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Abstract 

Rabindranath Tagore is a bright star in the sky of Bengali literature. His contribution to 

creating child literature is very much important. Ranindranath has composes efficiently 

Sahaj Path so that the contents suited with the mind of children and the picture of the 

society of that time can be visible to children. It helps in mental and social development of 

children. Rabindranath Tagore has written Sahaj Path in simple language about various 

aspect likes social, cultural, economic and religious theme of the society of that time so that 

children can be familiar of those theme. In all-round development of children the role of 

Sahaj Path is very much important because all-round development means not only mental 

and social development but also physical emotional, cultural and moral development. Sahaj 

Path is enriched with the components of physical, social, emotional, cultural and moral 

development. In the aspect of child psychology Sahaj Path is deeply significant 

Rabindranath Tagore wanted to learn the children Bengali latter, language by maintaining 

psychological order in easy and simple language and Sahaj Path also helps to develop the 

power of children’s imagination. So it is clear that Sahaj Path helps in all-round 

development of children.  
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ভশূমকা: শিক্ষার িসার ও শিকাবি রিীন্দ্রিাথ ঠাকুবরর অিদ্াি অত্যন্ত গুরুত্বপূণম। সহজপাঠ রিীন্দ্রিাথ ঠাকুবরর 

অিিদ্য সৃশি। শিশুপাঠয িই শহসাবি সহজপাঠ স্বাত্ন্ত্র্যত্ার পশরচয় িহি কবর। িত্মমাি সমবয়ও শিশু শিক্ষাথমীবদ্র 

জিয রশচত্ এই পাঠয িই খুিই িাসশঙ্গক। রিীন্দ্রিাথ ঠাকুর ত্াাঁর শিশু পাঠয িই সহজপাবঠ অত্যন্ত সবচত্িত্ায় ও 

শিপুণ দ্ক্ষত্ায় দ াট দ াট শিশুবদ্র মবির উপবযাগী কবর ত্দ্ািীন্তি সমবয়র সামাশজক, সাাংস্কৃশত্ক, ধ্মমীয়, 

অথমনিশত্ক িভৃশত্ শিষয়গুশল্ উপস্থাশপত্ কবরব ি। শিশুবদ্র সাবথ পশরচয় ঘশটবয়ব ি িাম, িহর, সম্প্রীশত্, ধ্মম, 

িণম, আচার-আচরণ ইত্যাশদ্ শিষবয়র সাবথ। একশট শিশুর সামাশজক হবয় ওঠার দক্ষবে এই উপাদ্ািগুশল্ খুিই 

িবয়াজি। সহজপাবঠ রিীন্দ্রিাথ ঠাকুর সমাবজর ও িকৃশত্র শিশভন্ন শিষবয়র সাবথ শিশুবদ্র এমিভাবি পশরচয় 

ঘশটবয়ব ি যাবত্ শিশুর সমস্ত শদ্বকর শিকাি ঘবট। অথমাৎ শিশুর দদ্শহক, মািশসক, সামাশজক, িাবক্ষাশভক শিকাি 

ঘবট। সামাশজক মূল্যবিাধ্, জাত্ীয় সাংহশত্ িভৃশত্ গঠবি সহজপাবঠর উবেখবযাগয ভূশমকা রবয়ব । সহজপাবঠর 

মবধ্য শদ্বয় আজবকর শিশু আগামী শদ্বির আদ্িম িাগশরক হবয় উঠবি। শিশুপাঠয সহজপাবঠ সমাবজর শিশভন্ন 
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শিষয়গুশল্ শিশু মবির উপবযাগী কবর উপস্থাশপত্ যা শিশুমিবক আকশষমত্ কবর এিাং শিশুর সামশিক শিকাি সম্পন্ন 

হবত্ সাহাযয কবর। 
 

রিীন্দ্রিাথ ঠাকুর ও সহজপাঠ: কল্কাত্ার দজাড়াসাাঁবকা ঠাকুর পশরিাবর রিীন্দ্রিাথ ঠাকুর ১৮৬১ শিস্টাবের ৭ই দম 

জন্মিহণ কবরি। িািা মহশষম দদ্বিন্দ্রিাথ ঠাকুর এিাং মা সারদ্া দদ্িী। উপিযাস, দ াটগল্প, কশিত্া, গাি, িাটক, 

িিন্ধ িভৃশত্ শিষবয় ত্াাঁর অিদ্াি অপশরসীম। 
        

      রিীন্দ্রিাথ ঠাকুর ত্াাঁর িৃহত্তর কমমজীিবি সৃশি কবরব ি শিশভন্ন শিষয়িস্তু সমৃদ্ধ রচিা। অিযািয রচিা সৃশির 

পািাপাশি ত্াাঁর সৃি পাঠযপুস্তকগুশল্ অত্যন্ত গুরুত্বপূণম। সৃশিনিল্ীর দিশক্ষবত্ অিিয দমৌশল্কত্ার পশরচয় িহি কবর 

শিশুপাঠয িই ‘সহজপাঠ’। 
      

     শিশু শিক্ষাথমীবদ্র উপবযাগী কবর রশচত্ সহজপাবঠর িথমভাবগ শিশুবদ্র অক্ষর পশরচয় কশরবয়ব ি  ড়ার 

মাধ্যবম এিাং ক্রমািুযায়ী যুক্ত অক্ষর সম্পবকম জ্ঞাি, িাকৃশত্ক পশরবিি, ফুল্, ফল্, পশু, পাশখ, িদ্-িদ্ীর সম্পবকম 

শিশুবদ্র পশরচয় কশরবয়ব ি খন্ড খন্ড শচে ত্ুবল্ ধ্বর। সহজপাবঠর শিত্ীয়ভাবগ ত্দ্ািীন্তি সমাজ িযিস্থার শিশভন্ন 

শিষয় উপস্থাপি কবরব ি। দযখাবি সামাশজক স্তর শিিযাস, ধ্মমীয় ঐশত্হয, সাংস্কৃশত্ িভৃশত্ শিষয়গুশল্র পািাপাশি 

