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ভূন্মো

রবীন্দ্রিাকের ন্শক্াপ্রণােীন্ি ন্িে লেমি ন্ছে, শান্তিন্িকেতকি েীভাকব 
পড়াকিা েকতা, কস-ন্বষক� আমাকদর প্রভূত লেৌতূেে আকছ। ন্েন্তু ন্বষ�ন্ি 
ন্িক� আকোিিা লস-তুেিা� েমই েক�কছ, এবং ন্েছু অন্তেোও প্রিন্েত 
আকছ। শান্তিন্িকেতকি গাছতো� ক্াস েকতা—এইিুেুই লেবে লশািা যা� 
এখকিা। রবীন্দ্রিাে ন্িক্ ন্শক্াপ্রণােী ন্িক� স্বতন্ত্রভাকব লবন্শ লেকখিন্ি; 
তকব তাঁর ন্িন্িপকরে এবং ন্শক্ে ও ছারেছারেীকদর স্মৃন্তেো� অ্স্র সূরে 
ছন্ড়ক� আকছ। শান্তিন্িকেতকির ন্শক্াপদ্ধন্ত শুধু রবীন্দ্রিাকের উদ্াবি 
ি�, অি্াি্ ন্শক্েকদর প্রবতজিিাও পদ্ধন্তন্িকে গকড় তুেকত সাোয্ 
েকরন্ছে।

শান্তিন্িকেতকির ন্বদ্াে�ন্ি যতিা সুপন্রন্িত, শ্রীন্িকেতকির 
‘ন্শক্াসরে’ কস-তুেিা� অকিে েম আকোন্িত; অেি এেিা সম� 
রবীন্দ্রিাে শ্রীন্িকেতকির ন্বদ্াে�ন্িকেই লবন্শ গুরুত্ব ন্দকতি। গ্াকমর 
দন্রদ্র ন্শশুকদর েো মকি লরকখ এই ন্বদ্াে�ন্ির প্রন্তষ্া ে�। উকদেশ্ 
ন্ছে প্রান্তষ্ান্িে ন্শক্াদাি ি�; ন্শশুকদর উত্তর-্ীবকি স্ব-ন্িভজির েক� 
উিকত সাোয্ েরা। কযভাকব এই সু্কেন্ির পন্রেল্পিা েরা েক�ন্ছে, 
আ্কের ন্বিাকরও তা এে অিি্ দমৃষ্াতি বকে গণ্ েকত পাকর। ন্বেল্প 
ন্শক্া ন্িক� যাঁরা ভাবিান্িতিা েকরি, ন্শক্াসকরের পন্রেল্পিা� তাঁরা এে 
অন্ভিব প্র�াস লদখকত পাকবি। রবীন্দ্রিাকের ন্শক্াদশজিি ি�, তাঁর 
ন্শক্ান্িতিার দুন্ি প্রক�াগকক্রে ন্িক�ই আমাকদর এই রিিান্ি।

দুঃকখর ন্বষ�, বইন্ি প্রোন্শত েকচ্ছ এমি এেিা সমক� যখি 
শান্তিন্িকেতকির প্রােমৃ ন্তে পন্রকবশকে িষ্ েকর লদও�া েকচ্ছ; দূন্ষত 
েক� উকিকছ সাংস্কমৃ ন্তে পন্রকবশও। ন্শক্াসরে-ও এখি গতািুগন্তে 
এেন্ি ন্বদ্াে� ছাড়া ন্েছু ি�। কয-মোি েমজিপ্র�াসন্ি আ্ িািাভাকব 



ন্বেমৃ ত েক� লগকছ, তার আন্দরূপন্ি লেমি ন্ছে, তার এেিা প্রােন্মে 
ধারণা এই বই লেকে পাও�া যাকব বকে আশা েন্র।

১৯৯৯ সাকে এ-ন্বষক� গকবষণা েরকত ন্গক� ন্বশ্বভারতী রবীন্দ্রভবকি 
ন্েছু দুেজিভ িন্েপরে লদখার সুকযাগ লপক�ন্ছোম। ভবকির লসই সম�োর 
অধ্ক্ স্বপি ম্ুমদার এবং গ্ন্াগান্রে সুন্প্র�া রাক�র োকছ আন্ম এ্ি্ 
েমৃ তজ্ঞ। অধ্াপে ম্ুমদার ন্েছু ছন্ব পুিমুজিদ্রকণর অিুমন্তও ন্দক�ন্ছকেি। 
রিিান্ির ন্েছু অংশ আকগ পরেপন্রেো� প্রোন্শত েক�ন্ছে। কসগুন্েকে 
পন্রমান্্জিত েকর এেন্ি বইক�র আোকর প্রোশ েকরি ‘সূরেধর’ (২০০৮)। 
‘অ্াকেড ইন্িন্সক�ন্িভ্ স্ ’-এর উৎসাকে পন্রমান্্জিত ন্বিতী� সংস্করণ প্রোশ 
েরা সম্ভব েকো। তাঁকদর ধি্বাদ ্ািাই।

সন্ীপ বকন্্াপাধ্া�
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শান্তিন্িকেতি : ব্রহ্মিযজিাশ্রম

ন্শক্ান্বষক� রবীন্দ্রিাকের প্রেম পূণজিাঙ্গ রিিা ‘ন্শক্ার লেরকির’ প্রোন্শত 
ে� ১৮৯২ সাকে, আর এর ি-বছর পর ১৯০১ সাকের ২২ ন্ডকসম্বর শান্তিন্িকেতকি 
গকড় উিে তাঁর ন্বদ্াে� : ব্রহ্মিযজিাশ্রম। ন্শক্া ন্িক� ভাবিান্িতিা এর মাঝখাকি 
িেন্ছেই; ১৮৯৮-৯৯ িাগাদ ন্শোইদকে ন্িক্র সতিািকদর ্কি্ ন্তন্ি এেন্ি 
গমৃেন্বদ্াে�ও স্াপি েকরন্ছকেি; তকব তা লবন্শন্দি স্া�ী ে�ন্ি; কসই অসমূ্ণজি 
ো্-ই লযি আর-এেিু বকড়া আোকর শুরু েকো শান্তিন্িকেতকি। েন্বপুকরের 
সকঙ্গ আরও িার/পাঁি্ি ছারে লযাগ ন্দকেি আশ্রম-ন্বদ্ােক�।

‘ন্শক্ার লেরকির’ রিিার আকগই ন্শক্ান্বষক� রবীন্দ্রিাকের ন্েছু ন্ছন্ন উন্তি 
‘�ুকরাপযারেীর ডা�ান্র’ (১৮৯১) এবং আরও দু-এেন্ি রিিা� পাও�া যা�। তাঁর 
প্রধাি আপন্ত্ত তখি ইংকরন্্-মাধ্ম ন্শক্া ন্িক�। রবীন্দ্রিাে ন্িন্চিত, এই ন্শক্া 
‘েখিই লদকশর সবজিরে ছড়াইকত পান্রকব িা’; ন্তন্ি িাি বঙ্গন্বদ্াে� সারা বাঙো� 
প্রসান্রত লোে। ‘ন্শক্ার লেরকির’ প্রবকধে তাঁর বতিব্ আরও স্পষ্ এবং তীক্ষ্ণ 
েকো। রবীন্দ্রিাকের ন্বিারণা� ন্বষ� এখি ন্শক্ার তত্ত্ব আর প্রণােী দুকিাই। 
প্রিন্েত ন্শক্ার প্রধাি ত্রুন্িগুন্ে রবীন্দ্রিাে ন্িকদজিশ েরকেি এইভাকব : এই 
‘ন্শক্ার সন্েত আিন্ িাই’, এই ন্শক্া ‘্ীবকির সন্েত অসংেগ্ন’; ‘আমরা বাে্ 
েইকত কেকশার এবং কেকশার েইকত লযৌবকি প্রকবশ েন্র েতেগুো েোর 
লবাঝা িান্ি�া’।১ 

এর দু বছর পর (১৮৯৪) ইন্ন্রা লদবীকে ন্েখকছি : ‘লয ন্শক্া� মািুকষর 
মিকে সকিতি েকর লদ�, ন্বশ্বসংসারকে িািাভাকব অিুভব েরবার শন্তি সঞ্ার 
েকর, কসইকিই েকচ্ছ মািুকষর পকক্ খুব এেিা মূে্বাি ন্শক্া।’২ ১৮৯৮ সাকে 
ভারতী পন্রেোর এেন্ি রিিা� ন্তন্ি আবার আকক্প েকর বকেি : ‘ন্বদ্ােক� 
আমরা যাো োভ েন্র, সমাক্ তাোর লোি িিজিা িাই। ......(এই) ন্বদ্া আমাকদর 
প্রাকণর সন্েত, রকতির সন্েত ন্মন্শ্রত ে� িা।’৩

আদশজি ন্শক্াপ্রণােী লেমি েকত পাকর তার এেিা আভাসও রবীন্দ্রিাে 
১৮৯২ সাকের প্রবধেন্িকত ন্দক� লরকখন্ছকেি। তাঁর লসই  অিুেল্প ন্শক্ার প্রধাি 
সূরে েকো : ‘অত্াবশ্ে ন্শক্া’-র সকঙ্গ ‘স্বাধীি পাি’-ও ন্মন্শক� ন্দকত েকব, 
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যাকত ন্শক্ােজিীর ‘গ্েণশন্তি, ধারণাশন্তি, ন্িতিাশন্তি লবশ সেক্ এবং স্বাভান্বে 
ন্ি�কম’ ন্বেন্শত েকত পাকর এবং ভাষান্শক্ার সকঙ্গ ভাবন্শক্ার সমন্বক� ‘সমস্ত 
্ীবকির মকধ্ এেিা যোেজি সামঞ্জস্’ স্ান্পত েকত পাকর। ন্বদ্াে� শুরু েরার 
েক�ে মাস আকগ ন্তন্ি আরও স্পষ্ েকর ্ািাকেি, ‘যাোকত ন্শক্ার সকঙ্গ সকঙ্গ 
ছারেকদর বুন্দ্ধ, শরীর ও িন্রকরের উন্নন্ত ে� লস্ি্ ন্বকশষ লিষ্ান্ন্বত েইব।’ 
তাঁর প্রস্তান্বত ন্বদ্ােক� ‘ব্া�ামিিজিার যকেষ্ আক�া্ি’-ও োেকব বকে ্ািা 
লগে।৪ ন্শক্াভাবিার এইরেম আন্দেল্প মকি লরকখই ন্তন্ি ন্িক্র ন্বদ্াে�ন্িকে 
গকড় তুেকত লিক�ন্ছকেি, আশা েরকত পান্র।

আশ্রম-ন্বদ্ােক�র সূিিা েক�ন্ছে পাঁি্ি ছারে আর ন্তি্ি ন্ি�ন্মত 
ন্শক্েকে ন্িক�। উকবিাধিী ন্দবকস ছারেকদর দীক্াদাি েরা ে�। দীক্াগুরু 
রবীন্দ্রিাে তাকদর প্রািীি কবন্দে আদকশজির েো স্রণ েন্রক� ন্দক� ‘লসই ন্শক্া, 
লসই ব্রত’ গ্েকণর আহ্াি ্ান্িক� বকেি : ‘লতামরা ভক� োতর েকব িা, দুঃকখ 
ন্বিন্েত েকব িা, ক্ন্তকত ন্রি�মাণ েকব িা......সবজিদা ্ গকতর সেে স্াকিই মকি 
এবং বাইকর এে ঈশ্বর আকছি, এইকি ন্িচি� ল্কি, আিন্মকি সেে দুষ্কমজি 
লেকে ন্িবমৃত্ত োেকব।’

এইরেম এেন্ি উপকদশম� ভাষকণর মমজিােজি বােে ছারেকদর পকক্ উপেন্ধি 
েরা সম্ভব ন্েিা, কস-প্রশ্ন আমাকদর লেকেই যা�। ্ীবিস্মৃন্ত-কত তাঁর ন্িক্র 
ন্বদ্াে�-্ীবকির প্রসকঙ্গ রবীন্দ্রিাে ন্েকখন্ছকেি, ইংরান্্ গাকির সুকর ‘েী 
সমস্ত েন্বতা’ আবমৃন্ত্ত েরা েকতা — ‘কসই এেিা অেজিেীি এেকেক� ব্াপাকর 
লযাগ লদও�া আমাকদর পকক্ ন্েছু সুখের ন্ছে িা।’ তাঁর ন্িক্র প্রন্তন্ষ্ত 
ন্বদ্ােক� প্রারন্ম্ভে ভাষণ এবং পকর সোে-সধে্া গা�রেী মন্ত্রসেকযাকগ উপাসিার 
অিুষ্ািও ছারেকদর ‘অেজিেীি’ মকি েকত পাকর ন্েিা, রবীন্দ্রিাে লবাধে� লভকব 
লদকখিন্ি। প্রমেিাে ন্বশীর রিিা� এরেম ইন্ঙ্গত আকছ লয, ছারেরা ভাষণ লশষ 
েও�ার ্ি্ অন্স্র েক� অকপক্া েরত।৫ পকর এেবার ওই অিুষ্াি ন্িক� 
ন্বতেজিও উকিন্ছে। রবীন্দ্রিাে ্বাব ন্দক�ন্ছকেি : তাঁর উকদেশ্ েকো ‘্ীবকির 
গভীর ও মেৎ তাৎপযজি’ ছারেকদর বুন্ঝক� লদও�া।৬

রবীন্দ্রিাে এখাকি ন্িঃসকন্কে তাঁর ন্িক্র আদশজিকে ন্শশুকদর উপর আকরাপ 
েকরকছি। তাঁর মািসকোকে ন্শক্ার লয-আদশজি প্রন্তমাি ন্ছে, কসই অিুসাকরই 
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ন্তন্ি গকড় তুেকত লিক�ন্ছকেি তাঁর ন্বদ্াে�কে। ন্শক্ান্িতিার ইন্তোকস লদখা 
যা�, এরেম েিিা বারবারই েকিকছ। দাশজিন্িেরা তাঁকদর ন্িক্কদর দশজিকির 
আদকেই ন্িমজিাণ েরকত লিক�কছি ন্শক্ার প্রন্তমা। করোক�বে তাঁর ন্শক্াপ্রস্তাকব 
ধমজিন্শক্ার আক�া্ি লরকখন্ছকেি; োরণ ন্তন্ি ন্বশ্বাস েরকতি, এই ন্শক্া 
ন্শশুমকি ‘মো্াগন্তে ঐকে্র’ এেিা ধারণা সঞ্াকর সাোয্ েরকব, এবং তার 
প্রক�া্িও আকছ।৭ রবীন্দ্রিােও ন্বশ্বপ্রেমৃ ন্তর সন্েত সন্মিেকির েো বকেকছি; 
তাঁরও আতিন্রে ন্বশ্বাস ন্ছে, ন্বশ্বন্ি�কম লোকিা ত্রুন্ি লিই; ন্বশ্বশন্তি লসই 
‘ত্রুন্িন্বেীি ন্বশ্বন্ি�কমরই’ (এেন্ি) রূপ।৮ প্রেমৃ ন্তর সকঙ্গ ঐে্, ্গকতর সবজিরে 
ঈশ্বকরর উপন্স্ন্তর লিতিা তাঁর দশজিকির আন্দসূরে। আশ্রমন্বদ্ােক�র আদকশজি 
তাঁর লসই ্ীবিদশজিকিরই প্রন্তিেি লদখকত পাই আমরা।

প্রািীি তকপাবি-্ীবকির আদকশজিই রবীন্দ্রিাে গকড় তুেকত লিক�ন্ছকেি 
তাঁর ন্বদ্াে�কে। রুকশা লযমি প্রেমৃ ন্তর ্ীবিকেই আদশজি মকি েরকতি, 
রবীন্দ্রিাকেরও ধারণা ন্ছে আরণ্ে ্ীবি মািুষকে এে আচিযজি ‘কপ্রন্ত’ 
ন্দক�ন্ছে, ‘ন্বশ্বব্াপী ন্বরাি ্ ীবকির সকঙ্গ’ এে ‘অবান্রত লযাগ’-স্াপকির সুকযাগ 
েকর ন্দক�ন্ছে। ন্তন্ি ন্বশ্বাস েরকতি, ‘আমাকদর যোেজি ন্শক্া তকপাবকি, 
প্রেমৃ ন্তর সকঙ্গ ন্মন্েত েক�, তপস্ার বিারা পন্বরে েক�।’৯

রবীন্দ্রিাকের আর-এেন্ি েক্্ ন্ছে ন্শক্ার ন্ভতর ন্দক� স্বকদকশর সভ্তা-
সংস্কমৃ ন্ত সম্কেজি এেিা সত্োর লবাধ ্ান্গক� লতাো। আশ্রকমর উকবিাধিী 
ভাষকণ তাঁর প্রেম বাে্ন্িই ন্ছে এই : ‘অকিেোে পূকবজি আমাকদর এই লদশ 
এই ভারতবষজি সেে ন্বষক� যোেজি বকড়া ন্ছে — তখি এখািোর লোকেরা বীর 
ন্ছকেি।’ ন্েনু্র লশ্রষ্ত্ববাদন্িতিার প্রভাব এই সমক� রবীন্দ্রিাকের ওপর লবশ 
প্রবেই ন্ছে; ন্বদ্াে� স্াপকির পকরর বছকর লেখা ‘ভারতবকষজির ইন্তোস’ 
প্রবকধে তার পন্রি� পাও�া যা�। ন্তন্ি তখি বণজিাশ্রমধকমজির প্রন্ত যকেষ্ শ্রদ্ধােু 
ন্ছকেি। ধমজিকে মকি েরকতি, মািবসভ্তার আদশজি এবং ন্বশ্বাস েরকতি, 
‘ভারতবষজিী� প্রণােীই’ কশ্রষ্; োরণ ভারতবষজি ‘ধকমজির মকধ্ মািন্সে ন্বকচ্ছদ 
েন্িকত বাধা ন্দ�াকছ।’ তকপাবকির আদশজি লয এেিা ‘পুরাণেো’, তা রবীন্দ্রিােও 
্ািকতি; তবু ওই পুরাণেোকে অবেম্বি েকরই ন্তন্ি স্বকদকশর এেন্ি আদশজি 
মূন্তজি রিিা েরকত লিক�ন্ছকেি। কসই সম�োর ন্েনু্ ্ াতী�তাবাকদর লয-মতাদশজি, 
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রবীন্দ্রিাকের ন্িতিাকোে তখকিা তার লভতকরই ন্িমন্জিত েক� আকছ। কসই 
‘লঝাঁকে ন্তন্ি ভারতবকষজির সমস্তই আচিযজি ও রমণী� েন্র�া লদন্খকত োন্গকেি।’১০

ক্রকম রবীন্দ্রিাকের ন্িতিার ন্ববতজিি েকিকছ। ন্বকশষত স্বকদশী আকন্ােকির 
পর ন্েনু্বাদী ভাবিার সংক্রাম লেকে ন্তন্ি ন্িক্কে মুতি েকর ন্িকত লপকরকছি, 
আমরা ্ান্ি। ১৯০৪ সাকে ‘স্বকদশী সমা্’ বতিমৃ তার সম� লেকেই তাঁর ন্িতিা� 
এেিা গিিমূেে স্বকদশী ভাবিার পন্রি� পাও�া যাকচ্ছ, ন্তন্ি আত্মশন্তি এবং 
স্ব-উকদ্াকগর েো বেকছি; ন্েন্তু তকপাবি-্ীবকির প্রন্ত তাঁর দুবজিেতা তারপরও 
রক� লগকছ, কদখকত পাই। ১৯১২ সাকে ্গদািন্ রা�কে ন্েকখকছি, ‘কছকেকদর 
মি যাকত মুতি ্ গকতর মকধ্ ্ ন্মগ্েণ েকর, .....এইকি আন্ম এোতিমকি োমিা 
েন্র।’১১ রবীন্দ্রিাকের তকপাবি-ভাবিাকে তাই লেবেমারে ন্েনু্ পুিরুত্ািবাদী 
ন্িতিার এেন্ি প্রতীে ন্েসাকব ন্বিার েরা লবাধে� ন্িে েকব িা। ওই ভাবিার 
ন্পছকি তাঁর ন্ি্স্ব প্রেমৃ ন্তন্িতিা আর লসৌন্যজিকিতিার প্রভাবও খুব বকড়া েক� 
লদখা ন্দক�ন্ছে। রবীন্দ্রিাে ন্বশ্বাস েরকতি, আদশজি ন্বদ্াে� েকব ‘ন্ি্জিকি মুতি 
আোশ ও উদার প্রাতিকর, গাছপাোর মকধ্’, ন্শক্ার েক্্ েকব : ‘ন্বশ্বব্রহ্মাকডের 
সকঙ্গ ন্িকত্তর লযাগ’; কেবে ইন্ন্দ্রক�র বা জ্ঞাকির ন্শক্া ি�, ‘কবাকধর ন্শক্া’।১২

এেন্ি তকপাবকিাপম পন্রকবশ তারঁ ন্বদ্াে� ছারেকদর সন্ত্ই ন্দকত লপকরন্ছে। 
আশ্রম-ন্বদ্ােক�র লগাড়ার ন্দকে ন্েছুন্দকির ্কি্ ‘শকখর মাস্ান্র’ েরকত 
একসন্ছকেি সুকরন্দ্রিাে কমরে। তারঁ লেখা� আশ্রকমর বণজিিা পাই এরেম : ‘লখাোর 
িাকে আর মান্ির লদও�াকে কতন্র লছাি লছাি েকরর োইিবন্ী এে েম্বা েুন্ির। 
.....সামকি ধূধূ েরকছ োঁেরভরা লখাো মাি।’১৩ প্রমেিাে ন্বশীর লেখা� পন্ড় : 
‘গাকছর তো� ক্াস বন্সত। কেে ্ামগাছতো� ক্াস েইকতি। কেে 
বিগাছতো�, কেে আমবাগাকির মকধ্। কতক্শবাবু ক্াস বন্সত িূতি বান্ড়র 
োকছ এেিা লগােেিাঁপা গাকছর তকে।’১৪ সুন্র এেন্ি ছকন্ বাঁধা ন্ছে আশ্রকমর 
্ীবি; তকব প্রমেিাকের ন্ববরণ পড়কে লবাঝা যা�, ন্দিসূন্িন্ি ন্ছে ‘ন্ি�কমর 
বিারা একেবাকর িাসা, ভন্তজি — লোোও লযি ন্িশ্বাস লিন্েবার সম� িাই।’১৫
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আিন্ আর অবসর 
রবীন্দ্রিাকের ন্শক্ান্িতিা� দুন্ি শব্দ বারবার একসকছ : আিন্ আর অবসর 

বা মুন্তি। আিন্ আশ্রম্ীবকি ন্ছে, সবজিোক্ ব্াপ্ত েক�ই ন্ছে; মুতি প্রাতিকর 
অবাকধ েুকর লবড়াকিার স্বাধীিতাও ছারেরা লপত; তকব এেিা েকিার ন্ি�কমর 
অিুশাসিও আবার আশ্রম্ীবিকে লবশ ন্েছুিা লবঁকধ লরকখন্ছে। উপাসিার 
সম� গা�রেী মন্ত্র উচ্ারকণ সেকেরই অন্ধোর ন্ছে; ন্েন্তু প্রােজিিাোেীি লপাশাকে 
ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ বণজিকভদ ব্া� রাখা েকতা। আোকরর সম� ব্রাহ্মণ ছারেরা বসত 
স্বতন্ত্রভাকব।১৬ কবষম্পীন্ড়ত লয-শাসিব্বস্া, পন্রকবশকে লসখাকি যোেজি উদার 
বো িকে িা।

ছারেকদর প্রন্তন্দকির ্ীবিও ন্ছে েকিার ন্ি�মশান্সত। তারা সোকে েুম 
লেকে উকি ের পন্রষ্কার েকর, প্রাতঃেমৃ ত্ লসকর, শুদ্ধ বস্ত্র পকর প্রােজিিার ্ি্ 
সমকবত েকতা। প্রােজিিার পর প্রাতরাশ। তারপর ন্েছুক্ণ বাগাকি ো্ েরার 
পর ক্াস শুরু েকতা। ক্াকস পড়াকশািার লশকষ লখো বা গাি। মধ্াহ্নকভাক্র 
পর আবার পড়াকশািা। ন্বকেকে লখোধুকো। সধে্া� আবার উপাসিা। তারপর 
গাি-গল্প। ‘গুরুকদকবর’ সান্ন্নধ্ ছারেরা ন্বকশষ েকর লপত এইসম�।১৬ে

