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तत्त्वज्ञानातील जागल्या...
श्रीननवास हेमाडे

फे सबुक आनि ब्लॉगच्या जमान्यात तत्त्वज्ञानाची चचाा के वळ पुस्तकाांपुरती ककां वा
नवद्यापीठीय चचाासत्ाांपुरती मयाादित राहू नये, असे मानिारा एक चळवळय़ा प्राध्यापक,
पुस्तकाांच्या मानीव वचास्वामुळे तत्त्वज्ञान क्षेत्ाचे काय नुकसान झाले, याबद्दलही बोलतो
आहे आनि ही चचाा पुस्तकाांच्या बाहेरही झाली पानहजे.. ती लोकानिमुख झाली पानहजे,
असे साांगतो आहे..
युरोपीय-पाश्चात्य तत्त्वज्ञानाच्या नवचारनवश्वात प्रचांड उलाढाली नेहमीच चालू असतात.
तत्त्ववेत्ते आनि तत्त्वज्ञानाचे प्राध्यापक समाजातील प्रत्येक समस्या आपली मानतात. समस्याांवरील
तत्त्वचचांतनाला के वळ वगा, चचाासत्े, पररसांवाि, ननयतकानलके , नवद्वतजड प्रकाशने इत्यािीच्या
सोन्याच्या चपांजऱ्यात बांदिस्त करून अल्पसांतुष्ट अन् आत्ममग्न न राहाता समाजमाध्यमाच्या
चव्हाट्यावर समस्याांची तड लावू पाहतात. ररचडा ड्वारकीन्स, नोम चोम्सस्की, सायमन ब्लॅकबना,
'नॉब इफे क्ट' वाला जोशुवा नॉबसारखे तत्त्ववेत्त,े तत्त्वज्ञानाचे प्राध्यापक, नवद्यार्थी, सांशोधक आनि
तत्त्वज्ञानाची चाह असलेले लाखो तत्त्वज्ञानप्रेमी कोित्याही माध्यमातून व्यक्त होण्यात अवमान
नाही तर सन्मान समजतात.फे सबुक, नववटर, ब्लॉग्ज, व्हाट'स अप, सांकेतस्र्थळे याांचा सांपूिा क्षमतेने
ते वापर करतात.िारतातील तत्त्वचचांतन सामान्य लोकाांपयंत नेऊन प्रवाही ठे वावयाचे असेल तर
'ठे नवले अनांते....' च्या नस्र्थतीजड सोन्याच्या चपांजऱ्यातून ते मुक्त होिे, गरजचे आहे. यासांििाात
अमेररके तली नवद्यमान चळवळे तत्त्ववेत्ते एररक श्वाइत्झगेबेल याांचे हे चचांतन....
एररक श्वाइत्झगेबेल

हे अमेररके तली

कॅ नलफोर्नाया नवद्यापीठात तत्त्वज्ञानाचे प्राद्यापक
असून त्याांनी िोन प्रकारच्या समस्याांची चचाा
के ली. मानसशास्त्राचे तत्त्वज्ञान, तत्त्वज्ञानाचे
मानसशास्त्र,
तत्त्वज्ञान

मनाचे
सांवेिनात्मक

तत्त्वज्ञान,

नवज्ञानाचे

आनि

बोधात्मक

मानसशास्त्र, मानवी जानिवेचे स्वरूप इत्यािी
ताांनत्क समस्या त्याांनी हाताळल्याच, पि
मान्यताप्राप्त

तत्त्ववेत्ते

प्राध्यापकाांचे

खासगी

आनि

तत्त्वज्ञानाच्या

जीवनातील

आनि

सावाजननक जीवनातील नैनतक वतान, त्याांचे िांि,
अहांकार आनि त्याांचे लालसी राजकारि या उग्र
समस्याांची चचाा रास्तपिे तानत्त्वक चचांतनाच्या
ऐरिीवर आिली. हे नाजूक काम करिारे ते
पनहले तत्त्ववेत्ते आहेत.

