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১. দর্শন ও দার্শচনক-পচিচিচি 

দর্শন ও দার্শচনক-পচিচিচি 

  

[জ্ঞানযোযে যে-সকল পাশ্চািয মনীষীি কথা বািংবাি উচিচিি হইয়াযে, িাাঁহাযদি 

সংচিপ্ত পচিিয় এইিাযন চলচপবদ্ধ হইল—উপাচি-নাযমি বর্শানুক্রযম] 

  

কমযি—Auguste Comte (১৭৯৮—১৮৫৭) ফিাসী দার্শচনক। িাাঁহাি িিনাসমূযহি মযিয 

সবশাযপিা উযিিযোেয—Course Of Positive Philosophy(১৮৩০- ৪২) ।  

  

কমযিযক প্রিযিবাদ ( Positivism)-এি স্রষ্টা বলা হয়। চিচন ফিাসী সংর্য়বাযদি 

( French Scepticism)-এি অনযিম িািক। সংর্য়-বাযদি মযিযও যে চনচদশষ্ট (Positive) 

জ্ঞাযনি স্থান আযে, ইহাই িাাঁহাি মূল প্রচিপাদয চবষয়। িাাঁহাি মযি—দর্শযন পিাচবজ্ঞাযনি 

( Metaphysics) যকান স্থান নাই। চবজ্ঞাযনি চসদ্ধান্তগুচল সম্বযে সমাযলািনামূলক বযািযাই 

দার্শচনযকি কাজ। চিিািচিি প্রথায় ঈশ্বিযকচিক িমশমযিি চবরুদযদ্ধ চিচন িাাঁহাি দর্শন 

িিনা কচিয়াযেন এবং ইহাযক মানবিাবাযদি (Humanism) উপি প্রচিচিি কচিয়াযেন। 

  

যজমস্—William James (১৮৪২—১৯১০) আমেরিকান দার্ শরনক। তা াঁহাি প্রধান 

িচনাগুরিি েমধে উমেখম াগ্ে—The Principles of Psychology(১৮৯০), The Will to 

Believe(১৮৯৭), Varieties of Religious Experience(১৯০২), A Pluralistic 

Universe(১৯০৯), The Meaning of Truth(১৯০৯) ইিযাচদ। 

  

ইংলযেি দার্শচনক চহউযমি প্রভাব যজমযসি দর্শযন িুবই স্পষ্ট। সযিযি প্রকৃচি এবং 

পিীিা-চবষযয় যজমস্ প্রযয়ােবাযদ (Pragmatism) চবশ্বাস কযিন এবং চিচনই এই 

মিবাযদি স্রষ্টা। সযিযি প্রকৃচি ও িাহাি জ্ঞান সম্বযে জীবযন উপযোচেিাি প্রসঙ্গ 

যজমযসি িিনায় একচি চবযর্ষ গুরুদত্ব লাভ কযি। জজচবক প্রযয়াজন বযািীি যকান চকেুই 
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সিয বচলয়া স্বীকাি কিা োয় না। িাাঁহাি Pragmatism (১৯০৭) নামক গ্রযত চিচন স্বামী 

চবযবকানযেি বক্তৃিাি উযিি কযিন। 

  

চিোল—John Tyndall (১৮৩০—৯৩) ইংমিজ পদার্ শরিজ্ঞানী। তাহাি প্রণীত গ্রন্থসেূমহি 

েমধে উমেখম াগ্ে—The Glaciers of the Alps(১৮৬০), Heat as a Mode of 

Motion(১৮৬৩) ইিযাচদ। 

  

চিচন Royal Institution-এ প্রাকৃচিক দর্শযনি অিযাপক চনেুক্ত হন ( ১৮৫৩) । 

িাপসংক্রান্ত বহুচবি যমৌচলক েযবষর্া কযিন। বায়ুমেল ও আযলাি পচিক্রমা সম্বযে 

চিচন অযনক েযবষর্া কচিয়াযেন। 

  

 

  

ডয়সন—Paul Deussen(১৮৪৫—১৯১৯) জামশান দার্শচনক। িাাঁহাি িিনাসমূযহি মযিয 

উযিিযোেয—Elements of Metaphysics. যবদান্তর্াযেি উপি িাাঁহাি দুইিাচন িিনা 

পাওয়া োয়—একিাচন ‘যবদান্তদর্শন’ সম্বযে (১৮৮৩), অনযচি ‘যবদান্তসূত্র’ সম্বযে 

(১৮৮৭)। চহেুদর্শন—চবযর্ষভাযব যবদান্ত-দর্শযনি প্রচি িাাঁহাি েভীি অনুিাে চেল। 

সংস্কৃি ভাষা ও সাচহযিয িাাঁহাি পাচেিয অসািাির্।—১০ ম িযে স্বামীজীি প্রবে ষ্ষ্টবয। 

  

ডারুদইন—Charles Robert Darwin (১৮০৯—৮২) ইংযিজ জবজ্ঞাচনক। িাাঁহাি িিনা 

সমূযহি মযিয উযিিযোেয—On the Origin of Species by means of Natural Selection 

or the Preservation of the Favoured Races in the Struggle for Life (১৮৫৯), The 

Variation of Animals and Plants under Domestication (১৮৬৮)ইিযাচদ। 

  

