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শান্তিন্তিকেতকির প ৌষ-উৎসব ও পেলা : ন্তববতত কির রূ করখা 
 

মানবেন্দ্র মুব াপাধ্যায় 

 
১. প ৌষ-উৎসব, প ৌষকেলা ও েহন্তষত পেকবন্দ্রিাথ:   
 
মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাাঁর কুর্িজন সহব্রতীসহ ১২৫০ েঙ্গাবের ৭ দপৌষ (ইংবরর্জ ১৮৪৩ সাবের ২১ র্িবসম্বর), 
েহৃস্পর্তোর, দেো র্তনবের সময় রামচন্দ্র র্েেযাোগীশ মশাবয়র কাছ দথবক ব্রবের নাবম অঙ্গীকার কবর েীক্ষাগ্রহণ 
কবরন। কার্িত এই র্েনটিবকই েো দর্বত পাবর ব্রােধ্বমির সূচনা-র্েেস। ‘ব্রােধ্মি’ নামটি অেশয ত নও হয়র্ন, 
‘দেোন্ত প্রর্তপার্েত ধ্র্ম্ি ’ নাবমই এই নতুন ধ্মিপ্রস্থানটি ত ন উর্ির্ ত হত। দস র্াই দহাক, দসসময় অবনক র্শর্ক্ষত 
োঙার্ের  মবধ্য ব্রেধ্মি গ্রহবণর দর্ র্েবশষ আগ্রহ সঞ্চার্রত হবয়র্ছে, তাবত দকানও সবেহ দনই। মহর্ষিও  (র্তর্ন 
‘মহর্ষি’ উপার্ধ্ অেশয পান ১৮৬৭ সাবে, দকশেচন্দ্র দসবনর ‘ভারতেষীয় ব্রােসমাজ’-এর কাছ দথবক)চাইবতন, এই 
ব্রােবের মবধ্য পারস্পর্রক দসৌহােি য েরৃ্ি পাক। েীক্ষাগ্রহবণর ে’ুেছর োবে(ইং ১৮৪৫ সাবের ২০ র্িবসম্বর, 
শর্নোর)মহর্ষি দসই েবক্ষযই প্রথম দপৌষবমোর সূচনা কবরন দগার্রটির োগানোর্িবত। এই প্রসবঙ্গ ‘আত্মজীেনী’-দত 
মহর্ষি র্েব বছন: 
 

 ‘ত ন ব্রাবের সর্হত ব্রাবের আশ্চর্িয হৃেবয়র র্মে র্ছে। সবহাের ভাইবয় ভাইবয়ও এমন র্মে দে া র্ায় না। 
র্ ন ব্রােবের মবধ্য পরস্পর এমন দসৌহৃেয দের্ োম, ত ন আমার মবন েিই আহ্লাে হইে। আর্ম মবন কর্রোম 
দর্, নগবরর োর্হবর প্রশস্ত দক্ষবে ইাঁহাবের প্রর্ত দপৌষ মাবস একো দমো হইবে ভাে হয়। দস াবন পরস্পবরর সবঙ্গ 
দে াসাক্ষাৎ-সদ্ভােেরৃ্ি ও ধ্র্ম্ি  র্েষবয় আবোচনা হইয়া সকবের উন্নর্ত হইবত থার্কবে। আর্ম এই উবেবশ ১৭৬৭ 
শবকর ৭ই দপৌষ পেতার পরপাবর আমার দগার্রটির োগাবন সকেবক র্নমন্ত্রণ কর্র।---ইহাবত ব্রােবের একটি 
মবহাৎসে হইয়ার্ছে।’  

 

  মহর্ষি প্রের্তি ত এই ব্রােসর্র্ম্েন ধ্ারাোর্হক হবয়র্ছে র্ক না; হবেও কতেছর র্ােৎ তা  হবয়র্ছে— তথয-
অপ্রতুেতার জনয তা েো মশুর্কে। তবে ১৮৫৪ সাবেও  দর্ ব্রােবের সর্র্ম্েন ও উৎসে হবয়র্ছে তার প্রমাণ 
আবছ। র্কন্তু দসোর উৎসে হবয়র্ছে পয়ো জানয়ুার্র।  

 

  ১৮৮৮ সাবের ৮মাচি  (১২৯৪ েঙ্গাবের ২৬ ফাল্গুন) শার্ন্তর্নবকতন আশ্রবমর জনয প্রণীত ‘ট্রাস্ট র্িি’ ো 
অর্ছপবে মহর্ষি শার্ন্তর্নবকতবন একটি দমো েসাোর ইচ্ছা েযক্ত কবরন। তাবত দে া হয়: 
 

‘র্নরাকার এক ব্রবের উপাসনা েযতীত দকান সম্প্রোয় র্েবশবষর অভীষ্ট দেেতা ো পশু, পক্ষী, মনবুষযর ো মরূ্তির 
ো র্চবের ো দকান র্চবের পূজা ো দহাম র্জ্ঞার্ে ঐ শার্ন্তর্নবকতবন হইবে না।---ধ্র্ম্ি ভাে উেীপবনর জনয ট্রষ্টীগণ 
েবষি েবষি একটি দমো েসাইোর দচষ্টা ও উবেযাগ কর্রবেন। এই দমোবত সকে ধ্র্ম্ি -র্েচার ও ধ্র্ম্ি াোপ কর্রবত 
পার্রবেন। এই দমোর উৎসবে দকান প্রকার দপৌতর্েক আরাধ্না হইবে না ও কুৎর্সত আবমাে-উিাস হইবত পার্রবে 
না, মেয মাংস েযতীত এই দমোয় সর্ব্িপ্রকার দ্রেযার্ে  র্রে র্েক্রয় হইবত পার্রবে। র্র্ে কাবে এই দমোর দ্বারা 
দকান রূপ আয় হয় তবে ট্রষ্টীগণ ঐ আবয়র োকা দমোর র্কম্বা আশ্রবমর উন্নর্তর জনয েযয় কর্রবেন।’   

 