ঋত্ুকাল্ীি দিশচে, িহবর জীিিযাো ইত্যাশদ্ শিষবয়র সাবথ শিশুবদ্র পশরচয় কশরবয়ব ি। সহজপাবঠর শিত্ীয় 

ভাবগর মবধ্য িাম িহবর, িহর িগবর এিাং িগবর িগরায়বি উত্তরবণর শচে ত্ুবল্ ধ্রা হবয়ব । সহজপাবঠর মধ্য 

শদ্বয় রিীন্দ্রিাথ ঠাকুর সম্প্রীশত্ অসাংহশত্র শিষয়ও ত্ুবল্ ধ্বরব ি। সহজপাঠ হল্ সমস্ত স্তবরর মািুবষর জীিি 

দ্শল্ল্। 
 

সহজপাঠ ও শিশুর শিকাি: মািুবষর জীিবি শিশভন্ন সমবয় শিশভন্ন ধ্রবণর পশরিত্মি আবস। এই পশরিত্মবির মধ্য 

শদ্বয় শিশু জন্ম দথবক ধ্ীবর ধ্ীবর একজি পূণমিয়স্ক মািুবষ পশরিশত্মত্ হয়। এই পশরিত্মি শিশভন্ন শদ্ক দথবক আবস, 

দযমি- িারীশরক পশরিত্মি, মািশসক পশরিত্মি, সামাশজক পশরিত্মি িভৃশত্। শক ু পশরিত্মি সারা জীিিিযাপী চবল্ 

আিার শক ু পশরিত্মি একশট শিশদ্মি সময় অিশধ্ চবল্। মািুবষর জীিবি দয সমস্ত পশরিত্মবির িশক্রয়া ল্ক্ষয করা 

যায়, দসগুশল্ হল্- শিকাি, িৃশদ্ধ, পশরণমি। এবদ্র মবধ্য শিকাি হল্ সিমিৃহৎ ধ্ারণা। মািুবষর জীিবি দয সমস্ত 

পশরিত্মি একশট শিশদ্মি ক্রম অিুসাবর আবস এিাং দয পশরিত্মি দিি শক ুশদ্ি ধ্বর স্থায়ী হয় দসই ধ্রবণর 

পশরিত্মিগুশল্বকই শিকাি িবল্। আর সাশিমক শিকাি িল্বত্ দিাঝায় শিশুর সমস্ত শদ্বকর শিকাি অথমাৎ দদ্শহক 

শিকাি, ভাষার শিকাি, মািশসক শিকাি, সামাশজক শিকাি, িাবক্ষাশভক শিকাি, দিশত্কত্া ও মূল্যবিাবধ্র শিকাি, 

সাংস্কৃশত্র শিকাি, জাত্ীয় সাংহশত্র শিকাি ইত্যাশদ্। রিীন্দ্রিাথ সৃি শিশুপাঠয সহজপাঠ শিশুর সাশিমক শিকাবির সমস্ত 

উপাদ্াি িারা সমৃদ্ধ। 
 

সহজপাঠ ও শিশুর দদ্শহক শিকাি: দদ্শহক পশরিত্মবির ফবল্ দদ্বহর আকার ও আয়ত্িগত্ পশরিত্মি আবস। এর 

ফবল্ মািুবষর অঙ্গ সঞ্চাল্ি ক্ষমত্া ধ্ীবর ধ্ীবর িৃশদ্ধ পায়। দদ্শহক শিকাবির জিয িবয়াজি পুশিকর খািার, সুস্থ 

পশরবিি। শিশুর যথাযথ দদ্শহক শিকাবির জিয পুশিকর খািার িবয়াজি। পুশিকর খািাবরর অভাবি শিশুর স্বাভাশিক 

দদ্শহক শিকাি দত্া হয়ই িা িরাং শিশভন্ন অপুশি জশিত্ দরাগ দযমি- রক্তাল্পত্া, শরবকট িভৃশত্ ঘবট থাবক। আিার 

সুস্থ গৃহপশরবিি ও পাশরপাশশ্বমক স্বাভাশিক পশরবিবির অভাবি ও শিশুর শিকাি িযাহত্ হয়। শিশুর িাশড়র পশরবিি 

সাংকীণম, সযাাঁত্বসাঁবত্ িা অস্বাস্থযকর হবল্ শিশুর দদ্শহক শিকাবির ওপর কুিভাি পড়বত্ পাবর। আিার শিশুর 

চারপাবির পশরবিিও যশদ্ অস্বাস্থযকর িা অিুকল্ িা হয় ত্াহবল্ও শিশুর সমস্ত রকম িৃশদ্ধ ও শিকাি িাধ্া সৃশি হয়। 

আিার দখল্াধূ্ল্া িা অঙ্গ সঞ্চাল্বির মধ্য শদ্বয়ও শিশুর দদ্শহক শিকাি ভাবল্া হয়। রিীন্দ্রিাথ ঠাকুর রশচত্ 

সহজপাবঠ শিশুর দদ্শহক শিকাবি সহায়ত্া কবর এরকম অবিক উপাদ্াবির সাবথ আমাবদ্র পশরচয় ঘবট। সহজপাঠ 

দথবক এরকম শক ু দ্ৃিান্ত যা শিশুর দদ্শহক শিকাবি সহায়ত্া কবর ত্া ত্ুবল্ ধ্রা হল্; 
 



সহজ পাঠ ও শিশুর সামশিক শিকাি                সুশিয়া কমমকার  ও দদ্ি িসাদ্ শসকদ্ার 
 

Volume- VII, Issue-I                                                    July 2018        52 

পুশিকর খািাবরর মবধ্য সহজপাবঠ আমরা পাই- 
 

১। ঝুশড়বত্ আব  পাল্াং িাক, শপশড়াং িাক, টযাাংরা মা , শচাংশড় মা । (সহজপাঠ, শিত্ীয় ভাগ, পৃষ্ঠা িাং ২)। 

