ফাংরাম নফজ্ঞাননয প্রায, চননপ্রমওযণ  প্রঘায0 বনফষ্যনতয থ
নভরন কাআন
নভরন কাআন ওনরওাতা নফশ্বনফদযারনময দাথধ নফজ্ঞানন স্নাতনওাত্তয  লবৌতনফজ্ঞানন এভন নপর। নতনন ঈত্তয যফীন্দ্রনকয নফনফওানি
াআস্কুনরয ফযপ্রাপ্ত প্রধান নেও  নিভফে নফজ্ঞান ভনঞ্চয ম্পাদওভণ্ডরীয দয। নতনন যাচয নফজ্ঞান নো ঈনভনতয
অহ্বামও। তাাঁয অিনয নফলম লরঔানরনঔ, দূযফীনণ অওা লঘনাননা,  ওভ ঔযনঘ নফজ্ঞাননয ভনডর বতনয তা নননম ঙাত্রঙাত্রীনদয
নননম নফজ্ঞাননয ক্লা লনমা। তাাঁয যনঘত ুিও ংঔযা াত  ুনিওা ঘাযনট।

সংক্ষেপ্তসার
প্রাওওথন0 স্বাধীনতায ৭৩ তভ ফনলধ অভানদয বাফনত নে ননচভাতৃবালাম নফজ্ঞান বাফনা, নফজ্ঞাননয অনফষ্কাযভু ংঔযাকনযষ্ঠ
ফাংরাবালী ভানুনলযওানঙ ওতটুওু লৌাঁনঙনঙ। নফজ্ঞান  নফজ্ঞাননয প্রমুনি ফযফানয চননপ্রমতা লফনডনঙ নওনা–নফজ্ঞাননয লম ুপর তা
ভাতৃবালাম প্রঘানয এননঙ নওনা! এফ প্রশ্ন এচনযআ, ১৯০ ফঙনযয বফনদনও ানন অভানদয স্বনদ, স্বনদনয ভানুনলয ফৃৎ
ং ননচ ভাতৃবালাম নোদীোয ুনমাকআ াননন। ভীোম পরাপর ফনরনঙ কত তােীয ৬ঐয দনও ৬০ বাক ভানুল অভানদয
লদন ননযেয নঙনরন। তাাঁনদয ওানঙ নফজ্ঞান-নফজ্ঞাননয প্রমুনি-নফজ্ঞাননয প্রনত বানরাফাা এফআ থধীন নববালন ফরা লমনত
ানয।
অনরাঘনায ভূর নফধ প্রনফনয অনক অভযা ফাআ এওভত নফা লম প্রাঘীন দধনকত নদও লথনও নঙর বাফফাদী (idealistic),
ওার-বকয-ননমনত ননবধয। তা লথনও লফনযনম অনত তীনত াাডপ্রভাণ প্রনতওূরতা নঙর নওন্তু প্রনতফাদী লঘিা নঙর ঘাফধাওনদয
ওভধওানি।
(১) দীখধ যাধীনতায লানন থাওনর ঈননফং তােীয লফ ও'চন প্রওৃত লদনপ্রনভও ংস্কাযভুি ভানুল, লমভন নফজ্ঞান লরঔও
যানভন্দ্রুিয নত্রনফদী (১৮৬৪–১৯১৯), যফীন্দ্রনাথ ঠাওুয (১৮৬১–১৯৪১), চকদীঘন্দ্র ফু (১৮৫৮–১৯৩৭), এফং প্রপুেঘন্দ্র যাম –
এাঁযা প্রনতযনও স্ব স্ব লভধায ঈজ্জ্বরতাম দীযভান লথনও নফজ্ঞান নফলমনও চনভানন প্রনতনষ্ঠত এফং ম্প্রানযত ওযনত ননচ ননচ
েুযধায লরঔনন লও লমভন ফযফায ওনযনঙন লতভনন প্রাননও-যাচনননতও প্রনতওূরতা লও ঈনো ওনয স্বনদনয ফুনও বফজ্ঞাননও
প্রনতষ্ঠান কনড তুনরনঙনরন। অশুনতাল ভুঔাচধীয ভনতা নফদগ্ধ ফযনিবপূ ওরওাতা নফশ্বনফদযারনময ওণধধায ফায ুফানদ স্বনদী
নোপ্রনতষ্ঠানন প্রনতনমানকতা ভূরও ভাতৃবালাম জ্ঞানাচধনন ননওটাআ কনত অননত লনযনঙনরন। ফয এআ লফনযামা ভননাবাফ
এননঙর যাচা যাভনভান যাম (১৭৭৪–১৮৭০), নবনবমান নডনযানচ (১৮০৯–১৮৩১), কনণতজ্ঞ যাধানাথ নওদায (১৮১৩–
১৮৭০) এফং লকাাঁমায 'এাঁনডফাঙুয' ইশ্বযঘন্দ্র নফদযাাকনযয অমনিভমধাদানফাধ, অমনিপ্রতযম  দৃঢ স্বনদনপ্রভ লথনও। এাঁযা প্রনতযনওআ
লঘনমনঙনরন াচায াচায ফঙনযয ন্ধ ংস্কায অয নফজ্ঞাননও প্রঘনরত াভানচও প্রথা ারন লথনও বাযতীম চনভাচ
আঈনযানয লযননাাঁ ঈদ্ভুত নফজ্ঞান ংস্কৃনতনত অনরানওত লাও। াস্ত্রীম ন্ধ নফশ্বা প্রফনতা লথনও মুনিফানদ অস্থ্া লযনঔ 'ননমনতয
