
সািহত� �সৗৰভ

উ�তৰ মাধ�িমক ি�তীয় বািষ�কৰ 

পাঠ�পুিথ◌ 

�ে�া�ৰ িশতান

মখুব�

এই িশতানত উ�তৰ মাধ�িমক ি�তীয় বািষ�কৰ 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 অনসুৰণ নকিৰবৈল আিম পৰামশ� 

িদওঁ৷ তাৰ পিৰবেত�  মহািবদ�ালয়ৰ িশ �কৰ �াৰাই ��সমহূ 

সমাধান কিৰ িদয়াৰ �য়াস কৰা �হেছ৷ এইিখিনেত উে�খ কিৰ 

থ’ব �খােজা �য, কািৰকৰী কাৰণত ইয়াত �কতেবাৰ বণ�া�ি� 

থািক যাব পােৰ৷ �সইসমহূ �ধৰাই ল’বৈল ছা�-ছা�ীসকলক 
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অনেুৰাধ জেনাৱা হ’ল৷ 

হি�িবদ�াণ�ৱ পুিথ◌ 

ড০ সূয��মাৰ ভূঞা

আিহ�  ��ঃ

ক) অিত চমু ��ঃ (�িতেটা ��ৰ মূল�াংক – ১)

১) ‘হি�িবদ�াণ�ৱ পুিথ’ শীষ�ক পাঠ� ক’ৰ পৰা সং�হ কৰা �হেছ?

উ�ৰঃ ‘হি�িবদ�াণ�ৱ পুিথ’ শীষ�ক পাঠ� �যােগ�নাৰায়ণ ভূঞা স�ািদত 

‘সূয��মাৰ ভূঞাৰ িবিবধ �ৱ�’ নামৰ ��খনৰ পৰা সং�হ কৰা �হেছ৷

২) ‘হি�িবদ�াণ�ৱ পুিথ’ শীষ�ক �ৱ�� �থেম ক’ত �কাশ পাইিছল?

উ�ৰঃ ‘হি�িবদ�াণ�ৱ পুিথ’ শীষ�ক �ৱ�� �থেম �ে��ৰ বৰা স�ািদত 

‘জয়�ী’ আেলাচনীত ১৯৫৩ চনত �কাশ পাইিছল৷

৩) কটন কেলজৰ �থমগৰাকী অসমীয়া অধ�াপকৰ নাম িক?

উ�ৰঃ কটন কেলজৰ �থমগৰাকী অসমীয়া অধ�াপক আিছল ড০ সূয��মাৰ 

ভূঞা৷

৪) সূয��মাৰ ভূঞাৰ গেৱষণা ��খনৰ নাম িলখা৷

উ�ৰঃ সূয��মাৰ ভূঞাৰ গেৱষণা ��খনৰ নাম Anglo-Assamese 

Relations 1771-1826 ৷

৫) ‘হি�িবদ�াণ�ৱ সাৰ-সং�হ’ পুিথখন �কােন ৰচনা কিৰিছল?

উ�ৰঃ ‘হি�িবদ�াণ�ৱ সাৰ-সং�হ’ পুিথখন সু�মাৰ বৰকােথ  ৰচনা কিৰিছল৷

খ) চমু �� (�িতেটা ��ৰ মূল�াংক – ২ অথৱা ৩)
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১) ‘হি�িবদ�াণ�ৱ সাৰ সং�হ’ পুিথখন �কােন �কিতয়া ৰচনা কিৰিছল?

উ�ৰঃ ‘হি�িবদ�াণ�ৱ সাৰ-সং�হ’ পুিথখন সু�মাৰ বৰকােথ  ১৬৫৬ শকত 

অথ�াৎ ১৭৩৪ খৃ�া�ত ৰচনা কিৰিছল৷

২) পুৰিণ অসমীয়া সিচ� পুিথ দখুনৰ নাম িলখা৷

উ�ৰঃ �কইখনমান পুৰিম অসমীয়া সিচ� পুিথসমূহ �হেছ – শ�চূড় বধ, 

ধম�পুৰাণ, লৱ-�শৰ যু�, গীত-�গািব�, বনমালীেদৱৰ চিৰ� আৰু সিচ� 

ভাগৱত৷ (িযেকােনা দখুনৰ নাম িলিখবা)

৩) ‘হি�িবদ�াণ�ৱ পুিথৰ িচ�েবাৰ �কােন অংকন কিৰিছল?

