
ভবভড তে তেখছেন তডভবড তফানন, 

ইঈছনছকায াধাযন ভধছফছনয  তেভছডন্ট (২০০৯ – ২০১১) 
 

শ্রীমুক্ত তফাছননয ভরূ ফক্তফয:  

ভফশ্ব াভি তেৌছেয ২৫েভ জয়ভি এফং োাঁয ২০১২ - ২০২২ েক অয একক ভৃিফীয েনন 
 

ভেয় ফন্ধুগন, 

ভফশ্ব াভি তেৌে এফং োয ছে জভেে াভি ংকৃভেয ২৫েভ জয়ভি এছ তগর।  এআ ঈরছে অভভ 
অভায অিভযক ভবনন্দন জানাআ। অগাভী েছক এফং যফেনী কাছর জগছেয ভান ঈন্নভে এফং হৃেয়গ্রাী 
ভযফেনন ছফ – ভফশ্বফাভযা ভধয অগ্রছ োযআ ছো কযছেন – এটাআ অভায ভফশ্বা। 

একভট ভেযকাছযয একক-জগে গছে তোরায কাছজ অভাছেয ভভভরে েছেষ্টায খুফআ েছয়াজন। ফেনভান 
ঈছেযাগ  েছেষ্টা গুছরায ভছধয ভফশ্ব-াভি তেৌে াধাযন  সুেূয-োযী। এআ তেৌে স্থানা কছযন শ্রী 
ভেন্ময় ১৯৮৭ াছর। শ্রী ভেন্মছয়য তেেযাছগয ছয এআ নুষ্ঠানভট োভযে ছয় জাভে-ঙ্ঘ এফং ইঈছনছকায 
অেনগুছরায ঈৎকলন কযছে। 

অভভ ভফশ্ব-াভি তেৌছেয কছয়কভট কভনূভেয ভযেয় ভেছে োআ। অভায ভফশ্বা অগাভী ভেছন এআ কাজ 
অছযা ুষ্ট  োভযে ছফ। 

১। ‘য়ার্ল্ন তভযছটজ াআট’ েনন 

ভফগে কছয়ক ফেছয ভফশ্ব-াভি তেৌে য়ার্ল্ন তভযছটজ াআট িফা ভফশ্ব ঐভেছেয স্থান েনন কছযছে। 
তেৌেভফে এফং ন্যান্য েভেছমাভগযা াধাযন ভানুলছক ভফভবন্ন তেছয ঐভেে তক শ্রদ্ধা কযায নুছেযণা 
ভেছয়ছে।  

২। েীোনুষ্ঠান 
শ্রী ভেন্মছয়য যভেে ভফশ্ব-াভি তেৌছেয যর  াধাযন বাফ-ংগীে নানান তেছ, নানান বালায় 

ভযছফভে কযা ছয়ছে। ফহু বালায় ংগীে ভযছফন অনন্দ ফধননকাযী, একো গঠছনয ায়ক  াধাযন 
েভেবা ভূছয ভভরন-তকন্দ্র। 
৩। কাফয  ভছেয ভৃষ্ট  েেননী 

ভফশ্ব একোয বাফ ফনকাযী ভে  কাছফযয েেননী ফহু ভানুলছক একভিে কছয োছেয এলণা েকা 
কযায সুু্ছমাগ ভেছয়ছে। 
৪। ভফভবন্নোয ভছধয একোয ভরূয 

ভফভবন্নোছক ভমনাো তেফায গুন অভাছেয ভক্তারী কছয। াভি েভেষ্ঠা ভছনাবাফ ভনছয় কৃভষ্ট  
ংকৃভেয অোন েোন ভানুছলয ভছধয ভফছবে েূয কছয। 
৫। ভফভবন্নধভন ভফশ্বাছক ভিনন  ম্মান েোন 

বয ভাছজ েযকায ধভন ভনযছেো। ভফশ্ব াভি তেৌে, জাভে, ধভন, ভনভফনছছল ভােৃে একোয ভার 
স্তািয, ভনভনর-বাছরাফাা, তেভ  শ্রদ্ধা ভফভনভছয়য এক নন্য ভাধযভ। ভভন্দয, গীজনা, ভভজে, ভনাগগ এফং 
ন্যান্য ধভনীয় েভেষ্ঠাছন ভফভবন্ন ধছভনয ঐছকযয েোয ভফশ্ব-াভিয ায়ক। 

৬। তযার ভছডর তেয ম্মান েোন 
ভার  ফনকাযী তেয ুযকায োছনয নুষ্ঠানভট েংনীয়। এভট স্থানীয়  অিজনাভেক ভযছফছ 

ফযাভক্তগে েছেষ্টাছক স্বীকৃভে োন কছয।  াভি েোষ্ঠায় ঈৎাী ফ ফয়ছয গ্রেূেযাআ স্বীকৃভে  ম্মাছনয 
অধায এফং েৃষ্টাি ৃভষ্টকাযী।                                                        
৭। নূেন ম্ভাফনায অভফষ্কায 

এআ কাজভট ফ োআছে গুরুত্বূনন। াভিকাভী ভানুল  ভাজছক োছেয অা, অকাঙ্ক্ষা েকাছয 
সুু্ছমাগ ভেছর াভাভজক  াংকৃভেক অোন েোছনয ূি ভক্তারী য়। ভফশ্ব ভানফছক একোয ফন্ধছন ফাাঁধা 
মায়। অফার, ফৃদ্ধ, ফভনো একভিে তেষ্টায় োছেয ভছধয ভনীে তশ্রষ্ট গুনগুভরয এভন ফাস্তফ েকা ঘটাছে াছয 
মা অভাছেয কেনায েীে। এআ ভছফে েছেষ্টা ভফশ্বাভিয েভে গ্রছযয ি সুগভ কছয এফং এভগছয় 
তমছে াাময কছয।  

ভযছছল, ো য়া েরছফ না। এআ কভনকান্ডগুছরা অভাছেয তমৌি ঈছেযাগছক ুনযাফৃে কছয 
িাছক। অগাভী েক অভাছেয ভনযফভিন্ন ধধমনয, ংকছেয েঢ়ো এফং গবীয অগ্রছয েছয়াজনীয়ো খুফআ 
নুবফ কযছফ।  

বভফষ্যছেয ভযভস্থভে মেআ ায়ক তাকনা তকন, অভভ অনাছেয নুছযাধ কযভে এআ তেৌে এফং 
এয েফেনক শ্রী ভেন্মছয়য দুভট ফাণী হৃেছয়য নুবুভে ভেছয় গ্রন কযছে।  েিছভ, কখন ংকে েযাগ 
তকাযনা; এফং ভিেীয় অয তফী কযায েৃঢ় েছেষ্টা যাছখা। শ্রী ভেন্ময় ফছরছেন, ‚তশ্রষ্ঠ ি একটাআ, এফং 

তআ ি ফ ভয় তোভায াভছন ঈভস্থে অছে এফং িাকছফ।‛  
ভফশ্ব াভি তেৌে এয বাফ-ংগীেঃ 

তেৌে, তেৌে, তেৌে, তেৌে, তেৌে, তেৌে! 
ভফশ্ব-াভি তেৌে! 

অভযা ভি কারছকয ূছমনয 

ভবন্ন, ূণন তবায। 
শ্রী ভেন্ময় 

 

২৫’েভ জয়ভি তকেন  

ভফশ্ব াভি তেৌে - াভি  ধভভিয ঈৎফ 
১৯৮৭ াছর শ্রী ভেন্ময় িাযা েভেভষ্ঠে 

তপব্রুয়াভয ২০১২  


