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Abstract 
Epistemology is the branch of Philosophy, which concerned with the knowledge. It studies 

the nature of knowledge, justification and the rationality of belief etc. The term 

epistemology comes from the Greek word 'episteme' means knowledge and 'Logos' means 

studies, so it’s meaning is 'studies of knowledge'. So Epistemology is the investigation of the 

nature of knowledge itself. Its study focuses on our means for acquiring knowledge and how 

we can differentiate between truth and falsehood. Modern Philosophy generally involves a 

debate between rationalism and empiricism. Rationalist believes that knowledge is acquired 

through the use of reason or reason is the keyword of knowledge, while the empiricists 

assert that knowledge is gained through sense-experiences. But, of these epistemological 

discussions are does not exist in ancient Greek Philosophy. Ancient Greek Philosophy is 

divided by three periods such as, pre Socratic period (600-430 B.C), Socratic period (430-

320 B. C.) and after Aristotle period (320 B.C-529 A.D). From Thales who often considered 

the first western philosopher to the stoics, and sceptics, ancient Greek philosophy opened 

the doors to a particular way of thinking that provided the root for the western intellectual 

tradition. There are arising some questions: What can we know? How can we know it? 

What is knowledge? Is human being trustworthy? Can our senses be trusted?  What is the 

difference between opinion and knowledge? etc. This paper demonstrates different 

philosophical views of the theory of knowledge in Ancient Greek Philosophy. 

Keywords: Epistemology; investigation; rationalism; empiricism; ancient Greek 

philosophy.  
 

১) চুনাঃ  জ্ঞানতত্ত্ব র দশননয এভন একটি াখা, মমখানন জ্ঞাননয স্বরূ, তশ, ীভা ম্ভাফনা প্রবৃটত নানাটফধ 

জ্ঞাননয টফলয় অনরাটচত য়। অধুটনককানর জ্ঞানতত্ত্ব শুধুভাত্র দশননয একটি াখাআ নয়, তা একটি স্বতন্ত্রাস্ত্র 

টানফ টযগটনত নয়নে। তনফ প্রাচীন গ্রীকদশনন দশনতনত্ত্বয টফটবন্ন াখা ঈাখায ুক্ষ্মাটতুক্ষ্ম টফনেলণ রক্ষ্য 

কযা মায় না। তৎকারীন ভানজ ূফশটিত ন্ধটফশ্বা, কুংস্কায, টফটবন্ন প্রকায অটধদদটফক টফশ্বাগুটরনক ফজশন কনয 

প্রথভ দাশটনক মথরনয বাফনাটচন্তায ুত্রধনযআ প্রাচীন গ্রীকদশননয ঈৎটি ঘনি। প্রাচীন গ্রীকদশননক টতনটি মুনগ 

টফনেলণ  কযা মায়- ১) গ্রীকদশননয প্রথভ মুগ মা প্রাক নেটি মুগ নানভ খযাত (৬০০-৪৩০ টখস্টূফশাব্দ), ২) 

গ্রীকদশননয টিতীয় মুগ ফা নেটিনয মুগ (৪৩০- ৩২০ টখস্টূফশাব্দ), এটি মেনিা  এটযস্টিনরয মুগ মশন্ত টফস্তৃত 

টের। ৩) এটযস্টিনরয যফতশী মুগ, মা ৩২০ টখস্টূফশাব্দ – ৫২৯ টখস্টাব্দ মশন্ত টফস্তৃত নয়টের।
১
 অনরাচয প্রফনন্ধ 
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এআ টতনটি মুনগ গ্রীক-দাশটনকনদয জ্ঞান ম্বনন্ধ অনরাচনা টকরূ টের মআ টফলনয় অনরাচনা কযা নয়নে। প্রাচীন 

গ্রীকদশনন টফটবন্ন দশনতনত্ত্বয িবুটভনত জ্ঞানতাটত্ত্বক অনরাচনায স্বরূ টফচায টফনেলণ কযাআ র এআ প্রফনন্ধয ভুর 

ঈনেয। 
 

২) গ্রীকদশননয প্রথভ মগুঃ  গ্রীকদশননয এআ মগুনক দুআ বানগ বাগ কযা মায় – প্রাক মাটপস্টমুগ  মাটপস্ট মুগ। 

প্রাচীন গ্রীকদাশটনকযা টেনরন জ্ঞাননয ফযাানয তযানুন্ধানী। জ্ঞান  নতযয ন্ধান র তানদয ভুর রক্ষ্য। তনফ 

প্রাক-মাটপস্টযা ফস্তুগত নতযয এফং মাটপস্টযা ভানুনলয স্বরূ টননয় অনরাচনায় টফনলবানফ অগ্রী। 
 

২.১ প্রাক মাটপস্ট দশনঃ  মাটপস্ট-ূফশমুনগ একাটধক ংখযক দশন ম্প্রদানয়য ভনধয টনন্মটরটখত 

দশনম্প্রদানয়য টবভত অনরাটচত নয়নে এআ ংন। এযা নরন- টভনরননীয় দশন, টথানগাযা, 

াযটভনাআটি, টযাটিিা  যভাণূফাদী দাশটনকগণ।   
 

২.১.১ টভনরননীয় দশনম্প্রদায়ঃ টভনরননীয় দাশটনকগন জ্ঞান ম্পনকশ অনরাচনায টযফনতশ অটধটফদযক 

টফলনয়য প্রটত অনরাকাত কনযনেন। এনক্ষ্নত্র তাযা একটি একক িা মথনক জগনতয ঈৎটি ফযাখযা কনযনেন, 

মমভন মথর জরনক, যানাটিনভনন ফায়ুনক, যানাটিভযান্ডায ীভাীননক জগনতয অটদকাযন ফনর স্বীকায 

কনযনেন।টফশ্বব্রহ্মানন্ডয ঈৎটিয স্বরূ ফযাখযাআ টের এআ দশননয প্রথভ  প্রধান ভযা। এনক্ষ্নত্র তানদয ভুর প্রশ্ন 

র দুটি  টফশ্বব্রহ্মানন্ডয ভুরতনত্ত্বয স্বরূ টক এফং িায়ী ভুর জগত মথনক টকবানফ দৃযভান জগনতয ঈৎটি ঘনি?
২
 –

এআ দুটি প্রশ্ন মথনকআ ভানফভননয স্বাবাটফক নেনয আটিত ায়া মায়। এনক্ষ্নত্র তাযা জ্ঞাননয স্বরূ, তশ, ীভা, 

ম্ভাফনা ম্পশনক মকান অনরাচনা োিাআ ভানফ ভননয জাগ্রত টফলনয়য জ্ঞানরানবয ক্ষ্ভতা স্বীকায কনযনেন। এআ 

নথশ টভনরননীয় দশনম্প্রদায়নক টফচায টফমুক্তফাদী ফনর অখযাটয়ত কযা মায়। এরূ টচন্তাবাফনায েভটফকা 