ডারুদইন চববিশনবাদ প্রিাযিি জনয িযাি। িাাঁহাি মযি প্রাকৃচিক চনবশািনই (Natural 

Selection)চববিশনবাযদি মূলকথা। চিচন যোেযিম প্রার্ীি বাাঁচিবাি অচিকাযিি উপি 

( Survival of the fittest) চবযর্ষ গুরুদত্ব আযিাপ কযিন। িাাঁহাি মযি এই চববিশনবাদ 

একচি োচিক প্রচক্রয়া। 
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চপথাযোিাস —Pythagoras(িৃৃঃ পূৃঃ ৬০০—৫১০) গ্রীক দার্শচনক। িাাঁহাি চলচিি িিনা 

চকেুই পাওয়া োয় না। চপথাযোিীয় সম্প্রদায় হইযিই িাাঁহাি মিবাদ চকেু চকেু জানা 

োয়। 

  

চপথাযোিাসযক গ্রীক দর্শযনি ইিালীয় র্ািাি প্রচিিািারূযপ বর্শনা কিা হয়। চিচন 

পুনজশন্মবাযদ (Transmigration of souls)রিশ্বাসী। সংখোতমেি (Number)েূিরিষমে িহু 

গ্মিষণা কমিন; ইহা হইমতই চিে সমতেি (Ultimate Reality)স্বরূপ চনর্শয় কচিবাি 

ইচঙ্গি পাওয়া োয় বচলয়া চিচন চবশ্বাস কযিন। 

  

যেযিা —Plato (খ ৃঃ পূৃঃ ৪২৭—৩৪৭) প্রাচীন গ্রীক দার্ শরনক। তা াঁহাি উমেখম াগ্ে িচনা—

Apllogy; Crito; The Republic; Symposium; Phaedo; Phaedrus; Meno ইিযাচদ। 

  

স্বনামিনয প্রািীন দার্শচনক সযক্রচিস্ যেযিাি চর্িাগুরুদ। যেযিাি দর্শযন সযক্রচিযসি 

প্রভাব উযিিযোেয। দর্শযনি সচহি েচর্ির্াযেি যে ঘচনি যোযোযোে আযে, িাহা 

যেযিা সবশপ্রথম িাাঁহাি দর্শযনি মািযযম প্রমার্ কযিন। সঙ্গীি ও স্বাস্থযিিশা দর্শযনি একচি 

অপচিহােশ চবষয় বচলয়া চিচন উযিি কযিন। িাাঁহাি মযি আত্মাি মযিযই প্রজ্ঞাই 

( reason) আত্মাি ( soul)আসল রূপ। প্রজ্ঞারূপ আত্মা যদযহি সচহি েুক্ত হইযল কামনা 

ও অনযানয বৃচিি সূিনা হয়। আবাি যদহ চবনষ্ট হইযল িাহাযদি যলাপ হয়। আত্মা 

অচবনশ্বি এবং িাহাযক জানাই হইল প্রকৃি জ্ঞান(wisdom)।  

  

চফক যি —Johann Gottilieb Fichte (১৭৬২—১৮১৪) জাে শান দার্ শরনক। তা াঁহাি 

িচনাসেূমহি েমধে উমেখম াগ্ে—Essay toward a Critique of All Revelation (১৭৯২), 

Introduction to the Science of Knowledge, The Natural Right, Science of Ethics( 

১৭৯৬—৯৮) ইিযাচদ। 

  

চফক যি কাযেি দার্শচনক মিবাদ দ্বািা চবযর্ষবাযব প্রভাচবি। জ্ঞাযনি উপায় ও স্বরূপ 

সম্বযে চিচন জবজ্ঞাচনক আযলািনা কচিয়াযেন। জবজ্ঞাচনক জ্ঞাযনি ( Scientific 

Knowledge) মূল সূত্রগুচল িচিয়া চিচন নীচির্াে এবং সমাজিযেি উপি গ্রত িিনা 
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কচিয়াযেন। িাাঁহাি মযি জীবাত্মাি মযিয সচক্রয় (active) এবং চনচিয় (passive) এই 

দুইচি স্তি আযে। মন বা অহং (Ego)চিে িে। জনচিক জীবযনি পচিপূর্শিাি জনযই অহং 

চনযজযক বস্তুরূযপ চবচিপ্ত কযি। 

  

যবন থাম —Jeremy Bentham (১৭৪৮—১৮৩২) ইংযিজ দার্শচনক। িাাঁহাি িিনাসমূযহি 

মযিয উযিিযোেয—Introduction to the Principles of Morals and Legislation (১৭৮৯), 

Deontology(১৮৩৪)ইতোরদ। 
  

প্রািীন দার্শচনক এচপচকউিাযসি (Epicurus) মিবাদযক েথােথ সংস্কাি কচিয়া 

নবযভাবিািায় পচিপুষ্ট কচিয়াযেন। নীচির্ােজ্ঞ চহসাযবই যবন থাম সমচিক পচিচিি। 

সুিী হইবাি পতাি মযিয চিচন নীচির্াযেি মূল সুি আচবষ্কাি কচিয়াযেন। িাাঁহাি মযি 

সবশজনীন সুি বা সবশাচিক মানুযষি সবশাচিক সুখ (greatest happiness of the greatest 

number)মানুষযক জীবযনি িিম মুচক্তি পথ লাভ কচিযি সাহােয কযি। এই সবশজনীন 

সুি েি িীব্র এবং দীঘশস্থায়ী হইযব, িিই িাহাি জনচিক মূলয বৃচদ্ধ পাইযব। 

  

