
বনু্ধ অধয্াপক (ড◦) নন্দ ৰাম দাসৰ সৃ্মিতত
ড◦ খনীন চন্দৰ্ েচৗধুৰী

এেমিৰতাছ পৰ্েফছৰ, গুৱাহাটী িবশব্িবদয্ালয়

েযাৱা ৮ েফবৰ্ুৱাৰীত েদহান্ত েহাৱা গুৱাহাটী িবশব্িবদয্ালয়ৰ
গিণত িবভাগৰ পৰ্াক্তন মুৰবব্ী অধয্াপক ড◦ নন্দ ৰাম দাসৰ
লগত এটা বন্দৱস্ত কিৰ ৰখা আিছল। মই আগেত যাম, এই
পৃিথৱীৰ পৰা! আৰু েমাৰ শৱেদহ েলাৱা সাঙীখনৰ চািৰটা মূৰৰ
এটাত ধিৰব ‘নন্দৰােম’। িদব্তীয়েটা েমাৰ পুতৰ্ই, আৰু বাকী
দুটা মূৰ েমােৰই ওচৰ-চুবুৰীয়া ছাতৰ্ ‘পৰ্ণৱ’ আৰু ‘জয়ন্ত’ই।

িপেছ নহ’ল। দাস আগেত গ’লৈগ। এসময়ৰ আযর্ িবদয্াপীঠৰ
গিণত িবভাগৰ এক এৰাব েনাৱৰা অংশ ড◦ দাস আমাৰ
সহপাঠী আিছল, স্নাতেকাত্তৰ েশৰ্ণীত, গুৱাহাটী িবশব্িবদয্ালয়ত
(১৯৭০–৭১ চনত)। আিজ দাসৰ েসাঁৱৰণত েতওঁৰ ৈসেত আমাৰ
জীৱনেটাৰ েকইটামান সৃ্মিতৰ-টুকুৰা পাঠকৈল আগ বঢ়াইেছাঁ,
েতওঁৈল শৰ্দ্ধাঞ্জিল িহচােপ।

গিণত িবকাশ | িতৰ্সপ্তিততম সংখয্া | এিপৰ্ল – জুন, ২০২২
৪



েসাঁৱৰিণ

• ১৯৭০ চনত িবশব্িবদয্ালয়ৰ ছাতৰ্ ৈহ থােকাঁেত মথনগুিৰৈল
িবভাগীয়-িপকিনক। পৰ্থম বষর্ৰ ছাতৰ্ আিম। বাছত আিম কুঠাৰ
ৈল ৈগিছেলাঁ, লগত ডাঙৰ-খিৰ। দাস আৰু মই কুঠােৰেৰ খিৰ
ফািল সৰু কিৰ িদিছেলাঁ েচৗকাত িদবৈল বুিল। ফাইেনল বষর্ত
েমঘালয়ৰ উিময়ামৰ ফােল ৈগিছেলাঁ। খাচী-ভাইসকলৰ বাগােন
বাগােন ঘূিৰ ফুিৰিছেলাঁ। হাতত বাঁহৰ েজাং। ওখ অিমতাৰ গছৰ
পৰা এেক েখাঁচেত পকা অিমতা পািৰ আিন তাচ েখিল থকা
অধয্াপকৰ সমাজখনৰ দত্তেচৗধুৰী-ছাৰহঁতক উপহাৰ িদিছেলাঁ।
‘শৰৎ-কিলতা’, ‘অৰিৱন্দ-িমশৰ্’ ছাৰসকেল সুিধিছল, ক’ত পালা
এেন পকা-অিমতা? সগেবর্েৰ ৈকিছেলাঁ, েকেনদেৰ এেক
েখাঁচেত সৰাই ৈল আিহিছেলাঁ। দত্তেচৗধুৰী ছােৰ ৈকিছল, “চাবা!
খাচীমানুহ িপেছ, তীৰ চেলাৱাত পাৈকত, বাগান ৰিখ থকাজেন
এেকডাল কাঁড়েতই মূৰ িনব। সাৱধান এেন কাম নকিৰবা আৰু
েকিতয়াও।” ...িশিকিছেলাঁ!