ধাযায় যফতশীকানর জ্ঞান ম্পটকশত ূক্ষ্ম টচন্তায ঈদ্ভফ ঘনিনে।  
 

২.১.২ টথানগাযানয দশনঃ  টথানগাযানয দশনন গটননতয প্রবাফ রক্ষ্য কযা মায়। টতটন ংখযাতনত্ত্বয টদক মথনক 

জগতনক ফযাখয কনযনেন। তাাঁয ভনত, ংখযা র ফস্তু এফং ফস্তু র ংখযা। ংখযাআ র জগনতয ফীজ এফং ৃটিয 

ভুরতত্ত্ব।
৩
 মাফতীয়  ংখযা এফং ফস্তুয ভুর ংখযা এক মথনক ঈৎন্ন নয়নে। ংখযায িাযা এআ জগত গটিত। 

টথানগাযা রক্ষ্য কনযটেনরন মম জগনত ংখযায গুরুত্ব ফশাটধক  তাআ টতটন ংখযানক জগনতয অটদ কাযন
৪
 ফনর 

স্বীকায কনযন। তনফ টথানগাযা অধুটনক নথশ ফুটিফাদী না টবজ্ঞতাফাদী-এয মকান টনটিত ঈিয ায়া মায় না। 

জ্ঞান ম্পনকশ টতটন মশনফক্ষ্ন  টযক্ষ্ণনক ভথশন কনযন, অফায গাটনটতক টনয়ভ, ফনযা িটত প্রবৃটতয প্রটত 

অকলশণ মথনক নুভান কযা মায় মম, টতটন টবজ্ঞতাফাদনক ফজশন কনয ফুটিনক জ্ঞানরানবয ঈায় ফনর ভনন 

কযনতন। এআ নথশ টথানগাযানক ফুটিফাদী ফরা চনর।   
 

২.১.৩ াযটভনাআটিনয দশনঃ প্রাচীন গ্রীকদশনন জ্ঞান ম্পনকশ অনরাচনায ফশপ্রথভ টযচয় ায়া মায় 

াযটভনাআটিনয বাফনায ভনধয। টতটন িানক একভাত্র তত্ত্ব ফা ফস্তুয মভৌটরক নীটত ফনর স্বীকায কনযন। এনক 

ত্রকভাত্র ফুটিয িাযা রাব কযা মায়। টতটন টথানগাযা ম্প্রদানয়য গাটনটতক িটতনক দাশটনক ভযায মক্ষ্নত্র 

প্রনয়াগ কনযন। িা র িায টফযীত। তাাঁয ভনত, টনেক শুনয মথনক মকান টকেুয ৃটস্ট নত ানয না। িা 

ম্পনকশ তীত, ফতশভান  বটফলযত মকান কথা ফরা মায় না। এটি র এক নাটদ কারীন ফতশভান টফলয়। 

াযটভনাআটি ফনরন এটি র টযূণশ খন্ড িা। 
 

     াযটভনাআটি নরন গ্রীকদশনন প্রথভফযটক্ত টমটন তাাঁয দশনন আটিয়  টফচাযফুটিয ভনধয াথশকয কনযন।
৫
 তাাঁয 

ভনত, আটিনয়য িাযা জগনত টযফতশনীর ফবানয তথা িায জ্ঞানরাব কযা মায়। টভথযাজ্ঞান  রীকতায 

ঈৎ র আটিয়। তয  মথাথশ িানক টফচাযফুটি  টচন্তায ভাধযনভ জানা মায়। আটিয় নয়, টফচাযফুটি র তযনক 
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জানায একভাত্র ঈায়। এআবানফ াযটভনাআটি আটিয় টবজ্ঞতায টযফনতশ ফুটিি্য ঈয টফনল গুরুত্ব অনযা 

কনযনেন।    
 

২.১.৪ টযাটিিানয দশনঃ  টযাটিিা ভনন কনযন জগনতয যভ ঈাদান র টি, মা মথনক ভস্ত ফস্তুয ঈৎটি 

ঘনিনে। টযাটিিানয দশনতত্ত্ব র এটরয়ায দশনতনত্ত্বয টফযীত। কাযণ এটরয়ায দাশটনকযা িায মথাথশ টস্তত্ব 

স্বীকায কনযন, টযফতশননক রীক ফনর টচটিত কনয বফননক স্বীকায কনযন। টকন্তু টযাটিিানয ভনত, একভাত্র 

বফননযআ টস্তত্ব যনয়নে। তাআ িা, িাটয়ত্ব  নবদত্ব ফআ রীক। কাযণ দ্রফযআ মম টনয়ত টযফটতশত নে তা 

নয়, ভস্ত জগত টনয়ত গটতীর  টযণাভীর। এআ টযণাভ র জগনতয ধভশ। একভাত্র টযফতশনীরতাযআ মথাথশ 

টস্তত্ব যনয়নে। 
 

     াযটভনাআটিনয ভনতাআ টযাটিিা আটিয় টবজ্ঞতা  ফুটিয ভনধয াথশকয কনযনেন। চআটিনয়য ভাধযনভ 

মম জ্ঞান ায়া মায়  তানক আটিয়রব্ধ জ্ঞান ফনর। এরূ জ্ঞান অত্মগত  ভ্রাটন্তজনক থশাৎ এআ প্রকায জ্ঞান 

টনবশযনমাগয নয়, তাআ টতটন ভনন কনযন আটিনয়য ঈয টবটি কনয টিক তথযনক জানা মায় না। একভাত্র ফুটিয 

িাযা মথাথশ জ্ঞান রাব কযা মায়। বফন মম একভাত্র তয তা ফুটিয িাযা মফাধগভয য়। টযাটিিানয ভনত, ভানুল 

টফচায ফুটিয াানময ঐকযনক ফুনে মনয়ায মচিা কনয। ভানুনলয এআ প্রকায টফচাযফুটি র াটফশক টফচাযফুটিয 

ংভাত্র। তাআ ভানুনলয ঈটচত টফচাযফুটিয াানময তযনক ঈরটব্ধয জনয নচি য়া।  
 

     টযাটিিানয ভনত, জ্ঞান র একটি অনটক্ষ্ক টফলয়, মটদ এয াটফশক গ্রণনমাগযতা যনয়নে।
৬
 জ্ঞান এভন 

মকান টিয টফলয় নয়, মা ফশাধাযণ একআ বানফ জাননত ানয। জ্ঞান মক্ষ্ত্র টফননল টযফটতশত য়। াধাযণ 

ভানুলযা আটিনয়য ভাধযনভ জ্ঞান রাব কনয থানক, তনফ তা ভ্রান্ত  ধযাজনক। তাআ আটিনয়য টযফনতশ টফচাযফুটি 

জ্ঞানরানবয টিক ঈায় য়া ঈটচত। এনক্ষ্নত্র টতটন জ্ঞাননয প্রনয়াগনমাগযতায ঈয গুরুত্ব অনযা কনযনেন। 

তাাঁয ভনত, জ্ঞান মকান অধযাটত্মক টফলয় নয়, ভানুল টননজয প্রনয়াজনন জ্ঞান জশন  ফযফায কনয থানক। জ্ঞাননয 

