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প্রিয় পাঠক/পাঠিকা 

গোপ্রবন্দিাদ মাপ্রবদযায় এর ংসৃ্কত প্রবভাগের পক্ষ গথগক প্রবভাগের ছাত্রছাত্রী  অধ্যাপক 
অধ্যাপ্রপকাগদর ঐকাপ্রিক িগেষ্টায় এক কু্ষদ্র িয়া প্রগগব আজ আমরা িকাল করগত েগপ্রছ ৃজনলী 
গদয়া পপ্রত্রকা “ऋतम्भरा”। নানান জটি পপ্ররপ্রিপ্রতর গেরাগ াগপ আমাগদর জীবন আজ প্রবধ্বস্ত, বদগ 
প্রেগয়গছ আমাগদর জীবগনর েপ্রতপথ তবু বাাঁোর তাপ্রেগদ ংগ্রামগক াপ্রতয়ার কগর নতুন উদযগম এপ্রেগয় 
েগগছ রপ্রিন স্বপ্নগুপ্র। জীবগন জীবন গযাে কগর, লত লত ভাবনাগক পুপ্রিভূত কগরই “ऋतम्भरा” এর পথ 
ো শুরু । এই গদয়া পপ্রত্রকা শুধ্ ুছাত্র-ছাত্রীগদর িপ্রতভা তুগ ধ্রার াপ্রতয়ার নয়, এর মধ্য প্রদগয় 
ফুগ  উগঠগছ তাগদর প্রনজ প্রনজ ভাবনা  মতামত যা প্রনিঃগন্দগ পাঠক প্রেগে িাগণর ঞ্চার বগয় আনগব।  

আর এই পপ্রত্রকা িকালনার কাগজ প্রযপ্রন িথম উৎা যুপ্রেগয়গছন গই আমাগদর কগগজর অধ্যক্ষ ডিঃ 
তুার কাপ্রি াদার মালয় গক শ্রদ্ধ প্রেগে কৃতজ্ঞতা জানাই। শ্রম  গুরুত্বপূণণ মতামত িদাগনর মাধ্যগম 
যারা বময় পাগল গথগকগছন ংসৃ্কত প্রবভাে  অনযানয প্রবভাগের ক অধ্যাপক অধ্যাপ্রপকাগদর কৃতজ্ঞতা 
জানাই। গবণাপপ্রর অগ্রণী ভূপ্রমকা পান কগরগছ গই ব ছাত্র-ছাত্রীগদর জানাই অংখ্য ধ্নযবাদ  
অপ্রভনন্দন। 

 

তারিখ- ২৯শে জনু, ২০২১         গৌরভ গদ 
েন্দন পই 

ুিভা গদ কুণু্ড 
ংসৃ্কত প্রবভাে 

গোপ্রবন্দ িাদ মাপ্রবদযায়  



কারিদাস পরিত 

কাপ্রদা পপ্রিত প্রিস্টীয় েতুথণ বা পঞ্চম লতাব্দীগত গুপ্ত াম্রাগজয তথা 
প্রমাগয়র গকান একিাগন অথবা উজ্জপ্রয়নীগত জন্মগ্রণ কগরন এবং মতুৃযবরণ কগরন 
প্রিস্টীয় েতুথণ বা পঞ্চম লতাব্দীগত । গপলায় প্রতপ্রন প্রছগন কপ্রব এবং না যকার এবং 
তাাঁর াপ্রগতযর ধ্রন প্রছ ংসৃ্কত াপ্রতয । আর তার াপ্রগতযর মূ প্রবয়বস্তু 