• েশৰ্ণীৰ পৰা পলাইিছেলাঁ, েশষৰ িপিৰয়দত। েশষৰ
িপিৰয়দৰ ছাৰজেন ছাতৰ্ৰ মুখৰ ফােল েকিতয়াও েচাৱা নািছল।
ৰুমােলেৰ ঘাম মিচ অকল েবাডর্ৰ ফােল চাই ৈক যায়, িলিখ
যায়। বৰ আমিন লােগ। দুেয়াজন সমুখৰ েবঞ্চেত বেহাঁ। ছােৰ
িযেহতু আমাৰ ফােল নাচােয়ই, আৰু েকান আেছাঁ েকান নাই
তােৰা েকােনা খবৰ নাৰােখ, েসেয় আিম পাল পািত েশৰ্ণীৰ
পৰা পলাইিছেলাঁ। এিদন এজেন, আনিদন আনজেন। েশষৰ
িপিৰয়দেটাত িলখা েনাটচিখিন িপছত কিপ কিৰ ৈলিছেলাঁ।

• েমাৰ ক্লাছেনাটৰ বহীৰ সমুখৰ পাতত ওপৰত িলিখ
ৰািখিছেলাঁ– “তব্য়া হৃষীেকশ হৃিদিস্থেতন যথা িনযুেক্তাহিস্ম তথা
কেৰািম”। কথািখিনৰ অথর্ িক বুিল েসােধাঁেত দাসক ৈকিছেলাঁ
মাধৱ গুৰুৰ মধুৰ অসমীয়ািখিন– “হৃিদ-িস্থত হুয়া তুিম েযন
কৰাবাহা সব্ামী হৃষীেকশ কিৰেবা েতনয়”। এেনদেৰ আিম
গিণতৰ মাজেত শংকৰ-মাধৱ চচর্াও কিৰিছেলাঁ।

• লাইেবৰ্ৰীৈল ৈগ বিহিছেলাঁ। আিম বিহিছেলা েকিতয়াবা
অসমীয়া িবভাগত, ৈলিছেলাঁ ভবানন্দ দত্তৰ ‘অসমীয়া কিবতাৰ
কািহনী’। েকিতয়াবা গিণতৰ ইউেজন িপ. নৰথ্ৰপৰ ‘Riddles
in mathematics’। দােসও ভাগ ৈলিছল েসইেবাৰৰ।

• তােতই পাইিছেলা শূনয্ৰ ধাৰণা েকেন েকেন ধৰেণ হ’ব
পােৰ। এটাত এক পৰ্াসংিগক িবনু্দ িহচােপ আৰু আন এটাত
এক সংখয্া িহচােপ। তােতই পাইিছেলাঁ, এটা বস্তুৰ উষ্ণতা −৪
িডগৰ্ী েছলিছয়াছ, তাৰ ১০ িডগৰ্ী বঢ়ােল উষ্ণতা হ’বৈগ ৬ িডগৰ্ী
েছলিছয়াছ। আনহােত, এজন মানুহৰ জন্ম খৃঃপূঃ ৪ চনত, আৰু

মানুহজনৰ বয়স ১০ বছৰ হ’ব ৬ খৃঃৰ সলিন ৭ খৃঃত েহ! আিম
িশিকিছেলাঁ এেনদেৰ।

• ষু্টেডণ্ট-েহামত শংকৰেদৱৰ িতিথ ৈহিছল। নামকীতর্ন
ৈহিছল। নন্দৰাম আৰু আিম বহা-নামত ভাগ ৈলিছেলাঁ। িপেছ
নাম েগাৱাৰ মাজেত িবিড় খাই থকা বােব আিম পৰ্িতবাদ কিৰ
ওলাই আিহিছেলাঁ।

• েতিতয়া ১৯৭০-৭১ চন। দুবছৰৰ আগেত চন্দৰ্ত মানুহ
নািমেছ। বহুেত িবশব্াস কৰা নািছল। আমােৰ লগৰ পিৰসংখয্া-
িবজ্ঞানৰ বনু্ধ দুগর্াচৰণ েচৗধুৰীৰ খুৰােক েহেনা মািন েলাৱা নািছল
ঘটনােটা। েসেয় ৈকিছল েহেনা– “েহ িসটু আচাল ‘জনটু’ নেহাই
এ।” িবশব্িবদয্ালয়ৰ েকিণ্টনৰ বাৰন্দাত আড্ডা ৈহিছল। আিছল
নন্দৰাম, দুগর্াচৰণ আৰু গল্পকাৰ কুমুদ েগাসব্ামী (পৰ্য়াত)।
এেনেত আিহ পিৰিছল (পৰ্য়াত) কিব েমাহন কৃষ্ণ িমশৰ্।
কািহনীেটা শুিন মন্তবয্ িদিছল– “েহ বাদ িদয়ক েহিৰ িসিবলাক
ধুতী িপিন্ধেল েকঞ্চাৰ েহাৱাৰ দেৰ কথােহ। বলক, যাওঁ বলক।”
কথা শুিন তীখৰ কুমুদ েগাসব্ামীেয় ৈক উিঠিছল, “েদিখেল ৰাইজ!
আমাৰ ইমান সময়ৰ কথা-কাণ্ডিখিনৰ েকৰ্িডটিখিন ৈল গ’ল
েমাহন িমশৰ্ইেহ!” এই কাণ্ডত ওচৰত আিছল পৰৱতর্ী কালৰ
ভাটনাগৰ বঁটা পৰ্াপক ভূেপন েগাসব্ামীও।