২। থাল্া ভরা দক মা , িাটা মা । 

গাশড় গাশড় আবস িাক ল্াউ, আলু্ কল্া। (সহজপাঠ, িথম ভাগ, পৃষ্ঠা িাং ২৪)। 

৩। দ্াদ্া দকবি পাকা আত্া, সাত্ আিা শদ্বয়। আর 

     আখ, আর জাম চার আিা। (সহজপাঠ, িথম ভাগ, পৃষ্ঠা িাং ২৬)। 

৪। মা িবল্, খাজা চাই, গজা চাই, আর  ািা চাই। (সহজপাঠ, িথম ভাগ, পৃষ্ঠা িাং ২৭)। 

৫। দিল্ আজ দখ শদ্বয় দদ্ দমবখ খাবি। (সহজপাঠ, িথম ভাগ, পৃষ্ঠা িাং ৪০)। 

৬। শিধ্ু গয়ল্ািী মাবয় দপায় 

    সকাল্বিল্ায় গরু দদ্ায়। (সহজপাঠ, িথম ভাগ, পৃষ্ঠা িাং ৪০)। 
         

     উপবরর দ্ৃিান্তগুশল্ দথবক দদ্খা যায় পাল্াং, শপশড়াং িাক, শিশভন্ন ধ্রবির মা , ল্াউ, কল্া, আত্া, জাম,  ািা, দদ্ 

ইত্যাশদ্ খািাবরর কথা িল্া হবয়ব  যা খুিই পুশিকর এিাং শিশুর দদ্শহক শিকাবি সাহাযয কবর। 
 

সুস্থ পশরবিি সম্পবকম সহজপাঠ- এ আমরা দদ্খবত্ পাই- 
 

১। আজ মঙ্গল্িার। পাড়ার জঙ্গল্ সাফ করিার শদ্ি। (সহজপাঠ, শিত্ীয় ভাগ, পৃষ্ঠা িাং ৭)। 

২। কাশিল্াল্, িযাঙগুবল্া ঘবরর মবধ্য আবস দয, ঘর িি করবি। 

   ওবর ত্ুশি, ওবদ্র ত্াশড়বয় দদ্। (সহজপাঠ, শিত্ীয়  ভাগ, পৃষ্ঠা ২৩)। 

৩। িৃশিবত্ শভজবল্ অসুখ করবি। (সহজপাঠ, শিত্ীয় ভাগ, পৃষ্ঠা ২২)। 

৪। আর মন্টুবক িবল্া, িারান্দা পশরস্কার কবর শদ্ক। (সহজপাঠ, শিত্ীয় ভাগ,পৃষ্ঠা ২৮)। 
        

     উপবরর দ্ৃিান্তগুবল্াবত্ দদ্খা যাবে গৃহবকাণ, িারান্দা, ঘবরর চারপাবির জঙ্গল্ পশরস্কার করার কথা িল্া 

হবয়ব  যা একশট শিশুর সুস্থ িারীশরক শিকাবির জিয একান্ত িবয়াজি। 
 

     দদ্শহক শিকাবির জিয অঙ্গ সঞ্চাল্বিরও একান্ত িবয়াজি। সহজপাঠ মবধ্য এই ধ্রবণর শক ু দ্ৃিান্ত উবেখ করা 

যায়— 
 

১। ফুটিল্ দখল্া খুি হবি। (সহজপাঠ, িথম ভাগ, পৃষ্ঠা িাং ৩৭)। 

২। দকউ িা িযাটিল্ দখল্ব । শিত্যিরণ ওবদ্র কযাবেি। (সহজপাঠ, শিত্ীয় ভাগ, পৃষ্ঠা িাং ৪)। 
 

     উপবরর দ্ৃিান্তগুশল্ দথবক দদ্খা যাবে শিশুর দদ্শহক শিকাবির জিয দয সি উপাদ্াবির িবয়াজি ত্ার িায় সিই 

সহজপাবঠর িথম ও শিত্ীয় ভাবগ আব । 
 

সহজপাঠ ও শিশুর মািশসক শিকাি: দিৌশদ্ধক পশরিত্মবির ফবল্ শচন্তািশক্তর ক্ষমত্া িৃশদ্ধ পায়। দয শিশু জবন্মর সময় 

িায় দকািরকমই শচন্তা করবত্ পারত্ িা দস যখি ধ্ীবর ধ্ীবর পূণমিয়স্ক মািুবষ পশরণত্ হয় ত্খি ত্ার শচন্তািশক্তর 

গভীরত্া িাবড়। শিবজই শিবজর সমসযা সমাধ্াবি করবত্ পাবর এিাং শস্থর শসদ্ধাবন্ত দপৌাঁ াবত্ পাবর। শিশুর 

শচন্তািশক্তর ক্ষমত্া িয়স িৃশদ্ধর সাবথ সাবথ শিশভন্ন ঘটিা ও অশভজ্ঞত্ার মধ্য শদ্বয় িৃশদ্ধ পায়। িথম শদ্বক শিশুর 

কল্পিা িশক্তর শিকাি ঘবট এিাং ধ্ীবর ধ্ীবর শিশভন্ন  অশভজ্ঞত্ার মধ্য শদ্বয় শিশুর জশটল্ শচন্তা িশক্তর ক্ষমত্া গবড় 

ওবঠ, ক্রবম সমসযা সমাধ্াি করবত্ দিবখ ও শসদ্ধান্ত দিওয়ার ক্ষমত্া গবড় ওবঠ। সহজপাবঠর িথম ও শিত্ীয় ভাবগ 

আমরা শিশুর মািশসক শিকাবির উপাদ্াি খুাঁবজ পায়। সহজ পাবঠর িথমভাবগ শিশুর অক্ষর ও ভাষা শিখবির মধ্য 

শদ্বয় শচন্তািশক্তর শিকাি ঘটবত্ থাবক। শিশভন্ন িাকৃশত্ক দিশচেয, ঋত্ুগত্ কারবণ মািি জীিবির দিশচেয, সমাজ 