নরঔন' লথনও স্পধধা লদনঔনম লফনডনম অুও।
অভযা রেয ওনয চকদীঘন্দ্র ফু এফং প্রপুেঘন্দ্র যাম এয ভনতা নেনওয াঘনমধ লভখনাদ াা (১৮৯১–১৯৫৬), নতযন্দ্রনাথ
ফুয (১৮৯৪–১৯৭৪), ড0 ভম্মদ ওুদযত-আ-ঔুদা (১৯০০–১৯৭৭) ভাতৃবালা ফাংরানত নফজ্ঞাননয াঠযনফলম লশ্রণীওনে াফরীর
বানফ ঈস্থ্ান ওযনঙন, ত্রনত্রওাম নরঔনঙন, কনফলণায নফলম ভাতৃবালাম নরঔনঙন মা নফযবাযত, ভানও ফুভতী, প্রফাী,
বাযতফলধ, নফশ্ববাযতী, ফাংরা এওানডনভ (ঢাওা)  অনযা নত্রওাম প্রওানত নে।
(২) ভুদ্রন  বফদুযনতন ভাধযনভ ফাংরা বালাম নফজ্ঞাননয প্রায প্রে0 নফয আংনযনচ বালাম ননেত নফনলত ওযা নফবানক যাচনীনতথধনীনত-অআনন ফযানযিানয ওারনত, এনদনওআ লভধাফী গুনটওনমও 'ফাোরী বাযতীম আংনযচ' নম তাাঁযা বাফনতন ফাংরাবালা লওাননা
ওামধওযী বালা নম। আংনযনচ বালাম লতাতাানঔয ভনতা নফজ্ঞাননয নওঙু ভুঔস্থ্ ওনয নফতযণ ওযনরন ওভ আংনযনচ চানা ফা অনদৌ না

চানা নোথধীয ওানঙ ভান্যতা ফাডানতা। ফাংরাবালাম ফরনত ফা নরঔনত ফনর 'নঠক্ নঠক্ ফাংরানত অননা' লকানঙয ওথা ফনর
নননচয নফনদ্য ফুনদ্ধ অনিনন গুনটনম নননতন। এাঁযা নরন লফয আংনযনচ চানা স্বনদী আংনযচ।
নতযন্দ্রনাথ ফু জ্ঞান  নফজ্ঞান নত্রওা প্রওা ওনয এআ দূদধায লথনও নফয ফাগানর আংনযনচ লঔা লদীম ভান্যফযনদয লঘাঔ
লঔানরন। যানভন্দ্রুিয নত্রনফদী, েমওুভায দত্ত, যফীন্দ্রনাথ ঠাওুয প্রভুঔ নফজ্ঞাননও, নফজ্ঞাননয নফয অনফষ্কাযনও ফাোরী
নোথধীনদয ওানঙ 'লদ্ধঘার' লথনও 'ান্তাবানত' নযনত ওযনরন। চকদীঘন্দ্র ফু, লকাারঘন্দ্র বট্টাঘামধ যা নফ ঈদযনভ বফজ্ঞাননও
মধনফেণ ভাতৃবালা ফাংরাম নরনঔ প্রওা ওনয নফজ্ঞাননয নুনন্ধৎায ভাত্রা ফাডনত ওনঠায নযশ্রভ ওনযনঙন।
প্রপুেঘন্দ্র যাম স্নাতও স্নাতনওাত্তয িনয যামননয চনটর নফলম াফরীর ফাংরানত অদনযয ন্তানভ ঙাত্রঙাত্রীনদয লফাছানতন।
বফদুযনতন ভাধযনভ ওদানঘৎ নফজ্ঞাননয নফলম অনরানঘত নতা। যফীন্দ্রনাথ ওনফ নম প্রথাকত নফজ্ঞান ঘঘধা না ওনয ননচ ধযাফানম
'নফশ্বনযঘম' নরনঔ প্রওা ওনয ফাংরা বালাবালী নফজ্ঞান নাুনদয নববূত ওনয লকনঙন। এ ওী ওনয ম্ভফ?!
নফজ্ঞাননও চননপ্রম ওযনত লকনর ানতওরনভ যীো ননযীোয য গুত্বপূ ফাডানত নফ। নবজ্ঞতা এআ, ঔুফ ওভ ংঔযও
ঙাত্রঙাত্রীয ফানডনত এওনচাডা অতওাাঁঘ অনঙ। এওনচাডা দিঘুম্বও, এওটা ওাাঁটাওম্পা, তা লনআ। তাযা নফজ্ঞান লনঔ ফআনত
অাঁওা ঙনফ লদনঔ লদনঔ। লশ্রনীওনে ডাননায দ্ধনতনত নযফতধন দযওায।
এঔন লনড্রাআব, ননড, লভাফাআনর লভনচ াঠাননা, লামাট অনয ফযফানয লমাকানমাক ফযফস্থ্ায বফপ্লনফও নযফতধন এননঙ মা
নফজ্ঞান প্রানযয আনতফাঘও ঈদাযণ। াাান দূযদধননয বূনভওা  িানভ িানভ ডী নটঈফনমর লথনও নযস্রুত ানীম চর
প্রানপ্ত, নঘনওৎায ুনমাক ফৃনদ্ধ—ভানচয ানফধও ঈন্ন নন নফজ্ঞাননয ফযায ফােনঙ।