  এই র্িি অনসুাবর, এেং মহর্ষির ইচ্ছার প্রর্ত সর্ম্ান জ্ঞাপন কবর, শার্ন্তর্নবকতন ট্রার্স্ট ১৮৯৪ সাে দথবক এই 
দমো কবর আসবছ। এ াবন উবি  করা দর্বত পাবর, মহর্ষি র্নবজ ক নও শার্ন্তর্নবকতন দপৌষবমোয় দর্াগ দেনর্ন। 
র্তর্ন দশষোর শার্ন্তর্নবকতন আবসন ইং ১৮৮৩(১২৯০ েঙ্গাে) সাবে। তবে শার্ন্তর্নবকতবন ব্রেমর্ের প্রর্তষ্ঠাসহ 
সেধ্রবনর উবেযাগ তাাঁর সর্ম্র্তক্রবমই সম্পার্েত হত তা েোই োহুেয। ১৮৬৩ সাবে রায়পুবরর জর্মোবরর কাছ 
দথবক ভুেনিাঙার শনূযপ্রান্তবর কুর্ির্েঘা জর্ম দমৌরর্স পাট্টা দনওয়ার পর মহর্ষি ‘শার্ন্তর্নবকতন গৃহ’ র্নমিাণ কবরন। 
ওই গৃবহর অেবূর ‘ব্রেমর্ের’-এর র্ভর্ত প্রর্তর্ষ্ঠত হয় ১২৯৭ (ইং১৮৯০) সাবের ২২ অগ্রহায়ণ। মর্েরটির 
উবদ্বাধ্ন হয় পবরর েছর ১২৯৮ (১৮৯১)সাবের ৭ দপৌষ। এই তথযটি উবি  করা জরুর্র এইজনয দর্, 
শার্ন্তর্নবকতবন মহর্ষির েীক্ষার সাম্বৎসর্রক উৎসবের সূচনাও হয় এই ১৮৯১ সাে দথবকই।  ুে সম্ভে, ১৮৬৩ দথবক 
১৮৯০ পর্িন্ত মহর্ষির েীক্ষার সাম্বৎসর্রক উপেবক্ষ শার্ন্তর্নবকতবন অন্তত আোো কবর দপৌষ-উৎসবের আবয়াজন 
হয়র্ন। দকননা, ১৮৯৪ সাবে শার্ন্তর্নবকতবন দর্ ৭ই দপৌষ উদ র্াপন হবয়র্ছে, ‘তত্ত্ববোর্ধ্নী’ পর্েকার প্রর্তবেেবন 
দসটিবক শার্ন্তর্নবকতবন উদ র্ার্পত মহর্ষির েীক্ষার্েেবসর ‘চতুথি সাম্বেৎসর্রক র্েেস’ র্হবসবে উবি  করা হবয়বছ। এর 
দথবক দোঝা র্ায় ‘তত্ত্ববোর্ধ্নী’ ১৮৯১ সাে; অথিাৎ মর্ের উবদ্বাধ্বনর েছরটিবকই শার্ন্তর্নবকতবন ৭ই দপৌবষর 
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র্ভর্তেষি র্হবসবে র্চর্েত কবরবছ। ‘তত্ত্ববোর্ধ্নী’র সাবক্ষযর র্েবশষ গুরুত্ব  আবছ, কারণ প্রথমত: এটি স্বয়ং 
দেবেন্দ্রনাবথর কাগজ। র্দ্বতীয়ত: দসসমবয়র সাতই দপৌবষর ইর্তহাবসর প্রধ্ান আকরপে এই কাগজটিই। র্াই দহাক, 
‘তত্ত্ববোর্ধ্নী’র সাক্ষয অনুসাবর শার্ন্তর্নবকতবন শুরুর েছরটি(১৮৯১) র্ছে আসবে মহর্ষির েীক্ষাগ্রহবণর আেচর্িশ 
েষিপূর্তি র েছর। আর এই ১৮৯১ সােবক র্র্ে, শুধু্ শার্ন্তর্নবকতবন অনুর্ষ্ঠত মহর্ষির েীক্ষাগ্রহবণর   সাম্বৎসর্রক 
উৎসবের র্ভর্তেষি র্হবসবে দমবন র্নই, তাহবে ২০১৯ সাবের উৎসেবক  ‘অষ্টার্েংশতযর্ধ্ক শতেষিপূর্তি ’ (১২৮ 
েষিপূর্তি ) ধ্রবত হবে। র্কন্তু ইোনীং ১৮৯৪ সােবক;  অথিাৎ শার্ন্তর্নবকতবন দপৌষবমোর সূচনােষিবক র্ভর্তেষি ধ্বর 
সাম্বৎসর্রক উৎসবের র্হসাে েো হবচ্ছ। দসই র্হসাবে এোবরর(২০১৯)উৎসেবক ‘পঞ্চর্েংশতযর্ধ্ক শততম’(১২৫ 
তম) েবে দকাথাও দকাথাও উবি  করা হবয়বছ।  

 

  এই সােতামার্মর একো র্েবশষ আেশযকতা রবয়বছ। একেু দ য়াে করবেই দোঝা র্ায়, শার্ন্তর্নবকতবন দপৌষ-
উৎসে (মহর্ষির েীক্ষার সাম্বৎসর্রক) আর দপৌষবমো একই সবঙ্গ শুরু হয়র্ন। মহর্ষির ইচ্ছার মর্িাো রক্ষাবথি এ াবন 
দপৌষবমো শুরু হবয়র্ছে সাম্বৎসর্রবকর সূচনার  র্তনেছর পর ১৮৯৪ সাবে। দসইর্েক দথবক ২০১৯ সাে হে 
দপৌষবমোর ১২৫ েষিপূর্তি র েছর। ১৮৯৪-এ দপৌষবমোর সূচনা হয় েবেই ১৯৯৪ সাবে র্েশ্বভারতী এই দমোর 
শতেষি উদ র্াপন কবরর্ছে। র্কন্তু এ াবনও একো কথা স্মরবণ রা বত হয়, ১৯৪৩ এেং ১৯৪৬ সাবে, র্থাক্রবম 
মন্বন্তর ও সাম্প্রোর্য়ক হানাহার্নর জনয দপৌষবমো স্থর্গত রা া হয়। ‘র্েশ্বভারতী র্নউজ’-এর  প্রর্তবেেবন  ১৯৪৩ 
সাবে (মহর্ষির েীক্ষাগ্রহবণর শতেষিপূর্তি র েছর) দপৌষবমোর আবয়াজন না  হওয়ার কারণ সম্পবকি  েো হয়, ‘In 

