
 

সািহত  সৗৰভ 
উ তৰ মাধ িমক থম বািষকৰ পাঠ পুিথ 

 

ে া ৰ িশতান 
 

মুখব  

এই িশতানত উ তৰ মাধ িমক থম 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 দীঘল সমূহ ইয়াত িদয়া উ ৰৰ আধাৰত িনজাৈক ছা -ছা ীেয় 

ত কিৰব৷ এইিখিনেত উে খ কিৰ থ’ব খােজা য, কািৰকৰী কাৰণত 

ইয়াত কতেবাৰ বণা ি  থািক যাৱােটা অ াভািৱক নহয়৷ সইসমূহ 

ধৰাই ল’বৈল ছা -ছা ীসকলক অনুেৰাধ জেনাৱা হ’ল৷  



ধনৰ ব ৱহাৰ 

সত নাথ বৰা 

 

আিহ ঃ 

ক) অিত চমু ঃ ( িতেটা ৰ মূল াংক – ১) 

১) কৃপণ লাকৰ দুই ধম িক িক? 

উ ৰঃ কৃপণ লাকৰ দুই ধম হ’ল লাজ ঢকা আৰু াণ ৱেতাৱা৷ 

২) অথ ব ৱহাৰৰ মূল ম  িক? 

উ ৰঃ আয় অনুসিৰ খৰচ কৰাই অথ ব ৱহাৰৰ মূল ম ৷ 

৩) দিৰ  হাৱাৰ িচন কেন ৱা? 

উ ৰঃ অলপ আয় আৰু সৰহ ব য় দিৰ  হাৱাৰ িচন৷ 

৪) মানুহৰ ঋণ কিতয়া হয়? 

উ ৰঃ লখকৰ মেত আজনতৈক সৰহ খৰচ কিৰেল মানুহৰ ঋণ হয়৷ 

৫) িক খৰচ  শ ৰ িনিচনা? 

উ ৰঃ খুচুৰীয়া খৰচ  শ ৰ িনিচনা৷ 

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

১) ধনৰ দুই কাৰৰ ব ৱহাৰ িক িক? 

উ ৰঃ লখেক উে খ কৰা অনুসিৰ ধনৰ দুই কাৰৰ ব ৱহাৰ আেছ – 



থম, ধেনেৰ সুখ-স দৰ আিহলা-পািত গাটাই ল’ব পািৰ৷ ভাজনৰ ভাল ব , 

ভাল কােপাৰ, ভাল ঘৰ, হাতী- ঘাঁৰা, গাড়ী দালা আিদ সাংসািৰক সুখৰ আিহলা 

ধেনেৰ গাটাই উপেভাগ কিৰব পািৰ৷ 

ি তীয়, ধ নেৰ আনৰ উপকাৰ সািধব পািৰ৷ ভাত নােহাৱাক ভাত, কােপাৰ 

নােহাৱাক কােপাৰ যাগান ধিৰব পািৰ৷ িবপদত পৰা মানুহক ধেনেৰ উ াৰ কিৰব 

পািৰ৷ 

২) কৃপণ লােক আন মানুেহ ধন খৰচ কিৰেল িকয় সিহব নাৱােৰ? 

উ ৰঃ কৃপণৰ িবেবচনাত ধনৰ মূল  সৰহ, কামৰ মূল  কম৷ সেয়েহ কৃপণ লােক 

িনজও ধন খৰচ নকেৰ আন মানুেহ কিৰেলও সিহব নাৱােৰ৷ 

৩) িলখকৰ মেত িক দুটা বৃ ্ি  ফিলওৱাৰ বােব অলপ ধন লােগ? 

উ ৰঃ িলখকৰ মেত অলপ-অচৰপ ধন খৰচ নকিৰেল সজ-অসহজ কােনা বৃি েকই 

চিৰতাথ কিৰব নাৱািৰ৷ সেয় দয়া বৃি  ফলাব লািগেলও ধন লােগ আৰু অহংকাৰ 

বা লাভ ফলাব লািগেলও ধনৰ েয়াজন৷ 

৪) িক দুটা কাৰণত মানুেহ কৃপণািল কেৰ? 

