीने ती िुःखे टॉाळतो तो मनुष्ट्यसुध्िा असंयमी असतो (अन्यपक्ी जी मािसे स्वतः्या पसंतीचशवाय 
सुखा्या प्रलोभनाला बळी पडतात त्याचें िोन प्रकार आहेत. (१) स्वतः्या वासनाचा हुकूत पाळिारा 
मनुष्ट्य (२) आपल्या पूिस न झालेल्या इ्छेमुळे िुःखाची टॉाळाटॉाळ करिारा मनुष्ट्य. म्हिून स्वतः्या 
बुस्ध्िपूवसक पसंतीने आचि स्वतः्या बुस्ध्िपूवसक पसंतीचशवाय सुखा्या प्रलेाभनाला बळी पडिाऱ्या 
मनुष्ट्या्या प्रवृचत्तमध्ये िरक आहे. एखा्य ा मनुष्ट्याने स्वतःची इ्छा नसताना वकवा कमी प्रमािात इ्छा 
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असताना जर का एखािे लाचजरवािे कृत्य केले तर तो मनुष्ट्य स्वतःची प्रबळ इ्छा असताना तसले 
लाचजरवािे कृत्य करिाऱ्या मनुष्ट्यापेक्ा जास्त वाईटॉ आहे असेच सवस लोक म्हितील वकवा रागा्या 
आवशेात एखा्य ाला मारण्याजवजी त्याने जर का थंडपिे एखा्य ाला मारले तर तो मनुष्ट्य जास्त वाईटॉ 
ठरतो, कारि मग अशा मनुष्ट्याचा राग जर का अनावर झाला असता तर त्याने काय केले असते? असा 
प्रश्न आपल्यासमोर उभा राहतो. म्हिून असंयमी मनुष्ट्य हा स्वदराचारी मनुष्ट्याहून जास्त वाईटॉ असतो.) 

 
तेव्हा वर विसन केलेल्या चचत्तप्रवृवत्तपदकी िुःखाची जािूनबुजून टॉाळाटॉाळ करिे हा एक प्रकारचा 

िुबळेपिा [अथनत हा खरा िुबळेपिा नसतो कारि खरा िुबळेपिा हा स्वदराचारामध्ये मोडतो आचि तो बुस्ध्िपूवसक नसतो.] असतो आचि 
सुखाचा जािूनबुजून पाठपुरावा करिारा मनुष्ट्य हा खऱ्या अथनने असंयमी असतो. 

 
आत्मचनग्रही स्वभाव हा स्वदराचारी स्वभावा्या चवुवध्ि असतो आचि सहनशीलता हा िुबळेपिा्या 

चवुवध्िचा स्वभावगुि असतो. सहनशीलता म्हिजे िक्त सिल प्रचतकारक्मता, परंतु संयम हा प्रभतु्व 
ध्वचनत करतो, केवळ पराजय टॉाळण्यापेक्ा चवजय चमळचविे हे जास्त अचभमानास्प्ि आहे. म्हिून 
आत्मचनग्रह हा सहनशीलतेपेक्ा जास्त मोलाचा गुि आहे. बहुताशंी मािसे ज्या िुःखाला यशस्वीपिे तोंड 
िेऊ शकतात त्या िुःखाचा प्रचतकार करण्यात जो मनुष्ट्य उिा पडतो तो मनुष्ट्य िुबळा वकवा चवलासी 
असतो (कारि चवलास हासुध्िा एकप्रकारचा िुबळेपिाच आहे.) असा मनुष्ट्य स्वतःचा अंगरखा वर 
उचलून धरण्याचा ्र ास वाचचवण्याकचरता तो तसाच जचमनीवरून पायाखाली तुडवत नेतो वकवा असा 
मनुष्ट्य आजारीपिाचे ढोंग करतो, कारि कुठल्याही िुःखाचे ढोंग करिे म्हिजे प्रत्यक्ात ते िुःख ओढवनू 
घेिे हे त्याला कळत नाही. आचि अगिी हेच आत्मचनग्रह आचि स्वदराचारा्या बाबतीत लागू पडते. एखा्य ा 
जबरिस्त आचि अचतरेकी सुखामुळे वकवा िुःखामुळे जर का एखािा मनुष्ट्य पार िबनू गेला तर त्यात 
आियस करण्यासारखे काहीच नाही. अथनत वस्तुतः खूप झगडल्यानंतर जर का तो त्याला बळी पडला तर 
तो गय करण्या्या योग्यतेचा असतो असे म्हटॉले पाचहजे. उिा. जसे चथओडेक्टॉस्या नाटॉकामध्ये 
चिलाक्टेॉटॉसला तो नीच मनुष्ट्य मारत असताना तो जसा झगडला वकवा क्कनटस्या ‘ॲलोपे’ मध्ये 
क्कऑनने जसा तोंड िेण्याचा प्रयत्न केला वकवा झेनोिँटॉस्या बाबतीत जसे घडले, तसे मािसाना 
एकिम हसू कोसळले असताना त्यानंी ते िाबण्याचा प्रयत्न केला असताना जसा हास्याचा स्िोटॉ होतो. 
[चथओडेक्टॉस हा एक उत्कृष्ट वक्ता आचि कचव होता, आयसोक्रटॉसचा तो चशष्ट्य होता आचि ॲचरस्टॉटटॉलचा चागंला चम्र  होता. ॲचरस्टॉटटॉलने 
आपले वत्कृत्वशास्त्र त्यालाच अपसि केलेले आहे. आता क्कनटस हे िोन होते एक ॲथेन्समधील आचि िुसरा ॲचग्रजंचटॉना मधील. या िोहोंपदकी 
‘ॲलोपे’ ही शोकाचंतका कुिाची आहे हे सागंिे कठीि आहे. क्कनटसची वक्तृत्वशास्त्रामध्ये तसेच काव्यशास्त्रामध्ये स्तुचत केलेली आढळते. 
झेनोिँटॉसचवषयी कसलीही माचहती उपलध ध नाही.] परंतु ज्या सुखानंा बहुतेक मािसे साधारितः यशस्वीपिे तोंड िेऊ 
शकतात त्या सुखिुःखामुळे जर का एखािा मनुष्ट्य िबून गेला तर मा्र  आपल्याला आियस वाटॉते, अथनत् 
कुठल्यातरी नदस्गक िोषामुळे वकवा रोगामुळे जर का तो त्याचंा प्रचतकार करण्यास असमथस ठरला तर 
मा्र  तो एक अपवाि होऊ शकेल. उिा. स्कायचथयामधील राजघराण्यातील वंशपरंपरागत नामिसपिा 
आचि पुुवषापेंक्ा चस्त्रयामंध्ये असलेली कमकुवत सहनशस्क्त. [हेरोडोटॉस म्हितो (i. 105) की, काही स्कायचथयामधील 
चववचक्त मािसानी, ॲसकॅ लटन मधील युरेचनअम ॲफ्रोडाईटॉचे िेऊळ लुटॉल्यामुळे त्याना ‘नामिसपिा्या रोगाची’ चशक्ा झाली होती आचि त्याचा 
पचरिाम त्यां् या घराण्यावर झाला, परंतु चहप्पोके्रटॉस असे म्हितो की, स्कायचथयामधील श्रीमंत आचि मोठ्या घराण्यातील मािसामध्ये 
आढळिारा नामिसपिा हा त्यां् या घोड्या्या पाठीवर बराच काळ बसल्यामुळे उभवला होता.] 

 
करमिुकीची जास्त आवड असिाऱ्या मािसानासुध्िा असंयमी असे म्हटॉले जाते, परंतु प्रत्यक्ात 

ती िुबळ्या स्वभावाची मािसे असतात, कारि करमिूक ही एक प्रकारची चवश्रातंी असते आचि म्हिून 
पचरश्रमापंासून मुक्तता म्हिजे करमिूक. आता तुम्ही असे म्हिाल की, करमिुकीची [करमिुकीची आवड असिे 

म्हिजे अचतरेकी सुखाचा पाठपुरावा करण्याचा कल असिे नव्हे आचि म्हिून त्याला असंयम म्हिता येत नाही.] आवड असिारा मनुष्ट्य 
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जरूरीपेक्ा जास्त चवश्राचंत घेतो, परंतु चवश्राचंत म्हिजे सुख नव्हे, आचि जो मनुष्ट्य अधाशीपिाने सुखाचा 
पाठपुरावा करत असतो तो असंयमी असतो. 

 
परंतु स्वदराचाराची िोन स्वरूपे आपिास आढळून येतात, (१) उतावळेपिा आचि (२) 

कमकुवतपिा. कमकुवत मािसे बुस्ध्िपूवसक चवचारचवमशस करतात, परंतु त्याचंा चनिय पक्का ठेवण्यास त्याचें 
मनोचवकार त्याना प्रचतबधं करतात, उतावळी मािसे आपल्या मनोचवकारां् या आहारी जात असतात, 
कारि चवचारचवमशस करण्यास ती थाबंतच नाहीत, काही मािसे मनोचवकारां् या झटॉक्याला मग तो 
सुखिायक असो वकवा िुःखिायक असो विेनाने वकवा अवलोकनाने आचि अगोिरच स्वतःला जागृत 
करून म्हिजेच स्वतःची चववकेबुध्िी जागृत करून चवरोध करतात, जसे आपि जर का एखा्य ा मनुष्ट्याला 
प्रथम गुिगुल्या केल्या असता तो मनुष्ट्य त्यावळेी आपिास गुिगुल्या करू शकत नाही. रागीटॉ आचि 
शीघ्रकोपी मािसे ‘उतावळेपिा’ या स्वुवपा्या स्वे् छाचारा्या स्वाधीन होत असतात, कारि रागीटॉ 
मािसे ही अत्यंत उतावळी असतात आचि शीघ्रकोपी मािसे इतकी आवशेी असतात की, चवचार करण्यास 
सुध्िा ती थाबंत नाहीत, कारि ती मािसे स्वभावतःच स्वतः्या कल्पचवकल्पाचें अनुसरि करिारी 
असतात. 

 
☐ ☐ ☐ 
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प्रकिि आठिे 
 

विषयलोलुपिा ही स्िैिाचािापेिा िाईट असिे  
 

हे प्रकिि अगोदि्या प्रकििाहून कुठल्याही प्रकािे िेगळे नाही, िि िे त्याच विषयाचे पविवशटी  
आहे, कािि ह्या प्रकििामदये असंयम आवि स्िैिाचािाची िुलना केलेली आढळिे. अगोदिच िादग्रस्ि 
ाालेल्या दोन प्रनांची येथे चचा केलेली आहे. (१( असंयम हा स्िैिाचािाहून अवधक बिा होण्याजोगा 
असिो का नाही? (ह्याचे उत्ति नकािात्मकच आहे.( (२( स्िैिाचाि हा अत्यंि िाईट असा दुगुभि समजला 
जािो का? ह्याचे उत्तिसुददा नकािात्मक आहे. 

 
आपि अगोिर [प्रकरि ७व,े २रा पचर्छेि.] म्हटॉल्याप्रमािे असंयमी मनुष्ट्याला त्याने केलेल्या कृत्यांब्दलल 

अचजबात पिात्ताप हो नाही कारि तो स्वतः्या पसंतीलाच चचकटूॉन बसतो, अन्यपक्ी स्वदराचारी मनुष्ट्याला 
स्वतः्या अचतरेकी वतसनाचा नंतर एकसारखा पिात्ताप होत असतो. म्हिून आपि जो काही आके्प [पहा 

प्रकरि २रे.] घेतलेला आहे की असंयमी मनुष्ट्य सुधारिे शक्य असते तो येथे लागू पडत नाही, ह्याउलटॉ 
असंयमी मनुष्ट्य कधीही सुधारिे शक्य नसते, परंतु स्वदराचारी मनुष्ट्यामध्ये सुधारिा होऊ शकते. असंयमी 
मनुष्ट्यामध्ये आढळून येिारा िुगुसि हा सवांगशोध (dropsy) वकवा क्यरोग या रोगासारखा असतो, परंतु 
स्वदराचार मा्र  अपस्मारासारखा असतो, कारि कुठलाही िुगुसि हा कायमचा वकवा िीघसकाचलक असतो, 
परंतु स्वदराचार ही मधून मधून घडिारी अचनष्ट गोष्ट असते. वस्तुतः स्वदराचार आचि िुगुसि याचंी तऱ्हा 
संपूिसतः वगेळी असते, कारि िुगुसि हा अबोधस्वरूप (Unconscious) असतो, परंतु स्वदराचारी मनुष्ट्याला 
स्वतः्या िौबसल्याची जािीव असते. [असंयम हा पचरपूिस िुगुसि असतो, स्वदराचार हा अपूिस असतो. स्वदराचारी मनुष्ट्याला स्वतः्या 
वाईटॉ कमनब्दलल पिात्ताप तरी होतो. परंतु िुगुसिी मनुष्ट्याला त्या कृत्याना समाजात वाईटॉ समजले जाते, याची जािीव असुनही समाजा्या 
चवुवध्ि तो वागत असतो, आपले चुकले आहे असेसुध्िा त्याला वाटॉत नाही, म्हिून त्याला ज्ञान नसते असे म्हटॉले जाते.]  

 
आता स्वदराचारी स्वभावा्या मािसामध्ये, स्वतः्या लहरीप्रमािे वागिारी (impulsive) मािसे ही 

ज्या मािसाना सम्यक् त्वाचे ज्ञान असते परंतु त्या त्वाचे पालन जी मािसे करत नाहीत अशा 
मािसापेंक्ा नदचतकदृष्ट्ट्या बरी असतात, [कमकुवत मािसे ही उतावळ्या मािसाहून वाईटॉ असतात.] कारि ही िुसऱ्या 
प्रकारची मािसे लहानसहान प्रलोभनानंा सुध्िा बळी पडतात आचि पचहल्या प्रकार्या मािसासंारखी ही 
मािसे चवचारचवमशस न करता कृत्ये करत नाहीत. कारि स्वदराचारी [म्हिजे चवचार न करता त्या प्रलोभनानंा बळी 

पडिाऱ्या कमजोर वकवा बुस्ध्िहीन मनुष्ट्याप्रमािे असतो. लहरी मनुष्ट्य हा जातीचा स्वदराचारी मनुष्ट्य असतो.] मनुष्ट्य हा थोडीशी िारू 
चपऊन इतर मािसापेंक्ा लवकर नशा येिाऱ्या िारूड्या मािसाप्रमािे असतो. स्वदराचाराला जरी किाचचत् 
एका अथनने िुगुसि म्हटॉले जात असते तरी स्वदराचार म्हिजे खऱ्या अथनने िुगुसि नव्हे हे आता स्पष्ट झालेले 
आहे, कारि िुगुसिी मनुष्ट्य हा बुस्ध्िपूवसक पसंतीने कृत्ये करत असतो परंतु स्वदराचारी मनुष्ट्य हा बुस्ध्िपूवसक 
पसंती्या चवुवध्ि वागत असतो. तथाचप हा िरक असूनसुध्िा त्यातून चनमनि होिारी कृत्ये मा्र  सारख्या 
प्रकारची असतात. उिा. जसे डेमोडोकसने चमलेटॉसमधील मािसाचंवषयी चलचहले. 

 
“चमलेटॉसमधील मािसे ही मूखस नाहीत हे खरे आहे, 
परंतु ती मूखांप्रमािे वागतात हेही चततकेच खरे आहे.” 
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तसेच स्वदराचारी मािसे ही वाईटॉ वकवा अन्यायी नसतात तरीसुध्िा त्यां् या हातून वाईटॉ वकवा 
अन्यायी कृत्ये घडत असतात. 

 
चशवाय जी शारीचरक सुखे िाजील असतात आचि सम्यक् त्वा्या चवुवध्ि असतात, त्या 

शारीचरक सुखाचंा पाठपुरावा करताना स्वदराचारी मनुष्ट्या्या स्वभावाची घडि अशा प्रकारे झालेली असते 
की, आपले बरोबर आहे का नाही ह्याची खा्र ी पटॉलेली नसतानासुध्िा तो त्या शारीचरक सुखाचंा 
पाठपुरावा करत असतो, परंतु असंयमी मनुष्ट्याची मा्र  ही सुखे चागंली आहेत आचि आपि त्याचंा 
पाठपुरावा केला पाचहजे अशी चनचितपिे खा्र ी पटॉलेली असते, कारि अशा सुखाचंा उपभोग घेण्यासाठी 
त्याचा पाठपुरावा करिे, हा त्याचा िुसरा स्वभावधमसच असतो. म्हिून स्वदराचारी मनुष्ट्यामध्ये, त्याचे मन 
वळवनू सहज चरतीने बिल [म्हिजेच त्या्या वतसनामध्ये बिल घडवनू आिता येऊ शकतो. स्वदराचारी मनुष्ट्याचा संकल्प हा बरोबरच 
असतो आचि त्याप्रमािे वतसन करण्यास त्याला िक्त उते्तजन ्य ावे लागते. परंतु असंयमी मनुष्ट्या्या वतसनामध्ये बिल होण्याअगोिर त्या्या 
संकल्पामध्ये पचरवतसन घडवनू आिण्यासाठी त्याचे मन वळवावे लागते.] घडवनू आिता येऊ शकतो परंतु असंयमी 
मनुष्ट्यामध्ये सहजचरतीने बिल घडवनू आिता येऊ शकत नाही कारि सगुि हे मूलभतू त्वाचे जतन 
करतात आचि िुगुसि मा्र  त्या त्वाचा नाश करतात. परंतु आपल्या वतसिुकी्या चवषयामध्ये हेतू (साध्य 
वकवा हेतुकारि) हे कृत्याचें आ्य  तत्व (सुुववात वकवा चनचमत्तकारि) असते, म्हिजेच खऱ्या 
जीवनसाध्याचे तात्काचलक ज्ञान हाच आपल्या वतसिुकीचा आ्य वबिू असतो, आचि हे गचितशास्त्रामधील 
चसध्िातंकल्पनाशंी (hypothesis) चमळतेजुळते आहे. नीचतशास्त्रामध्ये तसेच गचितशास्त्रामध्ये आ्य  त्वाचें 
ज्ञान हे युस्क्तवािा्या प्रचक्रयेने होत नसते. परंतु सगुिी मनुष्ट्याला त्या्या स्छीलतेमुळे मग ती 
स्छीलता नदस्गकचरत्या प्राप्त झालेली असो वकवा आ्य त्वाचंवषयी सम्यक् चरतीने चवचार करण्या्या 
सवयीमुळे प्राप्त झालेली असो हे आ्य  त्वाचंवषयीचे ज्ञान होत असते. म्हिून त्वचनष्ठ मनुष्ट्य हा संयमी 
असतो आचि ज्या मनुष्ट्याला प्राथचमक नीचतत्वाचें िेखील ज्ञान नसते तो मनुष्ट्य असंयमी असतो. परंतु 
िुसऱ्याही प्रकारचा एक मनुष्ट्य असतो असा मनुष्ट्य मनोचवकारां् या अमंलाखाली, सम्यक् त्वाचवुवध्ि, 
स्वतः्या पसंतीचा पचरत्याग करून वचचतत कृत्याचा मागस बिलण्यास कारिीभतू होतो, मनोचवकारानंी 
त्या्यावर ताबा चमळचवल्यामुळे सम्यक् त्वाप्रमािे वागण्यास त्याला पुरेसा प्रचतबंध केला जातो, तरीसुध्िा 
अचवचारीपिाने या सुखाचा पाठपुरावा करिे योग्य आहे असा चवश्वास पटॉचवण्याइतका त्याचा स्वभाव 
बनचवण्याइतपत मा्र  त्याचे मनोचवकार संपूिसपिे यशस्वी होत नाहीत. अशा प्रकारचा मनुष्ट्य हा स्वदराचारी 
असतो. असा मनुष्ट्य असंयमी मनुष्ट्यापेक्ा बरा असतो आचि तो संपूिसतः वाईटॉ कधीच नसतो, कारि ह्या 
मनुष्ट्यामध्ये, मानवी प्रकृचतचा सवोच्च भाग म्हिजे मूलभतू त्व (ज्यावर संपूिस नीचतमत्ता आधाचरत असते) 
हे अजुनही जतन करून ठेवलेले असते. स्वदराचारी मनुष्ट्या्या चवुवध्ि प्रकारचा मनूष्ट्य हा स्वतः्या 
पसंतीला ठामपिे चचकटूॉन राहून वतसन करत असतो आचि मनोचवकारां् या अंमलाखाली तो स्वतः्या 
पसंतीचा पचरत्याग करत नाही. 

 
ह्या चवचारामुळे असे चसध्ि होते की आत्मचनग्रह हा एक चागंला गुि आहे आचि स्वदराचार हा एक 

वाईटॉ गुि आहे. 
 

☐ ☐ ☐ 



 

विषयानुक्रमविका 

प्रकिि नििे 
 

आत्मवनग्रही आवि (स्ििह्याच मिाला वचकटून बसिाऱ्या( दुिाग्रही मािसामधील फिक 
 

ह्या प्रकििा्या पवहल्या भागामदये अगोदि वनमाि केलेला (पवहल्या आवि दुसऱ्या प्रकििामदये( 
प्रन पुन्हा विचािाि घेिलेला आहे. आत्मवनग्रह हा चुकीच्या ककिा बिोबि अशा मिाला आवि उदे्दशाला 
वचकटून िाहण्याि असिो का? यानंिि दुिाग्रही आवि आत्मवनग्रही मािसामधील फिक स्पटी  केलेला 
आहे. दुिाग्रही मािसे जिी मूखभ नसली ििी िी स्ििह आपलीच मिे घेऊन बसिािी असिाि. अशा 
मना्या अिस्थेला आत्मवनग्रहापेिा स्िैिाचािच यहिायला हिे कािि असे कििे यहिजे आपलेच घोडे 
पुढे ढकलण्यासाठी स्ििह्या इ्छेला बळी पडण्यासािखे आहे. अन्यपिी आत्मवनग्रही मनुष्ट्य हा स्ििहचे 
मन िळविण्या्या बाबिीि वििकासा गैिसािध नसिो पिंिु मनोविकािांचा आिेग जेिहा वििेकबुध्दी्या 
विरुध्द जािो िेिहा मात्र िो त्याला प्रविबंध कििो. िसेच सुखा्या प्राप्िीसाठी स्ििह्या दृढसंकल्पाचा 
सुददा त्याग कििाऱ्या मनुष्ट्याला स्िैिाचािी यहििा येऊ शकि नाही. उदा. वनओनेप्टोलेमसने जसा 
मानसन्मानाचे उदात्त सुख वटकविण्याकवििा दुसऱ्याची फसििूक किण्य्या स्ििह्या दृढवनश्चयाचा 
त्याग केला.  

 
तंव्हा कुठल्याही प्रकार्या तत्वाला वकवा कुठल्याही प्रकार्या पसंतीला चचकटूॉन राहिारा मनुष्ट्य 

हा आत्मचनग्रही असतो का? का त्याची पसंती ही योग्यच असायला हवी? आचि एखािा मनुष्ट्य जर का 
कुठल्याही पसंतीला वकवा तत्वाला चचकटूॉन राचहला नाही तर तो स्वदराचारी असतो का? का यथाथस 
तत्वाशी वकवा योग्य पसंतीला तो चचकटूॉन राचहला नाही तरच तो स्वदराचारी असतो? ही समस्या अगोिरच 
[िुसऱ्या प्रकरिामध्ये.] उभवली होती. किाचचत ह्याचे उत्तर असे असू शकेल की, ज्या तत्वाला वकवा पसंतीला 
एखािा मनुष्ट्य चचकटूॉन राहू शकतो आचि िुसरा एखािा राहू शकत नाही ते तत्व वकवा पसंती 
यादृस््छकचरत्या कुठल्याही प्रकारची असू शकेल परंतु आवश्यकचरतीने ते तत्व यथाथसच असायला हवे 
आचि ती पसंती योग्यच असायला हवी. ह्याचा अथस असा की, एखािा मनुष्ट्य ‘अ’ ह्या गोष्टीला प्राप्त 
करण्यारचकता ‘ब’ ह्या गोष्टीची केवळ साधन म्हिून चनवड आचि पाठपुरावा करत असेल, तर तो ‘अ’ ह्या 
गोष्टीची आवश्यकचरतीने चनवड आचि पाठपुरवा करतो आचि ‘ब’ ह्या गोष्टीची यादृस््छकचरत्या चनवड आचि 
पाठपुरावा करतो आचि ‘आवश्यक चरतीने’ ह्याचा अथस चनरपेक्तः (absolutely) असा आपि घेतो; म्हिून 
ज्या मताला एखािा मनुष्ट्य चचकटूॉन राहतो आचि िुसरा रहात नाही ते मत एका अथी कुठल्याही प्रकारचे 
असले तरी चनरपेक्तः बोलताना ते मत सत्य वकवा यथाथसच असायला हव.े 

  
परंतु स्वतः्याच मताला चचकटूॉन राहिारी काही मािसे असतात, त्याना आपि िुराग्रही 

(obstinate) मािसे असे बोलतो, ह्याचा अथस असा की, एखा्य ा गोष्टीब्दलल त्याचंी खा्र ी पटॉचविे अत्यंत 
कठीि असते आचि त्या गोष्टीब्दललचे त्याचें ठाम मत बिलण्यासाठी त्याचें मन वळचविे चततके सोपे नसते. 
उधळ्या आचि उिार मािसामध्ये वकवा अचवचारी आचि शूर मािसामध्ये जसे साम्य आढळून येते तसे ह्या 
िुराग्रही आचि आत्मचनग्रही मािसामंध्ये काहीसे साम्य आढळून येते; परंतु प्रत्यक्ात त्या िोहोमध्ये बऱ्याच 
बाबतीत िरक आहे. आत्मचनग्रही मनुष्ट्य वासना आचि इ्छां् या चवुवध्ि ठामपिे उभा राहातो; काही 
प्रसंगी अशा मनुष्ट्याचे मन वळचवता येऊ शकते. परंतु िुराग्रही मािसावर युस्क्तवािाचा कसलाही पचरिाम 
होऊ शकत नाही! स्वतः्या इ्छावंर त्याचें चनयं्र ि नसते आचि खूप वळेा सुखांमुळे ते वाहावत जातात. 
‘आपल्याच मताला िाजील अचभमान बाळगिारी मािसे’, ‘मूखस मािसे’ आचि ‘गावढंळ मािसे’ हे िुराग्रही 
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मािसाचें प्रकार आहेत. आपल्याच मताचा िाजील अचभमान बाळगिाऱ्या मािसाचें हेतू सुख आचि िुःख हे 
असतात :– त्याचें मन जर का कोिी वळव ूशकला नाही तर त्यानंा मोठा चवजय प्राप्त केल्याचे सुख होते 
आचि बाजूला काढलेल्या हुकूमनाम्याप्रमािे त्याचें चनिसय जर का व्यथस आचि चनुवपयोगी ठरले तर मा्र  
त्यानंा िुःख होते. म्हिून अशी मािसे आत्मचनग्रही मािसापेक्ा स्वदराचारी मािसाशंी जास्त चमळतीजुळती 
असतात.  

 
तथाचप काही मािसे अशी असतात की, ती स्वदराचारी हेतूजवजी िुसऱ्या कुठल्या तरी हेतूने स्वतःचे 

चनिसय बिलत असतात. उिा. सटिोकल्स्या चिलोक्टेॉसमधील चनओटोलोलेमसचे वतसन. त्या्या वतसनामध्ये 
बिल घडवनू आििारा हेतु ‘सुख’ होता हे खरे आहे : परंतु ते सुख उिात्त होते; वास्तचवकतः खरे बोलिे 
त्याला सुखिायक होते, परंतु ऑचडचसअसने त्याचे मन वळचवल्यामुळे त्याला खोटेॉ बोलाव ेलागले. वस्तुतः 
केवळ सुखा्या हेतुमुळे वागिारा प्रत्येक मािूस काही असंयमी आचि नीच वकवा स्वदराचारी असू शकत 
नाही, परंतु अत्यंत लाजीरवाण्या अशा सुखाला जी मािसे बळी पडतात ती असंयमी, नीच वकवा स्वदराचारी 
असतात. 

 
चशवाय एका चवचशष्ट स्वभावाची अशी काही मािसे असतात, की ज्याना शारीचरक सुखामुळे अत्यंत 

कमी आनंि होत असतो आचि अशाचरतीने ती मािसे सम्यक् तत्वाला चचकटूॉन राहू शकत नाहीत. तेव्हो 
प्रत्यक्ात अशा स्वभावाचा मनुष्ट्य, आचि स्वदराचारी मनुष्ट्य ह्या िोहों्या मधली अवस्था ही आत्मचनग्रही 
मनुष्ट्याची असते. स्वदराचारी मनुष्ट्य सम्यक् तत्वापासून मागसभ्रष्ट होतो कारि त्याला शारीचरक सुखामध्ये 
अचतरेकी आनंि वाटॉत असतो आचि वर विसन केलेला मनुष्ट्य असे करतो कारि त्या सुखामुळे त्याला 
अत्यंत कमी आनंि होत असतो; परंतु आत्मचनग्रही मनुष्ट्य मा्र  सम्यक् तत्वाला धरून असतो आचि वरील 
िोहोंपदकी कुठल्याही कारिामुळे तो आपल्या वतसनामध्ये बिल करत नाही. म्हिून आत्मचनग्रह जसा 
चागंला असतो तसे आत्मचनग्रहा्या चवुवध्ि असिाऱ्या या िोन्ही चचत्तप्रवृचत्त वाईटॉ असतात हे स्पष्ट होते 
आचि खरोखरच तसे आपिास चिसून येत असते. परंतु िोहोपदकी एक चचत्तप्रवृचत्त िारच कमी लोकामध्ये 
आढळून येत असल्याने आचि क्वचचतच प्रकटॉ होत असल्याने, –जसे असंयम हा संयमा्या चवुवध्ि 
असिारा एकमेव स्वभावगुि असतो असे समजले जाते, तसे–स्वदराचार हा आत्मचनग्रहा्या चवुवध्ि 
असिारा एकमेव स्वभावगुि असतो असे समजले जाते. 

 
आपि खूपवेळा साम्याथसक अथनने अनेक पिे योजत असतो आचि म्हिून आपि संयमी मनुष्ट्या्या 

आत्मचनग्रहाब्दलल साम्यानुमानाने बोलत आहोत, कारि आत्मचनग्रही तसेच संयमी मािसाची स्वाभाचवक 
घडि अशाचरतीने झालेली असते की, केवळ शारीचरक सुखामुंळे ती मािसे आपल्या तत्वाचवुवध्ि वतसन 
करत नाहीत. परंतु आत्मचनग्रही मनुष्ट्याला जशा वाईटॉ इ्छा असतात [तरीसुध्िा तो त्यावर प्रभतु्व चमळचवतो.] तशा 
कुठल्याही वाईटॉ इ्छा संयमी मनुष्ट्याला नसतात. संयमी मनुष्ट्याची घडिच अशाचरतीने झालेली असते 
की, आपल्या तत्वाचवुवध्ि असिाऱ्या कुठल्याही गोष्टीमध्ये त्याला सुख वाटॉत नाही, परंतु आत्मचनग्रही 
मािसाला अशा गोष्टीमध्ये सुख वाटॉत असते, परंतु तो त्याना बळी पडत नाही. तसेच स्वदराचारी आचि 
असंयमी मािसामध्ये प्रत्यक्ात जरी िरक असला तरीसुध्िा या िोहोंमध्ये आपिासं साम्य आढळून येते :– 
िोन्ही मािसे शारीचरक सुखाचंा पाठपुरावा करत असतात, परंतु असंयमी मनुष्ट्याला आपि जे करत 
आहोत ते योग्य आहे असे वाटॉत असे आचि स्वदराचारी मनुष्ट्याला तसे वाटॉत नसते. 

 
☐ ☐ ☐ 
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प्रकिि दहािे 
 

ियािहाविक प्र्ान हे स्िैिाचािाशी अनुरूप नसिे पिंिु चािुयभ मात्र असू शकिे. 
 

ह्या प्रकििामदये स्िैिाचािाविषयीची आिखी काही िैवशटी ्ये चचेला घेिलेली आहेि. 
 

चशवाय एकच मनुष्ट्य एकिम स्वदराचारी आचि िूरिशी असू शकत नाही कारि आपि अगोिरच 

[पहा ६वे पुस्तक, १३वे प्रकरि.] िशसचवले आहे की, िूरि्शत्व हा नदचतक सगुिापासून वगेळा होिारा गुि नव्हेच. 

[म्हिजेच िूरिशी मनुष्ट्य हा त्याचवेळी नदचतकदृष्ट्ट्या सगुिी असायलाच हवा.] तसेच कुठल्या गोष्टी योग्य आहेत हे केवळ 
जािल्याने िूरिशी मनुष्ट्य होत नाही, तर त्या गोष्टी प्रत्यक्ात त्याने करिे आवश्यक असते; परंतु स्वदराचारी 
मनुष्ट्य तर कधीही योग्य गोष्टी करत नाही. (अन्यपक्ी चातुयस हे स्वदराचाराशी चवसंगत नसल्याने स्वदराचारी 
मनुष्ट्य चतुर असू शकतो म्हिून कधी कधी असे म्हटॉले जाते की काही मािसे िूरिशी असूनही स्वदराचारी 
असतात कारि चातुयनमध्ये आचि िूरि्शत्वामध्ये माझ्या अगोिर्या व्याख्यानामध्ये [पहा पुस्तक ६वे प्रकरि 

१२वे.] म्हटॉल्याप्रमािे िरक असतो : चातुयस आचि िूरि्शत्व ह्या बौध्चिक मनःशस्क्त असल्याने िोहोंमध्ये 
चनकटॉचे साम्य आढळते, परंतु िक्त िूरि्शत्वामध्येच बुध्चिपूवसक पसंती (deliberate choice) ग्भत 
असल्याने िोहोंमध्ये िरक आहे.) एवढंच नव्हे तर स्वदराचारी मनुष्ट्याला प्रत्यक्ात काय योग्य आहे 
याचीसुध्िा नीटॉपिे जािीव नसते परंतु एखा्य ा झोपलेल्या वकवा िारू प्यालेल्या मािसाला जशी जािीव 
असते तशी स्वदराचारी मनुष्ट्याची गत असते. तसेच तो स्व्छेने जरी अचनष्ट गोष्ट करत असला (कारि एका 
अथी आपि काय करत आहोत आचि आपले अंचतम साध्य काय आहे याचे त्याला ज्ञान असते) तरीसुध्िा 
तो िुष्ट मनुष्ट्य नसतो कारि त्याची नदचतक पसंती वकवा उ्ेदलश हा चागंला असतो म्हिून त्याला अधसवटॉ िुष्ट 
मनुष्ट्य असे म्हिता येऊ शकेल. चशवाय स्वदराचारी मनुष्ट्य हा अन्यायी [जरी तो अन्याय्य वकवा चुकीची कृत्ये करत असला 
तरी येथे एक गोष्ट लक्ात घेिे आवश्यक आहे की, ५व्या पुस्तकातील पचहल्या प्रकरिामध्ये असे म्हटॉले होते िुगुसिी कृत्याचे इतर कृत्यां् या संबधंात 
जेव्हा अवलोकन केले जाते तेव्हा (या पिा्या व्यापक अथनने) ते अन्या्य कृत्य असते.] नसतो कारि तो जािून बुजून लोकाना 
िुखापत वकवा नुकसान करण्याचा कटॉ करत नाही; आपि अगोिर पाचहल्याप्रमािे [प्रकरि ६वे.] स्वदराचारी 
मािसां् या िोन प्रकारापदकी पचहला आपि स्वतः चवचारचवमशस करून घेतलेल्या चनिसयाला चचकटूॉन राहू 
शकत नाही आचि िुसरा क्ोभनशील स्वभावाचा मनुष्ट्य अचजबात चवचारचवमशसच करत नाही. वस्तुतः 
स्वदराचारी मनुष्ट्याची तुलना अशा राष्ट्राशी केली जाऊ शकते की, ज्या राष्ट्रामध्ये योग्य ठराव मंजूर होतात 
आचि कायिेसुध्िा उत्कुष्ट असतात परंतु ते राष्ट्र त्याचंी अंमलबजाविीच कधी करत नाही : जसे 
ॲनॅक्झँड्राईड्सने ऑपरोचधकचरत्या म्हटॉले आहे–“ते राष्ट्र काय्य ाचंी अचजबात पवन करत नाही, तरीसुध्िा 
ते आनंिात आहे.” 

 
परंतु वाईटॉ वकवा िुष्ट मनुष्ट्याची अवस्था अशा राष्ट्रासारखी असते की, ज्या राष्ट्रामध्ये काय्य ाची 

अंमलबजाविी होत असते परंतु त्या राष्ट्राचे कायिेच मुळी वाईटॉ असतात. 
 
बहुतेक लोकां् या स्वभावाशी तुलना केली असता आत्मचनग्रह आचि स्वदराचार या िोन्ही अचतरेकी 

अवस्था आहेत. बहुतेक मािसापेक्ा आत्मचनग्रही मनुष्ट्याचा चनिय जास्त ठाम असतो आचि स्वदराचारी 
मनुष्ट्याचा कमी असतो. 
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आपि काय करायला हव े याचा बुध्चिपूवसक चवचार करूनसुध्िा जी मािसे स्वतः्या चनिसयाला 
चचकटूॉन राहू शकत नाहीत त्या मािसाकडून प्रकटॉ होिाऱ्या स्वदराचारापेक्ा, क्ोभनशील प्रकृचत्या 
मािसाकंडून प्रकटॉ होिाऱ्या स्वदराचारा्या प्रकारामध्ये सुधारिा घडवनू आििे जास्त शक्य असते. आचि 
मूळ स्वभावानुसार जी मािसे स्वदराचारी आहेत त्या मािसापेंक्ा सवयीने जी मािसे स्वदराचारी बनलेली 
आहेत त्यां् यामध्ये सुधारिा घडवनू आििे जास्त सोपे असते; कारि मूळ स्वभावापेक्ा सवयीमध्ये बिल 
घडवनू आििे जास्त सोपे असते; तरीसुध्िा सवयीमध्ये बिल घडवनू आििे कठीि असते कारि सवय 
म्हिजेसुध्िा एक प्रकारचा िुसरा स्वभावच असतो जसे इव्हेनस म्हितो :– 

 
“चम्र ा सवय हा िार काळ चालू असलेला पचरपाठ आहे आचि हा पचरपाठ शवेटॉी मनुष्ट्याचा 

स्वभावच बनून जातो.” 
 
आता आपि आत्मचनग्रह आचि स्वदराचारा्या स्वुवपाची चचन केली तसेच सहनशीलता आचि 

िुबळेपिा यां् या स्वुवपाचे सुध्िा चववचेन केले आचि ह्या चचत्तप्रवृचत्तचा एकमेकाशी कसा संबंध असतो 
हेसुध्िा िशसचवले. 

 
☐ ☐ ☐ 
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प्रकिि अकिािे 
 

सुखाविषयीची िीन वनिवनिाळी मिे आवि युध्क्ििाद 
 
सुख 

 
आिा आपि सुखा्या स्िरुपाकडे िळि आहोि. ह्या विषयाची युडेवनअन वनविशास्त्रामदये सुददा 

अशीच चचा केलेली आढळिे. ह्या गं्रथा्या शेिट्या पुस्िकाि सुददा ॲविस्टॉटलने सुखाचा विचाि 
केलेला आहे. 
 

सुख आचि िुःखाचे स्वुवप तपासिे हे राजनदचतक त्वज्ञाचे (Political Philosopher) कतसव्य 
असते, कारि अंचतम साध्य (end) प्रस्थाचपत करिारा तोच एकमेव चसध्ि पुुवष असतो आचि कुठलीही 
गोष्ट चनरपेक् अथनने चागंली वकवा वाईटॉ आहे हे आपि ज्या मानिंडा्या संिभनत सागंू शकतो तो मानिंड 
म्हिजे हे अंचतम साध्य असते. चशवाय हे अन्वषेि आपल्या नीचतशास्त्रा्या अयायासामध्ये अत्यंत आवश्यक 
आचि मौचलक असे अन्वेषि आहे कारि नदचतक सगुिाचा आचि िुगुसिाचा संबधं सुखाशी आचि िुःखाशी 
असतो हे आपि अगोिरच [पहा पुस्तक २रे, प्रकरि ३रे.] चसध्ि केलेले आहे आचि सुख हा सौख्याचा अत्यंत 
आवश्यक असा आनुषंचगक गुि आहे असे बहुतेक मािसे प्रचतपािन करतात म्हिून ‘परमसौख्य’ हा शध ि 
‘सुखोपभोग घेिे’ ह्या चक्रयापिापासून चनमनि झालेला आहे. 

  
आता (१) काही लोकाना असे वाटॉते की आवश्यक चरतीने वकवा यादृस््छकचरत्या कुठल्याही 

प्रकारचे सुख हे चहतकारक नसते. श्रेयतत्व (Good) आचि सुख ह्या िोन चभनिध गोष्टी आहेत असा 
युस्क्तवाि ही मािसे करतात. 

 
(२) काही इतर मािसे असे प्रचतपािन करतात की, काहंी सुखे ही चहतकारक असतात परंतु 

पुष्ट्कळशी सुखे ही वाईटॉ असतात. 
 
(३) चतसरा दृष्टीकोन असा आहे की, सवस सुखे ही चहतकारक आहेत असे ठरले तरीसुध्िा काही 

झाले तरी सुख हे चनःश्रेयस (सवसश्रेष्ठ चहत) होऊ शकिार नाही. [ह्या तीन मतापंदकी पचहले मत, प्लेटॉोचा वारस ॲकॅ डमीचा 
प्रमुख असिाऱ्या स्प्युचसपसचे मत आहे; िुसरे मत प्लेटॉो्या “चिलेबस” संवािात चचेकचरता आलेले आहे आचि चतसरे मत चिलेबसमध्येच शवेटॉी 
पाहायला चमळते ते मत ॲचरस्टॉटटॉलचे आहे ते १०व्या पुस्तकात व्यक्त झालेले आहे.]   

 
(अ) सुख हे अचजबात चहतकारक नसते हे चसध्ि करण्यासाठी केलेले युस्क्तवाि पुढीलप्रमािे 

आहेत :– 
 
(I) प्रत्येक सुख ही नदस्गक अवस्थेकडे पोहोचिारी चचत्स्वुवप [म्हिजे ह्या प्रचक्रयेचवषयी आपि जागृत 

असतो.] (conscions) प्रचक्रया आहे; परंतु प्रचक्रया ही अंचतम साध्याहून सामान्यतः वगेळी असते उिा. घर 
बाधंण्याची प्रचक्रया ही बाधंलेल्या घराहून वेगळीच असते. 

 
(II) संयमी मनुष्ट्य नेहमी सुखे टॉाळत असतो. 
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(III) िूरिशी मनुष्ट्य िुःखापासून मुक्तता चमळचवण्याचा प्रयत्न करत असतो, तो सुखाचा पाठपुरावा 
कधीच करत नाही. 

 
(IV) िूरिशी चवचारिा करण्या्या बाबतीत सुख हा एकप्रकारचा अडथळा असतो आचि ते सुख 

चजतके जास्त आनंििायक असते चततका अडथळा जास्त प्रमािात होत असतो. उिा. संभोगसुख :– हे 
सुख उपभोगतानंा मनुष्ट्य कुठल्याही गोष्टीचा चवचार करू शकत नाही. 

 
(V) सुखाचवषयीची कुठलीही कला अस्स्तत्वात नसते परंतु प्रत्येक चागंल्या गोष्टीबरोबर चतला 

चनमनि करिारी एक प्रकारची कला अस्स्तत्वात असते. 
 
(VI) लहान मुले आचि जनावरे सुखाचा पाठपुरावा करत असतात. 
 

(ब) सवस सुखे चहतकारक नसतात हे चसध्ि करण्यासाठी पुढीलप्रमािे युस्क्तवाि केलेले आहेत :– 
 

(I) काही सुखे ही अत्यंत लाचजरवािी असतात आचि त्या सुखांचे अनावर लाड करिाऱ्या 
मनुष्ट्या्या नावाला कलंक लागतो. 

 
(II) काही सुखे ही नुकसानकारक असतात कारि काही सुखिायक गोष्टींमुळे रोग होत असतात. 
 

(क) सुख हे चनःश्रेयस वकवा सवसश्रेष्ठ चहत नसते हे चसध्ि करण्यासाठी सुख हे अंचतम साध्य नसून ती एक 
प्रचक्रया असते असा युस्क्तवाि केलेला आहे.  
 

तेव्हा ह्या चवषयासंबधंीची ही प्रचचलत मते आहेत. 
 

☐ ☐ ☐ 
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प्रकिि बािािे 
 

सुख हे वहिकािक नसिे ह्या दृटी ीकोनाविषयीची चचा  
 

ह्या प्रकििामधील पध्दिीचा मागभ १०िया पुस्िकामधील (प्रकिि २िे आवि ३िे( पध्दिीसािखा 
आहे. येथे ॲविस्टॉटलने सुखा्या स्िरुपाविषयीची आपली स्ििहची उपपवत्त मांडण्या अगोदिच, 
स्प्युवसपस्या पाठशाळेने घेिलेल्या आिेपाना उत्ति वदलेले आहे. िेिहा सुख हे जिी वनिपेििह 
वहिकािक नसले ििी िे सापेििह वहिकािक असिे असे लेखकाला सुचिाियाचे आहे; पिंिु नंििमात्र 
िो असे प्रविपादन कििो की सुख हे वनिपेििह वहिकािक असिे. 
 

परंतु (अ) सुख हे अचजबात चहतकारक नसते आचि (ब) सुख हे चनःश्रेयस नसते हे वरील 
युस्क्तवािामुळे चसध्ि होत नाही हे आपल्या पुढील चवचारावुवन स्पष्ट होते. 

 
(अ) (I) पचहली गोष्ट अशी की, (१) चहतकारक हे जर िोन अथननी वापरले जाते. पचहले म्हिजे 

चनरपेक्तः चहतकारक आचि िुसरे म्हिजे एखा्य ा चवचशष्ट मनुष्ट्याला चहतकारक असिारे वकवा सापेक्तः 
चहतकारक म्हिून ‘चहतकारक’ हे पि जेव्हा ंमनुष्ट्या्या स्वभावाला वकवा चचत्तप्रवृचत्तला योचजले जाते तेव्हा 
त्याचा असाच िुहेरी अथस होत असतो आचि म्हिून हालचाल आचि प्रचक्रया याना हे पि योचजले असता 
असाच िुहेरी अथस होत असतो. तसेच ज्या प्रचक्रया वाईटॉ अशा समजल्या जातात त्या काही बाबतीत जरी 
अगिी वाईटॉ असल्या तरी सापेक्तः त्या वाईटॉ नसतीलही, परंतु प्रत्यक्ात एखा्य ा चवचशष्ट मनुष्ट्याला त्या 
इस््छण्याजोग्या असू शकतील वकवा इतर बाबतीत चवचशष्ट मनुष्ट्याला जरी त्या प्रचक्रया सामान्यतः 
इस््छण्याजोग्या नसल्या, तरीसुध्िा चवचशष्ट पचरस्स्थतीमध्ये आचि थोड्या काळापुरत्या त्या त्याला इष्ट असू 
शकतील आचि अशा प्रकार्या काही प्रचक्रया प्रत्यक्ातं सुखमय नसतात, परंतु िक्त त्या तशा वाटॉत 
असतात : म्हिजेच मला असे म्हिावयाचे आहे की, आजारी मनुष्ट्याला बरा होण्यासाठी ज्या िुःखिायक 
प्रचक्रया –औषधोपचार अनुभवाव्या लागतात त्या अशा प्रकार्या प्रचक्रया असतात. 

 
चशवाय (२) ‘चहतकारक’ ही एकतर चक्रयाशीलता असते वकवा अवस्था असते. आता ज्या सुखामुळे 

आपिास आपल्या नदस्गक अवस्थेवर पुन्हा आिले जाते ती सुखे केवळ यादृस््छकचरत्या (accidentally) 
सुखिायक असतात, परंतु इ्छेची चक्रयाशीलता ही आपल्या मनःशक्ती्या अशा भागाची चक्रयाशीलता 
असते की जो भाग नदस्गक अवस्थेमध्ये राचहलेला असतो.–असे असल्यामुळं काही सुखे अशी असतात 
की, त्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचे िुःख वकवा इ्छा ग्भत नसतात. (उिा. ताच्वक वचतनाचे सुख) कारि 
त्याबाबतीत आपली प्राकृचतक अवस्था िुबसल झालेली नसते. आता ज्या सुखामुळे आपिास आपल्या 
नदस्गक अवस्थेवर पुन्हा आिले जाते ती सुखे िक्त यादृस््छकचरत्या सुखिायक असतात हे पुढील 
वस्तुस्स्थतीने चसध्ि होते. जेव्हा आपली नदस्गक अवस्था पूिस होण्याची प्रचक्रया [म्हिजे आपली नदस्गक अवस्था 

चत्या प्राकृचतक स्स्थतीवर (normal) पुन्हा येण्याची प्रचक्रया.] चालू असते त्यावेळी आपिास त्याच त्याच गोष्टींमध्ये सुख 
वाटॉत नाही (जसे ती प्रचक्रया पूिस झाली असताना आपिास वाटॉते), आपल्या प्राकृचतक (Normal) 
अवस्थेमध्ये आपिास चनरपेक्तः सुखिायक असिाऱ्या गोष्टींमुळे आनंि होत असतो, परंतु ह्या प्राकृचतक 
अवस्थेवर येण्याची प्रचक्रया चालू असताना या चनरपेक्तः सुखिायक गोष्टीं्या चवुवध्ि असिाऱ्या 
गोष्टींमुळेसुध्िा आपिास आनंि होत असतो, उिा. आंबटॉ वकवा कडवटॉ गोष्टींमुळे आपिास होिारा आनंि 
ह्या गोष्टी काही नदस्गकतः वकवा चनरपेक्तः सुखिायक नसतात, त्यामुळे ह्या गोष्टींपासून चमळिारे 
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सुखसुध्िा नदस्गकतः वकवा चनरपेक्तः आनंििायक नसते म्हिून जसा ह्या सुखिायक गोष्टींमध्ये िरक 
असतो तसाच ह्या सुखिायक गोष्टींपासून व्युत्पनिध होिाऱ्या सुखामध्ये सुध्िा तसाच िरक असतो. 

 
३. चशवाय इतर लोक असा युस्क्तवाि करतात की, अंचतम साध्य हे त्याकचरता होिाऱ्या प्रचक्रयेहून 

जास्त चागंले असते आचि सुख ही प्रचक्रया असल्याने सुखापेक्ाही काही तरी जास्त चागंले असायला हवे. 
परंतु हा त्याचंा युस्क्तवाि चनिनयक नाही. कारि वस्तुतः सुख ही प्रचक्रया नसते, त्याचप्रमािे सवस सुखे ही 
प्रचक्रयेशी संबध्ि नसतात, परंतु सुख ही एक चक्रयाशीलता असते आचि म्हिून ते साध्य असते, तसेच 
आपल्या मनःशस्क्तना कमावण्या्या प्रचक्रयेमुळे सुख उभवत नाही तर त्याचें अनुष्ठान केल्याने सुख 
उभवते, तसेच त्या सवस सुखाचे साध्य हे त्या सुखाहून वगेळे असे नसते, अथनत् हे िक्त आपल्या 
स्वभावामध्ये पचरपूिसता होण्यासाठी कारिीभतू होिाऱ्या प्रगचतमय सुखा्या बाबतीत खरे असते. म्हिून 
सुख ही एक चचत्स्वरूप प्रचक्रया (conscious process) आहे अशी सुखाची व्याख्या करिे बरोबर नाही. 
प्रचक्रये्या जवजी आपि ‘चक्रयाशीलता’ म्हिजे आपल्या ‘नदस्गक अवस्थेची चक्रयाशीलता’ असे म्हिायला 
हव ेआचि ‘चचत्स्वरूप’ या शध िाजवजी आपि ‘अचवरोचधत’ (unimpeded) हा शध ि ठेवायला हवा. काही 
चवचारवंत सुख हे सवनथनने चहतकारक आहे या आधारावर सुख ही एक प्रचक्रया आहे असे प्रचतपािन 
करतात कारि त्यां् या दृष्टीकोनातून चक्रयाशीलता ही प्रचक्रया असते, परंतु प्रत्यक्ात चक्रयाशीलता ही 
प्रचक्रयेहून वेगळी आहे. 

 
(ब) (II) सुखे ही वाईटॉ असतात कारि काही सुखिायक गोष्टी या प्रकृचतला घातक असतात असा 

युस्क्तवाि करिे म्हिजे आरोग्य हे वाईटॉ असते, कारि काही आरोग्यिायक गोष्टी ह्या चखशाला 
परवडण्यासारख्या नसतात असा युस्क्तवाि करण्यासारखे आहे. सुखिायक गोष्टी आचि आरोग्यिायक 
गोष्टी ह्या सापेक् अथनने वाईटॉ असू शकतात म्हिून त्या खरोखरच वाईटॉ असू शकत नाहीत. कधी कधी 
तात्स्त्वक वचतन हेसुध्िा प्रकृचतला बाधक होऊ शकते. 

 
(अ) (IV) िूरिशी चवचारिा करण्या्या बाबतीत सुख हा एकप्रकारचा अडथळा असतो या 

युस्क्तवािाला असे उत्तर िेता येईल की, िूरि्शत्वाला वकवा इतर कुठल्याही गुिाला त्या्या स्वतः्या 
सुखामुळे अडथळा होत नाही तर तो अडथळा इतर बाहेर्या सुखांमुळे [म्हिजे इतर गुिां् या अनुष्ठानामुळे उभविाऱ्या 

सुखामुळे.] होत असतो. वचतन आचि अयायास यामुळे होिाऱ्या सुखाने आपिास आपले वचतन आचि अयायास 
जास्त चागंल्याचरतीने करता येऊ शकते. 

 
(अ) (V) ह्या युस्क्तवािानुसार कुठल्याही स्वुवपा्या सुखा्या चन्मती्या बाबतीत कुठलीही 

कला सम्पत नसते हे नदस्गकच आहे, कला ही कधीही चक्रयाशीलता चनमनि करू शकत नाही, परंतु त्या 
चक्रयाशीलतेसाठी आवश्यक असिारी क्मता चनमनि करते. तरीसुध्िा बहुतेक मािसे, सौगस्न्धकी कला 
(Perfumery) आचि पाककौशल्याची कला ह्याना सुख चनमनि करिाऱ्या कला असे म्हितात. 

 
संयमी मनुष्ट्य सुखाची टॉाळाटॉाळ करतो हा (अ) (II) युस्क्तवाि आचि िूरिशी मनुष्ट्य िुःखापासून 

मुक्तता चमळचवण्याची खटॉपटॉ करतो हा (अ) (III) युस्क्तवाि आचि जनावरे आचि लहान मुले सुखाचा 
पाठपुरावा करतात हा (अ) (VI) युस्क्तवाि चवचारात घेता या चतन्ही युस्क्तवािाना एकच उत्तर 
िेण्यासारखे आहे. आता काही सुखे ही चनरपेक्तः चहतकारक कशी असतात आचि कुठल्या अथनने सवस सुखे 
चहतकारक नसतात [म्हिजे चनरपेक्तः वकवा स्वयंमवचरत्या चहतकारक नसतात, तरीसुध्िा जीवनाचे एक साधन म्हिून चहतकारक 
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असतात, चौ्या प्रकरिातील ‘आवश्यक’ आचि ‘उिासीन’ सुखे.] ह्याचे स्पष्टीकरि आपि आगोिरच [प्रकरि चौथे.] केलेले 
आहे. आता चनरपेक्तः चहतकारक नसिाऱ्या सुखाचंा पाठपुरावा जनावरे आचि लहान मुले करत असतात 
आचि ज्या सुखाची लालसा धरल्याने िुःख होते त्या िुःखापासून मुक्तता चमळचवण्याचा प्रयत्न िूरिशी 
मनुष्ट्य [िूरिशी मनुष्ट्य शारीचरक सुखाचवषयी्या आपल्या नदस्गक इ्छा नेमस्त प्रमािात पुऱ्या करत असतो आचि तो सुखे चमळाली नाही तर 
त्याब्दलल वाईटॉ वाटूॉन न घेण्याची स्वतः्या मनाला चशकवि िेत असतो, परंतु या िोन्ही गोष्टी तो सुखासाठी करत नाही, तर िुःखामुळे होिारा 
्र ास टॉाळण्यासाठी करत असतो.] करत असतो :–म्हिजेच ज्या सुखामुंळे कामना, वासना प्रज्ज्वचलत होतात 
आचि ज्या सुखामध्ये िुःख ग्भत असते म्हिजे शारीचरक सुखे (कारि ही सुखे त्या स्वुवपाची असतात) 
वकवा त्याचंी अचतरेकी स्वुवपे या िोहों्या बाबतीत असंयम प्रकटॉ होत असतो. याच कारिामुळे संयमी 
मनुष्ट्य अचतरेकी शारीचरक सुखे टॉाळत असतो, परंतु संयमी मनुष्ट्यालासुध्िा त्याची स्वतःची अशी सुखे 
असतातच. 

 
☐ ☐ ☐ 
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प्रकिि िेिािे 
 

सुख हे वनहश्रेयस नसिे या दृटी ीकोनाविषयीची चचा 
 

ह्या प्रकििामदये सुख हे दुहखा्या विरुदद असिे आवि वहिकािक नसिे हा स्प्युवसपसचा आिेप 
खोडून टाकल्यानंिि सिोच्च सुख हे वनहश्रेयस असिे, कािि िे सौख्यापासून अवियोजनीय असिे आवि 
प्रत्यिाि िे सौख्याशी अनन्य असिे असे प्रविपादन केलेले आहे. हाल ककिा यािनामदये मनुष्ट्य सुखी 
असिो असे यहििे वििोधाभास आहे. सौख्याला उत्कषाची आियकिा असिे, यहिजे अवििोवधि कायभ 
होण्यासाठी सुखाची आियकिा असिे. सिभ प्राण्यांची, उपजि प्रिृवत्त असे दशभवििे की सुख हे वनहश्रेयस् 
असिे आवि सुखाला फक्ि शािीविक सुख समजिे ही चूक आहे हे आपि लिाि घ्यायला हिे. 
थोडक्याि यहिजे सौख्यासाठी सुखाची आियकिा असिे यािरुन सुख हे वहिकािक असिे हे वसदद 
होिे. 
 

िुःख ही वाईटॉ गोष्ट असते आचि ते टॉाळायला हव ेहे मान्य करायला हव ेकारि सवसप्रकारचे िुःख 
एकतर चनरपेक्तः अचनष्ट असते वकवा चक्रयाशीलतेला अडथळा करिारी ती एकप्रकारची वाईटॉ गोष्ट 
असते. परंतु जी एखािी गोष्ट टॉाळिे आवश्यक असते चत्या चवुवध्ि असिारी गोष्ट म्हिजे जी टॉाळिे 
आवश्यक असते म्हिून जी गोष्ट वाईटॉ असते त्याचवुवध्िची गोष्ट चहतकारक असते. ह्यावुवन असे चसध्ि 
होते की, सुख हे चहतकारक असते. स्प्युचसपसने हा युस्क्तवाि खोडण्याचा प्रयत्न केला, [िहाव्या पुस्तकातील 

२रे प्रकरि पहा.] त्याने असे प्रचतपािन केले की, मोठी गोष्ट ही लहान तसेच समान गोष्टीच्या जशी चवरूध्ि 
असते, तसे सुख हे मना्या उिासीन अवस्थे्या तसेच िुःखा्या चवुवध्ि असते परंतु हे त्याचे खंडन 
बरोबर नाही कारि सुख हे आवश्यक चरतीने वाईटॉ गोष्ट असते असे स्प्युचसपस म्हििार नाही. [हा युस्क्तवाि 
असा आहे :–“सुख हे चहतकारक असते कारि ते िुःखा्या चवुवध्ि असते आचि िुःख हे अनचहतकारक असते” ह्याला स्प्युचसपस “नाही” असे 
म्हिून ते पुढीलप्रमािे खोडून टॉाकण्याचा प्रयत्न करतो. तो म्हितो, “सुखही नाही वकवा िुःखही नाही परंतु ह्या िोहों्या चवुवध्ि असलेली 
उिासीन अवस्था ही चहतकारक असते. ॲचरस्टॉटटॉल म्हितो “नाही!” असे जर असेल तर सुख ही वाईटॉ गोष्ट होईल.”]   

 
(ब) या युस्क्तवािानुसार काही सुखे ही वाईटॉ असतात, हे जरी आपि मान्य केले तरी (क) 

एखािे चववचक्त सुख हे चनःश्रेयस असू शकिार नाही हे चसध्ि होत नाही जसे ज्ञानाचे काही प्रकार जरी 
वाईटॉ असले तरी एखािे चववचक्त प्रकारचे ज्ञान चनःके्यास असू शकते. 

 
१. ह्याउलटॉ किाचचत आपिास असे म्हटॉले पाचहजे की, प्रत्येक मनःशस्क्तला चतची स्वतःची अशी 

अचवरोचधत चक्रयाशीलता असल्याने सवस मनःशस्क्तंची चक्रयाशीलता वकवा त्यापदकी एकीची चक्रयाशीलता 
(कारि आपले सौख्य हे सवस मनःशस्क्तं्या वकवा त्यापदकी एकी्या अनुष्ठानामध्ये असते) जेव्हा अचवरोचधत 
होते तेव्हा बहुतकुवन ती सवनत जास्त इस््छण्याजोगी गोष्ट असते, परंतु मनःशस्क्तची अचवरोचधत 
चक्रयाशीलता म्हिजे सुख होय. म्हिून बहुतेक सुखे जरी वाईटॉ असली आचि ती जरी चनरपेक्तः वाईटॉ 
असली तरीसुध्िा चनःश्रेयस हे चवचशष्ट प्रकारचे सुख असले पाचहजे. ह्याच कारिामुळे प्रत्येक मनुष्ट्याला असे 
वाटॉले की सौख्यमय जीवन हे सुखिायक असले पाचहजे आचि त्यामुळे सुख हा सौख्याचा आवश्यक घटॉक 
आहे असे तो मानत असतो आचि त्याची ही कल्पना योग्य आहे. कारि कुठल्याही चक्रयाशीलतेला अडथळा 
झाला असता ती चक्रयाशीलता पचरपूिस नसते, परंतु सौख्य हे मूळस्वभावाने पचरपूिस असते. म्हिून सुखी 
मनुष्ट्याला शारीचरक चहतकारक गोष्टी, बाह्य चहतकारक गोष्टी आचि नचशबाने प्राप्त होिाऱ्या ईश्वरी िेिग्या 
ह्या गोष्टींची आवश्यकता असते कारि ह्या गोष्टीं्या कमतरतेमुळे त्या्या चक्रयाशीलतेला अडथळा येता 
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कामा नये (म्हिून जी मािसे [बहुतकरून चसचनक्स.] म्हितात की, मनुष्ट्य जर का सगुिी असला तर तो 
स्वतःचा सत्यानाश होत असताना वकवा भयानक संकटॉामध्ये सापडला असतानासुध्िा सुखी राहातो, ती 
मािसे मु्दलाम वकवा कुठलाही हेतु नसताना चनरथसक बडबड करत असतात) परंतु सौख्यासाठी आिखी 
काही नचशबाने प्राप्त होिाऱ्या ईश्वरी िेिग्याची आवश्यकता असल्याने काही मािसाना असे वाटॉते की 
सौख्य म्हिजे सुिदव असते; परंतु हे खरे नव्हे कारि प्रत्यक्ात सुिदवाचा सुध्िा जेव्हा अचतरेक होतो तेव्हा 
आपल्या चक्रयाशीलतेला एक प्रकारचा अडथळा चनमनि होतो आचि किाचचत त्याला सुिदव म्हिण्याची 
सुध्िा त्याची योग्यता राहात नाही, कारि सुिदवाची व्याख्या केवळ त्या्या सौख्याशी असिाऱ्या संबंधात 
करता येऊ शकते. 

