
 

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, কািৰকৰী কাৰণত ইয়াত 

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



িব খিনকৰ 

মিফজুি ন আহমদ হাজিৰকা 

 

আিহ ঃ 

ক) অিত চম ু ঃ ( িতেটা ৰ মূল াংক – ১) 

১) অসমীয়া সািহত ত ‘ ানমািলনীৰ কিব’ িহচােপ কানগৰাকী কিব জনাজাত? 

উ ৰঃ মিফজুি ন আহমদ হাজিৰকাক অসমীয়া সািহত ত ‘ ানমািলনীৰ কিব’ িহচােপ 
জনা যায়৷ 

২) মিফজুি ন আহমদ হাজিৰকাৰ মৰেণা ৰ কালত কািশত কিবতা পুিথখনৰ নাম 
িক? 

উ ৰঃ মিফজুি ন আহমদ হাজিৰকাৰ মৰেণা ৰ কালত কািশত কিবতা পুিথখনৰ 

নাম ‘ত -পািৰজাত’৷ 

৩) ‘িব খিনকৰ’ বুিল লখেক কাৰ কথা কেছ? 

উ ৰঃ ‘িব খিনকৰ’ বুিল লখেক িব ৰ সৃি  কেৰাঁতা অথাৎ ঈ ৰৰ কথা কেছ৷ 

৪) ‘িব খিনকৰ’ কান ণীৰ কিবতা? 

উ ৰঃ ‘িব খিনকৰ’ কিবতােটা আধ াি  ক তথা দাশিনক ভাৱধাৰাৰ কিবতা৷ 

৫) মিফজুি ন আহমদ হাজিৰকা কান যুগৰ কিব? 

উ ৰঃ মিফজুি ন আহমদ হাজিৰকা জানাকী যুগৰ কিব৷ 

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

১) মিফজুি ন আহমদ হাজিৰকাৰ কিবতাৰ দুটা বিশ  িলখা৷ 



উ ৰঃ মিফজুি ন আহমদ হাজিৰকাৰ কিবতাৰ দুটা বিশ  তলত উে খ কৰা হ’ল –  

ক) ‘ জানাকী্’ যুগৰ কিব হ’ লও মিফজুি ন আহমদ হাজিৰকাৰ কিবতাৰ ছে াৰীিত 
সুকীয়া৷ 

খ) সহজ-সৰল ঘৰুৱা ভাষাৰ েয়াগ আৰু ৰূপকৰ সহায়ত আধ াি ক ত  কাশ 

কৰা তওঁৰ কিবতা আন এক বিশ ৷ 

২) কিবেয় ঈ ৰক িকয় ‘িব খিনকৰ’ বুিল অিভিহত কিৰেছ? 

উ ৰঃ কিবৰ মেত পাৰাপাৰহীন িব া ৰ ঈ ৰৰ াৰা সৃ ্ ৷ কিবেয় জগতৰ 

িতেটা ব ৰ সৃি -ি িত-লয়ৰ মূলেত পৰম ঈ ৰৰ অি  অনুভৱ কিৰেছ৷ জগতৰ 

জড়-জীৱ িতেটা ব েক তওঁ ইমান সূ ভােৱ তয়াৰ কিৰেছ য িতেটােৱই এক 

আ ীয়তাৰ জৰীেৰ বা  খাই আেছ৷ গছ পাতেটাৈলেক সকেলােৱ যন তওঁৰ মিহমাৰ 

কথােক বখািনেছ৷ সেয়েহ কিবেয় ঈ ৰক ‘িব খিনকৰ’ বুিল অিভিহত কিৰেছ৷ 

৩) স ঃ, ৰজঃ, তেমা ণ িক বুজাই িলখা৷ 

উ ৰঃ স ঃ, ৰজঃ, তেমা ণক ি ণ বালা হেছ৷ এই ি ণেত জগতৰ সৃি -ি িত 
আৰু লয় হয়৷ 

স ঃ ণ – ই সুখদায়ক আৰু ানা ক৷ স ঃ ণৰ অিধকাৰী হ’ ল ান আৰু সুখ 

পাৱা যায়৷ 

ৰজঃ ণ – ই ৰাগা ক৷ ৰজঃ েণ মানুহক িবষয়ত আস  কেৰ আৰু দুখ নমাই 

আেন৷ 

তমঃ ণ – তমঃ ণ অ ানতাৰ পৰা হয়৷ ই জীৱনৈল অ ানতা নমাই আেন৷ 

৪) মিফজুি ন আহমদ হাজিৰকাৰ দুখন কাব পুিথৰ নাম িলখা৷ 

উ ৰঃ মিফজুি ন আহমদ হাজিৰকাৰ দুখন কাব পুিথ হ’ল – ‘ ানমািলনী’ আৰু ‘ত  

পািৰজাত’৷ 

৫) কিবেয় ‘িব খিনকৰ’ক িকয় সবব াপী, সবশি মান বুিল আখ া িদেছ? 