• েতিতয়া পিণ্ডত (শৰ্দ্ধাৰ) ৰজনীকান্ত েদৱশমর্া আিছল,
েবাধকেৰা অসমীয়া িবভাগেত। আমাৰ ‘নৱাগত আদৰিণ সভা’,
গিণত িবভাগৰ। নন্দ ৰাম দাস আৰু আিম আগ-ভাগ ৈলিছেলাঁ।
সভাখনত নতুন িকবা কৰাৰ মন ৈহিছল। িবভাগৰ বতর্মানৰ
িশক্ষক ‘কমন ৰূম’ত। এটা নতুন পৰম্পৰাক ঠাই িদব খুিজ
শমর্া ছাৰৰ অনুেমাদন ল’বৈল ৈগিছেলাঁ। আৰম্ভণী হ’ব ‘অ’ েমাৰ
আেপানাৰ েদশ’-েৰ আৰু সামৰিণ ‘জন গণ মন’-েৰ। অনুেমাদন
পাইিছেলাঁ। নতুন এক পৰম্পৰাক ঠাই িদিছেলাঁ।

• ১৯৮৬ চনৰ ৮ জানুৱাৰীত মই আৰু ১০ জানুৱাৰীত দােস
েযাগ িদিছেলা/িদিছল গুৱাহাটী িবশব্িবদয্ালয়ত। লগেত আিছল
ৰীতা েচৗধুৰী আৰু অধয্াপক িহচােপ বুদ্ধ েচিতয়া ছাৰ। কামত
েযাগ িদেয়ই আিম দুজেন মুৰবব্ী অধয্াপক ৰােজন িসঙৰ পৰা
ফৰমাইচ পাইিছেলাঁ এক্সটৰ্া েশৰ্ণী েলাৱাৰ। তাৰ বােব উপৰুৱা
বানচ পাম বুিল ৈকিছল, যিদও আিম বয্িক্তগতভােব েসইিখিন
েলাৱা নািছেলাঁ। আমাৰ ভাগৰ পইছািখিন ‘বুদ্ধ েচিতয়া ছাৰ’ৰ
উপেদশ মেমর্ ‘অসম গিণত িশক্ষায়তন’ত িদ িদিছেলাঁ, এটা বঁটা
িহচােপ বছিৰ। েসইেটা আিজও েবাধকেৰা চিল আেছ, ‘দশম
েশৰ্ণীৰ অিলিম্পয়াদত পৰ্থম েহাৱা’ জনৈল বুিল।
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‘অসম গিণত িশক্ষায়তন’ৈল নন্দ ৰাম দাস েদিৰৈক আিহিছল। পৰ্ায় দহ বছৰ
পাছত। দহবছৰীয়া উৎসৱ পাৰ ৈহ েযাৱাৰ পাছত আিহিছল, আৰু আিহ

েগােটই কাঠােমােটােক সলাই িদিছল। িশক্ষা-িবষয় বাদ িদ পৰ্শাসিনক কামত
দাস িসদ্ধহস্ত আিছল আমাতৈক। পৰ্শাসিনক কামত নন্দৰােম েহামৱকর্ কিৰ
আিহিছল, পূৰা পৰ্স্তুিতেৰ মন-পৰ্াণ িদ, আৰু েসেয় অিত সাহেসেৰ পৰ্তয্াহব্ান

ল’ব পািৰিছল, আমাতৈক অিধক মেনাবেলেৰ!