view of the wide spread distress in the country it was considered proper not to hold mela this year.’ । দপৌষবমো  
স্থর্গত হবেও মহর্ষির েীক্ষার সাম্বৎসর্রক অনষু্ঠান অেশয ক নও ে্ধ  হয়র্ন। (তবে ২০১৪ সাবে উপাচার্ি ও 
আর্ধ্কার্রকবের একাংশ দঘরাও থাকার কারবণ ছার্তমতোয় ৭ দপৌবষর উপাসনা-অনষু্ঠান র্ের্িত হয়। মহর্ষির 
আশ্রবম দকানও কারবণই এই র্েনটির উদ র্াপন র্ের্িত হওয়া অেশযই কাময নয়।)। পুরবনা নর্থপে ঘাাঁেবে স্পষ্ট 
দোঝা র্ায়, ১৮৯৪ সাে দথবক মহর্ষির েীক্ষার সাম্বৎসর্রক ও দপৌষবমো র্নবয় শার্ন্তর্নবকতবন প্রায় অর্েবচ্ছবে 
অনরু্ষ্ঠত হবয় আসবছ দপৌষ-উৎসে। দপৌষবমোটি র্ছে সাম্বৎসর্রক উৎসবের আনষুর্ঙ্গক, র্কন্তু ওতবপ্রাত। উৎসবের 
মেূ েক্ষয সাম্বেৎসর্রক উদ র্াপন।  সাম্বৎসর্রক উৎসবের আবয়াজন শার্ন্তর্নবকতবনর অেশযকৃতয। দসইজনযই অতীবত 
পার্রপার্শ্বিক কারবণ দমো স্থর্গত রা া হবেও সাম্বৎসর্রক অনষু্ঠান আপৎকাবেও ে্ধ  রা া হয়র্ন। র্কন্তু কাবে-কাবে 
জনর্চবতর প্রেে দজায়াবর দপৌষবমোই হবয় উবঠবছ ম ুয  এই েইুবয়র গুরুবত্বর মেূগত তফাত সম্বব্ধ  সোর ইর্তহাস-
সবচতনতা জরুর্র। আমরা েেবত পার্র শার্ন্তর্নবকতবনর দপৌষ-উৎসবের ম ুয দপ্ররণা আর্ত্মক ও আধ্যার্ত্মকজাতীয়। 
দমোো দর্ন তার দেৌর্কক মরূ্তি । উপের্ির  দর্বহতু দকানও ‘দেশ’(space) হয় না, তাই তা র্েমতূি  (abstract); 
এেং উিম্ব(vertical)। অনযর্েবক দমোর একো েশৃযগ্রাহয রূপ আবছ, এেং দসই মরূ্তি র একরকম দের্শক র্েস্তার 
আবছ েবে তার আকারটিবক কল্পনা করবত পার্র অনভূুর্মক(horizontal) র্হবসবে। তত্ত্বগতভাবে  শার্ন্তর্নবকতবনর 
দপৌষ-উৎসবের আচার্রক র্েকটির সবঙ্গ দপৌষবমোর এইরকম একো তফাত  আমরা হয়বতা র্নবেিশ করবতও পার্র  
দপৌষ-উৎসবের উপাসনা হে েযর্ক্তগত তথা সমবেত মানবুষর আর্ত্মক র্নজি নতার সাধ্না। আর দমো হে  দভৌমগত  
মানবুষর সবঙ্গ মানবুষর পারস্পর্রক ে্ধ বনর এক র্নর্েি সজনতার উপেক্ষয।       

 

২. রবীন্দ্রকেতিায় সাতই প ৌষ:   
 

রেীন্দ্রনাবথর কাবছ সাতই দপৌবষর গুরুত্ব র্ছে অপর্রসীম। ৭ দপৌবষর উপাসনা উপেবক্ষ প্রেত কর্ের ভাষণগুর্ে 
পিবে দোঝা র্ায় র্েনটিবক র্তর্ন তাাঁর অন্তবরর কত গভীবর স্থান র্েবয়র্ছবেন  ১৩১৬(১৯০৯) সাবের ভাষবণ 
র্তর্ন েবের্ছবেন: 
 

  ‘মহর্ষির ৭ই দপৌবষর েীক্ষার উপর আত্মার েীর্ি পবির্ছে, তাাঁর উপর ভূত-ভর্েষযবতর র্র্র্ন ঈশান তাাঁর 
আর্েভি াে হবয়র্ছে। এইজবনয দসই েীক্ষা র্ভতবর দথবক তাাঁর জীেনবক ধ্নীগৃবহর প্রস্তরকঠিন আচ্ছােন দথবক সেিবেশ 
সেিকাবের র্েবক উদ ঘাটিত কবর র্েবয়বছ। এেং দসই ৭ই দপৌষ এই শার্ন্তর্নবকতন আশ্রমবক সৃর্ষ্ট কবরবছ এেং এ বনা 
প্রর্তর্েন এবক সৃর্ষ্ট কবর তুেবছ।’ 
 

  ১৩১৫(১৯০৮) সাবের ভাষবণ েবের্ছবেন, ‘দসই সাধ্বকর [বেবেন্দ্রনাথ] জীেবনর ৭ই দপৌষবক আজ উদ ঘােন 
করার র্েন, দসই র্নবয় আমরা আজ উৎসে করে।’   

 

 এই উিৃর্তটি এেং প্রথম উিৃর্তর দশষ োইনটি কর্ের দচতনার সাতই দপৌষবক দোঝোর জনয  ুেই গুরুত্বপূণি।   
এরবথবক দোঝা র্ায় রেীন্দ্রনাবথর কাবছ ৭ দপৌষ একো কযাবেন্ডাবরর তার্র মাে নয়; েরং তা একো সময়প্রতীক, 
একো উচ্চভাোেবশির নাম। এইজনয এইর্েন র্েবেবশ থাকবেও তাাঁর মন েযাকুে হবয় থাকত সাতই দপৌবষর উপাসনার 
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জনয। ১৯১২ সাবে আবমর্রকা ভ্রমণরত অেস্থায় অর্জতকুমার চক্রেতীবক দে া কর্ের একটি র্চঠি পিবে দোঝা   
র্ায়, সাতই দপৌষ তাাঁর শরীরী অেস্থান দর্ মেুবুকই  দহাক না দকন, মনটি র্কন্তু পবি থাকত শার্ন্তর্নবকতবনই  এর 
পাশাপার্শ দমোর আনেও র্তর্ন উপবভাগ করবতন। ১৯১৮ সাবে র্কবশারী রাণু অর্ধ্কারীবক একটি দকৌতুকপূণি 
র্চঠিবত তার ‘ভানেুাো’ দপৌষবমোর মজার কথা র্েব র্ছবেন দেশ তার্রবয় তার্রবয়। রেীন্দ্রনাথ উৎসবের আর্ত্মক 
র্নজি নতার সবঙ্গ দমোর আত্মীয়তার্ভোষী সজনতার দমেে্ধ ন ঘোবত দপবরর্ছবেন। দমোর অনভূুর্মক সজনতার সবঙ্গ  
উপের্ির উিম্ব র্নভৃর্তবক কীভাবে র্মর্েবয় দনন কর্ে তার পর্রচয় পাওয়া র্ায় ১৩২১(১৯১৪) সাবের ভাষবণ। 
দস াবন কর্ে েবের্ছবেন, ‘এই াবন এই দমোর মবধ্য তাাঁর পূজা হবয়বছ, এই দকাোহবের মবধ্যই তাাঁর স্তে উবঠবছ।--
-এই হাবের রাস্তায় তাাঁর পের্চে পবিবছ।’ মানবুষর ক্রমশ উতরবণর দর্ আকূর্ত, দর্ কান্না, তা ‘সমস্ত দকাোহবের 
আেরণ দভে কবর নক্ষেবোক পর্িন্ত উবঠবছ।’ —এমনই র্ছে দমাবের উপর রেীন্দ্রনাবথর র্েশ্বাবসর জগৎ।          

       

৩. রবীন্দ্রেনৃ্তিকত উৎসব ও পেলা:   
 

