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বৰেপটা িজলাৰ বজালী অঞ্চলৰ বামাখাটা এখন
সৰু গাঁও। উৈনশ শিতকাৰ েশষৰ ফােল এই গাঁৱত
এটা বৰ দুখীয়া পিৰয়াল বাস কিৰিছল। মানুহজনৰ নাম
আিছল বাণহু। েতওঁৰ চািৰটা পুতৰ্ সন্তান। পিৰয়ালেটা
আিথর্ক অনাটনত ইমােনই জুৰুলা আিছল েয েতওঁ
সন্তানৰ িশক্ষাৰ কথা ভািববই পৰা নািছল। ইয়াৰ
মাজেত সৰু ল’ৰা কােমাৰ বয়স সাতবছৰমান েহাৱাত
পিৰয়ালেটাৈল আৰু অিধক দুেযর্াগ নািম আিহল। এিদন
বাণহু ঢুকাই থািকল আৰু তাৰ িকছুিদন পাছেত ডাঙৰ
ল’ৰা দুটাও ইহ সংসাৰৰ পৰা আঁতিৰ গ’ল। মাক
ৰিতিপৰ্য়াৰ মূৰত সৰগ ভািগ পিৰল। ল’ৰা দুটাক
েকেনৈক দুেবলা দুমুিঠ অন্নৰ েযাগান ধেৰ? উপায়
নাপাই েতওঁ আনৰ ঘৰত ধান বনা, কােপাৰ েধাৱা আিদ
কাম কিৰ অিত কষ্টেৰ সংসাৰ চলাবৈল আৰম্ভ কিৰেল।
অভােৱ মাক ৰিতিপৰ্য়াক ইমান জুৰুলা কিৰেল েয
উপায়ান্তৰ েনেদিখ সাতবছৰীয়া ল’ৰা কােমাক নামমাতৰ্
পািৰশৰ্িমকত আনৰ ঘৰৰ গৰু ম’হ চৰাবৰ কাৰেণ
গৰখীয়া কিৰেল।

েসইখন গাঁৱত এখন পৰ্াথিমক িবদয্ালয় আিছল।
গৰখীয়া লৰােটােৱ িবদয্ালয়খনৰ েখলপথাৰত গৰুেবাৰ
চিৰবৈল িদ বািহৰৰ পৰা িশক্ষেক ল’ৰা-েছাৱালীেবাৰক
পাঠদান কৰা চাই থােক। পৰ্িতিদেন গৰখীয়া ল’ৰা এটাই
বাৰান্দাত িথয় ৈহ একান্তমেন পাঠদান কৰা চাই থকা

ঘটনােটা লােহ লােহ িশক্ষকসকলৰ চকুত পিৰল।

এিদন এটা ঘটনা ঘিটল। আগিদনা পেঢ়াৱা
পাঠৰ িবষেয় িশক্ষেক েশৰ্ণীত এটা পৰ্শ্ন কিৰেল।
পৰ্শ্নেটাৰ উত্তৰ েকােনও িদব েনাৱাৰাত িশক্ষকজেন
বািহৰত িথয় ৈহ থকা গৰখীয়া ল’ৰােটাৈল চােল আৰু
ইংিগেতেৰ ওচৰৈল মািত িন সুিধেল “এই উত্তৰেটা
িদব পািৰিবেন?” িশক্ষকজনক আচিৰত কিৰ ল’ৰাজেন
িশক্ষকজেন িবচৰা ধৰেণ সমূ্পণর্ শুদ্ধ উত্তৰ িদেল।
িশক্ষকজন যেথষ্ট আকৃষ্ট হ’ল আৰু েতওঁক পৰ্ধান
িশক্ষকৰ ওচৰৈল ৈল গ’ল। পৰ্ধান িশক্ষকজনৰ নাম
আিছল সন্তৰাম েচৗধুৰী। পৰ্ধান িশক্ষেক ল’ৰাজনক
পিঢ়বৰ ইচ্ছা আেছ েনিক সুিধেল। ল’ৰাজেন িবনমৰ্ উত্তৰ
িদেল েয ইচ্ছা থািকেলও েতওঁেলাকৰ িনিচনা আিথর্ক
অনাটনত জুৰুলা পিৰয়ালৰ ল’ৰাৰ বােব েসয়া সম্ভৱ
নহয়। পৰ্ধান িশক্ষেক উৎসাহ িদ ক’েল, “তই ভািব
চািব। মেয়া িকবা কিৰব পােৰােন চাম।”