Eric Schwitzgebel
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तत्त्वज्ञानाच्या प्राध्यापकाांचे नैनतक वतान खरे च नैनतक असते काय?, (सामान्य पुस्तक
चोरापेक्षा) नीतीतज्ज्ज्ञच जास्त पुस्तके चोरतात का?, तत्त्वज्ञानाचे प्राध्यापक आनि त्याांचे नवद्यार्थी
उिार अांतःकरिाचे असतात काय?, तत्त्वज्ञानाचे प्राध्यापक न चुकता मतिान करतात का?,
तत्त्वज्ञानाच्या प्राध्यापकाांचे चचाासत्ाांमधील तर्थाकनर्थत सभ्य वतान, नीतीतज्ज्ज्ञ आईबरोबर चाांगले
वागतात काय?,(अचहांसा नशकनविाऱ्या) नीतीतज्ज्ज्ञाांचे माांसाहारी िोजन, नीतीतज्ज्ज्ञ वाईट वागत
असतील तर त्याांच्याकडू न जगाने नीनतशास्त्र का नशकावे?, या त्याांच्या अनेक मार्माक लेखाांनी
एकच खळबळ उडनवली. एका अर्थााने ते 'तत्त्वज्ञानातील जागले' आहेत, असे म्सहिता येईल.
पर्प्लेनक्सटीज ऑफ कॉन्शनेस (Perplexities of Consciousness), डीस्रायचबांग इनर
एक्स्पीररयन्स? प्रपोनन्ट

मीवस स्के र्प्टीक (Describing Inner Experience? Proponent Meets

Skeptic) हे िोन ग्रांर्थ आनि शेकडो लेख त्याांनी नलनहले आहेत. The Splintered Mind हा त्याांचा

ब्लॉग.

फे सबुकच्या जमान्यात तत्त्वज्ञान !
तत्त्वज्ञानात्मकिृष्ट्ट्या मूल्यवान काम कोिते, या नवषयी अॅकेडेनमक तत्त्ववेत्त्याांनी आपली
िृष्टी नेहमीच अनतशय सांकुनचत ठे वण्याकडे कल आढळतो. एखाद्या तत्त्ववेत्त्याच्या लेखनाला
दिलेला प्रनतसाि आनि त्यातही एखाद्या नवचारसरिीस वाहून घेतलेल्या गटाला दिलेली प्रनतदरया
अशा स्वरूपाचे त्याांचे लेखन असते. प्रनतनित म्सहिून गिल्या जािाऱ्या एखाद्या नवनशष्ट सैद्धानन्तक
ननयतकानलकासाठी अमूता शैलीत नलनहिे, त्याकररता जीवाचा आटानपटा करिे, त्या लेखनाचा
खुबीने प्रचार-प्रसार करीत राहिे, यावरच त्याांची प्रनतिा अवलांबून राहाते. बरे हे सारे उपद्व्याप
तर्थाकनर्थत तज्ज्ज्ञाांच्या बारकु ल्या गटासाठी चाललेले असतात! हे नवशेषतः नवसाव्या शतकातील
सवासामान्य नचत् आहे. आता मात्, आपला िृष्टीकोन नवस्तारिे आवश्यक आहे.