প্রছ প্রন্দ ু পুরাণ। তাাঁর রেনা গুপ্রর মগধ্য প্রবগলভাগব উগেখ্গযােয গা – 

“অপ্রভজ্ঞানলকুিম”,“গমেদতূম্”। কাপ্রদা প্রছগন ংসৃ্কত ভাার প্রবপ্রলষ্ট কপ্রব  

না যকার। ইংগরজ কপ্রব উইপ্রয়াম গলক্সপ্রপয়াগরর মগতা গদখ্া যায়, তাাঁর ংসৃ্কত 

ভাার াপ্রতযগক। তাাঁর কপ্রবতা  না গক প্রন্দ ুপুরাণ  দলণগনর িভাব রগয়গছ। 
কাপ্রদা িােীন যুগের ভারতীয় কপ্রব প্রতপ্রন ংসৃ্কত ভাায় গশ্রষ্ঠ কপ্রব রূগপ 
পপ্ররপ্রেত। প্রকংবদপ্রি অনুাগর প্রতপ্রন িথম জীবগন মখূ্ণ প্রছগন এবং প্রবদূী স্ত্রী কতৃণ ক 
অপমাপ্রনত গয় প্রতপ্রন আত্মতযা করগত গেগ গদবী রস্বতীর বর িাপ্ত ন। প্তম 
লতাব্দীগত বানভট্ট রপ্রেত “ণেপ্ররত” গ্রগে কাপ্রদাগর িঙ্গ উগেখ্ রগয়গছন। 
কাপ্রদা “গমেদতুম” “কুমারম্ভবম” “রেুবংলম” “ঋতুংার” “লৃঙ্গারপ্রতক” 
“পুষ্পবাণপ্রবা” কাবয রেনা কগরন এবং “অপ্রভজ্ঞানলকুিম” “মাপ্রবকাপ্রিপ্রমত্রম” 
“প্রবগরাগমাবণলীয়ম”  নামক প্রতনটি না ক রেনা কগরন।কাপ্রদা গদবী কাীর ভক্ত 
মতািগর প্রতপ্রন প্রছগন স্বরস্বতীর ভক্ত। রাজা কুমারদাএর রাজত্বকাগ প্রংগ এক 
েপ্রণকার াগত তাাঁর মৃতুয য় কাপ্রদাগর রেনা গুপ্র ইংগরপ্রজ ভাায় একাপ্রধ্কবার 
অনুবাদ গয়গছ। উনপ্রবংল  প্রবংল লতাব্দীর প্রলল্পীগদর কাপ্রদাগর রেনা গুপ্র 

গিরণা গজাোয়। ১৯৬০ াগ গতগগু ছপ্রব মাকপ্রব কাপ্রদা প্রনপ্রমণত য় আর এগত 

অপ্রভনয় কগরন নাগেশ্বর রা।  

Purbasha pandey 

4th semester honourse 

 

 



করিানা 
কগরানা  তুপ্রম গকন এগ ভারগতরই গকাগ, 
গতামার জনয প্রবশ্ববাী প্রেগয়গছ ব ঢগ। 

কগরানা তুপ্রম গকগ়ে প্রনগয়গছা মানগুর ুখ্-লাপ্রি, 
গতামার জনয আজ বাই প্রনগজর েগর বপ্রন্দ। 

বােগত গ বাগরবাগর াতটি গধ্ায়া োয়, 
দরূত্ব গমগন েগা আর যাপ্রন াইজ করা োয়। 

গদাকানপা  সু্ক-কগজ ব গয়গছ বন্ধ, 
প়োগলানা উগঠগছ তাগত তার গনই গকাগনা গন্দ। 

প্রনধ্ গা প্রভ়ে জমান প্রনগধ্ করমদণন, 
নমস্কার জানাগত গব বাইগক অপ্রভবাদন । 
প্রনগধ্ যপ্রদ গমগন েগা তগবই পাগব প্রনস্তার, 
না গ গবগ়েই যাগব কগরানার প্রবস্তার। 

গযখ্ান গথগক এগ প্রছগ গখ্াগন যা প্রফগর, 
আমাগদর বার মগন লাপ্রি প্রদগয় ।। 

 
মধুমমতা বাদ্যকার 
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  বািাপ্র জাপ্রতর অনযতম গশ্রষ্ঠ িান দালণপ্রনক াপ্রপ্রতযক তথা দালণপ্রনক প্রেিা ভাবনার এক উজ্জ্ব 
িপ্রতক গন স্বামী প্রবগবকানন্দ। প্রতপ্রন  1833 প্রিস্টাগব্দ 12 ই জানয়ুাপ্রর ককাতার প্রমপু্রয়া অঞ্চগ প্রবখ্যাত 
দে বংগল জন্মগ্রণ কগরন। তাাঁর প্রপতার নাম প্রবশ্বনাথ দে এবং মাতার নাম ভুবগনশ্বরী গদবী । 1833 
প্রিস্টাগব্দ িথােত প্রলক্ষা মাপ্ত কগর প্রতপ্রন শ্রীরামকৃষ্ণগদগবর ংস্পগলণ আগন এবং অপ্রেগরই ন্ন্যা ধ্মণ গ্রণ 
কগর স্বামী প্রবগবকানন্দ রূগপ পপ্ররপ্রেপ্রত াভ কগরন। 

    স্বামী প্রবগবকানন্দ প্রবপ্রভন্ন্ গ্রে না ক কপ্রবতা িবন্ধ রেনা কগরগছন ।স্বামীজীর প্রবপ্রভন্ন্ বাণী আগছ 

যা আমাগদর মগন ফুগ  উঠগ মাগজর অগনক গেতনা আগব। স্বামীজীর গই মস্ত বাণী মানুগক গদগব 
জীবগনর নানা মযা মাধ্াগন দ্বারা াফয াগভর অনগুিরণা ননপ্রতক  আধ্যাপ্রত্মক জীবনযাপগনর লপ্রক্ত 
 া এবং দাপ্ররদ্রজজণ প্ররত  আতণ  মানগুর গবার মাধ্যগম জীবনগক আর অথণব কগর গতাার 
মানপ্রকতা। প্রবগবকানন্দ কমণগযাে এর মাধ্যগম গই কমণগযাে গ্রগে বগগছন কমণই মানগুর ননপ্রতক েপ্ররত্র 
ঠিক কগর। মানু মূত অগথণ দটুি উগেলযগক েপ্ররতাথণ করার জনযই কমণ ম্পাদন কগর, িথমত অথণ এবং 