 
(२) चशवाय सवस जनावरे आचि सवस मािसे ही सुखाचा पाठपुरावा करत असल्याने सुख हे एका 

अथी चनःश्रेयस असले पाचहजे असे चिसून येते. 
 
“मािसा–मािसामधून िद लावत असलेली अिवा जेव्हा सवस मािसामधून िद लावली जाते तेव्हा 

ती िदवी घटॉना असते आचि संपूिसतः नाश कधीही होत नसतो.” [Hesiod, Works of days, 763.] 

 
परंतु ती सवस मािसे एकाच प्रकार्या सुखाचा पाठपुरावा करत नाहीत, कारि त्याचंी स्वाभाचवक 

प्रकृचत आचि त्यां् या मनःशस्क्तचा सवोत्कृष्ट चवकास हा सवां्या बाबतीत सारखा नसतो असे म्हटॉले जाते. 
तरीसुध्िा सवस मािसे सुखाचा पाठपुरावा करत असतात, हे सत्य आहे. परंतु अशीही शक्यता असते की, 
वस्तुतः ती मािसे ज्या सुखाचा पाठपुरावा करण्याचा चवचार करतात आचि ज्या सुखाचा आम्ही पाठपुरावा 
करत असतो असे बोलून िाखचवतात, त्या सुखाचा प्रत्यक्ातं ते पाठपुरावा करत नांहीत परंतु जे सुख 
सवनसाठी एकसारखे असते अशा सुखाचा ते प्रत्यक्ात पाठपुरावा करतात; कारि चनसगनने सवस गोष्टीमध्ये 
काहीतरी ‘िदवी’ रोपि केलेले असते [पहा पुस्तक १०वे प्रकरि २रे.], परंतु शारीचरक सुख हेच ‘सुख’ ह्या नावावर 
हक्क सागंिारे एकमेव सुख आहे असे म्हटॉले जाते, कारि बहुतेक मािसे ते सुख अनेकिा उपभोगत 
असतात आचि ते सुख उपभागण्यास सवस जि समथस असतात; म्हिून लोकाना असे वाटॉते की शारीचरक 
सुख हेच एकमेव सुख अस्स्तत्वात असते; कारि त्याना माचहत असिारे तेच एकमेव असे सुख असते. 

 
(३) चशवाय सुख हे जर का चहतकारक नसेल आचि चक्रयाशीलता हे जर का सुख नसेल तर सुखी 

मािसाचे जीवन आनंििायक (pleasant) असिे शक्य नाही हे स्पष्ट होते; कारि सुख हे जर का 
चहतकारक नसेल तर त्याला सुखाची गरजच काय? उलटॉ त्यामुळे त्याचे जीवन िुःखमय होईल. कारि 
सुख हे जर का चागंले नाही आचि वाईटॉही नाही तर िुःखसुध्िा चागंले वकवा वाईटॉ असिार नाही; मग 
त्याने िुःखाची टॉाळाटॉाळ का बरे करावी? आचि सगुिी मनुष्ट्या्या चक्रयाशीलता ह्या इतरां् या 
चक्रयाशीलतापेक्ा सुखावह नसतील, तर त्याचे जीवनही सुखावह असिार नाही. 

 
☐ ☐ ☐ 
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प्रकिि चौदािे 
 

बहुिेक सुखे िाईट असिाि आवि शािीविक सुख हेच खिे सुख ह्या दृवटी कोनाविषयी चचा  
 
शारीचरक सुखे ह्याचवषयी चचन करताना, काही मािसे असे म्हितात की काही सुखे ह्याना ते श्रेष्ठ 

सुखे म्हितात, ही िारच इस््छण्याजोगी असतात, तरीसुध्िा शारीचरक सुखे (आचि जी सुखे चमळचविे 
असंयमी मनुष्ट्याचे उच्दलष्ट असते) ही इस््छण्याजोगी नसतात. आता ही उपपचत्त जर का खरी असेल तर 
आपि त्याना असे चवचारू शकतो की शारीचरक सुखा्या चवुवध्ि असिारी िुःखे ही वाईटॉ का असतात? 
म्हिून वाईटॉ गोष्टी्या चवुवध्ि असिारी गोष्ट चागंली असते. किाचचत खरा दृष्टीकोन असा असावा की, जे 
काही वाईटॉ नसते ते चागंले असते ह्या अथनने आवश्यक सुखे ही चागंली असतात वकवा एका चववचक्त 
मयनिेपयंत ती चागंली असतात. आत आत्म्या्या काही अवस्था आचि चक्रयाशीलता अशा असतात की, जे 
काही चहतकारक [सगुिी मनःशस्क्त आचि चक्रयाशीलता याचंा कधी अचतरेक होत नाही, कारि स्वभावतःच त्या योग्य असतात आचि 

सुविसमध्याचे पालन करत असतात. पहा–पुस्तक िुसरे प्रकरि हवे.] असते त्यापचलकडे त्याचंा अचतरेक होत नाही आचि 
त्यां् यापासून आपिासं अचतरेकी सुखही प्राप्त होत नाही, परंतु ज्या अवस्थांचा आचि चक्रयाशीलताचंा 
अचतरेक होतो, त्यां् यापासून मा्र  आपिासं अचतरेकी सुख चमळू शकते, आता शारीचरक चहतकारक 
गोष्टींचा अचतरेक होऊ शकतो आचि ह्या गोष्टीं्या बेसुमारपिाचा पाठपुरावा केल्यानेच मनुष्ट्य वाईटॉ होत 
असतो, केवळ आवश्यक सुखाचंा प्रमािात उपभोग घेतल्याने तो वाईटॉ मनुष्ट्य होत नाही; कारि प्रत्येकाला 
काही प्रमािात स्वाचिष्ट अनिध, म्य , संभोगसुख हे आवडतच असते, तरीसुध्िा प्रत्येक जि त्याचा उपभोग 
योग्य प्रमािात घेतोच असे नाही. अगिी ह्या्या उलटॉ िुःखा्या बाबतीत चिसून येते. [शारीचरक सुख हे नेमस्त 
प्रमािात घेतले असता चहतकारक असते आचि िक्त त्याचंा अचतरेक केला असता मा्र  ते वाईटॉ असते आचि सवस प्रकारचे िुःख हे वाईटॉ असते. 
परंतु याचा अथस असा नव्हे की अचतरेकी सुखाचा अभाव हा वाईटॉ असतो कारि सगुिी मनुष्ट्याला तो िुःखिायक ठरत नाही.] :– कुठलाही 
मनुष्ट्य केवळ अचतरेकी िुःखच टॉाळत नसतो तर तो सवस प्रकारचे िुःख टॉाळण्याचा प्रयत्न करत असतो, 
कारि अचतरेकी सुखाचा पाठपुरावा करिाऱ्या मािसाचा अपवाि वगळता अचतरेकी सुखाचे चवुवध्ि टॉोक हे 
मुळी िुःखिायक नसतेस. [सामान्यतः िुःख हे वाईटॉ असते म्हिून ते टॉाळले पाचहजे. याला घेतलेला आके्प : काही चववचक्त अचतरेकी 
सुखाचंा त्याग करण्याचे िुःख टॉाळता कामा नये.  
याला चिलेले उत्तर : या अचतरेकी सुखां् या चवुवध्िचे टॉोक म्हिजे त्याचंा त्याग करायला लागिे हे सगुिी मनुष्ट्याला िुःखिायक नसते, परंतु जो 
मनुष्ट्य त्या सुखावरून जीव ओवाळून टॉाकतो त्याला म्हिजे िुगुसिी वकवा स्वदराचारी मनुष्ट्याला ते िुःखिायक असते.] 

 
तथाचप आपिास केवळ खऱ्या दृष्टीकोनाचे चनविेन करून चालिार नाही तर त्याबरोबर आपिास 

चुकी्या दृष्टीकोनाचा सुध्िा खुलासा केला पाचहजे, म्हिून असे केल्याने खऱ्या दृष्टीकोनाला बळकटॉी 
येण्यास मित होते; कारि एखािी गोष्ट खरी नसताना सुध्िा ती खरी असल्यासारखी वाटॉते, ह्याचे 
संभवनीय स्पष्टीकरि जेव्हा आपिास सापडते तेव्हा आपली सत्यावरील श्रध्िा बळकटॉ होते. 

 
तेव्हा शारीचरक सुखे ही इतर सुखापेक्ा जास्त इस््छण्याजोगी का वाटॉतात ह्याचे स्पष्टीकरि 

आपिास केले पाचहजे. 
 
(१) ह्याचे पचहले कारि असे की, सुखामुळे िुःखाची चपटॉाळिी केली जाते आचि अचतरेकी िुःख हे 

मािसाना अचतरेकी सुखाचा आचि सामान्यतः शारीचरक सुखाचंा पाठपुरावा करण्यास कारिीभतू होते, 
कारि त्या सुखामध्ये त्याना विेनाशमक औषध (anodyne) सापडेल असे वाटॉत असते आचि ही सुखे 
अत्यंत तीव्र स्वुवपाची असतात आचि म्हिून ती चमळचवण्याचा प्रयत्न केला जातो, कारि त्यां् याचवुवध्ि 
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बाजू्या िुःखा्या चवरोधात ह्या सुखाना पाचहले जात असते. (सुख हे अचजबात चहतकारक नसते हा 
दृष्टीकोन आपि अगोिर [हा संिभस १२व्या प्रकरिा्या पचहल्या पचर्छेिा्या संिभनत असावा, परंतु हे िोन्ही पचर्छेि तसे िारसे जुळत 

नाहीत.] म्हटॉल्याप्रमािे पुढील िोन वस्तुस्स्थतीमुळे अस्स्तत्वात आलेला आहे :– 

 
(अ) काही सुखे ही वाईटॉ स्वभाव िशसचविारी कृत्ये प्रकटॉ करत असतात मग तो वाईटॉ स्वभाव 

जनावरासंारखा जन्मचसध्ि असो वकवा वाईटॉ मािसासारखा सवयीने प्राप्त झालेला असो. 
 
(ब) इतर सुखे ही पचरहारक (remedial) असतात आचि ती सुखे आपल्यामधील न्यनूता ग्भत 

करतात; आचि नदस्गक अवस्थेमध्ये असिे हे त्या अवस्थेकडे होिाऱ्या संक्रमिापेक्ा (transition) जास्त 
चागंले असते. परंतु आपल्यामधील उिीव भुवन चनघत असतानाच त्या सुखाचें आपिास विेना होत असते 
आचि म्हिून ही सुखे यादृस््छकचरत्या चहतकारक असतात.) 

 
(२) ह्याचे िुसरे कारि असे की, जी मािसे इतर सुखाचा उपभोग घेण्यास असमथस ठरतात ती 

मािसे केवळ त्या शारीचरक सुखामधील तीव्रतेमुळे त्याचंा पाठपुरावा करतात. (उिा. काही मािसे 
प्रत्यक्ात तहान लागलेली नसताना सुध्िा स्वतःमध्ये जािूनबुजून कृच्र म तहान चनमनि करतात) : अथनत 
ती सुखे जर का इजा न करिारी असतील तर काहंी हरकत नाही, परंतु ती सुखे जर का आपायकारक 
पचरिाम चनमनि करिारी असतील तर मा्र  त्या सुखाचा पाठपुरावा करिे वाईटॉ ठरेल. आता वस्तुस्स्थती 
अशी आहे की काही मािसाना इंचद्रयजन्य सुखाचशवाय िुसऱ्या कुठल्याही सुखामध्ये आनंि वाटॉत नाही 
आचि पुष्ट्कळ मािसाचंी घडि अशी झालेली असते की भावनांची उिसीन अवस्था त्याना अत्यंत 
िुःखिायक वाटॉत असते. (शारीरचक्रयाचवज्ञानानुसार प्रत्येक संचद्रय प्राण्यामध्ये नेहमी काही प्रमािात िुःख 
अतंभूसत असतेच, वस्तुतः बघण्याची आचि जकण्याची चक्रयासुध्िा िुःखिायक असते असे ते शास्त्र म्हिते. 
परंतु काळा्या ओघात त्याचंी आपिास सवय झाली असल्याने आपिास त्याचे काही वाटॉत नाही.) 
त्याचप्रमािे तरूि मुलाचंी अवस्था एखा्य ा िारूड्या मािसा्या अवस्थेसारखी असते, कारि तरूि 
मुलाचंी एकतर वाढ होत असते आचि ताुवण्य हे जात्याच सुखकारक असते, क्ोभनशील (excitable) 
प्रकृचत्या मािसाना त्याचें समतोलत्व राखण्यासाठी नेहमी काहीतरी पचरहारक असे हवे असते, कारि 
त्याचंा स्वभाव हा त्यां् या शचरराला नेहमी उव्िेगजनक अवस्थेमध्ये ठेवत असतो आचि त्यां् या वासना या 
नेहमी चक्रयाशील असतात आचि कुठलेही सुख मग ते होिाऱ्या िुःखा्या चवुवध्ि प्रकारचे असो वा नसो, हे 
जर का िुःखाचा पचरहार करण्याइतपत प्रबल असेल तर ते पचरिामकारक ठरते. याच कारिामुळे 
क्ोभनशील प्रकृचतची मािसे असंयमी आचि िुगुसिी बनतात. 

 
अन्यपक्ी िुःखा्या सोबतीवाचूनची सुखे ह्या सुखांची उत्पचत्त ही यादृस््छकचरत्या सुखिायक 

असिाऱ्या गोष्टींपासून न होता नदस्गकतः सुखिायक असिाऱ्या गोष्टींपासून होत असते, ही कधीही 
अचतरेकी होत नाहीत. यादृस््छकचरत्या सुखिायक असिाऱ्या गोष्टी म्हिजे वेिनाशमक औषध वकवा 
पचरहारक म्हिून घेतल्या जािाऱ्या गोष्टी असे मला म्हिावयाचे आहे, प्रत्यक्ात त्याचंा पचरहारक पचरिाम 
हा आपल्या प्रकृचतमधील चनरोगी भागा्या चक्रयेमुळे होत असतो. आचि म्हिून हे एक चनरोगी अवस्थेकडे 
होिारे संक्रमि असल्यामुळे ती पचरहारक प्रचक्रया सुखिायक आहे असे वाटॉत असते. ह्याउलटॉ प्रत्यक्ात 
नदस्गकतः सुखिायक असिाऱ्या गोष्टी ह्या चनरोगी प्रकृचतची चक्रयाशीलता उते्तचजत करत असतात. 
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तथाचप कुठलीही गोष्ट आपिास नेहमी अचवरत सुख िेऊ शकिार नाही, कारि आपली प्रकृचत ही 
वाटॉते चततकी सरळ नसते, परंतु त्यामध्ये िुसरा एक भौचतक (material) घटॉक अस्स्तत्वात असतो 
(त्यामुळे आपि मत्यस मािसे बनतो.) आचि म्हिून भौचतक वकवा बौध्चिक या िोन घटॉकापंदकी एक घटॉक 
जेव्हा चक्रयाशील असतो तेव्हा त्याची चक्रयाशीलता ही िुसऱ्या घटॉका्या स्वभावधमनचवुवध्ि होत असते, 
परंतु हे िोन्ही घटॉक जेव्हा समतोल असतात तेव्हा आपल्या हातून होिारी कृत्ये ही िुःखिायकही नसतात 
वकवा सुखिायकही नसतात. म्हिून सरळ स्वभावा्या मनुष्ट्याला एकाच प्रकारची चक्रयाशीलता नेहमी 
सवनत जास्त सुख िेऊ शकेल. म्हिून परमेश्वर हा एकमेव सरळ अशा सुखाचा कायमचा आनंि लुटॉत 
असतो, कारि तेथे केवळ गचतची (motion) चक्रयाशीलता नसते, तर गचतशून्यतेची सुध्िा चक्रयाशीलता 
असते. आचि तेथे गचतपेक्ा चवश्रातंीमध्ये खरेखुरे सुख जास्त असते. तरीसुध्िा एका कचव्या [युचरपाईडचे, 

ओरेस्टॉस प.ृ २३४.] म्हिण्यानुसार, “सवस गोष्टींमध्ये होिारा बिल हा आनंििायक असतो” आचि हा बिल 
आनंििायक असतो कारि आपल्या स्वतःमध्ये काहीतरी वाईटॉपिा असतो. म्हिून पचरवतसनीय मनुष्ट्य हा 
जसा वाईटॉ असतो तसेच ज्या प्रकृचतला पचरवतसनाची आवश्यकता असते ती प्रकृचत वाईटॉ असते कारि ती 
सरळ वकवा चहतकारक नसते. 

 
आतापयंत आपि आत्मचनग्रह आचि स्वदराचारा्या स्वुवपाची चचन केली आचि सुख आचि 

िुःखा्या स्वुवपाचे चववेचनसुध्िा केले, तसेच प्रत्येक बाबतीत िोहोंपदकी कुठल्या अथनने एक स्वभाव 
चागंला असतो आचि िुसरा स्वभाव वाईटॉ असतो हेही िशसचवले. आता चम्र भाव ह्या चवषयासंबधंी चचन 
करावयाची राचहलेली आहे. 

 
☐ ☐ ☐ 
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प्रास्िाविक    
 
सवणसामान्य भाषेमध्ये “स्वाभाववक अवस्था” हे पद नेहमी असंस्कृत रानटॉी अवस्थेमधील 

मनुष्याच्या बाबतीत य वजले जाते. तथावप, हा ह्या पदाचा य ग्य ककवा तात्स्त्वक वापर नवहे. 
ॲवरस्टॉटटॉलच्या ख कहेया प्रवतपादनाप्रमारे् मनुष्याची ख करी स्वाभाववक अवस्था ही समावजक अवस्था असते. 
त्याकाळी ग्रीसवशवाय दुसहेया कुठल्याही देशामध्ये सामावजक एकेतेचे तत्त्व इतक्या सामथ्यांने राबववले 
गेले नवहते. त्या काळी, संपूर्ण समाज एकत्र येण्यासाठी एकाच नांवाख काली भरववण्यातं येर्ारा सावणजवनक 
मेळावा, ठराववक काळात ह र्ारे सावणजवनक मेळावा, ठराववक काळातं ह र्ारे सावणजवनक ख केळ, त्याचं्या 
सामावजक ककवा धागिकमक संस्था ही त्याची उत्कृष्ट उदाहररे् ह त. ह्यावरुन सामावजक वहतसंबंधाच्या 
तत्त्वाख काली एकत्र येण्याची त्याचंी वृवत्त वाख कार्ण्यासारख की ह ती हे स्पष्ट ह ते. ह्या त्याचं्या संिटॉना जावत 
(race) आवर् रक्ताच्या बधंनावर आधारलेल्या ह त्या, आवर् त्या धागिकमक समारंभ आवर् आचारानंा 
वावहलेल्या ह त्या; त्यामध्ये एकाच जावतच्या आवर् गर्ग ताच्या ल कानंा भाग िेण्यास वमळत असे. 
कुटंुॉबसंस्था आवर् आप्तपर्ा वयक्त करर्ारी मानवी स्वभावाची तीच तत्त्व ेत्यानंी अंवगकारली ह ती. केवळ 
उपयुक्तता आवर् वयवहार चातुयण ह्या हेतुने ह र्ाहेया आधुवनक राष्रामंधील मतै्रीसारख के त्याचें संबधं नवहते, 
तर त्यामध्ये तत्त्वतः पे्रम आवर् स्नेहभाव गगिकभत ह ता. वस्तुतः त  आतंरराष्रीय वमत्रभाव ह ता. 

 
वशवाय ग्रीसमधील अनेक राष्रामंध्ये ठेवण्यात आलेला वयवहार संबंध हा अशाच प्रकारच्या 

एकमेकावंवषयींच्या सदभावनामुंळे उत्पन्न झालेला ह ता, आवर् त  त्याच आतंरराष्रीय सवदच्छेच्या तत्त्वाचा 
झालेला एक प्रकारचा ववकास ह ता. सामान्यतः प्राचीन ग्रीसमधील ह्या संस्था आवर् आधुवनक काळातंल्या 
परराष्रीय ववकलाती ह्याचंी तुलना करण्याचा एक प्रिात आहे. द होंचे ध्येय आवर् वनमार् ह र्ारे पवरर्ाम 
सारख केच आहेत. ह्यात शकंा नाही. उदा. परराष्रीय नागवरकाचें सरंक्षर् कररे्. परंतु स्वतःच्या देशातील 
नागवरकाचें वहतसंबंध राखू कन ठेवण्यासाठी दुसहेया देशात परराष्रीय वकील ठेवरे् ह्यावरुन ग्रीक पध्दतीची 
फारच थ डी कल्पना येते. परराष्रातंील नागवरकाचें स्वतःच्या वमत्राप्रमारे् आवर् भावाप्रमारे् स्वागत कररे् 
हे ग्रीक नागवरकाचें पववत्र कतणवय ह ते, आवर् ही कतणवये आफखु कषीने नागवरकाकंडून पाळली जात असत. 

 
ग्रीसमधील राष्रामंध्ये परस्पर संय गाच्या हेतूने अस्स्तत्त्वात असर्ाहेया संिटॉना ह्या अनेक ह त्या. 

कधीकधी त्याचंा चागंल्या कायासाठी उपय ग करुन िेण्यात येत असे तर खू कप वळेा वाईटॉ कायासाठी 
सुध्दा त्याचंा उपय ग केला जात असे. वेगवगेळ्या राष्रातंील राजकीय शासनवयवस्थेवर त्याचंा फार म ठा 
पवरर्ाम ह त असे. तसेच त्या राष्रामंध्ये कांही दानधमासाठी तर कांही केवळ चैनीसाठी असे वनरवनराळे 
‘समाज’ ककवा क्लब काढलेले असत. वयापारी हेतंूसाठी सुध्दा त्या समाजाचा एक वनराळा वगण ह ता. कांही 
धागिकमक स्वरुपाच्या संिटॉना ह त्या. परंतु ह्या संिटॉनाचंी मूलभतू उवद्दष्टे जरी कांही असली तरी त्या 
संिटॉना सामान्यतः राजकीय स्वरुपाच्या ह त्या, आवर् इवतहासाच्या आधारे पहावयाचे झाल्यास त्या 
संिटॉनाचंा हेतु सुवयवस्था आवर् रा्यसत्ता ह्याला अपायकारक ह ता. वस्तुतः त्या रा्य वनयम पध्दतीच्या 
ववरुध्द आवर् भयानक अशा संिटॉना ह त्या. 

 
ग्रीक इवतहासाच्या नंतरच्या काळामध्ये (विस्तपूवण ४११) वपसँडरने सुध्दा ह्या संिटॉनानंा स्वतःच्या 

पध्दतीने राजकीय बदल िडवनू आर्ण्यास कारर्ीभतू केले ह ते. थलणबटल म्हर्त , (HistÒry of 
Greece Vol. IV P. 26) “बहेयाचशा ग्रीक राष्रामंध्ये मार्साचंी महत्त्वकाकं्षा ककवा पक्षातंगणत झगड्ामुंळे 
खू कप ख काजगी संिटॉना वनमार् झालेल्या ह त्या. त्याचंा प्रमुख क हेतू हा राजकीय हेतूच ह ता. कांही संिटॉनानंी 
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एकाच नेत्याचे नेतृत्त्व मान्य केलेले ह ते. तर काहंी सभासदाचं्या समाईक वहतसंबंधामुळे वनमार् झालेल्या 
ह त्या. ॲथेन्समध्ये अशा संिटॉनानंा फार म ठी प्रवतष्ठा प्राप्त झालेली ह ती. परंतु ॲथेन्समध्ये अशाही 
राजकीय संिटॉना ह त्या की ्या संिटॉनानंी कुर्ाचेही नेतृत्त्व मान्य केलेले नवहते म्हर्जे ह्या संिटॉनानंा 
एकमेव नेता असा कुर्ीही नवहता; परंतु त्या संिटॉनाचंी अशी काहंी उवद्दष्टे ह ती की, ्यामुळे त्याचं्याशी 
सवण सभासदाचंा सारख काच संबधं येत असे. न्यायवयवस्थेमधील द षामुंळे बहेयाच असंरवक्षत (unprotected) 
ल काचें नुकसान आवर् गाजंर्ूक झालेली असे. म्हर्ून एकमेकाचें संरक्षर् करण्यासाठी आवर् समाईक 
शत्रूंशी मुकाबला करण्यासाठी अशा मार्सानंी एकत्र येऊन ह्या संिटॉना वनमार् केलेल्या ह त्या. तसेच 
अशा संिटॉनाचें दुसरे ध्येय म्हर्जे स्वसंरक्षर्ाच्या हेतूने ककवा स्वतःचे सामथ्यण वृध्वदगंत करण्यासाठी 
सत्तावंकत आवर् महत्त्वाच्या जागासंाठी ह र्ाहेया वनवडर्ूकाचें वनयमन कररे् हे ह ते. 

 
परंतु प्रत्येक बाबतीत त्या संिटॉनाचें ध्येय आवर् साधने जरी बेकायदेशीर नसली तरीसुध्दा ंत्यानंा 

कायदेशीर मान्यता वमळाली नवहती. त्या एकत्र झालेल्या ल काचंा एकमेकावंवषयींचा स्नेह हा त्याचं्या 
राष्राशी असलेल्या नात्यापेक्षा ककवा त्याचं्या नातेवाईकापेंक्षा अत्यंत मजबतू असा ह ता. आवर् त्याचंा 
स्वतःचा नीवतवनयम असा ह ता, की सभासदाचं्या सवणसामान्य वहतसंबधंासाठी कुठलेही समपणर् करण्यास 
ककवा कुठलाही गुन्हा करण्यास कुर्ीही कचरता कामा नये. म्हर्ून अशा संिटॉना ह्या राजद्र हात्मक आवर् 
िावंतकारी य जना हाती िेर्ाहेया ह त्या.  

 
तेवहा प्राचीन ग्रीसमधील ल काचं्या भावना आवर् वृवत्त ह्याचंा थ डक्यात िेतलेला हा परामषण 

लक्षातं िेता, ॲवरस्टॉटटॉलने ‘वमत्रभाव’ ह्या ववषयाची चचा ्या पध्दतीने केलेली आहे त्याची कल्पना 
आपर्ासं येते. म्हर्ून वमत्रभाव हा केवळ ख काजगी मनुष्याच्या जीवनामधील सदगुर् नसून त  वेगवगेळ्या 
सामावजक ल कसंस्थाशंी इतकेच नवहे तर स्वतः रा्यसंस्थेशी सुध्दा संबवंधत असलेला एक सदगुर् आहे 
असे ॲवरस्टॉटटॉल का म्हर्त  हे सुध्दा ध्यानात येते.  

 
वमत्रभाव ह्या सदगुर्ाने नीवतशास्त्रामध्ये ज  दजा प्राप्त करून िेतलेला आहे त्याचे पवहले कारर् 

म्हर्जे वमत्रभाव हा नैवतक सदगुर्ानंा कारर्ीभतू ठरलेला असा गुर् आहे; म्हर्जेच सदगुर्ी मनःशक्तींचे 
सवोत्कृष्ट अनुष्ठान करण्यासाठी आवर् सापेक्ष कतणवयें नीटॉ पार पाडण्यासाठी सुसंधी देर्ारा असा हा 
सद गुर् आहे; आवर् दुसरे म्हर्जे मानवी सौख्यासाठी अत्यंत आवश्यक असर्ारा असा हा सदगुर् आहे. 
मानवाला सामावजक सहानुभतूी आवर् स्नेहभाव ककवा पे्रम वमळाल्यावशवाय त्याला पवरपूर्ण वरतीने सौख्य 
प्राप्त ह त नाहंी.  

 
तेंवहा अशा ह्या ‘वमत्रभाव’ ह्या सदगुर्ाच्या वववचेनाकवरता, ॲवरस्टॉटटॉलने आपल्या नीवतशास्त्राची 

संपूर्ण द न पुस्तके, म्हर्जे गं्रथाचंा पचंमाशं भाग ख कची िातलेला आहे. यावरून त्याला ह्या सदगुर्ाचे 
वाटॉर्ारे महत्व वयक्त ह ते. त्याचे हें वववेचन अखं कड आहे आवर् द न पुस्तकामंध्ये त्याचे केलेले ववभाजन 
केवळ कृवत्रम आहे. प्रत्यक्षात ८ वया पुस्तकाच्या पवंरसमाप्तीमध्ये आवर् ९ वया पुस्तकाच्या प्रारंभामध्ये 
कसलाही खं कड पडलेला आढळून येत नाही. तेवहा हे ववभाजन मूळ लेख ककाने केलेले नसून त्याच्या 
नंतरच्या संपादकानंी केलेले आहे.  

 
ह्या वमत्रभावावर वलवहलेल्या प्रबधंाचा पवहल्या तीन पुस्तकाशंी अत्यंत जवळचा संबधं आहे. परंतु 

लक्षात िेण्यासारख की ग ष्टी अशी की ५ वया, ६ वया आवर् ७ वया पुस्तकाशंी त्याचा अवजबात संबंध नाही. येथे 
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वमत्रभावाचे वववचेन सौख्य आवर् न्याय ह्या द हाचं्या संबधंात केलेले आहे. सौख्याववषयींचे येथे केलेले 
वववचेन हा पवहल्या पुस्तकाचा पूरक भाग बनलेला आहे, परंतु न्यायाववषयीं जे कांही येथें म्हटॉलेलें  आहे 
त्याचा ५ वया पुस्तकाशंी कसलाही संबधं नाही. तेवहा सदगुर्ाचं्या वववचेनात न्यायाला फार महत्वाचे स्थान 
वमळालेले आपर् पावहले, परंतु वमत्रभावाचा ववचार करतानंा ॲवरस्टॉटटॉल त्याला न्यायापेक्षाहंी उच्च पदवी 
देताना वदसत . 

 
☐ ☐ ☐ 



 

विषयानुक्रमविका 

प्रकिि पवहले 
 

मैत्री ही अत्यंि आियक आवि अवभजाि असिे   त्याविषयीचे प्रमुख प्रन 
 

वमत्रभािाचे प्रकाि 
 

येथे वमत्रभाि ह्याविषयी केलेल्या चचेचे समथभन– पवहले यहिजे वमत्रभािाचा सदगुिाशी 
असिािा संबंध, आवि दुसिे यहिजे वमत्रभाि हे सिभ प्रकाि्या पविध्स्थिीमदये सौख्यासाठी लागिािे 
साधन आहे, ह्या दोन आधािांिि केले गेले आहे. चचेची सुरुिाि यहिून ॲविस्टॉटल ह्याविषयी प्लेटो्या 
‘Lysis’ मदये वनमाि ाालेल्या समस्यांचा उल्लेख कििो  – वमत्रभाि हा सािखेपिािि अिलंबून असिो 
का गुििैधययािि अिलंबून असिो? िाईट मािसें एकमेंकांचे वमत्र होऊं शकिील का? वमत्रभािाची एक 
जावि आहे का अनेक जावि आहेि? ॲविस्टॉटलने ‘आिडिे’ (to like) ह्यांचे स्ििहचे असे विश्लेषि 
करून ह्या समस्यांिि माि केलेली आढळिे. 
 

ह्यानंतरचे आपले िुसरे कतसव्य म्हिजे चम्र भाव [चम्र भाव ह्या पिाचे कधीकधी ममता वकवा पे्रम असे अथस होऊ 
शकतात, परंतु त्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचा ियाळू वृचत्तचा सुध्िा समावेश होऊ शकतो. तसेच व्यापारी मािसामंध्ये तसंच नागचरकामंधील 
स्नेहभावाचा सुध्िा त्यातं समावेश होऊ शकतो. ह्या्याशी अनुुवप असे चक्रयापि म्हिजे ‘आवडिे’ वकवा ‘पे्रम करिे’ चवशषेि हे सामान्यतः 
कमसकतसरी असते : ‘आवडता’, ‘पे्रमळ’, ‘चप्रय’, इ. आचि नाम म्हिून ‘चम्र ’ हे पि योचजले जाते.] ह्या चवषयी चचन करिे कारि 
चम्र भाव हा सगुि आहे वकवा चम्र भाव स गुि ध्वचनत करतो; तसेच चम्र भाव ही आपल्या जीवनामंधील 
अत्यावश्यक अशी एक गरज आहे. कुठल्याही मनुष्ट्याजवळ सवस प्रकार्या चहतकारक गोष्टी असल्या 
तरीसुध्िा चम्र ाचंशवाय जगिे कुिीही पसंत करिार नाही, वास्तचवकतः श्रींमत मािसे, राजकारिी पुुवष 
आचि सत्ताधीश मािसे ह्यानंा चम्र ाचंी अत्यंत आवश्यकता असते असे समजले जाते. कारि चम्र ापं्रीत्यथस– 
बहुश्रुत आचि प्रशसंनीय स्वुवपात नजरंत भरिारी,– परोपकारवृचत्त व्यक्त करिेस ज्यानंा जर का संधी 
चमळत नसेल, तर त्यां् या त्या उत्कषनचा, भरभराटॉीचा उपयोगच काय? आचि चम्र ाचंशवाय त्यां् या ह्या 
उत्कषनचे सरंक्ि आचि जोपासना होिे कसे शक्य आहे? कारि उत्कषस जेवढा मोठा तेवढा तो जास्त 
असुरचक्त असतो. आचि गरीबीमध्ये वकवा इतर कुठल्याही संकटॉामध्यं केवळ चम्र  हेच आपले पाचठराखे 
असतात, असं मािसानंा वाटॉत असते. वयस्क मािसानंा त्याचंी काळजी घेण्यासाठी आचि ज्या गोष्टी 
करिं त्यानंा जमत नाही त्या पार पाडण्यासाठी चम्र ाचें खूपच साहाय्य होत. आचि आपल्या जन उमेिी्या 
चिवसामंध्यं थोर कृत्यं पार पाडण्यासाठी आपल्या चम्र ाचंी मित होते. जसे होमर म्हितो– 

 
“जेव्हा िोघे बरोबर चनघतात” – 
 
कारि एकापेक्ा िोघेजि जास्त चागंल्या चरतीने योजना आखून चतची अंमलबजाविी कुव 

शकतात आचि आई-वचडलाचंी आपल्या आपत्यचवषयीची ममता आचि त्या अपत्त्याचे आपल्या आई-
वचडलाचंवषयींचे पे्रम ही एक नदस्गक उपजत प्रवृचत्तच असल्यासारखी वाटॉते, आचि ही उपजतप्रवृचत्त केवळ 
मनुष्ट्यामध्येच नसते, तर पक्ामंध्ये आचि सवस जनावरामंध्ये सुध्िा ती आढळून येते. तसेच एकाच जाचत्या 
घटॉकामध्ये सुध्िा चम्र भाव आढळून येतो, आचि चवशषेतः मनुष्ट्यजाचतमध्ये तो िार मोठ्या प्रमािात 
आढळून येतो. ह्याच कारिामुंळे आपल्या सहकाऱ्यावंर पे्रम करिाऱ्या व्यस्क्तंची आपि स्तुचत करतो. तसेच 
एखािा मनुष्ट्य परिेशात सिर करत असतांना सुध्िा त्याला मािसामंािसामंधील नदस्गक आप्तभाव आचि 
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मद्र ी सवस्र  आढळून येत असते. चशवाय चम्र भाव हे राष्ट्रानंा एक्र  आििारे एक बधंन आहे असे चिसते. 
आचि न्यायप्रवतसक, स्मृचतकार सुध्िा न्यायापेक्ा मद्र ीला जास्त मौल्यवान समजत असतात, कारि 
चम्र भावाशी आगिी जवळचा वाटॉिारा असा (सवससामान्य जनतेमध्ये) चमलाि वकवा जक्य घडवनू आििे 
हे त्याचे प्रमुख उच्दलष्ट असते आचि बडंाळी, झगडे ह्यां् याशी त्याचें श्र ुत्त्व ेअसल्याने त्यानंा नष्ट करण्यास 
ते िार उत्सुक असतात. आचि नागचरकात एकमेकामंध्ये जर का चम्र त्त्व असेल तर त्यां् यासाठी 
न्यायाची आवश्यकता भासत नाही. वस्तुतः मािसे जरी न्यायाने वागिारी असली तरीसुध्िा त्यानंा 
चम्र त्त्वा्या भावनेची आवश्यकता ही असतेच. आचि खरोखरच सवसश्रेष्ठ स्वुवपा्या न्यायामध्ये 
चम्र त्त्वा्या भावनेचा घटॉक अस्स्तत्त्वात असतो [वकवा न्यायी मािसामंध्ये सवसशे्रष्ठ स्वुवपाचा चम्र भाव आढळून येतो.] असे 
चिसते. 

 
चशवाय चम्र भाव हा केवळ चागंल्या जीवनासाठी एक साधन म्हिून अ्यावश्यक असतो असे नव्हे 

तर तो स्वयमेवचरत्या संुिर आचि अचभजात (noble) असतो. जी मािसे आपल्या चम्र ावंर पे्रम करतात 
त्याचंी आपि स्तुती करतो आचि अनेक चम्र  असिे ही िार मोठ्या योग्यतेची गोष्ट असते असे मानले जाते, 
आचि काहंी मािसाना असे वाटॉते की खराखुरा चम्र  हा सगुिी असलाच पाचहजे. 

 
परंतु चम्र भावा्या स्वुवपाचवषयी वगेवगेळी मते अस्स्तत्त्वात आहेत. काहीजि असे प्रचतपािन 

करतात की चम्र भाव हा एक प्रकारचा सारखेपिा िशसचविारा चवषय आहे, ते म्हितात की आपि नेहमी 
आपल्यासारख्याच असिाऱ्या व्यस्क्तंवर पे्रम करतो. उिा. पुढील म्हिीमुळे वरील चवधान स्पष्ट होते. 
“समान गोष्ट ही नेहमी आपल्याशी अनुुवप असिारी समान गोष्ट चमळचवते” वकवा “चपसे असिाऱ्या पक्ाचंा 
एक्र  थवा जमतो.” इत्यािी इत्यािी ह्याउलटॉ इतर मािसे असे म्हितात की, जी मािसे सारख्या 
स्वुवपाची असतात त्यां् यामध्ये ‘एकाच धं्य ातील िोन मािसापं्रमािे’ [जसे हेचसअड म्हितो, “एक कंुभाराचे िुसऱ्या 

कंुभाराशी कधीही पटॉत नाही, तसेच एका सुताराचे िुसऱ्या सुताराशी नेहमी भाडंि होत असते.”] कधीही सलोख्याचा संबंध राहात 
नाही. काही मािसे तर ह्या स्नेहभावा्या स्वुवपाचवषयी िारच गहन आचि शाचस्त्रय स्वुवपाचे स्पष्टीकरि 
िेतात. उिा. युरीपाईड म्हितो. 

 
“पृ् वी जंव्हा पार सुकून जाते तंव्हा एखा्य ा पे्रचमकाप्रमािे ती पावसासाठी तळमळत असते आचि 

स्वगस जंव्हा पावसाने भुवन जातो तंव्हा पृ् वीवर पडण्यासाठी तो तळमळत असतो.” हे रॅक्लायटॉस 
म्हितो– 

 
“अगचि चवुवध्ि असिाऱ्या गोष्टीमध्ये एकजूटॉ होते” आचि “ह्या तिावतीमधूनच अत्यंत चनिोष 

असा सुसंगत चमलाि जुळून येत असतो” आचि “झगड्यातून वकवा स्पधेतून जगातंील सवस गोष्टींची 
चन्मती झालेली आहे.” 

  
परंतु इतर काही मािसे ह्या्या अगिी चवुवध्ि प्रकार्या मताचे प्रचतपािन करतात. चवशषेतः 

एम्पेडोकल्स म्हितो, “समान गोष्ट ही नेहमी स्वतःशी अनुुवप अशी समान गोष्ट चमळचवण्याचा प्रयत्न करते” 
 
परंतु अशा प्रकार्या कल्पना ह्या नीतीशास्त्रापेक्ा चनसगसशास्त्रामध्ये बसत असल्यामुळे आपल्या 

सध्या्या अन्वेषिाशी त्याचंा सुतराम् संबधं नाही, म्हिून आपि त्याचंी बोळवि केलेली बरी. तंव्हा आपि 
ह्या चवषया्या मानवी स्वुवपाचे अन्वषेि कुवया आचि मानवा्या स्वभावाशी आचि भावनाशंी संबचंधत 
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असिाऱ्या प्रश्नाचंी तपासिी कुवया. उिा. सवस्या सवस मािसे मद्र ी करण्यास समथस असतात का? वकवा 
वाईटॉ मािसे चम्र  होऊ शकत नाहीत का? वकवा चम्र भाव हा केवळ एकाच प्रकारचा असतो का त्याचे 
प्रकार अनेक असतात? आता चम्र भाव हा एकाच प्रकारचा असतो, कारि तो प्रमािात्मक असतो असे 
प्रचतपािन जी मािसे करतात ती अपुऱ्या पुराव्या्या आधारे चवधान करत आहेत, कारि चनरचनराळ्या 
प्रकार्या गोष्टींची प्रमािेसुध्िा वगेवगेळी असू शकतात. आपि ह्या चवषयीची चचन अगोिरच [हा संिभस कुठला 
आहे हे अ्य ाप सापडलेले नाही. स्कोचलआस्टॉ असे म्हितात की, ज्या पचर्छेिामध्ये ह्याचवषयी चववेचन केले होते तो पचर्छेि हरचवला असावा.] 
केलेली आहे. 

 
☐ ☐ ☐ 
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प्रकिि दुसिे 
 

पे्रमाची िीन उवद्दटी े   वमत्रभािाची उपलििे 
 

िेंिहा ह्या प्रनांची उत्तिे देण्याअगोदि, वमत्रत्त्िाची उवद्दटी े कोििी, ह्या प्रनासंबंधी आपले 
शंकासमाधान करुन घ्यायला हिे. वहिकािक, सुखदायक आवि उपयुक्ि ही िी िीन उवद्दटी े होि. 

 
आता कुठल्या प्रकार्या गोष्टींमुळे आवड वकवा पे्रम चनमनि होते हे जर का आपि चनचित केले, 

तर आपिास वरील प्रश्नाचें उत्तर किाचचत िेता येईल. आता प्रत्येक गोष्टीवर काही पे्रम केले जात नाही 
तर जी गोष्ट पे्रमपा्र  असते त्याच गोष्टीवर पे्रम केले जाते, आचि ती गोष्ट एकतर चहतकारक असते वकवा 
सुखिायक असते वकवा उपयुक्त तरी असते. आता उपयुक्त ह्या पिाचा अथस कुठले तरी चहत वकवा सुख 
चनमनि करिारी असा होऊ शकेल. त्यामुळे साध्य म्हिून पे्रमपा्र  ठरिाऱ्या गोष्टींचा वगस िक्त चहतकारक 
आचि सुखिायक गोष्टींपुरताच मयनचित ठरतो. तंव्हा मािसानंा प्रत्यक्ात खरोखर चहतकारक असिारी 
गोष्ट आवडते, का िक्त त्यानंा स्वतःला चहतकारक ठरिारी गोष्ट आवडते? कारि कधीकधी ह्या िोन्ही 
गोष्टींमध्ये िरक चिसून येतो. आचि असाच प्रश्न सुखिायक गोष्टीं्या संबंधात उभवत असतो. आता असे 
चिसून येते की, प्रत्येक मनुष्ट्य हा त्याला स्वतःला जी गोष्ट चहतकारक असते, त्याच गोष्टीवर पे्रम करत 
असतो आचि ती गोष्ट जर खरोखरच चहतकारक असेल तर त्या गोष्टीवर चनरपेक्तः पे्रम केले जाते, एखा्य ा 
चवचशष्ट मनुष्ट्याला जी गोष्ट चहतकारक ठरते ती गोष्ट त्याला चप्रय असते. चशवाय प्रत्येक मनुष्ट्य हा त्याला 
स्वतःला खरोखरचरत्या जी गोष्ट चहतकारक असते चज्यावर पे्रम करत नाही तर त्याला जी गोष्ट तशी 
वाटॉते त्या गोष्टीवर तो पे्रम करतो, तथाचप ह्यामुळे काहंी आपल्या युस्क्तवािामध्ये िरक पडिार नाही, 
कारि ‘पे्रमपा्र ’ ह्याचा अथस ‘जी पे्रमपा्र  वाटॉते ती’ असा होऊ शकेल. 

 
पे्रमाचे तीन हेतू असल्याकारिाने अचेतन गोष्टीचवषयी्या पे्रमाला चम्र भाव हे पि योचजता येिार 

नाही, कारि ह्याबाबतीत पे्रमाची परतिेड होत नाही आचि अशा गोष्टीं्या चहतासाठी आपि इ्छाही कुव 
शकत नाही. उिा. िारू्या बाटॉली्या चहतासाठी आपि सचि्छा व्यक्त करिे हे हास्यास्पि आहे. 
जास्तीत जास्त म्हिजे ती चागंल्या स्स्थतीमध्ये राहू िे अशी इ्छा एखािा करू शकेल, कारि त्याला 
स्वतःला ती घ्यावीशी वाटॉत असेल परंतू आपि आपल्या चम्र ा्या चहतासाठी सचि्छा व्यक्त करिे 
आवश्यक आहे. ह्या ब्दलल सवांचे एकमत आहे. आता एखािा जंव्हा केवळ िुसऱ्या्या चहतासाठी सचि्छा 
व्यक्त करतो, आचि त्या त्या्या सचि्छेचवषयी कसलीही परस्पर िेवघेव होत नाही, तंव्हा त्याला आपि 
चहतवचतक म्हितो. परंतु अशा प्रकार्या सचि्छेची जंव्हा परस्पर िेवघेव होते, तंव्हा त्याला आपि 
चम्र भाव वकवा मद्र ी म्हितो. आचि किाचचत् आपि असेही म्हटॉले पाचहजे की, प्रत्येकाला िुसऱ्या्या 
सचि्छेचवषयीची जािीव असिे आवश्यक आहे, कारि एखा्य ा मनुष्ट्याने ज्या व्यस्क्तंना कधी पाचहलेले 
नसते, परंतु त्या व्यस्क्त सगुिी वकवा उपयुक्त आहेत अशी त्याची भावना असल्याने तो त्या व्यस्क्तचवषयी 
अनेकिा सचि्छा व्यक्त करत असतो. तसेच त्या व्यस्क्तपदकी एखा्य ा व्यस्क्तची ह्या मनुष्ट्याचवषयी अशीच 
भावना असिे शक्य आहे. तंव्हा ह्याबाबतीत हे िोघेही एकमेकाचें चहतवचतक आहेत, परंतु त्यानंा 
एकमेकां् या भावनाचंी जािीन नसल्याने, आपि त्यानंा चम्र  म्हिू शकत नाही. 

 
म्हिून प्रत्यक्ात चम्र  होण्यासाठी–(१) मािसानंी एकमेकाचंवषयी चहतवचतक असिे आवश्यक 

आहे म्हिजे एकमेकां् या चहताचवषयी त्यां् या मनातं सचि्छा असिे आवश्यक आहे. (२) एकमंका्या 



 

विषयानुक्रमविका 

सचि्छेचवषयी त्यानंा जािीव असिे आवश्यक आहे. (३) आचि त्यां् या सचि्छेचे कारि हे वर नमूि 
केलेल्या पे्रमपा्र  गुिापंदकी एक असायला हव.े 

 
☐ ☐ ☐ 
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प्रकिि विसिे 
 

वमत्रभािा्या िीन उवद्दटी ाशंी अनुरुप असे मैत्रीचे िीन प्रकाि 
 

आता ह्या चम्र भावा्या कारिां् या प्रकारामंध्ये िरक आढळून येतो, म्हिून त्यामुळे चनमनि 
होिाऱ्या स्नेहभावा्या वकवा चम्र भावा्या प्रकारामंध्ये सुध्िा िरक आढळून येतो. ह्याप्रमािे तीन पे्रमपा्र  
गुिाशंी अनुुवप असिारे चम्र भावाचे तीन प्रकार आहेत, कारि िोन्ही पक्ानंा ठाऊक असिारे 
परस्परसंबंधिशसक पे्रम हे ह्या तीन गुिापंदकी एका गुिावर अवलंबनू असते, आचि मािसे जंव्हा एकमंकावर 
पे्रम करतात, तंव्हा त्यां् या मद्र ीचा आधार असिाऱ्या गुिां् या संबंधात ते एकमेकाचंवषयी सचि्छा [म्हिजेच 
आपला चम्र  जास्त सगुिी वकवा जास्त सुखिायक वकवा जास्त उपयुक्त होण्यासाठी ते एकमेकाचंवषयी सचि्छा व्यक्त करत असतात. त्यामुळे 
प्रत्येक बाबतीत सचि्छे्या वेगवेगळ्या जाचत आढळून येतात.] व्यक्त करत असतात. ह्याप्रमािे ज्या चम्र ाचे पे्रम केवळ 
उपयुक्ततेवर आधाचरत असते, ते स्वतः एकमेकावंर मनापासून कधीही पे्रम करत नाहीत, परंतु जोपयंत 
त्यानंा एकमेकापंासून काहीतरी लाभ होत असतो, तोपयंतच त्याचें पे्रम चटॉकून राहाते. आचि अगिी असेच, 
ज्याचे पे्रम केवळ सुखावर आधाचरत असते, त्या्या बाबतीत आढळून येते. उिा.– आपिासं चवनोिी 
मािसां् या सहवासाने आनंि वाटॉतो तो ती मािसे स्वतः तशा स्वभावाची आहेत म्हिून नव्हे तर त्यां् यामुळे 
आपिासं सुख वाटॉते म्हिून. म्हिून उपयुक्तता वकवा सुख ह्यावर आधाचरत असिाऱ्या चम्र त्त्वामध्ये 
मािसे, स्वतःचा िायिा कुवन घेण्याकचरता वकवा स्वतः्या सुखाकचरता, आपल्या चम्र ावंर पे्रम करतात. 
त्याचें पे्रम हे केवळ त्या व्यस्क्तवर केले जािारे खरे पे्रम नसते, तर ती व्यस्क्त उपयोगी पडिारी वकवा 
सुखिायक असते, म्हिून त्या व्यस्क्तवर ती मािसे पे्रम करत असतात. म्हिून अशा प्रकारचे चम्र भाव हे 
याहस््छक गुिावंर (accident) आधाचरत असतात, कारि आपला चम्र  हा आहे ‘आहे हा असा आहे’ 
म्हिून कुिी त्या्यावर पे्रम करत नाही, तर तो उपयुक्त वकवा सुखिायक असतो म्हिून त्या्यावर पे्रम 
केले जात असते. त्यामुळे अशा प्रकारचे चम्र भाव सहजचरतीने तुटूॉ शकतात, कारि अशा प्रकारची मािसे 
कधीही बिलू शकतात, त्यामुळे आपल्या चम्र ाकंडून िायिा वकवा सुख चमळेनासे झाले की, त्याचें 
एकमेकावंरचे पे्रम नाचहसे होते. आचि िायिा वकवा उपयुक्तता हा शाश्वत गुि नसतो, वगेवगेळ्या वळेी 
त्यामध्ये िरक आढळून येतो, म्हिून चम्र भावाचा हेतूच जंव्हा नष्ट होतो, तंव्हा त्याचंी मद्र ीसुध्िा समाप्त 
होते, कारि त्या तेव्हढ्या हेतुकचरताच त्याचंी मद्र ी अस्स्तत्त्वात असते. 

 
उपयुक्ततेसाठी होिारी मद्र ी ही खुप वेळा वयस्क मािसामंध्ये होत असते, कारि म्हातारपिी 

मािसे सुखाचा पाठपुरावा करत नाहीत, तर स्वतःचा िायिा कुवन घेण्याचा प्रयत्न करत असतात. आचि 
ज्या मािसां् या जीवनाचे उच्दलष्ट केवळ कमाई (gain) हे असते, अशा मध्यमवयीन आचि तुवि मािसामंध्ये 
सुध्िा अशा प्रकारचा चम्र भाव अस्स्तत्त्वात असतो. अशा प्रकार्या चम्र ानंा सामान्यतः एकमेकां् या 
सहवासाची सुध्िा आवश्यकता वाटॉत नाही, कारि काही बाबतीत तर त्याचंा सहवास एकमेकानंा आवडत 
सुध्िा नाही, आचि म्हिून ते स्वतः एकमेकानंा िायिेशीर ठरल्याचशवाय त्यानंा एकमेकां् या सहवासाचा 
काही उपयोग नसतो. म्हिून त्यानंा एकमेकापंासून चमळिारे सुख हे, जोपयंत त्यानंा एकमेकापंासून 
कसल्यातरी िाय्य ाची अपेक्ा असते तोपयंत, चटॉकून राहते. 

 
अशा प्रकार्या िायिेशीर चम्र भावामध्ये परकीय लोकाचंवषयी िशसचवण्यात येिाऱ्या 

आिराचत्याचा समावशे असतो. 
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अन्यपक्ी तुवि मािसामंध्ये आढळून येिारा चम्र त्त्वाचा हेतू केवळ सुख हा असतो, कारि तुवि 
मािसे ही भावनां् या आधारे जीवन जगत असतात, आचि ती मािसे बहुधा जे काही त्यानंा स्वतःला 
सुखिायक असते आचि ताबडतोब उपलध ध असते, त्याचा पाठपुरावा करत असतात. आचि ज्या गोष्टीमुळे 
त्यानंा सुख चमळत असते, त्या गोष्टी त्याचें वय जसजसे वाढत जाते तशा बिलू लागतात, म्हिून त्याचंी 
मद्र ी जशी ताबडतोब जुळून येते तशी ती तुटूॉनही जाते, कारि त्याचें सुखिायक उच्दलष्ट जसे बिलते तसा 
त्याचंा चम्र भावही बिलतो, आचि तुवि वयातंील आवडीचनवडी सहज चरतीने बिलत असतात. तसेच 
तुवि मािसे ही पे्रमात पडण्यास प्रवृत्त होतात, कारि पे्रम हे प्रमुखतः भावनां् या मागसिशसनाने आचि 
सुखा्या आधाराने अस्स्त्वात येत असते. म्हिून तुवि मािसे ताबडतोब पे्रमातं पडतात, आचि पुन्हा त्या 
पे्रमाचा ताबडतोब त्यागही करतात, चिवसाभरातं त्याचें एका अवस्थेकडून िुसऱ्या अवस्थेकडे सारखे 
पिापसि होत असते. 

 
तुवि मािसानंा चम्र ां् या सहवासात आपला वळे खचस करावासा वाटॉतो, कारि अशा चरतीनेच 

त्यानंा आपल्या मद्र ीचा आनंि लुटॉता येतो. 
 
चनिोष वकवा पचरपूिस स्वुवपाची मद्र ी ही केवळ सगुिी मािसामंध्ये आचि सगुिां् या बाबतीत 

एकमेकाशंी अनुुवप असिाऱ्या मािसामंध्येच होत असते, कारि असे चम्र  स्वतः सगुिी असतातच आचि 
स्वःत सगुिी असल्याकारिाने एकमेकाचें चहत सुध्िा ते सारख्याच चरतीने वचतीत असतात. परंतु केवळ 
आपल्या चम्र ाकचरताचं, चम्र ाचें चहत वचतिारे चम्र  हे खऱ्याखुऱ्या अथनने चम्र  असतात. कारि ते 
एकमेकावंर याहस््छकचरत्या पे्रम न करता, त्यां् या स्वतः्या स्वभावानुसारच एकमेकावंर पे्रम करत 
असतात. म्हिून जोपयंत ते सगुिी असतात, तोपयंत त्याचंी मद्र ी चटॉकून राहते, आचि स गुि हा एक 
चचरकाचलक गुि आहे. आचि प्रत्येकजि आपल्या चम्र ासाठी सापेक्तः जसा चहतकारक असतो तसाच 
चनरपेक्तः सुध्िा चहतकारक असतो. कारि सगुिी मािसे ही जशी चनरपेक्तः चहतकारक असतात तशी 
ती एकमेकानंा िायिेशीरही ठरतात. आचि अशा चरतीने ती मािसे सुखिायक सुध्िा असतात, कारि 
सगुिी मािसे स्वतः चनरपेक्तः सुखिायक असतातच परंतु ती एकमेकानंा सुध्िा सुखिायक ठरतात, 
कारि प्रत्येकजि स्वतः्या वतसनावर खुष असतो म्हिून स्वतः्या वतसनाशी अनुुवप असिाऱ्या वतसनावर 
सुध्िा तो खुष असतो, आचि सवस सगुिी मािसाचें वतसन हे एकाच प्रकारचे असते वकवा सारखेच असते.–
अशा प्रकारची मद्र ी ही स्वाभाचवकतः चचरकाचलक असते, कारि खऱ्या चम्र ामध्ये आढळिारी सवस लक्िे 
अशा मद्र ीमध्ये एक्र  झालेली असतात. सवस प्रकारचा चम्र भाव हा कुठल्यातरी चहतकारक गोष्टीवर वकवा 
सुखावर आधाचरत असतो, (मग ते चहत वकवा सुख एकतर चनरपेक् असते वकवा पे्रम करिाऱ्या मनुष्ट्याशी 
सापेक्तः संबचंधत असते) आचि एक प्रकार्या मौचलक साम्यामुळे तो पे्रचरत होत असते, परंतु स गुिी 
मािसां् या मद्र ीमध्ये चम्र ातं आढळिारी सवस लक्िे समाचवष्ट असतात, कारि ते चम्र  एकमेकाशंी 
स्वयमेचरत्या आचि चनरपेक्तः अनुुवप [म्हिजेच चनरपेक्तः आचि सापेक्तः चहतकारक आचि सुखिायक.] असतात. चशवाय 
जे चनरपेक्तः चहतकारक असते ते चनरपेक्तः सुखिायकही असते, परंतु चनरपेक्तः चहतकारक आचि 
सुखिायक असिे हे चम्र भावाचे प्रमुख उच्दलष्ट असते, म्हिून स गुिी मािसामंध्ये पे्रम आचि मद्र ी ही 
पचरपूिस आचि सवोत्कृष्ट स्वुवपामध्ये असते. 

 
परंतु अशा प्रकारचे चम्र भाव हे िुलसभ असतात, कारि अशा प्रकाराचंी स गुिी मािसे ही अत्यंत 

कमी असतात, चशवाय त्याला वहे आचि चनकटॉ पचरचय लागतो. जशी एक म्हि अस्स्तत्त्वात आहेच की, 
एखा्य ा मनुष्ट्या्या सहवासात आवश्यक प्रमािांत चमठाची चव घेतल्याचशवाय आपिासं त्याची ओळख 
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पटॉिे शक्य नाही. म्हिून प्रत्येकाने आपि मद्र ी करण्यास लायक आहोत. असे एकमेकानंा 
िशसचवल्याचशवाय आचि त्याचंी तशी खा्र ी पटॉल्याचशवाय ते एकमेकानंा चम्र  मानिे शक्य नाही, वकवा 
खऱ्या अथनने ते चम्र  होऊ शकिार नाहीत. काही मािसे चम्र ्वाचे संबंध ताबडतोब जोडतात, कारि 
त्यानंा चम्र  व्हावसेे वाटॉत असते. परंतु ते मद्र ी करण्यास लायक असल्याचशवाय आचि िोन्ही पक्ानंा 
एकमेकां् या योग्यतेची खा्र ी पटॉल्याचशवाय ती मािसे खऱ्या चरतीने चम्र  होऊ शकत नाहीत. चम्र  
होण्याची इ्छा असिे हा शीघ्र प्रकषस असू शकेल, परंतु चम्र भाव हा तसा नाही. 

 
☐ ☐ ☐ 
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प्रकिि चौथे 
 

सिोत्कृटी  आवि हलक्या प्रकाि्या वमत्रभािामधील गुििैधययभ 
 

तंव्हा अशा स्वुवपाची मद्र ी ही चतचे कालमान आचि चम्र भावा्या इतर चागंल्या लक्िां् या 
दृष्टीकोनातूंन पचरपूिस असते. आचि िोन्ही पक्ानंा–जसे चम्र ां् या बाबतीत असायला हवे– सवस बाबतीत 
एकमेकापंासून सारखाच वकवा एकाच प्रकारचा लाभ होत असतो. 

 
सुखावर आधाचरत असिाऱ्या चम्र भावामध्यं आचि सुगुिावर आधाचरत असिाऱ्या चम्र भावामध्यं 

एकप्रकारचा सारखेपिा असतो, कारि स गुिी मािसे ही एकमेकानंा सुखिायक ठरतात; आचि अगिी 
असेच उपयुक्तेवर आधाचरत असिाऱ्या चम्र भावामध्ये आढळून येते, कारि स गुिी मािसे ही एकमेकानंा 
उपयुक्त सुध्िा ठरत असतात. ह्या बाबतीत सुध्िां प्रत्येक चम्र ाला जेव्हा िुसऱ्यापासून सारखाच लाभ 
(उिा. सुख) चमळत असतो, इतकंच नव्हे तर तो लाभ एकाच गोष्टीपासून व्युत्पनिध होत असतो, तेव्हा त्याचंी 
मद्र ी ही िार काळ चटॉकिारी असते. उिा. िोन चवनोिी मािसामंधील मद्र ी; चप्रयकर आचि पे्रचमकेमधील 
चम्र भाव नव्हे. कारि पे्रचमकानंा सारख्याच गोष्टींमध्ये सुख चमळत नाही. चप्रयकराला आपल्या चप्रयेकडे 
पाहण्यास सुख वाटॉत असते, तर पे्रचमकेला आपल्या चप्रयकराचे लक्ष्य वधूेन घेण्यात सुख वाटॉत असते; 
आचि जेव्हा पे्रचमकेचे सौंियस नाचहसे होते तेव्हा कधी कधी त्याचंी मद्र ी सुध्िा समाप्त होते, कारि मग 
चप्रयकराला पे्रचमकेकडे पाहण्यासं काहंी सुख वाटॉत नांही आचि पे्रचमकेला चप्रयकराचं लक्ष्य वेधून घेिे शक्य 
होत नाही. तरीसुध्िा अन्यपक्ी अनेक जिाचंी मद्र ी िार काळ चटॉकून राहाते, कारि त्यां् या चनकटॉ 
पचरचयामुळे ते एकमेकां् या स्वभावावर पे्रम करत असतात, आचि त्याचें स्वभावही सारखे असतात. परंतु 
पे्रचमकाचंी जोडी जेव्हा केवळ सुखासाठी सुखाची िेवािघेवाि न करता, िाय्य ासाठी सुखाची 
िेवािघेवाि करत असते, तेव्हा त्यां् यामधील चम्र भाव हा खोटॉा आचि अशाश्वत असतो. 