জনয জ্ঞান নয়, ভানুনলয ফযফানযয জনয তথা, জীফননয জনয জ্ঞান। টিক  ুেয জীফন টযচারনায জনয 

জ্ঞানাজশন অফযক। টযাটিিানয এআ জ্ঞান টফলয়ক দৃটিবটি যফতশীনত মজভনয ভনধয টযরটক্ষ্ত য়।         
 

 ২.১.৫ গ্রীক-যভাণফুাদী দশনঃ গ্রীকযভাণুফাদী দাশটনকগণ মথা মিনভাটেিা  টরঈটকা মথাথশ  

টভথযাজ্ঞাননয ভনধয াথকশয টননদশ কনয তাাঁনদয জ্ঞানতত্ত্ব ফযাখযা কনযনেন।
৭
 তানদয ভনত ফস্তু মথনক টনগশত য়া 

একাটধক প্রটতকৃটতয ভনধয মখন একটি নযটিয নথ ফাধা ৃটি কনয, তখনআ ধযানয ৃটি য়। নযটদনক মকান 

ফাধা োিাআ মখন ফস্তু মথনক অগত মকান প্রটতকৃটত যাটয মকান আটিনয়য িানয প্রনফ কনয তখনআ মথাথশ জ্ঞান 

ায়া মায়। গ্রীক-যভাণুফাদীনদয ভনত, ফস্তু মথনক অগত মকান প্রটতকৃটত মটদ আটিয় প্রদি প্রটতকৃটতয দৃ য়, 

তনফ প্রকৃত জ্ঞান ম্ভফ য়। ফস্ত মথনক টনঃৃত প্রটতকৃটতয ভাধযনভ মিনভাটেিা স্বপ্ন, বটফলযৎ দৃটি, মদফনদফীনত 

টফশ্বানয ফযাখযা টদনয়নেন। তাাঁনদয ভনত, রূ, য, গন্ধ প্রবৃটত মম ফ গুণাফরী অভযা ফস্তুনত অনযা কটয, 

মগুটর ফাযফস্তু নি আটিনয়য ংনমানগয পরভাত্র। আটিয় প্রতযক্ষ্নণয ভাধযনভ রব্ধ জ্ঞান অনর ফস্তুয প্রকৃত 

স্বরূনয জ্ঞান নয়, ফস্তু টকবানফ অভানদয কানে প্রটতবাত য় মআ টফলনয়য জ্ঞান। অধুটনক দশনন ভুখযগুণ  

মগৌনগুনণয মম াথকশয তায ূফশাবা গ্রীক-যভাণুফানদ রক্ষ্য কযা মায়।         
 

     যভাণুফাদীনদয ভনত, ফস্ত মথনক টনঃৃত প্রটতকৃটত মখন আটিনয়নয িানয অঘাত ানন, এফং অত্মায় টযফতশন 

ঘিায় তখনআ আটিয়ানুবুটত ম্ভফ য়। ফস্ত মথনক টনঃৃত প্রটতকৃটত ফস্তুয টফকর নকর নয়, তাআ আটিনয়য ভাধযনভ 

রব্ধ জ্ঞান স্পি  টনটিত। ফুটি ফা টচন্তায ভাধযনভ টিক জ্ঞান রাব কযা মায়। এআবানফ যভাণুফাদী দাশটনকগণ 

আটিয় প্রতযক্ষ্ণ  ফুটিয ভনধয াথকশয কনযন এফং ফুটিনকআ মথাথশ জ্ঞাননয ঈৎ  অকয ফনর টবটত 

কনযনেন।
৮
 এআ নথশ তাাঁনদয ফুটিফাদী টচন্তাটফদ ফরা চনর। তনফ তাাঁনদয ভনত, ফুটি ফা টচন্তা কখনআ আটিয় 
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প্রতযক্ষ্ণনক ফাদ টদনয় নত ানয না। কাযণ ফুটি আটিনয়য স্পি  টনটিত জ্ঞাননক স্পি  টযুণশ কনয 

মতানর। তাআ যভাণুফাদীযা ফনরন, ফুটি র অত্মায মথাথশ ফৃটি। পনর তাযা অত্মা  ফুটিনক এক  টবন্ন ফনর 

টবটত কনযনেন।    
 

২.২ মাটপস্ট দশনঃ  মাটপস্ট-ূফশ মুনগ দশন টচন্তায ভুর টফলয়ফস্তু টের জগত। টকন্তু মাটপস্ট মুনগ এআ বাফনায 

যম্পযাগত টযফতশন ঘনি। কাযণ মাটপস্টনদয ভনত, জগত নয়, ভানুনলয দাশটনক বাফনায ভুর টফলয় ভানুল 

টননজআ। ূফশফতশী প্রায় কর দাশটনকগণ আটিয় প্রতযক্ষ্নণয টযফনতশ ফুটিয ঈয টফনল গুরুত্ব অনযা কনয 

ফুটিনকআ মথাথশ জ্ঞাননয ঈৎ ফনর স্বীকায কনযন।
৯
 টকন্তু মাটপস্টনদয ভনত, জ্ঞান  জ্ঞানীয় টফলয় র ম্পুনশ বানফ 

আটিয় টনবশয। এআ প্রকায জ্ঞান মমনতু আটিয়-টবটিক, মনতু তা ফযটক্ত মবনদ টবন্ন টবন্ন য়। তাআ জ্ঞাননয মকান 

াটফশক ভানদন্ড টননদশ কযা মায় না। এআবানফ মাটপস্টযা জ্ঞাননয মক্ষ্নত্র ফযটক্তয টবজ্ঞতায ঈয টফনল গুরুত্ব 

অনযা কনযনেন। এআমুনগয দুআজন প্রধান বালযকায নরন মপ্রানিানগাযা   জটজশয়া। 
 

২.২.১ মপ্রানিানগাযানয দশনঃ  মাটপস্ট দশন ম্প্রদায়বুক্ত নযতভ একজন দাশটনক নরন মপ্রানিানগাযা। তাাঁয 

দশননয ভুর ফক্তফয র ভানুল র মাফতীয় টফলনয়য ভানদণ্ড। ভানুলআ ফ টকেু টফচানযয ভাকাটি। মা অনে, তা 

তয, মা মনআ তা তয নয়।
১০

 আটিয়ানুবনফ মা প্রদি য় তাআ তয, ফাটক ফ টকেু টভথযা। জ্ঞানভাত্রআ ফযটক্তনকটিক। 

ফযটক্তভননয ঈনিশ তয টযভাক মকান ঈচ্চতয ভানদন্ড মনআ। ফযটক্তগত অনফগ  নুবুটত ফযটতনযনক স্বাধীন 

অফযকীয় ফা ফস্তুগত তয ফনর টকেু য় না। পনর একআ ফস্তু টফটবন্ন ভনয় টবন্ন ফযটক্তনত টবন্ন রূন জ্ঞাত য়। 

জ্ঞান ফরনত ুফশফতশী দশনন মা মফাোননা য়, মপ্রানিানগাযানয ভনত তা ম্ভফ নয়। এয পনর ফস্তু স্বরূ টনণশয় কযা 