জীিবির শিশভন্ন ঘটিািল্ী ইত্যাশদ্ পঠবির মাধ্যবম শিশুর শচন্তািশক্তর ক্রশমক শিকাি ঘটবত্ থাবক। এ াড়া রিীন্দ্রিাথ 
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ঠাকুর সহজপাবঠর শিষয়িস্তু পশরবিিবির দক্ষবে এমিভাবি িেচয়ি কবরব ি যা শিশুবদ্র দিৌশদ্ধক শিকাবি খুিই 

সাহাযয কবর। শুধ্ু ত্াই িয়, শিশুর কল্পিা িশক্তর শিকাবি সহজপাবঠর শিত্ীয় ভাবগর ভূশমকা অত্যন্ত গুরুত্বপূণম। 

শিশুর কল্পিা িশক্তর শিকাবি সহায়ত্া কবর এমি শক ু দ্ৃিান্ত সহজপাবঠর শিত্ীয় ভাগ দথবক ত্ুবল্ ধ্রা হল্— 
 

১। ঐখাবি মা পুকুর-পাবড় 

শজয়ল্ গাব র দিড়ার ধ্াবর 

দহথায় হি িিিাসী, 

...  ...  ...  ... 

কাঠবিড়াশল্ দল্জশট ত্ুবল্ 

হাত্ দথবক ধ্াি খাবি। (সহজপাঠ, শিত্ীয়  ভাগ, পৃষ্ঠা িাং ১২, ১৩, ১৪, ১৫)। 

২। শত্িবট িাশল্খ ঝগড়া কবর 

   রান্নাঘবরর চাবল্ ...  ... 

গাব র ত্ল্ায় িবস। (সহজপাঠ, শিত্ীয় ভাগ, পৃষ্ঠা িাং ২৪, ২৫)। 

৩। ...  ...  ... 

মুবখর চাদ্র সশরবয় দফবল্ 

িন্ধ দচাবখর পাত্া দমবল্ 

আকাি ওবঠ দজবগ। (সহজপাঠ, শিত্ীয় ভাগ, পৃষ্ঠা িাং ২৮)। 

৪। একশদ্ি রাবত্ আশম স্বপ্ন দদ্শখিু- 

...  ...  ...  ...  ...। (সহজপাঠ, শিত্ীয় ভাগ, পৃষ্ঠা িাং ৩৫, ৩৬, ৩৭)। 

সহজপাবঠর িথম ভাবগও এই ধ্রবণর দ্ৃিান্ত আমরা ল্ক্ষয করবত্ পাশর। দযমি- 

১। শদ্বি হই একমত্, রাবত্ হই আর। (সহজপাঠ, শিত্ীয় ভাগ, পৃষ্ঠা িাং ৪৫, ৪৬)। 

২। কত্শদ্ি ভাবি ফুল্ উবড় যাি কবি, 

...  ...  ...  ...  ...। (সহজপাঠ, শিত্ীয় ভাগ, পৃষ্ঠা িাং ৫২, ৫৩)। 
 

     সহজপাবঠর িথম ও শিত্ীয় ভাবগ দয সমস্ত শিষয়িস্তু পশরবিশিত্ হবয়ব  দসগুশল্ শিশুর মািশসক শিকাি ঘটাবত্ 

সাহাযয কবর। রিীন্দ্রিাথ ঠাকুর দ াট দ াট শিশুবদ্র কাযমকারণ সম্পবকমও সাবথও পশরশচত্ ঘশটবয়ব ি। এই িসবঙ্গ 

শক ু দ্ৃষ্ঠান্ত সহজপাবঠর শিত্ীয় ভাগ দথবক ত্ুবল্ ধ্রা যায়, দযমি— 
 

১। অক্ষয়িািুর িাগাবি কশপর পাত্াগুবল্া দখবয় সাঙ্গ কবর শদ্বয়ব । পঙ্গপাল্ িা ত্াড়াবত্ পারবল্ এিার কাবজ 

ভঙ্গ শদ্বত্ হবি। (সহজপাঠ, শিত্ীয়  ভাগ, পৃষ্ঠা িাং ৮)। 

২। কণমফুশল্ িদ্ীবত্ িিযা দদ্খা শদ্বয়ব । সবষমবক্ষত্ ডুশিবয় শদ্বল্। .... পাড়ার িদ্মমাগুবল্া জবল্  াশপবয় দগব । 

(সহজপাঠ, শিত্ীয় ভাগ, পৃষ্ঠা িাং ১১, ১২)। 

৩। ‘িৃশিবত্ শভজবল্ অসুখ করবি’। (সহজপাঠ, শিত্ীয় ভাগ, পৃষ্ঠা িাং ২২)। 
           

    উপবরর দ্ৃিান্তগুশল্ দথবক দিাঝা যায় দয রিীন্দ্রিাথ ঠাকুর শিশুবদ্র পঙ্গপাবল্র ক্ষশত্কর শদ্ক, িিযার ক্ষশত্কর 

িভাি দভজার ফল্ সম্পবকম অিগত্ করবত্ দচবয়ব ি যা শিশুর দিৌশদ্ধক শিকাবি সহায়ত্া কবর। 
 

সহজপাঠ ও শিশুর সামাশজক শিকাি: শিশুর সামাশজক হবয় ওঠার দক্ষবে সহজপাঠ শিবিষ গুরুত্বপূণম ভূশমকা রাবখ। 

শিশুর সামশিক শিকাবি সামাশজকীকরণ অত্যন্ত উবেখবযাগয শিষয়। দয িশক্রয়ার মধ্য শদ্বয় শিশু সামাশজক হবয় 

ওবঠ ত্াই সামাশজকীকরণ। শিশুর সামাশজকীকরণ িশক্রয়ার উপাদ্ািগুশল্ শিবিষ সবচত্িভাবি উপস্থাশপত্ 

সহজপাবঠ। 
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     রিীন্দ্রিাথ ঠাকুর ত্াাঁর সহজপাবঠ সামাশজক শিষবয়র সাবথ শিশুবদ্র পশরশচত্ ঘশটবয়ব ি যা সামাশজকীকরবণর 

