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इयत्ता अकरतावी

्त्वज्तान

(A)

शतासन ननणमिय क्रमतांक ः अभयतास-२११६/(प्र.क्र.४३/१६) एसडी-४ निनतांक २५.४.२०१६ अनवये स्तापन
करणयता् आलेलयता समनवय सनम्ीचयता निनतांक २०.०६.२०१९ रोजीचयता बैठकीमधय ेहे पताठ्यपुस्क 

सन २०१९-२० यता शैक्षनणक वरतामिपतासून ननधतामिरर् करणयतास मतानय्ता िेणयता् आली आहे.

आपल्या स्यार्टफोनवरील DIKSHA App द्यारे पयाठ्यपुस्तकयाच्या 
पहिल्या पृष्यावरील Q.R. Code द्यारे हिहिरल पयाठ्यपुस्तक, 
त्या पयाठयासंबंहि्त अध््न-अध्यापनयासयाठी उप्ुक्त दृक ्श्याव् 
सयाहित् उपलबि िोईल.

महतारताष्ट्र रताजय पताठ्यपुस्क नननममि्ी व  अभयतासक्रम संशोधन मंडळ, पुणे.



प्रथमावृत्ती : २०१९ ©  महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्क निनममि्ती व अभ्यासक्रम संशोधि मंडळ, पुणे ४११ ००४.

महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपसु्तक निनममि्ती व अभ्यासक्रम सशंोधि मडंळाकड े्या पसु्तकाच ेसवमि हक्क राह्तील. 
्या पुस्तका्तील कोण्ताही भाग संचालक, महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निनममि्ती व अभ्यासक्रम संशोधि 
मंडळ ्यांच्या लेखी परवािगीनशवा्य उद ्धृ्त कर्ता ्ेयणार िाही.

(B)

्त्वज्ाि नवष्य सनम्ती 

श्ीम्ती मृणानलिी विारसे, अध्यक्ष
डॉ. दीप्ति गंगावणे, सदस्य
डॉ. हररशचंद्र िवले, सदस्य
डॉ. शनममिला वीरकर, सदस्य
प्ा. वरामि जपे, सदस्य
डॉ. सीमा देशपांडे, सदस्य
डॉ. राजेसाहेब मारडकर, सदस्य
डॉ. श्ीधर आकाशकर, सदस्य
सौ. वरामि सरोदे, सदस्य सनचव

डॉ. िागोराव कुंभार
प्ा. नश्तल ्येरूळे
प्ा. माधवी कनव
प्ा. ईशवरअपपा मठवाले
डॉ. मीिल का्तरणीकर
प्ा. अज्य नशंगाडे
डॉ. शा्ंताराम गोवधमिि बुटे
डॉ. स्ंतोर ठाकरे
डॉ. सनचि बाबुराव खोकले
प्ा. नवज्य कारेकर
प्ा. नवद्ा नमनलंद गारखेडकर
श्ीम्ती ्तिुजा ्येलाले

  ्त्वज्ाि अभ्यास गट 

लेखक
डाॅ. दीप्ति गंगावणे

श्ीम्ती मृणानलिी विारसे

प्रकाशक 
श्ी. नववेक उत्तम गोसावी, नि्यंत्रक

पाठ्यपुस्तक निनममि्ती मंडळ,
प्भादेवी, मुंबई-२५.

निनममि्ती  
श्ी. सप्चि्तािंद आफळे, 
मुख्य निनममि्ती अनधकारी

श्ी. प्भाकर परब, 
निनममि्ती अनधकारी

श्ी. शशांक कनणकदळे, 
सहा्यक निनममि्ती अनधकारी

सं्योजक 
सौ. वरामि सरोदे

सहा्यक नवशेरानधकारी, इन्तहास व िागररकशासत्र
पाठ्यपुस्तक मंडळ, पुणे.

मुखपृष्ठ व सजावट  

अक्षरजुळणती  

डीटीपी नवभाग, 
बालभार्ती, पुणे.

श्ी. मनुकम शेख

कागद  

७० जी.एस.एम.क्ररीमवोवह

मुद्रक 

मुद्रणादेश  
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(C)



(D)



पुणे
हदनयांक : २० िून २०१९ 
भयार्ती् सौर हदनयांक : ३० ज्ेष् १९४१

(डॉ.सुननल मगर)
संचयालक

्ियारयाष्ट्र रयाज् पयाठ्यपुस्तक हनह््ट्ती व
अभ्यासक्र् संशोिन ्ंिळ, पुणे.

प्रस्तावनता
	 विद्यार्थी	 वितयाांनो,	

्या वरषी ्तततवज्यान िया ्तु्च्यासयाठी खूपसया नवीन असलेलया हवर् ्तुमिी हनविलया आिे, ्याबद्दल 
्तु्चे कौ्तुक! ्तुमियालंया ्या हवर्याबद्दल खूप उतसुक्तया वयार्त असेल. ्तततवज्यानयालया सव्ट शयासत्रयांची 
हकंवया ज्यानशयाखयांची िननी ्यानले िया्ेत. कलया शयाखे्ध्े ्यानवी िीवन, स्याि आहण संसककृ्ती ्यांचया 
अनेक अंगयांनी अभ्यास केलया िया्तो. ्या सवयाांच्या ििण घिणी्ध्े ्तततवज्यानयाचे प्त्क्ष वया अप्त्क्षपणे 
्ोठे ्ोगदयान अस्ते. ्या दृषरीने पिया्तया, ्तततवज्यानयाचया अभ्यास कलया शयाखेच्या एकूणच अध््नयासयाठी 
पया्याभू्त अस्तो. ्या पसु्तकयाचया एक उद्देश ्तुमियांलया ्या हवर्याची ओळख वियावी आहण त्याचे ्िततव 
स्ियावे िया आिे.

्तुमिी िया हवर् पहिल्यांदयाच हशकणयार असल्या्ुळे दैनंहदन िीवनया्तली उदयािरणे घेऊन, शक्् 
्तेवढ्या सोप्या भयारे्त िया हवर् सपषर करण्या्त आलया आिे. ्तततवज्यान ्या हवर्याचया आवयाकया खूप 
्ोठया आिे. त्याच्या अनेक शयाखया-उपशयाखया आिे्त. ्या पसु्तकयाच्या पहिल्या पयाठया्त ्तततवज्यानयाचे  
सवरूप ्तुमियांलया स्ियावे ्यासयाठी ्तततवज्यानयाचया अभ्यास हवर्, त्या्ध्े हवचयारले ियाणयारे ्ुख् प्शन 
आहण ्तततवज्यानयाच्या पद्ध्ती ्यांची ओळख करून देण्या्त आली आिे. ‘कया् आिे?’ ‘कळ्ते कसे?’ 
आहण ‘त्याचया आपल्या ककृ्तींवर/िगण्यावर कया् पररणया् िो्तो?’ ्या ्तततवज्यानया्तील प््ुख प्शनयांवर 
्या पसु्तकया्त भर देण्या्त आलया आिे. ्तततवज्यानयाच्या शयाखयांशी ्तु्ची ओळख दुसऱ्या पयाठया्त झयाल्यावर 
त्या्तील वरील प्शनयांशी संबहंि्त असलेल्या ्तीन शयाखयंाचे, मिणिे अनुक्र्े सत्तया्ी्यंासया, ज्यान्ी्यांसया 
आहण नी्ती्ी्यांसया ्यंाचे हववेचन न्ंतरच्या पयाठयां्ध्े आिे. शेवरच्या पयाठया्त ्तततवज्यानयाचया हवज्यान 
आहण ्तंत्रज्यानयाशी कया् आहण कसया संबिं आिे ्याची चचया्ट आिच्या कयाळया्तील कयािी ठळक 
प्शनयांच्या संदभया्ट्त केली आिे.

आपण ्या पसु्तकया्त ्तततवज्यानयाच्या िगभरया्त असलेल्या वेगवेगळ्या परंपरयांपैकरी भयार्ती् आहण 
पयाशचयात् ्या दोन परंपरयांची ओळख करून घेणयार आिो्त. ्या्िून ्तततवज्यानयाचया संसककृ्तीशी, ऐह्तियाहसक  
कयालखंियंाशी कसया संबंि अस्तो िे ्तु्च्या लक्षया्त ्ेईल.

११ वी ्ध्े ज्या शयाखयांचया पररच् ्तुमियालंया िोईल, त्यांचया सहवस्तर अभ्यास आपण १२ वी 
्ध्े करू. त्याचबरोबर कयािी नवीन शयाखया, नवे प्शन, नवे हवचयार ्यंाचीिी ्याहि्ती घेऊ. त्यासंबिंी 
हवचयार करू आहण आपल्या सव्टच अभ्यासयालया, ्तसेच िीवनयालया एक ्तयाहततवक बैठक देऊ. ्या दोन 
वरयाां्ध्े ्तुमियांलया ्या हवर्याची गोिी लयागेल आहण त्याचया सखोल अभ्यास करण्याची प्ेरणया ्ुतमियांलया 
ह्ळेल अशी आशया आिे.

(E)



- नशक्षकतांसताठी -

अकरयावी्त प्वेश घेणयाऱ्या हवद्यार्याांसयाठी ‘्तततवज्यान’ िया हवर् पूण्टपणे नवीन अस्तो. ्या 
हवर्याबद्दल त्याचं्या ्नया्त कयािी वेगळ्या ियारणया अस्तया्त, त्या्ुळे त्यानंया ्या हवर्याचे दिपण हकंवया  
भी्ती वयार्ते. वस्तु्तः रोिच्या िीवनया्तिी ्तततवज्यानयाशी संबहंि्त प्शनयाशंी, संकलपनयांशी, हवचयारयांशी 
त्याचंया संबिं ्े्तच अस्तो, पण त्या सवयाांच्या ्तयाहततवक सवरूपयाची ियाणीव त्यांनया नस्ते. िी ियाणीव 
त्यानंया करून देण्यासयाठी ्तततवज्यान ्या हवर्याची ओळख अशया पद्ध्तीने करून द्या्लया िवी, करी 
त्यानंया ्या हवर्याची गोिी लयागेल; त्याचे सवयाांगीण ्िततव स्िेल. ्याच उद्देशयाने ्या पसु्तकया्त 
ियाणीवपूव्टक दैनंहदन िीवनया्तील उदयािरणे घेऊन शक्् ्तेवढ्या सोप्या भयारे्त िया हवर् सपषर करण्याचया 
प््तन केलया आिे. ्तयाहततवक पररभयारेचया वयापर िेवढया अपररिया््ट आिे, ्तेवढयाच ठेवलया आिे.

िया हवर् हवद्यार्षी पहिल्यांदयाच हशक्त असल्या्ुळे ्या हवर्याचे सवरूप, त्याच्या शयाखया, 
उपशयाखया, पद्ध्ती त्या्ध्े हवचयारया्त घे्तले ियाणयारे प्शन आहण संकलपनया ्यांचया पररच् हवद्यार्याांनया 
कयािी प््याणया्त ्याहि्ती ्या सवरूपया्त करून हदलया गेलया असलया ्तरी हनववळ ्याहि्ती पुरवणे िे ्या 
पुस्तकयाचे उप्द्दषर नयािी. हवद्यार्याां्ध्े ्तयाहततवक दृहषरकोन रूिवणे, त्यांनया हवचयार करया्लया प्वृत्त 
करणे, हचहकतसक हवचयार करण्याची सव् लयावणे िी ्या पुस्तकयाची ्ुख् उप्द्दषरे आिे्त. ्यासयाठी 
वगया्ट्त हवद्यार्याांनया प्शन हवचयारण्याची ्ुभया देणे एवढेच नविे, ्तर त्यासयाठी अनुकूल वया्तयावरण ्त्यार 
करणे ्याची गरि आिे. ्या्ुळे हवद्यार्याांची हचं्तनशील्तया वयाढीस लयागेल.

्तततवज्यान िया हवर् इ्तर ज्यानशयाखयांशी, ्तसेच प्त्क्ष िीवनयाशी कसया िोिलेलया आिे ्यासंबंिीचे 
्याग्टदश्टन हवद्यार्याांनया ह्ळयाल्यास ्या हवर्याच्या अभ्यासयाची गरि त्यांनया स्िेल. त्या दृषरीने पुस्तकया्त 
्तततवज्यान आहण संसककृ्ती, ्तततवज्यान आहण हवज्यान व ्तंत्रज्यान ्यांच्या्तील सिसंबंियांचे हववेचन केले 
आिे. ्या्िून आं्तरहवद्याशयाखी् अभ्यासयाची ओळखिी त्यांनया िोईल.

पयाठयां्तरयापेक्षया आकलन आहण उप्ोिन ्यांच्यावर भर देण्याच्या िे्तूने सवयाध्या्, आहण उपक्र्यांची 
रचनया केली आिे. पसु्तकया्तील हवर्यांशी संबंहि्त ्याहि्ती इ्तर स्ो्तयां्िून शोिणे, ह्तची ्ोग्् ्यांिणी 
कर्तया ्ेणे, संवयाद-चचया्ट, लेखन आहण इ्तर सृिनशील पद्ध्तींनी आपले हवचयार व्क््त कर्तया ्ेणे 
्यासयाठी िे उपक्र् आहण ककृ्ती खूप ्ोलयाचे आिे्त. त्याचबरोबर केवळ लेखन-वयाचन ्या रूढ पद्ध्तीच 
नवि,े ्तर प्त्क्ष हनरीक्षण, हचत्रे बघणे, संगी्त ऐकणे, वेगवेगळ्या प्कयारचे खेळ खेळणे ्या प्कयारेिी 
्तततवज्यान हशक्तया ्े्ते, ्तततवहचं्तनया्तील आनंद घ्ेतया ्े्तो िे हवद्यार्याांनया त्या्िून अनुभव्तया ्ेईल.

्तततवज्यान ्या हवर्याचया ियाक न वयार्तया त्या्ध्े रुची हन्या्टण वियावी, त्याचया अहिक अभ्यास 
करण्याची इच्या हन्या्टण वियावी ्या िे्तूने ्या पुस्तकयाची हवहशषर रचनया केली आिे. वगया्ट्त हशक्तया-
हशकव्तयानया िया िे्तू ध्यानया्त ठेवल्याने हवद्यार्षी व हशक्षक दोघयांनयािी ्तततवज्यानयाचया अभ्यास आनंददया्ी 
आहण हवचयारस्ृद्ध करणयारया ठरेल िी आशया!

(F)



क्षम्ता नवधताने
क्र. घटक क्षम्ता

१. कयाय	म्हणजे	
तत्िज्यान?	कशयासयाठी	
तत्िज्यान?

•	 तत्िज्यान	यया	विषययाचे	िैवशष्ट्य	स्पष्ट	करतया	येणे.
•	 दैनांवदन	भयाषेतील	तत्िज्यान	शबदयाचया	िया्पर;	िैज्यावनक	दृष्ष्टकोन,	कलया-

अवभवयक्ी	आवण	तत्िज्यानयाचया	दृष्ष्टकोन	ययाांतील	फरक	सयाांगतया	येणे.
•	 तत्िज्यानयाचे	जीिनयात	कयाय	ि्हत्ि	आ्ेह	ते	सयाांगतया	येणे.
•	 तत्िज्यानयाचया	उ्पयोग	वयि्हयारयात	कुठे	कुठे	्होतो	्हे	सोदया्हरण	सयाांगतया	येणे.
•	 तत्िज्यानयािुळे	वयक्ीचयया	कृतींिर/ित्तनयािर	कयाय	प्रभयाि	्पडतो,	्ेह	स्पष्ट	

करतया	येणे.

२. आ्हे	कयाय?	कळते	
कसे?	करयायचे	कयाय?

•	 तत्िज्यानयातील	िुखय	प्रशन	स्पष्ट	करतया	येणे.
•	 तत्िज्यानयातील	प्रशनयाांचे	िुखय	शयाखयाांनुसयार	िगथीकरण	करतया	येणे.
•	 तत्िज्यानयाचयया	शयाखयाांचया	्परस्परसांबांध	सयाांगतया	येणे.
•	 सांसकृती	आवण	तत्िज्यान	ययाांतील	स्हसांबांध	सयाांगतया	येणे.

३. वदसतां	तसां	नसतां? •	 तत्िज्यानयातील	सत्-असत्,	वनतय-अवनतय	यया	िुखय	सांकल्पनया	स्पष्ट	करतया	
येणे.

•	 ‘सत्’	चयया	सांदभया्ततील	िेगिेगळ्या	तयाष्त्िक	उ्प्पतती	स्पष्ट	करतया	येणे.	
•	 सततयािीियाांसेतील	िुखय	प्रशन	आवण	तयया	बद्दलचयया	तयावततिक	भूविकया	

सिजणे.	

४. जयाणणययाविषयी	जयाणून	
घेतयानया

•	 ियाव्हती,	ज्यान,	सिजूत	ययाांतील	फरक	स्पष्ट	करतया	येणे.
•	 िेगिेगळी	ज्यानसयाधने	सोदया्हरण	स्पष्ट	करतया	येणे.
•	 ज्यानसयाधनयाांच	ेवचवकतसक	िूलयिया्पन	करतया	येणे.
•	 ज्यानप्रयाप्ीची	प्रवरियया	लक्यात	येणे.

५. सवया्तंत्् आहण 

नीह्तहन््

•	 ययाांवतक	वरियया	आवण	ियानिी	कृती	ययाांतील	फरक	लक्यात	येणे.
•	 ऐष्चछिक	आवण	अनैष्चछिक	कृती	ययाांिधील	फरक	सयाांगतया	येणे.
•	 वयकती	आवण	सिुदयाययाचयया	स्हसांबांधयाचयया	दृष््ीने	नीतीवनयियाांचे	कयाय	ि्हतति	

आ्हे	्हे	सयाांगतया	येणे.
•	 ‘नैवतक	िूलय’	्ही	सांकल्पनया	स्पष्ट	करतया	येणे.
•	 नीवतशयासतयातील	िूलभूत	सांकल्पनयाांच	ेउ्पयोजन	करतया	येणे.

६. हवज्यान, ्तंत्रज्यान आहण 
्तत्वज्यान

•	 विज्यान	आवण	तांतज्यानयाचयया	सांदभया्तत	तत्िज्यानयाची	भवूिकया	स्पष्ट	करतया	येणे.
•	 ऊजजेचयया	ियाढतयया	िया्परयाचया	ऐवत्हयावसक	आढयािया	घेतया	येणे.
•	 विज्यान	आवण	तांतज्यान	ययाांच	ेआजचयया	जीिनयातील	सर्यान	जयाणून	घेणे.
•	 शयाशित	विकयास	आवण	्पयया्तयी	जीिनशैली	यया	कल्पनया	सोदया्हरण	स्पष््	करतया	

येणे.

(G)



अनुक्रमनणकता

(H)

अ.क्र. पताठताचे नताव पृष्ठ क्र.

१. कताय महणजे ् त्वज्तान? कशतासताठी ् त्वज्तान? १

२. आहे कताय? कळ्े कसे? करतायचे कताय? १७

३. ‘निस्ं ्सं नस्ं’ ३१

४. जताणणयतानवरयी जताणून घे्तानता ४०

५. सवता्ंत्य आनण नीन्ननयम ५२

६. नवज्तान, ्ंत्रज्तान आनण ्त्वज्तान ६३
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	 आतापर्यंत	 आपण	 शाळेत	 कितीतरी	 किषर्	
कशिलो,	 पण	 ‘तत्त्िज्ान’	 हा	 किषर्	 िधीच	 कशिलो	
नाही.	 तरीही	 िधी	 ना	 िधी	 आपलर्ा	 िानािर	 हा	
शब्द	 पडला	 आहे.	 िोणीतरी	 एखाद्ा	 किषर्ाबद्दल	
खूप	 गंभीरपणे,	 अिघड	 भाषेत	 बोलल	े तर	 लोि	
म्हणतात,	 ‘िार्	 तत्त्िज्ान	 सांगते	आहेस?’	 िधीतरी	
िुणी	 म्हणते,	 ‘तुझ	े तत्त्िज्ान	 तुझर्ापाशीच	 ठेि,	 माझ	े
जीिनाबद्दलचे	 तत्त्िज्ान	 िेगळे	 आहे’.	 अशा	
संभाषणांमधून	 तत्त्िज्ान	 म्हणज	े नकिकी	 िार्	
र्ाबद्दलचर्ा	 िाही	 िलपना	 आपलर्ा	 मनात	 कनमामाण	
होतात.	 त्र्ािरूनच	 हा	 किषर्	 कशिािा	 िकी	 नाही,	
त्र्ाला	 िाही	 महत्त्ि	 आहे	 िकी	 नाही,	 र्ाचे	 अं्दाज	
आपण	 बांधतो.	 एखा्दा	 किषर्	 महत्त्िाचा	 आह	े िकी	
नाही,	 त्र्ाचा	 िार्	 उपर्ोग	 असू	 शितो,	 ह	े
िळणर्ासाठी	 त्र्ा	 किषर्ाशी	आपली	 चांगली	ओळख	
वहार्ला	 हिी.	 र्ा	 पाठात	 आपण	 तत्त्िज्ान	 र्ा	
किषर्ाची	 ओळख	 िरून	 घेऊर्ा.	

ज्ञानशञाखञा
	ज्ानाचर्ा	िगेिगेळ्ा	क्तेानंा	 कििंा	 कनरकनराळ्ा	
अभर्ास	 किषर्ानंा	 किद्ाशाखा/ज्ानशाखा	 म्हटल	े
जात.े	 प्रत्र्िे	 किद्ाशाखेचर्ा	 स्ितःचर्ा	 किकशष्ट	
सिंलपना,	कनर्म	ि	कसद्ानत	असतात.	ज्ानशाखांचे	
ढोबळपणे	 िगगीिरण	 खालीलप्रिारे	 िेले	 जाते.

ज्ञानशञाखञा

आिाररि
	 शास्ते
उ्दा.,
गकणत
ति्कशास्त

	 नैसकगमाि		
शास्ते
उ्दा.,

भौकतिशास्त
रसार्नशास्त
जीिशास्त

		सामाकजि		
	 शास्ते
उ्दा.,

राज्र्शास्त
अरमाशास्त

	 मानवर्किद्ा
उ्दा.,
भाषा	

	 लकलत	
िला
उ्दा.,
नाट्य
संगीत

	 	 उपर्ोकजत
	 शास्ते
उ्दा.,

िैद्िशास्त
वर्िस्रापनशास्त

 
  विचञार करञा.

िरील	 तकत्र्ात	 तत्त्िज्ान	 र्ा	 किषर्ाचे	 स्रान	 िुठ	े
असािे	 असे	 तुम्हाला	 िाटते?  
	 आपण	 आज	 कशितो,	 त्र्ा	 सगळ्ा	 ज्ानशाखा	
कनमामाण	 होणर्ाचर्ा	 कितीतरी	आधी	 म्हणजे	 माणसाचर्ा	
हजारो	 कपढांपासून	 त्र्ाला	 त्र्ाचर्ा	 भोितीचर्ा	
जगाबद्दल	 खूप	 िुतूहल	 िाटत	 आले	 आहे.	 र्ा	
जगाचे	 ज्ान	 कमळिणर्ासाठी	 माणूस	 सतत	 धडपडत	
असतो.	 तसे	 तर	 प्रत्र्ेि	 सजीिालाच	 आपला	 जीि	
कटििून	 धरणर्ासाठी	 स्ितःबद्दल	 आकण	 जगाबद्दल	
िाहीतरी	 ठाऊि	असािेच	 लागते.	 जीिन	 जगणर्ाचर्ा	
खटाटोपातच	 माणूस	 बरेच	िाही	 कशिला.	 पण	 त्र्ाचा	

१.१ विशिञाबद्दलचे कुतूहल
१.२ तत्िज्ञानञाची िैवशष्टे् आवि व्ञाप्ी
१.३ तत्िज्ञानञाच्ञा पद्धती
१.४ तत्त्िज्ञानञाची व्ञाख्ञा आवि मूल््

१. कञा् महिजे तत्िज्ञान? कशञासञाठी तत्िज्ञान?

प्रसतञािनञा
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एि	 गुणकिशेष	असा	िकी,	 त्र्ाला	 जगाबद्दल	िाटणारे			
िुतूहल	 मूलभूत	 गरजा	 भागिणर्ाचर्ाही	 पलीिडचे	
होते.	

	 राती	 आिाशात	 क्दसणाऱर्ा	 चां्दणर्ा	 क्दिसा	 िा	
क्दसत	 नाहीत?	 िाही	 जीि	 सरपटतात,	 िाही	
चालतात,	 िाही	 उडतात	 असे	 िा?	 प्राणी	 मरतात	
म्हणजे	 नकिकी	 िार्	 होते?	 प्रशन,	 प्रशन	 आकण	 प्रशन.	
माणसाला	 असे	 असंखर्	 प्रशन	 पडत	 राकहले	 आकण	
त्र्ा	 प्रशनांचर्ा	 उत्तरांचा	 शोध	 त्र्ान	े हाती	 घेतला.	
प्राचीन	 िाळचा	 मानि	 एखाद्ा	 अग्दी	 लहान,	
निुत्र्ाच	बोलू	लागलेलर्ा	बाळाप्रमाण	े होता.	बाळाचे	
डोळे	 जसे	 सभोितालचर्ा	 प्रत्र्ेि	 िस्तूबद्दलचर्ा	
उत्सुितेने	 भरलेल	े असतात,	 तशीच	 कनखळ	 उत्सुिता	
र्ा	 मानिाला	 िाटत	 होती.	 त्र्ामधूनच	 ‘ह	े िार्	
आहे’?	 ‘ते	 तसे	 िा	 आहे’?	 ‘ते	 िा	 ब्दलते’?	 र्ा	

पुरािरा	 (Mythology),	 धममाकचंतन,	
तत्त्िकचंतन,	 किज्ान,	 िलावर्िहार	 अशा	
अनेि	 रूपांमधर्े	 माणसाचर्ा	 चौिस	 बुद्ीचा	
आकण	 त्र्ामधून	 त्र्ाला	 जगाबद्दल	 जे	 िाटले,	
त्र्ाचा	अाकिष्िार	 झाला.	 माणसाचा	 किशिाशी,	
कनसगामाशी,	 इतर	 माणसांशी	 िार्	 संबंध	 आहे,	
त्र्ाचा	 अरमा	 लािणर्ाचर्ा	 र्ा	 तऱहा	 होत्र्ा.	
अकतशर्	 सजमानशील	 िलपनाशकतीचा	 िापर	
िरून,	अनुभिाला	 रे्णाऱर्ा	 परंतु	 चटिन	 स्पष्ट	
न	 होणाऱर्ा	 घकटतांचा	 उलगडा	 िरणर्ासाठी	
प्रत्र्ेि	 संस्िकृतीमधर्े	 िरा	 कनमामाण	 झालर्ा.
	 पुरािरा	 म्हणजे	 पूिगीचर्ा	 िाळी	 मानिात	
प्रचकलत	 असलेलर्ा	 गोष्ी	 किंिा	 िललपत	
िरा.	 र्ा	िरा	 एिा	 कपढीतून	 ्ुदसऱर्ा	 कपढीिडे	
संक्रकमत	 होत	 राहतात.	 सहसा	 र्ा	 िरांमधर्े	
आजूबाजूला	 क्दसणाऱर्ा,	 अनुभिाला	 रे्णाऱर्ा	
गोष्टींचे	 किंिा	 घकटतांचे	 स्पष्ीिरण	 ्देिता,	

तमुहञालञा मञावहत आह ेकञा?

प्रिारचे;	 प्रत्र्ेि	 कनजगीि	 किंिा	 सजीि	 गोष्टटींबद्दल	
किचारले	जाऊ	शिणारे	प्रशन	 कनमामाण	झाले.	िाळाचर्ा	
ओघात	माणसाचर्ा	बुद्ीचा,	 किचारक्मतेचा,	भाषेचा	
कििास	 होत	 गेला.

कुतूहलञाच्ञा विविध िञाटञा
१. पुरञाकथञा
२. धम्म
३. तत्िज्ञान
४. विज्ञान
५. कलञा

	 	 कििासाचर्ा	 िेगिेगळ्ा	अिस्रांमधर्े	 माणसाने	
र्ा	 प्रशनांची	 िेगिेगळ्ा	 स्िरूपाची	 उत्तरे	 शोधली.	
त्र्ांतील	 िाही	 उत्तरे	 नंतरचर्ा	 िाळात	 नािारली	
गेली,	 तर	 िाही	 आजही	 कटिून	 राकहली	 आहेत.	

असुर,	 र्क्	 अशा	 अकतमानिी	 जीिांचर्ा	 सं्दभामात	
क्दलेेले	 असते.	 र्ा	 िरांमधून	 िममािांड	 ्ेदखील	
सूकचत	िेले	जाते.	उ्दाहरणारमा,	एखाद्ा	िटिृक्ािर	
्देितेचा	 िास	असतो,	अशी	 प्राचीन	 धारणा	असते.	
त्र्ामुळे	 त्र्ा	 िृक्ाला	 धक्ा	लािार्चा	 नाही	 कििंा	
त्र्ाचे	 लािूड	 हिे	 असलर्ास	 आधी	 ्ेदितेची	
प्रारमाना	 िरार्ची,	 कतची	 आज्ा	 घेऊन	 मगच	 त्र्ा	
िृक्ािर	 िुऱहाड	 चालिार्ची.	 अशा	 प्ररा	 िाही	
आक्दम	 समूहांमधर्े	 आजही	 कटिून	 असलेलर्ा	
क्दसतात.	आजचर्ा	िाळात	र्ा	िरा	अभर्ासताना,	
र्ा	 िरा	 िा	 बरं	 कनमामाण	 झालर्ा	 असावर्ात?	
त्र्ांचर्ा	 कनकममातीमाग	े िाही	 किचार	 अरिा	 तत्ि	
असािे	िा?	असा	 प्रशन	सहजच	 पडतो.	 हा	 किचार	
अरिा	गोष्ीमागच	ंतत्ि	किकिध	तऱहांनी	समजािून	
घेणं	 शकर्	 असतं.	 जगभरात	 अशा	 प्रिारचर्ा	
पुरािरा	आढळतात.	 त्र्ातंील	 ्दोन	अकतशर्	 कभन्न	
भूभागांतील	 िरा	 आपण	 संकक्प्त	 रूपात	 बघू.
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१.१ विशिञाबद्दलचे कुतूहल
	 र्ा	 ्दोनही	 िरांतून	 आपलर्ाला	 क्दसून	 रे्ते	 िकी	
पाऊस	 पडणे,	 किजा	 चमिणे,	 गडगडाट	 होणे	 र्ा	
सगळ्ांचा	 अरमा	 लािणे	 हा	 प्रर्त्न	 र्ा	 िरांतून	
िेलेला	आहे.	 पाणर्ाचे	 महत्ि	 ्दोनही	 कमरिांत	 क्दसून	
र्ेते.	 पाणी	 पडले	 तरच	 शेती	 सुफळ	 होणार,	 सिायंना	
पर्ार्ला	 पाणी	 कमळणार	 आकण	 आन्ंदीआनं्द	 होणार	
म्हणून	 पािसाची	 ्देिता	 असािी	 असे	 त्र्ािाळचर्ा	
समूहांस	 िाटले	 असणर्ाची	 शकर्ता	 आहे.

	 र्ा	 िरांचे	 मूळ	 र्ाच	 दृशर्	 जगात	 असले,	 तरी	
त्र्ामधून	 एि	 िालपकनि	 जगही	 आिाराला	 र्ेते.	 र्ा	
िरांमधून	भौकति	जगाचर्ा	 पलीिडचर्ा	शकती	 कििंा	
जीि	 र्ा	जगातलर्ा	घटना	 कनर्ंकतत	िरतात,	 माणसांना	
त्र्ाचंर्ा	 िकृत्र्ांची	 बकक्से	 ्ेदतात	 किंिा	 त्र्ांना	 कशक्ा	
िरतात,	 अशा	 समजुती	 प्रचकलत	 झालर्ा.	 त्र्ा	
शकतटींना	 शांत	 किंिा	 खुष	 ठेिणर्ासाठी	 िेगिेगळ्ा	
किधटींचा,	 िममािांडाचा	 प्रर्ोग	 िेला	 जाऊ	 लागला.	

चलञा बोलू्ञा.
िगामात	 पुरािरांचे	 िरािरन	 िरा	 ि	 त्र्ािर	 चचामा	
िरा.

 र्ा	 जगाचे	 कनरीक्ण	 िरताना	 एिा	 टपपर्ािर	
माणसाचर्ा	 असे	 लक्ात	आले,	 िकी	 जगात	 घडणाऱर्ा	
घटना	 िशाही	 घडत	 नाहीत.	 त्र्ाचंा	 एिमेिांशी	
संबंध	 असतो,	 त्र्ा	 किकशष्ट	 क्रमाने	 घडतात,	
उ्दाहरणारमा,	 आपण	 ज्र्ा	 हिामानात	 राहतो	 कतरे	
उनहाळा,	 पािसाळा,	 कहिाळा	 हे	 ॠतू	 र्ाच	 क्रमाने	
र्ेत	 असतात.	 पाणी	 आग	 किझिू	 शिते,	 तर	 उनहाने	
पाणर्ाची	 िाफ	 होते.	 र्ामधून	 त्र्ाचर्ा	 असे	 लक्ात	
आले,	 िकी	 र्ा	 जगात	 एि	 प्रिारची	 वर्िस्रा	 आहे.	
िशामधून	िार्	 कनमामाण	 होते,	िसे	 कनमामाण	 होते,	 र्ाचे	
कनर्म	 आहेत.	 माणसांचर्ा	 जगात	 असलेले	 कनर्म	
िोणीतरी	 (म्हणजे	 िुठलर्ा	 तरी	 माणसांनीच)	 तर्ार	
िेलेले	 असतात.	 साहकजिच	 िाही	 किचारिंतांना	
िाटले	 िकी,	 कनसगामात	 जे	 कनर्म,	 जी	 वर्िस्रा	 क्दसते	
ती	 ्ेदखील	 िुणीतरी	 कनमामाण	 िेलेली	 असणार.	

थॉरची कथञा 
रु्रोप	 खंडाचर्ा	 उत्तरेला	 जे	 ्ेदश	 आहेत	
(म्हणज	ेउ्दा.,	 स्िीडन,	नॉिवे,	डनेमाि्क	 इत्र्ा्दी)	
कतर	े ‘रॉर’	र्ा	लढियर्ा	 ्दिेाची	िरा	प्रचकलत	
आहे.	 (र्ा	 िरेिर	 आधाररत	 एि	 गाजलेला	
कचतपट	 ्देखील	 आहे.)	 इंद्ाचे	 जस	े िज्र	 तसे	
रॉरचर्ा	 हातात	 नहेमी	 हातोडा	 ्दाखिला	जातो.	
्दोन	 हजार	 िषायंपूिगी	 र्ा	 प्र्ेदशात	 राहणाऱर्ा	
प्राचीन	जमातटींची	अशी	समजूत	 होती	िकी	रॉर	
आिाशातनू	आपलर्ा	 ररातनू	 कहंडतो.	 त्र्ाचर्ा	
रराला	 ्दोन	 बिऱर्ा	 जोडलेलर्ा	 असतात.	
त्र्ाचा	 हातोडा	 तो	 कफरितो	 तेवहा	आपलर्ाला	
गडगडाट	 ऐिू	 रे्तो	 आकण	 किजा	 चमिताना	
क्दसतात.	 गडगडाट	 म्हणजे	 रॉरची	 गजमानाच!	
गडगडाट	 ऐिू	आला	आकण	 किजा	 चमिताना	
क्दसलर्ा	 म्हणजे	 पाऊस	 रे्तो.	 पाऊस	 तर	
सुफलतेसाठी	 फारच	 महत्त्िाचा.	 म्हणून	
सुफलनासाठी	 रॉरची	 आराधना	 िेली	 जाते.	

चलञा िञाचू्ञा.

इंद्रिृत्र कथञा 
प्राचीन	 िाळी	 इंद्	 ही	 एि	 अत्र्ंत	 महत्त्िाची	
्देिता	 होती	 असे	 ऋगिे्दातील	 उल्ेखांिरून	
क्दसते.	 पाऊस	 पडािा	 म्हणून	 इंद्ाची	 पूजा	 होत	
असे.	 त्र्ाचा	 मुखर्	 शतू	 िृत	 होर्.	 िृतनाशाचर्ा	
पराक्रमािर	 रचलेली	 पुष्िळ	 सूक्े	 ऋगिे्दात	
आहते.	 इदं्िृत	िरेत	 िृत	हा	 एि	अक्राळकिक्राळ	
राक्स	 िलपून	 त्र्ाची	 तुलना	 िाळ्ा	 मेघाशी	
िेली	 आहे.	 िृत	 हा	 ्दानि	 जलप्रिाह	 अडितो	
आकण	 अनािृष्ी	 ि	 ्दुकभमाक्	 कनमामाण	 िरतो.	 इंद्	
आपलर्ा	 िज्राने	 त्र्ाच	े पोट	 फाडतो	आकण	 त्र्ात	
अडिून	 पडलेले	 पाणी	 धो	 धो	 िाहू	 लागते.	 	

चलञा िञाचू्ञा.
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प्राचीन भरारतीय सराहितयरात मरानव आहि कलरा 
यरांचरा हवचरार फरार पूववीपरासून केलयराचे आढळून 
येते. कलेबराबतचयरा हवचराररांचरा पररपोष कसरा 
झरालरा िोतरा िे दर्शहविरारे उदरािरि.

विष्िुधममोत्तर पुरञाि

खंड	 कतसरा,	 अधर्ार्	 ्दुसरा
िज्र	 राजा-मािकंडेर्	 ॠषी	 र्ांचर्ातील	 संिा्द
राजा	 -	 मला	 प्रकतमा	 बनिार्ची	 आहे.
ॠषी	 -	 ज्र्ाला	 कचताच	े ज्ान	 (कचतसूत	 ज्ात)	

असत	े 	 त्र्ालाच	प्रकतमा	लक्ण	(प्रकतमा	
िशी	 बनिार्ची	 ते)	 सांगता	 र्ेते.

राजा	 -	 मग	 तुम्ही	 मला	 कचतसूत	 कशििा.
ॠषी	 -	 जोिर	 तुला	 नृत्त	 (नृत्र्ातील	 एि	 तंत)	

र्ते	 नाही	तोिर	तलुा	 कचतसदु्ा	 कशििू	
शित	 नाही.

राजा	 -	 मग	 तुम्ही	 मला	 नृत्त	 कशििा.
ॠषी	 -	 जोिर	 तलुा	 एखा्द	े िाद्	िाजिता	 र्ते	

नाही	 (आतोद्)	 तोिर	 तुला	 नृत्त	
्देखील	 कशििता	 र्ेणार	 नाही.

राजा	 -	 मग	 तुम्ही	 मला	 िाद्	 कशििा.
ॠषी	 -	 त्र्ासाठी	 तुला	 आधी	 गार्न-संगीत	

कशिािे	 लागेल.
राजा	 -	 मग	 तुम्ही	 मला	 गार्न	 कशििा.
ॠषी	 -	 गार्न,	 संगीत,	 संस्िकृत	 आकण	 प्रािकृत	

अशा	 ्दोन	 भाषांमधील	 असते.	 ते	
र्ार्च	ं तर	 तुला	आधी	 स्राकनि	 भाषा	
र्ावर्ा	 लागतील.

राजा	 -	 मग	 तुम्ही	 मला	 भाषा	 कशििा.
ॠषी	 -	 त्र्ासाठी	 तुला	 वर्ािरण	 कशिणर्ाची	

आिशर्िता	 आहे.	
	 (अशा	तऱहनेे	हा	सिंा्द	िलामंधील	सहसबंधं	
किंिा	 परस्परपूरिता	 सूकचत	 िरतो.)

ि्दाकचत	 हे	 सगळे	 किशिच	 िोणीतरी	 कनमामाण	 िेले	
आहे.	 र्ासाठी	 लागणारी	 शकती	 अरामातच	 प्रचंड,	 खरे	
तर	अमर्ामा्द	असार्ला	हिी.	अशासंारखर्ा	िलपनामंधनू	
‘ईशिर’	 संिलपना	 सािार	 वहार्ला	 लागली.	 ईशिराचा	
आकण	 मानिाचा	 संबंध	 िार्	 आहे,	 िार्	 असार्ला	
हिा	 र्ांकिषर्ीचर्ा	 किचारांनी	 धममाकचंतनाचा	 पार्ा	
घातला.	 र्ा	 प्रिारचर्ा	 कचंतनात	 िलपनेबरोबरच	
बुध्दीचा	 उपर्ोग	 िेला	 गेला.	 सहसा	 र्ा	 ्दोनहटींचर्ा	
जोडीला	 धममाकचंतनात	 श्रद्ेिर	 खूप	 भर	 क्दला	 गेला.	
र्ा	 दृशर्	 जगापलीिडची	 पारलौकिि	 शकती	 आकण	
त्र्ा	 शकतीचे	 स्िरूप	 ज्र्ानंा	 समजले	 आहे,	 अशा	
अलौकिि	 वर्कतटींिर	 आकण	 त्र्ाचंर्ा	 शब्दांिर	 श्रद्ा	
ठेिणर्ाची	 आिशर्िता	 धमायंनी	 साकंगतली.	

करून पहञा.
खालील	 बाबटींची	 किकिध	 उ्दाहरणे	 शोधा	 ि	
त्र्ािर	 चचामा	 िरा.	
l िलपनेचा	िापर	
l बुध्दीचा	िापर	
l अंधश्रद्ा

	 	 जगाबद्दल	 माणसाला	 ज	े समजत	 होते,	
जाणित	 होते	 ते	 त्र्ाचर्ा	 जगणर्ात	 िेगिेगळ्ा	
पद्तटींनी	 वर्कत	 होत	 होते.	 जगातील	 िस्तू,	 घटना	
र्ांचे	 गुणधममा,	 एिमेिांशी	 असलेले	 संबंध	 र्ांबरोबरच	
माणसाला	 त्र्ाचंर्ामधर्े	 सौं्दर्मासुद्ा	 जाणित	 होते.	 ते	
सौं्दर्मा	 त्र्ाला	 मोकहत	 िरत	 होते	 आकण	 सौं्दर्ामाची	
कनकममाती	िरणर्ाची	प्रेरणाही	्देत	होते.	र्ातूनच	माणसाने	
संगीत,	 कचत,	 नृत्र्	 अशा	 अनेि	 िला	 कििकसत	
िेलर्ा.

भीमबेटकञा ्ेथील अशम्ुगीन गुहञावचत्र

	 िलचे	े एि	 महत्त्िाच	े िकैशष्ट्य	 म्हणज	े िुठलर्ाही	
वर्ािहाररि	 उपर्ोगाचा	 किचारही	 न	 िरता	 िलमेधून	
कमळणाऱर्ा	 आन्ंदात	 आपण	 रममाण	 होऊ	 शितो.	
िलािकृती	 कनमामाण	 िरणारा	आकण	 त्र्ाचा	आस्िा्द	 घणेारा	
र्ा	 ्दोघानंाही	 िलतेनू	 आन्ंद	 कमळतो.	 िलाकिष्िारामधर्े	
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िलपना,	 बदु्ी	 र्ांप्रमाणेच	 सजृनशकतीची	 (creativity)	
आिशर्िता	 असत.े

	 किशिाबद्दलचर्ा	 आपलर्ा	 औत्सकुर्ातून	 जनम	
घेतलेलर्ा	 प्रशनांना	 माणसान	े क्दलेलर्ा	 प्रकतसा्दांपैिकी	
पुरािरा,	 धममाकचंतन	 आकण	 िला	 र्ा	 कतनहटींमधर्े	
बुध्दीला	 स्रान	 असते	 ह	े खरेच,	 पण	 र्ा	 प्रशनांना	
तत्त्िज्ान	 आकण	 किज्ान	 जी	 उत्तर	े ्देतात,	 त्र्ांचा	
मात	 बुध्दी	 हाच	 खऱर्ा	 अरामाने	 पार्ा	 असतो.	 र्ाचा	
अरमा	 असा	 नाही	 िकी,	 र्ांमधर्े	 िलपनाशकतीला	 िािच	
नसतो.	 ज्र्ा	 िाळात	 कनरीक्ण	े आकण	 प्रर्ोग	 र्ांना	
खूप	मर्ामा्दा	होत्र्ा,	 त्र्ा	िाळात	िलपनेचर्ा	बळािरच	
अनेि	 उत्तरे	 कमळिणर्ाचा	 प्रर्त्न	 कचंतिांनी	 िेला.	
मात	 र्ा	 िलपनेिर	 बुद्ीचा	 अंिुश	 होता.	 तिामाचर्ा	
आधारािर	 कटिू	शिणाऱर्ा	िलपनांनाच	तत्त्िकचंतनात	
स्रान	 कमळाले.	 र्ा	 जगात	 घडणाऱर्ा	 घटनांना	 ्ुदसऱर्ा	
िुठलर्ा	 जगातील	 नवहे,	 तर	 र्ाच	 जगातलर्ा	 घटना	
िारणीभूत	 आहेत,	 हे	 लक्ात	 र्ार्ला	 लागले.	

	 नद्ानंा	पूर	 रे्तो,	तो	 िुठलर्ा	 ्ेदिाचर्ा	िोपामुळे	
नाही,	 तर	 न्दीचर्ा	 पाणलोट	 क्ेतात	 िुठेतरी	 खूप	
जास्त	 पाऊस	 पडलर्ामुळे,	 र्ांसारखे	 िार्मािारणसंबंध	
लक्ात	 र्ार्ला	लागले.	 द्िरूप	असणारे	 पाणीच	 िाफ	
झाल	ेिकी,	 िार्ुरूप	 धारण	िरते,	 तर	 गोठून	 बफ्क	 झाले	
िकी,	 घनरूपात	 रे्ते.	 अशा	 गमती	 लक्ात	 र्ार्ला	
लागलर्ा.	 सुरूिातीचर्ा	 िाळात	 हाताला	 लागलेलर्ा	
र्ा	 तथर्ांमधून	 तत्त्िकचंतनाची	 सुरूिात	 झाली.	
किशिात	अनेि	तऱहेचर्ा,	 िेगिेगळ	ेगुणधममा	असलेलर्ा	
िस्तू	 असलर्ा	 तरी	 र्ा	 अनेितेचर्ा,	 किकिधतेचर्ा	
मुळाशी	 िाही	 समानता	 आहे	 ह	े तत्त्िज्ाचंर्ा	 लक्ात	
आले.	 आपलर्ा	 डोळ्ांना	 आकण	 इतर	 ज्ानेंकद्र्ांना	
जे	 अनुभिाला	 र्ेते,	 त्र्ा	 दृशर्,	 मूतमा	 जगापलीिडेही	
न	 क्दसणारे,	 न	 जाणिणारे,	 अदृशर्,	 अमूतमा	 असे	
िाहीतरी	 असू	 शिेल,	 र्ाची	 जाणीि	 झाली.	 त्र्ा	
अमतूमा	 तत्त्िांचा	 शोध	 सुरू	 झाला.

  तत्िज्ानाचर्ा	अग्दी	सुरूिातीचर्ा	िाळातील	
तत्िज्ानंा	 किशिाचे	 मूलतत्ि	 म्हणज	े ज्र्ा	 मूळ	

घटिापासून	 किशिाची	 उत्पत्ती	 झाली,	 ते	 तत्ि	 िार्	
असेल	 र्ाबद्दल	 खूप	 िुतूहल	 होते.	 र्ा	 तत्िांची	
संखर्ा	 किती	 आहे,	 त्र्ांचर्ामधर्े	 िुठलर्ा	 प्रिारचर्ा	
प्रकक्रर्ा	 होऊन	 हे	 किकिधतेने	 भरलेले	 जग	 आिाराला	
आले,	 अशा	 प्रिारचे	 प्रशन	 त्र्ांना	 पडले.	 इरे	 आपण	
सॉक्रेकटसपूिगीचर्ा	 ग्ीि	 तत्िज्ांनी	 किशिाचे	 मूलतत्ि	
िोणत	े र्ा	 प्रशनाला	 िोणती	 उत्तरे	 क्दली	 आहेत	
त्र्ाची	 नों्द	 घेऊर्ा.

तत्िज् मूलतत्ि
रेकलस	 पाणी/जल
अनॅलकसमॅनडर	 अपार्रॉन/असीम
अनॉलकसकमनस	 हिा/िार्ू
पार्रागोरस	 संखर्ा
पारमेकनकडस	 असतेपण/सत्
हेरॅककलटस	 अकनि
अनॅकसॅगोरस	 नाऊस
एम्पॅडोललिस	 चार	 महाभूत	े -	 पृथिी,	 आप	
	 	 (जल),	 तेज	 (अकनि),	 िार्ू  

	 ही	 तत्त्िे	 आकण	 अनुभिाला	 रे्णारे	 जग	 र्ांचा	
संबंध	 िार्	 आहे?	 र्ा	 जगात	 सतत	 ब्दल	 होताना	
क्दसतात,	 पण	 िधीच	 न	 ब्दलणारे	 असे	 िाही	 असेल	
िा?	 जगात	 ब्दल	 िा	 होतात?	 िसे	 होतात?	 र्ा	
सगळ्ा	 प्रशनांिर	 ऊहापोह	 सुरू	 झाला.	 त्र्ामधून	 जी	
उत्तरे	 कमळाली,	 त्र्ाला	 तत्त्िज्ान	 म्हटले	 जाते.	
जगाचा	 अनुभि	 आकण	 बुद्ीचर्ा	 बळािर,	 तिामाचर्ा	
चौिटीत	 त्र्ाची	 लािलेली	 संगती,	 त्र्ामधून	
माणसाचर्ा	 एिूण	 जगणर्ाचा	 जाणिणारा	 अरमा,	 िसे	
जगािे	 र्ाकिषर्ी	 समजलेली	 तत्त्िे	 हे	 सगळे	
तत्त्िज्ानामधर्े	 अभर्ासले	 जाते.	 	

	 तसे	 पाकहले	 तर,	 किज्ानाची	 उभारणी	 ही	 अनुभि	
आकण	 बुद्ी	 र्ाच	 ्दोन	 स्तंभांिर	 होत	 असते.	 आज	
ज्र्ानंा	 आपण	 किज्ान	 म्हणून	 ओळखतो,	 अशा	
भौकति	 किज्ान,	 रसार्न	 किज्ान,	भूकिज्ान,	जैिकिज्ान	
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र्ांसारखर्ा	 ज्ानशाखा	 आधुकनि	 िाळात	 कनमामाण	
झालर्ा.	 हे	 आधुकनि	 किज्ान	 आपलर्ा	 ज्ानेंकद्र्ांचर्ा	
आिाकर्ात	 न	 र्ेणाऱर्ा	 गोष्टी	 शोधणर्ासाठी,	 समजून	
घेणर्ासाठी	 अनेि	 साधनांचा,	 उपिरणांचा	 उपर्ोग	
िरते.	 र्ा	 साधनांमुळे	 आपलर्ा	 ज्ान	 कमळिणर्ाचर्ा	
क्मता	 कित्र्ेि	 पटीने	 िाढतात.	 अत्र्ंत	 सूक्मजीि	
आपण	 सूक्म्दशमािामुळे	 बघ	ू शितो,	 तर	 ्ुदकबमाणीतून	
्ूदरचर्ा	 िस्तू	 बघू	 शितो,	 ते	 त्र्ाच	 िाढलेलर्ा	
शकतीमुळे.	 र्ा	 साधनांचा	 िापर	 िरून	 िेलेली	
कनरीक्णे,	 प्रर्ोग	 हे	 किज्ानाचर्ा	 पद्तीचे	 िैकशष्ट्य	
आहे.	 तत्त्िज्ान	आकण	 किज्ान	 र्ांत	 किचारले	 जाणारे	
प्रशन	हे	बऱर्ाच	प्रमाणात	सारखे	असले,	तरी	उत्तरांचा	
शोध	 घेताना	 तत्त्िज्ान	 ‘बुद्ी’	 र्ाच	 साधनाचा	 िापर	
िरते,	 तर	 किज्ान	 बुद्ीबरोबरच	 इतर	 अनेि	 भौकति	
साधनांचा	 आकण	 प्रगत	 तंतज्ानाचा	 उपर्ोग	 िरते.	 हे	
प्रशन	 मुळात	 तत्त्िज्ानात	 किचारल	े गेले	 आकण	 त्र्ा	
प्रशनाचंे	 बोट	 धरून	 किज्ानाने	 त्र्ाचंी	 उत्तरे	 आपलर्ा	
पद्तीने	शोधली.	 म्हणून	तत्त्िज्ानाला	सिमा	 किज्ानांच	े
उगमस्रान	 मानले	 जाते.	 जसजशी	 उत्तर	े सापडत	
गेली,	 तसतशा	 किज्ानाचर्ा	 कनरकनराळ्ा	 शाखा	
कििकसत	 होत	 गेलर्ा.	 किशिाचे	 आकण	 माणसाचे	
स्िरूप	 अकधिाकधि	 स्पष्ट	 होऊ	 लागले.	

१.२ तत्िज्ञानञाची िैवशष्ट्े आवि व्ञाप्ी  
	 किज्ानाचर्ा	 िैकशष्ट्यपणूमा	 पद्तीमुळे	 तत्त्िज्ानान	े
कनमामाण	 िेलेलर्ा	 अनेि	 प्रशनांची	 उत्तरे	 कमळाली,	 हे	
खरे	 असले	 तरी	 आजही	 प्रशन	 कशललि	 आहेतच.

चलञा शोधू्ञा!

किज्ानाची	 निी	 कक्कतजे	 िोणती?
  

	 किशिाबद्दल,	 त्र्ाचर्ा	 मूळ	 स्िरूपाबद्दल	
अजून	 सगळे	 ज्ान	 प्राप्त	 झालेले	 नाही.	 तत्त्िज्ानाला	
र्ा	 प्रशनांमधर्े	 तर	 रस	 आहेच.	 त्र्ाखेरीज	 जे	 प्रशन	
किज्ानाचर्ा	 िक्ेत	 र्ेत	 नाहीत,	 अशा	 अनिे	
महत्त्िाचर्ा	प्रशनांचा	 किचार	तत्त्िज्ानात	 िेला	जातो.	
उ्दाहरणारमा	 ‘ज्ान’	 हाच	 तत्त्िज्ानात	 एि	 ज्ानकिषर्	

होतो.	 आपलर्ाला	 ज्ान	 िसे	 होते?	 ज्ान	 झाले	 आहे	
र्ाचे	 ज्ान	िसे	 होते?	 	 	 मुळात	 ‘ज्ान’	 म्हणजे	िार्?	
कनविळ	 माकहती	िकी	आणखी	िाही?	 र्ांसारख	ेअनेि	
प्रशन	 तत्त्िज्ान	 ज्ानासंबंधी	 किचारते.	 किज्ानाला	
फकत	 तथर्ांमधर्े	 रस	 असतो.	 पण	 तत्त्िज्ानाचर्ा	
दृष्टीने	 तथर्ांएिढीच	 मूलर्ांची,	 तत्िांची,	 िलपनांची	
ि	 संिलपनांची	 चचामा	 महत्त्िाची	असते.	 तथर्े	 	 ‘िार्	
आहे’	 र्ाचे	 िणमान	 िरतात,	 तर	 ज	े आह	े ते	 र्ोगर्	
आहे	 िकी	 नाही,	 ते	 िसे	 असािे	 र्ांचा	 किचार	
मूलर्ांचर्ा	 आधारे	 िरािा	 लागतो.	 इदं्धनुष्र्	 िा	
क्दसते?	 र्ाच	े स्पष्टीिरण	 किज्ान	 िरते,	 पण	 ते	 सुं्दर	
क्दसते	 असे	 म्हणताना	 सौं्दर्मा	 म्हणजे	 िार्,	 सौं्दर्ामाचे	
कनिष	 िार्	 असतात?	 िलेमधून	 सौं्दर्माकनकममाती	 होते	
िा?	 र्ा	 प्रशनांचा	 किचार	 मात	 किज्ानात	 नाही,	 तर	
तत्त्िज्ानात	 होतो.	 माणूस	 खोट	े िा	 बोलतो	 र्ाचे	
स्पष्टीिरण	 मानसशास्त	 िरते,	 पण	 खोट	े बोलणे	
चांगले	 िकी	 िाईट,	 र्ोगर्	 िकी	अर्ोगर्	 र्ाची	 चचामा	 मात	
तत्त्िज्ानात	 होते.	 त्र्ाचप्रमाण	े अनिे	 प्रसंगांत	आपले	
मत	 बरोबर	 आह	े ह	े सांगताना	 ज	े र्ुककतिा्द	 माणूस	
िरतो,	 ते	 बरोबर	 िकी	 चूि	 र्ाच	े परीक्ण	 तत्त्िज्ान	
िरते.

	 वर्ापि	 दृष्टीने	 पहाता	 अस	े म्हटले	 जाते	 िकी,	
तत्त्िज्ान	 चार	 प्रिारचर्ा	 संबंधांचा	 अभर्ास	 िरते.	
ते	 चार	 संबंध	 म्हणजे	 (१)	 माणूस	आकण	 कनसगमा	 र्ांचा	
संबंध	 (२)	 माणूस	 आकण	 समाज	 र्ांचा	 संबंध	 (३)	
दृशर्	 जगाचर्ा	 पलीिडे	 जर	 िाही	 अकस्तत्ि	 असेल,	
तर	 त्र्ा	 अकस्तत्िाशी	 असलेला	 संबंध	 आकण	 (४)	
माणसाचा	 स्ितःशी	 असलेला	 संबंध.	 एिा	 अरगी	
तत्त्िकचंतनात	 माणसाचा	 किचार	 िेंद्स्रानी	 आहे.	
आपलर्ामधर्े	 माणूस	 म्हणून	 िुठलर्ा	 क्मता,	 िुठली	
गुणिैकशष्ट्ये	 आहेत?	 आपलर्ा	 मर्ामा्दा	 िोणत्र्ा?	
आपलर्ा	 क्मतांचा	 पणूमा	 कििास	 होऊन	 एि	 सुखी,	
सफल	 जीिन	 आपलर्ाला	 िसे	 जगता	 रे्ईल	 हे	 प्रशन	
तत्त्िज्ानात	 महत्त्िाचे	 मानले	 गेले	 आहेत.
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१.३ तत्िज्ञानञाच्ञा पद्धती

	 तसे	 पहार्ला	 गेल	े तर,	 तत्त्िज्ान	 र्ा	 किषर्ाचा	
आिािा	 खूपच	 मोठा	आहे.	 पण	 रोडकर्ात	 सांगार्च	े
झाल	े तर	 तत्त्िज्ान	 जे	 तीन	 मुखर्	 प्रशन	 किचारते,	 ते	
म्हणजे,	
l ‘िार्	 आहे?’	
l ‘जे	 आहे,	 ते	 आपलर्ाला	 िसे	 िळते?’	 आकण
l ‘जे	 आपलर्ाला	 िळते,	 त्र्ाचा	 आपलर्ा	

जगणर्ािर,	 िागणर्ािर	 िार्	 आकण	 िसा	
पररणाम	 होतो?’	

	 र्ा	 आकण	 अशा	 अनेि	 प्रशनांचा	 सखोल	 आकण		
पद्तशीर	 किचार	तत्त्िज्ानात	िेला	जातो.	 कचकित्सा	
हा	 तत्त्िज्ानाचर्ा	 पद्तीचा	 गाभा	 आहे.	 कचकित्सा	
िरणे	 म्हणजे	 आपलर्ापुढ	े जे	 मत,	 किचार	 किंिा	
संिलपना	 र्ेते,	 ती	 जशीचर्ा	 तशी	 मानर्	 न	 िरता	
त्र्ाबद्दल	 िेगिेगळे	 प्रशन	 किचारून	 ती	 नीट	 समजून	
घेण	े आकण	 त्र्ाचे	 परीक्ण	 िरणे.	 उ्दाहरणारमा,	
लोिशाही	 र्ा	 संिलपनेची	 कचकित्सा	 िरार्ची	 असेल	
तर	 कतचा	 अरमा,	 प्रिार,	 इकतहास,	 स्िरूप	 सगळे	
समजून	 घेतले	 पाकहजे.	 नंतर	 ती	 पद्ती	 र्ोगर्	 आहे	
िा	 र्ाचे	 परीक्ण	 िेले	 पाकहजे.	 अशी	 कचकित्सा	
िरणर्ासाठी	 तत्त्िज्ान	 बहुतेि	 िेळा	 संिलपनांच	े
किशलेषण	 िरते.	 म्हणजे	 त्र्ा	 संिलपनेचे	 कनरकनराळे	
घटि	 आकण	 त्र्ाचंा	 एिमेिांशी	 असलेला	 संबंध	
र्ांचा	 अभर्ास	 िरते.	 ‘लोिशाही’	 र्ा	 संिलपनेत	
‘लोि’	 आकण	 ‘राज्र्’	 र्ा	 सिंलपना	 अंतभूमात	 आहेत.	
त्र्ामुळे	 ‘लोिशाही’	 ही	 संिलपना	 समजून	 घेताना	
लोि	 म्हणजे	 नकिकी	 िोण?	 राज्र्	 म्हणजे	 िार्?	
राज्र्संस्रा	 म्हणज	े िार्?	 ‘लोिांचे	 राज्र्’	 र्ाचा	
अरमा	 िार्,	 हे	 अभर्ासािे	 लागते.	

