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तत्त्वज्ञान, ब्रह्मज्ञान आणि दर्शन
श्रीणनवास हेमाडे

'तत्त्वज्ञान', 'फिलॉसॉिी' आणि 'दर्शन' हे र्ब्द अनुक्रमे मराठी, इं ग्रजी, हहंदी
भाषांत जिू एकाच अर्ाशने आज वापरले जातात.. व्यवहारात ते ठीकही असेल; पि
'फिलॉसॉिी'ची आणि 'दर्शनां'ची जडिघडि पाहता त्ांना ्ा एकाच (णिभाषा) सूिात
सहजगत्ा ओवता ्ेत नाही, हे समजेल. दर्शन आणि तत्त्वज्ञान हेही एकमेकांचे प्रणतर्ब्द
नाहीत, हे र्क््तोवर सोप््ा भाषेत समजावून सांगण््ाचा ्ा लेखाचा उद्देर्!
इंणललर्मधील Philosophy ्ा र्ब्दाचे मराठी भाषांतर म्हिून आणि आधुणनक
काळात Philosophy चा सवशमान्् प्ाश्ी र्ब्द म्हिून 'तत्त्वज्ञान' हा र्ब्द सवश वैचाररक क्षेिात
स्वीकारला गेला आहे. ग्रीक तत्त्वज्ञान, पाश्चात्त्् तत्त्वज्ञान, राजकी् तत्त्वज्ञान, सामाणजक तत्त्वज्ञान,
णवज्ञानाचे तत्त्वज्ञान, प्ाशवरिाचे तत्त्वज्ञान इत्ादी र्ब्द ्ा अर्ाशने ्ेतात.
संस्कृ त भाषेतून मराठीत अर्वा अन्् भारती् भाषांमध््े 'तत्त्वज्ञान' ्ा संज्ञेला दर्शन,
ब्रह्मज्ञान आणि दर्शनर्ास्त्र हे आिखी काही प्ाश् मानले गेले आहेत. त्ांनाही बऱ््ाच वेळेस
Philosophy ्ा र्ब्दाचे मराठी भाषांतर मानले जाते. कल्ल् Philosophy, ही stern
Philosophy ्ांचे भाषांतर ग्रीक दर्शन, पाश्चात्त्् दर्शन असे के ले जाते. उत्तर भारतातील हहंदी
भाणषक पट्टय़ात 'दर्शन णवभाग' म्हिजे department of philosophy असे वापरले जाते. हे सारे
र्ब्दव्यवहार वरकरिी चुकीचे वाटत नाहीत.
माि philosophy आणि 'तत्त्वज्ञान' ्ा समानार्शक संज्ञा नाहीत. त्ा संकल्पना ताणत्त्वक
आहेत. पि त्ांचे अर्श वेगळे आहेत. त्ांच््ात समान धागा गृहीत धरून त्ांना समान अर्श फदला
गेला आहे. philosophyहा र्ब्द मराठीत 'फिलॉसॉिी' असे णलणहिे हा भाणषक दृष्टीने इंग्रजी
र्ब्दाचा उच्चार णलणहिे असा होईल. हे 'णलप््ंतर' ठीक आहे, पि 'फिलॉसॉिी' ्ा मराठी उच्चाराचे
भाषांतर म्हिून 'तत्त्वज्ञान' असे होत नाही. हा बारीक भेद लक्षात घेिे आवश््क असते.
आता के वळ 'तत्त्वज्ञान' हा वेगळा सुटा र्ब्द घेतला तर त्ाला खास णवणर्ष्ट भारती् पाररभाणषक
अर्श आहे. 'तत्त्वज्ञान' ्ा र्ब्दाला भारती् संदभाशत दर्शन, ब्रह्मज्ञान आणि दर्शनर्ास्त्र हे प्ाश्ी
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------संस्कृ त र्ब्द आहेत. ते खास देर्ी र्ब्द असून त्ांनाही णवणर्ष्ट अर्श आहेत. त्ांचे अर्श समान नाहीत,
पि परस्परपूरक आणि परस्परात गुंतलेले आहेत.