• ১৯৮৯ চনৰ কথা, গুৱাহাটীৰ বানপানীৰ কথা। ৰাজগড়ৰ
অঞ্চলেটা পানীৰ তলত। ভৰলুৰ দলঙৰ ওপেৰেৰ পানী। আমাৰ
অসম-আিহর্ ঘৰ পানীৰ তলত। ঘৰৰ িভতৰত কঁকালৈলেক
পানী। পিৰয়াল ৈল গুিছ ৈগিছেলাঁ, নন্দ ৰাম দাসৰ হাতীগাঁৱৰ
েশৱািল-পথৈল। ৰাজসুখত আিছেলাঁ তাত েকইিদনমান। আমাৰ
‘কুণাল-ৈমেতৰ্য়ী’ৰ সমনীয়া দাসৰ ল’ৰা-েছাৱালী হাল ‘েকৗিশক-
অিপর্তা’ আমাৰ িনজৰ সন্তানৰ দেৰই। অিপর্তা-ৈমেতৰ্য়ীেয়
দােমাদৰ বড়ােদৱৰ সুৰশৰ্ী-সংগীত িবদয্ালয়ত শাস্তৰ্ীয় সংগীত
িশিকিছল, িনপুণ পযর্ন্ত। েকৗিশকহঁতক ইংৰাজী ক্লািছক-বুকৰ
িশশু-সংস্কৰণ িদিছেলাঁ, ‘Around the world in eighty
days’, ‘Journey to the centre of the earth’, ‘The
invisible man’, ‘A basket of flowers’, ‘Tales from
Shakespeare’, ‘The adventures of Tom Sawyer’,
‘Jekyll and Hyde’, Jean Valjean, Mark Twain, Huck-
leberry Finn, আিদেক ৈল।

• নন্দৰােম ‘অসম গিণত িশক্ষায়তন’ৰ দািয়তব্ত
েকইবাবছেৰা থািক এটা মাতৰ্া িদিছল। িবেশষৈক েমথেলিটক্স,
অিলিম্পয়াদ আিদৰ েটৰ্ইিনং-পৰ্েগৰ্মত।

• পৰ্াগেজয্ািতষ মহািবদয্ালয়ত আমাৰ লগেত, আযর্
িবদয্াপীঠত েদবানন্দ শইকীয়া, নন্দ ৰাম দাস, আৰু কটন
মহািবদয্ালয়ত িবশব্িজৎ ভাগৱতী, তৰুণ িচৰকাৰ – এটা গম
েনােপাৱা আকষর্ণ আিছল এইেকইজনৰ মাজত। আিম েদওবােৰ
ক্লাছ ৈলিছেলাঁ, খৰ্ীষ্টমাছ-বন্ধত ক্লাছ ৈলিছেলাঁ, গৰম-বন্ধত ক্লাছ
ৈলিছেলাঁ। ক্লাছ আৰম্ভ েহাৱাৰ আগেত এঘণ্টামান েস্পিচেয়ল-
ক্লাছ ৈলিছেলাঁ। ছুটী েহাৱাৰ পাছেতা আিছেলা বহু েদৰীৈলেক।
গম পাইিছেলাঁ, কটন মহািবদয্ালয়ৰ পৰাও আমাৰ ক্লাছৈল ছাতৰ্
আিহ িপছফােল বিহ আিছল। েতেন ঘিটিছল নন্দৰামৰ ক্লাছ,
েদবানন্দ শইকীয়াৰ ক্লাছেতা। আিম িশক্ষকতা-জীৱন উপেভাগ
কিৰিছেলাঁ, েযেনদেৰ কিৰিছল ‘িশৱেঘাষ ছােৰ’, ‘ৰজনী চকৰ্ৱতর্ী
ছােৰ’, ...।

• আমাৰ েখাৱা-েলাৱাৰ ধৰণ আিছল অিত গাঁৱলীয়া তথা
ঘৰুৱা। মােন েখালাচাপিৰ-িপঠা আৰু েটেকলী-িপঠােহ। িবভাগত
খানা চিলিছল খুব। েমাৰ গৃিহনীেয় ভঙাগড়ৰ পৰা ৈল ৈগিছল,
‘পচলােৰ ৰন্ধা পঠাৰ মাংসৰ বয্ঞ্জন’ আৰু েকিতয়াবা ‘বুট
দাইলেৰ মূগর্ীৰ বয্ঞ্জন’, েকিতয়াবা ‘পায়স’ বা ‘নািৰকল িদয়া
েটেকলী িপঠা’। হ’েলও নন্দৰাম দাসৰ পৰােহ গম পাইিছেলাঁ েয
‘খানাৰ পৰ্ধান খাদয্ েখাৱাৰ পূেবর্ চুপ খায়’। আিম িশিকিছেলাঁ।