১৮৯১ সাবের ৭ দপৌষ মর্ের উবদ্বাধ্বনর সময় রেীন্দ্রনাথ শার্ন্তর্নবকতবন উপর্স্থত র্ছবেন। ১৮৯৪ সাবে 
শার্ন্তর্নবকতবন প্রথম দমোর েছরও কর্ে এ াবন উপর্স্থত দথবক ের্রদ্র-আতুরবের জনয ‘দভাজয’ উৎসগি কবরর্ছবেন।  
দসসময় দমো েসত মর্েবরর উতরর্েবকর মাবঠ, র্াবক এ নও ‘পুরবনা দমোর মাঠ’ (েতি মান নাম ‘জগেীশ 
কানন’) নাবমই প্রেীবণরা উবি  কবর থাবকন।  কাচমর্েবরর োবগায়া এই দমো ‘কাচোংোর দমো’ নাবমও অতীবত 
পর্রর্চত র্ছে।  

 

  ১৯০১ সাবের (োং ১৩০৮) ৭ দপৌষ শার্ন্তর্নবকতবন ‘ব্রের্েেযােয়’ প্রর্তষ্ঠা কবরন রেীন্দ্রনাথ। ১৮৯৯ সাবের ৭ 
দপৌষ কর্ের ভ্রাতুষু্পে েবেন্দ্রনাথ ঠাকুবরর ঈর্িত ‘ব্রের্েেযােয়’টির উবদ্বাধ্ন কবরর্ছবেন কর্ের দমজোো 
সবতযন্দ্রনাথ। র্কন্তু অকােপ্রয়াত েবেন্দ্রনাবথর র্েেযােয়টি োস্তোর্য়ত হয়র্ন। রেীন্দ্রনাথ নতুন আেবশি, নতুন ভােনায় 
‘ব্রের্েেযােয়’ গবি দতাবেন, র্া ‘ব্রেচর্িাশ্রম’ নাবমও অর্ভর্হত হবত থাবক। র্থার্ের্হত ব্রবোপাসনা ছািাও ১৯০১-
এ র্থারীর্ত দপৌষবমো অনুর্ষ্ঠত হয় শার্ন্তর্নবকতবন। দস েছবরর দপৌষবমো সম্পবকি   ‘তত্ত্ববোর্ধ্নী’ তার প্রর্তবেেবন 
র্েব বছ, ‘ ুে জনতা। দেশ ক্রয়-র্েক্রয় চর্েবতবছ। োউে-সম্প্রোয় স্থাবন স্থাবন নতৃযগীত কর্রবতবছ। চার্রর্েবক দর্ন 
আনবের দজায়ার।’  

 

  প্রসঙ্গত েো র্ায়, ১৮৯৪, ১৮৯৬ এেং ১৮৯৭ সাবের দমোবতও োউেবের ‘ভাবে র্েবভার’ নতৃযগীবতর উবি   
পাওয়া র্ায়। র্কন্তু োউেবের জনয স্বতন্ত্র আ িার ভােনা অবনক পবর এবসবছ েবেই মবন হয়। োউেবের পাশাপার্শ 
কীতি নীয়াবের কথাও উবি  করা প্রবয়াজন। শুরুর েছবরই(১৮৯৪) মর্েবর দ ােকরতাে সহবর্াবগ রাজকুমারোেু 
নাবমর একজন কীতি নীয়ার গান পর্রবের্শত হবয়র্ছে।  

 