চমল —John Stuart Mill(১৮০৬—৭৩) ইংযিজ দার্শচনক। িাাঁহাি িিনাসমুযহি মযিয 

উযিিযোেয—System of Logic(১৮৪৩), Utilitarianism(১৮৬৩), An Examination of 

William Hamilton’s Philosophy(১৮৬৫)ইিযাচদ। 

  

জন স্টুয়ািশ চমল চপিা যজমস্ চমযলি দার্শচনক মিবাযদি দ্বািা চবযর্ষভাযব প্রভাবাচিি। 

দার্শচনক চহসাযব চমল ইচিয়যকচিক জ্ঞাযনি উপি চবযর্ষ গুরুদত্ব আযিাপ কচিয়া থাযকন। 

জবজ্ঞাচনক েযবষর্াি মূল পদ্ধচি(Methodology of Sciences) সম্পযকশ চিচন অযনক 

আযলািনা কযিন। 

  

মযাক্স মূলাি —Friedrich Maximillian Muller (১৮২৩—১৯০০) চবিযাি ভাষািেচবদ্ 

জামশান পচেি। িাাঁহাি িিনাসমূযহি মযিয উযিিযোেয History of Ancient Sanskrit 

Literature, Sacred Books of the East, Science of languageইিযাচদ। সংস্কৃি ভাষায় 

িাাঁহাি অোি পাচেিয চেল। চিচন সায়নািাযেশি ভাষয-সচহি ঋযেযদি একিাচন সংস্কির্ 
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প্রকার্ কযিন। অক্সযফাডশ চবশ্বচবদযালযয় আিুচনক ভাষাি অিযাপক চনেুক্ত হন।—১০ম 

িযে স্বামীজীি প্রবে ষ্ষ্টবয। 

  

মযাসযপযিা —Sir Gaston Camille Charles Maspero(১৮৪৬—১৯১৬) ফিাসী 

রের্িতেরিদ্(Egyptologist)। রতরন প্রািীন ইচিহাস সম্পযকশ অযনক প্রামার্য গ্রত িিনা 

কযিন। 

  

যলসীং —G. E. Lessing(১৭২৯—৮১) জামশান দার্শচনক ও সাচহচিযক। িাাঁহাি উযিিযোেয 

িিনা— Co l l e c t e d  Wor ks  ( 6  v o l - ume s ,  ১৭৫৩- ৫৫) ;  

  

upon Current Literature(১৭৫৮)। চিচন দার্শচনক চস্পযনাজাি সযবশশ্বিবাদ 

( Pantheism)এবং লাইব্ চনযজি বযচক্তস্বািিযবাযদি (Individualism) সমিয় সািন 

কযিন। পিবিশীকাযল কচব যেযযি এবং চর্লাি যে ভাবিািায় সাচহিয-জেৎ সমৃদ্ধ 

কচিয়াচেযলন, যলসীং িাহািই সূিনা কযিন।  

  

শর্ামপনহাওোি —Arthur Schopenhour (১৭৮৮—১৮৬০) জাে শান দার্ শরনক। তা াঁহাি 

িচনাসেুমহি েমধে উমেখম াগ্ে—(On Sight and Colours(১৮১৬) The World as Will 

and Idea(১৮১৯), The Two Fundamental Problems of Ethics(১৮৪১)ইতোরদ। 

  

যর্াযপনহাওয়াি জনিার্যবাদী দার্শচনক। িাাঁহাি মযি অযিিন ইচ্ছাই (Will) আত্মা। এই 

ইচ্ছাি মািযযমই আত্মাি অনযানয মানচসক চক্রয়াগুচল সুসম্বদ্ধ ও পচিপুষ্ট হয়। এই 

পচিদৃর্যমান জেৎ আমাযদি ইচ্ছািই বচহৃঃপ্রকার্মাত্র।  

  

যস্পন্সাি —Herbert Spencer (১৮২০—১৯০৩) ইংমিজ দার্ শরনক। উমেখম াগ্ে িচনা—

Principles of Psychology(১৮৫৫), First Principles(১৮৬২), Principles of 

Biology(১৮৬৪—৬৭), Principles of Ethics(১৮৭৯), Principles of Sociology 

(১৮৭৬)প্রভৃচি। 
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হাবশািশ যস্পন্সাি অযজ্ঞয়বাযদ (Agnosticism)চবশ্বাসী। িাাঁহাি প্রর্ীি First Principles নামক 

গ্রযত চিচন এই মিবাযদি অবিাির্া কযিন। িাাঁহাি মযি—এই পচিদৃর্যমান জেযিি 

প্রথম এবং প্রিান কাির্ সম্বযে স্পষ্টরূযপ চকেুই বলা সম্ভব নয়। িাহাযক চিচন অজ্ঞাি 

এবং অযজ্ঞয়(Unknown and Unknowable) বচলয়া বর্শনা কচিয়াযেন। 

  

হাক্সচল —Thomas Henry Huxley(১৮২৫—৯৫) ইংযিজ প্রার্ীিেচবদ্। িাাঁহাি 

িিনাসমূযহি মযিয সবশাযপিা উযিিযোেয—On the Anatomy and Affinities of the 

Family of Medusae; The Origin of Species(১৮৫৯), Man’s Place in Nature(১৮৬৩) 
  

