
 

সািহত  সৗৰভ 
উ তৰ মাধ িমক ি তীয় বািষকৰ পাঠ পুিথ 

 

 

ে া ৰ িশতান 
 

মুখব  

এই িশতানত উ তৰ মাধ িমক ি তীয় বািষকৰ পাঠ পুিথ ‘সািহত  

সৗৰভ’ৰ কতেবাৰ ে  া ৰ সমাধান কিৰ িদবৈল চ া কৰা হেছ৷ সতেত 

দখা যায় ছা -ছা ী বজাৰৰ পৰা কতেবাৰ সহায়ক  য় কেৰ৷ 
তেন েবাৰ অনুসৰণ নকিৰবৈল আিম পৰামশ িদওঁ৷ তাৰ পিৰবেত 

মহািবদ ালয়ৰ িশ কৰ াৰাই সমূহ সমাধান কিৰ িদয়াৰ য়াস কৰা 

হেছ৷ এইিখিনেত উে খ কিৰ থ’ব খােজা য, স ূণ কািৰকৰী কাৰণত 

ইয়াত কতেবাৰ বণা ি  থািক যাব পােৰ৷ সইসমূহ ধৰাই ল’বৈল 
ছা -ছা ীসকলক অনুেৰাধ জেনাৱা হ’ল৷  



মাৰ মাতৃমুখ দশন 
 

আিহ ঃ 

ক) অিত চম ু  ( িতেটা ৰ মূল াংক – ১) 

১) ‘ মাৰ মাতৃমুখ দশন’ শীষক পাঠেটা ক’ৰ পৰা সং হ কৰা হেছ? 

উ ৰঃ ‘ মাৰ মাতৃমুখ দশন’ শীষক পাঠেটা তওঁৰ এেকনামৰ দীঘলীয়া অসম মণ 

কািহনীেটাৰ পৰা সং হ কৰা হেছ৷ 

২) স লপুৰ ভাৰতৰ কানখন ৰাজ ত অৱি ত? 

উ ৰঃ স লপুৰ ভাৰতৰ উিৰষ া ৰাজ ত অৱি ত৷ 

৩) বজবৰুৱাই ‘মাতৃমুখ’ দশনৰ বােব ক’ৰ পৰা ক’ ল যা া কিৰিছল? 

উ ৰঃ বজবৰুৱাই ‘মাতৃমুখ’ দশনৰ বােব উিৰষ াৰ স লপুৰৰ পৰা অসমৈল যা া 

কিৰিছল৷ 

৪) ১৯৩০ চনৰ ১৯ ছে ৰত স লপুৰৰ পৰা অসমৈল যা া কেৰাঁেত বজবৰুৱাৰ 
সংগী কান আিছল? 

উ ৰঃ ১৯৩০ চনৰ ১৯ ছে ৰত স লপুৰৰ পৰা অসমৈল যা া কেৰাঁেত 

বজবৰুৱাৰ সংগী আিছল তওঁৰ সহধিম ণী া সু ৰী দৱী আৰু সৰু  কন া৷ 

৫) ল ীনাথ বজবৰুৱা ৰিচত এখন ধেমলীয়া নাটকৰ নাম িলখা৷ 

উ ৰঃ ল ীনাথ বজবৰুৱা ৰিচত ধেমলীয়া নাটকেবাৰ হ’ল – িলিতকাই, পাচিন, 

নামল, িচকৰপিত-িনকৰপিত৷ (িযেকােনা এখন) 

 

 



খ) চমু  ( িতেটা ৰ মূল াংক – ২ অথৱা ৩) 