  ১৯০৪ সাবের ‘তত্ত্ববোর্ধ্নী’র প্রর্তবেেবন েো হয়, এই দমোয় ‘স্থানীয় দ্রেযার্ের র্েক্রয়ও র্বথষ্ট হয়।’ মবন 
রা বত হবে এ হে স্ববেশী হাওয়ার রু্গ। শার্ন্তর্নকতবনর দপৌষবমোয় দর্ গ্রামীণ ও কুটির র্শবল্পর উপর র্েবশষ 
গুরুত্ব র্ছে েবে আমরা জার্ন, তার প্রচার ও প্রসাবরর সবচততন উবেযাগ সম্ভেত এই সময় দথবকই দনওয়া হয়। 
গ্রামীণ পসরা র্নশ্চয়ই দে া দর্ত; র্কন্তু তার কারণ র্নর্হত রবয়বছ দসইসমবয়র অথিননর্তক োস্তেতার মবধ্য। অথিাৎ 
গ্রামীণ কৃর্ষ-অথিনীর্ত র্ছে  দসসমবয়র র্ভর্ত। মহর্ষির র্িবি ো ‘তত্ত্ববোর্ধ্নী’র প্রর্তবেেবন দকাথাও আোো কবর 
দসই অথিনীর্তবক উৎসার্হত করার উবি  দনই। মহর্ষির কাবছ ‘ধ্র্ম্ি ভাে উেীপন’ ও ব্রােসর্র্ম্েনই র্ছে দমোর মূে 
েক্ষয। র্কন্তু ১৯০৪-এ ‘স্থানীয় দ্রেযার্ের র্েক্রয়’-এর উবি  তাৎপর্িপূণি মবন হয় কারণ ওই ১৯০৪ সাবেই ‘স্ববেশী 
সমাবজর সংর্েধ্ান’ প্রণয়ন কবরর্ছবেন রেীন্দ্রনাথ। দসই ‘সংর্েধ্ান’-এ আরও অনযানয অঙ্গীকাবরর মবধ্য এও েো 
হবয়র্ছে দর্ ‘স্ববেশী দোকান হইবত আমাবের েযেহার্ি দ্রেযার্ে ক্রয় কর্রে।’ ১৯০৫ সাবের একটি র্চঠিবত েীবনশচন্দ্র 
দসনবক কর্ে প্রায় এই অঙ্গীকাবররই প্রর্তধ্বর্ন কবর েেবছন, ‘স্ববেশী ভাবের র্েবক দেবশর দোবকর র্চত আকষিণ’ 
ত ন তাাঁর অনযতম েক্ষয। স্বভােতই দসসময় কর্ের শার্ন্তর্নবকতবনর দমোয় তার প্রর্তফেন পিবে, তা অনমুান 
করা অসংগত নয়। ১৯০৪ সাবের দমো সম্পবকি  ‘তত্ত্ববোর্ধ্নী’র আবরকটি পর্িবেক্ষণও  ুে গুরুত্বপূণি মবন হয়। 
পর্েকাটি র্ে বছ, ‘অনযানয তীবথির দমো দোষ সম্পকি শনূয নবহ। তথায় অবনক আপর্তজনক েস্তু অোবধ্ েযেহৃত 
হয়।---র্কন্তু---ব্রে এই দমোর অর্ধ্ষ্ঠাতা, ইহা সর্ব্িাংবশ পর্েে।---এই উেযান-দমোভূর্ম র্শক্ষা ও েীক্ষাপ্রে 
গুরুর নযায় জ্ঞানী ও ভবক্তর র্েবশষ আেবরর ও দগৌরবের েস্তু। এই দমোর ইহাই র্েবশষত্ব।’ দমো েেবত,  
আজবকর তার্ত্ত্বক পর্রভাষায় দর্ কার্নিভাে উপাোবনর উপর্স্থর্ত দোঝায়, তার দথবক এই দমোর চর্রে দকাথায় 
আোো হওয়ার কথা— ১৯০৪ সাবেই, ব্রােবের একরকম র্নজস্ব ম ুপে ‘তত্ত্ববোর্ধ্নী’ তা েরু্ঝবয় েবেবছ   
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  ১৯১০ সাবে দপৌষ-উৎসবের আবরকরকম েযার্ি ঘোন রেীন্দ্রনাথ। গুরুবত্বর র্েচাবর তা অপর্রসীম। ওই েছরই 
১০ কার্তি ক পর্িত র্ক্ষর্তবমাহন দসনবক দে া একটি র্চঠিবত রেীন্দ্রনাথ আশ্রবমর মর্েবর েিু র্িস্ট মহর্ম্ে 
দচতনযবেে প্রম ু মহামানবের স্মরবণাৎসে পােবনর র্নবেিশ দেন। মবন রা বত হবে কর্ে র্ ন এই র্নবেিশ র্েবচ্ছন 
ত ন তাাঁর জীেবন চেবছ ‘গীতাঞ্জর্ে’র পাো। ‘দগারা’ উপনযাস প্রকার্শত হয় ওই েছর দফব্রুয়ার্র মাবস। 
‘ভারততীথি’ গান-কর্েতাটিও দে া হয় এইসমবয়ই। কর্েজীেবনর এই তথযগুর্ে উবি  করার কারণ হে,  
শার্ন্তর্নবকতবনর দপৌষ-উৎসে ও দমোর র্েেতি ন দোঝোর জনয কর্ের ভাোেশিগত অর্ভমু  তথা শার্ন্তর্নবকতন-
র্েশ্বভারতীর ইর্তহাসবক সমান্তরাবে রা া প্রবয়াজন মবন হয় আমাবের। গীতাঞ্জর্ে-দগারার পবেি শার্ন্তর্নবকতন মর্েবে্র 
একান্ত ব্রােীয় চর্রেটিও অবনকো েেবে র্গবয়র্ছে তা ‘শার্ন্তর্নবকতন’(১৩১৫-১৩২৩) ভাষণমাো পিবেই দোঝা   
র্ায়। কর্ের েরৃ্ষ্ট এ ন র্েবশষ ধ্মিেরু্ি ো প্রর্তষ্ঠাবনর মবধ্য আর সীমার্য়ত হবয় দনই  তারই কার্িকারবণ েঝুবত 
হবে র্ক্ষর্তবমাহনোেবুক দে া ওই র্চঠির গুরুত্ব   সর্তযই দসেছর ২৫ র্িবসম্বর শার্ন্তর্নবকতবনর র্নজস্ব ধ্ারায় পার্েত 
হে ‘র্িবস্টাৎসে’। আর তার আচাবর্ির ভূর্মকা পােন করবেন স্বয়ং রেীন্দ্রনাথ। তবে প্রথমর্েবক অনষু্ঠানটি হত 
সকােবেো। র্িবস্টাৎসে আজও শার্ন্তর্নবকতবন ২৫ র্িবসম্বর স্ধ যায় পার্েত হয়। পৃর্থেীবত আর দকাথাও র্িবস্টাৎসবে 
দের্েকমন্ত্র আর োইবেে একবর্াবগ পাঠ হয় র্ক না— আমাবের জানা দনই। অনযানয স্মরবণাৎসেগুর্ের র্কছুর্কছু 
অেশয ধ্ারাোর্হক হয়র্ন।  

 

  দে া র্াবচ্ছ, মহর্ষির েীক্ষার সাম্বৎসর্রক উৎসে র্হবসবে শুরু হওয়া শার্ন্তর্নবকতবনর দপৌষ-উৎসবের সবঙ্গ ক্রবম 
অর্েবচ্ছেয হবয় উঠে ‘র্িবস্টাৎসে’। এইভাবে উৎসবের পর্রর্ধ্ োিবত থাকে দর্মন দতমনই দপৌষবমোও োিবত 
থাকে দভৌবগার্েক ো দের্শক; এেং অনষু্ঠাবনর  োৎসর্রক আয়ুষ্কাে ো কার্েক র্েক দথবক। প্রথম র্েবক ৭ই দপৌষ 
একর্েন; ো েিবজার ে’ুর্েন  দমো হত। আশ্রবমর ম ুপেতুেয ‘শার্ন্তর্নবকতন পর্েকা’র ১৯২৫ সাবের প্রর্তবেেন  
দথবক জানা র্ায়, ‘৭ই ও ৮ই দমো থাবক— র্কন্তু প্রকৃত পবক্ষ ৬ই হইবত ৯ই দপৌষ পর্িন্ত দেচাবকনা চবে।’ 
ওইেছর ৯ দপৌষ স্ধ যায় আশ্রবমর মর্হোরা দর্ দমোর আবয়াজন কবরর্ছবেন তা আসবে ‘আনেোজার’-জাতীয়; র্া  
এ ন অবনকর্েন র্ােৎ মহােয়ার স্ধ যায় দগৌরপ্রাঙ্গবণ আবয়ার্জত হবয় আসবছ।   

 

  এ ন দপৌষ-উৎসবের আর দর্-কৃতযগুর্ে অেশযপােনীয় হবয় উবঠবছ— দর্মন পরবোকগত আশ্রর্মকবের 
স্মৃর্তোসর, পাঠভেন-র্শক্ষাসবের সমােতি ন ইতযার্ে— দসগুর্ে রু্ক্ত হবয়বছ সমবয়র সবঙ্গ সবঙ্গ র্েেতি বনর ধ্ারাপবথ। 

১৯১১ সাবে ‘আশ্রর্মক সংঘ’ প্রর্তর্ষ্ঠত হয়। পবর ১৯১৯ সাবে শার্ন্তর্নবকতবন তার শা াসর্মর্ত প্রর্তর্ষ্ঠত হয়। 
আশ্রবমর োইবর  ছর্িবয় পিা ছাে-আশ্রর্মকবের  এই সংবঘর সেসযরা উৎসবে েি ভূর্মকা পােন করবতন 
দসকাবে। দপৌষ-উৎসে র্ছে তাাঁবের আপন ঘবর-দফরার মবতা। ‘আমারা দর্থায় মর্র ঘুবর দস দর্ র্ায় না কভু 
েবূর’ দর্ গাবনর পঙ র্ক্ত— দসই ‘আশ্রম সংগীত’টিও রর্চত হয় এই ১৯১১ সাবেই। আশ্রবমর মবধ্য  একটি 
দকৌমবচতনা— েো র্ায় ‘রেীন্দ্রবকৌম’— গবি উঠর্ছে এইসময়। পরবোকগত আশ্রর্মকবের স্মৃর্তোসবরর মবতা 
অনষু্ঠাবনর ভােনা একটি সংহত দকৌমবচতনা ছািা দোধ্হয় সম্ভে র্ছে না। তবে ঠিক কবে দথবক এই অনষু্ঠানগুর্ে 
রু্ক্ত হে তা আরও অনসু্ধ াবনর োর্ে রাব । ‘শার্ন্তর্নবকতন পর্েকা’র সাক্ষয অনুয়ায়ী ১৯২০(১৩২৭) সাবের ‘৯ই 
দপৌষ পরবোকগত আশ্রর্মকবের স্মরণাবথি সভা হয়।’ ১৯১৯-র আবগ অেশয ১৯১৯ সাবের কথা েেবত হবে আোো 
গুরুত্বসহ; দকননা ১৯১৯ সাে নাগাে দমোয় দেশ র্কছু নতুন র্েষয় সংবর্ার্জত হয়। 