উ ৰঃ সাধাৰণেত দুটা কাৰণেত মানুেহ কৃপণািল কেৰ – 

থম, িকছুমান মানুেহ ধন উৈভনদী কিৰ পৃিথৱীত এটা খ ািত ৰািখবৰ মেনেৰ 
কৃপণালী কেৰ৷ 

ি তীয়, িকছুমান মানুেহ স ান-স িতৈল ধনৰ এটা অ য় ভা াৰ বাি  থ’বৰ মেনেৰ 
কৃপণািল কেৰ৷ 

৫) কৃপণ আৰু ধাঁৱাখুলীয়াৰ মাজত থকা পাথক  দুটা িলখা৷ 

উ ৰঃ কৃপণ আৰু ধাঁৱাখুলীয়াৰ মাজত থকা দুটা পাথক  হ’ল –  

১) কৃপণ মানুহ কৱল স য় কৰাত উ াৱল৷ আনহােত, ধাঁৱাখুলীয়া মানুহ খৰচ 

কৰাত উ াৱল৷  



২) কৃপেণ ধনৰ ভা াৰ গি়ঢ মনত সে াষ লাভ কেৰ৷ ধাঁৱাখুলীয়াৰ পে   িক  ধন 

এটা অহসনীয় বাজা আৰ ুিবষম আ কাল ৰূপ৷  

 

