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Unit – III – उपयोवितािादाचा वसद्ाांत (बेन्थम  आवण वमल) 

बेन्थम याांच्या उयोवितािाद – बेन्थम याांच्या मते कोणत्याही िस्तचूे, कायााचे अथिा प्रसांिाचे, घटनेचे 

चाांिले-िाईटपण, योग्य-अयोग्यता, न्याय-अन्याय, औवचत्य-अनौवचत्य हे वतच्या उपयोिीतेिरच 

आधारलेले असते. ज्या कायाापासून सखु वमळते ते योग्य वकां िा चाांिले आवण ज्या कायाापासनू द:ुख 

वमळते ते अयोग्य वकां िा समजले जाते. द:ुख कमी करून सखुाच्या प्राप्तीसाठी होणाऱ्या प्रयत्नालाच 

बेन्थम बेंथम याने उपयोवितािाद असे सांबोधले आह.े  

उपयोवितािादाचे स्िरूप – १.सखु द:ुख सांकल्पना – बेंथम उपयोवितािादानसुार ज्या कायाापासनू 

मनषु्याच्या सखुामध्ये िाढ होते ते काया उवचत ि इष्ट समजले जाते तर ज्या िस्तूपासनू वकां िा कायाापासनू 

मनषु्याला द:ुख होते ते काया वकां िा िस्त ू अनुवचत वकां िा अवनष्ट समजली जाते. मानिाची सिा काया 

उपयोिीतेच्या आधारािर होत असतात. बेंथमच्या मते प्रत्येक मनषु्य सखुाच्या प्राप्तीसाठी धडपडत 

असतो तसेच द:ुख वनिारण्याचा तो नेहमी प्रयत्न करीत असतो. प्रत्येक मनषु्य आनांदाच्या ि सखुाच्या 

शोधात असतो. म्हणनूच सखुात िाढ करणारे काया योग्य होय तर द:ुख िाढविणारे काया अनवुचत 

समजले जाते.  

२.योग्य ि अयोग्य कायााचे ििीकरण – बेंथमने आपल्या उपयोिीतािादात योग्य ि अयोग्य कायााचे 

ििीकरण केले आह.ेत्याच्या मते कायााचे औवचत्य वकां िा अनौवचत्य, न्यायता ह ेत्याच्या उपयोवितेिरून 

ठरत असते. उपयोवितेचा सांबांध केिळ व्यक्तीशी नसनू राज्याच्या कायााशी आह.े राज्याचे काया हे 

व्यक्तीच्या वकां िा समाजाच्या उपयोिी पडत असेल ते उपयोिी असेल ते उपयोिी राहील. राज्याची 

योग्यता बेंथम समाजासाठी केलेल्या कायाािरून ठरवितो. त्याच्या मते उपयोविता ही व्यवक्तित ि 

सामावजक स्िरुपाची अस ूशकते. 

३.उपयोविता हीच कसोटी – बेंथम च्या मते, ‘वनसिााने मनषु्याला सखु ि द:ुख या दोन 

सािाभौमशक्तीच्या वनयत्रण ठेिले आह.े आपल्या सिा कृतीिर वकां िा ितानािर त्याचेच वनयांत्रण असते. 



सखुात िाढ करणे ि द:ुख कमी करणे हाच िस्तचूा उपयोिीतेचा मापदांड असतो. म्हणजे ज्या िस्तचू्या 

उपभोिापासनू जास्त सखु वमळेल तेिढी वतची उपयोविता जास्त ि जेिढे जास्त द:ुख वमळेल तेिढी त्या 

िस्तचूी उपयोविता कमी समजली जाते. बेंथमच्या उपयोिीतािादी दृष्टीकोनातनू सखु हे मानिी जीिनाचे 

साध्य आह े म्हणनूच तो मानिाच्या सखुप्राप्तीसाठी होणाऱ्या प्रयत्नालाच उपयोिीतािाद सांबोधतो. 

राज्याने काया करताांना ‘अवधकतम लोकाांचे अवधकतम सखु’ याच तत्त्िाचा आधार घेतो.  