গুরুত্বপূণম মাধ্যম। সহজপাবঠ সমাজ জীিবির একাশধ্ক আচার-আচরণ, শিশ্বাস-সাংস্কার, গাি, খাদ্যাভাস, শিল্প 

িভৃশত্ শিষয় উপস্থাশপত্। দযমি অন্নিািি, শিিাহ, দপবত্, পূজা, চড়ুইভাশত্, উৎসি িভৃশত্ উবেখ করা যায়। 

একসাবথ কাজ করা, স্কুবল্ পড়া, কবল্বজ পড়া ইত্যাশদ্ শিষয় িশণমত্ সহজপাবঠ। সাশিমকভাবি িল্া যায় রিীন্দ্রিাথ 

ঠাকুর ত্ার সহজপাবঠ সমাজজীিবির িভৃশত্ শিষবয়র সাবথ শিশুবদ্র পশরশচত্ ঘশটবয়ব ি। যার মধ্য শদ্বয় শিশু ত্ার 

সামশিক পশরবিি সম্পবকম জ্ঞাত্ হবি এিাং সামাশজক হবয় উঠবি। 
 

     সামাশজকীকরণ িশক্রয়ার ভাষা একশট গুরুত্বপূণম মাধ্যম। রিীন্দ্রিাথ ঠাকুর ত্ার সহজপাবঠ িণম ও ভাষার 

পশরচবয়র সাবথ সাবথ সামশিক জীিিযাোরও পশরচয় ঘশটবয়ব ি। ভাষা  াড়াও সামাশজকীকরবণর অিযত্ম 

উপাদ্াি অঙ্গীভূত্করণ, অিুকরণ ও অশভভািিও শিবিষ গুরুত্বপূণম। সহজপাবঠ রিীন্দ্রিাথ ঠাকুর সামাশজকীকরণ 

িশক্রয়ার মাধ্যম শহসাবি পশরিার, দগাষ্ঠী, িশত্ষ্ঠাি িভৃশত্ শিষয়গুশল্ও ত্ুবল্ ধ্বরব ি শিশুবদ্র সাবথ পশরশচত্ 

সাধ্বির জিয। একাশধ্ক শিষবয়র ও একাশধ্ক িশক্রয়ার সমন্বশয়ত্ কাযমািল্ী হল্ সামাশজকীকরণ। রিীন্দ্রিাথ ঠাকুবরর 

সহজপাবঠ শিশুর সামাশজকীকরবণর সমন্বশয়ত্ কাযমািল্ী সম্পন্ন হবয়ব । 
  

সহজপাঠ ও শিশুর িাবক্ষাশভক শিকাি: িাবক্ষাশভক পশরিত্মি মািুষবক িবক্ষাশভক শিয়ন্ত্র্ণ করবত্ সাহাযয কবর। 

শিশুর িবক্ষাভ ত্াৎক্ষশণক ও অশিয়শন্ত্র্ত্ হয় অথমাৎ দস িবক্ষাভবক শিয়ন্ত্র্ণ করবত্ পাবর িা। ধ্ীবর ধ্ীবর িয়স িৃশদ্ধর 

সাবথ সাবথ ত্ার মবধ্য িবক্ষাভ শিয়ন্ত্র্বণর ক্ষমত্া িৃশদ্ধ পায় এিাং িাবক্ষাশভক শস্থরত্া আবস। সহজপাবঠর পাঠক হল্ 

 য় দথবক সাত্ ি বরর শিশুরা। এই িয়বস শিশুর মবধ্য পূণমিয়স্ক িযশক্তবদ্র মবত্া িায় সি ধ্রবণর িবক্ষাবভর সৃশি 

হয় শকন্তু দসগুশল্বক শিয়ন্ত্র্ণ করার সক্ষমত্া দত্শর হয় িা। সহজাপাবঠর মবধ্য আমরা দদ্খবত্ পাই শিশুরা ত্াবদ্র 

সুখ, দুঃখ, কি, আিন্দ, রাগ, ভয় ইত্যাশদ্ িকাি করবত্ পারব  শকন্তু দসগুশল্ শিয়ন্ত্র্ণ করবত্ পারব  িা। 

সহজপাবঠর শিত্ীয় ভাবগ এই রকম একশট দ্ৃিান্ত উবেখ করা যায়— 
 

১।  দদ্খশ  দ বল্রা খুশি হবয় িৃত্য করব । (সহজপাঠ, শিত্ীয় ভাগ, পৃষ্ঠা িাং ৪)।  

২। আমার ভয় করব । (সহজপাঠ, শিত্ীয় ভাগ, পৃষ্ঠা িাং ২৭)। 
 

সহজপাঠ ও শিশুর দিশত্কত্া, মলূ্যবিাবধ্র শিকাি: দিশত্কত্া হল্ শঠক িা ভুল্ শিচাবরর িীশত্। অথমাৎ দিশত্কত্া হল্ 

দকাি িযশক্তর দকাি একশট পশরশস্থশত্বত্ কী করা উশচত্ ত্ার শিিরণ। আর দিশত্ক শিকাি হল্ এই দিশত্কত্ার 

পশরিত্মি িা িযশক্তর শিচারকরবণর ক্ষমত্ার শিকাি। একজি শিশু জবন্মর পর দথবক শিশভন্ন অশভজ্ঞত্ার মাধ্যবম 

ক্রমি উচ্চ পযমাবয়র দিশত্কত্া ল্াভ করবত্ থাবক। শিশু ক্রবম ক্রবম সত্য-শমথযা, শঠক-ভুল্, উশচত্-অিুশচত্, শিয়ম-

িীশত্, আইি-িৃঙ্খল্া ইত্যাশদ্ িুঝবত্ দিবখ। সহজপাবঠর মধ্য শদ্বয় আমরা দদ্খবত্ পাই শিশুবক দিশত্ক শিক্ষা 

দদ্ওয়ার দচিা করা হবয়ব । এই িসবঙ্গ সহজপাবঠর শিত্ীয় ভাগ দথবক শক ু দ্ৃিান্ত ত্ুবল্ ধ্রা হল্— 
 