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

১) অিশি  ত মানুেহ ধন খৰচ কৰাৰ কৗশল স েক কেন ধাৰণা কেৰ িলখা৷ 

উ ৰঃ অিশি ত দুখীয়া মানুেহ ধুমধামৈক ধন খৰচ কৰা দিখেল িব য় মােন আৰু 

িয তেনৈক খৰচ কেৰ তাক বৰেলাক বুিল িবেবচনা কেৰ৷ চােৰ চুিৰ ধন খৰচ 

কিৰও তওঁেলাকৰ চ ত চমক সৃি  কিৰব পােৰ৷ তওঁেলাকৰ মানত ধন খৰচ 

কৰােটা এটা মহতািলৰ কাম৷ তওঁেলােক ধনী মানুহক ঈ ৰ ান কেৰ৷ ধনীৰ 

অত াচাৰক তাপ বােল, কামক ধমািল বােল আৰু ধনীৰ মাৰ-িকলক আদৰ বুিল 

ভােব৷ লখকৰ মেত, অিশি  ত মানুহৰ ভাল- বয়া, মান-অপমান আিদ বাধ নাই৷ 

২) অসজ বৃি ধাৰী কৃপণ লাকৰ জীৱন ণালী কেন ৱা হয় আেলাচনা কৰা৷ 

উ ৰঃ লখেক উে খ কৰা অনুসিৰ, অসজ বৃি ধাৰী লােক তেন বৃি সমূহ আনৰ 

খৰচত স ্  কিৰবৈল য  কেৰ৷ তেন লােক ভাল ব  খাবৈল অিভলাষ কেৰ 

যিদও তাৰ বােব িনজৰ ধন খৰছ নকেৰ৷ িনজৰ ঘৰত পেট-ভােত খাই থািকেলও 

পৰৰ ঘৰত উপােদয় ব  নহ’ ল ভাজন নকেৰ৷ িনজৰ কামত খাজ কাি়ঢ এিদনৰ 

বােটা যাব পােৰ, িক  আনৰ কামত গাড়ী- ড়া নহ’ ল এেখােজা নলেৰ৷ খাৱন-

িপ ন স ে  এই ণীৰ কৃপণৰ মুখত সদায় ডাংেকাপ মৰা কথা৷ িনজৰ ঘৰৰ 

আচল অৱ াৰ কথা তেন লােক কিতয়াও সদৰী হ’বৈল িনিদেয়৷  

৩) মানুেহ ঋণক পাপৰ লগত িকয় তুলনা কেৰ িলখা৷ 

উ ৰঃ িলখকৰ মেত, মানুেহ ঋণক পাপৰ লগত তুলনা কেৰ৷ িকয়েনা পপীয়া মানুেহ 

যেনদেৰ নানা লা না ভােগ তেনদেৰ ঋণী মানুেহও লা না ভাগ কিৰব লগা হয়৷ 

ঋণ লাৱা মানুেহ সমাজত গিৰহণা খায়, মান-মযদা হৰুৱায় আৰু মনৰ সুখ-শাি  

নােহাৱা হয়৷ লখেক ঋণক ব ািধৰ লগত িৰজাইেছ৷ ব ািধেয় যেনদেৰ মানুহৰ 

তজ-মাংস য় কেৰ, তেনদেৰ ঋেণও মানুহৰ অৱ া য় কেৰ৷ ব ািধ এবাৰ হ’ ল 



যেনদেৰ চাবৈল টান, ঋেণা এবাৰ হ’ ল চাবৈল টান হয়৷ ব ািধ অনু েম বাি়ঢ 

যাৱাৰ দেৰ ঋেণা বাি়ঢ যায়৷ ঋণ থািকেল মানুহৰ অৱ াৰ উ িত নহয়৷ এেনেবাৰ 

কাৰণেত ঋণক পাপৰ লগত তুলনা কৰা হয় বুিল লখেক উে খ কিৰেছ৷ 

৪) িলখকৰ দৃি ত ধৰা পৰা কৃপণ লাকৰ সং া স ে  আেলাচনা কৰা৷ 

উ ৰঃ সমাজৰ একাংশ লােক উপাজন অনুপােত ধন খৰচ নকেৰ৷ তেন লাকক 

সাধাৰণেত কৃপণ বালা হয়৷ লখকৰ মেত, ভাগৰ িনিমে েহ ধন, এই কথা কৃপেণ 

বুিজ নাপায়৷ লাজ ঢকা আৰু াণ ৱেতাৱাই হেছ কৃপণৰ দুই ধম৷ তওঁেলােক 

কামৰ মূল তৈক ধনৰ মূল  অিধক বুিল ভােৱ৷ আন এক ণীৰ কৃপেণ আেকৗ িনজৰ 

ধন খৰছ নকিৰ আনৰ ধেনেৰ মনৰ অসজ বৃি েবাৰ পূৰণ কিৰবৈল চ া কেৰ৷ 

তেন লােক ভাল ব  খাবৈল অিভলাষ কেৰ যিদও তাৰ বােব িনজৰ ধন খৰছ 

নকেৰ৷ সাধাৰণেত দটুা কাৰণেত কৃপণেবােৰ কৃপণািল কেৰ বুিল লখেক উে খ 

কিৰেছ৷ িকছুমােন ধন স েয়েৰ উৈভনদী কিৰ পৃিথৱীত এটা খ ািত ৰািখবৰ বােব 