चलञा बञाेलू्ञा!

‘लोिशाही’	 र्ा	 किषर्ािर	 गटचचामा	 िरा.

	 	 तत्त्िज्ानाचे	 पारंपररि	 उ्द्	क्दष्	 िुठलाही	

किषर्	 संपूणमापणे	 समजून	 घेणर्ाचे	 असते.	 त्र्ासाठी	 तो	
किषर्	 मुळापासून	 अभर्ासािा	 लागतो.	 त्र्ाचप्रमाणे	
त्र्ा	 किषर्ाला	 असणाऱर्ा	 अनेि	 बाजूही	 समजून	
घर्ावर्ा	 लागतात.	 हे	 सगळे	 िरताना	 कचकित्सि	
दृकष्टिोन	 िार्म	 राखार्चा	 असतो.	 हे	 उ््द	क्दष्	 साधर्	
िरणर्ासाठी	 तत्त्िज्ानाने	 अनिे	 िैकशष्ट्यपूणमा	
पद्तटींचा	 उपर्ोग	 िेला	 आहे.	 आपण	 आधी	
पाकहलर्ाप्रमाण	े तत्त्िज्ान	 श्रद्ेिर	 किसंबत	 नाही,	
िलपनेला	 अकनबयंध	 भराऱर्ाही	 मारू	 ्ेदत	 नाही	 आकण	
अनुभिािर	 आधाररत	 िैज्ाकनि	 पद्तीही	 िापरत	
नाही.	 बुध्दी,	 किशेषतः	 ति्कबुध्दी	 हे	 तत्त्िज्ानाचे	
प्रमुख	 साधन	 आहे.	 तत्त्िज्ानाचर्ा	 पद्ती	 र्ा	
साधनाचा	 िार्माक्म	 िापर	 िसा	 िेला	 जाऊ	 शितो,	
र्ाच	े मागमा्दशमान	 िरतात.

 विशलेषि पद्धती ः	 तिामाचर्ा	 आधारे	 किचार,	
िलपना,	 संिलपना,	 कसद्ानत,	 उ्दाहरणे	 र्ांचे	
किशलेषण	 िरणे	 ही	 तत्त्िज्ानाची	 प्राचीन	 िाळापासून	
प्रचकलत	 असलेली	 पद्त	 आहे.	 किशलेषण	 	 िरणे	
म्हणजे	 एखा्दे	 संर्ुग	 ज्र्ा	 घटिांचे	 बनले	 आहे,	 ते	
घटि	 त्र्ा	 संर्ुगाच	े पृरकिरण	 िरून	 ओळखणे,	
त्र्ाचंे	 स्िरूप	 समजून	 घेणे.	 रसार्नशास्तात	 तुम्ही	
रासार्कनि	 संर्ुगांच	े किशलेषण	 आकण	 त्र्ाचे	 महत्त्ि	
कशिला	 आहातच.	 तत्त्िज्ानाला	 किशलेषण	 पद्ती	
िापरणर्ासाठी	 भौकति	 किज्ानांप्रमाण	े प्रर्ोगशाळांची	
गरज	 नसते.	 तत्त्िज्ान	 िाही	 भौकति	 प्दारायंचे	
किशलेषण	 िरत	 नाही.	 ते	 अमूतमा	 गोष्टटींच	े किशलेषण	
िरते.	 त्र्ासाठी	 लागणारी	 उपिरणे	 ही	 तत्त्िज्ाचर्ा	
में्दूतच	 उपलबध	 असतात.	 एिा	 अरामान	े आपला	 में्दू	
हीच	 आपलर्ासाठी	 २४	 x	 ७	 एिढा	 िेळ	 उपलबध	
असलेली	 प्रर्ोगशाळाच	 असते.	 आपलर्ा	 समोर	
र्ेणारी	 माकहती,	 मते,	 समजुती	 र्ा	 सगळ्ांचा	 किचार	
इरे	 चालू	 असतो.	 जेवहा	 जाणीिपूिमाि	 आपण	 र्ा	
गोष्टटींचे	 मूळ	 घटि	 आकण	 त्र्ाचंी	 रचना	 शोधार्चा	
प्रर्त्न	 िरत	 असतो,	 तेवहा	 आपण	 सगळे	 किशलेषण	
पद्तीच	 िापरत	 असतो.	 उ्दा.,	 ‘माणूस’	 हा	 शब्द	
िुठलर्ाही	 घटि	 शब्दामंधून	 तर्ार	 हाेत	 नाही.	 पण	
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त्र्ा	 शब्दातून	 ज्र्ा	 संिलपनेचा	 कन्दवेश	 होतो,	 ती	
आपलर्ाला	 सिमासाधारणपण	े समजते.	 कतचे	 किशलेषण	
इतर	 घटि	 संिलपनांमधर्े	 िरता	 र्ेऊ	 शिते.	

चलञा करू्ञा!
सिंलपना	 कचत	 (concept	 map)	 तर्ार	 िरा.
१.मतूमा	 २.अमूतमा	 ३.माणूस

 

	 माणूस	 हा	 असा	 ्दोन	 पार्ांचा	 जीि	 असतो,	 जो	
बुध्दीशील	 आकण	 समाजशील	 असतो.	 र्ाप्रिारे	 ह	े
किशलेषण	 िरता	 र्ेते.	 तुमचर्ा	 ह	े लक्ात	 आलेच	
असेल,	 िकी	 ‘माणूस’	 र्ा	 सिंलपनेची	 ही	 वर्ाखर्ा	

आहे.	 प्राचीन	 ग्ीि	 तत्त्िज्	 सॉक्रेकटसन	े अशी	
किशलेषण	 पद्ती	 िापरून	 संिलपनांचर्ा	 िाटेिोर	
वर्ाखर्ा	िरणर्ाचर्ा	 क्दशेने	महत्त्िाचे	पाऊल	उचलले.	

	 आपलर्ा	 सिंलपनांचर्ा	 आिलनात	 सुस्पष्टता	
आलर्ाखेरीज	 त्र्ांची	 वर्ाखर्ा	 िरता	 र्ेत	 नाही.	 ही	
सुस्पष्टता,	 अाखीि-रेखीिपणा	 आणणर्ाचे	 िार्मा	
किशलषेण	पद्ती	िरत.े	र्ामळेु	आपलर्ा	किचारामंधील	
संक्दगधता,	 गोंधळ	 ्ूदर	 होतात.	 तत्त्िज्ासंाठी	 ही	
पद्ती	 नेहमीच	 महत्त्िाची	 असली	 तरी	 किसावर्ा	
शतिात	 पाशचात्त्र्	 तत्त्िपरंपरेत	 ‘किशलेषणिा्दी	
तत्त्िज्ान’	 नािाचा	 जो	 किचार	 प्रिाह	 कनमामाण	 झाला,	

मञाहीत आहे कञा तुमहञालञा?

सॉक्रेवटस -	 अरेनसमधर्े	
इसिी	सन	 पूिमा	 ४७०	मधर्े	
एिा	 सामानर्	 िुटुंबात	
जनमाला	आललेर्ा	सॉक्रकेटस	
र्ा	 तत्िज्ाला	 ‘पाशचात्त्र्	
तत्िज्ान ाच ा 	 जनि’	
म्हणून	 ओळखले	 जाते.	
ग्ीसमधरे्	 सॉक्रेकटसपूिगीही	

तत्िकचतंनाला	प्रारभं	झाला	 होता.	मात,	सॉक्रकेटसन	े
त्र्ाला	 एि	 कनणामार्ि	 िळण	 क्दले.	 त्र्ामुळे	 त्र्ाला	
हे	 कबरू्द	 कमळाले.	 सॉक्रेकटसचे	 वर्लक्मत्ि	
अनािषमाि	 असल	े तरी	 त्र्ाचर्ा	 बुद्ीची	 प्रखरता	
आकण	 त्र्ाची	 चाररत्र्	 संपन्नता	 किलक्ण	 प्रभािी	
होती.	 सॉक्रेकटसला	 किशिाचर्ा	 उत्पत्तीकिषर्ि	
प्रशनांमधर्े	 रस	 नवहता.	 माणसाचे	 िैर्लक्ि	 आकण	
सामाकजि	 जीिन	 िसे	 असार्ला	 हिे	 हा	 प्रशन	
त्र्ाचर्ा	 तत्िकचंतनात	 सगळ्ांत	 महत्िाचा	आहे.	
सत्र्ाचा	 आकण	 सािमा कति	 ि	 सािमािाकलि	
नीकतमूलर्ांचा	 शोध	 घेऊन	 त्र्ानुसार	 जीिन	 जगणे	
हे	 त्र्ाचर्ा	 तत्िकचंतनाचे	 उ्द््	क्दष्	 होते.	 अकतशर्	
कनभमार्तेने,	 कचिाटीने,	 वर्ािहाररि	 फार्द्ा-
तोट्याचा	 किचार	 न	 िरता	 त्र्ाने	 र्ा	 उलद्दष्ाचा	

ॲकॅडमी ऑफ अथेनस ्ेथील                                   
सॉक्रेवटसचञा पुतळञा

पाठपुरािा	 आरु्ष्र्भर	 िेला,	 एिढेच	 नवहे	 तर	
सत्र्शोधनासाठी	 त्र्ाने 	 मृत्र्ू ्ंदडही	 शांतपण	े
स्िीिारला.	 सद्ुण,	 नर्ार्,	 धाडस,	 संर्म	
र्ांसारखर्ा	 संिलपनांचे	 त्र्ाचर्ा	 िाळात	 जे	
आिलन	 होते,	 त्र्ाबाबत	 सतत	 प्रशन	 किचारून	
त्र्ान	े त्र्ांचे	 कचकित्सि	 परीक्ण	 िेले.	 समाजाचर्ा	
सिमा	 ररांमधील	 लोिांना	 कनभगीडपणे	 प्रशन	 किचारत	
राहणर्ाचर्ा	 त्र्ाचर्ा	 पद्तीमुळे	 बरेच	 लोि	
्ुदखािले	 	 गेले.	 तो	 तरुणांना	 कबघडितो	 आकण	
राज्र्संस्रनेे	मानललेर्ा	 ्दिेानंा	 नािारतो	अस	ेआरोप	
त्र्ाचर्ािर	 ठेिून	 त्र्ाला	 किष	 पाजून	 मृत्र्ू	 ्देणर्ाची	
कशक्ा	 ठोठािणर्ात	 आली.	 नर्ार्ालर्ािडे	 ्दर्ेची	
भीि	 न	 मागता,	 िुठलाही	 तडजोडीचा	 मागमा	 न	
स्िीिारता,	 तसेच	 तुरुंगातून	 सुरकक्तपणे	 कनसटून	
जाणे	 शकर्	 असूनही	 तसे	 न	 िरता	 सॉके्रकटसने	
शांतपणे	 मृत्र्ू	 स्िीिारला.	 ‘ज्ञाचे परीक्षि करेलेले 
नञाही, असे जीिन जगण्ञाच्ञा ्ोग्तेचे नञाही’ हे	
त्र्ाचे	 िचन	सुप्रकसद्	आहे.	 किचार,	 भाषण,	िकृती	
र्ा	 सगळ्ांमधील	 एििाकर्ता	 त्र्ाचर्ा	 जीिनात	
क्दसनू	रे्त.े	सत्र्ािरची	प्रखर	कनष्ा,	तत्िज्ानाकिषर्ी	
किलक्ण	प्रेम	आकण	असामानर्	 नैकति	धैर्मा	 र्ांसाठी	
सॉक्रेकटसचे	 स्मरण	 आपलर्ाला	 िार्म	 राहील.
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त्र्ाने	 तर	 किशलषेण	 हे	 तत्त्िज्ानाचे	 एिमेि	 िार्मा	
आहे,	 असे	 मत	 मांडले.

 संिञाद पद्धती ः सगळ्ाच	 सिमासाधारण	
माणसांना	 बुद्ीची	 कनसगमा्दत्त	 ्देणगी	 कमळालेली	
असते.	 पण	 प्रत्र्ेिाचर्ा	 बुद्ीचर्ा	आपापलर्ा	 मर्ामा्दा	
असतात.	 प्रत्र्ेिाची	 बुद्ी	 सिमाच	 क्ेतांत	 सारखर्ा	
िार्माक्मतेने	 बहुधा	 िाम	 िरत	 नाही.	 िुणाची	 बुद्ी	
गकणतात	 तललख	 असते	 तर	 िुणाची	 भाषा	 किषर्ात.	
िोणी	 कतचा	 जास्त	 िापर	क्रकीडाक्ेतात	िरते	 तर	िोणी	
िलाके्तात.	आपलर्ा	 बुद्ीचर्ा	 कििासािर	आपलर्ा	
सामाकजि-सांस्िकृकति	 पर्ामािरणाचाही	 खूप	 मोठा	
पररणाम	 होत	 असतो.	 साहकजिच	 एखाद्ा	 किषर्ाचा	
सांगोपांग	 अभर्ास	 एिाच	 वर्कतीला	 िरता	 र्ेतोच	
अस	े नाही.	 िाही	 माणसांनी	 एित	 रे्ऊन	 िेलेला	
किचार	 अकधि	 फल्दार्ी	 ठरतो,	 िारण	 एिाच	 िेळी	
त्र्ा	 किषर्ाच	े अनेि	 पैलू	 लक्ात	 र्ेऊ	 शितात.	
तसेच	 त्र्ा	 किषर्ाबद्दलच	े िेगिेगळे	 दृकष्टिोन	
समजलर्ामुळे	 आपला	 किचार	 अकधि	 समािेशि	
आकण	 संतुकलत	 होतो.	 अनुभिाकधकष्ठत	 कनरीक्णे,	
प्रर्ोग,	 पडताळा	 पद्ती	 इत्र्ा्दी	 उपर्ोगात	 न	
आणणाऱर्ा	 तत्त्िज्ानासारखर्ा	 किषर्ासाठी	 अशा	
समूहान	े िापरणर्ाचर्ा	 पद्तटींचे	 महत्त्ि	 जास्तच	
आहे.	 र्ा	 िापरामुळे	 वर्ककतगत	 मते,	 पूिमाग्ह	 र्ांचा	
अिाजिी	 प्रभाि	 तत्त्िकचंतनािर	 राहत	 नाही.

	 भारतीर्	 आकण	 पाशचात्त्र्	 र्ा	 ्दोनही	 परंपरांमधर्े	
प्राचीन	 िाळी	 ‘संिा्द’	 र्ा	 पद्तीचा	 र्ामुळेच	
लक्णीर्	 िापर	 झालेला	 क्दसतो.	 प्राचीन	 भारतात	
गुरूजिळ	 बसून	 ज्ान	 ग्हण	 िरणर्ाची	 पद्त	 होती.	
र्ा	िाळात	ज्ान	 ्ेदणर्ा-घेणर्ाचे	 साधन	 मुखर्तः	 गुरू-
कशष्र्	 संिा्द	 हे	 होते.	 कशष्र्ान	े किचारलेलर्ा	 शंिा,	
प्रशन,	 उपप्रशन	 र्ांना	 उत्तर	े ्देऊन	 गुरू	 कशष्र्ाला	 ज्ान	
कमळिणर्ासाठी	 म्दत	 िरत	 असत.	 भारतीर्	
तत्त्िज्ानाचर्ा	 दृष्टीने	 अकतशर्	 महत्त्िाचे	 ग्ंर	 म्हणजे	
उपकनष्दे.	 अनेि	 उपकनष्दांमधर्े	 आपलर्ाला	
संिा्दरूपाने	 तत्त्िज्ान	 मांडलेले	 क्दसते.	 उ्दाहरणारमा,	

छञांदोग् उपवनषदञातील शिेतकरेतू-उद्दञालक	 संिा्द	
तर	बृहदञारण्क	 उपकनष्दातील	 र्ा	्ञाज्िल्क्-मैत्रे्ी 
संिा्द.	 बौद्	 किचार	 परंपरेत	 ‘वमवलंदपनह’ 
(कमकलं्दप्रशन)	 हा	 असाच	 संिा्दामधून	 बौद्	
तत्त्िज्ानाची	 मांडणी	 िरणारा	 ग्ंर	आहे.	 भगिद्ीता	
हा	 ग्ंरही	 िकृष्ण	 आकण	 अजुमानाचर्ा	 संिा्द	 रूपात	
आहे.	

छञांदोग् उपवनषद खंड - १३

उद्दालि	 म्हणाला,	 हे	 मीठ	 (आज)	 पाणर्ात	
टािून	 ठेि	 आकण	 (उद्ा)	 सिाळी	 माझर्ािडे	
र्े.	 शिेतिेतूने	 त्र्ाप्रमाणे	 िेले.	 कपता	 त्र्ाला	
म्हणाला,	 राती	 जे	 मीठ	 तू	 उ्दिात	 टािलेस	 ते	
िाढ.	 शिेतिेतू	 हात	 घालून	 पाहू	 लागला	 पण	
ते	 त्र्ाला	 सापडले	 नाही.

१.	 िारण	 ते	 उ्दिात	 लुप्त	 झाले	 होते.	 कपता	
म्हणाला,	आता	 त्र्ा	 उ्दिापिैकी	िरचर्ा	भागातल	े
रोडे	 घेऊन	 आचमन	 िर.	 (मुलाने	 त्र्ाप्रमाणे	
िेले).	 “िसे	 आहे?”	 “खारट	 आहे.”	 “मधर्	
भागातले	 घेऊन	 आचमन	 िर.	 िसे	 आहे?”	
“खारट	 आहे.”	 	 “खालचर्ा	 भागातले	 घेऊन	
आचमन	 िर.	 िसे	 आहे?”	 “खारट	 आहे.”	
“आता	 ते	 उ्दि	 टािून	 ्ेद	 आकण	 मजिडे	 रे्.”	
शिेतिेतू	 ते	 उ्दि	 टािून	 “ते	 लिण	 उ्दिात	
टािले	 म्हणजे	 नेहमी	 रहाते”	 असे	 म्हणत	
कपत्र्ािड	ेआला.	 कपता	 त्र्ाला	 म्हणाला,	 बाळा,	
र्ाच	 (तेज,	 उ्दि,	 अन्न	 इत्र्ा्दीिांचर्ा	
िार्मारूपी)	 शरीरामधर्े	 सत	्आहे.	 (पण)	 ते	 तुला	
क्दसत	 नाही	 तरी	 ते	 र्ेरेच	 आहे.

२.	 र्ा	 प्रजा	 ज्र्ाचर्ामधर्े	 प्रिेश	 िरून	 पुनहा	
प्रिट	 होतात	 ते	 सत्	 अणुप्रमाण	 आह	े ते	 र्ा	
सिायंचा	आत्मा	आह.े	 ते	सत्र्	आहे	तोच	आत्मा	
आहे.	 शिेतिेतो,	 तो	 त	ू आहेस.	 	

	 पाशचात्र्	 परंपरेत	 सॉक्रेकटसन	े संिा्द-पद्ती	
अत्र्ंत	 प्रभािीपणे	 उपर्ोगात	 आणली	 आहे.	 र्ा	
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सिंा्दांमधर्े	 सॉक्रेकटस	 कनरकनराळ्ा	 किषर्ांसंबंधी,	
सिंलपनांसंबंधी	 	 संिा्दात	 सहभागी	 असणाऱर्ांना	
प्रशन	 किचारत	 असे.	 ‘सदु्ण	 म्हणज	े िार्’?	 ‘नर्ार्	
म्हणजे	 िार्’?	 अशा	 िरिरणी	 साधर्ा	 क्दसणाऱर्ा	
प्रशनाचंी	 उत्तरे	 द्ार्ला	 र्ा	 वर्कती	 आत्मकिशिासान	े
पुढे	 सरसाित.	 त्र्ानंी	 क्दलेलर्ा	 उत्तरांची	 कचकित्सा	
िरून	 सॉक्रेकटस	 त्र्ानंा	 त्र्ातील	 तुटी	 ्दाखिून	 ्ेदई.	
त्र्ांना	 अकधि	 किचार	 िरार्ला	 भाग	 पाडे.	 र्ा	
प्रकक्रर्ेतून	 त्र्ा	 वर्कतटींना	 आपलर्ा	 अज्ानाची	 किंिा	
ज्ानाचर्ा	 अपुरेपणाची	 जाणीि	 होई.	 िैचाररि		
गोंधळातून	 िैचाररि	 स्पष्टतेिडे	 प्रिास	 सुरू	 होणे	 ह	े
महत्त्िाचे	 िार्मा	 त्र्ामधून	 साधल	े जाई.	 सॉक्रेकटसचा	
कशष्र्	 प्ेटो	 र्ानेही	 संिा्द	 पद्ती	 िापरली.	 त्र्ान	े
आपल	े तत्त्िकचंतन	 कनबंधांचर्ा	 रूपात	 न	 मांडता	
कललखत	 संिा्दाचर्ा	 रूपात	 मांडले.	

*	 संिा्दासाठी	 किषर्ाची	 कनिड	 िरा.
*	 किद्ाथर्ायंना	 गुरू-कशष्र्	अशा	 भूकमिा	द्ा.
*	 िगामात	 र्ा	 संिा्दाचे	 नाट्यीिरण	 सा्दर	 िरा.

चलञा करू्ञा!

 

 िञाद पद्धती ः सिंा्द	 पद्तीबरोबरच	 भारतीर्	
परंपरेने	 ‘िा्द’	 पद्तीचाही	 उपर्ोग	 िेला.	 िा्द	
म्हणजे	 भांडण	 नवहे	 बरं	 िा!	 िा्द	 ही	 भारतीर्ांनी	
सत्र्शोधनासाठी	 िापरलेली	 एि	 महत्त्िाची,	
मानर्ताप्राप्त	 पद्ती	 होती.	 िा्दसभा	 भरिून	 र्ा	
पद्तीने	 किचार	 मंरन	 िेले	 जात	 असे.	 एखाद्ा	
किषर्ािर	 ्दोन	 किरुद्	 मते	 असणाऱर्ांनी	 िेलेली	
चचामा	 अस	े िा्दाच	े स्िरूप	 असे.	 सिमाप्ररम	 िा्दाचा	
नेमिा	 किषर्	 िार्	 ते	 कनलशचत	 िेले	 जाई.	 त्र्ानंतर	
‘िा्दी’	 म्हणजे	 त्र्ा	 किषर्ािरचे	आपले	 मत	 पकहलर्ां्दा	
मांडणारा	 तत्त्िज्	 आपला	 पक्	 म्हणज	े बाजू	 स्पष्ट	
िरे.	 त्र्ानंतर	 त्र्ा	 बाजूचर्ा	 किरोधी	 मत	 असणारा	
प्रकतिा्दी;	 िा्दीचे	 म्हणण	े खोडून	 िाढार्चा	 प्रर्त्न	
िरी	 आकण	 मग	 स्ितःचे	 मत	 मांडे.	 िा्दी	 आकण	
प्रकतिा्दी	 एिमेिांचर्ा	 मताचे	 कचकित्सि	 परीक्ण	
िरत.	 िा्द	 ऐिार्ला	आलेलर्ा	 श्रोत्र्ानंाही	 ‘प्रालशनि’	

म्हणून	 प्रशन	 किचारता	 र्ेत.	 सभेचर्ा	 सगळ्ा	
िामिाजािर	 अधर्क्ांची,	 सभापतटींची	 ्ेदखरेख	 असे.	
ज्र्ा	 पक्ाची	 बाजू	 ताकि्किदृष्ट्या	 जास्त	 बळिट,	 त्र्ा	
पक्ाला	 किजेता	 घोकषत	 िेले	 जाई.	 र्ा	 िा्दसभेचे	
स्िरूप	 िरिर	 पाहता	 तुम्ही	 ज्र्ात	 भाग	 घेत	 असता	
त्र्ा	 िा्दकििा्द	 स्पधवेसारखे	 िाटले	 तरी	 ते	 त्र्ापेक्ा	
िेगळे	 होते.	 िा्दाचे उ्््द	क्दष्	 चचामाकिषर्ाबद्दलचे	
सत्र्	एिमिेांबरोबर	िेलेलर्ा	चचवेमधून	शोधून	िाढणे	
हे	 असे.	 िा्दी	 किंिा	 प्रकतिा्दीला	 ्ुदसऱर्ा	 पक्ाचे	 मत	
पटले	 तर	 ते	 तस	े मोिळेपणे	 मानर्	 िरत.	 त्र्ात	
िमीपणा	 मानत	 नसत.	 आपण	 िेलेलर्ा	 र्ुककतिा्दात	
चूि	 असेल,	 असत्र्	 पुरािा	 क्दला	 गेला	 असेल	 तर	
तो	 परत	 घेत.	 त्र्ाचप्रमाण	े ्दोनही	 बाजूंना	 अकधि	
तर्ारी	 िरून	 पुनहा	 िा्दसभेत	 चचामा	 िरणर्ाचीही	 मुभा	
असे.	

िञादे-िञादे जञा्ते तत्त्िबोधः|

परस्परकिरोधी	 मते	 असणाऱर्ांनी	 एिमेिांशी	
खुलर्ा	 मनान	े चचामा	 िेलर्ास,	 सिायंना	 तत्त्िाचे	
ज्ान	 होते.	 (सं्दभमाः-	 रंभा-शुि	 संिा्द)	

  सञांगञा पञाहू?
तुमचर्ा	 शाळेत	 िोणिोणत्र्ा	 किषर्ांिर	 िा्दकििा्द	
स्पधामा	 आर्ोकजत	 िेलर्ा	 होत्र्ा?

तुम्हाला	 िोणत्र्ा	 किषर्ािर	 िा्दकििा्द	 स्पधवेत	
बोलणर्ास	 आिडेल?

	 ज्ानप्राप्तीसाठी	 एिढा	 खुलर्ा	 िातािरणाचे	
महत्त्ि	 प्राचीन	 भारतीर्	 परंपरेने	 ओळखल	े होते.	
अरामात	 िाही	 वर्कती	 स्पधवेप्रमाणे	 कजंिार्चर्ा	 ईषवेने	
िा्दात	 उतरत.	 त्र्ानंा	 सत्र्	 शोधणर्ापेक्ाही	 किरुद्	
पक्ाला	 हरिणर्ात	 रस	 असे.	 अशा	 हार-कजतीचर्ा	
उद्देशाने	 होणाऱर्ा	 चचवेला	 ‘जलप’	 म्हटले	 जाई.	
िधी-िधी	 तर	 कनविळ	 िा्दासाठी	 िा्द	 घातला	 जाई.	
आपले	 मत	 न	 मांडता	 प्रकतपक्ाचर्ा	 मतांकिरुद्	
र्ुककतिा्द	 मांडणर्ाचाच	आन्ंद	 िाही	 वर्कती	 घेत.	 र्ा	
प्रिारचर्ा	 चचवेला	 ‘कितंड’	 म्हटले	 जाई.	 खऱर्ाखुऱर्ा	
िा्दात	 मात	 ‘सत्र्’	 हेच	 एिमेि	 उ्द््	क्दष्	 असे.
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पञाशि्मभूमीः	 सॉक्रेकटसला	 मृत्र्ूची	 कशक्ा	
फमामािलर्ानंतर,	 कतची	 अंमलबजािणी	 होईपर्यंत	
सॉक्रेकटसला	 तुरुंगात	 ठेिणर्ात	 आल	े होते.	
कशक्ेची	 अंमलबजािणी	 ज्र्ा	 क्दिशी	 होणर्ाची	
शकर्ता	 होती,	 कतचर्ा	आ्दलर्ा	 राती	 त्र्ाचा	 कमत	
ि	 कशष्र्	 कक्रटो	 त्र्ाला	 भेटार्ला	 तुरुंगात	 आला.	
तुरुंगातून	 सॉक्रेकटसला	 कनसटून	 िस	े जाता	 र्ेईल	
र्ाची	त्र्ाने	र्ोजना	तर्ार	िेली	होती.	सॉक्रेकटसचा		
र्ा	 र्ोजनेला	 किरोध	 होता.	 र्ा	 िेळी	 झालेलर्ा	
संिा्दाचा	 िाही	 भाग	 पुढे	 क्दला	 आहे.	 कक्रटोने	
असे	 मत	 वर्कत	 िेले	 िकी,	 ‘मला	 शकर्	 असून	
मी	 सॉक्रेकटसला	 पळून	 जार्ला	 म्दत	 िेली	 नाही	
हे	 िळले,	 तर	 आपलर्ाला	 ्दोघांना	 ओळखणार	े
अनेि	 जण	 मला	 ्दूषणे	 ्देतील.’	 सॉक्रेकटसचा	
मदु्दा	असा	आह	ेिकी,	ज्र्ाप्रमाण	ेशरीरस्िास्थर्ासाठी	
आपण	 डॉकटर	 किंिा	 प्रकशक्ि	 र्ांचेच	 मत	
किचारात	 घेतो,	 त्र्ाचप्रमाण	े नर्ार्/अनर्ार्	
र्ासंबंधी	 आपण	 सिायंचे	 नाही,	 तर	 फकत	
जाणिारांचे	 मत	 किचारात	 घेतले	 पाकहजे.

सॉक्रेवटसः	 म्हणून	 कक्रटो,	 नर्ार्	 आकण	 अनर्ार्,	
कतरस्िरणीर्	 आकण	 आ्दरणीर्,	 चांगले	 आकण	
िाईट	 र्ा	 संबंधीचर्ा	 ज्र्ा	 प्रशनांची	 तपासणी	
आपण	आता	िरतो	आहोत,	 त्र्ासंबंधी	अनेिांच	े
जे	 मत	 आह	े त्र्ाचे	 अनुिरण	 िरून	 आपण	
त्र्ांचे	 भर्	 बाळगले	 पाकहजे	 िा?	 िा	 इतर	 सिमा	
लोिांपेक्ा,	 ज्र्ाला	 र्ा	 गोष्टटींची	 जाण	आहे	 (जर	
असा	िोणी	असेल	तर)	त्र्ाचर्ासमोर	आपलर्ाला	
शरम	 आकण	 भर्	 िाटले	 पाकहजे?	 िारण	 आपण	
त्र्ाचे	 अनुसरण	 िेल	े नाही,	 तर	 आपण	 म्हणत	
असू	 त्र्ाप्रमाणे,	 आपलर्ामधला	 तो	 अंश,	
ज्र्ामधर्े	 नर्ार्ाने	 सुधारणा	 होते	 आकण	 जो	
अनर्ार्ाने	 असमरमा	 होतो	 त्र्ाला	 आपण	 बाकधत	
आकण	 पंगू	 िरू.	 िा	 अस	े होणार	 नाही?

वक्टोः	 नाही	 सॉक्रेकटस,	 मी	 तुझर्ाशी	 सहमत	

सॉक्रेवटस-वक्टो सिंञाद  

आहे.	

सॉक्रेवटसः	 आता,	 जर	 अज्ानी	 लोिांचे	 ऐिून	
आपलर्ातला	 आरोगर्ाने	 सुधारणारा	 आकण	 रोगाने	
बाकधत	 होणारा	 अंश	 आपण	 असमरमा	 िरून	
टािला,	 तर	 तो	 भाग	 बाकधत	 असताना	 आपले	
आरु्ष्र्	 जगणर्ाचर्ा	 र्ोगर्तेचे	 असेल	 िा?	 तो	
(भाग)	 म्हणजे	 शरीर,	 हो	 िकी	 नाही?

वक्टोः	 हो.

सॉक्रेवटसः	 बाकधत	आकण	 पंगू	 शरीराबरोबर	 जीिन	
जगणर्ाचर्ा	 र्ोगर्तेच	े असते	 िा?

वक्टोः	 नाही,	 कनलशचतच	 नाही.

सॉक्रेवटसः	 मग	 आपला	 जो	 अंश	 अनर्ार्ामुळे	
पंग	ू होतो	 आकण	 नर्ार्ामुळे	 ज्र्ाला	 लाभ	 होतो,	
तो	 भाग	 बाकधत	 झाला	 तर	 जीिन	 जगणर्ाचर्ा	
र्ोगर्तेचे	 असते	 िा?	 िा	 आपण	 असा	 किचार		
िरतो	आहोत	 िकी	 हा	 नर्ार्-अनर्ार्ाशी	 संबंकधत	
भाग,	 तो	 जो	 िाही	 असेल	 तो,	 शरीरापेक्ा	 िमी	
महत्त्िाचा	 आहे?

वक्टोः	 नाही,	 नकिकीच	 नाही.

सॉक्रेवटसः	 पण	 जास्त	 मौलर्िान?

वक्टोः	 होर्,	 खूपच	 जास्त.

सॉक्रेवटसः	मग	माझर्ा	सलनमता,	आपण	अनेिजण	
आपलर्ाबद्दल	 िार्	 म्हणतील	 र्ाचा	 एिढा	
किचार	 िरता	 िामा	 नरे्.	 आपण	 र्ाचा	 किचार	
िेला	 पाकहजे	 िकी,	 ज्र्ा	 एिाला	 नर्ार्	 आकण	
अनर्ार्ाच	े ज्ान	 आहे	 तो	 आकण	 स्ितः	 सत्र्	
आपलर्ाबद्दल	 िार्	 म्हणेल?	 आकण	 म्हणून;	
नर्ार्,	 मान,	 चांगुलपणा	 आकण	 त्र्ाकिरोधी	
(गुणधममा)	 र्ांचर्ासंबंधात	 बहुसंखर्	 लोिांचे	 मत	
लक्ात	 घेणर्ाचे	 जे	 आवहान	 तू	 िरतोस,	 तेच	
मुळात	 चिुकीचे	 आहे.	
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चलञा पञाहू्ञा!
*	्दूरकचतिाणीिरील	 िाकहनर्ांिर	 बातम्र्ां्दरम्र्ान	

होणाऱर्ा	 चचामा	 पहा.	
*	त्र्ा	 चचायंच	े िा्द,	 जलप,	 कितंड	 असे	 स्िरूप	

ओळखून	 िगगीिरण	 िरा.

 खंडन-मंडन पद्धती ः ‘खंडन-मंडन’	 म्हणून	
ओळखलर्ा	 जाणाऱर्ा	 पद्तीतही	 किरोधी	 मतांची	
आ्दरपूिमाि	्दखल	घेणर्ाची	भारतीर्	परंपरा	प्रकतकबंकबत	

संश् पद्धतीः आधुकनि	
पाशचात्त्र्	 तत्िज्ानात	
फ्ेंच	 तत्िज्	 रेने	 ्देिातमा	
र्ान	ेसंशर्	पद्ती	उपर्ोगात	
आणली.	 ‘संशर्’	 र्ा	
शब्दािडे	 आपण	 बहुतेि	
िळेा	िाहीशा	 निारात्मि	
दृष्ीने 	 बघतो.	 संशर्ी	

असणे	 चांगल	े मानले	 जात	 नाही.	 इरे	 हे	 लक्ात	
ठेिार्ला	 हिे	 िकी,	 तत्िज्ानाचर्ा	 सं्दभामात	 संशर्	
र्ा	शब्दाची	 निारात्मि	अरमाच्छटा	अकभपे्रत	नाही.	
हा	 संशर्	 िठुलर्ाही	 वर्क्ीबद्दलचा	 नसतो.	
तत्िचचवेत	संशर्	घेतला	जातो,	 तो	जे	िाही	 ज्ान	
म्हणून	 मांडले	 जाते	 त्र्ािर	 किंिा	 त्र्ासाठी	
क्दलेलर्ा	 र्ुलक्िा्दांिर!	 ्देिातमाचर्ा	 िाळािर	
‘संशर्िा्दी’	 म्हणून	 ओळखलर्ा	 जाणाऱर्ा	
तत्िकचतंिांचा	 प्रभाि	 होता.	 ह	े कचंति	 िुठलर्ाही	
िाळात,	 सिमा	 कठिाणी	 कनःसंशर्पणे	 सत्र्	
असलेलर्ा	 ज्ानाची	 शकर्ताच	 नािारीत.	 गकणत,	
भूकमती	 आकण	 किज्ानाचा	 अभर्ासि	 असलेलर्ा	
्दिेातमाला	 मात	अस	ेज्ान	शकर्	असत	ेअशी	खाती	
होती.	 ही	 शकर्ता	 कसद्	 िरणर्ासाठी	 ्ेदिातमाने	
संशर्	 पद्ती	 अिलंबली.	 र्ा	 पद्तीने	 त्र्ाने	 हे	
तपासार्ला	 सुरुिात	 िेली	 िकी	 ज्र्ािर	 शंिाच	
घेता	 र्ेणार	 नाही,	 संशर्	 घेणे	 शकर्च	 होणार	
नाही,	 असे	 िाही	 सत्र्	 सापडू	 शिते	 िा?	
तोपर्यंतचर्ा	 आर्ुष्र्ात	 अनुभिाला	 आलेलर्ा,	

मञाहीत आहे कञा तुमहञांलञा?

झाली	 आहे.	 र्ा	 पद्तीनुसार	 	 ग्ंरलेखनात	 प्ररम	
प्रकतपक्ाच	े म्हणजे	 किरोधी	 मत	 वर्िकस्रतपणे	 मांडले	
जात	 असे.	 र्ाला	 ‘पूि्मपक्ष’	 अस	े म्हणत.	 र्ोगर्	
र्ुककतिा्दाचर्ा	 आधारे	 हे	 मत	 खोडून	 िाढण	े र्ा	
पुढचर्ा	 पार्रीला	 ‘खंडन’	 म्हटले	 जाई.	 त्र्ानंतर	
‘उत्तरपक्ष’	 र्ा	 टपपर्ािर	 स्ितःचे	 मत	 मांडून	 त्र्ाचे	
समरमान	 र्ुककतिा्दांचर्ा	 आधारे	 िेले	 जाई.	 सरतेशेिटी	
जो	 अकंतम	 कनष्िषमा	 मांडला	 जाई	 त्र्ाला	 ‘वसद्धञानत’ 
म्हणून	 ओळखले	 जात	 असे.

रेने देकञात्म

कशक्णक्रमात	 कशिलेलर्ा	 सिमा	 सत्र्ांबद्दल	 शंिा	
घेता	 र्ेते	 िा	 हे	 पाहाताना	 त्र्ाला	 असे	 लक्ात	
आले	 िकी,	 र्ा	 सिमा	 सत्र्ांबद्दल	 एिढेच	 िार्,	
तर	जगाचर्ा	अलस्तत्िाबद्दलही	संशर्	घेणे,	शंिा	
कनमामाण	िरणे	शकर्	आह.े	मात	र्ा	 प्रिासात	अखरे	
त्र्ाला	 ज्र्ािर	 खरोखरच	 संशर्	 घेता	 र्ेण	े शकर्च	
नाही	 असे	 एि	 सत्र्	 गिसले.	 ते	 सत्र्	 म्हणजे,	
‘मी	 किचार	िरतो,	 (म्हणज)े	मी	आह.े’	 ‘I	 think	
therefore	 I	 am’	 (English)	 ‘Cogito	ergo	
sum’	 (Latin).	 त्र्ाचर्ा	 असे	 लक्ात	 आले	
िकी,	 इतर	 िशािरही	 संशर्	 घेतला	 तरी	 संशर्	
घेणाऱर्ाचर्ा	 अलस्तत्िािर	 संशर्	 घेणे	 अशकर्	
आहे.	 संशर्	 घेणर्ातच	 संशर्	 घेणाऱर्ाचे	 अलस्तत्ि	
एिा	 तऱहेने	 कसद्	 होते.	 अशा	 इतर	 सत्र्ांचा	
शोध	 घेऊन	 ज्ानाचा	 पार्ा	 भक्म	 िरणर्ाचा	
प्रर्त्न	 ्ेदिातमाने	 िेला.	

	 तत्िज्ानाचर्ा	 इकतहासात	सशंर्िाद्ानंी	 कनमामाण	
िेलेलर्ा	 संशर्ांमुळे	 तत्िज्ानाचर्ा	 कििासासाठी	
खूप	 मोठा	 हातभार	 लािला	आहे.	 शिंा	 उपकस्रत	
िरणर्ाची	 िृत्ती	 आकण	 प्रशन	 किचारणर्ाची	 सिर्	
कचकित्सि	 किचार	िरणर्ासाठी	आपलर्ाला	 प्रितृ्त	
िरते.	 िुठलर्ाही	 अनुभिािर,	 किचारांिर,	 मतांिर	
डोळे	 झािनू	 किशिास	 ठेिणर्ाचा	 भाबडेपणा	
आपली	फसगत	िरू	शितो.	 त्र्ामळु	े र्ोगर्	िळेी,	
र्ोगर्	 ते 	 संशर्/शंिा	 उपकस्रत	 िरणे 	 हे	
ज्ानप्राप्तीसाठी	 आिशर्िच	 असते.
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पिू्मपक्ष    खंडन    उत्तरपक्ष   वसद्धञानत

	 ्दोन	 किरोधी	 मतांचर्ा	 किचार	 संघषामातून	 कतसरा	
अकधि	 र्ोगर्,	 प्रगत	 किचार	 कििकसत	 िरणर्ाची	
पद्ती	 पाशचात्त्र्	 परंपरेतही	 िापरली	 गेली.	 कतला	
‘द्ंद्विकञास पद्धती’	 असे	 नाि	 आहे.

१.		 तु म्ह ाला 	 पडलेलर्ा 	 प्रशन ांची 	 उत्तरे	
शोधणर्ासाठी	 तुम्ही	 िोणिोणत्र्ा	 मागायंचा	
अिलंब	 िरता?

२.		 तुम्हाला	 सिमाच	 प्रशनांची	 उत्तरे	 कमळतात	
िा?

३.		 ती	 उत्तरे	 खरी	 िकी	 खोटी	 र्ाची	 तपासणी	
िरता	 िा?

४.		 कमळालेलर्ा	 उत्तरान	े तुमचे	 समाधान	 होत	े
िा?	

सञांगञा पञाहू.

	 तत्त्िज्ान	 ज्र्ा	 किषर्ांचा	 अभर्ास	 िरते,	 ज्र्ा	
प्रशनांबद्दल	 किचार	 िरते,	 त्र्ा	 प्रशनांना	 सहसा	 गकणत	
किंिा	 किज्ानाप्रमाणे	 एिच	 एि	 उत्तर	 नसते.	 त्र्ा	
प्रशनांना	 िेगिेगळी	 उत्तरे	 असू	 शितात.	 र्ांतील	
िुठलेही	 उत्तर	 अभर्ास	 न	 िरताच	 नािारले	 जात	
नाही.	 प्रत्र्ेि	 उत्तराची	 कचकित्सा	 िेली	 जाते,	 इतर	
उत्तरांशी	 तुलना	 िेली	 जाते.	 ही	 किचारप्रकक्रर्ा	 िार्म	
चाल	ू राहते.	 िाळानुसार,	 पररकस्रतीनुसार	 प्रशनांचे	
स्िरूप	 ब्दलते,	 तसे	 उत्तरांचेही.	 त्र्ामुळे	आपलर्ाला	
कमळालेले	 उत्तर	 हेच	 र्ोगर्	आकण	अंकतम	असे	 मानता	
रे्त	 नाही.	 तसे	 मानले,	 तर	 तत्त्िज्ानाचा	 कििासच	
खुंटेल.	 	 	

चलञा बोलू्ञा.
तुम्हाला	 ि्दाकचत	 असा	 प्रशन	 पडू	 शिेल	 िकी	
िार्	 हरित	आहे	 तत्त्िज्ानाचा	 कििास	 खुुंटला	
तर?	 किज्ान	आपलर्ाला	 किशिाच	े रहस्र्	उलगडून	
सांगते	 आहे.	 तंतज्ान	 जीिन	 आराम्दार्ि,	
सखुिर	िरते	आह.े	मग	आपलर्ाला	तत्त्िज्ानाची	
जरूरच	 िार्	 आहे?

१.४ तत्त्िज्ञानञाच्ञा व्ञाख्ञा आवि मूल््

	 आपण	 जर	 तत्त्िज्ानाचर्ा	 प्रचकलत	 वर्ाखर्ा	
रोडकर्ात	 पाकहलर्ा	 तर	 ‘तत्त्िज्ानाची	 जरूर	 िार्?’	
र्ा	 प्रशनाचे	 उत्तर	 आपलर्ाला	 चटिन	 समजेल.	
भारतीर्	 किचारपरंपरेचा	 इकतहास	 पाकहला,	 तर	 असे	
लक्ात	 र्ेते	 िकी	 करिकटश	 भारतात	 आलर्ानंतरचर्ा	
िाळात	 ‘Philosophy’	 र्ा	 इंकगलश	 शब्दाला	 पर्ामार्	
म्हणून	 ‘तत्त्िज्ान’	 हा	शब्द	 एिूणच	तत्त्िकचंतनासाठी	
उपर्ोगात	 आणला	 गेला.	 ‘तत्त्िज्ान’	 र्ा	 शब्दाचा	
अरमा	 ‘तत्त्िाचे	ज्ान’	असा	आहे.	 ‘तत्त्ि’	र्ा	शब्दाचा	
अरमा	 खूप	 वर्ापि	 आहे.	 एिा	 अरगी	 तत्त्ि	 म्हणजे	
जे	 िाही	 अलस्तत्िात	 आहे,	 त्र्ा	 सगळ्ा	 दृशर्	
किशिाचर्ा	मुळाशी	असणारे	पण	अमूतमा	असे	अकस्तत्ि.	
ते	 बुद्ीला	 समजते,	 पण	 इंकद्र्ांचर्ा	 अनुभिाला	 रे्त	
नाही.	 एिाच	 प्रिारचर्ा	 अनिे	 िस्तूंमधर्ेही	 एि	
‘सारतत्त्ि’	 (essence) असत	े असे	 मानले	 जाते.	
उ्दाहरणारमा,	 िृक्	अनेि	तऱहांचे,	आिारांच	ेअसतात,	
पण	 त्र्ांना	 ‘िृक्’	 असे	 एिच	 नाि	 क्दले	 जाते,	 ते	
त्र्ाचंर्ामधर्े	 असलेलर्ा	 ‘िृक्त्ि’	 र्ा	 सारतत्त्िामुळे.

चला	 िरूर्ा!
‘सारतत्त्ि’	 र्ािर	 संिलपना	 कचत	 तर्ार	 िरा.

 	 तत्त्िज्ान	 अनुभिाला	 र्ेणाऱर्ा	 सिमा	 गोष्टटींचर्ा	
पलीिडे	 िाही	 अमूतमा	 तत्त्ि	 आहे	 िा	 र्ाचा	 शोध	
घेते.	भारतीर्	परंपरेत	तत्त्िज्ानाचर्ा	ज्र्ा	 कनरकनराळ्ा	
प्रणाली	 कििकसत	 झालर्ा,	 त्र्ानंा	 ‘्दशमान’	 असे	 म्हटले	
जाते.	 र्ा	 ‘्दशमान’	 शब्दातूनही	 जीिनाचर्ा	 सिमा	 अंगांचे	
समग्तेने	 झालेले	 आिलन	 हाच	 अरमा	 सूकचत	 िेला	
जातो.	 अशी	 अनेि	 ्दशमाने	 र्ा	 परंपरेत	 कनमामाण	 झाली	
आहेत.	

	 तत्त्िज्ानाला	 इंग्जीमधर्े	 Philosophy	 असा	
मूळ	 ग्ीि	 भाषेतून	 आलेला	 शब्द	 िापरतात.	 र्ा	
शब्दातील	 Philo	 म्हणजे	 प्रेम	 आकण	 Sophia 
म्हणजे	 शहाणपण.	 त्र्ामुळे	 Philosophy	 म्हणजे	
शहाणपणाच	े प्रेम.	 शहाणपण	 म्हणजे	 बुद्ी	 नवहे.	
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बुद्ी	 हे	 ज्ानाचे
 
साधन	 आहे.	 शहाणपण	 म्हणजे	

ज्ानही	 नवहे.	 बुध्दीमान	 किंिा	 खूप	 ज्ान	 असलेली	
माणसेही	 शहाणी	 असतातच	 असे	 नाही.	 किनाशिारी	
शस्ते	 तर्ार	िरणर्ासाठी	खूप	 बुद्ीची	आकण	ज्ानाची	
गरज	असते.	 पण	असे	िरणे	शहाणपणाचे	 ठरत	 नाही.	
शहाणपण	 आपलर्ा	 िागणर्ाशी,	 िकृतटींशी	 संबंकधत	
असते.	 शहाणपणात	 पररकस्रतीचे	 भान	 असते,	
नीकतमत्तेची	 जाण	 असते.	 तत्त्िज्	 असे	 शहाणपण	
कमळिार्ला	 धडपडतात.	 आपले	 स्ितःचे,	 आपलर्ा	
िुटुंबाचे,	 समाजाचे	 आकण	 सगळ्ाच	 सषृ्टीचे	 जीिन	
चांगले,	 सुं्दर	 िरणर्ासाठी	 अस	े शहाणपण	 गरजेचे	
नाही,	 असे	 िुठला	 ‘शहाणा’	 म्हणेल?

चलञा वलहू्ञा!

	 िाही	 तत्त्िकचंतिांनी/तत्त्िज्ानंी	 िेलेलर्ा	
तत्िज्ानाचर्ा	 वर्ाखर्ा	 खाली	 क्दलर्ा	 आहेत,	
अशा	अनर्	 तत्त्िज्ांनी	 िेलेलर्ा	 वर्ाखर्ा	 शोधून	
कलहा.
(१)	तत्त्िज्ान	 हे	 िुतुहलाचे	 अपत्र्	 आहे.	 -	

प्ेटो
(२)	(आजिर)	 तत्त्िज्ानंी	 जगाचा	 किकिध	

प्रिारांनी	 अरमा	 लािला	 आहे.	 परंतु,	 खरा	
मुद्दा	 जग	 ब्दलणर्ाचा	 आहे.	 -	 िालमा	
माकसमा

(३)	किचार	 ताकि्किदृष्ट्या	 सुस्पष्ट	 िरणे	 हे	
तत्त्िज्ानाचे	 उ्द््	क्दष्	 असते.	 तत्त्िज्ान	
म्हणजे	 िाही	 कसद्ानतांचा	 सगं्ह	 नवहे,	 ती	
एि	िकृती	आहे.	 -	 लुडकिग	 किटगेनस्टाईन

(४)	तत्त्िज्ान	 पररकचत	 िस्तूंमधील	 अपररकचत	
बाजू	 ्दाखिून	 आपली	 कजज्ासेची	 जाणीि	
कजिंत	 ठिेते.	 -	 बट्ााँड	 रसेल

	 सुरूिातीला	 पाकहलेलर्ा	 वर्ाखर्ा	 र्ा	 ‘तत्त्िज्ान’	
आकण	 'Philosophy'	 र्ा	 शब्दाचंा	 उगम	 िुठलर्ा	
मूळ	 शब्दांमधून	 होतो,	 ते	 पाहून	 त्र्ाआधार	े मांडलेलर्ा	
आहेत.	 त्र्ापलीिडे	 जाऊन	 तत्त्िज्ानाचर्ा	 िाही	

वर्ाखर्ा	 सांकगतलर्ा	 गेलर्ा	 आहेत.	 अशा	 एिा	
वर्ाखर्ेनुसार	 तत्त्िज्ान	 हा	 सिमा	 किशिाचा,	 जीिनाचा	
सािलर्ान	े कििंा	 समग्तेने;	 किचार,	 अभर्ास	 िरणारा	
किषर्	 आहे.	 जीिनाच	े िुठलेही	 क्ेत	 र्ा	 अभर्ासाला	
िज्र्मा	 नाही.	 सहसा	 किज्ानाचर्ा	 किकशष्ट	 शाखा,	
जगाचर्ा	 ठराकिि	 किकशष्ट	 पैलूंचा	 अभर्ास	 िरतात.	
सामाकजि	 किज्ान	 समाजाचा	 अभर्ास	 िरते,	 तर	
जैिकिज्ान	 सजीिांचा	 अभर्ास	 िरते.	 भौकति	 किज्ान	
जड-द्वर्ाचा	(matter)	अभर्ास	िरते.	तत्त्िज्ानाला	
मात	 ज	े जे	 अलस्तत्िात	 आह	े ते	 सगळेच	 संपूणमापणे	
समजून	 घर्ार्चे	 असते.	 र्ासाठी	 किज्ान	 जी	 गृहीते	
मानर्	 िरते,	 त्र्ांचर्ाबद्दलही	 तत्त्िज्ान	 प्रशन	 कनमामाण	
िरते.	 तत्त्िज्ान	 म्हणजे	 बुद्ीचा	 कचकित्सि	 िापर	
िरून	 घेतलेला	 शोध	 ही	 वर्ाखर्ा	 तत्त्िज्ानाचे	 हे	
िार्मा	 अधोरेलखत	 िरते.	 किज्ान	 कितीही	 प्रगत	 असले	
तरी	िाही	 किधाने	 सत्र्च	आहेत,	अस	े गृहीत	 धरूनच	
ते	 पुढ	े जात	 असते,	 म्हणजे	 त्र्ा	 किधानाकिषर्ी	 शिंा	
किंिा	 प्रशन	 उपकस्रत	 िरत	 नाही.	 गृहीतांचे	 िाम	
एखाद्ा	 इमारतीचर्ा	 पार्ाप्रमाण	े असते.	 पार्ाचर्ा	
आधारेच	 इमारत	 उभी	 असते.	 इमारत	 कितीही	 सुं्दर	
असली,	 भकिम	 िाटली	 तरी	 कतचा	 पार्ा	 िमिुित	
असेल	 तर	 ्छोट्या	 िारणानेही	 डळमळतो	 आकण	 पूणमा	
इमारतच	 खच	ू शिते.	 त्र्ामुळेच	 जी	 गृहीते	 मानून	
किज्ानाचा	 डोलारा	 उभा	 राहतो,	 त्र्ा	 गृहीतांचीही	
तपासणी	 िरणे	 तत्त्िज्ान	 आिशर्ि	 मानते.

	 िरिर	 पाहता,	 तत्त्िज्ान	 हा	 किषर्	 अिघड	
िाटला,	 तरी	खरे	 तर	 त्र्ासाठी	लागणारी	साधनसामग्ी	
तर	 आपलर्ा	 सगळ्ांिडेच	 आहे.	 आपण	 सगळेच	
बुद्ी	 असलेले,	 प्रगत	 जाणीि	 असलेले	 प्राणी	
आहोत.	 आपलर्ा	 अिती-भिती	 िार्	 आहे,	 िार्-
िार्	 घडते	 र्ांबद्दल	आपलर्ाला	 खूप	 िुतूहल	 िाटत	
असते.	 आपलर्ा	 जीिनाच	े धर्ेर्	 िार्	 असािे?	
आपण	 सुखी	 िसे	 होऊ?	 सुख	 म्हणजे	 िार्?	 चांगले	
जीिन	 म्हणजे	 िार्	 असे	 प्रशन	आपलर्ालाही	 पडतात	
आकण	 आपलर्ा	 परीने	 आपण	 त्र्ाचंी	 उत्तरे	 शोधतो,	
कमळालेली	 उत्तरे	 तपासूनही	 बघतो.	 उत्तरे	
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कमळणर्ाइतिेच	 प्रशन	 किचारण	े महत्त्िाचे	 असते.	
िारण	 प्रशनच	 किचारल	े नाहीत,	 तर	 उत्तरे	 िशाची	
शोधणार?	 आपलर्ा	 प्रशन	 किचारणर्ाचर्ा,	 उत्तरे	
शोधणर्ाचर्ा	 उपजत	 प्रिृत्तीला	 तत्त्िज्ानाचा	 अभर्ास	
कशस्त	 लाितो.	 आपलर्ाच	 प्रशनांचा	 अरमा	 आपलर्ाला	
नीट	 समजािून	 सांगून	 उत्तरे	 शोधणर्ाची	 क्दशा	
्दाखितो.	 तत्त्िज्ानात	 कचकित्सेिर	 जो	 भर	 असतो,	
त्र्ामुळे	 किचार	 न	 िरता,	 परीक्ण	 न	 िरता	 िुठलेही	
मत	 किंिा	 तत्त्ि	 आपण	 स्िीिारत	 नाही.	 त्र्ामुळे	
आपली	 क्दशाभूल	 होणे	 टळते.	 स्ितःचे	 मत	 अभर्ास	
िरुनच	 मांडािे	 आकण	 इतरांचर्ा	 मतांचा	 आ्दरपूिमाि	
किचार	 िरून	 मगच	 त्र्ाबद्दल	 बोलािे	 हे	 भान	
आपलर्ाला	 तत्त्िज्ान	 ्ेदते.	 बौ्द्	कधि	 आळस	 आकण	

बौ्द्	कधि अरेरािी	 अरिा	 उममाटपणा	 हे	 ्दोनही	 अत्र्ंत	
धोिा्दार्ि	असतात.	ते	टाळणर्ाचे	सामथर्मा	तत्त्िज्ान	
्ेदते.	 र्ा	 सगळ्ांचा	 पररणाम	 अरामातच	 िैर्ककति	
आकण	 सामाकजि	 पातळीिर	 जगताना	 होतो.	 आपले	
कनसगामाशी,	 समाजाशी	आकण	 स्ितःशीही	िार्	 प्रिारचे	
नात	े असत	े र्ाच	े भानही	 तत्त्िज्ान	 ्देते.	 तसेच	 ते	
िसे	 असािे	 र्ासंबंधी	 मोलाच	े मागमा्दशमानही	 त्र्ातून	
कमळते.	 र्ा	 सगळ्ांमुळे	 चांगले	 जीिन	 जगणर्ाचर्ा	
आपलर्ा	 धडपडीत	 तत्त्िज्ान	 आपलर्ाला	 अत्र्ंत	
मोलाची	 म्दत	 िरते.	

	 चला,	 तर	 मग	आपण	आणखी	 अभर्ास	 िरूर्ा	
तत्त्िज्ानाचा!	

	 पुरािरा	 -	 Mythology
	 वर्िस्रा	 - Order / System
	 सृजनशकती	 -	 Creativity
	 तथर्े	 -	 Facts
	 सिंा्द	 - dialogue
	 िा्द	 - debate
	 अमतूमा	 -	 abstract
	 तत्त्ि	 -	 Principle
	 सारतत्त्ि	 -	 Essence

	 जडद्वर्	 - Matter/material   
 substance
	 किशलेषण- Analysis
	 किशलेषणिा्दी	 - Analytic
	 िा्द	 पद्ती	 - Method of debate
	 र्ुककतिा्द	 - Argument
	 द्ंद्कििास	 पद्ती	 - Method of 
  dialectics

शब्दसूची

प्र.१  कंसञातील ्ोग् प्ञा्म् वनिडून पुढील विधञाने पूि्म 
करञा.

	 (अ)	 रेकलसचर्ा	 मते............	 हे	 अंकतम	 तत्ि	 आहे.	
(िार्ू,	 पाणी,	 संखर्ा)

	 (ब)		 किज्ानाची	उभारणी	 ............	आकण	............	
र्ा	 ्दोन	 स्तंभािर	 होते.

	 	 	 (अनुभि,	 िरा,	 बुद्ी,	 श्रद्ा)
	 (ि)	 भारतीर्	 आकण	 पाशचात्त्र्	 र्ा	 ्दोनही	 परंपरांमधर्े	

............	 र्ा	 पद्तटींचा	 िापर	 झाला.