হাক্সচল প্রথমজীবযন চিচকৎসকরূযপ িাজ-যনৌবহিচবভাযে যোেদান কযিন (১৮৪৬)। 

অিৃঃপি জলজ জীবযদহসমূযহি েযবষর্ায় চিচন চবযর্ষভাযব মনৃঃসংযোে কযিন। 

জীবযনি যর্ষ দর্ বৎসি চিচন দার্শচনক এবং িমশীয় সমাসযাসমূযহি আযলািনা কযিন। 

িযব দার্শচনক অযপিা জবজ্ঞাচনক চহসাযবই চিচন সমাচিক পচিচিি।  

  

চহউম —David Hume(১৭১১—৭৬)ইংমিজ দার্ শরনক। প্রধান িচনাগুরিি েমধে 

উমেখম াগ্ে—Treatise on Human Nature(১৭৩৪—৩৭), Enquiry Concerning Human 

Understanding(১৭৪৮), An Enquiry Concerning Principles of Morals(১৭৫১)ইিযাচদ। 

  

িাাঁহাি দর্শন প্রিযিবাদ (Empiricism) বচলয়া পচিচিি। চিচন একজন সংর্য়বাদী 

দার্শচনক। চিচন িাাঁহাি পূবশবিশী দার্শচনক লক(John Locke) এবং বাকশচলি(bishop 

Berkeley) মযিি চকেু চকেু ত্রুচি সংযর্ািন কচিয়াচেযলন। প্রিচলি কােশকাির্বাদ চহউম 

অস্বীকাি কযিন। 

  

যহযকল —Karl Haeckel(১৮৩৪—১৯১৯) জামশান জবজ্ঞাচনক। িাাঁহাি প্রিান িিনাসমূযহি 

মযিয চবযর্ষভাযব উযিিযোেয—Di e  Ra di o l a r i e n—( ১৮৬২) ,  De e p  S e a  

Medus a e ( ১৮৮২) ।  

  

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । তথ্যপঞ্জী।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 8 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

চিচন ডারুদইযনি বহু মি গ্রহর্ কযিন এবং িাহাি সচহি জামশান দার্শচনক 

ওযকযনি(Oken)মিবাদগুচলি সমিয় সািন কযিন। জামশাচনযি ডারুদইযনি মিবাদ 

সািািযর্ি উপযোেী কচিয়া প্রিাি কচিবাি বযাপাযি চিচন চবযর্ষ অগ্রর্ী চেযলন। চিচন 

জড়বাদমূলক একত্ববাযদ (Materialistic Monism) চবশ্বাসী; চবযিািী পি ইহাি িীব্র 

সমাযলািনা কযিন। 

  

যহযেল —Georg Wilhelm Friedrich Hegel (১৭৭০—১৮৩১) জাে শান দার্ শরনক। তা াঁহাি 

প্রধান িচনাগুরিি েমধে উমেখম াগ্ে—Phenomenology of Spirit (১৮০৭), 

Logic(১৮১২), The Outlines of the Philosophy of Right(১৮২১) ইিযাচদ। 

  

যহযেযলি মিবাদযক ‘চবজ্ঞানবাদ’ অথবা ‘পিমযিিনবাদ’ বচলয়া বর্শনা কিা হইয়াযে। 

যহযেযলি মযি মিম যিিন সিা(Absolute) সমগ্র চবযশ্বি অন্তচনশচহি সিয। চিন্তা বা 

প্রজ্ঞা এই পিযমি স্বরূপ। েচির্ীলিাই ইহাি প্রিান লির্। দার্শচনক িযেি চভচিযি 

যহযেল িমশ, চর্ল্প ও চবজ্ঞাযনি সমিয় সািন কচিয়াযেন। যহযেযলি মযি এই পিযমি 

মযিযই আমিা সিয, চর্ব ও সুেযিি সাথশক অচভবযচক্ত যদচিযি পাই। নয়, প্রচিনয় ও 

সমিয় (Thesis—Antithesis—Synthesis)—এই চত্রভঙ্গ চনয়যম ইহাি েচি হয়।  

  

যহযিাযডািাস —Herodotus(িৃৃঃ পূৃঃ ৪৮৫—৪২৫) গ্রীক ঐচিহাচসক। িাাঁহাি িিনাসমূযহি 

মযিয সবশাযপিা উযিিযোেয—History. এই গ্রতচি িিনা কচিয়া যহযিাযডািাস 

‘ইচিহাযসি জনক’ আিযা লাভ কচিয়াচেযলন। 

  

হযাচিসন —Frederick Harrison(1813—)চিচন লেযলি অক্সযফাযডশ চর্িালাভ কচিয়া 

চকেুকাল চর্িকিা কচিবাি পি চিচন আইন ও িাজনীচি যিযত্র যোে যদন। 

িমশসংক্রান্তচবষযয় চিচন একজন দৃষ্টবাদী (Positivist) এবং িাজনীচিযি 

উদািপচত(Liberal) চেযলন, বহু পচত্রকায় িমশ ও িাজনীচি চবষযয় িাাঁহাি সুচিচন্তি ও 

সুচলচিি অচভমি পাওয়া োয়। িাাঁহাি চলচিি িিনাসমূযহি মযিয উযিিযোেয The 

Meaning of History, Order and progress, Lectures on education, Byzantine History. 
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প্রািয বা ভািিীয় দর্শন প্রিানিৃঃ দুই ভাে—জবচদক (ষড়্ দর্শন)  ও 

অববচদক (নাচস্তক দর্শন); দুইচিই এিাযন সংযিযপ আযলাচিি হইল।  

  

