
 
Class - VII 

Subject: Bengali 2nd lang                  Date- 11-6-2020   
Topicঃ  পদ্য (আহ্বান)                Time Limit:50m  

Worksheet No.:17
    আহ্বান 

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
আমরা চলি সমুখ পানন, 
 কে আমানদ্র বাাঁ ধনব! 
রইি যারা লপছুর টানন 
 োাঁ দ্নব তারা োাঁ দ্নব। 
লছাঁ ড়ব বাধা রক্ত-পানে, 
 চিব ছুনট করৌদ্র ছানে 
জলড়নে ওরা আপন গানে 
 কেবলি োাঁ দ্ োাঁ দ্নব। 

োাঁ দ্নব ওরা োাঁ দ্নব। 
  রুদ্র কমানদ্র হাাঁ ে লদ্নেনছ 

বালজনে আপন তূযয। 
মাথার’পনর ডাে লদ্নেনছ 
 মধযলদ্ননর  সূযয। 
মন ছাড়াি আোশ কবযনপ, 
আনিার কনশাে কগলছ কেনপ, 
ওরা আনছ দুোর ক াঁ নপ, 

 চেু ওনদ্র ধাাঁ ধানব! 
োাঁ দ্নব ওরা োাঁ দ্নব। 

 যাব তানদ্র িলি 
সাগর-লগলর েরব কর জে, 

এেিা পনথ েলরনন ভে, 
 সনে কেনরন সেী। 

আপন ক ানর আপলন কমনত 
আনছ ওরা গলি কপনত 
 বাাঁ ধনব ওনদ্র বাাঁ ধনব। 

োাঁ দ্নব ওরা োাঁ দ্নব। 
জাগনব ঈশান, বাজনব লবষাণ 

 পুড়নব সেি বন্ধ। 
উড়নব হাওোে লবজে-লনশান 
  ুচনব লিধািন্দ্ব। 

মৃতুয সাগর মথন েনর 
অমৃতরস আনব হনব, 
ওরা জীবন আাঁেনড় ধনর 

মরণ-সাধন সাধনব। 



োাঁ দ্নব ওরা োাঁ দ্নব। 
 

 

 

 

 
পাঠ সহায়িকা 

কয়ব পয়রয়িয়ি –  

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এেআরএএস (৭ই কম, ১৮৬১ - ৭ই আগস্ট, ১৯৪১) (২৫নশ ববশাখ, ১২৬৮ - ২২নশ শ্রাবণ, 
১৩৪৮ বোব্দ) লছনিন অগ্রণী বাঙালি েলব, ঔপনযালসে, সংগীতস্রষ্টা, নাটযোর, লচত্রের, কছাটগল্পোর, প্রাবলন্ধে, 
অলভননতা, েণ্ঠলশল্পী ও দ্াশযলনে। তানে বাংিা ভাষার সবযনশ্রষ্ঠ সালহলতযে মনন েরা 
হে। রবীন্দ্রনাথনে গুরুনদ্ব, েলবগুরু ও লবশ্বেলব অলভধাে ভূলষত েরা হে। রবীন্দ্রনানথর ৫২টি োবযগ্রন্থ, ৩৮টি 
নাটে, ১৩টি উপনযাস ও ৩৬টি প্রবন্ধ ও অনযানয গদ্যসংেিন তার জীবদ্দশাে বা মৃতুযর অবযবলহত পনর 
প্রোলশত হে। তার সবযনমাট ৯৫টি কছাটগল্প ও ১৯১৫টি গান যথাক্রনম গল্পগুচ্ছ ও গীতলবতান সংেিননর 
অন্তভুয ক্ত হনেনছ। রবীন্দ্রনানথর যাবতীে প্রোলশত ও গ্রন্থাোনর অপ্রোলশত রচনা ৩২ খনি রবীন্দ্র রচনাবিী নানম 
প্রোলশত হনেনছ। রবীন্দ্রনানথর যাবতীে পত্রসালহতয উলনশ খনি লচঠিপত্র ও চারটি পৃথে গ্রনন্থ প্রোলশত। এছাড়া 
লতলন প্রাে দুই হাজার ছলব এাঁনেলছনিন। রবীন্দ্রনানথর রচনা লবনশ্বর লবলভন্ন ভাষাে অনূলদ্ত হনেনছ। ১৯১৩ 
সানি গীতাঞ্জলি োবযগ্রনন্থর ইংনরলজ অনুবানদ্র জনয লতলন সালহনতয কনানবি পুরস্কার িাভ েনরন। 
 
কয়বিার মূল ভাব – েলবতাটিনত বানরবানর নবীননর জেধ্বলন হনেনছ। তারুণয নবীন প্রানণর প্রাচুনযয 
চঞ্ছি।তারা গতানুগলতে অভযস্ত জীবন যাত্রার বাাঁ ধন লছাঁ নড় কেনি দুবযার কবনগ ভলবষযনতর লদ্নে ছুনট চনি। 
সংস্কার কমাহ তানদ্র ধনর রাখনত পানর না।সমস্ত লবপদ্ সমস্ত বাধানে অগ্রাহয েনর ওরা মৃতুযর োছ কথনে 
জীবননে লছলননে আননত চাে।তাই তারুণয তাাঁ র চঞ্চি রনক্ত অহরহ রুদ্র বভরনবর ডাে, মধয লদ্ননর আহ্বান 
শুননত পাে।  
 

https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%AB%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A7%8B%E0%A6%B8_%E0%A6%85%E0%A6%AB_%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AF_%E0%A6%B0%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%BE%E0%A6%B2_%E0%A6%8F%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%BE%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%95_%E0%A6%B8%E0%A7%8B%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%9F%E0%A6%BF_%E0%A6%85%E0%A6%AB_%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%9F_%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%A8_%E0%A6%85%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A1_%E0%A6%86%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A1&action=edit&redlink=1
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


[েলবতাে েলবতা নবীন প্রজন্ম যারা দুবযার গলতনত এলগনে চিনছ, তানদ্র েথা বনিনছন। যারা লপছনন পনড় 
থােনব তারা এেলদ্ন োাঁ দ্নব। তারা জনের উল্লানস উল্ললসত, কোননা বাধাই তানদ্র পথ আটোনত পারনব 
না। তারা আনিার কনশাে কেনপ উনঠনছ। তারা সাগর লগলর(পবযত) জে েরনত তারা কোননা লেছুনেই ভে 
েরনছ না। লবজনের লনশান উলড়নে তারা মৃতুয সাগর মথন েনর অলিত রস আননব, যারা কেবি গলির 
মনধয রনে কগি তারাই োাঁ দ্নব।]  
 
 
 শব্দাথথ –  
করৌদ্রছাো – আনিা এবং ছাো ( এখানন জীবননর সুখ-দু খ, সুলবধা-অসুলবধা অনথয বযবহৃত)। রুদ্র – লশব। 
তূযয – ভারনতর প্রাচীন রণবাদ্য লবনশষ, রণলশো। গলি – মন্ত্র পনড় কয করখা টানা হে, যানত ভূত কপ্রতালদ্ 
প্রনবশ েরনত পানর না।  ঈশান – লশব বা রুদ্র। লবষাণ – লশনবর লবনশষ লশঙার নাম,(আেলরে অথয পশুর 
লশং)। মথন – মন্থন (মাখন কতািার জনয কয লবনশষ ধনরন দ্নির সাহানযয দুধ বা লদ্নে টানা হে)।  
https://youtu.be/jHPCY7HgIQI  - বিশদে জানার জনয বিঙ্কটি দেখদি। 

https://youtu.be/jHPCY7HgIQI