লবশ লবাঝা যা�, আিন্ বা অবসকরর ্ি্ সম� ন্িন্দজিষ্ েকর রাখা েক�কছ 
সকিতিভাকব। ন্েন্তু সমস্ত প্রণােীন্িকে ন্ি�ন্ত্রণ েরকছ এেন্ি শমৃঙ্খোিীন্ত। 
প্রমেিাে ন্বশী মতিব্ েকরকছি, ‘প্রেম আমকে ন্ডন্সন্লিকির ন্েছু লযি েড়ােন্ড় 
ন্ছে।’১৭ এেবার আোকশ লমে লদকখ সুধাোতি রা�কিৌধুরী ক্াস ছুন্ি ন্দক� লদি; 
তারপরই ্গদািন্ রা�কে আসকত লদকখ ন্তন্ি ভ� লপক� ভাকবি, ্গদািন্ 
ে�কতা অসন্তুষ্ েকবি। ্গদািন্ ন্েন্তু ছুন্ি অিুকমাদি েকরন্ছকেি। তবু স্বন্স্ত 
িা লপক� সুধাোতি েিিান্ি রবীন্দ্রিােকে ন্েকখ ্ান্িক� তাঁর অিুমন্ত প্রােজিিা 
েকরি। রবীন্দ্রিাে তাঁর অন্ভমত ন্দক�ন্ছকেি এরেম : ‘আর সেে শন্তির লিক� 
খুন্শ েক� ওিবার শন্তিিা ওকদর লযি পুকরাপুন্র িুকি উিকত পা�।’১৮

রবীন্দ্রিাে তাঁর এই আোঙ্কার েো বারবার িািাভাকব প্রোশ েকরকছি। 
তাঁর প্রন্তন্ষ্ত ন্বদ্ােক� এইিুেু স্বাধীিতা লয োেকব, তা এেরেম স্বতঃপ্রমান্ণত 
বো যা�; তবু এেন্দি ন্িধজিান্রত সমক�র আকগ ক্াস ছুন্ি ন্দক� এে্ি ন্শক্ে 
এতিাই উন্বিগ্ন লবাধ েকরকছি; এ-কেকে লবাঝা যা�, শান্তিন্িকেতকি ন্ি�কমর 
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শাসি ন্েছু েকিারই ন্ছে। ন্ি�মভাঙার প্রবণতা ছারে এবং ন্শক্ে উভক�র 
মকধ্ই লদখা লযত।

প্রেম েুন্ড় বছকর আশ্রম-ন্বদ্ােক� লোকিা মুসেমাি ছারে ন্ছে িা। 
গা�রেীমন্ত্রসেকযাকগ উপাসিার রীন্ত তাই এেরেম মান্িক� ন্গক�ন্ছে। 
্ীবিযাপিপ্রণােীকত ন্েনু্ভাব োেকেও আশ্রকম লোকিা এেন্ি ন্বকশষ ধকমজির 
পন্রেীতজিি েরা েকতা িা। ১৯০৯ সাকে ন্ক্ন্তকমােি লসিকে রবীন্দ্রিাে স্পষ্ 
বকে লদি, ছারেকদর লযি লোকিা এেন্ি ন্বকশষ ধমজিমকত – ‘সাম্প্রদান্�ে পন্া�’ 
িােিা েরা িা ে�। ন্েন্তু অব্রাহ্মণ ন্শক্েকে ছারেরা প্রণাম েরকব ন্েিা, তাই 
ন্িক� ন্বতেজি লদখা ন্দকে রবীন্দ্রিােকে এেরেম আকপাস েরকত েক�ন্ছে। 
লসকক্করে তাঁর ন্িকদজিশ ন্ছে : ‘যাো ন্েনু্সমা্ ন্বকরাধী তাোকে এ ন্বদ্ােক� স্াি 
লদও�া িন্েকব িা।’১৯

পাঁি্ি ছারে ন্িক� ন্বদ্াে� শুরু েক�ন্ছে। ন্তিবছর পর ছারেসংখ্া দাঁড়া� 
২১ মারে। সুসংেত এেিা ব্বস্া গকড় তুেকত লবশ েক�েবছর সম� লেকগন্ছে। 
১৯০২ সাকের লশষ ন্দকের এেন্ি ন্িন্িকত রবীন্দ্রিাে উকবিগ প্রোশ েকরকছি, 
োরণ গন্ণকতর ক্াস ন্িেমকতা েকচ্ছ িা। এর েক�েমাস পকরই শমীন্দ্রিাে 
ন্পতাকে ্ািাকচ্ছি, ইংকরন্্-বাঙো-ভূকগাে-ইন্তোস ন্েছুই পড়া েকচ্ছ িা; 
ন্শশুকশ্রণীর ‘পড়াকশািা এে রেম বধে েক�ই আকছ।’২০

িািা োরকণই ছারেকদর পড়াকশািা� ব্াোত েকিন্ছে। অেজিাভাব লতা ন্ছেই, 
তার সকঙ্গ ন্ছে ন্শক্ে-সমস্া। পান্রবান্রে োরকণ রবীন্দ্রিােকে মাকঝমাকঝই 
লবােপুর লছকড় অি্রে লযকত েকতা। ন্বদ্াে� স্াপকির এেবছকরর মকধ্ই 
ন্িদারুণ ট্র¨াক্ন্ড লিকম আকস তাঁর ্ীবকি। েন্বপত্ী মমৃণান্েিী লদবীর মমৃতু্ ে� 
২৯ িকভম্বর, ১৯০২। আর তার এে বছকরর মকধ্ ১৪ লসকটেম্বর, ১৯০৩ — 
রবীন্দ্রিাে োরাকেি ন্বিতী� েি্া লরণুোকে।

িািা োরকণ ন্তন্ি ন্িক্ যকেষ্ সম� ন্দকত পারকছি িা, এিা বুকঝ ১৯০২ 
সাকেই ন্তন্ি ন্শক্েকদর ন্িক� অধ্ক্সভা গিি েকর ন্দক�ন্ছকেি। ন্েন্তু 
এরপরও ন্শক্ে-সমস্া লেকেই যা�। এে্ি েকর ন্শক্ে োক্ লযাগ লদি 
এবং ন্েছুন্দি পকর লছকড় িকে যাি—এই সমস্া প্রেম লেকেই ন্ছে। আশ্রকমর 
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সূিিাপকবজি পরামশজি ন্দক� সাোয্ েরকতি ব্রহ্মবাধেব উপাধ্া�, ন্শক্েকদর মকধ্ 
ন্ছকেি তাঁর অিুগামী লরবািাঁদ (অন্ণমািন্)। মারে সাত মাস পকরই প্রেকম 
লরবািাঁদ এবং পকর ব্রহ্মবাধেবও ন্বদ্াে� ত্াগ েকরি। করবািাঁদ ছারেকদর মকধ্ 
খ্ীস্ধমজি প্রিার েরকছি, এমি গুঞ্জি উকিন্ছে। তাঁর এবং ব্রহ্মবাধেকবর েকিার 
ন্শক্াপ্রণােীও রবীন্দ্রিাকের পছন্ ে�ন্ি বকে ্ ািা যা�।২১ ১৯০২ সাকেই প্রধাি 
ন্শক্ে ন্েসাকব লযাগ ন্দক�ন্ছকেি মকিারঞ্জি বকন্্াপাধ্া�। ন্েন্তু েক�েমাকসর 
মকধ্ই ন্তন্ি ন্বদ্াে� লছকড় িকে যাি। অধ্াপিার পদ লেকে সন্রক� লদও�া ে� 
েুঞ্জোে লোষকে। তকব েক�ে্ি িতুি ন্শক্েও ততন্দকি একস লগকছি: 
্গদািন্ রা�, অন্বিাশিন্দ্র বসু, েন্রিরণ বকন্্াপাধ্া�, সতীশিন্দ্র রা�। ন্েছু 
পকর লযাগ লদকবি অন্্তেুমার িক্রবতজিী, কমান্েতিন্দ্র লসি, ন্বধুকশখর শাস্ত্রী। 
ন্ক্ন্তকমােি লসি একসন্ছকেি ১৯০৮ সাকে।

ন্শক্েকদর পারস্পন্রে সম্েজি খুব স্বাস্্ের ন্ছে, বো যা� িা। ১৯১১ 
সাকের বান্ষজিে সভা� অন্্তেুমার িক্রবতজিী বি্েজিেীি ভাষা� বকেন্ছকেি, 
‘তখিোর আবোও�া লয খুব ন্িমজিে উদার ন্ছে, এমি লতা মকি ে� িা।’২২ 
রবীন্দ্রিাকের ন্বকশষ ন্প্র�, অোেপ্র�াত ন্শক্ে সতীশিন্দ্র রা�ও লশকষর ন্দকে 
ন্েছুিা ন্িঃসঙ্গ লবাধ েরকতি। রবীন্দ্রিাকের পন্রিােি-ব্বস্া� ‘অি্া� ও 
দুবজিেতা’ আকছ, এমি অন্ভকযাগও উকিন্ছে। অি্ন্দকে রবীন্দ্রিােও লোকিা-
লোকিা ন্শক্কের পড়াকিার ধরি বা ছারেকদর প্রন্ত আিরণ পছন্ েকরিন্ি। 
এেসমক� তাঁর এমিও মকি ে� লয, ন্বদ্ােক� ‘েতেগুন্ে ্ঞ্জাে’ ্কমকছ।২৩

এইসব িািা োরকণ প্রেম েক�ে বছর ন্বদ্ােক� এেিা সুন্স্ত পন্রকবশ 
বা সুগন্িত ন্শক্াপদ্ধন্ত গকড় উিকত পাকরন্ি। মুতিন্শক্ার এেিা দাশজিন্িে প্রত্� 
ন্িক� রবীন্দ্রিাে ন্বদ্াে� শুরু েকরন্ছকেি। ন্েন্তু ন্িে েীভাকব পড়াকিা েকব, 
োকত-েেকম োক্র পদ্ধন্তন্ি লেমি েকব, কস-ন্বষক� লোকিা সুস্পষ্ িীন্ত 
প্রেমন্দকে অতিত ন্ছে িা। ন্শক্েরা প্রকত্কে তাঁকদর ন্ি্স্ব ন্বশ্বাস এবং ধারণা 
অিুযা�ী পড়াকতি। িকে এে-এে ্কির ক্াস এে-এেরেম েকতা।

‘আশ্রকমর রূপ ও ন্বোশ’-এ রবীন্দ্রিাে সতীশিকন্দ্রর ন্শক্ণপদ্ধন্তর 
উচ্ছ্বন্সত প্রশংসা েকরন্ছকেি। সতীশিকন্দ্রর প্রত্ক্ ছারে রেীন্দ্রিাে-ও ন্েকখকছি, 
তাঁর ‘পড়াবার এমি ধরি ন্ছে, েন্িি সান্েত্ পড়ন্ছ বকেই মকি েকতা িা।’২৪ 
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ন্েন্তু ন্শক্া সম্কেজি সতীশিকন্দ্রর ধারণা অকিেিাই ভাববাদী ন্ছে বকে মকি 
ে�। তাঁর ন্িক্র লেখাকতই আকছ, ছারেকদর মকি যাকত এোগ্তা আকস, তার 
্ি্ ন্তন্ি তাকদর গা�রেীমন্ত্র এবং গুরুকদব রবীন্দ্রিাকের েো ন্িতিা েরার 
পরামশজি ন্দকতি।২৫ তাঁর ওইসব উপকদকশর তাৎপযজি ন্শশুকদর লবাধগম্ েও�ার 
েো ি�।

সুপন্ডেত লমান্েতিন্দ্র লসিও ‘পুঁন্ের ন্শক্ার’ ওপর খুব লবন্শ গুরুত্ব ন্দকতি। 
ন্শক্া সম্কেজি তাঁর ধারণান্ি ন্ছে এেিু লবন্শরেম উচ্মাকগজির।২৬ ছারেকদর 
বাস্তব অবস্া এবং ব�কসাপকযাগী লবাধক্মতার েো ন্তন্ি মকি রাখকতি িা। 
আর-এে্ি ন্শক্ে প্রাতঃোকে ছারেকদর ‘লোকেশ কিতি্ মা�ান্ধকদব’ মন্ত্র 
উচ্ারণ েরকত লশখাকতি। পন্রণত ব�কস সুধীরঞ্জি দাস ন্েকখকছি, কসই 
উপাসিামকন্ত্রর তাৎপযজি উপেন্ধি েরার মকতা ক্মতা তখি তাকদর ন্ছে িা, 
োোর েোও ি�।২৭

সব ন্শক্কের পড়াকিার ধরিই লয আেজিষণী� ন্ছে, এমিও ি�। শরৎ 
রাক�র গন্ণকতর ক্াস অকিে ছাকরের োকছই ভীন্ত্িে ন্ছে। পান্ণন্ির ব্ােরণ-
পািও লবশ পীড়াদা�ে েক� উিত, স্রণ েরকত পাকরি প্রমেিাে ন্বশী।২৮ 
িকগন্দ্রিাে রা� িাকম ্নিে ন্শক্ে ন্ছকেি অত্তি রাশভারী। ন্তন্ি ছারেকদর 
গাকছ-িড়া ইত্ান্দ পছন্ েরকতি িা। েুঞ্জোে লোকষরও ‘ভাকবর ন্দকে লবন্শ 
লঝাঁে িা ন্দ�া োক্র ন্দকে েড়াক্কন্ড় েরার’ প্রবণতা ন্ছে।২৯

ন্শক্াপ্রণােী ন্িক� রবীন্দ্রিাে এইসম� ন্বকশষ ন্েছু লেকখিন্ি। তকব ন্তন্ি 
ক্াস ন্িকতি। ন্শক্ােজিীকদর স্মৃন্তিারকণ ন্শক্ে রবীন্দ্রিাে বা ‘গুরুকদকবর’ প্রসঙ্গ 
বারবারই একসকছ। প্রমেিাে ন্বশী ন্েকখকছি, ন্শশু লশ্রণীকতই রবীন্দ্রিাে লশেী-
েীট্ কসর েন্বতা পড়াকতি এবং ‘প্রশ্ন েন্র�া েন্র�া বােেকদর মুখ ন্দ�া ন্িে 
শব্দন্ি বান্ের েন্র�া েইকতি।’ পপুোর সাক�কসের বই লেকে তাঁর ন্বজ্ঞাি 
পড়াকিার েোও প্রমেিাে উকলেখ েকরকছি।৩০

সুধাোতি রা�কিৌধুরীর লেখা লেকে ্ািকত পান্র, রবীন্দ্রিাে ‘েন্ড় ধরা 
সমক�’ ক্াকস আসকতি এবং পড়াকিার সম� োউকে অি্মিস্ক েকত ন্দকতি 
িা।৩১ ন্বকিাদন্বোরী মুকখাপাধ্া� ‘ন্িরেের’ গ্কন্ (পমৃ়  ৪৩) উকলেখ েকরকছি, 
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রবীন্দ্রিাে ন্িক্র োকত ছারেকদর খাতা সংকশাধি েকর ন্দকতি। অন্মতা লসি 
স্রণ েরকত পাকরি, রবীন্দ্রিাে ইংকরন্্ েন্বতা এবং উকপন্দ্রন্েকশার 
রা�কিৌধুরীর ‘লছকেকদর মোভারত’ কেকে পড়াকতি।৩২ উকপন্দ্রন্েকশাকরর ওই 
বইন্ি এবং রবীন্দ্রিাকের ‘ন্শশু’ তখি পাি্ ন্ছে। অন্মতা লসি বকেকছি বান্েো 
ন্বদ্ােক�র েো। বান্েো-ন্বভাগ শুরু েক�ন্ছে ১৯০৮ সাকে; ন্েন্তু দু-বছর বাকদ 
্নিে ছাকরের আত্মেত্ার পর ন্বদ্াে�ন্ি সামন্�েভাকব বধে েকর লদও�া ে�।* 
বান্েো ন্বদ্াে�ন্ি রবীন্দ্রিাকের লবশ দুন্চিতিার োরণ েক�ন্ছে। আশ্রকমর 
শান্তিশমৃঙ্খো রক্া আর ন্শক্েকদর পারস্পন্রে মিাতির-সমস্ার মীমাংসা 
েরকতই ন্তন্ি প্রেম েক�ে বছর ব্স্ত ন্ছকেি। তাই লবাধে� ন্শক্াপ্রণােী ন্িক� 
লোকিা উদেীপে রিিা তাঁর োছ লেকে এই পকবজি পাও�া যা�ন্ি। তকব লে 
লেমি পড়াকচ্ছি, কস-ন্বষক� তাঁর স্াগ দমৃন্ষ্ ন্ছে। ন্শক্েকদর সকঙ্গ মতাোপও 
িেত।  

ন্বজ্ঞািন্শক্া
প্রেমন্দকের ন্শক্েকদর মকধ্ ্গদািন্ রাক�র পদ্ধন্তকতই এেিা 

লমৌন্েেত্ব ন্ছে। এছাড়া অন্বিাশ বসুও লরোক�কবকের পদ্ধন্তর সকঙ্গ পন্রন্িত 
ন্ছকেি। তকব ন্তন্ি খুব লবন্শন্দি ো্ েকরিন্ি।

্গদািন্ রা� প্রেম ্ীবকি ো্ েরকতি ন্শোইদকের ্ন্মদান্র 
োছান্রকত। তারও আকগ অল্প ন্েছুোে ন্শক্েতাও েকরন্ছকেি ন্তন্ি ন্বজ্ঞাি-
লেখে ন্েসাকবও সুপন্রন্িত ন্ছকেি। তাঁর ‘গল্পচ্ছকে সরস েকর’ ন্বজ্ঞাকির েো 
বোর ক্মতা রবীন্দ্রিােকে মুগ্ধ েকরন্ছে। তাই ন্তন্ি তাঁকে োছান্র লেকে 
সন্রক� লবােপুকরর ন্বদ্ােক� ন্িক� আকসি। এেইভাকব েন্রিরণ বকন্্াপাধ্াক�র 
পান্ডেকত্র পন্রি� লপক� তাঁকেও ন্তন্ি পন্তসর লেকে একি ন্বদ্ােক� ন্িক�াগ 
েকরি।

এখিোর পন্রভাষা� যাকে ‘িি-িরমাে’ ন্শক্াপদ্ধন্ত বো ে�, 
শান্তিন্িকেতকি তার প্রবতজিি েকরি ্ গদািন্ রা�। ছারেছারেীকদর ন্তন্ি গ্েিক্রে 
লিিাকতি লখাো মাকি, দূরবীক্ণ যকন্ত্রর সাোকয্। আশ্রকমর এেন্ি ে্াবকরিন্র 
ন্ছে। দূরবীক্ণ যন্ত্রন্ি উপোর ন্দক�ন্ছকেি ন্রেপুরার মোরা্া। ্গদািকন্র 

* বান্েো ন্বদ্াে�ন্ি আবার শুরু ে� ন্বশ্বভারতী প্রন্তষ্ার পর, ১৯২২ সাকে। ছারেছারেীরা এেসকঙ্গই পড়াকশািা 
েরত।
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শারীরন্শক্ার ক্াকস োেত এেন্ি েঙ্াে। আমাকদর মকি পকড় যা�, রবীন্দ্রিােও 
কশশকব অন্স্ন্বদ্ার পাি ন্িক�ন্ছকেি িরেঙ্াে-সেকযাকগ, ে্াম্ কবে লমন্ডে্াে 
েকেক্র এে ছাকরের োকছ। 

্ীবিস্মৃন্ত-কত পন্ড়, রবীন্দ্রিােকে ন্বজ্ঞাি লশখাকতি সীতািাে দত্ত। তাঁর 
‘যন্ত্র-তন্ত্র সেকযাকগ’ ন্বজ্ঞািন্শক্ণ বােে রন্বর োকছ ‘ন্বকশষ ঔৎসুে্্িে’ 
ন্ছে। োকত-েেকম ন্বজ্ঞািন্শক্ার সুকযাগ ব্রহ্মন্বদ্ােক�র ছারেরাও লপক�ন্ছে 
্গদািন্ রাক�র োছ লেকে। ্গদািন্ রাক�র ন্শক্াপদ্ধন্তর এেন্ি সুন্র 
ন্ববরণ পাও�া যা� সুধীরঞ্জি দাকসর স্মৃন্তেো�।৩৩ লমে-বমৃন্ষ্ লেমি েকর 
ে�?—ন্শক্ে লবাঝাকচ্ছি লেেিার ন্দক� ি�, োকত-েেকম পরীক্া েকর লদন্খক�। 
প্রেকম এেন্ি পাকরে ্ে ন্িক� তাপ ন্দক� বাষ্প েরা েকো। কসই বাষ্প 
আর-এেন্ি পাকরে ধকর রাখা েকো। তারপর িান্া ্ে লেকে লসই বাষ্পকে 
আবার ্কের অবস্া� ন্িন্রক� ন্িক� আসা েকো। সূকযজির সাদা আকো আসকে 
সাতন্ি রকঙর সমাকবশ। কসিা লবাঝাকিা েকো এেিা সাতরঙা িাো খুব ল্াকর 
েুন্রক�। কদখা লগে েুরতি িােন্তকত লোকিা রঙ আোদা েকর ধরা পড়কছ িা। 
িােন্তন্িকত সাতিা রঙ োেকেও লসিা তখি সাদা-ই লদখাকচ্ছ।

আ্কের ন্দকি এই পরীক্াগুকো ে�কতা খুবই সাধারণ মকি েকত পাকর। 
ন্েন্তু এেকশা বছর আকগ এইভাকব ন্বজ্ঞাি পড়াকিার েো অকিকে েল্পিাই 
েরকত পারকতি িা। ঔপন্িকবন্শে ন্শক্াক্রকম ন্বজ্ঞাকির গুরুত্ব েমই ন্ছে। 
ন্বদ্াে�স্তকর পরীক্ার সাোকয্ ন্বজ্ঞািন্শক্ার েো ভাবাই লযত িা। কসইরেম 
এেন্ি সমক� ন্বজ্ঞািন্শক্ার এে ন্দগতিন্রে পদ্ধন্ত প্রবতজিি েকরন্ছকেি 
্গদািন্। ন্বজ্ঞাকির িািা তত্ত্ব এবং আন্বষ্কাকরর োন্েন্ি ন্তন্ি সে্-সরে 
েকর ছারেকদর লশািাকতি, কছাকিা-কছাকিা প্রবধেও ন্েখকতি। ১৯ লম, ১৯১০ 
বাঙোর আোকশ ে্ান্ের ধূমকেতু লদখা ন্গক�ন্ছে। শান্তিন্িকেতকির ছারেরা লসই 
অসামাি্ দমৃশ্ন্ি প্রত্ক্ েকরন্ছে দূরবীক্কণ লিাখ লরকখ।৩৪ পকর েিিান্ি ন্িক� 
এেন্ি প্রবধেও ন্েকখন্ছকেি ্গদািন্ রা�। ১৯১১ সাকে প্রোন্শত তাঁর ‘প্রেমৃ ন্ত 
পন্রি�’ রিিাসংেেিন্ি ন্তন্ি উৎসগজি েকরন্ছকেি ব্রহ্মন্বদ্ােক�র ছারেমডেেীর 
উকদেকশ।

শান্তিন্িকেতকির এেন্ি ন্বন্শষ্ ন্শক্াপদ্ধন্ত গকড় লতাোর ন্পছকি ্গদািন্ 
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রাক�র ভূন্মোই ন্ছে প্রধাি। পকর এই ধারাকে আরও সমমৃদ্ধ েকর লতাকেি 
লিপােিন্দ্র রা�, প্রভাতেুমার মুকখাপাধ্া�, োেীকমােি লোষ এবং উইন্ে�ম 
স্্ািন্ে ন্প�রসি। কিপােিন্দ্র এবং প্রভাতেুমার ন্বদ্ােক� লযাগ লদি ১৯০৯-১০ 
সাকে। ন্বকদশ লেকে ন্েন্ারগাকিজিি পদ্ধন্তর প্রন্শক্ণ ন্িক� োেীকমােি লোষ 
ন্িকর আকসি সম্ভবত ১৯১৪ সাকে। আর ওই বছকরই ন্স এি অ্ান্ড্রুক্র সকঙ্গ 
ন্বদ্ােক� লযাগ লদি ন্প�রসিও। এঁকদর সেকের সন্মিন্েত প্র�াকস এবং 
প্রকত্কের স্বেী� ন্িতিার সমন্বক� ক্রকম গকড় ওকি শান্তিন্িকেতকির এেন্ি ন্ি্স্ব 
ন্শক্াপ্রণােী।

ন্শক্াপদ্ধন্ত : অি্াি্ ন্দে
১৯০৯-১০ সাে লেকেই শান্তিন্িকেতি এেিা সুগন্িত রূপ লপে এবং 