সিন্ধয়া ল’ৰােটােৱ মাকক সকেলা কথা িবৱিৰ
ক’েল। মােক িকন্তু ল’ৰােটাক অলেপা উৎসাহ িনিদেল,
বৰং ওেলাটাৈকেহ বুজােল। মােক ক’েল, “িয পিৰয়ালৰ
দুেবলা দুমুিঠ অন্ন সংগৰ্েহই সমসয্া েসই পিৰয়ালৰ
ল’ৰাৰ কাৰেণ েলখা-পঢ়া সম্ভৱ নহয়। েসইকাৰেণ
এইেবাৰ কথা তই নাভািবিব েবাপাই।”

সন্তৰাম েচৗধুৰী অঞ্চলেটাৰ এজন িবিশষ্ট বয্িক্ত,
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িশক্ষাৰ পৰ্িত ধাউিত থকা পৰ্কৃত িশক্ষািবদ। ল’ৰােটােৱ
িয নকওক িকয় েতওঁৰ মনৰ িভতৰত েয িশক্ষাৰ পৰ্িত
অদময্ উৎসাহ আেছ তাক েতেখেত ভালৈক বুিজ পােল।
ল’ৰােটাৰ মাজত েতেখেত িকবা এটা িবেশষ পৰ্িতভা
েদখা পােল আৰু েসেয়েহ েতেখেত েসই পৰ্িতভািখিন
ফুটাই তুিলবৈল িঠক কিৰেল।

ইয়াৰ পাছত এিদন েচৗধুৰী ডাঙৰীয়াই ল’ৰােটাৰ
কাৰেণ ফিল-পুিথৰ েযাগাৰ কিৰ েতওঁক েশৰ্ণীেকাঠাত
বহাৰ বয্ৱস্থা কিৰ িদেল। ল’ৰােটাৰ মনত অপাৰ
আনন্দ। েতওঁ পিঢ়ব। ঘৰৈল ৈগ মাকক ফিলপুিথ
েদখুৱােল। ঘৰত িকন্তু ইয়াৰ পৰ্িতিকৰ্য়া ওেলাটা হ’ল।
মাক খঙত জব্িল উিঠল। পুিথখন ফািল িচৰািচৰ কিৰ
ফিলখন দিলয়াই েপলােল। ল’ৰােটাক স্পষ্ট ভাষাত
ক’েল েয িস পিঢ়ব েনাৱােৰ। গৰখীয়াৰ কামেটা কিৰবই
লািগব। মাকেকা েদাষ িদব েনাৱািৰ, কাৰণ েতওঁেলাকৰ
ল’ৰা দুটাক ৈল েতেখত জীয়াই থািকবৈল ল’ৰােটাৰ
পািৰশৰ্িমকিখিনৰ অিত পৰ্েয়াজন। েসইিখিন বন্ধ হ’বৈল
িদব েনাৱােৰ।

ঘটনােটা েচৗধুৰী ডাঙৰীয়াৰ কাণত পিৰল। মনত
দুখ পােলও েতেখত হতাশ নহ’ল। মনত িঠক কিৰ
েলাৱা কামেটা সমূ্পণর্ কিৰবৈল েতেখত দৃঢ়পৰ্িতজ্ঞ
হ’ল। পৰ্থেম গাঁৱৰ িকছুমান মুিখয়াল ধৰণৰ মানুহৰ
দব্াৰা মাকক বুজাবৈল ধিৰেল। মাক অকণমান েকামলা
েযন পাই এিদন েতেখত িনেজ ৈগ মাকৰ ওচৰত
উপিস্থত হ’ল। পৰ্ধান িশক্ষক েতওঁেলাকৰ িনিচনা দুখীয়া
মানুহৰ ঘৰৈল েযাৱাত মাক বৰ আচিৰত হ’ল আৰু
েতেখতক িবমুখ কিৰব েনাৱৰা হ’ল। অৱেশষত এটা
চতর্ত মাক সন্মত হ’ল। চতর্েটা হ’ল: ল’ৰােটাৰ
পািৰশৰ্িমকিখিন পাই থািকব লািগব। েচৗধুৰী ডাঙৰীয়াই
চতর্েটা মািন ল’েল আৰু ল’ৰােটাক পাছিদনা সু্কলত নাম
িলখাৰ অনুমিত ৈল সন্তুষ্ট মেনেৰ েতওঁেলাকৰ ঘৰৰপৰা
উভিতল।

মাকৰ সন্মিত েপাৱাৰ পাছত ১৯০১ চনত ল’ৰােটাক
িবদয্ালয়ৰ ছাতৰ্ৰূেপ ভিতর্ কৰা হ’ল। কােমাৰ ঠাইত
নাম হ’ল কােমশব্ৰ দাস আৰু িপতাকৰ নাম বাণহুৰ

