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১৮৪০-এয দও লথনও ে ওুভায দত্ত এফং যানচন্দ্ররার নভত্র ফাংরা বালা নফজ্ঞাননয নফনবন্ন নফলন লরাওনপ্র প্রফন্ধ যঘনায ওানচ
াত নদন নঙনরন। তাযয ফনকভঘন্দ্র ঘনট্টাাধযা , যানভন্দ্রুিয নত্রনফদী, চকদানি যা , ঘাত্ঘন্দ্র বট্টাঘামধ প্রভুঔ ধান ধান নফনবন্ন
নফলন এও ভৃদ্ধারী নফজ্ঞান াননতযয চে লদন। াাান ইশ্বযঘন্দ্র নফদযাাকয নফনি নফজ্ঞানীনদয ংনেপ্ত চীফন ঘনযত, চকদী
ঘন্দ্র ফু নফজ্ঞাননয ঈয দাধননও প্রফন্ধ, প্রপুেঘন্দ্র যা নতযন্দ্রনাথ ফু  লভখনাদ াা নফজ্ঞাননয পনরত প্রন াক নফলন নানা স্বানদয
প্রফন্ধ, আতযানদ যঘনা ওনয এআ ওাচ অয এনকন লদন।
স্বাধীনতা ঈত্তযওানর এআ ওাচনট নানা বানফ ফযাত  । দুআ ধযননয ভাচ-ভনিানিও প্রফণতা এআ ফাধা দাননয চনয নযােবানফ
দা ী। এও, আংনযনচ বালা এফং আংনযনচনত নফজ্ঞান ানতয ানঠয প্রনত ফীতযাক ফৃনদ্ধ; দুআ, নযবালা ননভধানণ ংস্কৃত বালায ঈয
প্রন াচনানতনযি ননবধযতা।
নফনবন্ন ঐনতানও ওাযনণ আংনযনচ বালায ঘঘধা অভানদয লদন নো ফযফস্থ্ায ভনধয দৃঢ়বানফ লপ্রানথত ন লকনঙ। প্রাযনম্ভও 
অনুলনেও নওঙু ুনফধায ওথা ফাদ নদনর এটা অভানদয অধুননও ানতয ংস্কৃনত নফজ্ঞান দধন াঠ  ননভধানণয নে এওটা নুওূর
ানত ায নানফ লদঔা লদ । নওন্তু এও নওর স্বনদন ানায নানভ আংনযনচ ফচধন ফা নননদন নে তায গুত্বপূ যণ ওযনত নকন অভযা
ঈচ্চতয জ্ঞান নফজ্ঞাননয লমাকূত্র নানফ এআ ভাধযভনটনও নযতযাক ওযনত লঘন নঙ। নযণানভ লআ ফ নঘন্তায ানথ প্রতযে লমাকানমাক
অনঙ এভন লরঔনওয ংঔযা ওনভ লকনঙ। অয মাাঁনদয তা নঙর, তাাঁযা নধওাংআ তাাঁনদয ধীত নফদযানও ফাংরা স্থ্ানান্তনযত ওযনত
লতভন অিী ননন।
নযবালায লেনত্র ংস্কৃত লথনও ফহু চা কা মনথামুি ে লনর ভিবানফ দুযওভ ভযায ঈদ্ভফ খনটনঙ। এও, আংনযনচনত প্রাপ্ত
বফজ্ঞাননও নেয ভানন নযষ্কায না থাওায পনর ে ঘ নন বুর ন নঙ। দুআ, অধুননও নফজ্ঞাননয নফনঘত্র প্রনতে ংস্কৃত বালা লথনও
তুনর অনায নফযীত ভান নক্র া নননওয ধাযণা ন নঙ—েগুনরায নিবপূ প্রাঘীন বাযনত নুরূ বফজ্ঞাননও ওামধওরানয প্রভাণ।
এয লথনও ুনত্ত্থানফাদী নঘন্তাধাযায ঈদ্ভফ খনটনঙ।
এআ দুআ ভযায পনর ফাংরা লরাওনপ্র নফজ্ঞান াননতয ননও ভ আ নফজ্ঞাননয মাথামথয যনেত  না। প্রাঘীন বাযনতয এও ন্ধ
স্তুনত তায এওটা নযতভ ওামধক্রভ ন নঠ।
ফতধভানন ফাংরা বালায ভাধযনভ নফজ্ঞান নঘন্তানও প্রানযত ওযনত নর এআ চাতী ভযা ম্পনওধ াফধান থাওা দযওায।

