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★  দার্জি র্িঙের র্িঠি (কর্িতা) :  সঙতেন্দ্রনাথ দত্ত 

কর্ি তার র্নঙজর দার্জি র্িিং ভ্রমঙের অর্িজ্ঞতা এই কর্িতায় িেিনা কঙরঙেন। মাটি থথঙক প্রায় সাতঙ া ফুট উঁিুঙত দার্জি র্িিং  হঙর র্তর্ন যখন 
র্েঙিন প্রকৃর্তর এক অপরূপ থদঙখর্েঙিন। সমতঙির ধুঙিািার্ি থযখাঙন অঙনক কম। তাই আকাঙ র পর্রষ্কার নীি রে আর তাঙত 
েড়াঙনা সাদা থমঙের রূপ অতুিনীয় হঙয় ওঙে।এখাঙন র্তর্ন এঙনঙেন পুরাে প্রসঙ্গ। র্িষু্ণিাহন গরুড় আকা  পঙথ যাওয়ার সময় থযন 
ডানা ঝাপঙট সাদা পািক উর্ড়ঙয় র্দঙয় থগঙে।সাদা থমে গুঙিা থদঙখ কর্ির মঙন এই িািনা থজঙগর্েি। 

পাহার্ড়  হঙর হোৎ আসা কুয়া ায় থেঙক যায় সির্কেু।এঙসঙে েুম থে ঙনর কথা।এই কুয়া া কর্ির কাঙে থকাঙনা মায়ার্ি িুর্ড়র মঙের 
দ্বারা সৃষ্ট। এই কুয়া ায় োকা পঙড় যায় সমগ্র জগৎ। পাহার্ড় থিৌদ্ধ মঙ্ক িা থিৌদ্ধ শ্রমে থদর কথা এখাঙন এঙসঙে। তাঙদর জগৎ, 
মঙনর্ি সিই থযন োকা পঙড় যায় এই কুয়া ার আড়াঙি। 

িািংিাঙদঙ র মানুষ পাহাঙড় থযঙত িািিাঙস। এই কাঙজর প্রথম পর্থকৃৎ িিা যায় অতী  দীপঙ্কর থক। পাহাঙড় িড়ার থন া, িািিাসার 
কথা এখাঙন িঙিঙেন।পাহাঙড়র মঙধে িুর্কঙয় থাকা রহঙসের অন্ধকার থক েুর্িঙয়ঙে মানুষ।র্নঙজর র্নঙজর দক্ষতায় আপন কঙরঙে তারা 
এই থসৌন্দযিঙক।তাঙদর থসই সাফঙিের কিরি ের্ড়ঙয় আঙে পাহাঙড়র সিিত্র। 

পিিত ৃঙ্গ থদখার অর্িজ্ঞতা এক অননে অর্িজ্ঞতা। যার রূপ যুঙগ যুঙগ একই িাঙি মানুঙষর মঙন র্িস্ময় জাগায়। সূঙযির প্রথম আঙিা 
পড়ঙি পাহাঙড়র িূড়ার থয থ ািা যা স্বেিিূড়ার কথা মঙন করায়। 

এই সময় হোৎ সন্ধোকাঙির অন্ধকার এঙস থেঙক থদয় সির্কেু। এই অন্ধকাঙর পাহার্ড় থসৌন্দযি অনে এক রূঙপ ধরা থদয়। পাহার্ড়য়া 
গ্রামগুঙিায় জ্বঙি ওঙে সঙন্ধর আঙিা। দূর থথঙক কর্ির মঙন হঙয়ঙে সমগ্র পাহাড় জুঙড় গাাঁ দা ফুঙির ঝাড় জ্বিজ্বি করঙে। 

 

প্রশ্ন ( সি প্রঙশ্নর নিং  2+2+3+3) 

১. “ ফির োজো  ঙ আকোরে যেথো, যেরে  কুফি তোয়, 

       গরুড় থযন স্বগিপঙথ পাখনা থঝঙড় যায়। “ 

ক) র্ফঙরাজা রে র্ক, থকাথায় থদখা যায়? 