	 	 	 (खंडन-मंडन,	 संिा्द,	 किशलषेण)
	 (ड)		 ॲनककसकमनस	 चर्ा	 मते	 ............	 हे	 	 अंकतम	

तत्ि	 आहे.	 (असीम,	 अणू,	 िार्ू)
	 (इ)		 एिाच	 प्रिारचर्ा	 अनेि	 िस्तूमंधर्े	 एि	 समान	

तत्ि	 असते,	 त्र्ाला	 ............	 	 असे	 म्हणतात.	
	 	 	 (किकशष्,	 तत्ि,	 सारतत्ि)
	 (फ)	 हार-कजतीचर्ा	 उद्देशाने	 होणाऱर्ा	 चचवेला	

............	 असे	 म्हणतात.
	 	 	 (जलप,	 िा्द,	 कितंड)

सिञाध्ञा्
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	 िा्दप्रिार

प्र.२  गटञातील िेगळञा शब्द/OmoS>r ओळखून वलहञा.
	 (अ)	 सिंा्द,	 िा्द,	 किशलेषण,	 मूलर्मापन.
	 (ब)		 अगनी,	 पाणी,	 पिमात,	 िार्ू.
	 (ि)	 कशष्र्,	 िा्दी,	 प्रालशनि,	 प्रकतिा्दी.

प्र.३  खञालील शब्दसमूहञासञाठी िञापरण्ञात ्ेिञाऱ्ञा 
तत्त्िज्ञानञातील पञाररभञावषक संज्ञा वलहञा.

	 (अ)	 मत	 न	 मांडता	 प्रकतपक्ाचर्ा	 मताकिरुद्	 िेलेला	
र्ुलक्िा्द.

	 (ब)		 ्दोन	 किरोधी	मतांचर्ा	 किचारसंघषामातून	 कतसरा	अकधि	
र्ोगर्	 ि	 प्रगत	 किचार	 मांडणर्ाची	 पद्ती.

	 (ि)	 सिंलपनांचे	 किशलेषण	 िरणर्ाची	 पद्त.
	 (ड)		 मत,	 किचार,	 संिलपना	 र्ांच	े परीक्ण	 आकण	

मूलर्मापन.
	 (इ)		 ज्र्ात	 िेिळ	ज्ान	 किंिा	बुद्ी	नसून	 नीकतमत्तेचीही	

जाण	 असते	 ते.

प्र.४   फरक सपष्ट करञा.
	 (अ)	 तत्िज्ान	 आकण	 किज्ान.
	 (ब)		 िा्द	 आकण	 जलप

प्र.५  संकल्पनञा वचत्र/तक्ञा/ओघतक्ञा पूि्म करञा.
	 (अ)	 खंडनमंडन	 प्रकक्रर्ा	

प्र.७  पुढील प्रशनञांची २० ते २५ शब्दञांमध्े उत्तरे 
वलहञा.

	 (अ)	 तत्िज्ान	 म्हणजे	 िार्?
	 (ब)		 दं्द्कििास	 पद्ती	 म्हणजे	 िार्?
	 (ि)	 सारतत्ि	 म्हणजे	 िार्?
	 (ड)		 शहाणपणामधर्े	 िार्	 अंतभूमात	 आहे?
	 (इ)		 िोणत्र्ा	 गोष्टींिर	 श्रद्ा	 ठेिािी	असे	 धममा	 सांगतो?
	 (फ)	 िलेची	 िैकशष्ट्ये	 िार्	 आहेत?
	 (ग)		 माणसाचर्ा	 चौिस	 बुद्ीचा	 अाकिष्िार	 िशा	

प्रिारे	 होतो?

प्र.८  खञालील विधञानञांचे उदञाहरिञासवहत सपष्टीकरि 
करञा.

	 (अ)	 ज्ान	 कमळिणर्ासाठी	 किज्ान	 अनेि	 उपिरणांचा	
उपर्ोग	 िरते.	

	 (ब)		 कचकित्सा	 हा	 तत्त्िकचंतनाचा	 गाभा	 आहे.

 प्र.९  दीघमोत्तरी प्रशन.
	 (अ)	 तत्िज्ानाचे	 स्िरूप	 वर्ाखर्ांचर्ा	 आधारे	 स्पष्	

िरा.
	 (ब)		 तत्िज्ानाचर्ा	 किकिध	 पद्ती	 सांगून	 िोणत्र्ाही	

्दोन	 पद्ती	 स्पष्	 िरा.
	 (ि)	 किशलेषण	 पद्ती	 स्पष्	 िरून	 मैती/धममा/समाज/

सौं्दर्मा/श्रद्ा	 ही	 संिलपना	 स्पष्	 िरा.

प्र.१०  खञालील तञात्त्िक संकल्पनञा/समस्ञा/प्रसंग ्ञंानञा 
उद्देशून सिंञाद वलहञा.

	 (अ)	 श्रद्ा	 आकण	 अंधश्रद्ा
	 (ब)		 नर्ार्	 म्हणजे	 िार्?
	 (ि)	 सद्ुण	 म्हणजे	 िार्?

उपक्म

	 	 तुमचर्ा	 शाळा/महाकिद्ालर्ात	 कशक्ि	
क्दनी	 गुरू-कशष्र्	 संिा्दाचे	 नाट्यीिरण	 सा्दर	
िरा.	 र्ा	 कनकमत्ताने	 संिा्द	 र्ा	 तत्िज्ान	
पद्तीची	 ओळख	 तुमचर्ा	 सहाधर्ार्टींना	 िरून	
द्ा.

	 (ब)	

	 (ि)	

 प्र.६  टीपञा वलहञा.
	 (अ)	 तत्िज्ानाची	 िैकशष्ट्ये
	 (ब)		 किशलेषण	 पद्ती
	 (ि)	 सिंा्द	 पद्ती

***

िा्द	 प्रकक्रर्ेतील	 घटि	 	 	
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	 गकणत,	 भूकमती,	 भौकतिशास्त	 अशा	 ज्र्ा	
ज्ानशाखाचं	ेकशक्ण	आपण	घतेो,	त्र्ाचंा	अभर्ासकिषर्;	
म्हणज	े त्र्ामधील	तत्त्ि,े	 कसध्दानत,	सिंलपना	 इत्र्ा्दी	
्देश,	 समाज,	 संस्िकृती	 र्ांचर्ानुसार	 ब्दलत	 नाहीत.	
कतिोणाचर्ा	 तीन	 िोनांची	 बेरीज	 भारतात	 जशी																
१८००	 च	 असते,	 तशीच	 रार्लंडमधर्े,	 मेककसिोत	
आकण	फ्ानसमधर्ेही	 १८००	च	असते.	 गुरुत्िािषमाणाचा	
कनर्म	 सगळीिडे	 तोच	 असतो.	 तत्त्िज्ानाचे	 एि	
िैकशष्ट्य	 म्हणज	े त्र्ाच	े रूप	 ज्र्ा	 समाजात,	 संस्िकृतीत	
ते	 जनम	 घेते,	 त्र्ानुसार	 िाहीस	े ब्दलते.	

चला	 पाहूर्ा!

िाही	 कचत	े पाहू	 ज्र्ातनू	अनिे	अरमा	 उमग	ूशितात.

	 म्हणनूच	तत्त्िज्ानाचा	अभर्ास	िरताना	भारतीर्,	
पाशचात्त्र्,	 आकफ्िन,	 कचनी	 तत्िज्ान	 असे	 त्र्ाचे	
िेगिेगळे	 प्रिार	 समोर	 रे्तात.	 ज्र्ाप्रमाणे	 संगीताला	
िैलशिि	 भाषा	 म्हटल	े जाते,	 पण	 संगीत	 िाळ,	 प्र्देश,	
संस्िकृतीनुसार	 ब्दलते,	 त्र्ाप्रमाणे!	 माणसाचर्ा	 उपजत	
गरजा,	 प्रेरणा	 सगळीिडे	 सारखर्ाच	 असलर्ा	 तरी	
त्र्ांची	 पूतगी	 िेगिेगळ्ा	 पररकस्रतटींमधर्े	 िेगिेगळ्ा	
प्रिार	े होत,े	 त्र्ाप्रमाण!े	जगाबद्दल	माणसाला	िाटणारे	
िुतूहल,	 त्र्ाला	 पडणारे	 प्रशन	 हे	 सिमा	 कठिाणी	 तसे	
सारखेच	 असतात.	

चला	 ऐिूर्ा!

िेगिेगळ्ा	 प्र्देशांमधर्े,	 संस्िकृतीमधर्े	 प्रचकलत	
असलेली	 गाणी	 ऐिा.

२.१ तत्िज्ञान आवि संसककृती
२.२ तत्िज्ञानञाच्ञा मुख् शञाखञा
२.३ भञारती् तत्िज्ञानञाचे सिरूप

चला	 बाेलूर्ा!

समाज	 ि	 संस्िकृतीनुसार	 ब्दलणारे	आकिष्िार	अशा	
उ्दाहरणांची	 चचामा	 िरा.
उ्दा.,	 गहू	 ह	े एिच	 धानर्	 आहे.	 पण	 िुठे	 त्र्ाची	
पोळी/चपाती	 होते,	 िुठे	 नान	 तर	 िुठे	 रिडे	 होतो.

	 पण	 त्र्ांचे	 स्िरूप	 आकण	 त्र्ा	 प्रशनानंा	 क्दली	
गेलेली	 उत्तरे	 स्रळ	 -	 िाळ	 -	 पररलस्रतीनुसार	
ब्दलत	 असतात.	 र्ाबाबतीत	 तत्त्िज्ानाचे	 साम्र्	
किज्ानापेक्ा	 िलांशी	 अकधि	 आहे.	 िलांप्रमाणेच	
तत्त्िज्ानाचे	 संस्िकृतीशी	 जिळचे	 नाते	 असते.	
मानवर्किद्ांतील	 इतर	 शाखांप्रमाणेच	 संस्िकृतीचर्ा	
भूमीत	 तत्त्िकचंतनाची	 पाळेमुळे	 रुजलेली	 असतात.	

	 किचार	 िरणर्ाचर्ा	 प्रकक्रर्ेतून	 तत्त्िज्ान	 कनमामाण	
होते.	 आपलर्ाला	 जगताना	 रे्णारे	 सगळ्ा	 प्रिारचे	
अनुभि	 हा	 र्ा	 किचारांना	 लागणारा	 जणू	 िच्ा	 माल	
असतो.	 किचार	 त्र्ा	िचचर्ा	 मालािर	 प्रकक्रर्ा	िरतात	
आकण	 त्र्ामधून	 तत्त्िज्ान	 तर्ार	 होते.	 आपलर्ा	
भोितालचा	 कनसगमा,	 समाज	 आकण	 आपले	 मानकसि	
किशि	 हे	आपलर्ा	 अनुभिाचे	 किषर्	 असतात.	 माणूस	
म्हणून	 हा	 अनुभि	 घेणर्ाचर्ा	 क्मता	 र्ा	 सगळ्ा	
माणसांमधर्े	 सिमासाधारणपणे	 सारखर्ाच	 असतात.	 पण	
सभोिारचे	 नैसकगमाि	 आकण	 सामाकजि	 पर्ामािरण	
िेगिेगळे	 असते.	 भौगोकलि	आकण	 ऐकतहाकसि	 सं्दभमा	
िेगळे-िेगळे	 असतात.	 त्र्ामुळे	 िेगिेगळ्ा	 जागी,	
िेगिेगळ्ा	 िाळात	 माणसांना	 र्ेणाऱर्ा	 अनुभिांचा	
रंग,	 आिार,	 पोत	 कनरकनराळा	 असतो.	 साहकजिच	
त्र्ा	 अनुभिांचा	 अरमा	 लािणारे,	 त्र्ामधून	 आपलर्ा	
बाहेरचे	आकण	आतले	 जग	 जाणून	 घेणारे	 तत्त्िज्ानही	
िेगिेगळे	 होते.

२.१ तत्िज्ञान आवि संसककृती

	 प्रत्र्ेि	 संस्िकृती	 माणसाला	 एि	 जीिनदृष्टी	 ्देत	

२. आहे कञा्? कळते कसे? करञा्चे कञा्?

प्रसतञािनञा
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असत.े	ही	जीिनदृष्ी	माणसाचा	 कनसगामाशी,	समाजाशी,	
ईशिराशी	िार्	सबंधं	आह,े	 प्रत्र्क्	जगताना	 त्र्ानुसार	
जीिन	 िसे	 जगािे	 र्ाची	 एि	 आखणी	 िरून	 ्ेदते.	
तत्त्िज्ानाचा	 कििास	 त्र्ा-त्र्ा	 संस्िकृतीत	 क्दलेलर्ा	
जीिनदृष्टीचर्ा	 प्रभािाखाली	 होतो.	 िधी	 तत्त्िज्ान	
त्र्ा	 जीिनदृष्टीचा	 पुरस्िार	 िरते,	 तर	 िधी	 किरोध	
िरत.े	 पण	तत्त्िकचंतन	ह	े एि	प्रिार	े र्ा	जीिनदृष्टीला	
क्दलेला	 प्रकतसा्द	 किंिा	 प्रकतकक्रर्ा	 असते.	 िाही	
ससं्िकृती,	 अनुभिाला	 र्ेणाऱर्ा	 जगाचर्ा	 पलीिडे	 एि	
पारलौकिि	जग	आहे,	असे	मानतात.	र्ा	ससं्िकृतटींमधर्े	
कनमामाण	 होणारे	 तत्त्िज्ान	 सहसा	 त्र्ा	 ्ुदसऱर्ा	 जगाचर्ा	
स्ंदभामात	 र्ा	 जगाचा	 किचार	िरते.	 त्र्ा	अनुसारच	िसे	
जगािे	 र्ासंबंधी	 तत्िज्ान	 मागमा्दशमान	 िरते.	 ईशिर	
िलपना	 अनेि	 संस्िकृतीत	 आढळते,	 पण	 ईशिराची	

संिलपना	 मात	 संस्िकृतीनुरूप,	 िाळानुरूप	 ब्दलते.	
प्राचीन	 ग्ीि	 ईशिर	 िलपना,	 लरिशचन	 धमामातील	 ईशिर	
संिलपनेपेक्ा	 खूप	 िेगळी	 आहे.	 त्र्ामुळे	 लरिस्तपूिमा	
पाशचात्र्	 तत्त्िज्ानात	 ईशिर	 संिलपनेचे	 स्रान	
मधर्ितगी	 नाही,	 पण	 लरिस्तानंतरचर्ा	 तत्त्िज्ानात	 मात	
ती	 संिलपना	 तत्त्िकचंतनासाठी	 सगळ्ात	 महत्त्िाची	
ठरते.	

चला	 बाेलूर्ा!
खालील	 किषर्ांिर	 गटांत	 चचामा	 िरा.
l किकिध	 ईशिर	 संिलपना	
l संतांची	 लक्णे	

	 सामाकजि-राजिकीर्	 पररकस्रतीचे	 प्रकतकबंबही	

माणसाची	 चौिस	 बुद्ी	 आकण	 त्र्ाचर्ा	 गरजा	
र्ांमधून	 ज्ानाचर्ा	 अनेि	 शाखा	 कििकसत	 झालर्ा	
आहेत.	 र्ा	 ज्ानशाखांचे	 किंिा	 अभर्ासक्ेतांचे	
ढोबळमानाने	 िगगीिरण	 आिाररि	 किज्ान,	
कनसगमाकिज्ान,	 समाजकिज्ान	 आकण	 मानवर्किद्ा	
र्ा	 प्रिारांमधर्े	 िेल	े जाते.	 गकणत,	 ति्कशास्त	 र्ांना	
आिाररि	 किज्ान	 म्हटल	े जाते.	 भौकति	 किज्ान,	
भूगभमाशास्त,	 अििाश	 किज्ान,	 रसार्नशास्त	 अशा	
भौकतिकिज्ान	शाखा	आकण	जीिशास्त,	प्राकणशास्त,	
िनस्पकतशास्त	 अशा	 जैिकिज्ान	 शाखा	 र्ांचा	
समािेश	 कनसगमाकिज्ानात	 होतो.	 अरमाशास्त,	
राज्र्शास्त,	 मानसशास्त,	 समाजशास्त	 इत्र्ा्दटींना	
सामाकजि	 किज्ान	 म्हटले	 जाते.	 तत्त्िज्ानाचा	
समािेश	 साकहत्र्,	 भाषा,	 भाषाशास्त	 र्ांचर्ाबरोबर	
मानवर्किद्ामंधर्े	 होतो.	 नािािरूनच	 लक्ात	 र्ेते	
त्र्ाप्रमाण	े माणसाचे	 अनुभिकिशि,	 मानिी	 समाज	
आकण	संस्िकृती	 र्ांचा	अभर्ास	 र्ा	 ज्ानक्ेतात	 िेला	
ज ात ो . 	 र् ा 	 दृ ष्ट ीने 	 सम ाजकिज्ान 	 आकण	
मानवर्किद्ांमध	ेसाम्र्	आह.े	 पण	मानवर्किद्ाचंी	
पद्ती	 सामाकजि	 किज्ानांप्रमाणे	 अनुभिाधाररत	

मञानव्विद्ञा

नसत.े	 त्र्ाचंी	 पद्त	तिामाधाररत	आकण	 कचकित्सि	
असते.	 किज्ानाचर्ा	 िके्त	 अजून	 पूणमापणे	 न	
आलेलर्ा,	 पण	 मानिी	 जीिन	 समजून	 घेणर्ासाठी	
महत्िाचर्ा	 असलेलर्ा	 किषर्ांचा	 किचार	 त्र्ांमधर्े	
िेला	 जातो.	 स्िआिलन,	 संप्रेषण,	 कचकित्सि	
किचार,	 मूलर्मापन,	 बहुसांस्िकृकति	 जाकणिा,	
िलाकिषर्ि	 आकण	 सौं्दर्माकिषर्ि	 जाकणिा,	
नागररित्िाचर्ा	जबाब्दाऱर्ा,	 नैकति	संिे्दनशीलता	
अशा	 अनिे	 किषर्ांचा	 ऊहापोह	 त्र्ांमधर्े	 होतो.	
त्र्ामुळे	 ‘माणूस’	 असणे	 म्हणजे	 नकिकी	 िार्?	
मनुष्र्त्िाचे	 किशषे	िोणते?	माणसाचर्ा	अनुभिाचंा	
अरमा	िसा	लािािा,	 त्र्ांचे	 किशलेषण	िसे	िरािे?	
र्ांसारखर्ा	 अनेि	 प्रशनांचर्ा	 उत्तराचर्ा	 क्दशा	
सापडतात.	 मानवर्किद्ांचर्ा	 अभर्ासाने	 सिमा	
ज्ानके्तात	जरुरी	असणाऱर्ा,	तसेच	 िैर्ककति	आकण	
सामाकजि	 पातळीिर	 चांगले	 जीिन	 जगणर्ासाठी	
आिशर्ि	असणाऱर्ा	 िौशलर्ांचा	आकण	 क्मतांचा	
कििास	 होतो.	 असा	 अभर्ास	 वर्ककतमत्त्ि	
कििासासाठी	 अत्र्ंत	 उपर्ोगी	 ठरतो.
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	 	 एखाद्ा	प्र्दशेाचर्ा	 राजिकीर्	आकण	सामाकजि	
इकतहासाचा	 प्रभाि	 त्र्ा	 प्र्देशातील	 किकशष्ट	
िाळातील	 तत्त्िकचंतनािर	 िसा	 पडतो	 र्ाचे	 एि	
उ्दाहरण	 म्हणज	ेमधर्र्गुीन	िाळात	भारतात	झाललेा	
भलक्संप्र्दार्ाचा	 उगम	 आकण	 कििास.	 राजिकीर्	
अस्रैर्मा,	 सामाकजि	 किषमता	 र्ांनी	 तासलेलर्ा;	
कशक्णापासून,	 प्रकतष्ठेपासून	 िंकचत	 राकहलेलर्ा	
जनसामानर्ानंा	 क्दलासा	 ्दणेर्ाचे,	 त्र्ाचंा	आत्मसनमान	
जागृत	 िरणर्ाचे	 महत्त्िाचे	 िार्मा	 भककतसंप्र्दार्ाने	
िेले.	 ईशिर,	 धममा,	 अधर्ात्म	 र्ांसंबंधीचा	 किचार	
लाेिांचर्ा	 भाषेत	 मांडून	 भारतीर्	 किचार	 परंपरा	
भककतमागगी	 संतांनी	 सिायंना	 उपलबध	 िेली.	 एिढेच	
नवह,े	 तर	िाळाचर्ा	ओघात	र्ा	 परपंरते	िममािाडंाला	
आलेले	 अिाजिी	 महत्त्ि,	 त्र्ामधर्े	 समाकिष्ट	
झालेलर्ा	 अकनष्ट	 रूढी,	 अंधश्रद्ा	 र्ांची	 र्ा	
तत्त्िज्ानाने	 िठोर	 कचकित्सा	 िेली.	 ईशिर	 आकण	
भकत	 र्ांचर्ामधर्े	 िुठलर्ाही	 मधर्स्राखेररज	 साक्ात	
संबंध	 असतो	 असे	 प्रकतपा्दन	 िेले.	 ईशिरभकती	
आकण	 शुद्	 नैकति	 आचरण	 र्ांची	 सांगड	 घालून	
समाजवर्िहार	 सुधारणर्ाचा	 प्रर्त्न	 िेला.	 संतांच	े
तत्त्िज्ान	 हे	 फकत	 अमूतमा	 कचंतन	 न	 राहाता	 प्रत्र्क्	
जगणर्ासाठी	 रोजचर्ा	 वर्िहारातही	 मागमा्दशमाि	ठरले.

	 	 महाराष्ट्ापुरता	 किचार	 िरार्चा	 झाला	 तरी	
ज्ानेशिरांपासून	 सुरू	 झालेली	 संतपरंपरा	 आपलर्ाला	
किसावर्ा	 शतिापर्यंत	 अबाकधत	 राकहलेली	 क्दसते.	
सगळ्ा	 लोिांना	 समजार्ला	 सोप	े वहािे	 म्हणून	

किकशष्ट	िाळाचर्ा	 तत्त्िकचंतनात	 क्दसते.	 उ्दाहरणारमा,	
राजिकीर्दृष्ट्या	 अकस्रर	 िाळात,	 रु्द्िालीन	
पररकस्रतीत	 किशिाचे	 किंिा	 ज्ानाचे	 स्िरूप	 र्ांसारखर्ा	
अमूतमा	 प्रशनांपेक्ा	 माणसांनी	 इतर	 माणसांशी	 िसे	
िागािे,	 िुठली	 मूलरे्	 जोपासािीत,	 र्ा	 प्रिारच	े
जगणर्ाशी	साक्ात	सबंधं	असलेले	प्रशन	तत्त्िज्ानासाठी	

जास्त	 महत्त्िाचे	 ठरतात.	 किसावर्ा	 शतिात	 ्दोन	
महार्ुद्ांचे	 कि्दारि	 पररणाम	 भोगणाऱर्ा	 र्ुरोपमधर्े	
मानिी	 अकस्तत्िाचा	 अरमा	 िार्?	 जीिनाला	 िाही	
उ्््द	क्दष् आह	े िा?	 ते	 िोणी	 क्दले?	 र्ांसारख	े प्रशन	
अकस्तत्ििा्द	 र्ा	 नािाने	 ओळखलर्ा	 जाणाऱर्ा													
तत्त्िप्रिाहाने	 कनमामाण	 िेले.	

भञारती् परंपरेतही तत्त्िज्ञान आवि ऐवतहञावसक पररवसथती ्ञात आपल््ञालञा 
असे सहसंबंध आढळून ्ेतञात

लोिभाषेबरोबर	 संतांनी	 अभंग,	 भारुडे,	 गिळणी	
अशा	 साकहत्र्	 प्रिारांचा	 उपर्ोग	 आपले	 तत्त्िज्ान	
माडंणर्ासाठी	िलेा.		भजन,	िकीतमानामंधनू	समाजप्रबोधन	
िले.े	 ज्ानशेिरानंी	आपला	 कच्््द	किलासिा्द	माडंताना	
‘हे	 किशिची	 माझे	 घर’	 अशी	 उ्््दघोषणा	 िेली.	
नाम्देिांनी	 पंजाबपर्यंत	 जाऊन	 कतरलर्ा	 भाषेत	
अभंगरचना	 िरून	 िेगिेगळ्ा	 प्रांतांतील	 भकती	
परपंरेची	 एिात्मता	अधोरलेखत	िलेी.	समरमा	 राम्दास	
आकण	 तुिोबा	 र्ांनी	 खरीखुरी	 ईशिरकनष्ठा	 आकण	
सगळ्ा	जीिांप्रतीचे	 प्रमे	 र्ांत	अंतर	 नाही	 हे	 अग्दी	
रोखठोि	 भाषेत	 सगळ्ांना	 समजािून	 सांकगतले.	
एिनारांनी	 संसारातले	 ्दाखले	 ्ेदत	 लोिांना	
अधर्ात्माची,	 नीतीची	 कशििण	 क्दली.	 गाडगेबाबा	
आकण	तिुडोजी	 महाराजानंी	 तत्त्िज्ानाला	आधुकनि	
िाळाला	 सुसंगत	 असा	 सामाकजि	 आशर्	 ्देऊन	
मोठ्ा	 प्रमाणािर	 जनजागृती	 िेली.	 िाळाचे,	
पररकस्रतीचे	 भान	 ठेिून	 कििकसत	 होणारे	 असे	
तत्त्िज्ान	 जीिनाचर्ा	 अनेि	 क्ेतांत	 खूप	 उपर्ुकत	
ठरते.

	 	 करिकटश	 राजिटीचर्ा	 प्रस्रापनेनंतर	 किशेषतः	
१९	 वर्ा	 शतिात	 भारतात	 जे	 राजिकीर्,	 सामाकजि,	
सांस्िकृकति	 ब्दल	 झाले	 ते	 तुम्ही	 इकतहासात	
अभर्ासलेच	आहेत.	 र्ा	 सगळ्ा	 ब्दलांचा	 पररणाम	
म्हणून	 र्ा	 िालखंडात	 फार	 मोठ्ा	 प्रमाणािर	
िैचाररि	 घुसळण	 झाली.	 परिकीर्	 राज्र्वर्िस्रा,	
समाजवर्िस्रा,	 मलूर्वर्िस्रा,	 किचारपद्ती	आकण	
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	 सधर्ाचर्ा	िाळानहेी	तत्त्िज्ानापुढे	निीन	आवहाने	
उभी	िेली	आहेत.	 में्ूदकिज्ान,	 बोधन-किज्ान,	िकृकतम		
बुध्दीमत्ता,	 संपि्क	 माधर्मे	 अशा	 अनेि	 क्ेतांतील	
घडामोडटींमुळे	 ‘माणूस	 असणे	 म्हणज	े नकिकी	 िार्?’	
र्ा	सत्तामीमांसेतील	 प्रशनािड	े नवर्ान	े पाहणर्ाची	 गरज	
कनमामाण	 झाली	 आहे.	 त्र्ाचबरोबर	 र्ा	 क्ेतातील	
संशोधनामुळे	आपलर्ाला	 ज्ान	 नकिकी	िसे	 होते	 र्ािर	
निा	 प्रिाश	 टािला	 गेला	 आहे.	 हे	 संशोधन	
ज्ानमीमांसेसाठी	 महत्त्िाचे	 आहे.	 आताचर्ा	 जगात	
एिा	 बाजूला	 मोठी	 लोिसंखर्ा	 आहे	 तर	 ्दुसऱर्ा	
बाजूला	 तंतज्ानाचर्ा	 िापरामुळे	 बाजारात	 प्रचंड	
प्रमाणात	िस्तू	आकण	सिेा	 किक्रकीसाठी	 उपलबध	आहते.	
र्ा	 ्दोनही	 घटिांचा	 प्रभाि	 पर्ामािरणािर	 पडला	आहे.	
त्र्ामळु	े मानिजातीसमोर	 पर्ामािरणीर्	सिंट	 उभ	े राकहले	
आहे.	 र्ा	 संिटाला	 सामोरे	 जाणर्ाचर्ा	 तत्त्िज्ाचंर्ा	
प्रर्त्नांमधूनच	 ‘पर्ामािरणीर्	 नीकतशास्त’	 नािाची	

नीकतशास्ताची	 एि	 निी	 उपशाखा	 िाही	 ्दशिांपूिगी	
उ्दर्ाला	 आली	 आहे.	

चलञा वलहू्ञा!

l सधर्ाचर्ा	 िाळान	े कनमामाण	 िेलेले	 प्रशन	
	 	 	 कलहूर्ा.	

	 िगेिगेळ्ा	िाळांत,	िगेिगेळ्ा	 कठिाणी	िलेर्ा	
गेलेलर्ा	 तत्त्िकचंतनात	 फरि	 असले;	 तरीही	
िेगिेगळ्ा	संस्िकृतटींचा	भाग	असलेलर्ा	 तत्त्िकचंतनात	
महत्त्िाची	 साम्र्स्रळेही	 असतातच.	 किचारिंतांना	
पडणाऱर्ा	 प्रशनाचंे	 रूप	 सं्दभामाप्रमाण	े ब्दलत	 असले	
तरी	 मुळात	 प्रशन	 बऱर्ाच	 िेळा	 तेच	 असतात.	आपण	
आधी	 पाकहलर्ाप्रमाणे	 तत्त्िज्ानाचा	 आिािा	 खूप	
मोठा	आहे.	 िुठलाच	 किषर्	तत्त्िज्ानाला	िज्र्मा	 नाही.	
त्र्ामुळे	 तत्त्िज्ानात	 किचारलर्ा	 जाणाऱर्ा	 प्रशनांची	

किचारप्रणाली	 र्ांनी	 भारतीर्	 परंपरेसमोर	 आवहान	
उभ	े िेले.	 र्ा	 आवहानाला	 तोंड	 ्ेदताना	 भारतीर्	
किचारितंांनी	 त्र्ा	िाळातील	समस्र्ा,	 गरजा	 र्ाचंर्ा	
सं्दभायंत	 परंपरेचा	 नवर्ाने	 सखोल	 अभर्ास	 िेला.	
र्ा	 परंपरेतील	 ग्ाह्य	 किचार,	 मूलर्े	 िोणती	 आकण	
त्र्ाज्र्	 किचार	 कििंा	 मूलर्े	 िोणती	 र्ांची	 कचकित्सा	
िेली.	 परंपरा	आकण	 नितेचा	 र्ोगर्	 मेळ	 घालणर्ाचा	
प्रर्त्न	 िेला.	 भारतीर्	 समाजजीिनात	 धमामाला	
मधर्ितगी	 स्रान	 असलर्ामुळे	 र्ा	 िाळातील	
तत्त्िकचंतनात	 धममाकचकित्सेला	 महत्त्ि	 आले.	 पुनहा	
एि्दा	 िममािांड,	 अंधश्रद्ा,	 अकनष्ट	 प्ररा	 र्ांचा	
समाजमनािरचा	 प्रभाि	 िमी	 िरून	 धमामाचे	 खरे	
स्िरूप	शोधणर्ाचा	 प्रर्त्न	झाला.	लोिमानर्	 कटळि,	
र्ोगी	 अरकिं्द,	 महात्मा	 गांधी,	 आचार्मा	 किनोबा	
र्ांसारखर्ा	 अनेिांनी	 भगिद्ीतेतील	 किचारांची	
आपापलर्ा	 दृकष्टिोनांतून	 पुनमायंडणी	 िेली.	 राजा	
राममोहन	 रॉर्,	 नर्ार्मूतगी	 महा्देि	 गोकिं्द	 रानडे,	
स्िामी	 ्दर्ानं्द	 सरस्िती	 र्ांसारखर्ा	समाजसुधारिानंी	

समाजसधुारणलेा	परंपरते	आधार	शोधला.	किििेान्ंदानंी	
वर्ािहाररि	ि्ेदानताची	 माडंणी	िलेी.	 गोपाळ	गणेश	
आगरिरानंी	बदु्ीप्रामाणर्िा्दाचा	 परुस्िार	िलेा,	तर	
महात्मा	फुलो	र्ानंी	जाकतभ्ेदकिरकहत	सािमाजकनिसत्र्धमामाची	
स्रापना	िलेी.	 डॉ.	 बाबासाहेब	आंबेडिरांनी	 बौद्	
परंपरेतील	 ‘धम्म’	 र्ा	 संिलपनेच	े सकिस्तर	 कििेचन	
िरून	बौद्	धमामाला	 निसजंीिनी	 क्दली.	 किज्ानिा्दी	
दृकष्टिोनाचा	 स्िीिार	 िरणाऱर्ा	 मानिेनद्नार	 रॉर्	
र्ांनी	 निमानितािा्द	 र्ा	 किचारसरणीची	 मांडणी	
िलेी.	जीिनाबद्दलची	िलािा्दी,	सौं्दर्मािा्दी	 दृष्टी	
जोपासतानाच	 रिीनद्नार	 टागोरांनी	 राष्ट्िा्दाची	
कचकित्सा	िलेी.	 तत्त्िज्ानाचर्ा	क्तेातही	 पाशचात्त्र्	
तत्त्िपरपंरचेा	पररचर्	झाललेर्ा	तत्त्िज्ांिर	पाशचात्त्र्	
किचारसरणीचा	 प्रभाि	 पडला.	 मात	 त्र्ाच	 िेळी	
गरुू्ेदि	 रा.	 ्द.	 रानड,े	 डॉ.	 राधािकृष्णन	र्ानंी	भारतीर्	
आकण	पाशचात्त्र्	परपंराचंा	 तौलकनि	अभर्ास	िरून	
भारतीर्	 परंपरेची	 िैकशष्ट्ये	 जगासमोर	 आणली.	
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भ्रम आवि भञास 

	 	 रोजचर्ा	 जीिनात	 बरेच	 िेळा	 आपण	 भ्रम	
आकण	भास	हे	्दोन	शब्द	समानारगी	असलर्ाप्रमाणे	
िापरतो.	 पण	 खरे	 म्हणजे	 त्र्ाचंर्ात	 सूक्म	
असला	 तरी	 महत्त्िाचा	 फरि	 आहे.	 भ्रम	
होणर्ाची	 िारणे	 िैर्ककति	 नसतात.	 ज्ानेंकद्र्े	
आपलर्ाला	 भौकति	 जगाचा	 जो	 अनुभि	 ्ेदतात,	
तो	 पररकस्रतीसापेक्	 असतो,	 पररकस्रतीतील	
घटिांनुसार	 ब्दलतो,	 हे	 आपण	 पाकहलेच	आहे.	
आपण	आकण	िस्तू	र्ांचर्ातील	अंतर,	प्रिाशाची	
उपलबधता,	 िातािरणाची	 घनता	 र्ा	 आकण	
अशा	 इतर	 घटिांचर्ा	 अनुभिािर	 पररणाम	

र्ा्दी	भलीमोठी	आह	े किंिा	खर	े तर	 न	 संपणारी	आह.े	
िाही	 प्रशन	 खूपच	 महत्त्िाचे	आकण	 मधर्ितगी	आहेत.	
तसे	 पाकहले,	 तर	 अग्दी	 रोजचर्ा	 जगणर्ाचर्ा	
खटाटोपात	 प्रत्र्ेिालाच	 हे	 प्रशन	 र्ा	 ना	 त्र्ा	 प्रिारे	
पडतच	असतात.	आपण	 ते	आपलर्ा	 परीने,	आपलर्ा	
पातळीिर	 िळत-निळत	 सोडितही	 असतो.	
तत्त्िज्ान	 मात	 जाणीिपिूमाि,	 पद्तशीरपणे	 किचार	
िरून	 त्र्ा	 प्रशनांची	 उिल	 िरणर्ाचा	 प्रर्त्न	 िरते.	
अशा	 तीन	 मुखर्	 प्रशनांची	 ओळख	आपण	 र्ा	 पाठात	
िरून	 घेऊ.

२.२ तत्िज्ञानञाच्ञा मुख् शञाखञा

	 प्रत्र्ेि	 जीिासाठी	 जगणर्ाची	 धडपड	 खूप	
महत्त्िाची	असते.	आपला	जीि	 कटििणर्ासाठी	अन्न	
कमळिणे,	 कनिारा	 शोधणे,	 जोडी्दाराची	 कनिड	 िरणे,	
स्ितःचे	 संरक्ण	 िरणे	 र्ासाठीचर्ा	 प्रर्त्नांमधून	
आपलर्ा	 वर्कतररकत	 र्ा	 जगात	िार्-िार्	आह	े र्ाच	े
भान	 जीिाला	 रे्ते.	 र्ा	 प्रारकमि	 भानातूनच	 मनुष्र्	
प्राणर्ाचर्ा	अकधि	उत्क्रांत	झालेलर्ा	बदु्ीला	आपलर्ा	
र्ा	 जगात	 िार्-िार्	 आहे	 र्ाबद्दलच	े एि	 कनखळ	
िुतहुल	िाटत.े	आपण	एखा्दी	िस्त	ूघणेर्ासाठी	समजा	
एखाद्ा	बाजारामधर्	े गलेो,	 तर	 कतर	े क्दसणाऱर्ा	अनतं	
प्रिारचर्ा	 असंखर्	 िस्तू	 आपल	े लक्	 िेधून	 घेतात.	
मग	 त्र्ा	 आपलर्ा	 गरजेचर्ा	 नसलर्ा	 तरी	 र्ा	
बाजारामधर्े	 आहे	 तरी	 िार्-िार्	 र्ाबद्दल	
आपलर्ाला	 खूप	 उत्सुिता	 िाटते	 आकण	 त्र्ा	
उत्सिुतपेोटी	खपू	िळे	घालिनू	आपण	अखखा	बाजार	
पालरा	 घालतो.

	 	 त्र्ाचप्रमाणे	 िेिळ	 आपलर्ा	 गरजा,	 प्रेरणा	
र्ांसाठी	 आिशर्ि	 असणाऱर्ा	 गोष्टटींपलीिडे	 जाऊन	
एिं्दरीतच	 र्ा	 अफाट	 किशिामधर्े	 नकिकी	 िार्-िार्	
्दडलर्	 हे	 मानिी	 बुद्ीला	 जाणून	 घर्ािेसे	 िाटते.	
त्र्ातूनच	 एि	 क्दसार्ला	 छोटासा	 पण	 मोठा	 आशर्	
असलेला	 प्रशन	 कनमामाण	 होतो	 ‘िार्	 आहे’?

	 तुम्ही	 म्हणाल	 र्ा	 प्रशनाच	े उत्तर	 सोपे	 तर	आहे.	
डोळे,	 नाि,	 िान,	 जीभ,	 त्िचा	 र्ा	 आपलर्ा	
ज्ानेंकद्र्ांचर्ा	 अनुभिाला	 जे	 र्ेते,	 ते	 सगळे	 ‘आहे’.	
म्हणजे	 अकस्तत्िात	 आहे.	 तसेच	 आपलर्ा	 मनाला	
ज्र्ांचा	 अनुभि	 र्ेतो	 ते	 किचार,	 भािना,	 इचछा,	
िलपना	 इत्र्ा्दटींनाही	अकस्तत्ि	आह.े	 पण	रोडा	 किचार	
िरून	 पहा.	 डोळ्ानंा	 जे	 जे	 क्दसते	 ते	 ते	 सगळ	े
खरोखरच	 अकस्तत्िात	 असते	 िा?	 िािीळ	 झालेलर्ा	
माणसाला	 सिमा	 गोष्टी	 कपिळसर	 क्दसतात.	 पण	 त्र्ा	
खरे	 तर	 तशा	 नसतात.	 माणसांना	 अनिे्दा	 िेगिेगळ	े
भास	 होतात.	 भ्रम	 होतात.	 त्र्ांना	 भास	 किंिा	 भ्रम	
म्हणतानाच	 ज्र्ा	 िस्तूंच	े ते	 भास	 आहेत,	 त्र्ा	 खऱर्ा	
नाहीत	ह	ेआपण	सागंत	असतो.	 म्हणनूच	तत्त्चज्ानाला	
अकस्तत्िाचा,	 जे	 सत्	 आहे,	 िास्ति	 आहे,	 त्र्ाचा	
सखोल	अभर्ास	िरणर्ाची	 गरज	 िाटते.	 तत्त्िज्ानाची	
जी	 शाखा	 हा	 अभर्ास	 िरते,	 कतला	 सत्तञामीमञंासञा 
म्हटले	 जाते.
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झालर्ामुळे	 जेवहा	 िस्तू	 असतात	 त्र्ापेक्ा	
िेगळ्ाच	 असलर्ासारखर्ा	 िाटतात,	 तेवहा	 त्र्ा	
अनुभिांना	 ‘भ्रम’	 म्हटल	े जाते.	 प्रिासात	
असताना,	 एिमेिांना	 िार्म	 समांतर	 असणारे	
रूळ	 ्दूर	 अंतरािर	 एिमेिांना	 कचिटलर्ासारखे	
क्दसतात	 हा	 भ्रम	 असतो.	 ‘्दुरून	 डोंगर	 साजरे’	
ही	 म्हण्देखील	 भ्रमाचेच	 उ्दाहरण	 ्देते.	 असे	 भ्रम	
ठरािीि	 पररकस्रतीत	 सिायंनाच	 होतात.	 भासांचे	
मात	 तसे	 नसते.	 भासांची	 िारणे	 भास	 होणाऱर्ा	
वर्कतीचर्ा	 शारीररि,	 मानकसि	 पररकस्रतीमधर्े	
अंतभूमात	 असतात.	 खूप	 जास्त	 ताप	 आलेलर्ा	
वर्कतीला	 िधी-िधी	असे	 िाटते	 िकी	 िोणीतरी	
आपलर्ाशी	 बोलते	 आहे.	 मग	 आजारी	 वर्कती	
जी	 प्रत्र्क्ात	 आलेलीच	 नाही,	 त्र्ा	 वर्कतीशी	
बोलार्ला	 लागते.	 िधी-िधी	 एखाद्ाचर्ा	
जिळचर्ा	 आप्ताचा	 मृत्र्ू	 होतो	 आकण	 ती	
वर्कती	 शोिात	 बुडून	 जाते.	 सत्र्	 स्िीिारार्ला	
तर्ार	 नसलेलर्ा	 मनाला	 मग	 मृत	 वर्कती	
आलर्ाचा,	 बोललर्ाचा	 भास	 होतो.

	 	 रोडकर्ात,	 म्हणज	े िास्ति	 जसे	 आहे	 तसे	
न	 समजता	 िेगळेच	 िाटण	े हे	 भ्रम	 आकण	 भास	
र्ा	 ्दोनहटींमधर्े	 होते.	 मात,	 भ्रमाची	 िारणे	 सहसा	
बाह्य	 असतात,	 तर	 भासाची	 िारण	े अंतगमात	
असतात.

	 सत्	 म्हणजे	 ज्र्ाला	 खरेखुरे	 अकस्तत्ि	 आहे	 ते.	
अस	े िास्तकिि	 सत्	 आकण	 ज	े िेिळ	 सत्	 भासते	
त्र्ातला	 फरि	 र्ा	 शाखेसाठी	 महत्त्िाचा	 आहे.	
त्र्ाचबरोबर	सत्तामीमांसते	अनभुिाला	 रे्णाऱर्ा	अनिे	
तऱहांचर्ा	 िस्तू	 मुळात	 िशापासून	 कनमामाण	 होतात?	
ज्र्ा	 मूळ	अकस्तत्िापासून	 त्र्ा	 कनमामाण	 होतात,	 त्र्ाचे/
त्र्ांचे	 स्िरूप	 िार्	आहे?	 र्ा	 मूलतत्त्िात	 ब्दल	 िा	
आकण	िसा	 होतो?	असे	अनेि	 िेधि	 प्रशन	 किचारात	
घेतले	 जातात.

मञाहीत आह ेकञा तमुहञालञा?
मीमांसा	 हा	 संस्िकृत	 शब्द	 मन्-मत	 र्ा	 मूळ	
धातूपासून	 तर्ार	 झाला	 आहे.	 र्ा	 धातूचा	 म्हणजे	
कक्रर्ाप्दाचा	 अरमा	 किचार	 िरणे	 असा	 आहे.	 र्ा	
धातूतील	 ‘मन्’	 हा	 शब्द	 म्हणजे	आपले	 अंतःिरण	
नवहे.	 ‘मन्’	 चा	 इरे	 अकभप्रते	 असलेला	 अरमा	आहे	
परीक्ण	 िरणे,	 शोध	 घेणे.	 तत्त्िज्ान	 कनरकनराळ्ा	
किषर्ांचा	 असा	 शोध	 घेत	 असते.	 त्र्ामुळेच															
‘सत्’	 चा	 शोध	 घेणारी	 ती	 सत्तामीमांसा.	 ‘ज्ान’	
संिलपनेचे	 परीक्ण	 िरते	 ती	 ज्ानमीमांसा,	 िार्	
िरािे,	 िार्	 िरू	 नर्े	 र्ाचा	 किचार	 िरणारी	
नीकतमीमांसा	 असे	 शब्द	 उपर्ोगात	 आणले	 गेले.	

	 	 	 र्ा	 सगळ्ा	 प्रशनाचंा	 सकिस्तर	ऊहापोह	िरताना	
तत्त्िज्ानाचा	आणखी	एि	मलूभतू	प्रशन	 कनमामाण	 होतो.		
िार्	आहे	 (कििंा	 िार्	 नाही)	 ते	आपलर्ाला	 िळते	
िसे?	 त्र्ाचे	 ज्ान	िसे	 होते?	िारण	 गंमत	िार्	 होते	
िकी,	 ‘िार्	 आहे’	 र्ाचे	 उत्तर	 आपण	 आपलर्ा	
ज्ानाचर्ा	 आधारे	 ्देतो.	 पण	 आधी	 पाकहलर्ाप्रमाणे	
िाही	 िेळा	 जे	 आहे	 असे	 आपलर्ाला	 िाटते	 ते	 खर	े
म्हणजे	 नसते.	 उ्दा.,	 मृगजळ	 म्हणज	ेखरे	 पाणी	 नसते.

चला	 पाहूर्ा!

Optical	 illusion	 ची	 कचते	 पाहूर्ा	 ि	 त्र्ातील	
गोष्टींचे	 ज्ान	 आपलर्ाला	 िसे	 होते	 हे	 िगामात	
चचवेतून	 समजून	 घेऊ.

	 म्हणज	ेपाणी	 क्दसत	ेआह	ेअस	ेिाटते	 पण	िस्ततुः	
ते	 नसते.	 म्हणजे	 आपलर्ाला	 रे्णारा	 प्रत्र्ेि	 अनुभि	
आपलर्ाला	 ज्ान	 ्देतोच	 असे	 नाही.	 िधी-िधी	
त्र्ामधून	 अज्ानही	 कनमामाण	 होते;	 त्र्ामधून	 आपली	
क्दशाभूलही	 होते.	 मग	 आपलर्ाला	 जे	 आह	े त्र्ाच	े
ज्ान	 झाले	 आहे	 असे	 खातीशीरपणे	 नकिकी	 िधी	
म्हणता	 र्ेईल?	 ज्ान	 म्हणजे	 नकिकी	 िार्?	 त्र्ाची	
वर्ाखर्ा	 िार्?	 ज्ान	 कमळिणर्ाची	 साधने	 िोणती?	
ज्ानाच	े प्रिार	 िोणते?	 हे	 सगळे	 प्रशन	 समोर	 रे्तात.	
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र्ा	प्रशनाचंा	अभर्ास	िरणाऱर्ा	तत्त्िज्ानाचर्ा	शाखलेा	
ज्ञानमीमञांसञा	 र्ा	 नािाने	 ओळखल	े जाते.	

	 साधारणपण	ेआपलर्ाला	सगळ्ानंाच	जगाबद्दल	
िमी-जास्त	 िा	 होईना,	 पण	 ज्ान	 असते.	 जग	
आपलर्ाला	 िळू	 शिते	 असा	 किशिास	 असतो.	
त्र्ाचबरोबर	जग	िार्	आहे,	 त्र्ात	िार्-िार्	आकण	
किती	 प्रिारचर्ा	 गोष्टी	 आहेत,	 त्र्ाचंा	 एिमेिांशी	
िार्	 संबंध	आहे,	 र्ासंबंधी	आपलर्ा	 िाही	 समजुती,	
धारणा	 असतात.	 आपले	 िागणे,	 जगणे	 र्ाच	
समजुतटींमधून	 आिाराला	 र्ेते.	

	 आपण	 आपलर्ा	 भोितालचर्ा	 माणसांशी,	
सजीि-कनजगीि	 सृष्टीशी	 िसे	 िागािे?	 आपलर्ा	
िुठलर्ा	 िकृती	 चांगलर्ा,	 िुठलर्ा	 िाईट	 असतात?	
िुठलर्ा	र्ोगर्,	 िुठलर्ा	अर्ोगर्	असतात	र्ाचंा	 किचार	
आपण	 आपलर्ा	 मूलभूत	 धारणांचर्ा	 आधारे	 िरत	
असतो.	 सिमा	 जीिांना	 जगणर्ाचा	 हकि	 आहे.	
िुठलर्ाही	जीिाला	 किनािारण	 ्ुदखि	ूनर्	ेअस	ेमानणारे	
िुठलर्ाही	 सजीिाला	 सहजासहजी	 इजा	 िरत	 नाहीत.	
पण,	 ‘माणूस	 हा	 सिमाश्रेष्ठ	 जीि	 आहे.	 म्हणून	 इतर	
जीिांचा	 िापर	 िरून	 घेणर्ाचा	 त्र्ाला	 हकि	 आहे’	
अशी	धारणा	असणारे,	 स्िारामासाठी	 इतर	जीिांना	 इजा	
िरताना	 त्र्ांची	 पिामा	 िरत	 नाहीत.	 	 र्ा	 समजुती	
वर्कतीप्रमाणे,	 संस्िकृतीप्रमाणे,	 िाळाप्रमाणे	 ब्दलत	
असलर्ा	 तरी	 सगळीच	 माणसे	 आपापलर्ा	 समजुती	
आकण	 त्र्ामधून	 कनष्पन्न	 होणारी	 मूलर्े	 र्ांनुसार	 जीिन	
जगत	असतात.	 माणसाचे	 जीिन	फकत	 िासना,	 प्रेरणा	
र्ांनी	 पूणमापणे	 कनधामाररत	 िेलेले	 नसते.	 त्र्ामुळे	
त्र्ाचर्ापुढे	िकृतीचे	 िेगिेगळे	 पर्ामार्	 उपलबध	असतात.	
र्ा	 पर्ामार्ांमधून	 त्र्ाला	 सतत	 कनिड	 िरािी	 लागते.	
ही	 कनिड	िरताना	 त्र्ा	िकृतीचा	 वर्िहारातला	 उपर्ोग,	
त्र्ामधून	 फार््दा	 होणार	 िकी	 तोटा	 एिढाच	 किचार	 न	
िरता,	 ज्र्ानंा	 आपण	 नैकति	 मूलर्े	 मानतो	 त्र्ाचंाही	
किचार	 िरणर्ाची	 क्मता	 माणसामधर्े	 असते.	 िकृती	
चांगली	 िकी	 िाईट,	 र्ोगर्	 िकी	 अर्ोगर्,	 नर्ायर्	 िकी	
अनर्ायर्	 र्ा	 प्रिारचे	 मूलर्मापन	 माणसाला	 िरता	

र्ेते.	 तो	 ते	 िरतही	 असतो.	

चला	 बाेलूर्ा!

Think-pair-share	 (्दोन	 किद्ाथर्ायंची	िकृती)	
्ैदनंक्दन	 जीिनातील	 नैकति	 कनिडीची	 उ्दाहरणे	
घेऊन	 त्र्ाची	 आपलर्ा	 सहाधर्ार्ी	 किद्ाथर्ायंशी	
चचामा	 िरा.

 नीवतमीमञांसञा 	 म्हणून	 ओळखली	 जाणारी	
तत्त्िज्ानाची	 शाखा	 र्ा	 संिलपनांचा,	 मूलर्ांचा	
अभर्ास	 िरते.	 नैकति	 िागणे	 म्हणजे	 िार्?	 नैकति	
ितमान	 िा	 आिशर्ि	 आहे?	 नैकतिदृष्ट्या	 ‘चांगले’	
किंिा	 ‘र्ोगर्’	 र्ा	 संिलपनांचा	 नेमिा	 अरमा	 िार्?	
माणसान	े िसे	 िागािे?	 िसे	 जगािे?	 जगताना	 फकत	
स्ितःचा	 किचार	 िरािा	 िकी	 समाजाचा?	 िा	 अलखल	
मानिजातीचा?	 िा	 सिमा	 सजीिांचा?	 िा	 सगळ्ाच	
सृष्टीचा?	 र्ांसारखर्ा	 प्रशनांचा	 ऊहापोह	 र्ा	 शाखेत	
िेला	 जातो.

	 माणसाचा	 इतर	 सजीिांप्रकत	 िार्	 दृकष्टिोन	
असािा	 र्ाची	 िरील	 कचताला	अनुसरून	चचामा	 िरा.

चचञा्म करञा!

	 	 रोडकर्ात	 सांगार्चे	 तर	 ‘िार्	 आहे?’	 ‘ते	
िसे	 िळते?’	आकण	 ‘त्र्ाचा	 माणसाचर्ा	 जगणर्ािर,	
िकृतटींिर	 िार्	 पररणाम	 होतो?’	 हे	 तत्त्िज्ानात	 परंपरेने	
प्रमुख	 मानलेले	 तीन	 प्रशन	 आहेत	 आकण	 त्र्ांमधून	
सत्तामीमांसा,	 ज्ानमीमांसा	 आकण	 नीकतमीमांसा	 र्ा	
तत्त्िज्ानाचर्ा	 मुखर्	शाखा	 कनमामाण	 होतात.	 र्ा	शाखा	
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	 	 ‘सौं्दर्मामीमांसा’	 र्ा	 नािािरूनच	 तुम्हांला	 हे	
लक्ात	आले	असेल,	िकी	 र्ामधर्े	 सौं्दर्ामाचा	 किचार	
िेला	 जातो.	 सौं्दर्मा	 िोणाला	 मोहित	 नाही?	 पण	
सौं्दर्मा	 नकिकी	 िशात	 असते?	 सुं्दर	 असणे	 म्हणजे	
नेमिे	िार्?	िाही	लोि	 म्हणतात	 त्र्ाप्रमाण	ेसौं्दर्मा	
पहाणाऱर्ाचर्ा	 दृष्ीत	 असते	 िकी	 ज्र्ाला	 ‘सुं्दर’	

अलग	 असलर्ा	 तरी	 मुळात	 त्र्ा	 एिाच	 ज्ानक्ेताचा	
भाग	आहेत.	 त्र्ामुळे	 त्र्ांचा	 परस्परांशी	 घकनष्ठ	 संबंध	
आहे.	शाखा	 म्हणज	ेफां्दी	 हे	 तमु्हाला	 माहीतच	आहे.	

फांद्ा	 िेगिेगळ्ा	 असलर्ा	 तरी	 एिाच	 झाडाचर्ा	
असतात.	 तसाच	 तत्त्िज्ानाचर्ा	 शाखांचा	 एिमिेांशी	
संबंध	 असतो	 ह	े लक्ात	 ठेिार्ला	 हिे.	

	 	 सत्तामीमासंा,	ज्ानमीमासंा,	 नीकतमीमासंा	 र्ा	
तीन	 शाखांखेररज	 ति्कशास्त	 आकण	 सौं्दर्मामीमांसा	
र्ाही	 तत्त्िज्ानाचर्ा	 प्रमुख	शाखा	 मानलर्ा	जातात.	
प्ेटोचा	 कशष्र्	 ॲररस्टॉटल	 र्ा	 ग्ीि	 तत्त्िज्ाला	
ति्कशास्ताचा	 जनि	 मानले	 जाते.	 मधर्रु्गीन	
िाळािर	 त्र्ाचर्ा	 ति्कशास्ताचा	खपू	 प्रभाि	 क्दसतो.	
आधुकनि	 िाळात	 ज्र्ाला	 आिाररि	 ति्कशास्त	
म्हटल	ेजाते,	 त्र्ाचा	 कििास	झाला.	जुनर्ा	िाळात	
ति्कशास्ताला	 ‘किचारांचर्ा	 कनर्मांचे	 शास्त’	 अस	े
म्हटले	 जाई.	 त्र्ानंतरचर्ा	 िाळात	 असे	 लक्ात	
आले	 िकी,	 ‘किचार	 िरणे’	 र्ा	 प्रकक्रर्ेमधर्े	 लक्ात	
ठेिणे,	 िलपना	 िरणे	 िगैरे	 अनेि	 मानकसि	
प्रकक्रर्ांचा	 समािेश	 होत	 असेल,	 तर	 ति्कशास्ताची	
ही	 वर्ाखर्ा	 चुिकीची	 ठरते.	 किधानांमधील	 परस्पर	
संबंध	 समजून	 घेऊन	 िुठलर्ा	 किधानांचर्ा	 आधारे	
िार्	अनुमान	िाढता	 रे्ते	 किंिा	 त्र्ा	 किधानांपासून	
िुठला	 कनष्िषमा	 कनघतो	 र्ाचा	 अभर्ास	 ति्कशास्तात	
होतो.	 त्र्ामुळे	 ति्कशास्ताला	 ति्कप्रधान	 किचारांचे	
शास्त	 म्हटले	 गेले.	 किचार	 तर	 आपण	 सगळेच	
िरतो.	 आपलर्ाला	 असलेलर्ा	 माकहतीचर्ा	 किंिा	
ज्ानाचर्ा	 आधारे	 कनष्िषमाही	 िाढतो.	 पण	 प्रत्र्ेि	
िेळी	आपली	 किचार	 िरार्ची,	 अनुमान	 िरणर्ाची	

तक्कशञासत्र
पद्त	 र्ोगर्	 असतेच	 असे	 नाही.	 अनुमान	
िरणर्ाचर्ा	 र्ोगर्	 आकण	 अर्ोगर्	 पद्ती	 िोणत्र्ा	
र्ाचा	अभर्ास	ति्कशास्तात	िलेा	जातो.	 एिमिेाशंी	
चचामा	 िरताना,	 िशािरून	 तरी	 कहरररीने	 िा्द	
घालताना	 आपण	 कनरकनराळे	 र्ुककतिा्द	 िरतो,	
्ुदसऱर्ान	े िेलेलर्ा	 र्ुककतिा्दांची	 तपासणी	 िरतो.	
र्ुककतिा्द	 हे	 अनुमान	 िरणर्ाचर्ा	 प्रकक्रर्ेचेच	 रूप	
आहे.	 ति्कशास्ताचर्ा	 अभर्ासाने	 ताकि्किदृष्ट्या	
ससुगंत,	सशकत	 रु्ककतिा्द	िस	ेिरािेत,	 ्ुदसऱर्ांचर्ा	
र्ुककतिा्दातली	 किसंगती,	 ताकि्कि	 ्दोष	 िस	े
ओळखािेत	 र्ाचे	 चांगले	 ज्ान	 आपलर्ाला	 होते.	
ति्कशास्ताचा	अभर्ास	 तत्त्िज्ानासाठी	 तर	अकतशर्	
उपर्ुकत	आहेच,	 पण	ज्ानाचर्ा	 प्रत्र्ेि	क्ेतासाठीही	
त्र्ाच	े महत्त्ि	 अननर्साधारण	आहे.	 एिढेच	 नवह,े	
तर	 रोजचर्ा	 जगणर्ातही	 हा	 अभर्ास	 अकतशर्	
मोलाचा	 ठरतो.	 	माणूस	 हा	 किचार	 िरणारा	 प्राणी	
आहे	 एिढेच	 नवहे,	 तर	 किचार	 िरार्चर्ा	
पद्तटींचाही	 किचार	 िरून	 त्र्ातली	 र्ोगर्-अर्ोगर्	
पद्त	 िोणती	 ते	 तो	 समजू	 शितो.	 र्ा	 आपलर्ा	
किचार	क्मतेचा	परुपेरू	 िापर	िरून	घर्ार्चा	असले,	
तर	 ति्कशास्त	 कशिले	 पाकहजे.	 कजरे-कजरे	 किचार	
आहे,	 कतरे-कतरे	 ति्कशास्ताला	 स्रान	 आहे.

सौंद््ममीमञांसञा 
म्हटले	 जाते	 त्र्ामधर्े	 असते?	 हे	 प्रशन	 तुम्हाला	
िधी	 पडतात	िा?	र्ा	आकण	अशा	प्रशनांचा	 किचार	
सौं्दर्मामीमांसेत	 िेला	 जातो.	 ‘सौं्दर्मामीमांसा’	 ही	
तत्िज्ानाची	 एि	 स्ितंत	 शाखा	 म्हणून	 १८	 वर्ा	
शतिात	उ्दर्ाला	आली	असली,	तरी	सौं्दर्माकिषर्ि	
मोलाची	चचामा	आपलर्ाला	प्टेो	आकण	ॲररस्टॉटल	
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चचञा्म करञा.