 
उपयुक्ततेवर आधाचरत असलेला चम्र भाव हा, त्यामुळे होिारा िायिा बिं झाला की ताबडतोब 

संपुष्टात येतो, कारि त्या चम्र ाचें तसे एकमेकावंर पे्रम नसते, परंतु एकमेकापंासून होिाऱ्या िाय्य ावर 
त्याचंा डोळा असतो. 

 
म्हिून सुख आचि उपयुक्तेवर आधाचरत असलेला चम्र भाव हा (१) िोन वाईटॉ मािसामंध्ये 

उभव ूशकतो, तसेच (२) तो एका वाईटॉ आचि िुसऱ्या चागंल्या मािसामध्ये उभव ूशकतो वकवा (३) तो 
एका चागंला वकवा वाईटॉ नसिाऱ्या मािसामध्ये आचि िुसऱ्या चागंल्या वकवा वाईटॉ वकवा िोहोपदकी 
कुठलाही स्वभाव नसिाऱ्या मािसामध्ये उभव ूशकतो. तेव्हा केवळ पे्रमभावासाठी होिारी मद्र ी ही िक्त 
चागंल्या मािसामंध्येच चनमनि होऊ शकते, कारि वाईटॉ मािसानंा एकमेकापंासून जर का िायिा होिारा 
नसेल तर त्यानंा एकमेकामंध्ये कसलाही रस वाटॉत नाही. 

 
तसेच चागंल्या, स गुिी मािसामंधील चम्र भाव हाच िक्त वनिानालस्ती, बेअबु्रपासून अभे्य  

असतो, कारि ज्या मनुष्ट्याने आपल्या चम्र ाची अनेक वष ेपरीक्ा घेतलेली असते आचि त्याला नीटॉ पारखून 
आपला चम्र  बनचवलेले असते, तो मनुष्ट्य स्वतः्या चम्र ाचवषयी िुसऱ्यानी बोललेल्या वाईटॉ शध िांवर 
सहसा चवश्वास ठेविार नाही; कारि िोहोमध्ये तसा परस्पराचंवषयी भरवसा चनमनि झालेला असतो, तसेच 
एकमेकाचें वाईटॉ करण्यास ते िोघेही असमथस असतात आचि खऱ्या चम्र भावासाठी आवश्यक असिारी सवस 
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लक्िे त्या िोन्ही चम्र ामंध्ये असतात. परंतु इतर प्रकारचे चम्र भाव मा्र  वनिानालस्तीमुळे वकवा संशयामुळे 
संपुष्टात येऊ शकतात. 

 
परंतु ज्या मािसाचंा एकमेकाचंवषयीचा पे्रमभाव हा उपयुक्ततेवर आधाचरत असतो, त्या मािसानंा 

सुध्िा ‘चम्र ’ हे पि योचजले जाते– जसे राष्ट्रारंाष्ट्रातंील मद्र ी्या बाबतीत आढळून येते. (कारि 
उपयुक्तता हा आंतरराष्ट्रीय मद्र ीचा एक उ्ेदलश वकवा आवश्यक हेतु समजला जातो.) तसेच लहान 
मुलां् या मद्र ीप्रमािे केवळ सुखासाठी एकमेकावर पे्रम करिाऱ्या व्यस्क्तंना सुध्िा चम्र  हे पि योचजले 
जाते– तेव्हा किाचचत् अशा प्रकार्या संबधंानंा सुध्िा आपिासं चम्र भाव असेच म्हिाव ेलागेल; त्यामुळे 
अनेक प्रकारचे चम्र भाव अस्स्तत्वात असतात असे चवधान आपिासं कराव े लागेल. (१) चम्र भाव ह्या 
पिा्या मौचलक आचि यथायोग्य अथननुसार स गुिी मािसामंधील चहतकारक चम्र भाव, आचि (२) 
साम्याथसक अथनने आढळून येिारे चम्र भावाचे इतर प्रकार– कारि अशा प्रकार्या चम्र ानंी िुसऱ्यामंधील 
चागुंलपिा वकवा साम्य पाहून त्यां्याशी चम्र भाव जोडलेला असतो; अशा प्रकारे सुखिायक गोष्टींवर पे्रम 
करिाऱ्या मािसानंा सुख हे चहतकारक वाटॉत असते. परंतु चम्र भावाचे हे िोन गौि प्रकार कधीही 
एकमेकाशंी अनुुवप होिं शक्य नाही. कारि मािसे एकाच वेळी उपयुक्तता आचि सुखा्या प्राप्तीसाठीं 
एकमेकाशंी चम्र भाव जोडत नाहीत. ज्यावेळी उपयुक्तता हा मद्र ीचा हेतु असतो त्यावळेी बहुधा सुख हा हेतु 
नसतो; कारि अशा याइस््छक गुिाचंा संयोग क्वचचतच् आढळून येतो. 

 
तेव्हा चम्र भावा्या ह्या चनरचनराळ्या प्रकारामधील िरक आपि स्पष्ट केले. वाईटॉ मािसं 

सुखासाठी वकवा उपयुक्ततेसाठी एकमेकाशंी मद्र ी जोडतील, (अथनत् त्याबाबतीत ती मािसं एकमेकाशंी 
जुळिारी असतील तरच) परंतु चागंली मािसे केवळ एकमेकासंाठीच एकमेकाशंी चम्र भाव जोडतील, 
कारि चागुंलपिा्या बाबतीत त्या मािसामंध्यं साम्य असते. म्हिून अशा प्रकारची चागंली मािसे चनरपेक् 
अथनने चम्र  असतात आचि त्यां् याशी साम्य िशसचविारी इतर मािसे ही याइस््छकचरत्या चम्र  असतात. 

 
☐ ☐ ☐ 
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प्रकिि पाचिे 
 

मैत्री ही जिी वचिकावलक, शाश्वि वचत्तप्रिृवत्त असली ििी सुध्दा स्नेहभािा्या कमभशीलिेमदये 
आपिास विचा प्रत्यय येि असिो 

 
जसे सगुिां् या बाबतीत असते, तसेच चम्र भावा्या बाबतीत आढळून येते. मािसानंा िोन 

अथांनी स गुिी असं म्हटॉले जाते; एक म्हिजे स गुिी चचत्तप्रवृचत्त असिारा मनुष्ट्य आचि िुसरे म्हिजे ती 
स गुिी चचत्तप्रवृचत्त प्रत्यक् कृतीत अििारा मनुष्ट्य हाच िरक आपिासं चम्र भावामध्ये आढळून येतो. चम्र  
जेव्हा एकमेकां् या सहवासात असतात तेव्हा ते एकमेकापंासून सुख प्राप्त करून घेत असतात तसेच 
एकमेकाचें िायिेही करून घेत असतात. परंतु ते जर कां झोपेत असले वकवा एकमेकापंासून िूर असले 
तर त्यां् याजवळ चम्र भावाची चचत्तप्रवृचत्त असूनसुध्िा, ते प्रत्यक् कृतीने आपले अन्योन्य पे्रम व्यक्त करू 
शकत नाहीत. कारि ताटॉातूटॉीमुळे चम्र भाव संपूिसतः नष्ट होत नसतो, तर िक्त त्या्या सक्रीय 
अनुष्ठानास त्यामुळे अडथळा प्राप्त होत असतो. परंतु त्यां् यातील अचव्य मानता (absence) जर का 
लाबंचवली गेली, तर मा्र  त्या चम्र ानंा स्वतः्या मद्र ी्या भावनेचा चवसर पडू शकतो :– म्हिून एका कचवने 
[ह्याचा संिभस अज्ञात आहे.] असे म्हटॉले आहे– 

 
चम्र ाबरोबर बोलण्याची सुध्िा संचध न चमळाल्यामुळे त्याचंी मद्र ीच संपुष्टांत आलेली चिसून येते.  
 
वयस्क आचि चखनिध स्वभावाची मािसे मद्र ी करताना चिसत नाहीत, कारि लोकानंा आनंि 

िेण्याची त्याचंी क्मता खालावलेली असते; आचि जो मनुष्ट्य िुसऱ्यानंा चतटॉकारा आििारा असतो वकवा 
आनंििायक नसतो, त्या्या सहवासातं कुठलाही मनुष्ट्य आपले चिवस वाया घालचविार नाही; कारि जं 
काही िुःखिायक असते ते टॉाळिे आचि जे सुखिायक असते ते चमळचवण्याचा प्रयत्न करिे ही मानवी 
स्वभावाची सवांत प्रबळ अशी उपजत प्रवृत्ती आहे. आचि जेव्हा मािसे एकमेकाबं्दलल पसंती िशसचवतात परंतु 
एकमेकाचंा सहवास चमळचवण्याचा प्रयत्न करत नाहीत तेव्हा त्यानंा आपि चम्र  न म्हिता चहतवचतक म्हिू 
शकतो. एकमेकाचंा सहवास चमळचवण्याचा प्रयत्न करिे, ह्या लक्िाचशवाय िुसरं कुठलेही मद्र ीचं प्रमुख 
लक्ि आढळून येत नाही :– गचरब मािसानंा त्यां् या चम्र ाकंडून मित हवी असते आचि श्रींमत मािसानंा 
सुध्िा चम्र ां् या सोबतीची आवश्यकता असते. (कारि अशी मािसं कधीही एकान्तात चिवस काढू शकत 
नाहीत). परंतु मािसानंा एकमेकाकंडून सुख चमळत असल्याचशवाय आचि त्यां् या आवडीचनवडी समान 
असल्याचशवाय त्यानंा एकमेकां् या सहवासात वळे घालचविे अशक्य असते. एकमेकां् या आवडीचनवडी 
समान असिे हा त्या चम्र ामंधील सोबतीचा एक धागािोरा आहे. 

 
तेव्हा अगोिर अनेकिा म्हटॉल्याप्रमािे स गुिी मािसामंध्ये आढळून येिारा चम्र भाव हा अगिी 

खऱ्या स्वुवपाचा चम्र भाव असतो. कारि जे जे काही चनरपेक्तः चहतकारक आचि सुखिायक असते, तेच 
खास चरतीने पे्रमपा्र  आचि इस््छण्याजोगे असते, परंतु जे काही एखा्य ा चवचशष्ट मनुष्ट्याला चहतकारक 
आचि सुखिायक ठरते, ते त्या मनुष्ट्यापुरतेच सापेक् चरतीने पे्रमपा्र  आचि इस््छण्याजोगे असते; परंतु 
स गुिी मािसामंधील एकमेकाचंवषयीचा चम्र भाव हा ह्या िोन्ही तत्वावंर आधाचरत असतो. [स गुिी मािसे 
एकमेकावंर पे्रम करतात कारि ती मािसे चनरपेक्तः चहतकारक आचि सुखिायक असतात, तसेच ती मािसे एकमेकासंाठी सुध्िा ं चहतकारक 
आचि सुखिायक ठरतात.] 
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आवड (liking) ही एकप्रकारची भावना असते आचि चम्र भाव ही एक स्स्थर चचत्तप्रवृचत्त असते; 
कारि आवड ही अचेतन वस्तंुचवषयी सुध्िा चनमनि होऊ शकते, परंतु परस्परां् या, अन्योन्य आवडीमध्ये 
चवचारपूवसक चनवड समाचवष्ट असते. आचि ही चनवड स्स्थर चचत्तप्रवृचत्तपासून उभवत असते. तेव्हा 
एकमेकावंर पे्रम करिारी मािसे ही केवळ आपल्या त्या चम्र ाकंचरताचं, एकमेकां् या चहतासाठी सचि्छा 
व्यक्त करतात, तेव्हा ं त्याचंी ती सचि्छा भावनेवर आधाचरत नसून स्स्थर चचत्तप्रवृचत्तवर आधाचरत असते. 
आचि आपल्या चम्र ावंर पे्रम करून ती मािसे त्यानंा स्वतःला चहतकारक असिाऱ्या गोष्टींवर पे्रम करत 
असतात, कारि स गुिी मनुष्ट्य जेव्हा िुसऱ्याला चप्रय होतो, तेव्हा तो त्याला चहतकारक ठरत असतो. 
म्हिून प्रत्येक पक् हा त्याला स्वतःला जे चहतकारक असते त्य्यावर तर पे्रम करतोच तसेच िुसऱ्या्या 
चहतासाठी सचि्छा व्यक्त करून आचि त्याला सुख िेऊन ते त्याला जे चमळते त्याची सारख्याच प्रमािांत 
परतिेड करतो. कारि अशी एक म्हि अस्स्तत्वात आहेच– 

  
‘चम्र त्व म्हिजेच समता’ आचि स गुिी मािसां् या चम्र भावामध्ये ह्या म्हिीचा अगिी प्रत्यय 

येतो. 
 

☐ ☐ ☐ 
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प्रकिि सहािे 
 

वमत्रभािाचे प्रकाि आवि लििे 
 

वयस्क आचि चखनिध स्वभावाची मािसे क्वचचतच् चम्र  जोडतात, कारि त्याचंा स्वभाव हळू हळू 
तुसडा बनत चाललेला असतो, आचि लोकां् या सहवासापासून त्यानंा कमी सुख चमळत असतं; चागंला 
स्वभाव आचि मनचमळाऊपिा हे चम्र भावाचे प्रमुख घटॉक वकवा कारिे आहेत. म्हिून तुवि मािसे 
ताबडतोब चम्र  जोडतात, परंतु वयस्क मािसे तसे चम्र  जोडच नाहीत (कारि त्यानंा जर का ंलोकां् या 
सहवासामध्ये आनंि प्राप्त झाला नाही, तर ते त्यां् याशी चम्र त्वाचे नाते जोडत नाहीत.) आचि चखनिध 
स्वभावा्या मािसां् या बाबतीत पि असंच असते. अथनत् वयस्क वकवा चखनिध स्वभावाची मािसं एकमेकाचें 
चहतवचतक असू शकतात हे खरे आहे, कारि ते वळेीप्रसंगी एकमेकाबं्दलल सचि्छा व्यक्त करू शकतील 
आचि जरूरी्या वळेी एकमेकांना मित सुध्िा ं करतील; परंतु त्यानंा खऱ्या अथनने चम्र  म्हिता येिार 
नाही, कारि ते एकमेकाचंा सहवास प्राप्त करण्याचा जरासुध्िा प्रयत्न करत नाहीत, वकवा त्यामुळे त्यानंा 
आनंिही होत नाही. आचि चम्र भावाची खऱ्या अथनने हीच प्रमुख लक्िे आहेत. 

 
ज्याप्रमािं एकाच वळेी अनेक व्यक्तींवर पे्रम करिं अशक्य आहे, त्याचप्रमािे चम्र भाव ह्या 

शध िा्या संपूिस अथननुसार एकाच वळेी अनेकाशंी चम्र भाव जोडिे सुध्िा अशक्य आहे. (प्रत्यक्ात पे्रम ही 
भावनाचंी अचतरेकी अवस्था असते आचि स्वाभाचवकतः ती िक्त एकाच व्यस्क्तचवषयी व्यक्त केली जाते) 
तसेच एकाच मनुष्ट्याला एकाच वळेी अनेक मािसे आवडिे तेवढे सोपे नाही, आचि किाचचत् चागंली 
मािसे सुध्िा तेवढ्या जास्त प्रमािातं आढळून येते नसावीत. तसेच पचरपूिस मद्र ी जुळून येण्यासाठी 
आपिासं एखा्य ा मािसाचवषयी संपूिस ज्ञान असिे आवश्यक आहे, तसेच त्या मािसाशी आपला चनकटॉ 
पचरचय घडून येिे आवश्यक आहे, आचि ही एक अत्यंत कचठि अशी गोष्ट आहे. परंतु मािसां् या 
उपयुक्ततेसाठी आचि सुखावहतेसाठी अनेक मािसं आवडिे एखा्य ाला शक्य असते, कारण्या उपयुक्त 
आचि सुखिायक मािसे ही पुष्ट्कळ असतात आचि त्यां् यापासून होिाऱ्या लाभाचा आनंि एकाच वळेी घेता 
येऊ शकतो. 

 
ह्या िोन गौि प्रकार्या चम्र भावापंदकी जो चम्र भाव सुखावर आधाचरत असतो, तो खऱ्या 

चम्र भावाशी अगिी चमळताजुळता असतो. ह्या चम्र भावामध्ये िोन्ही पक्ानंा एकाच प्रकारचा लाभ होत 
असतो आचि त्यानंा एकमेकां् या सहवासाचा आनंि लुटॉता येतो वकवा ह्या िोहां् या आवडी चनवडी समान 
आचि चमळत्याजुळत्या असतात. तुवि मुलामंध्ये जुळून येिाऱ्या चम्र भावामध्ये अगिी असेच असते, कारि 
अशा मद्र ीमध्यं भावनाचें औिायस जास्त प्रमािात चिसून येते, परंतु ज्या मद्र ीचा हेतू उपयुक्तता हा असतो, 
ती मद्र ी स्वाथनने पे्रचरत झालेल्या हलकटॉ मािसामंध्ये आढळून येते. श्रीमंत मािसानंा उपयुक्त चम्र ाचंी 
आवश्यकता भासत नाही, परंतु सुखिायक चम्र ांची मा्र  गरज भासते, कारि त्यानंा चम्र ां् या सहवासाची, 
सोबतीची इ्छा असते आचि िुःखिायक प्रसंगामध्ये ते थोडा वळे चनभावनू नेतील परंतु चनरंतर िुःख 
कुिीही सहन करू शकिार नाही; एवढंच काय तर चनरपेक् चहताचा जर का आपिास कंटॉाळा आला, तर 
चनरपेक् चहतसुध्िा आपि कायमचे सहन करू शकिार नाहंी. म्हिून श्रीमंत मािसं सुखिायक चम्र  
चमळचवण्याचा प्रयत्न करतात. अथनत त्यानंा स गुिी आचि सुखिायक चम्र ाचंी तसेच त्यानंा स्वतःला 
चहतकारक ठरिाऱ्या चम्र ाचंी गरज असते ह्यात संशय नाही, कारि मग त्यां् या चम्र भावामध्यं खऱ्या 
चम्र भावासाठी आवश्यक असिारी सवस लक्िं अंतभूसत असतील. परंतु राजेमहाराजे आचि राज्यकते पुुवष 
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हे चनरचनराळ्या वगनतील लोकाशंी मद्र ी जोडतात; त्याचें काही चम्र  उपयुक्त असतात, तर काहंी 
सुखिायक असतात, परंतु एकामध्यंच ही िोन्ही लक्िं अंतभूसत असिारा त्याचंा चम्र  क्वचचतच सापडतो. 
कारि असे लोक सुखिायक चम्र ाशंी ते स गुिी आहेत म्हिून मद्र ी जोडण्याचा प्रयत्न करत नाहीत, 
वकवा ते उपयुक्त आहेत म्हिून थोर कायनसाठी त्याचंा उपयोग करून घेता येईल ह्या हेतूने त्यां् याशी मद्र ी 
जोडावी असेही त्यानंा वाटॉत नाही, परंतु त्यानंा जेव्हा सुखाची, करमिुकीची आवश्यकता भासते, तेव्हा ते 
चवनोिी चम्र  चमळचवण्याचा प्रयत्न करतात, आचि इतर बाबतीत ते त्यां् या स्वतः्या सूचना पाळण्यातं 
हुशार असिारे लोक चमळचवण्याचा प्रयत्न करतात आचि हे िोन्ही गुि एकाच मनुष्ट्यामध्ये आढळिे 
क्वचचतच शक्य आहे. आपि अगोिर म्हटॉल्याप्रमािे स गुिी मनुष्ट्य हा उपयुक्तही असतो आचि 
सुखिायकही असतो, परंतु स गुिी मनुष्ट्य त्या्याहून वर्या हु्य ावर असिाऱ्या मनुष्ट्याचा उगाचच चम्र  
होत नाही, परंतु तो वचरष्ठ हु्य ावर असिारा मनुष्ट्य सगुिां् या बाबतीत जर का त्या्याहून वरचढ असेल 
तरच तो त्या्याशी मद्र ी जोडतो. अन्यथा स गुिी मनुष्ट्य हा केवळ खाल्या िजनचा मनुष्ट्य म्हिून 
स्वतःला जे चमळते त्याहून जास्त िुसऱ्याला िेऊन प्रमािात्मक समता प्रस्थाचपत करू शकत नाही. परंतु 
अशी वर्या िजनची नदचतक श्रेष्ठता असिारे सत्ताधीश क्वचचतच सापडतात. 

 
परंतु थोडक्यात सागावंयाचे म्हिजे :– आतापयंत आपि चवचारात घेतलेले चम्र भावाचे प्रकार हे 

समतेवर आधाचरत असलेले चम्र भाव आहेत. कारि िोन्ही पक् एकमेकानंा सारखाच िायिा प्राप्त करून 
िेतात आचि एकमेकां् या सारख्याच चहतासाठी सचि्छा व्यक्त करतात, वकवा िोन वगेवगेळ्या गोष्टींची 
िेवािघेवाि करतात. उिा. एवढ्या िाय्य ासाठी एवढे सुख. [अशा प्रकारचे [म्हिजे सुख वकवा उपयुक्तता वकवा 
िोहावर आधाचरत असिारे चम्र भाव अथनत ह्या चम्र भावामध्ये आचि सगुिावंर आधाचरत असिाऱ्या चम्र भावामध्ये िऱक आहे. अथनत् सगुिावंर 
आधाचरत असिारे चम्र भाव सुध्िा समतेवर आधाचरत असतात.] चम्र भाव हे तुलनात्मकचरत्या अवास्तचवक (unreal) आचि 
अशाश्वत असतात. एकाच गोष्टीशी असिाऱ्या त्यां् या समानतेमुळे आचि वगेळेपिामुळे, एका दृष्टीकोनातून 
आपि त्यानंा चम्र भाव म्हिू शकतो, पि िुसऱ्या दृष्टीकोनातून त्याना चम्र भाव म्हिता येिे शक्य नाही :– 
सगुिावंर आधाचरत असिाऱ्या चम्र भावाशी असिाऱ्या त्यां् या समानतेमुळे ते चम्र भाव असल्यासारखे 
वाटॉतात, कारि एकाजवळ सुख असते, आचि िुसऱ्याजवळ उपयुक्तता असते आचि ही सुध्िा चम्र भावाची 
लक्िे आहेत. परंतु त्यातं सगुिावंर आधाचरत असिारा चम्र भाव हा वनिानालस्तीपासून अभे्य , खंबीर 
असतो आचि चचरकाचलक असतो, परंतु इतर प्रकारचे चम्र भाव सहजचरत्या बिलतात, चशवाय ह्या 
चम्र भावामंध्यं आचि खऱ्या चम्र भावामध्ये अनेक िरक आढळून येतात. म्हिून ह्या असदृशतेमुळे त्यानंा खरे 
चम्र भाव म्हिता येिार नाही.] 

 
☐ ☐ ☐ 



 

विषयानुक्रमविका 

प्रकिि साििे 
 

असमान वमत्राभािामदये एक प्रमाि हे िाखायलाच हि े
 

परंतु असाही एक वगेळ्या प्रकारचा चम्र भाव आहे, की ज्यामध्ये एका पक्ाचे िुसऱ्या पक्ावर प्रभतु्व 
असते. उिा. वडील आचि मुलामंधील चम्र भाव आचि सामान्यतः वयस्क आचि तुवि मािसामधील 
चम्र भाव तसंच पती आचि पत्नीमधील चम्र भाव तसेच अचधकारी आचि त्या्या हाताखाल्या नोकरामध्यं 
आढळून येिारा चम्र भाव. परंतु ह्या चम्र भावामध्ये सुध्िा िरक आहे. आईवडील आचि मुले ह्याचंी मद्र ी ही 
अचधकारी आचि नोकरामधील मद्र ीपेक्ा वेगळ्या स्वुवपाची असते. तसंच वचडलाचंा मुलाचवषयी असिारा 
स्नेहभाव हा मुला्या वचडलाचंवषयी असिाऱ्या स्नेहभावापेक्ा वगेळा असतो, त्याचप्रमािे पतीचा 
पत्नीचवषयी असिारा चम्र भाव हा पत्नी्या पतीचवषयी असिाऱ्या चम्र भावाहून वगेळा असतो; कारि ह्या 
मािसापंदकी प्रत्येकाला स्वतःची वगेळी अशी चवचशष्टता आचि वेगळे असे स्वाभाचवक कायस असते, तसेच 
त्यां् या पे्रम भावाचे हेतू ही वगेवगेळे असतात, म्हिून पे्रम आचि चम्र भावाचा त्यानंा येिारा अनुभव सुध्िा 
वगेवगेळा असतो. आता ह्या अशा प्रकार्या असमान चम्र भावामंध्ये एका पक्ाला प्रत्यक्ात जे िायिे 
चमळतात आचि ज्या िाय्य ाचंी िुसऱ्या पक्ाकडून तो अपेक्ा करतो ते कधीही सारखे नसतात, [त्याचें केवळ 

प्रकारच वेगळे नसतात तर त्याचें मूल्यही वेगळे असते.] परंतु आईवडील आचि मुले ह्यामधील चम्र भाव हा चचरकाल 
चटॉकिारा आचि न्या्य असतो, कारि आपल्या जन्मिात्या आईवचडलाचंवषयीची कतसव्ये त्याचंी मुले पार 
पाडतात आचि आपल्या अपत्याचंवषयींची कतसव्ये आईवडील पार पाडतात. ह्या वगेवगेळ्या असमान 
चम्र भावामंध्ये अपसि केले जािारे पे्रम हे सुध्िा प्रमािबध्ि असिे आवश्यक आहे; म्हिजे मला असे 
म्हिावयाचे आहे, की िोन्ही पक्ापंदकी जास्त स गुिी असिाऱ्या मनुष्ट्याला वकवा जास्त उपयुक्त 
असिाऱ्या मनुष्ट्याला वकवा िुसऱ्या अन्य कारिाने श्रेष्ठ ठरिाऱ्या मनुष्ट्याला त्याने अपसि केलेल्या पे्रमापेक्ा 
जास्त पे्रम चमळाले पाचहजे; कारि अपसि केले जािारे पे्रम हे जेव्हा योग्यतेशी वकवा श्रेष्ठतेशी प्रमािावकत 
असते, तेव्हा िोन्ही पक्ामंध्ये एका अथनने समता प्रस्थाचपत केली जाते, आचि समता हा चम्र भावाचा 
आवश्यक असा घटॉक मानला जातो. 

 
[िथावप आपिास वमत्रभािामधील समिा आवि न्यायामधील समिा ह्यामधील फिक समजून 

घेिे आियक आहे.]  
 
तथाचप चम्र भावामधील समता ही न्याया्या चवषयांमधील समतेपेक्ा वगेळी आहे. न्याया्या 

के््र ामध्ये ‘समान’ (न्याय्य) ह्या पिाचा अथस प्रधानतः योग्यतेशी प्रमािबध्ि असिारा असा होतो. आचि 
‘पचरमािात्मकचरत्या समान’ ह्याला केवळ िुय्यम अथस प्राप्त झालेला आहे. परंतु चम्र भावामध्ये, 
‘पचरमािात्मकचरत्या समान’ ह्याला प्रमुख अथस असतो आचि ‘योग्यतेशी प्रमािबध्ि असिारा’ ह्याला िुय्यम 
अथस असतो. आचि जेव्हा िोन चम्र ामंध्ये सगुिा्या दृष्टीकोनातून वकवा िुगुसिा्या वकवा संपत्ती्या वकवा 
इतर कुठल्याही गोष्टी्या दृष्टीकोनातूंन बरीच चवषमता आढळून येत तेव्हा हे आपिास स्पष्टपिे चिसून येते; 
कारि ते िारकाळ एकमेकाचें चम्र  राहू शकत नाहीत वकवा प्रत्यक्ांत तशी त्याचंी आपेक्ाही नसते. आचि 
हं आपिासं िेविेवतां् या बाबतीत स्पष्टपिं चिसून येतं, कारि त्यानंी सवस चागंल्या आचि चहतकारक 
गोष्टीं्या बाबतीत श्रेष्ठत्व प्रस्थाचपत केलेले असते; परंतु असंच आपिासं राजेमहाराजां् या बाबतीत सुध्िा ं
आढळून येत असते :– कारि ह्यां् या बाबतीत सुध्िा त्यां् यापेक्ा ंकमी िजन्या मािसानंा त्यां् याशी मद्र ी 
करण्याचंी अपेक्ा नसते, वकवा कसलीही चवचशष्ट योग्यता नसलेल्या सामान्य मािसानंा सवनत थोर आचि 



 

विषयानुक्रमविका 

सूज्ञ मािसाशंी मद्र ी करण्याची अपेक्ा नसते. तरीसुध्िा अशा बाबतीत िोन मािसाचंी मद्र ी ज्या मयनिेपयंत 
अस्स्तत्वात राहू शकेल अशी तंतोतंत मयनिा चनचित करिे अशक्य आहे; िोहोमधील अंतर तसेच वाढत 
जाईल, आचि तरी सुध्िा िोघाचंी मद्र ी तशीच चटॉकून राहू शकेल, परंतु िोहोमध्ये जेव्हा अत्यंत मोठी अशी 
परमेश्वर आचि मानवमध्ये आहे– तेव्हा मा्र  त्याचंी मद्र ी संपुष्टात येईल. ह्यामुळे असा प्रश्न चनमनि होतो, 
की आपल्या चम्र ाचे सवसश्रेष्ट चहत आपि इस््छत असतो असे म्हििे चूक होिार नाही का? उिा. आपल्या 
चम्र ानंी परमेश्वर व्हाव ेअशी इ्छा आपि करू शकतो का? कारि तसे जर का घडले तर ते आपले चम्र  
राहू शकिार नाहीत, आचि म्हिून काही चववचक्त चहतकारक गोष्टींना त्यानंा मुकाव ेलागेल, कारि चम्र  
ही एक चहतकारक गोष्टच आहे. [ज्या चहतामुळं चम्र ाचें अनचहत होते त्या चहताची सचि्छा धरिे हा एक चवपयनसच आहे.] असे जर 
असेल तर अगोिर आपि केलेले चवधान योग्यच आहे. की खरा चम्र  हा आपल्या चम्र ाचें चहत केवळ त्या 
चम्र ाकचरताच इस््छच असतो; त्यामुळे आता आपिांस असे अनुमान केले पाचहजे, की त्याकचरता तो चम्र  
आता ंजसा आहे तसाच राचहला पाचहजे. त्यामुळे मािसानंा प्राप्त होऊ शकिाऱ्या सवोच्च चहतकारक गोष्टी 
आपल्या चम्र ाला चमळाव्या अशी इ्छा तो चम्र  करंू शकेल. आचि ह्यापदकी सवस चहतकारक गोष्टी आपल्या 
चम्र ाला चमळाव्या अशी इ्छा कािचचत तो करू शकिार नाही. कारि प्रत्येक जि कुठलीही इ्छा 
धरताना स्वतःचा चवचार अगोिर करत असतो. 

 

☐ ☐ ☐ 



 

विषयानुक्रमविका 

प्रकिि आठिे 
 

स्ििह पे्रम कििे, हे दुसऱ्याचे पे्रम उपभोगण्यापेिा, खऱ्या वमत्रभािाचे प्रधानलिि आहे 
 

तथाचप बहुतेक मािसानंा, मानसन्मानाची आवड असल्यामुळे िुसऱ्यावर पे्रम करण्यापेक्ा स्वतः पे्रम 
प्राप्त करून घेण्याची इ्छा असते. म्हिून बऱ्याचशा मािसाना खुशामत आवडते, कारि खुशामत करिारा 
चम्र  हा आपल्यापेक्ा कचनष्ठ िजनचा असतो, वकवा तसा तो आव तरी आित असतो, आचि ही पोकळी 
भरून काढण्यासाठी, आपि त्या्यावर जेवढं पे्रम करत असतो त्यापेक्ा जास्त पे्रम तो आपल्यावर 
करण्याचे ढोंग करत असतो. आता िुसऱ्याचे पे्रम संपािन करून घेिे हे मानसन्मान प्राप्त करण्यासारखेच 
समजले जाते, आचि मानसन्मानाची बऱ्याचशा मािसानंा अचभलाषा असते. तथाचप ती मािसे 
मानसन्मानाची इ्छा केवळ त्याकचरताच धर नाहीत, तर त्यातील कुठल्या तरी यादृस््छक गुिामुळे ते 
मानसन्मानाची वकमत करत असतात. बहुतेक मािसानंा उच्चपिस्थ व्यस्क्तकडून मानसन्मान प्राप्त करून 
घेिे आवडत असते, कारि त्या व्यस्क्तकडून त्यानंा कुठल्यातरी गोष्टीची अपेक्ा असते :– त्याना असे 
वाटॉत असते, की त्यानंा स्वतःला जर का एखा्य ा गोष्टीची आवश्यकता भासली, तर ही उच्चपिस्थ मािसे 
त्यानंा ती गोष्ट सहज चरतीने िेऊ शकतील, म्हिून ती मािसे त्या उच्चपिस्थ व्यस्क्तकडून चमळिाऱ्या 
मानसन्मानामध्ये आनंि मानत असतात, कारि हे मानसन्मान म्हिजे त्यां् याकडून प्राप्त होिाऱ्या 
िाय्य ाचे चचन्ह आहे असे त्याना वाटॉत असते. अन्यपक्ी जी मािसे स गुिी आचि प्रज्ञानी व्यस्क्तकडून 
चमळिाऱ्या मानसन्मानाची अचभलाषा धरतात, त्याना आपले स्वतःचवषयीचे मत चनचित करण्याची इ्छा 
असते. म्हिून ह्या मािसाना मानसन्मानामुळे आनंि होतो, कारि जी मािसे त्यां् याचवषयी चागंला चनिसय 
िेतात त्यां् या चनिसयावरील चवश्वासामुळे ह्या मािसाचंी स्वतः्या योग्यतेचवषयी खा्र ी पटॉते. अन्यपक्ी 
मािसानंा पे्रम हे केवळ या पे्रमाकचरताच आवडत असते; ह्यावरून आपि असे अनुमान करू शकतो की पे्रम 
हे मानसन्मानापेक्ा जास्त मोलाचे आहे आचि चम्र भाव हा स्वयमेवचरत्या इस््छिाजोगा असतो. 

 
तथाचप वस्तुतः चम्र भाव हा पे्रम घेण्यापेक्ा पे्रम िेण्यामध्ये जास्त चिसून येत असतो. उिा आपल्या 

मुलावंर पे्रम करण्यात आईला जो आनंि वाटॉतो तो येथे लक्ात घेण्यासारखा आहे. काही माता आपल्या 
मुलानंा साभंाळण्याकचरता त्यानंा बाहेर िुसऱ्याकडे ठेवतात. आचि त्या जरी आपल्या मुलानंा ओळखत 
असल्या आचि त्यां् यावर पे्रम करत असल्या तरी सुध्िा त्याबिली त्या मुलानंी आपल्यावर पे्रम कराव ेअशी 
अपेक्ा त्या कधीही धरत नाहीत. त्यानंा जरी मुलाचे पे्रम चमळू शकले नाही तरी आपल्या मुलाचे चालले 
आहे हे पाहूनच त्यानंा स्वतःला समाधान वाटॉते. त्या मुलानंी अज्ञानामुळे आपल्या आईला जरी ओळख 
िाखचवली नाही वकवा आपले आईचवषयीचे कतसव्य पार पाडले नाही, तरीसुध्िा त्या आईचे आपल्या 
मुलावरील पे्रम चतळमा्र ही कमी होत नाही. ह्यावरून खरा चम्र भाव हा पे्रम घेण्यापेक्ा ंपे्रम िेण्यामध्ये जास्त 
चिसून येत असतो, आचि आपल्या चम्र ावंर पे्रम करिाऱ्या मािसाचंी आपि स्तुचत करत असल्यामुळे पे्रम हे 
चागंल्या चम्र ाचे एक प्रधानलक्ि आहे. म्हिून एकमेकां् या योग्यतेनुसार पे्रम करिारे लोक हे खऱ्या 
अथनने चम्र  म्हिून राहातात आचि त्याचंी मद्र ी िारकाळ चटॉकून राहाते.  

 
तसंच एकमेकां् या योग्यतेनुसार पे्रम केल्याने, समान पातळीवर नसिाऱ्या चम्र ामंध्ये सुध्िा 

जवळजवळ खरी मद्र ी चनमनि होऊ शकते, कारि ह्यामुळे त्यां् यामध्ये समता प्रस्थाचपत होत असते. आता 
चम्र त्व हे समतेमध्ये (equality) आचि साम्यामध्यं (Similarity) असतं; चवशषेतः सगुिामंध्ये तुल्यरूप 
असिाऱ्या साम्यामध्ये चम्र त्व अस्स्तत्वात असते; कारि असे चम्र  स्वतःशी प्रामाचिक असतातच, परंतु 



 

विषयानुक्रमविका 

एकमेकाशंी सुध्िा ते प्रामाचिक राहातात, आचि नदचतकतः कमीपिा आििाऱ्या गोष्टीब्दलल ते अपेक्ाही 
बाळगत नाहीत तसेच तशा गोष्टी ते करतही नाहीत. परंतु प्रत्यक्ात ते एकमेकानंा असा वाईटॉ गोष्टीपासून 
आवरतात असे त्यां् याचवषयी म्हटॉले जाते : कारि स गुिी मािसे स्वतः कधी चुका करत नाहीत आचि 
त्यां् या चम्र ानंाही चुका करू िेत नाहीत. अन्यपक्ी वाईटॉ मािसां् या मद्र ीमध्ये स्थदयस आढळून येत नाही, 
कारि ते स्वतः्या स्वभावाशी सुध्िा ंप्रमािाचमक राहात नाहीत; परंतु थोड्या काळापुरतेच ते चम्र  म्हिून 
राहातात, आचि एकमेकां् या दृष्टपिामध्ये आनंि उपभोगत असतात. उपयुक्त आचि सुखिायक 
मािसाचंी मद्र ी िारकाळ चटॉकून राहाते; वस्तुतः जोपयंत ते एकमेकानंा सुख वकवा िायिा चमळवनू िेत 
असतात तोपयंत तरी त्याचंी मद्र ी अबाचधत राहाते. उपयुक्ततेवर आधाचरत असिारी मद्र ी ही बऱ्याच वेळा 
चवरूध्ि प्रती्या मािसामध्ये चनमनि होत असते उिा. श्रीमंत आचि गरीब मािसामधील मद्र ी, वकवा चवुान 
आचि अज्ञानी मािसामधील मद्र ी; कारि एखा्य ा मनुष्ट्याजवळ ज्या गोष्टीची कमतरता असते, आचि 
नेमकी तीच गोष्ट चमळचवण्याची त्याची इ्छा इसते, तेव्हा तो मनुष्ट्य त्या गोष्टॉीब्दलल िुसऱ्या एखा्य ा 
गोष्टीचा चवचनमय करू शकेल. एखािा मनुष्ट्य किाचचत ह्या वगनमध्ये पे्रचमक आचि त्याची पे्रचमका ह्याचंा 
स्नेहभाव वकवा िेखण्या आचि कुरूप मािसाचंी मद्र ी ह्याचंा समावशे करले. ह्याच कारिामुळं कधी कधी 
पे्रमी जन जंव्हा स्वतः्या पे्रमाचा परस्पर चवचनमय सारख्याच प्रमािात व्हायला हवा असा िावा करतात 
तेव्हा ते स्वतःचे हसे करून घेत असतात; अथनत् सारख्याच प्रमािातं पे्रम करण्यास ते लायक असतील 
आचि त्यानी तसा िावा केला तर गोष्ट वगेळी, परंतु पे्रम करण्यालायक त्यां् याजवळ काहीही नसतानंा, 
त्यानी जर का तसा िावा केला, तर मा्र  ते हास्यास्पि ठरेल. 

 
परंतु चवरूध्ि प्रती्या मािसामध्ये तसे काही खरे आकषसि नसते, परंतु ते आकषसि केवळ 

यादृस््छक असते; आचि प्रत्यक्ात ती मािसे ज्याची इ्छा धरतात, तो ह्या िोहोमधील सुविसमध्य असतो. 
(आचि हेच ते श्रेयतत्व असते) उिा. कोरड्या वस्तुला ओलसर न होता मध्यावस्थेकडे पोहोचिे 
चहतकारक असते तसेच गरम वस्तु्या आचि इतर गोष्टीं्या बाबतीत असते, तेव्हा ह्या प्रश्नाब्दलल आता 
आपिास चवचार करण्याची आवश्यकता नाही, कारि तो प्रश्न आपल्या प्रस्तुत चवषयाशी असंबध्ि आहे. 

 
☐ ☐ ☐ 
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प्रकिि नििे 
 

वमत्रभाि हा एक सामावजक अविष्ट्काि आहे   वमत्रभािाचा न्यायाशी असिािा संबंध 
 

आपि सुुववातीला [पचहल्या प्रकरिातं.] म्हटॉल्याप्रमािे चम्र भावाचा आचि न्यायाचा सारख्याच 
उच्दलष्टाशंी आचि वदयस्क्तक आप्तपिाशी संबधं येत असतो. कारि प्रत्येक समाजामध्ये सभासिानंा लागू 
पडिारे न्याय चनयम जसे अस्स्तत्वात असतात तसेच त्या सभासिामध्ये मद्र ी्याही भावना अस्स्तत्वात 
असतात, उिा. एकाच बोटॉीवरील मािसे वकवा एकाच लष्ट्करी तुकडीमधील सदचनक एकमेकाना चम्र  ह्या 
नात्याने संबोचधत असतात, आचि असेच कुठल्याही संयुक्त उ्य ोगांतील भागीिारामंध्ये चिसून येत असते. 
परंतु त्यां् यामधील चम्र भाव हा त्यां् या समाईक उ्य ोगधं्य ामधील त्यां् या संबधंापुरताच मयनचित असतो, 
आचि त्याप्रमािेच त्याचें सहकारी ह्या नात्याने अन्योन्य हक्क असतात. चशवाय, “चम्र ामंधील सवस 
चहतकारक गोष्टी ही समाईक मालमत्ता असते” अशी म्हि अस्स्तत्वात आहेच आचि ती खरीही आहे, कारि 
समाज हा मद्र ीचा अचवष्ट्कार असतो. भावाभावामंध्यं सवस गोष्टी समाईक असतात आचि वस्तुतः चजवलग 
चम्र ामंध्ये सुध्िा सवस गोष्टी समाईक असतात. इतर चम्र ामंध्ये काही चववचक्त गोष्टी समाईक असतात– 
काही जास्त प्रमािात तर काही कमी प्रमािात; कारि चम्र भावाचें प्रमाि सुध्िा वगेवगेळे असते. 
चम्र भावा्या वगेवगेळ्या संबधंानुसार त्यामधील न्याय्य हक्क सुध्िा वेगवगळे असतात. आईवडील आचि 
मुले ह्यामधील अन्योन्य हक्क हे भावाभावामंधील अन्योन्य हक्कापेंक्ां वगेळे असतात; चजवलग चम्र ाचंी 
एकमेकाबं्दललची कतसव्ये ही नागचरकां्या एकमेकाबं्दलल्या कतसव्याहून वगेळी असतात, आचि असेच इतर 
प्रकार्या चम्र ाभावामंध्ये असते. म्हिून अन्याय हा सुध्िा ह्या मद्र ी्या प्रत्येक संबंधामध्ये वगेवगेळ्या तऱ्हेने 
अंगभतू असतो. :  आपल्या जेवढ्या जवळ्या चम्र ाला इजा केली जाते, तेवढे अन्यायाचे प्रमाि वाढत 
जाते. उिा. एखा्य ा सामान्य नागचरकापेक्ा आपल्या जवळ्या चम्र ाची पदशा्या बाबतीत िसविूक करिे 
हे जास्त वाईटॉ असते, वकवा अनोळखी मािसापेक्ा स्वतः्या भावाला मित करण्याचे अनोळखी 
मािसापेक्ा स्वतः्या भावाला मित करण्याचे नाकारिे हे जास्त वाईटॉ असते, वकवा िुसऱ्या एखा्य ा 
मनुष्ट्याला मारण्याजवजी स्वतः्या वचडलावंर हात उचलिे हे जास्त लाचजरवािे असते. त्याचप्रमािं 
मद्र ी्या जवळ्या नात्याबरोबर न्याय्य हक्क सुध्िा चततक्याच प्रमािात वृध्विगत होिे साहाचजकच आहे, 
कारि चम्र भाव आचि न्याय हा सारख्याच व्यस्क्तमध्ये अस्स्तत्वात असतो, आचि त्याचंी मद्र ीबाबतची 
कतसव्ये ही त्यां् या न्यायासंबंधी्या कतसव्याशंी समव्यापक असतात. 

 
परंतु सवसप्रकार्या संघटॉना वकवा समाज हे राजकीय समाजाचे वकवा राष्ट्रीय संघटॉनेचे भाग 

असावते, असे चिसते. उिा. प्रवासी लोक हे स्वतः्या िाय्य ाकचरता एक्र  येतात, म्हिजेच काही 
जीवनावश्यक गोष्टी चमळचवण्याकचरता ते एक्र  येतात. परंतु राजकीय संघटॉना सुध्िा सभासिां् या 
िाय्य ाकचरता चनमनि केल्या जातात आचि चालचवल्या जातात, असे समजलं जाते :– समाजाचे चहत हे 
चवचधस्थापकाचें ध्येय असते. आचि ‘सवां्या समाईक, चहतासाठी असिारा’ अशी कधी कधी न्यायाची 
व्याख्या केली जाते. ह्याप्रमािं इतर सवस संघटॉना ह्या स्वतःचा काहंीतरी चवचशष्ट िायिा करून घेण्याचे 
ध्येय बाळगत असतात उिा.– ियनविी लोक हे आपल्या जलपयसटॉनामंधून चमळिाऱ्या व्यापारी 
िाय्य ासाठी एक्र  येतात; लष्ट्करातील चशपाई लढाईमधील िाय्य ासाठी एक्र  काम करतात, कारि 
त्याचें ध्येय, लुटॉालूटॉ करिे, वकवा श्र ुंवर चवजय चमळविे वकवा एखािे शहर काबीज करिे हे असते.  
तसेच एखा्य ा जाचतचे सभासि वकवा एखा्य ा परगण्यातील रचहवासी [आचि काहंी संघटॉना ह्या केवळ 
सुख चमळचवण्यासाठींच चन्मल्या जातात. उिा. धा्मक संस्था आचि भोजनसमारंभ करिारे क्लब ह्या यज्ञ 
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करण्यासाठी वकवा सामाचजक व्यस्क्तंमधील परस्परसंबंध प्रस्थाचपत करण्यासाठी चनमनि होिाऱ्या संघटॉना 
होत. परंतु ह्या सवस संघटॉना नागचरकां् या राष्ट्रीय स्वुवपा्या संघटॉनापेंक्ा िुय्यम िजन्या असतात, 
कारि राष्ट्रीय स्वुवपा्या संघटॉनाचें ध्येय हं तात्पुरत्या िाय्य ापंुरते मयनचित नसते, तर ते नागचरकां् या 
संपूिस जीवनातील चहतसंबंध ध्यानात घेत असते.] हे त्यां् याशी संबचंधत असिारे यज्ञ आचि उत्सव साजरे 
करण्यासाठी एक्र  येतात; त्यामुळं एकतर ते िेवाचंाही योग्य मान राखतात आचि स्वतः िेखील मनोरंजन 
आचि आनंि उपभोगतात. आता येथे आपिास असे चिसून येते की प्राचीन काळातील यज्ञयाग उत्सव हे 
प्रत्यक्ात िसलहंमागाचे उत्सव (harvest festival) असल्यामुळे ते िसलहंगामानंतरच साजरे केले 
जातात; ह्याचे कारि म्हिजे संपूिस वषनमध्ये ह्या हंगामातच लोकानंा बरीच िुरसत चमळत असते. तेव्हा हे 
सवस समाज (Associations) हे नागचरकां् या राष्ट्रीय स्वुवपा्या, राजचकय समाजाचे चवशषे भाग असावते, 
असे चिसते. आचि ज्या मयनचित स्वुवपा्या चम्र भावाचंवषयी आपि वक्तव्य केले, ते चम्र भाव ह्या मयनचित 
स्वुवपा्या समाजाशंी अनुुवप असतील. 

 
☐ ☐ ☐ 
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प्रकिि दहािे 
 

िाज्यियिस्थांचे िगीकिि   त्यांचे कौटंुवबक सबंंधाशी सायय 
 

आता राज्यव्यवस्थाचे तीन प्रकार आहेत, आचि त्याचें चवपयनस वकवा अपहार सुध्िा तेवढेच 
आहेत. हे राज्यव्यवस्थाचें तीन प्रकार म्हिजे : राजेशाही, उमरावशाही आचि गुि योग्यते्या 
वगीकरिावर आधाचरत असिारी राज्यघटॉना– ह्याला समानशाही (timocracy) असे म्हििे जास्त उचचत 
होईल; तरीसुध्िा बहुतेक मािसे चतला सनिशीर (Constitutional) राज्यव्यवस्था वकवा प्रजासत्ताक असं 
म्हितानंा आढळतात. ह्या राज्यव्यवस्थापंदकी सवोत्कृष्ट राज्यव्यवस्था म्हिजे राजेशाही, आचि सवनत 
वाईटॉ अशी राज्यव्यवस्था म्हिजे समानशाही. राजेशाहीचा चवपयनस म्हिजे चनरंकुश शासन (tyrrany) 
िोन्ही राजेशाही पधतीच आहेत, परंतु िोहोमध्यं जमीन अस्मानाचा िरक आहे :– जुलमी राजा स्वतःचेच 
िायिे पाहात असतो, परंतु चागंला राजा आपल्या प्रजेचे चहत पाहात असतो. राजा हा जर का चनखलंबी 
साधनानंी स्वयंचसध्ि नसेल आचि सवस प्रकार्या चहतकारक गोष्टींनी स्वयंपूिस नसेल, तर त्याला खऱ्या 
अथनने राजा म्हिता येिार नाही; अशा राजाला प्रत्यक्ात काहीही कमी पडत नाही, म्हिून तो स्वतःचे 
चहतसंबधं पाहाण्याचा प्रयत्न न करता आपल्या प्रजेचे चहत साधण्याचा प्रयत्न करेल. (ज्या राजाला 
स्वतः्या गरजा पूिस करता येत नाहीत, तो िक्त नावापुरताच राजा असतो.) चनरंकुशता (tyrrany) ही 
राजेशाही्या अगिी चवरूध्ि प्रकारची राज्यव्यवस्था होय; कारि जुलमी राजा हा त्याचे स्वतःचेच चहत 
साधण्याचा प्रयत्न करत असतो. भ्रष्ट राज्यव्यवस्थापंदकी चनरंकुशता ही समानशाहीपेक्ा जास्त वाईटॉ आहे 
ह्यात शकंा नाही, कारि सवोत्कृष्ट गोष्टी्या चवरूध्ि असिारी गोष्ट ही अचतवाईटॉ असते. 

 
राज्यव्यवस्थेमध्ये जेव्हा बिल घडून येतो, तेव्हा राजेशाहीची चनरंकुश शासनामध्ये अधोगती होते, 

कारि चनरंकुशता ही अत्यंत वाईटॉ स्वुवपाची राजेशाही आहे, त्यामुळे वाईटॉ राजा हा जुलमी राजा बनतो. 
राज्यकत्यां्या वाईटॉपिामुळे उमरावशाहीचे अल्पजनशाहीमध्यं (oligarchy) ुवपातंर होते, हे राज्यकते 
प्रत्येका्या योग्यतेप्रमािं सावसजचनक मालमते्तचे वाटॉप करण्याजवजी सवस चागंल्या गोष्टी वकवा बहुतेक 
िायिे स्वतःच गडप करतात, आचि त्याच त्याच मंत्र्याची पुन्हा ं पुन्हा ं चनवड करतात, कारि पदसे गडप 
करिं हे त्याचें सवांत मोठे उच्दलष्ट असते; त्यामुळे सवोत्कृष्ट मािसां् या हातात सत्ता असण्याजवजी, अगिी 
थोड्या वाईटॉ मािसां् या हातातच सत्ता राहाते. समानशाहीचे लोकशाहीमध्ये ुवपातंर होते– आचि 
खरोखरच िोहोमध्ये तसं रचनासाम्य असते, समानशाहीचे ध्येय सुध्िा बहुसंख्य लोकाचेंच राज्य असते, 
आचि गुियोग्यते्या बाबतीत सवस मािसं समान असतात. सवस भ्रष्ट राज्यव्यवस्थामंध्ये लोकशाही ही कमी 
वाईटॉ आहे, कारि सनिशीर स्वुवपा्या राज्यव्यवस्थेपासून (म्हिजे समानशाहीपासून) झालेले ते थोडेसे 
अपमागसि (deviation) आहे. तेव्हा राष्ट्रातील राज्यव्यवस्थामंध्ये बिल घडवनू आििारे हे सवससमान्य 
मागस आहेत, कारि ते जो बिल घडवनू आितात, तो अगिी अल्पसा असतो आचि तो प्रचतकाराचशवाय 
अगिी सहज चरतीने घडून येतो.  

 
आिा ॲविस्टॉटल कुटंुबामदये आवि िाज्यियिस्थांमदये आढळिािे सायय दशभविि आहे  
 
तेव्हा ह्या वगेवगेळ्या राज्यव्यवस्थां् या प्रकारासंारखंच प्रकार आचि त्याची प्रचतुवपे कौटंुॉचबक 

जीवनामध्ये आपिास आढळून येतात. वचडलाचंा आपल्या मुलाशी असिारा संबंध हा एकप्रकारे राजेशाही 
स्वुवपाचाच असतो, कारि स्वतः्या मुलाबाळाचें कल्याि साधिे ही वचडलाचंी पचहली वचता असते. आचि 
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म्हिूनच होमरने ‘चझअस’ ला ‘वचडल’ असे संबोचधले आहे, कारि राजेशाहीचे प्रमुख ध्येय ‘पदतृक सरकार’ 
(paternal government) हे असते. परंतु प्शयामध्यं पदतृक राज्यव्यवस्था ही जुलमीराज्यासारखी असते, 
कारि प्शअन बाप आपल्या मुलानंा गुलामासारखे वागचवताना; चशवाय मालक आचि गुलामाचंा संबंध 
सुध्िा अत्यंत जुलमी असतो, कारि त्यामध्ये मालकाचा स्वतःचा स्वाथस िडलेला असतो. मालकाची 
चनरंकुश सत्ता ही एका अथी योग्य वाटॉते, परंतु प्शअन वचडलाचंी चनरंकुश सत्ता मा्र  चुकीची आहे, कारि 
वगेवगेळ्या प्रकार्या लोकाना वगेवगेळ्या प्रकार्या राज्यसते्तची आवश्यकता असते. पचत आचि पत्नीचे 
संबधं हे उमरावशी्या स्वुवपाचें असतात; म्हिजेच पुुवष हा योग्य आचि उचचत अथननेच मालक असतो, 
आचि घराचा कतन ह्या नात्याने त्या्या कक्ातं येिाऱ्या सवस बाबतीत तो सत्ताचंकत असतो, परंतु चस्त्रयां् या 
के््र ामध्ये पडिाऱ्या सवस गोष्टींची व्यवस्था तो पत्नीकडे सोपचवतो. परंतु पुुवष जेव्हा ंसवसच बाबतीत स्वतःची 
सत्ता चालचवतो, तेव्हा त्याचे संबंध अल्पजनशाळी सारखे होतात, कारि मग त्या बाबतीत तो स्वतः्या 
उचचत श्रेष्ठतेनुसार वकवा न्याय्य हक्कानुंसार सत्ता चालचवत नसून, ज्या बाबतीत तो सत्ता चालचवण्यास पा्र  
नसतो, त्या बाबतीत सुध्िा तो स्वतःची हुकमत चालचवत असतो. आचि अन्यपक्ी जेव्हा पत्नी वारसिारीि 
होते तेव्हा चतचे राज्य चालत असते ह्या बाबतीत सत्ता ही गुिानुंसार चालून येत नाही, तर संपत्ती आचि 
साम्यननुसार ती प्राप्त होत असते– जसे अल्पजनशाहीमध्ये चिसून येते. आता भावाभंावामंधील संबंध हे 
समानशाही सारखे असतात; कारि तसा त्यां् या वयामंधील िरक सोडल्यास ते तसे समान पातळीवरच 
असतात; परंतु त्यां् या वयामधील तिावत जर का िारच मोठी असले, तर मा्र  त्यां् यामध्ये भ्रातृक 
(fraternal) स्वुवपाचा चम्र भाव राहू शकत नाही. लोकशाही ही गृहाचधपचत नसलेल्या कुटंुॉबामध्ये संपूिस 
प्रमािात आढळून येते, कारि त्या कुटंुॉबातील सवस मािसे समान पातळीवर असतात; परंतु ज्या 
कुटंुॉबामधील गृहाचधपचत कमकुवत असतो आचि प्रत्येकाला स्वतःला हव ेतसे वतसन करण्याची मुभा असते, 
तेथे सुध्िा लोकशाही नािंत असते. 

 
☐ ☐ ☐ 
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प्रकिि अकिाि े
 

ििील प्रत्येक िाज्यियिस्थेशी अनुरुप असे वमत्रभािाचे आवि न्यायाचे प्रकाि 
 

ह्या राज्यव्यवस्थां् या प्रत्येक प्रकारामध्ये अस्स्तत्वात असिाऱ्या न्यायाशी समव्यापक असा 
चम्र भावाचा प्रकार आढळून येतो. राजाचा प्रजेचवषयींचा चम्र भाव हा त्या्या परोपरकारी स्वभावामधील 
श्रेष्ठतेमुळे व्यक्त होत असतो, कारि राजा हा नेहमी प्रजेचे चहत साधन असतो, आचि ज्याप्रमािे मंढपाळ 
आपल्या मेढ्याचें पालन पोषि सवोत्कृष्ठ चरतीने करतो, त्याप्रमािे राजा हा चागंला मनुष्ट्य ह्या नात्याने 
आपल्या प्रजे्या कल्यािाची अचभवृध्िी करण्यात िंग असतो; म्हिून होमरने ॲगॅमेमटनला “लोकाचंा 
मंढपाळ” असे म्हटॉले आहे. वचडलाचंा आपल्या मुलाचवषयीचा चम्र भाव अशाच प्रकारचा असतो. िक्त येथे 
अपसि केल्या जािाऱ्या उपकाराचें ओझे िार मोठे असते, कारि चपता हाच मुळी मुला्या अस्स्तत्वाचा 
उत्पचत्तकतन असतो, आचि हा सवनत मोठा असा उपकार आहे; तसेच ह्यामध्ये त्यानंी केलेले पालनपोषि 
आचि चशक्ि ह्याचा सुध्िा समावशे केला पाचहजे वस्तुतः आपि आपल्या पूवसजाचें उपकार सुध्िा मान्य 
करत असतो.) कारि वचडलाचंा आपल्या मुलाबाळावंर असिारा अचधकार आचि वाडवचडलाचंा त्यां् या 
वशंजावंर असिारा अचधकार हा एखा्य ा राजा्या प्रजेवर असिाऱ्या आचधपत्याप्रमािे नदस्गक असतो. ह्या 
चम्र भावामध्ये सवसश्रेष्ठ उपकाराचें ओझे एकाच बाजूवर पडत असते, आचि म्हिून आईवडीलानंा मान आचि 
सेवा ह्या िोहोंची प्राप्ती होत असते. [कारि मुलानंा आईवचडलां् या उपकारांची परतिेड सुंपूिसतः करता येऊ शकत नाही.] 
म्हिून ह्या संबधंामध्ये न्याय्य हक्क सुध्िा िोन्ही बाजंुकडे सारखे नसतात, परंतु प्रत्येका्या योग्यतेशी  
प्रमािबध्ि असतात, कारि (न्यायाप्रमािे) चम्र भावामध्ये सुध्िा ंहा चनयम लागू पडत असतो. 

 
चशवाय पती आचि पत्नी ह्यामधील चम्र भाव हा उमरावशाही राज्यव्यवस्थेमधील राज्यकते आचि 

प्रजा ह्यामधील चम्र भावासारखा असतो, कारि एकमेकां् या योग्यतेनुसार आचि गुिानुंसार त्यानंा लाभ 
प्राप्त होत असतो, जास्त चागंल्या व्यस्क्तला जास्त चहस्सा (चहतकारक गोष्टींचा [हा शध ि येथे उगीचच 
घुसडल्यासारखा वाटॉतो. खरे म्हिजे येथे त्याचा अथस “पे्रमाचा जास्त लाभ” असा होतो. येथे एक गोष्ट चनखालसपिे स्पष्ट आहे की. असमान 
चम्र भावामध्यं, शे्रष्ठ पक्ाला (जरी जास्त पे्रम चमळाले तरी) कचनष्ठ पक्ापेक्ा जास्त लाभ होण्याजवजी कमी लाभ होत असतो.]) प्राप्त होत 
असतो, आचि प्रत्येक पक्ाला त्या्या योग्यतेप्रमािे योग्य लाभ चमळत असतो. तसेच िोन्ही बाजूकडील 
न्याय्य हक्कां् या बाबतीत सुध्िा हाच चनयम लागू पडतो. 

 
भावाभावामधील चम्र भाव हा क्लबमधील वकवा समाजातील सभासिामंध्ये असिाऱ्या 

चम्र भावाप्रमािे असतो; िोन्ही पक् योग्यता आचि वया्या बाबतीत समान पातळीवर असतात, त्यामुळे 
िोहोमध्ये भावना आचि स्वभावाचे साम्य ग्भत असते. अशाच प्रकारची सहानुभचूत समानशाही 
राज्यव्यवस्थेमधील नागचरकामंध्ये आढळून येते; कारि सवस मािसे समसमान आचि स गुिी असली 
पाचहजेत, हे समानशाहीचे प्रमुख ध्येय असते, ह्यामुळे सवांना आळीपाळीने राज्य करता येऊ शकते आचि 
सवांचा राज्यसते्तमध्ये समसमान चहस्सा राहातो, म्हिून त्यां् यामधील चम्र भाव हा समते्या तत्वावर 
आधाचरत असतो.  