“सॉरे टीसचे वीरमरि”, १७८७ साली जॅक लुई डेनव्हड या नचत्काराने नचतारलेल्या
मोठ्या नचत्ाचा मुख्य िाग. (मूळ लेखातील नचत्)
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उिाहरिार्था, एकोनिसाव्याच्या शतकाच्या उत्तराधाातील तत्त्वज्ञानात्मक लेखनाचा
सांर्थगतीने नवकनसत होिारा ऐनतहानसक आलेख पाहा ककां वा अगिी अनलकडचे बोलायचे तर
नवसाव्या शतकाच्या मध्यकालात डोकावले तर पनश्चम युरोप आनि उत्तर अमेररके तली अग्रगण्य
तत्त्ववेत्त्याांचे काम पाहा. एका व्यापक शैलीत आनि पररप्रेक्ष्यात या काळातील तत्त्ववेत्त्याांचे काया
झालेले आढळते: सात्ा, कामू आनि उनामुनो याांचे सानहनत्यक लेखन आनि ज्ज्याचे वगीकरि करिे
अनतशय जटील जाते अशा ररतीचे या तत्त्ववेत्त्याांचे शुद्ध तत्त्वज्ञानात्मक चचांतन; नवटगेन्स्टाईनचे
गूढ, िुबोध लेखनतुकडे; बर्ट्ांड रसेलचे शाांतता चळवळी सांबांधीचे आनि इतर लोकनप्रय सामानजक
लेखन, जॉन ड्युईचे नशक्षिनवषयक पुनरा चनेचे लेखन.
तत्त्ववेत्त्याांचे तत्त्वज्ञानेतर लोकनप्रय ननबांध, कर्था-कािांबरीसारखे सानहत्य, त्याांच्या म्सहिीवाक्यप्रचार-वेधक सुनवचार, मुलाखतीतील िीघा सांवाि, त्याांची आत्मचररत्ात्मक चचांतने आनि
त्याांचा खासगी पत्व्यवहार याांनी एकू ि तत्त्वज्ञानातच एक मूलिूत अशी ऐनतहानसकिृष्ट्वया
मध्यवती िूनमका के ली आहे. समाजरचनेशीही र्थेटपिे तत्त्ववेत्त्याांचा सांघषा झाला. त्या सांघषाानेही
अशीच कळीची मोठी िूनमका के ली आहे: सॉरे टीसवरील खटला आनि त्याचे हेमलॉक नवषाचा
र्प्याला स्वीकारिे, कन््युनशयसची स्फू तीिायक काटेकोर साधुजीवन शैली.
चमच्याने िूध पाजण्यासाठीच ज्ज्याांची ननयुक्ती करण्यात आली होती अशा १९६० आनि
७० च्या िशकातील (तत्त्ववेत्त्याांच्या) नपढीनेच खरे तर (तत्त्वज्ञानाचा लोकसांपका तोडण्यास)
सुरुवात के ली. या िशकाांपासून अॅकेडेनमक तत्त्ववेत्त्याांची तत्त्वज्ञानात्मक लेखनकायााची सांकल्पना
तत्त्वज्ञानाच्या ताांनत्क पररिाषेत अडकलेल्या ननयतकानलकािोवती कें द्रीत झाली आनि नतला र्थेट
लेखनकामाठीचे स्वरूप आले.
तर्थानप, आज आनि आत्ता, नवमाध्यमाांचा उिय लक्षात घेिे अननवाया आहे. िूरनचत्वािी,
नव्हडीओ ही िृक्श्राव्य माध्यमे, रे डीओ, एकमेकाांना उत्तम प्रनतसाि िेिारी अनुदिनी चचांतने ककां वा
फे सबुकवरील अनेकाांचा नबनबुलाया उत्स्फू ता सहिाग; या साऱ्याांपेक्षा ‘ताांनत्कतेच्या बांदिस्तपिात
रमिाऱ्या ननयतकानलकातील सारे लेख म्सहिजे एकसाची घडीव बनावटीची अनतशय उत्तम
तत्त्वज्ञानात्मक चचांतने आहेत’, असा नवचार करण्याचे कारि काय?
सामानजक माध्यमाांमधील सांवािात सुजाि सहिागीजनाांनी आपला बौनद्धक कस पिाला
लावून िाग घेतला तर त्या सामानजक सांवािाला उच्च िजााची तत्त्वज्ञानात्मक ननर्माती करण्याची
क्षमता लािते; जी एखाद्या प्रज्ञावांत तत्त्ववेत्त्याच्या क्षमतेपेक्षा दकतीतरी जोमिार आनि सखोल
असू शकते. उिाहरिार्था, एखािा नव्हनडओवरील खेळ जीवनात दकतीतरी कळीची कामे करू
शकतो. िेिक नजर, यर्थार्था श्रवि, िावनाशीलता आनि व्यनक्तगत कबुलीजबाब (का नाही?) तसेच
पारां पररक पांनडती लेखनजबाब या साऱ्याांनी समृद्ध होऊ शके ल; अशा तऱ्हेची त्यास तुल्यबल व
नततके च समान मूल्य असिारी यर्थार्था जीवनिृष्टी उियास आििारा साक्षात्कार नव्हनडओवरील
खेळ तुम्सहाला िेऊ शकतो. त्या जीवनिृष्टीची नचदकत्सा आनि जीवनातील गम्सय याांचा उलगडा
होिे, हे मग ओघाने आले. नव्हनडओवरील खेळाचे हे काया नवचाराांमध्ये ताजेपिा, पररवतानाचे सारे
सामर्थया याांच्याशी आनि ह्यूम, काांट ककां वा नीत्शे याांच्या समग्र पारिशी श्रमाशी अगिी नवेच
ननर्मातीचे नाते जोडू न तुम्सहाला नवश्विशान िेऊ शकते.
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तत्त्वज्ञानात तज्ज्ज्ञ होण्यासाठी, ही तज्ज्ज्ञता नवद्यार्थयांना प्रिान करण्यासाठी आनि
तत्त्वज्ञानात्मक