‘िलसेाठी	िला	आकण	जीिनासाठी	िला’,	 ‘सौं्दर्मा	
बघणाऱर्ाचर्ा	 नजरेत	 असते.’  

२.३ भञारती् तत्त्िज्ञानञाचे सिरूप

	 िेगिेगळ्ा	 प्र्देशांमधर्े/्देशांमधर्े	 तत्त्िकचंतन	
झाले,	 त्र्ा	सिायंमधर्े	आधी	 उललेख	 िेलेलर्ा	 प्रशनाचंा	
किचार	िलेा	गलेलेा	 क्दसतो,	मात	आधी	पाकहलर्ानसुार	
संस्िकृती	 आकण	 िाळानुसार	 त्र्ांचे	 स्िरूप	 आकण	
सुचिलेली	 उत्तरे	 िाहीशी	 िेगिेगळी	 असतात.		
भारतीर्	 तत्त्िज्ानात	 र्ा	 सगळ्ा	 प्रशनांचा	 किचार	
एिकततपणे	 िेला	 गेला.	 त्र्ानंा	 कनरकनराळ्ा	 शाखांचे	
स्िरूप	 कमळाले	 नाही.	 सगळ्ा	 किशिाचा,	 जगणर्ाचा	
सािलर्ाने	 िेलेला	 किचार	 ही	 तत्त्िज्ानाची	 जी	
वर्ाखर्ा	 आपण	 पाकहली	 आहे,	 त्र्ा	 दृकष्टिोनाचा	

प्रभाि	भारतीर्	तत्त्िकचंतनात	जाणितो.	असहेी	 म्हटले	
जाते	 िकी,	 भारतीर्	 परंपरेत	 तत्त्िज्ानाचा	 सांधा	 प्रत्र्क्	
जगणर्ाशी,	 त्र्ातील	 प्रशनांशी	 खूप	 घट्टपणे	 जुळला	
होता.	 त्र्ामुळे	 आपलर्ा	 जीिनाचे	 उ््द्	क्दष्	 िार्?	
आपण	 जीिनात	 िार्	 कमळिार्चे	 असते?	 ते	 िसे	
कमळिािे?	 र्ा	 प्रिारचर्ा	 प्रशनानंा	 इरे	 प्राधानर्	 क्दले	
गेले.	 र्ा	 प्रशनांचर्ा	 सं्दभमाचौिटीतच	 सत्ताकिषर्ि,	
ज्ानकिषर्ि,	 नीकतकिषर्ि	 किचार	 मांडले	 गेले.	अनेि	
भारतीर्	 ्दशमानांनी	 ्ुदःखाचर्ा	 समस्र्ेच	े कििरण	 िरून	
त्र्ाचे	 प्रिार	 सांकगतले,	 ्ुदःखातून	 मुकत	 होणर्ाचे	 मागमा	
सुचिले.	 प्राचीन	 भारतीर्	 समाजातील	 िणमावर्िस्रा,	
आश्रमवर्िस्रा	 आकण	 पुरुषारमाकिचार	 र्ांचा	 सं्दभमा	
भारतीर्	 तत्त्िकचंतन	 समजून	 घेणर्ासाठी	 महत्त्िाचा	
ठरतो.	 त्र्ाचप्रमाणे	 र्ा	 तत्त्िकचंतनािर	 आत्मा,	
पनुजमानम,	िममाकसद्ानत	र्ांचाही	मोठा	 प्रभाि	जाणितो.
	 त्र्ांतील	 नऊ	 ्दशमाने	 प्रमुख	 मानली	 जातात.														

र्ा	 गुरू-कशष्र्ांचर्ा	 जोडगोळीचर्ा	 तत्िज्ानात	
िाचार्ला	 कमळत.े	 र्ा	 ्दोघाचंर्ाही	सौं्दर्ामाबद्दलचर्ा	
किचारांना	 जोड	 कमळालेली	 आहे,	 ती	 त्र्ांचर्ा	
िलेकिषर्ीचर्ा	 किचारांची!	 हे	 साहकजिच	 आहे,	
िारण	 सुं्दरतेचा	 अनुभि	 आपलर्ाला	 फकत	
कनसगमादृशर्ांतच	 रे्तो	 असे	 नाही,	 तर	 अनेि	
िलािकृतटींचर्ा	 आस्िा्दातही	 र्ेतो.	 कनसगामात	
अनुभिाला	 र्ेणारे	 सौं्दर्मा	 माणसाने	 कनकममालेले	 नसते,	
पण	 िलािकृतटींचा	 मात	 तोच	 कनमामाता	 असतो.	
सौं्दर्ामाचा	 फकत	 आस्िा्दिच	 नवह,े	 	 कनमामाता	 हे	
माणसाच	े एि	 किलोभनीर्	 रूप	 आहे.

	 	 प्टेो	आकण	ॲररस्टॉटल	ह	े ्दोघेही	सौं्दर्ामाला	
संु्दर	 िस्तचूा/िलािकृतीचा	 गणुधममा	 मानत.	 म्हणजचे	
सौंं्दर्ामाचे	 अकस्तत्ि	 त्र्ांचर्ा	 मते	 िुठलर्ाही	
वर्कतीिर,	 अनुभिािर	 अिलंबून	 नसते.	 िस्तूची	
रचना,	 त्र्ातील	 प्रमाणबद्ता	 र्ांसारखर्ा	 गुणांशी	
त	े सौं्दर्ामाची	सागंड	घालत.	आधुकनि	िाळात	मात	
सौं्दर्मा	 हा	 पूणमापणे	 िस्तूचा	 गुणधममा	 आहे	 हे	
नािारणर्ािडे	 तत्िज्ाचंा	 िल	 होता.	 िाळाचर्ा	

ओघात	 सौं्दर्माशास्तात	 अभर्ासलर्ा	 जाणाऱर्ा	
‘सौं्दर्मा’,	‘उ्दात्तता’	र्ा	सिंलपनांिरून	अभर्ासिाचंा	
रोख	 िलेचे	 स्िरूप,	 िलेचे	 प्रिार,	 िलेची	 िार्वे	
र्ांिडे	 िळला	 आकण	 र्ा	 प्रिारचर्ा	 अभर्ासाला	
‘िलेचे	 तत्त्िज्ान’	 म्हणून	ओळखले	 जाऊ	लागले.	
िलािकृतटींच	े मूलर्	ठरिणारे	 कनिष	फकत	िलेसंबंधी	
असािेत,	 िकी	 िलेचे	 चांगलर्ा	 जीिनासाठी	 िार्	
र्ोग्दान	आह	ेर्ािर	अिलबंनू	असािेत	 हा	िलचेर्ा	
तत्त्िज्ानातील	एि	 मुखर्	प्रशन	आह.े	र्ाचा	 उललेख	
‘िलेसाठी	 िला’	 िकी	 ‘जीिनासाठी	 िला’	 र्ा	
िा्दाचर्ा	 सं्दभामात	तमु्हाला	ि्दाकचत	माकहती	असले.

	 	 भारतीर्	 परंपरेत	 िला	 आकण	 सौं्दर्मा	 र्ांचा	
किचार	 िरणारा	 मूलभूत	 ग्ंर	 म्हणजे	 भरतमुनटींनी	
कलकहलेले	 ‘नाट्यशास्त’	 होर्.	 ‘रस’	 आकण	 ‘भाि’	
र्ा	 त्र्ातील	 प्रमुख	 संिलपना	 आहेत.	 अकभनिगुप्त	
आकण	 आन्ंदिधमान	 र्ा	 ्दोघांनी	 भारतीर्	 परंपरेतील	
सौं्दर्मामीमासंते	महत्त्िाची	भर	घातली	आह.े	 पढुचर्ा	
िषगी	 आपण	 तत्त्िज्ानाचर्ा	 र्ा	 शाखेची	 आणखी	
चांगली	 ओळख	 िरून	 घेऊ.	 	
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र्ा	 ्दशमानांचे	 िगगीिरण	 आकस्ति	 आकण	 नाकस्ति	 र्ा	
्दोन	 प्रिारांत	 िेल	े जाते.	

आकस्ति	 ्दशमान

नाकस्ति	 ्दशमान

नर्ार्,	 िैशेकषि,	 सांखर्,	
र्ोग,	 मीमांसा,	 िे्दांत	 	

जैन,	 बौद्,	 चािामाि	

भारतीर्	 ्दशमानांचा	 तकता

	 भारतीर्	तत्त्िज्ानात	 िे्द	आकण	उपकनष्दानंा	खपू	
महत्त्ि	 आहे.	 जी	 ्दशमाने	 िे्दांमधर्े	 जे	 ज्ान	 आह	े ते	
प्रमाण	 मानतात,	 त्र्ांना	 आकस्ति	 ्दशमाने	 म्हणतात.	
पूिमामीमांसा,	 उत्तरमीमांसा	 (िे्दानत),	 सांखर्,	 र्ोग,	
नर्ार्	आकण	 िैशकेषि	ही	सहा	 ्दशमान	ेआकस्ति	आहते,	

तर	चािामाि,	जनै	आकण	बौद्	ही	 तीन	 ्दशमान	े नाकस्ति	
म्हणजे	 िे्दांच	े प्रामाणर्	 न	 मानणारी	 आहेत.
	 र्ा	 सिमा	 ्दशमानांच	े आणखी	 एि	 िैकशष्ट्य	 म्हणजे	
ही	 ्दशमाने	 फकत	 सत्	 म्हणजे	 िार्?	 असत	् म्हणजे	
िार्?	 ज्ानाची	 वर्ाखर्ा	 िार्?	 साधने	 िोणती?	
अशा	 कनविळ	बौ््द	कधि	प्रशनाचंीच	चचामा	िरत	 नाहीत,	
तर	 र्ा	 चचवेमधून	 जीिनाकिषर्ीचा	 िुठला	 दृकष्टिोन	
र्ोगर्	 आहे?	 जीिन	 िशासाठी	 आकण	 िशाप्रिार	े
जगािे	 र्ाबद्दलही	मागमा्दशमान	िरतात.	ज्ानाचा	 उपर्ोग	
चांगले	 जीिन	 जगणर्ासाठी	िरणर्ािर	 र्ा	 परंपरेचा	 भर	
आहे.	

	 तत्त्िज्ानाचर्ा	 भारतीर्	 परंपरेचे	 आणखी	 एि	
िैकशष्ट्य	 म्हणजे	 तत्त्िज्ानातील	 मूलभूत	 प्रशनांना	
कनरकनराळी,	 प्रसंगी	 परस्परकिरोधी	 उत्तरे	 ्देणाऱर्ा	
्दशमानांचा	 कििास	 एिानंतर	 एि	 असा	 िालक्रमाने	 न	

	 ही	 प्राचीन	 भारतीर्	 साकहत्र्ाचर्ा	 रचनेची	
ऐकतहाकसि	 िालरेषा	 आहे.	 िालरेषा	 म्हणज	े
साकहत्र्िकृतीचर्ा	 रचनेचा	 िाळ	 सिमासाधारणपण	े
्दाखिणारी	 रेषा.	 ही	 रेषा	 डािीिडून	 उजिीिडे	अशी	

बघार्ची	 आहे.	 अनेिकिध	 पुरावर्ांचर्ा	 एिकतत	
अभर्ासातून	 ही	 िालरेषा	 तर्ार	 िेली	 आहे.	 सं्दभमा	
-	 A	 History	 of	 Ancient	 &	 Early	
Medieval	 India	by	Upinder	 singh	 (2009)
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होता,	 बऱर्ाच	 अंशी	 एिाच	 िेळेस	 झाला.	 र्ा	
्दशमानांमधर्े	 किचारांची	 ्ेदिाण-घेिाण	 होत	 असे.	
त्र्ासाठी	 आपण	 पूिगी	 पाकहलेली	 ‘िा्द	 पद्ती’	
उपर्ोगात	 आणली	 जात	 होती,	 तशीच	 आपले	 मत	
ग्ंरात	 मांडताना	 आधी	 किरोधी	 मते	 मांडून,	 त्र्ाचं	े
परीक्ण	 िरणर्ाची	 पद्तीही	 िापरली	 जात	 होती.	
त्र्ामळु	ेिाही	 प्रमाणात	तरी	खलुर्ा	 मनान,े	आ्दरपिूमाि	
किरोधी	 किचार	 ऐिणर्ाची/िाचणर्ाची	 आकण	 त्र्ाचंर्ा	
अभर्ासातून	 आपली	 मते	 सुधारणर्ाची	 एि	 समृद्	
किचारपरंपरा	 इरे	 कनमामाण	 होऊ	 शिली.	 किपुल	
सासं्िकृकति	 िैकिधर्	असणाऱर्ा	 भारतीर्	 परंपरेत	अनेि	
िैकिधर्पूणमा	 तत्त्िप्रणालीही	 कनमामाण	 झालर्ा.	 र्ांपैिकी	
िाहटींचर्ा	 अनुर्ार्ांची	 संखर्ा	 िमी	 असलर्ाने	 त्र्ा	
मुखर्	 प्रिाहाचा	 भाग	 झालर्ा	 नाहीत,	 तरीही	 कटिून	
राकहलर्ा.	

	 पाशचात्त्र्	 तत्िज्ानातील	 िेगिेगळ्ा	 तत्त्ि-																
प्रणालटींचा	 उगम	 एिाच	 िेळी,	 एित	 न	 होता,	
िाळाचर्ा	 ओघात	 एिामागून	 एि	 झालेला	 क्दसतो.	
जगताना	र्णेाऱर्ा	 वर्ािहाररि	अडचणी	सोडिण	े कििंा	
जीिनाचर्ा	 उ्द््	क्दष्ांबद्दल	 किचार	 िरणे	 र्ांचर्ाही	
पलीिडे	जाऊन	जगाबद्दल	 जे	 कनखळ	िुतहूल	असत,े	
ते	 पाशचात्त्र्	 तत्त्िज्ानाचे	 उगमस्रान	 आहे.	 त्र्ामुळे	
प्राचीन	 पाशचात्त्र्	 तत्त्िज्ांनी	 मुखर्तः	 बुद्ीचर्ा	
जोरािर	 आपलर्ा	 अनुभिाला	 र्ेणाऱर्ा	 जगाचे	 स्िरूप	
शोधणर्ाचा	खपू	िसोशीन	े प्रर्त्न	 िेला.	 र्ा	िाळातल	े
तत्त्िज्ान	 प्रामुखर्ाने	 सत्तामीमांसा	 िरताना	 क्दसते.	
खर	े तर	आरभंीचर्ा	िाळात	तत्त्िज्ानाचर्ा	िगेिगेळ्ा	
शाखा	 कनमामाण	 झालेलर्ा	 नवहत्र्ा.	 ऐकतहाकसि	 दृष्टीने	
पाहता,	 ग्ीि	 तत्त्िज्	 ॲररस्टॉटलन	े सिायंत	 पकहलर्ां्दा	
ज्ानाचे	 िेगिेगळ्ा	 शाखांमधर्े	 िगगीिरण	 िेले.	 हे	
िगगीिरण	 त्र्ा	 त्र्ा	शाखचेर्ा	अभर्ासकिषर्ानसुार	 िेले	
गेले.	 तत्त्िज्ान	 हे	 सिमा	 ज्ानशाखांचे	 उगमस्रान	
असलर्ामुळे;	 ॲररस्टॉटलने	 उललेख	 िेलेलर्ा	
भौकतिशास्त,	िावर्शास्त,	ति्कशास्त,	अकधभौकतिशास्त,	 
नीकतशास्त	 र्ा	 सगळ्ा	 त्र्ा	 िाळात	 तत्त्िज्ानाचर्ा	
शाखा	 मानलर्ा	 गेलर्ा.	 िाळाचर्ा	 ओघात	 र्ातील		

अनेि	 शाखा	 (खास	 िरून	 आज	 आपण	 ज्र्ांना	
कनसगमाकिज्ान	 म्हणनू	ओळखतो	 त्र्ा)	 स्िततं	ज्ानशाखा	
म्हणून	 कििकसत	 झालर्ा.	

मञावहत आह ेकञा तमुहञालंञा?

	 	 ॲररस्टॉटल	 नंतरचर्ा	 िाळात	 ग्ीसमधर्े	
झाललेर्ा	 राजिकीर्	उलरापालरटींमळु	ेतत्त्िज्ानाचा	
कििास	 खुुंटला.	 एिढेच	 नवहे	 तर,	 ग्ीि	 भाषेत	
कलकहलले	े ग्रं	लपु्त	झाल.े	 सु्दिैाने	 र्ापंिैकी	 बरचे	
ग्ंर	 अरेकबिमधर्े	 भाषांतररत	 झाले	 होते,	 जतन	
िेले	 गेले	 होते.	 नंतरचर्ा	 िाळात	 र्ा	 ग्ंरांची	
कनरकनराळ्ा	 रु्रोपीर्	 भाषांमधर्े	 भाषांतरे	 झाली.	
मधर्र्ुगािडून	 प्रबोधन	 िाळािडे	 रु्रोपचा	 जो	
प्रिास	 झाला,	 त्र्ासाठी	 र्ा	 भाषांतरांचा	 मोठाच	
उपर्ोग	झाला.	 मधर्र्गुाचर्ा	अखेरीस	र्रुोपातील	
तत्त्िज्ानािर	 ॲररस्टॉटलचर्ा	 किचारांचा	 खूप	
मोठा	 प्रभाि	 होता.

	 ऐकतहाकसि	पररकस्रतीनसुार	 तत्त्िज्ानाचर्ा	 म्हणनू	
समजलर्ा	 जाणाऱर्ा	 शाखांचा	 कििास	 िेगिेगळ्ा	
िाळात,	 कनरकनराळ्ा	 प्रिारे	 झाला.	 त्र्ांमधर्े	 भर	
पडत	 गेली.	 उ्दाहरणारमा,	 लरिशचन	 धममा	 रु्रोपमधर्े	
प्रस्राकपत	 होणर्ाचर्ा	 िाळात	 तत्त्िकचंतनाचा	 भर	 र्ा	
जगाचर्ा	 स्िरूपािर	 न	 राहता	 ईशिराचे	 स्िरूप,	 त्र्ाचा	
जगाशी	 असलेला	 संबंध	 र्ा	 प्रिारचर्ा	 प्रशनांिर	
राकहला.	 आधुकनि	 किज्ानाचर्ा	 कििासाचर्ा	 िाळात	
तत्त्िकचंतनाचा	 रोख	 ज्ान	 म्हणजे	 िार्?	 ते	
कमळिणर्ाचर्ा	 खातीशीर	 पद्ती	 िोणत्र्ा?	 त्र्ासाठी	
माणसाचर्ा	 िुठलर्ा	 क्मता	 महत्त्िाचर्ा?	 अशा	
प्रिारचर्ा	 ज्ानशास्तीर्	 समस्र्ांिडे	 िळला.

	 भारतीर्	 आकण	 पाशचात्त्र्	 परंपरांचा	 आपण	
उ्दाहरणा्दाखल	िर	एि	धािता	आढािा	घतेला	आह.े	
त्र्ािरून	असे	 लक्ात	 रे्ते	 िकी	 ‘िार्	आहे?’	 ‘िळते	
िसे?’	 ‘िरार्चं	 िसे?’	 हे	 आकण	 र्ा	 प्रिारचे	 प्रशन	
सिमा	 िाळाचर्ा,	 सिमा	 कठिाणचर्ा	 तत्त्िज्ानात	 र्ा	 ना	
त्र्ा	 प्रिार	े किचारल	ेजातात.	र्ातलर्ा	 िुठलर्ा	प्रशनाला		
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	 	 	 तत्िज्ान	 र्ा	 किषर्ाचा	 आिािा	 किती	 मोठा	
आहे	 हे	 त्र्ा	 किषर्ाचर्ा	 िेगिेगळ्ा	 शाखा,	
उपशाखा	 र्ांची	ओळख	िरून	घेताना	लक्ात	 र्ेते.	
आपण	 आतापर्यंत	 पाकहलेलर्ा	 पाच	 शाखांखेरीजही	
तत्िज्ानाचर्ा	 अनेि	 शाखा	 इकतहासाचर्ा	 ओघात	
कनमामाण	 झालर्ा.	 इकतहासात	 ज्र्ाला	 आपण	
आधुकनितेचा	 िालखंड	 म्हणतो,	 त्र्ामधरे्	 सिमा	
किचारांचर्ा	 िेंद्स्रानी	 ‘माणूस’	 आला.	 आपला	
समाज,	 राज्र्वर्िस्रा	 ह	े आपण	 कनकममालेले	 आहेत	
आकण	आपण	 त्र्ाचंर्ामधर्े	 इष्	 त्र्ा	 सुधारणा	 िरू	
शितो,	 हा	 किशिास	 किचारितंांना	आला.	र्ामधनूच	
सामाकजि	 तत्िज्ान,	 राजिकीर्	 तत्िज्ान,	 धमामाचे	
तत्िज्ान	 र्ांसारखर्ा	 शाखांचा	 उ्दर्	 झाला.	 १८	
वर्ा	 शतिाचर्ा	 अखेरीस	 ब्दलत्र्ा	 जागकति	
प्रिाहांमुळ	े सामाकजि-राजिकीर्	 तत्िज्ानाला	 निा	
उजाळा	 कमळून	 समाजिा्द,	 माकसमािा्द	 र्ांना	 महत्ि	
आल.े	 किसावर्ा	शतिाचर्ा	आग-ेमागे	 तत्िज्ानाचे	
स्िरूप	ब्दलत	गले.े	भाषाकिषर्ि	 किचारानंा	 महत्ि	
र्ेत	 गेले,	 तसेच	 िुठलर्ाही	 ज्ानशाखेचे	 स्िरूप	
मुळापर्यंत	जाऊन	समजनू	घणे,े	 त्र्ा-त्र्ा	शाखाचंर्ा	
पद्तीशास्ताचाही	 अभर्ास	 िरणे	 हेही	 ही	
तत्िज्ानाचे	िार्मा	मानल	ेगले.े	त्र्ामळु	ेकिशलषेणिा्दी	

प्राधानर्	 कमळेल?	 र्ा	 प्रशनाचंा	 किचार	 िशा	 प्रिारे	
िेला	 जाईल?	 त्र्ाला	 िुठलर्ा	 प्रिारची	 उत्तर	े क्दली	
जातील	 ह	े मात	 ज्र्ा	 संस्िकृतीमधर्े,	 ज्र्ा	 िाळात	 ते	
तत्त्िज्ान	 जनम	 घेते	 त्र्ाचर्ाशी	 मोठ्ा	 प्रमाणात	
जोडलेल	े असते.	

	 	 सांस्िकृकति	 जीिनदृष्टी	 तत्त्िज्ानाचर्ा	
जडणघडणीतला	महत्त्िाचा	घटि	असत,े	 त्र्ाचप्रमाणे		
तत्त्िज्ान	 संस्िकृतीचा	 महत्त्िपूणमा	 घटि	 असते.	
तत्त्िज्ान	 आकण	 संस्िकृतीचे	 सहसंबंध	 असे	 ्ुदहेरी	
असतात.	 िेगिेगळ्ा	 संस्िकृती	 समजून	 घेणर्ासाठी,	
त्र्ामधर्े	 असलेलर्ा	 तत्त्िप्रणाली	 समजून	 घर्ावर्ा	
लागतात.	 आपलर्ापेक्ा	 िेगळे	 असलेले	 तत्त्िज्ान	

समजून	 घेणर्ान	े आपले	 िैचाररि,	 सासं्िकृकति	 किशि	
जास्त	 सिस,	 समृद्	 होते.	 माणसा-माणसांमधली	
सासं्िकृकति	्दरी	िमी	 होत.े	आपण	एिमिेानंा	अकधि	
चांगलर्ा	 प्रिारे	 समजािून	 घेऊ	 शितो.	 एि	 चांगला	
मानिी	समाज	 कनमामाण	िरणर्ाच	े स्िपन	जास्त	डोळसपण	े
बघू	 शितो.

	 जागकतिकीिरणाचर्ा	 र्ा	 िाळात	 अशा	 प्रिारे	
जगातलर्ा	 अनेि	 तत्त्िप्रणाली	 जाणून	 घेणर्ासाठी	
आपण	 आधी	 त्र्ा	 सिायंमधर्े	 आढळणाऱर्ा	 मुखर्	
प्रशनांचा	 रोडा	 सकिस्तर	 पररचर्	 क्रमाक्रमान	े िरून	
घेऊर्ा.

तत्िज्ञानञाच्ञा इतर शञाखञा
तत्िज्ान,	 ताकि्कि	प्रत्र्क्ारमािा्द,	 मानसप्रत्र्र्शास्त	
फलतःप्रामाणर्िा्द	 अस	े निे	 प्रिाह	 कनमामाण	 झाले.	
किसावर्ा	शतिातील	 राजिकीर्	पररलस्रती,	जागकति	
महार्ुद्े	 र्ांचा	 प्रभाि	 ‘अकस्तत्ििा्द’	 म्हणून	
ओळखलर्ा	 जाणाऱर्ा	 तत्िप्रिाहािर	 मोठ्ा	
प्रमाणात	 पडला.

	 	 किसावर्ा	शतिाचर्ा	 उत्तराधामात	 कनमामाण	झालेलर्ा	
िगेिगेळ्ा	सामाकजि-राजिकीर्	समस्र्ाचंा	ऊहापोह	
िरणर्ासाठी	 नीकतमीमांसिेडे	 िळणर्ाची	 तीव्र	 गरज	
िाटार्ला	 लागली.	 र्ा	 गरजेतूनच	 पर्ामािरणाची	
नीकतमीमांसा,	 िैद्िकीर्	 नीकतमीमांसा,	 वर्िसार्	
नीकतमीमांसा,	 माधर्म	 नीकतमीमांसा	 अशा	 अनेि	
उपशाखा	 असलेली	 ‘उपर्ोकजत	 नीकतमीमांसा’	 ही	
तत्िज्ानाची	 आजची	 अत्र्ंत	 महत्िाची	 शाखा	
जनम ाला 	 आली. 	 त्र् ाचबर ोबर 	 स्त ीि ा्द,	
बहुसांस्िकृकतितािा्द	 र्ांसारखर्ा	 किचारप्रिाहांचाही	
तत्िज्ानात	 समािेश	 झाला.

	 	 रोडकर्ात	 सांगार्चे	 तर	 जीिनाचर्ा	 प्रत्र्ेि	
क्ेताशी	 तत्िज्ानाचा	जिळचा	संबंध	आहे,	 प्रत्र्ेि	
क्ेतात	 तत्िज्ानाचे	 महत्िाचे	 र्ोग्दान	 आहे.	
तुम्हाला	 र्ांपैिकी	 िुठलर्ाही	 क्ेतात	 रस	 असेल,	 तर	



29

 मञानव्विद्ञा - Humanities

 पञारलौवकक - Transcendental

 अवसतत्ििञाद - Existentialism

 मेंदूविज्ञान - Neuroscience

 बोधनविज्ञान - Cognitive science

 ककृवत्रम बुधदीमत्तञा - Artificial intelligence

 संपक्कमञाध्मे - Means of communication

 प्ञा्मिरिी् संकट - Environmental crisis

 प्ञा्मिरिञाचे नीवतशञासत्र - Environmental ethics

 सत् - Real

 धञारिञा - Belief

 दश्मन - A term referring to systems  
       of Ancient Indian Philosophy

 आवसतक - Orthodox

 नञावसतक - Heterodox

 कञाव्शञासत्र - Poetics

 तक्कशञासत्र - Logic

 अवधभौवतकशञासत्र - Metaphysics

तत्िज्ानाचा	 अभर्ास	 तुम्हाला	 त्र्ा	 क्ेताचर्ा	
आिलनासाठी	 खूप	 म्दत	 िरेल.	 जीिनात	

पडणाऱर्ा	अनेि	प्रिारचर्ा	प्रशनानंा	तत्िज्ानामधनू	
तुम्हाला	 मागमा्दशमान	 कमळू	 शिेल.	

प्र.१  कंसञंातील ्ोग् प्ञा्म् वनिडून पुढील विधञाने पूि्म 
करञा.

	 (अ)	 ............	 हे	 आकस्ति	 ्दशमान	 आहे.
	 	 	 (नर्ार्,	 जैन,	 चािामाि)
	 (ब)		 ग्ीि	 तत्िज्	 ............	 र्ाने	 सिमाप्ररम	 ज्ानाचे	

िगगीिरण	 िेले.
	 	 	 (पे्टो,	 सॉक्रेकटस,	 ॲररस्टॉटल)
	 (ि)	 ज्र्ाला	 खरेखुरे	 अकस्तत्ि	 आह	े त्र्ाला	 ............	

म्हणतात.
	 	 	 (असत्,	 भास,	 सत्)	
	 (ड)		 भारतीर्	 परंपरेत	 तत्िज्ानाचर्ा	 ज्र्ा	 कनरकनराळ्ा	

प्रणाली	 कििकसत	 झालर्ा,	 त्र्ांना	 ............	 असे	
म्हटले	 जाते.

	 	 	 (कसद्ानत,	 ्दशमान,	 पुरुषारमा)
	 (इ)		 तत्िज्ानाचर्ा	 ............	र्ा	शाखेत	िकृती	चांगली	

िकी	 िाईट	 र्ाच	े मूलर्मापन	 िेले	 जाते.
	 	 	 (ति्कशास्त,	 ज्ानमीमांसा,	 नीकतमीमांसा)

प्र.२  गटञातील िेगळञा शब्द/OmoS>r ओळखून वलहञा.
	 (अ)	 अद्ैत,	 चािामाि,	 सांखर्,	 नर्ार्.
	 (ब)		 संखर्ाशास्त,	ति्कशास्त,	भौकतिशास्त,	िावर्शास्त.

प्र.३  पुढील विधञाने सत्् की असत्् हे सकञारि सञांगञा. 
	 (अ)	 चािामाि	 ्दशमान	 िे्दप्रामाणर्	 मानते.
	 (ब)	 	 लरिस्तपूिमा	 पाशचात्त्र्	 तत्िज्ानात	 ईशिर	 संिलपनेचे	

स्रान	 मधर्ितगी	 नाही.
	 (ि)	 भारतीर्	 ्दशमानांनी	 ्दुःखाचर्ा	 प्रशनािडे	 ्ुदलमाक्	 िेले.
	 (ड)		 भारतीर्	 ्दशमाने	 जीिनासंबंधी	 मागमा्दशमान	 िरतात.
	 (इ)		 आधुकनि	 किज्ानाचर्ा	 कििासाचर्ा	 िाळात	

तत्िज्ानाचा	 रोख	 ज्ानशास्तीर्	 समस्र्ांिडे	 िळला.

प्र.४  खञालीलसञाठी िञापरण्ञात ्ेिञाऱ्ञा तत्िज्ञानञातील 
पञाररभञावषक संज्ञा वलहञा.

	 (अ)	 प्रत्र्ेि	 समाजाची	 एि	 किकशष्	 जीिनदृष्ी.
	 (ब)		 सत्	्किषर्ी	 किचार	 िरणारी	 तत्िज्ानाची	 शाखा.
	 (ि)	 िे्दप्रामाणर्	 मानणारी	 ्दशमाने.

शब्दसूची

सिञाध्ञा्
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प्र.९  तत्िज्ञान ्ञा विष्ञाची िैवशष्टे् आवि त््ञाची 
व्ञाप्ी सपष्ट करञा.

प्र.१०  संकल्पनञा वचत्र/तक्ञा/ओघ तक्ञा पूि्म करञा.

उपक्म
	 	 एखाद्ा	 तत्ििेत्र्ान	े तत्िज्ानाची	
ओळख	 िरून	 ्देणर्ासाठी	 कलकहलेला	 लेख	
कमळिा	 ि	 त्र्ाचे	 प्रिट	 िाचन	 तुमचर्ा	
सहाधर्ार्टींसह	 िरा.	 त्र्ािर	 चचामा	 िरा.

	 (ड)		 ज्ानकिषर्ि	 किचार	 िरणारी	 तत्िज्ानाची	 शाखा.

प्र.५  फरक सपष्ट करञा.
	 (अ)	 आलस्ति	 ्दशमाने	 आकण	 नालस्ति	 ्दशमाने.
प्र.६  टीपञा वलहञा.
	 (अ)	 भारतीर्	 ्दशमान	 परंपरा
	 (ब)		 सत्तामीमांसा	
	 (ि)	 ज्ानमीमांसा
	 (ड)		 तत्िज्ान	 आकण	 संस्िकृती	 र्ांचा	 संबंध

प्र.७  पुढील प्रशनञांची २० ते २५ शब्दञामंध्े उत्तरे 
वलहञा.

	 (अ)	 आलस्ति	 ्दशमान	 म्हणजे	 िार्	 सो्दाहरण	 स्पष्	 िरा.
	 (ब)		 नालस्ति	 ्दशमान	 म्हणजे	 िार्	 सो्दाहरण	 स्पष्	 िरा.
	 (ि)	 मीमांसा	 र्ा	 शब्दाचा	 अरमा	 स्पष्ट	 िरा.
	 (ड)		 सत्	 म्हणजे	 िार्?
	 (इ)		 सधर्ाचर्ा	 िाळात	 िुठलर्ा	 ज्ानशाखांनी	

तत्िज्ानापुढे	 निीन	आवहाने	 कनमामाण	 िेली	आहेत?
प्र.८  खञालील विधञानञांचे उदञाहरिञासवहत सपष्टीकरि 

करञा.
	 (अ)	 तत्िज्ानाच	े संस्िकृतीशी	 जिळचे	 नाते	 असते.
	 (ब)		 तत्िज्ानात	 चकचमालर्ा	 जाणाऱर्ा	 प्रशनाचंी	 र्ा्दी	 खूप	

मोठी	 आहे.

***

िोणतीही	 चार	
आलस्ति	 ्दशमाने

मनाचे	 अनुभि

(अ)

(ब)
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 फूल कीटकञालञा वदसते तसे   फूल मञािसञालञा वदसते तसे

चला	 कलहूर्ा!
	 तमु्हाला	 माकहती	 असलेलर्ा	 म्हणी	 ि	 त्र्ाचा	
लाक्कणि	 अरमा	 सांगा/कलहा.  

 तततवज्रानराचयरा भराषेत सरंागरायचे तर असे म्िितरा 
येईल की, आपली पराच ज्रानेंहरिये आपलयरालरा 
आपलयरा जगरातलयरा वसतू, तयरांचे सवरूप, गुिधम्श, 
तयरांचयरामधील परसपर संबंध यरांचे ज्रान देतरात ते 
खरेच, पि िे ज्रान पूि्शपिे हवशवसनीय नसते. अनेक 
करारिरांनी जग जसे प्तयक्रात आिे, तयराचयरापेक्रा 
वेगळेच भरासते. िरा अनुभव सगळ्राच मरािसरांनरा 
येतो, तयरामुळेच यरा म्ििी आपलयरालरा जिू सूचनरा 
करतरात, की कररावरच डोळे झराकून हवशवरास ठेवू 
नकरा. यरा सूचनेचे परालन आपि आपलयरा परीने 
करतो, तरीिी कधी नरा कधी आपलीिी फसगत 

 यरा पराठराचे रीष्शक म्ििजे एक म्िि आिे िे 
तुमचयरा लक्रात आलेच असेल. तुम्िरालरा वराटेल यरा 
तततवज्रानराचयरा पुसतकरात म्ििींचे कराय कराम? िे 
करािी भराषेचे पुसतक नरािी. पि तुमचयरा कधी िे 
लक्रात आले आिे करा, सराधयरा-सुधयरा हदसिराऱयरा 
म्ििींमधये खूप अर्श दडलेलरा असतो. अनेक वषराांमधये 
एखराद्रा समूिरात जे रिरािपि गोळरा िोते, ते तयरा 
समिूराचयरा भराषेत म्ििींचयरा रूपरात वयक्त िोते. 
उदरािरि म्ििून आपि यरा तीन म्ििींचरा हवचरार 
करूूः “हदसते तसे नसते, म्ििून जग फसते.” 
“चकराकते ते सव्श सोने नसते.” “दुरून डोंगर सराजरे.” 
तुमचयरा धयरानरात येते आिे करा यरा सगळ्रा म्ििी 
आपलयरालरा सरावध करतरात आहि सरांगतरात की 
तुम्िरालरा जग जसे हदसते आिे, तसेच आिे असे 
समजू नकरा, फसराल. 

३.१ वदसिे ि असिे ्ञांतील फरक
३.२ सत्् चे सिरूप आवि संकल्पनञा
३.३ वनत्् ि अवनत्् ्ञांतील फरक
३.४ ईशिरिञादी ि वनरीशिरिञादी तत्िज्ञान

 भरारतीय तततवज्रानरात हवरेषतूः अद्वैत 
दर्शनरात, ‘हदसतं तस नसतं’ यरा म्ििीचरा प्तयय 
 देिरारी दोन उदरािरिे खूप प्हसद्ध आिेत. एक 
म्ििजे रुहक्तरजत नयराय आहि दुसरे म्ििजे 
रजजूसप्श नयराय. रुहक्त म्ििजे हरंपलरा, रजत म्ििजे 
चरंादी. उनिरात चकराकिराररा हरंपलरा लरांबून पराहिलरा, 
तर तो चरांदीचरा तुकडरा आिे असे वराटते, पि 
जवळ जराऊन पराहिले की मरात्र तो हरंपलरा आिे 
िे कळते. तयराचप्मरािे वेडीवराकडी पडलेली दोरी 
म्ििजे रजजू दुरून बहितली तर सराप आिे असे 

शुव्तरजत न्ञा्, रजजूसप्म न्ञा् 
वराटून आपि िराबरतो. वरासतहवक तो सराप नरािी, 
िे आिखी हनरीक्ि केलयरावर लक्रात येते. यरा 
दोनिी उदरािरिरंामधून असे धयरानरात येते की, ‘जे 
हदसते’ तयराचे ‘जे असते’ यराचयरारी असलेलयरा 
सराम्यरामुळे आपली फसगत िोते. हरंपलयराची 
चकराकी चरांदीसरारखी असते, तर दोरीचरा वेडरावराकडरा 
आकरार सरापरासरारखरा असतो. जगराचे खरेखुरे सवरूप 
आपलयरालरा सिजपिे समजत नरािी, तयरामुळे जगराचे 
ज्रान िोणयरात अडचि येते, िे सपष्ट करणयरासराठी 
भरारतीय परंपरेत िी उदरािरिे हदली आिेत.

3. ‘वदसतं तसं नसतं’ 

प्रसतञािनञा
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िोतेच. 
	 जर	 शकर्	 असेल	 तर	 िगामात	 जा्दूचे	 प्रर्ोग	
घडिून	 र्ा	 पाठाचा	 किषर्	 प्रिेश	 िरािा.

 कधी अंधराऱयरा जरागी झराडरांचयरा फरांद्रांचे 
हचत्रहवहचत्र आकरार आपलयरालरा अक्राळहवक्राळ प्रािी 
वराटलयरामुळे आपि भेदरून जरातो, तर कधी कृहत्रम 
फुलरांनरा खरीखुरी समजून तयरांचरा वरास घयरायचरा प्यतन 
करतो. रोडक्यरात कराय, तर वरासतव आहि भरास 
हकंवरा भ्रम यरांचयरात फरक करतरा येिे िी आपली 
खूप मिततवराची गरज आिे.

चला	 बोलूर्ा!

	 ‘क्दसत	ंतस	ंनसत’ं	र्ाचर्ा	आपलर्ा	अनभुिाला	
र्ेणाऱर्ा	 उ्दाहरणाचंी	 चचामा	 िरा.

३.१ वदसिे ि असिे ्ञांतील फरक

 सव्श प्शनरांचरा मुळरापरासून हवचरार करू इचचछििराऱयरा 
तततवज्रांसराठी सरािहजकच िरा फरक कसरा, करराचयरा 
आधरारे कररायचरा िरा प्शन अहतरय मिततवराचरा ठरतो. 
मरागचयरा पराठरात आपि िे बहितलेच आिे की, यरा 
हवशवरात कराय अहसततवरात आिे, म्ििजेच कराय 
वरासतव आिे हकंवरा सत् आिे यराचरा अभयरास 
सततरामीमरंासरा यरा रराखेत केलरा जरातो. यरासराठी जे सत् 
म्ििजे खरोखरच अहसततवरात आिे ते आहि जे सत् 
आिे असे फक्त वराटते, पि खरे तर अहसततवरात 
नसते, यरा दोनिींत फरक कसरा कररायचरा िरा प्शन खूप 
मिततवराचरा असतो. सव्शसरामरानय मरािसिेी िरा फरक 
करत असतरातच. तुम्िरालरा लिरानपिी ऐकलेली, 
आपले प्हतहबंब हवहिरीचयरा पराणयरात पराहून तयराचयरावर 
ररागराने उडी मरारून बुडिराऱयरा हसंिराची गोष्ट आठवते 
करा? प्हतहबंबरालरा खरे मरानणयराची चूक आपि करत 
नरािी. प्हतहबंब असेल नरािी तर सरावली, तयरांचे 
अहसततव जयरा गोष्टीचे ते प्हतहबंब हकंवरा सरावली 
आिे, तयराचयरावर अवलंबून असते; तसेच आरसरा 
हकंवरा परािी, प्करार इतयरादींवरिी अवलंबून असते. 

पि ती गोष्ट मरात्र प्हतहबंब हकंवरा सरावली नरािीरी 
झराली तरी अहसततवरात असतेच.

चला	 बाेलूर्ा!

	 सत्र्	आकण	आभास	र्ांत	फरि/गोंधळ	 कनमामाण	
िरणाऱर्ा	 िरा	 कमळिा	 ि	 त्र्ांच	े िगामात	 िरा-
िरन	 िरा.
	 उ्दा.,	 कबरबलाची	िरा,	ज्र्ात	तो	एिसारखर्ा	
क्दसणाऱर्ा	 ्दोन	 हारांतून	 खऱर्ा	 फुलांचा	 हार	 शोधून	
िाढतो.  

 आपलयरालरा सगळ्रांनरा झोपेत सवपन े हदसतरात. 
सवपन बित असतरानरा ते हनववळ सवपनच आिे िे 
आपलयरालरा उमगत नरािी. सवपनरात जे िडते, ते तयरा 
क्िी पूि्श खरेच वराटत असते. हकतयेकदरा सवपनरात 
आपि िराबरतो, कधी खूप आनंदी िोतो, कधी कधी 
रडतोिी. जराग आलयरावरच ते हनववळ सवपन िोते 
यराची जरािीव िोते. जरागेपिीिी, आधी पराहिलयराप्मरािे 
कधी कधी जे नरािीच तयराचरा भरास हकंवरा भ्रम िोतो.

चला	 कलहूर्ा!

	 तुम्हाला	 आलेला	 एखा्दा	 अनुभि	 जो	 नंतर	
भास	 होता	 अस	े कसद्	 झाले,	 तो	 कलहा	 आकण	
त्र्ािर	 िगामात	 चचामा	 िरा.
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	 वरच्या	 ्या	 सगळ्या	 चचचेमुळे	 हे	 समजते	 की,	
आपल्या	 अनुभवयाचे	 परीक्षण	 केल्याखेरीज	आपल्यालया		
ज्याचया	 अनुभव	 ्ेतो,	 ते	 खरे	 आहे	 की	 नयाही	 हे	
ठरवतया	 ्ेत	 नयाही.	 सत्	 आणण	 असत्	 मध्े	 फरक	
करण्यासयाठी	 आपल्यालया	 जगयाचया	 जो	 अनुभव	 ्ेत	
असतो	 त्या	 अनुभवयाचयाच	 आधयार	 असतो.	 ‘कया्	
आहे?’	 हया	 सततयामीमयंासेत	 णवचयारलया	 जयाणयारया	 प्रशन	
अशया	 प्रकयारे	 ‘कळते	 कसे?’	 ्या	 ज्यानमीमयांसेच्या	
प्रशनयाशी	 नेहमीच	 जोडलेलया	 असतो.

३.२	सत््	च	े स्वरूप	 आणि	 संकलपना

	 ज्या	 अनुभवयातून	 आपल्यालया	 कया्	 आहे	 हे	
कळते,	 तो	 अनुभव	 नेहमीच	 व्ण्तणनष्ठ	 असतो,	
म्हणजे	 तो	 व्ण्तगणणक	 थोडयाफयार	 तरी	 बदलत	
असतो.	 महयाणवद्याल्यात	 सकयाळी	 लवकर	 ्ेतयानया	
कुणयालया	 हवया	 थंड	 वयाटते,	 कुणयालया	 गरम	 तर	 कुणयालया	
अगदी	 सुखद!	 एखयादया	 पदयाथ्थ	 कुणयालया	 गोडणमट्ट	
वयाटतो,	 कुणयालया	 मस्त	 गोड	 तर	 कुणयालया	 जऽऽरया	
अगोड	 वयाटतो.

	 ्यामयागचे	 महततवयाचे	 कयारण	 असे	 की	
सव्थसयाधयारणपणे	 सगळ्या	 मयाणसयांच्या	 क्षमतया	 सयारख्या	
असल्या	तरी,	प्रत्केयाच्या	शरीर-मनयाच्या	वैणशष्टयामंळु	े
त्यांच्यामध्े	 फरकही	 असतो.	 त्याखेरीज	 ज्या	 णवणशष्ट	
पररणस्थतीत	 व््ती	 अनुभव	 घेते,	 त्या	 पररणस्थतीच्या	
घटकयांचयाही	 अनुभवयावर	 पररणयाम	 होतो.	 असे	 घटक	
बयाह्य	 असतयात,	 तसेच	आंतररकही!	 थंडीच्या	 णदवसयांत	
वयातयावरणयातील	 घनतया	 वयाढल्यामुळे	 दूरवरचे	आवयाजही	
ऐकू	 ्ेतयात,	 हया	 झयालया	 बयाह्य	 घटकयाचया	 पररणयाम.	 खूप	
सददी	 झयाली	 असली	 तर	 वयासयाची	 संवेदनया	 कमी	 होते	
हया	 शरीरयाच्या	 अंतग्थत	 घटकयाचया	 पररणयाम!	 अनुभवयाची	
जडणघडण;	 व््तीची	 शयारीररक-मयानणसक	 णस्थती,	
बयाह्य	 पररणस्थती	 ्यांमधील	 अनेक	 घटकयांच्या	
गुंतयागुंतीच्या	 रचनेतून	 होत	 असते.	 हे	 सगळे	 घटक	
सतत	 बदलणयारे	 असतयात.	 ्या	 सगळ्यांची	 णचणकतसया	
केल्याणशवया्	 जे	 अनुभवयालया	 ्ेते	 ते	 सत्	 आहे	 की	
नयाही	 हे	 ठरवतया	 ्ेत	 नयाही.

	 अनुभवयाच्या	 अशया	 णचणकतसेतून	 तततवज्यांच्या	
हयाती	 एक	 तथ््	 गवसले.	 अनुभव	 व्ण्तगणणक	 जरी	
बदलत	 असलया,	 तरी	 ज्या	 वस्तूचया	 तो	 अनुभव	आहे,	
ती	 वस्तू	 कयाही	 व््तीनुसयार	 बदलत	 नसते.	 ती	 जी	
आहे,	 जशी	 आहे	 तशीच	 असते.	 णतचे	 अणस्ततव,	
स्वरूप,	 गुणधम्थ	 अनुभवणनरपेक्ष	 असतयात.	 म्हणजे	
व््तींनया	 त्यांचया	 	अनुभव	 कसया	 ्ेतो	आहे,	 ्ेतो	आहे	
की	 नयाही,	 ्यावर	 ते	 अवलंबून	 नसतयात.	 थोड््यात	
वस्तूचया	 अनुभव	 व्ण्तणनष्ठ	 असलया	 तरी	 णतचे	
अणस्ततव	 आणण	 स्वरूप	 मयात्र	 वस्तुणनष्ठ	 असते.	 तेच	
‘खरे’,	 ‘वयास्तव’	 असते.	 ्या	 तथ््यामधून	 असयाही	
णनष्कर्थ	 णनघतो	 की	 ज्या	 वस्तूचया,	 घटनेचया	 अनुभव	
एकयाच	 व््तीलया	 ्ेतो,	 ती	 वस्तू	 णकंवया	 घटनया	
वयास्तवयात	 नसतयात.	 स्वपने,	 व्ण्तगत	 भयास	 ्यांत	
अनुभवयालया	 ्ेणयाऱ्या	 वस्तू/घटनया	 ्या	 प्रकयारयात	
मोडतयात.	 कयारण	 त्यांचे	 अणस्ततव	 एकयाच	 व््तीवर	
अवलंबून	 असते.	 हया	 अनुभव अनुभवH$Ë्m©gmR>r 
Iam Agbm Var अनुभdmMm Ame् मmÌ àË्jmV 
ApñVËdmV ZgVmo.

	 ्याच्याच	 पुढे	 जयाऊन	 णवचयार	 केलया	 तर,	 हया	 प्रशन	
पडतो	 की	 सत््च	े स्वरूप	 बदलते	 अस	ू शकते	 कया?	
जर	 ते	 बदलत	 असेल	 तर	 कशयामुळे?	 थंडीत	 दूरचे	
आवयाज	 ऐकू	 ्ेतयात,	 पण	 उनहयाळ्यात	 ्ेत	 नयाहीत	 ्याचे	
कयारण	 व्ण्तसयापेक्ष	 नसते.	 ऐकू	 ्ेण्याची	 सव्थसयाधयारण	
क्षमतया	असणयाऱ्या	 प्रत्ेक	 व््तीसयाठीच	 हे	 तथ््	 लयागू	
असते.	 ॠतूंनुसयार	 अनुभव	 बदलतो	 म्हणजे	 तो	
पररणस्थतीसयापेक्ष	 असतो,	 पररणस्थतीप्रमयाणे	 बदलतो.	
त्याचप्रमयाणे	 वस्तूंचे	 गुणधम्थ	 पररणस्थतीनुसयार	 बदलत	
असतयात.	 पयाणी	 घनरूपयात	 असेल,	 द्रवरूपयात	 की	
वया्ुरूपयात	 हे	 त्याच्या	 तयापमयानयावर	 अवलंबून	 असते.	
म्हणजे	 पयाण्याची	 ही	 रूपे	 पररणस्थतीसयापेक्ष	 असतयात.	
पण	 हया्ड्ोजनच	े दोन	 अणू	 आणण	 ऑण्सजनचया	 एक	
अण	ू णमळून	 पयाण्याचया	 एक	 रेणू	 त्यार	 होतो	 हे	 पयाण्याचे	
‘स्व’रूप	 मयात्र	 सव्थ	 पररणस्थतींमध्े	 एकच	 असते,	
म्हणूनच	 ते	 त्याचे	 सत्-स्वरूप	 असते.	 म्हणज	े H2O 
ह	े पयाण्याच	े न	 बदलणयारे,	 णनत्	 असे	 स्वरूप	 आहे.	
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तरापमरानरानुसरार असिराऱयरा तयराचयरा अवसररा यरा अहनतय 
म्ििजे बदलिराऱयरा असतरात. िे हनतय सवरूप आहि 
अहनतय अवसररा यरा दोनिी सत््	च असतरात. करारि 
तयरा वयहक्तहनष्ठ नरािी तर वसतुहनष्ठ असतरात. 
पराणयराचरा रंग, वरास, चव, सपर्श यरांचरा अनुभव करािी 
प्मरािरात तरी अनुभव िेिराऱयरा वयक्तीवर अवलंबून 
असतो. तरापरामुळे परािी कडू लरागले, तरी तो 
कडवटपिरा पराणयराचरा गुिधम्श नसतो, म्ििून ‘सत्’ 
नसतो, ‘असत्’ असतो.

चला	 कलहूर्ा!

पररकस्रती	 ि	 वर्कतीनुसार	 ब्दलणाऱर्ा	 अनुभिांची	
उ्दाहरण	े कलहा.

 पराणयराचयरा उदरािरिरामधून लक्रात आलेले तततव 
ज्रानेंहरियरंाचयरा अनुभवरालरा येिराऱयरा सव्श वसतूंनरा लरागू 
करतरा येते. यरा वसतू, तयरांचयरा अवसररा, तयरांचे 
गिुधम्श िे सतत बदलत असतरात. पररवत्शनरीलतरा 
िरा जिू तयरांचरा सवभरावच असतो. उतपतती, हसरती 
आहि लय िी पररवत्शनराचीच अगदी मूलभूत रूपे 
आिेत. 

उत्पत्ती लर्/नाश

कििास/कस्रती

 जीव जनमरालरा येतरात, वराढतरात, मृतयू परावतरात. 
मूलरिवयरात िडून यिेराऱयरा बदलरांमुळे नवैसहग्शकररतयरा 
वसतू हनमरा्शि िोतरात, नष्ट िोतरात. मरािसे अनेक 
वसतू हनमरा्शि करतरात, तयरािी कधी नरा कधी नरार 
परावतरात. िी पररवत्शनराची प्हक्यरा अवयराितपिे चरालू 
असते. पि जयरामधये िे सगळे पररवत्शन िोते, ते यरा 
प्हक्येचयरािी पलीकडे असिरारे असे करािीतरी रराशवत 
तततव असले पराहिजे, असे करािी तततवज्राचंे म्िििे 
आिे. िे तततव रराशवत, हनतय, (करायम अहसततवरात 
असिरारे) आहि कधी न बदलिरारे म्ििजे 
अपररवत्शनीय असेल असरा कयरास तयरांनी बरंाधलरा. 

पुनिरा पराणयराचयरा उदरािरिराकडे वळरायचे, तर अवसररा 
कुठलीिी असली तरी पराणयराचे मूळ सवरूप करायम 
तेच असते, बदलत नरािी. एवढेच नरािी तर जयरा 
अिूपरासून पराणयराचरा रेिू तयरार िोतो, तयरा अिूंचे 
अहसततव आहि सवरूप िे पराणयरापेक्रािी जरासत 
प्रारहमक आहि मूलभूत असते. पराणयराचयरा रेिूचे 
हविटन केले तरी िे अिू तयरांचयरा मूळ रूपरात 
अहसततवरात रराितरातच आहि इतर प्करारचयरा अिूंरी 
तयरांचरा संयोग िोऊन वेगळ्रा प्करारचे रेिूिी हनमरा्शि 
िोऊ रकतरात.

 हवशवराचयरा बदलतयरा, अहनतय सवरूपराचयरा 
मुळरारी कुठले हकंवरा कुठली आहि कराय प्करारची 
रराशवत, हनतय तततव े आिेत यराचरा रोध िेणयराचरा 
प्यतन सततरामीमरांसेत प्राचीन कराळरापरासून केलरा गेलरा.  

छञांदोग् उपवनषद खंड - ६

र्रा	सोम्र्िैने	 मृकत्पणडेन	सियं	मणृमरं्	 किज्ात	ंस्र्ात|्	
िाचारभंणं	 कििारोनामधरे्	ंमकृत्तिा	 इत्र्िे	सत्र्म्||	

	 	 शिेतिेतूचा	 कपता	 म्हणाला,	 ‘बाळा,	
मकृत्तिेचर्ा	 एिा	 गोळ्ान	े मृकत्तिेची	 इतर	 सिमा	
रूप	ेजाणता	र्तेात.	िारण	ही	रूप	े म्हणज	ेििेळ	
बोलणर्ाचर्ा	 परर	 आहेत,	 मृकत्तिा	 हेच	 िेिळ	
सत्र्	 आहे.’

	 	 शिेतिेतूचा	 कपता	आपलर्ा	 मुलाला	 सांगतो	
आहे,	 जे	 क्दसतं	 आहे	 त्र्ािर	 रांबू	 निोस,	
्दाकगने	 पाहशील	 तर	 ही	 ठुशी,	 ती	 बांगडी,	 तो	
हार	 असे	 म्हणत	 बसशील	 िार्?	 र्ा	 सिमा	 गोष्टी	
ज्र्ापासून	 घडलर्ा	 ते	 सोने	 तू	 जाण.

	 	 फाळ,	 भाता,	 िोर्ता	 ही	 अिजार	े सुटी	
सटुी	समजािून	घतेाना	 तलुा	जाणिले	िकी	र्ातंील	
समान	 तत्त्ि	 लोखंड	 आहे.
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चला	 िरूर्ा!
	 किद्ाथर्ायंच	े गट	िरून	प्रत्र्िे	गटासाठी	 टबेल	
मांडािे.
टेबल	 -	 १	 मातीची	 किकिध	 भांडी	 /	 िस्तू
टेबल	 -	 २	 धातूची	 भांडी	 /	 िस्तू
टेबल	 -	 ३	 िाग्दाचर्ा	 िस्तू
टेबल	 -	 ४	 लािडाचर्ा	 िस्तू
टेबल	 -	 ५	 प्ॅकस्टिचर्ा	 िस्तू
किद्ारगी	 गटांमधर्े	 िस्तूचंे	 कनरीक्ण	 िरतील	 ि	 र्ा	
िस्तूंचे	 मूलतत्त्ि/मूळ	 घटि	 र्ािर	 चचामा	 िरतील.

 करािी तततवहचंतकरंानी असे मत मरांडले की, जे 
बदलते तयराचे अहसततव, जे बदलत नरािी तयराचयरावर 
अवलंबून असलयरामुळे जे रराशवत, तेच खऱयरा अररा्शने 
‘सत्’ असते. एकरा परातळीवर बदल खररा असलरा, 
तरी अहंतमतूः तयरालरा वरासतहवक मरानतरा येत नरािी. 
करािी तततवज्रांनी मरात्र बदल िेच जगराचे वरासतहवक 
रूप आिे असे मरानून तयराचयरा मुळरारी करािी 
अपररवत्शनीय तततव आिे िी समजूत नराकरारली. ‘सव्श 
करािी बदलते’ िेच यरा हवशवरातले न बदलिरारे तततव 
हकंवरा हनयम आिे असे ते मरानतरात.

मूलभूत तत्त्िञांची संख्ञा
वसद्धञानत     तत्त्िज्/दश्मन
(१) एकतततववराद  -  परारमेनरायडस, हसपनोझरा, 
      िेगेल, अद्वैत वेदरांत
(२) द् हवतत्त्ििा्द - सरांखय दर्शन, देकरात्श
(३) अनेकतत्ववराद - एहम्पडोहक्लस, जवैन 
       दर्शन, लरायबहनझ

३.३ वनत्् ि अवनत्् ्ञांतील फरक
 हनतय-अहनतयमधले िे नराते करािीररा वेगळ्रा 
प्करारे आपलयरालरा सवतूःचयरा अहसततवरासंबंधीिी 
अनुभवरायलरा हमळते. जनमरालरा आलयरा क्िरापरासून ते 
आततराचयरा क्िरापयांत आपि एकच हवहरष्ट वयक्ती 

आिोत अरी आपली ठराम समजूत असते. पि 
तयरामुळे आपलयरा तरानिेपिराचयरा फोटोत हदसतो ‘तेच’ 
आहि ‘तेवढेच’ आपि आतरा नसतो. ररारीररक, 
मरानहसक, बौ्द््	कधि असे अनेक प्करारचे बदल 
आपलयरात झरालेले असतरात. तरीिी बदलरांचयरा यरा 
प्वरािरातले आपि ‘तेच’ आिोत यराबद्दल आपलयरालरा 
खरात्री असते. ‘मराझयरात खूप बदल झराले आिेत 
आतरा’ हकंवरा ‘मी आतरा पूववीची रराहिले नरािी’ असे 
म्िितरानरा िी ‘मी’ तीच/तोच आि ेआहि ‘मराझयरामधय’े 
बदल झराले आिेत असे आपलयरालरा सरंागरायचे असते. 
अनेक करारिरांनी िोिरारे बदल िे मराझे अहनतय रूप 
आिे, तर जयरामधये हकंवरा जयराचयरा संदभरा्शत िे बदल 
िोतरात तो ‘मी’ िे एक रराशवत, हनतय अहसततव आिे 
असे मरानणयराकडे आपलरा कल िोतो. न बदलिरारे, 
न नष्ट िोिरारे असे आपलयरा ररीररात करािीच नसते. 
आपले हवचरार, भरावनरा, इचछिरा, प्ेरिरा, वरासनरा यरािी 
बदलतच असतरात.

चला	 बाेलूर्ा!

‘माझर्ात	 झालेले	 ब्दल’	 र्ािर	 गटचचामा	 िरा.	