 
चवपयसस्त (perverted) स्वुवपा्या राज्यव्यवस्थेमध्ये चम्र भावाला न्यायाप्रमािे िारच थोडे के््र  

असलेले चिसून येते; आचि सवनत वाईटॉ राज्यव्यवस्थेमध्ये ते अगिीच थोडे असते. चनरंकुश शासनामध्यं 
राज्यकतन आचि प्रजा ह्या िोहोंमध्यं िारच अल्प प्रमािातं मद्र ी चिसून येते वकवा अचजबात चिसून येत 
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नाही. कारि अशा राज्यव्यवस्थेमध्ये राजा आचि प्रजा ह्यामध्ये कुठलीही गोष्ट समाईक नसते, त्यामुळे जशी 
तेथे न्यायाला चतळमा्र  जागा नसते, तशी त्या िोहोमध्ये मद्र ी सुध्िा चनमनि होऊ शकत नाही. कारचगराचा 
जसा आपल्या हत्याराशी संबधं असतो, वकवा आत्म्याचा जसा शरीराशी संबंध असतो, वकवा मालकाचा 
आपल्या गुलामाशी जसा संबधं असतो, तसा संबंध ह्या जुलमी राज्यव्यवस्थेमधील राजा आचि प्रजा ह्या 
िोहोमध्ये असतो. हत्यारे, शरीर वकवा गुलाम ह्या सवस साधनाचंा मािसे जेव्हा उपयोग करून घेतात तेव्हा 
त्याचंा िायिा हा होतच असतो; परंतु अचेतन गोष्टींबरोबर न्याय वकवा चम्र भाव अस्स्तत्वातं अशू शकत 
नाही; इतकेच नव्हे तर घोड्याबरोबर वकवा बदलाबरोबर तसेच गुलामाबरोबर सुध्िा चम्र भाव असू शकत 
नाही; कारि मालक आचि गुलाम ह्या िोहोमध्ये कुठलीही गोष्ट समाईक नसते;– हत्यार हे जसे अचेतन 
गुलाम असते, तसेच गुलाम हे एक वजवत हत्यार असते. म्हिून गुलाम ह्या अथनने गुलामाबरोबर 
मालकाची मद्र ी होिे सवसथदव अशक्य आहे, परंतु एक मािूस म्हिून त्या्याशी मद्र ी होऊ शकेल :– कारि 
कायिेकानू आचि करारामध्ये (Contract) भाग घेऊ शकिाऱ्या प्रत्येक मािसा्या िुसऱ्या मािसाबरोबर 
असिाऱ्या संबधंामध्ये न्यायाला थोडी िार जागा असते आचि म्हिून मािूस ह्या नात्याने कुठल्याही 
मनुष्ट्याशी मद्र ी करिे शक्य असते. ह्याप्रमािे जुलमी राज्यसते्तमध्ये सुध्िा राजा आचि प्रजेमध्ये असिाऱ्या 
मद्र ीला आचि न्यायाला थोडी िार जागा ही असतेच; परंतु इतर कुठल्याही चवपयसस्त राज्यसते्तपेक्ा 
लोकशाहीमध्ये मद्र ी करण्यास िार मोठी संधी उपलध ध होऊ शकते; कारि तेथे नागचरक हे समसमान 
असल्याने त्या नागचरकामंध्ये बऱ्याच गोष्टी समाईक असतात. 

 
☐ ☐ ☐ 



 

विषयानुक्रमविका 

प्रकिि बािािे 
 

नािेिाईकांमदये आढळिाऱ्या वमत्रभािाचे िेगिेगळे प्रकाि 
 

आपि अगोिर [९ व्या प्रकरिामध्ये] म्हटॉल्याप्रमािे, सवस प्रकारचे चम्र भाव हे सहयोग वकवा साहचयस 
(Association) ध्वचनत करतात. परंतु नातेवाईक आचि चजविकंठि चम्र  ह्यामध्ये असिाऱ्या चम्र भावाला 
आपि इतर चम्र भावापंासून वगेळे करूया : सहनागचरक, रानटॉी जातीची मािसं, बोटॉीवरील खलाशी 
आचि ह्यासारख्या इतर मािसामंध्ये आढळिाऱ्या चम्र भावाचा साहचयनशी जास्त संबधं येत असतो; कारि 
असे चम्र भाव हे एक प्रकार्या चववचक्त करारावर (Compact) आधाचरत असतात. यजमान आचि पाहुिा 
ह्या िरम्यान आढळिाऱ्या चम्र भावाचा सुध्िा ह्या वगनमध्ये समावशे करता येऊ शकतो. 

 
नातेवाईकामंधील चम्र भावामंध्ये अनेक प्रकार आढळून येत असतात, परंतु हे सवस चम्र भाव आई-

वचडलां् या आपल्या मुलावंरील पे्रमामधून उत्पनिध झालेले आहेत, कारि आई-वचडल आपल्या मुलावंर 
स्वतः्या पोटॉचा गोळा म्हिून पे्रम करतात, आचि मुले आपल्या आई-वचडलावंर जन्मिाते म्हिून पे्रम 
करतात. तसेच मुलानंा आपल्या आई-वचडलाचंी चजतकी ओळख पटॉलेली असते, त्यापेक्ा जास्त चागंल्या 
चरतीने आई-वचडलानंा आपल्या मुलाचंी ओळख पटॉलेली असते. आचि प्रजनकाला (Progenitor) 
आपल्या संतंतीचवषयी जेवढी आसक्ती वाटॉत असते, तेवढी त्या संतंचतला आपल्या प्रजनकाचवषयी 
आसक्ती वाटॉत नाही, कारि चनमनत्याने चनमनि केलेली गोष्ट ही संपूिसतः चनमनत्या्या मालकीची असते–
उिा. िातं वकवा केस वकवा अशा प्रकारची कुठलीही वस्तु जी त्या मालका्या मालकीची असते, परंतु 
उत्पाचित वस्तुचा उत्पािकावर तेवढा हक्क नसतो वकवा असला तरी कमी प्रमािा असतो. आई-वचडलाचें 
पे्रम हे मुलां् या पे्रमापेक्ा िीघस काळ चटॉकून राहाते. कारि आई-वचडल हे मुलां् या जन्मापासून त्यां् यावर 
पे्रम करत असतात, परंतु मुले ही– बराच काळ लोटॉल्यानंतर, आचि त्यानंा स्वतःला समज आल्यानंतर 
वकवा चनिान त्याची जािीव झाल्यानंतरच–आपल्या आई-वचडलावंर पे्रम कुव लागतात. आता ह्या सवस 
गोष्टी [म्हिजे जनकत्वाची चनःसंचिग्धता, िार जवळचे नाते, आचि मुलां् या जन्मापासून केलेले पे्रम.] चवचारात घेतल्यावर 
वचडलापेंक्ा आईचे आपल्या मुलावर पे्रम जास्त का असते ह्याचे स्पष्टीकरि होते. आई-वचडल आपल्या 
मुलावंर स्वतःसारखे पे्रम करतात (स्वतःचे आत्य म्हिजे त्यानंा स्वतःचा िुसरा आत्माच वाटॉत असतो.) 
मुले ही ‘जन्मिाते’ ह्या नात्याने आपल्या आईवचडलावंर पे्रम करतात, भाऊभाऊ हे ‘एकाच 
जन्मिात्यापासून चनमनि झालेले’ ह्या नात्याने एकमेकावंर पे्रम करतात, कारि त्या जन्मिात्याशी 
असिाऱ्या त्यां् या आप्तभावा्या अनन्यतेमुळे त्यानंा एकमेकाचंी ओळख पटॉते. ह्याच कारिामुंळे आपि 
कधी कधी मािसानंा ‘एकाच रक्ताचे’ वकवा ‘एकाच घराण्याचे’ असे म्हित असतो, म्हिून भाऊभाऊ हे 
जरी व्यस्क्त ह्या नात्याने वेगळे असले तरीसुध्िा ते एका तऱ्हेने एकुवपच असतात. परंतु भावाभावामधील 
चम्र भाव हा त्याचें एक्र  संगोपन केल्यामुळे आचि त्यां् या वयामधील साम्यामुळे जास्त वृस्ध्िंगत होतो; 
कारि “सारख्याच वयाची मािसे स्वाभाचवकतः एकमेकावंर पे्रम कुव लागतात.” आचि “िाटॉ पचरचयामुळे 
आपोआप मद्र ी वाढत जाते;” आचि म्हिूनच भावाभावामंधील चम्र भाव हा चजवश्यकंठि चम्र ामंधील 
चम्र भावासारखा असतो. चुलतभावडें आचि इतर नातेवाईक हे मातृ्वाचा आप्तभावामुळेच एकमेकाशंी 
पे्रमबध्ि असतात, कारि त्यां् या घराण्याचा मूळपुुवष हा एकच असतो, परंतु त्या मुळपूुवषाचे नाते चजतके 
जवळचे वकवा लाबंचे असते, चततका त्यां् या एकमेकाचंवषयीचा स्नेहभाव जवळचा वकवा लाबंचा असतो. 

  



 

विषयानुक्रमविका 

मुलाचें आईवडीलाचंवषयीचे पे्रम हे, मािसां् या िेविेवतावंरील पे्रमाप्रमािे, स्वतःपेक्ा चागंल्या 
आचि श्रेष्ठ असिाऱ्या व्यस्क्तंवरील पे्रम असते, कारि त्यां् या आईवचडलानंी त्यानंा सवसश्रेष्ठ असे लाभ 
सम्पत केलेले असतात–म्हिजे त्यानंी त्या मुलानंा जन्म चिला, त्याचें संगोपन केले आचि नंतर त्यानंा 
चशक्िही चिलेले असते. तसेच आईवचडल आचि मुलाबाळां् या चम्र भावामध्ये–एकमेकाशंी नाते नसिाऱ्या 
मािसामंधील चम्र भावापेक्ा जास्त प्रमािात सुख आचि उपयुक्तता ग्भत असते, कारि त्यां् या कौटंुॉचबक 
जीवनामध्ये बऱ्याच गोष्टी समाईक असतात. 

 
चजविकंठश्च चम्र ामंधील चम्र भावामंध्ये असिारी सवस लक्िे भावाभावामंधील चम्र भावामध्ये 

असलेली आढळून येतात, आचि ते जर का सगुिी असले वकवा सामान्यतः िोहोमध्ये कसले तरी साम्य 
असले तर ती लक्िे जास्त प्रमािातं आढळून येतात; कारि (१) भाऊभाऊ हे अत्यंत चनकटॉ्या धाग्याचे 
एक्र  बाधंले गेलेले असतात आचि जन्मापासून ते एकमेकावंर पे्रम करत आलेले असतात, (२) एकाच 
आईवचडलाचंी ती अपत्ये असल्यामुळे त्याचें संगोपन आचि चशक्ि सारख्याच प्रकारे झालेले असते, आचि 
त्यामुळे त्याचंा स्वभावही एकसारखाच होऊन गेलेला असतो, (३) तसेच भावाभावानंा एकमेकाचंवषयी 
िीघसकाळाचा आचि भरवशाचा स्वानुभव असतो. 

 
परंतु इतर नातेवाईकां् या बाबतीत प्रत्येकां् या नात्या्या चनकटॉतेशी प्रमािबध्ि असे चम्र भावाचे 

प्रमाि असते.  
 
पचत आचि पत्नी ह्या िोहों्या िरम्यान असिारी मद्र ी ही एक नदस्गक उपजतप्रवृचत्त असते, 

कारि मनुष्ट्य हा स्वाभाचवकतः राजकीय प्राचि आहे, परंतु त्यापेक्ाहंी जास्त प्रमािात तो युग्म सहजर आहे, 
म्हिून राष्ट्रापेक्ा कुटंुॉब ही जास्त जुनी आचि जास्त मूलभुत अशी संस्था आहे. आचि संतंतीचे प्रजनन हे 
प्राण्यां् या अस्स्तत्वामंधील अत्यंत सवससामान्य१ असे लक्ि आहे. म्हिून इतर सवस प्राण्यामध्ये नर आचि 
मािी िक्त ह्या प्रजनना्या चक्रयेकचरताचं एक्र  येत असतात, परंतु मािसे ही केवळ मुलां् या 
प्राप्तीकचरता एक्र वास करत नाहीत, तर त्यां् या संपूिस जीवनातील आवश्यकताचंी पू्त करण्यासाठी ते 
एक्र  जीवन जगत असतात, कारि सुुववातीपासूनच मानवजाचतमध्ये श्रमचवभाग (division of labour) 
चालत आलेला आहे, आचि पुुवष आचि चस्त्रया ह्याचंी स्वतःची वगेवगेळी कतसव्ये आहेत, ह्याप्रमािे ते 
एकमेकां् या गरजा पूिस करतात आचि स्वतः्या वदयस्क्तक क्मतेनुसार एकमेकानंा मित करतात. म्हिून 
पचत आचि पत्नी ह्यामधील चम्र भावामध्ये सुख आचि उपयुक्तता ह्या िोहोंचे संयोजन चिसून येते. परंतु हे 
जीवनसाथी जर का चाचरत्र्यवान असले तर त्या िोहोंमधील चम्र भाव हा सगुिावंर आधाचरत असू शकतो, 
कारि पुुवष आचि स्त्री ह्यापदकी प्रत्येकाचा स्वतःचा असा खास स गुि असतो, आचि हा स गुि िोहों्या 
आकषसिाचा उगम असू शकतो. तसेच मुले हा सुध्िा आईवचडलानंा एक्र  बाधंिारा एक धागा असतो, 
आचि म्हिून ज्यानंा मुले होत नाहीत त्याचें वदवाचहक जीवन लवकर संपुष्टात येते, कारि मुले ही आई 
आचि वचडल ह्या िोहोंजवळ असिारी एक सामाईक चहतकारक गोष्ट असते, आचि सामाईक मालमते्तमुळे 
लोक एक्र  बाधंले जात असतात. 

 
आता पचत आचि पत्नी ह्यां् या नात्यामध्ये आचि िोन चम्र ामंध्ये असिाऱ्या संबधंामध्ये त्यानंी 

कुठल्या प्रकारचे आचरिाचे चनयम अंमलात आिले पाचहजेत, हा प्रश्न शवेटॉी न्यायाकडे वळतो. चम्र ांमध्ये 
आचि अनोळखी मािसामंध्ये, तसेच चजविकंठि चम्र ामंध्ये आचि सहाध्यायी मुलामंध्ये वगेवेगळे न्याय्य 
हक्क अस्स्तत्वात असतात.                                                                                                           ☐ ☐ ☐ 
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प्रकिि िेिािे 
 

समान पािळीििील ियध्क्िमधील वमत्रभािामदये आचििाि आिाियाची ित्िे 
 

ह्या आठिया पुस्िका्या शेिट्या दोन प्रकििांमदये (१( समसमान पािळीििील आवि (२( 
विषम पािळीििील मािसां्या वमत्रभािांमदये जे न्याय्य हक्क अध्स्ित्िाि असिाि, िे विचािाि घेिलेले 
आहेि. 

 
तेव्हा आपि सुुववातीला म्हटॉल्याप्रमािे चम्र भावाचे तीन प्रकार अस्स्तत्वात असतात, आचि ह्या 

प्रत्येक प्रकारामध्ये समान पातळीवर असिारे चम्र  असतात तसेच असमान पातळीवर असिारेही चम्र  
असतात, कारि सारख्याच तऱ्हेने स गुिी असिाऱ्या िोन मािासामंध्ये जशी मद्र ी होऊ शकते, तशी एका 
चागंल्या आचि एका वाईटॉ मनुष्ट्यामध्ये सुध्िा मद्र ी होऊ शकते; आचि अगिी असेच सुखिायक चम्र ामध्ये 
आचि ज्याचंी मद्र ी उपयुक्ततेवर आधाचरत आहे. अशा चम्र ामध्ये सुध्िा होत असते. अथनत् ते बहाल करत 
असलेल्या सुखाचे वकवा उपयुक्ततेचे प्रमाि सारखे असू शकते वकवा असतान असू शकते. आता जे चम्र  
समान पातळीवर असतात त्यानंी एकमेकाना सारख्याच प्रमािात पे्रम िेऊन वकवा चम्र भावासाठी आवश्यक 
असिाऱ्या इतर गोष्टी [म्हिजे स गुिी वकवा सुखिायक वकवा उपयुक्त होऊन.] िेऊन एकमेकामध्ये समता प्रस्थाचपत 
केली पाचहजे, आचि जे चम्र  असमान पातळीवर असतात त्यानंी आपल्या चम्र ा्या श्रेष्ठतेनुसार वकवा 
योग्यतेनुसार त्याची भरपाई [म्हिजे जो चम्र  कमी स गुिी वकवा कमी सुखिायक वकवा कमी उपयुक्त असतो त्याने आपल्या चम्र ाला 

जास्त प्रमािात पे्रम िेऊन त्याची भरपाई केली पाचहजे. पहा ६ वे आचि ७ वे प्रकरि.] कुवन समता प्रस्थाचपत केली पाचहजे. 

 
आता एकमेकाचंवषयी्या तक्रारी आचि प्रत्यारोप हे संपूिसतः वकवा प्रमुखतः उपयुक्ततेवर आधाचरत 

असिाऱ्या चम्र भावामध्ये होत असलेले आढळून येतात, आचि असे होिे हे अपेचक्तच असते. सगुिावंर 
आधाचरत असलेल्या चम्र भावामध्ये, प्रत्येक पक् हा िुसऱ्या पक्ाचा िायिा वकवा भले करण्यास आतुर 
असतो, आचि हेच सगुिाचे आचि चम्र भावाचे प्रमुख लक्ि आहे, आचि प्रत्येक जि हा स्वतःचा िायिा 
कुवन घण्याजवजी िुसऱ्याचा िायिा कुवन िेण्यासाठी झटॉत असल्यामुळे त्या िोहोमध्ये तक्रारी वकवा 
भाडंिे उभवत नाहीत, कारि आपल्यावर पे्रम करिाऱ्या आचि आपले भले करिाऱ्या मािसावर 
कुठलाही मनुष्ट्य रागावत नाही, तर ह्याउलटॉ प्रत्येक चागंला मनुष्ट्य अशा मािसाचंी परतिेड करण्यास 
उत्सुक असतो, आचि जो मनुष्ट्य आपल्या चम्र ाचे जास्त प्रमािात िायिे कुवन िेत असतो, तो आपल्या 
चम्र ाला िोष िेिार नाही वकवा त्या्या चवुवध्ि तक्रारीही करिार नाही, कारि त्याला जे हवे असते, ते 
त्याला चमळतच असते, आचि प्रत्येक मनुष्ट्य चागंल्याचीच इ्छा धरत असतो. तसेच ज्या चम्र ाचंा हेतु सुख 
प्राप्त करिे हा असतो, त्या चम्र ामंध्ये सुध्िा तक्रारी उभविे संभवनीय नसते, करि त्यानंा जर का 
एकमेकां् या सहवासामुळे आनंि चमळत असेल तर, िोघानंाही सारख्याच चरतीने त्यां् या इ्छेप्रमािेच िळ 
चमळत असते. आचि एखा्य ाने जर का आपल्याशी आपल्या मनासारखे वतसन केले नाही, तर त्याला 
िोषास्पि ठरचविे अत्यंत लाचजरवािे आहे, कारि एखा्य ाला जर का िुसऱ्याशी संगत करण्याची इ्छा 
नसेल तर त्याने त्या्याशी संबधं ठेवलाच पाचहजे असे नाही. 

 
परंतु ज्या मद्र ीचा हेतु केवळ उपयुक्तता असतो, त्या मद्र ीमध्ये तक्रारी चनमनि होऊ शकतात, 

कारि येथे केवळ िाय्य ाकचरता चम्र  एकमेकाशंी सहवास ठेवत असतात, आचि म्हिून प्रत्येकाला नेहमी 
काहंीतरी जास्त हव ेअसते आचि प्रत्येकाला स्वतः्या पा्र तेपेक्ा काहीतरी कमी चमळत आहे असे नेहमी 
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वाटॉत असते. आचि त्याचंी नेहमी अशी तक्रार असते की त्यानंा स्वतःला जेवढे हव े असते वकवा त्याचंी 
जेवढी योग्यता असते तेवढे त्यानंा चमळत नाही, आचि जो मनुष्ट्य िुसऱ्याला उपयुक्त ठरतो, वकवा त्याचे 
िायिे कुवन िेतो त्याला िुसऱ्या मािसा्या सवस इ्छा पूिस करता येऊ शकत नाहीत. 

 
आता न्याय हा िोन प्रकारचा असतो (१) चलचखत न्याय आचि (२) अचलचखत न्याय, म्हिून 

उपयुक्ततेवर आधाचरत असिारा चम्र भाव सुध्िा (१) नदचतक वकवा (२) कायिेशीर चम्र भाव असू शकतो 
[म्हिजेच नदचतक कतसव्य वकवा कायिेशीर करार.] म्हिून िोन चम्र ामंध्ये सहवासा्या सुुववातीला जसे मद्र ीचे संबंध 
असतात तसे संबंध त्यां् या सहवासा्या शवेटॉ्या क्िी राहात नसल्याने प्रमुखतः त्या िोन चम्र ामंध्ये 
तक्रारीचे प्रसंग चनमनि होतात. अशा प्रकारचा सहयोग हा जर का ठराचवक वकवा चनचित अटॉींमुळे घडून 
आला असेल, तर त्याला कायिेशीर स्वुवपाचा स्वुवपाचा चम्र भाव असे म्हिता येईल-मग तो एकाच वेळी 
होिारा व्यापारी चवचनमय असू शकेल वकवा पुढील काळात परतिेड करण्याची संधी उपलध ध कुवन िेिारी 
ती एक उिार स्वुवपाची योजना असू शकेल, अथनत् परतिेड करण्याबाबत्या अटॉींचा करार त्या िोन्ही 
पक्ामंध्ये झालेला असेल ह्यात शकंाच नाही, तंव्हा ह्या िुसऱ्या बाबतीत िोहोंची एकमेकाचंवषयीची कतसव्ये 
ही स्पष्ट असतात, आचि िोघामंध्ये भाडंि होिे शक्य नसते. तरीसुध्िा परतिेड करण्याची तारीख पुढे 
ढकलण्यामध्ये एकमेकाचंवषयी्या सचि्छेचा वकवा परस्पर साह्यकारी चम्र भावाचा घटॉक अंतभूसत असतो, 
आचि ह्याच कारिामुंळे काहंी राष्ट्रामंध्ये ह्या बाबतीत कायिेशीर कारवाईने वसुली करता येऊ शकत नाही. 
कारि तेथे असे मानले जाते की, त्या मनुष्ट्याने िुसऱ्याला उधारी प्राप्त कुवन चिल्यामुळे, त्यामुळे होिारे 
पचरिाम सुध्िा त्यालाच भोगायला हवते. 

 
अन्यपक्ी नदचतक स्वुवपाचा चम्र भाव हा चनचित वकवा ठराचवक अटॉींवर आधाचरत नसतो, परंतु ह्या 

चम्र भावामध्ये आपल्या चम्र ाला एखािी भेटॉ वकवा इतर स्वुवपाचा लाभ प्राप्त कुवन चिला जातो, तथाचप, 
ते िेिार मा्र  तेवढ्याच वकमती्या वकवा त्यापेक्ा जास्त वकमती्या परतिेडीची अपेक्ा करत असतो, जनू 
काही ती चिलेली भेटॉ ही मोित नसून, त्याला एक प्रकारचे चिलेले ते कजसच होते. आचि सुुववाती्या 
त्यां् या मद्र ी्य संबंधापेक्ा ंशवेटॉी जर का त्याला वगेळे असे संबंध चनमनि झालेले आढळून आले तर तो 
तक्रारी करू लागतो. [म्हिजेच त्याने अपेक्ा केलेल्या लाभापेक्ा त्याला जर का ंकमी चमळाले तर–] ह्याचे कारि म्हिजे सवस 
मािसे वकवा बहुतेक मािसे ही काहीतरी श्रेष्ठ, उिात्त अशा गोष्टींची इ्छा करत असतात, परंतु चनवड मा्र  
िायिेशीर गोष्टींची करतात; आचि कुठल्याही प्रकार्या परतिेडीची अपेक्ा न करता ंएखा्य ाला साहाय्य 
करिे हे जसे उिात्त आहे, तसे एखा्य ाकडून तसे साहाय्य चमळिे हे िायिेशीर आहे. म्हिून एखा्य ाला 
जर का शक्य असेल तर त्याने स्वतःला चमळिाऱ्या लाभाची परतिेड तेवढ्याच वकमतीत करिं आवश्यक 
आहे, आचि हे सुध्िा त्याने आपिहून करायला हवे; कारि एखा्य ाला केलेल्या साहाय्याची परतिेड 
करण्यास तो मनुष्ट्य जर का आपिहून तयार नसेल तर त्या मनुष्ट्याशी आपि मद्र ीच करता कामा नये. परंतु 
एखा्य ाने जर का ंअशा मनुष्ट्याशी मद्र ी केलीच असेल, तर सुरवातील असे करण्यात त्याची चूक झालेली 
आहे असे त्याने समाजायला हवे, आचि चुकी्या मािसाकडून आपिासं साहाय्य झालेले आहे असे त्याने 
मानायला हवे– म्हिजेच जो मनुष्ट्य आपला चम्र  नव्हता आचि चनःस्वाथी भावनेने आपिासं साहाय्य करत 
नव्हता असं त्याने समाजायला हव.े म्हिून अशा प्रकारे झालेल्या सहाय्याला, त्याने ठराचवक अटॉीनुसार 
झालेला व्यापारी चवचनमय असे समजून, तेथेच त्याने आपल्या संबधंाचा शवेटॉ करायला हवा. तसेच 
एखा्य ाला जर का शक्य असेल तर तो त्याला केलेल्या साहाय्याची परतिेड करण्याचं कबूल करेल 
(आचि एखा्य ाला जर का ं ते शक्यच नसेल, तर तं िेिारा मनुष्ट्य सुध्िा ं परतिेडीची अपेक्ा करिार 
नाही); म्हिून स्वतःला शक्य असेल तर कुठल्याही मनुष्ट्याने स्वतःला केलेल्या साहाय्याची परतिेड ही 
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करायलाच हवी. परंतु प्रत्येक मनुष्ट्याने– कोिाकडून आपिास साहाय्य चमळत आहे आचि कुठल्या 
अटॉीवर चमळत आहे– ह्याचा चवचार सुुववातीला केलाच पाचहजे, कारि त्यामुळे त्याला त्या अटॉींनुसार त्या 
सहाय्याला स्वीकार करता येईल वकवा त्याला नकार िेता येऊ शकेल. 

 
तथाचप त्या केलेल्या साहाय्या्या मूल्यावरून भाडंिे वकवा तक्रारी चनमनि होऊ शकतात. तेव्हा 

त्याचे मापन ग्राहकाला चमळिाऱ्या लाभानुसार आचि त्याप्रमािे त्याने केलेल्या परतिेडीनुसार करावयाचे 
का ते साहाय्य करिाऱ्या मनुष्ट्याला पडलेल्या मूल्यानुसार करावयाचे? हा प्रश्न मा्र  वािात्म्क आहे; कारि 
ते साहाय्य घेिारा असे म्हिेल की िानकत्यनकडून त्याला जे काहंी चमळाले ते अगिी क्लु्लक वकमतीचे होत 
वकवा ते त्याला िुसऱ्याकडूनही अगिी सहजतेने चमळाले असते, अशा चरतीने तो त्याला चमळालेल्या गोष्टीचे 
मूल्य कमी करत असतो. अन्यपक्ी िेिारा मनुष्ट्य असा िावा करेल; की त्या ग्राहकाला चिलेली वस्तु 
अचतशय मौल्यवान वकमतीची होती वकवा त्याला ती वस्तु िुसऱ्या कुठल्याही मनुष्ट्याकडून चमळू शकली 
नसती, वकवा जन संकटॉामध्ये वकवा अशाच प्रकार्य आचिबािी्या काळातं त्याला त्या गोष्टीचे साहाय्य 
आपि केले होते. तेव्हा ं किाचचत आपिास असे म्हिता येईल, की जेव्हा मद्र ी ही केवळ उपयुक्ततेवर 
आधाचरत असते, तेव्हा चिल्या जािाऱ्या साहाय्याचे मापन हे, ते साहाय्य घेिाऱ्या मनुष्ट्याला चमळिाऱ्या 
लाभा्या मूल्यानुसार केले पाचहजे; कारि खरे म्हिजे ग्राहकालाच त्या साहाय्याची आवश्यकता असते, 
आचि िुसरा मनुष्ट्य सारख्याच वकमती्या परतिेडीची अपेक्ा ठेवनू त्याला साहाय्य करत असतो; म्हिून 
ग्राहकाला केलेल्या साहाय्याचे प्रमाि हे त्या ग्राहकाला चमळिाऱ्या लाभा्या मूल्याबरोबर असते; म्हिून 
ग्राहकाला चजतके चमळते चततक्याच प्रमािातं त्याने त्याची परतिेड करायला हवी; वकवा त्यापेक्ा जास्त 
प्रमािात त्याने त्याची परतिेड केली पाचहजे, कारि असे करिे हे जास्त उिात्त ठरेल. 

 
सगुिावंर आधाचरत असिाऱ्या चम्र भावामध्ये, सहसा तक्रारी उभवत नाहीत; अशा 

चम्र भावामध्ये चमळिाऱ्या लाभाचे मापन, हे िेिाऱ्याने आपल्या कृचतमध्ये व्यक्त केलेल्या उ्ेदलशाने, केले 
जाते असे समजले जाते; कारि उ्ेदलश (intention) हा स गुि आचि चाचरत्र्यामंधील प्रमुख घटॉक आहे. 

 
☐ ☐ ☐ 
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प्रकिि चौदािे 
 

असमान पािळीििील ियध्क्िमधील वमत्रभािामदये आचिांि आिाियाची ित्त्िे 
 

चम्र ाचम्र ामध्ये जेव्हा चवषमता असते, तेव्हा अशा मद्र ीमधून भाडिे वकवा मतभेि चनमनि होऊ 
शकतात. प्रत्येक जि िुसऱ्यापेक्ा जास्त चमळचवण्याकचरता हक्क सागंत असतो, आचि ह्यामुळे भाडंि होिे 
अगिी अपचरहायस होऊन बसते. एकजि जर का ंिुसऱ्यापेक्ा जास्त स गुिी असेल तर त्याला वाटॉते की 
आपल्यालाच जास्त चहस्सा चमळायला हवा, कारि स्छीलता ही नेहमी मोठा चहस्सा ग्रहि करण्यास पा्र  
असते. आचि त्याचप्रमािे एखािा जर का िुसऱ्यापेक्ा जास्त उपयुक्त असेल, तर तो सुध्िा असाच स्वतःचा 
हक्क सागंत असतो : एखािा मनुष्ट्य जर का उपयुक्त नसेल, तर त्याला समान चहस्सा चमळता कामा नये 
असे त्याचे प्रचतपािन असते; कारि एखा्य ा मनुष्ट्याला जे काही चमळते त्याची परतिेड जर का त्याला त्या 
प्रमािात करता येत नसेल तर अशा प्रकार्या संबधंाला चम्र भाव न म्हिता धमनिायवृचत्त (Charity) असेच 
म्हिायला हव.े ह्या मािसानंा असे वाटॉत असते कीं जसे व्यापारातंील भागीिारीमध्ये असते तसेच 
चम्र भावामध्ये असिे आवश्यक आहे, कारि व्यापारातील भागीिारीमध्ये जो मनुष्ट्य जास्त भाडंवल 
गुंतचवतो तो जास्त िायिा घेण्यास पा्र  असतो. अन्यपक्ी गरजू वकवा कचनष्ठ प्रती्या मनुष्ट्याचा दृष्टीकोन 
ह्या चवरूध्ि असतो : त्याचे असे म्हििे असते, की गरजू मािसानंा साहाय्य करिे हे स गुिी चम्र ाचे 
कतसव्य असते; (त्याचा युस्क्तवाि असा असतो की) स गुिी आचि श्रेष्ठ प्रती्या मािसाकंडून जर काहंी 
लाभ होण्यासारखा नसेल तर अशा मािासाशंी मद्र ी करून काय उपयोग? 

 
आता ह्या िोहो्या हक्क प्रचतपािनामध्ये काही तरी त्य आहे असे चिसून येते. िोन्ही पक्ानंा 

चम्र भावापासून मोठा चहस्सा प्राप्त व्हायला हवा, परंतु हा मोठा चहस्सा एकाच गोष्टीचा. नव्हे : श्रेष्ठ 
मनुष्ट्याला मोठ्या प्रमािात मानसन्मान चमळायला हवा, आचि गरजू मनुष्ट्याला मोठ्या प्रमािात िायिा 
प्राप्त व्हायला हवा; कारि मानसन्मान हा स गुि आचि परोपकार ह्याब्दलल चमळिारा योग्य मोबिला 
आहे, परंतु िाचरद्र्याचे चनवारि िक्त आ्थक लाभाने होऊ शकते. 

 
अगिी हेच तत्व सावसजचनक जीवनामध्ये लागू पडलेले आपिास आढळून येते. जो मनुष्ट्य 

समाजा्या चहतासाठी मोलाचे असे काहीच साहाय्य करू शकत नाही, तो मानसन्मानास पा्र  नसतो, 
कारि जी मािसे समाजाचे चहत करतात, त्यानाच समाईक मालमते्तचा लाभ होतो, आचि मानसन्मान हा 
समाईक, मालमते्तचा एक अंश आहे. कारि जो मनुष्ट्य समाजापासून पदसा चमळवतो, त्याने त्याचवळेी 
समाजापासून मानसन्मानाचीही अपेक्ा करता कामा नये. तसेच प्रत्येक बाबतीत छोटॉा चहस्सा चमळिे हे 
कुठल्याही मनुष्ट्याला सहन होिे शक्य नांही, म्हिून सावसजचनक पि भषुचवल्यामुळे ज्याला आ्थक तोटॉा 
झालेला असतो, त्याला आपि मानसन्मान िेऊन त्याची परतिेड करत असतो, आचि लाचखाऊ 
मनुष्ट्याला आपि पदसे िेतो; कारि प्रत्येकाला त्या्या योग्यतेप्रमािे मोबिला चमळाल्याने समता प्रस्थाचपत 
होत असते, आचि त्यामुळे चम्र भावाची जोपासना होत असते, हे आपि अगोिरच साचंगतले आहे. 

 
म्हिून असमान पातळीवरील चम्र ामंधील परस्परसबंंध ह्याच तत्वानुसार चनयचमत होिे आवश्यक 

आहे :– ज्या पक्ाला आ्थक वकवा नदचतक िायिा प्राप्त होतो त्याने स्वतःला शक्य असेल तेवढी त्याची 
परतिेड मानसन्माना्या स्वुवपात केली पाचहजे. कारि चम्र भाव हा जेवढे शक्य असेल तेवढेच िेिे 
मागत असतो, तो त्याची संपूिस वकमत वसूल करण्याचा कधीही आग्रह धरत नाही; वस्तुतः कधी कधी 
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प्रत्येका्या योग्यतेनुसार परतिेड करिे अगिीच अशक्य होऊन बसते. उिा. िेविेवताचंा वकवा आपल्या 
वचडलाचंा आिर सत्कार करताना, त्याचें सवस िेिे िेऊन टॉाकिे कुिालाही शक्य नसते; आचि मनुष्ट्याला 
जेवढे शक्य असेल तेवढी त्याचंी सेवा जर का त्याने केली तर त्याला स गुिी मानले जाते. म्हिून 
वचडलानंी जरी आपल्या मुलाचा त्याग केला तरी मुलाने आपल्या वचडलाचंा कधीही त्याग करता कामा 
नये, असे अनुमान आपि ह्यावरून काढू शकतो; कारि ऋिकोने आपल्या कजनची परतिेड ही केलीच 
पाचहजे, परंतु मुलाला वचडलाकंडून चमळालेले लाभ पाहू जाता, त्याने काही जरी केले तरी त्याची परतिेड 
तो कधीही करू शकिार नाही, म्हिून मुलगा हा नेहमी आपल्या वचडलां् या ऋिात असतो. परंतु 
ऋििाता (creditor) हा ऋिकोचा (debtor) त्याग करू शकतो, म्हिून चपता आपल्या मुलाचा त्याग 
करू शकतो. अथनत् स्वतःचा मुलगा अचतशय िुगुसिी असल्याचशवाय कुठलाही चपता आपल्या मुलाबरोबरचे 
संबधं सहसा तोडिार नाही ह्यात अचजबात संिेह नाही. कारि वचडलाचंी स्वाभाचवक ममता जरी आपि 
बाजुला ठेवली, तरीसुध्िा स्वतः्या मुलाकडून होिारी सेवा वचडलानंी नाकारिे हे कुठल्याही मानवी 
स्वभावामध्ये बसत नाही. परंतु वाईटॉ स्वभावाचा मुलगा हा आपल्या वाचडलांना मित करण्यासंबधंी्या 
आपल्या कतसव्याची टॉाळाटॉाळ करेल, वकवा ते कतसव्य उत्सुकतेने पार पाडिार नाही; कारि बहुतेक 
लोकानंा लाभ चमळचवण्याची इ्छा असते, परंतु ते लाभ िुसऱ्यानंा अपसि करिे िायिेशीर नसल्यामुळे 
त्याचंी ते नेहमी टॉाळाटॉाळ करत असतात. तेव्हा ह्या चवषयाचंी एवढी चचन पुरेसी आहे. 

 
☐ ☐ ☐ 
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वमत्रभाि (पुढे चालू( 
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प्रास्िाविक    
 
ह्या पुस्तकामध्ये ॲवरस्टॉटटॉल ‘वमत्रभाव’ ह्या ववषयाचे आपले अन्वेषर् समाप्त करत . असमान 

पातळीवरील वमत्रभावाची ज पासना करर्ाहेया साधनाचंी आवर् अशा वमत्रभावची समाप्ती ह ऊन देर्ाहेया 
साधनाचंी चचा तशीच पुढे चालू ठेवनू ॲवरस्टॉटटॉल ह्या पुस्तकाची सुरुवात करत . वमत्राचं्या काहंी ववववक्षत 
सापेक्ष कतणवयाचंा द षाद ष वववचेनाववषयक ववचार करर्ारे एक प्रकरर् (प्रकरर् ४ थे) त्याने त्याकवरता 
आपणर् केलेले आहे, तसेच ्याबाबतीत वमत्रभाव संपुष्टात येऊ शकत  ककवा येऊ शकत नाही अशा बाबींची 
गर्ना करण्यासाठी सुध्दा त्याने वेगळे प्रकरर् वावहलेले आहे. (प्रकरर् ३ रे) 

 
त्यानंतर त  ह्या ववषयाच्या एका महत्त्वाच्या ववभागाववषयी ववचार करण्यास प्रारंभ करत - म्हर्जे 

आपले स्वतःवरील पे्रम आवर् इतरावंरील पे्रम ह्या दरम्यान जे संबधं आवर् संय ग असतात त्याववषयी 
वववचेन करण्यास त  सुरूवात करत . य ग्य प्रमार्ांत असर्ारे आत्मपे्रम- जे स्वाथणबुध्दीहून संपूर्णतः वगेळे 
आवर् भेददशणक असते- हा आपल्या इतरावंरील ख कहेया पे्रमाचा आरंभ आवर् उदगम आहे, असे ॲवरस्टॉटटॉल 
मानात . आत्मपे्रम हे आपल्या इतरावरील पे्रमासाठी अत्यावश्यक असते. सद गुर्ी मनुष्य हा स्वतःच्या 
सवोत्कृष्ट आवर् सवोच्च हवतसंबंधाकडे य ग्य आवर् सम्यक् वरतीने लक्ष देईलच, परंतु अशाच प्रकारचा 
स्नेहभाव त  आपल्या वमत्राच्या बाबतीत सुध्दा- जर्ु काहंी त  आपला दुसरा आत्माच आहे अशा वरतीने- 
वयक्त करेल; आवर् स्वतःवर जसे त  पे्रम करत  तसेच पे्रम त  आपल्या वमत्रावंर करेल. सद गुर्ी 
मनुष्यावंशवाय दुसहेया कुर्ालाही ख करी मतै्री कररे् शक्य ह र्ार नाही, म्हर्ून ख कहेया अथाने सद गुर्ी 
मनुष्यच स्वतःवर पे्रम करण्यास समथण असत . वशवाय सद गुर्ी मनुष्यावशवाय दुसहेया कुर्ालाही- 
पर पकार बुध्दी, सवदच्छा आवर् सहानुभतूी- हे वमत्रभावाचा ववकास करर्ारे सद गुर् बाळगता ंयेरे् शक्य 
नाहंी, म्हर्ून सद गुर्ी मनुष्यावशवाय दुसहेया कुठलाही मनुष्य ख करा वमत्र ह रे् शक्य नाही. ह्या पुस्तकामध्ये 
इतर प्रश्नाचंा ज  ववचार केलेला आहे ते प्रश्न फारसे महत्वाचे नसले तरी ते प्रसंग पात्त आवर् स्वाभाववकतः 
वनमार् झालेले आहेत. 

 
☐ ☐ ☐ 
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प्रकिि पवहले 
 

जेंिहा दोन्ही पिांचे हेिू िेगिेगळे असिाि िेंिहा त्या वमत्रभािामदये आचििांि आिाियाची ित्ि े
 

िेिहां आिा ॲविस्टॉटल- ज्या लोकांचे गुि ककिा यो यिा िेगिेगळी असिे, त्यामुळे त्यां् याकडून 
होिािे साहाय्य सुध्दां िेगिेगळे असिे. अशा लोकांमधील वमत्रभािाचे वििेचन कििे चालू ठेििो. िो 
अपल्या प्रकििाची सुरूिाि कांही वििविि प्राथवमक समस्या विचािाि घेऊन कििो. त्यापैकी पवहली 
समस्या पुढीलप्रमािे आहे  - एका वमत्राने केलेल्या साहाय्याची पििफेड जेंिहा दुसऱ्या वमत्राला 
किाियाची असिे िेंिहा त्या पििफेडीचे पविमाि कसे वनवश्चि केले पावहजे? ह्यासाठी ग्राहका्या 
अंदाजानुसाि त्या साहाय्याचे मूल्यमापन कििे हेंच त्याचे ठिाविक प्रमाि होय असे उत्ति ॲविस्टॉटल 
देिो. 

 
आपि आगोिर म्हटॉल्याप्रमािे सवस चवजातीय [वकवा ‘चवषमजातीय’ म्हिजेच चवजातीय मािसामंधील चम्र भाव. उिा. 

एक चम्र  सुखिायक असतो तर िुसरा उपयुक्त असतो. त्यामुळे त्यां् यापासून एकमेकानंा होिाऱ्या लाभाचें प्रकार वेगवेगळे असतात. ह्या 
चम्र भावा्या प्रकाराला अगोिर (८ व्या पुस्तकातंील ४ ्या प्रकरिातं) जरी ओळखण्यातं आले असले. तरी त्याला चववचक्त नावं चिले गेले नव्हते. 
तरी सुध्िा ंह्या चम्र भावाला प्रमािाची संकल्पना योचजलेली आहे असे जे येथे म्हटॉले आहे ते बरोबर नाही; कारि अशा चम्र भावामध्ये ज्या लाभाचंी 
िेवािघेवाि होते त्या लाभाचें प्रकार जरी वेगवेगळे असले तरी ते यथाप्रमाि नसतात, परंतु प्रत्यक्ात त्याचें पचरमाि वकवा मूल्य हे समान असते. 
(जसे काहंी चम्र भावामंध्ये ते सारख्याच प्रकारचे असतात) पहा ८ वे पुस्तक प्रकरि ६ वे. आतापंयंत ‘प्रमाि’ (proportion) हं पि असमान 
चम्र भावां् या बाबतीत योचजलेले आहे.- ह्या असमान चम्र भावामध्ये शे्रष्ठ पक्ाला जो लाभ होतो त्योपक्ा ंजास्त लाभ त्याला िुसऱ्याला अपसि करावा 
लागतो, आचि तो जे पे्रम िुसऱ्याला िेतो त्यापेक्ा जास्त प्रमािातं जर का ं पे्रम त्याला चमळाले तरच त्या िोहोंमध्ये समता प्रस्थाचपत होऊं शकते 
(पहा पुस्त्क ८ वे प्रकरिे ७ आचि १४). अथनत् चम्र भाव चवजातीय आचि असमानही असूं शकतो. उिा. स गुिी मनुष्ट्य आचि त्याला सगुिामंध्ये 
सुध्िा वरचढ ठरिारा वचरष्ठ हु्य ावरील मनुष्ट्य ह्या िोहोमधील चम्र भाव. उच्चपिस्थ मनुष्ट्य हा त्याला आ्थक िायिा आचि नदचतक उनिधचत ह्या 
िोहोंची प्रास्प्त करून िेतो, परंतु सगुिी मनुष्ट्य केवळ नीती प्रकर्षानेच त्याची परतिेड करंू शकतो. परंतु ह्यामुळे होिारी तूटॉ तो त्या शे्रष्ठ 
मािसाचवषयी िार मोठी पूज्यबुध्िी ठेवनू भरून काढतो.] (dissimilar) चम्र भावामंध्ये गुिोत्तरामुळे (ratio) वकवा 
प्रमािामुळे (proportion) समता प्रस्थाचपत केली जाते आचि त्या चम्र ाभावाचे जतन केले जाते; ह्याचे 
उत्कृष्ट उिाहरि आपिासं नागचरकां् या एकमेकाशंी असिाऱ्या संबधंामध्ये पाहवयास चमळते. चाभंाराला 
त्याने बनचवलेल्या वाहिाबं्दलल मोबिला चमळतो, तसंच चविकराला आचि इतर काराचगरानंा त्यां् या 
उत्पाचित वस्तंू्या मूल्याप्रमािे मोबिला चमळतो. ह्या व्यापारी संबंधामंध्ये पदशा्या स्वुवपातं एक सामान्य 
प्रमाि (common measure) लोकानंी शोधून काढलेले आहे; आचि ह्या प्रमािाशंी सवस वस्तंूचा संबंध 
जोडला जातो आचि ह्या प्रमािाुारेच सवस वस्तंूचे मापन केले जाते. परंतु ह्या सामान्य प्रमािाचा सवस 
बाबतीत उपयोग होऊं शकत नाही; उिा. पे्रचमकां् या संबधंात हे प्रमाि योचजता येऊं शकत नाही. तंव्हा 
अशा भावनाप्रधान मद्र ीमध्ये, कधी कधी पे्रचमक अशी तक्रार करतो कीं त्या्या मनापासून्या पे्रमाची 
परतिेड पे्रमाने होत नाही, (अथनत् पे्रम करण्यासारखे त्या्यामध्ये काहंीही राचहले नसेल); अन्यपक्ी 
त्याची पे्रयसी सुध्िा ंवारंवार अशी तक्रार करते की ज्या चप्रयकराने अगोिर सवस गोष्टी िेण्याचं वचन चिले 
होते, तो आता ंत्याचे कुठलेही वचन पाळत नाही तंव्हा अशा चम्र भावामध्ये, चप्रयकरा्या मद्र ीचा हेतू जंव्हा 
केवळ सुख उपभोगिे हा असतो, आचि त्या्या पे्रयसीचा हेतू केवळ िायिा प्राप्त करून घेिे हा असतो, 
आचि जंव्हा त्या िोघाकंडेही ते अपेचक्त गुि राहत नाहीत वकवा ज्यावळेी त्या िोघानंाही जे हव ेअसते तं 
चमळत नाही, त्यावळेी अशा तक्रारी उभवतात. तंव्हा अशा हेतूवर आधाचरत असलेल्या चम्र भावामध्ये 
िाटॉािूटॉ होिे साहाचजकच आहे, कारि ज्या गोष्टीकचरता ं त्याचंी मद्र ी झालेली असते, त्या गोष्टी त्यानंा 
चमळिे ज्यावेळी बिं होते, त्यावळेी त्यां् या मद्र ीमध्ये िाटॉािूटॉ होते; त्यानंा असे कळून चुकते, की 
िोहोंपदकी कुिीही एकमेकावंर व्यस्क्त म्हिून पे्रम केलेले नसून त्या व्यस्क्तजवळ असिाऱ्या कुठल्या तरी 
गुिावर पे्रम केलेले आहे; आचि हा गुि कायमचा नसल्यामुळे हे चम्र भाव सुध्िा कायमचे चटॉकून राहंू शकत 
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नाही. परंतु आपि अगोिर [पहा ८ वे पुस्त्क, ३ रे प्रकरि] म्हटॉल्याप्रमािे, चाचरत्र्या्या सस््छलतेवर आधाचरत 
असलेले चम्र भाव हे चनःस्वाथी असल्यामुळे चचरकाल चटॉकून राहतात. 

 
चम्र ानंा एकमेकापंासून जे हव ेअसतं, त्या जवजी िुसरेच काहंी चमळाले, तर त्या चम्र ामंध्ये मतभेि 

चनमनि होऊं शकतात; कारि आपिासं जे काहंी हव े असते, ते न चमळिे म्हिजेच काहंीच न 
चमळाल्यासारखे आहे. उिा. सारंगीवािक आचि त्यां् या आश्रयिात्याची एक कथा अस्स्तत्वातं आहे : त्या 
आश्रयिात्याने सारंगीवािकाला सारंगीवािन करण्यास बोलाचवले, आचि त्याला असे वचन चिले की तो 
जेव्हढ्या उत्कृष्ट चरतीने सारंगीवािनाचा कायसक्रम करेल, तेव्हढे जास्त पदसे त्याला चमळतील. िुसऱ्या 
चिवशी सकाळी जंव्हा त्या सारंगीवािकाने त्याला त्या्या वचनाची आठवि करून चिली, तंव्हा त्या 
आश्रयिात्याने त्याला असे उत्तर चिले की त्याने चजतका आनंि मला चिला चततकाच आनंि त्याला िेऊन 
मी त्याची अगोिरच परतिेड केलेली आहे [De Alexandri Fortuna (ii; I) मध्यं प्लूटॉाकस  डायोचनचसअस नावा्या जुलमी राजाची 
कथा सागंतो. त्याने एका संचगतकाराला ॲलन्टॉ (४०० पौंड चकमतीचे नािे) िेिे कबलू केले. परंतु िुसऱ्या चिवशी त्या राजाने त्याला साचंगतले की 
अचधवेिना्या (anticipation) आनंिाने त्याने त्याची पुरेसी परतिेड केलेली आहे.] ह्याबाबतीत िोघानंाही जर का ं आनंिाची 
आवश्यकता असती, तर हा चवचनमय बरोबर झाला असता, परंतु एका मािसाला जंव्हा करमिूक हवी 
असते आचि िुसऱ्याला कमाई हवी असते आचि एकाला जे हव े असते ते चमळते आचि िुसऱ्याला मा्र  
चमळत नाही, तंव्हा त्या िोहोंमधील सौ्य ाला न्याय्य सौिा (fair bargain) असे म्हिता येिार नाही; कारि 
ज्या गोष्टीची मनुष्ट्याला गरज असते, तीच गोष्ट प्राप्त करण्यामध्ये त्याला रस असतो आचि केवळ ती गोष्ट 
चमळचवण्याकचरताचं त्या्याजवळ जे काहंी िेण्यासारखे असते, ते िेण्यास तो तयार असतो. 

 
आता परतिेडीचे पचरमाि चनचित करिे, कुठल्या पक्ाचे कतसव्य असते? पचहले साहाय्य जो 

मनुष्ट्य आपिहून िेण्यास तयार होतो त्याचे? का ं ज्या मनुष्ट्याला पचहले साहाय्य [म्हिजे ज्याला ते साहाय्य 

पचहल्यािंा चमळते आचि त्या साहाय्याची ज्याने परतिेड करिे आता आवश्यक असते तो मनुष्ट्य.] चमळते त्याचे कतसव्य असते? कारि 
एखािा मनुष्ट्य जंव्हा पचहल्यािंा साहाय्य करण्यास आपिहून तयार होतो, तेव्हा हा चवषय तो नेहमी 
िुसऱ्यावरच सोपवनू मोकळा झालेला असतो. ही प्रोटॉॅगटरसची पध्िती होती असे म्हटॉले जाते. तो जंव्हा 
कुठलाही चवषय एखा्य ाला चशकचवत असे, तंव्हा त्या चव्य ा्यनला जे ज्ञान प्राप्त झालेले असे त्या स्वुवपातं 
तो त्या चव्य ा्यनला त्याचे मूल्याचनधनरि करण्यास सागंत असे आचि त्याप्रमािे तो आपली िी घेत असे. 
परंतु अशा बाबतीत काहंी मािसे हेचसअड्या चनयमानुसार वागिे पसंत करतात– 

 
“चम्र ाबरोबर सुध्िा त्याचा मोबिला अगोिरच चनचित करिे आचि नंतर संपूिस प्रमािातं त्याची 

िेड करिे आवश्यक आहे.” परंतु जी मािसे आगाऊ पदसे घेतात आचि त्यानंी चिलेल्या भरमसाटॉ 
वचनापंदकी एकही वचन जंव्हा ते पुरे करंू शकत नाहीत, तंव्हा स्वाभाचवकतःच त्यानंा तक्रारीना तोंड ्य ावे 
लागते, कारि त्यानंी त्याचंा सौिा पूिस केलेला नसतो. तथाचप मला असे वाटॉते की सोचिस्टॉ हे आगाऊ 
पदसे िेण्याची मागिी करत असावते, कारि त्यां् याजवळचे ज्ञान पाहंू जातां, कोिीही त्यानंा त्याब्दलल पदसे 
िेिार नाही तंव्हा ज्या मािसानंी आगाऊ पदसे घेतलेले असतात. त्यांनी जर का ंत्यानुसार सेवा चिली नाही 
तर त्यानंा स्वाभाचवकतःच तक्रारींना तोंड ्य ाव ेलागते. 

 
परंतु ज्या बाबतीत सेवे् या मूल्याब्दलल कसलाही ठराव झालेला नसतो, परंतु केवळ त्या 

ग्राहकासाठीच एखािा मनुष्ट्य आपिहून त्याला त्या सेवेचे प्रिान करतो, त्याबाबतीत आपि वर [पुस्तक ८ वे 

प्रकरि १३ वे] म्हटॉल्याप्रमािे कसल्याही तक्रारी उ भवत नाहीत, कारि सगुिावंर आधाचरत असलेल्या 
चम्र भावामध्ये भाडंिे होत नाहीत, आचि त्या सेवचेी परतिेड ही त्या उपकारत्यन्या (benefactor) हेतूशी 
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प्रमािबध्ि असिे आवश्यक आहे, कारि हेतू (intention) हेच चम्र ाचे आचि सगुिाचे मानप्रमाि आहे. 
आचि ज्यानंी आपल्या चशष्ट्यानंा तत्वज्ञानाचे चशक्ि चिलेले आहे, त्याचंा मोबिला िेतानंा हाच चनयम 
अंचगकारायला हवा; कारि त्यां् या योग्यतेचे मापन आपि पदशा्या स्वरूपात करू शकत नाही, आचि 
कुठल्याही मानसन्मानाने त्यानंी चिलेल्या सुवचेी पुरेशा प्रमािातं परतिेड होऊं शकिार नाही. तथाचप 
परमेश्वराशी आचि आईवचडलाशंी आपले जसे संबंध असतात, आचि आपि त्यां् या जसे ऋिातं असतो, 
तसे आपिासं चजतके शक्य असेल चततक्या प्रमािातं अशा प्रकारची परतिेड करायला हवी. 

 
अन्यपक्ी पचहल्यािंा चिली जािारी भेटॉ ही चनःस्वाथी हेतूने चिलेली नसून परतिेडी्या अपेके्ने 

जंव्हा चिलेली असते, तंव्हा िोहों्या अनुमतीने त्या चिलेल्या सेवचेे मूल्य चनचित करून त्यांची परतिेड 
करिे सवांत जास्त चागंले आहे. परंतु असे जर का ं घडू शकत नसेल, तर ज्याला पचहला लाभ प्राप्त 
झालेला आहे त्याने त्या परतिेडीचे पचरमाि चनचित करिे जसे आवश्यक आहे तसेच न्याय्यही आहे; 
कारि त्याला चमळालेल्या लाभाचे प्रमाि चकतीही असले, वकवा त्याला चमळालेल्या सुखाब्दलल तो काहंीही 
िेण्यास तयार असला तरी िुसऱ्या पक्ाला ती परतिेडीची रक्कम चमळतानंा पचहला पक् त्याचे चजतके िेिे 
लागतो चततकीच रक्कम चमळेल. खरेिी चवक्री्या व्यवहारामध्ये सुध्िा हीच पध्िती [म्हिजे एखा्य ा गोष्टीला चवकत 

घेिारा मनुष्ट्य, जेवढे पदसे िेण्यास तयार असतो त्यावरून त्या गोष्टीची वकमत ठरचवली जाते.] अनुसरली जाते असे चिसते, आचि 
काहंी राष्ट्रामंध्ये स्वदस््छक करारां् या बाबतीत कसलीही कारवाई काय्य ाने केली जात नाही; कारि तेथे 
असे मानले जाते कीं एखा्य ा व्यवहार जंव्हा एखा्य ावर चवश्वास ठेवनू केला जातो, तंव्हा त्या व्यवहाराची 
सुरूवात ज्या प्रवृचत्तनुसार झालेली असते, त्याच प्रवृचत्तनुसार तो व्यवहार समाप्त होिे आवश्यक आहे. 
आता ंतो मनुष्ट्य एखािी वस्तु उधारीवर िेतो, त्या मनुष्ट्यापेक्ा,ं ज्या मनुष्ट्याला ती वस्तु उधारीवर चमळते, 
त्याने त्या वस्तुचे मूल्य चनचित करिे जास्त न्याय असते असे समजले जाते. कारि सवससामान्यतः ज्या 
मािसाजंवळ एखािी गोष्ट असते ती मािसे त्या गोष्टीची वकमत, ज्यानंा ती गोष्ट हवी असते त्यां् यापेक्ा, 
वगेळ्या चरतीने चनचित करतात. जे काहंी आपल्याजवळ असते आचि जं काहंी आापि िुसऱ्यानंा िेत 
असतो, ते िारच मौल्यवान असते असे आपिासं वाटॉत असते; तथाचप त्या गोष्टीची परतिेड मा्र  प्रत्यक्ांत 
ग्राहकाने केलेल्या मूल्याचनधनचरिानुसार चनचित होत असते, परंतु त्या गोष्टीचे चवगिन (estimate)  
करतानंा, ती गोष्ट त्याला चमळाल्यानंतर आता ं चतची योग्य वकमत काय असावी हे. चनुवपनि 
करण्याजवजी, त्याला ती गोष्ट चमळण्याअगोिर चतची वकमत त्याने काय ठरचवली होती हे पाहायला हव.े 

 
☐ ☐ ☐ 
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प्रकिि दुसिे 
 

एकमेकां्या किभियाविषयी होिािा सघंषभ 
 

ह्यानंिि िेगिेगळ्या वमत्रां्या न्याय हक्कांचे मूल्यवनधािि किण्याचा प्रन उपध्स्थि होिो. 
नािेिाईकांमधील आप्िभािा्या बाबिीि, कुिालाही ग्रहिीयिेचा वनिपेि हक्क नसिो. प्रत्येक न्याय्य 
हक्काला मूल्यमापना्या बाबिीि स्ििहचा असा दजा असिो. 

 
आपि चचन करत असलेल्या चवषयासंबंधी पुढीलप्रमािे अनेक प्रश्न चनमनि होऊ शकतात. 
 
(१) मुलाकडून वचडलानंा चिल्या जािाऱ्या आिराला वकवा आज्ञाधारकपिाला काहंी मयनिा 

असते का?ं 
 
(२) एखािा मनुष्ट्य जंव्हा आजारी पडतो, तंव्हा त्याने स्वतःला डटक्टॉरां् या हातातं संपूिसतः 

सोपवनू िेिे आवश्यक असते कां? 
 
(३) ॲथेन्समधील सेनाप्रमुखा्या चनवडिूकीमध्ये उत्कृष्ट योध््य ाला मत िेिे आवश्यक आहे का?ं 
 
(४) एख्य ाने स गुिी मनुष्ट्याला मित करण्याजवजी स्वतः्या चम्र ाला मित करिे आवश्यक 

आहे का?ं 
 
(५) समजा एखािा मनुष्ट्य पुढील िोन्ही गोष्टी एकिम करण्यास समथस नसेल तर त्याने आपल्या 

चजवलग चम्र ाला भेटॉ िेण्यापेक्ा आपल्या उपकारकत्यनची परतिेड अगोिर करिे आवश्यक आहे का?ं 
 
आता किाचचत ह्या बाबतीत सम्यक् चनयम लागू करिे चततके सोपे नाही, कारि आपापले महत्व 

नदचतक थोरवी वकवा चनकड ह्यानुसार ह्या सवस बाबतीत बसुूमारपिे िरक आढळून येतो. परंतु सवस गोष्टीं्या 
बाबतीत एकाच मनुष्ट्याला अग्रिेयता (preference) िेता कामा नये हेही चततकेच स्पष्ट आहे. आचि 
सामान्य चनयमानुसार, आपल्या चम्र ाला पदसे िेण्याजवजी आपल्या ऋििात्या्या कजनची परतिेड करिे 
जसे आवश्यक आहे, तसे आपल्या चम्र ाला मित करण्यापेक्ा, आपिासं अपसि केलेल्या सेवेची परतिेड 
करिे जास्त आवश्यक आहे. परंतु ह्या चनयमाला सुध्िा अपवाि हे आहेतच. उिा. (१) समजा मला 
लुटॉाुंवनी पळवनू नेले आचि थोड्याच वेळातं त्यानंा पदसे िेऊन एका मनुष्ट्याने माझी सुटॉका केली, समजा 
त्यानंतर माझी सुटॉका करिाऱ्या मनुष्ट्याला त्यानंी पळवनू नेले, तंव्हा मी परत खंडिी भरून त्या 
लुटॉारंूपासून त्या मनुष्ट्याची मुक्तता करावी का ं त्यां् या कद िेत असलेल्या माझ्या स्वतः्या वचडलाचंी 
मुक्तता करावी? इतकेच नव्हे तर तो मनुष्ट्य जरी त्या लुटॉारंू्या कद िेत नसला, परंतु माझ्या सुटॉकेकचरता 
त्याने चजतके पदसे भरले चततके पदसे तो जर का ंमाझ्याजवळ मागत असला तर मी माझ्या वचडलाचंी सुटॉका 
करण्याजवजी त्याला चततके पदसे ्य ाव े कां? आता स्वतःपेक्ाही स्वतः्या वचडलाचंी सुटॉका करिे हे 
मनुष्ट्याचें पचहले कतसव्य आहे असे म्हिता येऊं शकेल. तरीसुध्िा ं आपि म्हटॉल्याप्रमािे, सामान्य 
चनयमानुसार मनुष्ट्याला त्या्या कजनची परतिेड ही करायलाच हवी. परंतु कजनची परतिेड करण्यापेक्ा 
एखा्य ाला मित करिे जर का ं जास्त थोर आचि चनकडीचे कायस असेल, तर त्याने मित करण्याचाच 



 

विषयानुक्रमविका 

चनिसय घेतला पाचहजे- कारि (२) काहंी प्रसंग असे उभवतात कीं त्यावळेी एखा्य ा आरंचभक (original) 
सेवचेी परतिेड करिे हे प्रत्यक्ातं चततकेसे यथान्याय्य नसते. उिा. ‘ब’ हा स गुिी मनुष्ट्य आहे असा 
चवचार कुवन ‘अ’ ने त्याला साहाय्य केलेले असते आचि ‘अ’ हा वाईटॉ मनुष्ट्य अशी ‘ब’ ची खा्र ी झालेली 
असतानंा सुध्िा त्याने त्या्या साहाय्याची परतिेड करावी ह्या मागिीला ‘ब’ ला तोंड ्य ावे लागते कारि 
‘अ’ ने जरी ‘ब’ ला कजस चिलेले असले तरी त्याब्दलल ‘अ’ ला कजस ्य ायला ‘ब’ हा काहंी नेहमी बाधंलेला 
नाही. ‘ब’ हा प्रामाचिक मनुष्ट्य असल्याने आचि त्यामुळे आपले पदसे परत चमळण्याची ‘अ’ ला खा्र ी 
वाटॉल्याने ‘अ’ ने त्याला कजस चिले असण्याची शक्यता आहे, परंतू ‘अ’ हा लबाड मनुष्ट्य असल्याकारिाने 
स्वतः्या पदशाची वसुली होिे अशक्य आहे असे ‘ब’ ला वाटॉिे साहाचजकच आहे. आता ‘अ’ हा खरोखरच 
लबाड मनुष्ट्य असेल, तर तो ज्या तऱ्हे्या परतिेडीची मागिी करत आहे ती मागिी न्याय्य नाही, आचि 
‘अ’ हा जरी लबाड नसला, परंतु तो लबाड आहे असे लोकानंा वाटॉत असले, तर ‘ब’ ने त्या्या मागिीला 
नकार िेिे हे अयोग्य कृत्य आहे असे वाटॉायचे काही कारि नाही. 