১) ‘ মাৰ মাতৃমুখ দশন’ শীষক পাঠ ৰ নামকৰণৰ তাৎপয িবে ষণ কৰা৷ 

উ ৰঃ কমসূে  উিৰষ াৰ স লপুৰত থািকবৈল লাৱা সািহত ৰথী বজবৰুৱাই 

কমব তাৰ বােব দীঘিদন ধিৰ মাতৃভূিম অসমৰ পৰা আঁতিৰ থািকব লগা হিছল৷ 

ায় ডৰ-দু িৰ বছৰৰ িপছত মাতৃভূিম অসমৈল অহাৰ কথােটা তওঁ মাতৃৰ মুখ 

দশনৰ লগত িৰজাইেছ৷ সেয় পাঠ ৰ নাম ‘ মাৰ মাতৃমুখ দশন’ িদয়া হেছ৷ 

২) ‘ মাৰ মাতৃমুখ দশন’ শীষ ত ‘মাতৃ’ শ েৰ িক বুেজাৱা হেছ? িকমান বছৰৰ 
িপছত লখকৰ ‘মাতৃমুখ’ দশন হিছল? 

উ ৰঃ ‘ মাৰ মাতৃমুখ দশন’ শীষ ত ‘মাতৃ’ শ েৰ মাতৃভূিম অসমক বুেজাৱা হেছ৷  

লখেক উে খ কৰা অনুসিৰ ায় ডৰ-দু িৰ বছৰৰ িপছত তওঁৰ ‘মাতৃমুখ’ দশন 

হিছল৷ 

৩) ল ীনাথ বজবৰুৱাক কটন কেলজৰ ছা সকেল িকদেৰ অিভন ন জনাইিছল? 

উ ৰঃ ৱাহা ৈল অহাৰ িপছত কটন কেলজৰ ছা সকেল গধূিল সভা পািত 

বজবৰুৱা িনম ণ কিৰিছল৷ সভাত তওঁেলাকৰ এেকাজেন ৱলাৈক ইংৰাজী আৰু 

অসমীয়াত ভাষণ িদিছল৷ কােনােৱ সুলিলত কে েৰ গীত গাইিছল আৰ ু কােনােৱ 

িবয়াহৰ ওজাপািল গাই লখকক আ ািদত কিৰিছল৷ এেনদেৰই ছা সকেল লখকক 

অিভন ন জনাইিছল৷ 

৪) ‘ মাৰ মাতৃমুখ দশন’ৰ লখেক উে খ কৰা ‘মািজউ’ আৰু ‘ ান’ কান আিছল? 

উ ৰঃ ‘ মাৰ মাতৃমুখ দশন’ৰ লখেক উে খ কৰা ‘মািজউ’ আিছল কিব আৰু 

িবখ াত চাহ খিতয়ক সদাগৰ চ মাৰ আগৰৱালা আৰু ‘ ান’ আিছল আল ল 
কেলজৰ ি ি পাল াননাথ বৰুৱা৷  

৫) ল ীনাথ বজবৰুৱাৰ ৱাহা ক ভাল লগাৰ িতিনটা কাৰণ উে খ কৰা৷ 

উ ৰঃ ‘ মাৰ মাতৃমুখ দশন’ পাঠ ত ল ীনাথ বজবৰুৱাই ৱাহা ক ভাল লগাৰ 
িতিনটা কাৰণ উে খ কিৰেছ – 



ক) াকৃিতক সৗ য – পু ৰ মাজৰ উমান , পাৰৰ কামাখ া, অ া  আিদ 

অেলখ অতুলনীয় াকৃিতক সৗ যেৰ ৱাহা  ভৰপুৰ৷ এইসমূেহ লখকক আন  

িদিছল৷ 

খ) ঐিতহািসক উৎকষ – ৱাহা  িবিভ  ঐিতহািসক ােনেৰ ভৰপুৰ৷ এইেবােৰ  

তীথযা ীৰ তীথ হৃা পলুৱাব পােৰ৷ এই ঐিতহািসক ানসমূহৰ বােবও ৱাহা ক 

লখেক বৰ ভাল পায়৷ 

গ) াচীন ান- গৗৰৱৰ গিৰমা – ৱাহা ত থকা ব  াচীন ােন তাি কক 

াচীন ানৰ দুৱাৰ মুকিল কিৰ মনত িব য় জগাই িদব পােৰ৷ এইেবাৰৰ বােবও 

ৱাহা  লখকৰ বৰ আদৰৰ৷ 

 

গ) দীঘল  ( িতেটা ৰ মূল াংক – ৪ অথৱা ৫) 