উ ৰঃ কিবেয় ঈ ৰক িব খিনকৰ বুিল আখ া িদেছ৷ সম  চৰাচৰৰ অিধপিত সই 

সবশি মান ঈ ৰ জগতৰ সৃি , ি িত আৰ ু লয় সকেলােৰ অিধকাৰী৷ স ঃ, ৰজঃ 

তমঃ িতিনও ণ তওঁেত িবৰাজমান যিদও তওঁ িন ণ৷ সম  িব ক তেৱঁই িত  

িতলৈক গঢ় িদেছ৷ সেয় কিবেয় তওঁক সবব াপী, সবশি মান বুিল আখ া িদেছ৷ 

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

১) ‘িব খিনকৰ’ কিবতােটাৰ মােজেৰ কিবেয় কৃতেত কাৰ কথা কেছ আৰু িক 
ভাৱ কাশ কিৰব িবচািৰেছ? 

উ ৰঃ ‘িব খিনকৰ’ কিবতােটাৰ মােজেৰ কিবেয় কৃতেত চৰাচৰ জগতৰ সৃি কতা 

ঈ ৰৰ কথা কেছ৷ সই পৰম স াই সকেলা সৃি , ি িত আৰু লয়ৰ অিধকাৰী৷ তওঁ 

সম  িব েক িতল িতলৈক গঢ় িদেছ৷ যিদও কােনও চা ুষ দৃি েৰ তওঁক দখা 

নাপায় তথািপ তঁেৱই সম  া ৰ াণ ৰূপ৷ স ঃ, ৰজঃ তমঃ িতিনও ণ তওঁেত 

িবৰাজমান যিদও তওঁ িন ণ৷ সব েত িবয়িপ থকা তওঁ মহাশি মান৷ কিবতােটাৰ 

মােজেৰ এই দাশিনক ত েক কিবেয় কাশ কিৰব িবচািৰেছ৷ 

২) ‘সকেলােত আেছ তওঁ 

 িক  নেদেখ কও 

 ওৰিণেৰ মুখ ঢািক থােক ওচৰত৷’ – এই কিবতাফািকৰ মােজেৰ কিবেয় িক 

ভাৱ কাশ কিৰব িবচািৰেছ িলখা৷ 

উ ৰঃ া্ ৰ অিধকাৰী ঈ েৰ সম  িব েক িতল িতলৈক গঢ় িদেছ৷ িব া ৰ 

িতেটা ব েত সকেলােত সই পৰম স া িবৰাজমান৷ িতমুহূতেত সই পৰম স াৰ 

অি  সকেলােৱ অনুভৱ কেৰ যিদও কােনও চা ু ষ দৃি েৰ তওঁক কােনও দখা 

নাপায়৷ স ঃ, ৰজঃ তমঃ িতিনও ণ তওঁেত িবৰাজমান যিদও তওঁ সকেলােত 

িন ণ৷ সব েত িবয়িপ থকা তওঁ মহাশি মান আৰু সম  িব ৰ াণ ৰূপ৷ উ  
কিবতাফাঁিকৰ মােজেৰ কিবেয় এই দাশিনক ত েক কাশ কিৰব িবচািৰেছ৷ 