सखु –द:ुखाची कारणे – 

१.भौवतक वकां िा नैसविाक कारणे २.राजकीय कारणे ३.लौवकक कारणे ४.नैवतक कारणे ५.धावमाक कारणे  

उपयोविता वसद्ाांतािरील टीका – 

(अ)केिळ भौवतकिादी (ब)िणुात्मक सखुाकडे दलुाक्ष (क)सखु-द:ुखाचे मापन अशक्य (ड)अव्याहाररक 

वसद्ाांत (ए)मानसशास्त्रीय दृष्टीने प्रवकया (ई)अांकिवणताच्या सहायाने उपयोविता  

अशाप्रकारे बेंथम याच्या उपयोिीतािादािर अनेक राजकीय विचारिांतानी टीका केली असली तरी 

राजकीय विचारात बेंथम याने उपयोवितािादी वसद्ाांतात मोठी भर टाकली आह.े त्यामळेु त्याचे राजकीय 

विचारतील स्थान अत्यांत महत्िाचे मानले जाते. 

वमलचा उपयोिीतािाद  

बेंथम आपल्या उपयोवितािादाचा परुुस्कार करताांना असे मत माांडतो की, ‘प्रत्येक मनषु्य अशीच कृती 

करतो की, वजच्यापासनू जास्तीत जास्त सखु प्राप्त होईल आवण द:ुखापासून मकु्तता होईल. राज्यानेही 

राज्य कारभार करताांना अवधकतमाांचे अवधकतम सखु’ ह ेतत्ि स्िीकारले पावहजे’ 

बेंथमच्या मते, सखुामध्ये िणुात्मक फरक नाही. असे बेंथम म्हणतो. तीव्रता, कालािधी, वनकटता, 

वनवश्चतता, उत्पादकता, शुद्ता इत्यादी सखु-द:ुख मोजण्याची मापे आहते.  

परांत ुवमलने बेंथमचे मत मान्य करूनही त्यामध्ये पररितान केले आह.े  

१.सखुामध्ये मात्रात्मक आवण िणुात्मक अांतर आह े– बेंथम सखुामध्ये मात्रात्मक भेद मानतो, िणुात्मक 

फरक मानीत नाही. परांत ुवमल, ‘बेंथमचा सखुिाद आपल्या कायााची वदशा उपयोवितेनसुारच ठरते’ असे 



जरी मान्य करीत असला तरीही सखुामध्ये केिळ मात्रात्मक फरक नसनू िणुात्मक असतो, ह ेमत माांडतो. 

वमलच्या मते, सखुाांमध्ये िणुात्मक फरक मानने उवचत आह.े काही सुखाांमध्ये मात्रात्मक फरक कमी 

असनूही ती सखेु प्राप्त करणे इष्ट आह.े कारण ती श्रेष्ठ दजााची आह.े त्यासाठी वमल एक उदाहरण दतेाांना 

म्हणतो, ‘सांतषु्ट डुकरापेक्षा असांतषु्ट मानि होणे वकां िा सांतषु्ट मखूा होण्यापेक्षा असांतषु्ट सोके्रटीश होण्याची 

अपेक्षा करणे ही केव्हाही श्रेष्ठ कृतीच होय.’ यािरून सखुामध्ये केिळ मात्रात्मक फरक नसून िणुात्मक 

फरकही असतो, हचे वमल ने वसद् केले आह.े 

२.सखु-द:ुखाचे मोजमाप करता येत नाही – सखुामध्ये िणुात्मक फरक दाखविल्यामळेु वमलने, बेंथमने 

साांवितलेले सखुाचे मापदांड अयोग्य मानले. वमल म्हणतो, ‘दारुड्याला दारू वपण्यापासनू मात्रात्मक सखु 

जास्त वमळत असले, तरी ते सखु अनवुचत म्हणजेच अयोग्य सखु आह.े कारण ते वनकृष्ट प्रतीचे सखु 

आह.े तसेच सखु मापण्यासाठी बेंथमने साांवितलेले तीव्रता, कालािधी इत्यादी मापदांड सिा मनषु्यात 

समान राहतात असे नाही. त्यामळेु खऱ्या अथााने सखु-दखुाचे मोजमाप करता येत नाही. 