১) ‘ মাৰ মাতৃমুখ দশন’ পাঠ ৰ আধাৰত ল ীনাথ বজবৰুৱাই স লপুৰৰ পৰা 

ৱাহা ৈল কৰা ৰলযা াৰ চম ুিবৱৰণ আগবে়ঢাৱা৷ 

উ ৰঃ কমসূে  উিৰষ াৰ স লপুৰত থািকবৈল লাৱা সািহত ৰথী বজবৰুৱাই 

কমব তাৰ বােব দীঘিদন ধিৰ মাতৃভূিম অসমৈল আিহব পৰা নািছল৷ অৱেশষত 

১৯৩০ চনৰ ১৯ চে ৰত স লপুৰৰ পৰা অসমৈল বুিল যা া আৰ  কেৰ৷ সংগী 

আিছল সহধিমণী া সু ৰী দৱী আৰ ুসৰ ুজী৷ বংগল-নাগপুৰ ৰেলেৰ স লপুৰৰ 

পৰা দুঘ া যা া কিৰ তওঁ ঝাৰেচােগাড়া জংচনত নােম আৰু তাৰ পৰা কিলকতা 

অিভমুখী ৰলত উেঠ৷ তওঁেলােক লগত খাৱা ব  িনয়া নািছল৷ ইফােল, ৰলেতা 

খাৱাৰ ব ৱ া কিৰব পৰা নািছল৷ যাৰ বােব তওঁৰ পিৰয়ালেটা লেঘােণ- ভােক 

যা া কিৰব লগা হ’ল৷ ২০ চে ৰৰ ৰািত ৮ মান বজাত তওঁ কিলকতাত নািম 

এঠাইত এমু  খাই িনশােটাৰ িনিমে  িজৰিণ ল’ ল৷ কিলকতাৰ পৰা অসম অিভমুখী 

যা াত আেকৗ গাড়ীখনত অত িধক যা ী উ ও লখকৰ পিৰয়ালক বচ আ কালত 

পলােল৷ ২১ চে ৰত লখকৰ পিৰয়াল িশয়ালদহ চন এিৰ ২২ চে ৰত 
ৱাহা ত উপি ত হয়িহ৷ 



২) ‘ মাৰ মাতৃমুখ দশন’ পাঠ ত লখেক উে খ কৰা মহােদৱৰ কৃিষ-কমৰ 

কািহনীেটা তামাৰ িনজৰ ভাষাত িলখা৷ 

উ ৰঃ মহােদেৱ কাম-বন নকিৰ ভাং-ধতুৰা খাই ঘৰেত বিহ থকা দিখ এিদন 

পাবতীেয় ককথনা কিৰেল৷ ঘৰেত বৃষভেটা আেছ, ঘাঁহ-পানী খাই নােদাকােটা হেছ৷ 

তােৰই হাল বাই খিত-বািত কিৰ ধান এগাল আিজব পােৰ বুিল িধ াৰ িদেল৷ 

পাবতীৰ কথা িন মহােদৱৰ বৰ বজাৰ লািগল৷ লেগ লেগই খিত কিৰবৈল যাবৈল 

দৃঢ় সংক  ল’ ল আৰু বৃষভৰ ওপৰত উ  পথাৰৈল ওলাল৷ তাৰ িপছত কৃিষকম 

আৰ  হ’ল৷ িকছুিদনৰ িভতৰেত খিত কিৰ গােটইখন উৈভনদী কিৰ পলােল৷ 

শাৱা- খাৱা িছল৷ ঘৰৈল আহিবৈল এিৰেল৷ ইফােল িহেত িবপৰীত হাৱাত পাবতী 

মহা সমস াত পিৰল৷ িগৰীেয়কক ঘৰৈল মািত আিনবৈল ন ী-ভৃংগীেক আিদ কিৰ 

যােৰ যােৰ মানুহ প য়াবৈল ধিৰেল৷ িপেছ কামত নািহল৷ এইবাৰ নাৰদক িৰপুৱা 

ধিৰেল৷ নাৰেদ মহােদৱক ঘৰৈল আিহবৈল খাটিন ধিৰেল৷ কােৰা কথা নু না মহােদেৱ 

নাৰদৰ খাটিনেকা কাণ নকিৰেল৷ অেনক ভািৱ পাবতীেয় এইবাৰ অসংখ  ডাঁহ-মহ, 

চেৰপা চজন কিৰ মহােদৱক আমিন কিৰবৈল পঠাই িদেল৷ তােতা কাম নহ’ল৷ 

অৱেশষত হাহা আৰু  নামৰ দুটা মানসপু  চজন কিৰ প য়াই িদয়াত মহােদৱৰ 

সম  খিত পুিৰ ংস কিৰেল৷  

৩) হাহা  কান আিছল? এওঁেলাকক কােন িক কাৰণত সৃি  কিৰিছল বুজাই 
িলখা৷ 

উ ৰঃ হাহা আৰু  আিছল পাবতীৰ দজুন মানস পু ৷ 

পাবতীৰ ককথনাত এবাৰ মহােদেৱ খিত কিৰ গােটইখন উৈভনদী কিৰ পলােল৷ 

শাৱা- খাৱা িছল৷ ঘৰৈল আহিবৈল এিৰেল৷ ইফােল িহেত িবপৰীত হাৱাত পাবতী 

মহা সমস াত পিৰল৷ িগৰীেয়কক ঘৰৈল মািত আিনবৈল ন ী-ভৃংগীেক আিদ কিৰ 

যােৰ যােৰ মানুহ প য়াবৈল ধিৰেল৷ িপেছ কামত নািহল৷ অেনক ভািৱ পাবতীেয় 

এইবাৰ অসংখ  ডাঁহ-মহ, চেৰপা চজন কিৰ মহােদৱক আমিন কিৰবৈল পঠাই িদেল৷ 

তােতা কাম নহ’ল৷ অৱেশষত হাহা আৰু  নামৰ দুটা মানসপু  চজন কিৰ 
প য়াই িদয়াত মহােদৱৰ সম  খিত পুিৰ ংস কিৰেল৷  