পৰা বােণশব্ৰ কিৰেল। সমসয্া হ’ল বয়সক ৈল। িযেহতু
েতওঁেলাকৰ েকােনা েসাঁৱৰণী বা েকাষ্ঠী নািছল, গিতেক
গাঁৱৰ েতওঁতৈক আেগেয় জন্মা আৰু পাছত জন্মা ল’ৰাৰ
জন্ম তািৰখ সােপেক্ষ অনুমান কৰা হ’ল ল’ৰােটাৰ জন্ম
হয় ১৮৯২ চনৰ এেকবােৰ েশষৰ িপেন নহ’েল ১৮৯৩
চনৰ আিদ ভাগত। পৰ্ধান িশক্ষেক জন্মিদন িঠক কিৰ
িদেল ১৮৯৩ চনৰ ১ মাচর্। কােমশব্ৰ দাস সম্পকর্ীয়
পৰ্কািশত পৰ্বন্ধ এটাত গুৱাহাটী িবশব্িবদয্ালয়ৰ পৰ্াক্তন
পঞ্জীয়ক শৰ্ীযুত িচদানন্দ দাসেদেৱ এইদেৰ িলিখেছ েয
এবাৰ েহেনা েতেখতসকল েকইজনমান বনু্ধেৱ লগ ৈহ
েতেখতক সুিধিছল জন্মিদনৰ কথা। দাসেদেৱ ৰগৰ কিৰ
উত্তৰ িদিছল, “গৰখীয়া ল’ৰাৰ িকহৰ জন্মিদনেহ? গৰু
চািৰ ফুেৰাঁেত বালয্কাল পাৰ ৈহ গ’ল।” েসই পৰ্বন্ধেত
শৰ্ীযুত দাসেদেৱ িলিখেছ েয জন্মৰ িদন দূৈৰৰ কথা,
বছৰ সম্পেকর্ও েতেখতৰ েকােনা ধাৰণা নািছল।

েসই সময়ত িবদয্ালয়েবাৰত পৰ্খৰ েমধাশিক্তৰ
ছাতৰ্ৰ বােব ডবল পৰ্েমাছনৰ বয্ৱস্থা আিছল। কােমশব্ৰ
দাস েযিতয়া ডবল পৰ্েমাছন পাই িদব্তীয় েশৰ্ণী পােল,
পৰ্ধান িশক্ষেক েতিতয়াই েতওঁক বৃিত্ত পৰীক্ষা িদয়াবৰ
ইচ্ছা কিৰেল। িকন্তু িযেহতু েতওঁেলাকৰ সু্কলৰ পৰা মাতৰ্
দুজন ল’ৰাইেহ বৃিত্ত পৰীক্ষাত বিহব পােৰ, গিতেক
িকছুমানৰ পৰা এেনেয় েতওঁক এবছৰ আগেত বৃিত্ত
পৰীক্ষাত বিহব িদয়াত আপিত্ত উিঠল। গিতেক িঠক হ’ল
বাছিন পৰীক্ষা েলাৱাৰ। েতওঁক বাছিন পৰীক্ষাত িদব্তীয়
েশৰ্ণীৰ পৰাই বিহব িদয়া হ’ল। বাছিন পৰীক্ষাত েতওঁ
িদব্তীয় স্থান অিধকাৰ কেৰ আৰু মূল পৰীক্ষা িদয়াৰ
েযাগয্তা অজর্ন কেৰ। মূল পৰীক্ষাত েতেখেত বৃিত্ত লাভ
কিৰবৈল সক্ষম হয়।

েসই সময়ত সমগৰ্ বজালী অঞ্চলৰ িশক্ষাৰ েকন্দৰ্
আিছল েচৗখুিট নামৰ এখন গাঁও। এই গাঁৱত এখন এম.
িভ. সু্কল আিছল। এই সু্কলখন েকিতয়া পৰ্িতষ্ঠা ৈহিছল
িঠক জনা নাযায়। এই সু্কলত পঢ়া বহুেতা ল’ৰাই পাছত
উন্নিতৰ উচ্চ িশখৰৈল উিঠব পািৰিছল। কােমশব্ৰ দােস
পৰ্াথিমক িশক্ষা েশষ কৰাৰ সময়ত এই সু্কলখনৰ পৰ্ধান
িশক্ষক আিছল পৰমানন্দ দত্তেচৗধুৰী। সন্তৰাম েচৗধুৰীেয়
দত্তেচৗধুৰীক লগ ধিৰেল আৰু কােমশব্ৰ দাসৰ নাম
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ভিত্তর্ কৰাৰ কথা ক’েল। মাকক বুজােল ল’ৰাই ‘ছাতৰ্
বৃিত্ত’ পাছ কিৰেল মণ্ডল হ’ব পািৰব। েসই সময়ত
মণ্ডল েহাৱােটােৱ বহুেতা ল’ৰাৰ উচ্চ আকাঙক্ষা আিছল।
কােমশব্ৰ দাসৰ পিৰয়ালেতা ইচ্ছা আিছল েতওঁক মণ্ডল
কৰাৰ।

