ফাংরা বালা নফজ্ঞান” ানতয, াঠযুিও, াভন ওনত্র
নফজ্ঞাননয প্রায”এওনট ঐনতানও রূনযঔা
ধযাও ভীয ওুভায াা
ধযাও ভীয ওুভায াা লভওাননওার আননিচননমানযং-এ ন.এআঘ.নড এফং মাদফুয নফশ্বনফদযারনময ফযপ্রাপ্ত ধযাও। তাাঁয
নেননয নফলম তাকনতনফদ্যা, লৌযনি  িীভনফদুযৎ ঈৎাদন। ফতধভানন নতনন নফজ্ঞাননয আনতানয কনফলও। নতনন ননও
চননপ্রম ফাংরা নফজ্ঞান ফআ এয লরঔও  নফনবন্ন নফজ্ঞান ংকঠননয ানথ মুি। মাদফুযমাদফুয নফশ্বনফদযারম নফজ্ঞান ক্লানফয
ন্যতভ প্রনতষ্ঠাতা। ফাংরাম লফতায ফিৃতায ংঔযা প্রাম ৩০। নতনন নফডরা নফজ্ঞান  প্রমুনি ংিারায নযঘারনভিরীয দস্য
নঙনরন।

সংক্ষেপ্তসার
ফাংরাম নফজ্ঞান ঘঘধায শুত্নত নতননট নাভ নফনল বানফ ঈনেঔ ওযনত ম–নিু ওনরচ, ওনরওাতা ফুও লাাআনট এফং শ্রীযাভুয
নভন। এযভনধয প্রথনভ নাভ ামা মানে 'নদকদধন' নত্রওায (এনপ্রর, ১৮১৮), প্রওানাম শ্রীযাভুয নভন। স্কুর ফুও লাাআনট
যয প্রওা ওনয 'লচযানতল  লকানরাধযাম' (১৮১৯, ২ম ং) এফং নয নমানধয বূনকারফৃত্তান্ত (১৮১৯)।
ফাংরাম নফজ্ঞাননরঔা ম্পূনধতা রাব ওনয মথাক্রনভ েমওুভায দত্ত (১৮২০–১৮৮৬), যানচন্দ্র রার নভত্র (১৮২৪–১৮৯১),
বূনদফঘন্দ্র ভুনঔাাধযাম (১৮২৭–১৮৯৪), ফনকভঘন্দ্র ঘনট্টাাধযাম (১৮৩৮–১৮৯৪), যানভন্দ্রুিয নত্রনফদী প্রবৃনতয ানত।
যফীন্দ্রনাথ ঠাওুয 'নফশ্বনযঘম' প্রওা ওনযন ১৯২৭ ানর। নতযন্দ্র নাথ ফূনও ঈৎকধ ওযা এআ ফআনত যফীন্দ্রনাথ এওটা ুিয
ঈভা নদনমনঙন বূনভওাম, 'ভার ঔুফ ওনভনম এনও ারওা ওযা লফাধ ওনয নন'।
আনতানয ধাযাম অভযা লদনঔ ৬০-এয দনও ফাংরাম াঠয মানও ফনর এ-লিড ফআনময চরবযতা  চননপ্রমতা।
যামন  দাথধনফদযাম প্রতুর ঘন্দ্র যনেত, নঘত্তযঞ্জন দাগুপ্ত ফা লেত্রনভান লনভধায নুনদত যামন – ফহু ওৃনত নফজ্ঞানী বতযীনত
াাময ওনযনঙ। লমভন নঙর মাদফঘন্দ্র ঘক্রফতধীয ানটকনণত, লও. ন. ফুয ফীচকনণত। ফস্যআ লওফঘন্দ্র নানকয কনণত ফআ।
ভান্তযারবানফ নফজ্ঞাননয নত্রওা ফাংরাম তঔন নঙর ানত লকানা। 'জ্ঞান--নফজ্ঞান' (ফেীম নফজ্ঞান নযলদ), ঙাডা 'নওনায জ্ঞাননফজ্ঞান' – াভনমওনত্রয ভনধয ঈনেঔনমাকয।
যফতধী প্রমা নননফ 'ঈৎ ভানুল', 'নেলা', 'নফজ্ঞান  নফজ্ঞানওভধী' য নাভ ওযা মাম। নওঙুওার ওল্পনফজ্ঞাননয াভনমওত্র
'অিমধ' ঔুফআ াযা চানকনমনঙর। এঔানন ভনন যাঔনত নফ – নফজ্ঞাননয ঈদ্ভাফনন ওল্পনফজ্ঞাননয নফযাট এও বূনভওা অনঙ।