৪) ‘িডবৰুগড়ত গাটােচেৰক কথাই মাক বৰ সে াষ িদিছল৷’ – িডবৰুগড়ত 

কানেবাৰ কথাই বজবৰুৱাক সে াষ িদিছল, বুজাই িলখা৷  

উ ৰঃ দীঘিদন অ ত মাতৃভূিমৈল আিহ বজবৰুৱাই ব  পিৰবতন দখা পাইিছল৷ 

িড গড়ৰ গাটােচেৰক কথাই লখকক বৰ আনি ত কিৰিছল৷  

থেম, িড গড়ৰ অসমীয়া িতেৰাতাসকল িশ া-দী া আৰু ৰাজ ৱা কাযািদত পুৰুষৰ 

সমক  হ’বৈল আগবাি়ঢিছল৷ সভা-সিমিত পতাত তওঁেলাক আগৰণুৱা হ পিৰিছল৷ 

অথচ তওঁলাকৰ ীসুলভ গা ীয আৰু কমনীয়তাৰ এচুিলমােনা াস হ’বৈল িদয়া 

নািছল৷ সভাই-সিমিতেয় ব ৃ তা িদয়াৰ ত দুই-এগৰাকীেয় অেনক পুৰুষেকা চৰ 

পলাইিছল৷ 

ি তীয়েত, িড গড়ৰ ডকাসকলৰ উদ মৰ ফলত সমৃ ্  হ পৰা ৰংগশালােটা দিখও 

লখেক মনত সে াষ পাইিছল৷ িথেয়টাৰৰ বােব অসমীয়া িচ িবদ ডকাসকেল অকাঁ 

ছিব এেন সু ৰ হিছল য, সইেবাৰ কিলকতাৰ িনপুন িচ িবদতৈক কােনা েণ হীন 

নািছল৷ নাট কলাত িড গড়ৰ স া  ঘৰৰ ডকাসকেল আশাতীতভােৱ উ িত 

কিৰিছল৷ পইি ং আৰু ফেটা াফীত মু ানাথ বৰদৈলেয় কৃিত  দখুৱাইিছল৷ ভাত 

চ  দাস আৰু জনিদেয়কৰ অিভনেয় কিলকতাৰ িবখ াত অিভেনতাতৈক কােনা েণ 

কম নািছল৷  

এেনেবাৰ কথাই লখকৰ মনত বৰ সে াষ িদিছল৷ 

৬) ল ীনাথ বজবৰুৱাৰ মেত িবেদশী নাটকৰ অসমীয়া অনুবাদ কেন হাৱা উিচত 

বুজাই িলখা৷ 

উ ৰঃ নাট ম ায়নৰ  ত মৗিলক নাটৰ অিভনয় সৰহ কিৰবৈল পৰামশ িদ 

বজবৰুৱা কিছল য, িব দশী নাটক ম ায়ন কৰাত তওঁ বৰ সে াষ পােলও ঘাৰ 

িবৰধুী নহয়৷ অৱেশ   তেন নাটকেবাৰৰ অনুবাদ কৃত অসমীয়া অনুবাদ হ’ব লােগ 