• আিজও মনত আেছ েকেনদেৰ আমাৰ ‘Goldie mod-
ule’, ‘Goldie near-ring’ সম্পকর্ীয় গেৱষণা-পতৰ্ ‘Indian
Journal of Pure and Applied Mathematics’ত আৰু
‘Goldie M -groups’ শীষর্ক গেৱষণা-পতৰ্ ‘Journal of the
Australian Mathematical Society’ত গৃহীত হওঁেত পািটর্
িদিছেলাঁ। আিম নন্দৰামৰ ৈসেত গেৱষণাও ভগাই সুখ ৈলিছেলাঁ,
িবষয় িভন্ন েহাৱা সেতব্ও।

নন্দ ৰাম দাস মূলতঃ আিছল এটা বয্ৱসায়ী পিৰয়ালৰ পৰা
অহা শৰ্ম ভাল েপাৱা বয্িক্ত। েসই শৰ্ম শাৰীিৰেকই হওক অথবা
মানিসেকই হওক। আৰু আিছল তােতই েতওঁৰ েগৗৰৱিখিন।
আৰু েসই কাৰণেতই আমাৰ শৰ্দ্ধাৰ পাতৰ্ ৈহিছল। ছাতৰ্ৰ বােব
িনঃসব্াথর্ ভােৱেৰ খটা এজন িশক্ষক। ছাতৰ্ৰ িপৰ্য় েসেয়।

• আমাৰ খং আিছল বহুত, িবপৰীেত নন্দৰামৰ ‘খঙৰ
েনাটবুক’ৰ পাতত ‘এডাল-আঁেচা’ েকিতয়াও পৰা নািছল।
পিৰস্কাৰ আিছল েসইখন েনাটবুক। খং-িলিপবদ্ধ কিৰবৈল ৰখা
েসই েনাট-বুকখন আিছল ফটফটীয়া, এেকা িনিলখা পােতেৰ
ভৰা। আৰু েসেয় অলপ আেৱিগেকা আিছল, চকুপানীও
ওলাইিছল েকিতয়াবা।

• েতিতয়া অৰিৱন্দ িমশৰ্ ছােৰ খািল চকুেৰ েনেদেখ, পৰীক্ষাৰ
ইনিভিজেলছনত েতওঁ আেছ েমাৰ ৈসেত। মই ঘূিৰ-পিক আেছাঁ।
ছাৰৰ অৱস্থাৰ কথা পাহিৰ সব্াভািৱক িহচােপই আেছাঁ। ৰাস্তাৰ
ফালৰ িখিৰকীৰ কাষত এজন ছাতৰ্ই ‘চুৰ কিৰ’ আেছ। চকুেৰ
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েদখা েনােপাৱা িমশৰ্ছাৰ কাষেত িথয় ৈহ আেছ যিদও গম েপাৱা
নাই। হঠােত মই ধৰা েপলােলা সমস্ত ঘটনা। েমাৰ উিঠ গ’ল
খং। নন্দৰাম আিহ ছাৰক আঁতৰাই ৈল গ’ল– আঘাত পাব বুিল।
অিত সূক্ষ্ম অনুভূিত-পৰ্ৱণ আিছল নন্দৰাম।

• ‘অসম গিণত িশক্ষায়তন’ৈল নন্দ ৰাম দাস েদিৰৈক
আিহিছল। পৰ্ায় দহ বছৰ পাছত। দহবছৰীয়া উৎসৱ পাৰ ৈহ
েযাৱাৰ পাছত আিহিছল, আৰু আিহ েগােটই কাঠােমােটােক
সলাই িদিছল। িশক্ষা-িবষয় বাদ িদ পৰ্শাসিনক কামত দাস
িসদ্ধহস্ত আিছল আমাতৈক। পৰ্শাসিনক কামত নন্দৰােম

েহামৱকর্ কিৰ আিহিছল, পূৰা পৰ্স্তুিতেৰ মন-পৰ্াণ িদ, আৰু েসেয়
অিত সাহেসেৰ পৰ্তয্াহব্ান ল’ব পািৰিছল, আমাতৈক অিধক
মেনাবেলেৰ!

• আচলেত আিম, মােন মই েকােনা বয্িক্ত ঢুকােল ‘গ’লৈগ’
বা ‘গুিছ গ’ল’ আিদ শ পৰ্েয়াগ নকেৰাঁ। ‘আত্মাই শািন্ত পাওক’
আিদ ধৰণৰ বাকয্ও নকওঁ। অৱেশয্ এইেবাৰ ‘িনজা িনজা কথা’।
ইছলামত েকাৱাৰ দেৰ আমােৰা ক’বলগািখিন ৈহেছ: “ইন্না
িলল্লািহ ওয়া ইন্না ইলাইিহ ৰািজউন” – “েযাৱা, মেয়া ৈগ আেছা
েযাৱা”।
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