३.कायद्याचा आधार उपयोविता नाही – बेंथमने कायद्याचा आधार ‘अवधकतमाांचे अवधकतम सुख’ हाच 

योग्य मानला आह.े अवधकतम सखुाचा आधार उपयोवितेनसुार ठरतो. परांतु उपयोवितेचे जर ठीक 

मोजमाप होऊ शकत नाही तर ‘अवधकतमाांचे अवधकतम सखु’ ओळखायचे कसे? प्रत्येक व्यक्ती जर 

आपलेच सखु पाहते तर अवधकतमाचे अवधकतम सखु कसे वमळेल? तर असा आरोप बेंथमिर अनेक 

शास्त्रज्ञानी केला. त्याचे उत्तर वमल असे दतेो की, सुख ह ेतत्काळ स्िरुपात प्राप्त होत नाही. दसुऱ्याांच्या 

सखुामाध्येही एखाद्याचे सखु समािलेले असते; आवण सखुाच्या प्राप्तीसाठी ती व्यक्ती दसुऱ्याांचे वहत 

साधण्याचा प्रयत्न करते. याचाच अथा आपल्या सखुाची प्राप्ती अप्रत्यक्षररत्या होत नाही तर दसुऱ्याांच्या 

सेिेतच आपले सखु प्राप्त होते.  

एकूण वमलच्या मते, व्यक्ती केिळ स्िाथाासाठी सखुाचा शोध घेत नाही, तर परमाथााच्या भािनेतनूही 

कायाासाठी ती पे्रररत होते. समाज हा स्िाथी लोकाांचा समहू नाही. सामावजक वहत व्यवक्तित वहतापेक्षा 

श्रेष्ठ असल्यामळेुच सखुाचे साधन आवण साध्य नैतीकताच आह.े ही नैवतकता न्याय आवण सहानभुूतीिर 

आधाररत आह.े उपयोविता तत्िाला केिळ बाह्य मान्यतेची िरज नाही तर आवत्मक मान्यतेची िरज 

आह.े अशाररतीने विरोधकाांना शाांत करण्यासाठी वमलने, बेंठ्मच्या सखुिादामध्ये आमलुाग्र पररितान 

केले. 



UNIT – IV - शास्त्रीय समाजिाद : माक्सा 

शास्त्रीय समाजिादाचा जनक म्हणून काला माक्साकडे पवहले जाते. साम्यिादाचा वकां िा शास्त्रीय 

समाजिादाचा विचार काला माक्साने माांडला. राजकाणारिर अथाकारणाचे प्रभतु्ि असते असा विचार 

काला माक्साने व्यक्त केला. ऐवतहावसक भौवतकिादी दृष्टीकोन माांडून काला माक्साने समाजाच्या विकासाचे 

विविध टप्पे स्पष्ट केले. काला माक्साच्या विचाराआधी विचारिांताांनी जे वसद्ाांत माांडले त्यात 

अथाकारणाला अवधक महत्ि वदले िेले नव्हते. भौवतक िोष्टीमध्ये काला माक्साच्या विचाराांनी चैतन्य 

वनमााण केले. काला माक्साच्या अिोदर विचारिांतानी जे वसद्ाांत माांडले त्यात अध्यावत्मक विचाराांना 

महत्िपणूा स्थान वदले होते. साहवजकच अध्यावत्मक प्रभािाऐिजी भौवतकिादाला महत्िपणूा स्थान 

वमळाले. त्याने भौवतकिादात समाजाच्या विकासाचे टप्पे स्पष्ट करून आवदम अिस्थेत प्राचीन साम्यिाद 

होता ि शेिटचा टप्पा देखील साम्यिादाचा असेल असे स्पष्ट केले. काला माक्साने ‘धमााला अफूची 

िोळी’ असे माननू धमाव्यिस्थेिर आघात केला. धमााच्या नािािर वज कामिारििााची वपळिणकू होत 

होती त्याविरुद् द्वांद्व करण्याची पे्ररणा काला माक्साच्या तत्िज्ञानाने वदली.  