বুিল উে খ কিৰেছ৷ ভাল িবেদশী নাটকৰ উৎকৃ ্  ভাৱস েদেৰ অসমীয়া সািহত ৰ 

সৗ য বে়ঢাৱােটা অিত শাভন কথা বুিলও তওঁ উে খ কিৰেছ৷ িক  সয়া 

কিৰবৈল যাওঁেত বােৰবঙলুৱা অনুবাদ নকিৰ আচল অসমীয়া অনুবাদ হাৱা উিচত 

বুিলও তওঁ পৰামশ িদেছ৷ 



অিতিৰ  ে  া ৰঃ 

১) বজবৰুৱাই চাকিৰ কৰা কা ানীেটাৰ নাম িক আিছল? 

উ ৰঃ বজবৰুৱাই চাকিৰ কৰা কা ানীেটাৰ নাম আিছল ‘বাড কা ানী’৷ 

২) ‘ মৰংগ’ পীেয়ৰৰ কানখন নাটকৰ অসমীয়া অনুবাদ? 

উ ৰঃ ‘ মৰংগ’ পীেয়ৰৰ ‘Comedy of Errors’ নাটকখনৰ অসমীয়া অনুবাদ৷ 

৩) পীেয়ৰৰ ‘Comedy of Errors’ নাটকখনৰ অসমীয়া অনুবাদৰ লগত জি়ডত 

ছা েকইগৰাকীৰ নাম িলখা৷ 

উ ৰঃ পীেয়ৰৰ ‘Comedy of Errors’ নাটকখনৰ অসমীয়া অনুবাদৰ লগত 

জি়ডত ছা েকইগৰাকী হ’ল – ৰমাকা  বৰকাকিত, ঘনশ াম বৰুৱা, ানন বৰুৱা 

আৰু ৰ ধৰ বৰুৱা৷ 

৪) বজবৰুৱা িকমান চনত অসমৈল আিহিছল? 

উ ৰঃ বজবৰুৱা ১৯৩০ চনত অসমৈল আিহিছল৷ 

৫) আধুিনক অসমীয়া সািহত ৰ কা াৰী বুিল কাক কাৱা হয়? 

উ ৰঃ ল ীনাথ বজবৰুৱাক আধুিনক অসমীয়া সািহত ৰ কা াৰী বুিল কাৱা হয়৷ 

৬) সািহত ৰথী বজবৰুৱাৰ জ  ক’ত হিছল? 

উ ৰঃ অিবভ  নগাঁও িজলাৰ আঁহত িৰত সািহত ৰথী বজবৰুৱাৰ জ  হিছল৷ 

৭) বজবৰুৱাই িব.এ. িড ী লাৱা িশ ানু ানখনৰ নাম িক আিছল? 

উ ৰঃ বজবৰুৱাই িব.এ. িড ী লাৱা িশ ানু ানখন আিছল কিলকতাৰ জেনেৰল 

এেছ িল ইনি উশ ন৷ 

৮) বজবৰুৱাৰ প ীৰ নাম িক আিছল? 