 
म्हिून अगोिर वारंवार उल्लेख केल्यानुसार, [पहा १ ले पुस्तक, ३ रे प्रकरि आचि २ रे पुस्तक, २ रे प्रकरि.] 

मानवी भावना आचि कृचत ह्याचा ज्या चवषयाशंी व्यवहार होत असतो, त्या चवषयानंा चजतकी चनचितता प्राप्त 
झालेली असते, चततकीच चनचितता ह्या भावना आचि कृचत ह्या चवषयी केल्या जािाऱ्या चवधानानंा असते. 

 
म्हिून सवस मािसाचें आपल्यावर सारखेच हक्क असू शकत नाहीत, हे अगिी स्पष्ट आहे, तसेच 

ज्याप्रमािे चझअसला आपल्याकडून सवस यज्ञाचंी प्राप्ती होऊ शकत नाही त्याप्रमािे वचडलानंी आपल्या 
मुलाकडून काय अपेक्ा ठेवावी ह्यालाही मयनिा आहेच. म्हिून आईवचडलाचें आचि भावाबचहिींचे, तसेच 
चम्र ाचें आचि उपकारकत्यांचे हक्क हे वेगवगेळे असल्यामुळे प्रत्येकाची उचचत आचि यथायोग्य अशी 
परतिेड करिे आवश्यक आहे. आचि वस्तुतः ह्या तत्वानुसारच मािसे वागतानंा चिसतात. ते आपल्या 
नातेवाईकानंा लग्नसमारंभामध्ये भाग घेण्यासाठी बोलाचवतात, कारि ते एकाच कुटंुॉबाचे सभासि 
असतात, आचि म्हिून त्या कुटंुॉबामध्ये होिाऱ्या सवस गोष्टींशी त्याचंा संबंध येत असतो आचि ह्याच 
कारिामुळे त्या कुटंुॉबामध्ये एखा्य ाचा मृत्यु झाल्यास त्या्या पे्रतया्ेर ला नातेवाईकांनी हजर राहािे अगिी 
आवश्यक असते. आता पालनपोषिा्या बाबतीत आपल्या आईवचडलांचा आपल्यावर सवनत पचहला हक्क 
आहे, कारि आपले स्वतःचे पालनपोषि त्यानंीच केलेले असल्यामुळे आपि त्याबाबतीत त्याचें िेिे लागत 
असतो आचि स्वतःचे संरक्ि करण्यापेक्ाहंी आपल्या जन्मिात्या आईवचडलाचंा साभंाळ करिे हे 
नदचतकदृष्ट्ट्या थोरपिाचे आहे. तसेच जसा आपि िेविेवताचंा मान राखतो, तसाच आपल्या 
आईवचडलाचंाही आपि आपल्या आईला ज्या तऱ्हेने मान िेतो त्या तऱ्हेने वचडलानंा िेत नाही, तसेच 
चततका मान आपि महान तत्वज्ञाला वकवा सेनाप्रमुखालाही िेिे आवश्यक नसते. परंतु वचडलानंा उचचत 
असा आचि त्याचप्रमािे आईला उचचत असा मान िेिे आपले कतसव्य असते. चशवाय आपल्यापेक्ा वयाने 
मोठ्या असलेल्या मािसानंा, प्रत्येका्या वयाप्रमािे मान ्य ायला हवा.- म्हिजे ते आले असता उठून अभे 
राहून, वकवा त्यानंा बसायला जागा िेऊन इ. इ. अन्यपक्ी आपल्या चजवलग चम्र ाबंरोबर वकवा भावाबंरोबर 
वागतानंा आपल्या बोलण्यामध्ये खरेपिा आचि मोकळेपिा असायला हवा, आचि आपल्याजवळ जे जे 
काहंी आहे ते एकमेकामंध्ये वाटूॉन घेतले पाचहजे. तसेच आपले नातेवाईक, आपले जातभाई, सहनागचरक 
आचि इतर सवस लोकां् या बाबतीत प्रत्येकाचे रास्त असलेले िेिे आपि नेहमी िेऊन टॉाकण्याचा प्रयत्न 
केला पाचहजे आचि हे िेिे िेतानंा- त्याचें आपल्याशी असिारे नातं, स्छीलता आचि उपयुक्ता ह्या 
चवषयी्या त्यां् या वगेवगेळ्या हक्काचंी तुलना कुवन प्रत्येका्या योग्यतेप्रमािे ते चिले पाचहजे. सारख्याच 
प्रकार्या मािसामंध्ये तारतम्य करिे तुलनात्मकचरत्या सोपे असते; परंतु ती मािसे जर का वगेवगेळ्या 
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चरतीने आपल्याशी संबचंधत असतील तर मा्र  ती एक मोठी कठीि बाब आहे. तथाचप केवळ त्यामुळे आपि 
आपल्या ह्या कामाची टॉाळाटॉाळ करता कामा नये, परंतु आपिासं जेव्हढे शक्य असेल, तेव्हढे आपि 
त्यां् या न्याय्य हक्कामंधील भेि ओळखले पाचहजे. 

 
☐ ☐ ☐ 
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प्रकिि विसिे 
 

मैत्री संपुटी ाि कशी येिे 
 

दुसिा प्रन असा आहे की वमत्र जेिहा पवहल्यासािखे िाहाि नाहीि िेिहा त्यां्याशी मैत्री िोडिे 
आियक आहे का िोडिा कामा नये? 

  
ह्याब्दलल असे म्हिता येईल की मद्र ीचा हेतू जेव्हा सुख वकवा उपयुक्तता असतो, आचि हे गुि 

जेव्हा ंत्या चम्र ामंध्ये राहात नाहीत तेव्हा त्याचंी मद्र ी तुटॉली तर त्यात आियस करण्यासारखे काहीच नाही. 
त्या चम्र ानंी ह्या गुिावरच पे्रम केलेले होते, आचि हे गुि जेव्हा संपुष्टातं आले तेव्हा त्याचें एकमेकावंरील 
पे्रम नष्ट होिे सहाचजकच आहे. आता एखािा मनुष्ट्य केवळ िाय्य ासाठी वकवा सुखासाठी िुसऱ्या 
मनुष्ट्यावर पे्रम करत असेल परंतु आपि केवळ त्या्या चाचरत्र्यावर वकवा स्वभावार पे्रम करत आहोत असे 
ढोंग करत असेल, तर मा्र  तक्रारी उभवण्याचा संभव आहे. सुुववातीला जसे आपि म्हटॉले होते, [पुस्तक 

८ व,े १३ वे प्रकरि.] की चम्र ामंधील मद्र ीचे स्वुवप जसे त्या चम्र ानंा वाटॉत असते तसे जेव्हा ंराहात नाही तेव्हा 
त्या चम्र ामंध्ये वारंवार मतभेि चनमनि होतात. म्हिून आपल्या एखा्य ा चम्र ाचे आपल्या चाचरत्र्यावर पे्रम 
आहे असा चवचार करण्यातं जेव्हां मनुष्ट्याची चूक होते आचि त्या त्यां् या कल्पनेनुसार त्या्या चम्र ाकडून 
तशाप्रकारचे कसलेही वतसन होत नाही तेव्हा ंत्या मनुष्ट्याने स्वतःला िोष िेण्याचशवाय िुसरे गत्यंतर नसते. 
परंतु त्या त्या्या चम्र ाने तसे खोटंॉ ढोंग कुवन त्याला जर का िसचवले असेल तर त्या िसव्या 
मािसाचवुवध्ि तक्रार करण्यास काहंी तरी आधार असतो. वस्तुतः तो मनुष्ट्य बनावटॉ नािी बनचविाऱ्या 
मािसापेक्ाहंी जास्त वाईटॉ गुन्हेगार आहे, [ॲथन्समध्ये बनावटॉ नािी तयार करिाऱ्या मनुष्ट्याला िाशंीची चशक्ा होत असे.] 

कारि त्या्या हातून घडलेला गुन्हा हा पदशापेक्ाहंी जास्त मौल्यवान अशा गोष्टीशी संबंचधत आहे. 

 
चशवाय समजा एखािा मनुष्ट्य स गुिी आहे असे मानून आपि त्या्याशी मद्र ी जोडलेली आहे 

आचि तो मनुष्ट्य जर का नंतर िुगुसिी बनला वकवा तो िुगुसिी असावा असे आपिासं वाटूॉ लागले; तर 
अशावळेी सुध्िा आपि त्या्याशी मद्र ी ठेवायला हवी कां? किाचचत् असे करिे सवसथदव अशक्य आहे, 
कारि जे काहंी चागंले असते तेच पे्रम करण्यास लायक असते; तसेच असे करिे चुकीचेही आहे, कारि 
वाईटॉ मनुष्ट्य हा पे्रम करण्यास लायक नसतो आचि आपि त्या्यावर पे्रमही करता कामा नये, तसेच आपि 
सुध्िा गुिहीन, टॉाकाऊ मािसासारखे होता कामा नये; आचि आपि अगोिर म्हटॉल्याप्रमािे, [८ वे पुस्तक, १ 

ले प्रकरि.] समान शील असिाऱ्या मनुष्ट्याची त्या्याशी अनुरूप असिाऱ्या मािसाशी मद्र ी जुळते. म्हिून 
आपि एकिम त्या्याशी मद्र ी तोडून टॉाकावी का? किाचचत् प्रत्येक बाबतीत तसे कुवन उपयोग नाही, 
परंतू आपले चम्र  जेव्हा ं अचतशयच वाईटॉ होतात आचि त्यां् यामध्ये सुधारिा घडून येिे अचजबात शक्य 
नसते तेव्हा मा्र  त्या्याशी मद्र ी ताबडतोब तोडिे आवश्य्क आहे; कारि जोपयंत ते स्वतःमध्ये सुधारिा 
घडवनू आिण्यास समथस असतात तोपयंत त्यानंा आ्थक साहाय्य करण्यापेक्ाहंी नदचतक दृष्ट्ट्या त्यानंा 
मित करिे आपले कतसव्य असते, कारि चाचरत्र्य ही संपत्तीपेक्ाहंी जास्त मौल्यवान गोष्ट आहे आचि 
चम्र भावाशी चाचरत्र्याचे िार जवळचे नाते असते. परंतु अशा प्रकारचे मदच्र चे संबंध जर का एखा्य ाने तोडून 
टॉाकले तर त्यात अनदस्गक असे काहंीच नाही, कारि ज्या मनुष्ट्याशी आपि मद्र ी केली होती तो मनुष्ट्य 
त्यावळेी तसा नव्हता : तो स्वतःहून बिललेला आहे आचि त्या्यामध्ये सुधारिा घडवनू आििे मला शक्य 
नसेल, तर मला मद्र ी तोडण्याचशवाय गत्यंतरच नाही. 
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अन्यपक्ी, समजा ं िोन चम्र ापंदकी एकजि आहे तसाच राचहलेला आहे आचि िुसऱ्यामध्ये बरीच 
सुधारिा होऊन तो पचहल्या मनुष्ट्यापेक्ा ं सगुिां् या बाबतीत िारच श्रेष्ठ झालेला आहे– तेव्हा ं िुसऱ्या 
मनुष्ट्याने पचहल्या मनुष्ट्याशी तशीच मद्र ी कायम ठेवावी कां? किाचचत् असे करिे सवसथदव अशक्य आहे; 
आचि हे आपिासं, त्या िोहोंमधील गुिाचंी तिावत वाढली असेल तर स्पष्टपिे चिसून येते. उिा. 
लहानपिी्या िोन चम्र ामंध्ये जसे घडू शकते. एक मनुष्ट्य मनाने, बुध्चिने अजूनही लहान मुलगाच 
राचहलेला असतो, परंतु िुसरा मनुष्ट्य िार मोठा कतृसत्ववान पुुवष झालेला असतो; तेव्हा ं ह्या िोहोंची 
अचभुवचच आचि आवडनावड वगेवगेळी असतानंा त्या िोहोमध्ये मद्र ी कशी होऊ शकेल? त्यानंा 
एकमेकां् या सहवासाने िेखील कधीही आनंि होिे शक्य नाही आचि सहवासा चशवाय त्या िोहोंमध्ये 
परस्पर संबंध आचि म्हिून मद्र ी चनमनि होिे अगिी अशक्य आहे हे आपि अगोिरच [८ व्या पुस्तकातील ५ व्या 

प्रकरिामध्ये.] पाचहलेले आहे. ह्याची चचन सुध्िा आपि अगोिरच केलेली आहे. 
 
तेव्हा ं आपल्या पुवी्याचम्र ाशी वागतानंा जिु तो कधी आपला चम्र  नव्हताच ह्या चरतीने वागले 

पाचहजे का? अथनत् त्या बाबतीतला आपला त्या्याशी असिारा चनकटॉ पचरचय आपि चवसरता कामा ंनये, 
आचि ज्याप्रमािे अनोळखी मािसापेंक्ा आपल्या चम्र ां् या बाबतीत जास्त समंजसपिा िशसचविे आपले 
कतसव्य आहे असे आपि म्हितो, त्याप्रमािे आपली जुनी जानपछान ध्यानातं घेऊन, आपल्या पुवी्या 
चम्र ां् या बाबतीत- अथनत त्यां् या अचतरेकी िुष्टपिामुळे भाडंि झाले नसेल तर काहंी प्रमािातं आपि 
लक् घालिे आवश्यक आहे. 

 
☐ ☐ ☐ 
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प्रकिि चौथे 
 

वमत्रभाि हा आत्मपे्रमािि आधाविि असिो 
 

वमत्र भािाचे आंिविक स्िरुप सगोत्र ककिा बांधिां्या भािनांमदये आवि वमत्रभािामदये विभेदन 
कसे किाियाचें? हा प्रन आिा ॲविस्टॉटल विचािांि घेि आहे. 

 
आपल्या शजेाऱ्यापंाजाऱ्याचंवषयी्या मद्र ी्या भावना जे स्वुवप धारि करतात ते स्वुवप, आचि 

ज्या लक्िानंी वगेवगेळ्या स्वुवपा्या चम्र भावाचंी व्याख्या केली जाते ती लक्िे, ही आपि आपल्या 
स्वतःचवषयी ज्या आिरा्या, वकवा पे्रमा्या भावना बाळगून असतो त्या भावनातूंन व्युत्पनिध होत असतात, 
असे चिते. चम्र ाची व्याख्या अशाप्रकारे केली जाते :- (१) जो मनुष्ट्य िुसऱ्याचे खरेखुरे चहत वकवा भासमान 
(apparent) चहत केवळ त्या िुसऱ्या मनुष्ट्याकचरताचं वचचततो, आचि प्रत्यक् कृतीने ते चसध्ि कुवन 
िाखचवतो तो खरा चम्र  होय; वकवा (२) जो मनुष्ट्य केवळ आपल्या चम्र ाकचरताचं आपल्या चम्र ा्या 
अस्स्तत्वाची आचि संरक्िाची इ्छा बाळगतो, त्यालाच चम्र  म्हिता येऊ शकेल (आई्या स्वतः्या 
मुलाबाळा ंचवषयीं्या भावना ह्या स्वुवपा्या असतात, तसेच जे चम्र  भाडंिामुळे एकमेकापासून िूर झालेले 
आहेत, परंतु त्यानंा एकमेकाचंवषयी सहानुभचूत आहे अशा चम्र ां् या भावना सुध्िा ह्या स्वुवपा्या असतात.) 
इतर काहंी मािसे असे म्हितात, की (३) जो मनुष्ट्य िुसऱ्या मनुष्ट्या्या सहवासामध्ये वारंवार येत असतो 
आचि (४) ज्याला आपल्या चम्र ासारख्याच इ्छा असतात वकवा (५) जो आपल्या चम्र ा्या सुखिुःखामध्ये 
सहभागी होत असतो तोच खरा चम्र  होय. (ही सुध्िा ंआईचीच लक्िे होत.) चम्र  भावाची वकवा चम्र ाची 
व्याख्या ही वरीलपदकी एका वकवा अनेक लक्िानंी केली जाते. परंतु ह्या पदकी प्रत्येक लक्ि हे स गुिी 
मनुष्ट्या्या स्वतः चवषयी्या भावनामंध्ये आढळते. (तसंच इतर मािसे जोपयंत स्वतःला स गुिी समजत 
असतात, तोपयंत त्या्या भावनामंध्ये सुध्िा ंही लक्िे आढळतात; परंतु आपि अगोिर म्हटॉल्या प्रमािे, 
प्रत्येक बाबतीत खराखुरा स गुि आचि खराखुरा स गुिी मनुष्ट्य हाच मानिंड आपि घ्यायला हवा.) 
कारि (६) स गुिी मनुष्ट्याचे मन आचि त्या्या इतर स्वभावामध्ये कसलाही चवरोध आढळून येत नाही, 
आचि काहंी झाले तरी तो मनापासून सारख्याच गोष्टींची इ्छा धरत असतो, तसेच (१) तो स्वतःचे खरेखुरे 
चहत तसेच भासमान चहत सुध्िा ं वचचतत असतो त्याचप्रमािे प्रत्यक् कृतीने ते चमळचवण्याचा प्रयत्न करत 
असतो. (कारि श्रेयतत्वाकचरता ं सक्रीयतेने स्वतःला कामी लाविे हे स गुिी मनुष्ट्याचे चवशषे लक्ि 
आहे); आचि हे सवस तो स्वतःकचरता करत असतो (कारि हे तो त्या्या स्वतः्या बौध्चिक भागामुळे करत  
असतो, आचि हा बौध्चिक भाग हेच मनुष्ट्याचे खरेखुरे व्यस्क्तत्व असते) त्याचप्रमािे (२) त्याला स्वतःचे 
असे जीवन जगण्याची आचि स्वतःचे सरंक्ि करण्याची, चवशषेतः त्या्या आत्म्या्या बुध्चिगम्य भागाचे 
सरंक्ि करण्याची इ्छा असते. कारि स गुिी मनुष्ट्याचे अस्स्तत्व हे त्या्या स्वतःकचरता चहतकारक 
असते; आचि प्रत्येकजि स्वतः्या चहताची आकाकं्ा बाळगत असतो. कुिीतरी िुसराच मनुष्ट्य बनण्या्या 
अटॉीवर कुठलाही मनुष्ट्य जगातील सवस चहकारक गोष्टी प्राप्त करिे पसंत करिार नाही, (वस्तुतः 
जगातंील सवस चहतकारक गोष्टी परमेश्वराजवळच असतात) परंतु स्वतःचे आस्स्तत्व- (मग ते कसल्याही 
प्रकारचे असो) राखूनच तो ह्या गोष्टी पसंत करेल; आचि मनुष्ट्याचा चवचारिात्माक भाग हाच त्या मनुष्ट्याचा 
खराखुरा आत्मा असतो आचि तो त्या्या इतर कठल्याही मनःशस्क्तपेक्ा ंजास्त खरा असतो, आचि (३) 
स गुिी मनुष्ट्याला त्याचा स्वतःचा सहवास जास्त चप्रय असतो, कारि तो सहवास त्याला आनंििायक 
ठरतो; त्या्या पूवी्या जीवनातंील आठविी सुखि असतात आचि भचवष्ट्याचवषयी त्याला चागंल्या अपेक्ा 
असतात आचि त्यासुध्िा ं त्याला सुखिायक ठरतात; तसेच त्याचे मन सुध्िा वचतनशील चवषयामंध्ये मग्न 
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होऊन गेले असते. आचि (५) स्वतः्या सुखिुःखाचंवषयी त्याला तीव्र जािीव असते; कारि एकाच 
प्रकार्या गोष्टींमुळे त्याला सुख वकवा िुःख होत असते, आचि वगेवगेळ्या वेळी त्याला वेगवगेळ्या 
गोष्टींमुळे सुख वकवा िुःख होत नाही, म्हिून स्वतः्या मनातं बिल घडवनू आििे हा त्याचा स्वभावच 
नसतो. 

 
म्हिून स गुिी मनुष्ट्या्या स्वतःचवषयी ह्या चनरचनराळ्या भावना असल्याकारिाने आचि स्वतः 

चवषयी त्याला जसं वाटॉते तसेच आपल्या चम्र ाचवषयी सुध्िा ंत्याला वाटॉत असल्या कारिाने (कारि चम्र  
म्हिजे जिूं िुसरा आत्माच होय) चम्र भाव हा वरील भावनापंदकी एका वकवा अनेक भावनाचंी बनलेला आहे 
असे समजले जाते आचि ह्या भावना असिे ही चम्र ाची खरी कसोटॉी समजली जाते. 

 
प्रत्यक्ातं मनुष्ट्याला स्वतःचवषयी चम्र भाव वाटॉिे शक्य आहे कां, हा प्रश्न संध्या आपि चवचारातूंन 

काढून टॉाकूया;ं तरीसुध्िा आपिासं असे म्हिता येईल की मनुष्ट्याचा आत्मा हा िुहेरी वकवा संयुक्त 
स्वरूपाचा असेल तर त्याला स्वतःचवषयी चम्र भाव वाटॉिे शक्य आहे आचि ह्याचे िुसरे कारि म्हिजे 
अत्यंत भावनावश मद्र ी ही आत्मपे्रमाशी अनुरूप असते.  

 
वस्तुतः वर विसन केलेल्या आत्मपे्रमा्या भावन ह्या बहुतेक लोकामंध्ये- मग ते कचनष्ठ नदचतक 

पा्र तेचे लोक असले तरी- आढळून येतात. किाचचत् आपि असे म्हिू शकतो, की जोपयंत ते स्वतःवर 
खूष असतात आचि जोपयंत आपि स गुिी आहोत असे त्यानंा वाटॉत असते तोपयंत ते ह्या भावनामंध्ये 
सहभागी होऊं शकतात; म्हिून अत्यंत नीच प्रती्या आचि गुन्हेगार मािसाजंवळ ह्या भावना अचजबात 
नसतात, वकवा त्याचंा ते बहािारी करंू शकत नाहीत, आचि बहुतकरून असे म्हिता ं येईल की वस्तुतः 
कुठल्याही नीचतभ्रष्ट मनुष्ट्याजवळ ह्या भावना नसतात. कारि (४) अशा मािसाचें स्वतःशी एकप्रकारचे 
वदमनस्य असते, ते एका गोष्टीची इ्छा धरतात आचि अपेक्ा िुसऱ्याच गोष्टीची ठेवत असतात : हं असंयमी 
मनुष्ट्याचे लक्ि आहे, अशी मािसे त्यानंा स्वतःला जी गोष्ट चहतकारक वाटॉत असते त्याजवजी सुखिायक 
परंतु हाचनकारक गोष्टीची चनवड करतात. (१) चशवाय इतर मािसं चभतीमुळे वकवा आळसामुळे, त्यानंा 
स्वतः्या चहतासाठी जे काहंी सवोत्कृष्ट वाटॉत असते, तं करण्याचे टॉाळतात. आचि (२) ज्या मािसानंी  
िुष्टपिामुळे अनेक गेन्हे केलेले असतात, त्यानंा स्वतः्या जीवनाब्दलल चतरस्कार वाटॉत असतो आचि 
त्यामुळे प्रत्यक्ातं आत्महत्या करून जीवनातूंन पलायन करण्याचा ते प्रयत्न करत असतात. तसेच (३) 
वाईटॉ मािसं सतत िुसऱ्याचंा सहवास प्राप्त करण्याचा आचि स्वतःची संगती टॉाळण्याचा प्रयत्न करत 
असतात, कारि स्वतःबरोबर एकटेॉ राचहल्याने त्यानंा पूवसकाळातंील अनेक िुखःिायक आठविी ्र ास िेत 
राहतात आचि भचवष्ट्य काळाब्दलल सुध्िा ं ते तशीच अपेक्ा करतात; परंतु इतरां् या सहवासातं त्यानंा ह्या 
गोष्टींचा चवसर पडतो. चशवाय स्वतःजवळ पे्रम करण्यालायक गुि नसल्यामुळे त्यानंा स्वतःचवषयी पे्रम 
वाटॉत नाही. त्यामुळे (५) अशा मािसानंा स्वतः्या सुखिु:खाचंवषयी अनुकंचपक जािीव (Sympathetic 
Consciousnen) अचजबात राहत नाही, कारि त्यां् या आत्मामध्ये एक प्रकारचे युध्ि चाललेले असते; 
त्यां् या आत्म्याचा एक भाग आचारभ्रष्ट झाल्यामुळं आचि त्यामुळे काहंी चववचक्त गोष्टींना त्यानंा मुकावे 
लागल्यामुळे िुःखी होतो, त्याचबरोबर त्यां् या आत्म्याचा िुसरा भाग त्यामुळे सुखी होत असतो; एक भाग 
त्यानंा एकीकडे खेचतो तर िुसरा भाग त्यानंा िुसरीकडे खेचतो, जिू ंकाहंी त्यानंा वगेवगेळ्या चिशाकंडे 
िरिटॉत नेल्यासारखी त्याचंी अवस्था होते. वकवा एकाच वळेी सुखाची आचि िुखःची अनुभतूी होिे शक्य 
नसेल, तर सिासवसकाळ सुखाचे अनावर लाड केल्यानंतर काहंी काळाने त्यानंा पिाताप होतो, आचि अशा 



 

विषयानुक्रमविका 

प्रकार्या छंिोनुवतसनाचंी (indulgences) आवड स्वतःमध्ये चनमनि व्हायला नाको होती असं त्यानंा वाटंूॉ 
लागते; कारि वाईटॉ मािसाचें मन हे नेहमी चचंल असते. 

 
ह्याप्रमािे वाईटॉ मनुष्ट्याला स्वतःचवषयी सुध्िा पे्रमभाव वाटॉत नाही, कारि त्या्या स्वभावामध्ये पे्रम 

करण्यास लायक असं काहीही नसते. अशा प्रकारची मानचसक अवस्था संपूिसतः िुःखिायक असते, आचि 
म्हिून िुष्टपिा टॉाळण्यासाठी आपिासं जे जं शक्य असेल तं ते आपि केले पाचहजे, तसंच स गुिी 
बनण्याचा चनकराचा प्रयत्न केला पाचहजे. स्वतःशी मद्र ी जोडण्याचा आचि िुसऱ्याचे मन वजकण्याचा हाच 
एक मागस आहे. 

 
☐ ☐ ☐ 



 

विषयानुक्रमविका 

प्रकिि पाचिे 
 

वमत्रभािाचा सवद्छेशी असिािा सबंंध 
 

आिा ह्यानंिि Eunoia यहिजे सवद्छा हा खऱ्या वमत्रभािाची आियक घटक असिो ह्यासंबंधी 
वििेचन किण्यांि आलेले आहे. 

  
सचि्छा हा मद्र ीच्या भावनाचंा एक मूलघटॉक आहे असे वाटॉते, परंतु सचि्छा म्हिजे मद्र ी नव्हे; 

कारि सचि्छा ही अनोळखी मािसाचंवषयी सुध्िा ंआपिासं वाटूॉ शकते आचि ज्या मािसाचंवषयी आपि 
सचि्छा बाळगतो त्यानंा त्याची जािीव नसू शकते; परंतु मद्र ी्या बाबतीत असे होिे अशक्य आहे. आपि 
ह्याचंी चचन अगोिरच केलेली आहे. [पहा ८वं पुस्तक, २ रं प्रकऱि.]? 

  
तसेच सचि्छा म्हिजे पे्रमभाव सुध्िा नव्हे; कारि सचि्छेमध्ये जशी भावनाचंी तीव्रता नसते तसेच 

कुठल्याही प्रकारची कामना सुध्िा अंतभूसत नसते, परंतु पे्रमभावामध्ये ह्या गोष्टी आवश्यक चरतीने ध्वचनत 
असतात. तसेच पे्रमभावामध्ये चनकटॉ पचरचयाची आवश्यकता असते, परंतु सचि्छा ही अकस्मात् चनमनि 
होऊ शकते. उिा. जशी एखा्य ा स्पधेमध्ये भाग घेिाऱ्या खेळाडंूचवषयी पे्रक्काना सचि्छा आचि सहानुभतूी 
वाटॉते; परंतु ह्या सहानुभतूीचे ुवपातंर प्रत्यक् कृचतमध्ये होत नसते, म्हिजेच पे्रक्क त्यानंा सक्रीयतेने 
साहाय्य करत नाहीत; कारि आपि म्हटॉल्याप्रमािे त्याचंी सचि्छा ही अकस्मात् चनमनि झालेली असते 
आचि त्यां् या पे्रमभावा्या भावना ह्या वरवर्या असतात. 

 
म्हिून ने्र कटॉाक्ाने सुख ही जशी पे्रमाची सुरूवात असते, तशी सचि्छा ही चम्र भावाची सुरूवात 

असते. कुठलाही मनुष्ट्य अगोिर सौंियनने मोचहत झाल्याचशवाय पे्रमातं पडत नांही; परंतु एखा्य ाला प्रत्यक् 
पे्रमातंपडल्याचशवाय िुसऱ्या्या सौंियनचा आनंि लुटॉता येऊं शकेल; एखा्य ाला स्वतः्या पे्रयसीचा चवरह 
सहन न होता, चत्या समीपतेची त्याला उत्कटॉ इ्छा होत असेल तरच तो पे्रमातं पडलेला आहे असं 
म्हिता येईल. तसंच एकमेकाचंवषयी सचि्छा हृियातं ठेवल्याचशवाय मािसामंध्ये मद्र ी होऊ शकत नाही, 
परंतु जी मािसे एकमेकाचंवषयी सचि्छा बाळगतात ते खचचतपिे एकमेकाचें चम्र  असतातच असे नाही. 
ज्या मनुष्ट्याचे ते चहतवचतक असतात त्या्या िक्त कल्यािाचीच ते इ्छा करत असतात, आचि ते प्राप्त 
करण्याकचरता ं ते त्याला सक्रीय मित करत नाहीत, वकवा स्वतःपासून त्याला कुठल्या ्र ासही होऊ िेत 
नाहीत. म्हिून चम्र भाव ह्या पिाचा अथसचवस्तार करण्याकचरता ंआपि असे म्हिू शकतो, की सचि्छा ही 
चनस्ष्ट्क्रय वकवा अव्यक्त मद्र ी असते, परंतु काही काळ गेल्यानंतर आचि चनकटॉ पचरचय झाल्यानंतर ती खरी 
मद्र ी होऊं शकते. अथनत् ही मद्र ी म्हिजे उपयुक्ततेचा वकवा सुखाचा हेतू ठेवनू होिारी मद्र ी नव्हे, कारि 
ह्या चम्र भावामंध्ये सचि्छा जागृत होत नाही. आपल्यावर झालेल्या उपकराचंी परतिेड म्हिून सचि्छा 
व्यक्त केली जाते हं खरे आहे, परंतु ही िक्त रास्त असलेल्या िेण्याची परतिेड असते; आचि स्वतःला 
लाभ होईल ह्या आशनेे िुसऱ्या्या भरभराटॉीची इ्छा करिारा मनुष्ट्य हा वस्तुतः त्या्या  
उपकरकत्यनचवषयी सचि्छा बाळगत नसून ती सचि्छा तो स्वतःचवषयी बाळगत असतो. उिा. जसे 
स्वतःचा िायिा करून घेण्या्या हेतूने िुसऱ्याचे पे्रम संपािून घेिे म्हिजे चम्र भाव नव्हे. सामान्यतः 
म्हिावयाचे झाल्यास खरी सचि्छा ही एकप्रकार्या गुिोत्कषनमुळे वकवा स्छीलतेमुळे जागृत होते. 
एखािा मनुष्ट्य जंव्हा िुसऱ्यातंील सौियस वकवा शौयस वकवा अशाच प्रकारचे गुि पाहतो, तंव्हा त्या्या मनात 
िुसऱ्याचवषयी सचि्छा उत्पनिध होत जसे आपि स्पधेमध्ये भाग घेिाऱ्या खेळाडंू्या बाबतीत म्हटॉलेले आहे. 



 

विषयानुक्रमविका 

 
☐ ☐ ☐ 



 

विषयानुक्रमविका 

प्रकिि सहािे 
 

वमत्रभािाचा मिैक्याशी (Unanimity) असिािा संबंध 
 

आिा ह्यानंिि Homonoia यहिजे मिैक्य ककिा एकोपा हा विचािांि घेण्याि आले आहे. 
 
मतदक्य (वकवा भावनाचंा चमलाि) हा सुध्िा ं चम्र भावामधील एक घटॉक असावा असे चिसते.  

ह्याप्रमािे मतदक्य हे केवळ मताचें साम्य नव्हे, कारि मताचें साम्य हे अनोळखी मािसामंध्ये सुध्िा असू 
शकते. तसेच खगोल शास्त्रासारख्या कुठल्याही चवषयासंबधंी केल्या जािाऱ्या ताकीक चनिसयाचें जक्य 
म्हिजे मतदक्य नव्हे. खगोल शास्त्रातंील वस्तुस्स्थतीब्दलल मान्यता िेिे म्हिजे जोडिे नव्हे. राष्ट्रातंील 
नागचरक जंव्हा त्यां् या चहतसंबधंाचवषयी घेतल्या जािाऱ्या चनिसयानंा अनुमोिन िेतात, एकच कायसप्रिाली 
अंमलात आितात आचि स्वतःचे सामान्य संकल्प प्रत्यक् कृतीत आितात तंव्हा त्या राष्ट्रामध्ये मतदक्य 
वकवा एकोपा (concord) नािंत आहे असे म्हटॉले जाते. तंव्हा मतदक्याचा संबधं व्यावहाचरक साध्य 
साधण्याची- चवशषेतः िार मह्वाचे असे व्यावहाचरक साध्य साधण्याची आहे आचि ते साध्य- िोन्ही पक्ानंा 
वकवा सवस संबचंधत पक्ानंा साधता येण्याजोगे असिे आवश्यक आहे : उिा. राष्ट्रातील सवस सावसजचनक 
जागा ह्या चनवडिुकीने भरल्या पाचहजेत वकवा स्पाटॉनबरोबर मद्र ी केली पाचहजे वकवा चपटॉॅकस हा 
हुकूमशहा झाला पाचहजे [चपटॉॅकस हा चरिसस्तपूवस ६ व्या शतकामंध्ये चमचटॉलीन ह्या िेशाचा चनवडून आलेला हुकूमशहा होता. त्याने १४ वष े
राज्य केले आचि नंतर त्याने आपली सू्ेर  खाली ठेवली. त्याने हुकूमशहा म्हिून राहावे अशी सवस नागचरकाचंी इ्छा होती. परंतु हे खरेखुरे मतदक्य 
नव्हते कारि त्या नागचरकामंध्ये प्रचतकूल मत असिारा एक मनुष्ट्य होता. तो स्वतः चपटॉॅकसच होता.] (जंव्हा हुकूमशहा होण्याची 
चपटॉॅकसची स्वतःची इ्छा होती) असा चनवाडा जंव्हा राष्ट्रातील सवस नागचरक एकमताने करतात तंव्हा त्या 
राष्ट्रामध्ये मतदक्य नािंत असते. परंतु सते्तसाठी जंव्हा िोन उमेिवार उभे राहतात उिा. युचरपाईड्या 
‘िोचनसे’ ह्या नाटॉकातील इचटॉओकल्स आचि पटचलनाय चसस ह्या िोन भावासंारखे प्रचतस्पधी तंव्हा तेथे 
चवसंवाि (discrod) माजतो; कारि प्रत्येक जि जंव्हा केवळ एकाच गोष्टीचा चवचार करतो (मग ती 
कुठलीही गोष्ट असो) तेव्हा ं त्या मािसामंध्ये एकमत असते असं म्हिता येिार नाही, परंतु प्रत्येक जि 
जंव्हा त्या एकाच गोष्टीचा एकाच मनुष्ट्या्या संबंधातं चवचार करतो तंव्हा त्या मािसामंध्ये एकमत असते. 
उिा. सवससामान्य मािसे आचि वर्या वगांतील जंव्हा सवोत्कृष्ट मािसाचें राज्य यायला हवे अशी इ्छा 
करतात तंव्हा त्या लोकामंध्ये मतदक्य झालेल आहे असं आपिासं म्हितां येईल; कारि त्यामुळे त्या सवांना 
जे हव ेते चमळू शकेल. 

 
ह्यावरून असे चिसते की मतदक्य वकवा एकोपा हा नागचरकाधंील चम्र भाव असला पाचहजे आचि 

खरोखरच ह्या पिाचा हा सवससामान्य वापर आहे; कारि याचा संबध आपल्या जीवनामधील समाईक 
चहतसंबधंीशी, आचि ज्या गोष्टींचा आपल्या जीवनावर बराच प्रभाव पडू शकतो त्या गोष्टींशी येत असतो. 

 
आता अशा प्रकारचे मतदक्य हे स गुिी मािसामंध्ये आढळते, कारि जवळजवळ ते एकाच 

पातळीवर असल्यामुळे त्याचंा स्वतःशी तसंच िुसऱ्या स गुिी मािसाशी समभाव (one mind) असतो. 
कारि स गुिी मािसां् या इ्छा ह्या पवसताप्रमािे चनिल आचि खंबीर असतात आचि लाटॉापं्रमािे त्यां् या 
इ्छानंा भरती आचि ओहोटॉी येत नाही. न्याय्य आचि उपयुक्त असे साध्य प्राप्त करण्याची त्याचंी इ्छा 
असते आचि तं साध्य प्राप्त करण्याचा ते एकजूटॉीने प्रयत्न करतात. नीच प्रती्या मािसामंध्ये-जशी अल्प 
प्रमािात मद्र ी जुळून येते तसे अल्प प्रमािात मतदक्य होण्याचा अपवाि सोडला तर- मतदक्य जुळून येिे 
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अशक्य असते; कारि अशी मािसे स्वतः्या वाटॉिीला आलेल्या िाय्य ापेक्ा ं जास्त प्रमािात िायिा 
उकळण्याचा प्रयत्न करतात आचि स्वतः्या वाटॉिीला आलेले कष्ट आचि सावसजचनक सेवा करण्या्या 
बाबतीत ते शक्य असेल तेव्हढी टॉाळाटॉाळ करतात. आचि प्रत्येकाला हेच िायिे हवे असल्याने, ते िायिे 
आपल्या एकमेकावंर जर करडी नजर ठेवली नाही तर समाईक चहतसंबधं धुळीला चमळतील. ह्याचा 
पचरिाम त्यां् यामध्ये चवसंवाि माजण्यात होता- प्रत्येकजि िुसऱ्याला त्याचे कतसव्य करण्यास, लावण्याचा 
प्रयत्न करतो, परंतु स्वतः मा्र  तसं करण्यास नकार िेतो. 

 
☐ ☐ ☐ 
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प्रकिि साििे 
 

पिोपकािांमधील सुख 
 

उपकािकत्याचे त्याचे उपकाि स्िीकाििाऱ्या मािसांिि वजिके पे्रम असिे वििके त्या 
उपकािधािकांचे उपकािकत्यािि पे्रम कां असि नाही? 

 
आता सवससामान्यतः असे मानले जाते, की उपकार स्वीकारिाऱ्या मािसाचें त्यां् या 

उपकारकत्यनवर चजतकं पे्रम असतं, त्यापेक्ा जास्त पे्रम उपकारकत्यांचे उपकारधारकावंर असते; आचि हे 
गदरवाजवी वाटॉत असल्याकारिाने, असे का होते, असा प्रश्न चवचारला जातो. ह्याचवषयीचा सवससामान्य 
दृष्टीकोन असा आहे, की एका पक्ाची ऋिकोची अवस्था असते आचि िुसऱ्या पक्ाची धनकोची अवस्था 
असते, म्हिून जेव्हा ं एखा्य ा मनुष्ट्याने कजस घेतलेले असते, तेव्हा ं त्याचा ऋििाता जर का त्या्या 
मागनतून आपिहून िूर गेला तर त्याला आनंि होतो, परंतु ऋििाता हा प्रत्यक्ात ते कजस घेतलेल्या 
ऋिको्या सुरचक्ततेची इ्छा करत असतो. त्यामुळे असे समजले जाते की उपकारकतन हा त्या्या 
उपकारधारकाने व्यवस्स्थतपिे जीवन व्यचतत कराव ेअशी इ्छा करत असतो, कारि त्यामुळे चनिान तो 
त्याची परतिेड तरी करू शकेल अशी त्याला आशा वाटॉत असते; परंतु उपकारधारक मा्र  तशी परतिेड 
करण्यास िारसा उत्सुक नसतो. एचिकामसस [एचिकामसस हा चसचसलीमधील एक नाटॉककार होता.] चनःसंशयपिे असे 
म्हिेल की जी मािसे अशा प्रकारचे स्पष्टीकरि िेतात ती मानवी जीवनातंील काळी बाजूच पाहात 
असतात; परंतु मानवी जीवनामध्ये मा्र  प्रत्यक्ात असेच घडत असते, कारि बहुतेक मािसे ही चवसराळू 
असतात आचि त्यानंा िुसऱ्यावंर उपकार करण्यापेक्ा ंस्वतःचे िायिे करून घेण्याची जास्त इ्छा असते.  

  
परंतु ह्याचे कारि खूप खोलवर िडलेले आहे असे चवधान करता येऊ शकेल, आचि ऋििात्याचे 

आचि ऋिकोचे संबधं सुध्िा वगेळ्या प्रकारचे असतात. ऋििात्याला ऋिकोचवषयी पे्रम वाटॉत नाही, परंतु 
त्याने चिलेल्या कजनची िक्त वसुली करता यावी म्हिून तो ऋिको्या संरक्िांची इ्छा करत असतो; 
परंतु उपकारकत्यनला िान केल्यामुळे काहंीही चमळत नसले आचि काहीही चमळण्याची आशा नसली तरी 
सुध्िा त्याला आपल्या उपकारधारकाब्दलल चम्र भाव आचि पे्रम वाटॉत असते. 

  
अशीच गोष्ट कलावंता्या जीवनात घडत असते. प्रत्येक कलावतं आपल्या स्वतः्या 

कलाकृचतवर- मग ती कलाकृचत वजवत होऊन त्या कलावतंावर जेवढे पे्रम करेल त्या चत्या पे्रमापेक्ाहंी 
जीवापाड पे्रम करत असतो आचि बहुतकरून हं चवशषेतः कवव्या बाबतीत आढळून येते. कववना आपल्या 
कचवताचंवषयी अचतरेकी पे्रमभाव असतो आचि आईवडील जसे आपल्या मुलावंर पे्रम करतात तसे पे्रम हे 
कचव आपल्या कचवतावंर करत असतात. तेव्हा उपकारकत्यनची अवस्था ही कलावतंा्या अवंस्थेशी 
अनुरूप असते. त्याचे उपकार स्वीकारिारा मनुष्ट्य हे त्याचे हस्तकौशल्य असते म्हिून- (त्यां् या त्या 
हस्तकौशल्या्या त्या्या कत्यनवरील पे्रमापेक्ाहंी) तो त्या उपकारधारकावर जास्त पे्रम करत असतो. 
ह्याचे कारि म्हिजे प्रत्येक गोष्टीची अस्स्तत्वात राहण्याची इ्छा असते आचि ती गोष्ट त्या अस्स्तत्वावरच 
पे्रम करत असते; परंतु आपले आस्स्तत्व चक्रयाशीलतेमध्ये असते, कारि आपि जीवन जगून आचि कृचत 
करून अस्स्तत्वात राहात असतो. आचि ज्या मनुष्ट्याने कुठल्यातरी एखा्य ा गोष्टीची चन्मती केलेली असते, 
तो मनुष्ट्य त्या्या चक्रयाशीलतेुारे अस्स्तत्वात राहात असतो असे म्हिता येईल. म्हिून त्याचे स्वतः्या 
हस्तकौशल्यावर पे्रम असते, कारि तो अस्स्तत्वावर जीवापाड पे्रम करत असतो. वस्तुतः हे एक चनसगनचे 
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मूलभतू तत्व आहे. अव्यक्त स्वुवपात असिारी गोष्ट, चत्या स्वतः्या चक्रयाशीलतेुारे मूतस स्वरूपात येत 
असते. 

 
चशवाय उपकारकत्यन्या कृचतमध्ये महानतेचा एक घटॉक असतो, त्यामुळे ज्या मनुष्ट्याला त्याने 

मित केलेली असते, त्या मनुष्ट्यावर तो खुष असतो; परंतु उपकारधारकाला त्या्या त्या 
उपकारकत्यनवरील संबधंामंध्ये कसलाही थोरपिा वाटॉत नाही- जास्तीत जास्त म्हिजे हा संबधं त्याला 
िायिेशीर वाटॉतो; आचि जे काही िायिेशीर असते ते थोरपिाइतके सुखिायक वकवा पे्रमपा्र  नसते. 
म्हिून चागंल्या गोष्टी करिाऱ्या मनुष्ट्याचे महत्कृत्य तसेच राहाते, कारि थोरवी वकवा सौंियस हे 
चचरकाचलक असते, परंतु घेिाऱ्याला त्याचा होिारा उपयोग मा्र  क्िभगुंर असतो. परंतु वतसमान 
काळातील वास्तवता, भचवष्ट्यकाळातील आशा आचि भतूकाळातील आठविी ह्या सवस सुखिायक असतात 
आचि ह्यापदकी सवनत जास्त सुखिायक आचि सवनत जास्त पे्रमपा्र  ही वास्तवता असते. तसेच थोर 
गोष्टींची आठवि ही खरोखरच सुखावह असते परंतु उपयुक्त गोष्टीचवषयीची आठवि ही कमी सुखिायक 
असते वकवा ती क्वचचतच सुखिायक ठरते; परंतु अपेके््या बाबतीत ह्या्या अगिी उलटॉ असते.  

 
चशवाय स्वतः पे्रम करिे हा एक सचक्रय अनुभव आहे आचि िुसऱ्या्या पे्रमास पा्र  होिे हा चनस्ष्ट्क्रय 

अनुभव आहे; म्हिून पे्रमभाव आचि वगेवेगळ्या स्वुवपा्या मद्र ी्या भावना ह्या स्वाभाचवकतः िोघापंदकी 
जास्त सक्रीय असिाऱ्या मािसामध्ये आढळून येतात. 

 
चशवाय एखािी गोष्ट चमळचवण्यास त्या मनुष्ट्याला खूप कष्ट पडले असतील तर त्या गोष्टीवर त्याचे 

जास्त पे्रम असते. उिा. वचडलोपा्जत संपचत्त चमळालेल्या मािसापेंक्ा ं स्वकष्टाने संपचत्त प्राप्त केलेल्या 
मािसाचें आपल्या संपचत्तवर जास्त पे्रम असते. आता एखािी चागंली गोष्ट घेण्यामध्ये कसलेही कष्ट पडत 
नाहीत, परंतु तीच गोष्ट एखा्य ाला िेण्या्या बाबतीत मा्र  कष्ट पडतात. (ह्याच कारिामुळे वचडलापेंक्ा ं
आईचे स्वतः्या मुलावंर जास्त पे्रम असते, कारि त्या मुलानंा जन्म िेतानंा त्या माऊलीला जास्त कष्ट 
पडलेले असतात आचि आईला हे आपलेच मुल आहे ह्याची जास्त खा्र ी असते) तेव्हा ंही चवचशष्ट भावना 
सुध्िा उपकारकत्यनचे एक लक्ि असते. 

 
☐ ☐ ☐ 
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प्रकिि आठिे 
 

खऱ्याखुऱ्या आत्मपे्रमाचे स्िरुप 
 

ह्या वचत्तिेधक प्रकाििामदये अविस्टॉटल एका समस्येची चचा किि आहे   एखाद्या मनुष्ट्याने 
स्ििहिि पे्रम किािे का दुसऱ्यांिि पे्रम किािे? एका अथी आत्मपे्रम हे दोषास्पद मानले जािे; अन्यपिी 
एखाद्या्या स्ििहविषयी असिाऱ्या भािना ह्या त्या्या वमत्राविषयी असिाऱ्या भािनांचा मानदंड ठििाि. 
ह्या दोन्ही दृटी ीकोनांचा मेळ बसवििे आियक आहे आवि हे त्या पदाचे विभेदन करुन घडिनू आििा 
येऊ शकेल. कािि आत्मा (Sely) ह्या पदाचे दोन अथभ होिाि. कवन्ठ आवि श्रेठ क आत्मा. कवनठ क आत्मा 
हा िासना, आवि मनोविकािांनी बनलेला असिो आवि श्रेठ क आत्मा हा बुध्वदमत्ता आवि उच्च नैविक 
मनहशक्िीनी बनलेला असिो. जो मनुष्ट्य दुसऱ्यांचे मोल देऊन स्ििह्या कवनठ क आत््याची िृध्प्ि कििो 
त्याला िाईट अथाने आत्मपे्रमी यहटले जािे, पिंिु जो मनुष्ट्य श्रेठ क आत्ययाची गिज भागवििो, पिंिु 
त्याचिेळी दुसऱ्यांचे वहि सुददा घडिून आििो िो स्िुवि किण्यास लायक असिो. अशा प्रकाि्या 
आत्मपे्रमामुळे मनुष्ट्य आपल्या वमत्रांकवििा ककिा िाष्ट्राकवििा प्राि सुददा देऊ शकिो आवि ह्या प्रमािे 
सिोच्य त्याग हा सि्िोच्या आत्मपे्रमाशी अनन्यसाधािि असिो. िेिहा कुठल्या अथाने मनुष्ट्याने स्ििहिि 
पे्रम किािे आवि कुठल्या अथाने करु नये हे ह्या विचािांमुळे दशभविले जािे. 

 
तंव्हा मनुष्ट्याने स्वतःवर जीवापाड पे्रम कराव ेका िुसऱ्या एखा्य ावर पे्रम करावे, असा प्रश्न सुध्िा 

चवचारला जातो स्वतःवर अचतशय पे्रम करिाऱ्या मािसानंा आपि िोष िेत असतो, आचि ‘स्वयंकंचद्रत’ 
मािसे असे िोषास्पि पि त्यां् या बाबतीत योचजले जाते. आचि सामान्यतः असेही म्हटॉले जाते, की वाईटॉ 
मनुष्ट्य हा प्रत्येक गोष्ट स्वाथी हेतूने करत असतो, आचि तो हे चजतक्या जास्त प्रमािातं करतो चततका तो 
जास्त वाईटॉ समजला जातो. म्हिून तो चनःस्पहृतेने कुठलीही गोष्ट करत नाही अशी त्या्याचवुवध्ि नेहमी 
तक्रार असते. परंतु स गुिी मनुष्ट्य हा नेहमी थोर हेतूने कायस करत असतो, आचि हे तो चजतक्या जास्त 
प्रमािातं करतो, चततका तो जास्त चागंला असतो. आचि तो स्वतःचा स्वाथस न साधता आपल्या चम्र ाचे 
चहसंबधं चवचारात घेतो. 

 
परंतु खऱ्या वस्तुस्स्थतीचा ह्या चसध्िान्ताशी मेळ बसत नाही, आचि त्यामुळे आपिास आियसही 

वाटॉण्याचे कारि नाही. कारि कुठल्याही मनुष्ट्याने आपल्या चजवलग चम्र ावर पे्रम केले पाचहजे हे आपि 
मान्य करतो, परंतु एखा्य ाचा खरा चजवलग चम्र  हा केवळ त्या मनुष्ट्याकचरताच त्याचे चहत वचचतत असतो, 
मग जरी त्याची वा्यता झाली नाही तरी त्याला पवन नसते. आता ही सवस लक्िे आचि ज्या इतर 
लक्िामुंळे चम्र ाची व्याख्या केली जाते ती सवस लक्िे मािसा्या स्वतःचवषयी्या प्रमोमध्ये सवनथनने 
आढळून येतात; कारि आपि अगोिर म्हटॉल्याप्रमािे मनुष्ट्या्या इतराशंी मद्र ी जोडिाऱ्या सवस पे्रमभावना 
हा त्या्या स्वतःचवषयी्या पे्रमभावनाचंा एक चवस्तार असतो. चशवाय सवस म्हिींचा सुध्िा ह्या तत्वाशी मेळ 
बसत आहे. उिा. “चम्र ाचंा आत्मा हा एकच असतो”, “चम्र ामंध्ये सवस गोष्टी समान असतात”, “समतेमुळे 
मद्र ी चनमनि होते”, “परोपकाराची सुुववात स्वतः्या घरामध्यंच होत असते.” ही सवस लक्िे मनुष्ट्या्या 
स्वतःशी असिाऱ्या नात्यामध्ये सवनत जास्त प्रमािातं आढळून येतात; कारि मनुष्ट्य हा स्वतःचा अगिी 
चजवलग चम्र  असतो. म्हिून त्याने स्वतःवरच सवनत जास्त पे्रम केले पाचहजे. 
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तेव्हा ं ह्या िोन दृष्टीकोना ं पदकी कुठला दृष्टीकोन आपि स्वीकारिे आवश्यक आहे, ह्याब्दलल 
वािचववाि होिे साहाचजकच आहे; कारि प्रत्येक दृष्टीकोनातूंन काही प्रमािात सत्याभास व्यक्त होत आहे. 

 
आता अशा िोन मतामंध्ये जेव्हां चवरोध चनमनि होतो, तेव्हा त्यानंा हाताळण्याची योग्य पध्िती 

म्हिजे त्या िोन्ही दृष्टीकोनामंधील भेि स्पष्ट करिे आचि प्रत्येक दृष्टीकोन कुठल्या मयनिेपयंत आचि 
कुठल्या चरतीने खरा आहे हे चनचित करिे होय! तेव्हा ं‘आत्मपे्रम’ ह्या पिाचा प्रत्येक दृष्टीकोन कुठला अथस 
ध्यानातं घेतो हे जर का आपि चनचित केले तर बहुधा आपली समस्या उलगडू शकेल. 

 
तेव्हा ंजी मािसे ‘आत्मपे्रम’ ह्या पिाला िोषास्पि ठरचवतात, ती मािसे ‘आत्मपे्रमी’ ही उपाचध अशा 

मािासानंा योचजतात की ज्या मािसानंा त्यां् या स्वतः्या योग्यतेपेक्ा जास्त प्रमािात संपचत्त, मानसन्मान 
आचि शारीचरक सुखे ह्याचंी प्राप्ती होत असते. कारि बहुतेक मािसानंा ह्याच गोष्टी चमळचवण्याची इ्छा 
असते आचि सवोच्य चहतकारक गोष्टी म्हिून ह्या गोष्टी चमळचवण्याचा ते मनापासून प्रयत्न करत असतात, 
आचि त्याप्रमािे ह्या गोष्टी चमळचवण्यासाठी ते एकमेकाशंी स्पधन सुध्िा करत असतात. आता जी मािसे 
स्वतः्या योग्य चहस्स्यापेक्ा जास्त प्रमािात ह्या गोष्टींचे ग्रहि करतात, ती मािसे सामान्यतः स्वतः्या 
वासनाचें आचि मनोचवकाराचें अनावर लाड पुरचवत असतात. एका वाक्यात सागंायचे म्हिजे स्वतः्या 
आत्म्या्या बुध्चिहीन भागाचे अनावर लाड ती मानसे पुरचवत असतात. आचि बहुतेक मािसे अशाच 
प्रकारची असतात, म्हिून िोष िेण्यासाठी योचजले जािारे आत्मपे्रमी हे पि, बहुतेक मािसाचें आत्मपे्रम हे 
वाईटॉ असते, ह्या वस्तुस्स्थतीपासून उत्पनिध झालेले आहे. म्हिून अशा अथनने स्वतःवर पे्रम करिाऱ्या 
मािसानंा िोष चिला जातो तो एका अथी योग्यच आहे, आचि अशा प्रकार्या गोष्टींचा िार मोठ्या 
प्रमािातं चहस्सा ग्रहि करिाऱ्या मािसानंा बहुतेक मािसे ‘आत्मपे्रमी’ हे पि योजतात हे आता स्पष्ट 
झालेले आहे. कारि एखािा मनुष्ट्य जर का न्याय्य वतसनामध्ये वकवा संयमी आचरिामध्ये वकवा िुसरा 
एखािा सगुि प्रकटॉ करण्यामध्ये नेहमी इतरानंा मागे टॉाकत असेल आचि सामान्यतः स्वतः नदचतक थोरवी 
प्राप्त कुवन घेण्याचा प्रयत्न करत असेल तर कुिीही त्या्यावर आत्मप्रंमी म्हिून आरोप करिार नाही 
वकवा त्याला कुठल्याही प्रकारचा िोषही िेिार नाही आचि तरीसुध्िा असा मनुष्ट्य खरोखरच स्वतःवर 
अचतशय पे्रम करिारा असू शकेल, असे चवधान करता येईल काही झाले तरी असा मनुष्ट्य अत्यंत थोर आचि 
खऱ्याखुऱ्या चहतकारक गोष्टीच स्वतःकचरता घेत असतो आचि स्वतः्या सवनत जास्त प्रबळ असिाऱ्या 
घटॉकाची तो तृप्ती करत असतो आचि प्रत्येक गोष्टी्या बाबतीत त्याची आज्ञा पाळत असतो परंतु (१) 
राष्ट्रामध्ये जे राष्ट्र सावसभौम असते त्यालाच सवनथनने राष्ट्र असे संबोचधले जाते आचि कुठल्याही संयुक्त 
पध्ितीमध्ये त्या पध्िती्या प्रबळ घटॉकालाच ती पध्िती असे समजले जाते. तसेच मनुष्ट्यामधील सवनत 
प्रबळ घटॉक (म्हिजेच बुध्चिमत्ता) हाच तो खरा मनुष्ट्य असतो. म्हिून जो मनुष्ट्य स्वतः्या ह्या प्रबळ 
घटॉकावर पे्रम करतो, आचि त्याची तृप्ती करतो तोच संपूिस अथनने स्वतःवर पे्रम करत असतो. चशवाय (२) 
आत्मचनग्रह वकवा स्वदराचार ही पिे एखा्य ाचा बुध्चिवर ताबा आहे वकवा नाही हे िशसचवतात, आचि ह्या 
प्रमािे बुस्ध्िमत्ता हेच मनुष्ट्याचे खरे व्यस्क्तत्व असते हे सुचचवतात. तसेच (३) आपली बुध्चिपूवसक होिारी 
कृत्ये ही संपूिस अथनने आपली स्वतःची कृत्ये म्हिजे स्वदस््छक कृत्ये असतात असे समजले जाते. ह्यावुवन 
असे स्पष्ट होते की मनुष्ट्यामधील सवनत प्रबळ घटॉक म्हिजेच तो स्वतः मनुष्ट्य असतो वकवा तो प्रबळ घटॉक 
हेच त्या मनुष्ट्याचे खरेखुरे व्यस्क्तत्व असते, आचि सगुिी मनुष्ट्याचे स्वतः्या ह्या प्रबळ घटॉकावर सवांत 
जास्त पे्रम असते. म्हिून अशा प्रकारचा सगुिी मनुष्ट्य संपूिस प्रमािात आत्मपे्रमी असतो परंतु ज्या अथनने 
आत्मपे्रमी हे पि िोष िेण्याकचरता योचजले जाते त्या अथनने नव्हे, तर वगेळ्या अथनने तो आत्मपे्रमी असतो. 
ह्या िोन्ही अथनमध्ये िरक आहे. कारि स गुिी मनुष्ट्य हा केवळ वासनानुंसार जीवन न जगता बुस्ध्िचनष्ठ 
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तत्वानुसार जीवन जगत असतो, आचि तो िायिेशीर गोष्टींचे ध्येय बाळगण्याजवजी थोर गोष्टींचे ध्येय 
बाळगत असतो. म्हिून जी मानसे असाधारिपिे थोर कृत्ये करण्यास उत्कंचठत असतात त्याचंा 
सावसच्र कचरत्या स्तुती आचि गौरव केला जातो. आचि नदचतक थोरवी्या बाबतीत प्रत्येक जि जर का 
आपल्या शजेाऱ्याला मागे टॉाकत गेला आचि थोर कृत्ये पार पाडण्यासाठी सतत पचरश्रम करत राचहला तर 
सावसजचनक कल्याि संपुिसतः कृतीत येईल तसेच नागचरकानंा सुध्िा सवोच्च चहतकारक गोष्टींचा आनंि 
लुटॉता येईल, कारि स गुि हीच सवसश्रेष्ठ चहतकारक गोष्ट आहे. 

 
म्हिून स गुिी मनुष्ट्य हा आत्मपे्रमी असिे आवश्यक आहे, कारि थोरपिाने कृत्ये करून तो 

स्वतःचाही िायिा कुवन घेईल आचि इतरानंाही मित करेल; परंतु वाईटॉ मनुष्ट्य हा आत्मपे्रमी असता 
कामा नये, कारि मग तो त्याच्या नीच वासनाचंा चप्छा पुरवेल आचि त्यामुळे तो स्वतःचेही नुकसान 
कुवन घेईल आचि इतरानाहंी उपद्रव िेईल म्हिून वाईटॉ मनुष्ट्य हा प्रत्यक्ात जे काही करतो आचि त्याने 
जे काही करायला हव ेअसते ह्या िोहोमध्ये चवसंगतता आढळून येते परंतु स गुिी मनुष्ट्य मा्र  त्याला जे 
करिे आवश्यक असते तेच करत असतो, कारि बुस्ध्ितत्व हे नेहमी जे काही सवोत्कृष्ट असते त्याचीच 
चनवड स्वतःसाठी करत असते, आचि स गुिी मनुष्ट्य हा स्वतः्या बुस्ध्ितत्वा्या आजे्ञत असतो. 