১। দকি, শিি িান্ত হবয় ঘবর িবস থাবক। দিাশম দকাবরা িা। (সহজপাঠ, শিত্ীয় ভাগ, পৃষ্ঠা িাং ২২)। 

২। দিািশম গাি গাইবত্ এবসব । ওবক শিষু্ঠর হবয় িাইবর দরবখা িা। িৃশিবত্ শভবজ যাবি। কি পাবি। (সহজপাঠ, 

শিত্ীয় ভাগ, পৃষ্ঠা িাং ২৩)। 

৩। কাঠুশরয়ারা িশক্তিািুবক আক্রমবক যত্ন কবর দখবত্ শদ্বল্। (সহজপাঠ, শিত্ীয় ভাগ, পৃষ্ঠা িাং ৩৪)। 

৪। ডাক্তার িল্বল্ি, “ওই শত্িবট দল্াবকর ডাক্তাশর করা চাই। িযাবেজ িাাঁধ্বত্ হবি। (সহজপাঠ, শিত্ীয় ভাগ, 

পৃষ্ঠা িাং ৪২)। 

৫। িল্বল্ি, “ত্ুই মা  চুশর কবরশ স, ত্ার দ্ন্ড শদ্বত্ হবি”। (সহজপাঠ, শিত্ীয় ভাগ, পৃষ্ঠা িাং ৫১)। 
 

     এ াড়া সহজপাবঠর িথম ভাবগ আমরা দদ্খবত্ পাই শিশুবদ্র দখল্াধূ্ল্ার শিয়ম কািুি এিাং সময়জ্ঞাি সম্পবকম 

ধ্ারণা দদ্ওয়া হবয়ব । দযমি— 
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১। একা একা দখল্া যায় িা। (সহজপাঠ, িথম ভাগ, পৃষ্ঠা িাং ৩৭)। 

২। দখল্া দসবর ঘবর শফবর যাি। দদ্শর হবি িা। (সহজপাঠ, িথম ভাগ, পৃষ্ঠা িাং ৩৭)। 
 

     অথমাৎ দখল্াধূ্ল্ার মধ্য শদ্বয় শিশুরা দখল্ার শিয়ম কািুি শিবখ শিবত্ পারবি। আিার দিশিক্ষণ ধ্বর দখল্া যায় 

িা এই ধ্রবণর িীশত্বিাবধ্র শিক্ষাও সহজপাবঠ পশরবিশিত্ হবয়ব । 
 

     রিীন্দ্রিাথ ঠাকুবরর শিশুপাঠয িই সহজপাঠ শিশু শিক্ষাথমীবদ্র সামাশজক মূল্যবিাবধ্র শিকাবি সহায়ত্া কবর। 

একাশধ্ক শিষয়িস্তুর মবধ্য সশঠক শিষয়শট শচশিত্ িা শিিমাচি কবর দিওয়াই মূল্যবিাধ্। িেশটর আক্ষশরক অথম হল্ 

যথাযথ শিষয় শিিমাচবির দযাগযত্া। সহজপাবঠ রিীন্দ্রিাথ ঠাকুর খুি সবচত্িভাবি সমাজ জীিবির এমি একাশধ্ক 

শিষয়িস্তু শিশভন্ন ঘটিার দিশক্ষবত্ উপস্থাপি কবরব ি দযগুশল্ শিশুর সামাশজক মূল্যবিাবধ্র শিকাবি ভূশমকা রাবখ 

এিাং সামাশজক শিষয়িস্তুগুশল্র দকািশট সশঠক িা ভুল্ ত্ার শিিমাচবির দযাগযত্া গবড় ত্ুল্বত্ সাহাযয কবর। শিশভন্ন 

দ্ািমশিক শচন্তা-ভািিায় মূল্যবিাবধ্র িযাখযা ও শিবেষণ শভন্ন ও িহুমুখী। িবত্যক িযশক্তর জীিবি এই মূল্যবিাধ্ 

িযশক্তর সামশিক শিকাবি শিবিষ গুরুত্বপূণম ভূশমকা পাল্ি কবর।  
 

     রিীন্দ্রিাথ ঠাকুর ত্াাঁর শিশুপাঠয িই সহজপাবঠ দ াট দ াট শিশুবদ্র উপবযাগী কবর একাশধ্ক শিষবয় শিশভন্ন 

ঘটিার মধ্য শদ্বয় শিশুবদ্র সামাশজক মূল্যবিাধ্ শিক্ষার পাঠ শদ্বয়ব ি। শিশুর িড় হওয়ার সাবথ সাবথ অিযািয 

শিষয়িস্তুর শিকাবির সাবথ ত্াবদ্র মূল্যবিাবধ্রও শিকাি ঘবট। রিীন্দ্রিাথ ঠাকুর সৃি শিশুপাঠয সহজপাঠ এই শিষয়ক 

শক ু দ্ৃিান্ত উপস্থাপি করা যায়। সহজপাবঠর শিত্ীয় ভাবগ সামাশজক মূল্যবিাধ্ শিকাবির শিশভন্ন দক্ষেগুশল্ উবেখ 

করা যায়। 
 

১। ঈিািিািু ইশঙ্গবত্ িবল্ব ি, শত্শি শক ু দ্াি করবিি। দ্াি করা। (সহজপাঠ, শিত্ীয় ভাগ, পৃষ্ঠা ৮)। 

২। ইন্দুবক িবল্ শদ্বয়া, ত্ার আশত্বথয দযি খুাঁত্ িা থাবক। আশত্বথয়ত্া। (সহজপাঠ, শিত্ীয় ভাগ, পৃষ্ঠা ৯)। 

৩। ত্াল্পাত্ার দঠাঙার এবি শদ্বল্ শচাঁবড় আর িবির মধ্ু। আশত্বথয়ত্া, (সহজপাঠ, শিত্ীয় ভাগ, পৃষ্ঠা ৩৪)। 