ন্বদ্াে�্ীবকি এেিা িতুি অধ্াক�র সূিিা েকো বো যা�। স্বকদশী আকন্ােকির 
অন্ভজ্ঞতা রবীন্দ্রিাকের ন্িতিা্গকতও এেিা ন্বরাি পন্রবতজিি একি ন্দক�ন্ছে। 
বাস্তব অন্ভজ্ঞতা লেকেও ন্তন্ি লদকখন্ছকেি, কয-আদশজি ন্িক� ন্বদ্াে� শুরু 
েকরন্ছকেি, িািা োরকণ তা ধকর রাখা যাকচ্ছ িা। প্রেকম ভাবা েক�ন্ছে, 
ছারেকদর োছ লেকে লোকিা লবতি লিও�া েকব িা। ন্েন্তু ন্েছুন্দি পকরই 
অিুভব েরা লগে, ‘ছারেকদর তাপসেুমার সা্াকিা যা� ন্েন্তু ন্শক্কেরা লতা 
আর তপস্বী িি।’ অতএব লবতি ধাযজি েকো, মাকস পকিকরা িাো।৩৫ আশ্রমকে 
স্বকদশী আকন্ােকির প্রভাব লেকে মুতি লরকখ এেিা বিীকপর মকতা গকড় তুেকত 
লিক�ন্ছকেি রবীন্দ্রিাে। ন্েন্তু লদখা লগে, ন্শক্েরা অকিকেই এই সমা্-ন্বন্চ্ছন্ন 
ন্বদ্ােক�র তত্ত্ব লমকি ন্িকত পারকছি িা।৩৬ রবীন্দ্রিাকের ভাবিার সকঙ্গ 
ন্শক্েকদর এই ন্বকরাধ আরও স্পষ্ আোকর লদখা ন্দক�ন্ছে পকর, ১৯২১ সাকের 
অসেকযাগ আকন্ােকির সম�। স্বকদশী আকন্ােকির অিুভাব আশ্রম-ন্বদ্ােক� 
সঞ্ান্রত েকত লদিন্ি রবীন্দ্রিাে; তকব োেীকমােি-কিপােিন্দ্র এবং েীরাোে 
লসকির মকতা স্বকদশীেমজিীকে ন্তন্ি ল্কিশুকিই ন্বদ্ােক� স্াি ন্দক�ন্ছকেি; 
লগাক�ন্া পুন্েকশর ি্র লয এইসম� শান্তিন্িকেতকির ওপর ন্ছে, তা-ও আমরা 
্ান্ি। আকন্ােকির লসই আকোন্ড়ত পকবজি লবশ ন্েছু ছারে ন্বদ্াে� লছকড় িকে 
যা�; রবীন্দ্রিােও (১৯০৭-৮) মাকঝ মাকঝ ন্শোইদকে ন্গক� বসবাস েরকত 
োকেি। ইন্তমকধ্ ১৯০৪ সাকে বসতিকরাকগর ভক� ন্বদ্াে�ন্ি ন্েছুোকের ্ি্ 
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ন্শোইদকে স্ািাতিন্রত েরকত েক�ন্ছে। সব ন্মন্েক� িািাভাকব ন্বন্নিত েন্চ্ছে 
ন্বদ্াে�-্ীবি। কসইসব অন্িচি�তা আর ন্বশমৃঙ্খো োন্িক� ন্বদ্ােক� আবার 
এেিা সংগন্িত রূপ ন্িকর আকস ১৯১০ সাে িাগাদ। ন্বদ্ােক�র ছারেসংখ্াও 
তখি লবকড় েক�কছ প্রা� ১০০; এর আকগ ১৯০৪/০৫ সাকে ছারেসংখ্া ন্ছে 
১৫/২০ ্কির মকতা।৩৭

স্বকদশী প্রিাকর লযাগ ন্দকত িা পারকেও ছারেরা রবীন্দ্রিাকের রন্িত স্বকদশী 
গাি লগক� এবং ভুবিডাঙা গ্াকম দন্রদ্র ন্শশুকদর পন্ড়ক� আর ওষুধ ন্বতরণ েকর 
এেরেম সমা্কসবার ো্ েকর যান্চ্ছে। গ্ামবাসীকদর সকঙ্গ লতমি েন্িষ্ 
সম্েজি অবশ্ গকড় ওকিন্ি।৩৮

ব�েি আর ন্পকেন্িং-সবজিস্ব স্বকদশী আকন্ােি রবীন্দ্রিাে অিুকমাদি 
েকরিন্ি। কবামার রা্িীন্তও তাঁর সমেজিি পা�ন্ি। আকন্ােকির উত্তাে পকবজি 
পূবজিবকঙ্গর ্ন্মদান্রকত গ্াম-পুিগজিিকির উকদ্াগ ন্িক� রবীন্দ্রিাে এইসম� তাঁর 
আত্মশন্তির তত্ত্বকে বাস্তকব প্রক�াগ েকরি। গ্াকমর লোকে যাকত ন্িক্কদর 
ন্েতসাধকি সকিষ্ েক� ওকি-তার ্কি্ গ্ামবাসীকদর ন্দক� রাস্তা কতন্র, পুেুর 
োিাকিা, ্ঙ্গে-পন্রষ্কার ইত্ান্দর োক্র উকদ্াগ লিও�া ে�। পন্লেসমা্ 
পন্রিােিার ্ি্ ন্বরান্েমপুর পরগিাকে (ন্শোইদে) েক�েন্ি মডেেীকত ভাগ 
েকর প্রন্তন্ি মডেেীর ্ি্ এে্ি েকর অধ্ক্ ন্িবজিািি েকর লদও�া ে�। 
গ্াকমর যুবেকদর ন্িক� গিি েরা ে� ‘ব্রতীবােে’ সংগিি। এছাড়া গ্ামবাসীকদর 
িাঁদা ন্দক� স্ব-উকদ্াকগ তেন্বে গিি, অনবতন্িে পািশাো এবং মাইির সু্কে 
প্রন্তষ্া এবং পন্তসকর েমৃ ন্ষ ব্াঙ্ স্াপকির আক�া্িও এইসম� শুরু ে�। এর 
আকগ ন্শোইদকে তাঁত বন্সক� েমৃ ষেকদর ্ ি্ এেিা ন্বেল্প ্ ীন্বোর েো ন্িতিা 
েকরন্ছকেি রবীন্দ্রিাে। এই পকবজি ন্তন্ি আেু, কপঁ�া্, ন্িিাবাদাম, মিরশুঁন্ি 
ইত্ান্দর িাষ শুরু েরকেি েুন্িবান্ড়র বাগাকি। তাঁতন্শকল্পর প্রন্শক্ণ ন্দকত 
একেি এে্ি স্ািী� োরুন্শল্পী-ভগবাি তাঁন্ত। অভাকবর সম� গ্াকমর সেকে 
যাকত সাোয্ পা�, তার ্ি্ ধমজিকগাো স্াপকিরও উকদ্াগ লিও�া েক�ন্ছে।৩৯ 

পূকণজিাদ্কম ো্ শুরু েকরও রবীন্দ্রিাে অবশ্ খুব সিে েকত পাকরিন্ি। 
সমবা� এবং পাকির ব্বসা একেবাকরই ্কমন্ি। েমৃ ন্ষব্াঙ্ অবশ্ িকেন্ছে এবং 
১৯১৩ সাকে লিাকবে পুরস্কাকরর সমস্ত িাো ওই ব্াকঙ্ই গন্চ্ছত রাখা েক�ন্ছে 
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বকে রেীন্দ্রিাে ্ান্িক�কছি। বাস্তকব সিে িা েকেও এই েকমজিাকদ্াকগর 
অন্ভজ্ঞতা রবীন্দ্রিাকের ্ীবকি এেন্ি গভীর, স্া�ী প্রভাব লরকখ ন্গক�ন্ছে লদখা 
যা�; পকর ন্বন্ভন্ন প্রসকঙ্গ ন্তন্ি এই অন্ভজ্ঞতার েো স্রণ েকরকছি এবং 
বছরদকশে পকর তাঁর লসই অপূণজি আোঙ্কা আরও বকড়া এবং সুগন্িত আোকর 
লদখা লগে শ্রীন্িকেতকি। ন্েন্তু তারও আকগ ১৯১০ সাে িাগাদ শান্তিন্িকেতকি 
ন্িকর একস ন্তন্ি ন্বকশষভাকব ল্ার ন্দকেি প্রন্তকবশী গ্াকমর সকঙ্গ সম্বধেস্াপকির 
ওপর। গ্াকমর সকঙ্গ ন্বদ্ােক�র লোকিা লযাগই আকগ ন্ছে িা, তা ি�। তকব 
লসই সম্েজি খুব ন্িন্বড় েকত পাকরন্ি। অন্মতা লসি ন্েকখকছি, সাঁওতােরা 
ছারেীকদর ‘োঁিবাংোর ন্দন্দ’ বকেই ্ ািত। ্ ঙ্গে পন্রষ্কাকরর মকতা সমা্কসবার 
োক্ও ছারেকদর ন্িক�াগ েরার লিষ্া েক�ন্ছে। ন্েন্তু ছারেকদর ন্দে লেকে 
ন্বকশষ আগ্ে লদখা যা�ন্ি।৪০

ন্বিতী� পকবজি লদখকত পাব, পলেী-উন্ন�কির ো্কে রবীন্দ্রিাে একেবাকর 
ন্শক্ার অকচ্ছদ্ অঙ্গ েকর ন্িকত িাইকছি। ন্িে এই সম� (১৯০৯) রেীন্দ্রিাে 
িােুর এবং সকতিাষিন্দ্র ম্ুমদার ন্িরকেি ন্বকদশ লেকে েমৃ ন্ষন্বদ্ার পাি ন্িক�। 
রেীন্দ্রিােকে প্রেকম পূবজিবকঙ্গর ন্শোইদকে খামার গকড় লতাো এবং েমৃ ন্ষ-
গকবষণার ভার ন্িকত েক�ন্ছে। আকমন্রো লেকে ভুট্া এবং আরও ন্েছু বী্ 
ন্িক� একস পরীক্ান্িরীক্া শুরু েকরন্ছকেি ন্তন্ি; এোোর ভূন্মর উপকযাগী 
োঙে এবং েমৃ ন্ষর অি্াি্ যন্ত্রপান্তও কতন্র েরা েক�ন্ছে।৪১ ন্েন্তু অল্প 
ন্েছুন্দকির মকধ্ই ন্পতার আহ্াকি তাঁকে শান্তিন্িকেতকি িকে আসকত েকো।

সুরুকের েুন্িবান্ড়ন্ি তার আকগই লেিা েক� লগকছ। রেীন্দ্রিাে এবং 
সকতিাষিন্দ্র এবার লসখাকি ো্ শুরু েরকেি। এেিা লগাশাো স্াপি েরা 
েকো। গ্ামাবাসীকদর সংগন্িত েরার লিষ্া েক�ন্ছে। ন্েন্তু অেজিাভাকব এবং 
সাংগিন্িে োরকণ ো্ খুব লবন্শ দূর একগা�ন্ি। ম্াকেন্র�া� আক্রাতি েক� 
রেীন্দ্রিাে-কে সুরুে লছকড় িকে আসকত ে�। প্র�াসন্ি এেরেম ব্েজি েকেও 
বছরদকশে পকর শ্রীন্িকেতি েমজি-পন্রেল্পিা� এই অন্ভজ্ঞতা িািাভাকব সাোয্ 
েকরন্ছে। রেীন্দ্রিাে সুরুকে ন্বেল্প ্ীন্বো ন্েসাকব েুন্িরন্শল্প এবং সমবা�-
ব্বস্া প্রবতজিকির েোও লভকবন্ছকেি।৪২

ব্রহ্মন্বদ্ােক�র প্রেমন্দকে লোকিা সুন্িন্দজিষ্ পািক্রম ন্ছে িা। রবীন্দ্রিাকের 
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‘ন্শশু’ োব্গ্ন্, উকপন্দ্রন্েকশার-রন্িত ন্শশুপাি্ রামা�ণ-মোভারত—এইগুন্েই 
পড়াকিা েকতা। তকব ছারেরা আরও অকিে ন্েছুই ন্শখত ন্শক্েকদর মুখ লেকে। 
রবীন্দ্রিাে ন্িক্ ইংকরন্্ েন্বতা লশািাকতি এবং িািারেম গল্প বেকতি। 
এছাড়া বাঙো এবং সংস্কমৃ ত ন্তন্ি পড়াকতি। ন্বজ্ঞাকির িািা ন্বষ�ও সে্ েকর 
লশািাকিা েকতা। ন্ক্ন্তকমােি লসি এবং লিপােিন্দ্র রাক�র গল্প-বোর েোও 
উকলেখ েকরকছি প্রমেিাে ন্বশী। বাঙো পড়াকতি লতক্শিন্দ্র লসি; গন্ণত—
্গদািন্ রা�। কতক্শিন্দ্র এবং লিপােিন্দ্র রা� ইংকরন্্ও পড়াকতি বকে 
্ান্িক�কছি োেীপদ রা�।

শান্তিন্িকেতকি তখি ছারেকদর মকধ্ প্রিন্েত অকেজি লশ্রন্ণন্বভাগ বকে ন্েছু 
ন্ছে িা। সামেজি্-অিুসাকর এেই ছারে এে-এেন্ি ন্বষ� উচ্তর বা ন্িম্নতর 
লশ্রণীকত পড়কত পারত; কযমি এেই ছারে বাঙো-ইংকরন্্কত ে�কতা সপ্তম 
লশ্রণীকত পকড়, ন্েন্তু গন্ণকত লস অষ্ম লশ্রণীভুতি।৪৩ এই সামেজি্-অিুসারী ন্বভা্ি 
ন্িঃসকন্কে অকিে লবন্শ ন্বজ্ঞািসমিত এবং ছারেকদর পকক্ সুন্বধা্িে। 
ন্স্রন্িন্দজিষ্ লোকিা পািক্রম িা োোর িকেই এরেম এেন্ি মুতি পন্রসর সমৃন্ষ্ 
েরা সম্ভব েক�ন্ছে।

ন্বিতী� পকবজি লদখকত পান্চ্ছ, রবীন্দ্রিাে ন্েছু পাি্বই রিিার প্রক�া্ি লবাধ 
েরকছি। সংস্কমৃ তন্শক্ার এেন্ি ভূন্মো ন্তন্ি ন্িক্ আকগই রিিা েকরন্ছকেি। 
পকর েন্রিরণ বকন্্াপাধা�কে উৎসাে ন্দক� ন্েন্খক� লিি : সংস্কমৃ ত-প্রকবশ। 
উপক্রমন্ণোর ওপর গুরুত্ব িা ন্দক�ও সংস্কমৃ তন্শক্া সম্ভব বকে রবীন্দ্রিাে মকি 
েরকতি। ইংকরন্্-ন্শক্া সম্কেজি তাঁর অন্ভমত ন্ছে, ছারেকদর প্রেকম 
‘বাে্ন্বি্াকসর সাধারণ ন্ি�মগুন্ে’ আ�ত্ত েরকত েকব এবং গিকি ন্বকশষ 
্ন্িেতা লিই—এমি বাে্রিিাপ্রণােীই আকগ ন্শখকত েকব। এছাড়া রবীন্দ্রিাে 
মকি েরকতি, ছারেকদর লবশ ন্েছুিা িািা ইংকরন্্ লশািার সুকযাগ েকর ন্দকত 
েকব। প্রন্তন্ি শকব্দর অেজি ে�কতা তারা বুঝকব িা; ন্েন্তু এর বিারা ভাষার সকঙ্গ 
তাকদর এেিা ন্িেি-পন্রি� গকড় উিকব।৪৪

ভাষান্শক্ার আধুন্িে পদ্ধন্তর ন্িন্রকখ লদখকে রবীন্দ্রিাকের এই ভাবিাকে 
রীন্তমকতা প্রাগ্সর বেকত ে�। ন্তন্ি ইংকরন্্ লশখাকতি এইভাকব : মাকি এেিা 
পাের পকড় আকছ; ন্তন্ি আঙুে লদন্খক� বেকেি : ‘লিি দ্ লস্াি’। ছারেরা 
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ইন্ঙ্গকত তাঁর ন্িকদজিশ বুকঝ ন্িে এবং ো্ন্ি সম্ন্ন েরার লভতর ন্দক� ‘লিি’ 
আর ‘লস্াি’ শব্দদুন্ির অেজি ল্কি লগে।৪৫ এখিোর ভাষা� যাকে ‘েন্মউন্িকেন্িভ’ 
পদ্ধন্ত বো েকচ্ছ, তার সকঙ্গ রবীন্দ্রিাকের ন্িতিার এেিা স্পষ্ ন্মে েক্ েরা 
যা�। রবীন্দ্রিাে শব্দ ধকর-ধকর ি�, কগািা এেিা বাে্ ন্দক�ই শুরু েরকত 
িাইকতি। এই ন্বষক� ন্বশদ বণজিিা আকছ োেীপদ রাক�র গ্কন্ (পমৃ়  ২২-২৬)।

১৯০৯ সাকে ন্তন্ি ন্িক্ই এেন্ি পাি্বই রিিা েকরি : ‘ইংকরন্্ 
লসাপাি’।৪৬ এই পুস্তকে অিুসমৃত পদ্ধন্ত ন্েন্তু ন্ছে অকিেিাই গতািুগন্তে। 
রবীন্দ্রিাে প্রিন্েত অিুবাদ-পদ্ধন্তই গ্েণ েকরন্ছকেি, এবং ইংকরন্্ লশখাকত 
লিক�ন্ছকেি বাঙোর সাোকয্। প্রসঙ্গত মকি রাখা লযকত পাকর, রবীন্দ্রিাে উচ্তম 
স্তর পযজিতি মাতমৃ ভাষা� ন্শক্ার এে্ি প্রধাি প্রবতিা; ন্েন্তু প্রােন্মে স্তকর ন্বিতী� 
ভাষা ন্েসাকব ইংকরন্্র প্রক�া্িী�তা ন্তন্ি অস্বীোর েকরিন্ি। কসই ১৮৯৩ 
সাকেই তাঁর স্পষ্ বতিব্ ন্ছে: ‘বাে্োে েইকতই ইংকরন্্ ভাষা ন্শক্া লদও�া 
েউে, ন্েন্তু বাংোর আিুষন্ঙ্গেরূকপ অন্ত অকল্প অকল্প।’৪৭ ১৯১৭ সাকে ন্শক্া 
েন্মশকির সভাপন্ত মাইকেে স্াডোকরর োকছও ন্তন্ি লসই অন্ভমতই ব্তি 
েকরি : ন্শক্াগ্েণ েকব ‘মাতমৃ ভাষার আধাকর’, ন্েন্তু ইংকরন্্কেও ‘খুব ভাকো 
েকর লশখাকত েকব।’৪৮

ইংকরন্্ন্শক্ার পদ্ধন্ত ন্িক�ও রবীন্দ্রিাকের ন্েছু লমৌন্েে ভাবিা ন্ছে। 
১৮৯৩ সাকের ন্িবধেন্িকতই বকেন্ছকেি, ইন্তোস-ভূকগাে ইত্ান্দ মাতমৃ ভাষা� 
পন্ড়ক� ইংকরন্্কে লেবে ভাষা ন্েসাকব লশখাকিা লোে; কসকক্করে ‘বাংো ন্শক্া 
ইংকরন্্ ন্শক্া� সাোয্ েন্রকব।’ রেীন্দ্রিােকেও ন্তন্ি লসইভাকবই পন্ড়ক�ন্ছকেি। 
১৯১৩ সাকে ্গদািন্ রা�কে এেন্ি ন্িন্িকত বকেি, পাি্বইক�র সকঙ্গ সকঙ্গ 
ইংকরন্্ আর সংস্কমৃ ত ন্েছু সান্েত্গ্ন্ ‘একেবাকর হু হু েকর লছকেকদর পন্ড়ক�’ 
লদও�া দরোর। এর িকে সব শকব্দর অেজি িা বুঝকেও ‘ভাষার পন্রি�িা মকির 
ন্ভতকর ন্ভতকর গকড় উিকত োকে।’৪৯ ইংকরন্্ গল্প-েন্বতা লশািাকিা, এমিেী 
ছারেকদর ন্দক� ইংকরন্্ িািে অন্ভি� েরাকিারও মাকঝমাকঝ প্রক�া্ি আকছ 
বকে রবীন্দ্রিাে মকি েরকতি।৫০ লবশ লবাঝা যা�, ভাষাকে রবীন্দ্রিাে েখকিাই 
শুধু ব্ােরকণর এেন্ি তন্ত্র ন্েসাকব লদকখিন্ি।

ভাষান্শক্া সম্কেজি তাঁর এই দীপ্র ভাবিার পন্রি� আরও স্পষ্ েকর পাও�া 
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যা�, বাঙোন্শক্া ন্বষক� তাঁর বতিকব্র লভতকর। ্ীবিস্মৃন্ত-কত বকেন্ছকেি, 
ভাষা লশখার অেজি শুধু বুন্ঝক� লদও�া ি� ‘মকির মকধ্ ো লদও�া’;৫১ আর ১৯৩২ 
সাকে েেোতা ন্বশ্বন্বদ্ােক�র এেন্ি ভাষকণ মকি েন্রক� ন্দকেি, আমরা ভাষা 
ন্শন্খ ‘ভাষাতত্ত্ব ন্দক� ি�—রিিা� ভাষার ব্বোর ন্দক�।’৫২

ভাষান্বজ্ঞাকি যাকে বকে ‘ে্াংগুক�্ ইি েিকিক্সি’, তার েোই বেকছি 
রবীন্দ্রিাে। ১৯১৩ সাকের পরেন্িকত খুব সে্ েকরও েকেও লযি এেন্ি 
তকত্ত্বরই আভাস ন্দক�কছি, কস-তকত্ত্বর ন্ভতর লিা�ম িমন্স্কর দু-এেন্ি সূকরের 
লযি পূবজিাভাস পাই। রবীন্দ্রিাে মকি েকরি, ভাষার ন্িরতির প্রবাে ন্শশুর মকির 
ওপর ন্দক� বক� যাকচ্ছ আর লসই প্রবাে ‘অতিকরর মকধ্ পন্ে লরকখ যাকচ্ছ’; এিা 
েিকছ, আমাকদর ‘অকগািকর, অেকক্্’— েখি লয ‘ন্শক্া সম্ন্ন েক� যা�, তা 
লিরই পাও�া যা� িা।’ িমন্স্কও বেকবি : ব্াপারিা এইভাকবই ‘েকি’—‘মািুকষর 
মি এইভাকবই িকে’।৫৩

ভাষান্শক্ার লোকিা সুন্িন্দজিষ্ স্তরন্বি্াস আকছ বকেও রবীন্দ্রিাে মকি 
েরকতি িা। তাঁর মকত, ন্শশুরা ‘মাতমৃ ভাষা এেিু েকর বাঁধ লবঁকধ লবঁকধ পাো 
েকর লশকখ িা—তারা যা ল্কিকছ এবং যা ্ াকি িা সমস্তই তাকদর মকির উপকর 
অন্বশ্রাম বষজিণ লোকত োকে।’ সুতরাং ন্শশু ‘লযিুেু পড়কব লসিুেু সমূ্ণজি পাো 
েকর পকড় তারপকর একগাকত লদও�ার লয প্রণােী আকছ, কসিা স্বভাকবর প্রণােী 
ি�।’ (্গদািন্কে লেখা পূকবজিাতি ন্িন্ি)

রবীন্দ্রিাকের এই ধারণার মকধ্ আধুন্িে ভাষান্শক্ান্িতিার েক�েন্ি মূেসূরে 
একেবাকর অিুন্েপ্ত েক� আকছ। ভাষান্শক্ািা লোকিা এেকরখ (ন্েন্ি�ার), 
এেমুখী প্রন্ক্র�া ি�। সে্ রীন্তিীন্ত ন্শশুরা আকগ লশকখ, এমি েোও ন্িন্চিত 
েকর বো যা� িা। ভাষা ন্িছে এেিা অভ্াস-প্রণােী (ে্ান্বি ন্সকস্ম) ি�; 
ভাষার এেিা ধারণা, এেিা ‘অতি্জিাত মিিশন্তি’—িমন্স্ক যাকে বকেি ‘ইকিি 
ি্াোন্টি’—ন্শশুর মকির লভতকরই োকে। ভাষা লশখার মাকি লেবে শকব্দর অেজি 
আর বািাি মুখস্ েরা ি�—শব্দকে ন্িে ্া�গামকতা বন্সক� িতুি অেজি ন্িমজিাণ 
েরকত লশখা; ে্ান্েকডর ভাষা� : ন্সগন্িন্িকেশি।৫৪

ঈশ্বরিন্দ্র ন্বদ্াসাগকরর অিুক্রকম বাঙো� ভাষান্শক্ার লয-প্রণােী ্িন্প্র� 
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েক� উকিন্ছে, রবীন্দ্রিাকের ন্িতিা তার লেকে স্পষ্ত পমৃেে। ন্বদ্াসাগর শকব্দর 
অকেজির ওপর একেবাকরই গুরুত্ব লদিন্ি। বণজিপন্রি� ন্বিতী�ভাকগ তাঁর ন্িকদজিশ 
ন্ছে : শুধু ‘বণজিন্বভাগ’ অেজিাৎ বািাি লশখাকেই িেকব। কয-ধরকির শব্দ ন্তন্ি তাঁর 
পুস্তকে ন্িবজিািি েকরন্ছকেি, তার সকঙ্গ ন্শশুর পন্রন্িত এবং পন্রজ্ঞাত ্গকতর 
সম্েজি প্রা� লিই। রবীন্দ্রিাে ন্েন্তু এেিা অেজিম�,অিুভূন্তম� প্রন্ক্র�ার েো 
বেকছি। ন্বিতী�ত, ভাষার ব্ােরণগত রীন্তিীন্ত লশখার আকগ শুকি-শুকি তার 
ধাতিা বুকঝ লিও�ার ওপরও ন্তন্ি ল্ার ন্দকচ্ছি। এই তত্ত্ব আ্কের ন্বিাকরও 
খুবই অগ্গামী; োরণ ভাষান্শক্ার িাকম ন্িরেজি শব্দন্িহ্ন আর বািাি মুখস্ েকর 
যাও�ার রীন্তই এখিও লবন্শ প্রিন্েত; বািাি-পদ্ধন্তর দাপি সারা পমৃন্েবীকতই 
আ্ও লবশ প্রবে। 