 
चशवाय स गुिी मनुष्ट्य हा स्वतः्या चम्र ासंाठी आचि िेशासाठी अनेक गोष्टी करत असतो आचि 

वळे पडली तर तो त्यासाठी आत्मसमपसि करण्यासही मागेपुढे पाहात नाही, हे सुध्िा चततकेच खरे आहे; 
कारि तो जर का स्वतःकचरता थोरवी प्राप्त कुव शकत असेल तर त्या थोरवीसाठी, तो संपचत्त, सत्ता तसेच 
ज्या चहतकारक गोष्टी प्राप्त करण्यासाठी मािसे जीवापाड धडपड करत असतात, त्या सवस चहतकारक 
गोष्टींचा त्याग करण्यास तयार असतो. असा मनुष्ट्य िार काळ सौम्य आनंि उपभोगण्यापेक्ा, थोडा वळे 
अत्यानंि उपभोगिे पसंत करेल, आचि अनेक वषे सामान्य जीवन जगण्याजवजी वषसभर थोरपिाचे जीवन 
जगिे पसंत करेल, तसेच लहान सहान यश अनेकिा चमळचवण्याजवजी एकच महान आचि गौरवास्पि 
महत्कृत्य करिे पसंत करेल आचि इतरासंाठी जी मािसे आत्मसमपसि करतात त्यां् या बाबतीत असेच 
म्हिता येऊ शकेल ह्यात अचजबात संिेह नाही, आचि ह्याप्रमािे ती मािसे स्वतःसाठी सवसश्रेष्ठ महानतेची 
चनवड करतात. तसेच स्वतः्या चम्र ानंा जर का त्यामुळे जास्त पदसा चमळत असेल, तर स गुिी मनुष्ट्य 
स्वतः्या संपचत्तवर पािी सोडण्यासही मागेपुढे पाहात नाही; कारि त्यामुळे त्या्या चम्र ानंा जरी जास्त 
पदसा चमळाला, तरी त्याला स्वतःला थोरवी प्राप्त होत असते, आचि अशा चरतीने तो स्वतः्या वाट्याला 
सवो्य चहत प्राप्त कुवन घेत असतो. सावसजचनक मानसन्मानां् या आचि सावसजचनक पिां् या बाबतीत 
सुध्िा त्याचे वतसन सारखेच असते; ह्या सवस गोष्टींचा तो आपल्या चम्र ासाठी त्याग करेल, कारि हसे करिे 
त्या्या स्वतःसाठी थोरपिाचे आचि वाखािण्याजोगे असते. म्हिून असा मनुष्ट्य इतर सवस गोष्टीना सोडून 
नदचतक थोरवीची चनवड करत असल्यामुळे स्वाभाचवकतः त्याला स गुिी समजले जाते. कधी कधी असा 
कनुष्ट्य एखािे महत्कृत्य करण्याची संचध आपल्या चम्र ाला प्राप्त कुवन िेतो, कारि त्या्या मते ते कृत्य 
त्याने स्वतः करण्यापेक्ा त्या्या चम्र ा्या कतृसत्वाला तो स्वतः करिीभतू होिे हे जास्त थोरपिाचे असते. 

 
म्हिून स्तुत्य आचरिा्या सवस के््र ामध्ये स गुिी मनुष्ट्य हा नदचतक थोरवीचा स्वतःसाठी िार मोठा 

चहस्सा घेत असतो, हे स्पष्ट आहे. तंव्हा ह्या अथनने (आपि वर म्हटॉल्याप्रमािे) मनुष्ट्याने स्वतःवर पे्रम करिे 
हे योग्य आहे, परंतु त्या पिा्या सामान्य अथनने आत्मपे्रम हे मा्र  चुकीचे आहे. 

 
☐ ☐ ☐ 
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प्रकिि नििे 
 

मैत्रीची आियकिा (९-१२( 
 

आिा सिभ बाबिीि स्िािलंबी असिाऱ्या सुखी मनुष्ट्याला वमत्रांची गिज भासिे का नाही? 
अथात्च त्याला वमत्रांची गिज ही भासिेच, ह्याि ॲविस्टॉटलला कसलाही संशय िाटि नाही आवि हे 
वसदद किण्यासाठी त्याने पुढील युक्िीिाद योजलेले आहेि. 

 
सुखी मनुष्ट्याला वमत्रांची आियकिा का भासिे? 
 
िुसरा वािग्रस्त प्रश्न असा आहे की सौख्याकचरता ं चम्र ाचंी आवश्यकता भासते का नाही? 

सामान्यतः लोक असे म्हितात की सुखी मािसे ही स्वयंपूिस असतात म्हिून त्यानंा चम्र ाचंी गरज भासत 
नाही; कारि त्यानंा जीवनातंील सवस चहतकारक गोष्टी अगोिरच चमळालेल्या आसतात आचि म्हिून ते 
स्वतः सवस बाबतीत स्वयंपूिस असल्यामुळे त्यानंा आिखी कुठल्याही गोष्टींची आवश्यकता भासत नाही. परंतु 
चम्र  हा आपला िुसरा आत्मा असल्याकारिाने, ज्या गोष्टी आपिास स्वतःला चमळचवता येत नाहीत त्या 
गोष्टींचा आपिास पुरवठा करिे हे चम्र ाचे स्वाभाचवक कायस आहे. ह्याप्रमािे युचरपाईड्या (orestes) मध्ये 
एक म्हि आहे :- 

 
“जेव्हा ंनचशबाची आपल्यावर मेहेरबानी असते तेव्हा ंचम्र ाचंी गरज काय?” 
 
परंतु सुखी मनुष्ट्या्या वाट्याला सवस चहतकारक गोष्टींचे श्रेय िेतानंा त्यात जर का चम्र ाचंी भर 

घातली नाही तर ते जरा चवचच्र  चिसेल. कारि चम्र  ही सवांत मोठी अशी बाह्य चहतकारक गोष्ट आहे असे 
आपि मानतो. आता स्वतःचा लाभ करून घेण्यापेक्ा इतराचंा लाभ करून िेिे हे जर का ं चम्र ाचे मोठे 
लक्ि असेल, आचि इतराचें कल्याि करिे हे जर का चागंल्या मनुष्ट्याचे आचि स गुिी स्वभावाचे 
स्वाभाचवक कायस असेल आचि अनोळखी मािसापेक्ा चम्र ाचे लाभ करून िेिे, हे जर का जास्त थोरपिाचे 
असेल, तर परोपकार करण्यासाठी स गुिी मनुष्ट्याला चम्र ाची गरज भासल्याचशवाय राहिार नाही. 

 
ह्याप्रमािे िुसरा असा प्रश्न चवचारला जातो की चम्र ाची जास्त गरज भरभराटॉी्या काळामध्ये 

भासते का चवपचत्त कालामध्ये भासते? ह्याचवषयी असे म्हटॉले जाते की िुिैवी मािसानंा ियाळू मािसां् या 
मितीची आवश्यकता भासते, आचि श्रीमंत मािसानंा सुध्िा ंलोकानंा ियाळू बुध्िीने मित करण्यासाठी 
लोकाचंी आवश्यकता भासत असते. 

 
तसेच सुखी मनुष्ट्याला एकातंवासी ठरचविे किाचचत चवचच्र  वाटेॉल. सवस चहतकारक गोष्टींचा 

आनंि केवळ एकट्याला उपभोगायला चमळावा म्हिून कुठलाही मनुष्ट्य त्या सवस चहतकारक गोष्टींची चनवड 
करिार नाही; कारि मनुष्ट्य हा जात्याच समाजचप्रय प्राचि आहे, [पहा पुस्तक १ ले, ७ वे प्रकरि.] आचि 
इतराबंरोबर जीवन जगण्यासाठी त्याचा चनसगसतःच जन्म झालेला आहे; आचि म्हिून सुखी मनुष्ट्याला 
इतरां् या सहवासाची आवश्यकता ही असलीच पाचहजे, कारि जे काहंी स्वाभाचवकतःच चहतकारक असते 
ते सवस सुखी मनुष्ट्याजवळ असते. तसेच अनोळखी आचि उडािटॉप्पू मािसाशंी मद्र ी करण्यापेक्ा आपल्या 
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चम्र ाशंी आचि स गुिी मािसाशंी मद्र ी करिे चनचितच चागंले असते. म्हिून सुखी मनुष्ट्याला चम्र ाचंी 
आवश्यकता असते. 

 
तेव्हा ं अगोिरचा दृष्टीकोन माडंिाऱ्या लोकानंा प्रत्यक्ात काय म्हिवायचे आहे? आचि कुठल्या 

अथनने त्याचंी चवधाने खरी आहेत? किाचचत् ह्याचे स्पष्टीकरि असे करता येऊ शकेल, की बहुतेक मािसे 
चम्र ानंा उपयुक्त मािसे असे समजतात. अथनत सुखी मािसाजवळ सवस चहतकारक गोष्टी अगोिरच 
असल्यामुळे अशा प्रकार्या चम्र ाचंी त्याला गरज भासिार नाही हे खरे आहे. तसेच सुखिायक चम्र ाचंीही 
त्याला आवश्यकता भासिार नाही वकवा अगिी कमी प्रमािात आवश्यकता भासेल, कारि त्याचें जीवन हे 
खरोखरच आनंििायक असते, त्यामुळे त्याला आगंतुक सुखाची आवश्यकता भासत नाही आचि त्याला 
उपयुक्त वकवा सुखिायक चम्र ाचंी आवश्यकता भासत नसल्याने, त्याला चम्र ाचंी अचजबात गरज नसते 
असे गृहीत धरले जाते. 

 
परंतु हे अनुमान खरोखरच खोटेॉ आहे. कारि आपि अगोिर म्हटॉल्याप्रमािे [पुस्तक १ ले, प्रकरि ७ वे.] 

सौख्य ही एक प्रकारची चक्रयाशीलता असते, आचि चक्रयाशीलता ही प्रत्यक्ात अस्स्तत्वात येत असलेली 
एखािी गोष्ट असते, आचि मालमते्तसारखी ती आपल्याजवळ नेहमी बाळगता येऊ शकिारी गोष्ट नसते. 
आता पुढील चवधाने खरी आहेत असे आपि गृहीत धरूया :– 
 
(१) सौख्य हे जीवनामध्ये आचि चक्रयाशीलतेमध्ये असते, आचि 
 
(२) आपि अगोिर म्हटॉल्याप्रमािे, [पुस्तक १ ले, प्रकरि ८ वे.] स गुिी मनुष्ट्याची चक्रयाशीलता ही चहतकारक 
असते म्हिून ती खरोखरच सुखिायक असते.  
 
(३) आचि एखािी गोष्ट आपली स्वतःची आहे ही संविेनाच सुखिायक असते. 
 
(४) आपि आपल्या स्वतःपेक्ा आपल्या शजेाऱ्याचे जास्त चागंल्या चरतीने मनन करू शकतो तसेच आपल्या 
स्वतः्या कृत्यापेक्ा त्या्या कृत्याचा जास्त चागंल्या चरतीने अयायास करू शकतो. 
 
(५) स गुिी मािसानंा त्याचें चम्र  असलेल्या इतर स गुिी मािसां् या कृत्यामुळे आनंि चमळत असतो, 
कारि त्यां् या त्या कृत्यामंध्ये हे िोन्ही [म्हिजे ती कृत्ये चहतकारक असतात आचि ती त्याचंी स्वतःची कृत्ये असतात, म्हिजेच ती 

कृत्ये त्यां् या स्वतः्या कृत्यासंारखीच असतात.] सुखिायक गुि असतात. 
 

आता ही पाचही चवधाने जर का खरी असतील, तर त्यावरून असे अनुमान चनघते की संपूिसतः सुखी 
असलेल्या मनुष्ट्याला स गुिी चम्र ाचंी गरज भासते, कारि जी कृत्ये चहतकारक असतात, आचि जी कृत्ये 
त्याची स्वतःची असतात अशा कृत्याचें मनन करिे त्याला आवडते, आचि त्याचा चम्र  असलेल्या स गुिी 
मनुष्ट्याची कृत्ये अशाच प्रकारची असतात. चशवाय लोकानंाही असे वाटॉते की सुखी मनुष्ट्याचे जीवन हे 
सुखिायक असायलाच हव.े आता एकातंवासी मनुष्ट्याचे जीवन हे अत्यंत कचठि असते, कारि एकट्याने 
चक्रयाशीलता चनरंतर चालू ठेविे तेवढे सोपे नाही; परंतु इतरां् या मितीने आचि इतरां् या संबधंात तसे 
करिे सोपे असते. म्हिून स गुिी मनुष्ट्याची चक्रयाशीलता (जी स्वाभाचवकतः सुखिायक असते) ही 
चम्र ाबंरोबर आचरिात आिल्याने जास्त अचवरत (continuous) होऊ शकते; आचि सुखी मनुष्ट्याचे जीवन 



 

विषयानुक्रमविका 

हे अचवरतपिे सुखिायक असिे आवश्यक आहे. (कारि ज्याप्रमािे एखा्य ा कुशल संगीतकाराला 
चागंल्या संगीताने आनंि होतो आचि वाईटॉ संगीताने कंटॉाळा येतो, त्या प्रमािे स गुिी मनुष्ट्याला त्या्या 
स्वाभाचवक स्छीलतेमुळे स गुिी कृत्यापासून आनंि प्राप्त होतो, आचि दृष्टपिापासून उत्पनिध होिाऱ्या 
कृत्याचंा चतटॉकारा वाटॉत असतो.) चशवाय चथओस्ग्नससने म्हटॉल्याप्रमािे स गुिी मनुष्ट्या्या 
सहवासापासून एक प्रकारचे स्छीलतेचे चशक्ि चमळत असते. 
 

चशवाय आपि जर का ह्या चवषयाचे जास्त खोलात चशरून परीक्ि केले, तर आपिास असे 
आढळून येईल की, स गुिी मनुष्ट्याला स्वाभाचवकतः स गुिी चम्र ाचंीच अपेक्ा असते. कारि आपि वर 
म्हटॉल्याप्रमािे, जे काही मूळ स्वभावाने चहतकारक असते ते स गुिी मनुष्ट्याला स्वयमेवचरत्या चहतकारक 
आचि सुखकारक ठरते. आचि जनावरां् या बाबतीत जीवनाची व्याख्या त्यां् या संविेन क्मतेनुसार केली 
जाते; मनुष्ट्या्या बाबतीत संविेनक्मतेुारे आचि चवचारां् या क्मतेुारे जीवनाची व्याख्या केली जाते. परंतु 
क्मतेचा संबंध चत्या चक्रयाशीलतेशी जोडला जातो आचि ह्यातच चतची संपूिस वास्तवता असते. म्हिून 
ह्यावरून असे चिसते की जीवन हे संपूिस अथनने संविेना वकवा चवचारशस्क्त आहे. परंतु जीवन ही 
स्वयमेवचरत्या चहतकारक आचि सुखिायक असिारी एक गोष्ट आहे, कारि ते चनचित असते आचि 
चनचितता हा सस््छलते्या मूळस्वभावाचा एक भाग आहे. आचि जे स्वाभाचवकतः चहतकारक असते, ते 
स गुिी मनुष्ट्याला चहतकारक असते आचि म्हिून सवस मािसानंा ते सुखिायक वाटॉते. आपला युस्क्तवाि 
िुगुसिी आचि भ्रष्ट जीवनावर वकवा िुःखिायक जीवनावर आधाचरत असता कामा नये, कारि असे जीवन हे 
त्यातील िुगुसिाप्रमािे आचि िुःखाप्रमािे अचनचित असते. (िुःखचवषयी्या मु्य ाचे स्पष्टीकरि शवेटॉी 
करण्यात येईल). [म्हिजे पुस्तक १० व,े प्रकरिे १ ते ५ ह्यामध्ये.] परंतु आता पुढील चवधाने चवचारातं घेऊया :- 

 
(१) जीवन हे स्वतःच चहतकारक आचि सुखिायक असते. (तसे ते चिसून येते, कारि सवस मािसानंा ते 
हवहेवसेे वाटॉत असते; आचि बहुतेक स गुिी मािसानंा आचि संपूिसतः सुखी असलेल्या मािासानंा तर ते 
सवनत जास्त हवहेवसेे वाटॉत असते, कारि त्याचंी जीवनसरिी ही िारच इस््छण्याजोगी असते आचि 
त्याचें अस्स्तत्व आनंििायक असते. 
 
(२) मनुष्ट्य जंव्हा एखािी गोष्ट पाहात असतो तंव्हा आपि पाहात आहोत ही जािीव त्याला असते, आचि 
तो जंव्हा जकत असतो, तंव्हा आपि जकत आहेत ही जािीव त्याला असते, तसेच तो जेव्हा चालत असतो, 
तंव्हा आपि चालत आहोत, ही जािीव त्याला असते, आचि अशाच चरतीने इतर सवस मानवी 
चक्रयाशीलतां् या बाबतीत त्यां् या अनुष्ठानाची जािीव ठेविारी एक मनःशस्क्त मनुष्ट्यामध्ये असते. त्यामुळे 
एखा्य ा गोष्टीचे जंव्हा आपि प्रत्यक् ज्ञान करून घेत असतो, तंव्हा आपि प्रत्यक् ज्ञान करून घेत आहोत ही 
जािीव आपल्याला असते, तसेच जेव्हा ंआपि चवचार करत असतो, तंव्हा आपि चवचार करत आहोत ही 
जािीव आपल्याला असते. आचि; 
 
(३) आपि प्रत्यक् ज्ञान करून घेत आहोत वकवा चवचार करत आहोत ह्याचंी जािीव आपल्याला असिे 
होय. (कारि आपि आगोिर पाचहल्याप्रमािे अस्स्तत्व हे इंचद्रयज्ञान वकवा चवचारशक्ती असते. 
 
(४) आचि आपि चजवतं आहोत ही जािीव असिे ही स्वयमेवचरत्या सुखिायक गोष्ट आहे. (कारि जीवन 
ही स्वाभाचवकतः चहतकारक असिारी गोष्ट आहे, आचि चहतकारक गोष्ट आपल्याजवळ आहे ही जािीवच 
मुळी सुखिायक असते). 



 

विषयानुक्रमविका 

(५) चजवन हे इस््छण्याजोगे असते आचि चवशषेतः स गुिी मािसानंा तर ते जास्त इस््छण्याजोगे असते, 
कारि त्याचें अस्स्तत्व हेच त्यानंा चहतकारक आचि म्हिून सुखिायक ठरते. (कारि जे काहंी 
स्वयमेवचरत्या चहत-कारक असते, त्या्या संविेनानेच त्यानंा सुख होत असते.) 
 
(६) स गुिी मनुष्ट्याला जसे स्वतःचवषयी वाटॉत असते तसेच आपल्या चम्र ाचवषयी वाटॉत असते. (कारि 
चम्र  हा जिू त्याचा िुसरा आत्माच असतो). 

  
तंव्हा ही सवस चवधाने खरी आहेत हे जरी का आपि मान्य केले, तर आपि असे अनुमान करू 

शकतो की, ज्याप्रमािे मनुष्ट्याला स्वतःचे अस्स्तत्व हवहेवसेे वाटॉत असते त्याचप्रमािे त्याला आपल्या 
चम्र ाचे अस्स्तत्वही हवहेवसेे वाटॉत असते. परंतु स्छीलते्या जािीवनेेच आस्स्तत्व हवहेवसेे वाटॉते आचि 
आशी जािीव ही स्वयमेवाचरत्या सुखिायक असते. म्हिून मनुष्ट्याला सुध्िा त्या्या चम्र ा्या अस्स्तत्वाची 
सहानुभचूतपूिस जािीव असिे आवश्यक आहे, आचि हे आपल्या चम्र ा्या सहवासात येऊन, आचि 
त्या्याशी संभाषि करून आचि एकमेकां् या चवचाराचंी िेवािघेवाि करून साध्य करता येिे शक्य आहे. 
कारि मािसे ज्याला ‘एक्र  चजवन व्यचतत करिे’ म्हितात त्याचा अथस हाच आहे– ह्याचा अथस 
जनावरासंारखे एकाच चठकािी िक्त चरिे असा होत नाही. 

 
तंव्हा संपूिसतः सुखी असिाऱ्या मनुष्ट्याला त्याचे स्वतःचे अस्स्तत्व हे स्वाभाचवकतः चहतकारक 

आचि सुखिायक खरोखरच हवहेवसेे वाटॉत असेल आचि त्याला त्या्या चम्र ाचे आस्स्तत्व सुध्िा 
जवळजवळ चततकेच हवहेवसेे वाटॉत असेल, तर ह्यावरून असे स्पष्ट होते की सुखी मनुष्ट्याला हवीहवीशी 
वाटॉिारी चम्र  ही एक गोष्ट आहे, आचि जी गोष्ट त्याला हवीहवीशी वाटॉते ती त्या्याजवळ असायलाच 
हवी, नाहीतर ह्या बाबतीत तो अपूिस राचहल. म्हिून आपले अनुमान असे आहे की सुखी मनुष्ट्याला स गुिी 
चम्र ाचंी आवश्यकता असते. 

 
☐ ☐ ☐ 
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प्रकिि दहािे 
 

मनुष्ट्याने वकिी जिांशी मैत्री ठेििे आियक असिे? 
 

एखाद्या वमत्रां्या संख्येला मयादा असिे आियक आहे का? हा प्रन ॲविस्टॉटलने ह्या 
प्रकििामदये विचािांि घेिलेला आहे. त्या बाबिीि काही प्रमािाि मयादा असायलाच हिी असे 
ॲविस्टॉटलला िाटिे. फायद्यासाठी ककिा सुखासाठी जोडल्या जािाऱ्या वमत्रांची संख्या आपल्या 
सोयीप्रमािे मयावदि होि असिे. खऱ्या अथाने असिाऱ्या वमत्रत्िामधील एखाद्या्या वमत्रांची संख्या ही 
मयावदि होिे कािि त्याला अनेकांबद्दल िशा प्रकािचे सिभश्रेठ क पे्रम िाटिे अशक्य असिे आवि 
एकाचिेळी अनेकांशी िशा प्रकािचा संबंध ठेििे कवठि असिे. िेंिहा एकंदिीि पाहू जािा प्रत्येका्या 
वमत्रांना मयादा ही असिेच. 

  
तंव्हा आपिास शक्य असेल तेवढ्या चम्र ाशंी आपि मद्र ी करिे आवश्यक आहे का? वकवा 

आिराचत्याचवशषयी जशी एक चागंली म्हि अस्स्तत्वात आहे– “एखा्य ाजवळ पाहुण्याचंी रागंही 
लागायला नको वकवा अचजबात पाहुिे नाहीत असेही व्हायला नको.” [Hesiod, Work & Days 715.]  

 
म्हिून चम्र भावा्या बाबतीत सुध्िा बहुधा हेच तत्व लागू पडत असाव.े म्हिजे चम्र ाचशवाय राहू 

नये तसेच अचतरेकी प्रमािात चम्र ही असू नयेत. ज्या चम्र ाचंी त्यां् या उपयुक्ततेसाठी आपि चनवड करतो 
त्या चम्र ां् या बाबतीत हा चनयम चनचितच लागू पडतो; कारि बहुसंख्या मािसां् या सेवेची परतिेड करिे 
िारच ्र ासिायक असते, आचि तेव्हढे आपिास आयुष्ट्यही नसते. आपल्या स्वतः्या जीवनातंील गरजा 
भागचवण्यास पुरेशा असिाऱ्या चम्र ापेंक्ा जास्त प्रमािात चम्र  असिे, अनावश्यक आहे आचि चागंले जीवन 
जगण्यास तो एक प्रकारचा अडथळाही आहे; म्हिून असे अनावश्यक प्रमािात चम्र  नसिे हे एका अथी 
चागंलेच असते. आपल्या आहारामध्ये कमी प्रमािात गोड पिाथस असिे जसे पुरूसे असते, तसे सुखिायक 
चम्र  सुध्िा जेवढे कमी असतील तेव्हढे बरे असते. परंतु िुसरा एक गौि प्रश्न उपस्स्थत झालेला आहे. 
आपिास जेव्हढे शक्य असेल तेव्हढ्या स गुिी चम्र ाशंी आपि मद्र ी करावी का? वकवा राष्ट्रातील 
लोकसंख्येला जशी मयनिा असते तशी मयनिा आपल्या चम्र पचरवाराला असायला हवी का? िहा लोक 
चमळून काही एक शहर चनमनि होिार नाही, तसेच लाखभर लोक असले तरी ते शहर म्हिून राहिार 
नाही. तरीसुध्िा त्या नागचरकाचंी योग्य संख्या एकाच चनचित संख्येने ठरचवता येऊ शकिारा नाही, परंतु 
काही चववचक्त मयनिां् या िरम्यान ती संख्या असू शकेल. म्हिून मनुष्ट्या्या चम्र ाचंी संख्या सुध्िा मयनचित 
असिे आवश्यक आहे, आचि बहुधा ज्या चम्र ाबंरोबर त्याला चनकटॉ पचरचय करिे शक्य आहे त्या चम्र ाचंी 
ही संख्या सवनत मोठी असायला हवी; कारि आपि अगोिर पाचहल्याप्रमािे एक्र  जीवन जगिे हे 
चम्र भावाचे प्रमुख लक्ि आहे, परंतु बहुसंख्य लोकाबंरोबर साहचयनचे संबंध जोडिे आचि त्यां् या 
सुखिुःखामंध्ये सहभागी होिे कुिालाही शक्य नाही. चशवाय एका मनुष्ट्याचे चम्र  हे िुसऱ्याचेंही चम्र  
असायला हवेत, तरच त्या सवांना एकमेकां् या सहवासांत सुखी कुटंुॉबाप्रमािे वेळ घालचवता येईल. परंतु 
बहुसंख्या लोकानंा त्या सवांशी मद्र ी करिे िारच कचठि आहे. चशवाय मनुष्ट्याला अनेक लोकां् या 
सुखिुःखामध्ये चनकटॉतेने सहभागी होिे अत्यंत कचठि आहे; कारि त्याला एका्या आनंिात सहभागी 
होण्यासाठी आचि िुसऱ्याला िुःखामध्ये सहभागी होण्यासाठी एकाच वळेी आमं्र ि येिे शक्य आहे. 
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म्हिून आपिास शक्य आहे म्हिून वाटेॉल तेवढे चम्र  चमळचवण्याचा प्रयत्न न करिे हाच एक योग्य 
चनयम आहे, परंतु एकमेकाशंी जवळीक चनमनि होऊन एकमेकाचें साहचयस उपभोगता येण्याइतकीच 
आपल्या चम्र ाचंी संख्या मयनचित असावी. आचि खरोखरच चनरचनराळ्या लोकांशी पे्रमाचे नाते जोडिे जसे 
अशक्य असते, तसेच बहुसंख्य लोकाशंी चम्र त्वाचे संबंध जोडिे सुध्िा अशक्य असते. पे्रम म्हिजे परमोच्च 
प्रमािात असिारी मद्र ी, आचि ती मद्र ी एकाच व्यस्क्तबरोबर असायला हवी. म्हिून चजवलग मद्र ी सुध्िा ं 
िारच थोड्या लोकाबंरोबर असिे शक्य असते. 

 
आपल्या अनुमानामंधील खरेपिा हा जीवनातंील प्रत्यक् अनुभवाने चसध्ि होतांना चिसतो. चजवलग 

चम्र ां् या चम्र भावामध्ये िारच थोड्या लोकानंा समावशे असतो, आचि कचवतामंध्ये व्यक्त केलेल्या 
जगप्रचसध्ि उिाहरिामंध्ये तर िक्त िोघामंध्येच मद्र ी झालेली आढळते. [उिा. ॲचकचलस आचि पॅरोक्लस, ॲचरस्स्टॉस 

आचि पायलेड्स, चथचसअम आचि चपरीथस ह्या जोड.] ज्या मािसाचे अनेक चम्र  असतात आचि प्रत्येकाबरोबर तो िाटॉ 
सलगीचे नाते जोडण्याचा प्रयत्न करतो तो मनुष्ट्य प्रत्यक्ानंा कुिाचाही चम्र  नसतो, असे समजले जाते 
(अथनत् राजनदचतक मद्र ी्या नात्याने सहनागचरकाबंरोबरचे त्याचे संबधं लक्ात घेतले तर तो एक अपवाि 
होईल.) असा मनुष्ट्य िुसऱ्याचंी मजी संपािन करिारा वकवा खुशामत्या असतो. आता खरोखरच एखािा 
मनुष्ट्य अनेक सहनागचरकाचंा चम्र  असू शकेल आचि तरीसुध्िा तो खुशामत्या नसून सगुिाचंा पुतळा असू 
शकेल. परंतु ज्या मािसावंर आपि केवळ त्यां् या सस््छलतेसाठी पे्रम करतो आचि ते पे्रम केवळ त्यां् या 
स्वतःकचरताच करतो, अशा अनेक मािसाशंी आपिास मद्र ी करिे शक्य नसते अशा प्रकारचे चम्र  जरी 
थोडे चमळाले तरी आपिासं समाधान वाटॉले पाचहजे. 

 
☐ ☐ ☐ 



 

विषयानुक्रमविका 

प्रकिि अकिािे 
 

वमत्रांची जास्ि आियकिा भिभिाटी्या काळाि भासिे का विपवत्तकाळांि भासिे? 
 

वमत्रांची सिेि जास्ि आियकिा भिभिाटी्या काळाि भासिे, का विपवत्तकाळाि भासिे, ह्या 
प्रनाचे उत्ति देिाना विपवत्तकाळामदये मैत्रीची वनिांि आियकिा असिे आवि भिभिाटी्या काळािील 
मैत्री ही अत्युत्तम असिे असे ॲविस्टॉटलला यहिाियाचे आहे.  

 
परंतु आपिास चम्र ाचंी जास्त आवश्यकता भरभराटॉी्या काळात भासते का चवपचत्तकाळात 

भासते? वास्तचवकतः िोन्ही काळामंध्ये चम्र  चमळचवण्याचा प्रयत्न करत असतो. िुिैवी मािसानंा मितीची 
आवश्यकता असते; संपनिध मािसानंा साहचयनची आचि त्यां् या औिायनचा स्वीकार करिाऱ्या लोकाचंी 
आवश्यकता असते, कारि त्यानंा परोपकार आचरिात आिण्याची इ्छा असते. ह्याप्रमािे 
चवपचत्तकाळामध्ये मदच्र ची जास्त आवश्यकता असते, म्हिून त्या काळामध्ये आपिास उपयोगी पडिाऱ्या 
चम्र ाचंी जास्त गरज असते. परंतु भरभराटॉी्या काळामध्ये मद्र ी ही उिात्त असते, म्हिून संपनिध मािसे 
सुध्िा स गुिी मािसाशंीच मद्र ी जोडण्याचा प्रयत्न करतात, कारि परोपकार करण्यास आचि साहचयस 
जोडण्यास कुठलाही मनुष्ट्य अशीच मािसे पसंत करेल. 

 
भरभरीटॉी्या काळात आचि चवपचत्तकाळामध्ये चम्र ाचें केवळ साचनिधध्य सुध्िा सुखिायक वाटॉते.  

चम्र ां् या सहानुभचूतमुळे िुःख हलके होते. म्हिून एखािा मनुष्ट्य असा प्रश्न चवचाुव शकेल की चम्र  हे 
प्रत्यक्ात िुःखाचे ओझे वाटूॉन घेण्यात सहभागी होतात, का त्याचंा केवळ सहवास लाभल्या्या 
समाधानामुळे आचि त्याचंी सहानुभतुी लाभल्या्या जािीवमुेळे िुःख हलके होते? तंव्हा चम्र भावा्या 
सातं्वन करण्या्या क्मतेचे खरे स्पष्टीकरि करिारे कारि हेच आहे का िुसरे आहे ह्याची चचन येथे 
करण्याची काही आवश्यकता नाही; परंतु काही झाले तरी आपि जसे म्हटॉलेले आहे तसेच प्रत्यक्ांत 
घडतानंा आढळते. 

 
तरीसुध्िा चम्र ां् या सहवासामुळे जे सुख लाभते, ते संचमश्र स्वुवपाचे असते. चम्र ाचें केवळ िशसन 

हेच मुळी सुखिायक असते. –चवशषेतः िुिैवा्या वेळीतर ते सुखिायक असेतच, चशवाय िुःख हलके 
करण्यासाठी सुध्िा ते िारच साहाय्याचे ठरते; कारि आपला चम्र  हा जर का हुषार असेल तर तो केवळ 
नजरेने आचि शध िानंी आपले िुःख हलके कुव शकेल, कारि त्याला आपला स्वभाव माचहत असतो आचि 
कुठल्या गोष्टीमुळे आपिास सुख आचि िुःख होते हेही चागंले ठाऊक असते. परंतु अन्यपक्ी आपल्या 
स्वतः्या िुिैवाने िुसऱ्याला िुःख भोगायला लागलेले आपिास पाहायला लागिे हे िुःखिायक असते, 
कारि आपल्या चम्र ां् या िुःखाचे कारि आपि स्वतः होण्यास प्रत्येकजन नाराज असतो. म्हिून खरा 
उमिा पुुवष स्वतः्या िुःखामध्ये आपल्या चम्र ानंा सहभागी करण्यास कचरत असतो. आचि मनुष्ट्य हा 
अचतशयच चनलसज्ज असल्याचशवाय सहसा तो आपले िुःख िुसऱ्यानंा भोगावयास लाविार नाही, आचि 
सामान्यतः तो इतरानंा आपल्या बरोबर शोक करण्यासही लाविार नाही, कारि तो स्वतःच मुळी शोक 
करत नसतो. परंतु कमजोर चस्त्रयानंा आचि बायकी पुुवषानंा, त्यां् यासाठी जी मािसे िुःख करतात, ती 
मािसे आवडतात, आचि त्यां् यावर ते खरे चम्र  आचि सहानुभचवक म्हिून पे्रम करतात. तथाचप प्रत्येक 
बाबतीत आपि थोर स्वभावा्या मनुष्ट्याचे एक आिशस म्हिून अनुसरि केले पाचहजे. 

 



 

विषयानुक्रमविका 

भरभराटॉी्या काळात चम्र ा्या सहवास लाभल्याने आपला िुरसतीचा काळ मजेत जातो, आचि 
आपल्या संपनिधतेमुळे आपल्या चम्र ाना झालेल्या आनंिाची सुध्िा आपिास सुखि जािीव होत असते. 

 
म्हिून आपल्या संपनिधतेमध्ये सहभागी होण्यासाठी आपि आपल्य चम्र ानंा आमं्र ि िेण्यास नेहमी 

उत्सुक असले पाचहजे (कारि परोपकार ही एक थोर पे्ररिा आहे) परंतु आपल्या िुिैवा्या काळात 
सहभागी होण्यासाठी त्यानंा बोलचवण्यास मा्र  आपि नाराज असले पाचहजे असे म्हिता येईल (कारि 
आपिासं शक्य असेल तेव्हढ्या कमी प्रमािात आले िुःख आपि िुसऱ्यानंा िेण्याचा प्रयत्न केला पाचहजे. 
म्हिून एक म्हि अस्स्तत्वात आहेच “माझे स्वतःचे िुिैव आहे तेव्हढे पुरेसे आहे”) आपल्या चम्र ानंा 
आपल्या मितीला बोलचवतानंा एक गोष्ट ध्यानात ठेविे आवश्यक आहे, ती म्हिजे आपल्या चम्र ानंा जास्त 
्र ास न होता आपल्याला त्यां् यापासून खूप मोठी मित चमळण्याची शक्यता असते त्याचवळेी आपि त्यानंा 
आपल्या मितीला बोलाचवले पाचहजे. 

 
ह्याउलटॉ आपले चम्र  िुिैवा्या कचाट्यातं सापडले असताना आपि आमं्र ि नसतांना सुध्िा 

आपिहून आचि कसलेही आढेवढेे न घेता त्यां् या मितीला धावनू गेले पाचहजे. (कारि आपल्या चम्र ा्या 
मितीला धावनू जािे हे िुसऱ्या चम्र ाचे कतसव्यच असते; आचि चवशषेतः त्याला गरज असाताना 
त्या्याकडून बोलाचविे आलेले नसतानाही आपिहून त्याला मित करिे हे जास्त थोरपिाचे आचि 
िोघानंाही सुखिायक असते) चम्र ा्या भरभराटॉी्या काळात सुध्िा त्या्या मितीला आपिास गेलेच 
पाचहजे (कारि भरभराटॉी्या काळात सुध्िा चम्र ा्या सहकायनची आवश्यकता असते). परंतु आपि 
गेल्यामुळे आपलाच जर का िायिा होिार असेल तर मा्र , आपि स्वतःला सावरले पाचहजे (कारि 
एखा्य ा औिायनमुळे स्वतःचा िायिा कुवन घेण्यास उत्सूक असिे हे थोरपिाचे लक्ि नव्हे). परंतु 
त्यां् यापासून होिाऱ्या मितीला आपि वारंवार नाकाुवन आपि उध्िटॉपिे वागिारा नाही ह्याची काळजी 
आपिास वारंवार घ्यायला हवी, कारि अशी गोष्ट कधी कधी घडत असते. 

 
तेव्हा ं आपले अनुमान असे आहे की, चम्र ाचंा सहवास हा सवस प्रकार्या पचरस्स्थतीमध्ये 

इस््छण्याजेगा असतो. 
 

☐ ☐ ☐ 
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प्रकिि बािािे 
 

एकत्र जीिन जगिे हा वमत्रभािाचा आियक गुि आहे? 
 

िेिहां वमत्रभािामधील सिोत्कृटी  यहिजे पिस्पिसहिास! ह्यामुळे जीिनांिील प्रयत्नांना एक 
प्रकािचा स्पटी पिा प्राप्ि होिो. आवि सद गुिी मािसे जेिहां एकमेकां्या सहिासांि येऊन एकमेकांशी 
वमत्रत्िाचे संबंध जोडिाि िेिहां िे एकमेकांचे वहि िृध्ददंगि आवि बळकट किि असिाि. िेिहां हे छोटेसे 
प्रकिि “मैत्रीचे मूल्य आवि सामथ्यभ” ह्या विषयाला िावहलेले आहे.  

 
चप्रयकराला आपल्या पे्रचमकेकडे टॉक लावनू पाहण्यात सवो्य आनंि होत असतो, आचि आपल्या 

इतर इंचद्रयापेंक्ी चक्वुरचद्रयाची (sense of sight) तृप्ती करिे तो जास्त पसंत करतो, कारि हे इंचद्रय 
त्या्या पे्रमाचे प्रमुख अचधष्ठान आचि उत्पचत्तस्थान असते. म्हिून अशाच चरतीने चम्र ानंा लाभिारा 
एकमेकाचंा सहवास ही सवनत जास्त इस््छण्याजोगी गोष्ट असते. (असे आपिांस म्हिता येिार नाही 
का?) कारि (१) मद्र ी ही आवश्यक चरतीने एक प्रकारची सहभाचगता (partnership) असते. (२) 
मनुष्ट्याचे स्वतःशी जसे संबंध असतात तसेच संबंध त्या्या स्वतः्या चम्र ाशंी असतात [पहा प्रकरि ४ थे आचि 

प्रकरि ९ वे.] परंतु स्वतः्या अस्स्तत्वाची त्याला असिारी जािीव ही चहतकारक असते, म्हिून त्या्या 
चम्र ा्या अस्स्तत्वाची त्याला असिारी जािीव ही सुध्िा चहतकारक असते. आचि ही जािीव चम्र ां् या 
परस्परसंबंधामध्ये जास्त सक्रीय होते. म्हिून चम्र ानंा स्वाभाचवकतः एकमेकाचंा सहवास हवाहवासा वाटॉत 
असतो. आचि (३) मनुष्ट्या्या जीवनातंील ज्या उ्य ोगाकुळे त्याचे कृताथस होते वकवा ज्यामुळे त्याला जीवन 
जगावसेे वाटॉते – मग तो कुठलाही उ्य ोग वकवा व्यवसाय असो – त्या उ्य ोगामध्ये त्या्या चम्र ानंी 
सहभागी व्हाव ेअशी त्याची इ्छा असते. म्हिून काही चम्र  एक्र  चपतात वकवा एक्र  िाशानंी खेळतानंा 
आढळतात. तर इतर काहंी चम्र  एक्र  व्यायामाचे खेळ खेळतात वकवा एक्र  चशकारीला जातात वकवा 
एकमेकां् या सहवासामध्ये तत्वज्ञानाचा अयायास करतात. आचि प्रत्येक जि त्या व्यवसायामध्ये – तो 
व्यवसाय त्याला जीवनातंील सवस गोष्टीपेक्ा जास्त चप्रय असतो – एकमेकां् या सहवासात आपला वेळ खचस 
करत असतो; कारि आपल्या चम्र ां् या सहवासात जीवन जगण्याची त्याची इ्छा असल्याने चजतक्या 
चागंल्या चरतीने त्यानंा ह्या व्यवसायामध्ये आपल्या चम्र ाबंरोबर सहभागी होिे शक्य असते आचि चजतक्या 
चागंल्या चरतीने तो व्यवसाय अनुसरता येिे शक्य असते, चततक्या चागंल्या चरतीने ते आपापल्या परीने 
प्रयत्न करत असतात. 

 
ह्याप्रमािे कचनष्ठ प्रती्या वकवा िुगुसिी लोकाचंी मद्र ी खरोखरच वाईटॉ असते; कारि (आपल्या 

चचंल स्वभावामुळे) ते नेहमी कचनष्ठ प्रती्या उ्य ोगामध्ये एक्र  भाग घेताना आढळतात आचि त्यामुळे 
चिवसंचिवस एकमेकासंारखे होऊन ते अत्यंत वाईटॉ चाचरत्र्याचे होतात. परंतु स गुिी मािसाचंी मद्र ी ही 
चहतकारक असते आचि त्यां् या परस्पर सहवासामुळे ती वृध्विगत होत असते; आचि त्यानंी आपली मद्र ी 
प्रत्यक् व्यवहारात आिल्यामुळे आचि त्यानंी एकमेकातंील िोष िुुवस्त केल्यामुळे प्रत्यक्ात ते अचधक 
चागंले होताना चिसतात. कारि आपल्या चम्र ाजवळ असिारे कौतुकास्पि गुि आपल्या जवळ असावते 
म्हिून ते गुि चमळचवण्याचा प्रत्येक जि प्रयत्न करत असतो. – ह्याप्रमािे एक जगप्रचसध्ि म्हि आहे. 
“थोर मािसाकंडूनच थोर कृत्ये चशकता येतात”. 
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आता चम्र भावाब्दलल केलेली एव्हढी चचन पुरेशी आहे. आता आपिास सुखाचवषयी चचन करिे 
आवश्यक आहे. 

 
☐ ☐ ☐ 
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पुस्िक दहािे 
 

सुख आवि सौख्य 
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प्रस्िाविक    
  
‘सुख क’ ह्या ववषयाला आपले शवेटॉचे पुस्तक अपणर् करण्यांत ॲवरस्टॉटटॉलच्या ड ळ्यासम र द न 

उवद्दष्टे आहेत. एक म्हर्जे सुख काववषयी प्ल टॉ  आवर् इतर तत्वज्ाचंी वगेवगेळी मते जेवहा चुकीची वाटॉतात 
तेवहा ंत्या मताचें परीक्षर् आवर् खं कडर् कररे्, आवर् दुसरे म्हर्जे सद गुर् आवर् मानवी सौख्याच्या संबधंात 
सुख काचे वनवित स्थान क र्ते ते दशणववरे्. सुरुवाचे स्वरूप आवर् मूल्य ह्याववषयीच्या ख क या संकल्पानानंी 
आवर् चुकीच्या अंदाजानंी त्याच्या रेय त्याचंा गैरसमज ह ण्याच्या ध क्याची पवा न करता आता ॲवरस्टॉटटॉल 
वनभणयपरे् आपली मते माडूं शकत . ॲवरस्टॉटटॉलने नैवतक वसध्दता आवर् सवयीचें वनयंत्रर् हाच सौख्याकडे 
जार्ारा एकमेव मागण ह्यावर भर वदलेला आहे. म्हर्ून आता अभ्यासकाला सागंरे् आवश्यक आहे की सुख क 
(म्हर्जे असे सुख क की ्या सुख काची य ग्यता ओळख कण्यास आवर् मजा चाख कण्यास आपला अभ्यासक नैवतक 
वळर्ामुळे लाचक झालेला आहे) हें त्याच्या प्रयत्नाचंा म बदला म्हर्ून आवर् सौख्याकडे प ह चण्यसाठी 
ज  एकमेव मागण त्याने पत्करला आहे त्या सौख्याचा अनुबधं म्हर्ून अवभपे्रत आहे. 

 
ॲवरस्टॉटटॉल असें दशणववत  की सुख क हें काही वाईटॉ नसते; कारर् ्या आधारे सुख काचा वाईटॉ ग ष्ट 

असा ववचार केला जात , ते बीभात्स, शारीवरक प्रकारचे सुख क असते आवर् मानवी स्वभावाच्या प्रबल 
भागाच्या म्हर्जे बुस्ध्दच्या ववशुध्द आनंदाला कधीही वाईटॉ म्हर्ता येरे् शक्य नाही. अन्यपक्षी इतर 
यस्क्तवादाद्वारे ॲवरस्टॉटटॉल असेंही वसध्द करत  की, सुख क हें जरी वहतकारक असले तरीसुध्दा ते वनःरेयेयस् 
नाही.  

 
सौख्य आवर् सुख क ह्यामधील नाते थ डक्यांत पुढील शबदातं वयक्त करता येऊ शकेल :– सौख्य ही 

एक वचच्छास्क्त (energy) आहे आवर् प्रत्येक वचच्छास्क्त ही वतच्याशी संबवंधत असर्ाहेया वववशष्ट सुख कामुळे 
पवरपूर्ण आवर् वनदोष ह ते. परंतु सुख कामुळे वचच्छास्क्तला जारी पवरपूर्णत्व प्राप्त ह त असले आवर् म्हर्ून 
सुख क हा सौख्याचा जरी अनुबंध सुख क ही सावंदेवनक ककवा बौध्वदक मनःशस्क्तची विया नसते. 

 
‘आता’ सवणरेयेष्ठ मानवी सौख्य वमळववण्याचा प्रयत्न बौस्ध्दक कचतनानेच करायला हवा, आवर् त्या 

सौख्याशी सवणरेयेष्ठ प्रकारचे सुख क अववय जनीय वरतीने संय वजत असते’ ह्या अनुमानावर ॲवरस्टॉटटॉल कसा 
येत  हे आपर्ास ह्या सुख काच्या केलेल्या वयाख्येवरुन वदसून येते. आवर् ह्या अनुमानावर त  अगदी ख कात्रीच्या 
आवर् वयावहावरक मागाने येत .  

 
मनुष्याचे वदवय आवर् ववशुध्द स्वरुप म्हर्जे बौस्ध्दक स्वरुप स्वतंत्रपरे् आवर् कुठल्याही  

अडथळ्यावशवाय चैतन्यवान ह ण्यासाठी त्याचे नैवतक स्वरुप सवणरेयेष्ठ अवस्थेमध्ये आर्ायला हव.े आवर् 
असें जेवहा ह ते तेवहा मानवी बुस्ध्द आपली शस्क्त प्रत्यक्ष कृतीत आर्ण्यास समथण असते म्हर्जे ती 
कचतनाची विया करण्यास समथण असते. आतां सौख्य ही सवात पवरपूर्ण अशा सदगुर्ानुंसार असलेली 
वचच्छास्क्त असते असे मानले गेलेले आहे. आवर् हा सद गुर् मानवाच्या सवणरेयेष्ठ मनःशस्क्तचा सदगुर् 
म्हर्जे बौस्ध्दक सद गुर् असला पावहजे. परंतु प्रत्येक वचच्छास्क्त ही वतच्या स्वतःच्या वववशष्ट सुख कामुळे 
पवरपूर्णत्व पावते. म्हर्ून सवात पवरपूर्ण असलेल्या मानवी वचच्छास्क्तबर बर सवणरेयेष्ठ सुख क असले पावहजे . 

☐ ☐ ☐ 



 

विषयानुक्रमविका 

प्रकिि पवहले 
 

सुखाविषयीचे दोन वििोधी दृटी ीकोन 
 

ह्या प्रकििामदये नीविशास्त्रा्या कुठल्याही उपपत्तीमदये सुखाला प्राप्ि होिािे महत्त्ि स्पटी  केलेले 
आहे . 

 
ह्यानंतरचे आपले पुढील कतसव्य म्हिजे सुखचवषयी चववचेन करि! कारि सुख हे चवशषेतः मानवी 

स्वभावाला अनुकूल असते असे सवससाधारितः म्हटॉले जाते. म्हिून तुवि मुलानंा सरळ मागनवर 
आिण्यासाठी त्यानंा चिल्या जािाऱ्या चशक्िामध्यं सुखाचा आचि िुःखाचा आचि साधन म्हिून वापर केला 
जातो. चशवाय स गुिी चाचरत्र्याची घडि तयार होण्यामध्ये योग्य गोष्टीचवषयीची आवड आचि नावड, हा 
िार मह्वाचा मूलघटॉक असतो असं समजले जाते. कारि सुखे आचि िु:खे ही शवेटॉपयंत आपल्या 
जीवनामध्ये येत राहातात आचि आपल्या स्छीलतेवर आचि सौख्यावर त्याचंा िार मोठा प्रभाव पडत 
असतो; कारि मािसं ही बहुधा जे सुखकारक असते त्याचीच चनवड करतात आचि जं िुःखिायक असते 
त्याची टॉाळाटॉाळ करत असतात. 

 
म्हिून एवढ्या मह्वाचंा चवषय चवशषेतः ह्या चवषयासंबंधी अनेक वगेवगेळी मते असतानंा वगळिं 

चतककेसे योग्य नाही. कांही मािसे असं चवधान करतात कीं सुख हं चहतकारि असते. ह्याउलटॉ इतर 
काहंी मािसं असे प्रचतपािन करतात कीं सुख हं अगिी वाईटॉ असते :– काहंी जि किाचचत तशी त्याचंी 
खा्र ी झाल्यामुळे म्हित असतील, परंतु इतरानंा असे वाटॉते की सुख हं जरी वाईटॉ नसले तरी सुखाला 
वाईटॉ म्हटॉल्याने मािसां् या नदचतक जीवनावर चागंला पचरिाम घडून येतो, कारि ते असं म्हितात की 
बहुतेक मािसाचंा कल सुख चमळचवण्याकडेच असतो आचि ती मािसे त्या सुखाचे गुलाम बनुन गेलेली 
असतात म्हिून त्यानंा योग्य मध्यावस्थेकडे आिाण्यासाठी चवुवध्ि चिशकेडे खेचत न्यायला हव.े 

  
तथाचप हा दृष्टीकोन चुकीचा असावा असे मला वाटॉते. भावना आचि कृत्यां् या बाबतीत प्रत्यक् 

कृचतपेक्ा ंशध ि हे कमी चनियकारक (Convincing) असतात. म्हिून जेव्हा आपल्या चसध्िानताचें प्रत्यक् 
वस्तुस्स्थतीने खंडन केले जाते, तेव्हा त्याचवषयी आपल्या मनात चतरस्कार उत्पनिध होतो, आचि त्यामुळे 
खऱ्या वस्तुस्स्थतीचवषयीसुध्िा अचवश्वास चनमनि होतो. तेव्हा जो मनुष्ट्य सुखाला िोषास्पि ठरचवत असतो, 
तो मनुष्ट्यसुध्िा कधीतरी सुखाची अपेक्ा करतांना चिसून येतो, त्याचे सुखाकडे वळिे असे िशसचवते की, 
‘सवस सुख हे इस््छण्याजोगे असते’ ह्यावर त्याचा खरोखरच चवश्वास असला पाचहजे; कारि बहुतेक 
सामान्य मािसानंा तारतम्य पाहून भेि ओळखता ं येत नांही म्हिून खरे चसध्िान्त हे आचरिासाठी आचि 
शास्त्रासंाठी अत्यंत बहुमोल असतात असं चिसते. त्या चसध्िान्ताचंा वस्तुस्स्थतीशी व्यवस्स्थत मेळ बसत 
असल्यामुळे, ते चनचितपिे खा्र ीिायक ठरतात. आचि म्हिून ते चसध्िान्त ज्यांना समजतात त्यां् या 
जीवन त्यानुसार अनुसरलं जाव ेम्हिून ते त्यानंा उते्तजन िेत असतात. आता प्रास्ताचवक म्हिून एवढे पुरेसे 
आहे. आता ंआपि सुखाचवषयी जे काहंी चसध्िान्त पुढे आलेले आहेत, त्या चसध्िान्ताचें पचरक्ि कुंवया. 

☐ ☐ ☐ 



 

विषयानुक्रमविका 

प्रकिि दुसिे 
 

सुख, हें श्रेयित्ि (the Good) असिे हा युडोक्ससने माडंलेला वसददान्ि. 
 

युडोक्ससचे युध्क्ििाद आवि त्यांचे केलेले खंडि! 
 
सुख हं श्रेयतत्व असते असं चवधान युडोक्ससने केलेले होते. त्याची कारिे पुढीलप्रमािे आहेत 

त्याला असं आढळून आले की, सवस प्रािी मग ते सुबुध्ि प्रािी असोत वकवा बुस्ध्िहीन प्रािी असोत, 
सारख्याच चरतीने सुख चमळचवण्याचा प्रयत्न करत असतात. परंतु त्याने असं चवधान केले, की सवस बाबतीत 
जे इस््छण्याजोगे असते तं चागंले असते आचि जं सवांत जास्त इस््छण्याजोगे असतं तं उत्कृष्टं असते. 
म्हिून वस्तुतः एकाच गोष्टीकडे जेव्हा ं सवसप्रािी० आक्षत झालेले असतात, तेव्हा ं ती गोष्ट सवांसाठी 
चनःश्रेयस् असते. (कारि प्रत्येक प्रािी ज्याप्रमािे स्वतःचे योग्य अनिध चमळचवत असतो, त्याप्रमािे तो स्वतःचे 
चवचशष्ट चहतसुध्िा साधून घेत असतो) परंतु जे सवांसाठी चहतकारक असते आचि जं चमळचवण्याचा सवसजि 
प्रयत्न करत असताता ते श्रेयत्व असते. 

 
युडोक्सस्या चवधानानंा मान्यता चमळाली ती केवळ त्या्या सवोत्कृष्ठ चाचरत्र्यामुळे! त्या 

चवधानां् या गुििोषामुंळं नव्हे. युडोक्ससची असामान्य संयमी पुुवष अशी ख्याती होती. म्हिून लोकानंा 
असे वाटॉले की, केवळ सुखाब्दलल त्याला पे्रम आहे म्हिून तो असा दृचष्टकोन माडंत नाहंी तर त्याचा हा 
दृष्टीकोन खरोखरच सत्य असला पाचहजे. 

 
त्याने असंही चवधान केले होते, सुखाचा चागुंलपिा हा सुखा्या चवुवध्िची बाजू चवचारात घेतली 

असतानंासुध्िा चततकाच स्पष्ट होतो. िुःख ही एक अशी गोष्ट आहे ही सवसजि चतची स्वाभाचवकतःच 
टॉाळाटॉाळ करत असताता म्हिून िुःखा्या चवुवध्िची गोष्ट ही स्वाभाचवकतः इस््छण्याजोगी असली 
पाचहजे. 

 
चशवाय त्याने असंसुध्िा चवधान केले होते की, सवनत जास्त इस््छण्याजोगी जी गोष्ट असते चतची 

चनवड आपि िुसऱ्या एखा्य ा गोष्टीला लागिारे साधन म्हिून करत नांही तर ती चनवड आपि केवळ त्या 
गोष्टीकचरताचं करत असतो. आचि सुख ही अशा प्रकारची गोष्ट असते :– आपि कुठल्याही मनुष्ट्याला, तो 
सुख चमळचवण्याचा प्रयत्न का ंकरतो असं कधी चवचारत नाहंी, कारि आपि असे गृचहत धरत असतो की, 
सुख हं स्वयमेवचरत्या इस््छण्याजोगे असते. 

  
त्याने असंही म्हटॉले होते की, कुठल्याही चहतकारक गोष्टीमध्ये उिा. न्याय वकवा संयमी 

आचरिामध्ये, सुखाची भर घातली असता ं ती चहतकारक गोष्ट जास्त इस््छण्याजोगी होते, परंतु केवळ 
श्रेयत्वामुळंच श्रेयतत्वाची वाढ होत असते. 

 
आता ह्या शवेटॉ्या युस्क्तवािामुळे िक्त असं चसध्ि होतं की, सुख ही एक चहतकारक गोष्ट असते, 

परंतु सुख हे िुसऱ्या कुठल्याही चहतकारक गोष्टीपेक्ा जास्त चागंले असते, असं तो युस्क्तवाि चसध्ि 
करतानंा चिसत नाहंी; कारि प्रत्येक चहतकारक गोष्ट ही जेव्हा ंिुसऱ्या चहतकारक गोष्टीबरोबर चमळचवली 
जाते तेव्हा ती केवळ स्वतःपेक्ा ं जास्त इस््छण्याजोगी ठरते. वस्तुतः सुख हं चनःश्रेयस् असते हं चवधान 



 

विषयानुक्रमविका 

खोडून टॉाकण्यासाठी प्लेटॉोने अशाच प्रकारचा युस्क्तवाि केलेला आहे. तो म्हितो की सुखिायक जीवन हं 
बुस्ध्ितत्वा्या अभावापेक्ा ं बुस्ध्ितत्वा्या संयोगाने जास्त इस््छण्याजोगे असते. आता सुखाचा संयोग 
िुसऱ्या एखा्य ा गोष्टीबरोबर केला असता ंतो जर का ंिक्त सुखापेक्ा ं जास्त चागंला असेल तर सुख हं 
चनःश्रेयस् असू शकत नाही; कारि चनःश्रेयस् हं त्यामध्ये िुसऱ्या कुठल्याही गोष्टीची भर घातली असतां 
जास्त इस््छण्याजोगे होत नाहंी, तसंच िुसऱ्या कुठल्याही गोष्टीमध्ये स्वयमेवचरत्या चहतकारक असिाऱ्या 
गोष्टीची भर घातली असता ं ती गोष्ट जर का ं जास्त इस््छण्याजोगी होत असेत तर गोष्ट चनःश्रेयस् होऊ 
शकत नाही. तेव्हा अशा स्वुवपाची [म्हिजे िुसरी एखािी गोष्ट त्यातं चमळचवल्यामुळे ज्या गोष्टीमध्ये अचतबात िरक पडत नाहंी ती 

गोष्ट.] कुठली गोष्ट आपिासं प्राप्त होण्याजोगी असते? कारि अशा स्वुवपा्या गोष्टी्याच आपि शोधात 
आहोत. 

 
अन्यपक्ी जी मािसं [म्हिजे स्प्युचसक्स आचि अॅचरस्टॉटटॉल्या काळातील इतर अॅकॅ डॅचमचशअन्स.] युडोक्सस्या 

चवुवध्ि चवधान करतात, म्हिजे सवस प्रािी जं काहंी चहतकारक असते तेच चमळचवण्याचा प्रयत्न करतात हं 
चवधान जी मािसं मान्य करत नाहंीत ती मािसे खरोखरच चनरथसक बडबड करताहेत ह्यातं अचजबात शकंा 
नाहंी कारि ज्या गोष्टीला सवसजि चहतकारक समजतात तीच गोष्ट चहतकारक असते असं आपि 
चनियपूवसक म्हिू ंशकतो. आचि जो मनुष्ट्य समस्त मानवजाचत्या ठाम मतावर असलेला आपला चवश्वास 
नष्ट करतो त्या्याजवळ आपली खा्र ी पटॉचवण्याजोगे काहंीही सागंण्यासारखे असिं शक्य नांही. आता ं
केवळ बुस्ध्िहीन प्रािीच जर कां सुखिायक गोष्टी चमळचवण्याचा प्रयत्न करत असले, तर ह्या चवधानामध्ये 
काहंी तरी त्य आहे असं आपिास म्हिता येईल. परंतु बुस्ध्िमत्ता असिारी चववकेी मािसंसुध्िा जेव्हा.ं 
सुखा्या मागे लागत असतात. तेव्हा ं त्यां् या ह्या चवधानातं सत्यता कशी असंू शकेल? आचि जंगली 
जनावरानंासुध्िा त्यां् या नदस्गक मनःशक्तीपेक्ा ं श्रेष्ठ अशी उपजत प्रवृचत्त असते (जी त्यानंा स्वतःला 
अचचत ठरिारी अशी चहतकारक गोष्ट चमळचवण्याचा प्रयत्न करते.) 

 
तसंच सुखा्या चवुवध्ि बाजूने केलेल्या चवधानातं सुध्िा ंकाहंी त्य वाटॉत नाहंी. ते म्हितात िुःख 

हं जरी वाईटॉ असले तरी सुख हं चहतकारक असते असं त्यावुवन चसध्ि होत नाहंी कारि वाईटॉ गोष्टसुध्िा ं
वाईटॉ गोष्टी्या चवुवध्ि असंू शकते, तसंच जी गोष्ट चागंलीही नसते वकवा वाईटॉही नसते त्या गोष्टी्या 
चवुवध्िसुध्िा वाईटॉ गोष्ट असंू शकते. हं चवधान जरी समपसक असले तरीसुध्िा ंआपि माडंलेल्या मु्य ां् या 
संबधंात तं लागूं पडण्यासारखे नाहंी. सुख आचि िुःख ह्या िोन्ही गोष्टी जर का ंवाईटॉ असतील तर ह्या 
िोन्ही गोष्टी टॉाळिे आवश्यक आहे; आचि त्या जर का ंचागंल्याही नसतील वकवा वाईटॉही नसतील तर 
एकतर त्या िोन्ही गोष्टींना टॉाळायला हवं वकवा िोहोंपदकी कुठलीही गोष्ट टॉाळता ंकामां नये. परंतु वस्तुतः 
मािसे िुःखाची वाईटॉ गोष्ट म्हिून टॉाळाटॉाळ करतानंा चिसतात आचि चहतकारक गोष्ट म्हिून सुखाची 
चनवड करत असतात. वस्तुतः सुख आचि िुःख ह्यामधील चवरोध हा अशाच प्रकारचा आहे. 

 
☐ ☐ ☐ 
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प्रकिि विसिे 
 

सुख हें संपूिभिह िाईट असिें ह्याविषयीची चचा 
 

प्लेटोिादी विचाििंिांनी ‘सुख हें श्रेयित्ि नसिे’ हें वसदद किण्यासाठी केलेल्या इिि विधानांचे 
अविस्टॉटल अन्िेषि किि आहे. 

 
चशवाय सुख हा जरी चवशषे गुि नसला तरी त्यामुळे असं चसध्ि होत नाहंी की, सुख हं अचजबात 

चहतकारक नसते. सगुिी चक्रयाशीलता आचि सौख्य हे जरी चवशषे गुि नसले तरीसुध्िा त्या चहतकारक 
गोष्टी आहेत. 

  
चशवाय ते असा युस्क्तवाि करतात की, जं काहंी चहतकारक असते तं चनचित (definite) असते, 

परंतु सुख हे अचनचित असते कारि तं कमी जास्त प्रमािात होत असते. 
  
आता (१) मािसानंा जास्त वकवा कमी प्रमािातं सुख होत असतं, ह्या वस्तुस्स्थतीवुवन जर का ंते 

ह्या अनुमानावर आले असतील तर तोच युस्क्तवाि न्याय आचि इतर सगुिां् या बाबतीत लागूं पडेल. 
कारि हे स गुि आचरिातं आििारे लोक कमी वकवा जास्त सदृगुिी आहेत असे त्याबाबतीत स्पष्टपिं 
म्हिता ंयेईल. उिा. ‘अ’ हा ‘ब’ पेक्ा ंजास्त नीचतवंत आचि शूर असंू शकेल आचि तो ‘ब’ पेक्ा ंजास्त वकवा 
कमी प्रमािातं न्यायाने वकवा संयमाने बाजू शकेल. 