উ ৰঃ বজবৰুৱাৰ প ীৰ নাম আিছল াসু ৰী দৱী৷ 



৯) বজবৰুৱা ৰিচত বুৰ ীমূলক নাটকেকইখন িক িক? 

উ ৰঃ বজবৰুৱা ৰিচত বুৰ ীমূলক নাটকেকইখন হ’ল জয়মতী ঁ ৱৰী, চ জ িসংহ 
আৰু বিলমাৰ৷ 

১০) বজবৰুৱাই ৰচনা কৰা একমা  উপন াসখনৰ নাম িলখা৷ 

উ ৰঃ বজবৰুৱাই ৰচনা কৰা একমা  উপন াসখন হ’ল ‘পদুম ঁ ৱৰী’৷ 

১১) বজবৰুৱাই কান চনত অসম সািহত  সভাৰ অিধেবশনত সভাপিত  কিৰিছল? 

উ ৰঃ বজবৰুৱাই ১৯২৪ চনত ৱাহা ত অনুি ত হাৱা অসম সািহত  সভাৰ 
অিধেবশনত সভাপিত  কিৰিছল৷ 

১২) “পানী ম মীন িপয়াসী 

    মাক নত নত লােগ হািস৷” - ব াখ া কৰা৷ 

উ ৰঃ উ  পদফাঁিকৰ কিব কবীৰ৷ পদফাঁিকৰ সৰল অসমীয়া হ’ল – 

         ‘পানীত থািকও মাছ তৃ াতুৰ৷ 

          িন িন হাঁিহ উেঠ মাৰ৷’ 

কমসূে  উিৰষ াৰ স লপুৰত থািকবৈল লাৱা সািহত ৰথী বজবৰুৱাই কমব তাৰ 

বােব দীঘিদন ধিৰ মাতৃভূিম অসমৈল আিহব পৰা নািছল৷ বজবৰুৱাই গপ বা 

অিভমান কিৰেহ মাতৃভূিমৰ পৰা আঁতিৰ আেছ বুিল িশৱসাগৰত অনুি ত সভা এখনত 

এজন অসমীয়া ডকাই কৰা অিভেযাগৰ উ ৰ িদৈবল গ বজবৰুৱাই উ  পদফাঁিকৰ 

অৱতাৰণা কিৰেছ৷ তওঁৰ মেত আচলেত শাওপাত বা িবিধৰ িবপাকত পিৰেহ তওঁ 

ব বছৰ ধিৰ মাতৃভূিমৈল আিহব পৰা নাই৷ িকয়েনা িবিধৰ িবপাকত পিৰেল পানীত 
থািকও মাছ তৃ াতুৰ হয়৷ 

খ) ‘যথা িনযুে াহি  তথা কেৰািম৷’ – ব াখ া কৰাঁ৷ 

উ ৰঃ এই সং ৃত পদ ৰ অথ হ’ল – িয কামৰ বােব িনযু  হেছাঁ, তােক কিৰেছাঁ৷ 



কমসূে  উিৰষ াৰ স লপুৰত থািকবৈল লাৱা সািহত ৰথী বজবৰুৱাই কমব তাৰ 

বােব দীঘিদন ধিৰ মাতৃভূিম অসমৈল আিহব পৰা নািছল৷ অৱেশষত ডৰ-দু িৰ 

বছৰৰ িপছত ১৯৩০ চনৰ ২২ চে ৰত তওঁ আিহ ৱাহা  পায়িহ৷ তওঁক স ান 

জেনাৱাৰ অেথ কটন কেলজৰ ছা সকেল গধূিল এখন সভা পােত৷ িসিদনা বজবৰুৱাৰ 

গােটা িসমান ভাল নািছল যিদও ছা সকলক উৎসািহত কিৰবৈলেক তওঁ উ  সভাৈল 

গিছল৷ সেয় ঈ েৰ যেন কামৰ বােব তওঁক পঠাইেছ তােক কিৰবৈলেক তওঁ 
ৰগুীয়া দহােৰই তওঁ সভাৈল গিছল৷ 

 

 

 

 

 

 