তকব বাঙোন্শক্া ইংকরন্্ন্শক্া� সাোয্ েরকব, রবীন্দ্রিাকের এই ধারণা 
তেজিসাকপক্। প্রন্তন্ি ভাষারই এেন্ি ন্বন্শষ্ প্রিে, এেন্ি ন্ি্স্ব পদগিিরীন্ত 
আকছ। এেন্ি ভাষার রীন্ত আকগ আ�ত্ত েকর ন্িকে, তার সাোকয্ ন্বিতী� ভাষার 
রীন্তন্ি রপ্ত েরা সে্ েকব, এ-েো ন্িঃসংশক� বো যা� িা; ন্বষ�ন্ি ন্িক� 
ভাষান্বজ্ঞািীমেকে আ্ও মতপােজিে্ রক� লগকছ। রবীন্দ্রিাে তাঁর সমোকে 
প্রিন্েত অিুবাদ-পদ্ধন্তর সাোকয্ই ইংকরন্্ লশখাকত লিক�ন্ছকেি; কসকক্করে 
তাঁর বইকত অতিত ন্তন্ি িতুি লোকিা দমৃেকিতিার পন্রি� ন্দকত পাকরিন্ি। 
ন্বিতী�ত, অিুবাকদর ্ি্ লয-ধরকির বাে্ ন্তন্ি সন্ন্নন্বষ্ েকরন্ছকেি, তা খুবই 
েমৃ ন্রেম এবং অকিে সম� প্রা� অেজিেীি বো যা�। ‘খারাপ োে োেী’, ‘বমৃদ্ধ 
লমািা গাধা’, ‘পাতো মািুষন্ির এেন্ি উঁিু বড় িাে আকছ’৫৫—এই ধরকির েো 
আমরা েখকিা শুন্ি িা, বন্েও িা। এগুন্ে অিুবাকদর ন্ভতর ন্দক� ভাষা লশখা 
যাকব, এই ধারণা খুব যুন্তিগ্াে্ মকি ে� িা।

প্রন্তন্ি ইংকরন্্ ন্বকশষ্কে ‘ন্দ’ আন্িজিক্ েসকমত ন্শখকত েকব, রবীন্দ্রিাকের 
এই ন্িকদজিশও সমেজিিী� ি�। ‘ইংে’ বা ‘লবড’ শব্দ অকিে সম�ই ‘ন্দ’ ছাড়া 
ব্বোর ে�। সুতরাং ইংকরন্্ লসাপাকি লযভাকব লদও�া আকছ—কযমি : ন্দ 
ইংে—োেী ৷ দ্ লবড—ন্বছািা—এইভাকব মুখস্ েরাকে ছারেকদর োযজিত ভুে 
ব্বোকরর ন্দকেই প্রকণান্দত েরা ে�। রবীন্দ্রিাে রিিার লভতর ভাষার 
ব্বোকরর রূপন্ি লবাঝার েো বকেন্ছকেি, কসই ন্িতিার অিুসমৃন্ত তাঁর ইংকরন্্ 
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পাি্পুস্তকে খুঁক্ পাও�া যা� িা। ন্তন্ি ন্িক্ লযভাকব েোোকপর লভতর ন্দক� 
লশখাকতি, তার সকঙ্গও পুস্তকের পদ্ধন্তন্ি লমকে িা।

এর লিক� অকিে লবন্শ উদ্াবিী শন্তির পন্রি� পাই বরং তাঁর দমৃন্ষ্িিজিা বা 
‘কসসে লট্রন্িং’ পদ্ধন্তকত। ‘মকির লিষ্া� সত্ আেরকণর স্বাভান্বে ক্মতা’ ন্শশুর 
োকে, এিা রবীন্দ্রিাে ন্বশ্বাস েরকতি।৫৬ ন্শক্াপদ্ধন্তকত তাই ন্তন্ি ‘স্বভাকবর 
প্রণােী’ বা ‘প্রত্ক্ ভাকব জ্ঞািোকভর’ প্রন্ক্র�ার ওপর বারবার ল্ার ন্দক�কছি। 
ন্শশুরা যাকত তাকদর সে্াত অিুমািশন্তির সাোকয্ এেিা ধারণা গকড় ন্িকত 
পাকর, তার েো মকি লরকখই ন্তন্ি েক�েন্ি পদ্ধন্ত উদ্াবি েকরন্ছকেি। কযমি 
প্রেকম এেন্ি এে-িুকির লস্কে লদন্খক� তার কদেজি্িার এেিা ধারণা ছারেকদর 
লদও�া েকো। তারপর ন্বন্ভন্ন আোর-আ�তকির  বস্তু লদন্খক� তাকদর প্রকত্েন্ির 
কদেজি্-প্রস্ আন্া্ েরকত বো েকো। সব লশকষ প্রকত্কের োকত লস্কেন্ি ন্দক� 
বো েকো, কস এবার লমকপ লদখুে—প্রেমৃ ত কদেজি্ বা প্রকস্র সকঙ্গ তার অিুন্মত 
ধারণা েতিা ন্মকেকছ। ‘যার আন্া্িা আসে মাকপর সবকিক� োছাোন্ছ েকতা, 
তারই ন্্ৎ েকতা’।৫৭ এইভাকব ন্বন্ভন্ন বস্তুর ও্ি ন্িক�ও অিুমািশন্তির 
পরীক্ার লখো িেত।৫৮ ১৯৩৫ সাকে পদ্ধন্তন্ি ন্িক� এেন্ি পুন্স্তোও কতন্র 
েরা েক�ন্ছে।৫৯ রবীন্দ্রিাে স্বভাকবর প্রণােীকত ন্বশ্বাস েরকতি, আমরা শুকিন্ছ। 
ন্শশুর শরীর আর মকির স্বচ্ছন্ স্বাভান্বে ন্বোশ েীভাকব েকত পাকর, কস-ন্বষক� 
তার ন্ি্স্ব ন্েছু মত-ও ন্ছে। ঋতু পন্রবতজিকির সকঙ্গ সকঙ্গ মকির গ্েণশন্তিরও 
তারতম্ েকি ন্েিা, তাই ন্িক�ও ন্তন্ি ভাবিান্িতিা েকরন্ছকেি।৬০ ্ামজিাি 
ন্শক্ান্বদ রুডেি স্াইিাকরর সকঙ্গ রবীন্দ্রিাকের ভাবিার এেিা ন্মে এখাকি 
েক্ েরা যা�।

সমোেীি বা পরবতজিী যুকগর লোকিা-কোকিা ন্শক্ান্বকদর সকঙ্গ রবীন্দ্রিাকের 
তুেিা মাকঝ মাকঝ একস যাকচ্ছ। এর বিারা আমরা বেকত িাইন্ছ িা লয, আধুন্িে 
ন্শক্াতকত্ত্বর সবন্েছুই রবীন্দ্রিাে আকগ অিুমাি েরকত লপকরন্ছকেি। ন্েংবা 
তাঁর লোকিা-কোকিা ভাবিার অিুবমৃ ্ন্ত্ত উত্তরোেীি ন্শক্ান্িতিা� খুঁক্ পাও�া 
যাকচ্ছ বকেই তাকদর গুরুত্ব লবকড় লগে। আমাকদর বোর েো এই লয, ন্শক্া 
ন্িক� রবীন্দ্রিাে ভাবকত শুরু েকরন্ছকেি প্রা� লযৌবিোে লেকেই; ঔপন্িকবন্শে 
ন্শক্াব্বস্ার ত্রুন্িগুন্ে তাঁর মকতা েকর অকিকেই লদখাকত পাকরিন্ি। তকব 
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ন্বদ্াে� প্রন্তষ্ার সমক� এবং তার ন্েছুোে পকরও ন্বেল্প-ন্শক্ার লোকিা 
সুন্িন্দজিষ্ পন্রেল্প তাঁর রিিা� পাও�া যা� িা। ন্েন্তু িািা ভাবিার প্রভাকব এবং 
ো্ েরকত-েরকত িািারেম অন্ভজ্ঞতার লভতর ন্দক� তাঁর ন্শক্ান্িতিা এেন্ি 
সংেত রূপ পাকচ্ছ, ন্বেল্প ন্শক্া-প্রণােীর এেিা ধারণা স্পষ্ েক� উিকছ, কদখা 
যা�।

প্রা� প্রন্তন্ি পাি্ন্বষ� ন্িক�ই রবীন্দ্রিাে ন্িতিা েরকছি। কযমি ইন্তোস-
ন্শক্া ন্িক� ভাবকত ন্গক� ন্তন্ি মকি েকরি, ভারতবকষজির ইন্তোকসর প্রধাি 
েিিাগুন্ে ন্িক� এেন্ি সারন্ণ (অ্ািান্েন্িে্াে লিব্ ে) নতন্র েকর ন্িকত পারকে 
খুব সুন্বকধ ে�। ন্বষ�ন্ি ন্িক� অধ্াপে যদুিাে সরোকরর সকঙ্গ তাঁর মতাোপও 
েক�ন্ছে। এর আকগ ১৯১০ সাে িাগাদ ভারত-ইন্তোকসর ওপর ‘স্াইড 
সেকযাকগ’ এেন্ি বতিমৃ তা ন্দক�ন্ছকেি যদুিাে।৬১ ম্ান্্ে েন্ঠকির সাোকয্ ন্বন্ভন্ন 
ন্বষক�র ওপর ছা�ান্িরে মাকঝ মাকঝই লদখাকিা েকতা। আমন্ন্ত্রত অন্তন্েরা ন্বন্ভন্ন 
ন্বষক�র ওপর বতিমৃ তা ন্দকতি। ১৯২০ সাকে লযৌিন্শক্া ন্িক� আকোিিা 
েকরন্ছকেি েেোতা ন্বশ্বন্বদ্ােক�র অধ্াপে এবং ন্শক্ান্বদ ্াোঙ্গীর 
তারাপুরও�াো।৬২ (দ্র.পন্রন্শষ্ : ১, ৩)

লিপােিন্দ্র রা�, প্রভাতেুমার মুকখাপাধ্া� এবং ন্প�রসকির মকতা ন্শক্কেরা 
ন্মকে শান্তিন্িকেতি-ন্শক্াধারা� এেিা িতুিত্ব ন্িক� আকসি, এবং ন্েছু অন্ভিব 
পদ্ধন্ত প্রবতজিি েকরি বো যা�।  কিপােিন্দ্র ভূকগাকের ক্াস ন্িকতি লছকেকদর 
ন্িক� মাকিোকি, ছারেরা ন্শক্কের সকঙ্গ লেঁকি লোপাই িদীর উৎস খুঁক্ লবর 
েকরন্ছে। ১৯২২ সাকে ন্তন্ি ‘ভূ-পন্রি�’ িাকম এেন্ি পাি্বই রিিা েকরি। 
প্রভাতিন্দ্র ভূকগাকের ন্বষ�গুন্ে গকল্পর মকতা েকর বেকতি। ছারেকদর ন্তন্ি 
লখা�াই লদন্খক� মােভূন্ম, ‘মমৃন্ত্তোর িািাপ্রোর লভদ’ ইত্ান্দ লবাঝাকতি। ছারেরা 
ন্েকখ ন্িত। পকর ন্শক্ে সংকশাধি েকর ন্দকে তাকদর লসই রিিাগুন্েই েক� 
লযত পাি্ন্বষ� বা লিক্সি। ন্প�রসকির ক্াকস ‘লোি বই োগত িা। ..... গাছ-
েতা, িে-িুে, প্র্াপন্ত –পান্খ এইসবই ন্ছে আমাকদর বই’, ন্েখকছি অন্মতা 
লসি। েকর গুন্িকপাো লরকখ প্র্াপন্তর ক্রমন্বোকশর প্রন্ক্র�ান্ি ছারেছারেীকদর 
েক্ েরকত বেকতি ন্প�রসি।৬৩ ন্তন্ি ন্বশ্বাস েরকতি, প্রন্তন্ি ন্শশুকে তার 
মািস-প্রবণতা অিুযা�ী ন্বেন্শত েবার সুকযাগ লদও�া উন্িত।৬৪
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বান্েো ন্বদ্ােক� লমক�কদর যুযুৎসু লশখাকত আসকতি তাোগান্ে িাকম এে 
্াপান্ি ন্শক্ে। পকর প্রাতিি অিুশীেি-ন্বলিবী পুন্েি দাস-ও ন্েছুন্দি 
প্রন্শক্কের ো্ েকরি। কমক�রা লসোই ন্শখত োেীকমােি লোকষর আত্মী�া 
সুেুমারী লদবীর োকছ। কছাকিা লমক�কদর লছঁড়া ্ামাগুন্ে লমরামত েরার লভতর 
ন্দক�ই তাকদর সুন্িন্শক্ার পাি সম্ন্ন েকতা।৬৫ োকতর ো্ শান্তিন্িকেতকির 
ন্শক্াক্রকম লোকিা সমূ্রে ন্বষ� ন্েসাকব সংযুতি ন্ছে িা। কশখা িেত ো্ 
েরকত-েরকতই। ছারেছারেীকদর লেখা ন্িক� ‘শান্তি’ িাকমর এেন্ি পন্রেোও 
প্রোন্শত েকতা। প্রেমন্দকে লোকিা লশ্রন্ণন্বভাগ িা োেকেও পকর আদ্-মধ্-
ন্শশু এই ন্তিন্ি ভাগ েরা ে�। পরীক্ার বদকে মান্সে মূে্া�িরীন্তই প্রিন্েত 
ন্ছে।

ন্বদ্ােক�র পন্রকবশ
প্রিন্েত ন্বদ্াে�কে রবীন্দ্রিাে োরাগাকরর সকঙ্গ তুেিা েকরন্ছকেি এবং 

ন্শক্ার িাকম েন্িি শান্স্ত বা পীড়কির ন্তন্ি লোরতর ন্বকরাধী ন্ছকেি। ১৯০৬ 
সাকের এেন্ি রিিা� তাঁর আহ্াি ন্ছে : ‘প্রািীর ভান্ঙ�া লিে; মাতমৃ গকভজির 
দশমাকস পন্ডেত েই�া উকি িাই বন্ে�া ন্শশুকদর প্রন্ত সশ্রম োরাদকডের ন্বধাি 
েন্রক�া িা।’ ১৯১৬ সাকে ওকিি সাকেবকে ন্িক� লপ্রন্সকডন্সে েকেক্ োঙ্গামার 
পর লেকখি, তাঁর দমৃঢ় ন্বশ্বাস: ছারেরা ‘ন্িে পকেই িন্েকব যন্দ তাোকদর সকঙ্গ 
ন্িেমকতা ব্বোর েরা যা�।’৬৫ে ন্শশুর আত্মসমিািকবাধকে মযজিাদা লদও�ার 
েো রবীন্দ্রিাে বারবারই বকেকছি। ছারেছারেীকদর শান্স্ত ন্িক� আকোিিার সম� 
আ্ও আমরা এইন্দেিা ন্বকশষ মকি রান্খ িা। 

ছারেকদর মকধ্ স্বশাসকির আদশজি প্রন্তষ্ার েক্্ ন্িক� ন্তন্ি তাঁর ন্বদ্ােক� 
প্রন্ত লশ্রণীর ্ ি্ োকপ্তি-ব্বস্ার প্রিেি েকরি। তকব প্রমেিাে ন্বশী ন্েকখকছি, 
ছারেরা লযমি োকপ্তিকে অমাি্ েরার লিষ্া েরত: োকপ্তিরাও অকিে সম� 
পকরাকক্ ন্ি�মভকঙ্গ প্রশ্র� ন্দত। ন্বদ্ােক� শান্তিশমৃঙ্খোর সমস্া মাকঝ মাকঝই 
লদখা লগকছ।

শান্তিন্িকেতকির ছারে মাকিই সুকবাধ, সুশীে েকতা িা। ্গদািন্ েখকিা-
েখকিা রাকগর বকশ বেকতি : ‘বাকপ তাড়াকিা মাক� লখদাকিা’ কছকে। 
শান্তিন্িকেতকির ছারেকদর সম্কেজি ওইরেম উন্তি তখি অকিকের মুকখই লশািা 
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লযত। ন্ি�মভাঙার প্রবণতা ছারেকদর লভতর লবশ ভাকো েকরই ন্ছে। ছারেরা 
মারকধারও লখত মাকঝ মাকঝ। রেীন্দ্রিাে এবং প্রমেিাে েক�েন্ি সরস েিিার 
েো উকলেখ েকরকছি। ্ গদািন্ রাক�র িকপিাোত ন্িক� ছড়া পযজিতি ন্েকখন্ছকেি 
ন্বিক্ন্দ্রিাে িােুর। ন্বদ্ােক�র ্ীবিযারো� লোকিা আড়ম্বর ন্ছেিা; আোযজি 
অন্ত সাধারণ। প্রমেিাে ন্বশীর লেখা� লদন্খ, ছারেরা পুরকিা োপকড়র ন্বন্িমক� 
সাঁওতােকদর োছ লেকে ন্ডম ন্েকি অমকেি লভক্ খাও�ার দুঃসােসও লদখাকত 
পারত। িন্োে বসু এেম্ োস্জি-কে বকেন্ছকেি, শান্তিন্িকেতকি ন্বদ্ােক�র 
লছকেরাই েকো ‘সবকিক� বকড়া উৎপাত’।৬৬

আরও গভীর আোকরর সমস্াও রবীন্দ্রিােকে মাকঝ মাকঝ ব্ন্েত েকরকছ। 
ছারেীকদর লপাশাকে শােীিতার মারো ছান্ড়ক� যাকচ্ছ, এই অন্ভকযাগ তাঁকে শুিকত 
েক�ন্ছে।৬৭ দীকিশিন্দ্র লসকির মকতা অন্ভভাবেও তাঁকে ভুে বুকঝন্ছকেি। 
এেবার এেন্ি ছারেকে োন্�ে শান্স্ত লদও�া ন্িক� ছারেকদর মকধ্ ন্বকক্াভ দািা 
লবঁকধ ওকি। রবীন্দ্রিাে ন্বরতি েক� বকেন্ছকেি, এমি ন্শক্ে আশ্রকম িা োোই 
ভাকো। ছারেকদর ন্তন্ি ন্তরস্কার বকে বকেি : ‘লতারা ন্ে মকি েকরন্ছস লতাকদর 
(এই) ন্বশ্রী আিরণকেও সে্ েরব?’৬৮ আর-এেবার ্নিে ন্শক্ে এে 
ছারেকে ন্তরস্কার েরকে ন্দকিন্দ্রিাে িােুর ছারেন্ির পক্ ন্িক� ওই ন্শক্েকে 
দু-এেন্ি েিু েো শুন্িক� লদি। িকে ন্বদ্ােক� অশান্তি েন্িক� ওকি।৬৯ 
এইরেম িািা অপ্রীন্তের েিিা� রবীন্দ্রিাে মাকঝ মাকঝ অন্স্র েক� উিকতি 
এবং তাঁর অসকতিাষ লগাপি োেত িা।

ন্শক্েকদর পারস্পন্রে সম্েজিও মতাতির বা মিাতির লেকে মুতি ন্ছে িা। 
‘আর লোকিাখাকি’-কত েীো ম্ুমদার লয-পন্রকবকশর েো উকলেখ েকরকছি, 
তাকে খুব প্রীন্তপূণজি বো যা� িা। ন্শক্েকদর সেকেই এেইরেম আদশজি 
অিুসরণ েকর িেকতি িা। গান্ধে্ীর প্রেম শান্তিন্িকেতি-দশজিকির োন্েন্িন্ি 
সুপন্রন্িত। ১৯১৫ সাকের লিব্রু�ান্রকত শান্তিন্িকেতকি একস গান্ধে্ী ন্শক্েকদর 
অিুকরাধ েকরন্ছকেি, তারা লযি পািেকে ছুন্ি ন্দক� ন্িক্রাই ছারেকদর সকঙ্গ 
ন্িক� রান্নার ো্ন্ি েকরি।৭০ লিপােিন্দ্র রা�, ন্প�রসি এবং আরও দু-এে্ি 
খুবই আগ্ে লদন্খক�ন্ছকেি। ছারেরাও লসাৎসাকে রান্নার োক্ লেকগ যা�। ন্েন্তু 
েক�ে্ি ন্শক্কের ন্বকরান্ধতা� লশষ পযজিতি এই ব্বস্া বধে েকর লদও�া ে�। 
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রবীন্দ্রিাে এই সম� অিুপন্স্ত ন্ছকেি। ন্িকর একস সব শুকি ন্তন্ি বাধা 
লদিন্ি। আবার খুব উৎসােও লদখািন্ি। রান্নার হু্ুকগ ছারেকদর লেখাপড়ার 
ক্ন্ত লোে, এিা ন্তন্ি িািন্ি। ক্ন্ত লয েন্চ্ছে, তা প্রমেিাে ন্বশীও স্বীোর 
েকরকছি।৭১

আর-এেবার ন্শক্েরা েক�ে্ি ন্মকে ন্িে েকরন্ছকেি, এে শূদ্রকে 
ন্দক� রান্নার ো্ েরাকিা েকব। ন্বধুকশখর শাস্ত্রী রান্্ েিন্ি। েন্রিরণ 
বকন্্াপাধ্া� ন্েকখকছি, ‘অস্পমৃশ্ ্ান্তর’ এে বােকের স্পকশজি অন্নব্ঞ্জি 
এেন্দি ‘দূন্ষত’ েক� যাও�া�, তা আর খাও�া ে�ন্ি।৭২ মুসেমাি ছারেগ্েকণ 
রবীন্দ্রিাে প্রেম লেকেই আগ্েী ন্ছকেি; ন্েন্তু লোকিা-কোকিা ন্শক্কের আপন্ত্ত 
ন্ছে। রবীন্দ্রিাে ন্বন্স্ত েক� বকেন্ছকেি : ‘আপিারা মুসেমাি রুন্িও�াো 
পযজিতি িাোই�া ন্দকত িাি, ছারে ন্ে অপরাধ েন্রে?’৭৩ অকিে পকর ১৯২১ সাকে 
শান্তিন্িকেতকি প্রেম মুসেমাি ছারে একেি : কস�দ মু্তবা আেী। 

১৯০৫ সাকে ‘ছারেকদর প্রন্ত সম্ভাষণ’-এ রবীন্দ্রিাে দুঃখ েকর বকেন্ছকেি, 
আমরা িমৃতকত্ত্বর বই পন্ড়, ন্েন্তু েকরর পাকশ লয োন্ড়-কডাম-বাগন্দ-নেবতজিরা 
রক�কছ তাকদর সম্কেজি আমাকদর ‘লেশমারে ঔৎসুে্ ্কন্ম িা।’ এই ঔৎসুে্ 
্াগাকিার লিষ্া রবীন্দ্রিাে শুরু েকরন্ছকেি ছারেছারেীকদর সকঙ্গ গ্াকমর পন্রি� 
েন্রক� ন্দক�, পন্লে- কসবার আদকশজি তাকদর প্রান্ণত েকর। োেীকমােি লোষ 
মাকঝ মাকঝ ছারেকদর ভুবিডাঙা এবং সুরুে গ্াকম ন্িক� লযকতি; ন্েন্তু ১৯১৯-২০ 
সাকের আকগ গ্াকমর সকঙ্গ ন্বদ্ােক�র লতমি লোকিা ন্িন্বড় সম্েজি গকড় 
ওকিন্ি। ওই সম� লেকেই লদন্খ, কপৌষকমো� স্বাস্্কিতিার প্রদশজিিী েকচ্ছ, 
লেঁদুন্ের লমো� ম্াকেন্র�া এবং বসতিকরাগ ন্িক� স্াইড প্রদশজিিীর আক�া্ি 
েরকছি োেীকমােি। বরদাোতি িক্রবতজিী িাকম এে ন্িন্েৎসে মাকঝ-মাকঝ 
োকির ন্দকি ওষুধ এবং যন্ত্রপান্ত ন্িক� অস্া�ী ন্ক্ন্িে সান্্ক� বসকছি; ছারেরা 
্েসরে স্াপি েরকছ, ইত্ান্দ। আশ্রম-পন্রেো� পন্ড় : ‘আশ্রকমর রাস্তাগুন্ের 
সংস্কার েইকতকছ। কছকেরা অপরাকণে লখোর সম� ঐ ো্ েন্র�া অেজি উপা্জিি 
েন্রকতকছ।৭৪ (দ্র.পন্রন্শষ্ : ২)