৪। িবড়া উপকার কবর , িকশিস ল্ও। কৃত্জ্ঞত্া। (সহজপাঠ, শিত্ীয় ভাগ, পৃষ্ঠা ৩৫)। 

৫। মাপ করবিি, টাকা শিবত্ পারি িা, শিবল্ অধ্মম হবি। মিুষযত্ববিাধ্। (সহজপাঠ, শিত্ীয় ভাগ, পৃষ্ঠা ৩৫)। 

৬। িমস্কার কবর সদ্মার চবল্ দগল্। শিিাচার। (সহজপাঠ, শিত্ীয় ভাগ, পৃষ্ঠা ৩৫)। 

৭। িািা, দরাগী কি পাবে, আমাবক দযবত্ই হবি। কত্মিযবিাধ্। (সহজপাঠ, শিত্ীয় ভাগ, পৃষ্ঠা ৪০)। 

৮। শিশ্বম্ভরিািু আর িম্ভু দজবি শমবল্ শত্িজবির শুশ্রুষা করবল্ি। কত্মিযবিাধ্। (সহজপাঠ, শিত্ীয় ভাগ, পৃষ্ঠা 

৪৩)। 

৯। পাড়ার দল্াবক শক ু সাহাযয কবরব । অভাি ত্িু যবথি। সহবযাশগত্া। (সহজপাঠ, শিত্ীয় ভাগ, পৃষ্ঠা িাং ৪৮)। 

১০। খুি সমাবরাহ কবর দল্াক খাওয়াবিা হবি। জিবসিা। (সহজপাঠ, শিত্ীয় ভাগ, পৃঠা িাং ৪৯)। 

১১। উদ্ভবির কিযার শিিাবহ যশদ্ অিযায় কর, ত্বি দত্ামার কিযার অন্নিািবি অকল্যাণ হবি। উদ্ভিবক মুশক্ত 

দ্াও। সহমশমমত্া। (সহজপাঠ, শিত্ীয় ভাগ, পৃষ্ঠা িাং ৫১)। 

১২। আশম দত্ামার কিযাবক আিমীিাদ্ কবর যাি, ত্াবক দডবক দ্াও। দেহপরায়ণত্া। (সহজপাঠ, শিত্ীয় ভাগ, পৃষ্ঠা 

৫৩)। 

১৩। কাত্যায়িী শিস্তাশরিীবক একগাশ  দসািার হার পশরবয় শদ্বল্ি। আর ত্ার হাবত্ একিত্ টাকার একখাশি দিাট 

শদ্বয় িল্বল্ি, এই দত্ামার দযৌত্ুক। পবরাপকার। (সহজপাঠ, শিত্ীয় ভাগ, পৃষ্ঠা ৫৩)। 
 

     উপশরউশেশখত্ ঘটিাগুশল্ শিবেষণ করবল্ শক ু শিষয় শচশিত্ করা যায়। দযমি কত্মিযবিাধ্, জিবসিা, 

আশত্বথয়ত্া, কৃত্জ্ঞত্া, শিিাচার, সহমশমমত্া, মিুষযত্ববিাধ্ পবরাপকার িভৃশত্ শিষয়। এই শিষয়গুশল্ শিশুর সামাশজক 

মূল্যবিাবধ্র শিকাবি খুিই গুরুত্বপূণম। রিীন্দ্রিাথ ঠাকুর খুি সবচত্িভাবি এই শিষয়গুশল্বক শিশু শিক্ষাথমীর উপবযাগী 
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কবর শিশভন্ন ঘটিা ও কাশহিীর মধ্য শদ্বয় উপস্থাপি কবরব ি। শিশুর শিবজর ভাষা শিক্ষার সাবথ সাবথ সামাশজক 

মূল্যবিাবধ্র শিক্ষাও শিখবি। সহজপাবঠর মধ্য শদ্বয় রিীন্দ্রিাথ ঠাকুর শিশুর মূল্যবিাবধ্র পাঠ শদ্বয়ব ি। আর এই 

মূল্যবিাবধ্র শিক্ষার মধ্য শদ্বয়ই শিশুর সামশিক শিকাি সম্পন্ন হয়। সাশিমকভাবি িল্া যায় রিীন্দ্রিাথ ঠাকুবরর 

সহজপাঠ শিশুর সামাশজক মূল্যবিাবধ্র শিকাবি গুরুত্বপূণম ভূশমকা রাবখ। 
 

সহজপাঠ ও শিশুর জাত্ীয় সাংহশত্র শিকাি: জাত্ীয় সাংহশত্র শিক্ষা দিিবিই দিশি কাযমকরী। রিীন্দ্রিাথ ঠাকুর 

সহজপাঠ জাত্ীয় সাংহশত্ গঠবি উবেখবযাগয শিশুপাঠয িই। িশত্শট দদ্বির সামশিক শিকাবি এই সাংহশত্ খুিই 

িবয়াজিীয় শিষয়। জাত্ীয় সাংহশত্ হল্ সুশিশদ্মি ভািাদ্িম। আমাবদ্র দদ্ি ভারত্িবষম িহু ধ্বমমর, িবণমর, ভাষার, 

সাংস্কৃশত্র মািি সমাবজর সহ অিস্থাি এিাং দমল্িন্ধি ঘবটব । রিীন্দ্রিাথ ঠাকুর খুি সবচত্িত্ায় শিশভন্ন ধ্মম, িণম, 

সমাজ, সাংস্কৃশত্র দমল্িন্ধি ঘশটবয়ব ি সহজপাঠ। 
 

     সহজপাঠ শিত্ীয় ভাবগর িায় িথমশদ্বক আমরা পাই িবন্দামাত্রম  গািশট দয গাি দদ্ি মাত্ৃকাবক শিবয় দত্শর। 

এই গাবির মধ্য শদ্বয় রিীন্দ্রিাথ ঠাকুর শিশুমবি দদ্বির িশত্ ভাবল্ািাসা, আিুগত্য সঞ্চার করবত্ দচবয়শ বল্ি। 