ষড়্ দর্শযনি সংচিপ্ত পচিিয় : নযায়, জবযর্চষক, সাংিয, যোে, পূবশ মীমাংসা ও যবদান্ত 

(উিিমীমাংসা)—ভািিীয় দর্শযনি এই েয়চি দর্শনযক একত্র ষড়্ দর্শন নাযম অচভচহি 

কিা হইয়া থাযক। এই েয়চি দর্শযনি প্রযিযকচিই আচস্তক অথশাৎ এগুচলযি যবযদি প্রামানয 

স্বীকৃি হইয়াযে। 

  

(১) নযায় ও জবযর্চষক : নযায়দর্শন ও জবযর্চষক দর্শন এই উভয় দর্শনযক একযত্র নযায়-

জবযর্চষক বলা হইয়া থাযক। নযায়দর্শযনি প্রযর্িা মহচষশ যেৌিম এবং জবযর্চষক দর্শযনি 

প্রযর্িা কর্াদ। 

  

নযায়দর্শযনি সবশাযপিা উযিিযোেয গ্রত যেৌিম-প্রর্ীি ‘নযায়সূত্র’ এবং জবযর্চষক 

দর্শযনি—কর্াযদি জবযর্চষক-সূত্র। বাৎসযায়ন নযায়সূযত্রি ভাষয িিনা কচিয়াযেন (িিুথশ 

র্িক)। জবযর্চষক সূযত্রি বযািযা না কচিয়াও প্রর্স্তপাদ ভাষয িিনা কচিয়াযেন (পঞ্চম 

র্িক)। ইহা বযািীি নযায়-ববযর্চষক দর্শযনি প্রকির্-গ্রত চহসাযব চবশ্বনাথ 

নযায়পঞ্চানযনি ‘ভাষা-পচিযচ্ছদ’ পাওয়া োয়। নযায়দর্শনযক চভচি কচিয়া িচিি উদয়যনি 

‘কুসুমাঞ্জচল’ অচি প্রািীন এবং চবযর্ষ উযিিযোেয গ্রত। 

  

জবযর্চষক-দর্শন নযায়দর্শন অযপিা প্রািীন এবং এই দুইচি পৃথকরূযপই িচিি হইয়াচেল। 

চকন্তু উভযয়ি মূল প্রচিপাদয চবষয় এক হওয়ায় পিবিশী কাযল ইহািা একত্র আযলাচিি 

হইয়াযে। এই দুইচি দর্শনই বস্তুিিবাদী। আবাি এই দুইচি দর্শযনই বহুিেবাদ স্বীকৃি। 

জবযর্চষক দর্শযন সপ্ত পদাথশ এবং পিমার্ুবাযদি সাহাযেয সমগ্র জেৎসৃচষ্টি বযািযা কিা 

হইয়াযে এবং ইহা নযায়দর্শযনও স্বীকৃি হইয়াযে।  
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নযায়দর্শযনি জবচর্ষ্টয এই যে, প্রমার্ভােই ইহাযি মুিযস্থান লাভ কচিয়াযে। নযায় ও 

জবযর্চষক এই উভয় দর্শযনই ঈশ্বযিি অচস্তত্ব স্বীকৃি ও প্রমাচর্ি হইয়াযে। ‘ নযায়’ অযথশ 

আমিা েুচক্তিকশ বুচিয়া থাচক। চবিাি-চবযেষযর্ি উপি গুরুদত্ব যদওয়া হইয়াযে বচলয়া 

এই দর্শযনি নাম ‘নযায়দর্শন’ ।  

  

‘জবযর্চষক’ র্ব্দচি ‘চবযর্ষ’ হইযি উদু্ভি। চবযর্ষ অযথশ চনিযষ্বযসমূযহি পিস্পি-যভদক 

এক চনিযপদাথশ বুিায়। জবযর্চষক দর্শযন আমিা যদচিযি পাই, সমগ্র চবযশ্বি মূল িে 

চহসাযব ঐকয অযপিা জবচিযত্রযি উপি গুরুদত্ব যদওয়া হইয়াযে। ‘চবযর্ষ’ পদাথশ স্বীকাি 

কিা হয় বচলয়া এই দর্শনযক জবযর্চষক দর্শন বলা হয়।  

  

(২) সাংিয ও যোে : সাংিয দর্শযনি প্রযর্িা মহচষশ কচপল এবং যোেদর্শযনি প্রযর্িা 

পিঞ্জচল। সাংিযদর্শযনি সবশাযপিা উযিিযোেয গ্রত ‘সাংিযকাচিকা’ এবং কচপযলি 

‘সাংিযসূত্র’। যোেদর্শযনি পিঞ্জচল-কৃি ‘যোেসূত্র’ চবযর্ষ উযিিযোেয। ইহা বযািীি 

বযাস-কৃি ‘যোে-ভাষয’ এবং চবজ্ঞানচভিু-কৃি ‘যোে-বাচিশক’, বািস্পচি-কৃি 

‘িেববর্ািদী’ উযিিযোেয। 

  

সাংিযদর্শযনি নামকির্ সম্পযকশ বহুচবি মি িচহয়াযে। কাহািও মযি ‘সংিযা র্যব্দি অথশ 

‘সমযগ্ জ্ঞান’ , কাহািও মযি ইহাযি প্রকৃচিি িিুচবশংর্যি ‘সংিযক িে িচহয়াযে বচলয়া 

ইহাি ঐ নাম। 

  