১৯০৪ চনত কােমশব্ৰ দাসক েসই সু্কলত ভিতর্ কৰা
হ’ল। েচৗধুৰীৰ অনুেপৰ্ৰণা, দত্তেচৗধুৰীৰ উৎসাহ আৰু
িনজৰ একানপতীয়া েচষ্টাৰ ফলত েতওঁ িতিনবছৰীয়া
পাঠয্কৰ্ম দুই বছৰেত েশষ কিৰ ‘ছাতৰ্ বৃিত্ত’ িশক্ষান্ত
পৰীক্ষাত বিহল। সকেলােৱ ভবামেত এই পৰীক্ষােতা
েতওঁ বৃিত্ত লাভ কৰাৰ লগেত বৰেপটা মহকুমাত পৰ্থম
হ’ল।

ছাতৰ্বৃিত্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফেল সকেলা িহচাপ ওলট-
পালট কিৰ িদেল। খুব েবিছ উৎসািহত হ’ল সন্তৰাম
েচৗধুৰী ডাঙৰীয়া। মণ্ডল কিৰ ল’ৰােটাক েশষ কিৰ
িদব েনাৱািৰ। তােতাৈক বহু েবিছ সম্ভাৱনা ল’ৰােটাৰ
মাজত েতেখেত েদখা পােল। মাকক বুজােল েয ল’ৰােটা
মণ্ডলতৈক বহু েবিছ ডাঙৰ হ’ব পািৰব। েসেয়েহ েতওঁক
আৰু পেঢ়াৱাৰ পৰ্েয়াজন। িবিভন্নজনৰ মুখত ল’ৰােটাৰ
পৰ্শংসা শুিন শুিন মােকও িবশব্াস কিৰেল েয েতওঁৰ
ল’ৰাৰ িবেশষ পৰ্িতভা আেছ। েসেয়েহ এইবাৰ েতেখেত
অলেপা আপিত্ত নকিৰেল।

েসই সময়ত বজালী অঞ্চলত েকােনা হাইসু্কল
নািছল। েগােটই বৰেপটা মহকুমাৰ (বতর্মান িজলা)
একমাতৰ্ হাইসু্কলখন হ’ল বৰেপটাৰ চৰকাৰী উচ্চ
ইংৰাজী সু্কল। গিতেক হাইসু্কলত পিঢ়বৈল হ’েল
বৰেপটাৰ ছাতৰ্াবাসত থািক পিঢ়ব লািগব। েসই সময়ত
হাইসু্কলৰ ছাতৰ্াবাস আিছল। ছাতৰ্াবাসত থািক পিঢ়বৰ
কাৰেণ অথর্ৰ পৰ্েয়াজন। েসই অথর্ৰ েযাগাৰ েকেনৈক
কৰা যায়? িচন্তা হ’ল সন্তৰাম েচৗধুৰীৰ। হঠােত
এিদন িবজনী অঞ্চলৰ েকােনা এখন পৰ্াথিমক িবদয্ালয়ৰ
িশক্ষক এজন বামাখাটাৈল আিহল। েতেখতৰ নাম চন্দৰ্
পিণ্ডত। পিণ্ডতৰ লগত েচৗধুৰী ডাঙৰীয়াৰ সাক্ষাৎ হ’ল।
কথা-পৰ্সংগেত েচৗধুৰীেয় েতেখতসকলৰ গাঁৱৰ িবেশষ
পৰ্িতভাসম্পন্ন ল’ৰাজনৰ কথা ক’েল।