এ াড়া সহজপাবঠ শিশভন্ন ধ্বমমর মািুবষর ভীড় দদ্খা যায়। দযমি ত্ুশকম শমঞা, ত্শমজ শমঞা, দরভাবরন্ড এন্ডারসি, 

পশন্ডত্মিায় িমুখ উবেখবযাগয। 
 

সহজপাঠ ও শিশুর ঐশত্হয, সাংস্কশৃত্র শিকাি: রিীন্দ্রিাথ ঠাকুবরর সহজপাবঠ ত্দ্ািীন্তি সময় ও সমাবজর শিশভন্ন 

সাংস্কৃশত্ শিষয় ল্ক্ষয করা যায়। িবত্যকশট মািিজাশত্র কাব  ত্ার ঐশত্হয ও সাংস্কৃশত্ অত্যন্ত গুরুত্বপূণম। সহজপাবঠ 

শিশভন্ন ধ্বমমর ও িবণমর মািি সমাবজর ঐশত্হয ও সাংস্কৃশত্র কথা উপস্থাশপত্। দযখাবি দদ্িশন্দি জীিিযাোর শিষয় 

আিয় খুাঁবজ পাওয়া যায়। সাংস্কৃশত্র শিশভন্ন উপাদ্াি গাি, িাজিা, পুবজা-পািমণ, িথা, শিশ্বাস-সাংস্কার, শিল্প, িযুশক্ত, 

রূপকথা িভৃশত্। রিীন্দ্রিাথ ঠাকুর ত্ার সহজপাবঠ সাংস্কৃশত্র শিশিধ্ উপাদ্ািগুশল্ দ াট দ াট শিষয় শিিযাবস দ াটবদ্র 

উপবযাগী কবর ত্ুবল্ব ি। সহজপাবঠর অভযন্তবর সাংস্কৃশত্র শক ু উপাদ্াি উবেখ করা যায়। দযমি- গাি, সাশরগাি, 

দিািমী গাি, ভজি ইত্যাশদ্। আচার-আচরণ শহসাবি পূজা, দপবত্, কিযার শিবয়, মাল্া, চন্দি, িরণ, অন্নিািি 

িভৃশত্। শিল্প শহসাবি গরুর গাশড়, দিৌকা, সরা-খুশর, ঢাক, দঢাল্, কল্শস, হাাঁশড়, িকিাকাটা, ধ্িুক, কুড়ুল্, মাদর, 

পাল্শক, মাদ্ল্ ইত্যাশদ্। খাদ্যভাস শহসাবি ক্ষীর, খই, মুশড়, শপশড়াংিাক, শপবঠ, পুশল্, অন্নভাত্ িভৃশত্। এ াড়া 

দল্াকাশভিয় শহসাবি কাংসিধ্ এিাং দল্াককথা শহসাবি পক্ষীরাজ, িযাঙ্গমা আর িযাঙ্গাশম, সাত্সাগর ইত্যাশদ্ উবেখ 

করা যায়। সহজপাবঠর অভযন্তবর উপবর িশণমত্ সাংস্কৃশত্র উপাদ্ািগুশল্  াড়াও আবরা শিশভন্ন উপাদ্াি খুাঁবজ পাওয়া 

যায়। িশত্শট দদ্বির কাব  এই সাংস্কৃশত্ অত্যন্ত গুরুত্বপূণম সম্পদ্। রিীন্দ্রিাথ ঠাকুর দসই সম্পবদ্র যথাযথ স্থাি 

শদ্বয়ব ি সহজপাবঠ। শিশুপাঠয এই িইবয়র পাবঠর মধ্য শদ্বয় শিশুরা শিবজর ঐশত্হয ও সাংস্কৃশত্বক জািবত্ পাবর 

এিাং শিখবত্ পাবর। পরিত্মী সমবয় শিশুর এই শিক্ষা শিজস্ব ঐশত্হয ও সাংস্কৃশত্ সম্পবদ্র সাংরক্ষবণ গুরুত্বপূণম ভূশমকা 

পাল্ি করবি। 
 

উপসাংহার: উপবরাক্ত আবল্াচিা দথবক এটা স্পি দয রিীন্দ্রিাথ ঠাকুর সহজপাবঠর মধ্য শদ্বয় ত্ৎকাল্ীি সমাজ 

জীিবির দয শচে শত্শি ফুশটবয় ত্ুবল্ব ি ত্া এককথায় অিিদ্য। ত্ৎকাল্ীি সমাবজর সমাজ িযিস্থা, সামাশজক 

মূল্যবিাধ্, সামাশজকত্া, সামাশজক ঐকয, সাংস্কৃশত্, ঐশত্হয ইত্যাশদ্ খুি শিপূণভাবি সহজপাবঠ ত্ুবল্ ধ্রা হবয়ব  যা 

শিশুর সিমাঙ্গীি শিকাবির দক্ষবে এক অপশরহাযম উপাদ্াি। শুধ্ু ত্াই িয় সহজপাবঠ িাময িকৃশত্র িণমিা, পশরবিি 

সবচত্িত্া এমিভাবি ত্ুবল্ ধ্রা হবয়ব  যা শিশুবক পশরবিবির সাবথ একাত্ম হবত্ সাহাযয কবর। আর পশরবিি 

িযত্ীত্ দকাি সমাবজই সুস্থ ও সম্পূণম হবত্ পাবর িা। সহজপাবঠর সমস্ত উপাদ্ািগুশল্ খুিই গুরুত্বপূণম দযগুশল্  াড়া 

শিশুর সাশিমক শিকাি সম্ভি িয়। শিক্ষা সমাজত্ত্ত্ব ও শিক্ষামবিাস্তবত্ত্বর শিশরবখ একশট শিশুর সাশিমক শিকাবির জিয 

উপাদ্ািগুশল্ অত্যন্ত গুরুত্বপূণম এিাং উপাদ্ািগুশল্ জাত্ীয় ও আন্তজমাশত্ক স্তবর অত্যন্ত িাসশঙ্গক হবয় উবঠব । 
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