১৯১৯ সাকের লপৌষকমো� এেন্ি অত্তি তাৎপযজিম� েিিা েকি। বীরভূকমর 
ল্োশাসে গুরুসদ� দত্ত লমো� পন্লে্ীবকির ন্বন্ভন্ন সমস্া ন্িক� আকোিিা 
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েরার পর ‘েন্তপ� েমৃ ষে (তাঁর সকঙ্গ) এ ন্বষক� মি খুন্ে�া আোপ েকর'।৭৫ 
এরেম অতিরাোকপর েো আমরা আ্ও ভাবকত পান্র িা। কপৌষকমোর 
অিুষ্ািন্ি ক্রকমই গ্াকমর লোকেকদর এেন্ি উৎসব েক� উিকছ, কদখকত পাই। 
শান্তিন্িকেতিও আর ন্বন্চ্ছন্ন বিীকপর মকতা েক� লিই। আশ্রকমর সংেগ্ন সাঁওতাে 
গ্াকম ন্প�রসি ‘সুহৃদ ন্বদ্াে�’ িাকম এেন্ি কিশ ন্বদ্াে� গকড় তুকেন্ছকেি। 
পকর ‘ভুবিডাঙা গ্াকমও আর-এেন্ি সু্কে কতন্র ে� রামািন্ িকট্াপাধ্াক�র 
অেজিািুেূকে্ : ‘প্রসাদ ন্বদ্াে�’। ন্প�রসি ছারেকদর ন্িক� সু্কেগুন্েকত যাকচ্ছি, 
লস্বচ্ছাব্রতী ছারেরা গ্ামবাসীকদর পড়াকচ্ছ, আশ্রম-পন্রেো� তার উকলেখ পাই।৭৬

রবীন্দ্রিাে ন্িক্ও এইসম� ন্বদ্ােক�র ্ি্ অকিে সম� ন্দন্চ্ছকেি। 
১৯১৮-র অগকস্ রািু অন্ধোরীকে ন্েখকছি, ন্তন্ি প্রন্তন্দি সোকে লছকেকদর 
পড়াি এবং সধে্া� ‘পরন্দকির পাি’ নতন্র েকর রাকখি। কছকেরা তাঁর ক্াসিাকে 
লখো মকি েকর,  আর তাঁকে তাকদর ‘লখোর সঙ্গী’ ভাকব। নস�দ মু্তবা 
আেীও মকি েরকত পাকরি, রবীন্দ্রিাে ‘বোো’ পড়াকিার আকগ লিাি কতন্র 
েকর ন্িক� আসকতি।৭৭ ন্েন্তু ন্িে ওই সমক�ই আবার ন্ভতর লেকে আসা 
েতেগুন্ে োরকণ ন্বদ্াে�ন্ি রবীন্দ্রিাকের আদশজি লেকে দূকর সকর যান্চ্ছে। 
অন্ভভাবেকদর িাকপ এবং বাস্তব প্রক�া্কির োরকণ েেোতা ন্বশ্বন্বদ্ােক�র 
পািক্রম গ্েণ েরকত েকো (১৯১৮)। এর আকগ লশষ দু-বছর শুধু ম্ান্ট্রেুকেশি 
পািক্রম অিুসাকর পড়াকিা েকতা এবং প্রাইকভি পরীক্ােজিী ন্েসাকব ছারেরা ল্ো 
সু্কে লেকে পরীক্া ন্দত।৭৮ রেীন্দ্রিাে লসইভাকবই পড়াকশািা েকরন্ছকেি। 

রবীন্দ্রিাকের ন্িতিার ্গকতও এেন্ি পন্রবতজিি আসন্ছে। মেৎভাব, 
ন্বশ্বপ্রেমৃ ন্তর সােিযজি ইত্ান্দ লয-আদশজিগুন্ে ন্িক� ন্তন্ি ন্বদ্াে� শুরু েকরন্ছকেি, 
লসগুন্ে আমাকদর লদকশ িতুি; তকব রুকশার পর লেকে ইক�াকরাকপর ন্শক্াভাবিা� 
এই তত্ত্ব আকগই একস ন্গক�ন্ছে। রবীন্দ্রিাে লযি এবার তাঁর ন্িক্র কতন্র 
প্রন্তষ্ািকেই এেিা ন্ভন্ন আদকশজির ন্দকে ন্িক� লযকত িাইন্ছকেি। ১৯১৭ সাকে 
েেোতা� এেন্ি ভাষকণ ন্তন্ি স্রণ েন্রক� ন্দক�ন্ছকেি, ‘কয রা্স্ব েইকত 
আমাকদর উন্নত লশ্রণীর ন্শক্ার ব্বস্া েইকতকছ, তাোর লবন্শর ভাগ অেজি 
আমাকদর ঐ অন্শন্ক্ত েমৃ ষকেরাই লযাগাইকতকছ’; তাোকদর উন্নন্তর ্ি্ লিষ্া 
েরা আমাকদর েতজিব্’। (প্রবাসী, োন্তজিে, ১৩২৪) ন্বশ্বভারতীর প্রন্তষ্ার সম� 
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(১৯১৯) তাঁর ন্িতিার এই ন্দগতি আরও স্পষ্ভাকব ব্তি েকো: ‘কযখাকি িাষ 
েইকতকছ েেুর োন্ি ও েুকমাকরর িাে েুন্রকতকছ, কসখাকি এ ন্শক্ার লোি 
স্পশজিও লপঁছা� িাই।’৭৯ এর দু-বছর পকরই আকমন্রো� এেম্ োস্জিকে ্ ািাকবি 
তাঁর িতুি বাসিার েো; গ্ামগুকো মুমূষজি, শ্রীেীি েক� পড়কছ। ন্তন্ি এমি 
এেিা ন্শক্ার েো ভাবকছি যার শন্তিকত গ্াকমর েমৃ ষকেরা স্ব-উকদ্াকগ মমৃত 
গ্ামকে পুিরুজিীন্বত েরকত পাকর।৮০

রবীন্দ্রিাে লিক�ন্ছকেি এমি-এেন্ি ন্বদ্াে�, যা ‘সমস্ত ব্বোন্রে 
ন্বজ্ঞািকে’ পন্লে্ীবকি প্রক�াগ েকর ‘লদকশর ্ীবিযারো� লেন্দ্রস্াি’ অন্ধোর 
েরকব। ন্েন্তু ন্তন্ি লবাধে� উপেন্ধি েরকত লপকরন্ছকেি, ন্বশ্বভারতীকে ন্দক� 
এ-ো্ েবার ি�। তাই ন্বশ্বভারতী প্রন্তষ্ার ন্তি বছকরর মকধ্ই গকড় উিে 
রবীন্দ্রিাকের ন্শক্াধারার আর-এেন্ি অন্ভিব প্রক�াগকক্রে : শ্রীন্িকেতি 
(১৯২২)। িতুি এেন্ি ন্বদ্াে� : ‘ন্শক্াসরে’ (১৯২৪)। 

উকলেখপন্ঞ্জ 
১.  ন্শক্ার লেরকির, দ্র, রবীন্দ্রিাে িােুর, ‘সংেেি’।

২.  ন্ছন্নপরোবেী, ১৬৩ িং পরে।

৩.  রবীন্দ্রিাকের ন্িতিা্গৎ : ন্শক্ান্িতিা; সম্াদিা : সকত্ন্দ্রিাে রা�, পমৃ.৭৭।

৪.  প্রশাতিেুমার পাে, রন্ব্ীবিী : ৫ম খডে, পমৃ. ৩০।

৫.  প্রমেিাে ন্বশী, রবীন্দ্রিাে ও শান্তিন্িকেতি, পমৃ. ৩৭।

৬.  অন্মতা লসি, শান্তিন্িকেতকি আশ্রমেি্া, পমৃ.৫৭-৫৮। 

৭.  রবািজি ইন্েি, ন্েস্ন্র অি এডুকেশিাে েি, ১৯৫০, পমৃ. ২৮৫-৮৭।

৮.  ‘ন্শক্ার ন্মেি’ দ্র. সংেেি।

৯.  ‘তকপাবি’ দ্র. ন্শক্ান্িতিা, পমৃ.১১২-১৫।

১০.  অন্্তেুমার িক্রবতজিী, ব্রহ্মন্বদ্াে�, পমৃ. ১০-১১; প্রভাতেুমার  মুকখাপাধ্া�, 
রবীন্দ্র-্ীবিেো, পমৃ. ৮৬।

১১.  ‘ন্শক্ান্িতিা’, পমৃ. ১৩৬।
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১২.  প্রাগুতি, পমৃ়  ৯৮, ১২১।

১৩.  সুকরন্দ্রিাে কমরে, ‘শান্তিন্িকেতকির স্মৃন্ত’, দ্র ন্বশ্বিাে লদ-সম্ান্দত রবীন্দ্রস্মৃন্ত, 
পমৃ. ১০২।

১৪.  প্রমেিাে ন্বশী, পমৃ. ২১।

১৫.  প্রাগুতি, পমৃ. ৩০-৩৩।

১৬.  প্রণন্ত মুকখাপাধ্া�, শান্তিন্িকেতি ব্রহ্মিযজিাশ্রম, পমৃ. ২০-২১।

১৬ে ্গদািন্ রা�, স্মৃন্ত, ন্বশ্বভারতী পন্রেো, মাে-নিরে, ১৩৭৬, পমৃ. ৩১২।

১৭.  প্রমেিাে ন্বশী, প্রাগুতি, পমৃ. ৩৩, ৪৮।

১৮.  সুধাোতি রা�কিৌধুরী, ‘শান্তিন্িকেতকির স্মৃন্ত’, দ্র. রবীন্দ্রস্মৃন্ত, পমৃ. ২৭৩-৭৫।

১৯.  রন্ব্ীবিী : ৬, পমৃ. ১৪২; রন্ব্ীবিী : ৫, পমৃ. ১২৭-২৮; প্রণন্ত মুকখাপাধ্া�, 
প্রাগুতি, পমৃ. ৩৩-৩৫।

২০.  রন্ব্ীবিী : ৫, পমৃ. ৯৩, ১৪৮।

২১.  প্রণন্ত মুকখাপাধ্া�, প্রাগুতি, পমৃ. ২৬-২৭; রন্ব্ীবিী : ৫, পমৃ়  ৬৩, ৭৯।

২২.  অন্্তেুমার িক্রবতজিী, প্রাগুতি, পমৃ. ৩৮।

২৩.  রন্ব্ীবিী : ৫, পমৃ. ৭৯, ১১২; প্রভাতেুমার মুকখাপাধ্া�, শান্তিন্িকেতি : 
ন্বশ্বভারতী, পমৃ.৬১, ৬৩।

২৪.  রেীন্দ্রিাে িােুর, ন্পতমৃস্মৃন্ত, পমৃ. ৬৩।

২৫.  রন্ব্ীবিী : ৫, পমৃ. ১১৭-১১৮।

২৬.  েীকরন্দ্রিাে দত্ত, শান্তিন্িকেতকির এেযুগ, পমৃ. ৪৩।

২৭.  সুধীরঞ্জি দাস, আমাকদর গুরুকদব, পমৃ. ২০-২১।

২৮.  প্রমেিাে ন্বশী, প্রাগুতি।

২৯.  রন্ব্ীবিী : ৫, পমৃ. ১৩৪-৩৬।

৩০.  প্রমেিাে ন্বশী, প্রাগুতি, পমৃ.১২৩-২৪, ১৩৯-৪০।
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৩১.  সুধাোতি রা�কিৌধুরী, ‘ন্বিক্ন্দ্রিাে িােুর স্মৃন্তেো’, পমৃ. ৮-৯।

৩২.  অন্মতা লসি, প্রাগুতি, পমৃ. ২৯।

৩৩.  সুধীরঞ্জি দাস, আমাকদর শান্তিন্িকেতি, পমৃ. ৪১ : অন্মতা লসি, পমৃ. ৪৪।

৩৪.  সুধীরঞ্জি দাস; আমাকদর গুরুকদব, পমৃ.২৪।

৩৫.  প্রভাতেুমার মুকখাপাধ্া�, ‘শান্তিন্িকেতি : ন্বশ্বভারতী’, পমৃ.৪২।

৩৬.  অন্্তেুমার িক্রবতজিী, প্রাগুতি, পমৃ. ৩৮।

৩৭.  রন্ব্ীবিী : ৬, পমৃ. ১৪১।

৩৮.  অন্্তেুমার িক্রবতজিী, প্রাগুতি, পমৃ. ৩৯।

৩৯.  শিীন্দ্রিাে অন্ধোরী, ন্শোইদে ও রবীন্দ্রিাে পমৃ. ৬৮-৭১, ৪১৯-২৪; রেীন্দ্রিাে 
িােুর, প্রাগুতি, পমৃ. ৩৭-৩৮।

৪০.  অন্মতা লসি, প্রাগুতি, পমৃ. ৯০; প্রমেিাে ন্বশী, প্রাগুতি, পমৃ. ৩২, ৭৯।

৪১.  রেীন্দ্রিাে িােুর, প্রাগুতি, পমৃ. ১০৭-৮।

৪২.  এই তে্ পাও�া যা� রেীন্দ্রিাকের এেন্ি ন্িন্ি লেকে। দ্র. পুন্েিন্বোরী লসি-
সম্ান্দত রবীন্দ্রা�ণ, পমৃ়  ৩০২।

৪৩.  প্রমেিাে ন্বশী প্রাগুতি, পমৃ. ১০; োেীপদ রা�, ‘ন্শক্ে রবীন্দ্রিাে’, পমৃ. ২৮-২৯।

৪৪.  েন্রিরণ বকন্্াপাধ্া�, রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ, পমৃ. ১৫০; রন্ব্ীবিী : ৫, পমৃ. ১৩৬, ন্শক্ন্িতিা, 
পমৃ. ১৪৯-৫০।

৪৫.  সুধীরঞ্জি দাস, আমাকদর গুরুকদব, পমৃ. ২২।

৪৬.  বইন্ির প্রেম অংশ ‘ইংকরন্্ শ্রুন্তন্শক্া’ আকগই প্রোন্শত েক�ন্ছে। আমরা 
লদকখন্ছ ৩� সংস্করণ (১৩২০ ব)।

৪৭.  ন্শক্ান্িতিা, পমৃ. ৭৪।

৪৮.  প্রভাতেুমার মুকখাপাধ্া�, রবীন্দ্র-্ীবিেো, পমৃ. ১৫৪-৫৬।

৪৯.  ন্শক্ান্িতিা, পমৃ. ১৪৯-৫০।

৫০.  প্রাগুতি, পমৃ. ২২৩; োেীপদ রা�, প্রাগুতি, পমৃ. ২৫-২৬।
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৫১.  ্ীবিস্মৃন্ত, পমৃ. ৪১।

৫২.  ন্শক্ান্িতিা, পমৃ. ২৬০।

৫৩.  লিা�ম িমন্স্ক, ে্াংগুক�্ অ্ান্ দ্ প্রবকেম্ স অি িকে্, পমৃ. ২৫-২৬, ১৭১-৭৩।

৫৪.  প্রাগুতি, পমৃ. ৩২-৩৪, ১৯১; এম. এ. কে ে্ান্েকড, ে্াংগুক�্ অ্া্ লস্াসাে 
লসন্মওন্িে, পমৃ. ১৬-১৭, ২০৫-১৪।

৫৫.  ইংকরন্্ লসাপাি ৩� সং, পমৃ. ৭, ১৫।

৫৬.  ন্শক্ান্িতিা, পমৃ. ২১৭।

৫৭.  সুধীরঞ্জি দাস, আমাকদর গুরুকদব, পমৃ. ২৪।

৫৮.  প্রভাতেুমার মুকখাপাধ্া�, শান্তিন্িকেতি : ন্বশ্বভারতী, পমৃ. ৬৭-৬৮।

৫৯.  ন্বশ্বভারতী বুকেন্িি : ১৯/১৯৩৫।

৬০.  সুধীরিন্দ্র ের, শান্তিন্িকেতকির ন্শক্া ও সাধিা পমৃ. ৬।

৬১.  প্রাগুতি, পমৃ. ১১৩; রন্ব্ীবিী : ৬, পমৃ. ২০৯-১০।

৬২.  ‘শান্তিন্িকেতি’ পন্রেোসংেেি, সম্াদিা : সুন্প্ত ন্মরে, পমৃ. ৩৩।

৬৩.  অন্মতা লসি, প্রাগুতি, পমৃ. ৪১, ৪৬; প্রভাতেুমার মুকখাপাধ্া�, পমৃ. ১১৪; োেীপদ 
রা�, প্রাগুতি, পমৃ. ২১।

৬৪.  ন্প�রসি, ‘শান্তিন্িকেতি’, ন্বশ্বভারতী পন্রেো, মাে-নিরে, ১৩৭০।

৬৫.  অন্মতা লসি, প্রাগুতি, পমৃ. ৭৪-৭৫, ৯০।

৬৫ে ন্শক্ান্িতিা, পমৃ. ৯৪, ৯৮, ১৬৮-৬৯।

৬৬.  এে. কে. এেম্ োস্জি, কপাক�ি অ্ান্ লিাউম্াি, পমৃ. ১১৩; প্রমেিাে ন্বশী, 

 পমৃ. ৩৬-৩৭।

৬৭.  অন্মতা লসি, প্রাগুতি, পমৃ. ৯৬-৯৮।

৬৮.  সুধাোতি রা�কিৌধুরী, শান্তিন্িকেতকির স্মৃন্ত, পমৃ. ২৮০-৮১।
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৬৯.  লশাভি লসাম, ‘রবীন্দ্রিাে-ন্দকিন্দ্রিাে : সম্কেজির খন্ত�াি’, অিুষু্প, শারদী� 
১৩৯৭, পমৃ়  ৮৭।

৭০.  এম. কে. গান্ধে, অ্াি অকিাবাক�াগ্ান্ি, পমৃ. ৩১৮-১৯।

৭১.  রন্ব্ীবিী : ৭, পমৃ. ৭০; প্রমেিাে ন্বশী, পমৃ. ৯৩-৯৪।

৭২.  পঞ্ািি মডেে, ভারতন্শল্পী িন্োে, ২� খডে, পমৃ. ৫৯৮-৯৯; েন্রিরণ বকন্্াপাধ্া�, 
প্রাগুতি, পমৃ.৪০।

৭৩.  ্গদািন্ রা�, ‘স্মৃন্ত’, ন্বশ্বভারতী পন্রেো, মাে-নিরে ১৩৭৬; পমৃ. ৩৩৭।

৭৪.  অন্মতা লসি, প্রাগুতি, পমৃ. ৫৬-৫৭; ‘শান্তিন্িকেতি’ পন্রেো-সংেেি, পমৃ. ১-২, ৯।

৭৫.  ‘শান্তিন্িকেতি’ পন্রেো-সংেেি, পমৃ. ১৩-১৪।

৭৬.  ‘প্রাগুতি’, পমৃ. ৩।

৭৭.  ন্বশ্বভারতী পন্রেো, শ্রাবণ-আন্শ্বি, ১৪০১। নস�দ মু্তবা আেী, গুরুকদব ও 
শান্তিন্িকেতি, পমৃ. ৫৯-৬০।

৭৮.  প্রভাতেুমার মুকখাপাধ্া�; শান্তিন্িকেতি : ন্বশ্বভারতী, পমৃ. ৭৩. ৮১-৮২।

৭৯.  ন্শক্ান্িতিা, পমৃ. ১৭৯।

৮০.  এেম্ োস্জি, প্রাগুতি, পমৃ. ১৫-১৬।
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শ্রীন্িকেতি : ন্শক্াসরে

শান্তিন্িকেতকি রবীন্দ্রিাে ব্রহ্মিযজিাশ্রম প্রন্তষ্া েকরন্ছকেি ১৯০১ সাকে; আর 
এর ২৩ বছর পর শ্রীন্িকেতকি গকড় উিে আর-এেন্ি িতুিধরকির ন্বদ্াে�: 
‘ন্শক্াসরে’।

ব্রহ্মিযজিাশ্রম ততন্দকি ন্বশ্বভারতীকত রূপাতিন্রত েক�কছ; প্রেম পকবজির 
অন্িচি�তা, আন্েজিে সমস্াও অকিেিা অন্তক্রম েরা সম্ভব েক�কছ। তা সকত্ত্বও 
লয রবীন্দ্রিাে আবার এেন্ি িতুি ন্বদ্ােক�র েো ন্িতিা েরকেি, তার োরণ 
শান্তিন্িকেতি ন্বদ্াে� ন্িক� তাঁর মকি ইন্তমকধ্ ন্েছু অসকতিাষ ্মা েক�ন্ছে। 
এিা ক্রমশ স্পষ্ ে� যান্চ্ছে লয, েেোতা ন্বশ্বন্বদ্ােক�র পািক্রমই লশষ পযজিতি 
গ্েণ েরকত েকব—কসই অিুযা�ী পরীক্া-ব্বস্াও প্রবজিন্তত েকব লসই ন্বদ্ােক�। 
সামান্্ে িাকপ এই পন্রবতজিিগুন্ে লমকি ন্িকত েন্চ্ছে; ন্েন্তু রবীন্দ্রিাে বুঝকত 
পারন্ছকেি, এর িকে তাঁর ন্বদ্ােক�র প্রাণশন্তি িষ্ েক� যাকব। মধ্ন্বত্ত 
পন্রবাকরর ন্শশুকদর ন্িক� ন্বদ্াে� িাোকত লগকে এই সামান্্ে দান্ব এেরেম 
লমকি ন্িকতই ে�। আবার তা লমকি ন্িকে লয-আদশজি লেকে ন্তন্ি ন্বদ্াে� শুরু 
েকরন্ছকেি, কসই আদকশজির অকিেিাই ত্াগ েরকত ে�। শান্তিন্িকেতি লছকড় 
রবীন্দ্রিাে তাই এইসম� মি ন্দকেি শ্রীন্িকেতকির ন্দকে। ১৯৩০ সাকে 
লসান্ভক�ত যুতিরাক্রে ন্গক� ন্তন্ি অিা�াকসই বেকত পারকেি, ‘ধিী ের লেকে 
যারা আকস তারা সবাই ্ীন্বোন্িবজিাকের ্ি্ পরীক্া পাশ েকর ন্ডন্গ্ ন্িকত 
উৎসুে। তাই তাকদর আদশজি ন্শক্া লদও�া সম্ভব ি�। কসই োরকণই আন্ম 
আকরেন্ি সু্কে খুন্ে। ....এই অপর সু্কেন্িকত পন্রপূণজি ন্শক্ার ্ি্ যা ন্েছু আন্ম 
এোতি প্রক�া্িী� বকে মকি েন্র, তা প্রবতজিকির লিষ্া েরন্ছ।’১

শান্তিন্িকেতকির পাশাপান্শ ‘শ্রীন্িকেতি’ িাকমর আর-এেন্ি প্রন্তষ্াি 
রবীন্দ্রিাে গকড় তুকেন্ছকেি ১৯২২ সাকের লিব্রু�ান্র মাকস। ন্তন্ি তখি ন্শক্া-
সংস্কার বা আিন্ম� ন্শক্ার এেন্ি আক�া্কির েোই লেবে ভাবকছি িা। 
তাঁর প্রধাি েক্্ : গ্াম-পুিগজিিি। ন্তন্ি েক্ েকরকছি, গ্ামগুকো মমৃতপ্রা� েক� 
পকড়কছ—মািুকষর লোকিা উদ্ম লিই, মকি আিন্ লিই, শ্রী আর লসৌন্যজি োন্রক� 
যাকচ্ছ গ্াম্ীবি লেকে। ১৯২১ সাকে আকমন্রো� ন্গক� তাঁর এই যন্ত্রণা আর 
উকবিকগর েোই রবীন্দ্রিাে ্ান্িক�- ন্ছকেি লেিাডজি এেম্ োস্জিকে। এেম্ োস্জি 
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তখি েকিজিে ন্বশ্বন্বদ্ােক� েমৃ ন্ষন্বজ্ঞাি ন্িক� পড়াকশািা েরকছি। ভারকতর 
গ্াম্ীবি ন্িক� ন্তন্ি আগ্েী। রবীন্দ্রিাে এেম্ োস্জিকে বেকেি, শান্তিন্িকেতি 
লেকে সামাি্ দূকর সুরুকে ন্তন্ি গ্াম-পুিগজিিকির এেন্ি ো্ শুরু েরকত িাি। 
এেম্ োস্জি ন্ে তাঁর লসই উদকযাকগ সান্মে েকবি?২