েসই সময়ত িবজনী েমৗজাৰ েমৗজাদাৰ আিছল
পুষ্পৰাম েচৗধুৰী। পিণ্ডেত ক’েল েয েতেখতৰ আিথর্ক
অৱস্থা নদন-বদন – মানুহজন বৰ উদাৰ আৰু পৰ্কৃত
িশক্ষােপৰ্মী। পঢ়া-শুনাত ভাল ল’ৰাক েতেখেত বৰ ভাল
পায় আৰু পৰ্েয়াজন অনুসিৰ সহােয়া কেৰ। পিণ্ডতৰ
লগত আেলাচনা কিৰ েচৗধুৰীেয় ল’ৰােটা েমৗজাদাৰৰ
ওচৰৈল িনয়াৰ িঠক কিৰেল। পিণ্ডত িনজৰ ঘৰৈল
েযাৱাৰ সময়ত েচৗধুৰীও ল’ৰােটা লগত ৈল িবজনী
অিভমুেখ ৰাওনা হ’ল।

েচৗধুৰী ডাঙৰীয়াই েমৗজাদাৰৰ আগত ল’ৰােটাৰ
িবষেয় সকেলা িবৱিৰ ক’েল – েকেনৈক সু্কলত নাম ভিতর্
কৰা হ’ল, ঘৰৰ আিথর্ক অৱস্থা আৰু দুেয়াটা িশক্ষান্ত
পৰীক্ষাৰ ফলাফল। েমৗজাদাৰ ডাঙৰীয়াই ল’ৰােটাৰ
লগেতা কথা পািতেল। েতেখেত সকেলা কথা জনাৰ
পাছত কথা িদেল েয মািহিল এটকা িদ েতেখেত সহায়
কিৰব। লগেত ইয়ােকা ক’েল েয, েতেখত বৰেপটাৈল
ৈগ তাৰ উিকল, মহৰীৰ ঘৰত ঘৰুৱা িশক্ষকতা কিৰ
যােত িনজৰ খৰচৰ এটা অংশ িনেজ উপাজর্ন কিৰব
পােৰ তােৰা বয্ৱস্থা কিৰ িদব।

েমৗজাদাৰৰ পৰা উৎসাহজনক আশব্াস পাই এিদন
েচৗধুৰী আৰু দত্তেচৗধুৰী ডাঙৰীয়াই ল’ৰােটা লগত ৈল
নােৱেৰ ৈগ বৰেপটাত উপিস্থত হ’ল। বৰেপটা উচ্চ
ইংৰাজী সু্কলৰ পৰ্ধান িশক্ষক কািলেমাহন েসনগুপ্তক
সাক্ষাৎ কিৰ সকেলা কথা িবৱিৰ ক’েল। পৰ্ধান িশক্ষেক
তীক্ষ্ণ েমধাৰ ল’ৰােটা পাই ভাল পােল আৰু কথা িদেল
যিদেহ ছয় মাহৰ পাছত ইংৰাজী িবষয়ত পাৰদিশর্তা
েদখুৱাব পােৰ, েতেনহ’েল ডবল পৰ্েমাছন িদ ওপৰৰ
েশৰ্ণীত নাম িলখাই িদব। এইিখিনেত উেল্লখ কিৰব
পািৰ েয েসই সময়ত এম. িভ. সু্কলত ইংৰাজী ভাষােটা
পেঢ়াৱা নৈহিছল। গিতেক এম. িভ. পাছ কৰা ল’ৰাই
Class IV তেহ নামভিতর্ কিৰব পািৰিছল। িয িক নহওক
কােমশব্ৰ দােস এইবাৰৰ ডবল পৰ্েমাছনৰ সুিবধা গৰ্হণ
কিৰেল।

হাইসু্কলত পিঢ় থােকাঁেত েতওঁৰ মাতৃ িবেয়াগ হয়।
দুখুনী ৰিতিপৰ্য়াৰ জীৱন দুখেতই পাৰ ৈহ গ’ল –
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পুেতকৰ কৃতকাযর্তা িনজ চকুেৰ েদিখবৈল নাপােল।
মাতৃ-িবেয়াগৰ দুেযর্ােগও কােমশব্ৰ দাসক অকেণা
িবচিলত কিৰব েনাৱািৰেল। েতওঁ সকেলা বাধা েনওিচ
কেঠাৰ পিৰশৰ্ম কিৰ িনজ কতর্বয্ত আগবািঢ় গ’ল।
হাইসু্কলত পিঢ় থােকাঁেত েতেখেত েতেখতৰ বহুমুখী
পৰ্িতভাৰ পিৰচয় িদেয়। সু্কল-আেলাচনীৰ েতেখত
বাণীকান্ত কাকিতৰ ৈসেত যুটীয়া সম্পাদক আিছল।
ইেয় েতেখতৰ সািহতয্ত থকা পৰ্িতভাৰ পিৰচয় িদেয়।
েতেখত েখলা-ধূলােতা আগৰণুৱা আিছল। নৱম েশৰ্ণীত
পিঢ় থােকাঁেত েতেখেত সু্কল টুনর্ােমণ্ট েখিলিছল আৰু
বৰেপটা চৰকাৰী হাইসু্কলৰ ফুটবল দলেটাৰ েতেখত
আিছল অিধনায়ক। পাছৈল িবেশষৈক কেলজত পঢ়া
সময়ত েতেখেত েখলা-ধুলা এেকবােৰ বাদ িদ পঢ়াতেহ
মন িদিছল।