 मग ते मूलभूत, हनतय असे तततव कुठले? 
तयरालरा कराय म्िितरात? यरा प्शनराचे उततर तततवज्रांनी 
‘आतमरा’ यरा संकलपनेद्रारे हदले. जो जनमरालरा येतो, 
बदलतो, नष्ट िोतो तो देि आहि जो अजरात, 
अपररवत्शनीय, अमतय्श आिे, म्ििजेच जो हनतय, 
रराशवत आिे तो आतमरा असे मत मरांडून करािी 
तततवप्िरालींनी मरािसराचयरा परातळीवरचे हनतय-
अहनतयराचे द्ंद् सोडवले. जगरात करािी हनतय तततव 
आिे िे नराकरारिराऱयरा हवचरार प्वरािरांनी अररा्शतच 
आतम्यराचे अहसतततव नराकरारले, तर ‘जे हनतय तेच 
पूि्श अररा्शने सत्’ असे मरानिराऱयरांनी दिेरालरा पूि्श 
हकंवरा अंहतम परातळीवरचे सत् मरानले नरािी.
 संकलपनरांचयरा सत् आहि असत्, हनतय आहि 
अहनतय यरा जोडगोळ्रा आहि तयरांची वेगवेगळ्रा 
प्कराररांनी िरालतरा येिरारी सरांगड यरांमधून तततवहचंतनराचे 
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अनेक प्वराि  भरारतीय तसेच पराशचराततय परंपररंामधये 
हनमरा्शि झराले. यरा संकलपनरंाचयरा अनुषंगराने अनेक 
पेचिी पुढे आले. 
 जयरा हनतय, अहवनरारी तततवरामंधून ववैहवधयराने 
भरलेले िे जग हनमरा्शि झराले तयरा तततवरांची संखयरा 
हकती आिे? आहि यरा तततवरांचे सवरूप कराय आिे? 
िे दोन प्शन सततरामीमरंासेतले मधयवतवी प्शन आिेत. 
िे प्शन एकमेकरांरी संबंहधत आिेत. उदरािरिरार्श, 
रेहलस यरा सॉक्ेटसपूववीचयरा ग्ीक तततवज्राने जल 
हकंवरा परािी यरा एकराच मूलभूत िटकरामधून सगळे 
जग हनमरा्शि िोते असे मत मरांडले. मग प्शन असरा 
हनमरा्शि झरालरा की, अस ेअसले तर अगनी पराणयरापरासनूच 
तयरार झरालरा असे मरानरावे लरागेल. पि वसतुतूः परािी 
तर आग हवझवते, हतलरा नष्ट करू रकते. यराची 
संगती करी लरावरायची? कुठलिेी एक तततव 
हवशवराचयरा मुळरारी आिे असे मरानले, तर तयरा 
तततवराचे सवरूप कराय, तयराचे गुिधम्श कराय यराचरा 
हवचरार कररावरा लरागतो. आपलयरा गुिधमरा्शचयरा अगदी 
हवरुद्ध गुिधम्श असिराऱयरा वसतू यरा तततवरामधून 
कररा हनमरा्शि िोतील िी मोठीच समसयरा उभी ररािराते.

 जगरात अहसततवरात असलेलयरा सव्श गोष्टींचे 
ढोबळमरानराने हनजवीव आहि सजीव असे वगवीकरि 
केले जराते. सरािहजकच, मूलतततव यरातील कुठलयरा 
प्कराररात मोडते/मोडतरात यराचरा हवचरार कररावरा लरागतो. 
ते यरांपवैकी कुठलयरािी एकरा प्करारचे मरानले, तर 
तयरामधून हवरुद्ध प्करारचे अहसततव कसे आकराररालरा 
आले यराचे सपष्टीकरि तततवज्रांनरा कररावे लरागते. 

सत् चे सिरूप
  वसद्धञानत    तत्त्िज्/दश्मन
(१) हचद्राद   - वेदरानत दर्शन, बक्कले,    
        िेगेल, ब्रॅडले
(२) जडवराद   -  चरावरा्शक दर्शन, डमेॉहक्टस,् 
       मराक्स्शवराद
(३) वरासतववराद -  जवैन, नयराय, ववैरेहषक,              
         सरांखय, पूव्शमीमरांसरा,   
    देकरात्श, लॉक, रसेल, मूर

जरािीव हकंवरा चवैतनय िे जर सजीवरांचे लक्ि मरानले, 
तर मूलतततव जड हकंवरा हनजवीव आिे असे 
मरानिराऱयरांनरा जडरापरासून चवैतनयराची हनहम्शती करी िोते 
िे सपष्ट कररावे लरागते, तर मूलतततव मुळरातच 
चवैतनयरूप आिे असे मत असिराऱयरांनरा तयरापरासून जड 
भौहतक रिवय कसे तयरार िोते यराचरा हवचरार कररावरा 
लरागतो. करािी तततवप्िराली जड आहि चेतन अररा 
दोन प्करारचयरा मूलभूत तततवरांमधून हवशव आकराररालरा 
आले असे प्हतपरादन करतरात, तर करािी अनेक 
भौहतक मूलभूत तततवरांचयरा आंतरहक्यरांमधून चवैतनयराचरा 
उगम िोतो असे मरानतरात.

चला	 बाेलूर्ा!

	 मूलतत्त्िाचे	 जड/चैतनर्,	 कनत्र्/अकनत्र्,	
कस्रतीशील/गकतशील	 स्िरूप	 र्ािर	 ज्र्ुरीस	
प्रुडे्नशीर्ल	 मॉडेलद्ारे	 चचामा	 घेता	 र्ेईल.
(ज्र्ुरीस	 प्रुडे्नशीर्ल	 मॉडेलमधर्े	 ३/५/७	
किद्ारगी	 	 	 ज्र्ुरी	 बनतात,	 ्दोन	 किद्ारगी	 एि	
बाजू	 मांडतात,	 ्दुसरे	 ्दोन	 किद्ारगी	 पर्ामार्ी	 बाजू	
मांडतात,	 उिमाररत	 किद्ारगी	 सिमा	 चचामा	 ऐितात.	
िोटामातील	 िेसप्रमाण	े ज्र्ुरी	 ्दोनही	 बाजूंची	 मत	े
ऐिून	 कनणमार्	 ्ेदते.)

 यराच संदभरा्शत उद्भविराररा आिखी एक 
मिततवराचरा प्शन म्ििजे िी मूलतततवे हसरहतरील 
असतरात की गहतरील? यरा तततवरांमधून जग 
आकराररालरा येते यराचरा अर्श तयरांचयरा संदभरा्शत करािीतरी 
बदलत असते, िडत असते, हबिडत असते. 
गतीखेरीज कुठलयरािी प्करारचरा बदल रक्य नसतो. 
गती िी बदलराची पवू्शअट आिे. हकतयेक वेळरा 
गतीमधून िोिरारे बदल आपलयरालरा हदसतरात. पि 
गती मरात्र जरािवत नरािी. जवरालरामुखीचरा उरिेक, 
तसुनरामीची लराट आपि अनुभवू रकतो, पि तयरापूववी 
तयरालरा जबराबदरार असिराऱयरा भूगभरा्शतील िरालचरालींची, 
तयरांचयरा गतीची आपलयरालरा हकतयेकदरा जरािीवच 
नसते. पि तयरा गतीरीलतेखेरीज  यरा िटनरा िडिेिी 
रक्य नसते. मग प्शन िरा येतो की, मूलभूत तततवे 
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मुळरातच गहतरील आिेत की तयरांनरा कुिीतरी बरािेरून 
गती देते? सवतूः बराह्य बळराहरवराय िरालचराल करिे 
िे प्राणयराचंे लक्ि आिे. वसतू मरात्र बरािेरून गती 
देऊन िरालवरावयरा लरागतरात. गतीचे आहि तयरातून 
िोिराऱयरा बदलरांचे सपष्टीकरि हवशवराचयरा 
सवरूपराहवषयीचयरा कुठलयरािी हसद्धरानतरासराठी खूपच 
मिततवराचे असते. मूलतततव े सवभरावतूःच गहतरील 
असतरात असे मरानिरारे तत्वहचंतक तयरा मूलतततवरांचयरा 
िरालचरालींमधून, एकत्र येणयरातून, दूर जराणयरातून 
हनरहनरराळ्रा वसतरूा आकराररालरा येतरात, असे प्हतपरादन 
करतरात. कुठलयरािी िेतूहरवराय िोिराऱयरा मूलतततवरांचयरा 
िरालचराली भौहतक हनयमरांनुसरार िोत रराितरात आहि 
तयरामधून सगळ्रा वसतूंची जडि-िडि िोते असे 
तयरांचे मत असते. 

गतीचे विविध प्रकञार

 आकराररात मुक्तपिे हफरिराऱयरा ढगरांमधये 
आपलयरालरा जे वेगवेगळे आकरार हदसतरात, ते 
बराष्पराची िरालचराल, िवेचे झोत आहि तयरांची हदररा 
यरा सगळ्रामंधून हनमरा्शि िोत असतरात. ‘आतरा मी 
हपसराऱयराचरा आकरार िेतो’ हकंवरा ‘आतरा मी फूल 
िोतो’ असरा जरािीवपवू्शक हवचरार ढग तर करूच 
रकत नरािीत. नरा इतर किुी तयरांनरा जरािीवपूव्शक 

आकरार देते.
चला	 िरूर्ा!

	 संधर्ािाळी	 सूर्ामास्ताचर्ा	 िेळी	 आिाशातील	
ढगांच	े कनरीक्ण	 िरा.

३.४ ईशिरिञादी ि वनरीशिरिञादी तत्िज्ञान

 करािी तततवज्राचंे मत असे आिे की, जड 
भौहतक रिवये मुळरात गहतरील नसतरात. तयरांनरा बरािेरून 
गती द्रावी लरागते. सव्श रहक्तमरान आहि सव्शज् 
असरा ईशवर िी गती तयरांनरा देतो असे मरानणयराकडे 
यरा तततवज्राचंरा कल असतो. यरा हवचरारसरिीनुसरार 
जगराची हनहम्शती यरा मूलतततवरांपरासून करिे िरा 
सव्शरहक्तमरान ईशवरराचरा िेतू असतो. आपलयरालरा 
कळो वरा न कळो, जग हनमरा्शि करणयरामरागेिी तयराचे 
करािी प्योजन असते. अहसततवरात येिरारी प्तयेक 
गोष्ट ईशवरराचयरा इचछिेने अहसततवरात येते आहि तयराची 
इचछिरा असेल तोपयांत अहसततवरात ररािते. जगरातील 
वसतूंचे अनंत प्करार, तयरांचे एकमेकरांरी असलेले 
संबंध, हवशवरातील हनयमबद्धतरा यरा सगळ्राचरा 
कतरा्श, हनयंतरा ईशवर आिे. सव्शच तततवप्िराली 
ईशवरराचे अहसततव मरानय करतरात असे मरात्र नरािी.

  भरारतीय आहि पराशचराततय यरा दोनिी तततव 
परंपररांमधये ईशवरवरादी तततवज्रान आिे, तसेच 
हनरीशवरवरादीिी आिे. ईशवरराचे सवरूप आहि कराय्श 
यराबंद्दल सव्श ईशवरवरादी तततवप्िरालींमधय ेएकवराक्यतरा 
नरािी. ‘मुळरात असलेलयरा तततवरांनरा एकत्र आिून 
जगराची हनहम्शती करिराररा’ िी ईशवरराची संकलपनरा 
आपि वर पराहिली. करािी प्िरालींमधये मरात्र ईशवरराने 
रूनयरातून जग हनमरा्शि केले असे मरानले जराते. िी 
हनहम्शती िोणयरापूववी ईशवरराखेरीज करािीच अहसततवरात 
नविते. जग िी संपूि्शपिे ईशवरराची हनहम्शती आिे. 
मरािूसिी सवतूःलरा हनमरा्शतरा मरानतो आहि तसरा तो 
करािी प्मरािरात असतोिी. पि मुळरात जे करािी 
अहसततवरात आिे, तेच नरा{dनयपूि्श पद्धतीने उपयोगरात 
आििे िे मरािसराचयरा हनहम्शतीचे सवरूप असते. जे 
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कसे जोडले गेले आिे?’ अररा न संपिराऱयरा प्शनरांची 
भेंडोळी लपलेली आिेत. प्तयेक प्शनराचे उततर नवयरा 
प्शनराकंडे बोट दराखवते आिे. यरा प्शनरांचरा वेध िेतरानरा 
आपलयरा बुद्धीलरा भरपूर वयरायराम िोतो आहि तयरामुळे 
हतचे सरामथ्य्श वराढत जराते. नवयरा-नवयरा आविरानरातमक 
प्शनरानंरा तोंड द्रायलरा ती सजज िोते. िे तुमचयरा 
लक्रात आले असेलच. नवीन प्शन पडिे, तयराचंी 
उततरे रोधिे यरात मोठराच बौद ्हधक आनंद दडलेलरा 
असतो. तमु्िी बुध्दीमरान आिरातच. मग आतरा तयरार 
नवीन आविरानरांनरा समजून िेणयरासराठी?

नरािीच ते हनमरा्शि करणयराची रक्ती मरािसरालरा नरािी, 
ईशवररालरा मरात्र ती आिे असे यरा तततवप्िराली 
मरानतरात.

 प्तयेक प्शनराचरा खोलरात जराऊन हवचरार करिे 
िे तततवज्रानराचे ववैहरष्ट आिे. ‘हदसते तसे नसते’ 
यराची प्तयेकरालरा जरािीव असते, पि तयरा जराहिवेचयरा 
आधरारे सुरू झरालेलरा तततवहचंतनराचरा प्वरास 
आपलयरालरा ‘कराय आिे’? यरा सततरामीमरांसेतील 
मूलभूत प्शनरापयांत पोचवतो. िरा प्शनिी खूप छिोटरा 
असलरा तरी सराधरा नरािीच. तयराचयरा पोटरात ‘हकती 
आिे?’, ‘कुठे आिे?’, ‘कसे आिे?’, ‘एकमेकरांरी 

सततरामीमरांसरा - Metaphysics

असत् - Unreal 

वयहक्तहनष्ठ - Subjective

वसतुहनष्ठ - Objective

भरास - Hallucinations

वयहक्तसरापेक्तरा - Subjectivity

हनतय - Permanent

अहनतय - Impermanent

जडरिवय - Matter

रराशवत - Eternal

अपररवत्शनीय - Never Changing

अहवनरारी - Non perishable

जरािीव / चवैतनय - Consciousness

तततवप्िराली - Philosophical systems 

आंतरहक्यरा - Interaction

हसरहतरील - Static

गहतरील - Dynamic

मूलतततव े - Basic elements

बल - Force

प्र.१  कंसञांतील ्ोग् प्ञा्म् वनिडून पुढील विधञाने 
पूि्म करञा.

	 (अ)	 िास्ति	 िार्	 आह	े र्ाचा	 अभर्ास	 ............			

	 	 	 र्ा	 शाखेत	 िेला	 जातो.

	 	 	 (ज्ानमीमांसा,	 सत्तामीमांसा,	 नीकतमीमांसा)

	 (ब)		 ............	 हा	 ज्ानेंकद्र्ांना	 अनुभि	 र्ेणाऱर्ा	
िस्तूचंा	 स्िभाि	 असतो.

	 	 	 (भास,	 कस्रती,	 पररितमानशीलता)

	 (ि)	 स्िपनांचा	 अनुभि	 ............प्रिारचा	 असतो.

	 	 	 (वर्ककतसापेक्,	 पररकस्रतीसापेक्,	 वर्ककतकनरपेक्)	

प्र.२  गटञातील िेगळञा शब्द/OmoS>r ओळखून वलहञा.

	 (अ)	 उत्पत्ती,	 लर्,	 शाशित,	 कस्रती

	 (ब)		 कस्रकतशील-	 गकतशील,	 कनत्र्-अकनत्र्,	 ज्ान-
माकहती,	 सत्-असत्

प्र.३   खञालीलसञाठी िञापरण्ञात ्ेिञाऱ्ञा तत्िज्ञानञातील 
पञाररभञावषक संज्ञा वलहञा.

	 (अ)	 अंकतम	 सत्	 एिच	 आहे	 असे	 मानणारी	 तत्िप्रणाली

शब्दसूची

सिञाध्ञा्
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	 (ब)		 अकंतम	 सत्	 ्दोन	आहेत	 असे	 मानणारी	 तत्िप्रणाली

	 (ि)	 अकंतम	सत्	अनेि	आहेत	अस	ेमानणारी	तत्िप्रणाली

	 (ड)		 ईशिराला	 जगाचा	 कनमामाता	 मानणारी	 तत्िप्रणाली

	 (ई)		 ईशिराचे	 अलस्तत्ि	 नािारणारी	 तत्िप्रणाली

	 (फ)	 अकंतम	 सत्	 चैतनर्रूप	 मानणारी	 तत्िप्रणाली

	 (ग)		 अकंतम	 सत्	 जडरूप	 मानणारी	 तत्िप्रणाली

प्र.४  फरक सपष्ट करञा.

	 (अ)	 एितत्ििा्द,	 लद्तत्ििा्द,	 बहुतत्ििा्द

	 (ब)		 कचद्ा्द	 आकण	 जडिा्द

प्र.५  टीपञा वलहञा.

	 (अ)	 वर्लक्कनष्	 अनुभि

	 (ब)		 ईशिरिा्द

	 (ि)	 गतीची	 समस्र्ा

प्र.६  पुढील प्रशनञांची २० ते २५ शब्दञातं उत्तरे वलहञा.

	 (अ)	 िस्तुकनष्ता	 म्हणज	े िार्?

	 (ब)		 सत्तामीमांसेत	 िशाचा	 किचार	 िेला	 जातो?

उपक्म
	 	 तत्िज्ान	 किषर्	 न	 कनिडलेलर्ा	 तुमचर्ा	
कमत-मैतीणटींशी	 ‘क्दसणर्ा’	 आकण	 ‘असणर्ा’तील	
फरिाकिषर्ी	 चचामा	 िरा.

	 (ि)	 रज्जूसपमा	 नर्ार्	 स्पष्	 िरा.

	 (ड)		 गती	 आकण	 ब्दल	 र्ांतील	 संबंध	 िार्	 आहे?

प्र.७  खञालील विधञानञांचे उदञाहरिञासवहत सपष्टीकरि 
करञा.

	 (अ)	 िस्तचूा	 अनुभि	 वर्ककतसापेक्	 असला	 तरी	 कतच	े
अकस्तत्ि	 वर्ककतकनरपेक्	 असते.

	 (ब)		 क्दसतं	 तसं	 नसतं.

	 (ि)	 गती	 ही	 ब्दलाची	 पूिमाअट	 आहे.

प्र.८  सत्तञामीमञांसेतील वनत््-अवनत्् समस्ेसंदभञा्मत 
चचञा्म करञा.

प्र.९  अंवतम सत्् विष्ीच्ञा सत्तञामीमञांसेतील मतञांची/
दृत्ष्टकोनञांची चचञा्म करञा. 

***
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४. जञािण्ञाविष्ी जञािून घेतञानञा

ज्र्ाप्रमाणे	 फरि	 असतो,	 त्र्ाचप्रमाण	े ज्ान	 आकण	
ज्ानासारखर्ा	 असणाऱर्ा	 समजुती,	 धारणा	 र्ांमधर्ेही	
फरि	 असतो.	 किषर्	 समजून	 न	 घेता	 पाठांतर	 िरून	
शब्दांमधून	 मांडणे	 हा	 ज्ानाचा	 नुसता	आभास	असतो.	
त्र्ाला	‘पोपटपंची’	म्हणतात	ते	उगीच	नाही.	माणसाप्रमाणे	
आिाज	 िाढ	ू शिणाऱर्ा	 पोपटाला	 िाही	 शब्द	
उच्ारार्ला	कशििले,	तर	तो	हुबेहूबपणे	ते	उच्ारतो.	
पण	त्र्ाला	त्र्ाचा	अरमा	समजलेला	नसतो.	तो	ज्ानाचा	
आभास	कनमामाण	िरतो,	पण	तो	ज्ानी	नसतो.

४.१ ज्ञान महिजे कञा्? 

	 तुम्हाला	 किचारले	 िकी,	 तमु्हाला	 िुठलर्ा	
िुठलर्ा	गोष्टटींचे	ज्ान	आहे?	तर	तुम्ही	तुमचर्ा	 नाि-
गािापासून	गकणत,	इकतहास,	किज्ान,	भूगोल	िगैरेंमधले	
तुम्हाला	जी	िाही	माकहती	आहे,	त्र्ाची	भलीमोठी	र्ा्दी	
िराल.	ि्दाकचत	ती	संपणारही	नाही.	मग	िाही	जणांना	
िाटेल,	‘अरे	मी	तर	खूप	ज्ानी	आहे’.	िाहटींना	मात	शिंा	
र्ेईल	िकी,	मी	तर	खूप	ज्ानिंत	नाही,	मग	मी	जी	र्ा्दी	
िेली,	त्र्ा	सगळ्ाचे	मला	खरेच	ज्ान	झाले	आह	ेिा?	
‘ज्ान’	 म्हणजे	िार्?	त	ेिसे	 होते?	 ज्ान	झाले	आहे,	
र्ाचे	ज्ान	िसे	होते?	असे	असंखर्	प्रशन	त्र्ाचर्ा	मनात	
ग्दगी	 िरतील.	 त्र्ाचर्ा	 ह	े लक्ात	 रे्ईल	िकी	 ज्ान	 होणे	
म्हणजे	िार्	र्ाचे	ज्ान	आपलर्ाला	नाही.	िळणे	कििंा	
जाणणे	 म्हणजे	 िार्	 हे	 तर	 आपण	 जाणतच	 नाही.	
तुम्हालाही	आता	असे	िाटार्ला	लागले	आह	ेिा?	चला	
तर	मग,	र्ा	पाठात	जाणणर्ाकिषर्ी	जाणून	घेऊर्ा.

	 िर	उललेख	िेलेलर्ा	सगळ्ा	प्रशनांचा	आकण	
त्र्ाचर्ाशी	कनगकडत	अनिे	प्रशनांचा	किचार	तत्त्िज्ानाचर्ा	
ज्ानमीमांसा	र्ा	शाखेत	िेला	जातो.	र्ा	प्रशनांपैिकी	‘ज्ान	
म्हणजे	 िार्’?	आकण	 ‘ज्ानाची	 साधने	 िोणती’?	 र्ा	
मुखर्	प्रशनांसंबंधी	जो	किचार	झाला	आह	ेत्र्ाची	चचामा	र्ा	
पाठात	 िरूर्ा.	 रोजचर्ा	 बोलणर्ा-कलकहणर्ात	 मराठी	
भाषि	लोि	‘ज्ान’	हा	शब्द	फारसा	िापरत	नाहीत.	‘ज्ान	
होणे’	 र्ा	 कक्रर्ाप्दाचर्ा	 अरामाचर्ा	 जिळ	 जाणारी	

	 सुप्रकसद्	 िैज्ाकनि	 आईनस्टाईन	 र्ांचर्ा	
स्ंदभामात	 एि	 आखर्ाकर्िा	 साकंगतली	 जाते.	
सापेक्तािा्दाचर्ा	कसद्ानतािर	वर्ाखर्ाने	्देणर्ासाठी	
आईनस्टाईन	र्ांना	गािोगािची	आमंतणे	रे्त	असत.	
र्ा	 गािांना	 त्र्ांना	 घेऊन	 जाणारा	 मोटारचालिही	
त्र्ांचे	 वर्ाखर्ान	 प्रत्र्ेि	 कठिाणी	 ऐित	 असे.	
कजरलर्ा	 िुणीच	 आईनस्टाईनना	 बकघतले	 नवहते	
अशा	 एिा	 गािात	 चालि	 म्हणाला,	 आज	 हे	
वर्ाखर्ान	मी	 ्ेदतो.	आईनस्टाईन	र्ांनी	र्ा	गोष्टीला	
मानर्ता	 क्दली.	 ठरलर्ाप्रमाण	े ऐिून-ऐिून	 पाठ	
झालेल	े वर्ाखर्ान	 चालिाने	 क्दल	े आकण	
चालिाप्रमाण	े मागे	 बसून	 आईनस्टाईन	 र्ांनी	 ते	
ऐिले.	 वर्ाखर्ानानंतर	 प्रशनोत्तरांची	 िेळ	 आली.	
प्रशन	किचारणर्ात	आले.	चलाख	चालिाने	सांकगतले,	
र्ा	 प्रशनांची	 उत्तरे	 तर	 मागे	 बसलेला	 माझा	
चालिसुद्ा	्ेदईल.	आईनस्टाईन	र्ांनी	हसत-हसत	
प्रशनोत्तरांचे	सत	पार	पाडले.	

४.१ ज्ञान महिजे कञा्?
४.२ ज्ञान ि मञावहती ्ञंातील फरक
४.३ ज्ञानञाची सञाधने
४.४ ज्ञानप्रञाप्ीची प्रवक््ञा

	 र्ा	गोष्टीचे	मममा	तुमचर्ा	लक्ात	आलेच	असेल.	
चालिाने	 स्मरणशकतीचर्ा	 जोरािर	 वर्ाखर्ान	 तर	
वर्िकस्रत	 क्दले,	पण	प्रशनांची	उत्तर	े ्देणे	 त्र्ाला	शकर्	
नवहते.	एखा्दा	किषर्	समजलेला	असलर्ाखेरीज,	त्र्ाचे	
ज्ान	 झालर्ाखेरीज	 त्र्ासंबंधीचर्ा	 प्रशनांची	 उत्तरे	 ्ेदणे	
शकर्	नसते.	परीक्ेसाठी	प्रशनोत्तरे	पाठ	िेलेली	असली,	
तरी	त्र्ापेक्ा	िेगळाच	प्रशन	परीक्ेत	किचारला	िकी,	नुसती	
घोिंपट्टी	 िरणाऱर्ांची	 िशी	 भंबेरी	 उडते	 ह	े तुम्हाला	
माहीतच	 आहे.	 असे	 होते	 िारण	 मागील	 पाठात	
पाकहलर्ाप्रमाणे,	 सत्	 आकण	 सत्	चा आभास	 र्ांत	

प्रसतञािनञा
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‘जाणणे’,	 ‘िळणे’,	 ‘समजणे’,	 ‘माकहती	 असणे’,	
‘ओळख	असणे’	‘पररचर्	असणे’	अशी	कक्रर्ाप्दे	जास्त	
िापरली	जातात.	 इंग्जीमधर्े	 ‘to	 know’	 हे	 कक्रर्ाप्द	
‘जाणणे’,	‘माकहती	असणे’,	‘ओळखत	असणे’	र्ा	सिमा	
अरायंनी	िापरले	जाते.	र्ा	सगळ्ांमधला	फरि	समजून	
घेतलर्ाकशिार्	‘ज्ान’	ही	संिलपना	िळत	नाही.	र्ासाठी	
सगळ्ात	आधी	ज्ान	होणर्ाचर्ा	प्रकक्रर्ेची	चचामा	िरू.

चला	 कलहूर्ा!

	 जाणणे,	 िळणे,	 समजणे,	 माकहती	 असणे,	
ओळख	 असणे	 र्ा	 कक्रर्ाप्दांचा	 र्ोगर्	 अरमा	 वर्कत	
िरणारी	 िाकर्े	 कलहा	 ि	 त्र्ातंील	 फरिांची	 चचामा	
िरा.

	 ज्ाता	 म्हणज	े ज्र्ाला	 ज्ान	 होते	 ती/तो	आकण	
ज्ेर्	म्हणजे	ज्र्ाचे	ज्ान	होऊ	शिते	ते.	र्ा	्दोनहटींचा	संपि्क	
आला	िकी,	त्र्ांचर्ामधर्े	होणाऱर्ा	आंतरकक्रर्ांमधून	ज्ान	
कनमामाण	होते.

ज्ाता

ज्ान

ज्ेर्

	 ज्ान	 होणर्ासाठी	 अितीभितीचर्ा	 जगाची,	
तसेच	स्ितःची	जाणीि	असण	ेगरजेचे	असते.	ही	जाणीि	
जेिढी	 प्रगत,	 कतला	 होणारे	 ज्ान	 तेिढे	 जास्त	 उच्	
पातळीिरचे!	 माणसाचर्ा	 जाणीिेचर्ा	 िक्ेत	 जे	 िाही	
रे्ते,	 ते	 सगळे	 त्र्ाचर्ा	 ज्ानाचा	 किषर्	 होऊ	 शिते,	
म्हणजेच	ते	ज्ेर्	असते.	

	 िस्तू,	 गुणधममा,	 संबंध,	 घटना,	 किधाने,	
रु्ककतिा्द,	 कसद्ानत	 इत्र्ा्दी	 सिायंशी	 जाकणिेचर्ा	
माधर्मातून	आपला	 संपि्क	 र्ेत	 असतो,	आपलर्ामधर्े	
आंतरकक्रर्ा	घडत	असतात.	प्रत्र्ेि	प्रिारचर्ा	संपिामातून	
्दरिेळी	 ज्ानाची	 कनकममाती	 होतेच	 असे	 नाही.	 उंचािरून	
िोसळणारा	 धबधबा	 बघताना,	 त्र्ाचे	 सौं्दर्मा	 आकण	
त्र्ाची	 ताि्द	 एिाच	 िेळी	आपलर्ाला	आनं्दही	 ्ेदते,	
रकिही	 िरते.	 एखाद्ा	 उत्तम	 िामकगरीबद्दल	
शाबासिकी	कमळते	तेवहा	अकभमान	िाटतो.	झाडािरचर्ा	

िैऱर्ा	पाहून	तोंडाला	पाणी	सुटते.	र्ंतमानि	िाम	िसे	
िरतो	 र्ाबद्दल	आपलर्ाला	 िुतूहल	 िाटते.	 अपेकक्त	
घटना	घडली	नाही,	तर	आपण	किचारात	पडतो.	आपण	
आकण	जग	र्ांमधर्े	र्ा	ज्र्ा	आंतरकक्रर्ा	क्णोक्णी	होत	
असतात,	त्र्ाचंे	असे	अनेि	पररणाम	आपलर्ािर	होतात.	
ज्ानाची	कनकममाती	होणर्ासाठी	ज्ाता	आकण	ज्ेर्	र्ांचर्ामधर्े	
आंतरकक्रर्ा	होणे	आिशर्ि	असले	तरी	पुरेसे	नसते.	र्ा	
आंतरकक्रर्ा	किकशष्ट	प्रिारचर्ा	असतील	तरच	त्र्ामधून	
ज्ान	कनमामाण	होऊ	शिते.	

४.२ ज्ञान ि मञावहती ्ञांतील फरक

	 सोपर्ा	शब्दात	सांगार्चे	तर	ज्र्ा	आंतरकक्रर्ांमधून	
िस्तू	 िार्	आहे	 	 हे	आपलर्ाला	 समजते,	 िळते	 त्र्ा	
आंतरकक्रर्ा	आपलर्ाला	ज्ान	्देतात.	आपली	ज्ानेंकद्र्े,	
बुद्ी	इत्र्ा्दी	साधनांमुळे	आपलर्ाला	िस्तू	िार्	आहे	
ते	 िळते.	 र्ा	 साधनांची	 चचामा	 आपण	 पुढे	 िरणारच	
आहोत.	पण	त्र्ापूिगी	एखा्दी	िस्तू/घटना	िळणे	म्हणजे	
नकिकी	िार्	र्ा	प्रशनाचा	किचार	िरार्ला	हिा.	‘िळणे’	
ह	े त्र्ा	िस्तूची/घटनेची	ओळख	असणे,	 कतची	िमी-
अकधि	 माकहती	 असण	े िकी	 र्ापेक्ाही	 अकधि	 िाही?	
एि	 उ्दाहरण	 घेऊन	 आपण	 र्ा	 सगळ्ातील	 फरि	
समजािून	घेऊर्ा.	 ‘शेिरू’	िशाला	म्हणतात	तुम्हाला	
माहीत	आह	ेिा?	

शेकरू

	 तुमचर्ापैिकी	 िाहटींनी	 शेिरूच	े कचत	 कििंा	
छार्ाकचत	पाकहले	असेल.	िाहटींनी	शेिरू	प्रत्र्क्	पाकहले	
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असेेल	तर	िाहटींनी	शेिरूबद्दल	नुसतेच	ऐिल	ेअसेल.	
एखाद्ा	 किद्ाथर्ामाला	 शेिरू	 हा	 खारीचर्ा	
जातिुळीतला	पण	खारीपेक्ा	खूप	मोठा	प्राणी	आहे,	तो	
घन्दाट	जंगलाचा	 रकहिासी	आहे,	 तो	 एिा	झाडािरून	
्ुदसऱर्ा	झाडािर	उडत	गेलर्ासारखा	िाटतो,	ही	माकहती	
असेल.	 ज्र्ानंी	 शेिरूबद्दल	 ऐिल	े आहे,	 शेिरूची	
प्रकतमा	 पाकहली	 आहे,	 ते	 ‘शेिरू’	 म्हणज	े िार्	 ह	े
‘ओळखतात’,	पण	ज्र्ांनी	शेिरूला	प्रत्र्क्	पाकहले	आह	े
त	ेशेिरूला	जास्त	चांगले	ओळखतात,	नाही	िा?		ज्र्ा	
किद्ाथर्ामाला	 प्राणर्ांचर्ा	 िुठलर्ा	 िगामात	 शेिरूचा	
समािेश	होतो,	शेिरूचा	आहार-किहार,	अकधिासाची	
कठिाण	ेइत्र्ा्दी	माहीत	असते	त्र्ाला	शेिरू	म्हणज	ेिार्	
हे	 समजले	आहे	 असे	 म्हणार्ला	 हरित	 नाही.	 र्ापुढे	
जाऊन	 शेिरू,	 पक्ी	 नसले	 तरी,	 एिा	 झेपेत	 एिा	
झाडािरून	्दुसऱर्ा	झाडािर	िसे	जाऊ	शिते	र्ाचे	रहस्र्	
िार्	असा	प्रशन	पडून	जी	र्ा	प्रशनाचे	उत्तर	शोधते,	कतला	
शेिरूचे	अकधि	सखोल	ज्ान	होते.	प्राणी-पक्ी	र्ांबद्दल	
आधी	असलेलर्ा	माकहतीचर्ा	आधारािर	शेिरू	झेप	घेत	े
म्हणजे	 नकिकी	 िार्	 होते	 आकण	 शेिरूला	 पक्ी	 िा	
म्हणार्चे	नाही	ह	ेकतला	समजते.

	 र्ा	 उ्दाहरणात	 आपण	 एखाद्ा	 िस्तूबद्दल	
नुसतेच	िाहीतरी	 िाचलेले,	 ऐिलेले	असणे,	 ती	 िस्तू	
प्रत्र्क्ात	 अनुभिलेली	 असणे,	 कतचर्ाबद्दलची	 तथर्े	
माकहती	 असणे,	 र्ा	 माकहतीचा	 आपलर्ाला	 आधी	
असलेलर्ा	माकहतीशी	िार्	आकण	िसा	संबंध	आहे	ह	े
समजणे	अशा	ज्ानाचर्ा	 कनकममातीशी	संबकंधत	असलेलर्ा	
अनिे	 कक्रर्ा	 पाकहलर्ा.	 सरधोपटपण	े पाकहले	 तर	 र्ा	

प्रत्र्ेि	कक्रर्ेमधून	ज्ान	कनमामाण	होत	ेअस	ेम्हणता	र्ेईल.	
पण	 तत्त्िज्ानाचर्ा	 िाटेिोर	 दृकष्टिोनातून	 मात	 असे	
म्हणता	र्ेणार	नाही.	ताकत्त्िि	दृष्टीतून	पाकहले	तर	िर	
ज्र्ा	 कक्रर्ा	आपण	पाकहलर्ा	 त्र्ातली	शिेटची	िगळता	
इतर	सिायंमधून	आपलर्ाला	िस्तूची	किंिा	ज्ानकिषर्ाची	
माकहती	 कमळते.	 माकहती-तंतज्ानाचा	 खूप	 प्रभाि	
असणर्ाचर्ा	 र्ा	 िाळात	 हे	 समजून	 घेण	े अत्र्ािशर्ि	
आहे	िकी	ज्ानासाठी	माकहती	महत्त्िाची	असली	तरी	ज्ान	
म्हणजे	कनविळ	माकहती	नवह.े	िेगिेगळ्ा	गोष्टटींबद्दल	
जी	 तथर्े	आपण	 गोळा	 िरतो,	 त्र्ांचे	 सिंलन	 म्हणजे	
माकहती	 अस	े ढोबळमानान	े म्हणता	 रे्ईल.	 ह	े संिलन	
सुट्या-सुट्या	िेगिेगळ्ा	तथर्ांच	ेअसू	शिते.

	 तुम्ही	िधी	पोस्टाची	कतकिटे	किंिा	नाणी	र्ांचा	
संग्ह	िेला	आहे?	अशा	जमिलेलर्ा	 गोष्टी	 नुसत्र्ाच	
एित	 ठेिता	 र्ेतात	 कििंा	 ्देश,	 प्रिाशन	 िषमा,	 प्रकतमा	
र्ांनुसार	 त्र्ा	 वर्िकस्रतपणे	 िेगिेगळ्ा	 ठेिता	 रे्तात.	
आपण	अनुभि,	बुद्ी,	िाचन,	श्रिण,	आंतरजालािरचा	
शोध	र्ा	पद्तटींनी	तथर्े	जमित	असतो.	पण	ही	तथर्े	
जोपर्यंत	सुटी-सुटी	असतात,	तोपर्यंत	एखाद्ा	डबर्ात	
साठिलेलर्ा	 नाणर्ांप्रमाणे	 असतात.	 र्ा	 तथर्ांबद्दल	
किचार	िरून	जेवहा	आपण	त्र्ांचर्ामधले	परस्पर	संबंध,	
त्र्ांचर्ातील	साम्र्-भ्ेद	शोधतो	तेवहा	त्र्ानंा	आत्मसात	
िरणर्ाची	प्रकक्रर्ा	सुरू	होते.	तथर्ांचे	िगगीिरण	िरणे,	
रचना	 िरणे	 शकर्	 होते.	 ही	 माकहतीचे	 ज्ानात	 रूपांतर	
होणर्ाची	 सुरुिात	 असते.	 ज्ानामधर्े	 माकहतीची	
सुसंगतीपूणमा	 वर्िस्रा	 लािणे	 अकभप्रेत	 असते.	 एखा्दा	
प्रिलप	 िरणर्ासाठी	 आपण	 आधी	 आिशर्ि	 त्र्ा	

ज्ञानमञावहती
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साहित्ाची हिचारपूि्वक जुळणी करून, त्ाची 
व्िह्थित रचना केली की मग प्रकल्प त्ार िोतो. 
साहित्ाची प्रकल्पासाठी जी उप्ुक्तता असते, ती 
माहितीची ज्ानासाठी असते.

 ज्ाच्ािर हिचारांची प्रहरि्ा झालेली नािी 
असा माहितीचा हनविळ साठा ज्ाच्ाकडे आिे, त्ाला 
ज्ानी म्िणता ्ेत नािी. नािी तर िेगिेगळे ग्ंथि, कोश 
हकंिा गुगल िेच सगळांत जा्त ज्ानी ठरले असते. 
ज्ानाच्ा मुळाशी जाणीि असते. ्ा जाहणिेच्ा आधारे 
माहितीिर सं्करण करून ज्ान ‘आपलेसे’ करािे लागते. 
मगच ज्ान ्ा हिष्ीचे आकलन िोते.

 असे ज्ान आपल््ा हिचारांचा, भािनांचा, 
िागण्ाचा, जगण्ाचा, असण्ाचा भाग बनते. एखादी 
पाककृती करताना आपण त्ासाठीच्ा साहित्ाची 
जुळिा-जुळि करतो, मग त्ािर प्रहरि्ा करून पदाथि्व 
त्ार करतो आहण अथिा्वतच खातो, ग्िण करतो. तसेच 
ज्ान ग्िण करािे लागते. पण कधी-कधी साहित् 
चांगल््ा दजा्वचे नसते, कधी कृती चुकते आहण पदाथि्व 
हबघडतो! तसेच ज्ानप्रहरि्ेबाबतिी िोऊ शकते. गोळा 
केलेली, खरी मानलेली माहितीच चुकीची हकंिा अपुरी 
असेल अथ्ािा त्ाची रचना चुकीच्ा पद्धतीने झालेली 
असेल, तर त्ामधून ज्ाची हनहम्वती िोते, त्ाला ज्ान 
म्िणता ्ेत नािी.

 माहिती िा ज्ानहनहम्वतीसाठी लागणारा जणू 
कच्ा माल आिे. त्ामुळे ज्ानाचा दजा्व बऱ्ाच 
प्रमाणात माहितीच्ा गुणिततेिर अिलंबून असतो. 
त्ामुळे माहिती कुठल््ा स्ोतातून हमळाली आिे? ती 

खरी आिे की खोटी ्ाची काटेकोरपणे शिाहनशा करािी 
लागते. समाजमाध्मांिर  छातीठोकपणे ‘खरी बातमी’ 
म्िणून पाठिलेले संदेश हकत्ेक िेळा हनविळ अफिा 
असतात हकंिा कधी-कधी धादांत खोटे असतात िे 
आपण सगळानंीच अनुभिलेले आिे. आंतरजालािर 
माहिती शोधतानािी अत्ंत सािधपणे हिशिसनी् 
संकेत्थिळे (websites) शोधली नािीत, तर आपली 
फसगत िोण्ाची खूप मोठी शक््ता असते. कुठूनिी 
आलेल््ा माहितीिर डोळे झाकून हिशिास ठिेला तर 
आपण असत्ाला सत् मानण्ाची चूक करतो आहण 
ज्ान तर असत् असूच शकत नािी. 

चला बाेलू्ा!

 Think-pair-share
 तु म्िी  ऐकलेली एक अफिा तुमच्ा 
सिाध्ा्ाला सांगा. त्ाच्ा सत्-असत्तेची 
चचा्व करा. ती अफिा आिे ि े तुम्िी कस ेठरिल?े 
्ाची नोंद करा.

 जे असत् असते, ते ‘ज्ान’ ्ा संजे्ला काटेकोर 
अथिा्वने पात्र नसते. दैनहंदन जीिनातिी जेविा आपण जे 
म्िणतो ते खरे आिे की नािी ्ाची खात्री आपल््ाला 
नसते तेविा आपण ‘माझा असा हिशिास आिे----’, 
‘मला असे िाटते की----’, ‘माझे मत असे आिे 
की---’ असे शबदप्र्ोग करतो. ्ा शबदांमध्े जो 
डळमळीतपणा आिे, तो ‘मला नक्की माहिती आिे 
की----’ हकंिा ‘माझी खात्री आिे की----’ ्ा 
शबदप्र्ोगांमध्े नसतो. आपली धारणा हकंिा समजूत 

माहितीचे ज्ानात रूपांतर

माहिती ज्ान

श्रिण

िाचन

आंतरजालाचा 
शोध

अनुभि

बुद्धी
हिचार प्रहरि्ा 
सं्करण
सुसंगत व्ि्थिा
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चुिकीची	 नाही	 र्ाची	 कन्दान	 आपलर्ापुरती	 खातरजमा	
आपण	िेलेली	असते.	आपण	जे	म्हणतो	आहोत,	त्र्ािर	

	 सधर्ाचा	िाळ	हा	माधर्मांचर्ा	प्रभािाचा	आकण	
माकहती	 तंतज्ानाचा	आहे.	आंतरजालािर	 माकहतीचा	
प्रचंड	साठा	उपलबध	आहे.	िेगिेगळ्ा	माधर्मांमधून	
आपलर्ािर	जणू	अनेि	प्रिारची	माकहती,	किचार,	मते	
र्ांचा	िषामाि	होत	असतो.	अशा	िेळी	र्ा	सगळ्ाला	
आपण	ज्ान	समजलो,	तर	ती	फार	मोठी	चूि	होईल.	
ज्ान	 िशाला	 म्हणािे	 हे	 समजून	 घेणर्ासाठी	आपण	
ज्ान	आकण	माकहती	र्ांचर्ातील	फरि	आकण	संबंध	ह	े
्दोनही	समजून	घेतले.	आता	ज्ान	आकण	मत	र्ांतील	
फरि	 जाणून	 घेऊर्ा.	आपण	 एिमेिांशी	 बोलताना	
खूप	 िेळा	 ‘मी	 तुझर्ाशी	 सहमत	आहे’	 किंिा	 ‘तुला	
मानर्	नसेल,	तरी	माझे	हेच	मत	आहे’	असे	म्हणतो.	र्ा	
िाकर्ामंधून	 ह	े स्पष्टपणे	 सूकचत	 होते	 िकी,	 एिाच	
किषर्ािर	िेगिेगळ्ा	वर्कतटींची	मते	िेगिेगळी	असू	
शितात.	एिाच	वर्कतीची	मतेही	िाळानुरूप	किंिा	
पररकस्रतीनुसार	 ब्दल	ू शितात.	 त्र्ात	 िाही	 गैरही	
मानल	े जात	 नाही.	 अशा	 ब्दलत्र्ा	 मतांना	 आपण	
ज्ानाचा	्दजामा	मात	्ेदत	नाही.	िारण	ज्ान	वर्कतीनुसार	
ब्दलत	नाही.	ते	सािमाकति	आकण	सािमािाकलि	असािे	
अशी	 अपेक्ा	 असते.	 म्हणूनच	 सामानर्	 जाकणिेचर्ा	
पातळीिरही	 आपलर्ाला	 ज्ान	 आकण	 मत	 र्ांतील	
फरि	लक्ात	घर्ािा	लागतो.	

	 पाशचात्त्र्	 परंपरेत	 प्राचीन	 ग्ीि	 तत्त्िज्ांनीही	
ज्ान	आकण	मत	र्ांमधर्े	फरि	िेला	आहे.	सॉक्रेकटसचर्ा	
कशष्र्ाने,	प्ेटोने	 र्ा	 फरिाची	 सकिस्तर	 चचामा	 िेली	
आहे.		आपण	िर	‘मत’	हा	शब्द	ज्र्ा	अरामाने	िापरला	
आहे,	 त्र्ा	 वर्कतररकत	प्ेटो	 िाही	 किकशष्ट	 अरामान	े
‘मत’	 हा	 शब्द	 िापरतो.	आपलर्ाला	 ज्ानेंक्दर्ांमधून	
जगाचे	 स्िरूप	 िळते.	 पण	 जगातील	 िस्तूंचे	 रूप,	
गुणधममा	 ब्दलणार	े असतात.	 झाडांची	 कहरिी	 पान	े

ज्ञान आवि मत
पानगळीचर्ा	 सुमारास	 कपिळी	 होतात.	 खूप	 छान	
सािली	्ेदणारे,	पानांनी	भरलेले	झाड	पाने	गळून	जाऊन	
कनष्पणमा	 होते.	 म्हणजे	 ‘पाने	 कहरिी	 आहेत’	 किंिा	
‘झाडांची	सािली	्दाट	आहे’	अशी	एिा	िेळी	सत्र्	
असलेली	किधाने	्दुसऱर्ा	िाळी	मात	असत्र्	ठरतात.	
वर्कतीचर्ा	 ज्ानेलनद्र्ांचर्ा	 क्मतेनुसारही	 िस्तूचंा	
आपलर्ाला	र्ेणारा	अनुभि	ब्दलतो.	र्ाउलट,	 ‘अ’	
‘ब’	पेक्ा	आिाराने	मोठा	असेल	आकण	‘ब’	‘ि’	पेक्ा	
आिाराने	मोठा	असेल,	तर	‘अ’	‘ि’	पेक्ा	आिाराने	
मोठा	 असेल,	 र्ा	 प्रिारची	 किधान	े नेहमीच	 सत्र्	
असतात	आकण	त्र्ाचंर्ाबाबतीत	मतभे्द	असूच	शित	
नाहीत.	त्र्ामुळे	अशा	स्रळ,	िाळ,	वर्कतीनुसार	न	
ब्दलणाऱर्ा	किधानांनाच	प्ेटो	‘ज्ान’	(episteme)	
म्हणतो,	 तर	 ज्र्ा	 किधानांचे	 सत्र्	 स्रळ,	 िाल,	
वर्कतीनुसार	ब्दलते	त्र्ानंा	तो	ज्ानाचा	्दजामा	्देत	नाही,	
त्र्ानंा	तो	मत	किंिा	किशिास	म्हणतो.

	 ज्ान	आकण	मत	र्ांतला	्दुसरा	एि	महत्त्िाचा	
फरि	 म्हणजे	 मते	खरी	 किंिा	खोटी	असू	 शितात.	
ज्ान	मात	खोटे	असत	नाही.	जे	असत्र्	असते	त्र्ाला	
ज्ान	 म्हणता	 रे्त	 नाही.	 ज्ान	 कमळिणर्ासाठी	 ज्ान	
किषर्ाचा	सखोल	अभर्ास	िरािा	लागतो.	मते	बहुतेि	
िेळा	 अपुऱर्ा	 माकहतीचर्ा,	 अपुऱर्ा	 आिलनाचर्ा	
आधारे	तर्ार	होतात.	आपण	जे	बोलतो	ते	िेिळ	मत	
नाही,	 तर	 ज्ान	 आहे	 असे	 आपलर्ाला	 म्हणार्चे	
असेल,	तर	ते	सत्र्	आहे	र्ाचे	समरमान	िरािे	लागते,	
पुरािे	द्ािे	लागतात.

	 ‘आपलर्ाला	 एखाद्ा	 गोष्टीचे	 ज्ान	 आहे’	
असा	्दािा	िरताना	किंिा	्दुसऱर्ा	िुणी	िेलेला	्दािा	
मानर्	िरताना,	ज्ान	आकण	मत	र्ांमधला	फरि	लक्ात	
ठेिाल	ना?	

आपला	किशिास	असतो.		त्र्ाचर्ािर	इतरांनीही	किशिास	
ठेिािा	अस	ेआपलर्ाला	िाटत	असते.	त्र्ांनी	तो	ठेिािा	
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र्ासाठी	आिशर्ि	असेल	तर	आपण	ती	समजूत	खरी	
आहे	हे	िशाचर्ा	आधारािर	म्हणतो	र्ाचे	स्पष्टीिरणही	
आपण	 ्देतो.	 म्हणजेच	 आपलर्ा	 म्हणणर्ाचे	 समरमान	
िरतो,	त्र्ासाठी	पुरािे	्देतो.

कञानगोष्टी

	 िलपना	िरा	िकी,	आपलर्ा	िाचनात	असे	िाकर्	
आले	िकी	‘जममान	ििी	गटे,	‘शािुंतल’	ह	ेसंस्िकृत	नाटि	
डोकर्ािर	घेऊन	आनं्दाने	नाचला’.	आपलर्ाला	हे	नाटि	
िुणी	कलकहले	र्ाचे	ज्ान	नाही,	म्हणून	आपण	आपलर्ा	
कमतमंडळटींिड	ेकिचारणा	िेली.	एि	कमत	म्हणाला	‘मला	
िाटते	 भास	 र्ा	 नाटििाराने	 शािुंतल	 कलकहले’.	 एिा				
कमताने	 मात	 ठामपणे	 साकंगतले	 ‘मला	 खाती	आह	े िकी	
शािुंतल;	ििी	 िुलगुरू	म्हणून	ओळखलर्ा	जाणाऱर्ा	
िाकल्दास	र्ा	ििी-नाटििाराने	कलकहले’.	साहकजिच	
पकहलर्ा	्दोघांनी	किचारले	‘िशािरून?	िशाचर्ा	आधारे	
तू	हे	म्हणतो	आहेस?’	र्ािर	र्ा	कमतान	ेउत्तर	क्दले	िकी	
‘मी	 संस्िकृत	 किषर्	 महाकिद्ालर्ात	 कशितो	 आहे.	
आम्हाला	 शािुंतलमधील	 िेचा	 अभर्ासाला	 आहे’.	
आता	त्र्ाचे	म्हणण	ेग्ाह्य	आहे	हे	आपलर्ाला	पटते.

	 िेगळ्ा	शब्दातं	सांगार्चे	झाल	ेतर	जेवहा	‘मला	
अमिु	एखाद्ा	गोष्टीच	ेज्ान	आहे’	असा	्दािा	ज्ाता	
िरतो,	 तेवहा	 त्र्ाला	 त्र्ा	 किषर्ासंबंधी	 कमळालेली	
माकहती	र्ोगर्	आहे,	कतचर्ािर	र्ोगर्	प्रकक्रर्ा	िरून	त्र्ान	े
ती	आत्मसात	िेलेली	आहे	असे	तो	सूकचत	िरत	असतो.	
पण	हा	्दािा	पडताळून	पाकहलर्ाखेरीज	मानर्	िरता	र्ेत	
नाही.	 हा	 पडताळा	 घेणर्ासाठी	 ज्ानसाधनांचा	 किचार	

िरािा	लागतो.

	 ‘ज्ान	 म्हणजे	 िार्’?	 र्ा	 प्रशनावर्कतररकत	
ज्ानमीमांसेत	किचारला	जाणारा	आणखी	एि	महत्त्िाचा	
प्रशन	 म्हणजे	 ज्ानाची	 साधने/स्ोत	 िोणते?	 भारतीर्	
तसेच	पाशचात्त्र्	परंपरेत	अनेि	ज्ानसाधनांचा	उललेख	
िेला	 गेलेला	 आहे.	 कनकनराळ्ा	 तत्त्िप्रणालटींनी	
िेगिेगळ्ा	 साधनांना	 मानर्ता	 क्दली	 आहे.	 त्र्ांतील	
प्रमुख	साधनांची	रोडकर्ात	ओळख	िरून	घेऊर्ा.

चला	 िरूर्ा!

	 इंकद्र्	 संिे्दन,	 बुद्ी,	 स्मृती,	 शब्द	 प्रमाण	
र्ा	 साधनांद्ारे	 होणाऱर्ा	 ज्ानाचर्ा	 उ्दाहरणांचा	
mind	 map	 तर्ार	 िरा.

४.३ ज्ञानञाची सञाधने

	 लहानपणी	 किमानाचा	 आिाज	 ऐिून	 धाित	
बाहेर	जाऊन	ते	किमान	पहाणर्ाची	धडपड	आपण	सगळेच	
िरतो.	 किमानाचा	आिाज	आपण	 िानान	े ऐितो.	 हा	
आिाज	 आिाशातून	 जाणाऱर्ा	 किमानाचा	 आहे	 हे	
आपलर्ाला	आठिते,	िारण	आपण	पूिगी	अनेि	िेळा	
किमान	बघताना	 त्र्ाचा	आिाज	ऐिलेला	असतो.	मग	
आपण	 ति्क	 िरतो	 िकी,	आता	 ऐिू	 र्ेणारा	आिाजही	
किमानाचाच	असणार.	किमान	म्हणजे	िार्,	ते	िसे	उडते	
ह	े आपण	 आपलर्ा	 किज्ानाचर्ा	 पुस्तिात	 िाचलेले	
असते.	
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	 आपलर्ा	 क्रकमि	 पुस्तिात	 किमानाबद्दल	 जी	
माकहती	असते,	ती	खरी	असते	र्ािर	आपला	 किशिास	
असतो.	र्ा	्छोट्याशा	उ्दाहरणातून	आपलर्ा	हे	लक्ात	
र्ेत	ेिकी,	‘ऐिू	र्ेणारा	आिाज	किमानाचा	आहे’	हे	ज्ान	
होणर्ासाठी	आपण	िेगिेगळी	ज्ान	साधने	िापरली	होती.	
ती	िोणती	र्ाची	आता	क्रमाक्रमाने	चचामा	िरूर्ा.

	 आपलर्ाला	 बाह्य	जगाचे	 जे	 िाही	 ज्ान	 होते	
त्र्ाचा	 मुखर्	आधार	 म्हणज	े डोळे,	 नाि,	िान,	 जीभ	
आकण	त्िचा	ही	आपली	ज्ानेंकद्र्े!	ही	इंकद्र्े	आपलर्ाला	
ज्ान	 ्देतात,	 म्हणूनच	तर	 त्र्ानंा	 ज्ानेंकद्र्े	 म्हटल	ेजाते.	
डोळ्ानंी	आपलर्ाला	िस्तूचा	रंग	आकण	आिार	र्ांचे	
ज्ान	 होते.	 नािाने	 कतचा	 गंध	 आपलर्ाला	 जाणितो.	
धिनीचे	ज्ान	िान	्देतात,	तर	जीभेने	चि	चाखता	र्ेते.	
त्िचेला	िस्तूचर्ा	होणाऱर्ा	स्पशामातून	आपलर्ाला	कतचा	
पोत	िळतो.	रंग,	रूप,	रस,	गंध,	ना्द	आकण	स्पशमा	र्ा	
सिमा	 गुणधमायंचे	 ज्ान	 होणर्ासाठी	 ज्ानेंकद्र्े	आकण	 िस्तू	
र्ांचा	 साक्ात/प्रत्र्क्	 संपि्क	 र्ािाच	 लागतो.	 र्ा	
संपिामामधून	ज्र्ा	संिे्दना	 कनमामाण	होतात	 त्र्ामधून	ज्ान	
होत	ेम्हणून	र्ा	साधनाला	‘इंकद्र्संिे्दन’	 कििंा	 ‘प्रत्र्क्	
प्रमाण’	असे	म्हणतात.	िेगिेगळी	ज्ानेंकद्र्े	आपलर्ाला	
िस्तूंचर्ा	गुणधमायंचे	संिे्दनांद्ारे	ज्ान	िरून	्देत	असली,	
तरी	 ज्र्ाला	 ‘इंकद्र्ानुभि’	 म्हटले	 जाते,	 त्र्ामधर्े	 र्ा	
कनरकनराळ्ा	संिे्दना	एित	जोडलर्ा	गेलेलर्ा	असतात.	
त्र्ामुळे	 िस्तूचे	 िेिळ	 सुटे-सुट	े गुणधममाच	 नाही,	 तर	
िस्तूचे	 अकस्तत्ि,	 कतचे	 इतर	 िस्तूंशी	 असलेले	 संबंध	
र्ांचेही	 ज्ान	 इंकद्र्ानुभिामधून	 होत	 असते.	 रोडकर्ात	
म्हणजे,	आपलर्ाला	भौकति	जगाच	ेज	ेिाही	 पार्ा	भूत	
ज्ान	 होते,	 ते	 इंकद्र्ानुभिांचर्ा	 माधर्मातूनच	 होते.	
त्र्ाखेररज	इतर	िुठलर्ाही	साधनांमधून	हे	ज्ान	स्ितंतपणे	
कमळू	 शित	 नाही.	 उलट	 इतर	 सिमा	 ज्ानसाधनांमधून	
भौकति	 जगाचे	 जे	 ज्ान	 होते	 ते	 अपररहार्मापणे	
इकंद्र्ानुभिािरच	 आधाररत	 असते.	 त्र्ामुळे	 सिमा	
ज्ानसाधनांमधर्े	 इंकद्र्संिे्दनांचे	 स्रान	 अननर्साधारण	
आहे.

	 	 आपलर्ा	 शरीरात,	 मनात	 जे	 िाही	 चालले	
आहे,	तेही	आपलर्ाला	िेगिेगळ्ा	संिे्दनांमधून	िळत	
असते.	 आपलर्ाला	 ्दुखले,	 खुपले	 तर	 त्र्ािर	 इलाज	
िरणर्ासाठी	आपण	डॉकटरांिडे	जातो,	पण	आपलर्ाला	
्दुखते	 आह	े हे	 सांगणर्ासाठी	 डॉकटरांची	 गरज	 नसते.	
िे्दनेची	 साक्ात	 संिे्दनाच	 आपण	 अनुभित	 असतो.	
आपलर्ाला	 उत्साह	 िाटतो	 आह	े िकी	 कनराशा	 हेही	
आपलर्ाला	 प्रत्र्क्पणेच	 जाणित	 असते.	आपलर्ाला	
आपले	आकण	जगाचे	जे	िाही	ज्ान	होत	ेत्र्ात	र्ा	बाह्य	
आकण	आंतररि		संिे्दनांचा	िाटा	खूप	मोठा	असतो,	र्ात	
िाही	शंिा	नाही.