तत्त्वज्ञान म्हिजे तत्त्वाचे ज्ञान. तत्त्व हा र्ब्द 'तत्' म्हिजे 'ते' धातूपासून बनतो. ्ा 'तत्'चे
'असिे' हे 'तत्त्व' आणि त्ा 'तत्त्वा'चे ज्ञान ते तत्त्वज्ञान. हा समान अर्श वैफदक ण हदू णवचारसरिीत
आहे. त्ानुसार तत्त्व म्हिजे पदार्ाशचे ्र्ार्श स्वरूप, त्ाचे ज्ञान म्हिजे तत्त्वज्ञान. पदार्श म्हिजे
समग्र अणस्ततव- जग व मािसे. जगाचे व मािसाचे साररूप जाििे म्हिजे तत्त्व जाििे ; ते
तत्त्वज्ञान. न््ा्दर्शनात (वातस््ा्न १.१.१) तत्त्वज्ञान पदाची व्याख््ा के ली आहे : 'तत्' म्हिजे
'सत्' व 'असत्.' ्ा दोन्हींचे ्र्ार्श व अणवपरीत स्वरूपातील ज्ञान होिे, हे 'तत्त्व' हो्. ्ा अर्ाशने
कोित्ाही वस्तुणस्र्तीचे अर्वा पदार्ाशचे ्र्ार्श ज्ञान- ती जर्ी आहे तर्ीच समजिे म्हिजे
तत्त्वज्ञान हो्. वस्तुणस्र्ती म्हिजे असिे वा नसिे, ्ाचे ज्ञान म्हिजे तत्त्वज्ञान. अर्ा सोळा तत्त्वांचे
ककं वा पदार्ाशचे ज्ञान झाले की मुणिमागश खुला होतो. (तत्त्वज्ञानाद् दु:खान्त्ोछेदलक्षिं..)
आदी र्ंकराचा्ाशच््ा मते, 'तदणत सवशनाम सवश च ब्रह्म तस््नाम / तद् भावस्ततवं ब्रह्मिो ्ार्ातम््म'
म्हिजे 'तत्त्व हे सवशनाम. सवशनाम म्हिजे णवश्वातील सवश पदार्ाशना लागू पडिारे तत्त्व. ब्रह्म व्यापक
असल््ाने सवश पदार्ाशना व्यापून आहे. म्हिून त्ाचे 'तत्' हे नाव. र्ोडक््ात 'तस्् भाव: तत्त्वं.' त्ाचे
ज्ञान तेच ब्रह्मज्ञान. (पि पुढे मी म्हिजे ब्रह्म ककं वा 'मी नाहीच, ब्रह्मच' असे रूपांतर होते. ते
आतमज्ञान हेच तत्त्वज्ञान बनते.)
दर्शन' ही 'तत्त्वज्ञान' ्ा र्ब्दाप्रमािेच णवणर्ष्ट रचना आहे. 'दर्शन'चा साधारि अर्श भेटिे, कधी
तरी भेटिे म्हिजे 'दर्शन अलभ््म्.' दर्शनचा मूलार्श दृष्टी. संस्कृ त 'दृर्' धातूपासून 'दर्शन' संज्ञा बनते.
'दृर्'पासून 'दृश््' र्ब्द त्ार होतो. जे फदसते तो पाहण््ाचा णवष् = 'दृश््', ते पाहिारी व्यिी =
द्रष्टा आणि ्ा द्रष्टय़ाला जे फदसते ते 'दर्शन.' तेव्हा हे दर्शन 'घेतो' तो दार्शणनक.
'दर्शन'चा हा अर्श लक्षात घेऊन '्ोल् अणधकारी साधकापुढे ताणत्त्वक णवचार स्वत:हून प्रगट होऊन
त्ास दर्शन देतात, अर्ी श्रद्धा बनली. प्राचीन ऋषींची अर्ी धारिा होती की मंि त्ांना प्रत्क्ष
दर्शन देतात - 'ऋणषदशर्नात्.' (सवशदर्शन संग्रह - पं. र. प. कं गले). ्ेर्े 'दर्शन'चा अर्श णवचार सुचिे,
स्िु रिे असा घेतला पाणहजे. हे दर्शन दोन प्रकारे आले असावे. भारती् दर्शनांची रचना अनेक र्तके
होत होती. त्ामुळे आधीच््ा काळात काव्यातम रूपात स्िु रलेले प्रार्णमक णवचार आणि नंतरच््ा
काळात त्ांना जािीवपूवशक फदलेले सुव्यवणस्र्त काटेकोर रूप, असे दोन अर्श 'दर्शन'चे करता ्ेतील.