৩) ‘িব খিনকৰ’ কিবতা ৰ মূলভাৱ  িলখা৷ 



উ ৰঃ মিফজুি ন আহমদ হাজিৰকাৰ ‘িব খিনকৰ’ কিবতােটা এটা উে খেযাগ  

কিবতা৷ কিবতােটাৰ মােজেৰ া ৰ অিধপিত ঈ ৰক সম  িব ৰ খিনকৰ ৰূেপ 

অংকন কিৰেছ৷ জগতৰ সৃি , ি িত আৰু লয়ৰ অিধকাৰী ঈ ৰক কােনও চা ু ষ 

দৃি েৰ ত  কৰা নাই৷ িক  সম  জড়জগত আৰু জীৱজগতৰ সৃি কতা ঈ েৰ 

খিনকৰৰূেপ িতেটা ব েক িতল িতলৈক গঢ় িদেছ৷ সকেলােক এেকডাল আ ীয়তাৰ 

জৰীেৰ বাি  ৰািখেছ এই পৰম স াই৷ সেয় া ৰ সকেলােত এই পৰম স াৰ 

অি  অনুভৱ কৰা যায়৷ স ঃ, ৰজঃ তমঃ িতিনও ণ তওঁেত িবৰাজমান যিদও 

তওঁ সকেলােত িন ণ৷ সব েত িবয়িপ থকা তওঁ মহাশি মান আৰু সম  িব ৰ 

াণ ৰূপ৷ এই পৰম দাশিনক ত েক কিবতাফাঁিকৰ মােজেৰ কিবেয় কাশ কিৰবৈল 

য  কিৰেছ৷ 

৪) ‘িব খিনকৰ’ কিবতা ত কািশত আধ াি ক দশনৰ চমু আভাস িদয়া৷ 

উ ৰঃ মিফজুি ন আহমদ হাজিৰকাৰ ‘িব খিনকৰ’ নামৰ কিবতােটাৰ মােজেৰ কিবেয় 

জগতৰ সৃি কতা ঈ ৰৰ অি ৰ স ান কিৰেছ৷ কিবৰ মেত সম  জগত এই পৰম 

স াৰ িনেদশেত সৃি  হেছ আৰু লয় হেছ৷ আকাশৰ হ, তৰাই ানত বিত আেছ 

এই পৰম ৰ কৃপােত৷ তওঁৰ কৃপাৰ ফলেত মানুহ আ ীয়তাৰ বাে ােনেৰ বা  

খাইেছ৷ গছ-লতা, প -প ীেয় িনজ িনজ কাম কিৰ জগতত বিত আেছ এই পৰম 

শি মানৰ কৃপাৰ বােবই৷ িক  এই পৰম স াই আমাৰ চৗিদশ িনয় ণ কিৰ আেছ 

যিদও চা ু ষ দৃি েৰ কােনও তওঁক ত  কৰা নাই৷ ি ণ তওঁেৰই অন তম অংশ 

যিদও তওঁ িনেজ িন ণ৷ অথাৎ পািথব জগতৰ কােনা িবষয়-বাসনাই তওঁক 

কিতয়াও শ কিৰব নাৱােৰ৷ কিবতােটাত এই আধ াি ক ত ৰ িদশেটােক তুিল 

ধিৰবৈল য়াস কৰা হেছ৷ 

৫) সংগ-সংগিত দশাই ব াখ া কৰাঃ 

 ‘ তেৱঁ কাম তেৱ ঁকম  তেৱঁ কািৰকৰ 

িন য় িন য় তেৱঁ িব খিনকৰ৷’ 

উ ৰঃ উ  কিবতাফাঁিক আমাৰ পাঠ পুিথৰ মিফজুি ন আহমদ হাজিৰকা ৰিচত 

‘িব খিনকৰ’ নামৰ কিবতােটাৰ পৰা তুিল িদয়া হেছ৷ 



 চৰাচৰ া ৰ সৃি  কতা ঈ ৰৰ মাহা ৰ কথা ক’বৈল গ কিবেয় উ  

কিবতাফাঁিকৰ অৱতাৰণা কিৰেছ৷ 

সবশি মান ঈ ৰ জগতৰ সৃি , ি িত আৰ ুলয় সকেলােৰ অিধকাৰী৷ সম  

িব ক তেৱঁই িত  িতলৈক গঢ় িদেছ৷ সব েত িবয়িপ থকা তওঁ মহাশি মান আৰু 

সম  িব ৰ াণ ৰূপ৷ তওঁৰ দয়ােতই সম  চৰাচেৰ িনজ িনজ কতব  পালন কিৰ 

বিত আেছ৷ স ঃ, ৰজঃ তমঃ িতিনও ণ তওঁেত িবৰাজমান যিদও তওঁ িন ণ৷ 

সেয় কিবেয় তওঁক সবব াপী, সবশি মান বুিল আখ া িদেছ আৰু িব ৰ খিনকৰ 

ৰূপত ক না কিৰেছ৷ 

 

অিতিৰ  ে া ৰঃ 

১) অসমীয়া সািহত ৈল ছুফীবাদী দশনৰ আমদািন ঘেটাৱা কিবগৰাকীৰ নাম িলখা৷ 

উ ৰঃ থেম মিফজুি ন আহমদ হাজিৰকাই অসমীয়া ভাষাৈল ছুফী সাধকসকলৰ 

ভাৱধাৰাৰ আমদানী ঘটাইিছল৷ 

২) মিফজুি ন আহমদ হাজিৰকা সািহত  সভাৰ কান অিধেবশনৰ সভাপিত আিছল? 

উ ৰঃ মিফজুি ন আহমদ হাজিৰকা ১৯৩০ চনত অনুি ত অসম সািহত  সভাৰ 

গালাঘাট অিধেবশনৰ সভাপিত আিছল৷ 

৩) তলৰ শ েবাৰৰ অথ িলখাঃ 

যিদস ােতা – যিদও 

এমািডমা – িনেচই ল’ৰািল কাল৷ 

গােমা া – দাকানৰ িহচাপ-প  ৰখা কমচাৰী৷ 


