
উচ্চতৰ মাধ্যমমক মিতীয় বৰ্ষ 

মবৰ্য়়ঃ অসমীয়া 

      পাঠ়ঃ আনন্দৰাম বৰুৱা 

(১৮৫০-১৮৮৯)  

 

পাঠট াৰ লেখক পমৰমিমত়ঃ  

 

উটপন্দ্র িন্দ্র লেখাৰু অসমীয়া ববষ্ণৱ সামিতযৰ গটৱৰ্ক পমিত। লতটখটত ক ন 

মিামবদ্যােয়ৰ অসমীয়া মবভাগত সুদ্ীর্ষকাে অধ্যাপনা কমৰ মবভাগীয় মুৰব্বী মিিাটপ 



অৱসৰ গ্ৰিণ কটৰ।অসমীয়া সামিতযৰ অনবদ্য সম্পদ্ 'কথা-গুৰুিমৰত' গ্ৰন্থখন 

লেখাৰুটদ্টৱ সম্পাদ্না কমৰ উমেয়াইমিে। 'অসমীয়া ৰামায়ণ সামিতয', 'অসমীয়া 

সামিতযৰ লসৱক ৰজনীকান্ত বৰদ্লে', ' েক্ষ্মীনাথ লবজবৰুৱা' লতওঁৰ উটেখট াগয গ্ৰন্থ। 

লতওঁৰ অনুবাদ্মূেক গ্ৰন্থটকইখন ি'ে---'শ্ৰীশ্ৰী ৰামকৃষ্ণৰ উপটদ্শ' 'ধ্ম্মপদ্', 'এনক 

আটডষ ন'। ইয়াৰ উপমৰও 'ভমি মবটবক' আৰু 'কথা সামিতয' লেখাৰুটদ্ৱৰ উটেখট াগয 

সম্পামদ্ত গ্ৰন্থ। ১৯৭০ িনত মধ্ঙত অনুমিত অসম সামিতয সভাৰ সপ্তমৰিংশ অমধ্টবশনত 

লতওঁ সভাপমতত্ব কটৰ।  

 

প্ৰশ্ন-উত্তৰ মশতান়ঃ  

 

১) আনন্দৰাম বৰুৱাৰ র্ৰ ক'ত?  

উত্তৰ়ঃ  আনন্দৰাম বৰুৱাৰ র্ৰ উত্তৰ গুৱািাটীৰ ৰজাদুৱাৰত।  

 

২) আনন্দৰাম বৰুৱাৰ মকমান িনত জন্ম বিমিে?  

উত্তৰ়ঃ আনন্দৰাম বৰুৱাৰ ১৮৫০ িনৰ ২১ লম' তামৰটখ জন্ম বিমিে।  

 

৩) ভাৰতত মশক্ষা লশৰ্ কমৰ আনন্দৰাম বৰুৱা ক'বে বগমিে?  

উত্তৰ়ঃ জ্ঞানৰ প্ৰমত থকা একান্ত আগ্ৰিৰ বাটব লতওঁ ভাৰতত মশক্ষা লশৰ্ কমৰ সুদূৰ 

ইউটৰাপলে বগমিে।  



 

৪) আনন্দৰাম বৰুৱাই লকানখন গ্ৰন্থত কামৰূপৰ ভাওনাৰ কথা উটেখ কমৰমিে?  

উত্তৰ়ঃ লতওঁৰ 'মিাবীৰ িমৰত'ৰ সিংসৃ্কত বযাখযাত না  অমভনয়ৰ মবৰ্টয় মেটখাঁটত 

কামৰূপৰ ভাওনাৰ কথা উটেখ কমৰমিে।  

 

৫) আনন্দৰাম বৰুৱাৰ কাম আৰু সিংকল্প লদ্মখ মবস্ময়ামভভূত লিাৱা এজন মবটদ্শী পমিতৰ 

নাম মেখাঁ।  

উত্তৰ়ঃ লতওঁৰ কাম আৰু সিংকল্প লদ্মখ জগৎমবখযাত পমিত লমক্সমূোটৰ মবস্ময় 

মামনমিে।  

 

৬) পাঠট াত থকা "লতামাটৰ আনন্দ বৰুৱাই..." কমবতাৰ শাৰী দু া ক'ৰপৰা তুমে অনা 

বিটি?  

উত্তৰ়ঃ েক্ষ্মীনাথ লবজবৰুৱাৰ 'অসম সিংগীত' নামৰ কমবতাৰপৰা তুমে অনা বিটি৷ 

 

৭) আনন্দৰাম বৰুৱাৰ জীৱনৰ মূেমন্ত্র মক আমিে?  

উত্তৰ়ঃ কমষ আৰু সাধ্না আমিে আনন্দৰাম বৰুৱাৰ জীৱনৰ মূেমন্ত্র। 

 

৮) আনন্দৰাম বৰুৱাৰ মপতৃ-মাতৃৰ নাম মক?  

উত্তৰ়ঃ আনন্দৰাম বৰুৱাৰ মপতৃৰ নাম গগষৰাম আৰু মাতৃৰ নাম দুেষটভশ্বৰী।  



 

আনন্দৰাম বৰুৱাৰ মবৰ্টয় লকই ামান জামনবেগীয়া কথা়ঃ 

 

১) কমেকতাৰ লপ্ৰমিটডন্সী কটেজৰপৰা লতওঁ ১৮৬৯ িনত আইনৰ স্নাতক মডগ্ৰী োভ 

কমৰমিে।  

 

২) ১৮৭২ িনত লতওঁ ইিংটেিত 'ইমিয়ান মিমভে িামভষ ি'ৰ িূড়ান্ত পৰীক্ষাত অৱতীণষ বি 

সফেতা োভ কটৰ। লতওঁ ভাৰতীয় প্ৰশাসমনক লসৱাত মন ুি প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া 

আৰু পঞ্চমগৰাকী ভাৰতীয়।  

 

৩) আনন্দৰাম বৰুৱা এগৰাকী সিংসৃ্কত পমিত মিিাটপ প্ৰখযাত। লতওঁ ইিংৰাজী ভাৰ্াত 

মেখা সিংসৃ্কত সামিতযৰ আটোিনাসমূি লদ্শ-মবটদ্শৰ মবিৎ সমাজৰ মাজত সমাদৃত। 

েগটত লতওঁ সিংসৃ্কত ভাৰ্া-সামিতয অধ্যয়নৰ সুমবধ্াৰ িটক অমভধ্ান আৰু বযাকৰটণা 

প্ৰণয়ন কটৰ।  

 

৪) ১৮৮৯ িনৰ ১৯ জানুৱাৰী তামৰটখ আনন্দৰাম বৰুৱাৰ মৃতুয িয়।  

 

                                  

                                প্ৰস্তুতকতষ া 



                            ড০ মবভা ৰাণী দ্াস 

                           সিকাৰী অধ্যাপক 

                            অসমীয়া মবভাগ 

                            ঢকুৱাখনা মিামবদ্যােয়। 

 