উ�ৰঃ ‘হি�িবদ�াণ�ৱ পুিথৰ িচ�েবাৰ িদলবৰ আৰ ু �দাষায় নামৰ দজুন 

িচ�কেৰ  অংকন কিৰিছল৷

৪) ‘হি�িবদ�াণ�ৱ পুিথত’ �কানেকইজন �লাকৰ িচ� অংিকত �হেছ?

উ�ৰঃ ‘হি�িবদ�াণ�ৱ পুিথত’ ��কাৰ সু�মাৰ বৰকাথ, দজুনা িচ�কৰ 

িদলবৰ আৰু �দাষায়, �গ�েদউ িশৱিসংহ, বৰ�ঁৱৰী অি�কােদৱী আৰু 

�তেওঁলাকৰ স�ান উ�িসংহ �কাঁৱৰৰ িচ� অংিকত �হেছ৷

৫) হি��� বুিলেল িক বুজা?

উ�ৰঃ হাতীক বন িশেকাৱা �কৗশল, হাতীৰ চঁক ভঙা, হাতীেৰ কাঠ আিদ 

টনা কাম কৰা, হাতীৰ িবিভ� ব�ািধৰ �িতকাৰ স�ভ� ত িযেবাৰ �� 

ৰিচত �হেছ �সইেবাৰেক হি��� �বালা হয়৷ হি� আয়ুেব�দ, মাত�লীলা, 

গেজ�িচ�ামিন আিদ হি���ৰ উদাহৰণ৷

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

১) ব�ৱহািৰক সািহত� বুিলেল িক বুজা? দখুন অসমীয়া ব�ৱহািৰক সািহত� 

পুিথৰ নাম িলখা৷

উ�ৰঃ মানুহৰ ব�ৱহািৰক জীৱনৰ লগত জি়ডত অ�-ব�-বাস�ান অথৱা 

জীৱ-জ�ৰ �ণা�ণ, �া�� আিদক িবষয় িহচােপ �ল ৰিচত ব�ৱহািৰক 

�ানৰ পুিথেবাৰেক ‘ব�ৱহািৰক সািহত�’ বুিল �কাৱা হয়৷ অৱেশ�  সািহত� 
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বুিল �কাৱা �হেছ যিদও এইেবাৰ কিবতা, চু�গ� অথৱা উপন�াসৰ শাৰীৰ 