যোে-দর্শযন অষ্ট যোোযঙ্গি সাহাযেয যমাি বা সমাচি লাযভি পতা বচর্শি হইয়াযে। 

যোেসািনাি উপি প্রািানয যদওয়া হইয়াযে বচলয়া ইহাযক ‘যোেদর্শন’ বলা হইয়া থাযক। 

  

সাংিয ও যোে এই উভয় দর্শযনই জদ্বিবাদ স্বীকৃি; পুরুদষ-সহ পঞ্চ-চবংর্চিিে-সাহাযেয 

জেযিি সৃচষ্ট ও প্রলয় বযািযা কিা হইয়াযে। এই দর্শন দুইচিি মযিয একমাত্র পাথশকয—

সাংিযদর্শযন ঈশ্বি স্বীকৃি হন নাই, চকন্তু যোেদর্শযন জ্ঞানীগুরুদরূযপ ঈশ্বি স্বীকৃি। অপি 

চবষযয় এই দুইচি দর্শন সদৃর্ বচলয়া যোেদর্শনযক ‘যসশ্বি সাংিয’ নাযমও অচভচহি কিা 

হয়।  
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(৩) পূবশমীমাংসা ও উিিমীমাংসা : পূবশমীমাংসাসূযত্রি প্রযর্িা জজচমচন এবং 

উিিমীমাংসা বা যবদান্তসূযত্রি প্রযর্িা বযাসযদব। জজচমচনি মীমাংসা সূযত্রি উপি 

র্বিস্বামী ভাষয এবং ভাযষযি উপি কুমাচিল বাচিশক ও প্রভাকি বৃহিী চিকা প্রভৃচি িিনা 

কযিন। আিােশ র্ঙ্কি িামানুজ প্রভৃচি বযাযসি যবদান্তসূযত্রি ভাষয িিনা কচিয়াযেন। 

  

মীমাংসা’  র্যব্দি অথশ হইল সদ্ চবিাি ও সমসযাি সমািান। পূবশমীমাংসা ও 

উিিমীমাংসা—এই উভয় দর্শযনই জােচিক দুৃঃিসমূযহি চনিসন কচিবাি উপায় 

আযলাচিি হইয়াযে। এই উভয় দর্শযনই যবযদি স্বিৃঃপ্রামার্য-প্রভাব চবযর্ষভাযব স্বীকৃি। 

চকন্তু পূবশমীমাংসায় যবযদি পূবশভাে কমশকাে অথশাৎ যবদচবচহি োেেজ্ঞানুিাযনি উপি 

প্রািানয আযিাচপি হইয়াযে। প্রািীন মীমাংসকের্ বযলন, যবদচবচহি োেেজ্ঞাচদি 

অনুিান দ্বািা স্বেশপ্রাচপ্ত হয়, এবং পিবিশীকাযলি মীমাংসকযদি মি—চনষ্কাম কমশ ও 

আত্মজ্ঞান দ্বািা যমািলাভ ঘযি। যবদসমূযহি পূবশভাে অথশাৎ কমশকাযেি উপি প্রািানয 

আযিাপ কিাি জনয এই মীমাংসাদর্শযন ‘পূবশমীমাংসা’বলা হইয়া থাযক। অপি পযি 

উিিমীমাংসাদর্শযন যবযদি উিিভাে বা জ্ঞানকােযকই প্রািানয যদওয়া হইয়াযে। 

আত্মানুভূচিই এই দর্শযনি মূল প্রচিপাদয। এই দর্শনযক ‘যবদান্তদর্শন’ বলা হইয়াযে, 

কাির্ ইহা যবযদি অন্তভাে বা উপচনষদ। উপচনষদই যবদান্ত। আবাি কাহািও মযি 

যবযদি সািিে অথশাৎ ব্রযেি স্বরূপ যবদান্তদর্শযন আযলাচিি হইয়াযে বচলয়াই ইহাযক ঐ 

নাযম অচভচহি কিা হয়। 

  

মীমাংসা-দর্শযন যবযদি প্রামার্য পূর্শরূযপ স্বীকৃি হইয়াযে। এই মযি যবযদ অযপৌরুদযষয় 

ও চনিয। মীমাংসা-দর্শযন যবযদি কমশকাযেি অথশচবিাি কিা হইয়াযে; যবদাযন্ত যবযদি 

জ্ঞানকাযেি অথশ আযলাচিি হইয়াযে। 

  

যবদান্তদর্শযন ব্রেই একমাত্র সিয বচলয়া স্বীকৃি। জীব, জেৎ ও সৃচষ্টযক ব্রযে অচিচিি 

বলা হইয়াযে। এই মযি ব্রেজ্ঞানলাভই যমািলাভ। 
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অববচদক নাচস্তক দর্শন : িাবশাক, জজন ও যবৌদ্ধ এই চিনচি দর্শন যবদ অস্বীকাি কযি, 

ইহািা যবদ-চবযিািী। 

  

(১) িাবশাকদর্শন : যলাকায়ি দর্শন নাযমও পচিচিি—জড়বাদী ও যদহাত্মবাদী। যকহ যকহ 

‘বৃহস্পচিসূত্র’যক এই দর্শযনযি মূল বযলন; ইহা পাওয়া োয় না, অনযানয গ্রযত চকেু চকেু 

উদৃ্ধচিমাত্র পাওয়া োয়। িাবশাক যকান ঋচষি নাম চকনা সযেহ, ‘িারুদ বাক েসয’ এই 

ভাযবই ‘িাবশাক’ র্ব্দ চনষ্পন্ন। ‘িব্শ’ িািু হইযিও িবশক বা িাবশাক র্ব্দ চনষ্পন্ন হয়। 