 
अन्यपक्ी (२) खु्दल सुखां् या स्वुवपावंुवन जरं का ंते ह्या अनुमानावर आले असतील, तर त्यां् या 

अनुमानासाठी त्यानंी योग्य आधार घेतलेला नाहंी असं मला म्हिजे भाग आहे. कारि सुखे ही िोन 
प्रकारची ‘शुध्ि आचि संचमश्र’ असतात हा त्याचंा दृष्टीकोन जर का ं आपि केला, तर िक्त संचमश्र 
स्वुवपा्या सुखालाच तं अचनचित म्हिू शकतील. 

 
(३) मग स्वास्थ हं जर का ं कमी जास्त प्रमािातं असूनसुध्िा चनचित असतं तर सुख हं 

स्वास््यासंारखे का ं असंू नये? स्वास््य चनमनि होण्यासाठी प्रत्येकामध्यं शारीचरक घटॉक सारख्याच 
प्रमािातं संयुक्त झालेले नसतात; तसंच एकाच मनुष्ट्यामध्यं ते घटॉक नेहमी एकाच प्रमािातं संयुक्त 
झालेले आढळून येत नाहीत. परंतु स्वतः्या गुिधमांचा नाश न होऊं िेता ंत्या घटॉकाचें प्रमाि कमीजास्त 
होत असते, त्यावुवनच आपि एखा्य ाची तध येत आता ंकमी वकवा जास्त चागंली आहे असं म्हिू शकतो 
आचि असंच सुखा्या बाबतीत असंू शकेल. 

  
चशवाय ते असं गृचहत धरतात कीं, चनःश्रेयस् हे पचरपूिस असते परंतु गचत (motion) वकवा 

जननप्रचक्रया ही अपूिस असते, आचि त्यानंतर ते असे चसध्ि करण्याचा प्रयत्न करतात की सुख ही गचत 
वकवा प्रचक्रया असते. परंतु येथे त्याचंी चूक झालेली आहे. 

 
(१) सुखाला गचत म्हिता ं येिे शक्य नाहंी, कारि प्रत्येक गचत ही आवश्यकचरतीने चनरपेक्तः 

(चवश्वाची गचत म्हिून) वकवा सापेक्तः शीघ्र वकवा मंि असते. परंतु सुख हं शीघ्रही नसते वकवा मंिही 
नसते. अथनत जसा आपिासं त्वचरत राग येऊ शकतो तसा आपिासं त्वचरत आनंिसुध्िा होऊ शकतो. 



 

विषयानुक्रमविका 

परंतु जशी आपली चाल वकवा वाढ इतरांपेक्ा जलिचरतीने होऊ शकते तसे आपिासं इतरापेंक्ा 
जलिचरतीने सुख होऊ शकत नांही, आता ंसुखावह अवस्थेमध्ये आपिासं वगेाने वकवा सावकाशीने जाता ं
येऊ शकते, परंतु त्या अवस्थेमध्ये आपिासं सुखकारक चक्रयाचशलतेचे अनुष्ठान म्हिजेच सुखाची भावना 
वगेाने होऊ शकत नाहंी,  

 
आचि (२) कुठल्या अथनने सुख ही जनन प्रचक्रया (process of generation ) असंू शकते? आता ं

कुठल्याही गोष्टीचं जनन हे िुसऱ्या कुठल्याही गोष्टीतून होते असं कुिालाही वाटॉिे शक्य नाहंी. परंतु त्या 
गोष्टी्या चवनाशा्या वळेी मा्र  जेथून त्या गोष्टीचे जनन झालेले असते तेथेच ती गोष्ट चमसळून जाते. आचि 
सुख हे जर का ंएखा्य ा गोष्टीचे जनन असेल तर िुःख हा त्या गोष्टीचा चवनाश आहे. 

 
तसेच (३) ते असं म्हितात की, िुःख ही आपल्या नदस्गक अवस्थेची चवकलता आहे आचि सुख 

ही आपल्या नदस्गक अवस्थेची भर (replenishment) आहे. परंतु ह्यावर असा आके्प घेता ं येईल की, हे 
िक्त शारीचरक अनुभव आहेत. आता ं सुख ही जर का ंआपल्या नदस्गक अवस्थेची भर असेल, तर ज्या 
गोष्टीमध्ये भर घातली जाते त्या गोष्टीमुळे आपिासं सुखाचे विेन होईल. म्हिून सुखाचं विेन आपल्या 
शरीरालाच होत असते. परंतु सवससाधारितः असे चिसून येत नाहंी म्हिून सुख ही भर घालण्याची प्रचक्रया 
नसते, परंतु भर घालण्याची प्रचक्रया होत असतानंा (जसे मनुष्ट्यावर शस्त्रचक्रया होतं असतानंा त्याला िुःख 
होत असते. तसे) आपिासं सुखाचं वेिन होतं. सुख ही नदस्गक अवस्थेची भर असते हं मत आपल्या 
आहाराशी संबंचधत असिाऱ्या सुखामुळे वकवा िुःखामुंळे चनमनि झाले असाव.े आपल्या इ्छामुंळे होिाऱ्या 
िुःखानंतर त्यातं एखा्य ा इस््छत गोष्टीची भर पडल्यामुळे आपिासं सुख होते. परंतु असे सवस सुखां् या 
बाबतीत नसते उिा. ज्ञानापासून होिाऱ्या सुखाला पूवसभतू िुःख नसते. तसंच ज्ञानंचद्रयापासून होिाऱ्या 
काहंी सुखानंा सुध्िा पूवसभतू िुःख नसते उिा. घ्रािंचद्रयापासून तसंच अनेक प्रकार्या आवाजापंासून वकवा 
िेखाव्यापासून होिारी सुखे तसंच स्मृचतमुळे वकवा अपेके्मुळे होिारी सुखे, ह्या सुखानंा पुवसभतू िुःख नसते. 
आता ंएखािी गोष्ट चनमनि करिाऱ्या ह्या जर का ंप्रचक्रया असतील तर ती चनमनि होिारी गोष्ट कोिती? 
येथं ज्यातं भर घालण्याची आवश्यकता आहे अशी कुठल्याही गोष्टीची उिीव चनमनि झालेली नसते.  

 
आता जी मािसे सवस सुखे चहतकारक नसतात हं िशसचवण्यासाठी लज्जास्पि सुखाचंी उिाहरिे 

िेतात त्यानंा आपि अनेक तऱ्हेने उत्तरे िेऊं शकतो. 
 
(१) आता ं ही सुखे आनंििायक असतात हं आपि सरळपिे नाकारू शकतो. अथनत ही सुखे 

वाईटॉ स्वभावा्या मािसानंा आनंििायक असंू शकतील, परंतु ह्याचा अथस असा नव्हे की, ती सुखे प्रत्यक्ातं 
आनंििायक असतात वकवा ह्या मािसाचंशवाय िुसऱ्या कुिालाही ती सुखे आनंििायक ठरतात. उिा. 
आजारी मनुष्ट्याला आरोग्यिायक वकवा गोड वकवा कडू वाटॉिाऱ्या गोष्टी ह्या प्रत्यक्ातं तशा असतात असं 
आपि म्हित नाहंी वकवा डोळ्याचा चवकार झालेल्या मािसाला जं काहंी सिेि रंगाचे चिसत असते तं 
खरोखरच सिेि असते असं आपि गृचहत धरत नाही. 

 
वकवा (२) एखािा मनुष्ट्य असं म्हिू ं शकेल की, प्रत्यक् सुखं ही जरी इस््छण्याजोगी असली 

तरीसुध्िा त्या सुखा्या आचिकारिामुंळे (Sources) ती सुखे इस््छण्याजोगी राहात नाहंीत उिा. संपचत्त 
ही इस््छण्याजोगी असते परंतु चवश्वासघाताने चमळिारी संपचत्त ही इस््छण्याजोगी नसते. तसंच आरोग्य हं 
इस््छण्याजोगे असते परंतु वाटेॉल तं खाऊन चनमनि होिारे आरोग्य कुिालाही नको असते. 
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वकवा (३) आपि असं म्हिूं शकतो, की सुखे ही चनरचनराळ्या प्रकारची असतात. (अ) थोर 
आचिकारिापासून व्युत्पनिध झालेली सुखे ही नीच आचिकारिापंासून व्युत्पनिध झालेल्या सुखापेक्ा वगेळी 
असतात. आचि नीचतवतं मनुष्ट्याचे सुख हं नीचतवतं झाल्याचशवाय कळत नांही वकवा संगीतकराचं सुख हे 
संगीतज्ञ झाल्याचशवाय उपभोगता ंयेऊ शकत नाही. आचि असंच इतर बाबतीत आढळून येत असते. 

 
(ब) आचि चम्र  आचि तोंडपुज्या मािसामधील चवभेिन असं िशसचवते की, सुख हं चहतकारक नसते 

वकवा सुखाचे वगेवगेळे प्रकार असतात. कारि चम्र ाचे उच्दलष्ट हं त्या्या चम्र ाचं चहत साधिे असते असं 
समजलं जाते, परंतु तोंडपुज्या मनुष्ट्याचे उच्दलष्ट मा्र  त्या्या चम्र ाला सुख िेिं हं असते; म्हिून तोंडपजु्या 
मनुष्ट्याची वनिा केली जाते, परंतु खऱ्या चम्र ाची मा्र  स्तुचत केली जाते, कारि सहचर ह्या नात्याने त्याचे 
ध्येय केवळ सुख िेण्यापेक्ा ंइतर गोष्टींकडे कंचद्रत झालेले असते चशवाय (क) एखािा मनुष्ट्य लहान मुलानंा 
चप्रय असिाऱ्या गोष्टीपासून अमयनि सुख उपभोगत असला तरीसुध्िा आयुष्ट्यभर लहान मुलासारखी 
मनःस्स्थती ठेविे तो पसंत करिार नाही. तसेच (ड) एखािे अत्यंत लाचजरवािे कृत्य केल्यामुळे 
िुःखिायक पचरिाम होत नसले तरी कुठलाही मनुष्ट्य तं लाचजरवािे कृत्य करण्यातं आनंि मानिार नांही. 

 
तसेच (ई) अनेक गोष्टी अशा असतात की, त्या गोष्टीमुळे जरी आपिासं सुख लाभत नसले तरी 

त्या गोष्टींची प्राप्ती करण्यास आपि नेहमी उत्सुक असले पाचहजे. उिा. दृष्टी, स्मरिशस्क्त, ज्ञान, 
स गुि. ह्या गोष्टींबरोबर सुख चमळिे हं अपचरहायस आहे, परंतु त्यामुळे कसलाही िरक पडत नाहंी, कारि 
ह्या गोष्टीमुळे जरी आपिासं सुख चमळाले नाहंी, तरी आपिासं त्याचंी चनवड ही करायलाच हवी. 

 
ह्यावुवन असं चिसतं की, सुख हं चनःश्रेयस् नसते, तसंच प्रत्येक प्रकारचं सुख हं इस््छण्याजोगे 

नसते. परंतु काहंी चवचवचक्त सुखे ही त्यां् या चवचशष्ट गुंिामुळे वकवा त्यां् या आचिकारिामुळे श्रेष्ठ प्रकारची 
असतात आचि ही सुखे स्वयमेवचरत्या इस््छण्याजोगी असतात. 

 
तेव्हा सुख आचि िुःखाचवषयी्या प्रचचलत मतासंंबधंी केलेले हं चववेचन पुरेसे आहे. 
 

☐ ☐ ☐ 
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प्रकिि चौथे 
 

सुखाची ियाखा 
 

सुखाविषयी्या प्रचवलि वसध्दान्िांिि टीकात्मक शेिे मारुन ॲविस्टॉटल आिां सुखा्या 
स्िरुपाविषयी स्ििहचा दृटी ीकोन मांडण्यास सुरुिाि किि आहे. 

  
आपि पचहल्यापासूनंच जर का ं पुन्हा ं आपल्या चचेला सुुववात केली तर सुखाचे स्वुवप आचि 

चवशषे गुि आपिासं जास्त स्पष्टपिे चनचित करता ंयेऊ शकतील. 
  
आता दृक्शस्क्त वकवा बघण्याची चक्रया ही कुठल्याही क्िी पचरपूिस असते. कारि स्वतःचे स्वुवप 

पचरपूिस करण्यासाठी नंतर कुठल्याही गोष्टीची भर घालण्याची आवश्यकता चतला नसते. आंता सुखसुध्िा 
ह्याच स्वुवपाची गोष्ट असते असं चिसून येते. कारि सुख हे अचवभाज्य वकवा संपूिस असते, आचि कुठल्याही 
क्िी आपि असं म्हिू ंशकत नाही की ‘अमूक एका सुखाचं कालमान वाढचवले नाहंी तर त्या सुखाचे स्वुवप 
पचरपूिस होिार नाहंी.’ 

 
ह्यावुवन असं चसध्ि होते की सुख म्हिजे चक्रया (motion) नव्हे! कारि प्रत्येक चक्रयेमध्ये वकवा 

पचरवतसन प्रचक्रयेमध्ये कालमान ग्भत असते आचि ती चक्रया पचरवतसन प्रचक्रया साध्यसाधन असते. उिा. घर 
बाधंण्याची प्रचक्रया; आचि जेव्हा इस््छत िलचनष्ट्पचत्त चनमनि होते तेव्हा ंती चक्रया पचरपूिस झालेली असते. 
म्हिून िोन दृष्टीकोनातूंन चक्रयेला पचरपूिसता प्राप्त होते असं म्हटॉले जाते :– 

 
(१) जेव्हा त्या चक्रयेची स्स्थती संपूिस काळापयंत चटॉकून राहते वकवा (२) ज्याक्िी त्या चक्रयेची 

अंचतम साध्य साधले जातं त्याक्िी त्या चक्रयेला पचरपूिसता प्राप्त होते असं म्हटॉले जाते. आता ंसंपूिस प्रचक्रया 
शवेटॉास नेण्यासाठी ज्या चनरचनराळ्या चक्रया त्या संपूिस कालमानाचे भाग व्यापून असतात त्या चक्रया अपूिस 
असतात तसंच पचरपूिस प्रचक्रयेपासून आचि एकमेकापंासून त्या चक्रया वगेवगेळ्या असतात. उिा. िेऊळ 
बाधंण्या्या बाबतीत एक्र  िगड रचण्याची प्रचक्रया ही खाबंावर नक्ीकाम करण्या्या प्रचक्रयेहून वगेळी 
आहे, आचि ह्या िोन्ही प्रचक्रया संपूिस िेऊळ बाधंण्या्या प्रचक्रयेहून वगेळ्या आहेत; आचि िेऊळ बाधंिे ही 
पचरपूिस प्रचक्रया आहे, कारि हं संकास्ल्पत साध्य चसध्िीस नेण्यासाठी आिखी कुठल्याही गोष्टीची 
आवश्यकता भासत नाही. परंतु पायाबाधंिी करिं आचि नक्ीकाम करिं ह्या अपूिस प्रचक्रया आहेत : कारि 
अशी प्रत्येक प्रचक्रया ही संपूिस िेऊळ बाधंण्या्या प्रचक्रयेचा केवळ एक चवचशष्ट भाग असते. तेव्हा ह्या चक्रया 
चवशषेतः संपूिस िेऊळ बाधंण्या्या प्रचक्रयेहून वगेळ्या आहेत आचि ही िेऊळ बाधंण्याची संपूिस प्रचक्रया चालू 
असतानंा कुठल्याही क्िी एखािी चक्रया पचरपूिस आहे असं म्हिता येऊ शकिार नाहंी; परंतु चत्या संपूिस 
कालमाना्या अवस्थेमध्यंच चतला पचरपूिस म्हिता येईल. 

 
आचि अगिी असंच चालण्या्या चक्रये्या बाबतीत आचि संचलना्या (locomotion) इतर 

प्रकारां् या बाबतीत आढळून येते. आता ंआपि असं म्हिू शकतो कीं संचलन हे अवकाशातील (space) 
एका वबिूपासून िुसऱ्या वबिुकडे होिारे स्थलातंर असते, आचि हं वेगवगेळ्या प्रकारचे असंू शकते. उिा. 
उडिे, चालिे, उड्या मारिे इ. इतकंच नव्हे तर प्रत्यक् चालण्या्या चक्रयेमध्ये सुध्िा वगेवगेळे िरक 
आढळून येतात. (कुठल्याही शयसती्या मदिानातंील आ्य वबिू आचि अंचतम वबिू हे त्या मदिानातील संपूिस 
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मागन्या चवचशष्ट भागा्या अंचतम वबिूपेक्ा वगेळे असतात, तसंच एका भागाचे अंचतम वबिू हे िुसऱ्या 
भागा्या अंचतम वबिूपेक्ा ंवेगळे असतात. आता ंशयसचतचा मागस िशसचवण्यासाठी मी जर का ंएक रेषा काढली 
आचि चतचे िोन भागामंध्ये चवभाजन केले, तर त्या मदिानातंील शयसती्या मागनवुवन धाविाऱ्याची गचत ही 
त्या मागन्या िोन्ही भागामंध्ये वगेवगेळी असेल. कारि धाविारा हा केवळ एका चववाचक्त रेषेवुवन धावंत 
नसतो तर तो एका चववचक्त जागेवर आसिाऱ्या रेषेवुवन धावंत असतो, आचि ही रेषा त्या रेषेपेक्ा ंवगेळ्या 
जागेवर स्स्थत असते) तथाचप ह्या गचत्या चवषयाचंा संपूिस चवचार माझ्या भौचतकशास्त्र (physics) ह्या 
गं्रथामध्ये केलेला आहे. परंतु गचत वकवा चक्रया (motion) ही प्रत्येक क्िी पचरपूिस नसते, परंतु चतचे 
वगेवगेळे भाग हे अपूिस असतात आचि हे भाग चवशषेतः एकमेकापंासून वगेवगेळे असतात; कारि एखा्य ा 
चक्रयेचे आ्य वबिू आचि अंचतम वबिू हे त्या चक्रयेचा चवशषे गुि िशसचवतात. परंतु ह्याउलटॉ सुखाचा चवशषे गुि 
हा कुठल्याही क्िी पचरपूिस असतो. म्हिून सुख ही गचत क्चरवा चक्रया नसते आचि सुख हं पचरपूिस आचि 
चनिोष असते हं स्पष्ट होते. 

 
पुढील वस्तुस्स्थतीवुवन सुध्िा ं आपिासं हंच अनुमान काढंता येईल. कुठल्याही चक्रयेला वळे 

लागतो, परंतु सुखा्या विेनाला अचजबात वळे लागत नाही, कारि सुखकारक संविेना ही अचवभाज्य 
असते आचि त्याचंी जािीव आविासं कुठल्याही क्िी होऊ शकते. 

 
ह्या चवचारावंुवन असेही चिसते की, सुख ही चक्रयेची वकवा जनन प्रचक्रयेची िलचनष्ट्पचत्त असते असे 

चवधान करिं चुकीचं आहे. कारि प्रत्येक गोष्टीचे आपिासं अशाचरतीने विसन करता ंयेिं शक्य नसते, परंतु 
ज्या गोष्टी संपूिस नसतात आचि ज्या गोष्टींचे अनेक भागामंध्ये चवभाजन झालेले असते त्याच गोष्टींचे आपि 
अशा तऱ्हेने विसन करंू शकतो. ह्याप्रमािे ने्र कटॉाक् (glance) भौचमचतक वबिू, आंचकक संख्या ह्या गोष्टी 
जनन प्रचक्रयेतून होिाऱ्या िलचनष्ट्पचत्तमुळे अस्स्तत्वातं येत नाहंीत. (तसेच त्यापदकी कुठलीही गोष्ट ही 
चक्रया वकवा प्रक्चरया नसते) म्हिून सुख हीसुध्िा चक्रयेची वकवा प्रचक्रयेची िलचनष्ट्पचत्त नसते, कारि सुख 
हे सपूंिस (whole) असते. 

 
चशवाय प्रत्येक ज्ञानंचद्रयाची चक्रया ही त्या्या संव्ेय  वस्तु्या संबधंात होत असते आचि तं ज्ञानंचद्रय 

जेव्हा चागंल्या स्स्थतीमध्ये असते आचि तं जेव्हां त्यां् याशी संबचंधत असिाऱ्या सवोत्कृष्ट संव्ेय  वस्तुकडे 
चिष्ट असते तेव्हा ं त्या ज्ञानंचद्रयाची चक्रया िोषहीन असते (कारि ज्ञानंचद्रया्या िोषहीन चक्रयाशीलते 
चवषयीचे हंच सवोत्कृष्ट स्पष्टीकरि आहे आचि आपि असे गृहीत धरू शकतो की प्रत्यक्ातं चक्रया करिारे ते 
ज्ञानंचद्रय असलं का वकवा ज्या अवयवामध्यं ज्ञानंचद्रय असते तो अवयव असला काय, त्यामुळे कसलाही 
िरक पडत नाही) ह्यावुवन असं चसध्ि होते की कुठल्याही ज्ञानंचद्रयाचा अवयव जेव्हा सवोत्कृष्ट स्स्थतीमध्ये 
असतो आचि सवोत्कृष्ट संवे्य  वस्तुकडे तो जेव्हा ंचिष्ट असतो, तेव्हा कुठल्याही ज्ञानंचद्रयाची चक्रयाशीलता 
ही सवोत्कृष्ट होते, आचि ही चक्रयाशीलता पराकाष्ठेची िोषहीन आचि सुखायक असते. कारि प्रत्येक 
ज्ञानंचद्रयाशी अनुुवप असे एक सुख असते जसे चवचारचवमशनमध्ये आचि तास्त्वक वचतनामध्ये एक प्रकारचे 
सुख असते आचि त्या ज्ञानंचद्रयाची चक्रयाशीलता जेव्हा ंपराकाष्टेची िोषहीन असते, तेव्हा ंती चक्रयाशीलता 
अत्यंत सुखिायक असते, आचि तं ज्ञानंचद्रय जेव्हा ं चागंल्या स्स्थतीमध्ये असते आचि सवोत्कृष्ट संव्ेय  
वस्तुकडे चिष्ट असते तेव्हा ं त्या ज्ञानंचद्रयाची चक्रयाशीलता पराकाष्टेची िोषहीन असते; आचि सुख हे 
चक्रयाशीलतेला िोषहीन करते. परंतु संव्ेय  वस्तु आचि इंचद्रयगोचर मनःशक्ती (Sensory faculty) 
चागंल्या स्स्थतीत असताना ज्या तऱ्हेने चक्रयाशीलतेला िोषहीन करतात त्या तऱ्हेने सुख हे 
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चक्रयाशीलतेला िोषहीन करत नाही. उिा. आपल्या चनरोगी राहण्याला आरोग्य आचि डटक्टॉर कारिीभतू 
असतात. परंतु ते वगेवगेळ्या चरतीने कारिीभतू होतात. 

 
[आता ं प्रत्येक ज्ञानंचद्रयाला स्वतःचे असे सुख असते हे स्पष्ट आहे, कारि सुखकारक हे पि 

आपि दृक्शक्ती आचि आवाजा्या बाबतीत योजत असतो. [तसेच चव, सुवास, स्पशस ह्याबाबतीत सुध्िा आपि योजत 

असतो.] तसेच आपली इंचद्रयगोचर मनःशक्ती जेव्हा सवोत्कृष्ट स्स्थतीमध्ये असते आचि सवोत्कृष्ट संव्ेय  
वस्तु्या संबंधात कायस करत असते तेव्हां होिारे सुख हे प्रचडं असते हेसुध्िा स्पष्ट आहे. आचि जेव्हा ंसंव्ेय  
वस्तु आचि ज्ञानंचद्रय ही सवोत्कृष्ट असतात तेव्हा ं तेथे नेहमी सुख हे असिारच म्हिजेच जोपयंत 
कुठलीतरी गोष्ट त्याला करिीभतू होत असते आचि कुिाला तरी त्याची संविेना होत असते.] 

 
आता ं सुख हे चक्रयाशीलतेला िोषहीन करते, परंतु अगोिरच मनुष्ट्यामध्ये चव्य मान असलेल्या 

चचत्तप्रवृचत्तसारखे नव्हे तर जन ताुवण्यावंस्थेतील आरोग्या्या तजेल्यासारखे ते पचरपूिसतेचा कळस करते. 
 
म्हिून ज्या चवषयासंबधंी चवचार केला जातो तो चवषय आचि तो चवचार करिारी व्यक्ती तसेच ज्या 

चवषयाचे इंचद्रयज्ञान घेतले जाते तो चवषय आचि ते इंचद्रयज्ञान ग्रहि करिारी व्यक्ती हे िोघेही जसे 
असायला हव ेतसे असतात तोपयंत त्या चक्रयाशीलतेमध्ये सुख असते; कारि चक्रया करिारी व्यस्क्त आचि 
चज्यावर चक्रया केली जाते ती संव्ेय  वस्तु ह्या िोहोंचा जोपयंत स्वतःशी आचि एकमेकाशंी सारखा संबंध 
असतो तोपयंत स्वाभाचवकतः सारखीच िलचनष्ट्पचत्त चनमनि होत असते. 

 
आता ंकुिालाही चनरंतर सुखाचे विेन का होत नाही? किाचचत् ते थकवा येत असल्यामुळे असू 

शकेल, कारि कुठलीही मानवी मनःशस्क्त ही अचवरत चक्रया करण्यास समथस नसते, आचि म्हिून सुख 
हेसुध्िा चनरंतन नसते, कारि सुख हे मनःशस्क्त्या चक्रयाशीलतेबरोबर येत असते. ह्याच कारिामुळे काहंी 
गोष्टी जेव्हा ंनवीन असतात, तेव्हा ंत्या गोष्टीमुळे आपिास सुख होत असते, पि काहंी काळानंतर मा्र  त्या 
गोष्टी आपिासं सुख िेण्यास असमथस ठरतात. ह्याचे कारि म्हिजे सुुववातीला आपले मन उते्तचजत असते 
आचि संव्ेय  वस्तुसंबंधी ते उत्साहाने कायस करत असते. उिा. जसे दृक्शस्क्त्या बाबतीत कधी कधी 
घडते, म्हिजे जेव्हा ं आपि एखा्य ा गोष्टीकडे तल्लीन होऊन पाहत असतो. परंतु नंतर मा्र  आपली 
चक्रयाशीलता तेवढी उत्साचहत राहात नाही, आचि त्या गोष्टीमधून आपले लक्सुध्िा कमी होते आचि 
त्यामुळे त्या गोष्टीमध्ये वाटॉिारे सुखसुध्िा हळू हळू नाहीसे होते. 

 
आता असे प्रचतपािन करता येऊ शकेल की सवस मािसे सुख चमळचवण्याचा प्रयत्न करत असतात, 

कारि सवस मािसानंा जीवन हव ेअसते. जीवन ही एक स्वुवपाची चक्रयाशीलता आहे; आचि प्रत्येक मनुष्ट्य 
आपल्या चक्रयाशीलतेचे अनुष्ठान अशा चवषया्या संबधंात करतो आचि अशा मनःशस्क्तुारे करतो की, जे 
चवषय आचि ज्या मनःशस्क्त त्याला सवांत चप्रय असतात. उिा. संगीतकार आपल्या श्रोतंचद्रयाचे (sense of 
hearing) अनुष्ठान मधुर सुरावंर करत असंतो, तसंच तत्वज्ञानाचा अयायासक आपल्या बुस्ध्िमते्तचे अनुष्ठान 
त्वज्ञानातंील समस्यावंर करत असतो. आचि ह्या चक्रयाशीलतेमधील सुख हे त्या चक्रयाशीलतेला िोषहीन 
करत असते आचि म्हिून ते आपले जीवन पचरपूिस करत असते, आचि हेच सवस मािसे चमळचवण्याचा प्रयत्न 
करत असतात. म्हिून सुखाचा पाठपुरावा करण्यासाठी लोकाजंवळ चागंले कारि असते कारि सुखामुळे 
मनुष्ट्याचे जीवन पचरपूिस होत असते आचि म्हिून सुख ही इस््छण्याजोगी गोष्ट आहे. आता ं आपि 
सुखासाठी जीवनाची इ्छा करतो, का ं जीवनासाठी सुखाची इ्छा करतो हा प्रश्न सध्या येथे उपस्स्थत 
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करण्याची आवश्यकता नाही. कुठल्याही बाबतीत ह्या िोन्ही गोष्टी अचवश्लेष्ट्य आचि संयुक्त असतात. 
कारि चक्रयाशीलतेचशवाय सुख नसते आचि सुखाचशवाय कुठलीही चक्रयाशीलता पचरपूिस होत नाही. 

 
☐ ☐ ☐ 
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प्रकिि पाचिे 
 

सुखांचे प्रकाि िेगिेगळे असिाि 
 

ह्यानंिि सुखाचे अनेक प्रकािांमदये केलेले विश्लेषि सुरु होिे, वक्रयाशीलिांमधील फिाकांमुळे 
सुखांमदये फिक वनमाि होिाि आवि त्यामुळे िेगिेगळ्या प्रकाि्या सुखांची वनर्ममिी होिे. 

 
ह्यावुवन असे चसध्ि होते की, सुखे ही चवशषेतः एकमेकाहूंन वगेवगेळी असतात. कारि वगेवगेळ्या 

प्रकार्या गोष्टींना वगेवगेळ्या स्वुवपाचे पचरपूिसत्व असले पाचहजे असे आपिास वाटॉते. आपिासं हे 
नदस्गक संचद्रयकामंध्ये (organisms) आचि कले्या चन्मतीमध्ये उिा. प्राचि, झाडे, चच्र , पुतळा, घर 
वकवा ि्नचर इ. गोष्टींमध्ये आढळून येते. त्याचप्रमािे आपिासं असेही वाटॉत असते, की जी गोष्ट एका 
प्रकार्या चक्रयाशीलतेला पूिस करते ती गोष्ट िुसऱ्या प्रकार्या चक्रयाशीलतेला पूिस करिाऱ्या गोष्टीहून 
वगेळ्या प्रकारची असली पाचहजे. आता ं बुस्ध्िमते्त्या चक्रयाशीलता ह्या ज्ञानेचद्रयां् या चक्रयाशीलताहूंन 
वगेळ्या असतात, तसेच त्या एकमेकाहूंन सुध्िा वगेवगेळ्या असतात. म्हिून जी सुखे त्यानंा पचरपूिस 
करतात ती सुखेसुध्िा ंवगेवेगळ्या प्रकारची असतात. 

 
हे आपिासं वगेवगेळ्या सुखामंध्ये आचि ती सुखे ज्या चक्रयाशीलतानंा पूिस करतात त्या 

चक्रयाशीलतामंध्ये असिाऱ्या जवळ्या नात्यावरून चिसून येते. कारि चक्रयाशीलता ही चत्याशी संबचंधत 
असिाऱ्या स्वतः्या सुखामुळे वृस्ध्िंगत होत असते. म्हिून एखािे कायस जर का ं मािसानंा सुखिायक 
वाटॉत असेल तर ते कायस ती मािसे आचधक तीव्रबुस्ध्िने आचि जास्त अचूकतेने करंू शकतात. उिा. 
भचूमतीची आवड असिारे चव्य ाथी त्यातं प्राचवण्य संपािन करतात आचि त्यातंील वगेवगेळ्या समस्याचें 
आकलन जास्त चागंल्याचरतीने करंू शकतात; आचि त्याचप्रमािे संगीतपे्रमी मािसे वकवा स्थापत्यकलेची 
वकवा इतर कलाचंी आवड असिारी मािसे त्यां् या आवडत्या व्यासंगामध्ये प्राचवण्य संपािन करतात 
कारि त्यातं त्यानंा आनंि वाटॉत असतो. तेव्हा ं चक्रयाशीलता ही चत्या स्वतः्या सुखामुळे वृस्ध्िंगत होत 
असते आचि ज्यामुळे एखािी गोष्ट वृस्ध्िंगत होते, ते त्या गोष्टीशी अगिी चनकटॉतेने संबंध्ि असले पाचहजे. 
परंतु ज्या गोष्टी वगेवगेळ्या प्रकार्या गोष्टींशी चनकटॉतेने संबंध्ि असतात. त्या स्वतः वगेवगेळ्या प्रकार्या 
गोष्टींशी चनकटॉतेने संबंध्ि असतात त्या स्वतः वगेवगेळ्या प्रकार्या असतात. 

 
ह्यापेक्ाहंी जास्त स्पष्ट अशी प्रचीचत पुढील वस्तुस्स्थतीवुवन चनिशसनास येते. इतर 

चक्रयाशीलतामंधून व्युत्पनिध झालेल्या सुखामुंळे काहंी चक्रयाचशलतानंा अडथळा होतो. बासंरी वािनाची 
आवड असिाऱ्या मािसानंा जेव्हा बासरीचा आवज जकू येत असतो, तेव्हा ं ते त्वज्ञाना्या चचेमध्ये 
लक्ष्यपूवसक भाग घेऊ शकत नाहीत; कारि सध्या ज्या चक्रयाशीलतेमध्ये ते गुंतलेले असतात त्यापेक्ा बासंरी 
वािनाने त्यानंा जास्त आनंि होत असतो. म्हिून बासरी्या संगीताने चमळिाऱ्या सुखामुळे अयायासा्या 
चक्रयाशीलतेमध्ये व्यत्यय येत असतो. इतर बाबतीत जेव्हा ंमनुष्ट्य एकाच वळेी िोन गोष्टी करण्याचा प्रयत्न 
करतो तेव्हा ंअसेच होत असते. जास्त सुखिायक असिारी चक्रयाशीलता िुसऱ्या चक्रयाशीलतेला आपल्या 
मागनतून िूर करण्याचा प्रयत्न करते. (ती जर का ंजास्त सुखिायक असेल तर चतचा हा प्रयत्न जोरिार 
असतो) आचि ह्याचा पचरिाम असा होतो की ती िुसरी चक्रयाशीलता संपूिसतः नष्ट होते. म्हिून जेव्हा ं
आपिासं एखा्य ा गोष्टीमुळे अचतशय आनंि होत असतो तेव्हा ंआपल्या हातून िुसरी कूठलीही गोष्ट घडत 
नाही, आचि जेव्हा ं आपिांस त्या गोष्टीमध्ये कमी आनंि वाटंूॉ लागातो तेव्हा ं आपि िुसऱ्या कुठल्यातरी 
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गोष्टीकडे वळतो. उिा. नाटॉकातंील अचभनय जेव्हा चागंला होत नाही तेव्हा मािसे नाटॉकगृहामध्ये चमठाई 
खातानंा चिसतात. 

 
आचि आपल्या चक्रयाशीलता ह्या त्यां् या स्वतः्या सुखामुंळे तीव्र, िीघसकाचलक आचि अचधक 

चागंल्या होत असतात आचि इतर चक्रयाशीलतां् या सुखामुळे त्या चबघडत असतात. ह्यावुवन असे स्पष्ट 
होते की िोन प्रकार्या सुखामंध्ये प्रचंड िरक असतो. वस्तुतः चवुवध्ि प्रकार्या सुखाचा आपल्या 
चक्रयाशीलतेवर जवळजवळ त्या चक्रयाशीलते्या िुःखासारखाच पचरिाम होत असतो; कारि त्या 
चक्रयाशीलतेमुळे होिारे िुःख त्या चक्रयाशीलतेचा नाश करत असते. उिा. मनुष्ट्याला लेखन वकवा गचिते 
सोडचविे जेव्हा ं िुःखिायक आचि कंटॉाळवािे वाटॉत असते तेव्हा ं तो लेखन वकवा गचिते सोडचविे बंि 
करतो. करि ती चक्रयाशीलता िुःखिायक असते. चक्रयाशीलतेशी संबचंधत असिाऱ्या सुखाचंा आचि 
िुःखाचंा म्हिजेच त्या चक्रयाशीलते्या स्वाभाचवक अनुष्ठानामुळे चनमनि होिाऱ्या सुखाचंा आचि िुःखाचंा 
त्या चक्रयाशीलतेवर चवुवध्ि तऱ्हेने पचरिाम होत असतो. आपि वर म्हटॉल्याप्रमािे िुःखाचा जसा आपल्या 
चक्रयाशीलतेवर पचरिाम होतो तसाच चवुवध्ि प्रकार्या सुखाचंा आपल्या चक्रयाशीलतेवर पचरिाम होत 
असतो, कारि त्यामुळे आपली चक्रयाशीलता नष्ट होत असते, िक्त चततक्या प्रमािातं ती नष्ट होत नाही 
इतकेच. 

 
चशवाय चक्रयाशीलतामंध्ये नदचतक मूल्यानुसार िरक आढळून येतो, आचि काहंी चक्रयाशीलता 

आपि स्वीकारतो तर काहंी चक्रयाशीलता आपि टॉाळत असतो तसेच काहंी चक्रयाशीलता ह्या उिासीन 
असतात; आचि अगिी असेच सुखां् या बाबतीत आढळून येते; कारि प्रत्येक चक्रयाशीलतेचे स्वतःचे असे 
सुख असते. म्हिून चागंल्या चक्रयाशीलतेपासून चमळिारे सुख हे नदचतकतः चागंले असते आचि वाईटॉ 
चक्रयाशीलतेपासून चमळिारे सुख हे नदचतकतः वाईटॉ असते; कारि थोर गोष्टींचवषयी असिाऱ्या इ्छाचंी 
सुध्िा ं स्तुचत केली जाते आचि नीच गोष्टीचवषयी असिाऱ्या इ्छाचंी वनिा केली जाते; परंतु आपल्या 
चक्रयाशीलतेमध्ये असिाऱ्या सुखाचा त्या चक्रयाशीलतेशी असिारा संबधं हा त्या चक्रयाशीलतेला उते्तचजत 
करिाऱ्या इ्छेपेक्ा ं जास्त जवळचा असतो; कारि आपल्या इ्छेचे स्वुवप आचि कालमान हे त्या 
चक्रयाशीलतेहून अगिी वगेळे असते, परंतु सुख हे त्या चक्रयाशीलतेशी चनकटॉतेने जुळलेले असते अचि 
खरोखरच तं चत्याशी इतके अचवश्लेष्ट्य असते की चक्रयाशीलता आचि सुख ही एकच गोष्ट नसावी ना असा 
संशय चनमनि होतो. तथाचप प्रत्यक्ातं सुखाला आपि चवचार वकवा संविेना असे मानता ंकामा ंनये कारि 
असे करिे मुखसपिाचे आहे. तरीसुध्िा ंत्या िोहोंना अलग करता येिे शक्य नसल्यामुळे काहंी लोकानंा ते 
अचभनिध वाटॉते. 

 
तेव्हा ंचक्रयाशीलता ह्या चनरचनराळ्या प्रकार्या असल्यामुळे त्यां् याशी संबंचधत असिारी सुखसुेध्िा ं

वगेवगेळ्या प्रकारची असतात. दृक्शस्क्त ही स्पशनपेक्ा श्रेष्ठ  प्रकारची असते, तसंच श्रविशक्ती आचि 
घ्रािंचद्रयशक्ती ही रसज्ञतेपेक्ा ं(taste) श्रेष्ठ प्रकारची असते; आचि त्याचप्रमािे बुस्ध्िमते्तची सुखे शुध्िते्या 
बाबतीत सावंेिाचनक सुखापेंक्ा ं श्रेष्ठ असतात. तसेच ह्या प्रत्येक वगनतील सुखामंध्ये सुध्िा शुध्िते्या 
बाबतीत आपापसातं िरक असतात. 

 
आता ं प्रत्येक जनावराचे जसे स्वतःचे खास असे एक स्वाभाचवक कायस असते, तसे त्याचे एक 

स्वतःचे खास असे सुखसुध्िा असते असे समजले जाते. म्हिजेच ते स्वाभाचवक कायस आचरिातं आिण्याचे 
सुख. आपि जर का ंवगेवेगळी जनावरे चवचारातं घेतली तर आपिासं ह्याचा प्रत्यय येईल. घोडा, कु्र ा 



 

विषयानुक्रमविका 

मनुष्ट्य ह्या प्राण्याचंी वगेवगेळी सुखे असतात. जसे हेरॅक्लायटॉस म्हितो गाढव हा सोन्याजवजी वदरिाचीच 
चनवड करतो, कारि गाढवाला सोन्यापेक्ा ं अनिधामुळे जास्त सुख होते. तसंच वगेवगेळ्या जाती्या 
जनावराचंी सुखे ही वगेवगेळ्या प्रकारची असतात. अन्यपक्ी एकाच जाचत्या जनावरां् या सुखामध्ये 
चभनिधता आढळून येत नाही असे एखािा गृचहत धरू शकेल. परंतु वस्तुस्स्थती अशी आहे की, मानवजाचत्या 
सुखामंध्ये काहंी झाले तरी प्रचडं चभनिधता आढळून येत असते. एकाच गोष्टीमुळे काहंी मािसानंा आनंि 
होतो, तर इतरानंा िुःख होतो, आचि काहंी मािासानंा िुःखिायक आचि चकळसवाण्या गोष्टी ह्या इतरानंा 
सुखिायक आचि आकषसक वाटॉत असतात. आता ंगोड चवी्या पिाथां्या बाबतीत असेच आढळून येते. 
ज्या गोष्टी चागंल्या प्रकृचतमध्ये असिाऱ्या मािसाला गोड लागतात, त्या गोष्टी त्याला ताप आलेला 
असतानंा गोड लागत नाहीत. तसेच रोगी आचि चनरोगी मािसानंा हवमेध्ये एकच तपमान असतानंा 
सारखेच गरम वाटॉत नाही. असंच इतर गोष्टीं्या बाबतीत आढळून येते. 

 
परंतु अशा सवस बाबतीत आपि असे मानत असतो, की सगुिी मनुष्ट्याला जशी ती गोष्ट वाटॉत 

असते तशीच ती प्रत्यक्ातं असते. आचि सामान्यतः तसे मानले गेल्याने, हा चनयम जर का ंबरोबर असेल 
आचि प्रत्येक गोष्टीचे खरे मुल्य मोजण्याचा मानिंड स्छीलता वकवा सगुिी मनुष्ट्य असेल, तर सगुिी 
मनुष्ट्याला ज्या गोष्टींमध्ये सुख वाटॉते त्या गोष्टी सुखिायक असतात आचि ज्याला तो सुख मानतो ते खरे 
सुख असते असे म्हिायला हव ेआचि सगुिी मनुष्ट्याला िुःखिायक ठरिाऱ्या काहंी गोष्टींमध्ये इतरानंा 
जर का ं सुख वाटॉत असेल तर त्यातं आियस करण्यासारखे काहंी नाहंी; कारि मानवजाचतमध्ये अनेक 
प्रकारचे चवकार आचि भ्रष्टता आढळून येत असतात. आचि अशा मािसानंा ज्या गोष्टी सुखिायक वाटॉतात 
त्या गोष्टी प्रत्यक्ातं सुखिायक नसतात,  

 
ह्यावुवन असे स्पष्ट होते की अत्यंत लाचजरवािी सुखे ही प्रत्यक्ातं खरोखरची सुखे नसतातच, 

परंतु िक्त नीचतभ्रष्ट मािसानंाच ती सुखे म्हिून वाटॉत असतात. 
 
परंतु ज्या सुखानंा सन्माननीय सुखे असे मानले जाते त्या सुखापदकी कुठल्या प्रकार्या सुखानंा 

वकवा कुठल्या चवचशष्ट अशा सुखाला मानवी सुख असे म्हिायला हवे? किाचचत् मानवी चक्रयाशीलताचंा 
चवचार केल्यानंतर हे स्पष्ट होईल असे वाटॉते, कारि प्रत्येक चक्रयाशीलतेशी, चत्याशी संबचंधत असिारे 
सुख हे अनुरूप असते. म्हिून ज्या सुखामुंळे पचरपूिस आचि सवोच्च सौख्य प्राप्त केलेल्या मनुष्ट्या्या 
चक्रयाशीलता पचरपूिस वकवा िोषहीन केल्या जातात त्या सुखानंा संपूिस अथनने मानवी सुखे असे म्हटॉले 
पाचहले, इतर सुखे ही प्रत्येका्या चक्रयाशीलतेप्रमािे िुय्यम िजनची वकवा कचनष्ठ प्रतीची सुखे असतात. 

 
☐ ☐ ☐ 
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प्रकिि सहािे 
 

सौख्य ही किमिूक नसून िी सद गुिी वक्रयाशीलिा आहे 
 

ॲविस्टॉटलने सुखाचे स्िरुप ह्या विषयाचा शेिट केल्यानंिि आिां िो सौख्याचे ककिा मानिा्या 
प्रमुख वहिाचे स्िरुप विचािांि घेि आहे. त्यासाठी त्याने पवहल्या पुस्िकांिून पुढील मूलभूि विधाने 
विचािांि घेिलेली आहेि. (१( सौख्य ही मनहशध्क्िची अिस्था नसून िो मनहशध्क्िचा विकास आहे. (२(  
सौख्य हें अंविम आवि समाधानकािक आहे. 

  
आतापयंत आपि चनरचनराळ्या प्रकार्या सगुिाचंी, चम्र भावाचंी आचि सुखाचंी चचन केली. 

तेव्हा ंह्यानंतर सौख्याचंी मुख्य रूपरेषा माडंिे आता ंउरलेले आहे, कारि सौख्य हं मानवी जीवनाचें अंचतम 
साध्य असते, असं आपि मानतो. परंतु ह्या चवषयी जं काहंी अगोिर म्हटॉलेलं आहे त्याचे जर का ंआपि 
वसहावलोकन केले तर आपली चचन थोडीशी कमी होऊ होऊ शकेल. 

 
आता आपि अगोिरच म्हटॉलेले आहे की, सौख्य ही मानवी स्वभावाची चववचक्त चचतप्रवृचत्त नसते; 

तशी जर का ं ती असली तर आपले संपूिस जीवन झोपेत घालचविाऱ्या आचि शाकीय जीवन जगिाऱ्या 
मनुष्ट्याला त्याची प्राप्ती झाली असती, वकवा कुठल्यातरी िुिैवाला बळी पडलेल्या मनुष्ट्याला तं प्राप्त झाले 
असते. तेव्हा ंहं चवधान असमाधानकारक म्हिून आपि जर का अमान्य केले आचि सौख्य ही एक स्पुवपाची 
चक्रयाशीलता असते ह्या चवधानावर जोर चिला (जसे आपि अगोिर्या पुस्तकातं म्हटॉले आहे) आचि 
चक्रयाशीलता ह्या िोन प्रकार्या असतात म्हिजे केवळ िुसऱ्या कुठल्यातरी गोष्टीसाठी आवश्यक साधन 
म्हिून इस््छण्याजोग्या चक्रयाशीलता आचि स्वयमेवचरत्या इस््छण्याजोग्या चक्रयाचशलता असं जर कां 
आपि मानले तर ह्यावुवन असे स्पष्ट होते कीं सौख्याला स्वयमेवचरत्या इस््छण्याजोग्या चक्रयाशीलतां् या 
वगांत बसवायला हवं, आचि कुठल्यातरी एखा्य ा गोष्टीसाठी इस््छण्याजोग्या चक्रयाशीलतां् या वगनत 
सौख्याला अचजबात बसचवता ं कामा ं नये; कारि सौख्यमध्यं कुठल्याही गोष्टीची कमतरता नसते आिी 
सौख्य हं स्वयंपूिस असते. 

 
परंतु ज्या चक्रयाशीलता स्वयमेवचरत्या इस््छण्याजोग्या असतात, त्याचें उच्दलष्ट केवळ त्या 

चक्रयाशीलते्या अनुष्ठानाचशवाय िुसरी कुठलीही िलचनष्ट्पचत्त नसते. आचि सगुिावंरहुकूम होिाऱ्या 
कृत्याचें स्पुवप हं असे असते असे समजले जाते; कारि थोर आचि स गुिी कृत्यं करिं ही गोष्ट केवळ 
चत्याकचरताचं इस््छण्याजोगी गोष्ट असते. 

 
सौख्याला किमिूक कां यहििां कामां नये त्याची काििे– 
 
परंतु मनोरंजक करमिूक सुध्िा ं केवळ चत्याकचरताचं इस््छण्याजोगी गोष्ट असते; कुठल्यातरी 

एखा्य ा गोष्टीकचरता ं लागिारे साधन म्हिून आपि ती चमळचवण्याचा प्रयत्न करत नाहंी; कारि वस्तुतः 
अशी करमिूक खूप वळेा ं आपल्याला चहतकारक ठरण्याजवजी अपायकारक ठरते आचि त्यामुळे आपि 
आपली तध येत आचि संपचत्त गमावनू बसतो. तरीसुध्िा जग ज्या मािसाचंी सुखी मािसातं गिना करते ती 
मािसं अशा करमिुकीचा अवलंब करत असतात. आचि ह्याच कारिामुळं अशी करमिूक करण्यामध्ये 
प्रचवि असिारी मािसं राजेमहाराजां् या गळ्यातील ताईत होऊन बसतात. कारि त्यां्या आश्रयिात्यानंा 
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जं हव ेअसते तं िेऊन ते स्वतःला त्याचंा आवडता मनुष्ट्य करून घेतात आचि त्यां् या आश्रयिात्यानंा िक्त 
करमिूक हवी असते. म्हिून करमिूक हा सौख्याचा एक अंगभतू भाग आहे असं म्हटॉलं जाते, कारि 
राजेमहाराजे आचि सत्ताधीश लोक आपल्या िावल्या वेळांत स्वतःची करमिूक करून घंत असतात. 

 
परंतु (१) किाचचत् राजेमहाराजे वकवा सत्ताधीश असं करतात म्हिून तसं चसध्ि होतंच असं नाहंी. 

स गुि आचि बुस्ध्िमत्ता ही मानवा्या श्रेष्ठ चक्रयाशीलताचंी साधने सते्त्या स्वाचमत्वावर अवलंबून नसतात; 
आचि अशा मािसानंा शुध्ि आचि उिात्त सुखाची अचभुवची नसल्यामुळं जर का ं ते शारीचरक सुखाचंा 
अवलंब करत असतील, तर त्यामुळे आपि असं गृचहत धरता ं कामा ं नये की शारीचरक सुखे हीच जास्त 
इस््छण्याजोगी असतात. लहान मुलं ज्या गोष्टींचे मूल्य सवांत जास्त ठरचवतात त्या गोष्टीच सवोत्कृष्ट 
असल्या पाचहजेत असं त्या लहान मुलानंा वाटॉत असतं. म्हिून लहान मुलं आचि प्रौढ मािसाचें जसे मूल्य 
ठरचवण्या्या बाबतीत वगेवेगळे मानिंड असतात, तसेच गुिहीन आचि स गुिी मािसाचें वेगवगेळे 
मानिंड असतात. म्हिून अगोिर अनेकिा ं म्हटॉल्याप्रमािं स गुिी मनुष्ट्याला ज्या गोष्टी बहुमोल आचि 
सुखिायक वाटॉतात त्याच गोष्टी प्रत्यक्ातं बहुमोल आचि सुखिायक असतात; परंतु प्रत्येक मनुष्ट्याला 
त्या्या स्वतः्या चवचशष्ट चचत्तप्रवृचत्तशी अनुुवप असिारी चक्रयाशीलता इस््छण्याजोगी वाटॉत असते आचि 
म्हिून स गुिी मनुष्ट्याला सिाचरिी चक्रयाशीलता सवांत जास्त इस््छण्याजोगी वाटॉते, ह्यावुवन असं 
चसध्ि होतं कीं सौख्याचा शोध करमिुकीमध्ये घेता ंकामा ंनये. 

 
(२) करमिूक हंच आपले जीवनसाध्य असते असे म्हििं चवचच्र पिाचे होईल, म्हिजेच आपल्या 

जीवाची करमिूक करून घेण्यासाठी आपि श्रम आचि काबाडकष्ट करिं मूखसपिाचे ठरेल. कारि वस्तुतः 
आपि अंचगकारलेल्या प्रत्येक उच्दलष्टाचा पाठपुरावा हा िुसऱ्या एखा्य ा गोष्टीचं साधन म्हिून आपि करत 
असतो. ह्याला सौख्य हा अपवाि आहे, कारि सौख्य हे स्वयमेवसाध्य असते. करमिुकीला आपला सवनत 
मह्वाचा असा व्यासंग मानिे आचि त्यावर आपले श्रम आचि मेहनतीचे चिवस खचस करिे हं मूखसपिाचे 
आचि पोरकटॉपिाचे आहे. ॲनॅका्सससचं जं नीचतवचन आहे- “पुढे व्यवस्स्थतपिे काम करण्यासाठी 
आता ं थोडासा वळे खेळण्यातं खचस करा” - तं योग्य आहे असं म्हिायला हव.े कारि करमिूक ही 
एकप्रकारची चवश्रातंी आहे. आचि आपिास चवश्राचंतची आवश्यकता असते, कारि आपिासं सतत काम 
करिं शक्य नसते. म्हिून चवश्रातंी हं साध्य नसून भावी चकयाशीलतेचे तं एक साधन असते. 

 
(३) सगुिावरहुकूम असिारे जीवन हं सुखी जीवन असतं असं मानले जाते. परंतु स गुिी 

जीवनाचा हेतू गंभीर असतो, आचि स गुिी जीवन हं करमिुकीमध्ये खचस केले जािारे जीवन नसते. 
 
(४) तसंच गंभीर गोष्टींना आपि मौजे्या वकवा करमिुकी्या गोष्टींपेक्ा श्रेष्ठ मानतो; आचि 

एखा्य ा मनुष्ट्याची मनःशस्क्त वकवा तो मनुष्ट्य हा चजतका थोर असतो चततक्या त्या्या चक्रयाशीलता ह्या 
जास्त गंभीर असतात असे आपि समजतो. म्हिून थोर मनःशस्क्तची वकवा थोर मनुष्ट्याची चक्रयाशीलता ही 
स्वुवपतः श्रेष्ठ असते आचि म्हिून ती सौख्य चनमनि करण्यासाठी जास्त कारिीभतू ठरते. 

  
(५) तसंच कुठलाही मनुष्ट्य, मग तो गुलाम असो वकवा सवांत थोर असा पुुवष असो- शारीचरक 

सुखाचा आनंि उपभोगू शकतो. परंतु गुलामाला कुिीही त्याचें स्वतःचे असं जीवन जगूं िेत नाही म्हिजेच 
कुिीही त्याला सौख्यामध्ये सहभागी होऊं िेत नाही, म्हिून सौख्य हे क्रीडेमध्यं आचि करमिुकीमध्ये 
नसते, परंतु ते सगुिावंरहुकूम होिाऱ्या चक्रयाशीलतामंध्यं असते हं आपि अगोिरच म्हटॉलेलं आहे. 

□ □ □ 
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प्रकिि साििे 
 

सिभश्रेठ क अथाने सौख्य हें कचिनशील जीिन असिे 
 

आिा ॲविस्टॉटल असे यहििो की सिभश्रेठ क अथाने सौख्य हें ित्ि्ाना्या कचिनामदये असिे, 
कािि (१( िे आपल्या प्रकृवि्या सिेि जास्ि चांगल्या अशा भागाचें स्िाभाविक कायभ असिे. (२( कािि 
िे पुष्ट्कळ काळ वटकिािे असिे. (३( कािि त्यामदयें सिेि जास्ि शुदद आवि ध्स्थि असें सुख गार्मभि 
असिे. (४( कािि िे स्ियमेिसांदय असिे (५( कािि िें स्ियंपूिभ असिे. (६( कािि सौख्य यहिजे 
एकप्रकािची प्रसन्निृवत्तच आहे. जिंूकांही िें आपल्या श्रमाचे फळच आहे. िें मानिापेिांही श्रेठ क स्िरुपाचे 
आहे आवि मानिामधील वदिय घटकाद्वािेंच िें वमळविण्याजोगे आहे. 

 
आता सौख्य हे सगुिाबरहुकूम होिाऱ्या चक्रयाशीलतेमध्ये असेल तर ती चक्रयाशीलता सवसश्रेष्ठ 

सगुिा्या अनुरोधाने होिारी असायला हवी असं गृचहत धरिं रास्त आहे; आचि हा आपल्यातील 
सवोत्कृष्ट भागाचा स गुि असला पाचहजे. तेव्हा ंह्या भागाला बुस्ध्िमत्ता म्हिा वकवा िुसरी कुठलीही गोष्ट 
म्हि जी आपिासं स्वाभाचवकतः मागसिशसन करत असते आचि आपले चनयमन करत असते तसेच जी 
स्वयमेवचरत्या चिव्य असल्याने वकवा आपल्या इतर कुठल्याही भागापेक्ा ंसापेक्तः जास्त चिव्यं असल्याने 
थोर आचि चिव्य गोष्टीचे आकलन करत असते, त्या ह्या आपल्या भागा्या उचचत सगुिावरहुकूम 
होिाऱ्या चक्रयाशीलतेमध्ये पचरपूिस सौख्य असते. आचि आपि अगोिर म्हटॉल्याप्रमािे ही चक्रयाशीलता ही 
वचतनाचे चक्रयाशीलता असते. 

 
आचि सौख्य हं वचतना्या चक्रयाशीलतेमध्ये असते हं आपल्या अगोिर्या युस्क्तवािाशी आचि 

सत्यत्वाशी सुसंगत असल्याने मान्य करायला हरकत नाहंी. कारि वचतन ही सवसश्रेष्ठ स्पुवपाची 
चक्रयाशीलता असते, (कारि बुस्ध्िमत्ता ही आपल्यामधील सवसश्रेष्ठ गोष्ट आहे आचि बुस्ध्िमते्तचा संबधं ज्या 
चवषयींशी येतो, त्या जािून घेण्याजोग्या सवसश्रेष्ठ गोष्टी असतात) आचि ती पराकाष्ठेची चनरंतर चक्रयाशीलता 
असते, कारि कुठल्याही प्रकारचे कृत्य चनरंतरपिे करण्यापेक्ा ं आपि चवचार जास्त चनरंतरपिं करू 
शकतो. आचि चशवाय सौख्यामध्ये सुखाचा घटॉक हा असलाच पाचहजे असं आपि गृचहत धरत असतो. 
आता ं प्रज्ञाना्या अनुरोधाने होिारी चक्रयाशीलता ही सगुिा्या अनुरोधाने होिाऱ्या चक्रयाशीलतेपेक्ा ं
जास्त सुखिायक असते. आचि काहंी झाले तरी तत्वज्ञानामध्ये वकवा प्रज्ञाना्या व्यासंगामध्ये चवलक्ि 
शुध्ि आिी चचरंतन अशी सुखं असतात असं चवधान केले जाते. आचि ज्ञाना्या व्यासंगापेक्ा प्रत्यक् 
ज्ञानामुळे चमळिारा आनंि हा जास्त सुखावह असतो असं गृचहत धरिे यथायोग्य आहे. तसंच वचतना्या 
चक्रयाशीलतेमध्ये स्वयंपूिसतेचा गुि हा सवांत जास्त प्रमािांत आढळून येत असतो. अथनत प्राज्ञ मनुष्ट्याला 
नीचतवतं मनुश्यासारख्या तसंच इतरासंारख्या जीवनासाठी आवश्यक असिाऱ्या गोष्टींची गरज भासते हं 
खरं आहे. तरीसुध्िा ह्या गोष्टी पुरेशा प्रमािातं चमळाल्यानंतर नीचतवतं मनुष्ट्याला इतर मािसाबंरोबर वकवा 
इतर मािसां् या मितीने न्याय आचरि अंमलातं आिण्यासाठी त्या मािसाचंी गरज ही भासतेच, आचि 
अशाच चरतीने संयमी, शूर आचि इतरानंा िुसऱ्या मािसाचंी आवश्यकता ही भासतच असते. परंतु ह्याउलटॉ 
प्राज्ञ मनुष्ट्य मा्र  स्वतः एकट्याने वचतन कुव शकतो, आचि तो चजतके जास्त वचतन कुंव शकतो चततका तो 
जास्त प्राज्ञ असतो, अथनत इतर लोकां् या मितीने तो एखा्य ा गोष्टीचा जास्त चागंल्या चरतीने अयायास कुव 
शकतो, तरीसुध्िा तो सवस लोकामंध्ये जास्त स्वयंपूिस असा मनुष्ट्य असतो. तसंच वचतनाची चक्रयाशीलता ही 
केवळ त्या चक्रयाशीलतेकवरताचं पे्रम केली जािारी अशी एकमेव चक्रयाशीलता असते; ती प्रत्यक्ात 
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वचतना्या कृत्याहून अचधक िुसरी कुठलीही िलचनष्ट्पत्ती चनमनि करत नांही. परंतु व्यावहाचरक 
उ्य ोगापंासून मा्र  त्या प्रत्यक् कृत्याचंशवाय जास्त वकवा कमी प्रमािांत आपि िायिा चमळचवण्याचा प्रयत्न 
करत असतो. तसंच सौख्यामध्ये चवश्रातंी गा्भत असते असेसुध्िा समजले जाते, कारि आपिासं पुढे 
चवश्राचंत (leisure) चमळावी म्हिून आपि उ्य ोगधंिा करत असतो. आचि आपिासं पुढं शातंी चमळण्यासाठी 
आपि लढाई चालू ठेवत असतो. आता व्यावहाचरक सगुिाचें अनुष्ठाने राजकारिामध्ये वकवा लढाईमध्ये 
केले जाते. परंतु राजकारिामधील आचि लढाईमधील व्यासंग हे िावल्या वेळात करतां येण्यासारखे 
व्यासंग नव्हेत आचि लढाई ही तर चवश्राचंत्या अगिी चवुवध्ि आहे, कारि केवळ लढण्यासाठी कुठलाही 
मनुष्ट्य लढाई करत नाहंी, तसंच लढाई होण्यासाठी तो आपखुषीने तसा पचव्र ा घेत नाही :– केवळ युध्ि 
आचि कत्तल करण्यासाठी जर का ंएखा्य ाने आपल्या चम्र  राष्ट्राबंरोबर लढाई घोचषत केली तर त्याला 
रक्तचपपासू मनुष्ट्य असे म्हटॉले जाईल. राजकारिी पुुवषा्या जीवनामध्येसुध्िा चवश्रातंीला अचजबात थारा 
नसतो आचि केवळ राजकारिामध्ये सहभागी होण्याचशवाय आिखी कुठलीतरी गोष्ट संपािन करण्याचे 
त्याचें ध्येय असते म्हिजेच मानसन्माना्या वकवा सते्त्या जागा चमलचविे वकवा स्वतः सौख्य चमळचविे 
आचि आपल्या इतर सहनागचरकानंा सुध्िा सौख्यची प्राप्ती करून िेिे अथनत हे सौख्य राजनदचतक 
चक्रयाशीलतेहून वगेळे असते आचि आपि ज्या सौख्या्या शोधात आहोत त्याहूनही तं प्रत्यक्ात वगेळे 
असते. तेव्हा स गुि प्रकटॉ करिाऱ्या व्यावहाचरक व्यासंगामंध्ये थोरपिा आचि भव्यते्या बाबतीत 
राजनदचतक आचि लष्ट्करी चक्रयाशीलता सवसश्रेष्ठ आहेत, आचि तरीसुध्िा त्यामध्ये चवश्रातंीला अचजबात थारा 
नसतो आचि त्याचंी चनवड ही केवळ त्यां् याकचरता केली जात नसून कुठलेतरी पुढील ध्येय डोळ्यासमोर 
ठेवनू केली जात असते. परंतु चवश्रातंीचा खरा वापर केला असता ंबुध्चिमते्तची चक्रयाशीलता उत्कृष्ट होते, 
(म्हिून ती सत्याचे वचतन करते) आचि केवळ स्वतःचशवाय िुसरे कुठलेही चतचे अंचतम साध्य नसते आचि 
चत्यामध्ये चतचे स्वतःचे असे खास सुख असते. (त्यामुळे ती चक्रयाशीलता सुध्िा ं वृस्ध्िंगत होते). ह्या 
चक्रयाशीलतेमध्ये स्वयंपूिसता, चवश्रातंी आचि मानवी थकवा िूर करिारा मोकळेपिा आचि ह्याबरोबर शुध्ि 
सौख्याचे सवस गुिधमस आढळतात. ह्यानुवन असं चसध्ि होतं की, बुस्ध्िमते्त्या चक्रयाशीलते मध्यंच संपूिस 
मानवी सौख्य असते- अथनत तं संपूिस आयुष्ट्यभर चटॉकिे आवश्यक आहे, कारि आपल्या सौख्या्या 
कल्पनेमध्ये कुठलीही गोष्ट अपूिस असता ंकामा ंनये. 