মায় না। এআবানফ মপ্রানিানগাযা াফশজনীন নতযয থ রুি কনয জ্ঞাননয ম্ভাফনাি্য থ টফনি কনযনেন। 
 

২.২.২ জটজশয়ানয দশনঃ   এআ মুনগয য একজন দাশটনক নরন জটজশয়া। টতটন মপ্রানিানগাযানয ভনতা 

টফশ্বিা, প্রকৃটতিায জ্ঞান ম্পনকশ ংয়ফাদী। টযফতশনীর আটিয় টবজ্ঞতায ঈনিশ মকান িানক ফুটিয ভাধযনভ 

রাব কযা মায় টকনা ম টফলনয় টতটন গবীয ংয় মালণ কনযনেন। তাআ তাাঁয দশননয ভুর ফক্তফয র টতনটি মথা
১১

 

১) মকান টকেুয টস্তত্ব মনআ। ২) মটদ মকান টকেুয টস্তত্ব মথনক থানক, তনফ তানক জানা মায় না। ৩) তানক প্রকা 

কযা মায় না। ুফশফতশী দাশটনকনদয টচন্তায় ফস্তুয স্বরূ টফলনয় স্বটফনযাধী ভননাবাফ টযরটক্ষ্ত য়। তাআ  

জটজশয়ানয ভনত, ফস্তুয মথাথশ টস্তত্ব স্বীকায কযা মায় না। টতটন অয ফনরন মটদ মকান বানফ ফস্তুনক জানা মায়, 

তনফ তানক মুটক্তয ভাধযনভ ফযাখযা কযা মায় না। কাযণ ফস্তুয জ্ঞান তথা ংনফদন ফশদাআ ফযটক্ত মবনদ টবন্ন য়। 

এআবানফ জটজশয়া জাগটতক টফলয়াটদনক াধাযণ ভানুনলয মফাধগভয কনয মতারায মচিা কনযন।  
 

৩। প্রাচীন গ্রীকদশনন টিতীয় মগুঃ গ্রীকদশননয টিতীয় মুনগ জ্ঞান ম্পটকশত অনরাচনা টযুণশতা জশন কনয। এআ 

মুনগ মেনিায জ্ঞানতাটত্ত্বক অনরাচনায ভাধযনভ জ্ঞানতনত্ত্বয  চযভ ঈৎকলশতা াটধত য়। এআ মুগনক প্রাচীন গ্রীক 

দশনন 'মানারী মুগ' ফরা য়। এআ মুনগ নযতভ কনয়কজন দাশটনক নরন নেটি, মেনিা  যাটযস্টির। টননে 

ঈক্ত দাশটনকনদয জ্ঞানতত্ত্ব ম্বনন্ধ অনরাটচত রঃ 
 

৩.১ নেটিনয দশনঃ নেটিনয দশন একান্তবানফ নীটতভুরক। নযানয মাটপস্টনদয ভনতা টতটন টেনরন ভানুল 

 ভানুলয কতশনফযয প্রনশ্ন টফনলবানফ অগ্রী। তাাঁয নীটততনত্ত্বয টবটি র জ্ঞানতত্ত্ব। টতটন দৃভবানফ টফশ্বা কযনতন 

নযায় নাচায  কুংস্কানযয াত মথনক ভুটক্ত ায়ায একভাত্র ন্থা র াটফশক জ্ঞানরাব। তাাঁয ভনত জ্ঞান র 

টজজ্বাা  নেলণ। দগুনআ র জ্ঞান। নেটিনয  জ্ঞানতনত্ত্বয বফটিয র  টতনটি মথা- ১) জ্ঞান র প্রতযয় 

টনবশয, ২) জ্ঞান র অনযা মুটক্তংগত, ৩) টফচাযফুটি র জ্ঞানরানবয ঈায়।
১২ 

 
 

     নেটিনয ভনত, াধাযণ ভানুনলয রব্ধ কর প্রকায জ্ঞান র প্রতযনয়য ভাধযনভ রব্ধ জ্ঞান।
১৩

 প্রতযয় র 

াভানয ধাযণা মমভন ভানুল, টত্রবুজ প্রবৃটত। প্রতযয় গিনকানর মকান মশ্রণীয ন্তগশত কর ফস্তুয ভনধয টিত 
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াদৃযগুটর গ্রণ কনয এফং বফাদৃযগুটর ফজশন কনয প্রতযয় ফা াভানয ধাযণা গিন কযা য়।
১৪

 জ্ঞান ভাত্রআ প্রতযয় 

টনবশয য়ায় এয ভাধযনভ ভানুল কর প্রকায জ্ঞান রাব কনয থানক। এআ জ্ঞাননক দুআবানগ বাগ কযা মায় -১) 

প্রকৃত জ্ঞান, মা িায়ী  টযফতশনীর ২) প্রকৃত জ্ঞান, এটি টচযন্তন  টযফতশনীয়।  নেটিনয ভনত, প্রকৃত 

জ্ঞাননয টধকাযী মকান ভানুল কর প্রকায ভে কাজ মথনক টফযত থানকন।   
  

     নেটিনয ভনত, াভানয ধাযনা  ংজ্ঞা এক  টবন্ন। মপ্রানিানগাযানয  টবভনতয ভানরাচনা কনয 

নেটি ফশপ্রথভ ফনরন ফযটক্তয ংনফদন জ্ঞান নত ানয না। মকননা তা ফাটক্তনবনদ টবন্ন য়। পনর ফস্তুয ভনধয 

একরূতা ফা াভানয ধভশ ফনর টকেু থানক না। টিয প্রতযয় টকবানফ রাব কযা মায় ম টফলনয় অনরাচনায জনয 

নেটি াটফশক ংজ্ঞা টননয় অনরাচনা কনযনেন। নযানয মাটপস্টনদয টবভত স্বীকায কনয টতটন ফনরন 

ফটকেুআ অনটক্ষ্ক নয়।  াভানয প্রতযয় গুটর ফশদাআ এক  টবন্ন থানক। টফনল টফনল দৃিানন্তয টযফতশন 

নর ংজ্ঞা টযফতশনীয়। মমভন ৃটথফীনত ফ ভানুনলয ফরুটি ঘিনর 'ভানুল টফচাযফুটিীর প্রাণী' এআ ংজ্ঞা 

টযফটতশত থাকনফ।    
 

     নেটিনয দশনন প্রতযয় গিননয িটত র অনযা িটত তথা টফনল মথনক াভাননয ঈনীত ফায 

িটত
১৫

। ফশজন স্বীকৃত ৎ অচযনণয দৃিান্ত গুটর ংগ্র কনয টতটন তযতায প্রতযয় গিন কনযন। এটযস্টির দাফী 

কনযন  নেটি নরন অনযা িটতয প্রফতশক। এআ িটতনক এটযস্টির যফতশীকানর মুটক্তটফদযায টদক মথনক 

টফনেলণ কনযনেন। এনক তকশ ফা ফযফাটযক িটত টকংফা  নেটিনয  নাভানুানয  'নেটিনয িটত' নানভ 