নওন্তু ধীনয ধীনয ফাংরাম নফজ্ঞান যঘনা  প্রওানাম বাাঁটা ডনরা। এআ প্রফনন্ধ লআ কনযভায মুনকয ফান এফং নওঙু ভাধাননয
ওথা লঙাাঁমা নফ।
বাাঁটা লওন? ফতধভান লরঔনওয নবজ্ঞতা ফনর–
(১) নরটর ভযাকানচননয নফজ্ঞাননয লরঔায প্রনত নফভাতৃুরব অঘযণ–লম যওভনট ওনয ভূর ধাযায ংফাদত্র অয াভনমও ত্র।
(২) নিভফনে এআ কট বীলণ লফন ওাযণ প্রঔযাত ধযাওযা ফাংরাম ফআ নরঔনত ঘান না (অন্তচধানতও ফা ফধবাযতীম ফাচায
লনআ ফনর?)।
(৩) অধুননও প্রওানাম প্রমুনি  নফণননয ানথ তার নভনরনম ঘরায ভত ঈৎাী দে ংকঠও ফা প্রওানওয বাফ।

(৪) লম লওান ওাযনণআ লাও–ফাংরা ঘরনচ্চত্র, দূযদধন–নফজ্ঞান লথনও তি দূনয। 'লওানমি'-এয ভত লপ্রািাভ এওটাআ নমনঙর।
নর াধাযনণয ঈৎা ননও লফন পযান এফং ঔামা দামাম। এভননও লঔরায াভনমওী ঈনঠ লকনঙ। অভযা ানে 'িাংরা
লাঁনর'-এয ভনতা াভনমও ত্র।
(৫) নযনফ, প্রাওৃনতও দুনমধাক লভাওানফরা, ওানযকনয নফদ্যা – এয য লদীম ওাচ ফা ফাংরাম লরঔা ওনভ লকনঙ।
(৬) াঠযুিনওয নুফানদ অভযা ফাংরানদনয লথনও ননঙনম। লযননও িানরনডয ফহুর প্রঘনরত দাথধনফদযায ফআ ফাংরানদ
লথনও নুনদত  প্রওানত।
(৭) নফজ্ঞান ক্লাফ ফা নফজ্ঞান ংকঠনগুনরা 'দনরয' ঈাঔা মানত এভননও নিভফে নফজ্ঞান ভনঞ্চয ভনতা ংকঠন প্রাম লবনে
যা।
(৮) াডায াঠাকায ঘঘধায/ফযফানযয লাঘনীম ার।
(৯) বালা নোয দুফধরতা লথনও বালা ফযফানযয ুিতা – ফাংরা নফজ্ঞান ঘঘধা ীনভত ওনযনঙ।
(১০) ফানড  নফদ্যারনময াংস্কৃনতও নযনফ – এটা ভাচনফজ্ঞানীযা লবনফ লদঔনফন।
তফু অায অনরা–শ্রী অীল রানডী, নথও গু – ঔুফ ল্প ওনমওচন ফাংরাম নফজ্ঞান লরঔায ধাযা ফচাম লযনঔনঙন। 'লদ'
নত্রওা এঔন নফজ্ঞাননয লরঔা ঙান।
ফাংরাম নফজ্ঞানঘঘধায বনফলযত রূনযঔা ননধধাযণ ওযনত এআ ঐনতানও ভূরযামণ প্রনমাচন। প্রনমাচন ন্যাানার ফুও ট্রাি, যাচয
ুিও লধদ প্রবৃনতয ওানচয ভূরযামন।
ূত্র0
১। ফেীম াননতয নফজ্ঞান, ড0 ফুদ্ধনদফ বট্টাঘামধ, নিভফে যাচয ুিও লধদ,১৯৮১।
২। নফজ্ঞান মঔন অনিারন–আনতানয থ লফনম, ফযাঘী ঘনট্টাাধযাম, লতু প্রওানী, ২০১৮
৩। ফনে নফজ্ঞান, অীল রানডী, ানতয ংদ, ২০১৮।
৪। ফাংরায নফচাকযনণ নফজ্ঞান লঘতনা, ীভওুভাযভুনঔাাধযা ,ফেী নফজ্ঞান নযলদ, ২০০৬।
৫। নদ্ধাথধ লখাল প্রফন্ধ ংি, ১ভ  ২ম ঔি।
৬। নফজ্ঞান লওাল (১ভ, ২ম), ম্পা. নদ্ধাথধ যাম, ভীয াা, ভনডর াফনরনং াঈ, ১৯৮২।