িব�� সািহত� নহয়৷ িযেহতু এই ব�ৱহািৰক সািহত�ৰ পুিথেবাৰত 

সমসামিয়ক সমাজৰ �কতেবাৰ দখুৰীয়া ছিব �দখা �পাৱা যায়৷ �সইফালৰ 

পৰা এেনেবাৰৰ সািহিত� ক মূল� অন�ীকায�৷

দখুন অসমীয়া ব�ৱহািৰক সািহত� পুিথ হ’ল – �ঘাঁৰা িনদান আৰু চাংৰুং 

ফুকনৰ বুৰ�ী৷

২) ড০ সূয��মাৰ ভূঞাৰ সািহত� �িতভা স�েক�  আেলাচনা কৰা৷

উ�ৰঃ তী� �মধাস�� ড০ সূয��মাৰ ভূঞাই কিব িহচােপ �থেম 

আ��কাশ কেৰ যিদও ইিতহাসিবদ িহচােপেহ খ�ািত অজ� ন কেৰ৷ �তেখেত 

আন �কইবাখেনা মূল�বান ��েৰ অসমীয়া সািহত�ৰ ভঁৰাল চহকী কিৰ 

�গেছ৷ �তওঁৰ ৰিচত ��সমূহ তলত উে�খ কৰা হ’ল-

১) একমা� কিবতাপুিথ - ‘িনম�ািল’৷ 

২) একমা� চু�গ� পুিথ - ‘প�মী’৷

৩) �ৱ� সংকলন – ি�পদী, সূয��মাৰ ভূঞ়াৰ িবিবধ �ৱ�৷

৪) জীৱনীমূলক �� – �গাপাল কৃ� �গাখেল, আন�ৰাম বৰুৱা, অসম 

জীয়ৰী, �জানাকী  আৰু চােনিক৷

৫) ঐিতহািসক তথ�পূণ� পুিথ – �কাঁৱৰ িবে�াহ, বুৰ�ীৰ বাণী, ৰমণী 

গাভৰু, মীৰজমুলাৰ অসম আ�মণ, লািচত বৰফুকন৷

৬) ইংৰাজীত ৰিচত ��সমূহ হ’ল – An Assmese Nur Jahan, Early 

British Relations with Assam, Lachit Borphukan and His Times, 

Atan Buragohain & His Times, Men I Have Met, London 

Memories.

৭) গেৱষণা �� - Anglo-Assamese Relations 1771-1826৷

�ধানতঃ ইিতহাসৰ প�িতগত অধ�য়নৰ পথ মুকিল কেৰাঁতা িহচােপ ড০ 

সূয��মাৰ ভূঞাৰ নাম অসমীয়া সািহত�ত অমৰ �হ ৰ’ব৷
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৩) ‘হি�িবদ�াণ�ৱ পুিথৰ িবষয়ব�ৰ এ� আভাস িদয়া৷

উ�ৰঃ ‘হি�িবদ�াণ�ৱ সাৰসং�হ’ পুিথখনৰ মুখ� িবষয়ব� �হেছ হি�কথা৷ 

পুিথত হাতীৰ বণ�না আৰু িবিভ� �ৰাগৰ পথ�ািদেৰা উে�খ আেছ৷ পাঠত 

উে�খ অনুসিৰ  পুিথখনৰ অ�গ�ত �ধান িবষয়-ব�সমূহ হ’ল – িবিবধ 

হাতীৰ ল�ণ, হাতীশাল িনম�াণৰ িনয়ম, হাতীব�া খুঁটাৰ মান আৰু কাঠৰ 

িনব��, হাতীদাঁতৰ মূল�, যা�াকালত আৰু উভিত অহাৰ িপছত হাতীৰ �ভ 

কাম, কাম�কীয় নীিতসাৰ মেত হ�ীৰ কম�, যু� হ�ীৰ কথা, ঐৰাৱত 

হাতীৰ কথা, িনি�ত হাতীৰ কথা, ৰজাৰ গড়ৰ বািহৰত থািকব লগা 

হাতী, অন� ৰজাৰ লগত অ�ীিতব�� ক হাতী, �বয়া হাতীৰ ল�ণ, �গ�েদৱৰ 

ঘাই হাতী িশেকাৱাৰ িনব��, ময়দাৰ, �মদ বৃি�, পুি�, মনেচাকা আৰু 

বলৱ� �হাৱাৰ িনয়ম, হ�ী বশ� �হাৱাৰ ম�৷

এইসমূহ িবষয় সি�িব�্ কিৰ ‘গেজ� িচ�ামিন’�ক ধিৰ  িবিভ� 

হি���ৰ পৰা সাৰ সং�েহেৰ সু�মাৰ বৰকােথ ‘হি�িবদ�াণ�ৱ সাৰ সং�হ’ 

