ভানচয ফধােীন ঈন্ননতনত নফজ্ঞাননয প্রঘায
ত্ণাব দত্ত
ত্ণাব দত্তয চে ২২ ননবম্বয, ১৯৯৬, াো । ননও ল্প ফ ন লরঔানরনঔয ূত্রাত । ভাত্র ১৬ ফঙয ফ ন তাাঁয প্রথভ লরঔা
ওল্পনফজ্ঞাননয কল্প ‘রূান্তয’ প্রওানত  অনিনভরা নত্রওা । এযয লদ, অনিনভরা, ফতধভান, শুওতাযা, নিভফে
নফজ্ঞান ভনঞ্চয ‘এ মুনকয নওনায নফজ্ঞানী’  নফনবন্ন ত্রনত্রওা নফজ্ঞাননবনত্তও কল্প, প্রফন্ধ, ননফন্ধ প্রওানত ন ঘনরনঙ ।
ফতধভানন নফজ্ঞানভনস্ক াঠও  নফজ্ঞাননঘতন ভাচ কনে তুরনত লরঔও নিভফে নফজ্ঞান ভনঞ্চয ভনতা বফজ্ঞাননও প্রনতষ্ঠাননয
ভাধযনভ ভানচ ফাতধা লৌাঁনঙ নদনেন ।

সংক্ষেপ্তসার
‘তুনভ লতাভায বনফলযনতয নযফতধন না খটানত াযনর লতাভায বযানয নযফতধন খটানত ানযা’1 তা নর লতাভায বযাআ
ননি লতাভায বনফলযৎ ফদনর লদনফ – ডঃ এ.ন.নচ. অেুর ওারানভয এআ নফঔযাত ঈনিনট ভানচয ফধােীন ঈন্ননতনত নফজ্ঞাননয
কনতনথয নবভুঔ নঠও ওনয লদ । মুনিীনতা, লকাাঁোনভ, ওুংস্কাযআ ভানুনলয িকনতনও ফযত ওনয । এওনফং তােীয
বাযতী ভানচ দাাঁনেন  অভযা কফধ ওনয ফরনত ানয না অভযা এও ুিয, নঘতন, নফজ্ঞানভনস্ক এফং ঈন্নত ভানচ ফা ওযনঙ
। অভানদয ভানচয মুনিীনতা, ন্ধতা, লকাাঁোনভয নওঙু ননদধন র – ডাআনন নিন ননীেন, নযফনর, বূত, ানয ওাভনে
লুধ স্বরূ যানন্টনডানটয ফদনর ছায ছােপুও
াঁ , কফানদ শুয লথনও ভানফনদন ংক্রানভত যানথ্রা টি, ব্রুনানরাননয ভনতা
ব কয লযাক, মনথে নযভানণ যণয ননধন, নদীভাতৃও লদন ফফা ওনয নদীনও মনথনে নযভানণ দূনলত ওযা, ভাদও দ্রনফযয
মনথে ফযফানয মুফভানচয নফমধ আতযানদ । ভানচয নংবাক ভানুলআ নফজ্ঞাননফভুঔ, ওাযণ তানদয ওানঙ নফজ্ঞান শুধুআ
ঈচ্চনোয ভাওানঠ ।
নফজ্ঞাননয ফাণী  চননফজ্ঞান অনিারন লওফর ানয াধাযণ ভানুলনও এআ তভােন্ন ংস্কাযগুনর লথনও ভুি ওনয এও
নফজ্ঞানভনস্ক, ভননীর, চািত লঘতনানফাধমুি ভাচ কনে তুরনত। ভানুনলয নন নন্ত্রত স্বাস্থ্যওয চীফননরীনও নঠও  ুস্থ্তায
ভাওানঠনত লফাঁনধ যাঔনত । তাআ ভানচয নদনও নদনও তযস্বরূ নফজ্ঞাননয অনরা ননন লমনত নফ । । নওন্তু ভানুল ঙাো লও
নফজ্ঞাননও ভানচয ফধােীন ঈন্ননতনত ওানচ রাকানফ? তাআ প্রন াচন ভুিভনা ভানুল। নযা , মুনি নফঘায ওযায লেনত্র ভানফভাচ
নফজ্ঞানম্মত দ্ধনতয ভাধযনভ তায াযদনধতা  েভতানও ফৃনদ্ধ ওনয । ভানচয ফধােীন ঈন্ননত ওযনত লকনর নফজ্ঞাননও অনক
ফধচননফাধয নত নফ । ফতধভানন ফাংরা বালা নফজ্ঞানঘঘধায প্রাযন খটাননা ফযও ানয প্রন াচন । যফীন্দ্রনানথয ভনত, ‘নো
ভাতৃবালাআ ভাতৃদুগ্ধ। ’ য, ভপঃস্বর  িাভাঞ্চনর ফযাও প্রঘায, চননফজ্ঞান অনিারন, প্রদধনী আতযানদয ভাধযনভ চনাধাযণনও
নঘতন ওযনত নফ । শুধু নফজ্ঞান েনরআ ভননীরতা চধন ওযা মা না, নফজ্ঞাননও চনচীফনন প্রন াক ওযনরআ ভানুল তানও
কবীয বানফ নুীরন  অমনিস্থ্ ওযনত নঔনফ । চননফজ্ঞান অনিারন লমভন যিদাননও াভানচও ঈৎফ  ওভধঘূ ীয
অতাবুি ওযনত লনযনঙ, নঠও লতভনআ ভযনণাত্তয লদদাননয ওাচনটনও ফযাও প্রঘানযয ভাধযনভ ভানচ েীবূত ওযনত নফ ।
নল্প, ওৃনল, ফানণচয, নঘনওৎানেত্র প্রবৃনতয ঈন্ননতওযনণ নফজ্ঞান ওভধদ্ধনত এফং ভানুনলয নফজ্ঞানভনস্কতায চনয নযনফনয
েনতয নদওনট চনাধাযনণয ওানঙ তুনর ধযনত নফ । লমভন ম্প্রনত লফোরুত্য ‘লচএননএএঅয’ এয কনফলনওযা এওনট লিভ
লর লপ্রানটন অনফষ্কায ওনযনঙন, মা ব্লাড ওযানায ননযাভন গুত্বপূূণধ বুনভওা নননে নওংফা নযনফ দূলনণয ওাযনণ নভারন য
নভফা ওীবানফ ধ্বংনয ভুনঔ েনঙ আতযানদ । ভানচ চনফাতধারূন প্রািন যাষ্ট্রনত ডঃ ওারানভয এআ ভান ঈনিনট প্রঘায ওযা
নফ – ‘ভানফতায ওানঙ নফজ্ঞান এওনট ভূরয ঈায, অভযা এনটনও ওঔনআ নফওৃত ওযফ না’। ভানুল মঔন ৃনথফীনত এননঙর
তঔন ল নঙর এও ফনয চীফ ভাত্র । ক্রনভ ভানুল লভত্দণ্ড লাচা লযনঔ দাাঁনেন প্রওৃনত লথনও জ্ঞান অযণ ওনযনঙ । নননচয ন্তনযয
লপ্রযণানও বফজ্ঞাননও ঈান ঘানরত ওনযআ ভানুল এও ঈন্নত বযতা কনে তুনরনঙ । তাআ ফতধভানন ভানচয ফধােীন ঈন্ননতনত
নফজ্ঞান ঙাো অয লওান নফওল্প লনআ ।