ज्ञानसञाधने / प्रमञािे
पञाशचञात्त्् परंपरञा  भञारती् परंपरञा
इंकद्र्	संिे्दन (Perception) प्रत्र्क् (Perception)

बुद्ी  (Reason)         अनुमान (Inference)

अंतःप्रज्ा	(Intuition)               उपमान  (Comparison)

स्मृती,आठिण,	स्मरण								शब्द	(Testimony)

(Memory)          अरामापत्ती	
	अकधिार	(Authority)      (Postulation)

	 	 	 							अनुपलबधी	
                                     (Non-apprehension)
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चला	 िरूर्ा!

पाणर्ात	 बुडलेली	 िाठी	 िािडी	 क्दसते	 हा	 प्रर्ोग	
िरून	 पहा.

	 आता	तुम्ही	किचाराल,	‘पण	मागचर्ाच	पाठात	
आपण	‘क्दसतं	तस	नसतं’	हा	धडा	कशिलो	ना?	बरोबर	
आहे.	आपलर्ा	अनुभिाला	जे	जे	रे्ते,	ते	असतेच	असे	
नाही.	 त्र्ाचप्रमाण	े ते	 असले	 तरी	आपलर्ाला	 ते	 जसे	
आहे	 असे	 िाटते	 तसे	 असेलच	 असे	 नाही	 हे	 आपण	
पाकहलेच	आहे.	

	 िमी	 प्रिाशात	 रंग	 िेगळेच	 क्दसतात.	 स्दगी	
असताना	 िास	 र्ेत	 नाहीत.	 र्ांसारखी	 खूप	 उ्दाहरणे	
र्ाबाबत	्देता	रे्ऊ	शितात.	त्र्ाचमुळे	इंकद्र्	संिे्दन	हे	
ज्ानाचे	साधन	 किंिा	प्रमाण	म्हणून	पूणमापण	े किशिसनीर्	
ठरत	नाही.	भौकति	जगाचे	ज्ान	इंकद्र्	संिे्दनांखेरीज	होऊ	
शित	नाही.	 त्र्ामुळे	 त्र्ासाठी	अपररहार्मापणे	 हे	साधन	
िापरािे	 लागते,	 मात	 सािधपणे.	 र्ामधून	 जी	 माकहती	
आपलर्ापर्यंत	 पोचते	 कतचा	 खरे-खोटेपणा	 इतर	
संिे्दनांचर्ा	 आधारे,	 इतर	 ज्ानसाधनांद्ारे	 तपासािा	
लागतो.	 त्र्ा	 माकहतीला	 कनःसंशर्पण	े खरे	 मानता	 रे्त	
नाही.	 पाणर्ात	अधगी	बुडलेली	िाठी	 िािडी	 ‘क्दसते’.	
पण	 मग	 ‘आठिते’	िकी	 ती	खरे	 म्हणजे	 िािडी	 नसते.	
सरळ	असूनही	ती	िािडी	क्दसते	र्ाचे	िारण	‘बुद्ीला’	
उमगलेल	ेअसते.	

४.४ ज्ञानप्रञाप्ीची प्रवक््ञा 

	 आपलर्ा	समोरचर्ा	िस्तू,	 त्र्ाचं	े गुणधममा	 िगैरे	
सगळे	 आपलर्ा	 ज्ानेंकद्र्ांचर्ा	 प्रत्र्र्ाला	 म्हणजे	
अनुभिाला	र्ेत	असले	तरी	त्र्ाचंी	ओळख	आपलर्ाला	
पटते,	 ती	 स्मृतीचर्ा	 आधारे.	 किमानाचर्ा	 उ्दाहरणात	
पाकहले	 त्र्ाप्रमाणे	 किमानाचा	 किकशष्ट	आिाज	ऐिून	हे	
आठिते	िकी	आपण	पूिगी	जेवहा	जेवहा	 किमान	 पाकहले,	
तेवहा	हा	आिाज	रे्त	होता.	 	र्ा	आठिणीचर्ा	आधारे	
त्र्ा	आिाजाचा	आपण	 किमानाचर्ा	आिकृतीशी	 संबंध	
जोडतो.	ती	आिकृती	डोळ्ांना	क्दसणर्ाची	अपेक्ा	िरतो.	
गकणत	कशिताना	आपण	पाढ	ेपाठ	िरतो	आकण	गुणािार,	

भागािार	 पटापट	िरणर्ासाठी	 त्र्ा	 पाठांतराचा	 उपर्ोग	
िरतो.	एखा्दा	धडा	समजणे	 कजतिे	आिशर्ि	असते,	
कततिेच	तो	लक्ात	ठेिणेही	 महत्त्िाच	ेअसते.	 नवर्ाने	
अनुभिाला	आलेली	 एखा्दी	 गोष्ट	 समजून	 घेणर्ासाठी	
आधी	 ती	आपलर्ा	 पूिामानुभिाशी	 ताडून	 पाकहली	जाते.	
कतचर्ाशी	 जुळणारे	 िाहीच	 आपलर्ा	 स्मृकतिोशात	
आढळले	नाही,	तर	आपण	गोंधळून	जातो.	रोडकर्ात,	
ज्ानप्रकक्रर्ेत	स्मृती	एि	महत्त्िाचे	साधन	म्हणून	िापरली	
जाते.	 इरे	 स्मतृी	 हा	 शब्द	 स्मरण	 अरिा	आठिण	 र्ा	
अरामाने	िापरला	आहे.	पण	स्मतृीलाही	पूणमापणे	किशिसनीर्	
मानता	र्ेत	नाही.	आठिण	अनिे	िेळा	आपलर्ाला	्दगा	
्ेदते.	झालेलर्ा	गोष्टी	आपण	िधी-िधी	पूणमा	 किसरतो.	
िाही	िेळा	त्र्ा	जशाचर्ा	तशा	आठित	नाहीत.	आपलर्ा	
लक्ात	ठेिणर्ाचर्ा	प्रकक्रर्ेिर	अनेि	शारीररि,	मानकसि	
घटि	 पररणाम	 िरतात.	 अकप्रर्	 घटना	 किसरणर्ािडे	
आपला	 िल	 असतो.	 िलपनाशकतीचा	 प्रभाि	
स्मरणशकतीिर	पडला,	तर	जे	घडले	नाही	तेही	‘आठिते’	
(अस	ेिाटते).	 म्हणूनच	स्मतृी	प्रमाण	खातीशीर	मानता	
र्ेत	नाही.

चला	 कलहूर्ा!

	 शब्दप्रमाण	 ि	 स्मृतीचर्ा	 मर्ामा्दा	 कलहा.

	 प्रिाशकिरण	एिा	माधर्मातून	्दुसऱर्ा	माधर्मात	
जाताना	त्र्ाचा	मागमा	ब्दलतो	हे	ज्ान	आपलर्ाला	आपलर्ा	
कशक्िांिडून,	 िाचनात	आलेलर्ा	 पुस्तिांिरून	 कििंा	
आंतरजालािरून	कमळालेलर्ा	माकहतीिरून	होते.	म्हणून	
पाणर्ात	अधगी	बुडलेली	िाठी	िािडी	क्दसली	तरी	नसते	
ह	े ज्ान	 आपलर्ाला	 होते.	 खरे	 तर	 र्ामागचे	 पुरेसे	
सैद्ालनति	 ज्ानही	 आपलर्ाजिळ	 नसते.	 त्र्ासंबंधी	
िाहीही	प्रर्ोग	आपण	स्ितः	िेलेले	नसतात.	पण	हे	तथर्	
सांगणारे	िैज्ाकनि,	ते	कशििणारे	कशक्ि	र्ांचर्ा	शब्दांिर	
आपला	 किशिास	 असतो.	 त्र्ाचंा	 त्र्ा	 किषर्ातला	
अकधिार	 आपलर्ाला	 मानर्	 असतो.	 एखाद्ा	
किषर्ातलर्ा	तज्ज्ािडून	त्र्ा	किषर्ाचे	ज्ान	कमळिताना	
आपण	शब्दप्रमाणाचा	उपर्ोग	िरत	असतो.	

	 आपलर्ा	ज्ानातला	मोठा	भाग	शब्द	प्रमाणामधून	
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कमळिलेलर्ा	ज्ानाचा	असतो.	मनुष्र्	जातीने	आतापर्यंत	
ज्ानाचे	 प्रचंड	 मोठे	 भांडार	 कनमामाण	 िेलेल	े आहे.	 ते	
संपूणमापणे	 िुठलर्ाही	 एिा	 वर्कतीचर्ा	आिाकर्ात	 र्ेणे	
शकर्च	 नसते.	 त्र्ामुळे	 प्रत्र्ेिालाच	 तज्ज्,	 ज्ानी	
वर्कतटींिर,	मानर्ताप्राप्त	ग्ंरािंर	किशिास	ठेिािा	लागतो.	
मात	 हा	 किशिास	आपण	 िुणािर,	 िशािर,	 िुठपर्यंत	
ठेितो	 आहोत	 र्ाबाबत	 खूप	 सािधकगरी	 बाळगणर्ाची	
गरज	असते.	चुिकीचर्ा,	अज्ानी	 किंिा	तज्ज्	नसलेलर्ा	
वर्कतीिर	किंिा	चुिकीची	माकहती	पुरिणाऱर्ा	साधनािंर	
किशिास	 ठेिला	 तर	 आपली	 क्दशाभूल	 होणर्ाची	 खूप	
मोठी	शकर्ता	असते.	ज्र्ाचर्ािर	किशिास	ठेिार्चा,	त्र्ा	
साधनाला	बुद्ी,	ति्क	र्ांचर्ा	म्दतीन	ेकनरखून,	पारखून	
घर्ािे	लागते,	हे	िार्म	लक्ात	ठिेार्ला	हिे.	

	 कचकित्सि	किचार	हा	तत्त्िज्ानाचा	गाभा	आहे.	
िुठलर्ाही	समजुतीची,	मताची	कचकित्सा	न	िरता	कतचा	
स्िीिार	िरता	िामा	 नर्े	 ही	 र्ा	 किषर्ाची	महत्त्िाची	
कशििण	आहे.	आपलर्ापैिकी	 प्रत्र्ेिाला	बुद्ी	आहे.	
ज्ान	 कमळिताना,	 सत्र्	 शोधताना	 र्ा	 बुद्ीचा	 र्ोगर्	
िापर	िरण	ेही	आपली	जबाब्दारी	आहे.	

	 बुद्ी	 किंिा	 प्रज्ा	 हे	 ज्ानाचे	 एि	 अत्र्ंत	
महत्त्िपूणमा	 साधन	आहे.	आपण	आधी	 पाकहलर्ाप्रमाण	े
सटु्या-सुट्या	माकहतीचा	नुसता	साठा	म्हणज	ेज्ान	नवह.े	
माती,	्दगड,	किटा,	लोखंडी	सळर्ा,	कसमेंट	र्ांच	ेजिळ-
जिळ	साठिलेल	े ढीग	 म्हणज	े इमारत	असते	 िा?	 र्ा	
सगळ्ा	घटिांची	वर्िकस्रत	रचना	िेलर्ाकशिार्	इमारत	
तर्ार	होत	नाही.	इंकद्र्	संिे्दने,	स्मृती,	शब्द	ही	सगळी	
ज्ानसाधने	 आपलर्ाला	 ज्ानकनकममातीसाठी	 आिशर्ि	
घटि	 पुरित	 असतात.	 पण	 त्र्ाचंी	 बांधणी	 िरणर्ाचे	
िाम	 बुद्ी	 िरते.	 बुद्ीचे	 एि	 अकतशर्	 महत्त्िाचे	
िार्मा	आपलर्ािडे	 िेगिेगळ्ा	मागायंनी	जमा	झालेलर्ा	
तथर्ांचे	स्िरूप	आकण	त्र्ाचंे	एिमेिांशी	असलेल	ेसंबंध	
समजून	 घेणर्ाच	े असते.	 आिाशात	 िाळ	े ढग	 ्दाटून	
र्ेतात.	 जरा	 िेळाने	 पािसाचर्ा	 धारा	 रे्तात.	 त्र्ानंतर	
रस्त्र्ांिर	पाणी	िाहू	लागते,	हिा	रंड	होते.	र्ा	सगळ्ा	
घटनांचा	परस्परसंबंध	आपलर्ाला	सांगणर्ाच	ेिाम	बुद्ी	
िरते.	 पािसाचर्ा	 रंड	 कशडिावर्ाने	 तापलेली	 माती	

कनिते	 आकण	 कतचर्ािर	 रासार्कनि	 प्रकक्रर्ा	 होऊन	
पसरणाऱर्ा	 मृदं्धाने	 आपण	 आनकं्दत	 होतो	 र्ातला	
िार्मािारण	 संबंध	आपलर्ाला	 िळतो,	 तो	 िुठलर्ाही	
एिा	किंिा	अनिे	ज्ानेंक्दर्ांमुळे	नवह,े	तर	बुद्ीमुळेच!	
र्ा	 आिलनाचर्ा	 आधारेच	 बुद्ी	 एखाद्ा	 किकशष्ट	
घटनेनंतर	्दुसरी	िोणती	घटना	घडू	शिेल	र्ांचा	अ्ंदाज	
ितमािू	 शिते.	 बुद्ीची	 ही	 िौशलर्े	 साक्ात	 जीिनात	
जशी	खूप	मोलाची	असतात,	तशीच	किचारांचर्ा	आकण	
ज्ानाचर्ा	 क्ेतातही.	 किज्ान	 आकण	 ततंज्ान	 र्ांमधर्ेही	
त्र्ांचे	महत्ि	अननर्साधारण	असते.

	 बुद्ीच	े के्त	 अििाश	 आकण	 िाळात	
असणाऱर्ा	 भौकति	 िस्तू	 आकण	 घटना	 र्ांचर्ापुरतेच	
मर्ामाक्दत	नाही.	कतचर्ा	आिाकर्ात	अमतूमा	तत्िे,	मूलर्े,	
कनर्म	हेही	र्ेतात.	 किकशष्ट	माणसांच	ेज्ान	आपलर्ाला	
ज्ानेंकद्र्े	 ्ेदतात,	 पण	 त्र्ा	 सगळ्ांमधर्े	 असलेले	
‘सारतत्त्ि’	म्हणजे	‘मनुष्र्त्ि’	बुद्ीला	समजते.	अनिे	
कमत-मैकतणी	जोडताना	‘मैती’	ही	‘संिलपना’	बुद्ीला	
अकधिाकधि	 स्पष्ट	 वहार्ला	 लागते.	 िर्ान	े मोठ	े होत	
जाताना	 ‘नेमकेच	 र्ेतो	 मग	 पािसाळा’	 हा	 ॠतूचक्राचा	
‘कनर्म’	 लक्ात	 र्ेतो.	 आजारी	 पडले	 िकी,	 आरोगर्ाचे	
‘मोल’	समजते.	क्दलेला	शब्द	पाळणे	हे	एि	महत्त्िाचे	
‘मूलर्’	आहे	हे	िळते.

	 र्ा	 सगळ्ांखेरीज	 तत्त्िज्ानासाठी	 कनष्िषमा	
िाढणे,	अनुमान	िरणे,	रु्ककतिा्द	िरणे,	समरमान	िरणे,	
कचकित्सा	िरणे	 ही	बुद्ीची	िार्वे	मधर्ितगी	असतात.	
र्ाला	आपण	 ‘ति्कबुद्ी’	 म्हणून	ओळखतो.	आपलर्ा	
समोर	असलेलर्ा	तथर्ांची,	माकहतीची	ति्कसंगत	मांडणी	
िरून	त्र्ामधून	िार्	कनष्पन्न	होत	ेत	ेशोधणे	हे	कतचे	िार्मा	
असते.	 सामानर्ीिरण	 हेही	 बुध्दीचे	 महत्त्िाचे	 िार्मा	
आहे.	 किकशष्ट	 प्रिारचर्ा	 अनिे	 घटनांचर्ा	 आधारे	
त्र्ातील	 सामानर्	 तत्त्ि/कनर्म	 बुद्ी	 शोधते.	
उ्दाहरणारमा,	धातूचर्ा	अनिे	िस्तूचंे	तापमान	िाढले	िकी	
त्र्ांचे	आिारमानही	िाढते.	र्ा	कनरीक्णािरून	‘सिमा	धातू	
उष्णतेन	े प्रसरण	 पाितात’	 असे	 सामानर्ीिरण	 बुद्ी	
िरते.	त्र्ाचबरोबर	सामानर्	कनर्म	किकशष्ट	घटनेला	लागू	
िरणे	ह	ेिार्माही	बुद्ी	िरते.	ति्कशास्त	ही	तत्त्िज्ानाची	
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एि	फार	महत्त्िाची	शाखा	आहे.	कतचा	ज्ानमीमांसा	र्ा	
शाखेशी	अकतशर्	जिळचा	संबंध	आहे.	माकहतीचे	ज्ानात	
रूपांतर	 होताना	 िुठलर्ाही	 प्रिारची	 किसंगती	 कनमामाण	
होऊन	 चालत	 नाही.	 एखाद्ा	 मताचर्ा	 समरमानासाठी	
किंिा	 ते	 नािारणर्ासाठी	 र्ोगर्	 प्रिार	े र्ुककतिा्द	िरािे	
लागतात.	ताकि्किदृष्ट्या	र्ोगर्	रु्ककतिा्द	िोणते,	किचार	
िरताना,	 र्ुककतिा्द	 मांडताना	 िोणत्र्ा	 ताकि्कि	 चुिा	
होऊ	शितात	र्ाच	ेमागमा्दशमान	ति्कशास्त	िरते.	साहकजिच	
ज्ानाचर्ा	 िुठलर्ाही	 क्ेतासाठी	 ति्कशास्ताच	े ज्ान	
अत्र्ािशर्ि	असते.	ति्कशास्त,	गकणत,	भूकमती	र्ांमधील	
अमतूमा	 सिंलपना,	 तत्त्िे,	 कनर्म	 र्ांच	े ज्ान	 होणर्ासाठी	
बुध्दीच	उपर्ोगात	आणािी	लागते.	

	 इरे	हे	लक्ात	ठिेार्ला	हिे	िकी,	बुद्ी	म्हणजे	
िाही	 िेळा	 अंतःप्रज्ा	 र्ा	 नािान	े ओळखले	 जाणारे	
ज्ानसाधन	नाही.	जेवहा	िुठलर्ाही	िारणाकशिार्	एखा्दी	
गोष्ट	घडणार	किंिा	अमुि	एखा्दी	िस्तू	अशी	असणार	
अस	े आपलर्ाला	 खूप	 ठामपणे	 िाटते,	 तेवहा	 आपण	
म्हणतो,	 मला	 ‘आतून’	 ह	ेिळले	 होते.	 एखा्दी	 मतैीण	
अचानि	भेटते	आकण	आपण	म्हणतो,	‘मला	माकहतीच	
होते	 तू	 भेटणार	 म्हणून’!	 कतने	 किचारले	 ‘िसे’?	 तर	
आपलर्ािडे	 पटेल	 असे	 उत्तर	 नसते.	 िधी	 िधी	
प्रिासाला	 जार्चे	 ठरलेले	 असताना	आपला	 ‘आतला	
आिाज’	 सांगतो,	 ‘निो	 जार्ला’.	 आपण	 जात	 नाही	
आकण	एखाद्ा	अपघातातून	िाचतो.	आपलर्ाला	िाटते	
ज्ान	्ेदणारी	‘अंतःप्रज्ा’	आपलर्ािडे	आहे	असे	समजणे	
आकण	त्र्ा	तरािकरत	‘आतलर्ा	आिाजािर’	किसंबणे	
धोिा्दार्ि	असते.	िधी-िधी	ह	ेअं्दाज	बरोबर	ठरले	
तरी	ते	नेहमी	बरोबर	ठरतातच	असे	नाही.	ते	िधी	बरोबर,	

िधी	चूि	असतील	र्ाबद्दल	िाही	आडाखे	बांधता	र्ेत	
नाहीत.	
	 ्दुसरा	 महत्त्िाचा	 मुद्दा	 म्हणजे	 ‘अंतःप्रज्ा’	
किंिा	‘आतला	आिाज’	वर्कती-वर्ककतगकणि	ब्दलत	
असतात.	सहाकजिच	त्र्ामधून	आपलर्ाला	जे	समजते	ते	
वर्ककतकनष्ठ	असते.	िस्तुकनष्ठता	हा	ज्ानाचा	आिशर्ि	
गुणधममा	आहे	हे	आपण	पाकहलेच	आहे.	किशिास,	gमOyVr 
किंिा	 मते	 िैर्ककति,	 वर्ककतकनष्ठ	असू	शितात,	 पण	
ज्ान	मात	िस्तुकनष्ठच	असािे	लागते.	त्र्ाच ेबुध्दीकनष्ठ	
समरमान	िरता	 र्ािे	 लागते.	 र्ा	िसोटीला	अंतःप्रज्ेला	
जाणिणारी	 तथर्े	 उतरत	 नाहीत.	 त्र्ामुळे	 अंतःप्रज्ेला	
ज्ानसाधन	किंिा	प्रमाण	मानता	र्ेत	नाही.
	 बुद्ीच	ेमहत्त्ि	ज्ानप्राप्तीपुरते	मर्ामाक्दत	नाही.	
कमळिलेलर्ा	 ज्ानाचा	 उपर्ोग	 प्रत्र्क्	 जगणर्ात	 िसा	
िरार्चा	 र्ाच	े कनणमार्ही	 बुद्ीचर्ा	 आधारे	 घर्ािे	
लागतात.	ज्ानासाठी	ज्ान	 कमळिणर्ाची	धडपड	आपण	
िाही	 िेळा	िरत	असलो,	 तरी	 बहुसंखर्	िेळा	आपले	
जीिन	 आणखी-आणखी	 सुधारणर्ासाठी,	 सिामारामाने	
अकधि	 चांगले	 िरणर्ासाठी	आपण	 ज्ान	 कमळिार्ला	
धडपडत	 असतो.	 जगाबद्दलचे	 आकण	 स्ितःबद्दलचे	
ज्ान	तुटपुंजे	असले,	तर	त्र्ािर	आधाररत	िकृती	अर्शस्िी	
ठरतात.

	 चांगले	 जगणर्ासाठी	 ज्ान,	 त्र्ािर	 आधाररत	
िौशलर्े	र्ांची	आिशर्िता	असते.	ही	िौशलर्े	अन्न	
कशजिणर्ापासून	 संगणि	 िापरता	 रे्णर्ापर्यंत	 अनिे	
प्रिारची	 असू	 शितात.	 ती	 शारीररि,	 भािकनि,	
बौलद्ि	अशा	 िेगिेगळ्ा	 प्रिारची	 असतात.	 र्ा	

िौशलर्ांचे	औपचाररि	आकण	अनौपचाररि	 कशक्ण	
आपलर्ाला	 कमळत	 असते.	 ही	 िौशलर्े	 िापरून	
आपण	्दैनकं्दन	जीिनात	अनिे	गोष्टी	िरत	असतो.	
मात	 एखा्दी	 िकृती	 िुशलतेने	 िरता	 रे्ण	े म्हणजे	
त्र्ासंबंधीचे	ज्ान	असणे	अस	ेनवहे.	आपण	पोहार्ला	

'Knowing how'  and 'knowing that' 
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किधान	 -	Proposition 
र्ुककतिा्द	-	Argument
कसद्ानत	-Theory
बुद्ी	-	Reason
िगगीिरण	-	Classification
स्ोत	-	Source
आंतरजाल	-	Internet
समजूत	/	धारणा	-	Belief
ज्ानसाधने	-		Sources of Knowledge
ज्ानेंकद्र्	-	Sense organs
इंकद्र्	संिे्दन	-	Sense perception

शब्दप्रमाण	- Testimony
कचकित्सि	किचार	-	Critical thinking 
िार्मािारण	संबंध	-	Cause-effect relationship
अििाश	-	Space
िाळ	-	Time
ति्कबुद्ी	-	Logical reasoning 
अंतःप्रज्ा	-	Intuition
र्ंतकिद्ा	-	Mechanics
ति्कसंगत	-	Consistent 
ताकि्कि	चुिा	-	Fallacy
अनुमान	-	Inference

चला	 बाेलूर्ा!

 knowing	 how	 /	 knowing	 that	 ची	
िगेिेगळी	 उ्दाहरण	े ्ेदऊन	 त्र्ा	 ्दोनहटींतील	फरिाचंी	
चचामा	 िरा.

 

	 चांगले	जीिन	 नकिकी	िशाला	 म्हणार्चे	 र्ाचा	
कनणमार्ही	 बुद्ीलाच	 घर्ािा	 लागतो.	 चांगले	 जीिन	
म्हणजे	र्शस्िी	जीिन?	िा	सुखी	जीिन?	स्ितःसाठी	
चांगले	िकी	सिायंसाठी	चांगले?	चांगले	जीिन	जगणर्ाचा		
र्ोगर्	मागमा	िोणता?	पुनहा	‘चांगलेच’	प्रशन	कनमामाण	झाले	
ना?	त्र्ांचा	किचार	आता	पुढचर्ा	पाठात	िरूर्ा.

शब्दसूची

कशितो	 तेवहा	 पाणर्ात	 न	 बुडता	 तरंगणर्ाचे,	 पुढे	
जाणर्ाचे	िौशलर्	कमळितो.	पण	त्र्ामागचर्ा	भौकति	
किज्ानाचे	 कििंा	 शरीरकिज्ानाचे	 ज्ान	 आपलर्ाला	
नसते.	आपली	्दुचािकी	्ुदरुस्त	िरणारा	तंतज्	कित्र्ेि्दा	
र्ंतकिज्ानाचे	 ज्ान	 नसूनही	 अनुभिाचर्ा	 जोरािर	
िुशलतेने	 ्ुदचािकीतील	 कबघाड	 ्दुरुस्त	 िरू	 शितो.	
‘एखा्दी	गोष्ट	िशी	िरता	र्ेते’	र्ाच	ेजे	‘ज्ान’	आपण	
कमळितो	ते	र्ा	पाठात	आपण	‘ज्ान’	ही	जी	सिंलपना	
अभर्ासतो	आहोत,	 त्र्ापेक्ा	िेगळ	ेआहे,	ह	ेतुमचर्ा	
लक्ात	 आलेच	 असेल	 ना?	 िौशलर्ासंबंधीचर्ा	
ज्ानाला	 इंकगलशमधर्े	 'Knowing	 how'	असे	 म्हटले	
जाते.	उ्दाहरणारमा,	 'I	know	how	to	use	google'.	

मराठीत	 मात	 आपण	 ‘गुगलचा	 उपर्ोग	 मला	 िरता	
र्ेतो’	 असे	 शब्दप्रर्ोग	 िरतो.	 तत्त्िज्ान,	 किशेषतः	
ज्ानमीमांसा	 ज्र्ा	 ज्ानाचा	 अभर्ास	 िरते	 त्र्ाला	
इंग्जीमधर्े	 'knowing	 that'	 असे	 म्हणतात.	
उ्दाहरणारमा,	'I	know	that	all	metals	expand	when		
heated'.	 मराठीत	आपण	 	 ‘मला	 माहीत	आहे	िकी,	
किंिा	 मला	 र्ाचे	 ज्ान	आह	े िकी,	 उष्णतेन	े सिमा	 धातू	
प्रसरण	 पाितात’	 असे	 म्हणतो.	 र्ा	 प्रिारचे	 ज्ान	
किधानात्मि	असते.	त्र्ाचा	सं्दभमा	किधानाशी	असतो,	
तर	पकहलर्ा	प्रिारचे	 (knowing	how)	ज्ान	िकृतीशी	
संबंकधत	असते.
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उपक्म
	 	 ३	 ते	 ६	 िषवे	 र्ा	 िर्ोगटांतील	 मुलांचर्ा	
ज्ानप्राप्तीचर्ा	 प्रकक्रर्ेचे	 कनरीक्ण	 िरा	 ि	 र्ा	
िर्ोगटांतील	 मुले-मुली	 िोणिोणत्र्ा	
ज्ानसाधनांचर्ा	 आधारे	 ज्ान	 कमळितात	 त्र्ाची	
नों्द	 िरा.

प्र.१  पुढील विधञाने सत्् की असत्् हे सकञारि सञांगञा. 

	 (अ)	 जे्र्	 म्हणज	े ज्र्ाला	 ज्ान	 होते	 ती	 वर्क्ी	 होर्.

	 (ब)		 इकंद्र्ाद्ारे	 कमळणारे	 सिमा	 ज्ान	 सत्र्	 असते.

	 (ि)	 शब्दप्रामाणर्ात	 किशिासाहमाता	 महत्िाची	 नसते.

	 (ड)		 चागंल	ेजगणर्ासाठी	ज्ान	ि	िौशलर्ाची	आिशर्िता	
नाही.	

 प्र.२  फरक सपष्ट करञा.
	 (अ)	 साक्ात	 ज्ान	 आकण	 असाक्ात	 ज्ान
	 (ब)		 माकहती	 आकण	 ज्ान
	 (ि)	 मत	 आकण	 ज्ान
	 (ड)		 ज्ान	 आकण	 शहाणपण

प्र.३  पुढील प्रशनञांची २० ते २५ शब्दञातं उत्तरे वलहञा.
	 (अ)	 	 ज्ान	 प्रकक्रर्ेचे	 घटि	 िोणते?
	 (ब)	 	 शब्दप्रमाण	 म्हणज	े िार्?
	 (ि)	 	 स्मृतीचा	 उपर्ोग	 ज्ानप्राप्तीसाठी	 िसा	 होतो	 र्ाची	

उ्दाहरण	े द्ा.
	 (ड)	 ज्ानेंकद्र्	 म्हणजे	 िार्?

***

	 (इ)	 अांतररि	 संिे्दना	 म्हणजे	 िार्?

प्र.४  खञालील विधञानञांचे उदञाहरिञासवहत सपष्टीकरि 
करञा.

	 (अ)	 ज्ान	 म्हणजे	 िेिळ	 माकहती	 नवह.े
	 (ब)	 इंकद्र्	 संिे्दन	 हे	 ज्ानसाधन	 सािधपणे	 िापरािे	 लागते.

प्र.५  ज्ञानञाच्ञा सञाधनञांची सविसतर चचञा्म करञा.

प्र.६  संिञाद
	 (अ)	 चांगले	 जीिन	 जगणर्ासाठी	 ज्ान	 ि	 िौशलर्	 र्ांची	

आिशर्िता.

सिञाध्ञा्
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 ५. सिञातंत्् आवि नीवतवन्म   

	 तुम्हांला	सगळ्ात	जास्त	 राग	िशाचा	र्ेतो?	
सारखे	िोणी	 ना	िोणी	 तुम्हाला	 हे	 िर	 किंिा	 ते	 िरू	
निोस	अस	ेसांगते	आकण	िसे	िागािे,	बोलािे	र्ाबद्दल	
तमु्हांला	 ‘उप्देशाचे	 डोस’	 पाजत	े त्र्ाचा	 तुम्हांला	 फार	
राग	र्ेतो.	हो	ना?	सगळ्ांना	ओरडून	सांगािेसे	िाटते	
‘मी	लहान	नाही	आता,		माझे	मला	ठरिू	 ्ेद	मला	िार्	
िरार्चे	आहे	ते!	मला	नाही	आिडत	तुमचे	कनर्म	आकण	
बंधने,	मला	स्िातंत्र्	हिे	आहे,	मनासारखे	िागणर्ाचे,	
हिे	 ते	 िरणर्ाचे!’	 बरोबर	 ना?	 पण	असे	 स्िातंत्र्	 तर	
िाही	तुम्हाला	 कमळत	नाही.	तुम्हालाच	िार्,	लहान-
मोठ्ा	िुठलर्ाच	वर्कतीला	पूणमापण	ेआपलर्ा	मनासारखे	
िागणर्ाचे	र्ाप्रिारचे	स्िातंत्र्	कमळत	नाही.

	 समाजात	 रहाताना	 प्रत्र्ेि	 वर्कतीला	िाही	 ना	
िाही	 बंधने	 स्िीिारािीच	 लागतात.	 मग	 र्ाचा	 अरमा	
असा	 तर	 नाही,	िकी	 ज्र्ाला	बंधन	े निोत	 स्िातंत्र्	 हिे	
आहे,	अशा	 वर्कतीने	 समाजात	 राहूच	 नर्े?	 कजरे	 इतर	
माणसांशी	संपि्क-संबंध	र्ेणारच	नाही	अशा	जागी	जाऊन	
राकहले	तर?	कमळेल	मग	स्िातंत्र्?	पहा	 किचार	िरून.	
असा	प्रर्ोगच	िरून	बघता	रे्ईल	िा?	असा	खराखुरा	
प्रर्ोग	िरण	ेअिघडच	आहे.	

	 पण	 तुम्ही	 तत्त्िज्ानाचे	 किद्ारगी	 आहात.	
किज्ानाचर्ा	 किद्ाथर्ायंसारखे	खऱर्ाखुऱर्ा	प्रर्ोगशाळेत	
तर	तुम्ही	प्रर्ोग	नाही	िरू	शित.	पण	आपली	्छोटीशी	
प्रर्ोगशाळा	तर	आपलर्ाला	२४	X	७	उपलबध	असते	
ना?	किसरलात?	आपला	में्दू	हीच	आपली	प्रर्ोगशाळा	
आहे.	इरे	िैचाररि	प्रर्ोग	आपण	नकिकीच	िरू	शितो.

	 िलपना	िरा.	समुद्ात	प्रिास	िरताना	िा्दळात	
जहाजाची	 तोडमोड	झालर्ािर	 एि	खलाशी	 जीिरक्ि	
होडीत	बसून	आपला	जीि	िाचितो.	

एकञा एकञाकी बेटञािर

चलञा करू्ञा!

	 रॉकबनसन	 क्रुसोची	 आकण	 टारझनची	 गोष्ट	
कमळिा	ि	त्र्ािर	चचामा	िरा.

	 समुद्ाचर्ा	लाटा	 त्र्ाला	 एिा	 एिािकी,	 कनजमान	
बेटािर	नेऊन	पोचितात.	त्र्ा	अखखर्ा	बेटािर	तो	एिच	
माणूस	असतो.	कतरे	त्र्ाला	रागिार्ला,	सलले	द्ार्ला,	
कशििार्ला	िोणीच	नसते.	तो	स्ितंत	असतो.	स्ितःच	
स्ितःचे	कनणमार्	घर्ार्ला.	त्र्ाचर्ा	सभोिारचर्ा	सजीि-
कनजगीि	सृष्टीचा	त्र्ाला	जगणर्ासाठी,	सुखात	राहणर्ासाठी	
उपर्ोग	िरून	घर्ार्चा	असतो.	 त्र्ा	सृष्टीतलर्ा	गोष्टी	
िापरून	तो	तहान-भिू	भागितो.	सुरकक्त	कनिारा	तर्ार	
िरतो	आकण	स्ितंत	आर्ुष्र्	जगतो.	तुम्हाला	आिडेल	
असे	आर्ुष्र्	जगार्ला?	ि्दाकचत	नाही	आिडणार.	ज्र्ा	
जगात	आपले	 जिळचे	 िोणीच	लोि	 नाहीत,	 एिढेच	

५.१ नीवतमीमञांसेचञा अभ्ञासविष्
५.२ ककृतीचे प्रकञार
५.३ नीवतवन्मञांची आिश्कतञा
५.४ मूल््संकल्पनञा आवि मूल््ञाचंे प्रकञार

प्रसतञािनञा
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काय जयाचयाशी आपण बोलू शकू, सुख-दुःख वाटू 
शकू असे कोणीच नसेल, ते जग कसे आवडेल 
आपलयाला? नाही का? चला तर मग आपलया प्रयोगात 
काही घटकांची भर घालू या.

चला पाहूया!
 अपघातानतंर/परग्रहावरील जीवाचंया हललयानतंर 
जगणारे (survivers) यांवरील ससनेमे पहा. 
उदाहरणार्थ ‘कास्ट अवे’, ‘जंगल बुक’, ‘लाईफ 
ऑफ पाय’ इतयादी. 

 समजा तया बेटावर सफरताना तयाला पसहलयांदाच 
आणखी एखादी वयकती सामोरी आली तर? काय वाटेल 
तयाला? आनंद, भीती, संशय, असुरसषितता? कदासचत 
सगळेच. पण एक गोष्ट नकककी, इरून पुढे बेटावर 
वावरताना, आपलयाखेरीज इरे कुणी आहे याची जाणीव 
तयाला ठेवावी लागेल. तया वयकतीची सोबत, सार, 
संगत समळाली, तर आपलया प्रयोगकरेचया नायकाचे, 
खलाशाचे आयुष्य असिक चांगले जाईल.पण तयासाठी 
तयाला तडजोड करावी लागेल, स्वतःचया वागणयावर 
काही बिंने घालून घयावी लागतील. तसे केले नाही, तर 
तयांचयामधय े संघर्थ होईल आसण तयाचे पररणाम तया 
दोघांसाठीही चांगले नसतील. हा संघर्थ टाळणयासाठी, 
एकमेकांचया सोबतीने चांगले जगणयासाठी बेटावर जे 
काही आहे, ते तया दोघांना वाटून घयावे लागेल. कामांची 
वाटणी करावी लागेल आसण हे सगळे करणयासाठी सनयम 
तयार करावे लागतील ........... आले ना लषिात?

चला करूया!

 सनज्थन बेटावर भेटलेलया दोघांचा संवाद 
नाट्यरूपाने सादर करा.

 आपण जे काही वागत-बोलत असतो, जया 
कृती करता असतो, तयांचे काही ना काही पररणाम 
आपलया आसपासचया, आपलयाशी प्रतयषि सकंवा 
अप्रतयषिररतया संबंसित असलेलया अनेकांवर होत 
असतात. तयाचंया वागणयाचे पररणाम आपलयावर होत 
असतात. हे माहीत असलयामुळेच आपलया दैनसंदन 

जीवनातही काय करावे? कसे करावे? नकककी कसे 
वागावे? यासंबिंीचे अनेक प्रशन आपलयाला पडत 
असतात. किीतरी तुमचया एखाद्ा मैसरिणीला तासाला 
येणे शकय नसते, पण ती तुमहाला सतची हजेरी लावायला 
सांगते. सतचे ऐकले पासहजे ककी नाही? कुठलयाही 
उतसवात, समारंभात तुमचया गललीत खूप मोठ्ा 
आवाजात गाणी लावली जातात, गोंगाट केला जातो, ते 
तुमहांला आवडत नाही, पटत नाही. तयामुळे आजारी 
वयकती, वृद्ध माणसे, लहान मुले यांना फार रिास होतो, 
हे तुमहांला मासहती आहे. अशा वेळी तुमही काय करायला 
हवे? किीतरी समरिाकडे अभयासाला जातो असे सांगून 
भटकायला गेले तर काय सबघडते? असे अनेक प्रशन 
तुमहालाही पडतात ना? या प्रशनांची उततरे कशी 
शोिायची? सापडलेली उततरे बरोबर आहेत ककी चूक हे 
कशाचया आिारे ठरवायचे? या सगळ्ाबद्दलचे 
माग्थदश्थन आपलयाला तततवज्ानाचया नीसतमीमांसा या 
शाखेत समळते. तुमही महणाल, हे तर आमहाला सततच 
सासंगतले जाते. किी पालक, किी सशषिक, किी 
नातयातले सकंवा ओळखीतले वसडलिारे, सगळेच तर 
आमहाला सतत उपदेश करत असतात. काही पुस्तकांमधये 
वाचलेलया गोष्टींचया शेवटीसुद्धा ‘तातपय्थ’ या 
शीर्थकाखाली एक नसैतक िडा असतोच ककी! 

चला बोलूया!

 काही बोिकरांची ‘तातपय्थ’ सविाने घेऊन 
तयावर गटचचा्थ करा.

 तयालाच आमही कंटाळलो आहोत. तयात 
आणखी नीसतमीमांसेची भर कशाला? तुमची शंका 
अगदी रास्त आहे. पण नीसतमीमांसा उपदेश करतच 
नाही. काय करावे, काय करू नये याबद्दलचया सनयमाची 
एखादी भलीमोठी जरंिीही नीसतमीमांसा देत नाही. पण 
काय करावे आसण ते का करावे याचे सनण्थय घयायला 
नीसतमीमांसा आपलयाला मदत करते. चांगले काय, 
वाईट काय, योग्य काय, अयोग्य काय, नयायय काय, 
अनयायय काय याचा सवचार करताना कुठले घटक लषिात 
घयायला हवेत, तयांचयामिले नाते कसे समजून घयायला 
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हिे	 र्ाची	 मीमांसा	 म्हणज	े कििेचन	 तत्त्िज्ानाचर्ा	 र्ा	
शाखेत	िेले	जाते.

५.१ नीवतमीमञांसेचञा अभ्ञासविष्

	 नीकतमीमांसेचा	 अभर्ासकिषर्	आहे,	 माणसाच	े
ितमान	 आकण	 त्र्ाचे	 नैकति	 मूलर्!	 मानसशास्तसुद्ा	
मानिी	 ितमानाचाच	 अभर्ास	 िरते.	 पण	 र्ा	 ्दोन	
ज्ानशाखांचर्ा	 दृकष्टिोनात	 फरि	 आहे.	 मानसशास्त	
माणसाच	ेितमान	िसे	आहे,	र्ाचे	िणमान	िरते,	ते	तसे	िा	
आहे	 र्ाचे	 स्पष्टीिरणही	 िरते.	 त्र्ासाठी	 मानसशास्त	
अनुभिािर	आधाररत	िैज्ाकनि	पद्तटींचा	उपर्ोग	िरते.	
नीकतमीमांसेला	माणसाच	ेितमान	िसे	असािे,	िसे	असले	
पाकहजे	 र्ा	 प्रशनात	 रस	असतो.	 मानसशास्तात	 तथर्ांना	
महत्त्ि	असते,	तर	नीकतमीमांसेत	मूलर्ांना.	नीकतमीमांसेत	
िकृतटींचे,	 आचरणाचे	 नैकति	 दृकष्टिोनातून	 मूलर्मापन	
िेले	 जाते.	 त्र्ासाठी	 ज	े कनर्म,	 तत्त्ि,े	 मूलर्े	 र्ांचा	
उपर्ोग	िेला	जातो,	त्र्ांची	साधि-बाधि	चचामा	िेली	
जाते.	 नीकतशास्तीर्	 कसद्ानत	 मांडले	 जातात.	 र्ा	
सगळ्ा	 अभर्ासामधून	 िैर्ककति	 आकण	 सामाकजि	
पातळीिरचर्ा	 चांगलर्ा	 जीिनाबद्दलचर्ा	 आपलर्ा	
िलपना	स्पष्ट	होत	जातात.	 त्र्ा	प्रिारचर्ा	जीिनाचर्ा	
प्राप्तीसाठी	आपली	पािले	पडार्ला	लागतात.	जीिनाची	
बरी-िाईट	 जडण-घडण	 माणसांचर्ा	 िकृतटींमधूनच	 तर	
होत	असते.

चलञा करू्ञा!

	 नीकतमीमांसेच	ेिार्मा	 र्ािर	 concept/mind	
map	 तर्ार	 िरा.

५.२ ककृतींचे प्रकञार

	 पण	 माणसाची	 िकृती	 म्हणज	े नकिकी	 िार्?	
आपण	जे	जे	‘िरतो’,	जे	िाही	‘िममा’	आपण	िरतो,	ते	
म्हणजे	आपली	िकृती	असते	हे	एिा	अरगी	खरे	आहे.	पण	
नीकतमीमांसा	 अशा	 सिमाच	 िकृतटींचा	 अभर्ास	 किंिा	
मलूर्मापन	 िरत	 नाही.	 प्रकतकक्प्त	 कक्रर्ांसारखर्ा	 ज्र्ा	
िकृती	र्ाकंतिपणे	िेलर्ा	जातात	किंिा	आपलर्ा	शरीर-

मनात	 ज्र्ा	 कक्रर्ा	 आपलर्ा	 जाणीिेकशिार्ही	 घडत	
असतात,	 त्र्ांना	नीकतमीमांसेत	 स्रान	नसते.	ज्र्ा	िकृती	
आपण	 जाणीिपूिमाि,	 आपलर्ा	 इचछेने	 िरत	 असतो,	
त्र्ाच	 नीकतमीमांसेचा	 अभर्ासकिषर्	 होतात.	 शिसन,	
रकताकभसरण,	अन्नपचन	अशा	कक्रर्ा	आपलर्ाही	निळत	
‘होत’	असतात,	त्र्ा	आपण	‘िरत’	नाही.	त्र्ाचप्रमाणे	
डोळ्ात	 धूळ-िचरा	 गेलर्ािर	 डोळ्ांची	 उघडझाप	
आपोआप	‘होते’.	आपलर्ा	इचछेकशिार्	आकण	बहुतेि	
िेळा	 आपलर्ा	 कनरं्तणाकशिार्	 होणाऱर्ा	 र्ा	 कक्रर्ांना	
अनैलचछि	कक्रर्ा	असे	म्हटले	जाते.	र्ा	उलट	ज्र्ा	िकृती	
आपण	ठरिून	इचछापूिमाि	िरतो,	त्र्ांना	ऐलचछि	िकृती	
असे	म्हटले	जाते.

चलञा वलहू्ञा!

	 किकिध	 िकृतटींची	 एि	 र्ा्दी	 तर्ार	 िरा.	 ती	
आपलर्ा	सहाधर्ार्ानंा	 ्दाखिा.	 त्र्ानतंर	र्ा	िकृतटींचे	
ऐलचछि	ि	अनलैचछि	िकृती	अस	ेिगगीिरण	िरा.

	 िकृतटींचे	 ह	े ्दोन	 प्रिार	 रोड्ा	 सकिस्तरपणे	
समजािून	घेऊर्ा.	जगातलर्ा	सिमा	गोष्टी	 कनजगीि	 किंिा	
सजीि	 असतात.	 कनजगीि	 गोष्टटींच	े ‘ितमान’	 कनसगमा	
कनर्मांनुसार	 होते.	 िेगिेगळ्ा	 गोष्टटींचे	 कििंा	 बलांच	े
एिमेिांिर	जे	पररणाम	होतात	ते	र्ांकति	असतात.	त्र्ांना	
आपण	कक्रर्ा-प्रकतकक्रर्ा	म्हणतो.	त्र्ा	होणर्ािर	िस्तूचंे	
िुठलेही	कनर्ंतण	अस	ूशित	नाही.	लोहचुंबि	लोखंडी	
िस्तूंना	स्ितःिडे	आिकषमात	िरतो,	ते	त्र्ाचर्ा	अंगचर्ा	
नैसकगमाि	 गुणधमामामुळे!	 तसे	 िरणर्ाची	 लोहचुंबिाला	
इचछा	 आह	े िकी	 नाही	 हा	 प्रशनच	 कनमामाण	 होत	 नाही.	
त्र्ाचप्रमाण	ेतसे	होऊ	न	्देणर्ाचे	‘स्िातंत्र्’	लोहचुंबिाला	
नसते,	 त्र्ाबाबतीत	 इतर	 पर्ामार्च	 अस	ू शित	 नाहीत.	
सजीिांमधर्े	मात	कनविळ	कक्रर्ा-प्रकतकक्रर्ांचर्ा	पलीिडे	
जाऊन	‘	िकृती’	िरणर्ाची	क्मता	असते.	जीिाची	जाणीि	
जेिढी	 प्रगत,	 तेिढी	 जाकणिपूिमाि	 ‘िकृती’	 िरणर्ाची	
क्मता	जास्त!
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चलञा बोलू्ञा!

	 कक्रर्ा-प्रकतकक्रर्ांची	 उ्दाहरण	े शोधून	 त्र्ािर	
गटचचामा	 िरा.

	 माणसाचर्ा	िैकशष्ट्यपूणमा	जडणघडणीमुळे,	प्रगत	
जाणीिेमुळे	 माणसापुढ	े िकृती	 िरणर्ाचे	 अनेि	 पर्ामार्	
उपलबध	 होतात.	 त्र्ा	 पर्ामार्ांमधून	 एखाद्ा	 िकृतीची	
कनिड	 िरणर्ाचे	 स्िातंत्र्	 माणसाला	 असते.	 मनुष्र्ेतर	
प्राणर्ाचंे	ितमान	बऱर्ाच	प्रमाणात	त्र्ाचंर्ा	नैसकगमाि	प्ररेणा,	
िासना,	इचछा	र्ांद्ारे	कनर्ंकतत	होत	असते.	माणसाला	
िाही	 प्रमाणात	 तरी;	 कक्रर्ेला	 ठराकिि	 प्रकतकक्रर्ा	 न	
्देणर्ाचे,	 नैसकगमाि	 प्ररेणांना	 िाबूत	 ठिेणर्ाचे	 स्िातंत्र्	
आहे.	त्र्ामुळेच	सुळािर	चढिल	ेजातानाही	र्ेशू	लरिस्त	
‘्देिा	 त्र्ांना	क्मा	िर,	 ते	िार्	िरत	आहेत	 हे	 त्र्ांना	
िळत	नाही’	असे	उद्ार	िाढू	शितात.

	 माणसाच	े ह	े इचछास्िातंत्र्	 ऐलचछि	 िकृतटींचर्ा	
मुळाशी	असते.	एि	साध	ेउ्दाहरण	पाहू.

	 आपलर्ाला	 मोिळा	 िेळ	 असेल,	 तर	 त्र्ा	
िेळात	 िार्	 िरता	 र्ेईल,	 र्ाचे	 अनेि	 पर्ामार्	
आपलर्ासमोर	 असतात.	 िुणी	 िाचत	 बसेल,	 िुणी	
भटिार्ला	 बाहेर	 पडेल,	 िुणी	 संगीत	 ऐिेल,	 िुणी	
कचतपटाला	 जार्च	े ठरिेल.	आपण	 कचतपट	 पहाणर्ाचा	
पर्ामार्	कनिडला,	तरी	िुठला	कचतपट	बघार्चा	र्ाचीही	
कनिड	 िरािी	 लागतेच.	 रोडकर्ात	 म्हणजे,	 अनिे	
पर्ामार्ांमधून	 एि	 कनिडणर्ाचे	 स्िातंत्र्	 िापरून	िेलेली	
िकृती	म्हणज	ेऐलचछि	िकृती.	अशा	अनेि	ऐलचछि	िकृती	
आपण	 क्दिसभरात	 सतत	िरत	असतो.	आपण	 स्ितः	
त्र्ा	 िकृतीचा	 पर्ामार्	 कनिडलेला	 असलर्ामुळे,	 त्र्ा	
िकृतीचर्ा	 पररणामांची	 जबाब्दारीही	आपली	 असते.	 हे	
पररणामही	 अनेि	 प्रिारचे	 असतात.	 िाही	 िकृतटींच	े
पररणाम	तत्िाळ	होतात,	तर	िाहटींचे	बऱर्ाच	िाळानंतर!	
िाही	पररणाम	िकृती	िरणाऱर्ाला	अपकेक्त	असतात,	तर	
िाही	अनपेकक्त!	कित्र्ेि	िेळा	िाही	किकशष्ट	पररणाम	
वहािेत	र्ा	इचछेने	आपण	िकृती	िरतो,	प्रत्र्क्ात	इतरही	
िाही	 इलचछत	 नसलेले	 पररणाम	 घडून	 रे्तात.	 िकृतटींची	

कनिड	 आपण	 िेलेली	 असलर्ामुळे	 पररणामांची	
जबाब्दारी	आपलर्ािर	असते.	स्िातंत्र्	आकण	जबाब्दारी	
अशा	 प्रिारे	 नेहमीच	 जोडलेले	 असतात.	 माणसाला	
ऐलचछि	िकृती	 िरणर्ाची	 क्मता	 नसती,	 तर	 त्र्ा	 िकृती	
नकैति	आहेत	िकी	अनकैति,	र्ोगर्	िकी	अर्ोगर्,	चांगलर्ा	
िकी	 िाईट	 र्ाबद्दलचे	 कनष्िषमा	आपण	 िाढूच	 शिलो	
नसतो.	 चांगले	 िागणर्ाचा	 उप्देश	 िुणाला	 िरणर्ाला	
किंिा	नीकतचे	धडे	्देणर्ाला	िाहीच	अरमा	राकहला	नसता.	
माणसाला	मर्ामाक्दत	िा	होईना	पण	इचछास्िातंत्र्	आहे,	
म्हणूनच	जग	आहे	त्र्ापेक्ा	चांगले	िरणर्ाचर्ा	धडपडीला	
अरमा	 आहे.	 चांगलर्ा	 जीिनाची	 स्िपने	 बघार्ला,	 ती	
प्रत्र्क्ात	 उतरतील	 अशी	 आशा	 िरार्ला,	 त्र्ासाठी	
प्रर्त्नाची	परािाष्ठा	िरार्ला	िाि	आहे.

िञाईट ककृती
चञांगल््ञा ककृती

ऐत्चछक  ककृती

इचछञा 
सिञांतत््

ककृतींच्ञा 
पररिञामञांची 
जबञाबदञारी

	 माणसाला	 इचछा	 स्िातंत्र्	 असलर्ामुळेच	 तो	
‘चांगलर्ा’	 िकृती	 िरणर्ाची	 शकर्ता	 असते,	 तशीच	
’िाईट’	 िकृती	 िरणर्ाचीही	 शकर्ता	 असते.	 माणसाचे	
ितमान	र्ोगर्ही	असू	शिते	किंिा	अर्ोगर्ही	असू	शिते.	
संस्िकृतीचर्ा	 प्रारंभीचर्ा	 िाळापासूनच,	 समाजाचर्ा	
कनिषांनुसार	माणसाच	ेितमान	चांगले	आकण	र्ोगर्	असािे	
म्हणून	 अनेि	 प्रिारचे	 कनर्म	 तर्ार	 िेले	 जातात.	
माणसांचर्ा	 सहज	 स्िाभाकिि	 प्रिृत्तटींना	 र्ोगर्	 िळण	
लािणर्ाचे	 िार्मा	 कनर्मांचे	 असते.	 अग्दी	
लहानपणापासूनच	 आपली	 गाठ	 कनर्मांशी	 पडते.	
आपलर्ा	 िुटुंबात,	 शेजारी-पाजारी,	 शाळांमधर्े,	
क्रकीडांगणािंर,	 सािमाजकनि	 कठिाणी	 अनेि	 कनर्म	
आपलर्ा	 ितमानाचे	 कनर्मन	 िरार्ला	 सज्ज	 असतात.	
परंपरा,	 रूढी,	 रीकतररिाज	 ही	 सगळी	 कनर्मांचीच	 रूपे	
आहेत.	धममा	आकण	िार््ेद	हे	ही	वर्कतीचर्ा	स्िातंत्र्ािर	
बंधने	 घालून	 त्र्ाचर्ा	 आचरणाचे	 कनर्मन	 िरू	 बघत	
असतात.	 लहान	 असताना	 आपलर्ाला	 र्ा	 बंधनांचा	
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फारसा	जाच	होत	नाही,	पण	जसे-जस	ेिर्	िाढते	तसे-
तस	ेआपलर्ाला	 ही	 बंधने	 िाचू	 लागतात.	 मनासारखे	
जगणर्ाचे	 स्िातंत्र्	आपलर्ाला	 कमळार्ला	हिे	 ही	 उमगी	
तुमचर्ा	 िर्ात	 तर	 खूप	 प्रबळ	 असते.	 त्र्ामुळेच	 ‘िा	
हिीत	 ही	 बंधने’?	 बंधनमुकत	समाज	असू	 शित	 नाही	
िा?	असे	प्रशन	तुम्हाला	िारंिार	पडतात.	खरे	ना?	मग	
र्ा	प्रशनांचाच	किचार	िरू	र्ा	िा?

	 ‘माणूस	हा	बुध्दीशील	प्राणी	आहे’	ही	माणूस	र्ा	
शब्दाची	वर्ाखर्ा	तुम्ही	ऐिली	आहे,	तशीच	‘माणूस	हा	
समाजशील	प्राणी	आहे’	ही	वर्ाखर्ाही	ऐिली	असेलच	
ना?	 कनसगमातःच	 माणूस	 हा	 एिटा-्दुिटा	 न	 राहता	
समूहान	ेराहणारा	प्राणी	आहे.	प्राचीन	िाळात	माणसाचर्ा	
हे	लक्ात	आले	िकी,	जीिनसंघषामात	कटिून	राहणर्ासाठी	

माणसांनी	एित	रे्णर्ाची	गरज	आहे.	र्ा	मूलभूत	गरजेतून	
समाजाची	कनकममाती	झाली	हे	जसे	खरे,	तसेच	माणसाचर्ा	
अनेि	 क्मतांचा	 कििास	 समाजात	 राहणर्ानेच	 होऊ	
शितो,	 ह	े ्देखील	 खरे!	 म्हणजेच	 आपला	 जीि	
कटििणर्ापासून,	 माणूस	 म्हणून	आपला	खऱर्ा	अरामाने	
कििास	होणर्ापर्यंतचर्ा	सिमा	गरजा	समाजातच	पणूमा	होऊ	
शितात.	माणसाच	ेकहत	समाजातच	साधले	जाऊ	शिते.	
माणसाचर्ा	 अकस्तत्िासाठी	 आकण	 कहतासाठी	 जशी	
समाजाची	गरज	असते,	तसेच	समाजाचे	अकस्तत्त्ि	आकण	
कहत	माणसािंर	अिलंबून	असते,	िारण	समाज	किकशष्ट	
वर्कतटींचाच	 बनलेला	 असतो.	 माणूस	आकण	 समाजाचे	
नाते	हे	अस	ेपरस्परािलंकबत्िाचे	असते.

	 नीकतमीमांसेचर्ा	पाशचात्र्	परंपरेत	नीकतकिषर्ि	
तीन	उपपत्ती	प्रमुख	आहेत.	उपर्ुकततािा्द,	ितमावर्िा्द	
आकण	सद्ुणाधाररत	नीकत.

	 र्ांपिैकी	 पकहलर्ा	 ्दोन	 उपपत्ती	 िुठलर्ा	
कनर्मांचर्ा	आधार	ेिकृती	नैकति	आहे	िकी	अनैकति	हे	
ठरिािे	 हे	 सांगतात.	 र्ा	 उपपत्तटींचा	अभर्ास	आपण	
पुढचर्ा	 िषगी	 िरणार	 आहोत.	 इरे	 आपण	 कतसऱर्ा	
म्हणजे	 सद्ुणाधाररत	 नीकतचा	 रोडकर्ात	 पररचर्	
िरून	घेऊर्ा.	र्ा	उपपत्तीचर्ा	िेंद्स्रानी	िकृती	नाही,	
तर	वर्कती	असते.	चाररत्र्संपन्न	असलेलर्ा	वर्कतीचे	
आचरण	बहुतांशी	नैकतिच	असते.	त्र्ामुळे	िकृतटींचर्ा	
नकैतितेचा	स्ितंतपण	ेकिचार	िरणर्ापेक्ा	वर्कतीचर्ा	
नकैति	 चाररत्र्ाची	 जडण-घडण	 िरणर्ािर	 र्ा	
उपपत्तीचा	भर	असतो.	सॉक्रेकटस,	प्ेटो,	ॲररस्टॉटल	
र्ा	सुप्रकसद्	प्राचीन	ग्ीि	तत्िज्ांनी	सद्ुणाधाररत	
नीतीचा	पुरस्िार	िेला.	त्र्ानंतर	मधर्र्ुगीन	िाळातही	
नीकतमीमांसेत	सद्ुण	र्ा	संिलपनेला	मधर्ितगी	स्रान	
होते.	आधुकनि	िालखंडात	मात	ही	संिलपना	मागे	
पडून	िर	उललखेलेलर्ा	्दोन	उपपत्ती	मांडलर्ा	गेलर्ा.

सद्ुिञाधञाररत नीती

	 सद्ुण	 र्ा	 शब्दाचा	 ग्ीि	 परंपरेतला	 अरमा	
चाररत्र्ाचा	 उत्िकृष्ट	 असा	 गुणधममा	 हा	 आहे.	
ॲररस्टॉटलने	बौद् हधि	सद्ुण	आकण	नैकति	सद्ुण	
र्ांमधर्े	 फरि	 िेला	 आहे.	 नीकतमीमांसेत	 अरामातच	
नैकति	 सद्ुणांचा	 किचार	 िेला	 जातो.	 िुठलर्ाही	
प्रसंगी	 नकैतिदृष्ट्या	 र्ोगर्	 अशी	 िकृती	 िरणर्ािडे	
असलेला	िल	 म्हणजे	 नकैति	सद्ुण.	अस	ेसदु्ण	
ज्र्ा	 वर्कतटींचर्ा	 चाररत्र्ात	 अंतभूमात	 असतात	 त्र्ा	
वर्कती	 जणू	 सिर्ीनेच	 भलेपणान	े िागतात.
प्रामाकणिपणा	 हा	 नकैति	 सदु्ण	 आहे.	 मुळातच	
प्रामाकणि	 असणाऱर्ा	 वर्कतीला	 एखाद्ा	 प्रसंगी	
प्रामाकणिपणे	िागािे	िकी	नाही	हा	प्रशनच	सहसा	पडत	
नाही.	 ती	 वर्कती	 सहजतेन	े प्रामाकणिपणे	 िागते,	
िारण	प्रामाकणिपणा	हा	कतचर्ा	चाररत्र्ाचा	अकिभाज्र्	
भाग	असतो.