িলিখ উিলয়াইিছল৷

৪) ‘মংগলদায়ক হাতী’ৰ ল�ণ স�েক�  হি�িবদ�াণ�ৱ পুিথত থকা িবৱৰণ� 

িনজৰ ভাষাত িলখা৷

উ�ৰঃ ‘মংগলদায়ক হাতী’ৰ ল�ণ স�েক�  হি�িবদ�াণ�ৱ পুিথত সিবেশষ 

বণ�না িদয়া �হেছ৷ পুিথত উে�খ অনুসিৰ শ�ামবণ�, সু�ৰ, শৰীৰ �লূ,

দইুদ� দীঘ�, সমান ৰ� কৰা, আগৈল চািপ �যাৱা, কালিশিল বণ�, 

অ�েজা�া, নখ অ�কিলয়া, বলৱ� আিদ ল�ণযু� হাতী ম�লদায়ক৷ যিদ 

ৰজাই এেন হাতী লাভ কেৰ �তে� ৰজাৰ ব� ধন লাভ হয়৷ উ�ম আহাৰ 

িদ এেন হাতীক বশ মনাব পািৰ বুিলও পুিথখনত উে�খ আেছ৷ 

৫) ‘হি�িবদ�াণ�ৱ পুিথৰ গদ�ৈশলীৰ িবষেয় চমুৈক আেলাচনা কৰা৷

উ�ৰঃ অ�াদশ শিতকাৰ �থমা�� ত ৰিচত ‘হি�িবদ�াণ�ৱ’ পুিথখন অসমীয়া 

সািহত�ৰ এক অমূল� স�দ৷ পুিথখন গদ�ত ৰিচত৷ পুিথৰ �শি� অংশৰ 

ভাষা সং�ৃতগ�ী৷

�যেনঃ ‘ই� বংশসেৰাবৰৰ প�পু�ৰ তুল� �হেছ িয মহাৰাজা, আৰু গ�ীৰ 
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………৷’

পুিথখনৰ �কােনা �কােনা �ানত সৰল অসমীয়া ভাষােৰা চােনিক 

�পাৱা যায়৷ 

�যেনঃ ‘পাতালৰ জােত িয হাতী আিহেছ, তাৰ মুখৰূপ �দিখ, গা ৰাতুল 

চ�নৰ বণ�না �হন �দিখ, �নজ মা� লু� যাই, মূৰ �জাকািৰ থােক, 

পানীপৰুৱা বুলন �যন বুলন খৰ৷’ ইত�ািদ৷

গিতেক পুিথখনৰ পৰা সু�মাৰ বৰকাথৰ সমকালৰ অসমীয়া সািহত�ৰ 

গদ�ৈশলীেৰা এক আভাস পাব পািৰ৷

অিতিৰ� �ে�া�ৰঃ

১) কাম�কীয় নীিতসাৰ িক?

উ�ৰঃ কাম�কীয় নীিতসাৰ কামনদািক নামৰ এগৰাকী আচায�ই ৰচনা কৰা 

নীিতশা�৷

২) ফেচৗ িক?

উ�ৰঃ ফেচৗ আেহাম ৰজাই মূৰত িপ�া ব� িবেশষ৷

৩) ইজাৰ িক?

উ�ৰঃ চুিৰয়া বা �ঠ�াৰ তলত িপ�া পায়জামা িবেশষেক ইজাৰ �বােল৷

৪) ব�না কাক �বােল?

উ�ৰঃ হাতীৰ িডিঙত মাউত বহা �ানেক ব�না �বােল৷

৫) �কান �গ�েদৱৰ িদনৰ পৰা �মাগলী �থামেত নতুন সাজ-পাৰৰ �চলন 

হয়?

উ�ৰঃ �গ�েদৱ ৰূ�িসংহৰ িদনৰ পৰা �মাগলী �থামেত জামা, পাগ, ইজাৰ 

আিদ নতুন সাজ-পাৰৰ �চলন হয়৷
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৬) ‘হি�িবদ�াণ�ৱ সাৰসং�হ’ পুিথখন �কােন ক’ৰ পৰা সং�হ কিৰিছল?

উ�ৰঃ ‘হি�িবদ�াণ�ৱ সাৰসং�হ’ পুিথখন �হমচ� �গা�ামীেয় পূণ�ান� 

বুঢ়ােগাহািঞৰ স�িত �লােক�ৰ বুঢ়ােগাহািঞৰ ঘৰৰ পৰা সং�হ কিৰিছল৷

৭) তলত উে�খ কৰা ��সমূহৰ ৰচিয়তাৰ নাম িলখা৷

হি� আয়ুে��দ, মাত�লীলা, শ�চূড় বধ, বৃহৎ সংিহতা, যশি�লক, অথ�শা�, 

কাম�কীয় নীিতসাৰ

উ�ৰঃ 

��ৰ নাম ৰচিয়তাৰ নাম

হি� আয়ুে��দ পালকাপ�্ মুিন◌ 

মাত�লীলা নীলক�্

শ�চূড় বধ ৰাম সৰ�তী

বৃহৎ সংিহতা বৰাহিমিহৰ

যশি�লক �সামেদৱ

অথ�শা� �কৗ�ল�্

কাম�কীয় নীিতসাৰ আচায� 

কামনদািক◌ 
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