টবটত কযা য়।   
 

     প্রিগত ফরা মায় নযানয মাটপস্টনদয ভনতা টতটন কনথাকথননয িটত ফযফায কযনর এনদয ভনধয 

মনথি াথশকয যনয়নে। নেটি ূফশ মাটপস্টযা এআ িটত ফযফায কযনর প্রকৃত তয অটফস্কানযয প্রটত রক্ষ্য 

না মযনখ মমনকান বানফ মুটক্তয িাযা প্রটতক্ষ্নক যাটজত কযত, টকন্তু নেটিনয িটতয রক্ষ্যআ টের তযনক 

অটফস্কায কযা, যনক যাটজত কযা ফা ময় কযা নয়। মেনিায ভনত, নেটিনয এআ িটত র প্রকৃতনক্ষ্ 

িাটিক িটত। এয ভুর রক্ষ্য র ১) তযনক অটফস্কায কযা, মম তয ংজ্ঞানথশয অকানয প্রকাটত য় ২) এআ 

িটত তয অটফস্কানযয কযায জনয যনক টক্ষ্া মদয়- প্রটতটি মক্ষ্নত্র তাাঁয রক্ষ্য র জ্ঞাননয অকাঙ্ক্ষা টযতৃি 

কযা।
১৬

  
 

     নেটিনয ভনত, মমনতু অভযা প্রতযনয়য ভাধযনভ জ্ঞান রাব কনয থাটক, মনতু টফচাযফুটি র জ্ঞান রানবয 

ঈায়। এনক্ষ্নত্র মাটপস্টনদয নি তাাঁয ফক্তনফযয াথশকয টযরটক্ষ্ত য়।
১৭

 কাযণ মাটপস্টনদয ভনত, জ্ঞাননয 

ঈৎ র আটিয় ংনফদন; প্রতযক্ষ্ র জ্ঞাননয ভুর টবটি, মা িান, কার, ফযটক্ত মবনদ টযফটতশত য়। নেটি এআ 

অনটক্ষ্কতাফাদ ফজশন কনয ফুটিনকআ জ্ঞানরানবয ঈায় ফনর স্বীকায কনযন। তাাঁয ভনত ফুটি কর ভানুনলয 

মক্ষ্নত্র একরূ। তাআ ফুটিনত মা তয ফনর প্রটতবাত য়, তাআ তয। এআবানফ নেটি জ্ঞাননক প্রতযনয়য নি 

টবন্ন ফনর টবটত কনয, জ্ঞাননয মক্ষ্নত্র ফযটক্তগত ভানদণ্ড ফজশন কনয ফস্তুগত টবটিয ঈয জ্ঞাননক প্রটতষ্ঠা কনয 

ভানুনলয টফশ্বানক ুনঃপ্রটতটষ্ঠত কনযনেন।   
 

৩.২ মেনিায দশনঃ প্রাচীন গ্রীক দশনন জ্ঞানতত্ত্ব ম্পনকশ টফদ ফযাখযা ায়া মায় মেনিায জ্ঞানতাটত্ত্বক অনরাচনায 

ভাধযনভ।
১৮

 তনফ মকান একটি ভাত্র িায়রনগ মেনিায জ্ঞানতত্ত্ব অনরাটচত য়টন। 'টথয়াটয়টিিা' গ্রনন্থ টতটন জ্ঞান 

ংোন্ত টফটবন্ন প্রশ্ন  ভযাগুটর টননয় অনরাচনা কনযনেন। ঈক্ত গ্রনন্থ টতটন জ্ঞাননয নঞথশক টদক টননয় অনরাচনা 

কনযনেন। টতটন মপ্রানিানগাযা  নযানয মাটপস্টনদয জ্ঞান ংোন্ত ভতফাদ খন্ডন কনয ফনরন আটিয়জ 

প্রতযক্ষ্ননয ভাধযনভ রব্ধ জ্ঞান কখননা মথাথশ  ুটনটিত নত ানয না। টতটন তাাঁয দাশটনক টচন্তায় আটিয় 

টবজ্ঞতায টযফনতশ মফৌটিক টচন্তননয ঈয টধক গুরুত্ব অনযা কনযনেন। তাআ মপ্রানিানগাযানয ফক্তফয মায 
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কানে মা তয ফনর প্রটতবাত য়, তায কানে তা তয একথা স্বীকায কনয মেনিা ফনরন এরূ জ্ঞান স্বটফনযাধী, 

িান, কার াত্র মবনদ টযফতশনীর ফযটক্তগত ভানদন্ড স্বরূ। প্রকৃতনক্ষ্ আটিনয়য ভাধযনভ মকান টফলনয়য ঈরটব্ধ 

নর তানক জ্ঞান ফরা মায় না থশাৎ জ্ঞাননয নি আটিনয়য মকান ম্বন্ধ মনআ।
২০ 

 
 

     জ্ঞাননয স্বরূ ম্বনন্ধ অনরাচনায় মেনিা মাটপস্টনদয ফক্তনফযয টফনযাটধতা কনয টতটন তাাঁয গুরু নেটিনয  

জ্ঞান ভাত্রআ প্রতযয় টনবশয। এআ ভুর ফক্তনফযয ঈয টবটি কনয জ্ঞানতনত্ত্বয দথশক টদক ফযাখযা কনযন। 'টযাফটরক' 

গ্রনন্থ টতটন জ্ঞাননয প্রকৃটত  স্তযনবদ টননয় অনরাচনা কনযনেন। িায়নরটিক ফা িাটিক িটত ফরম্বন কনয টতটন 

প্রতযয় ফা াভানয ধাযণা গিন কনযন। ফযটক্তক কর প্রকায নুবুটত ফজশন কনয ফুটিয বুটভকা স্বীকায কনয ফনরন 

জ্ঞান ভাত্রআ ফুটি টনবশয এফং তা প্রতযনয়য নি টবন্ন। তাাঁয ভনত, আটিনয়য ভাধযনভ রব্ধ জ্ঞান ভাত্রআ অনটক্ষ্ক  

টযনাভী, তাআ তা জ্ঞাননয টফলয় নত ানয না। জ্ঞাননয টফলয় নফ িায়ী, াশ্বত এফং টযফতশনীয়। তাআ জাটত ফা 

াভানয র মথাথশ জ্ঞাননয টফলয়।
২১

 তাাঁয ভনত, মথাথশ জ্ঞাননয বফটিয র দুটি ভ্রান্ততা  ৎফস্তু টফলয়তা। তাাঁয 

ভনত, াধাযণ ভানুল জ্ঞান রাব কযনত ানয, তনফ মআ জ্ঞাননক নত নফ ভ্রাটন্তীন এফং ৎ থশাৎ মা টকেু 

টস্তত্বীর তায জ্ঞান।
২২ 

টতটন ভতাভত, তয টফশ্বা  আটিয় প্রতযনক্ষ্য নি জ্ঞাননয াথশকয স্বীকায কনয ফনরন 

জ্ঞান টবন্ন নযানয ঈরটব্ধগুটরনত ঈক্ত দুটি বফটিয না থাকায় তা জ্ঞান দফাচয নত ানয না।  
 