ज्ञानाचा नवकास करून ही तज्ज्ज्ञता समाजाला जमेल तशी िेण्यासाठीच तर

अॅकेडेनमक तत्त्ववेत्त्याांना वेतन दिले जाते. वस्तुतः कामाचे हे विान व्यापक अर्थााने जीवनातील
अनेक कृ तींना लागू पडते.
हे पाहा, सहाध्यायी, नमत् आनि कोित्याही तत्त्ववेत्त्याांनी नलनहलेल्या ननयतकानलकातील
लाांबलचक लेखाांना प्रनतसाि िेण्यासाठी लेखन करिे आनि पुढे तशाच प्रकारचे नलनहत राहिे हा
नचदकत्सेचा एक मागा आहे. पि मािसानवषयी आस्र्था असलेल्या कोित्याही मुद्याची
तत्त्वज्ञानात्मक नचदकत्सा करता येते. के वळ ननयतकानलकात उत्तम माांडिी के लेल्या कोित्याही
नवषयाचा; जसे की ‘नवधानात्मक अनिवृत्तींची रचना’, ‘नैनतक तर्थयाांचे स्वरूप’, अशा ताांनत्किृष्ट्ट्या
ननखळ तत्त्वज्ञानात्मक नवषयाांचाच या मुद्दद्याांच्या यािीत समावेश होतो; असे नाही. पि ‘मुले
कशी वाढवावीत’ आनि ‘खेळाडू च
ां ा चाांगला सांघ कशामुळे बनतो’ अशा प्रकारच्या जगण्याला र्थेट
निडिाऱ्या रोजच्या नवषयाांचा, त्याांच्या नवषयीच्या चचांतनाचाही समावेश होतो.
लक्षात हे घेिे आवश्यक आहे की जगाशी नाते जोडिे, आपल्या कल्पना कृ तीत रुपाांतरीत
करिे, अॅकेडेनमक क्षेत्ाबाहेरील सामान्य लोकाांच्या प्रनतसािाची िखल घेिे, आपल्या कल्पना
सानहत्यात आनि ध्यानात उतरनविे—अशा कृ तीतून आपि आपले ज्ञान आपि के वळ उपयोजनात
आित नाही तर ते ज्ञान आपि नवस्तारीतही करीत असतो, ते अनधक समृद्ध करतो आनि या
कृ तींद्वारे त्या ज्ञानाचा प्रसारही करीत असतो !
तत्त्वज्ञानात्मक तज्ज्ज्ञता वैज्ञाननक तज्ज्ज्ञतेसारखी नसते. अॅकेडेनमक तत्त्ववेत्त्याांना जरी
नननश्चत स्वरूपाचे सानहत्य चाांगलेच माहीत असले तरी सवासामान्य मानवी पररनस्र्थती आनि
आपली िैनांदिन मूलिूत मूल्ये कोिती असावीत, याबाबत कमाठ स्वरूपाच्या धमातत्त्वाांकडू न
अॅकेडेनमक तत्त्ववेत्त्याांना फार काही नवशेष शहािपिाचा लाि होतो, असे नाही. तत्त्वज्ञानात्मक
सांवािात नबगर-अॅकेडेनमक लोक चाांगले सहप्रवासी असू शकतात आनि त्याांना तो मान दिलाच
पानहजे. नवषयाला वानहलेल्या एखाद्या ननयतकानलकात ननव्वळ ताांनत्क पररिाषेत लेखन
करण्यावरच लक्ष कें द्रीत के ल्याने नबगर अॅकेडेनमक लोक आपिाकडू न वगळले जातात, हे अॅकेडेनमक
तत्त्ववेत्त्याांनी लक्षात घेतले पानहजे; ककां वा खरे साांगायचे तर अॅकेडेनमक तत्त्ववेत्त्याांच्या
आत्मकें द्रीततेमुळे तत्त्वज्ञानाकडे अनतशय ताज्ज्या नजरे ने पाहात राहून वेगळा नवचार िेिारी ही
साधी सरळ नबगर-अॅकेडेनमक मांडळी तत्त्वज्ञानात्मक चचेतन
ू तत्त्ववेत्त्याांनाच वगळू न टाकतात !
आज प्रनसद्ध होिारे अॅकेडेनमक ननयतकानलकातील लेख त्याांची माांडिी, मुद्द,े पद्धती आनि
वाचकवगा या िृष्टीने पहाता तत्त्ववेत्त्याांच्या ज्ञानशाखेच्या सांकल्पनेनुसार गाभ्याची जागा
पटकानवण्यात खूपच मयाादित ठरतात.
सांशोधनाला वानहलेले तत्त्वज्ञानाचे (नवद्यापीठ व महानवद्यालयातील) नविाग म्सहिजे तेर्थील “प्रा.
मांडळी” माध्यमात नलनहिे ही “सेवा” समजतात, जी “सांशोधना’’ पेक्षा कमी प्रतीची मानली जाते.
‘सेवा’ ककां वा ‘कोितीही सेवा’ कमी प्रतीची समजली जावी का (ककां वा का समजली जावी), हे मला
साांगता यायचे नाही, पि माध्यमातील लोकनप्रय नलखाि सुद्धा सांशोधनाच्या तोडीचे मानले
पानहजे, असे मी सुचनवतो.
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पि इर्थे ताि असा आहे की माध्यमात के ले जािारे लोकनप्रय लेखन म्सहिजे आधीचे कु िाचे
तरी तत्त्वज्ञान उचलून ‘नशळ्या कढीला ऊत आििे’ आहे, ते