সকেলা বাধা-িবিঘিন েনওিচ কেঠাৰ পৰ্িৰশৰ্ম কিৰ
েতেখেত সু্কলীয়া িশক্ষা েশষ কিৰেল। যথা সময়ত ১৯১১
চনত সু্কল িশক্ষান্ত পৰীক্ষাত বিহল। েসইবছৰৰ পৰাই
কিলকতা িবশব্িবদয্ালেয় আগৰ এেণ্টৰ্ন্স পৰীক্ষা সলিন
কিৰ পৰ্থমবাৰৰ বােব পৰ্েৱিশকা পৰীক্ষা পৰ্ৱত্তর্ন কেৰ।
েতিতয়া পৰীক্ষাৰ েকন্দৰ্ আিছল একমাতৰ্ গুৱাহাটীত।
েতওঁেলাক পৰীক্ষাত বিহবৰ কাৰেণ বৰেপটাৰ পৰা
েখাজ কািঢ় আিহিছল। শুনামেত আেহাঁেত বাটত
েতেখতৰ জব্ৰ উিঠিছল আৰু েদৗলাশাল নামৰ গাঁও
এখনত েতেখেত এঘৰ মানুহৰ ঘৰত িবশৰ্াম ল’ব
লগা ৈহিছল। িয নহওক, সময়মেত েতেখত গুৱাহাটী
পাইিছল। ১৯১১ চনৰ পৰ্েৱিশকা পৰীক্ষাত অসম
উপতয্কাৰ িভতৰত িদব্তীয় স্থান অিধকাৰ কিৰবৈল
েতেখত সক্ষম হয়। এইিখিনেত উেল্লখ কিৰব পািৰ
েয েসইবছৰত অসম উপতয্কাত পৰ্থম স্থান অিধকাৰ
কিৰিছল বাণীকান্ত কাকিতেদেৱ।

পৰ্েৱিশকা পৰীক্ষা পাছ কৰাৰ পাছত েতেখতৰ
অসুিবধা বহুত পিৰমােণ কিম আিহল। েমৗজাদাৰৰ
আিথর্ক সাহাযয্ অবয্াহত থকাৰ উপিৰ পিৰমােণা বঢ়াই
িদেল। তদুপিৰ বৰেপটাৰ দুই-এজন িবিশষ্ট বয্িক্তেয়
েতেখতক মােজ সমেয় সহায় আগবঢ়াব বুিল কথা
িদেল। বনু্ধ-বান্ধৱ, শুভাকাংক্ষীৰ পৰা আিথর্ক সাহাযয্ৰ

আশব্াস পাই মনৰ অদময্ উৎসাহত ১৯১১ চনত
গুৱাহাটীৰ কটন মহািবদয্ালয়ৰ পৰ্থম বািষর্ক কলা
শাখাত নাম ভিতর্ কিৰেল। পৰ্ায় এমাহমান েযাৱাৰ
পাছত েতেখেত অনুভৱ কিৰেল েয েতেখেত কলাতৈক
িবজ্ঞানেহ েবিছ ভাল পায়, িবেশষৈক অংক। েসেয়েহ
েসই সময়ৰ অধয্ক্ষৰ অনুমিত সােপেক্ষ েতেখেত
িবজ্ঞান শাখাত েযাগ িদেল। েসই সময়ত অধয্ক্ষৰ
অনুমিত ৈল কলা শাখাৰ পৰা িবজ্ঞান শাখাৈল যাব
পৰা িনয়ম পৰ্চিলত আিছল। ১৯১৩ চনত েতেখেত
আই.এছ.িচ. পৰীক্ষাত পৰ্িতেযািগতামূলক বৃিত্তসহ
উত্তীণর্ হয়। আই.এছ.িচ. পৰীক্ষাৰ িবশদ িবৱৰণ সংগৰ্হ
কিৰব পৰা নগ’ল।