এেম্ োস্জি রবীন্দ্রিাকের লসই আমন্ত্রণ গ্েণ েকরন্ছকেি। পকরর বছর 
প্রধািত তাঁরই লিতমৃ কত্ব শুরু ে� শ্রীন্িকেতকির প্রেল্প। অেজিসাোয্ একসন্ছে 
এেম্ োকস্জিরই লপ্র�সী এবং পকর পত্ী ডকরান্ে ল্রেি িাকম এে ধিী িারীর োছ 
লেকে। এেম্ োকস্জির প্রধাি সেকযাগী ন্ছকেি রেীন্দ্রিাে িােুর, সকতিাষিন্দ্র 
ম্ুমদার, কগৌরকগাপাে লোষ এবং োেীকমােি লোষ। আমরা আকগই ল্কিন্ছ, 
ন্বকদশ লেকে ন্িকর রেীন্দ্রিাে তাঁকদর ্ন্মদান্রকত েমৃ ন্ষ ন্িক� ন্েছু পরীক্া-
ন্িরীক্ার ো্ শুরু েকরন্ছকেি। তারপর সুরুকেও ন্তন্ি গ্াম-সংস্কাকরর ন্েছু 
উকদ্াগ ন্িক�ন্ছকেি; ন্েন্তু লস-ো্ খুব লবন্শদূর একগাকত পাকরন্ি। কসই অসমূ্ণজি 
ো্ই এবার সংগন্িত আোকর শুরু েকো সুরুকের  শ্রীন্িকেতকি। এেম্ োস্জি 
প্রন্তষ্ািন্ির িাম ন্দক�ন্ছকেি ‘ইিন্স্ন্িউি অি রুরাে ন্রেি্রোেশি’। 
রবীন্দ্রিাে িতুি িাম ন্দকেি : ‘শ্রীন্িকেতি’। শ্রীেীি গ্ামকে শ্রীমন্ডেত েকর 
লতাোর এে অন্ভিব উকদ্াগ। ‘ন্শক্াসরে’ ন্বদ্াে�ন্ি ন্ছে এই প্র�াকসরই 
এেন্ি অঙ্গ। এরেম এেন্ি প্রেকল্পর েো রবীন্দ্রিাে ন্েছুন্দি ধকরই ভাবন্ছকেি।

লদকশর রা্কস্বর প্রধাি অংশিাই আকস েমৃ ষেকদর োছ লেকে। অেি লসই 
অেজি ব্ন্�ত ে� প্রধািত উচ্কশ্রণীর স্বাকেজি। এই অন্বিার রবীন্দ্রিােকে পীন্ড়ত 
েকরন্ছে। ১৯১৭ সাকে েেোতা� এেন্ি বতিমৃ তা� ন্তন্ি লক্াকভর সকঙ্গ বকেি, 
‘কদকশর লয রা্স্ব েইকত আমাকদর উন্নত লশ্রণীর ন্শক্ার ব্বস্া েইকতকছ, 
তাোর লবন্শর ভাগ অেজি আমাকদর এই অন্শন্ক্ত েমৃ ষকেরাই লযাগাইকতকছ।....
তাোকদর শ্রকমর ধি আমরা লভাগ েন্র, ন্েন্তু ন্বন্িমক� আমরা ন্ে ন্দ�ান্ছ?’ 
রবীন্দ্রিাে স্পষ্ েকর বেকেি, ‘এই ব্বধাি দূর েন্রবার উপা� শ্রম্ীবীকদর 
্ি্ ন্বদ্াে� প্রন্তষ্া।’ (‘প্রবাসী’, োন্তজিে ১৩২৪) এই উকদ্াগই ন্তন্ি ন্িক্র 
োকত ন্িকেি প্রেকম শ্রীন্িকেতি এবং তার দু’বছর পকর ‘ন্শক্াসরে’ স্াপি 
েকর। এখাকি আমাকদর আকোিিা শ্রীন্িকেতকির ন্বন্শষ্ ন্বদ্াে� ‘ন্শক্াসরে’-কে 
ন্িক�।
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শ্রীন্িকেতকি রবীন্দ্রিাকের গ্াম-পুিগজিিি উকদ্াকগর ন্বষ�ন্ি ন্বস্তান্রত 
আকোিিা েকরকছি উমা দাশগুপ্ত, সুেুমার মন্লেে প্রমুখ। শ্রীন্িকেতকি এেন্ি 
েমৃ ন্ষ-ন্বদ্াে� স্াপি েরা েক�ন্ছে এবং ছারেছারেীকদর ন্িক� ‘ব্রতীবােে’ আর 
‘ব্রতীবান্েো’ িাকম লস্বচ্ছাকসবী সংগিি কতন্র েকর আশপাকশর গ্াকম ন্শক্ান্বস্তার, 
স্বাস্্সকিতিা প্রসার, গ্ামবাসীকদর ন্ি্স্ব সংগিি গকড় লতাো ইত্ান্দ ো্ শুরু 
েরা ে�। েমৃ ন্ষ-ন্বদ্ােক�র সূিিা েক�ন্ছে ১২ ্ি ছারেকে ন্িক�। েমৃ ন্ষ বা 
েস্তন্শল্প—কোকিা-এেন্ি ন্বষ�কে লশখার ্ি্ লবকছ লিবার স্বাধীিতা তাকদর 
ন্ছে। এছাড়া োঁসমুরন্গ পােকির ব্বস্াও েরা েক�ন্ছে; ক্রকম লস-দান্�ত্ব 
ছারেকদর োকত তুকে লদও�া ে�। আশ্রম-পন্রেো ‘শান্তিন্িকেতি’-এ (মািজি-এন্প্রে, 
১৯২২) প্রোন্শত সংবাদ লেকে ্ািকত পান্র, এ-দান্�ত্ব ছারেরা ভাকোভাকবই 
পােি েরকত পারকছ। েমৃ ন্ষোক্ও তারা দক্তার পন্রি� ন্দক�কছ। ছারেকদর 
োকত-িোকিা বাদাম, মুকো, কিামাকিা, কবগুি, বরবন্ি ইত্ান্দ ন্িক� এেন্ি 
প্রদশজিিী েরা ে� ওই বছর লপৌষকমোর অিুষ্াকি। গাছকে লপাোমােকড়র োত 
লেকে েী-েকর রক্া েরকত েকব—কসই ন্বষক�ও এেন্ি প্রদশজিিীর আক�া্ি 
েকরন্ছকেি োেীকমােি লোষ। ছারেকদর পন্রিােিা� গ্াকম ভ্াম্মাণ োইকব্রন্রর 
ব্বস্াও েরা ে�। (১৯৯৯ সাকেও এই োইকব্রন্র িেত বকে ্ািকত পান্র)। 

সকতিাষিকন্দ্রর মমৃতু্র পর শ্রীন্িকেতি-পন্রিােিার দান্�ত্ব ন্িক�ন্ছকেি 
ই.ডবন্েউ আযজিিা�েম। তাঁর লিতমৃ কত্ব ছারেকদর আগুি লিভাকিা এবং প্রােন্মে 
ন্িন্েৎসা�  প্রন্শক্ণ লদও�া ে�; তারা েুইন্িি প্রক�াগ েরকত লশকখ; গ্াকম-গ্াকম 
েুকর যুবেকদর ন্িক� সংগিি গকড় লতাোর উকদ্াগ লি�। গ্াম-সংস্কাকরর োক্ও 
ছারেকদর সন্ক্র� ভূন্মো ন্ছে। মন্েদপাড়া এবং ভুবিডাঙা গ্াকম তারা িাো লেকি 
্মা-্ে লবর েকর লদ�; সুরুকের বাগন্দপাড়া অঞ্কের ্ঙ্গে পন্রষ্কার েকর। 
এর পাশাপান্শ িেন্ছে গ্ামবাসীকদর ন্বন্ভন্ন ন্বষক� প্রন্শক্ণ লদও�ার ো্।৪ 
১৯২২ সাকে দুন্ি অধে সাঁওতাে লছকে বাঁকশর ো্ ন্শখকত একসন্ছে। ১৯২৩ 
সাকের প্রেম ন্দকেই রা�পুর এবং লোোগড় গ্াম লেকে দু্িকে োকির ো্ 
এবং তাঁতকবািার োক্ প্রন্শক্ণ লদও�া ে�। ওই বছকরর মাঝামান্ঝ সম� 
এে্ি সাঁওতাে ব্ন্তিকে ন্িক�াগ েরা েক�ন্ছে; ন্তন্ি তাঁকতর োক্ 
গ্ামবাসীকদর লট্রন্িং লদি। ওই সমক�ই ২০ ্ি ছারেী ন্িক� সুরুকে এেন্ি 
বান্েো-ন্বদ্াে� গিি েরা ে�। ১৯২৪ সাকে এই প্র�াস আরও ন্বস্তমৃত ে�। 
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িামড়ার ো্, গাোর ো্, তাঁতকবািা এবং োকির োক্র প্রন্শক্ণ-েমজিশাো� 
গ্ামবাসীরা লসাৎসাকে লযাগ লদি।৫

ন্শক্াসকরে প্রেকমই ন্স্র েকর লিও�া েক�ন্ছে, গ্াকমর ন্শশুরাই েকব 
ন্শক্ােজিী। পরীক্া� পাশ েকর িােন্র পাবার তাড়িা তাকদর লিই। ন্বদ্াে� 
লেকে লয-ন্শক্া তারা পাকব, তা তারা োক্ োগাকব তাকদর ব্বোন্রে ্ীবকি। 
উত্তর্ীবকি লসই জ্ঞাি এবং অন্ভজ্ঞতার সাোকয্ তারা তাকদর গ্াকমর শ্রী এবং 
সমমৃন্দ্ধ ন্িন্রক� আিার প্র�াকস ব্রতী েকব। এই আদকশজির পন্রেকল্পই রন্িত 
েক�ন্ছে ন্বদ্ােক�র প্রন্তন্দকির  েমজিসূন্িন্ি। কোকিা ন্স্রন্িন্দজিষ্ পািক্রম লিই। 
লশ্রন্ণন্বভাগ লিই। পরীক্ার উপদ্রব লিই। এখিোর ভাষা� যাকে ‘িি-িরমাে’ 
ন্শক্া বো ে�, তারই এে িমৎোর প্রবতজিিা ন্ছে ন্শক্াসকরের আদকশজি। মোত্মা 
গান্ধের ‘িঈ তান্েম’ বা বুন্ি�ান্দ ন্শক্া-প্রস্তাকবর ১৩ বছর আকগই শুরু েক�ন্ছে 
এই উদ্ কযাগ।
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ন্শক্াসরে
‘ন্শক্াসরে’ ন্বদ্ােক�র প্রন্তষ্া েক�ন্ছে ১৯২৪ সাকের প�ো ্ুোই, 

শান্তিন্িকেতকি সকতিাষিন্দ্র ম্ুমদাকরর বান্ড়কত। সকতিাষিকন্দ্রর অোেমমৃতু্র পর 
১৯২৬ সাকে ন্বদ্াে�ন্ি ন্িক� যাও�া ে� শ্রীন্িকেতকি। একেবাকর সূিিা� 
ন্বদ্ােক�র ছারেসংখ্া ন্ছে মারে ছ�। পন্রেল্পিান্ি এরেম ন্ছে লয, ছারেরা 
িাষবাস এবং োকতর ো্ লশখার লভতর ন্দক� স্বাবেম্বী েক� ওিার এেিা ন্শক্া 
পাকব এবং পরবতজিী ্ীবকি লসই ন্শক্াকে তারা তাকদর ্ীবকি প্রক�াগ েকর 
ন্িক্কদর পাক� দাঁড়াবার লিষ্া েরকব। প্রেম ছ’ন্ি ছারে একসন্ছে ‘ন্িম্নবণজি’ ন্েনু্ 
পন্রবার লেকে; েক�ে্ি ন্ছে অিাে। পকর েক�েন্ি আন্দবাসী এবং মুসেমাি 
ছারেও ন্বদ্ােক� লযাগ লদ�। তারা সেকে এেই েকর এেিা পন্রবাকরর মকতা 
োেত; রান্না ছাড়া েকরর আর-সব ো্ই তারা ন্িক্রা েরত। 

প্রন্তন্ি ছারেকে লদও�া েক�ন্ছে এে িুেকরা েকর ্ ন্ম; কসই ্ ন্মকত বাগাি 
েরার লভতর ন্দক� িাষবাকসর এেিা প্রােন্মে ধারণা তারা লপক� যাকব, এরেমই 
ভাবা েক�ন্ছে। ন্বিতী�ত, ন্িক্ বাগাি েরার লভতর এেিা আিন্ও আকছ। 
লসই  আিন্ম� িিজিার লভতর ন্দক�ই তারা প্রক�া্িী� ন্বষ�গুন্ে ন্শকখ ন্িকত 
পারকব; বো েক�ন্ছে: ওই ্ন্মন্ি েকব প্রন্তন্ি ছাকরের ‘ক্রীড়া এবং ন্িরীক্ার 
লক্রে’। এছাড়া প্রকত্ে ছারে পছন্মকতা এেন্ি েস্তন্শল্পকে লশখার ন্বষ� ন্েসাকব 
লবকছ ন্িকত পারত। ন্শক্াসকরে এর আক�া্ি ন্ছে ব্াপে : তাঁতকবািা, োপড় 
রঙ েরা, োকির ো্, িামড়ার ো্, বই-বাঁধাই ইত্ান্দ িািাধরকির োকতর 
োক্র লোকিা-এেন্িকে ন্িবজিািি েকর লিবার সুকযাগ ন্ছে। কেখাপড়া বা 
সাক্রতার ্ি্ ন্দকির েমজিসূন্িকত সম� রাখা েক�ন্ছে মারে এে েণ্া। অি্াি্ 
ন্বষক�র ্ ি্ লোকিা ন্িন্দজিষ্ পাি্বই বা পািক্রম ন্ছে িা। োক্র লভতর ন্দক�ই 
ছারে প্রক�া্িী� জ্ঞাতব্ ন্বষ�গুন্ে ল্কি লিকব— এইরেমই ভাবা েক�ন্ছে।৭ 

এই ভাবিার ন্পছকি লয-দশজিি ন্ছে, তা েকো : ন্বদ্াে� ‘ন্শক্ােজিীর 
‘আত্মপ্রোশ এবং আিন্ম� ্ীবিিিজিার এে লক্রে’। এেম্ োস্জি মকি েরকতি, 
ন্শশুরা শুধু লখোর ্গৎ ন্িক�ই োেকত ভাকোবাকস, এিা ভুে ধারণা। নশশকবর 
লভতকরই বরং ভন্বষ্ৎ ্ীবকির পিভূন্ম কতন্র েক� যা�। ন্শশুরা লয লখো েকর, 
লসিা লোকিা অেজিেীি ম্ার ব্াপার ি�; ‘পন্রণত ্ীবকির প্রন্তন্ি স্তকরর 
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আভাস’ কস তার এই অন্ভজ্ঞতা লেকে লপক� যা�। এই সুকযাগ লেকে ন্শশুকে 
বন্ঞ্ত েরা মাকি তার ‘আত্মপ্রোশ আর আত্মসংরক্কণর’ সুকযাগ বা সম্ভাবিান্িকে 
িষ্ েকর লদও�া।৮

এেম্ োকস্জির এই ন্িতিার ন্পছকি তাঁর সমোেীি ন্শক্াদশজিি—করোক�বে, 
ন্ডউন্� এবং অবশ্ই রবীন্দ্রিাকের ন্শক্াভাবিার প্রত্ক্ প্রভাব ন্ছে। ১৯২৪ 
সাকে  ‘ন্শক্াসরে’ প্রন্তষ্ার সম�োকেই এেম্ োস্জি রবীন্দ্রিাকের ন্বকশষ ন্েছু 
ভাবিার েো ন্েকখ লরকখন্ছকেি। রবীন্দ্রিাে লসখাকি বেকছি, ন্শক্া� শারীন্রে 
ন্ক্র�ার এেিা ন্বকশষ তাৎপযজি আকছ; োরণ আমাকদর শরীকরর প্রন্তন্ি 
অঙ্গপ্রত্কঙ্গর এে ন্ি্স্ব প্রোশ-ক্মতা আকছ। শুধু শব্দ ন্দক� ি�, ওইসব 
অকঙ্গর ন্ক্র�ােকমজির লভতর ন্দক�ও আমরা আমাকদর ‘আকবগ এবং অিুভূন্তকে 
প্রোশ েকর োন্ে’। রবীন্দ্রিাকের ন্শক্ার পন্রেকল্প িমৃত্গীকতর লয ন্বকশষ 
ভূন্মো ন্ছে, তা আমরা সেকেই ্ান্ি। ন্েন্তু এখাকি লদখকত পান্চ্ছ, রবীন্দ্রিাে 
আর-এেন্ি িতুি মারো ন্িক� আসকছি। শুধু আিকন্র ্কি্ ি�, আমাকদর 
মকির ভাব, আকবগ, অিুভূন্তকে সমূ্ণজিভাকব প্রোশ েরার ্কি্ও ন্শক্া� 
শরীরিিজিার এেিা ন্বকশষ স্াি আকছ বকে রবীন্দ্রিাে মকি েরকছি।৯ ন্শক্াসকরের 
রূপেকল্প এই দশজিকির প্রভাব িািাভাকবই লদখকত পাও�া যা�। এই ন্শক্া ন্িছে 
বমৃন্ত্তন্শক্া ি�, ‘পূণজি ্ীবিযাপকির’ ন্শক্া।

আিন্ আর অবসর রবীন্দ্রিাকের ন্শক্াদশজিকির দু’ন্ি প্রধাি স্তম্ভ বো যা�। 
ন্শক্াসকরের কদন্িে েমজিসূন্িকতও তার অভাব ন্ছে িা। ছারেকদর এে অকেজি লবশ 
েকিার ন্ি�মশমৃঙ্খো লমকি িেকত েকতা। কভারকবো েুম লেকে ওিা, ের পন্রষ্কার 
েরা, ন্িক্র ্ামাোপড় ন্িক্ োিা, রান্নার োক্ সাোয্ েরা। সোে িিার 
মকধ্ এইসব ো্ লশষ েকর তারা িকে লযত বাগাকির ্ন্মকত বা োকতর ো্ 
লশখার ্া�গা�। কসই িিজিা অতিত দু-েণ্া। সমস্ত ো্গুকোই সম� ধকর এবং 
ন্ি�ম লমকি েরকত েকতা। তকব এই ন্ি�ম লযি পীড়ি িা েক� ওকি, কসন্দকেও 
ন্বদ্ােক�র ি্র ন্ছে। এেম্ োকস্জির বতিব্ ন্ছে, ন্বদ্াে� লেবে ন্বোকশর 
লক্রেিা ্ুন্গক� ন্দকত পাকর; তারপর গাছপাোর মকতাই ন্শশুরা লবকড় উিকব 
প্রেমৃ ন্তর ন্ি�কম। সারান্দকির ো্- েকমজির পর সকধেকবোিা ন্ছে শুধুই গািবা্িা 
আর গল্পগু্কবর সম�। 
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ন্শক্াসকরের লোকিা ন্স্রন্িন্দজিষ্ পািক্রম ন্ছে িা, আমরা শুকিন্ছ। পাি্বইও 
ন্িে ন্ি�ম েকর ব্বোর েরা েকতা িা। তকব মাকঝ মাকঝ ন্বকশষ প্রক�া্কি  
শান্তিন্িকেতি-ন্বদ্াে� লেকে ন্শক্েরা একস ন্েছু ক্াস ন্িকতি। রেীন্দ্রিাে 
ন্িক্ এবং ্গদািন্ রা�ও ক্াস ন্িক�কছি। েস্তন্শল্পন্শক্ার ন্বষক� ন্বকশষ 
আগ্ে ন্ছে িন্োে বসুর। ো্ েরকত-েরকত ছারেরা যখি লয-ন্বষ�ন্ি ্ািার 
প্রক�া্ি মকি েরত, কসিাই েক� লযত লশখার ন্বষ� বা সাবক্ক্ট। কযমি, 
ন্বন্ভন্নধরকির সার এবং লসিপাকম্র ব্বোর বুঝকত ন্গক� লশখা েক� লযত 
রসা�ি আর পদােজিন্বদ্ার ন্েছু প্রােন্মে সূরে। ্ন্মর উবজিরতার ন্বষ� লেকে 
ভূ-তকত্ত্বর প্রসঙ্গ। গাছপাোকে লপাোমােকড়র োত লেকে েীভাকব রক্া েরা 
যা�? কসই ন্বষক� ্ািকত ন্গক� েীিপতঙ্গ বা ্ীবন্বদ্ার ন্েছু প্রসঙ্গ তাকদর 
পািক্রকম িকে আসত। প্রেমৃ ন্তপন্রি� আোদাভাকব লোকিা পাি্ন্বষ� ন্ছে িা; 
গাছপাো, পশুপান্খর প্রেমৃ ন্ত ন্িরীক্কণর লভতর ন্দক� ছারেরা লপক� লযত উন্দ্দ 
আর ্ীবন্বদ্ার এেিা প্রােন্মে ধারণা।১০

ছারেকদর মাকঝমাকঝ লবড়াকত ন্িক� যাও�া েকতা। কয-্া�গান্ি তারা লদখকছ, 
তার এেিা মািন্িরে আর সংন্ক্প্ত ইন্তোস ন্েকখ রাখকত েকতা তাকদর। এইভাকব 
প্রাসন্ঙ্গে ভূকগাে আর ইন্তোকসর সকঙ্গ ছারেকদর পন্রি� েক� লযত। ন্বদ্ােক�র 
সকঙ্গ এেিা লগাশাো এবং মুরন্গপােি-কেন্দ্রও স্াপি েরা েক�ন্ছে। তার 
ন্েকসবপরেও ছারেকদর রাখকত েকতা। এবং তার লভতর ন্দক� লেখা আর প্রােন্মে 
পান্িগন্ণকতর এেিা িিজিা েক� লযত তাকদর। বাগাকির ো্ েরকত ন্গক� তাকদর 
্ািকত েকতা ্েবা�ু আর বমৃন্ষ্পাকতর ন্বজ্ঞাি; ন্বন্ভন্ন শােসবন্্র খাদ্গুণ। 
োকতর োক্র ্ি্ ন্বন্ভন্ন বস্তু ন্িক� িাড়ািাড়া েরার প্রক�া্ি েকতা। কসগুকো 
লোো� কতন্র ে�, েীভাকব ল্াগাি আকস, বা্াকর তাকদর দাম েীরেম—এইসব 
্ািকত ন্গক�ও ভূকগাে আর অেজিিীন্তর ন্েছু ধারণা লপক� লযত ছারেরা। তারা 
সংগ্ে েকর আিত এোোর ন্বন্ভন্ন গাছপাতা, িুে-িে, বী্, পাের ইত্ান্দর 
িমুিা; আর তাকদর লসই সংগ্কের বস্তু লেকেও উকি আসত িতুি-িতুি লশখার 
ন্বষ�।১১ প্রেমৃ ন্ত আর পন্রকবশকিতিা একেবাকর সংন্েপ্ত েক�ন্ছে তাকদর 
প্রন্তন্দকির ্ীবিিিজিা�।

১৯২৮ সাকে ‘পন্চিম যারেীর ডা�ান্র’-কত (পমৃ. ১২৭) রবীন্দ্রিাে এে 
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মুতিন্শক্ার েো বকেন্ছকেি; এর িাম ন্দক�ন্ছকেি ন্তন্ি : ‘লখাো পকের ন্শক্া’ 
বা ‘পে িোর ন্শক্া’। এই মুতিন্শক্াই ন্ছে ন্শক্াসূকরের পািসূন্ি। কোকিা 
পূবজি-ন্িন্দজিষ্ ছে ি�, কোকিা ন্বকশষ প্রণােীবদ্ধ ন্শক্া ি�। ্ীবকির প্রক�া্কি 
যখি যতিুেু দরোর, ততিুেুই ন্শকখ লিও�া েকচ্ছ এবং লসই লশখার ো্িা 
িেকছ োকত-েেকম ো্ েরকত-েরকত।

মকি েকত পাকর, এই ন্শক্া লযি বকড়া লবন্শ ব্বোন্রে প্রক�া্িন্িভজির; কস 
ন্েসাকব এর পন্রসর লযি ন্েছুিা সংেীণজি। এই যুন্তি একেবাকর উকপক্া েরা যা� 
িা। তকব আিন্, সূ্ন্তজি আর সমৃ্িশীেতার এেিা পন্রমডেকেই ছারেরা ো্ 
েরত। ন্ি�মন্ি�ন্ন্ত্রত ন্দিসূন্িন্ি প্রক�া্কি পন্রবতজিি েকর লিও�ার স্বাধীিতাও 
তাকদর ন্ছে। কোকিা-এেন্দি রাকত প্রিুর বমৃন্ষ্ েক�কছ; বাগাকির মান্ি ন্ভক্ 
আকছ। এ-অবস্া� পকরর ন্দি সোকে লেখাপড়া লশখার ক্াকস িা ন্গক� ছারেরা 
বাগাকিই ন্দিিা োন্িক� ন্দকত পারত। োকতর ো্ লশখার প্রণােীকতও এেিা 
সমৃন্ষ্র আিন্ তারা লপত। গাছপাতা লেকে রঙ তারা ন্িক্রাই কতন্র েকর ন্িত। 
ন্িক্কদর ্ামাোপড় এবং ব্বোকরর অি্াি্ ন্্ন্িসও অকিে সম� তারা 
ন্িক্রাই প্রস্তুত েকর ন্িত।১২