  

এই দর্শন অনুসাযি ইহজেযিি উন্নচিই সব, সুিযভােই পিম-পুরুদষাথশ; ‘যদহ-মন-

ইচিয়’-বযচিচিক্ত আত্মা এবং পিযলাক অস্বীকৃি; প্রিযি বযিীি অনয যকান প্রমার্ নাই। 

আিুচনক জড়বাচদের্ও অযনক চদক চদয়া এই ভাযবিই ভাবুক। 

  

(২) জজনদর্শন : ঋষভযদি প্রভৃচি চজন-প্রবচিশি, মহাবীি-প্রিাচিি; ‘িোচিেমসূত্র’ মূল 

গ্রত। জজনদর্শযনি উপি বহু গ্রত িচিি হইয়াযে, এিনও পাওয়া োয়। জজনযদি দুই 

সম্প্রদায়—যশ্বিাম্বি ও চদেম্বি। 

  

জজনদর্শযন আত্মা যদহাচিচিক্ত, চকন্তু সাবয়ব, যদহপচিচমি, সযঙ্কাি-চবকার্র্ীল; ঘািী 

(পাপ) কমশ দ্বািা র্িীযি বদ্ধ হয়; পুর্যকমশ (সমযক িচিত্র) দ্বািা মুক্ত হয়। মুচক্তযি আত্মাি 

যদহবেন িচলয়া োয় এবং অনাবিি ঊর্ধ্শযলাযক েচি হয়।  

  

(৩) যবৌদ্ধদর্শন : িথােি বুদ্ধ-কিৃশক প্রিাচিি, িাাঁহাি পূযবশও যবৌদ্ধমি চেল; ‘চত্রচপিক’ 

যবৌদ্ধযদি প্রিান গ্রত। যবৌদ্ধদর্শন প্রিান িাচিচি মযি চবভক্ত—যসৌত্রাচন্তক, জবভাচষক, 

যোোিাি ও মািযচমক বা রূ্নযবাদ। প্রথম চিন মযি আত্মা িচর্কচবজ্ঞানস্বরূপ, যর্ষ 

মযি আত্মা রূ্নয। মািযচমক মযিি সচহি অবদ্বি-মযিি চকেু চকেু সাদৃর্য আযে। িযব 

অবদ্বিমযি আত্মা সৎ। 
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২. সংচিপ্ত িথ্য ও টীকা 

সংচিপ্ত িথয ও িীকা 

  

‘ইযিা মায়াচভৃঃ…‘—বৃহ. উপ., ২/ ৫/ ১৯ 

‘নীহাযির্ প্রাবৃিা…‘—কুয়ার্াি মযিা অজ্ঞাযনি দ্বািা আবৃি হইয়া জীবের্ মযন কযি, 

‘আচম কিশা, আচম যভাক্তা’; ইহযলাযক সুিযভাে ও পিযলাযক স্বেশযভাে কচিবা জনয েযজ্ঞ 

নানা প্রকাি যস্তাত্র উচ্চাির্ কযি। 

‘মায়ান্তু প্রকৃচিং চবদযাৎ…‘—যশ্বিাশ্ব. উপ., ৪।  ১০ 

‘যসই সবশবযাপী প্রার্িে…‘—প্রশ্ন. উপ.,২/ ৫- ১৩ 

‘জীব িিযলাক হইযি পৃচথবীযি আযস।‘—বৃহ. উপ.,১৬/২/১৬ োযোেয উপ., 

৫/ ১০/ ৪ 

‘সুবর্শযলাম‘  ( Golden Fleece): গ্রীকপুিাযর্ি েল্প,—এিাযন অপ্রাপয বা দুষ্প্রাপয যকান 

চকেুি অনুসোন। 

‘আপনািা সকযলই…জলোবযনি েল্প জাযনন‘—যনায়া (Noah)-ি েযল্পি জনয ষ্ষ্টবয 

O. T.  Ge ne s i s ,  Ch . 7  

‘একজন চদচেজয়ী সম্রাি একবাি ভািিবষশ আক্রমন কযিন‘—এিাযন আযলকজাোযিি 

কথাই বলা হইযিযে। 

‘যহ সযি, যকন যিাদন কচিযিে?…’—িুলনীয় : 

  

চকং নাম যিাচদচষ সযি ন ি যি স্বরূপম্ 

চকং নাম যিাচদচষ সযি ন ি যি চবরূপম্  

চকং নাম যিাচদচষ সযি ন ি যি বয়াংচস  

জ্ঞানামৃিং সমিসং েেযনাপযমাহহম্।।’  

  

অবিূিেীিা, ৩/ ৩৫ 
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‘চহেুের্ চবযর্যষি প্রচি বড় মন যদন না।‘—সামাযনযি প্রচিই িাহাি দৃচষ্ট। ‘েথা 