আই.এছ.িচ. পাছ কৰাৰ পাছত েতেখত ঢাকাৰ
চৰকাৰী কেলজত ভিত্তর্ হয়। কটন মহািবদয্ালয় এিৰ
ঢাকাৈল িকয় গ’ল? বহুতৰ মনত এইেটা এটা ডাঙৰ
পৰ্শ্ন। অনুসন্ধান কিৰ জািনব পৰা গ’ল েয েসই সময়ত
কটন মহািবদয্ালয়ত অংক িবষয়ত অনাচর্ নািছল আৰু
অংকত অনাচর্ ল’বৈল েতেখতৰ একান্ত েহপাঁহ। েসেয়েহ
েতেখেত একমাতৰ্ অংকত অনাচর্ পিঢ়বৰ বােবই সুদূৰ
ঢাকাৈল ৈগিছল। এইিখিনেত উেল্লখ কিৰব পািৰ েয
তাৰ দুই বছৰ পাছতেহ কটন মহািবদয্ালয়ত অংক
িবষয়ত অনাচর্ েখালা ৈহিছল। ১৯১৫ চনত গিণত
িবষয়ত অনাচর্ত েতেখেত পৰ্থম েশৰ্ণীৰ পৰ্থম স্থান
অিধকাৰ কিৰ কিলকতা িবশব্িবদয্ালয়ৰ স্নাতক িডগৰ্ী
লাভ কেৰ। িযেকােনা িবষয়ত পৰ্থম েশৰ্ণীৰ পৰ্থম স্থান
অিধকাৰ কৰা েতেখেতই পৰ্থম অসমীয়া ছাতৰ্। ঢাকাত
পঢ়া কাৰেণ বহুেতই ভােব েতেখত ঢাকা িবশব্িবদয্ালয়ৰ
ছাতৰ্। বহুত েলখাত এইেটা ভুলৈক পৰ্কাশও পাইেছ।
েতেখতৰ স্নাতক িডগৰ্ীৰ পৰ্পতৰ্ পৰীক্ষা কিৰ েদখা ৈগেছ
েয েতেখত কিলকতা িবশব্িবদয্ালয়ৰেহ ছাতৰ্, ঢাকাৰ
নহয়।

১৯১৫ চনত িব.এছ.িচ. পৰীক্ষা পাছ কৰাৰ
পাছত কিলকতা িবশব্িবদয্ালয়ত েমৗিলক গিণতত (Pure
Mathematics) এম.এছ.িচ. পিঢ়বৈল লয়। এেক
সময়েত ৰািতপুৱাৰ আইন কেলজেতা ভিতর্ হয়।
েসই সময়ত কিলকতা িবশব্িবদয্ালয়ৰ উপাচাযর্ আিছল
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েবংগল েকশৰী ছাৰ আশুেতাষ মুখাজর্ী। েতেখত িনেজ
অংকৰ িবদগ্ধ পিণ্ডত আিছল। অিত েসানকােল এই
িবেশষ েমধাসম্পন্ন ল’ৰাজন েতেখতৰ চকুত পিৰল
আৰু এজন অিত িপৰ্য় ছাতৰ্ ৈহ পিৰল। ১৯১৭ চনৰ
এম.এছ.িচ. পৰীক্ষাত বিহল। পৰীক্ষাৰ ফলাফল
ওলাল। কােমশব্ৰ দাসৰ নাম ফলাফলৰ তািলকাত পৰ্থম
েশৰ্ণীৰ িদব্তীয় স্থানত পৰ্কাশ পােল। েতেখতৰ িবশব্াস
আিছল েতেখেতই পৰ্থম হ’ব। ফলাফেল েতেখতক
অলপ হতাশ কিৰেল। বনু্ধ-বান্ধৱ, অধয্াপক সকেলােৱ
উপেদশ িদেল পৰীক্ষাৰ বহী পুনৰ িনৰীক্ষণৰ বােব
আেবদন কিৰবৈল। েতেখেত সকেলােৰ উপেদশ কৰ্েম
িবশব্িবদয্ালয়ৰ কতৃপক্ষৰ ওচৰত বহী পুনৰ িনৰীক্ষণৰ
বােব আেবদন জনােল। আেবদন অনুসিৰ পৰীক্ষাৰ বহী
পুনৰ পৰীক্ষা কিৰ েচাৱা হ’ল। সংেশািধত পৰীক্ষাৰ
ফলাফলত েদখা গ’ল েয সঁচাৈকেয় কােমশব্ৰ দাস পৰ্থম
েশৰ্ণীৰ পৰ্থম ৈহেছ।