প্রদ্বতীয়ত ক্ষমতা। প্রবগবকানন্দ মগন কগরন মানগুর কগমণর জনযই কমণ করা উপ্রেত । কুরুগক্ষগত্রর যুদ্ধ কাগ 
ভীষ্ম গদ্রাণ িমখূ্ স্বজনেগনর আন্ন্ মতুৃযর আলঙ্কায় অজুণ ন যুদ্ধ পপ্ররতযাগের বানা িকাল করগ ভেবান 
শ্রীকৃষ্ণ অজুণ নগক বগন। 

“কমণগণযবাপ্রধ্কারগস্ত মা ফগ ুকদােন। 

মাকমণফগতুভূণ মা গত গঙ্গাস্ত্ব কমণণ।।ʼʼ (েীতা.২/৮৯) 

 স্বামী প্রবগবকানগন্দর মগত, েীতা গা উপপ্রনগদর ভায। উপপ্রনগদর ারকথা েীতায় প্রববতৃ আগছ। 
কাগজই েীতার আদলণ গা “কমণ পপ্ররতযাে নয় কগমণর ফাফ পপ্ররতযাে কগরা”।এই িগঙ্গ েীতায় বা 
গয়গছ - গযৌেি গয় কমণ কগরা। প্রবগবকানগন্দর মগত, আমাগদর িথম কতণ বয প্রনগজর িপ্রত েৃণা নয় প্রনগজগক 
ভাবাগত গব,তগবই াফগযর দরজায় গপৌাঁছাগব।1893 াগ 11 গগেম্বর প্রতপ্রন প্রলকাগো প্রবশ্বধ্মণ গেগন 
প্রন্দ ুধ্মণ তথা গবদাি দলণনগক এক প্রবগল িাগনর অপ্রধ্কারী গয় জয়াভ কগরন।স্বামী প্রবগবকানগন্দর এক 
মান বাণী যা আমাগদর লরীরগক কাাঁপ্রপগয় ঠায় -  

“গঠা জাগো গক্ষয গপৌাঁছাগনা পযণি গথগমা না আলা”। 

আশা গরাই 
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জীবন মারন 

জীবন মাগন ভাঙ্গা ে়ো 

জীবন মাগন গখ্া। 

জীবন মাগন স্বপ্ন প্রনগয় 

গমগত থাকার গবা। 

জীবন আগা জীবন আাঁধ্ার 

জীবন খ্ুপ্রলর প্রদন। 

জীবন প্রনগয় গখ্গছ বাই 

নাগে তা প্রধ্ন প্রধ্ন। 

জীবন মাগন নতুন নতুন 

ফু ফুগ  ঠা। 

জীবন মাগন মগনর মাগঝ 

আপ্রবর রগির ছ া। 

জীবন াপ্র জীবন দিুঃখ্ 

জীবন খ্ুপ্রলর গমা। 

জীবন ভূ জীবন ঠিক 

জীবন গয দিুঃখ্ ুগখ্র গমা। 

জীবন মাগন ভাগাবাা 

জীবন খ্ুপ্রলর গঢউ। 

জীবন মাগন প্রফগর পায়া 

নতুন াথীগকউ। 

সুতপা মাজী 

2
nd

 semester programme 



শমঘদতু 
এখ্াগনই আপ্রম দাাঁপ্র়েগয় রব ঠাাঁয়। 

গমগের াগথ গমগেগদর বণায়, 

ভাঙ্গােুরা ব কপ্রবতা প্রনগয় গঠাাঁগ  

গেগয় আপ্রছ আপ্রম িতীক্ষায়। 

এই ঝ়ে আমায় উপ্র়েগয় প্রনগয় যাক 

পুগরাগনা কাগবয জগমগছ ছত্রাক, 

িবাদ্বীগপর জমাগনা নকগত 

েুপ্রছগয় গদগবা লগব্দর কারুকাজ। 

াপ্ররগয় যাগবা কপ্রল্পত প্রবগেগদ 

জ্বগত জ্বগত জ্বাাগবা োপ্ররপাল, 

এ জীবন আপ্রম তছনছ কগর গদব। 

পুগষ্পর উদযাগন গবয়াপ্ররল এক াল, 

মহুয়ার প্রবগ গকউ যপ্রদ কুপ্রনণগল 

গফা াগবা ফু বৃপ্রষ্টগত বাগরা মা। 

 

তনুশ্রী কুিু 

2nd semester honourse 

 

 

  

 



 

 

 

शरीराङ्गानां पररियः 

 

 

 



 

 

 

 

ॐ 

 सरे्व भर्वन्तु सुखिनः। 
सरे्व सन्तु ननरामयाः। 
सरे्व भद्राखि पश्यन्तु। 

मा कश्श्ित ्दःुि भाग्भरे्वत॥् 

ॐ शाश्न्तः शाश्न्तः शाश्न्तः॥ 
 

 

 

 

 

 