दर्शनांची सुव्यवणस्र्त मांडिी के ली की त्ांना 'र्ास्त्र' म्हितात. ते जाितो तो र्ास्त्री, दार्शणनक.
अर्ी मांडिी पूिश झाली की 'दर्शन' ककं वा 'तत्त्वज्ञान' ्ा संकल्पनेची पररपूिश व्याख््ा त्ार होते. ती
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------म्हिजे 'जग आणि मानवी जीवनाकडे णवचारपूवशक पणहले असता हचंतकाला जािविारे त्ांचे स्वरूप
म्हिजे दर्शन ककं वा तत्त्वज्ञान.'
मािसाला पाच ज्ञानेंफद्र्े असली तरी कोित्ाही ज्ञानेंफद्र्ापेक्षा डोळा हे सवाशत णवश्वसनी्
म्हिून सत्ाच््ा जवळ जािारे इंफद्र् असल््ाने 'दर्शन' महत्त्वाचे मानले गेले. ्ासाठीच
'चक्षुवैसत्म' ककं वा 'चक्षुवै प्रणतष्ठा' म्हितात. वरील अर्श पाहता 'तत्त्वज्ञानसाधनर्ास्त्रदर्शनम्' म्हिजे
'तत्त्वाचे ज्ञान होण््ाला साधन असे र्ास्त्र म्हिजे दर्शन' असे म्हटले आहे. दर्शनालाच बौध दर्शनात
'फदठ्ठी' म्हटले आहे.
असे दर्शन प्रत्ेकाला वेगवेगळे झाले. अर्ा णवणवध दृणष्टकोनांची चचाश करते ते दर्शनर्ास्त्र
हो्. त्ांच््ात श्रेष्ठ-कणनष्ठ असा भेद करता ्ेत नाही. त्ामुळे चावाशक दर्शन नीच आणि अद्वैत
वेदान्त (नुसतेच श्रेष्ठ असे नाही तर) सवशश्रेष्ठ असे म्हििे चूक आणि फदर्ाभूल करिारे आहे. पि
भेदनीती के ली गेली. आणि भारती् तत्त्वज्ञान म्हिजे ब्रह्मज्ञान ककं वा वेदान्त; म्हिजे 'अद्वैत
वेदान्ताचे तत्त्वज्ञान' असे एक लाडके समीकरि बनणवले गेले. पि 'भारती् तत्त्वज्ञान' ही एक पुन्हा
व्यापक संकल्पना आहे. भारती् तत्त्वज्ञान म्हिजे के वळ 'अद्वैत वेदान्ताचे तत्त्वज्ञान' हे फकतीही
लाडके समीकरि असले तरीही हे समीकरि हे 'तत्त्वज्ञान' ्ा संकल्पनेच््ा अनेक अर्ाशपकी एक अर्श
आहे.
'भारती् तत्त्वज्ञान' ्ा संकल्पनेत ण हदू वैफदक तत्त्वज्ञान, बौद्ध तत्त्वज्ञान व जैन तत्त्वज्ञान
्ा तीन मोठय़ा णवचारणवश्वांचा समावेर् होतो. आणि खुद्द 'ण हदू वैफदक तत्त्वज्ञान' ्ा संकल्पनेत
न््ा्, वैर्ेणषक, सांख््, ्ोग आणि पूवशमीमांसा अर्ा आिखी पाच णवचारसरिी ्ेतात. अद्वैत
वेदान्त हे सहावे तत्त्वज्ञान आहे. त्ामुळे भारती् तत्त्वज्ञान म्हिजे के वळ 'अद्वैत वेदान्ताचे तत्त्वज्ञान'
हे फकतीही लाडके समीकरि असले तरीही ते चुकीचे ठरते. के वळ एकाच््ाच नावाने आपले र्ोर
तत्त्वज्ञान जगात ओळखले जावे, हा आपिच पसरवत असलेला गरसमज आहे. उलट प्रस्तुत
लोकर्ाही जीवनपद्धतीनुसार आज 'भारती् तत्त्वज्ञान' ही संकल्पना आिखी व्यापक करिे गरजेचे
आहे.
पाश्चात्त््ांना Philosophy ्ा र्ब्दातून का् म्हिाव्ाचे आहे आणि भारती् हचंतन
णवश्वात त्ा अर्ाशर्ी समान असिारा णवचार कोिता आहे, ते पुढील लेखात पाहू.
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