सामावजक क्राांतीत योिदान – 

१.कामिार सांघटन – काला माक्साने जे विचार माांडले ते क्राांवतकारी स्िरूपाचे होते. त्याने कम्युवनस्ट 

मेवनफेस्टो’ या ग्रांथात कामिाराांना सांदशे वदला. ‘जिातील कामिाराांनो एक व्हा ! या सांदशेामळेु 

कामिारििाात जाितृी वनमााण झाली. त्याांनी प्रस्थावपत भाांडिलशाही विरुद् सांघटन करून, आपली 

वपळिणकू थाांबविण्याचा प्रयत्न केला. अप्रत्यक्षपणे भाांडिलशाहीला विरोध दशािनू त्यातील दोष स्पष्ट 

करून क्राांतीचे स्फुवल्लांि पेटविले.  

२.आांतरराष्रीय मजरू सांघटनेची स्थापना – काला माक्साने ‘आांतरराष्रीय मजरू सांघटनेची’ स्थपना केली. 

मजरुाांच्या सांघटनेचा विजय ि भाांडिलशाहीचा नाश ह ेअांवतम शाश्वत सत्य आहे असे मत व्यक्त केल्याने 

तात्परुत्या काळापरुता का होईना त्याचा विचारसरणी प्रभाि पडला. ि रवशयात १९१७ साली लेवननच्या 

नेततृ्िाखाली बोल्शेविक पक्षाने झारशाही उलथनू टाकली ि क्राांतीची महुुतूामेढ रोिली. रवशयाने 

साम्यिादी विचारसरणीचा परुस्कार केला.  



३.साम्यिादी विचाराांचा प्रभाि – १९३९ मध्ये दसुरे महायदु् सरुु झाले, १९४५ मध्ये सांपले. या 

महायदु्ानांतर साम्यिादी विचारसरणीचा प्रभाि अनेक राष्रािर पडला. साम्यिाद नसताांनाही अनेक 

दशेात साम्यिादी पक्ष अवस्तत्िात आला. साम्यिाद विचाराांचा प्रभाि ज्या-ज्या राष्रात आह ेत्या-त्या 

राष्रातील सरकाराांिर साम्यिादाचे वनयांत्रण प्रस्थावपत झाल्याचे वदसनू येते. 

४.भाांडिलशाही राष्राांिर साम्यिादी विचाराांचा प्रभाि – काला माक्साच्या अिोदरच्या विचारिांतानी 

साम्यिादी विचारसरणी विस्कटलेल्या अिस्थेत माांडण्याचा प्रयत्न केला होता. पण काला माक्साने या 

विचाराांचे ससुतू्र सांघटन केले. काला माक्साचे विचार ह े मानितािादी होते. शोवषताांनी शोषकाांविरुद् 

सांघटन करून एकत्र यािे ि आपली वपळिणकू थाांबिण्याचा प्रयत्न करािा असे मत काला माक्साने 

माांडले. या विचाराचा प्रभाि कामिारििाािर झाला.   

५.कामिार जाितृी – काला माक्साने आपल्या विशे्लषणात अवतररक्त मलु्याांचा वसद्ान्त माांडून भाांडिलदार 

ििा, कामिाराांचे कसे शोषण करतो ह े स्पष्ट करून साांवितले. काला माक्साने असे नमदू केले होते की, 

भाांडिलदार कामिाराकडून १० तास काम करिनू घेत असेल ि मोबदला ८ तासाचाच दते असेल तर २ 

तासाांचे अवतररक्त मलू्य भाांडिलदाराच्या वखशात जाते. म्हणजे कामिाराांचे २ तासाचे काया विनामोबदला 

स्िरूपाचे असते. हा दृष्टीकोन साांवितल्यानांतर कामिाराांमध्ये जाितृी झाली ि त्याांचे सांघटन झाले. हा 

माक्सािादी विचाराांचा विजय आह ेअसे म्हणता येते. 
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