 
तथाचप अशा प्रकारचे जीवन हं मानवी पातळीवरील जीवनापेक्ा श्रेष्ट असते. केवळ मानवी क्मते्या 

आधारं असे जीवन जगता ं येिं शक्य नाहंी, परंतु आपल्यामधील कुठल्यातरी चिव्य गोष्टीमुळं असं जीवन 
आपिासं जगता ं येऊ शकेल, आचि ही चिव्य गोष्ट चजतकी मानवा्या संयुक्त स्वुवपाहून श्रेष्ठ असेल, 
चततकी मानवाची चक्रयाशीलता ही त्या्या इतर सगुिां् या अनुष्ठानाहून श्रेष्ठ असंू शकेल. तेव्हा मानवाशी 
तुलना केली असतां बुध्चिमत्ता ही जर का चिव्य गोष्ट असेल, तर मानवी जीवनाशी तुलना केली असता 
बौस्ध्िक जीवन हं चिव्य स्वुवपाचेच ठरेल. तसेच “मनुष्ट्याने मनुष्ट्यासारखाच चवचार करावयाला हवा आचि 
मत्यस मनुष्ट्याने त्याची मरिाधीनता ध्यानातं ठेवायला हवी”- असा सल्ला िेिाऱ्याचें आपि अचजबात जकतां 
कामा ंनये. आचि आपिासं शक्य चततके अमरत्व प्राप्त करण्याचा प्रयत्न केला पाचहजे, आचि आपल्यातील 
सवसश्रेष्ठ गोष्टीं्या अनुरोधाने आपिासं जे जे कांही करता ं येिे शक्य असेल ते सवस आपि केले पाचहजे, 
अथनत् हा आपल्यामधील लहान भाग जरी असला तरी साम्यस आचि बहुमूल्यते्या बाबतीत इतर सवस 
गोष्टीहून तो श्रेष्ठ आहे. आचि हा प्रबल आचि उत्कृष्ट भाग असल्यामुळे, हाच प्रत्येकाचा खरा आत्मा असतो 
असं सुध्िा ं चवधान आपिासं करता ं येऊ शकेल. म्हिून मनुष्ट्याने स्वतःचं असं जीवन न जगता िुसऱ्यांचे 
जीवन जगिं पसंत केले तर ती एक मोठी चवचच्र  गोष्ट होईल. 
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चशवाय अगोिर जं काहंी मी म्हटॉलेले आहे. ते येथेही लागू पडण्यासारखे आहे प्रत्येक प्राण्याला जे 
काहंी सवोत्कृष्ट आचि सवनत जास्त सुखिायक असते तं प्रत्येका्या प्रकृचतला योग्य असं असते. ह्याप्रमािे 
बौस्ध्िक जीवन हे मानवासाठी सवोत्कृष्ट आचि सवनत जास्त सुखिायक असे जीवन आहे, कारि बुस्ध्िमत्ता 
हाच खऱ्या अथनने मनुष्ट्य असतो, म्हिून त्याचे जीवन हं सवनत जास्त सुखी असायला हव.े 

 
☐ ☐ ☐ 
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प्रकिि आठिे 
 

कचिनशील जीिना्या पिमश्रेठ किेचा आिखी पुढे केलेला विचाि 
 

आपला विषय िसाच पुढे चालंू ठेिनू ॲविस्टॉटल ियािहाविक नीविमत्तेंचे जीिन दुय्यम दजाचे 
ठििनू िाध्त्िक जीिनाची पिमश्रेठ किा स्पटी  कििो. कािि- (१( ियािहाविक नीविमत्तचेें जीिन हें 
मानिा्या संयुक्ि स्िरुपाशी - यहिजे कामनािासनांशी- संबध्द असिे. (२( िे जीिन बाह्य 
पविध्स्थिीिि अिलंबून असिे. (३( अशा जीिनाचा देिदेििांशी संबंध लाििां येऊ शकि नांही. िसेंच िो 
असेही यहििो की ित्त्ि्ाला बाह्य भिभिाटीची आियकिा ही असिेच, पिंिु प्राचीन संिांनी 
यहटल्याप्रमािें िी आियकिा त्याला माफक प्रमािांिच भासिे. आवि कुठल्याही प्रकािचें ईश्विी साहाय्य 
जि कां अध्स्ित्िाि असेल िि िें साहाय्य वदिय गोटी ीिि पे्रम कििाऱ्या आवि त्यांचा आदि कििाऱ्या 
ित्त्ि्ालाच वमळायला हिे. 

 
अन्य पक्ी नदचतक सगुिाचें जीवन हे केवळ गौि अथनने सुखी असते. कारि नदचतक चक्रयाशीलता 

ह्या अगिी पूिसपिं मानवी सवुवपा्या असतात. म्हिजेच मला असं म्हिावयाचे आहे की न्याय, धदयस आचि 
इतर नदचतक स गुि जेव्हा आपि आपल्या इतराबंरोबरा्या व्यवहारांत प्रकटॉ करतो, तेव्हा ं त्याबाबतीत 
होिाऱ्या करारामध्ये, आचि सेवे् या चवचनमयामध्ये आचि आपल्या वेगवगेळ्या कृत्यामंध्ये, तसंच आपल्या 
भावनामंध्ये सुध्िा, प्रत्येकाचे यथायोग्य हक्क आपि ध्यानांत घेत असतो. आचि ह्या सवस गोष्टी पूिसपिे मानवी 
व्यवहार आहेत. आचि काहंी नदचतक कृते ही आपल्या शारीचरक प्रकृचतची चनष्ट्पचत्त असते असं म्हटॉले जाते. 
चशवाय िूरि्शत्वाचा नदचतक सगुिाशंी चनकटॉचा संबधं असतो, आचि नदचतक सगुिाचंा िुरि्शत्वाशी 
असतो; कारि िूरि्शत्व हं ज्या आ्य तत्वाचंा उपयोग करते ती तत्व ेनदचतक स गुि ठरचवत असतात. 
आचि नदचतक सगुिाचंवषयीचा योग्य मानिंड हा िूरि्शत्वाुारे चनचित केला जात असतो. परंतु हे 
स गुि आपल्या मनोचवकाराशंी संबध्ि असल्यामुळे ते आपल्या संयुक्त प्रकृचतशी सुध्िा ं संबचंधत आहेत. 
आता ंआपल्या संयुक्त प्रकृचतचे स गुि हे पूिसपिं मानवी स्वुवपाचे असतात. म्हिून ज्या जीवनामध्यं हे 
स गुि प्रकटॉ होत असतात ते जीवन आचि त्या जीवनातून उभविारे सौख्य हे सुध्िा पूिसपिं मानवी 
स्वुवपाचं असते. परंतु बौध्चिक जीवनामंधील सौख्य हं ह्या सौख्याहून वगेळे आहे. तेव्हां येथे आपि ह्या 
चवषयाची चचन एवढ्यावरच थाबंवायला हवी, कारि ह्या चवषयासंबधंी संपूिस चवचवचन करिं आपल्या 
सध्या्या हेतू्या आवाक्याबाहेरचे आहे. आचि अशा प्रकार्या सौख्याला बाह्य गोष्टींची िार कमी 
आवश्यकता भासत असते वकवा नदचतक सगुिावंर आधाचरत असलेल्या सौख्यापेक्ा ंह्या सौख्याला बाह्य 
गोष्टींची कमी आवश्यकता भासते. जीवनावश्यक गरजाचंी आवश्यकता ही िोहोनाही भासते आचि तीसुध्िा 
सारख्याच प्रमािातं भासते. (अथनत् वस्तुतः राजकारिी पुुवष हा आपल्या शारीचरक गरजा पूिस 
करण्याकचरता एखा्य ा तत्वज्ञापेक्ा ं जास्त श्रम घेत असावा असं चिसते); कारि ह्या बाबतीत िोहोंमध्ये 
िार कमी िरक आढळून येतो. परंतु त्याचें स्वतःचे असं खास कायस पार पाडण्याकचरतां लागिाऱ्या त्यां् या 
आवश्यकतामंध्ये मा्र  प्रचडं िरक आढळून येतो. ह्याप्रमािे उिार मनुष्ट्याला औिायनची कृत्ये 
करण्याकचरता संपचत्तची आवश्यकता भासते तसंच नीचतवतं मनुष्ट्याला त्याची स्वतःची कतसव्ये 
पाडण्यासाठी संपचत्तची आवश्यकता भासते. (कारि केवल इ्छा वकवा संकल्प हे अस्पष्ट असतात आचि 
अन्यायी मािसंसुध्िा न्याय आचरि करण्याची इ्छा असल्याचं ढोंग करत असतात). आचि शूर मनुष्ट्याला 
त्याचा स्वतःचा स गुि प्रकटॉ करिारे कुठलेही कृत्ये करण्यासाठी साम्यनची आवश्यकता भासते. आचि 
संयमी मनुष्ट्याला आपला स्वतःचा स गुि प्रकटॉ करण्यासाठी असंयमी बनण्यां् या संचधची आवश्यकता 
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भासते :– नाहीतर तो वकवा िुसरा कुठलाही स गुि बाळगिारा मनुष्ट्य आपि स गुिी आहोत हं कसं 
चसध्ि करंू शकेल? िुसरा वािग्रस्त प्रश्न असा आहे की नदचतक स्छीलता चनमनि करण्यासाठी सवनत 
जास्त मह्वाचा घटॉक हा कृत्याचंा हेतू असतो कां प्रत्यक् कृत्य असते (कारि स्छीलताही िोहोंवर 
अवलंबनू असते असं म्हटॉलं जाते) आता ं पचरपूिस स्छीलतेसाठी िोहोंचीही आवश्यकता असते. परंतु 
स गुिी कृत्याचंी बजाविी करण्यास बाह्य साधनाचंी बरीच आवश्यकता असते, आचि ही आवश्यकता 
जेवढी मोठ्या प्रमािातं भासते, तेवढी कृत्यं थोरपिाची होतात. परंतु अयायासकाला त्या्या बौध्चिक 
समस्या सोडचवण्यासाठी बाह्य साधनाचंी आवश्यकता भासत नांही, उलटॉ त्या भौचतक साधनामुळे त्या्या 
वचतनाला अडथळा होऊ शकतो. तरीसुध्िा ंकाहंी झालं तरी तो एक मनुष्ट्य असल्यामुळे आचि समाजाचा 
एक घटॉक असल्यामुळे तो स गुिी कृत्याची चनवड करतो आचि त्यामुळे मनुष्ट्य प्रािी म्हिून जीवन 
जगण्यासाठी त्याला बाह्य गोष्टींची गरज ही भासिारच. 

 
पचरपूिस सौख्य ही एकप्रकारची वचतनशील चक्रयाशीलता असते हं पुढील चवचारावंरून सुध्िा 

चिसून येईल. िेविेवतानंा परमकल्यािाचा आचि सौख्याचा आनंि घेतां येतो अशी आपली गभसधारिा 
असते. परंतु कुठल्या प्रकार्या कृत्याचंा संबधं आपि त्यां् याशी लाबं ू शकतो? न्याय कृत्याचंा? मग 
िेविेवता व्यापारी करार करण्यामध्ये, ठेवींची भरपाई करण्यामध्यं आचि त्यासारख्या इतर कृत्यामंध्ये 
गुंतलेल्या असतात अशी कल्पना करिं हास्यास्पि होिारा नाहंी का?ं मग शदयसशाली कृत्ये? परंतु भयानक 
संकटॉानंा आचि अडचिींना तोंड िेिारी शौयसशाली कृत्यं करून िेविेवता कीती संपािन करतात अशी 
कल्पना आपि करू शकतो कां? मग औिायनची कृत्ये? परंतु ते िान करिार तरी कुिाला? चशवाय 
प्रत्यक्ातं त्यां् याजवळ पदशाची नािी वकवा तशा प्रकारचे चलन असते असं म्हििे सुध्िा हास्यास्पि आहे. 
आचि संयंमी कृत्ये- परंतु त्यां् या बाबतीत संयमी कृत्याचंा अथसच काय होतो? िेविेवतानंा वाईटॉ इ्छा 
नसतात म्हिून त्याचंी स्तुती कारिं हं त्यानंा कमीपिा आििारे आहे ह्यातं शकंा नाहंी. आपि जर कां 
सगुिाचंी संपूिस यािी नजरेखालून घातली तर आपिासं असं चिसून येईल की सवस प्रकारची स गुिी 
कृत्यं ही िेविेवतासंाठी क्ुद्र आचि अनुचचत आहेत. तरीसुध्िा ते जीवन्त मािसापं्रमािे जीवन जगत 
असतात, आचि म्हिून ते काहंीतरी करत असतात अशी मानवाने त्याचंी कल्पना केलेली आहे. 
एस्न्डचमऑन सारखे ते सिासवसिा झोपलेले असतात असे आपि गृचहत धरंू शकत नाही. आता ं चजवन्त 
मािसामधून कृत्ये आचि चन्मती वकवा उत्पािनक्मता काढून टॉाकली तर त्या्यामध्ये िक्त वचतनच 
उरते. ह्यावुवन असं चसध्ि होतं की परमेश्वराचंी चक्रयाशीलता जी स्वगीय सुखामंध्यं सवसश्रेष्ठ आहे ही 
वचतनशील चक्रयाशीलता असते, आचि म्हिून मानवी चक्रयाशीलतामंध्यं ज्या चक्रयाशीलता वचतना्या चिव्य 
चक्रयाशीलतेशी- सवांत जवळ्या असतात त्या आपिासं सवोच्च प्रकारचे सौख्य िेण्यास कारिीभतू 
ठरतात. 

 
आचि ह्या चवधानास अचधक बळकटॉी पुढील वस्तुस्स्थतीने चमळते. जनावरानंा सौख्यामध्ये वाटेंॉकरी 

होता ं येत नाहंी, कारि जनावरं वचतन करण्यास अचजबात समथस नसतात. िेविेवताचें संपूिस जीवन 
स्वगीय सुखाने भरलेले असते आचि िदवी चक्रयाशीलतेशी अनुुवप असं काहंीतरी मानवी जीवनामध्यं असेल 
तर त्यालाही तसंच स्वगीय सुख प्राप्त होऊं शकेल. परंतु िुसऱ्या कुठल्याही प्राण्यानंा सौख्याची प्राप्ती 
होऊं शकत नाहंी, कारि प्राचि वचतन करण्यास सवसथदव असमथस असतात. म्हिून सौख्य हे वचतनाशी 
समव्यापक असते; आचि ज्यां् याजवळ वचतनाची क्मता सवांत जास्त असते, ते सवनत जास्त सौख्य 
उपभोगू शकतात. आचि हं सौख्य ते या इस््छकचरत्या उपभोगत नाहंीत तर वचतनाचा एक अचधचष्ठत घटॉक 
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म्हिून उपभोगतात; कारि वचतन हं स्वयंमेवचरत्या बहुमोल असते. ह्यावरून असं चसध्ि होत की सौख्य हं 
एकप्रकारचे वचतन असते. 

 
परंतु त्वज्ञ हा शवेटॉी मािूस असल्याने त्याला बाह्य चहतकारक गोष्टींची सुध्िा आवश्यकता 

असते, कारि मानवाची प्रकृती ही वचतना्या चक्रयाशीलतेला लागिारे सवस कांही पुरचवण्याइतपत स्वयंपूिस 
नसते, परंतु त्याला शारीचरक आरोग्याची, अनिधपुरवठ्याची आचि इतर कांही गोष्टींची आवश्यकता ही 
असतेच, तथाचप मानवाला बाह्य चहतकारक गोष्टींची प्राप्ती झाल्याचशवाय परमसौख्य लाभू ंशकत नाहंी हं 
जरी खरे असलं तरी सुध्िा ंमनुष्ट्याला जर का ंसौख्य प्राप्त करून घ्यायचं असले जर त्याला ह्या गोष्टींची 
प्रचडं प्रमािात आवश्यकता भासेल असं आपि गृचहत धरता कामा नये कारि स्वयंपूिसता ही साधनां् या 
अचतरेकी समृध्चिवर अवलंबनू नसते. तसंच नदचतक आचरि सुध्िा ह्या समृध्चिवर अवलबूंन नसते. आचि 
जमीन आचि समुद्र ह्यावर स्वाचम्व नसतानंा सुध्िा एखा्य ाला थोर कृत्यं पार पाडिे शक्य असते; 
एखा्य ाजवळ मािक साधने असतानंा सुध्िा त्याला स गुिी कृत्यं करिं शक्य असते. हं आपिासं प्रत्यक् 
अनुभवाने स्पष्टपिं आढळून येते :– वस्तुतः राजेमहाराजापेंक्ा आचि सत्ताधीशापेंक्ा ंसवससाधारि नागचरक 
हे कमी स गुिी नसून उलटॉ ते त्यां् यापेक्ा ंजास्त प्रमािातं स गुिी कृत्यं पार पाडतानंा आढळतात. तेव्हा ं
मनुष्ट्याजवळ मािक प्रमािातं जर का ंसाधने असतील तर तेवढे पुुवसे आहे; कारि स गुिी चक्रयाशीलतेने 
भरलेले जीवन हं स्वाभाचवकत सुखी जीवन असते. 

 
सोलनने सुध्िा सौख्याचे चागंले विसन केलेले आहे हृयातं शकंा नाही. त्या्या मते, ज्या 

मािसाजंवळ बाह्य चहतकारक गोष्टी मािक प्रमािातं असतात, तसेच ज्या मािसानंी संयमी जीवन जगून 
थोर कृत्यं करण्यातं आपला जन्म घालचवलेला असतो, ती मािसे सुखी असतात, कारि मािक प्रमािातं 
मालमत्ता असलेल्या मािसाला यथायोग्य गोष्टी करिे शक्य असते. ॲनॅक्झॅगोरसने सुध्िा सुखी मनुष्ट्य हा 
श्रीमंत आचि साम्यसवान असतो अशी सुखी मनुष्ट्याची कल्पना केलेली नव्हती; कारि त्याने असे म्हटॉलेले 
आहे की सुखी मनुष्ट्य हा इतरां् या नजरेमध्यं चवचच्र  प्रकारचा मनुष्ट्य आढळलला तर त्याला अचजबात 
आियस वाटॉिारा नाहंी; कारि बहुतेक मािसं बाह्य गोष्टीं्या आधारंच मनुष्ट्याची परीक्ा करत असतात, 
कारि त्यानंा तेवढेच चिसूं शकते. म्हिून प्राज्ञ मािसां् या अचभप्रायाशंी आपले चसध्िान्त जुळिारे आहेत. 

 
अशा मािसाचंी मते आचि चवधाने काहंी प्रमािातं आपली खा्र ी पटॉवूं शकतात. परंतु जेव्हा आपि 

आपले आचार (Conduet) चवचारातं घेतो, तेव्हा त्यासंबंधी्या सत्याची कसोटॉी ही आपल्या 
जीवनाचवषयी्या व्यावहाचरक अनुभवानेच केली जाते, कारि अनुभवातच अंचतम चनिसय गा्भत असतो. 
म्हिून आपि काढलेल्या अनुमानाचंी जीवनामधील वस्तुस्स्थतीशी तुलना कुवनच आपि त्याचें परीक्ि 
करायला हवे! आपली अनुमाने ही जर का ं प्रत्यक् वस्तुस्स्थतीशी सुसंगत असतील तर आपि त्यानंा 
मान्यता ्य ायला हवी, आचि ती जर कां वस्तुस्स्थतीशी जुळत नसतील तर ते केवळ चसध्िान्त आहेत असं 
म्हटॉले पाचहजे. 

 
आता ं असे चिसते की जो मनुष्ट्य बौध्चिक चक्रयाशीलतेचे अनुसरि करतो, आचि आपल्या 

बुस्ध्िमते्तकडे चवशषे लक् पुरचवतो, आचि आपल्या बुस्ध्िमते्तला उत्कृष्ठ अवस्थेमध्यं ठेवतो तो मनुष्ट्य िेवानंा 
सुध्िा चप्रय असतो. कारि सवससामान्य मताप्रमािे, िेविेवता ह्या मानवी व्यवहारामंध्ये कांही प्रमािातं लक् 
ठेवत असतात असे म्हटॉलं तर मनुष्ट्याचा जो भाग सवोष्ट्कृष्ठ असतो आचि िेविेवताशंी चमळताजुळता 
असतो- म्हिजे बुस्ध्िमत्ता त्या भागापासून िेविेवता सुख प्राप्त करून घेत असतात असं गृचहत धरिं 
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यथायोग्य आहे. आचि जी मािसं आपल्या बुध्चिमते्तला बहुमोल मानतात आचि चतचा योग्य आिर ठेवतात 
त्यानंा इश्वर कृपा प्राप्त होते, कारि िेविेवता त्यानंा चप्रय असिाऱ्या गोष्टींची काळजी घेतात आचि त्याचें 
वतसन यथायोग्य आचि थोरपिाचे असते. आता ंही सवस लक्िं प्राज्ञ मािसाचंी असतात हं स्पष्ट होते. म्हिून 
प्राज्ञ मनुष्ट्य हा िेवानंा सवनत जास्त चप्रय असतो; आचि असं असल्यामुळे प्राज्ञ मनुष्ट्य हा स्वाभाचवकतः 
सवनत जास्त सुखी असतो, तेव्हा ह्याचा िुसरा आधार येथे आपिासं चमळाला. 

 
☐ ☐ ☐ 
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प्रकिि नििे 
 

अंविम सादय प्राप्ि किण्यासाठी विवधस्थापनेची आियकिा आहे   िाज्यशास्त्राकडे संक्रमि! 
 

मानिी जीिनाची उपपत्ती आिां समाप्ि ााल्यानंिि ॲविस्टॉटल असे विचाििो की अजुनही 
कांही सांगण्याची आियकिा आहे कां? ह्यांचे उत्ति होय असेंच आहे, कािि मानिांना सद गुिी 
बनविण्यास केिळ उपपत्ती पुिेशी नसिे. सदगुिांसाठी िीन गोटी ींची आियकिा असिे. स्िभाि, वशिि, 
रुढी पवहली गोटी  मानिा्या आिाक्यां्या पवलकडची असिे. दुसिी गोटी  आपल्या उपपवत्तशी िादात्यप 
पिलेली आहे. विसऱ्या गोटी ीला आपल्या जीिनाचे वनयमन कििाऱ्या संस्थांची आियकिा आहे. त्या 
संस्था सािभजवनक ककिा खाजगी असंू शकिील. 

 
ह्या प्रकििांिील कल्पनां्या अनुक्रमानुसाि असें वदसिे की नीविशास्त्र आवि िाज्यशास्त्र यांना 

जोडिािा दुिा हा (ethors) रुढी ककिा जीिनां्या पध्दिीमदये शोधला पावहजे. सद गुि आवि 
पिमवहिाची प्राप्िी किण्यासाठी मानिा्या सामथ्यािि रूढींचा फाि मोठा प्रभाि पडलेला आढळून येिो. 
अन्यपिी ियध्क्िगि जीिनांिील संस्थाचा िाजनैविक संस्थाशी वनकट संबंध असिो ह्यािरुन असें वसदद 
होिे. की िाज्यशास्त्र हे नीविशास्त्रांिील उिेपिा भरून काढिािे शास्त्र आहे. 

 
आतापयंत आपि सौख्य आचि वगेवेगळ्या प्रकारचे स गुि तसंच चम्र भाव आचि सुख ह्या 

चवषयाचंी पुरेशी ुवपरेषात्मक चचन केलेली आहे. तेव्हां आपले अन्वेषि पूिस झालेले आहे असं आपि म्हिूं 
शकतो का?ं तथाचप किाचचत् आपि असं म्हिूं शकतो की व्यावहारीक शास्त्रामंध्ये वगेवगेळ्या चवषयाचे 
केवळ सदध्िास्न्तक ज्ञान चमळचविे हं अंचतम साध्य नसते, परंतु आपले चसध्िान्त प्रत्यक् कृतीत आििे हं 
अंचतम साध्य असते. असे जर का असेल तर सगुिाचवषयी केवळ ज्ञान असून उपयोग नांही तर तो स गुि 
अंगी बाळगण्याचा आचि प्रत्यक् आचरिातं आिण्याचा आपि प्रयत्न केला पाचहजे, वकवा िुसऱ्या कुठल्या 
तरी मागनने प्रत्यक्ातं आपि स गुिी बनले पाचहजे. 

 
आता ंनीचतशास्त्रावरील प्रवचने ही जर का ंमािसानंा स गुिी बनचवण्यास स्वतःहून पुरेशी असतील 

तर (चथऑस्ग्नसने म्हटॉल्याप्रमािे) ‘त्याना मोठ्या प्रमािातं मोबिला आचि अनेक रोख बक्ीसं चमळंू 
शकतील’ आचि त्याचंी तशी योग्यताही असेल आचि म्हिून अशा प्रकार्या प्रवचनाचंी तरतूि करिं मा्र  
आवश्यक आहे. परंतु खरी वस्तुस्स्थती अशी आहे की चसध्िान्त हे जरी मोठ्या मना्या तुवि मािासानंा 
प्रोत्साहन आचि उते्तजन िेण्यास समथस असले आचि नदस्गकतः थोर स्वभावा्या आचि थोर गोष्टीचवषयी 
खरेखुरे पे्रम असिाऱ्या मािसानंा सगुिाचंवषयी आवड चनमनि करण्यास जरी ते समथस असले तरीसुध्िा 
बहुसंख्य मािसानंा नदचतक थोरवीकडे वळचवण्यास ते असमथस आहेत. कारि बऱ्याचशा मािसाचंा स्वभावच 
असा असतो की ती मािसं भीडस्त स्वभावापेक्ा भीती्या जास्त आधीन असतात आचि ती मािसं वाईटॉ 
गोष्टी करावयाचे टॉाळतात ते त्या गोष्टीं्या नीचपिामुळे नव्हे तर त्यामुळे भोगावयाला लागिाऱ्या 
चशक्ामुंळे! ती मािसे आपल्या मनोचवकारानुंसार जीवन जगत असतात आचि त्यां् या स्वभावाशी सजातीय 
असिाऱ्या सुखाचंा आचि ती सुखे चमळचवण्यासाठी लागिाऱ्या साधनाचंा ते पाठपुरावा करत असतात, 
तसेच त्यां् या सुखाचंा चवरूध्ि असिाऱ्या िुःखाचंी ते टॉाळाटॉाळ करत असतात. परंतु ह्या मािसानंी खऱ्या 
सुखाची चव घेतली नसल्याकारिाने त्यांना खऱ्या अथनने काय थोर आहे आचि खरंखुरं सुख कशातं आहे 
ह्याची साधी कल्पनाही नसते. तेव्हा अशा मािसां् या स्वभावामध्ये सुधारि घडवनू आििं कुठल्या 
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उपपचत्तला शक्य आहे? त्यां् या स्वभावामध्ये खोलवर ुवतलेल्या त्यां् या संवयीना युस्क्तवािाने हुसकुन 
लाविं जरी अश्यक नसले तरी कठीि आहे ह्यांत अचजबात शकंा नाही. तरी सुध्िा ं मािसानंा स गुिी 
बनचवण्यास कारिीभतू ठरिाऱ्या सवस गोष्टी आपल्या झाल्या असतांना आपि जर का ं काहंी प्रमािातं 
स गुिी बनलो तर आपि स्वतःला नशीबवान समजायला हव.े 

 
आता काही चवचारवंत असं प्रचतपािन करतात की स गुि ही चनसगनची िेिगी असते, इतर काहंी 

चवचारवंत असे म्हितात की संवयीमुळे आपि स गुिी होत असतो, तर काहंी असं म्हितात की 
चशक्िामुळे आपि स गुिी बनू शकतो. चनसगसित्त गुि हे आपल्या आटॉोक्या बाहेरचे असतात, िक्त 
नशीबवान लोकानंाच इश्वरी योजनेमुळे ते गुि लाभलेले असतात. चशवाय तकस  (theory) आचि चशक्ि हे 
सवस बाबतीत सारखे गुिकारक ठरतेच असे नाहंी. बी-चबयािाचंी योग्य वाढ होण्यासाठी जचमनीची 
अगोिरच मशागत झालेली असली पाचहजे. तसेच योग्य गोष्टींची आवड वकवा नावड चनमनि होण्यासाठी 
अयायासकाचे मन चागंल्या संवयीनी तयार केलेले असिं आवश्यक आहे. कारि मनोचवकारां् या आधीन 
असलेल्या मनुष्ट्य हा त्याचे मन वळचवण्याऱ्या मािसाचे समजुतीचे बोलिे जकिारही नाहंी आचि त्याला ते 
कळिारही नाही. मग अशा अवस्थेतमध्ये असिाऱ्या मािसा्या मनांत युस्क्तवािाने बिल घडवनू आििं 
कसं शक्य होईल? 

 
आचि सामान्यतः बोलावयाचे झाल्यास मनोचवकार हे बुस्ध्ि्या आधीन नसतात, परंतु िक्त 

बळजबरीने ते आटॉोक्यातं आिता ंयेऊ शकतात. 
 
म्हिून सगुिाचंवषयी स्वाभाचवक आप्तभाव असिारे, तसंच थोर गोष्टींवर पे्रमकरिारे आचि नीच 

गोष्टींचा चतरस्कार करिारे असं आपेल चाचरत्र्य आपि अगोिरच घडचवले पाचहजे. आचि एखा्य ाचे योग्य 
चनयमां् या अंमलाखाली पालन पोषि झाल्याचशवाय त्याला ताुवण्यावस्थेपासून वर पयंत सगुिाचंवषयीचं 
योग्य चशक्ि चमळिं अत्यंत कचठि असते, कारि बहुतेक मािसानंा- चवशषेतः तरूि मािसानंा संयमी 
आचि किखर जीवन जगिे सुखिायक वाटॉत नाही. म्हिून तुविाचें पालन पोषि आचि त्याचें अयायास हे 
काय्य ाने चनयचमत केले पाचहजेत; कारि त्यानंा एकिा ंसंवय झाली कीं संयम आचि काटॉकपिा त्यानंा 
िुःखिायक वाटॉिार नाहंी. परंतु मािसाचें तुवि वयातं योग्य चरतीने पालन पोषि होिं आचि त्यानंा चशस्त 
लागिं एव्हढेच काहंी पुरेसे नसते, तर त्यानंी वयातं आल्यानंतर स्वतःला चमळालेल्या चशक्िाचा उपयोग 
िदनंचिन आचरिातं केला पाचहजे आचि तशी त्यानंी संवय करून घेतली पाचहजे. आचि ह्याप्रमािे प्रौढाचं्या 
वतसिुकीला चशस्त लावण्यासाठी आचि वस्तुतः मािासाचें संपुिस जीवन चनयचमत करण्यासाठी आपिासं 
काय्य ाचंी आवश्यकता आहे; कारि बरेचसे लोक न्याय्यपिा आचि नदचतक आिशस ह्यापेक्ां जबरिस्ती 
आचि चशक्ा ह्यानंा जास्त अनुजे्ञय (amenable) असतात. म्हिून काहंी मािसे असं चवधान करतात कीं 
चवचधस्थापकानंी सगुिामंधील थोरवीमुळे लोकानंा स गुिी बनण्यास प्रोत्साहन चिले पाचहजे आचि त्यानंा 
तसे प्रवृत्त केले पाचहजे, कारि ज्या लोकावंर चागंले संस्कर झालेले असतात ते लोक त्याचें जकतील परंतु 
त्यां् या आजे्ञचे पालन न करिाऱ्या आचि वाईटॉ स्वभावा्या लोकानंा िंड आचि चशक्ा ठोठावनू वठिीवर 
आििे आवश्यक आहे आचि अगिी कामातूंन गेलेल्या चनगरगट्ट लोकानंा तर त्यानंी िेशातून ह्दलपार केले 
पाचहजे. कारि (त्याचे म्हििे असे आहे की, नदचतक आिशननुसार स्वतःचे जीवन मागनला लाविारा 
स गुिी मनुष्ट्य न्यायप्रमािाचे अनुसरि करतो, परंतु नीच मनुष्ट्याला इ्छा ह्या केवळ सुखावर कंचद्रत 
असल्यामुळे, त्याला आझे वाहािाऱ्या जनावरासारखी शारीचरक िुःख िेऊन चशक्ा करायला हवी. आिी 
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ह्याचे कारिामुळे ते असे म्हितात की आज्ञाभगं करिाऱ्या लोकानंा त्यां् या आवडत्या सुखा्या अगिी 
चवुवध्िची िुःखे आचि चशक्ा िेिे आवश्यक असते. 

 
आपि अगोिर म्हटॉल्याप्रमािे, स गुिी मनुष्ट्य होण्यासाठी, त्या मनुष्ट्याचे योग्यचरतीने 

पालनपोषि आचि चशक्ि होिे आवश्यक आहे; आचि त्यानंतर त्याने स गुिी संवयीनुसार आचरि करिे 
तसेच पुढे चालंू ठेवले पाचहजे, तसंच त्याने आपखुषीने वकवा नाखुषीने कुठलीही नीच गोष्ट करता कामा ं
नये, तेव्हा मनुष्ट्याने योग्य बुस्ध्ित्वानुसार आचि प्याप्यचनयमानुंसार आपलं जीवन चनयचमत केले तर 
त्याला स गुिी मनुष्ट्य बनिे शक्य होईल. आता ंवचडलानंा आज्ञापालनाची स्की करण्याइतपत साम्यस 
नसते, तसंच सामन्यतः राजेमहाराजाचंशवाय िुसऱ्या कुठल्याही मनुष्ट्याला तशी सक्ती करण्याइतपत सत्ता 
नसते, परंतू एका चववाचक्त प्रज्ञानापासून आचि बुस्ध्िमते्ततून उभविारा एक प्रकारचा चनयम असतो आचि 
काय्य ामध्ये स्की करण्याचे साम्यस असते. आपल्या इ्छेचवरूध्ि जािाऱ्या मािसानंा- मग त्याचें वागिे 
योग्य असले तरी आपि िोष िेतो, परंतु कायिा जेव्हा ंआपिासं योग्य गोष्टी करण्यास भाग पाडतो, तेव्हा ं
आपि काय्य ाचवरूध्ि असंतोषाचे उगार काढत नाहंी. स्पाटॉन हे असे एकमेव राष्ट्र आहे की त्यामधील 
चवचधस्थापकानंी नागचरकां् या पालन पाषिाकडे आचि िदनंचिन जीवनाकडे पुरेसे लक्ष्य चिलेले आहे, 
बऱ्याचशा राष्ट्रामंध्ये ह्या गोष्टींकडे संपूिसतः िुलस क्ष्य केले गेलेले आहे आचि तेथे प्रत्येक मनुष्ट्य त्या्या 
स्वतः्या इ्छेनुसार जीवन जगतानंा आढळतो – सायक्लटप्स्या तऱ्हेनुसार तो कायिा िक्त लहानमुले 
आचि बायका ह्यानंा लागूं करतो. 

 
तेव्हा ं सवनत चागंली गोष्ट म्हिजे ह्या बाबतीत सावसजचनक चनयं्र िाची योग्य पध्िती असिे 

आवश्यक आहे आचि ह्या गोष्टींकडे राष्ट्राचे जेव्हा ं िुलस क्ष्य होते तेव्हा ं आपल्या मुलानंा आचि चम्र ानंा 
स गुिी बनण्यास मित करिे हे प्रत्येक नागचरकाचे कतसव्य आहे वकवा जरी तो हे यशस्वीपिे करू शकला 
नाही तरी काहंी झाले तरी त्याचे हे ध्येय असायला हवे आचि आपि जे काहंी आगोिर म्हटॉलेले आहे 
त्यावरून असे स्पष्ट होते की मनुष्ट्याला जर का ं न्यायशास्त्राचे ज्ञान असेल तर तो ह्या बाबतीत यशस्वी 
होण्याची जास्त शक्यता असते. कुठल्याही बाबतीत सावसजचनक चनयं्र ि हे काय्य ाने स्पष्टपिे प्रस्थाचपत 
करायला हवे आचि िक्त चागंल्या काय्य ामुंळेच चागंले चनयं्र ि चनमनि होऊं शकेल – मग ते कायिे 
चलचखत आहेत का ंअचलचखत आहेत वकवा त्या काय्य ामुंळे एका व्यस्क्त्या चशक्िाचे चनयमन होऊं शकेल 
का अनेक व्यस्क्तं्या चशक्िाचे चनयमन होऊ शकेल असा कसलाही िरक पडिार नाहंी – (जसे संगीत 
वकवा मल्लचव्य ा वकवा िुसऱ्या कुठल्याही प्रकार्या चशक्िामध्ये आढळून येते.) कायिे आचि िेशचरवाज 
ह्याचें राष्ट्रामंध्ये जसे आज्ञापालन होत असते तसे वाडवचडलाचंा उपिेश आचि कौटंुॉचबक सवयी ह्याचें  
कुटंुॉबामध्ये प्रभु् व असते, आचि कुटंुॉबाचा कतनपुुवष आचि त्या कुटंुॉबाचे इतर सभासि ह्यांना एक्र  
आिण्यास तेच कारिीभतू असते, कारि पे्रमभाव आचि आज्ञापालन हे आगोिरच त्या कुटंुॉबातील 
सभासिामंध्ये नदस्गकतः ुवजलेले असतात. चशवाय वद्य क शास्त्रातंील व्यस्क्तगत औषधोपचारापं्रमािे 
खाजगी चशक्ि हे सावसजचनक चशक्िापेक्ा जास्त चागंले असते. सवससामान्य चनयम म्हिून चवश्रातंी आचि 
लंघन हे ताप आलेल्या मािसाकचरताशं्रेयस्कर असते, परंतु एखा्य ा चवचशष्ट रोगा्या बाबतीत त्याचा 
पचरिाम होतोच असे नाहंी आचि मुष्ठीयुध्िाचा चशक्क त्या्या सवस चव्य ा्यांना मुष्ठीयुध्िाची एकच तऱ्हा 
अंगीकारण्यास सागंत नाही. तेव्हा ंह्यावरून असे चिसते की काहंी चवचशष्ट बाबतीत खाजगी लक्ष्य चिल्यामुळे 
जास्त तंतोतंत पचरिाम झालेले चिसून येतात; कारि त्यामुळे प्रत्येकाला जशी आवश्यकता असते तसे 
त्याला नेमके चमळत असते. परंतु एखा्य ा वद्य ाला वकवा चशक्काला वकवा कुठल्याही मागसिशसकाला सवस 
मािासानंा वकवा एका चवचशष्ट वगनतल्या मािसानंा कुठल्या गोष्टी चहतकारक असतात ह्याचे सवससामान्य 
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ज्ञान असेल तर तो त्या चवचशष्ट मनुष्ट्यावर उत्कृष्ट चरतीने उपचार वकवा संस्कार करंू शकेल :– कारि 
शासे्त्र ही त्यां् या नावंाप्रमािे सावसच्र क गोष्टींशी व्यवहार करून असतात, तसेच एखा्य  मनुष्ट्याला समजा 
शास्त्रीय ज्ञान नसेल परंतु वेगवगेळ्या औषधोपचाराचें काळजीपूवसक चनरीक्िावर आधाचरत असलेले केवळ 
अनुभवजन्य ज्ञान असले तर तो एखा्य ा चवचशष्ट रोग्यावर यशस्वीपिे उपचार करंू शकेल हे आपिासं 
नाकारता ंयेऊ शकिार नाही. उिा. काहंी मािसानंा इतरानंा बरं करता येत नसले तरी ते स्वतः स्वतःचे 
सवोत्कृष्ट डटक्टॉर असतात, तथाचप, एखा्य ा मनुष्ट्याला कुठल्याही कलेमध्ये वकवा शास्त्रीय ज्ञानामध्ये प्रभु् व 
संपािन करावयाचे असेल तर त्याने त्याचवषयी्या सामान्य त्वाचंा अयायास केला पाचहजे आचि योग्य 
पध्ितीनुसार त्याने ह्या त्वाचंी सप्रयोग माचहती करून घेतली पाचहजे; कारि आपि म्हटॉल्याप्रमािे 
शास्त्राचंा संबधं सावसच्र क त्वाशंी येत असतो. म्हिून ज्या मनुष्ट्याला चशस्ती्या चशक्िाुारे लोकानंा (मग 
ते लोक कमी असोत वकवा जास्त असोत) अचधक चागंले करावयाचे असेल तर – काय्य ाने मािसानंा 
स गुिी बनचवता ंयेते हे गृहीत धरून – त्याने न्यायशास्त्राचे ज्ञान संपािन करण्याचा प्रयत्न केला पाचहजे. 
कारि कुठल्याही मनुष्ट्याचा वकवा प्रत्येक मनुष्ट्या्या चाचरत्र्याला योग्य वळि लावण्याचे काम वाटेॉल तो 
मनुष्ट्य करंू शकत नाही, परंतु ज्या मनुष्ट्याने त्याचवषयीचं शास्त्रीय ज्ञान संपािन केलेले असते तोच मनुष्ट्य 
असे काम करू शकतो. उिा. जसे वद्य कशास्त्रामध्ये आचि इतर व्यवसायामंध्ये औषधोपचाराची पध्िती 
आचि िूरि्श्वाचा वापर ग्भत असतो. 

 
तेव्हा ं आपल्यासमोर पुढील प्रश्न असा आहे की न्यायशास्त्राचे ज्ञान हे कुिाकडून आचि कसे 

संपािन करता येऊ शकते? इतर कला आचि शास्त्राचें ज्ञान हे आपि तज्ज्ञाकंडून चशकून घेऊं शकतो 
आचि ह्या के््र ामधील तज्ज्ञ हे राजकारिपटूॉ आहेत. कारि अगोिरच पाचहलेले आहे की, न्यायशास्त्र ही 
राज्यशास्त्राची एक शाखा आहे. परंतु बहुधा असे चिसून येते की, राज्यशास्त्र हे इतर शास्त्राहूंन आचि इतर 
चव्य ाशाखाहूंन वगेळे असे आहे. कारि ह्या इतर शास्त्रां् या बाबतीत जी मािसे इतरानंा ज्ञान चशकचवतात 
तीच मािसे ते ज्ञान प्रत्यक् कृतीत आित असतात. उिा. वद्य  आचि चच्र कार; परंतु राज्यशास्त्रा्या 
बाबतीत सोिीस्टॉ जसे शास्त्रीय ज्ञान चशकचवण्याचा आव आितात तसे ते ज्ञान प्रत्यक् आचरिातं आित 
नाहीत. राजकारि पटूॉ ते ज्ञान प्रत्यक् कृतीत आित असतात आचि ते ता्कक बुस्ध्ित्वाचा उपयोग 
करण्यापेक्ा एकप्रकार्या अनुभवजन्य (empirical) कौशल्याचा जास्त आधार घेताना आढळतात; कारि 
ते कधी राजनदचतक त्वाचंवषयी व्याख्यान िेतानंा वकवा लेखन करतानंा काहंी आपिासं चिसून येत 
नाहीतर (आथनत् न्यायसभेची आचि संसिीय भाषिे रचण्यापेक्ा ंअसे करिे चनचितच जास्त सन्मानिायक 
आहे.) तसेच त्यानंी स्वतः्या मुलानंा वकवा चम्र ानंा राजकारिपटूॉ केलेलेही आपिासं आढळून येत नाही. 
तसे करण्यास ते जर का ं समथस असतील तर त्यानंी तसे करायला हव े होते अशी अपेक्ा आपि 
त्यां् याकडून करंू शकतो; कारि ह्यापेक्ा ंजास्त मौल्यवान वारसा ते आपल्या िेशाला िेऊं शकले नसते, 
तसंच ह्या राजनदचतक सते्तपेक्ा ंजास्त चागंल्या गोष्टीची चनवड ते स्वतःकचरता आचि म्हिून त्यां् या अगिी 
जवळ्या मािसाकंचरता सुध्िा कुंव शकले नसते. राजकारिामध्ये यशस्वी होण्यामध्ये अनुभवाचा िार 
मोठा वाटॉा असतो, नाहीतर राजकारिातं केवळ भाग घेतल्याने मािसानंा राजनीचत चनपुि कधीही बनता 
आले नसते. म्हिून ज्यानंा राज्यशास्त्राचे शास्त्रीय ज्ञान घेण्याची मह्वाकाकं्ा आहे. त्यानंा त्या्या 
अयायासाबरोबर व्यावहाचरक अनुभवाची सुध्िा आवश्यकता आहे. अन्यपक्ी सोचिस्टॉ जो राज्यशास्त्र 
चशकचवण्याचा आव आित आहेत. ते आपला व्यवसाय यशस्वीपिं करू शकलेले नाहीत. वस्तुतः त्यानंा 
त्या शास्त्रा्या स्वुवपाचवषयी आचि ज्या चवषयाशंी ते शास्त्र संबचंधत आहे त्याचवषयी अचजबात ज्ञान नाही. 
नाहीतर राज्यशास्त्र हे वक्तृत्वशास्त्राशी तंतोतंत जुळिारे वकवा त्यापेक्ा ंकमी प्रतीचे शास्त्र आहे असे चवधान 
त्यानंी केले नसते, तसंच सध्या आस्स्तत्वातं असलेल्या चागंल्या काय्य ाचंा संग्रह करून राज्यघटॉना तयार 
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करिे सोपे आहे, कारि त्यामुळे आपिासं सवोत्कृष्ट काय्य ाची चनवड करता ं येऊ शकते अशी कल्पना 
सुध्िा त्यानंी केली नसती. आता ं अशा काय्य ाचंा संग्रह करण्यास सुध्िा बुस्ध्िमत्ता लागते आचि 
संचगताप्रमािे ह्या बाबतीत सुध्िा तातंोतंत चनिसय घेिे अत्यंत कठीि असते ह्या वस्तुस्स्थतीकडे सोचिस्टॉाचें 
िुलस क्ष्य झालेले आहे असे चिसते. तेव्हा ंकुठल्याही कले्या चन्मती्या बाबतीत तंतेातंत चनिसय घेिे िक्त 
त्या कलेमधील तज्ज्ञानाचं शक्य होते, आचि कुठल्या साधनानंी आचि कुठल्या पध्ितीने त्यामंध्ये 
पचरपूिसता साध्य करता ंयेऊ शकते हे त्यानंा चागंले ठाऊक असते तसेच कुठल्या घटॉकाशंी कुठले घटॉक 
जुळू शकतात ह्याचें त्यानंा चागंले ज्ञान असते; आचि अनुभव नसलेल्या हौशी मािसानंा चनमनि झालेली 
िलचनष्ट्पचत्त चागंली आहे का वाईटॉ आहे एवढे जरी ओळखता ं आले तरी त्यानंी त्यात समाधान मानून 
घेतले पाचहजे. उिा. चच्र कले्या बाबतीत! तसे बोलावयाचे झाल्यास कायिे ही राज्यशास्त्राची 
िलचनष्ट्पचत्त असते. मग केवळ काय्य ाचंा संग्रह मनुष्ट्याला न्यायशास्त्राचे धडे कसा काय िेऊ शकेल? 
वकवा त्या काय्य ापंदकी कुठले कायिे उत्कृष्ट आहेत ह्याचवषयी चनिसय घेण्यास त्याला कसे समथस करंू 
शकेल? वद्य कशास्त्रा्या केवळ पुस्तकाचंा अयायास केल्याने मािसं वद्य कशास्त्रातं पारंगत होत नाहीत. 
तथाचप, वद्य कशास्त्राचे लेखक केवळ औषधोपचारां् या सवससामान्य पध्ितीचेच विसन करत नाहीत तर 
चवचशष्ट प्रकार्या रोग्यानंा त्यां् या चनरचनराळ्या शारीचरक स्स्थतीनुसार कुठली उपचारपध्िती वकवा 
कुठल्या प्रकारचे औषधोपचार श्रेयस्कर आहेत ह्याचे सुध्िा विसन करतात; आचि त्याचें चववचेक गं्रथ 
व्यावहाचरक अनुभव असलेल्या मािासानंा िारच मोलाचे ठरतात, परंतु नवचशक्या मािसानंा त्या गं्रथाचंा 
कसलाही उपयोग होऊ शकत नाही. म्हिून काय्य ां् या आचि राज्यघटॉनां् या संग्रहाचा उपयोग त्यांचा 
गुििोष चववचेनात्मक अयायास करिाऱ्या चव्य ा्यांना, तसेच कुठला ठराव योग्य आहे वकवा कुठला ठराव 
अयोग्य आहे. ह्या चवषयीचे चनिसयन करंू शकिाऱ्या मािसानंा, तसेच कुठल्या प्रकार्या राष्ट्रीय 
पचरस्स्थतीला कुठल्या प्रकारची राज्यपध्िती योग्य आहे ह्याचा चनिसय घेऊ शकिाऱ्या मािसानंा जास्त 
चागंल्या चरतीने होऊं शकतो. परंतु जी मािसे स्वतःजवळ योग्य वळि लागलेली मनःशस्क्त नसताना 
सुध्िा अशा प्रकारचे संग्रह गं्रथ लक्ष्यपूवसक न्याहाळून पाहातात ते त्याचवषयी तंतोतंत चनिसय घेण्यास 
(अथनत सहजपे्ररिेनुसार जर का ं ते तंतोतंत चनिसय घेऊं शकले तर तो एक अपवाि आहे.) असमथस 
ठरतात, तरीसुध्िा ंराजनदचतक चवषयां् या बाबतीत त्यानंा त्यां् या बुस्ध्िमते्तला धार आिता ंयेऊ शकेल. 

 
तेव्हा ंन्यायशास्त्राचवषयीचे प्रश्न आगोिर्या चवचारवतंानंी त्याचें अन्वेषि न करता ंतसेच सोडलेले 

आहेत. तेव्हा ं राष्ट्रा्या शासनपध्िती्या संपूिस प्रश्नाबरोबर हे प्रश्न जर का ंआपि चवचारात घेतले तर 
िार बरे होईल आचि त्यामुळे आपि मानवी व्यवहारासंंबधंीचे आपले तत्वज्ञान समाप्त करू शकू. 

 
[हा भाग ॲचरस्टॉटटॉल्या राज्यशास्त्र ह्या गं्रथाचे ढोबळपिे सूचचप्र  िशसचवतो.] तेव्हा अगोिर्या चवचारवतंानंी आपल्या 

चवषया्या ह्या वकवा िुसऱ्या चव्य ाशाखेमध्ये काहंी मह्वाची चवधाने केली असतील तर त्या चवधानाचें 
आपि प्रथमतः वसहावलोकन करण्याचा प्रयत्न करंू या. तेव्हा आपि संग्रचहत केलेल्या [ॲचरस्टॉटटॉलने १५८ ग्रीक 

राष्ट्रां् या राज्यघटॉनाचें संग्रहि केले होते. त्यापदकी िक्त ॲथेन्सची राज्यघटॉना अस्स्तत्त्वात आहे.] राज्यघटॉनां् या आधारे 
सामान्यतः कुठल्या प्रकार्या सावसजचनक संस्था राष्ट्राचे जतन करण्यास वकवा राष्ट्राचा नाश करण्यास 
कारिीभतू ठरतात हे आपि चवचारात घेऊंया, आचि चवशषेतः कुठल्या गोष्टी वगेवगेळ्या राज्यघटॉनाचंी 
जोपासना करण्यास वकवा त्याचंा नाश करण्यास कारिीभतू ठरतात, तसेच कुठल्या कारिामुंळे काहंी 
राष्ट्राचंा राज्यकारभार उत्तम चरतीने चालतो आचि कुठल्या कारिामुंळे इतर राष्ट्राचंा राज्यकारभार वाईटॉ 
चरतीने चालतो हेही आपि चवचारत घेऊया. कारि ह्या प्रश्नाचंा अयायास केल्यानंतर, कुठली राज्यघटॉना 
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चनरपेक्तः सवोत्कृष्ट आहे आचि कुठल्याही चववचक्त राज्यघटॉनेसाठी कुठले कायिेकानून आचि लोकाचार 
सवोत्कृष्ट आहेत हे आपिास जास्त चागंल्या चरतीने ओळखता येऊ शकेल. 

 
तेव्हा आपि आपल्या चचेला सुुववात कुवया. 

☐ ☐ ☐ 
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पविभावषक शब्दािली 
 

महो्दलायस वकवा अचतिातृत्व – magnificience 
आिान प्रिान – giving & taking 
पचरत्याग – abstinence 
संयमी – temperate 
समाईक – common 
समातंरवाि – parallelism 
प्रजाचत – genus 
अचभसंचहत – conditioned 
चचत्तप्रवृचत्त – disposition 
चवचारपूवसक चनवड – deliberate preference 
पथृक, चवचवक्त – discrete 
न्यनूता – deficiency 
अचतचरक्तता – excess 
सान्त – finite 
हलकटॉपिा – paltriness 
वृधाचभमान – vanity 
तापटॉपिा – irrasibility 
गावंढळपिा – boorishness 
तोंडपुजा – obsequious 
सास्त्वक संताप – righteous indignation 
उधळेपिा – prodigality 
प्रचतसारीक – repulsive 
स्वातंगसत – intrinsically 
संप्राप्त – given 
पचरपाक – sequence 
अचवकारीपिा – immutability 
अयनचिन – solstices 
व्यासंग – pursuit 
आचिकारि – origin 
पचरकल्पना – hypothesis 
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प्रत्याशा – anticipation 
समचमती – symmetry 
नदचमचत्तक – adventitions 
रूपक – metaphor 
सहज-पे्ररिा – instinct 
धमसबुस्ध्ि – snese of justice 
आवश्यक उपाचध – necessary condition 
केवलध्येय – abstract ideal 
अपूर्ि दृश्यस्वुवप – imperfect embodiment 
संविेन शस्क्त – faculty of perception 
अपासरि – departure 
परम कल्याि – sumum bonun, supreme good 
सारतत्व – essence 
उपपचत्त – theory 
सामान्यीकरि – generalization 
सम्यक् – exact, right 
स्वयमेवसाध्य – end in itself 
अव्यक्त क्मता – capacity 
शक्तीमत्ता – potentiality 
चक्रयाशीलता – activity 
मनःशस्क्त – faculty 
िलचनष्ट्पचत्त – result 
अनुष्ठान – exercise 
अन्वषेि – discovery, inquiry 
नदचतक थोरवी – moral nobility 
सौख्य – endaimonia, happiness 
सुखवािी – hedonist 
गुिोत्कषस – excellence 
चवचारिा – deliberation 
थोरबुस्ध्ि – sense of nobility 
श्रेयतत्व – the good 
चवगामी सामान्यीकरि – inductive generalization 
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चवगमन – induction 
पूवसकाचलक – prior 
नमसभाषी – witty 
तुल्याकं – equivalent 
चवगिन – estimate 
के्रयवस्तु – commodity 
न्यायतत्व शास्त्र – jurisprudence 
संचिग्धाथी – equivocal 
समानाथी – synonymous 
नीचतवतं – just 
चवमुख – opposite 
संचिग्धोस्क्त – equivocation 
अक्क – collar bone 
चवचधमंडळ – legislature 
पचरपूिस – perfect 
सारतत्व – essence 
गुियुक्त – qualified 
अनुपयुक्त – unqualified 
चचत्तप्रवृचत्त – disposition 
सापेक् कतसव्य – relative duty 
अचधकल्पना – notion 
सावसच्र क न्याय – universal justice 
चवशषे न्याय – particular justice 
चवतरिात्मक न्याय – distributive justice 
पचरमाजसक न्याय – corrective justice 
प्रचतवािी – defendant 
चियनिी – plaintiff 
क्रमचनरपेक्ी न्याय – commutative justice 
जाचतसंकल्पना – generic conception 
समष्टी- whole 
समव्यापक – co-extensive 
गुिोत्तर प्रमाि – geometrical proportion 
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एकतानता – harmony 
महत्तर – greater 
प्रचतिले – consequences 
गुिोत्तर – ratio 
अल्पसत्ताकं – oligarchical 
संतत प्रमाि – continuous proportion 
योगभावनाने – componendo 
संयोजन – combination 
समावशेन – addition 
संयोग – conjunction 
प्रत्यानयन – restitution 
शासन न्याय – remedial justice 
वाळीत टॉाकिे – ostracism 
अचतक्रम – violation 
समातंरश्रेिी – arithemetical progression 
वदषम्यापनिध – unbalance 
िेवािघेवाि – reciprocity 
प्रत्याघात – retaliation 
किससंयोग – diagonal conjunction 
छेिसंयोग – cross conjunction 
के्रयता – demand 
समानीकृत – equalize 
वृध्चिपतन – fhietuation 
क्रयशच्क – purchasing power 
समपचरमेय – Commensurable 
मानप्रमाि – measure 
चवचनमय मान – rate of exchange 
अध्यािेश – ordinance 
आनुषंचगक पिाने – incidentally 
याहस््छक गुि – accident 
शुध्िीकरि – rectification 
पचंभतू कायस – material 



 

विषयानुक्रमविका 

िुप्िुसावरि िाह – pleurisy 
तत्ववते्त्याचंी शाळा – school men 
उपािान चवषय – subjectum material 
स्वुवप चवषय – subjectum formale 
संपात वबिू – meeting point 
उयीपक – stimulus 
आ्य  प्रवतसक – originator 
चनिशसनात्मक – demonstrative 
संचवधान – syllogism 
गभसधारिा – conception 
चवश्लेषिशास्त्र – Analyties 
पचरकस्ल्पत – hypothetical 
सत्ताशास्त्र – metaphysies 
परस्पर चववजसक – mutally exclusive 
िूरि्शत्व – phronesis 
नीचतसंचवत्त् – moral sense 
प्रज्ञा – intelligence 
वदधाचनक शास्त्र – legistative science 
चवचारिात्मक शास्त्र – deliberative science 
न्याचयक शास्त्र – judicial science 
चनष्ट्कशसि – abstractions 
संविेन – perception 
सरलरेखात्मक – rectilinear 
अवकाश – space 
जाचतसंविेन – genus perception 
अचसध्ि – undemonstrable 
स्वयंचसध्िकं – axioms 
इंचद्रयविेन – senstion 
अनुसंधान – inquiry 
बोधरूप अनुगिन – conscios calculation 
चवचारप्रकषस – deliberative excellence 
प्रचतज्ञाकथन – affirmation 
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मध्यपििोष – fallacy of the middle term 
उत्तम उपचिष्ट – well counselled 
आकलन – apprehension 
आज्ञापक – imperative 
आधारचवधान – premise 
चवचधमान्य – valid 
प्रचतपा्य  चवषय – subject matter 
आ्य तत्व – first principle 
चवभेिन – distinction 
संश्लेचषत – synthetical 
चवश्लेषिात्मक – analytical 
गुढ वकवा औपिेचशक – acromatic 
बहीरंगी – exoteric 
चचत्तत्वाचा अंकक्रम – idea of numbers 
स्वरूपसत् – being in itself 
मौचलक – original 
अंकस्तंभ – column 
एकात्मता – unity 
चचत्तत्व – idea 
चक्रयात्मक – actual 
लक्ििलन – characteristic function 
साध्यसाधन – means to an end 
परमप्रयोजन – final end 
अंचतमता श्रेिी – degrees of finality 
कायसक्मता – efficiency 
स्छीलता, सत्वगुि – Goodness 
जदव चक्रयाशीलता – Vital activity 
संचेतनता – sentience 
आकारतत्व – form 
संगती – consistency 
संचश्लष्ट – complicated 
वस्तुत्य – facts 
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सहगामी पूरक – concomitant factor 
छंिोनुबतसन – indalgence 
चवजोड – incompatible 
चनचमत्तकारि – efficient cause 
स्वतोमूल्य – intrinsic value 
आकारस्तर – degrees of magnitude 
अवेिनक्मता – insensibility 
स्वभावचसध्ि – intrinsic 
सचच्चिानंि – blessed 
मानिंड – standard 
शारीरशास्त्र – anatomy 
व्व्छेिक – distinct 
शाकीय – vegetative 
गभस – embryo 
जीवनशत््तकी – vital faculty 
चनसगसघटॉना – phenomenon 
पोषक भाग – nutritive part 
अचववेक पूिस – irrational 
आगंतुक आवेग – erratic impulse 
भोगात्मक, वां् छात्मक – appetitive 
नरप्रचतमा – animus 
नारीप्रचतमा – anima 
चच्छात्स्त्क – energy 
प्रचक्रया – process 
बििद ली – profligate 
सम्यक तत्व – right principle 
वासना – passion 
आचार – conduct 
सुसाधकता – expedi 
कारकत्व – agency 
धमसचवहीत – lawful 
स्वत्वज्ञान – sely knowledge 
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खाष्ट – surly 
स्वाभाचवक सौजन्य – natural amiability 
समािर – deference 
अंतस्थ – ulterior 
समतोलत्व – balance 
चनष्ट्कृच्र मता – sincerity 
कपटॉानुकरि – counterfeit 
व्याजोत्त्की – iromy 
गुिग्रहन – appreciate 
व्यंगो्की वकवा पयनयोत्स्त्क – innuendo 
आत्मचनग्रह – continence 
संयम – temperance 
अचतमानुष – super human 
प्रत्यक् – actual 
सुप्त – potential 
साम्यानुमान – analogy 
अपस्मार – epilepsy 
ुवपकत्वाने – metaphorically 
मूलोत्पािक त्व – originating principle 
सवांगशोथ – dropsy 
चसध्िान्तकल्पना – hypothesis 
िुराग्रही – obstinate 
सौगस्न्धकी कला – perfumery 
विेनाशमक औषध – anodyme 
अचव्य मानता – absence 
समता – equality 
साम्य – similarity 
िसल हंगाम – harvest 
चनरंकुशता – tyranny 
उमरावशाही – oligarchy 
भ्रातृक – fraternal 
चवपयसस्त – perverted 
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प्रजनक – progenitor 
ऋििाता – creditor 
ऋिको – debtor 
चवजातीय – dissimilar 
गुिोत्तर – ratio 
अग्रिेयता – preference 
भासमान – apparent 
आनुकंचषक – sympathetic 
चवसंवाि – discord 
अचवरत –continuous 
जनन प्रचक्रया – process of generation 
आचिकारि – source 
चक्रया – motion 
ने्र कटॉाक् – glance 
संव्ेय वस्तु – object 
श्रो्ंर चद्रय – sense of hearing 
रसज्ञता – taste 
 

☐ ☐ ☐ 
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