	 नैकति	सदु्ण	अनिे	असतात.	 त्र्ातील	धैर्मा,	
संर्म,	शहाणपणा	आकण	नर्ार्	ह	ेचार	सदु्ण	प्रमुख	
आहेत	असे	ग्ीि	परंपरा	मानते.
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	 भिन्न-भिन्न	वृत्ती,	प्रवृत्ती,	क्षम्ा	असणाऱ्ा	
अनेक	व्क्ती	एकाच	समाजाचा	िाग	अस्ा्.	म्हण्ा्	
ना,	 ‘व्क्ती	 भ््क्ा	 प्रकृ्ती’!	 ्ा	 व्क्ींचती	 जडण-
घडण	वेगवेगळ्ा	पद्ध्तीने	हो्े.	 त्ाांचती	म्े,	 भवचार,	
ध्े्े,	 मूल्े	 वेगवेगळती	अस्ा्.	साहभजकच	 व्क्ती-
व्क्ींमध्े	 भह्सांबांधाांचा	 सांघर्ष	 होण्ाचती	 शक््ा	
अस्े.	ज्ाने	त्ाने	फक्	आपल्ाच	ध्े्ाांचा,	भह्ाांचा	
भवचार	केला	 ्र	अशा	 स्वकेंÐr	 व्क्ींचा	 समाज	फार	
काळ	 भिकू	 शक्	 नाहती.	 त्ामध्े	 अनागोंदती	 माज्े	 .
भवभशष्ि	 व्क्ींच्ा	 परस्परभवरोधती	 भह्सांबांधाांचा,	
ध्े्ाांचा	 मेळ	 घालणारती	 कोण्तीहती	 ्ांत्रणा	 अभस््तवा्	
नसलती,	्र	जे	सामर््षवान	आहे्,	्े	दुब्षलाांच्ा	भह्ाकडे		
दुल्षक्ष	कर्ा्,	त्ाांच	ेशोरण	कर्ा्.	म्हणजेच	‘बळती	्ो	
कान	भपळती’	हाच	भन्म	हो्ो.

चला जमवूया!

	 ‘सामर््षवान	 दुब्षलाांचे	 शोरण	 कर्ा्’	 ्ा	
आश्/सांदिा्षच्ा	बा्म््ाांचती	कात्रण	ेव््षमानपत्राां्नू	
जमवा	 व	 त्ाांचा	 पोि्षफोभलओ	 वगा्षसाठती	 ््ार	
करा.

	 	 दतीघ्षकालतीन	 भवचार	 कर्ा	 अशती	 अवस््ा	
व्क्ती	वा	समाज	कुणासाठतीहती	चाांगलती	नस्े.	त्ामुळेच	
आपल्ा्	जती	उपज्	स्वा््षबुद्धती	आहे,	 म्हणजे	 स्व-
भह्	साधण्ाचती	प्ररेणा	आहे,	भ्ला	्ाब्ा्	ठेवण्ासाठती	
भन्माांचती	 आवश्क्ा	 अस्े.	 ‘स्व’	 बद्दल	 प्रेम	 हे	
भज्के	स्वािाभवक	आहे,	भ््केच	इ्राांबद्दल	मैत्रिाव,	
अनुकंपा,	 द्ा	 ्ाांसारखे	 गुणधम्षहती	 कालक्रमा्	
स्वािाभवकपणेच	 माणसामध्े	 भनमा्षण	 झाले	 आहे्.	
त्ाखेरतीज	माणसाच्ा	बुधदतीशतील्ेमुळे	त्ाच्ा	ेह	लक्षा्	
्े्े	की,	इ्राांच्ा	भह्ाचा	भवचार	करणे,	त्ासाठती	प्र्तन	
करणे	ेह	स्वभह्ासाठतीहती	आवश्क	आेह.	व्क्ती	आभण	
समाज	 ्ाांचे	 परस्परावलांभबतव	 	लक्षा्	 घे्ा,	 स्वभह्	
आभण	समाजभह्	्ाांचा	 स्व्ांत्रपणे	 भवचार	कर्ाच	 ्े्	
नाहती.	्ा	दोनहींचे	्ोग््	सां्ुलन	राखण	ेहे	नतीभ्भन्माांच	े
का््ष	 अस्े.	 ‘्ोग््’	 आभण	 ‘अ्ोग््’	 ्ाांचा	 अ््ष	
लावण्ासाठती	ज	े भनकर	वापरले	जा्ा्,	 ्े	मूल्ातमक	

अस्ा्.

५.३ नीतितनयमांची आवशयकिा

	 भन्माांचे	महततव	आपल्ा	रोजच्ा	जगण्ा्तील	
एका	 उदाहरणावरून	 समजून	 घेऊ.	 सांध्ाकाळती	 भकंवा	
रात्रती	काहती	कारणाने	वाह्ूक	 भन्ांत्रण	करणारे	 भदव	ेजर	
बांद	पडले,	्र	शहरा्	गददीच्ा	भठकाणती	प्रचांड	गोंधळाचती	
पररभस्््ती	भनमा्षण	हो्े.	जो	्ो/जती-्ती	आपला	‘घोडा’	
(वाहन)	 पुढे	 दामिण्ाच्ा	 प्र्तना्	 अस्ो/अस्े.	
कुणतीच	माघार	घे्	नाहती.	लहान	मुले,	व्स्क	व्क्ती,	
दबु्षल	व्क्ती,	भदव्ाांग	व्क्ती	्ाांना	्ेणाऱ्ा	अडचणती,	
होणारा	त्रास	कुणाच्ा	खखजगण्ती्हती	नस्ो.			

चला पाहूया!
  	 एखादती	्ांत्रणा	कोलमड्	े त्ाचा	 प्रसांग/नाट्य	
रूपाां्र	्ाचा	 खवहडतीओ	शोधा	व	वगा्ष्	सवाांसोब्	
पहा.	 नां्र	 त्ावर	 चचा्ष	 करा.

	 पररभस्््ती	 नुस्ती	 गोंधळाचतीच	 नाहती,	 ्र	
धोकादा्क	अस्े.	अपघा्ाच्ा	शक््ा	वाढ्ा्.	्ा	
उदाहरणावरून	हे	लक्षा्	्े्े	की,	समाजान	ेकेलेेले	भन्म	
आभण	 ्े	 राबवण्ासाठती	 उिती	 केलेलती	 ्ांत्रणा	 जेवहा	
कोलमड्े	भकंवा	मोडकळतीला	्े्े,	्ेवहा	स्व्ां-भन्मन	
असेल,	 ्रच	 व्वस््ा	 राहू	 शक्े.	 भन्माांचा	 अिाव	
अनावस््ेला	 कारणतीिू्	 ठर्ो.	 भन्म	 का	 असाव	े
लाग्ा्,	बांधने	का	पाळावती	लाग्ा्	्ा	प्रशनाांचती	उत्रे	
आ्ा	्ुम्हाला	भमळालती	अस्तील	ना?

चचाचा करू

१)	 सगळे	 जण	 नेहमती	 खोिेच	 बोलले	 ्र	 का्	
	 होईल?
२)	 आपण	 नतीभ्भन्म	 का	 पाळा्ला	 हवे्?

	 समाज	 अभस््तवा्	 ्े्ो,	 ्ोच	 मुळती	
भन्माांबरोबर.	आभण	काळाच्ा	ओघा्	 त्ा	 दोनहींचा	
भवकास	हो्ो.	भवभशष्ि	काळाच्ा	गरजाांनुसार	भन्माांमध्े	
बदल	हो्	जा्ा्.	नव	ेभन्म	अभस््तवा्	्े्ा्.	भन्म	
बदलाचती	 प्रभक्र्ा	 प्रत्ेक	 वेळती	 भवनासांघर्ष	 सुरभळ्पणे	
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समाजाचर्ा	 स्िास्थर्ासाठी,	 सुरक्ेसाठी,	 कििासासाठी	
िाही	 गोष्टी	 मलूर्िान	 असतात.	 मूलर्ांचा	 वर्ापि	
अभर्ास	हा	िैर्ककति,	आकरमाि,	सामाकजि,	राजिकीर्,	
सासं्िकृकति,	धाकममाि,	अाधर्ाकत्मि,	नैकति,	सौं्दर्माशास्तीर्	
अशा	खूप	िेगिेगळ्ा	प्रिारचर्ा	मूलर्ांचा		परामशमा	घेतो.

	 नीकतमीमांसेत	 मुखर्तः	 नीकतमूलर्ांचा	 किचार	
आकण	 अभर्ास	 िेला	 जातो.	 नीकतमूलर्े	 वर्कती,	
वर्कतीचर्ा	 प्रिृत्ती,	 हेतू,	 आिांक्ा	 आकण	 प्रामुखर्ाने	
िकृती	र्ांचर्ाशी	संबकंधत	असतात.	िस्तूंना	किंिा	त्र्ाचंर्ा	
गुणधमायंना	नैकति	मूलर्े	आहेत	असे	आपण	मानत	नाही.	
त्र्ांना	 मलूर्	 असत	े पण	 ते	 न-नकैति	 प्रिारचे.	 समजा	
आपण	भ्रमणधिनी	 किित	घर्ार्ला	गेलो,	तर	उपलबध	
असलेलर्ा	अनिे	प्रिारांमधून	आपलर्ाला	एि	कनिडािा	
लागतो.	ही	कनिड	आपण	त्र्ा	भ्रमणधिनीचर्ा	न-नकैति	
मूलर्ाचर्ा	आधारे	िरतो.	त्र्ाची	किंमत	ह	ेत्र्ाचे	आकरमाि	
मूलर्	असते,	तर	त्र्ाची	माकहती	साठिणूिकीची	क्मता,	
त्र्ामधर्े	 कमळणाऱर्ा	 कनरकनराळ्ा	 सुकिधा,	 त्र्ाचा	
हाताळार्ला	 सोपा	 असणारा	 आिार	 िगैरेंनी	 त्र्ाचे	
उपर्ुकतता	मलूर्	ठरते.	 त्र्ाचे	रूप,	रंग,	आिषमािपणा,	
त्र्ाचे	 सौं्दर्मामूलर्	 कनलशचत	 िरतात.	 र्ा	 कनिषांचर्ा	
आधारे	 आपण	 कनिड	 िरतो.	 पण	 समजा	आपण	 पुढे	
जाऊन	असा	किचार	िेला	िकी,	ज्र्ा	आस्रापनेत	(िंपनी)	
बालिामगार	 घेतले	 जात	 नाहीत,	 कजच	े कनणमार्	 आकण	
धोरणे	पर्ामािरणस्नेही	आहेत,	अशाच	आस्रापनेने	तर्ार	
िेलेला	 भ्रमणधिनी	 मी	 किित	 घेईन,	 तर	 तुमचर्ा	 र्ा	
कनणमार्ाला,	िकृतीला	 नकैति	 मलूर्	असेल.	 ह	े मलूर्	 त्र्ा	
िस्तूच	ेनाही,	तुमचर्ा	दृष्टीन	ेमहत्त्िाचे,	चांगले	धोरण	
राबिणाऱर्ा	 त्र्ा	आस्रापनेच	ेआकण	 तुमचर्ा	 कनणमार्ाचे	
आहे.

चलञा वलहू्ञा!

	 न-नैकति	 ि	 अनैकति	 िकृतटींची	 उ्दाहरणे	
कलहा.	 एखा्दी	 िकृती	 न-नैकति	 िा	 अनैकति	
ठरिणर्ाचर्ा	 कनिषांची	 र्ा्दी	 िरा.

	 र्ा	उ्दाहरणािरून	आपलर्ा	ह	ेलक्ात	र्ेते	िकी,	
मूलर्ांचे	नकैति	आकण	न-नकैति	असे	्दोन	प्रिार	िरता	

पार	 पडते	 असे	 नाही.	 मोठ्ा	 ऐकतहाकसि	 ब्दलांचर्ा	
टपपर्ांिर	जुनर्ा-नवर्ा	 कनर्मांमधर्े	संघषमा	 कनमामाण	होतो.	
अशािेळी	 िुठले	 कनर्म	 स्िीिारािेत	 र्ाचा	 कनणमार्	
घर्ार्ला	 लागतो.	 कनर्म	 आपलर्ाला	 िुठलर्ा	 िकृती	
र्ोगर्,	 िुठलर्ा	 अर्ोगर्	 र्ाचा	 कनणमार्	 घर्ार्ला	 म्दत	
िरतात.	 पण	 र्ोगर्ा-र्ोगर्तेचर्ा	 दृष्टीने	 कनर्मांचेही	
परीक्ण	िरार्ची	गरज	कनमामाण	होते.	र्ासाठी	आपलर्ाला	
मूलर्ांिडे	िळािे	लागते.	

	 मूलर्	 र्ाचा	अरमा	 मोल	 किंिा	 महत्त्ि!	अनेि	
िेळा	रोजचर्ा	जीिनात	आपण	हा	शब्द	किंमत,	्दर	किंिा	
भाि	र्ा	अरामाने	िापरतो.	पण	इरे	हे	लक्ात	ठेिण	ेखूप	
आिशर्ि	आहे	िकी	‘किंमत’	आकण	तत्सम	इतर	शब्दांनी	
एखाद्ा	 िस्तचूा	 फकत	 आकरमाि	 म्हणज	े पैशाचर्ा	
स्ंदभामातलर्ा	 मूलर्ाचा	 कन्दवेश	 होतो.	 पण	 इरे	 मूलर्	 र्ा	
शब्दाचा;	 आकरमाि	 मूलर्ाचर्ा	 पलीिडे	 जाणारा	 खूप	
वर्ापि	अरमा	अकभप्रेत	आहे.	अत्र्ंत	अडचणीचर्ा	प्रसंगी	
एखाद्ा	 वर्कतीने	 आपलर्ाला	 िेलेली	 म्दत	 ही	 खूप	
मोलाची	असते.	अपघातात	गंभीरररत्र्ा	जखमी	झालेलर्ा	
वर्कतीला	रुगणालर्ात	पोचिून	िैद्िकीर्	म्दत	कमळिून	
्ेदणर्ाचर्ा	 िकृतीचे	 मोल	 पैशात	 िरता	 रे्त	 नाही.	 अशा	
वर्कतीचे	 प्राण	 िाचिणर्ासाठी	 	 िेलेली	 म्दत	 ही	
‘अ-मलूर्’	असते.	िारण	जीिन	हीच	सिायंत	मौलर्िान	
गोष्ट	आहे.	 जीिनाचर्ा	 सं्दभामातच	 इतर	 गोष्टटींना	 मलूर्	
प्राप्त	होत	असते.

चलञा करू्ञा!

	 गटांमधर्े	 ‘मूलर्े’	 र्ािर	 संिलपना	 कचत	 तर्ार	
िरा.	 सिमा	 गटांचर्ा	 संिलपना	 कचतांचे	 िगामात	
प्र्दशमान	 भरिा.

५.४ मूल््संकल्पनञा आवि मूल््ञाचंे प्रकञार

	 मूलर्े	 अनेि	 प्रिारची	 असतात.	 माणसाचर्ा	
मूलभूत	गरजा,	नैसकगमाि	प्ररेणा,	िासना,	भािना,	इचछा	
र्ांची	 पूतगी	 ज्र्ांमधून	 होते	 त्र्ा	 सिमा	 गोष्टी	 मानिी	
जीिनासाठी	 महत्त्िाचर्ा	 असतात,	 म्हणज	े त्र्ानंा	
िुठलर्ा	ना	िुठलर्ा	प्रिारचे	मूलर्	असते.	त्र्ाचप्रमाण	े
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रे्तात.	 आपण	 आधी	 पाकहलर्ाप्रमाण	े नैकति	 मूलर्े	
वर्कती,	 वर्ककतमत्त्िाचे	 घटि,	 वर्कतीचर्ा	 िकृती	
र्ांचर्ाशी	 संबंकधत	 असतात.	 पण	 र्ा	 ्दोन	 प्रिारांमधर्े	
फरि	िरणर्ासाठी	एिढाच	कनिष	पुरेसा	नसतो.	एखाद्ा	
वर्कतीला	 मी	 जेवहा	 उत्तम	 खेळाडू	 किंिा	 प्रकतभािान	
िलािार	असे	 म्हणते,	 तेवहा	 मी	 न-नैकति	 मूलर्ांचर्ा	
आधार	े त्र्ा	 वर्कतीचे	 मूलर्मापन	 िरत	 असते.	 मात,	
जेवहा	मी	एखा्दी	वर्कती	खूप	प्रामाकणि	आहे	किंिा	खूप	
माणुसिकीने	 िागणारी	 आहे	 असे	 म्हणते,	 तेवहा	 मी	 हे	
मूलर्मापन	 नैकति	 मूलर्ांचर्ा	 सं्दभामात	 िेलेले	 असते.	
एखाद्ा	 गोष्टीला	 मूलर्	आहे	 िकी	 नाही	 हे	 ठरिणर्ाच	े
कनिष	 न-नैकति	 मूलर्ांचर्ा	 आकण	 नैकति	 मूलर्ांचर्ा	
सं्दभायंत	 िेगिेगळे	 असतात.	 आधीचर्ा	 उ्दाहरणात	
पाकहलर्ानुसार	सोर्,	 उपर्ुकतता,	सौं्दर्मा	 इत्र्ा्दी	 कनिष	

िस्तूंचर्ा,	 िकृतटींचर्ा,	 माणसांचर्ा	 प्रिारानुसार	 त्र्ांचे	
न-नकैति	 मूलर्	 ठरितात.	 माणसाच	े आकण	 त्र्ाचर्ा	
िकृतीच	ेनैकति	मूलर्	ठरिणर्ासाठी	मात	त्र्ा	वर्कतीचे	हेतू	
आकण	कतचर्ा	िकृतटींचा	इतर	माणसांिर,	समाजािर	िार्	
पररणाम	 होते,	 हे	 लक्ात	 घेणे	 गरजेचे	 असते.	
सिमासाधारणपणे	ज्र्ा	िकृतटींमधून	इतरांचर्ा	कहताला	बाधा	
न	आणता	वर्कतीचे,	गटाचे	किंिा	समाजाच	ेकहत	साधले	
जाते,	त्र्ानंा	नकैति	मूलर्	आहे,	असे	मानले	जाते.
 ‘न-नकैति’	 आकण	 ‘अनैकति’	 हे	 ्दोनही	 शब्द	
‘नकैति’	र्ा	शब्दाला	निारात्मि	उपसगमा	लािून	झालेले	
असले,	 तरी	 ते	 समानारगी	 नाहीत.	 जे	 नीकतचर्ा	
पररघापलीिडचे	आहे,	नीती-अनीतीचर्ा	दृलष्िोनातून	
बघता	 र्ेत	 नाही	 अशा	 गोष्टींसाठी	 न-नैकति	 हा	 शब्द	
िापरला	 जातो.	 उ्दाहरणारमा,	 भ्रमणधिनी.	 अनैकति	 हा	

	 आपलर्ा	 रोजचर्ा	 जगणर्ात	 आपण	 िरचेिर	
िस्तूंचे,	वर्कतटींचे	मूलर्मापन	िरत	असतो.	बहुसंखर्	
िेळा	 हे	 मूलर्मापन	 म्हणज	े त्र्ा	 वर्कतटींचर्ा	 किंिा	
िस्तूंचर्ा	 न-नैकति	 मूलर्ांबद्दल	 िाढलेलर्ा	
कनष्िषामाचर्ा	 स्िरूपाच	े असते.	 त्र्ामधर्े	 मूलर्ाचा	
स्पष्टपणे	 उललेख	 रे्तोच	 असे	 नाही.	 कित्र्ेि	 िेळा	
चांगले/िाईट	हे	शब्द	त्र्ासाठी	िापरल	ेजातात.	त्र्ा	
शब्दांनी	 नकिकी	 िुठल	े मूलर्	 सूकचत	 होत	े आहे,	 ते	
िस्तुगकणि/वर्ककतगकणि	 आकण	 पररकस्रतीनुसार	
ब्दलते.	‘चांगली	सुरी’	असे	म्हणताना	‘ती	सुरी	धार्दार	
आहे’	 ह	े सहसा	 सकूचत	 होते.	 पण	 पािाला	 लोणी	
लािणर्ाची	 सुरी	 बोरट	 असेल,	 तर	 चांगली	 असते.	
एखा्दा	 प्दारमा	 चांगला	 आहे	 र्ा	 िाकर्ाचा	 अरमा	 तो	
प्दारमा	 खराब	 झालेला	 नाही	 किंिा	 तो	 चकिष्ट	आहे	
किंिा	तो	पौकष्टि	आहे	कििंा	तो	पथर्िर	आहे	र्ांपैिकी	
िाहीही	 असू	 शितो.	 रोडकर्ात,	 िस्तूचंर्ा/
वर्कतटींचर्ा	अनेि	गुणधमायंचर्ा	सं्दभामात	आकण	किकशष्ट	
पररकस्रतीचर्ा	चौिटीत	त्र्ाचंे	न-नैकति	मूलर्	ठरते.	
त्र्ामुळे	त्र्ाचंी	एि	र्ा्दी	िरार्चे	ठरिले	तर	ती	पररपूणमा	
होऊच	शिणार	नाही.	मात	त्र्ांचे	मुखर्	्दोन	प्रिारांत	

न-नैवतक मलू््ञांचे िगगीकरि
िगगीिरण	 िरणे	 शकर्	आहे.	 हे	 ्दोन	 प्रिार	 म्हणजे	
साधर्मलूर्	आकण	साधनमूलर्	किंिा	स्ितोमलूर्	आकण	
परतोमूलर्.	िाही	गोष्टटींचे	मूलर्	हे	्दुसऱर्ा	िुठलर्ातरी,	
बाह्य	 मूलर्ाचर्ा	 प्राप्तीसाठी	 साधन	 म्हणून	 असते.	
उ्दाहरणारमा,	सुरीचे	मूलर्	कतचर्ा	धार्दारपणािर	ठरत	
असले,	 तरी	 धार्दारपणाला	 मूलर्	 आहे	 ते	 त्र्ामुळे	
िाहीतरी	 िापणर्ाचे	 सुरीचे	 िार्मा	 उत्तम	 प्रिार	े होते	
म्हणून.	आजारपणात	घर्ार्चर्ा	िडू	औषधाला	मूलर्	
र्ेते,	 ते	 मुळात	 आरोगर्ाला	 असलेलर्ा	 मूलर्ामुळे.	
आजारी	नसताना	आपलर्ा	दृष्टीने	त्र्ा	औषधाला	त्र्ा	
िेळी	 तरी	 मूलर्	 नसते.	 िशाचे	 तरी	 साधन	 म्हणून	
आरोगर्ाला	 मूलर्	 आह	े असे	 तुम्हाला	 िाटते	 िा?	
आपलर्ाला	आर्ुष्र्ात	ज्र्ा	ज्र्ा	गोष्टी	कमळिावर्ाशा	
िाटतात,	त्र्ा	एिढासाठी	िकी	त्र्ामुळे	आपण	सुखी	
हेाऊ	 अशी	आपली	 िलपना	 असते.	 	 त्र्ामुळे	 त्र्ा	
गोष्टटींचर्ा	 मूलर्ांना	 ‘परतोमूलर्’	 किंिा	 ‘साधनमूलर्’	
असते	 असे	 म्हटले	 जाते.	 सुखाच	े मूलर्	 मात	 त्र्ाचे	
स्ितःचे	आहे.	पर	किंिा	इतर	गोष्टटींसाठी	साधन	असे	
त्र्ा	 मूलर्ाचे	 स्िरूप	नाही.	 त्र्ामुळे	 सुखाला	 ‘साधर्	
मूलर्’	किंिा	‘स्ितोमलूर्’	आहे.
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शब्द	 नैकति	 र्ा	 शब्दाचर्ा	 किरुद्ारगी	 शब्द	आहे.	 जे	
नीकतमत्तेचर्ा	किरुद्	असते,	त्र्ाला	अनैकति	म्हणतात.	
पण	हे	र्ा	ितमानाचे	नैकति	मूलर्मापनच	असते.	म्हणजेच	
अनकैति	हा	शब्द	नीतीचर्ा	पररघातलाच	शब्द	आहे.	

	 वर्कती	 किंिा	 िकृती	 र्ांचे	 मूलर्मापन	 िरताना	
रोजचर्ा	 वर्िहाराचर्ा	 भाषेत	 आपण	 नकैति-अनैकति	
हे	 शब्द	 िापरत	 नाही.	 त्र्ाऐिजी	 आपण	 ‘चांगले-
िाईट’,	 ‘र्ो गर्-अर्ोगर्’	 हे 	 शब्द	 िापरतो.	
नीकतमीमांसेतसुद्ा	 ह	ेशब्द	 उपर्ोगात	आणल	ेजातात.	
र्ा	 शब्दांनाही	 नैकति	 आकण	 अनैकति	 अशा	 ्दोन	
प्रिारचे	 अरमा	 असतात.	 त्र्ामुळे	 संभाषणात	 आपलर्ा	
किंिा	 इतरांचर्ा	 बोलणर्ात,	 कलखाणात	 हे	 शब्द	 नक्की	
िुठलर्ा	 अरामाने	 िापरल	े आहेत,	 त्र्ािर	 िाटिेोरपणे	
लक्	ठिेार्ला	 पाकहज.े	 ‘चांगल-ेिाईट’	 हे	शब्द	आपण	
िस्तू,	 त्र्ांचे 	 गुणधममा,	 परस्परसंबंध,	 वर्क्ी,	
वर्लक्मत्िाचे	 घटि,	 िकृती	 र्ा	 सगळ्ांचे	 किशेषण	
म्हणून	 िापरतो.	आताच	 पाकहलर्ाप्रमाणे,	 नैकति	 मूलर्	
फक्	 वर्क्ी	 आकण	 वर्क्ीसंबंकधत	 गोष्टटींना	 असते.	
र्ांचे	 मूलर्मापन	 आपण	 चांगले/िाईट	 म्हणून	 िरतो,	
तवेहा	आपण	 हे	शब्द	नकैति	अरामान	े िापरत	असणर्ाची	
शकर्ता	असते.	 पण	 हे	 मूलर्मापन	जर	 त्र्ा	 वर्क्ीचर्ा		
किंिा	 िकृतीचर्ा	 न-नैकति	 मूलर्ाचा	 किचार	 िरून	
िेलेले	 असेल,	 तर	 ते	 शब्द	 नैकति	 अरामान	े िापरले	
जात	 आहेत	 असे	 म्हणता	 रे्त	 नाही.	 ‘चांगला	
भ्रमणधिनी’,	 ‘चांगली	खळेाडू’,	 ‘चागंला	िलािार’ही	
चांगले	 र्ा	 शब्दाचर्ा	 न-नैकति	 अरामाची	 उ्दाहरणे	
आहेत.	 र्ाउलट,	 ‘चांगला	 माणूस’	 र्ा	 उ्दाहरणात	 हा	
शब्द	 नैकति	 अरामाने	 िापरलेला	 आहे.

	 र्ोगर्-अर्ोगर्	 र्ा	 शब्दांनाही	 नैकति	 आकण	
न-नैकति	 अशा	 ्दोनही	 प्रिारचे	 अरमा	 असतात.	
एखाद्ा	 किषर्ाचे	 धडे	 पाठ	 िरणे	 ही	 अभर्ासाची	
‘अर्ोगर्’	 पद्त	आहे,	 किषर्	समजून	घेणे	 ही	 ‘र्ोगर्’	
पद्त	 आहे.	 नुसत्र्ा	 डोळ्ांनी	 क्दसू	 न	 शिणाऱर्ा	
सूक्म	 गोष्ी	 बघणर्ासाठी	 सूक्म्दशमाि	 हे	 ‘र्ोगर्’	
उपिरण	 आहे.	 जास्तीत-जास्त	 लोिांपर्यंत	 बातमी	
पोचिणर्ासाठी	आिाशिाणी	 ह	े ‘र्ोगर्’	 माधर्म	आहे.	
र्ा	 सगळ्ा	 उ्दाहरणात	 र्ोगर्	 हा	 शब्द	 न-नैकति	
अरामाने	 िापरला	 आहे.	 र्ाउलट	 खोटे	 बोलणाऱर्ा	
किद्ाथर्ामाला	 कशक्ि	 म्हणतात,	 ‘ह	े त	ू र्ोगर्	 िेले	
नाहीस’	 किंिा	 ‘शेजारचर्ा	 िृद्	 िािांना	 सुखरूपपणे	
बाँिेत	 पोचिणर्ासाठी	 तू	 म्दत	 िेलीस	 हे	 र्ोगर्च	
झाले’	 अशा	 िाकर्ात	 ‘र्ोगर्’	 हा	 शब्द	 नकैति	 अरामाने	
उपर्ोगात	आणला	आहे.	 ‘र्ोगर्’	 शब्दाचर्ा	 न-नकैति	
िापरात	सहसा	 एखा्दी	 िस्त,ू	 उपिरण,	 पद्ती	 किती	
िार्माक्मतेन	ेआपले	 िार्मा	 िरू	 शितात	 र्ांचा	 किचार	
िेलेला	 असतो.	 िधी	 िधी	 सिमामानर्	 कनर्मांप्रमाणे	
िेलेलर्ा	 ितमानाला	 र्ोगर्	 तर	 कनर्म	 मोडून	 िेलेलर्ा	
ितमानाला	 अर्ोगर्	 म्हटले	 जाते.	 घरी	 आलर्ािर	आधी	
हातपार्	 स्िचछ	 धुिािेत,	 हा	 एि	 आरोगर्किषर्ि	
कनर्म	 आहे.	 हा	 कनर्म	 पाळून	 िेलेले	 ितमान	 ‘र्ोगर्’	
असत.े	सिमासाधारणपण,े	 नीकतकनर्माचंर्ा	आधार	ेजवेहा	
ितमान	 र्ोगर्	 किंिा	 अर्ोगर्	 ठरिले	 जाते,	 तेवहा	 र्ा	
शब्दांचा	 नकैति	 अरमा	 अकभप्रेत	 असतो.	 र्ा	 शब्दाचंर्ा	
नैकति	 अरामाची	 जी	 उ्दाहरणे	 आपण	 पाकहली,	 ती	
‘खोटे	 बोलू	 नर्े,’	 ‘गरजू	 वर्कतटींना	 शकर्	 ती	 म्दत	
िरािी’	 र्ा	 कनर्मांशी	 संबंकधत	 आहेत	 हे	 तुम्हाला	
समजलेच	 असेल.

चलञा करू्ञा!

	 ८	 ते	 १०	 जणांचा	 गट	 गोलात	 उभा	 राहील.	
एि	 चेंड	ू हातात	 घेऊन	 पकहला	 किद्ारगी	 नैकति	
िकृतीचे	 उ्दाहरण	 सांगेल.	 नंतर	 तो	 चेंडू	 गोलातील	
िोणत्र्ाही	 किद्ाथर्ामािडे	 टािेल.	 ज्र्ाचर्ा	 हातात	
चेंड ू	 असेल	 त्र्ाने	 उ्दाहरण	 िकृतीचा	 प्रिार	

ओळखार्चा.	 (नैकति,	 न-नैकति,	अनकैति).	 नंतर	
त्र्ान	े नि	े उ्दाहरण	सागंार्च	ेआकण	चेंडू	 ्दसुऱर्ािडे	
टािार्चा.	र्ा	 खेळान	ेिकृतटींच	े प्रिार	आकण	उ्दाहरणे	
र्ांचर्ा	 संिलपना	 सुस्पष्	 होणर्ास	 म्दत	 होत	े िा?	
ते	 पाहू.	
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	 ‘चांगले’,	 ‘र्ोगर्’	 र्ा	 शब्दांप्रमाणेच	 ्ैदनंक्दन	
वर्िहारात	 नीकतमीमांसेत	 िरचेिर	 िापरला	 जाणारा	
शब्द	 आहे	 ‘ितमावर्’.	 ितमावर्े	 िौटुंकबि,	 सामाकजि,	
राजिकीर्	 अशी	 अनेि	 प्रिारची	 असू	 शितात.	
एखाद्ा	 िकृतीला	 ‘ितमावर्’	 म्हणताना	 त्र्ामधर्े	 ती	
िकृती	 िाही	 झाले	 तरी	 िेलीच	 पाकहज	े असा	 आग्ह	
असतो.	 आपली	 इचछा	 असो	 िा	 नसो,	 ितमावर्	 हे	
पार	 पाडार्लाच	 हिे	 असा	 िाहीसा	 सकतीचा	 सूर	 र्ा	
शब्दात	 क्दसतो.	 त्र्ामुळेच	 िकी	 िार्	 तुम्हाला	 िोणी	
तुमचर्ा	 ितमावर्ाची	 जाणीि	 िरून	 क्दली,	 तर	 तुम्ही	
रोडे	 नाराज	 होता.	 अनेि	 िेळा	 ती	 नाराजी	 त्र्ा	
किकशष्ट	 िकृतीबद्दल	 नसते,	 तर	 त्र्ासाठीचर्ा	
सकतीबद्दल	 असते.	 आई-बाबा	 बाहेर	 जाताना	
धािट्या	 भािंडाची	 िाळजी	 घर्ार्ला	 सांगून	 जातात.	
‘तू	 मोठे	 भािंड	 असलर्ामुळे	 तुझे	 ते	 ितमावर्	 आहे’	
अस	ेसांकगतले	िकी	तमुचर्ा	िपाळािर	 नाखषुीची	आठी	
उमटते.	 खरे	 म्हणजे	 तुमचे	 तुमचर्ा	 भािंडािर	 प्रेम	
असतेच,	 िेळप्रसंगी	 त्र्ाला/कतला	 सिमातोपरी	 म्दत	
िरार्चीही	 तुमची	 तर्ारी	 असते.	 पण	 त्र्ाची	 सकती	
तुम्हाला	आिडत	 नाही.	 खरे	 तर	 ितमावर्	िरणे	 म्हणजे	
आपली	 जबाब्दारी	 वर्िकस्रतपण	े पार	 पाडणे.	 प्रत्र्ेि	
िुटुंबात,	 संस्रेत,	 समाजात	 प्रत्र्ेिाने	 आपापली	
जबाब्दारी	 नीट	 उचलली	तरच	सगळ	े वर्िहार	सरुकळत	
चालू	 शितात.	 जबाब्दारी	 म्हटले	 िकी	 बंधनेही	
आलीच.	 समजा,	 तुम्ही	 महाकिद्ालर्ातील	
स्नेहसंमेलनात	 एखा्दा	 िार्माक्रम	 सा्दर	 िरणर्ाची	
जबाब्दारी	 घेतली,	 तर	 त्र्ासाठी	 पुरेसा	 िेळ	 ्देणर्ाचे,	

िसून	 तर्ारी	 िरणर्ाच	े बंधन	 तुमचर्ािर	 र्ेणारच	 ना?	
ते	 बंधन	 तुम्ही	 मनापासून	 स्िीिारून	 िार्माक्रम	 सा्दर	
िेला	 तरच	 तो	 र्शस्िी	 होऊ	 शिेल,	 हे	 तुम्हालाही	
माकहती	 असते.	 रोडकर्ात	 सांगार्चे	 तर	 बंधने,	
जबाब्दाऱर्ा,	 ितमावर्े	 स्िीिारणर्ानेच	 आपली	 म्हणजे	
वर्कतीची	 आकण	 समाजाची	 िाटचाल	 आपलर्ा	
धर्ेर्ाचर्ा	 क्दशेने	 होऊ	 शिते.

	 आतापर्यंतचर्ा	 कििेचनात	 आपण	 ‘चांगले’,	
‘र्ोगर्’,	 ‘ितमावर्’	 र्ा	 शब्दांचा	 नैकति	 अरामाने	 िापर	
िरण	े म्हणज	ेिार्	 ह	ेसमजनू	घतेल.े	 	 नीकतमीमांसचेर्ा	
अभर्ासाचा	 पुढला	 टपपा	 एखा्दी	 िकृती	 नकैतिदृष्ट्या	
‘चांगली’	 किंिा	 ‘र्ोगर्’	आहे	 हे	 ठरिणर्ासाठी	 िुठले	
कनिष	 उपर्ोगात	 आणले	 पाकहजेत	 र्ासंबंधीचर्ा	
किचारांचा	 असतो.	 िशाला	 नीकतमलूर्	आहे?	 िुठली	
िकृती	 वर्कतीचे	 नैकति	 ितमावर्	 ठरते?	 िुठलर्ा	
कनर्मांचर्ा	 आधारे?	 र्ा	 प्रिारचर्ा	 प्रशनांना	 उत्तर	
म्हणून	 तत्त्िज्ांनी	अनेि	 कसद्ानत,	 तत्त्िे,	 संिलपना	
सुचिलर्ा	 आहेत.	 र्ा	 सगळ्ाचंे	 कचकित्सि	 परीक्ण	
िरणे	 हे	 नीकतमीमांसेचे	 िार्मा	 असते.	 हे	 िार्मा	 िधीच	
पूणमात्िाला	 जात	 नाही.	 िाही	 मूलभूत	 नीकतमूलर्े	 सिमा	
िाळात	 लागू	 होऊ	 शित	 असली	 तरी	 ब्दलत्र्ा	
पररकस्रतीनुसार	 िाळाने	 उभर्ा	 िेलेलर्ा	 निीन	
आवहानांचर्ा 	 सं्दभामात 	 आपलर्ाला	 त्र् ांचर्ा	
उपर्ोजनांबद्दल	 नवर्ान	े किचार	 िरािा	 लागतो.	 िधी	
िाही	फरेफार	िरािे	लागतात.	 किकचत	नवर्ा	मलूर्ांचा	
समािेशही	 िरािा	 लागतो.	 नीकतमीमांसा	 ही	 अशी	
एि	 कनरंतर	 चालणारी	 प्रकक्रर्ा	 आहे.

	 िैचाररि	 प्रर्ोग	 - Thought experiment

	 नीकतमीमासंा	- Ethics/Moral    philosophy

	 अभर्ासकिषर्	 - Object of study

	 ितमान	 - Behaviour

	 तथर्े	 - Facts

	 आचरण	 - Conduct

	 मलूर्मापन	 - Evaluation

	 प्रकतकक्प्त	 कक्रर्ा	 - Reflexive actions

	 र्ांकति	 - Mechanical

	 कक्रर्ा	 -	 प्रकतकक्रर्ा	 - Actions- reactions

	 ऐलचछि	 - Valuntary

	 अनलैचछि	 - Non-valuntary

शब्दसूची
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प्र.१  कंसञंातील ्ोग् प्ञा्म् वनिडून पुढील विधञाने पूि्म 
करञा.

	 (अ)	 माणसाला	 ............	 असलर्ामुळे	 तो	 चांगलर्ा	
िकृती	 िरणर्ाची	 शकर्ता	 असते.

	 	 	 (अकभवर्कतीस्िातंत्र्,	 इच्छास्िातंत्र्,	 मतस्िातंत्र्)
	 (ब)		 नीकतमीमांसेचर्ा	 अभर्ासकिषर्ामधर्े	 ितमान	 आकण	

त्र्ाचे	 ............	 र्ाचा	 अभर्ास	 िेला	 जातो.
	 	 	 (िलामूलर्,	 नैकतिमूलर्,	 उपर्ुकततामूलर्)
	 (ि)	 कनजगीि	 गोष्टटींचर्ा	 कक्रर्ा-प्रकतकक्रर्ा	 ............	

नुसार	 होतात.
	 	 	 (कनसगमाकनर्म,	 समाजकनर्म,	 नीकतकनर्म)

प्र.२  गटञातील िेगळञा शब्द/OmoS>r ओळखून वलहञा.
	 (अ)	 चांगले	 -	 िाईट,	 िार््देशीर	 -	 बेिार््देशीर,	 र्ोगर्	

-	 अर्ोगर्,	 नर्ायर्	 -	 अनर्ायर्.
	 (ब)		 सौं्दर्मा,	 चांगले,	 सदु्ण,	 ितमावर्.

प्र.३  फरक सपष्ट करञा.
	 (अ)	 नैकति	 ि	 न-नैकति	 मूलर्े.
	 (ब)		 ऐलच्छि	 ि	 अनैलच्छि	 िकृती
प्र.४   टीपञा वलहञा.
	 (अ)	 सद्ुण
	 (ब)		 ितमावर्
	 (ि)	 िकृतटींचे	 प्रिार

प्र.५  खञालील प्रशनञांची २० ते २५ शब्दञांत उत्तरे वलहञा.
	 (अ)	 ऐलच्छि	 िकृती	 म्हणजे	 िार्?
	 (ब)		 नीकतमीमांसा	 म्हणजे	 िार्?
	 (ि)	 इच्छास्िातंत्र्	 म्हणजे	 िार्?
	 (ड)		 मानिी	 जीिनात	 कनर्मांचे	 महत्ि	 िार्	 आहे?

प्र.६  खञालील विधञानञांचे उदञाहरिञासवहत सपष्टीकरि 
करञा.

	 (अ)	 मानिी	 ितमानाचा	 अभर्ास	 िरणाऱर्ा	 नीकतमीमांसा	 ि	
मानसशास्त	 र्ा	 ्दोहोंचर्ा	 दृकष्टिोनात	 फरि	 आहे.

	 (ब)		 कनर्मांचा	 अभाि	 अनािस्रलेा	 िारणीभूत	 ठरतो.		

प्र.७  पुढील प्रसंगञािर संिञाद वलहञा.
	 (अ)	 समजा	 तुम्ही	 पररक्ेला	 जात	आहात	आकण	 अपघात	

झालेला	 पाकहला,	 तर	 िार्	 िरािे,	 र्ाचा	 कनणमार्	
घेणे.

	 (ब)		 ७५%	 उपकस्रती	 आिशर्ि	 आहे	 त्र्ामुळे	 कमत	
अनुपकस्रत	 असूनही	 राजेशन	े त्र्ांची	 उपकस्रती	
नों्दिली.

उपक्म
	 	 तुमचर्ा	 िुटुंबीर्ांनी	 तुमचर्ासाठी	 ठरिून	
क्दलेला	 एखा्दा	 कनर्म	 जो	 तुम्हाला	 जाचि	
िाटतो,	 तो	 कनर्म	 घरात	 िा	 िेलेला	 आहे,	
र्ाबाबत	 िुटुंबातील	 स्दस्र्ाशंी	 चचामा	 िरा.

	 इच्छा-स्िातंत्र्	 - Freedom of will 

	 कहतसंबंध	 - Interests

	 अनागों्दी/अनिस्रा	 - Lack of system

	 मूलर्	 - Value

	 किंमत/्दर/भाि	 - Price

	 सौं्दर्माशास्त	 - Aesthetics 

	 अाधर्ाकत्मि	 - Spiritual 

	 न-नैकति	 - Amoral /non moral

	 	 नैकति	 - Moral

अनैकति	 - Immoral

भ्रमणधिनी	 - Mobile / Cell phone

चांगले	 - Good

िाईट	 - Bad

र्ोगर्	 - Right

अर्ोगर्	 - Wrong

ितमावर्	 - Duty/obligation

उपर्ुकतता	 - Utility

सद्ुण	 - Virtue

***

सिञाध्ञा्
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 किज्ान	 आकण	 तंतज्ान	 हे	 आजचर्ा	 िाळातील	
परिलीचे	 शब्द	 आहेत.	 तंतज्ानाने	 आपले	 जीिन	
वर्ापलेले	 आहे.	 तंतज्ानाचर्ा	 भलेबुरेपणाची	 चचामा	
आपण	नहेेमीच	िरत	असतो.	 किज्ान	 हा	िाही	ििेळ	
शाळा-महाकिद्ालर्ीन	अभर्ासक्रमातील	 किषर्	नाही.	
किज्ान	 म्हणजे	 िार्	 आकण	 ते	 जाणून	 घेतलर्ाने	
आपलर्ािर	 नेमिा	 िोणता	 पररणाम	 होऊ	 शितो	 हे	
जाणून	 घेणे	 तत्त्िज्ानाचर्ा	 किद्ाथर्ायंसाठी	आिशर्ि	
आहे.	 प्रस्ततु	 पाठात	 किज्ान,	 ततंज्ान	आकण	तत्त्िज्ान	
र्ा	 तीनही	 किषर्ांचे	 स्िरूप	आकण	 त्र्ांचा	 एिमेिांशी	
असलेला	 संबंध	 स्पष्ट	 िेला	 आहे.	 एि्दा	 त्र्ांचे	
स्िरूप	आकण	आपापसातल	े नाते	िळल	े म्हणजे	आज	
आपलर्ा	 आजूबाजूला	 तंतज्ानकिषर्ि	 जे	 िाही	 प्रशन	
उभे	 राकहललेे	 क्दसतात	 त्र्ाचंर्ािड	ेबघणर्ाचा	 दृष्टीिोन	
तर्ार	 होतो.

६.१ विज्ञान आवि तत्िज्ञान ्ञंाचञा सहसंबंध

 तत्िज्ानाचर्ा	 िाटचालीचा	 ऐकतहाकसि	 आढािा	
घतेला	 तर	अस	ेलक्ात	र्ते	ेिकी,	िाळानरुूप	तत्िज्ान	
किचारात	 घेत	 असलेले	 प्रशन	 आकण	 त्र्ानंा	 सुचित	
असलेली	 उत्तरे	 र्ात	 फरि	 पडत	 गेला	 आहे.	
आधुकनि	 किज्ानाचा	 उ्दर्	 हा	 तत्िज्ानाचर्ा	

प्रिासातला	 एि	 कनणामार्ि	 टपपा	 आहे.	 गेलर्ा	 िाही	
शतिांमधर्े	 ‘िार्	 आहे?’	 र्ा	 सत्तामीमांसेतील	
मधर्ितगी	 प्रशनाचे	 उत्तर	 किज्ानाने	 बऱर्ाच	 अंशी	
कमळिलेले	 आहे.	 ‘जे	 आह	े ते	 िळते	 िसे?’	 र्ाचे	
िोड	े उलगडणर्ािडे	आजचर्ा	 किज्ानाचा	 प्रिास	 खूप	
िेगाने	 चालू	 आहे.	 र्ामुळे	 आताचर्ा	 िाळात	
तत्त्िज्ानाचा	अभर्ासकिषर्	िोणता	आहे?	 तत्त्िज्ान	
आकण	 किज्ान	 र्ांचा	 नेमिा	 संबंध	 िार्	 आहे?	 असे	
प्रशन	 तत्त्िज्ानाचर्ा	 अभर्ासिांना	 पडतात.	

	 र्ासबंधंात	 िेगिगेळ्ा	तत्त्िज्ाचंी	 मत	े िेगिेगळी	
आहते.	 किज्ान	ह	ेअनभुिाला	र्णेाऱर्ा	भौकति	सषृ्टीचा	
अभर्ास	िरते	 हे	आपलर्ाला	 माकहतीच	आहे.	 भौकति	
जग	एिढचे	िास्ति	आहे	अस	ेमानणाऱर्ानंा	 र्ा	जगाचे	
ज्ान	िजै्ाकनि	पद्ती	िापरूनच	होऊ	शित	े ह	ेसहसा	
मानर्	 असते.	 त्र्ाचं	े नीकतकिषर्ि	 किचारही	 त्र्ांचर्ा	
जडिा्दी,	 किज्ानिा्दी	 दृकष्टिोनािर	आधाररत	असतात.	
त्र्ानंा	 िुठलाही	 पारलौकिि	 सं्दभमा	 नसतो.

	 िाही	 तत्त्िज्	 मात	 असे	 मानतात	 िकी,	 ज	े
इं कद्र्ांचर्ा	 अनुभिाचर्ा	 िक्ेत	 र्ेत	 नाही,	 ते	
अकस्तत्िातच	 नाही	 असे	 म्हणार्ला	 भकिम	 आधार	
नाही.	 त्र्ाचंर्ा	 मते	 र्ा	 जगाचर्ा	 पलीिडे	अनुभिातीत	
म्हणजे	 ज्ानेंकद्र्ांचर्ा	 अनुभिाचर्ा	 मर्ामा्दांचर्ा	 पार	
असलेले	 अमूतमा,	 अतटींकद्र्	 िास्ति	आहे.	 त्र्ामुळे	 र्ा	
िास्तिाचा,	 सत््	चा	 अभर्ास	 किज्ानाचर्ा	 िक्ेत	 र्ेत	
नाही.	 ‘िार्	आह’े	 र्ा	सत्तामीमासंतेील	प्रशनाच	े त्र्ाचं	े
उत्तर	 जडिा्द	 नािारते.	 त्र्ाचमुळे	 ‘िळते	 िसे’	 र्ा	
ज्ानमीमांसेतील	 प्रशनाचर्ा	 संभावर्	 उत्तराचीही	 त	े
िेगळी	 मांडणी	 िरतात.	 अतटींकद्र्	 िास्तिाचे	 ज्ान	
होऊ	 शिते	 िा?	 होऊ	 शित	 असेल,	 तर	 िसे?	
त्र्ासाठी	 अंतःप्रज्ा,	 गूढ	 अनुभूती	 र्ांना	 ज्ानसाधने	
म्हणता	 र्ेईल	 िा	 हे	 प्रशन	 किचारात	 घर्ािे	 लागतात.	
अतटींकद्र्	िास्तिाच	ेज्ान	 कमळिण	ेआकण	 त्र्ा	ज्ानाचर्ा	

६.१ विज्ञान आवि तत्िज्ञान ्ञंाचञा सहसंबंध
६.२ तंत्रज्ञानञाने उभे करेलेले प्रशन
६.३ विज्ञान आवि तंत्रज्ञान ्ञंाच्ञातील 
  सहसंबंध
६.४ प्ञा्मिरिी् तत्िज्ञान आवि शञाशित 
  विकञास संकल्पनेची ओळख
६.५ विज्ञान, तंत्रज्ञानञासंबंधी तत्िज्ञानञाची 
  बदलती भूवमकञा.

 ६. विज्ञान, तंत्रज्ञान आवि तत्िज्ञान

प्रसतञािनञा
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आधारे	 जीिन	 िसे	 जगािे	 हे	 सांगणर्ाचे	 िार्मा	
तत्त्िज्ानाचे	 आहे	 अशी	 र्ा	 तत्त्िकचंतिांची	 धारणा	
आहे.	 र्ा	 अतटींकद्र्	 िास्तिाशी	 माणसाचे	 िार्	 नात	े
आहे	 हे	 समजलर्ाकशिार्,	 माणसाचे	 िलर्ाण	 िशात	
आहे	 आकण	 ते	 िसे	 साधर्	 िरािे	 हे	 आपलर्ाला	
उमगणार	 नाही	 असे	 त्र्ांना	 िाटते.	 रोडकर्ात,	
किज्ानाची	 उपर्ोकगता	आकण	 मूलर्	 मानर्	 िरूनही,	 ह	े
तत्त्िज्	अस	ेमानतात	िकी	 किज्ानाला	िाही	 स्िाभाकिि	
मर्ामा्दा	 आहेत.	 तत्त्िज्ान	 सत्तामीमांसा	 आकण	
ज्ानमीमांसा	 र्ा	 क्ेतातही	 िाही	 िेगळ	े र्ोग्दान	 ्देऊ	
शिते.

	 भौकति	 जगाचे	 सांगोपांग	 ज्ान	 ्देणार	े अभर्ासक्ेत	
म्हणून	 किज्ानाला	 सिमामानर्ता	 कमळालर्ानंतर	
ज्ानमीमांसेत	 किज्ानाचर्ा	 पद्तीशास्ताची	 चचामा	 खूप	
मोठ्ा	प्रमाणात	चाल	ूझाली.	िजै्ाकनि	पद्ती	 म्हणजे	
नकिकी	 िार्?	 कतची	 बलस्राने	 आकण	 मर्ामा्दा	
िोणत्र्ा?	 ज्ानाचर्ा	 सिमाच	 क्ेतांमधर्े	 र्ा	 पद्तीचा	
िापर	 शकर्	आहे	 िा?	 अशा	 प्रशनाचंा	 ऊहापोह	 सुरू	
झाला.	 कनसगमाकिज्ानाचर्ा	 प्रगतीचर्ा	 प्रभािाखाली	
सामाकजि	 किज्ानांचा	 कििास	 वहार्ला	लागला,	 तवेहा	
र्ा	 ्दोनहटींची	 पद्त	 एिच	 असू	 शिते	 िा,	 असािी	
िा	 र्ाबद्दल	 ज्ानमीमांसेमधर्े	 खूप	 किचारमंरन	 सुरू	
झाले.	 पूिगीचर्ा	 पाठात	 आपण	 मानवर्किद्ा	 म्हणजे	
िार्	 र्ाची	 ओळख	 िरून	 घेतली.	 र्ा	 किद्ांमधर्े	
कनसगमाकिज्ानाचर्ा	 पद्तटींचा	अिलंब	 होत	 नाही,	असे	
असताना	 ज्ानाचर्ा	 एिूण	 क्ेतात	 र्ा	 किद्ांचे	 स्रान	
िार्	 आहे	 असाही	 प्रशन	 कनमामाण	 झाला.

	 िरील	 कििेचनातून	 हे	 सूकचत	 होते	 िकी,	 किज्ानाने	
तत्त्िज्ानात	 किचारलर्ा	 जाणाऱर्ा	 प्रमुख	 प्रशनांचा	
ऊहापोह	 र्शस्िीपणे	 िेला	 ह	े खरे!	 तरीही	 िाळानुरूप	
प्रिाही	 राहणर्ाचर्ा	 तत्त्िज्ानाचर्ा	 गुणधमामामुळ	े
सत्तामीमांसा,	 ज्ानमीमांसा	 र्ा	 तत्त्िज्ानाचर्ा	 शाखा	
आजही	 महत्त्िाचर्ा	 आहेत.	 तत्त्िज्ानातील	 प्रशनानंा	
किज्ानाने	 क्दलेलर्ा	 उत्तरांची	 परस्परांशी	 सांगड	 घालून	
जगािडे	बघणर्ाचा	 एि	ससुगंत,	समािशेि	 दृकष्टिोन	

कनमामाण	 िरणे	 आकण	 त्र्ा	 दृकष्टिोनाचर्ा	 आधारे	 एि	
जीिनदृष्टी	 कनमामाण	 िरणे	 हे	 आज	 तत्त्िज्ानाच	े एि	
उ्््द	क्दष्ट	आहे.	 र्ा	 जीिनदृष्टीचा	 एि	 महत्त्िाचा	 भाग	
अरामातच	 मूलर्किचारांचा	 आहे.	 नीकतमीमांसा,	
सौं्दर्मामीमांसा	 अशा	 तत्त्िज्ानाचर्ा	 शाखांमधर्े	 हा	
मूलर्किचार	 प्रामुखर्ाने	 िेला	 जातो.	 एिकिसावर्ा	
शतिात	जगताना	आपलर्ापुढे	 जे	 महत्त्िाचे	 प्रशन	 उभे	
राकहले	 आहेत	 ते	 र्ा	 ना	 त्र्ा	 प्रिारे	 किज्ान	 आकण	
तंतज्ान	 र्ांनी	 िेलेलर्ा	 प्रगतीशी	 कनगकडत	 आहेत.	
त्र्ामुळे 	 हे 	 प्रशन	 समजून	 घेणर्ासाठी	 आकण	
त्र्ाचंर्ाबद्दलची	 नकैति	भकूमिा	 कनलशचत	िरणर्ासाठी	
मुळात	 आपण	 किज्ान	 आकण	 तंतज्ानाचे	 स्िरूप	 पुरेसे	
समजािून	 घेतल	े पाकहज.े	 तरच	र्ा	 प्रशनाचंर्ा	 मुळापर्यंत	
आपण	 पोहचू	 शि	ू आकण	 र्ोगर्	 उत्तराची	 क्दशा	
आपलर्ाला	 सापडू	 शिेल.

६.२ तंत्रज्ञानञाने उभे करेलेले प्रशन

	 किज्ान	 आकण	 तंतज्ान	 र्ांनी	 प्रभाकित	 जगात	
आज	 आपण	 राहतो.	 तंतज्ानाने	 आपले	 जीिन	
वर्ापलेले	 आहे.	 तंतज्ानाचर्ा	 भलेबुरेपणाची	 चचामा	
आपण	 नेहमीच	िरत	असतो.	 तंतज्ानान	े जग	जिळही	
आले	आकण	 लांबही	 गेले.	 माणसे	 मोबाइलमधर्े	 डोिे	
खुपसून	 बसली	 आहेत	 आकण	 िुणी-िुणाशी	 बोलत	
नाही	 असे	 दृशर्	 आपण	 नेहमी	 बघतो.	 आपण	
रस्त्र्ािरचे	 अपघात	 बघतो.	 तंतज्ानाने	 आपलर्ाला	
िधी	 नाही	 एिढा	 िेग	 साधर्	 िरून	 क्दला.	 पण	 तो	
िेगच	 कजकिताला	 मारि	 ठरतो	 आहे.	

	 आज	अस्ताचंी	 संहारिता	 ्ेदखील	 ‘न	 भूतो’	अशा	
प्रिाराने	 िाढलेली	 आहे.	 अशा	 अस्तांचर्ा	 प्रर्ोगाची	
शकर्ता	 ही	 मानि	 जातीसमोर	 उभी	 असलेली	 मोठी		
भीती	 आहे.	

	 प्र्ूदषणाचाही	 प्रशन	 आहेच.	 िचऱर्ाने	 आपला	
भिताल	 वर्ापला	आहे.	आपले	 नैसकगमाि	 स्ोत	 खराब	
होत	चालले	आहेत,	 नष्ट	 होत	चालले	आहेत.	अनेि	
प्रजाती	 नष्ट	होणर्ाचर्ा	मागामािर	आहेत.	र्ा	सगळ्ाचा	



65

पररणाम	 माणसाचर्ा	 जीिनमानािर	 होतो	 आहे,	
आरोगर्ािर	 होतो	 आहे.

	 ह	े आकण	 असे	 अनेि	 प्रशन	 आपलर्ा	 िानािर	
नेहमीच	 पडत	 असतात.	 किज्ान	 आकण	 तंतज्ान	 र्ांचा	
जिळचा	 संबंध	 आहे	 हे	 आपण	 जाणतो.	 परंतु	
तंतज्ानाने	 उभे	 िेलेल	े प्रशन	 समजािून	 घेताना	 किज्ान	
म्हणज	े नेमिे	 िार्	 आकण	 तंतज्ान	 म्हणज	े तरी	 नेमिे	
िार्	 हे	 जाणून	 घेण	े आिशर्ि	 आहे.

	 र्ा	 पाठात	 किज्ान,	 तंतज्ान	 आकण	 तत्िज्ान	 र्ा	
तीनही	 किषर्ांचे	 स्िरूप	 आकण	 त्र्ांचा	 एिमेिांशी	
असलेला	 संबंध	 जाणून	 घेणार	 आहोत.	 एि्दा	 त्र्ांचे	
स्िरूप	आकण	आपापसातल	े नाते	िळल	े म्हणजे	आज	
आपलर्ा	 आजूबाजूला	 तंतज्ान,	 कनसगमा	 आकण	
माणूसकिषर्ि	 ज	े िाही	 प्रशन	 उभे	 राकहलेले	 क्दसतात	
त्र्ांचर्ािडे	 बघणर्ाचा	 दृकष्टिोन	 तर्ार	 होतो.	

	 आतापर्यंत,	 तत्िज्ानात	 िोणते	 प्रशन	 अभर्ासले	
जातात	 ते	आपण	 पाकहले.	 िार्	आहे,	 ते	 िळते	 िसे	
आकण	 र्ा	 ्दोन	 प्रशनांचर्ा	 आिलनाने	 आपली	 िकृती	
िशी	 प्रभाकित	 होते	 हे	 आपण	 पाकहले.	 हे	 ्ेदखील	
पाकहले	 िकी	 प्रत्र्ेि	 िाळात	 र्ा	 प्रशनांची	 उत्तरे	
िेगिेगळी	 क्दली	 गेली.	