১৯২৮ সাকের ছারে োন্েদাস লোষ তাঁর স্মৃন্তিারণা� ন্েকখকছি, ‘আমাকদর 
লোকিা ন্িন্দজিষ্ ক্াস ন্ছে িা। কছাি-বড় দু’ভাকগ ভাগ েকর পােুড়তো বান্ড়র 
ন্িকি আমাকদর ক্াস ে’ত।....সবাইকে খুব লভাকর উকি প্রাতঃেমৃ ত্ান্দ লসকর পাো 
েকর ের ঝাঁি ন্দকত ে’ত। তারপর লয যার ্েখাবার লখক� গাছতো� ক্াকস 
লযতাম। সোকের ন্দেিা পড়াকশািা েকতা। দুপুকর খাও�া-দাও�ার পর োকতর 
ো্ ও লশকষ বাগাকির ো্ েরতাম।.....গকল্পর আসর বসত সধে্া�।’১৩

োকতর োক্র ন্শক্া� িািারেম কবন্িরে¨ ন্ছে। প্রন্তন্ি ো্কে এেিা 
সমৃ্িশীেতার িিজিা মকি েরা েকতা; ন্েন্তু তাই বকে েস্তন্শকল্পর িাকম লেবে 
লশৌন্খি োরুন্শল্প লবাঝাত িা। ১৯২৮ সাকের প্রন্তকবদকি স্পষ্ েকর বকে 
লদও�া েক�ন্ছে, ছারেরা যা কতন্র েরকত ন্শখকছ, তার লযি এেিা ‘ব্বোন্রে 
মূে্’ োকে এবং তা লযি ‘ন্বক্রক�াপকযাগী’ ে�। ছারেকদর কতন্র োপড়-গামছা, 
লি�ার-কডস্ক বা্াকর এবং লমো� ন্বন্ক্রও েকতা। কোকিা-কোকিা ছারে এইসব 
োক্ লবশ দক্ েক� ওিা�, তাকদর ন্েছু পান্রশ্রন্মেও লদও�া েকতা, যাকত এই 
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অেজি ন্দক� তারা োো-খাও�ার খরি িাোকত পাকর। ন্বদ্াে�ন্ি প্রেকম ন্ছে 
অনবতন্িে। ন্েন্তু পকর ছারেকদর পান্রশ্রন্মে ন্দক�, তার লেকে তাকদর োো-
খাও�ার খরি তুকে লিও�ার ব্বস্া িােু ে�। এর এেিা অি্ গুরুত্বও ন্ছে। 
মকি েরা েক�ন্ছে, এর িকে ছারেকদর আত্মমযজিাদা বমৃন্দ্ধ পাকব,  ন্বদ্াে�ন্িও 
দািসরে েক� োেকব িা।১৪

ন্শক্াসকরের এোন্ধে প্রন্তকবদকি এিা স্পষ্ েকর লদও�া ে� লয, এই  
ন্বদ্ােক�র উকদেশ্ েকো গ্াকমর ন্শশু বা ন্েকশারকদর স্বাবেম্বী েকর লতাো; শুধু 
্ীন্বোর ্ি্ লোকিা ন্শক্া ি�; এমি-এেন্ি ন্শক্া, যার সাোকয্ তারা তাকদর 
গ্াম্ীবিকে উন্নত এবং শ্রীমন্ডেত েকর তুেকত পারকব।১৫ তাকদর পন্রি� েকব 
এে্ি ‘স্বাধীি, স্বাবেম্বী েমৃ ষে বা োরুন্শল্পী’।১৬

১৯৩০ সাকে শ্রীন্িকেতকির বাৎসন্রে উৎসকব রবীন্দ্রিাে বকেন্ছকেি, এই 
উকদ্াগ েকো ্িসাধারকণর ‘শন্তিসমবাক�র সাধিা’; গ্ামবাসীকদর প্রন্ত তাঁর 
আকবদি ব্তি েক�ন্ছে এইভাকব : ‘একসা লতামরা, প্রােজিীভাকব ি�, েমৃ তীভাকব। 
আমাকদর সেকযাগী েও....গ্াকমর সামান্্ে প্রাণ সুস্ েক� সবে েক� উিুে।’১৭

গ্ামবাসীকদর েুপ্ত আত্মসমিাি ন্িন্রক� ন্দকত েকব। গ্াকম আবার আিকন্র 
লস্রাত প্রবান্েত েকর ন্দকত েকব, এই েোগুন্ে শ্রীন্িকেতি এবং গ্াম্ীবি-সংক্রাতি 
রবীন্দ্রিাকের প্রা� প্রন্তন্ি রিিাকতই ন্িকর-ন্িকর একসকছ। মমৃতু্র েক�ে মাস 
আকগ  শ্রীন্িকেতকির সভা� ন্তন্ি স্রণ েন্রক� ন্দক� যাি, ‘গ্ামবাসীকদর 
অসমিাি লোকরা িা। কয-ন্শক্া� আমাকদর প্রক�া্ি, তা শুধু শেরবাসীকদর ্ি্ 
ি�, সমস্ত লদকশর মকধ্ তার ধারাকে প্রবান্েত েরকত েকব।.....কশ্রষ্কত্বর উৎেকষজি 
সেে মািুকষরই ্ন্মগত অন্ধোর। গ্াকম গ্াকম আ্ মািুষকে এই অন্ধোর 
ন্িন্রক� ন্দকত েকব।’১৮

খুব লছাকিা আোকর শুরু েকেও ন্শক্াসকরের েক্্ ন্ছে অকিে দূরপ্রসারী। 
এেম্ োস্জি  লিক�ন্ছকেি, ন্শক্ান্ি এমি েকব, যাকত শুধু ব্ন্তি্ীবকির উন্নন্ত 
ি�, গ্াম বা লগাষ্ী্ীবকির উন্নন্তর এেিা আদশজিও ছারেকদর লভতর সঞ্ান্রত 
েকত পাকর। কসই উকদেশ্ ন্িক�ই রন্িত েক�ন্ছে সমগ্ পন্রেল্পিান্ি।* ছারেকদর 

* ন্বশ্বভারতী বুকেন্িকির ২১ িং সংখ্া� (১৯৩৬) ন্শক্াসকরের ওপর এেন্ি ন্বকশষ প্রন্তকবদি প্রোন্শত 
েক�ন্ছে। কোেন্শক্া সংসকদর ন্বষক� ্ািা যা� ২৩ িং সংখ্া� (১৯৩৭)।
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লভতর সাংগিন্িে দক্তা এবং লিতমৃ ত্বগুণ ন্বোকশর েকক্্ েক�েন্ি ব্বস্া রাখা 
েক�ন্ছে। ছারেকদর েক�েন্ি দকে ভাগ েকর প্রন্তন্ি দকের পন্রিােিার ভার 
লদও�া েক�ন্ছে এে্ি ে্াপকিি বা অন্ধিা�েকে। শ্রীন্িকেতকির ্কি্ গিি 
েরা েক�ন্ছে ‘ব্রতীবােে’ িাকমর এেন্ি সংগিি। পকর লমক�কদর ন্িক� 
‘ব্রতীবান্েো’-র দেও গকড় ওকি। একদর দান্�ত্ব ন্ছে, গ্াকম-গ্াকম েুকর মািুষকে 
সাোয্ েরা, স্বাস্্কিতিা প্রিার েরা। েকেরা, ম্াকেন্র�া ইত্ান্দ ন্বষক� 
লপৌষকমোকতও প্রদশজিিীর আক�া্ি েরা েকতা। বান্েো ন্বদ্াে�, আন্দবাসীকদর 
ন্শক্ার ্ি্ দুন্ি কিশ ন্বদ্াে�ও স্াপি েরা ে�। গ্াকমর রাস্তা ন্িমজিাণ, ্মা-
্ে পন্রষ্কার েরা এবং প্রােন্মে ন্িন্েৎসা-পন্রকষবার উকদ্াগও শ্রীন্িকেতকির 
পক্ লেকে লিও�া েক�ন্ছে। এইসব োক্ খুবই েমৃ ন্তকত্বর পন্রি� লদ� 
ব্রতীবােকেরা।১৯ 

শ্রীন্িকেতকির এই বমৃেত্তর েকমজিাকদ্াকগর অংশ ন্শক্াসকরেও লসই আদকশজির 
অিুসমৃন্ত েক্ েরা যা�। এেন্ি প্রন্তকবদকি এই েকক্্র েো লেখা ে�ন্ছে খুব 
সুন্র েকর : ‘গ্াকমর সমস্াকে ্ ািা, কবাঝা আর পযজিাকোিিার ্ ি্ ক্াকস ন্িক� 
যাও�া’ আর ‘লসই আকোিিার লভতর ন্দক� লয-জ্ঞাি এবং অন্ভজ্ঞতা েকো, 
তাকে আবার গ্াকমই লপঁকছ লদও�া’।২০

েন্বর স্বপ্ন আর আদশজি
১৯৩০ সাকে রান্শ�া� ছারেছারেীকদর সকঙ্গ েোোকপ রবীন্দ্রিাে ন্শক্াসকরের 

েো ন্বকশষভাকব উকলেখ েকরন্ছকেি, আমরা ল্কিন্ছ। শান্তিন্িকেতকির সকঙ্গ 
তুেিা েকর ন্তন্ি এ-ও বকেন্ছকেি লয, ‘অিন্তোে পকর এই গ্াকমর ইসু্কেন্িই 
সন্ত্োর আদশজি ন্বদ্াে� েক� উিকব, অি্ন্ি তখি পাকব অবকেো’।২১ ন্শক্াসরে 
বা ‘গ্াকমর সু্কেন্িকে’ রবীন্দ্রিাে েতিা গুরুত্ব ন্দন্চ্ছকেি, তা ওই উন্তি লেকেই 
লবাঝা যা�। ১৯৩৭ সাকে ন্তন্ি এেম্ োস্জিকে এেন্ি ন্িন্িকত স্পষ্ভাষা� লেকখি, 
শান্তিন্িকেতি েকে্ আর ন্বদ্ােক�র িাইকত ন্শক্াসকরের সম্ভাবিাকেই ন্তন্ি 
অকিে লবন্শ গুরুত্ব লদি : ‘I myself attach much more significance to the 

educational possibilities of Siksha-satra than to the school and college at 

Santiniketan.’  শান্তিন্িকেতি ক্রমশই এেিা গতািুগন্তে প্রন্তষ্াি েক� উিকছ, 
ন্শশুকদর মিকে লসখাকি খাঁিা� পুকর লদও�া েকচ্ছ, এমি মতিব্ তাঁর ওই ন্িন্িকত 
ন্ছে।২২
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্ীবকির লশষ পকবজি শ্রীন্িকেতি-ই লযি রবীন্দ্রিাকের আশা আর স্বকপ্নর 
ন্িকেতি েক� উকিন্ছে। তাঁর এোন্ধে রিিা বা ভাষকণ এর ইন্ঙ্গত ছন্ড়ক� 
আকছ। ১৯৩৯ সাকে শ্রীন্িকেতি-েমজিীকদর এেন্ি সভা� ন্তন্ি তাঁর লসই স্বকপ্নর 
েো ব্তি েকরি এইভাকব : ‘লখাো গ্ামকে সমূ্ণজিভাকব মুতি েরকত েকব— 
সেকে ন্শক্া পাকব, গ্াম ্ুকড় আিকন্র োও�া বইকব, গাি-বা্িা-েীতজিি-পাি 
িেকব, আকগর ন্দকি লযমি ন্ছে। কতামরা লেবে ে’খািা গ্ামকে এইভাকব কতন্র 
েকর দাও। আন্ম বেব, এই ে’খািা গ্ামই আমার ভারতবষজি।’ ২৩

রবীন্দ্রিাে যখি এই েো বেকছি, মোযুকদ্ধর ছা�া তখিই লদকশর 
অেজিিীন্তকে গ্াস েরকত শুরু েকরকছ। ন্তন্রকশর দশকের ন্বশ্বব্াপী মন্ার পর 
গ্াকমর অেজিিীন্ত প্রা� লভকঙ পকড়কছ। এ-অবস্া� এেন্ি পুিগজিিি েমজিসূন্ির 
সাোকয্ গ্ামকে পুিরুজিীন্বত েরা লবাধে� সম্ভব ন্ছে িা। কস-ন্েসাকব 
রবীন্দ্রিাকের ন্িতিা� এেিা আদকশজির আকবগই প্রধাি লপ্ররণা েক�ন্ছে, বো 
লযকত পাকর। তাঁর মমৃতু্র পর েক�ে বছকরর মকধ্ই শ্রীন্িকেতি-প্রেল্প লয 
িািাভাকব ন্বেমৃ ত এবং রূপাতিন্রত েক� লগে, তার বাস্তব পিভূন্মিা লযি আকগই 
কতন্র েক� ন্গক�ন্ছে। শ্রীন্িকেতকির সকঙ্গ সকঙ্গ ন্শক্াসরেও আদশজিভ্ষ্ েক� ক্রকম 
এেিা গড়পড়তা ন্বদ্ােক� পন্রণত ে�। ১৯৪৫ সাকে ন্বদ্ােক� এেন্ি 
ন্স্রন্িন্দজিষ্ পািক্রকমর প্রবতজিি েরা েক�ন্ছে; এরপর ১৯৫৪-৫৫ সাকে তা এেন্ি 
মাধ্ন্মে ন্বদ্ােক�র রূপ লি�। এর আকগ শ্রীন্িকেতকি এেন্ি বান্েো- ন্বদ্াে� 
স্াপি েরা েক�ন্ছে। কসই সু্কেন্িকেও এইসম� ন্শক্াসকরের সকঙ্গ যুতি েকর 
লদও�া ে�।

এমি পন্রণন্ত লেি েকো, তার োরণগুন্ে িািা ন্দে লেকে খুঁক্ লদখা 
লযকত পাকর। রবীন্দ্রিাকের আদশজি গ্াকমর মািুষ সমূ্ণজিভাকব গ্েণ েকরন্ছকেি, 
বো যা� িা। প্রেম আমকের ছারে োন্েদাস লোষ স্বীোর েকরকছি, ন্তন্ি লশষ 
পযজিতি ‘গুরুকদকবর’ অিুমন্ত ন্িক� ম্ান্ট্রেুকেশি পরীক্া লদি। ন্শক্াসকরের 
ন্শক্াকে ন্তন্ি যকেষ্ মকি েকরিন্ি, এিা লবাঝা যা�।২৪

আর-এে্ি ছাকরের বতিব্ ন্ছে, কস ন্শক্াসকরে িামড়ার ো্ ন্শকখন্ছে; 
ন্েন্তু মাক�র ন্িকষকধ ওই ‘মুন্ির ো্কে’ কস বমৃন্ত্ত ন্েসাকব গ্েণ েরকত 
পাকরন্ি।২৫ ১৯৫৮ সাকের এেন্ি সমীক্া� লদখা ন্গক�ন্ছে, েমৃ ন্ষই ওই অঞ্কে 
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গ্াকমর মািুকষর প্রধাি ্ীন্বো েক� আকছ। েস্তন্শকল্পর লয-প্রন্শক্ণ ন্শক্াসরে 
লেকে লদও�া েক�ন্ছে, তা খুব োক্ আকসন্ি।২৬

স্বাধীিতার পর ভারতরা্রে লয-ধরকির ন্শক্াব্বস্া গকড় তুেকত উকদ্াগী ে�, 
তার সকঙ্গ ন্শক্াসকরের আদকশজির লোকিা ন্মে ন্ছে িা। গান্ধে্ীর বুন্ি�ান্দ-ন্শক্া 
প্রসকঙ্গও এেই েো বো িকে। স্বাধীি ভারকতর রা্রেকিতারা মোত্মা এবং 
গুরুকদবকে পূ্্ ন্বগ্ে ন্েসাকবই লরকখ লদি—তাঁকদর ন্িতিা এবং আদকশজির সার-
সংেেি েকর সমক�র সকঙ্গ ন্মন্েক� তাকে বাস্তকব প্রক�াগ েরার লক্করে লতমি 
উদকযাগ লদখা যা�ন্ি। এ-অবস্া� সমস্ত লদকশর সকঙ্গ সম্েজিন্ছন্ন েক� এেন্ি 
ন্শক্া�তি খুব লবন্শন্দি তার স্বাতন্ত্র ্ ধকর রাখকত পাকর িা। ন্শক্া সরেও তাই 
লশষ পযজিতি এেন্ি সাধারণ মাধ্ন্মে ন্বদ্ােক� পন্রণত েকো।

শ্রীন্িকেতকির লভতর এবং বান্েকরর পন্রমডেেও খুব অিুেূে ন্ছে িা। 
১৯৪০-র দশকের পর লেকেই গ্াকমর সকঙ্গ সম্েজি ক্রমশ ক্ীণ েক� আসন্ছে। 
গ্াকমর লোকেকদর ন্দে লেকেও এেিা দান্ব ন্ছে লয, তাকদর সতিািকদর সরোন্র 
পরীক্া লদবার সুকযাগ েকর লদও�া লোে। ন্বদ্াে� শুরু েক�ন্ছে ছ-ন্ি ছারে 
ন্িক�। প্রেম েুন্ড় বছকর ছারেসংখ্া গকড় ২৫-এর লবন্শ লোকিা সম�ই ে�ন্ি। 
১৯২৯ সাে িাগাদ ছারেসংখ্া ৩০-এর োছাোন্ছ লপঁকছন্ছে; ন্েন্তু ১৯৪৯ সাকে 
তা আবার লিকম দাঁড়া� : ২১।২৭ গ্াকমর পন্রবারগুন্েকে ন্বদ্াে�ন্ি লয যকেষ্ 
আেষজিণ েরকত পাকরন্ি, ছারেসংখ্ার এই ন্েসাব লেকেই তা লবাঝা যা�। 
অেজিসংেিও ন্বন্ভন্ন েমজিসূন্িকে বারবার ব্ােত েরকত োকে।২৮ 

সকতিাষিন্দ্র ম্ুমদাকরর অোেমমৃতু্র পর ন্বিা�ে মাকসান্্, ইনু্সুধা লোষ, 
ন্প. ন্স. োে, কে. ন্প. মুখান্্জি প্রমুখ ন্বন্ভন্ন ব্ন্তি ন্েছুন্দি েকর ন্বদ্াে�ন্ি 
পন্রিােিার দান্�ত্ব লিি। আযজিিা�েম-দম্ন্ত এবং মারক্ান্র সাইকক্সর মকতা 
গান্ধেবাদী  সংগিেরাও ন্েছুন্দি যুতি ন্ছকেি। ন্েন্তু ক্রকম ন্বদ্ােক�র 
পন্রিােিভার এমিসব ব্ন্তির োকত ন্গক� পড়ে, যাঁকদর ন্িতিার সকঙ্গ রবীন্দ্রিাকের 
আদকশজির ন্মে সামাি্ই। ন্বশ্বভারতীর সকঙ্গ শ্রীন্িকেতকির এেিা লরষাকরন্ষর 
সম্েজিও কতন্র েক�ন্ছে। এেম্ োস্জি দুঃখ েকর ন্েকখকছি, ন্বশ্বভারতীর 
অধ্াপেকদর অকিকেই শ্রীন্িকেতকির গুরুত্ব বুঝকত িাইকতি িা। তাঁকদর মকি 
েকতা, গ্াকমর ওই প্রন্তষ্ািন্ির ্ কি্ অকিে িাো খরি েক� যাকচ্ছ।২৯ অি্ন্দকে 
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ন্প. ন্স. োে ১৯৩২ সাকেই ন্েকখন্ছকেি, অেজিাভাকব অকিে ো্ েরা যাকচ্ছ 
িা।৩০ যকেষ্ অেজি এবং যোেজি োক্র লোকের অভাকবর েো েমৃ ষ্ণপ্রসন্ন 
মুকখাপাধ্া�ও তাঁর প্রন্তকবদকি উকলেখ েকরি।৩১

রবীন্দ্রিাকের মমৃতু্র পর িারুিন্দ্র ভট্ািাকযজির মকতা প্রভাবশােী ব্ন্তিরা মকি 
েরকত োগকেি, ‘গ্াকমর লোকে এসব িা� িা।’ অতএব পািভবকির ন্শক্াক্রমই 
ন্শক্াসকরে িােু েরা েকো।৩২ োকতর ো্ েক� দাঁড়াে রুন্িিবাঁধা বমৃন্ত্তন্শক্া। 
বাগাকির োক্র সকঙ্গ অি্ ন্শক্ার আর লোকিা সম্েজি রইে িা। পন্রিােেরা 
ক্রকম ন্শক্াসরেকে এেিা গড়পড়তা সু্কে ন্েসাকবই লদখকত শুরু েরকেি।৩৩

পুকরাকিা আদকশজির সকঙ্গ িতুি ধারাকে ন্মন্েক� ন্িক� িোর এেিা লিষ্া 
প্রেম ন্েছুন্দি েক�ন্ছে। ক্রকম িতুি ধারািাই প্রধাি েক� উিে, অবেুপ্ত েকো 
সূিিাোকের আদশজিন্ি। পঞ্াকশর দশকের ছারেী সুিীতা মুকখাপাধ্া� ন্েকখকছি, 
তাঁর সম� লসোইন্শক্ািা লেবে লমক�কদর ্কি্ই বরাদে ন্ছে।৩৪ 
লসোইকিাঁড়াইক�র ো্ লমক�কদর এেিু লশখা দরোর-এিা একেবাকরই 
পুরুষসমাক্র দমৃন্ষ্ভন্ঙ্গ। এর সকঙ্গ রবীন্দ্রিাকের ন্শক্াদকশজির লোকিা সম্েজি 
লিই।  

বাগাি এবং োকতর ো্ তখকিা োগক্-েেকম আকছ; ন্েন্তু িতুি 
লয-পািক্রম প্রবতজিি েরা েক�কছ, তার সকঙ্গ ওইসব োক্র লোকিা লযাগ লিই। 
পািক্রকমর পন্রন্শষ্ ন্েসাকবই লযি লসগুন্ে লরকখ লদও�া েক�কছ এবং লশখাকিা 
েকচ্ছ যান্ন্ত্রেভাকব, পােিী� েমৃ ত্ ন্েসাকব।৩৫ োকতর োক্র সকঙ্গ ন্শক্ার এই- 
ধরকির ন্বকচ্ছদ রবীন্দ্রিাকের ন্িতিা� লোোও ন্ছে িা। েন্বর আদকশজির সমূ্ণজি 
সমান্ধ েক� লগকছ ততন্দকি।

রবীন্দ্রিাকের ন্শক্ান্িতিা� এেিা আদশজিেল্পিা ন্িঃসকন্কে ন্ছে। কয-কোকিা 
িতুি উদ্াবকির ন্পছকিই এই ভাবাকবকগর প্রকণাদিা োকে, তা আমরা ্ান্ি। 
১৯২০-র দশকে রবীন্দ্রিাে যা লভকবন্ছকেি, ১৯৫০-র দশকে তা অক্কর-অক্কর 
অিুসরণ েরা সম্ভব ন্ছে িা। গান্ধে্ীর বুন্ি�ান্দ ন্শক্াব্বস্া সম্কেজিও এেই 
েো বো লযকত পাকর। ন্েন্তু তাঁকদর ন্িতিার ন্িযজিাসিুেু ন্িক� সমক�র িান্েদার 
সকঙ্গ তাকে ন্মন্েক� সমূ্ণজি িতুিধরকির এেন্ি ন্শক্াব্বস্া গকড় লতাোর সুকযাগ 
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স্বাধীিতার পর আমরা লপক�ন্ছোম। এই ন্বেল্প ব্বস্ার সাোকয্ ঔপন্িকবন্শে 
ন্শক্ার োিাকমাকে বদকে লিোর এেিা সুকযাগও আমাকদর োকত একসন্ছে। 
স্বীোর েরকতই েকব, কসই সুকযাগ আমরা গ্েণ েন্রন্ি। আর তার পন্রণাম 
আ্ আমরা লিাকখর সামকিই লদখকত পান্চ্ছ। এেন্দকে ভারকতর তে্-প্রযুন্তির 
েুশেতা, মুন্ষ্কম� উচ্ন্শন্ক্কতর দক্তা সারা পমৃন্েবীকত সমাদমৃত; অি্ন্দকে 
অন্শক্া আর ন্িরক্রতার েজিা ন্বকশ্বর োকছ আমাকদর মাো িত েকর ন্দক�কছ।
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শ্রীন্িকেতকির স্বাস্্সমবা� সন্মন্ত

১৯২২ সাকে শ্রীন্িকেতকির ো্ শুরু েক�ন্ছে এেন্ি েমৃ ন্ষ-ন্বদ্াে�কে 
ন্িক�। দু-বছর পকর গকড় ওকি গ্াকমর দন্রদ্র পন্রবাকরর ন্শশুকদর ্ ি্ ‘ন্শক্াসরে’। 
এই অন্ভিব ন্বদ্াে�ন্িকে ন্িক�ই আমরা প্রধািত আকোিিা েকরন্ছ। ন্েন্তু 
শ্রীন্িকেতকির েমজিকক্রে ক্রমশ ন্বস্তমৃত েন্চ্ছে। ১৯৩৬ সাকে ‘লোেন্শক্া সংসদ’ 
এবং পকরর বছর ‘ন্শক্ািিজিাভবি’ িাকম আরও দুন্ি প্রন্তষ্াি গকড় ওকি।