     জ্ঞাননয দথশক টদকটি ফযাখযা কযনত টগনয় মেনিা ভতাভত এফং জ্ঞাননয ভনধয াথশকয কনযনেন। ভত র নকর 

ফা প্রটতরূনয নি ম্পটকশত, এফং জ্ঞান র অর ফা অদনশয নি ম্পকশ মুক্ত।
২৩

 এআ দুআনয়য ভনধয াথশকয 

মফাোনয জনয মেনিা যরনযখায ঈভা, গুায ঈভা ফযফায কনযনেন।
২৪

 মাআনাক মেনিা জ্ঞাননক চাযটি স্তনয 

টফবক্ত কনযন। এগুটর র
২৫

- 
 

১) ফশানক্ষ্া টনন্মস্তনযয আটিয় টবজ্ঞতা টবটিক কল্পনা, এয নি ম্পটকশত টফলয় র োয়ায োয়া ফা 

নুকৃটতয নুকৃটত। 

২) নক্ষ্াকৃত ঈচ্চস্তনযয আটিয় টবজ্ঞতা টবটিক ভতাভত ফা টফশ্বা, এয নি মুক্ত টফলয় র োয়া ফা 

নুকৃটত। 

-এআ দুটি টফবাগ আটিয়গ্রায জগনতয নি ম্পটকশত।  

৩) গাটনটতক  জযানভটতক জ্ঞাননয নি মুক্ত মফাধ। এটি আটিয় টবজ্ঞতা মথনক ঈন্নতভাননয নর জাটত ফা 

অদশ অকানযয ফুটিগ্রানযয তুরনায় টনকৃষ্ঠ। এআ প্রকায ফুটিগ্রায তশাধীন-এয জনয ূফশ স্বীকৃটত  

টবজ্ঞতায প্রনয়াজন। এরূ জ্ঞাননয টফলয় র গাটনটতক  জযানভটতক টফলয়। 

৪) নফশাচ্চ স্তয টফশুি ফুটিরব্ধ প্রতযয় ফা জ্ঞাননয নি ম্পটকশত টফশুি প্রজ্ঞা। মেনিায ভনত, এআ প্রকায জ্ঞান র 

ন শ্াৎকৃি জ্ঞান। এটি কর জ্ঞাননয অদশ। এরূ জ্ঞাননয টফলয় র জাটত ফা অকায ফা ধাযণা।   
 

     এআবানফ মেনিা তাাঁয টফটবন্ন িায়রনগ জ্ঞান ম্পটকশত টফলয়গুটরনক টফদ তাটত্ত্বক মুটক্তয ভাধযনভ অনরাচনা 

কনযনেন। জ্ঞান টক এফং জ্ঞান টক নয় – ঈবয় টদনকয প্রটত গুরুত্ব অনযা কনযনেন। তাাঁয ধাযণাতত্ত্ব এআ জ্ঞানতনত্ত্বয 

ঈয প্রটতটষ্ঠত। 
 

৩.৩ এটযস্টিনরয দশনঃ দশনতনত্ত্বয অনরাচনায় এটযস্টিনরয দৃটিবটি জগতভুখী, তথযানুন্ধানী। তাআ ুটনটদি 

বফজনাটনক তথয ংগ্র কযাআ র তাাঁয দশননয ভুর রক্ষ্য। পনর এটযস্টির দাফী কনযন দাশটনক ফযাখযানক নত 

নফ টফজ্ঞানম্মত ফা মুটক্তম্মত। কাটফযক ঈভায িাযা দাশটনক ভযায ভাধান কযা মায় না। টতটন ফনরন 

জাগটতক কর টফলনয়য জ্ঞানরানবয জনয তাাঁনদয প্রকৃত কাযণ নুন্ধাননয প্রনয়াজন য়। টতটন এয জনয ফনযা 

 অনযা িটত ফরম্বন কযায কথা ফনরনেন। তাাঁয ভনত, মুটক্তটফজ্ঞান র কর প্রকায জ্ঞান টফজ্ঞাননয প্রাযটম্ভক 

তশ। তাআ এটযস্টির মুটক্তটফজ্ঞাননয িাযা জ্ঞানরানবয িটত টননদশ কনযনেন।
২৬ 

 
 



প্রাচীন গ্রীকদশনন জ্ঞানতত্ত্বঃ একটি দাশটনক টফনেলণ                    তী ভাাত্র 
 

Volume- VII, Issue-II                                                    October 2018        91 

     এআবানফ এটযস্টিনরয দশননয টফলয়ফস্তু অনরাচনায মক্ষ্নত্র ঈভা টকংফা রীক কাটনীয টযফনতশ টফচাযফুটিয 

ঈয টফনল গুরুত্ব অনযা কযা য়। এনক্ষ্নত্র মেনিায টবভনতয নি তায স্বাতন্ত্রয টযরটক্ষ্ত য়।
২৭

 ফুটিফাদী 

য়া স্বনত্ত্ব মেনিা ননক ভয় কাটফযক ঈভা ফযফায কনযনেন এফং আটিয়গ্রায জগনতয জ্ঞাননক ভুরযীন ফনর 

টবটত কনযনেন। টকন্তু এটযস্টির ফনরন বফজ্ঞাটনক ফা মুটক্তটফজ্ঞান ম্মত জ্ঞান ফরনত মফাোয় াভানয মথনক 

টফনলনক, টকংফা মকান অনটক্ষ্ক ঘিনানক তায ভুর কাযণ মথনক টনঃৃত কযা।
২৮

 এআ প্রকায জ্ঞান ফনযা 

নুভাননয িাযা জ্ঞাত য়। তনফ টতটন অয দাফী কনযন ভানুনলয জ্ঞান আটিয় রব্ধ টফলয় টকংফা টফনলনক টননয় 

শুরু য়। এআরূ টফনল টফনল জ্ঞান মথনক াভাননযয জ্ঞানন ঈনীত য়া মায়। এআ প্রকায জ্ঞান অনযানয 

ভাধযনভ রব্ধ য়। এআবানফ এটযস্টির াভাননযয ভনতা টফননলয ঈয গুরুত্ব অনযা কনযনেন। কানজআ 

এটযস্টিনরয ভনত, জ্ঞান ফরনত মফাোয় মকান টফলনয়য জ্ঞান ফা মকান টফলনয়য প্রকৃত স্বরূনয জ্ঞান।  
 

     এটযস্টির অত্মায টিটফধ ফৃটি স্বীকায কনযন- আটিয় ংনফদন এফং টফচাযফুটি।
২৯

  আটিয় ংনফদন ফা প্রতযনক্ষ্য 

িাযা টফনল টফনল ফস্তু স্বরূনয জ্ঞান রব্ধ য়, টফচাযফুটিয িাযা অত্মা াভানয ফা প্রতযনয়য জ্ঞান রাব কনয থানক। 

তনফ আটিয় ংনফদননক জ্ঞাননয ঈৎ ফনর স্বীকায কযনর টতটন ফুটিয ঈয টফনল গুরুত্ব অনযা কনযনেন। 