 

  ১৯১৯ সাবে দপৌষবমোয় োউবের আ িার উবি  আবছ। হয়বতা এইসময় ো তার র্কছু আবগ দথবক দমোয় 
োউে র্শল্পীবের জনয আোো আ িার েযেস্থা হবয় থাকবে। র্কন্তু তার দচবয়ও েি কথা হে ওইেছর দগাপােন 
কৃর্ষর্শক্ষা ও স্বাস্থযরক্ষার েযাপাবর সাধ্ারণ মানষুবক র্েজ্ঞানসর্ম্ত উপাবয় সবচতন কবর দতাোর উবেযাগ দনওয়া হয়। 
মবন রা বত হবে ওই েছবরর ৩ জেুাই(১৮ আষাঢ় ১৩২৬) ‘র্েশ্বভারতী সংসে’ গঠিত হয়; এেং আনষু্ঠার্নক  
উবদ্বাধ্ন না হবেও র্েশ্বভারতীর কাজকমি কার্িত এই সময় দথবকই শুরু হবয় র্ায়। এর ঠিক েছর র্তবনক  
োবে(১৯২২) প্রর্তর্ষ্ঠত হবে  ‘শ্রীর্নবকতন’। সুতরাং র্েশ্বভারতী পবেির সূচনােবে সমাজ-সবচতনতামেূক এই 
র্েকগুর্ের উপর র্েবশষ েরৃ্ষ্টপাত র্বথষ্টই তাৎপর্িপূণি মবন হয়। ‘কো-সঙ্গীতভেন’ প্রর্তর্ষ্ঠত হয় এইেছর। ফেত 
পবরর েছর কোভেবনর ছােবের র্চেপ্রেশিনীর েযেস্থা  কবর কতৃি পক্ষ। এইজনয েো র্ায়, দপৌষ-উৎসে ও দমোর 
র্েেতি বনর রূপবর া দোঝোর জনয তার সমান্তরাবে রা া প্রবয়াজন— একর্েবক রেীন্দ্রনাবথর র্চন্তাভােনার অর্ভমবু র 
রকমবফবরর র্হসাে, অনযর্েবক এই আশ্রম তথা র্েশ্বভারতীর হবয়-ওঠার নানা পেি-পেিান্তবরর র্নশানর্চেগুর্ে। ১৯২৪ 
সাবে দমোর জনয কবয়কটি উপসর্মর্ত গঠিত হয়। দোঝা র্ায়, দমো ত ন ক্রমেধ্িমান  ওই ১৯২৪ সাবেই প্রথম 
দজনাবরেবরর সাহাবর্য দমোয় দেেযুর্তক আবোর েযেস্থা করা হয়। এই দজনাবরেরটি র্ছে কর্ের পর্তসবরর 
জর্মোর্রর সম্পর্ত। ১৯১৮ সাবে আশ্রবম র্েেযুেয়বনর জনয এটি দস ান দথবক র্নবয় আসা হবয়র্ছে।  
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  দেবশ ো র্েবেবশ দর্ াবনই থাকুন, ৭ দপৌষ দকানও কারবণ শার্ন্তর্নবকতবন অনুপর্স্থত থাকবে রেীন্দ্রনাবথর মন 
পবি থাকত আশ্রবমই। ১৯০১-১৯৪০ সাবের মবধ্য নানাকারবণ ১৯০৭, ১৯১১, ১৯১২, ১৯১৬, ১৯২০ এেং ১৯২৪ 
সাবে কর্ে উৎসবে উপর্স্থত থাকবত পাবরনর্ন।     

 

 ৪. রবীন্দ্র-প্রয়াকের  র উৎসব ও পেলা: 
 

১৯৫০-এর েশবকর এবকোবর দগািায় সাতই দপৌবষর উপাসনার স্থান েেে হয় মর্ের দথবক ছার্তমতোয়। 
মাইবক্রাবফাবনর েযেহারও শুরু হয় ত ন দথবক। তাছািা আবগ উপাসনা হত সকাে ও স্ধ যায়। এই পবেিরই দকানও 
এক সময় দথবক উপাসনা অনুর্ষ্ঠত হবয় আসবছ শুধু্ সকাবে। মর্ের দথবক উপাসনার স্থানেেবের কারণ র্ছে 
অনষু্ঠাবন উতবরাতর র্ভি েরৃ্ি এেং মর্ের-োবগায়া দমোর হট্টবরাে। রেীন্দ্রনাবথর েবুয়কটি ৭ দপৌবষর উপাসনা-
ভাষবণ দমোর হট্টবরাবের ইর্ঙ্গতও পাওয়া র্ায়। তবে দর্বহতু রেীন্দ্র-প্রয়াবণর পর উপাসনার স্থানেেে হয়, দসইজনয 
র্নর্শ্চত কবর েো র্ায়, ছার্তমতোয় ৭ দপৌবষর উপাসনা রেীন্দ্রনাথ দেব  র্ানর্ন। এরপর দমোর আকার-প্রকার 
আরও দেবি দগবে ১৯৬১ সাবে রেীন্দ্রশতেবষির েছর দমোর উবঠ আবস পূেিপর্ির এ নকার দমোর মাবঠ। পুরবনা 
আশ্রর্মকবের দকউ দকউ অেশয েবেন, ১৯৫৯ নাগােই একেু একেু কবর দমো েসবত থাবক েতি মান পূেিপর্ি 
ছাোোস ো র্ের্পকা পুর্থশাোর জায়গাগুবোবত।ওই জায়গাগুর্ে ত ন ফাাঁকাই পবির্ছে। অেশয এ নকার ইর্েরা 
ভেবনর পাবশর মাবঠ কাবঠর আসোে-সামগ্রীর পসরা সাজাবনার দরওয়াজ তার আবগই শুরু হবয় র্গবয়র্ছে। ১৮৯৪ 
সাবের আবগ দথবকই দর্ ‘োর্জ প্রেশিন’ র্ছে উৎসবের অঙ্গ তা একুশ শতবকর দগািায় পূেিপর্ির মাঠ দথবক সর্রবয় 
দনওয়া হয় ওই মাবঠ।  ১৯৯৪ সাবে দমোর শতেবষির েছর দমো হয় চারর্েন; আর দসোর দমোয় প্রেশিনীগুর্ের 
স্থান হয় পুরবনা দমোর মাবঠ। উপাচার্ি অধ্যাপক রজতকান্ত রাবয়র সময়পবেি(২০০৬-১১) পুরবনা দমোর মাঠটিবক 
আোরও েবুয়ক েছর প্রেশিনী  ও পুস্তক-র্েপর্ণর জনয র্নর্েিষ্ট করা হবয়র্ছে। তবে দস েযেস্থা স্থায়ী হয়র্ন। আর 
মহর্ষির েীক্ষার্েেবস দর্ ‘োর্জ প্রেশিন’ র্ছে উৎসবের অনযতম অঙ্গ, আেই দপৌষ দর্ োর্জ দে বত গ্রাম-গ্রামান্তবরর 
মানষু আসবতন, তা পর্রবেশ আোেবতর রাবয় প্রথবম র্নিঃশে(শেহীন), এেং ২০১৭ সাে দথবক সম্পূণি র্েেিু হয়।   
অেশয ২০১৭ সাবে দপৌষবমোর দময়াে োর্িবয় করা হয় ৬ র্েন। ২০১৮ সাবেও এই েযেস্থা অপর্রের্তি ত থাবক। 