	 एििेाळी	 कनमामाण	झाललेर्ा	 पुरािरा	 ‘िार्	आह’े	
र्ा	 प्रशनाचे	 ‘खरे’	 उत्तर	 ्देणर्ासाठीच	 कनमामाण	 झालर्ा.	
आजचर्ा	 िाळात,	 रॉरचर्ा	 पुरािरेने	 	 िेलेली	
पािसाची	 िारणमीमांसा	 आपलर्ाला	 िलपनेचर्ा	
राज्र्ातली	 सफर	 िाटेल.	 आपण	 कतचा	 पािसाचे	
‘िास्ति	िारण’	 म्हणून	 स्िीिार	िरणार	 नाही.	िारण	
आता	 किज्ानाने	 पाऊस	 िा	आकण	 िसा	 पडतो	 र्ाची	
िेगळी	िारणमीमांसा	 क्दलेली	आहे.	 ती	िारणमीमांसा	
सगळ्ानंा	 पडताळून	 बघता	 रे्णर्ासारखी	असलर्ामुळे		
जास्तीत	 जास्त	 लोिांना	 स्िीिाराहमा	 िाटते.	

	 (किज्ान	 हा	 शब्द	 इरे	 कनसगमाकिज्ान	 (natural	
sciences)	 र्ा	 अरामाने	 िापरलेला	 आहे.)

किज्ान

कनसगमा	 कनर्माचंा	
अभर्ास

तंतज्ान

भौकति	
प्दारायंिर	
िेली	 जाणरी	
प्रकक्रर्ा

किज्ान	 ि	
तंतज्ानाचे	 	
तत्िज्ान

किज्ान	 ि	
तंतज्ान	 र्ा	
्दोनहटींचे	
स्िरूप,	 िार्मा	
आकण	
उ्््द	क्दष्टाची 
कचकित्सा

 िसतुवनष्ठ, व्व्तवनष्ठ आवि आंतरव्व्तवनष्ठ 
िञासति

	 	 किज्ान	 म्हणजे	 िस्तुकनष्	 िास्तिाकिषर्ीचर्ा	
कनर्मांचा	 अभर्ास.	 िसतुवनष्ठ िञासति	 म्हणजे	 िार्?	
सगळ्ांना	 पडताळणीची	 शकर्ता	 असली	 म्हणजे	
आपण	 त्र्ा	 िास्तिाला	 िस्तुकनष्	 िास्ति	 असे	 म्हणू	
शितो.	अस	ेिास्ति	ििेळ	 िुणर्ा	 एिाचर्ा	 मनातली	
िलपना	नसत	े कििंा	सगळ्ानंी	 कमळून	 किशिास	ठिेला	
आह	े अशीही	 िुठली	 िलपना	 नसते.	 पंचेंकद्र्े	 आकण	
साधन	े (उपिरणे)	 िापरून	 जे	 िोणालाही	 पडताळून	
बघता	 र्ेते	 त्र्ाला	 िस्तुकनष्	 जग	 किंिा	 िास्ति	 असे	
म्हणता	 र्ेते.	 	

	 समजा	 िुणी	 असे	 म्हणाला	 िकी	 त्र्ाला	 इतिा	
आन्ंद	 झालार्	 िकी	 तो	 तरंगतो	 आहे	 तर	 आपण	 असं	
नाही	 म्हणत	 िकी,	 ‘असा	 िसा	 तरंगतो	आहे?	 तो	 तर	
चांगला	 बसलेला	 क्दसतो	 आहे,	 गुरुत्िािषमाण	 शक्ी	
त्र्ाचर्ािर	 िाम	 िरते	 आहे.’	 पण	 आपण	 तो	 खरेच	
तरंगतो	 आहे	 असेही	 म्हणत	 नाही.	 आपलर्ाला	 ह	े
समजते	 िकी	 	 ती	 त्र्ाची	 व्व्तवनष्ठ भञािनञा	 आहे	
किंिा	 आनं्द	 वर्क्	 िरणर्ाची	 पद्त	 आहे.	 	

	 ि स् तु क न ष् ठ , 	 व र् क क त क न ष् ठ  र् ा प्र म ा णे च	
आंतरव्व्तवनष्ठ िास्ति	 असते.	 र्ाचे	 अलस्तत्ि	
अनेि	 वर्क्टींनी	 मानणर्ािर	 अिलंबून	 असते.	
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उ्दाहरणारमा,	 चलन.	 आपण	 जी	 िाग्दी	 नोट	 चलन	
म्हणून	 िापरतो	 त्र्ातील	 िाग्द	 ही	 भौकति	 िस्त	ू
असली	 तरी	 त्र्ा	 िाग्दाला	 कमळालेले	 मूलर्	 हे	
आंतरवर्ककतकनष्ठ	 िास्तिाचा	 भाग	 आहे.	 सगळ्ांना	
मानर्	असलेल	ेत	ेमलूर्	असल	ेतरी	त	ेगरुुत्िािषमाणशक्ी	
प्रमाणे	 कनसगामाचा,	 िास्ति	 जगाचा	 भाग	 नसते.		
माणसांनी	 ठरिलेले,	 मानलेले	 मूलर्	 असते.	 र्ामुळे	
त्र्ात	 ब्दल	 होऊ	 शितात.	 िार्	 िस्तुकनष्	 आह	े
आकण	 िार्	 मानीि	 हे	 िळले	 म्हणज	े िार्	 ब्दलू	
शिते	 आकण	 िार्	 नाही	 हे	 आपलर्ाला	 िळते.	

चलञा बोलू्ञा!
	 िस्तकुनष्,	 वर्ककतकनष्ठ	आकण	आतंरवर्ककतकनष्ठ	
िास्तिाची	 उ्दाहरण	े आपलर्ा	 सहाधर्ार्ीला	 सांगा.

विज्ञानञाचञा प्रिञास

	 किज्ान	 असे	 कनर्म	 शोधत	े िकी	 जे	 सिमात	 लागू	
होतात,	 सिमा	 िाळात	 लागू	 होतात.	 त्र्ानंा	 ‘सािमाकति	
(िैलशिि)	 कनसगमाकनर्म’	 असेच	 म्हणतात.	

	 पण	 िस्तुकनष्	 जगातील	 असे	 कनर्म	 हाती	 रे्णे	
हे	 एि्दम	 घडले	 नाही.	 िलपनेचर्ा	 जगातून	 िस्तुकनष्	
जगािडे	 र्ेणर्ाचा	 आपला	 एि	 प्रिास	 आहे.	 र्ाला	
किज्ानाची	 िाटचाल	 असे	 म्हणता	 र्ेईल.	 पुरािरा,	
धाकममाि	 समजुती	 आकण	 तत्िज्ान	 र्ांतून	 किज्ानाने	
आपली	 िाट	 िेगळी	 िेली.	 तुम्हाला	 माहीत	 आहे,	
पिूगी	 माणसाचंर्ा	िाही	 प्रचकलत	समजतुी	 होत्र्ा	आकण	
त्र्ांना	 धाकममाि	 मानर्ताही	 होती.	 उ्दाहरणारमा,	 पृथिी	
लस्रर	 असून	 सूर्मा	 पृथिीभोिती	 कफरतो	 अशी	 समजूत	
होती.	 सोळावर्ा	 शतिात	 गॅकलकलओने	 र्ा	 समजुतीला	
धक्ा	 क्दला.	 गॅकलकलओला	 र्ासाठी	 पुष्िळ	 तास	
सहन	िरािा	लागला.	अशा	अनिे	प्रचकलत	अिास्ति		
िलपना	 आकण	 समजुती	 र्ांमधून	 किज्ानाने	 खरे	 िार्	
आहे	 हे	 ्दाखिून	 क्दल	े आहे.	

	 परंतु	 आजही	 किज्ानमत	 हे	 िाही	 सिमामानर्	 मत	
नाही.	आजही	िस्तकुनष्	जगातील	प्रशनानंा	िलपनेचर्ा	
जगातली	 उत्तरे	 क्दली	 जातात,	 माणसे	 बरे	 होणर्ासाठी	

मांकतिािडे	 जातात,	 जा्दूटोणर्ािर	 किशिास	 ठेितात,	
मांजर	 आडिे	 जाणर्ाला	 अशुभ	 मानतात,	 ह	े आपण	
पाहतो.	अशािेळी	 किज्ान	 म्हणजे	 िार्,	 ते	 िाम	िसे	
िरते,	 त्र्ाने	 आजिर	 िोणती	 माकहती	 आपलर्ासमोर	
ठेिली	 आहे,	 कतचा	 िापर	 िसा	 होतो,	 त्र्ाने	 आपले	
जीिन	 िसे	 प्रभाकित	 होते	 हे	 जाणून	 घेणे	 गरजेचे	
आहे.	 	

	 किज्ानान	ेजीिनाचर्ा	 प्रत्र्िे	क्तेात,	 ‘िार्	आह’े	
आकण	 ‘ते	 िळते	 िसे’	 र्ाची	 उत्तरे	 पुष्िळ	 अंशी	
क्दली	 आहेत.	 भौकति	 किज्ानान	े हे	 साकंगतले	 आहे	
िकी	 किशि	िणाचें	 बनल	ेआह.े	 त्र्ा	िणामंधर्	े कक्रर्ा-	
प्रकतकक्रर्ा	 चालतात.	 त्र्ातून	 मूलद्वर्े	 (elements)	
बनतात.	 जीिशास्ताने	 हे	 साकंगतले	 आह	े िकी	 भौकति	
प्दारायंतूनच	 पृथिीिरील	 पकहलर्ा	 सजीि	 रेणूची	
(डीएनए)	 कनकममाती	 झाली.	 सजीि	 सृष्ीची	 िाटचाल	
िशी	 होत	े ह	े उत्क्रांतीचर्ा	 कनर्माने	 साकंगतले.	

	 अजनूही	 किज्ानाचा	प्रिास	चालचू	आह.े	 किशिाचा	
पसारा	 समजािून	 घेणे,	 अणूचे	 अंतरंग	 उलगडण	े
अजूनही	 पुरते	 झालेले	 नाही.	 हा	 प्रिास	 म्हटले	 तर	 न	
संपणारा	 आहे.	 किज्ानान	े िुठे	 रांबािे	 हा	 प्रशन	 िाही	
किज्ानाचर्ा	 अखत्र्ारीतला	 नाही.	 मूलभूत	 कनर्मांचा	
उलगडा	 झालर्ानंतरही	 किज्ानाची	 िाटचाल	 चालूच	
राकहली.	 त्र्ा	 िाटचालीचे	 उ्द््	क्दष्ट	 	 ठरिणे	 ही	 गोष्	
िाही	 किज्ानाचर्ा	 प्रांतातली	 नाही.	 र्ाचा	 किचार	
तत्िज्ानात	 िेला	 जातो.	

	 तंतज्ान	 आकण	 किज्ान	 र्ांचा	 जिळचा	 संबंध	
आहे	 अस	े क्दसते.	 िाही	 िेळा	 तर	 तंतज्ान	 म्हणजेच	
किज्ान	 अशीही	 समजूत	 आढळनू	 रे्ते.	 आपण	
तंतज्ानाने	 िेढलेलर्ा	 जगात	 राहतो.	 जीिनाचा	 असा	
िोणताही	 िोपरा	 नाही	 जो	 तंतज्ानाने	 स्पकशमालेला	
नाही.	 तंतज्ान	 नसेल	 तर	आपण	िसे	 जगू	 असा	 प्रशन	
िुणालाही	 पडेल.	आपण	 हेही	 अनुभितो	 िकी	 तंतज्ान	
िधी	 सुखािह	 होते	 तर	 िधी	 ्दुःखिारि.	 	 िधी	 ते	
तारि	 ठरते	 तर	 िधी	 मारि.	 अशा	 पररलस्रतीत	
तंतज्ानकिषर्ि	 धोरण	 िार्	असािे	 ह	े ्देखील	 ठरिािे	
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लागते.	 तंतज्ानाने	 उभे	 िेलेले	 प्रशन	 ततंज्ानच	 सोडिू	
शित	ेिकी	 त्र्ासाठी	 त्र्ाला	 किज्ान	आकण	तत्िज्ानाची	
गरज	 आहे?	 र्ा	 प्रशनाची	 उिल	 िरणर्ासाठी	 आधी	
ततंज्ानाची	 नीट	ओळख	िरून	 घेऊर्ा.	 किज्ान	आकण	
ततंज्ान	र्ांचर्ातील	सहसबंधं	तपासरू्ा	आकण	तत्त्िज्ान		
र्ा	 ्दोनहटींचर्ा	 बाबतीत	िोणती	भकूमिा	घते	े हे	 बघूर्ा.	

चलञा जमिू्ञा!

	 तंतज्ान	 तारि	 िा	 मारि	 ठरले	 अशा	
आशर्ाचर्ा	 घटनांचा	 िृत्तांत	 कमळिा	 ि	 त्र्ाचे	
कभकत्तपति	 तर्ार	 िरून	 िगामात	 लािा.

तंत्रज्ञान महिजे कञा्? 

	 तंतज्ान	 म्हणजे	 द्वर्ािर	 (िच्ा	 माल	 किंिा	
matter)	 िेली	 जाणारी	 प्रकक्रर्ा.	

	 उ्दा.,	 मातीचे	 मडिे,	 लािडाचा	 तराफा,	
लोिरीचे	 िस्त	 र्ा	 सगळ्ांमधर्े	 मूळ	 द्वर्ािर	 िमी	
-अकधि	 प्रमाणात	 प्रकक्रर्ा	 िेलेली	 क्दसते .		
आक्दमानिाने	 जेवहा	 ्दगड	 तासले	 आकण	 त्र्ापासून	
्दगडी	 िुऱहाड	 बनिली	 तेवहा	 ते	 तंतज्ानच	 होते.	
शेतीसाठी	 जमीन	 सपाट	 िरण	े हे	 ्ेदखील	 तंतज्ानच.	
कतरपासून	 सुरुिात	 िरून	 आजचर्ा	 स्माटमाफोनपर्यंत	
सार	े िाही	 र्ा	 अरामाने	 तंतज्ान	 आहे.	

चलञा वलहू्ञा!

	 ्दैनंक्दन	 जीिनातील	 तंतज्ानाचर्ा	 िापराची	
उ्दाहरणे	 कलहा.

६.३ विज्ञान आवि तंत्रज्ञान ्ञांचञा संबंध

	 माणूस	 जेवहा	 ्दगडाची	 अिजारे	 बनित	 होता	
तेवहा	 त्र्ाला	 कनसगमाकनर्म	 िोणते	 आहेत	 आकण	 ते	
िसे	 िाम	 िरतात	 र्ाची	 िलपना	 होती	 िा?	 त्र्ाची	
जरुरी	 नवहती.	 त्र्ाचंर्ा	 आिलनाकशिार्ही	 ्दगडािर	
प्रर्ोग	 िरत	 राहून	 अिजार	 बनू	 शिते,	 तंतज्ान	 पुढे	
जाऊ	 शिते.	 परंतु	 द्वर्ािर	 असे	 प्रर्ोग	 िरत	
असतानाच	द्वर्किषर्ि	िाही	मलूभतू	तथर्	ेमाणसाचंर्ा	

लक्ात	 र्ेऊ	 लागली.	 	 उ्दा.,	 अनेि	 तऱहांचर्ा	
प्दारायंिर	 िाम	 िरता	 िरता	 पृथिीिर	 ११८	 मूलद्वर्े	
आहेत	 हे	 िळले.	 त्र्ाचंीच	 किकिध	 कमश्र	 	 रूपे	आकण	
किकिध	 अिस्रा	 आपलर्ाला	 आजूबाजूला	 बघार्ला	
कमळतात.	 आपण	 हे	 आितमासारणीचर्ा	 माधर्मातून	
जाणतो.	 प्दारायंिर	 िेली	 जाणारी	 प्रकक्रर्ा	 हा	
तंतज्ानाचा	 भाग	 आहे.	 पण	आितमासारणी	 हा	 मूलभूत	
किज्ानाचा	 भाग	 आहे.	

चलञा शोधू्ञा!

	 आितमासारणी	 म्हणजे	 िार्?	 आितमासारणीचे	
महत्त्ि	 िार्?

	 एि्दा	आितमासारणी	हाती	आलर्ािर	 कतचा	उपर्ोग	
किकिध	 तऱहानंी	 होऊ	 शितो	 हे	 लक्ात	 आले.	 हे	
प्दारमा	 एिमेिांबरोबर	 िसे	 कमसळणार,	 त्र्ाचंे	 गुणधममा	
िार्	असणार	 हे	 समजणे	सोपे	 झाले.	 र्ातून	 तंतज्ानाने	
नवर्ा	 िाटा	 चोखाळलर्ा.	 र्ाचप्रमाण	े गुरुत्िािषमाणाचा	
कनर्म	 समजलर्ािर	 अििाशात	 उपग्ह	 पाठिणे	 शकर्	
झाले.	 तंतज्ान	 आकण	 किज्ान	 र्ांची	 जोडगोळी	 अशी	
िाम	 िरते.	 एिमिेांना	 प्रभाकित	 िरते.	

तंत्रज्ञान आवि मञािूस 

	 आपण	 मगाशी	 पाकहले	 िकी	 तंतज्ान	 म्हणज	े
द्वर्ािर	 िेली	 जाणारी	 प्रकक्रर्ा.	 ही	 प्रकक्रर्ा	 िाही	
आपली	 आपण	 होत	 नाही.	 कतचर्ासाठी	 िुणालातरी	
िाम	 िरािे	 लागते.	 ्ुदसरे	 असे	 िकी	 प्रकक्रर्ा	 िरताना	
त्र्ा	 प्रकक्रर्ाचंा	भाग	 म्हणून	िाही	 उपप्दारायंची	 कनकममाती		
(by-products)	अटळ	असते.	उ्दाहरणारमा,	चलुीिर	
पाणी	 गरम	 िरार्च	े तर	 धूर,	 राख	 हे	 उपप्दारमा	 कनमामाण	
होतात.	 निोशा	 उपप्दारायंना	 आपण	 ‘िचरा’	 म्हणून	
सबंोधतो.	 कििंा	आपण	गाडी	चालितो	 तवेहा	 पट्ेोल/
डीझेलचर्ा	 ज्िलनातून	 धूर	 कनमामाण	 होतो.	 हा	 धूर	
आपलर्ाला	 तास	 ्ेदतो	 म्हणून	 आपण	 त्र्ाला	 प्र्दूषण	
म्हणतो.	 इलेलकट्ि	 िाहने	 आपलर्ा	 डोळ्ांसमोर	 धूर	
िरत	नाहीत.	 त्र्ामुळ	ेआपलर्ाला	ती	 स्िचछ	िाटतात.	
पण	िीजआधाररत	 तंतज्ानासाठी	आपलर्ा	 डोळ्ांचर्ा	
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अ.क्. सोपे तंत्रज्ञान जवटल तंत्रज्ञान

१. स्ोतािर	 िेलर्ा	
जाणाऱर्ा	
प्रकक्रर्ांची	 संखर्ा	
िमी

स्ोतािर	 िेलर्ा	
जाणाऱर्ा	 प्रकक्रर्ांची	
संखर्ा	 	 जास्त

२. प्रकक्रर्ांमधून	 कनमामाण	
होणा रे 	 उपप्दारमा	
(by-products)	
िमी

प्रकक्रर्ांमधून	 कनमामाण	
होणारे	 उपप्दारमा	
(by-products)	
जास्त

३. िष्ट	 अरिा	 हानी	
स्िरूपात	 होणारा	
पररणाम	 रेट	 आकण	
तात्िाळ	 असतो.	

िष्ट	 अरिा	 हानी	
स्िरूपात	 होणारा	
पररणाम	 अप्रत्र्क्	
आकण	 उकशराने	 होऊ	
शितो.

४. तंतज्ानासाठी	
लागणाऱर्ा	
उपिरणाची	
कनकममाती,	 त्र्ाचा	
िापर,	 ्देखभाल	 ि	
्दुरुस्तीसाठी	 फारसे	
मनुष्र्बळ	 लागत	
नाही.

तंतज्ानासाठी	
लागणाऱर्ा	
उपिरणाची	 कनकममाती,	
त्र्ाचा	 िापर,	
्देखभाल	 ि	
्दुरुस्तीसाठी	 अनिे	
माणसांना	 एित	
र्ािे	 लागते.	 र्ातून	
ताण	 आकण	 तडजोडी	
अकनिार्मा	 होतात.

पलीिडे	खपू	जास्त	प्रमाणात	ससंाधनाचंी	 उलरापालर	
होत	असते,	 प्र्दूषणात	 प्रचंड	भर	 पडत	असते.	 तंतज्ान	
कजति	ेगुतंागुतंीच	े कतति	ेउपप्दारमा	अकधि.	मग	 त्र्ाचंी	
किलहेिाट	 लािणे	 आले.	 र्ा	 सगळ्ांत	 शारीररि/
मानकसि	 हानीलासुद्ा	 तोंड	 द्ािे	 लागते.

चलञा बोलू्ञा!

	 िस्तू	 तर्ार	 िरताना	 कनमामाण	 होणाऱर्ा	
उपप्दारामाचर्ा	 उ्दाहरणांची	 गटात	 चचामा	 िरा.

	 गुंतागुंतीचर्ा	 तंतज्ानातील	 अनेि	 टपपे	 आकण	
त्र्ातून	 उत्पन्न	 होणाऱर्ा	 समस्र्ा	 आपलर्ाला	 माहीत	
नसतात.	 पररणामी	 	 आपण	 िरतो	 आहोत	 ते	 िष्	
आकण	 सोसतो	 आहोत	 ती	 हानी	 आपलर्ाला	 नेमिे	
िार्	 कमळिून	 ्देते	 आहे	 हे	 ठरिता	 र्ेत	 नाही.	
तंतज्ानािडनू	 आपलर्ा	 िार्	 अपेक्ा	 असतात?	
सुरकक्तता,	 आराम	 आकण	 मनोरंजन.	 आपण	 घरात	
राहतो.	 घर	 आपलर्ाला	 नैसकगमाि	 अकनलशचततेपासून	
सरुकक्तता	 ्दतेे.	 पखंा	आराम	 ्दतेो.	 टीवही	 रजंन	िरतो.	
र्ासाठी	 आपण	 िाही	 किंमतही	 ्ेदतो.	 किंमत	 म्हणजे	
िष्	 आकण	 हानी	 र्ा	 स्िरूपात	 द्ािी	 लागलेली	
किमंत.	आपण	िार्	 किमंत	्दतेो	आकण	िार्	 कमळितो	
र्ाचा	 कहशोब	 सारखा	 िरािा	 लागतो.	 ्दरिेळी	 तो	
िरता	 र्ेतो	 िा?	आकण	 िेला	 तरी	 त्र्ाप्रमाण	े िागता	
र्ेते	 िा?	 आपला	 अनुभि	 आकण	 कनरीक्ण	 िार्	
आहे?	

चलञा वलहू्ञा!

	 मोबाइल	 फोन	 र्ा	 तंतज्ानासाठी	 िष्	 आकण	
हानी	 स्िरूपात	 द्ािी	 लागणारी	 किंमत	 आकण	
त्र्ापासून	 कमळणारे	 फार््दे	 कलहा.

	 िुणी	 म्हणले	ततंज्ानाला	उत्तर	ततंज्ानान!े	 किजिेर	
चालणारे	 गीझर	 आलर्ाने	 लािडे	 गोळा	 िरून	
आणणर्ातले	 िष्	 िमी	 होतात.	 पण	 िर	 स्पष्	
िेलर्ाप्रमाणे	 खूप	 लोि	 िेगिेगळ्ा	 प्रिारे	 श्रम	िरून		
तांकति	 उपिरणे	 तर्ार	 िरतात.	 त्र्ांचा	 िापर,	

्देखभाल,	 ्दुरुस्ती	 आकण	 किलहेिाट	 र्ांतच	 माणसांचा	
िेळ	 आकण	 श्रम	 खचगी	 पडत	 राहतात.	 र्ातून	 िष्	
िरणाऱर्ांचे	 िगमा	 तर्ार	 होतात.	 िुणाला	 शारीररि	 श्रम	
अकधि	 िरािे	 लागतात	 तर	 िुणाला	 मानकसि.	 पण	
प्रत्र्िे	जण	र्ा	 रं्तांनी	जोडलेलर्ा	जगडवर्ाळ	 रं्तणचेा	
भाग	 होत	 राहतो.	

	 आपण	 एि	 उ्दाहरण	 बघू.	 पूिगी	 माणस	ं चुलीिर	
पाणी	 तापित.	अजूनही	अनिे	 कठिाणी	 चूल	 िापरली	
जाते.	 चुलीिर	 पाणी	 तापिणर्ासाठी	 िार्	 िरािे	



69

लागत?े	लािड	े गोळा	िरून	आणािी	लागतात,	चलू	
पेटिािी	 लागत	े इत्र्ा्दी.	 र्ामधर्े	 िाही	 िष्ट	 आहेत.	
लािडे	 गोळा	 िरणर्ाची	 जबाब्दारी	 िोणाला	 तरी	
घर्ािी	 लागते.	 चुलीतून	 कनमामाण	 झालेला	 धूर	 िुणाला	
तरी	सोसािा	लागतो.	अशा	प्रिारची	हानीसदु्ा	आहे.	
चुलीचर्ा	 प्रिाशात	 अनेिांची	 जेिणे	 होतात,	 अभर्ास	
होतो.	 म्हणजे	 चूल	 र्ा	 तंतज्ानाचा	 िेगिेगळ्ा	
माणसािंर	 िेगिेगळा	 पररणाम	 होतो.	 त्र्ासाठी	 िरािे	
लागणार	ेिष्ट	आकण	 उत्पन्न	होणार	े धोिे	आपलर्ाला	
रेट	 अनुभिता	 र्ेतात.

	 र्ाउलट,	 किजिेर	 चालणारे	 गीझर	 किंिा	 हीटर	
िसे	 िाम	 िरतात	 पाहू.	 िीज	 िशी	 कनमामाण	 होते?	
आजकमतीस,	 आपली	 जास्तीत-जास्त	 िीजकनकममाती	
िोळशािर	 आधाररत	 आहे.	 िोळसा	 खाणीतून	
िाढार्चा.	 त्र्ािर	 प्रकक्रर्ा	 िरार्ची,	 तो	 जाळार्चा,	
त्र्ािर	 पाणी	 तापिार्च.े	 पाणर्ाची	 उच्	्दाबािर	िाफ	
बनिार्ची,	 र्ा	 िाफेचा	 उपर्ोग	 जकनत	 कफरिार्ला	
िरार्चा.	 जकनत	 कफरले	 िकी	 िीजकनकममाती	 होते.	 एिढा	
सगळा	 प्रिास	 आहे.	

	 िीज	 साठिार्ला	 लागते,	 ्ूदरिर	 पोचिार्ला	
लागते.	 र्ासाठी	 प्रचंड	 र्ंतणा	 लागते.	 अनेि	 लोिांना	
अत्र्तं	 धोिा्दार्ि,	 अनारोगर्िारि	 कस्रतीत	 िाम	
िरािे	 लागते.	 त्र्ातून	 उत्पन्न	 झालेली	 राख	 आकण	
धूर	 र्ांची	 किलहेिाट	 िशी	 लािार्ची	 हा	 मोठा	 प्रशन	
असतो.	 गीझर	 र्ा	 उपिरणाची	 कनकममाती,	 ्ेदखभाल	
्दुरुस्ती	 र्ासाठी	 अशीच	 लांबलचि	 प्रकक्रर्ा	 आहे.	
अशा	 गुंतागुंतीचर्ा	 रं्तणेत	अनेि	लोिांना	 एित	 र्ािे	
लागते,	 मनाकिरुद्	 िाम	 िरािे	 लागू	 शिते,	 अनिे	
ताण-तणािांना	 सामोरे	 जािे	 लागते.	 तंतज्ानाचर्ा	
िापरातून	 कनमामाण	 झालेलर्ा	 प्रशनांची	 सोडिणूि	
िरणर्ासाठी	 अनेि्दा	 पुढचे	 ततंज्ान	 जनमाला	 रे्ते.	
पण	 प्रत्र्ेि	 तंतज्ानाचे	 आपले	 असे	 प्रशन	 असतातच.	
आपण	 हे	 पाहणे	 गरजेचे	 असते	 िकी,	 िोणत	े तंतज्ान	
िमी	 प्रशन	 कनमामाण	 िरते	 आकण	 िोणत	े जास्त?

सोपे तंत्रज्ञानः वनमञा्मि होिञाऱ्ञा समस्ञा कमी 

चूल

जवटल तंत्रज्ञानः वनमञा्मि होिञाऱ्ञा समस्ञा जञासत

ऊजञा्म वनवम्मती प्रकल्प

प्ञा्म्ी तंत्रज्ञान

वनधू्मर चूल

	 चुलीचर्ा	 उ्दाहरणात	आपण	बघतो	िकी,	अिघड	
िामे	 अनेि्दा	 कस्तर्ांना	 िरािी	 लागतात.	 लांबिर	
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लािडे	 आणार्ला	 जािे	 लागते,	 धूर	 सोसािा	 लागतो	
हे	 प्रशन	 जर	 िापरणाऱर्ा	 सगळ्ांचे	 प्रशन	 बनले	 तर	
िार्	 होईल?	िोणत्र्ा	 सुधारणा	चलू	 ततंज्ानात	िरता	
र्ेतील?	 िीजकनकममातीचे	 प्रशन	 टाळार्चे	 आहेत	 पण	
पाणी	 तर	 गरम	 िरार्चे	 आहे,	 अशा	 कस्रतीत	 िोणत	े
पर्ामार्	 िापरून	 बघता	 र्ेतील?	 जगभरात	 अनेि	
कठिाणी	 सोपर्ा,	 स्राकनि	 गरजा	 ओळखणाऱर्ा	
ततंज्ानािर	िाम	सरुू	आह.े	 तंतज्ानाचा	 किचार	ििेळ	
उपिरणापंरुता	मर्ामाक्दत	 नाही,	 तर	 त	े िापरणारी	 माणस,े	
त्र्ांचर्ािर	 होणार	े पररणाम,	 त्र्ाचंर्ात	 कनमामाण	 होणारे	
भ्ेद	 ह	ेसगळ	े किचार	िरून	होणारी	 ततंज्ानाची	 कनकममाती	
ही	 शञाशित विकञासञाची	 िाट	 आहे.	
तंत्रज्ञानञाचे मञािसञािर होिञारे पररिञाम 

तंत्रज्ञान 

वकंमत फञा्दे

कष्ट हञानी

सुरवक्षततञा, आरञाम, मनोरंजन

चलञा करू ्ञा!

	 तंतज्ानाचर्ा	 प्रगतीमुळे	 झालेलर्ा	 ब्दलांचे	
कचत/तकता	 एखाद्ा	 उ्दाहरणाचर्ा	 साहायर्ाने	
तर्ार	 िरा.

विज्ञान, तंत्रज्ञान आवि अथ्मशञासत्र 

 तुम्ही	 म्हणाल,	 िष्ट	 आकण	 हानीचर्ा	 ब्दलर्ात	
माणसांना	 िाही	 कमळतेसुद्ा.	 पैसे	 कमळतात.	 पैसे	 तर	
सगळ्ातं	महत्िाचे.	माणसाला	लागणाऱर्ा	गोष्टींपिैकी	
हिा	 सोडून	 सगळ्ाच	 गोष्टींना	 आता	 पैसे	 मोजािे	
लागतात.	 आपण	 पैसे	 िशाचे	 ्देतो?	 िस्तू	 आकण	
सिेा	 र्ांचे	आपण	 पैसे	 ्देतो.	 िस्तू	 म्हणज	े द्वर्	आकण	
सेिा	 म्हणजे	 उजामा.	 िस्तू	 द्वर्ािर	 प्रकक्रर्ा	 िरून	
बनतात	 आकण	 र्ा	 प्रकक्रर्ा	 िरणारी	 आकण	 सेिा	
पुरिणारी	 माणसे	 किंिा	 प्राणी	 असतात.	 ती	 अन्न	
खाऊन	 कमळाललेर्ा	ऊजवेिर	िाम	िरतात.	 त्र्ांच	ेिाम	

िरणारी	 र्ंते	 कनमामाण	 झाली	 िकी	 प्रशन	 सुटेल	 असे	 िाटू	
शिते.	 पण	 ही	 रं्ते	 बनिणे,	 िापरणे,	 त्र्ांची	 ्ेदखभाल	
िरणे	आकण	ती	 कनरुपर्ोगी	झालर्ािर	 त्र्ांची	 किलहेिाट	
लािणे	 र्ासाठीही	 माणसेच	 लागतात.	 अरमाशास्त	 ज्र्ा	
्दोन	 मूलभूत	 गोष्टींिर	 आधारलेले	 आह	े त्र्ा	 िस्तू	
आकण	 सेिा	 र्ा	 ्दोन	 गोष्टींिर	 भौकति	 जगाचर्ा	
कनर्माचें	 कनरं्तण	असत.े	र्ा	 कनर्माचें	ज्ान	आपलर्ाला	
किज्ानातून	 कमळते.	 भौकति	 किज्ान	 आकण	 अरमाशास्त	
र्ांचे	 नात	े असे	 आहे.	 	

	 तंतज्ानाने	 माणसाचे	 प्रशन	 सोपेही	 िेले	 आकण	
प्रशन	 उभेही	 िेले.	 आज	 लस्रती	 अशी	 आहे	 िकी	
तंतज्ानाखेरीजचे	 जगणे	 िसे	 असेल	 र्ाची	आपलर्ाला	
िलपनाही	 िरता	 र्ेत	 नाही.	 	 िरील	 कििेचनाचा	 अरमा	
असा	 अकजबात	 नाही	 िकी	 ततंज्ान	 िाईट	 आहे	 कििंा	
चुिकीचे	 आहे.	 माणसाचर्ा	 इकतहासािडे	 पाकहले	 तर	
असे	 क्दसून	 र्ेते	 िकी	 िाही	 प्रिारचे	 तंतज्ान	 त्र्ाचर्ा	
इतिे	 अंगिळणी	 पडले	 आहे	 िकी	 त्र्ाकशिार्	 जगणे	
त्र्ाला	 शकर्	 नाही.	 उ्दा.,	 कशजिलेले	 अन्न,	 िपडे,	
घर	 र्ा	 सगळ्ा	 मूलभूत	 बाबी	 आहेत	 आकण	
त्र्ांचर्ाकशिार्	 राहणे	 आता	 शकर्	 नाही	 किंिा	 फार	
रोड्ांना	 शकर्	 आहे.	 र्ाचा	 अरमा	 असा	 िकी	 र्ा	
तंतज्ानासाठी	 जे	 आिशर्ि	 िष्	 आहेत	 त	े िरािेच	
लागणार.	

चलञा बोलू्ञा!

	 तंतज्ानाचर्ा	 प्रगतीमुळे	 झालेलर्ा	 ब्दलांचे	
कचत/तकता	 एखाद्ा	उ्दाहरणाचर्ा	सहायर्ान	े तर्ार	
िरा.	 (िशा	 प्रिारचे	 अन्न,	 िशा	 प्रिारचे	 िपडे	
आकण	 िशा	 प्रिारचे	 घर	 र्ाचर्ाही	 अनिे	 शकर्ता	
आहेत.	 आपण	 त्र्ात	 कनिड	 िरतो	 िा,	 िरू	
शितो	िा,	िकी	आजबूाजचेू	ज	ेिरतात	 तचे	 किंिा	
तेिढेच	आपण	 िरतो?	 कनिड	 िोणत्र्ा	 कनिषांिर	
िरार्ची?	 गटांत	 चचामा	 िरा)	

	 र्ा	 खेरीजही	 अनिे	 प्रिारचर्ा	 तंतज्ानाने	 आपले	
जीिन	 िेढले	 आहे.	 	 ज्र्ातले	 बरेचसे	 तंतज्ान	 अजून	
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जटील	 तंतज्ानाचा	 इतर	 सजीिसृष्ीिर	 िार्	 पररणाम	
होतो	 र्ाचा	 किचार	 किंिा	 र्ा	 तंतज्ानाचा	 पुढील	
कपढांिर	 िार्	 पररणाम	 होणार	 आहे	 र्ाची	 चचामा	
पाशचात्त्र्	 जगतात	 सत्तरचर्ा	 ्दशिापासून	 अकधि	
प्रमाणात	 सुरू	 झाली.

 	 सत्तरचर्ा	 ्दशिात	 अमेररिेत	 उद्ोगांच	े
जीिसृष्ीिर	 होणारे	 पररणाम	 र्ा	 किचाराने	 जोर	
पिडला.	 र्ाचर्ा	 अधिर्ूमा	 होत्र्ा	 राचेल	 िासमान.	
त्र्ानंी	 कलकहलेलर्ा	 ‘सार्लेंट	 कस्प्रगं’	 र्ा	 एिाच	
पसु्तिाने	 हा	 किषर्	 सामानर्ांपर्यंत	 पोचिला	आकण	
एि	 मोठी	 चळिळ	 उभी	 राकहली.	 रासार्कनि	
िकीटिनाशिांचे	 किशेषतः	 DDT	 चे	 घाति	
पररणाम	असा	र्ा	 पसु्तिाचा	 किषर्	होता.	 त्र्ातील	
िस्तुकनष्	 कनरीक्णांमुळे	 र्ा	 पुस्तिाची	 ्दखल	
उद्ोगजगताला	 तसेच	 अमेररिेतील	 तत्िालीन	
राजिकीर्	 नेत्र्ानंाही	 घेणे	 भाग	 पडले.	 DDT	 िर	
बं्दी	 आणली	 गेली.	
	 	 जग	 िसे	 आहे	 (सजीि-कनजगीि	 सृष्ीचे	
जाळे	 आहे),	 ते	 आपलर्ाला	 िसे	 िळत	े (साधने	
आकण	 प्रर्ोग	 र्ांचर्ा	 माधर्मातून)	 आकण	 त्र्ाने	
आपली	 िकृती	 िशी	 प्रभाकित	 होते	 (DDT	 िर	 ब्ंदी)	
र्ाच	ेअलीिडचर्ा	िाळातील	ह	ेउत्तम	उ्दाहरण	आह.े	

मञावहत आह ेकञा तमुहञालंञा?

रञाचेल कञास्मन

आपलर्ा	अंगिळणी	 पडलेले	 नाही.	 उ्दाहरणारमा,	 गाडी	
चालित	असताना	में्दलूा	 एिा	 िेळी	 ्दोन	गोष्ी	िरता	
रे्त	 नाहीत.	 	 त्र्ामुळे	 गाडी	 चालिताना	 फोनिर	
बोलणे,	 मेसेज	 िरणे,	 िाचण	े आकण	 तत्सम	 गोष्ी	
अपघातांना	 कनमंतण	 ्देणाऱर्ा	 ठरू	 शितात.	 आपलर्ा	
बाबतीत	 असे	 िाही	 घडणार	 नाही	 हा	 फक्	 समज	
असतो.	 आपलर्ाला	 तंतज्ान	 आकण	 आपला	
जीिशास्तीर्	 िारसा	 माहीत	 हिा.	आपण	सहसा	फक्	
ततंज्ानाचर्ा	सोर्ीचर्ा	 बाज	ू बघतो.	सािलर्ाने	 किचार	
िरार्ला	 आपण	 कशिलेले	 नसतो.	

६.४ प्ञा्मिरिी् तत्त्िज्ञान आवि शञाशित विकञास 
्ञा संकल्पनेची ओळख

	 आपण	 पाकहल	े िकी	 माणसाने	 तंतज्ान	 िापरार्ला	
सुुरुिात	 िाही	 िाल-आज	 नाही	 िेली.	 तो	 हजारो	
कपढांचा	 इकतहास	 आहे.	 परंतु	 सुरुिातीचर्ा	 िाळात	
शरीर-बाह्य	 ऊजवेचा	 म्हणजे	 िाडीिचरा,	 िोळसा,	
तले	जाळून	जी	 उजामा	 कमळत	े कतचा	िापर	अग्दी	 नगणर्	
होता.	 धातरु्ुगाचा	 प्रारंभ	 साधारण	 चार	 हजार	 िषायंपूिगी	
झाला	 आकण	 तेवहापासून	 आजूबाजूचर्ा	 कनसगामात	 फार	
मोठ्ा	प्रमाणात	आकण	जल्दगतीन	ेब्दल	होऊ	लागल.े	
अठरावर्ा	 शतिाचर्ा	 अखेरीस	 िाफेचर्ा	 शक्ीचा	
र्ांकति	 उजवेसाठी	 िसा	 उपर्ोग	 िरून	 घेता	 र्ेईल	
र्ाचा	 शोध	 लागला	 आकण	 ब्दलाचा	 िेग	 िमालीचा	
िाढला.	 त्र्ा	 पाठोपाठ	 किद्ुतऊजवेिर	 आधाररत	
तंतज्ान	 जनमाला	 आले	 आकण	 त्र्ाने	 संपूणमा	 तंतज्ान	
ब्दलून	 टािले.	आता	 किद्ुतऊजामा	 नसेल	 तर	आपण	
जगू	 शिणार	 नाही	 अशी	 भीती	 माणसांना	 िाटते.	

	 र्ा	 संपूणमा	 प्रकक्रर्ेत	 पृथिीिरील	 सजीिसृष्ीचे	
नाजूि	 जाळे	 फार	 मोठ्ा	 प्रमाणात	 तुटले.	 पररसंस्रा	
डबघाईला	 आलर्ा.	 आजूबाजूची	 हिा,	 पाणी,	 माती	
खराब	 होऊ	 लागली.	 माणसांची	 लस्रती	 र्ामुळे	
अकधिच	 कबिट	झाली,	 परतं	ु र्ा	सिमा	 गोष्टींचा	अ्ंदाज	
आधी	 आला	 नाही.	 खूप	 मोठ्ा	 प्रमाणािर	 ब्दल	
होऊन	 गेलर्ानंतरच	 हे	 लक्ात	 आले.	 आता	 चक्रे	
उलटी	 िशी	 कफरिार्ची?	 असा	 प्रशन	 भेडसाितो.	
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चलञा बोलू ्ञा!

	 पररलस्रती	 पूिमाित	 तर	 नाही	 होऊ	 शिणार,	 पण	
मग	शाशित	 कििासाचर्ा	 दृष्टीन	ेिोणत	े प्रर्त्न	िरता	
र्तेील?	वर्लक्गत	पातळीिर	िोणत	ेआकण	सामकूहि	
पातळीिर	 िोणते?	 र्ाची	 चचामा	 िरा.	

६.५ विज्ञान, तंत्रज्ञानञासंबंधी तत्त्िज्ञानञाची बदलती 
भूवमकञा

	 तत्िज्ान	 किषर्ात	 िस्तुकनष्	 जगातील	 प्रत्र्क्	
हस्तके्प	 अकभपे्रत	 नसतो.	 िारण	 तसे	 िेले	 तर	
तत्िज्ान	 हे	 तत्िज्ान	 न	 राहता	 किज्ान	 होईल.	
तंतज्ानाचा	 मानििेंद्ी	 किचार,	 म्हणजे	 माणसाचर्ा	
दृष्ीने	 िार्	 कहतािह	 आहे,	 िार्	 नाही	 आकण	 ते	
िसे	 ठरिार्च	े हा	 किचार	 तत्िज्ानाचर्ा	 िक्ेत	 र्ेतो.	
किज्ान	जी	साधन	े प्रर्ोगासाठी	 िापरत	े त्र्ाचंा	 परुसेपेणा	
आकण	 त्र्ांचा	 भलेबुरेपणा	 र्ाची	 चचामा	 तत्िज्ानाचर्ा	
प्रातंात	 होते.	 उ्दाहरणारमा,	 प्राणर्ािंर	 िेल	ेजाणार	े प्रर्ोग	
नकैतिदृष्ट्या	 र्ोगर्	िकी	अर्ोगर्	 हा	 मूलर्किचार	 झाला.	
हा	 नैकति	 तत्िज्ानाचर्ा	 प्रांतातील	 किषर्	 आहे.	 र्ा	
तऱहेने	 किज्ान	 आकण	 तत्िज्ान	 र्ा	 ्दोनहटींतील	 संबंध	
आपलर्ाला	 समजािून	 घेता	 र्ेतो.	

	 तत्त्िज्ानाची	 कजज्ासा;	 िार्	 आहे,	 ते	 िळत	े
िसे	 र्ा	 प्रशनांपुरती	 मर्ामाक्दत	 नाही	 हे	आपण	 पाकहलेच	
आहे.	ज	ेआह,े	 त्र्ाला	िाही	अरमा	आह	ेिा?	 त्र्ाचर्ा	

	 अनुभिातीत	 -	 Transcendental  
	 अतटींकद्र्	 -	 Extra-sensory 
	 प्रजाती	 -	 Species 
	 भौकति	 प्दारमा/द्वर्	 -	 Matter
	 िस्तुकनष्ठ	 -	 Objective
	 वर्ककतकनष्ठ	 -	 Subjective
	 आंतरवर्ककतकनष्ठ	 -	 Inter-subjective
	 कनसगमाकनर्म	 -	 Laws of nature

असणर्ामाग	े िाही	 हेतू	 आह	े िा,	 असू	 शितो	 िा?	
त्र्ाला	 िाही	 मूलर्	 आह	े िा?	 असेल	 तर	 िुठलर्ा	
प्रिारचे?	 ते	 कनलशचत	िसे	िरार्चे	 ह	ेजाणून	घेणर्ाची	
आसही	 तत्त्िज्ाला	 असते.	 िार्	 आह	े र्ाचा	 संपूणमा	
उलगडा	 जरी	 किज्ानान	े िेला,	 तरी	 िार्	 असािे?	 र्ा	
प्रशनाचे	 उत्तर	 तत्त्िज्ानाला	 शोधािे	 लागते.
	 इरे	 हे	 लक्ात	 ठेिणे	 आिशर्ि	 आहे,	 िकी	
ज्ानाचर्ा	 कििासाचर्ा	 ज्र्ा	 टपपर्ािर	 आपण	 आज	
पोचलो	आहोत,	 त्र्ा	 टपपर्ािर	 िुठलेच	 ज्ानक्ेत	 इतर	
ज्ानक्तेाचंर्ा	 प्रभािापासनू	 मकुत	 राहू	शित	नाही.	सिमा	
ज्ानशाखा/किद्ाशाखा	 एिमेिींशी	 अपररहार्मापणे	
जोडलर्ा	 गलेर्ा	आहते.	 त्र्ामुळ	े प्रत्र्िे	 किद्ाशाखलेा	
इतर	 शाखांमधर्े	 िार्	 घडते	आह	े र्ाची	 जाण	असािी	
लागते.	 त्र्ासाठी	 त्र्ांचर्ाशी	 जोडून	 घर्ािे	 लागते.	
तत्त्िज्ानाचर्ा	 बाबतीत	र्ा	 गोष्टीला	अकधिच	महत्त्ि	
आहे.	 िारण	 सुरुिातीपासूनच	 जगाचा	 सािलर्ान	े
किचार	 िरणर्ाचा	 प्रर्त्न	 तत्त्िज्ानाने	 जाणीिपूिमाि	
िलेा	आहे.	साहकजिच	िाळाला	ससुगंत	अशा	प्रिार	े
तत्त्िकचंतन	 िरताना	 किज्ान	आकण	 ततंज्ानाशी	 जोडून	
घेणे	 तत्त्िज्ानासाठी	 जरुरीचे	 आहे.	 त्र्ासाठीच	 र्ा	
पाठात	 आपण	 किज्ान	 आकण	 ततंज्ान	 र्ांच	े स्िरूप	
समजािून	 घेतले	 आहे.	 पुढचर्ा	 िषगी	 पररसर	 किज्ान,	
िदै्िशास्त	आकण	सामाकजि	 किषमता	र्ा	स्ंदभामातलर्ा	
प्रमुख	 प्रशनांची	 चचामा	 आपण	 ताकत्त्िि	 दृकष्टिोनातून	
िरणार	 आहोत.	 	

	 आितमासारणी	 -	 Periodic table 
	 हानी	 -	 Harm
	 जकनत	 -	 Generator
	 िस्तू	आकण	सेिा	 -	Goods & Services 
	 प्रकक्रर्ा	 -	 Process
	 िारसा	 - Inheritance 
	 धातुर्ुग	 -	 Metal age

शब्दसूची



73

प्र.१  कंसञंातील ्ोग् प्ञा्म् वनिडून पुढील विधञाने पूि्म 
करञा.

 (अ)	 पंचेंकद्र्े	 आकण	 साधने	 िापरून	 जे	 सगळ्ांना	
पडताळून	 बघतो	 रे्ते	 त्र्ाला	 ............	 जग	 असे	
म्हणता	 र्ेते.

	 	 	 (िस्तुकनष्ठ,	 वर्ककतकनष्ठ,	 िालपकनि)
	 (ब)		 ज	े सिमात,	 सिमा	 िाळात	 लागू	 होतात	 त्र्ानंा	

............	 कनर्म	 म्हणतात.
	 	 	 (मानिी,	 सािमाकति	 कनसगमाकनर्म,	 उत्क्रांती)
	 (ि)	 ............	 म्हणजे	 द्वर्ािर	 िेली	 जाणारी	 प्रकक्रर्ा	

होर्.
	 	 	 (तत्त्िज्ान,	 किज्ान,	 तंतज्ान)
	 (ड)		 ............	 	 जगाचे	 सांगोपांग	 ज्ान	 ्ेदणारे	

अभर्ासक्ेत	 म्हणजे	 किज्ान.
	 	 	 (िालपकनि,	 सैद्ांकति,	 भौकति)
प्र.२  फरक सपष्ट करञा.
	 (अ)	 सोप	े ि	 जटील	 तंतज्ान
	 (ब)		 किज्ान	 ि	 तत्त्िज्ानाचे	 िार्मा
	 (ि)	 िस्तुकनष्ठ	 ि	 वर्ककतकनष्ठ	 िास्ति

प्र.३  टीपञा वलहञा/खञालील विष्ञंािर तुमचे मत सञांगञा.
	 (अ)	 ततंज्ानाने	 उभे	 िेलेले	 प्रशन
	 (ब)		 स्िास्थर्पूणमा	 जीिन	 जगणर्ासाठी	 किज्ानाचे	 महत्त्ि
	 (ि)	 आंतरवर्ककतकनष्ठ	 िास्ति	 ः	 खरे	 िा	 िालपकनि
प्र.४  विज्ञान आवि तंत्रज्ञानञाचञा मञानिी जीिनञािरील 

प्रभञाि ्ञाची सविसतर चचञा्म करञा.

प्र.५  खञालील विष्ञािर संिञाद लेखन करञा.
	 (अ)	 पर्ामािरणपूरि	 सण	 साजरे	 िरणर्ासाठी	 कमत-

मतैीणटींसोबत	 िेलेली	 चचामा/संिा्द.
	 (ब)		 ्दूरधिनीचर्ा/्ूदरकचतिाणीचर्ा	 िापराचे	 फार््दे	आकण	

तोटे.

उपक्म
	 	 ्ैदनंक्दन	 जीिनात	 एखाद्ा	 तंतज्ानाचा/
आकिष्िाराचा	 त्र्ाग	 िरूनही	 िोणत्र्ाही	
अडचणटींकशिार्	 जीिन	 वर्तीत	 िरणाऱर्ा	
वर्क्टींचर्ा	 सत्र्िरा	 शोधा.

	 जकटल	 तंतज्ान	 -	 Complicated 

 techonology

	 शरीर-बाह्य	 उजामा	 -	 Body-external   
 energy

	 पररसंस्रा	 -	 Ecosystem

	 मानििेंद्ी	 -	 Humancentric/

 Anthropocentric

***

सिञाध्ञा्
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	 इतर	 अधर्र्न	 किषर्ांप्रमाणेच	 तत्त्िज्ानाचे	 मूळ	
उलद्दष्ट	 ज्ान	 कमळिणे	 असे	 असते.	 ह	े िोणत्र्ा	
प्रिारचे	 ज्ान	 असते?	 ते	 ज्ान,	 जे	 इतर	 किज्ान	
किषर्ात	 एिसंधता	आकण	 वर्िस्रा	 कनमामाण	 िरते.	
ते	 ज्ान,	 जे	 आपलर्ा	 समजुती,	 धारणा,	 किशिास	
र्ांचर्ा	 िठोर	 परीक्णातून	 कनमामाण	 झालेल	े असते.	
अस	ेअसले	तरी	तत्त्िज्ानात	ज्र्ा	प्रशनाचंा	ऊहापोह	
िेला	 जातो	 त्र्ा	 प्रशनांना	 तत्त्िज्ान	 िाही	 ठोस	
उत्तर	 ्देऊ	 शिले	 असे	 मात	 म्हणता	 रे्णार	 नाही.	
तुम्ही	 जर	 एखाद्ा	 गकणतज्ाला	 किचारल	े किंिा	
एखाद्ा	 खकनज	 शास्तज्ाला,	 एखाद्ा	 इकतहास	
तज्ाला	 कििंा	अनर्	िोणत्र्ाही	 किषर्ाचर्ा	 तज्ाला	
किचारल	ंिकी	 तुमचर्ा	 किषर्ात	आता	 नेमिे	 िोणत	े
तथर्	 हाती	आल	ेआह	ेतर	 तमुची	 ऐिणर्ाची	 तर्ारी	
असले	तोिर	तो	तज्	तमु्हाला	 त्र्ाचर्ा	 किषर्ाबद्दल	
सांगत	 राहू	 शितो.	 हाच	 प्रशन	 जर	 तुम्ही	 एखाद्ा	
तत्त्िज्ाला	 किचाराल	 आकण	 जर	 तो	 प्रामाकणि	
असेल,	 तर	 तो	 हे 	 मानर्	 िरेल	 िकी	 इतर	
किद्ाशाखांना	 जशी	 आपलर्ा	 प्रशनांची	 उत्तर	े
गिसलेली	 आहेत	 तसे	 िाही	 तत्त्िज्ानाचे	 झालेले	

विचञार खञाद् 

नाही.	 हे	 अस	े िा?	 र्ा	 प्रशनांच	े अधवे	 उत्तर	 असे	
आहे	 िकी	 एखाद्ा	 किषर्ातील	 िस्तुकनष्ठ	 तत्त्िे	
ज्र्ा	 क्णी	 गिसतात	 त्र्ाक्णी	 तो	 किषर्	
तत्त्िज्ानाचर्ा	 प्रांतातील	 उरत	 नाही.	 त्र्ाचे	 एि	
िगेळ	े किज्ान	बनते.	 अंतररक्ाचा	अभर्ास	एििेाळी	
तत्त्िज्ानाचा	 प्रांत	 होता.	 आता	 तो	 खगोल	
किज्ानाचा	 किषर्	 आहे.	 नर्ूटनचर्ा	 महान	 गं्राचं	
नाि	 ‘्द	 मॅरेमॅकटिल	 कप्रलनसपलस	 ऑफ	 नॅचरल	
कफलॉसॉफकी’	 अस	े होते.	 मानिी	 मनाचा	 अभर्ास	
एििेाळी	 तत्त्िज्ानाचर्ा	 अंतगमात	 िेला	जात	असे,	
तो	 आता	 मानसशास्ताचर्ा	 अंतगमात	 िेला	 जातो.	
त्र्ामुळेच,	 तत्त्िज्ानातील	 संक्दगधता	 ही	 फसिी	
असते.	 ज्र्ा	 प्रशनाचंी	 कनःसंक्दगध	 उत्तरे	 कमळतात	
ते	 िेगळे	 किज्ानकिषर्	 होतात.	 ज्र्ा	 प्रशनांची	
सद्स्िरूपात	 कनलशचत	 उत्तरे	 कमळत	 नाहीत	 त्र्ा	
गाळीि	प्रशनातंनू	 तत्त्िज्ानाचा	अभर्ासकिषर्	तर्ार	
होतो.
सदंभ्मः रसले बट्टञाांडः प्रॉब्लमेस ्ऑफ वफलॉसॉफी, प्रकरि 
१५ 'Value of Philosophy' मूळ प्रकञाशन िष्म 
१९१२
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मला	 किचार	 िरार्ला	 आिडतं

पण	 ज्र्ा	 िलपना	 आधीच	 कसद्	 आहेत

त्र्ांचर्ाशी	 किनािारण	 खेळ	 िरार्ला

किंिा	 त्र्ाचंी	 मोडतोड	 िरार्ला	 नाही	 आिडत

असं	 िरून	आपण	 िाही	 खूप	 मोठं	 िरतोर्	 असं	
मुळीच	 नाही.

किचार	 िरणं	 म्हणज	े िार्?

अज्ाताला	 जाकणिेचर्ा	 प्र्देशात	 िर	 र्ेऊ	 ्ेदणं

कििेिाचर्ा	 ्दगडािर	 किधानं	 तासून	 घेणं

जीिनाशी	 डोळा	 कभडिणं

आकण	 शकर्	 आहे	 ते	 सिमा	 जाणून	 घेणं	 म्हणजे	
किचार.....

आपलर्ा	 अनुभिाला	 तपासण	ं आकण	 कनष्िषामाप्रत	
रे्णं	 म्हणजे	 किचार.....

किचार	 िरणं	 म्हणजे	 चलाखी	 नाही,	 बौलद्ि	
िसरत	 नाही

पळिाटा	 िाढणंही	 नाही.

समग्	 जाकणिेचर्ा	 पातळीिर	 माणसान	ं संपूणमापणे	
असण	ं म्हणज	े किचार.....

     - डी.एच.लॉरनेस

१)	 एखा्दर्ा	 वर्लक्बद्दल	 आपलर्ाला	 असे	
िाटत	असते	 िकी	 ती	 अकतशर्	 चांगली	 वर्क्ी	
आहे.	 िुठलर्ा	 िारणान	े अरिा	 त्र्ा	
वर्क्ीचर्ा	 िोणत्र्ा	 गुणांमुळे	 आपलर्ाला	
असे	 िाटत	 असते?	

२)	 जरा	 सगळे	 किचार	 िरू	 र्ा.	 तुम्ही	 िशाचा	
किचार	 िरता	 आहात?	

तुम्ही	 ज्र्ाकिषर्ी	 किचार	 िरता	 आहात	
त्र्ाकिषर्ी	 तुम्ही	 किचार	 िरू	 शिता	 िा?

आपलर्ाला	 िुतुहल	 िाटते	 आह	े िा	 बघू.	
िशाकिषर्ी	 िुतुहल	 िाटते	 आह	े तुम्हाला?	

आपलर्ाला	जे	 िुतुहल	िाटते	आह	े त्र्ाबद्दल	
तुम्हाला	 िुतुहल	 िाटू	 शिते	 िा?

३)	 जे	 खरेच	 ‘आहे’	 अशा	 िशाचा	 तरी	 किचार	
िरू.	

ते	 खरे	 नाही	 असे	 होऊ	 शिते	 िा?	

जे	 मुळीच	 खर	े नाही	 अशा	 िशाचा	 तरी	
किचार	 िरू	

ते	 खरे	 आह	े अस	े होऊ	 शिते	 िा?	

४)	 किचारूर्ा	

-िसे	 	

-िा	

-िधी	

-िोण	

-जर	

करून बघू! विचञार करिं
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सुख आवि सिञातंत्् ्ञंाचञा आरंभ एकञा 
तत्त्िञाच्ञा सपष्ट आकलनञामधून होतो. कञाही 
गोष्टींिर आपले वन्ंत्रि असते आवि कञाहींिर 
नसते.
     - एवपकटेटस

जीिनञातील सिञाांत कठीि गोष्ट महिजे 
सितःलञा जञाििे.
        - थेवलस

ज्ञा व्कतीने कधीच चूक करेलेली 
नञाही, त््ञा व्कतीने कञाहीच निीन 
करून बघण्ञाचञा प्र्त्न करेलेलञा नञाही.
   - अल्बट्म आइनसटञाईन

आपल््ञा अज्ञानञाची व्ञाप्ी कळिे 
महिजे खरे ज्ञान.
   - कन्फ्ूवश्स



Marathi Other Books_11-12




	Marathi Philosophy Cover Page RG (1)
	Mar_Philosophy_11th Back - cover
	11: Marathi_Other Book_11-12

	philosophy Mar-Prelim Pages
	MAR-philosophy 03.06.2019-11TH-TEXT
	Mar_Philosophy_11th Back - cover
	11: Marathi_Other Book_11-12

	Marathi Philosophy Cover Page RG (1)