তাাঁয ভনত, ফুটিয টিটফধ রূ- টনটিয় ফুটি  টেয় ফুটি।
৩০

 আটিয় ংনফদন, কল্পনা, স্মযনণয ভনতা  টনটিয় ফুটি 

বদটক ঈনিজনায ানথ মুক্ত থাকায় মদনয টফনান এগুটরয টফনা ঘনি। টকন্তু ঈচ্চস্তনযয ফুটি অটত্মক প্রকৃটতয 

ানথ মুক্ত, তাআ তা টনতয  টফনশ্বয।
৩১

 তনফ এআ টেয় ফুটিয স্বরূ টক নফ তা ঐশ্বটযক না বনফযটক্তক ম টফলনয় 

যফতশীকানর এটযস্টিনরয টফটবন্ন বালযকানযয ভনধয ভতান্তয টযরটক্ষ্ত য়। তনফ এটযস্টির তাাঁয দশনন জ্ঞানতত্ত্ব 

নানভ স্বতন্ত্র াখায মকান টযচয় ায়া না মগনর মুটক্তটফদযা  অত্মতনত্ত্বয ফযাখযায় টফচাযফুটি তথা জ্ঞান 

ম্পটকশত ভতফানদয অনরাচনা ায়া মায়। তনফ টতটন জ্ঞানতনত্ত্বয টযফনতশ টধটফদযায ঈয টধক গুরুত্ব 

অনযা কনযনেন। টধটফদযায িাযাআ এটযস্টিনরয দশনন চযভ ঈৎকলশ াটধত য়।  
 

৪) এটযস্টিনরয দশননয যফতশী মগুঃ গ্রীক দশননয এআ মুনগ নেটি মুনগয ভনতা দাশটনক বাফনায ঈৎকলশতা 

টযরটক্ষ্ত য় না। এটযস্টির যফতশী এআ মুনগ টফশুি বফজ্ঞাটনক মচতনা  জ্ঞাননয প্রটত নুযানগয বাফ রক্ষ্য 

কযা মায়। জ্ঞান ম্পনকশ নানা তাটত্ত্বক অনরাচনায টযফনতশ ভানফ জীফননয অদশ মখাাঁজায প্রনচিা কযা য় এআ 

দশন ম্প্রদায়গুটরনত। পনর দশন নয় নি ভানফনকটিক। এআ মুনগয নযতভ কনয়কটি দশন ম্প্রদায় র- 

মস্টাটয়ক দশন, এটটকঈযানয দশন, ংয়ফাদী দশন  নফয মেনিাটনক দশন। এনদয ভনধয মস্টাটয়ক দশনন 

টযাটিিা এফং এটটকঈযানয দশনন মিনভাটেিানয টবভনতয ুনযাফৃটি রক্ষ্য কযা মায়।   
 

৪.১ মস্টাটয়ক দশনঃ মস্টাটয়কনদয ভনে্ , অভানদয মাফতীয় জ্ঞান আটিয়রব্ধ এফং কর প্রকায ফস্তুনক আটিনয়য 

ভাধযনভ জানা মায়।
৩২

 কানজআ মস্টাটয়ক দশনন িা ফরনত আটিয়গভয জিিা  জ্ঞান ফরনত ফস্তুগত ংনফদননক 

মফাোয়। জাগটতক ফস্তুয ভনতা অত্মা  ইশ্বয ফটকেুআ জিিা। তনফ বনটতকতায প্রনশ্ন তাযা টেনরন ফুটিফাদী। 

তাাঁনদয ভনত ভানুনলয প্রজ্ঞা র জগনতয প্রজ্ঞাভয়তায ংভাত্র।
৩৩

 টফচাযফুটি নুানয ৎগুনআ র জীফন। তাআ 

টফচাযফুটিয িাযা অনফগ  নুবুটতয টনয়ন্ত্রণ কনয বনটতক জীফন রাব কযা ম্ভফ। বনটতকতা ম্পুনশবানফ টফচাযফুটি 

টনবশয। বনটতকতায ফযাখযায় মস্টাটয়কযা তযকায ভির  অনটক্ষ্ক ভিনরয ভনধয াথশকয কনয তযকায ভিরনক 

মশ্রয় ফনর টবটত কনযনেন। নেটিনয নি ভত  মালণ কনয মস্টাটয়কযা ফনরন জ্ঞানীনরানকযা ফাটযক 

ম্পনদয টযফনতশ প্রকৃত ভিরনকআ মশ্রষ্ঠ ফনর ভনন কনয। এআবানফ মস্টাটয়কনদয বনটতক দশন প্রজ্ঞায ঈয 

প্রটতটষ্ঠত থশাৎ নীটততত্ত্ব জ্ঞানতনত্ত্বয ঈয প্রটতটষ্ঠত।  
 

     তনফ মস্টাটয়ক দশনন ফুটিয প্রাধানয থাকনর একথা ভনন কযা য় মম, জনন্ময ভয় ভন থানক াদা টরটখত 

কাগনজয ভনতা। মেনিা স্বীকৃত ন্তয ধাযণায টস্তত্ব তাাঁযা ভথশন কনযন না।
৩৪

 তাাঁনদয ভনত, আটিয় প্রতযক্ষ্নণয 

ভাধযনভ অভানদয জ্ঞানরানবয প্রটেয়া অযম্ভ য়।
৩৫

 আটিয়ানুবুটতয ভাধযনভ প্রাি প্রটতরূগুটর অত্মায় অটশ্রত 
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থানক। তনফ ঈক্ত প্রটতরূগুটর স্বতন্ত্রবানফ টস্তত্বীর য় না। আটিয় প্রটতরূনয নুরূ মকান টফলয় মটদ ফাস্তনফ 

টস্তত্বীর থানক, তনফ মআ প্রটতরূ তয নয় থানক। তনফ আটিয় টবজ্ঞতায িাযা জ্ঞানরানবয প্রটেয়া অযম্ভ 

নর মফৌটিক টফচায টফনেলণ োিা জ্ঞান প্রটেয়া ম্পুনশ য় না।
৩৬

 ভানফাত্মা টনটিয় বানফ ফাযজগত মথনক এরূ 

ধাযণা গ্রণ কযনত ভথশ য়।
৩৭

 ফুটিয িাযা টফনেটলত নর তা জ্ঞানন টযণত য়। যফতশীকানর রক মস্টাটয়কনদয 

এরূ জ্ঞানতাটত্ত্বক ভতফাদ গ্রণ কনযন।   
 

৪.২ এটটকঈযানয দশনঃ এটটকঈযানয ভনত, জ্ঞানভাত্রআ প্রতযনক্ষ্য ঈয টনবশযীর, এয িাযা ুখ দুঃনখয 

নুবুটত জাগ্রত য়।
৩৮

 এটটকঈযা তাাঁয দশনন নুনকটিক জিফাদ ফা যভাণুফাদ প্রচায কনযন। তাাঁয ভনত, 

অভযা জ্ঞাননয মক্ষ্নত্র প্রতযটক্ষ্ত ফস্তুয প্রটতকৃটত গ্রণ কনয থাটক। প্রতযনক্ষ্য ভাধযনভ রব্ধজ্ঞান আটিয়গত ত্রুটি, দুফশর 