দুেুযভহশনযমানসয’ ষ্ষ্টবয বৃহ. উপ.,২/ ৪/ ৭- ১১  

‘োাঁহািা অিযন্ত িাচমশক, িাাঁহাযদি মৃিুয হইযল…‘ ঐ ৬/২/১৫ োযোেয উপ., 

৫/ ১০/ ১- ২ 

‘োাঁহািা অচির্য় দুবৃশি, িাহাযদি মৃিুয হইযল‘ — ঐ ৫/১০/৭  

‘আি িিযলাযকি পথযক ‘চপিৃোন‘ বযল‘ — ঐ ৫/১০/৩ - ৪ বৃহ. উপ., ৬/ ২/ ১৬ 

‘একচি জ্বলন্ত মর্াল‘—অলািিক্র দৃষ্টান্ত, মােকয কাচিকা, ৪/ ৪৭ 

‘প্রাক্তন কযমশি যবে‘—সাংিযকাচিকা ৬৭ 

িযান্টালাস : গ্রীক পুিাযর্ চজউযসি পুত্র। অমৃি িুচি কিাি অপিাযি িাাঁহাযক র্াচস্ত যদওয়া 

হয়—হ্রযদ চিচন ওি পেশন্ত চনমচিি, চকন্তু জল পান কচিযি যেযল নাচময়া োয়; উপযি 

পৃিা—পঙ চক্ত 

  

সুেি ফল িুচলযিযে, হাি বাড়াইযি যেযল যসগুচল উচিয়া োয়।—অিৃপ্ত ও অপূির্ীয় 

বাসনাি দৃষ্টান্ত। 

  

৮৫ ১৩ ‘বুদ্ধযদব যবাচিবৃযিি চনযে বচসয়া দৃড়স্বযি োহা বচলয়াযেন’—’ইহাসযন শুষযিু 

যম র্িীিম্’ ইিযাচদ—লচলিচবস্তি 

  

৮৮ ৭ যমাহন বংর্ীবাদক : ইংযিজ কচব িবািশ ব্রাউচনং-িচিি ‘ The Pied Piper of 

Hamelin’ কচবিা স্মির্ীয়। 

  

১০৮ ২। ৩ ‘চকন্তু িাাঁহাি অন্তিঙ্গ চর্ষযচদেযক আিও যিালািুচলভাযব বচলয়াচেযলন’—এ- 

চবষযয় ৪০৫ পৃিায় ১৩-১৭ পঙ চক্ত ষ্ষ্টবয। 

  

১০৯ ১৫ ‘অচস্ত নাচস্ত চকেুই চেল না’ …নাসদীয়সূক্ত ষ্ষ্টবয। 

‘নাসদাসীন্ন েদাসীিদানীং’—ঋযেদ ১০/ ১২৯/ ১  
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১১৩ ২১ কল্প : পুিার্মযি ৪,৩২,০০,০০,০০০ বৎসি ব্রোি চদবস ও সৃচষ্টকাল। 

অনুরূপ কাল িাচত্র, উহা প্রলয়কাল। এই চদবস ও িাচত্রযি এক কল্প। 

  

১১৭ ৯ উযের্যবাদ (Design Theory): জেযিি সৃচষ্টযকৌর্ল যদচিয়া ইহাি পশ্চাযি যে 

একজন জ্ঞানসম্পন্ন বযচক্ত বা ঈশ্বি আযেন, িাহা যবািা োয়। ২৭ ‘আমিা ঈশ্বি হইযি 

আচসয়াচে’— ‘িস্মাচ্চ যদবা বহুিা সম্প্রসূিাৃঃ’ ইিযাচদ মুেক ২/১/৭ - ৮- ৯ 

  

১১৯ ১৭ ‘িুচমই পুরুদষ িুচমই েী’ —’ত্বং েী ত্বং পুমানচস’ যশ্ব. উপ. ৪/ ৪ 

  

১৬২ ১৭ ‘আযমচিকায় একজন চবিযাি অযজ্ঞয়বাদী বক্তা’— চমৃঃ ইঙ্গািযসাল, ৭ম িযে 

বযচক্ত পচিিয় ষ্ষ্টবয। 

  

১৮৬ ৮/৯ ‘যেয়ৃঃ’ ও ‘যপ্রয়ৃঃ’ : যেয়ৃঃ অথশাৎ চনৃঃযেয়স বা মুচক্ত; যপ্রয়ৃঃ অথশাৎ যভােয 

চপ্রয়বস্তু। 

  

১৮৯ ১৬ ‘জর্যলাপযদর্’ : N.T. মযাথু ৫—৭, লুযক ৬: ২০- ৪৯ 

  

১৯৩ ২৭ ‘ওাঁকাযিি অচির্য় মচহমা…’ ওাঁকািিে, মােুকয উপ. ষ্ষ্টবয। 

  

২০৯ ২১ স্বিাজযচসচদ্ধ : আিােশ র্ঙ্কযিি অনযিম প্রিান চর্ষয সুযিশ্বিািােশ-কৃি 

যবদান্তগ্রত। 

  

২৩২ ৯/১০ ‘জড়চবজ্ঞানও ইহাই যঘাষর্া কচিযিযে’—আিুচনক চবজ্ঞাযনি মযি সকল 

বস্তুই চবদুযৎর্চক্ত (কর্া)ি চবচভন্ন সংস্থান। 

  

২৬০ ৫ ‘জ্ঞানালাযভি দুইচি মূলসূত্র আযে’— আযিাহ (Inductive) ও অবযিাহ 

( Deductive)পদ্ধচি। 

  

২৬২ ৭/৮ ‘রূ্নয হইযি সৃচষ্ট…উপহাযসি চবষয়’— রূ্নয হইযি রূ্নযই আচসযি পাযি, ‘ Ex 

nihilo nihil fit’ রূ্নয হইযি পদাথশ সৃচষ্ট যকান দর্শনই স্বীকাি কযি না। 
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