 

৫. সাম্প্রন্ততে ও অন্ততসাম্প্রন্ততে  কবতর সংেট ও উত্তরে-সম্ভাবিা:    
 

সহবজই অনবুময়, দমোর আয়তন ১৯৬১ সাবের তুেনায় েতি মাবন েরৃ্ি দপবয়বছ কবয়কগুণ। ২০১৮ সাে পর্িন্ত 
পর্রের্ক্ষত প্রেণতা অনরু্ায়ী েতি মাবন প্রায় ১৪০০ স্টে েবস দমোয়; এেং এর োইবরও দ াো প্রান্তবর প্রায়  
সমসং যক দোকানোর তাাঁবের পসরা সার্জবয় েবসন। ওই ১৪০০ স্টবের মবধ্য একো েি অংশ জবুি থাবক 
দভাগযদ্রবেযর সম্ভার। দপৌষবমো তার আেশি ও চর্রে হার্রবয় ক্রমশ ‘কবপিাবরে দমো’ হবয় উবঠবছ;— এমন অর্ভবর্াগ 
দশানা র্াবচ্ছ গত চর্িশ-পঞ্চাশ েছর ধ্বর। েতি মাবন দেশ-র্েবেবশর র্েপুে জনসমাগবমর কারবণ পর্রর্স্থর্ত আরও 
দঘারাবো হবয় উবঠবছ। েক্ষ-েক্ষ মানষু প্রর্তর্েন দমোয় আবসন। তার সবঙ্গ আবস হাজার-হাজার গার্ি। ফবে 
র্েশ্বভারতী র্শক্ষাপ্রর্তষ্ঠাবনর এবকোবর দকন্দ্রস্থবে অনরু্ষ্ঠত এই দমোয় হাজার নজরোর্রর পরও পর্রবেশ েূষণ 
ঘোবনার অর্ভবর্াবগ ওবঠ। র্েশ্বভারতীবক এইজনয ইবতামবধ্য একার্ধ্কোর মামো-মকেমার মবু ামরু্ ও হবত হবয়বছ।  
এমনর্ক এই মামোয়  উপাচার্িবক পর্রবেশ-আোেবত হার্জরা দেওয়ার এবতোও পাঠাবনা হয় সম্প্রর্ত    র্নধ্িার্রত 
র্তন-চারর্েবনর পর আর ‘ভাঙাবমো’ থাকবে না;— এই মবমি, েছর েবুয়ক আবগ, আোেবতর  মধ্যস্থতায় র্স্থর হয়, 
২০১৭ সাে দথবক ৬ র্েন পর দমো সম্পূণি উবঠ র্াবে। আোেবতর অনয একটি র্নবেিশ অনসুাবর ওইসময় দথবক 
দমোয় আতসোর্জ ে্ধ  কবর র্েবত সমথি হয় র্েশ্বভারতী । র্কন্তু ৬ র্েন পর দমো সম্পূণি উঠিবয় দেওয়ার 
উপরু্ক্ত পর্রকাঠাবমা র্েশ্বভারতীর মবতা একটি র্শক্ষাপ্রর্তষ্ঠাবনর হাবত র্ছে না, এেং আজও দনই। এেযাপাবর  
প্রশাসবনর কাছ দথবক পর্িাি সাহার্য ছািা র্েশ্বভারতীর মবতা একটি র্শক্ষা-প্রর্তষ্ঠাবনর পবক্ষ দকানও পেবক্ষপ  করা 
কার্িত অসম্ভে।     

  এ াবন র্েবশষভাবে উবি য, ১৮৮৮ সাবের ‘র্িি’ অনসুাবর  দমো পর্রচােনার োর্য়ত্ব  শার্ন্তর্নবকতন ট্রাবস্টর। 

তে ুকাগবজ-কেবম অর্ধ্কারী না হবেও, ঐর্তবহযর োর্েবত র্েশ্বভারতী এতকাে দমো পর্রচােনায় সেিাঙ্গীণ প্রর্ত্ন  
কবর এবসবছ। র্কন্তু এই দমো করার জনয সরকাবরর কাছ দথবক ২০১৮ সাে পর্িন্ত দকানও সাহার্য  পাওয়া 
র্ায়র্নবতা েবেই, উেবে দকাষাগার দথবক র্েপুে পর্রমাণ অথি তাবক েযয় করবত হবয়বছ প্রর্তেছর। কুম্ভবমো  ো 
সাগরবমোর সবঙ্গ এই াবন শার্ন্তর্নবকতন দপৌষবমোর দমৌর্েক তফাত। েতি মাবন দমোবক দকন্দ্র কবর রুজ ু হওয়া 
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মামো-মকেমা এেং তার আর্থিক োয়ভার ইতযার্ে সেই েতি াবচ্ছ র্েশ্বভারতীর মবতা একটি র্শক্ষাপ্রর্তষ্ঠাবনর উপর।  
একটি র্শক্ষাপ্রর্তষ্ঠাবনর পবক্ষ তার অপ্রতুে পর্রকাঠাবমায় এমন র্েপুে একো কমির্জ্ঞ সম্পন্ন করা প্রায় অসম্ভে দোধ্  
হওয়া দোধ্হয়  ুে অস্বাভার্েক নয়।   