 ক্ষ্ীন প্রটতরূ, টকংফা টিক টফচায টফনেলনণয বানফ ভ্রান্ত নত ানয। তনফ াধাযণ বানফ ফরা মায় প্রতযনক্ষ্য 

ভাধযনভ রব্ধ জ্ঞান মথাথশ  ুটনটিত। তনফ প্রতযয় োিা জ্ঞান গটিত নত ানয না। মেনিায টবভনতয টফনযাটধতা 

কনয এটটকঈযা ফনরন স্বাধীন, স্বতন্ত্র াভানয ধাযনা ফনর টকেু মনআ। মকান একটি মশ্রণীয একাটধক ফস্তুনক টননয় 

াভানয ধাযণা ফা প্রতযয় গিন কযা মমনত ানয। মকান প্রতযনয়য নুরূ টফলয় মটদ ফাস্তনফ টস্তত্বীর থানক, 

তনফআ তা জ্ঞান দফাচয নত ানয। এআবানফ এটটকঈযানয বাফনায ভনধয ভধযমুগীয় নাভফাদ  অধুটনক 

টবজ্ঞতাফানদয ুত্রাত ঘনি।   
 

৪.৩ ংয়ফাদী দশনঃ জ্ঞানতত্ত্ব ম্বনন্ধ ংয়ফাদীনদয ফক্তফয র যভতয ম্বনন্ধ মকান টকেু জানা মায় না।
৩৯

 

জগনতয স্বরূ টফলনয় আটিয়জ জ্ঞান টকংফা প্রজ্ঞা মকান টকেুয িাযা মথাথশ জ্ঞান রব্ধ য় না থশাৎ জ্ঞাননয মকান 

ম্ভাফনা তাাঁযা স্বীকায কনযন না।
৪০

 তাআ যভিা ফা ফস্তুগত তয ম্পনকশ াধাযণবানফ মম ধাযণা মালণ কযা য়, 

তা টনতান্তআ মরৌটকক ধাযণাভাত্র, মা তয ফা টভথযা নত ানয।
৪১

 কানজআ ংয়ফাদীনদয ভনত মকান টকেুয 

ুটনটিত জ্ঞান রাব কযা মায় না ফা াফশজনীন তয ফনর টকেু য়না।
৪২ 

 
 

৪.৪ নফয মেনিাটনক দশনঃ  ংয়ফানদয প্রায় াাঁচনা ফেয নয নফয মেনিাটনক দশননয ঈদ্ভফ ঘনি। এআ দশন 

ম্প্রদায় ভনন কনয টফচাযফুটিয ঈয টনবশয কনয ফস্তুয স্বরূ জানা মায় না। টফচাযফুটিয িাযা যভতযনক  রাব 

কযনত নর যস্পয টফনযাটধতায ুত্রাত ঘনি। তাআ টফচাযফুটি নয়, স্বজ্ঞা ফা মফাটধয াানময যভিায জ্ঞান 

রাব ম্ভফ।
৪৩

 টবন্ন বালায় ফরা মায় যভিানক জানায একভাত্র ঈায় র মফাটধজ্ঞান।  
 

     প্রকৃতনক্ষ্ দশন র জগৎ  জীফন ম্বনন্ধ মুটক্তটনবশয ফযাখযা। তাআ দশনন টফচাযফুটিয িান ফশানগ্র। টকন্তু নফয 

মেনিাটনক দশনন টফচাযফুটিয দশন টযণত নয়নে মফাটধয দশনন, মমখানন ফুটিয টযফনতশ ফযটক্তগত নুবুটত ফা 

টতটিয় নুবুটত ফা স্বজ্ঞায প্রাধানয প্রটতটষ্ঠত য়।
৪৪

 নফশাটয এআ দশনন খ্রীিধনভশয প্রাধানয থাকায় স্বাধীন টচন্তায 

থ রুি য় এফং দশননয ভৃতুয ঘনি। এয পনর যফতশীকানর ভধযমুগীয় দশনন স্বাধীন, স্বতন্ত্র টফচাযফাদী 

বাফনায টযফনতশ ধভশনকটিক দশন প্রটতটষ্ঠত য়। 
 

৫) টিান্তঃ  অধুটনক ািাতয দশনন জ্ঞানতত্ত্ব ম্পনকশ গবীয তাটত্ত্বক টফচায টফনেলণ প্রাচীন গ্রীক দশনন টযরটক্ষ্ত 

না নর জ্ঞান ম্পটকশত অনরাচনায এআ ধাযানক স্বীকায কযা মায় না। কাযণ ভানজ প্রচটরত কুংস্কায  

ন্ধটফশ্বানয টযফনতশ এআ মুনগআ ফশপ্রথভ বফজ্ঞাটনক তথা মুটক্তংগত টচন্তাবাফনায ুত্রাত ঘনি। তনফ মকান 

টিান্ত টানফ নয়, বফজ্ঞাটনক প্রকল্প টানফ এআ দশননয গুরুত্ব যনয়নে। গ্রীক দশননয ঈৎটিয প্রথভ নফশ জ্ঞান 

ম্পনকশ টিক ভননাবাফ গনি না ঈিনর েনভান্নটতয টফটবন্ন মশানয় যফতশী গ্রীক দশনন জ্ঞান ম্বনন্ধ ুক্ষ্মাটতুক্ষ্ 

অনরাচনা টযরটক্ষ্ত য়। মমভন জ্ঞাননয ঈৎ ফুটি না টবজ্ঞতা তা অধুটনককানর একটি অনরাচয টফলয় নর 

এআ অনরাচনায ুত্রাত ফশপ্রথভ াযটভনাআটিনয বাফনায় ায়া মায়। শুধু তাআ নয়, জ্ঞানতনত্ত্বয একটি 

গুরুত্বূনশ ধাযা র ংয়ফাদ, এয ফীজ মাটপস্ট দশনন ায়া মায়। নফশাটয গ্রীক দশননয টিতীয় মুনগ টফনলত 
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মেনিায দশনন জ্ঞান ম্পনকশ টফস্তাটযত অনরাচনা রক্ষ্য কযা মায়, মটদ এটযস্টির যফতশীমুনগ এআ ধাযায 

ফযটতেভ রক্ষ্য কযা মায়। ুতযাং ফরা মায় অধুটনককানর জ্ঞান ম্পটকশত টফটবন্ন টফলয়াটদয মমভন জ্ঞাননয স্বরূ, 

জ্ঞাননয ঈৎ- ফুটিফাদ, টবজ্ঞতাফাদ প্রবৃটতয মম ধাযা প্রাটযত যনয়নে, মআ টফলয় ভূনয ন্ধান ায়া মায় 

প্রাচীন গ্রীক দশনন। তাআ দশননয আটতান প্রাচীন গ্রীক দশনন জ্ঞানতাটত্ত্বক অনরাচনায গুরুত্ব টযামশয বানফ 

স্বীকায কযনত য়।  
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