খ) গরুড় থক? 



গ) র্ক তুিনা এখাঙন এঙনঙেন কর্ি? 

ে) এটি থকান র্িঙ ষ জায়গার কথা িিা হঙয়ঙে, কর্ি থকাথায় র্েঙিন? 

 

২.  “ লোেো  েুলুক লোসো ফক ওই ঢোকো কুয়োেোয়? 

        িািংিাঙদঙ র মানুষ  থযথা আঙজা পূজা পায়। “ 

ক) িামার মুিুক িিঙত র্ক থিাঝ? 

খ) তা কুয়া ায় োকা থকন? 

গ) িািংিাঙদঙ র মানুঙষর প্রসঙ্গ র্ক িাঙি এঙসঙে? 

ে) তারা থকন পূজা পায়? 

 

৩. “ সন্ধ্যো এরস ডুফিরয় ফিল  ঙীন ি োি , 

       অর্নচ্ছাঙত রুদ্ধ হি দৃর্ষ্ট অতঃপর।“ 

ক) িরাির ও রুদ্ধ  ব্দ দুটির র্ক  র্ক অথি? 

খ) রেীন িরাির থকন িিা হঙয়ঙে? 

গ) দৃর্ষ্ট রুদ্ধ থকন িঙিঙেন কর্ি? 

ে) সন্ধায় পাহাঙড়র র্ক রূপ প্রকা  থপঙয়ঙে কর্িতায়?  

এই কর্িতার িাইন িাঙদ অনে থযঙকাঙনা িাইন থথঙকই প্রশ্ন হঙত পাঙর। 

তাই পুঙরা কর্িতা িাি কঙর িুঙঝ পড়ঙি ও র্নঙজ র্নঙজ উত্তর র্িখঙি। পঙর থদওয়া উত্তর থথঙক র্মর্িঙয় থনঙি। র্নঙজ না র্িখঙত 
পারঙি র্ খঙত পারঙি না। 

 

★ িই যথরক িযোক ণ – 

১, ৩, ৪ (িোকরে  র্িষয়ক প্রশ্ন) 

 

#### ( র্নঙির দুঙটা িইএর একটি কাঙে থাকা জরুর্র। ICSE র িোকরে এই িই গুর্িঙত িাি কঙর থদওয়া আঙে। পুঙরাঙনা ,  
নতুন থযমন থহাক থযঙকাঙনা একটি িই হঙিই হঙি।) 



★★ ICSE Bengali Language & Literature 

     By Monoranjan Bhandari & Lopamudra Bhandari 

     A-1 Series, Class 9–10, Renaissance Publication  

★★ সরি িাষা র্িকা  ( class 9&10) By সসকত জানা ও  াশ্বতী জানা 

     A to Z book concern  

 ♠ 
 িোকরে  
ধ্বনযোত্মক ও েব্দদ্বৈত 

এটি হি এমন কতগুঙিা  ব্দ যা দুিার কঙর িেিহার করা হয়। 

র্কেু  ঙব্দর মঙধে ধ্বর্ন(sound) থাঙক, র্কেু  ঙব্দ কাল্পর্নক ধ্বর্ন(sound) থাঙক।র্কেু  ব্দ এমর্ন দুিার িেিহার করা হয়। 

উদাহরে 

১. মােটা খাাঁ খাাঁ করঙে। (কাল্পর্নক ধ্বর্ন) 

২. কড়কড় কঙর িাজ পড়ি। (িাস্তি ধ্বর্ন) 

৩. থোটঙোট গাঙে ফি ধঙরঙে। (ধ্বর্ন থনই, শুধুই  ব্দদ্বদ্বত) 

এই ধরঙনর  ব্দ র্দঙয় িাকেরিনা করঙত থদওয়া হয়। 

★ বাক্য রচনা ননজে ক্র – 

কুটুর কুটুর 

উশখুশ 

গর্ গর্ 

রর রর 

গন্ গন্ 

আইঢাই 

কুড়মুড় 

গট্ গট্ 

চুকচুক 



এল ালমল া  

★★***********************★★ 

 

 

 

 

 

 


