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পাঠ সহায়িকা 

কয়ি পয়িয়িয়ি –  

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর -  (৭ই দে, ১৮৬১ - ৭ই আগস্ট, ১৯৪১) (২৫শে ববোখ, ১২৬৮ - ২২শে শ্রাবণ, ১৩৪৮ 
বঙ্গাব্দ) বিশেন অগ্রণী বাঙাবে কবব, ঔপনযাবিক, িংগীতস্রষ্টা, নাট্যকার, বিত্রকর, দিাট্গল্পকার, প্রাববিক, 
অবিশনতা, কণ্ঠবেল্পী ও দ্ােশবনক। তাশক বাংো িাষার িবশশশ্রষ্ঠ িাবিবতযক েশন করা 
িয়। রবীন্দ্রনাথশক গুরুশদ্ব, কববগুরু ও ববশ্বকবব অবিধায় িূবষত করা িয়। রবীন্দ্রনাশথর ৫২টি কাবযগ্রন্থ, ৩৮টি 
নাট্ক, ১৩টি উপনযাি ও ৩৬টি প্রবি ও অনযানয গদ্যিংকেন তার জীবদ্দোয় বা েৃতয যর অবযববিত পশর 
প্রকাবেত িয়। তার িবশশোট্ ৯৫টি দিাট্গল্প ও ১৯১৫টি গান যথাক্রশে গল্পগুচ্ছ ও গীতববতান িংকেশনর 
অন্তিযশ ক্ত িশয়শি। রবীন্দ্রনাশথর যাবতীয় প্রকাবেত ও গ্রন্থাকাশর অপ্রকাবেত রিনা ৩২ খশে রবীন্দ্র রিনাবেী নাশে 
প্রকাবেত িশয়শি। রবীন্দ্রনাশথর যাবতীয় পত্রিাবিতয উবনে খশে বিঠিপত্র ও িারটি পৃথক গ্রশন্থ প্রকাবেত। এিাডা 
বতবন প্রায় দুই িাজার িবব এঁশকবিশেন। রবীন্দ্রনাশথর রিনা ববশশ্বর বববিন্ন িাষায় অনূবদ্ত িশয়শি। ১৯১৩ 
িাশে গীতাঞ্জবে কাবযগ্রশন্থর ইংশরবজ অনযবাশদ্র জনয বতবন িাবিশতয দনাশবে পযরস্কার োি কশরন। 
 

কয়িিাি মূল ভাি – 
ঈশ্বর িবশত্র ববরাজ কশরন, দদ্বতার েবিশর বশি দদ্বতার আরাধনা করশে দদ্বতার দদ্খা পাওয়া যায় না। 
জীব দিবার েশধযই আশি বেব দিবা। কববতায় একজন িক্ত দয বকনা িব িেয় দদ্বতার েবিশর বশি 
দদ্বতার আরাধনা কশর িশেশিন।  এেত অবস্থায় এক বিক্ষয ক এশিশিন দ্বাশর, একট্য  আশ্রশয়র জনয। িক্ত 
তাশক অপববত্র বশে দূর দূর কশর তাবডশয় বদ্শেন। িশঙ্গ িশঙ্গ দিই বিক্ষয ক তাঁর আিে রুপ বনশয় দদ্খা 
বদ্শেন ঈশ্বশরর দবশে। এইবার িশক্তর আকুবত, দি িয ে কশরশিন। তখন ঈশ্বর তাশক জীবশনর িতযট্া 

https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%99%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE_%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B7%E0%A6%BE
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%97%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%AC
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%97%E0%A7%80%E0%A6%A4
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0_%E0%A6%B0%E0%A6%9A%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%B2%E0%A7%80
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%97%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%B2%E0%A6%BF
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%87_%E0%A6%A8%E0%A7%8B%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B2_%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0


জানাশেন। বতবন িবার েশধযই ববরাজ করশন দু খীর দবশে িকশের দদ্াশর দদ্াশর ঘযশর দবরান, দয আশ্রয় 
দদ্ন বতবন দিখাশনই থাশকন। অথশাৎ জীব দিবার েশধযই বেব দিবা। দ্বরদ্রশক আশ্রয় বদ্শেই ঈশ্বর দিখাশন 
আশ্রয় দনন।  

(য়ি. দ্র.) – সমস্ত য়কছু উল্লেখ কল্লি গুয়ছল্লি য়লল্লখ িাখল্লি। সু্কল খখালাি পল্লে জমা খেওিা হল্লি। 

https://youtu.be/4yo0DE-xz8o ল িংক টি দেখ ো আখ ো লিশখে জোনো  জনয 
 

https://youtu.be/4yo0DE-xz8o