গ্াম সংস্কাকরর ো্ও প্রসান্রত েকত োকে। শ্রীন্িকেতি লেকে এইসব 
োক্র ন্ববরণ ্ান্িক� ভূন্মেক্ষী িাকম এেন্ি পন্রেো প্রোন্শত েকতা। এছাড়া 
ছারেরাও িাষা িাকম এেন্ি োকত-কেখা পন্রেো প্রোশ েরত। এই পন্রেোগুন্ে 
আমরা লদখার সুকযাগ পাইন্ি। তকব আশ্রমপন্রেো শান্তিন্িকেতি এবং ন্বশ্বভারতী 
বুকেন্িকির ন্বন্ভন্ন সংখ্া লেকে শ্রীন্িকেতকির োক্র ব্ান্প্ত সম্কেজি আমরা 
এেিা ধারণা পাই। কযমি ২৮িং বুকেন্িি (লসকটেম্বর, ১৯৪০) কেকে সুপুর গ্াকম 
ব্রতীবােেকদর োক্র ন্েছু সংবাদ পাই। ১৯৫১ সাকে প্রোন্শত ৩২ িং 
বুকেন্িি লেকে ্ািকত পান্র, ১৯২২ সাকে প্রন্তন্ষ্ত ন্শল্পভবকি েতধরকির 
োকতর ো্ লশখাকিা েকচ্ছ। প্রভাতকমােি বকন্্াপাধ্াক�র লেখা� পন্ড়, ১৯২৮ 
সাকে ‘আন্দবাসী সো�ে সন্মন্ত’ িাকম এেন্ি সংগিি গকড় লতাো েক�ন্ছে; 
১৯৩৪ সাকে পাঁিন্ি সাঁওতােপন্লে ন্িক� গিি েরা ে� ‘সাঁওতাে লেন্দ্র ও 
পলেীকসবা সন্মন্ত’। আরও ন্বস্তান্রত ন্ববরণ পাও�া যাকব উমা দাশগুপ্ত, সত্দাস 
িক্রবতজিী প্রমুকখর রিিা�। আমরা এখাকি আর-এেন্ি প্রন্তষ্াি সম্কেজিই 
আকোিিা েরব: স্বাস্্ সমবা� সন্মন্ত।

গ্ামবাসীকদর মকধ্ স্বাস্্-সকিতিা প্রসাকরর ো্ আকগ শান্তিন্িকেতকিই 
শুরু েক�ন্ছে এবং এর প্রধাি উকদ্াতিা ন্ছকেি োেীকমােি লোষ। আমরা 
আকগই উকলেখ েকরন্ছ, শান্তিন্িকেতকির ছারেরাও ্ঙ্গে-পন্রষ্কার, িাো-োিা, 
েুক�া-কখাঁড়া ইত্ান্দ গ্াম-সংস্কাকরর োক্ উকদ্াগী েক�ন্ছে। শান্তিন্িকেতি 
এবং সুরুকে েূপখিকির োক্ োত োগাি ন্শক্েরাও। ১৯২১ সাকে লেনু্ন্ের 
লমো� স্াইড-সেকযাকগ ম্াকেন্র�া এবং বসতিকরাগ-ন্িবারকণর ন্বষক� এেন্ি 
প্রদশজিিীর আক�া্ি েকরন্ছকেি োেীকমােি লোষ।



45শান্তিন্িকেতি – শ্রীন্িকেতি

শ্রীন্িকেতি স্াপকির পর এইধরকির োক্র পন্রন্ধ ন্বস্তমৃত ে�। ধীরািন্ 
রাক�র োছ লেকে ছারেরা স্কাউি লট্রন্িং ন্িক�ন্ছে। তারা গ্াকম-গ্াকম স্বাস্্কিতিা 
ন্বষক� প্রিার শুরু েকর। ১৯২২ সাকেই শ্রীন্িকেতকি স্ান্পত ে� এেন্ি স্বাস্্-
পন্রকষবা লেন্দ্র বা লেল্ ে ন্ক্ন্িে। এই লেন্দ্রন্ির পন্রিােিার দান্�কত্ব ন্ছকেি 
লগ্কিি গ্ীি িাকম এে ন্বকদন্শিী। গ্ীি ১৯২৬ সাে পযজিতি শ্রীন্িকেতকি লেকে 
ওই লেকন্দ্র লসন্বোর ো্ েরকতি। শান্তিন্িকেতি পন্রেো (অগ্ো�ণ, ১৩২৯) 
লেকে ্ািকত পান্র, ওই ন্ক্ন্িে লেকে পাঁি সপ্তাকের মকধ্ অতিত ১০০ ্ি 
গ্ামবাসীকে ন্িন্েৎসা-পন্রকষবা লদও�া সম্ভব েক�কছ। ন্প. ন্স. োে তাঁর গ্কন্ 
উকলেখ েকরকছি (পমৃ. ১২৭-২৯), ছারেকদর প্রিার এবং স্বাস্্কেকন্দ্রর সাোকয্ ওই 
অঞ্কে ম্াকেন্র�ার প্রকোপ অকিেিাই েমাকিা সম্ভব েক�ন্ছে।

এই প্রসকঙ্গ আর-এে্ি ন্বকদশীর ভূন্মোর েোও উকলেখ েরা উন্িত; 
ন্তন্ি েকেি প্ান্ট্রে লগকডস। ন্বজ্ঞািী এবং পন্রকবশন্বদ লগকডকসর সকঙ্গ 
রবীন্দ্রিাকের পন্রি� েক�ন্ছে ন্বকদকশ, ১৯১৫ সাকে। শান্তিন্িকেতকি েন্বর 
েকমজিাকদ্াকগর েো শুকি ন্তন্ি খুবই উৎসান্েত লবাধ েকরি। ন্তন্ি ন্িক্ 
শান্তিন্িকেতি একসন্ছকেি এবং তাঁর পুরে আেজিার ন্েছুন্দি শ্রীন্িকেতকির োক্র 
সকঙ্গ যুতিও েক�ন্ছকেি।

সমবা�-ব্বস্া ন্িক� রবীন্দ্রিাে লতা লসই স্বকদশী সমা্ বতিমৃ তার সম� 
লেকেই (১৯০৪) ন্িতিাভাবিা েরন্ছকেি; এ-ন্বষক� ন্েছু প্রবধেও ন্েকখন্ছকেি 
ন্বন্ভন্ন সমক�। ১৯২৭ সাকে শান্তিন্িকেতকি এেন্ি সমবা� ব্াঙ্ স্ান্পত ে�। 
ন্েন্তু ১৯৩৩ সাকে শ্রীন্িকেতকির েক�েন্ি গ্াকম লয-ধরকির ‘স্বাস্্ সমবা� 
সন্মন্ত’ (কেেে লো-অপাকরন্িভ লসাসাইন্ি) গকড় উিে, এে েো� তা এে 
অিি্সাধারণ প্র�াস। এই সন্মন্ত গিকির ন্পছকিও োেীকমােি লোকষর এেিা 
বকড়া ভূন্মো ন্ছে। সন্মন্তন্ি েীভাকব ো্ েরত, গ্ামবাসীকদর তা েতিা 
প্রভান্বত েকরন্ছে—তারই এেন্ি রূপকরখা আমরা এখাকি উপন্স্ত েরন্ছ 
ন্বশ্বভারতী বুকেন্িকির সূরে লেকে তে্ সংগ্ে েকর।

বুকেন্িকির ২৫ িং সংখ্ান্ি (১৯৩৮) লেকে ‘স্বাস্্ সমবা� সন্মন্ত’ সম্কেজি 
প্রিুর তে্ পাও�া যা�। বো েকচ্ছ, এই সন্মন্ত গিকির উকদেশ্ : ‘বীরভূকমর 
গ্ামাঞ্কে মািুকষর স্বাকস্্র উন্নন্ত েরা এবং তাকদর ন্িন্েৎসা-পন্রকষবা লদও�া।’ 
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গ্ামবাসীরা িার আিা েকর িাঁদা ন্দক� সন্মন্তর সদস্ েকে এই পন্রকষবার 
সুকযাগ পাকব।  প্রেম বছর (১৯৩৩) িাঁদা আদা� েক�ন্ছে ৩১২ িাোর ন্েছু 
লবন্শ। এছাড়া ভারপ্রাপ্ত ন্িন্েৎসে ডা. ন্প. সরোর লরাগীকদর বান্ড় ন্গক� েে-িী 
বাবদ আরও ১১৩ িাোর মকতা উপা্জিি েকরি।

১৯৩৪ সাকে িাঁদা আদাক�র পন্রমাণ দাঁড়া� ৫০০ িাোর মকতা। তার মাকি 
সদস্-সংখ্া লবকড়কছ, ধকর লিও�া যা�। ১৯৩৬-৩৭ সাকে সাকড় ১৪ ো্াকরর 
মকতা অসুস্ মািুষ এই সন্মন্ত লেকে ন্িন্েৎসা-সাোয্ লপক�ন্ছে; এছাড়া আরও 
প্রা� দু-ো্াকরর মকতা লরাগীকে ডাতিারবাবু বান্ড়কত ন্গক� লদকখ আকসি। 
ম্াকেন্র�া এবং আন্ন্ত্রে লরাকগ আক্রাতি লরাগীর সংখ্াই ন্ছে লবন্শ। এছাড়া 
শ্বাসেষ্্ন্িত লরাগ, কযৌিকরাগ এবং োোজ্বকরর প্রকোপও েক্ েরা যা�। 
বােন্র এবং বাঁধকগাড়া গ্াকমর স্বাস্্সন্মন্তর ছন্বও এই বুকেন্িকি ছাপা ে�। 
বােন্রকত গ্াকমর লোে স্বাস্্কেকন্দ্রর সামকি োইি ন্দক� দাঁন্ড়ক� আকছ—ছন্বকত 
লদখকত পাই।

২৮িং বুকেন্িি (১৯৪০) লেকে ্ািা যাকচ্ছ, ম্াকেন্র�া এবং োোজ্বকরর 
দাপি গ্াকম যকেষ্ই আকছ। ব্রতীবােকের দে গ্াকম-গ্াকম লরাগ-ন্িবারকণর প্রিার 
িান্েক� যাকচ্ছ। অতি্্ সম্প্রদাক�র পন্রবারগুন্েকত ন্শশুকদর ন্শক্ার ন্বষক� 
আগ্ে কতন্র েক�কছ। লিীো বকড়া-েক�-ওিা লরাগীকদর রতি পরীক্া েকর লদখা 
লগকছ, তাকদর লরাগিা ম্াকেন্র�া ি�, োোজ্বর।

১৯৪০-র দশকের প্রেম ন্দে পযজিতি স্বাস্্সমবা� সন্মন্তগুন্ে ভাকোভাকবই 
িেন্ছে, মকি ে�। তারপর অেজিাভাকব এবং উকদ্াকগর অভাকব শ্রীন্িকেতকির 
অি্াি্ োক্র সকঙ্গ এই অন্ভিব প্র�াসন্িরও অবিন্ত েকত শুরু েকর।

বাঁধকগাড়া স্বাস্্সমবা� 
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পন্রন্শষ্

১. রবীন্দ্রিাে লযৌিন্শক্ার ন্বষ�ন্িকে গুরুত্ব ন্দক�ন্ছকেি। কসই োরকণই 
ওই ভাষকণর আক�া্ি েরা ে�। গ্ন্াগাকর লযৌিন্বজ্ঞাি-সংক্রাতি বইও রাখা 
েক�ন্ছে। তকব ন্বধুকশখর শাস্ত্রী এবং আরও দু-এে্ি তারাপুরও�াোর ভাষণ 
পছন্ েকরিন্ি। (পঞ্ািি মডেে, ভারতন্শল্পী িন্োে, ৪েজি খডে; পমৃ. ৬৩৩)

২. ১৯৩৭ সাকে িন্োে বসু ‘োরুসঙ্ঘ’ িাকম এেন্ি লেন্দ্র গকড় লতাকেি  
প্রভাতকমােি বকন্্াপাধ্াক�র সো�তা�। ছারেকদর কতন্র মূন্তজি, সূন্িন্শকল্পর ো্, 
বাসি-গেিার ন্ড্াইি এবং তাকদর আঁো ছন্ব ন্বন্ক্র েরা েকব—এই ন্ছে ওই 
লেন্দ্রন্ি স্াপকির উকদেশ্। মণীন্দ্র গুপ্ত, রামন্েঙ্র লবই্, ইনু্সুধা লোষ প্রমুখ 
েোভবকির ন্শল্পী এবং শ্রীন্িকেতকির ন্বিা�ে মাকসান্্-ও এই উদকযাকগর 
সকঙ্গ যুতি েক�ন্ছকেি। (দ্র. পঞ্ািি মডেে, প্রাগুতি, পমৃ. ৮৮৬-৮৭।

৩. অধ্াপে যদুিাে সরোর ন্েন্তু শান্তিন্িকেতকির ন্শক্াপ্রণােী পছন্ 
েকরিন্ি, তাঁর মকি েক�ন্ছে, এই ন্শক্া� ‘exact knowledge’-লে গুরুত্ব 
লদও�া ে� িা। কম-্ুি, ১৯২২ রবীন্দ্রিাকের সকঙ্গ তাঁর পরেন্বন্িম� েক�ন্ছে এই 
ন্বষক�। (দ্র. মািবমি পন্রেো, ্ুোই, ১৯৯৯)।

সংকযা্ি 

২০১২ সাে লেকে পন্চিমবকঙ্গর ন্বদ্াে�-ন্শক্াব্বস্া� ন্েছু সংস্কাকরর ো্ 
শুরু েক�কছ। িতুি-েকর-কেখা পাি্বইগুন্েকত িতুি এেন্ি ন্িতিাধারা বা 
অ্াকপ্রাি েক্ েরা যাকচ্ছ। এই পন্রবতজিি অবশ্ই শুভ েক্ণ। তকব পাি্ন্বষক�র 
ভার ন্বকশষ েকমন্ি। েী ্ ািব , েতিুেু ্ ািব এবং েীভাকব ্ ািব-ন্শক্াতকত্ত্বর 
এই লমৌন্েে প্রশ্নগুন্েকত লোকিা বকড়াধরকণর পন্রবতজিি আকসন্ি। মাি্ভাষার 
পাশাপান্শ আঞ্ন্েে বা লগাষ্ীভাষাগুন্েকে মযজিাদা লদও�ার ্ ি্ লোকিা পন্রসর-ও 
সমৃন্ষ্ েরা ে�ন্ি। তকব প্রেমৃ ন্ত – পন্রি� এবং ইন্তোস – ভূকগাকের মকতা 
ন্বষক�র পাি্বইগুন্ে ন্িঃসকন্কে আেষজিণী� েক�কছ। বাঙোন্শক্ার পাি্বইগুন্েকত 
আধুন্িে লেখেকদর রিিা অতিভূজিতি েরা েক�কছ। কস-ন্েসাকব পাি্বইগুন্ের 
সাকবন্ে লিোরা অকিেিাই বদকেকছ। তকব শেকরর মধ্ন্বত্ত দমৃন্ষ্কোকণর প্রাধাি্ 
ন্েতি রক�ই লগকছ।
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ন্শক্া রা্রেিােিার এেিা োন্ত�ার। কোকিা রা্রেই ন্শক্ার লভতর ন্দক� 
স্বাধীি ন্িতিাকে খুব লবন্শ প্রশ্র� ন্দকত িা� িা। রবীন্দ্রিাে এবং গান্ধে্ী লযভাকব 
ন্িতিা েকরন্ছকেি, কসইধরকির ন্শক্া-ব্বস্া প্রবতজিি েরা আ্ ে�কতা সম্ভব 
ি�। গ্াকমর ্কি্ স্বতন্ত্র পািক্রম, স্বতন্ত্র ন্শক্াপদ্ধন্ত গ্াকমর মািুষই আ্ আর 
িাইকবি িা। গ্াকমর মািুকষর আোঙ্কার ধরি-ও আ্ অকিে বদকে লগকছ, 
লসিাই স্বাভান্বে। অি্ন্দকে ন্শক্া এেিা রা্নিন্তে ন্বকরাকধর ন্বষ� েক� 
উিুে – এিাও লোকিা রা্রে স্বভাবতই িাইকব িা। তকব লছাকিা আোকর েকেও 
প্রন্তষ্াকির বাইকর যাঁরা ন্শক্া ন্িক� ো্ েকরি, রবীন্দ্রিাকের ন্শক্ান্িতিা লেকে 
তাঁরা ন্েছু লপ্ররণাসূরে লপকত পাকরি।  
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সমূ্ণজি রিিাপন্ঞ্জ
(অি্ লোকিা উকলেখ িা োেকে প্রোশে : ন্বশ্বভারতী)

১.  অন্্তেুমার িক্রবতজিী, ব্রহ্মন্বদ্াে�, ১৩৫৮ব।

২.  অন্মতা লসি শান্তিন্িকেতকি আশ্রমেি্া, কিকগার ন্রসািজি ইিন্স্ন্িউি, (ন্ি আর 
আই) ১৯৭৯।

৩.  উমা দাশগুপ্ত, শান্তিন্িকেতি ও শ্রীন্িকেতি, ১৩৯১ ব।

৪.  এে. কে. এেম্ োস্জি, রবীন্দ্রিাে লিকগার : পাইক�ান্ি�ার ইি এডুকেশি, ্ি 
মান্র, ১৯৬১ : কপাক�ি অ্ান্ লিাউম্াি, ১৯৭৫।

৫.  এম. এে. গান্ধে, কবন্সে এডুকেশি, িব্ীবি, আেকমদাবাদ; ১৯৫১ সং। অ্াি 
অকিাবাক�াগ্ান্ি, ঐ, ১৯৯৫ িং।  

৬.  োেীপদ রা�, ন্শক্ে রবীন্দ্রিাে, ন্ি আর আই, ১৯৮১।

৭.  ্গদািন্ রা�, ‘স্মৃন্ত’, ন্বশ্বভারতী পন্রেো [ন্বভাপ] মাে-নিরে ১৩৭৬ ব।

৮.  ন্িত্তরঞ্জি লদব, ‘শ্রীন্িকেতি পন্রি�’, ন্িরেোরু ১৩৬৮ ব।

৯.  ডবন্েউ ডবন্েউ ন্প�ারসি, ‘শান্তিন্িকেতি’, অিুবাদ : অন্ম�েুমার লসি। ন্বভাপ, 
মাে-নিরে ১৩৭০ব; নবশাখ-আষাঢ়, ১৩৭১ ব।

১০.  ন্প. ন্স. োে, ন্রেি্রোেশি অ্ান্ এডুকেশি ইি রুরাে ইন্ন্�া, অ্াকেি অ্ান্ 
আিউইি, ১৯৩২।

১১.  পঞ্ািি মডেে, ভারতন্শল্পী িন্োে ২�, ৪েজি খডে (১৯৯৩); রাঢ় গকবষণা পষজিদ, 
বীরভূম।

১২.  প্রণন্ত মুকখাপাধ্া� শান্তিন্িকেতি ব্রহ্মিযজিাশ্রম, ন্ি আর আই, ১৩৭৯ব।

১৩. প্রভাতেুমার মুকখাপাধ্া�, রবীন্দ্র-্ীবিেো, ১৯৬১; রবীন্দ্র্ীবিী ও রবীন্দ্রসান্েত্ 
প্রকবশে ৩� খডে, ১৩৫৯ব। শান্তিন্িকেতি-ন্বশ্বভারতী, বুেে্ান্, ১৯৬২।

১৪.  প্রমেিাে ন্বশী, রবীন্দ্রিাে ও শান্তিন্িকেতি, ১৯৬৫।

১৫.  প্রশাতিেুমার পাে, রন্ব্ীবিী, পঞ্ম খডে (১৯৯০), ষষ্ খডে (১৯৯৩), সপ্তম খডে 
(১৯৯৭); আিন্ পাবন্েশাসজি।
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১৬.  প্রভাতকমােি বকন্্াপাধ্া�, ‘গ্াম সংগিকি রবীন্দ্রিাকের উকদ্াগ’ (দ্র. রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ, 
পন্চিমবঙ্গ বাংো আোকদন্ম, ১৯৯৭)।

১৭.  রেীন্দ্রিাে িােুর, ন্পতমৃস্মৃন্ত, ন্্জ্ঞাসা ১৯৯৩ব সং।

১৮.  রবীন্দ্রিাকের ন্িতিা্গৎ : ন্শক্ান্িতিা, সম্াদিা : সকত্ন্দ্রিাে রা�; গ্ন্াে�, 
১৯৮২।

১৯.  রবীন্দ্রিাে িােুর, পন্চিমযারেীর ডা�ান্র, ১৯৬১ সং; ্ীবিস্মৃন্ত, ১৩৯৩ব সং; 
সংেেি ১৯৬৮ সং; পলেীপ্রেমৃ ন্ত, ১৯৮৬ সং; ইংকর্ী লসাপাি ৩� সং, ১৩২০ব; 
ন্শক্া, ১৩৫১ব সং।

২০.  ন্শক্াসরে (সংেেি), ন্বশ্বভারতী-শ্রীন্িকেতি, ১৯৮৪।

২১.  েীো ম্ুমদার, আর লোকিাখাকি, ন্মরে ও লোষ, ১৩৯১ব সং।

২২.  শিীন্দ্রিাে অন্ধোরী, ন্শোইদে ও রবীন্দ্রিাে, ন্্জ্ঞাসা, ১৯৭৪।

২৩.  শান্তিকদব লোষ, ভারতী� গ্ামীণ সংস্কমৃ ন্ত, ইন্ন্�াি অ্াকসান্সক�কিড পাবন্েন্শং, 
১৩৬২ ব।

২৪.  সব্সািী ভট্ািাযজি-সম্ান্দত দ্ লপাক�ি অ্ান্ দ্ মোত্মা, ি্াশিাে বুে ট্রাস্, 
১৯৯৭।

২৫.  সুধীরঞ্জি দাস, আমাকদর গুরুকদব, ১৯৬৩; আমাকদর শান্তিন্িকেতি, ১৩৬৬ ব।

২৬.  সুিীেিন্দ্র সরোর, রবীন্দ্রিাকের ন্শক্াদশজিি ও সাধিা, নমরেী, ১৯৬৪; কিকগার’স 
এডুকেশিাে ন্িে্ন্ি অ্ান্ এক্সকপন্রকমন্ট, ১৯৬১।

২৭.  সুধীরিন্দ্র ের, শান্তিন্িকেতকির ন্শক্া ও সাধিা, ওন্রক�ন্ট বুে লোং, ২� সং, 
১৩৬৪ ব।

২৮.  সত্দাস িক্রবতজিী, শ্রীন্িকেতকির লগাড়ার েো, সুবণজিকরখা, ১৯৮৫।

২৯.  সুেুমার মন্লেে, রবীন্দ্রিাকের পলেীন্িতিা, িবপরে, ১৯৮২।

৩০.  সুধাোতি রা�কিৌধুরী ‘শান্তিন্িকেতকির স্মৃন্ত’ (দ্র. রবীন্দ্রস্মৃন্ত; সম্াদিা : ন্বশ্বিাে 
লদ।); ে্ােোিা বুে োউস, ১৯৬১।
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৩১.  সন্ীপ বকন্্াপাধ্া�, শ্রীন্িকেতি : রবীন্দ্রিাে’স লপডাগন্্ ইি প্র ্ােন্িস, ২� 
সং; আেজিকে�ার, ২০০৭। ‘শান্তিন্িকেতি : শতবষজি পকর’, অিুষু্প পন্রেো শারদী� 
২০০১; ‘শ্রীন্িকেতকির ন্শক্াসরে’, ধিধাকি্ পন্রেো, এন্প্রে ২০০২।

৩২.  কস�দ মু্তবা আেী, গুরুকদব ও শান্তিন্িকেতি, ন্মরে ও লোষ, ১৯৮১।

৩৩.  েন্রিরণ বকন্্াপাধ্া�, রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ, ১৪০৬ব।

৩৪.  েীকরন্দ্রিাে দত্ত, শান্তিন্িকেতকির এে যুগ, ১৯৮০।

৩৫.  োন্সম আন্ে, কদি অ্ান্ িাউ, এন্শ�া পাবন্েন্শং, ১৯৬০।

৩৬. সাইেস, মারক্ান্র, দ্ লস্ান্র অি িঈ তান্েম, ও�াধজিা, ১৯৮৮।

ন্শক্াতত্ত্বন্বষ�ে গ্ন্
১.  ইন্েি, রবািজি-সম্ান্দত, ন্েস্ন্র অি এডুকেশিাে েি, আকমন্রোি বুে 

লোম্ান্ি, ১৯৫০।

২.  ওেসি, ন্ড. আর-সম্ান্দত, ন্েিাকরন্স, ে্াংকগাক�্ অ্ান্ োন্িজিং, কেমন্ব্র্, 
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