“तुांबडी िरिे’ ककां वा “पाट्या

टाकण्याचे” साधन आहे, असा कु िाचा समज होत असेल आनि म्सहिून ज्ज्या नबगर-तज्ज्ज्ञ वाचकप्रेक्षकाांसाठी असे लेखन होत आहे त्याांच्या प्रनतदरया गाांिीयााने घेतल्या जात नसतील तर; मग
होय, हे लेखन म्सहिजे खरे सांशोधन नाहीच!
तर्थानप जर एखािा लोकनप्रय ननबांध जर तत्त्वज्ञानात्मक सजानशीलतेचे प्रेरक स्र्थान बनू पहात
असेल, म्सहिजे ज्ज्यात नव्या शक्यताांचे सूतोवाच होत आहे, अशा कल्पना व्यक्त होत आहेत तसेच
ज्ज्यात स्वतःचे नवचार म्सहिजे कु ठल्यातरी कल्पनेचे के वळ पुनरावतरि नसेल, त्याचवेळी नवा
नवचार करण्यास (के वळ स्वतःचे माके टींग नव्हे) समव्यावसानयक चचांतकाांना उद्युक्त करीत असेल
तर असे लोकनप्रय लेखन म्सहिजे एखाद्या िजेिार ननयतकानलकातील लेखाप्रमािे प्रत्येक ननकषाच्या
अांगाने ‘सांशोधन’ मानले पानहजे.
सरकारला सल्लामसलत िेिे, नचवनचवाटास (नववटर) उत्तर िेिे, (टेडसारख्या) नव्हनडओना
प्रनतसाि िेिे ककां वा गेला बाजार कनवता करिे, ही कृ ती सुद्धा ‘सांशोधन’ या िजााचे असते, हे
अधोरे नखत होिे आवश्यक आहे.

(‘लॉस एांजने लस टाइम्सस’ मध्ये १९ जुलै २०१५ रोजी प्रकानशत झालेल्या एररक श्वात्झगेबल
े
याांच्या ‘दफलॉसॉफी व्हाया फे सबुक? व्हाय नॉट?” या लेखाचा गोषवारा)
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