  এই পর্রর্স্থর্তবত োধ্য হবয় ২০১৯ দথবক আর দমোর োর্য়ত্ব গ্রহণ না কবর দকেে দপৌষ-উৎসবের আনষু্ঠার্নক  
পােিণগুর্ে সম্পন্ন করার কথা দঘাষণা কবরর্ছে র্েশ্বভারতী। র্নতান্ত র্নরুপায় হবয়, ভারাক্রান্ত মবনই, গত জনু মাবস 
র্েশ্বভারতী এই র্সিান্ত দনয় সেিসর্ম্তভাবে। দকননা র্েশ্বভারতী দেবশর আইন-কানবুনর প্রর্ত োয়েি । দমো 
আবয়াজবনর োর্য়ত্ব র্নবে সুষু্ঠভাবে সম্পন্ন করার োয়েিতাও তার থাবক। র্কন্তু আর্থিক ও পর্রকাঠাবমাগত 
সীমােিতার কারবণ তা একরকম অসম্ভে র্েবেচনা কবরই, অতযন্ত েিুঃব র সবঙ্গ ২০১৯ সাে দথবক দমো না-করার 
র্সিান্ত গ্রহণ করবত োধ্য হবয়র্ছে র্েশ্বভারতী ।    

  র্েষয়টি র্নবয় সারাবেবশ প্রেে আবোিন হয়। এরই পর্রবপ্রর্ক্ষবত এেছর ভারবতর সংসবের  রাজযসভায় মাননীয় 
সাংসে এেং র্েশ্বভারতী দকাবেি র সেসয শ্রীস্বপন োশগুি দকন্দ্র সরকাবরর তত্ত্বােধ্াবন এই ঐর্তহযোহী দমো সম্পন্ন 
করার প্রস্তাে কবরন। এই প্রস্তাে গুরুবত্বর সবঙ্গ র্েবের্চত হবয়র্ছে েবেই ২০১৯-এ আোরও দপৌষবমো আবয়াজন করা 
সম্ভে হবচ্ছ। েস্তুত দকন্দ্র ও রাজযসরকার নানাভাবে অকুণ্ঠ সহবর্ার্গতা না করবে এোর দমোর আবয়াজন দথবক 
র্েশ্বভারতী োধ্যত র্েরত থাকত। এইজনয েইু সরকারবকই র্েশ্বভারতী আন্তর্রক কৃতজ্ঞতা জানায়। দসইসবঙ্গ, এই  
দমো র্াবত সের্েক দথবক র্নয়মানগু হয় তা সুর্নর্শ্চত করার জনয প্রাকৃর্তক পর্রবেশ েূষণমকু্ত রা ার অঙ্গীকাবরর 
পাশাপার্শ মানর্েক পর্রবেশও র্াবত কেষুমকু্ত থাবক দসেযাপাবর র্েশ্বভারতী সবচষ্ট হয়।  দসইজনযই এোর স্টে  
েরু্কবঙর েযেস্থা করা অনোইবন। দমোয় গ্রামীণ হস্তর্শল্প ও কুটির র্শবল্পর েিুঃস্থ র্শল্পীরা র্াবত র্েনাপয়সায় 
র্ের্ধ্েিভাবেই স্টে পান তারও সংস্থান রা া হবয়বছ এোবরর দমোয়। তাবত দমোর পুরবনা ছাাঁেটি;—  র্া হার্রবয় 
দর্বত েবসর্ছে েবে অবনবক আবক্ষপ করবতন, তার র্কছুো পুনরুিার হবে েবে আবয়াজকবের র্েশ্বাস।        

 দশষমহূুতি  পর্িন্ত এোবরর দমো র্নবয় একো সংশয় দথবক র্গবয়র্ছে। দোেপুর েযেসার্য়ক সংবঘর ে্ুধ বের ধ্নযোে, 
তাাঁরা র্েশ্বভারতীবক এোবরর দমো সুসম্পন্ন করার েযাপাবর পূণি সহবর্ার্গতার আশ্বাস র্েবয়বছন। একথা আজ সংর্িষ্ট  
সোইবকই েঝুবত হবে দর্, সোর সমবেত দচষ্টায় এোবরর দমো সুষু্ঠভাবে সম্পন্ন করবত না পারবে; এেং আোেবতর 
দোঁবধ্ দেওয়া  শতি ার্ে পূরণ করবত অসমথি  হবে আগামী েছর দপৌষবমো আবেৌ অনরু্ষ্ঠত হবে র্ক না তার উপর 
মস্তেি প্রশ্নর্চে দে া দেবে  আগত েশিনাথীসহ সোর সহবর্ার্গতা ছািা র্েশ্বভারতীর পবক্ষ এতেি একো দমো 
পর্রচােনা করা অসম্ভে।  

  আসুন, এেছর ৭-৯দপৌষ(২৪-২৭ র্িবসম্বর) উৎসবের র্েনগুর্ে আমরা সোই একসবঙ্গ ঐকযেি হবয় উদ র্াপন   
কর্র,  আনে কর্র। মহর্ষি এেং আশ্রমগুরুর প্রর্ত দকানওরকম অেমাননা দর্ন আমাবের সংকীণি স্বাথিভােনার 
কারবণ কেরু্ষত না হয়। এো সুর্নর্শ্চত করার োর্য়ত্ব শুধু্ র্েশ্বভারতীর নয়; আমাবের সোর।   

  র্েশ্বভারতী পর্রোবরর পক্ষ দথবক সোইবক দপৌষ-উৎসবের আন্তর্রক প্রীর্ত ও শুবভচ্ছা জানাই। 

 

দে ক মানবেন্দ্র মুব াপাধ্যায় র্েশ্বভারতী োংো র্েভাবগর অধ্যাপক, োংোবেশ ভেবনর মু য সমন্বয়ক ও  শার্ন্তর্নবকতন 
কর্মিমিেীর সেসয। উপাচাবর্ির সর্ম্র্তক্রবম কর্মিমিেীর পক্ষ দথবক দে াটি প্রকার্শত ও র্েতর্রত। দে াটির সেিস্বত্ব সংরর্ক্ষত।        

  
র্েবশষ উবি : প্রভাতকুমার মুব াপাধ্যায়, শুভময় দঘাষ, র্চতরঞ্জন েবেযাপাধ্যায়, প্রশান্তকুমার পাে, পূণিানে চবট্টাপাধ্যায়, 
অনাথনাথ োস, দগৌতম ভট্টাচার্ি প্রমু  র্ের্ ত/সম্পার্েত র্ের্ভন্ন প্রে্ধ  ও েই; তৎসহ র্েশ্বভারতী রেীন্দ্রভেবন রর্ক্ষত 
‘তত্ত্ববোর্ধ্নী’, ‘প্রোসী’, ‘শার্ন্তর্নবকতন পর্েকা’ ও দে বকর েযর্ক্তগত সংগ্রবহর  VB News, Annual Report-র ফাইে এেং েহু    
আশ্রর্মবকর স্মৃর্তকথা দথবক প্রাি তথযাের্ে এ াবন গৃহীত হবয়বছ। তথযর্েবিষণ ও ভাষয অধ্যাপক মানবেন্দ্র মুব াপাধ্যায়।           