আৰু িকছুমােন স ান-স িতৈল ধনৰ এটা অ য় ভা াৰ বাি  থ’বৰ মেনেৰ কৃপণািল 

কেৰ৷ আন একে ণীৰ কৃপণৰ কথা লখেক উে খ কিৰ কেছ য, সইসকলৰ বােব 

আেকৗ ধন স য় কিৰ যাৱােটােৱই পৰম সুখ৷ ইয়াৰ উপিৰও মুকিল হােতেৰ ধন 

খৰচ কৰা একে ণীৰ কৃপণৰ কথাও উে খ কিৰেছ৷ সইসকেল হাত খৰচত হাত ধিৰ 

ধন গাটায় আৰু কামৰ জাখােৰ ধন গাট খােল মুকিল হােতেৰ খৰচ কেৰ৷ িক   

খৰচত হাত ধৰাৰ বােবই এইসকলেকা মানুেহ কৃপণ বুিল কয়৷ লখেক এেনদেৰ 

পাঠেটাত কৃপণৰ সং া িনৰূপন কিৰবৈল চ া কিৰেছ৷ 

৫) ‘ধন সুখ ভাগৰ উপায় নহয়, য়ং ধেনই সুখ’ – ব াখ া কৰা৷ 

উ ৰঃ  

উ  কথাফাঁিক আমাৰ পাঠ পুিথৰ অ গত সত নাথ বৰা ৰিচত ‘ধনৰ ব ৱহাৰ’ নামৰ 

পাঠ ৰ পৰা তুিল িদয়া হেছ৷ 

কৃপণ লাকৰ ধন স য় স ভত আেলাচনা কিৰবৈল গ কিবেয় উ  কথাফাঁিকৰ 
অৱতাৰণা কিৰেছ৷ 



কৃপণ লাকৰ স য়ৰ স ভত ক’বৈল গ িলখেক উে খ কিৰেছ য, আমাৰ সমাজত 

কতেবাৰ মানুহ আেছ িয কৱল স য়ৰ িনিমে ই ধন গাটায়৷ ধনৰ পিৰমাণ 

বাি়ঢেলই তওঁেলাকৰ আন ৰ পিৰমাণ বাে়ঢ৷ ধনৰ নামৰ তেন লাক উ াউল যিদও 

ধনৰ স ক ব ৱহাৰ তওঁেলােক নাজােন৷ তওঁেলােক কােনা কামেত ধন খৰচ কিৰব 

নােখােজ৷ কৱল চ েৰ সি ত ধনৰািশ চাই থকােত তওঁেলােক চৰম আন  পায়৷ 

িক  তেনদেৰ স য় কৰা ধনৰ কােনা মলূ  না্ই৷ সেয় তওঁেলাকৰ মানত ধন সুখ 
ভাগৰ উপায় নহয়, য়ং ধেনই তওঁেলাকৰ বােব সুখ৷ 

 

 

অিতিৰ  ে া ৰঃ 

১) কানেকইজন পা াত  িলখকৰ সেত সত নাথ বৰাৰ ৱ সমূহৰ তুলনা কৰা 
হয়? 

উ ৰঃ  পা াত  িলখক বকন আৰু ছমুেৱল াইলছৰ ৱ ৰ সেত সত নাথ বৰাৰ 
ৱ সমূহৰ তুলনা কৰা হয়৷ 

২) সত নাথ বৰাৰ ৱ সমূহৰ িলখন শলী ইংৰাজী সািহত ৰ কান িলখন শলীৰ 

অনুৰূপ? 

উ ৰঃ  সত নাথ বৰাৰ ৱ সমূহৰ িলখন শলী ইংৰাজী সািহত ৰ Aphoristic style 

বা Epigramatic িলখন শলীৰ অনুৰূপ৷ 

৩) অসমীয়া গদ ্ সািহত ৰ জ দাতা বুিল কাক কাৱা হয়? 

উ ৰঃ ব নাথ ভাগৱত ভ াচায, চমুৈক ভ েদৱক অসমীয়া গদ  সািহত ৰ 
জ দাতা বুিল কাৱা হয়৷ 

৪) ‘ধনৰ ব ৱহাৰ’ ৱ েটাত সত নাথ বৰাৰ কানখন ৰ পৰা লাৱা হেছ? 

উ ৰঃ ‘ধনৰ ব ৱহাৰ’ ৱ েটাত সত নাথ বৰাৰ ‘সাৰিথ’ নামৰ ৰ পৰা লাৱা 
হেছ৷ 



৫) অসমীয়া সািহত ৰ ‘ বকন’ িহচােপ কাক জনা যায়? 

উ ৰঃ সত নাথ বৰাক অসমীয়া সািহত ৰ ‘ বকন’ িহচােপ জনা যায়৷ 

৬) সত নাথ বৰাৰ থমখন  িক আিছল? 

উ ৰঃ সত নাথ বৰাৰ থমখন  আিছল ‘গীতাৱলী’৷ 

৭) সত নাথ বৰাৰ একমা  গীতৰ পুিথখনৰ নাম িক? 

উ ৰঃ সত নাথ বৰাৰ একমা  গীতৰ পুিথখনৰ নাম ‘গীতাৱলী’৷ 

৮) অসমীয়া সািহত ত িব ান িবষয়ক থম খনৰ নাম িলখা৷ 

উ ৰঃ অসমীয়া সািহত ত িব ান িবষয়ক থম খন হ’ল সত নাথ বৰাৰ ‘আকাশ 

ৰহস ’৷ 

 