এম.এছ.িচ. পৰীক্ষাত েতেখেত েসাণৰ পদক লাভ
কিৰেল। েতেখেতই িযেকােনা িবষয়ত পৰ্থম েশৰ্ণীৰ
পৰ্থম স্থান অিধকাৰ কৰা পৰ্থম স্নাতেকাত্তৰ িডগৰ্ীধাৰী
অসমীয়া ছাতৰ্। লগেত েতেখতক নামিন অসমৰ পৰ্থম
এম.এছ.িচ. বুিলও জনা যায়। এেক সময়েত েতেখেত
িব.এল. িডগৰ্ী লাভ কেৰ।

পঢ়াকালত েতেখত ‘Calcutta Mathematical
Society’ৰ সদসয্ আিছল। এম.এছ.িচ. পৰীক্ষাৰ
ফলাফল মনঃপুত েহাৱাত ছাৰ আশুেতাষ মুখাজর্ীেয়
অসম চৰকাৰৈল েতেখতক গেৱষণা কিৰবৰ কাৰেণ
জলপািন িদবৈল িলিখিছল। অসম চৰকােৰ মুখাজর্ীেদৱৰ
অনুেমাদন কৰ্েম েতেখতক এবছৰৰ কাৰেণ এটা
জলপািনৰ বয্ৱস্থা কিৰিছল। এই এবছৰৰ িভতৰত
েতেখেত গেৱষণাত িকছু সাফলয্ও লাভ কিৰিছল।
গেৱষণা কিৰিছল C. E. Cullis নামৰ এজন অধয্াপকৰ
তত্তব্াৱধানত। েসই সময়েত েতেখেত ‘Theory of De-
terminant’ (Vol II) নামৰ জােণর্লত এখন গেৱষণা-
পতৰ্ পৰ্কাশ কিৰবৈল সক্ষম ৈহিছল। গেৱষণা-পতৰ্খন
খুব সম্ভৱ বীজগিণতৰ আিছল। বহু েচষ্টা কিৰও পতৰ্খন

উদ্ধাৰ কিৰব পৰা নগ’ল। এবছৰীয়া জলপািন বন্ধ
েহাৱাত েতেখতৰ গেৱষণাৰ কােমা বন্ধ কিৰ িদব লগা
হ’ল আৰু কিলকতাৰ পৰা উভিত আিহল।

কিলকতাৰপৰা উভিত অহাৰ িকছুিদন পাছত
কিলকতা িবশব্িবদয্ালয়ৰ অংক িবভাগত এটা পৰ্বক্তাৰ
পদ খািল হয়। েসই সময়ৰ কিলকতা িবশব্িবদয্ালয়ৰ
উপাচাযর্ ছাৰ আশুেতাষ মুখাজর্ী যেথষ্ট পৰ্ভাৱশালী েলাক
আিছল। েতেখেত িনেজই পৰ্বক্তা, অধয্াপক আিদৰ
বাছিন কিৰিছল আৰু িনেয়ােগা কিৰিছল। েতেখেত
তৎক্ষণাৎ কােমশব্ৰ দাসক মািত পিঠয়ােল, পৰ্বক্তা ৰূেপ
কিলকতা িবশব্িবদয্ালয়ত েযাগ িদবৈল। েসই সময়ত
েযাগােযাগ বয্ৱস্থা েবয়া আিছল। তদুপিৰ িভতৰুৱা গাঁও
বামাখাটাৈল িচিঠখন যাওঁেত যেথষ্ট পলম ৈহিছল। পৰ্ায়
িতিনমাহ মান অেপক্ষা কৰাৰ পাছত দাস ডাঙৰীয়াৰ
পৰা েকােনা সঁহািৰ নাপাই মুখাজর্ী ডাঙৰীয়াই পৰ্থম
েশৰ্ণীৰ িদব্তীয় স্থান অিধকাৰ কৰা েমািহত েঘাষক
িনযুিক্ত িদেয়। পৰ্ায় ছয়মাহমান িপছত িচিঠখন পাই
দাস ডাঙৰীয়া কিলকতা ওলাল আৰু মুখাজর্ী ডাঙৰীয়াক
েদখা কিৰেল । পৰ্থেম েতেখতক ধমক িদেল, িকন্তু
সকেলা কথা শুনাৰ পাছত েতেখতৰ পৰ্িত মুখাজর্ী
ডাঙৰীয়াৰ অনুকম্পা হ’ল। েতওঁক Imperial Bank
ত (বতর্মান ভাৰতীয় েষ্টট েবংক) এটা চাকিৰ েযাগাৰ
কিৰ িদেল। েতেখেত কিলকতা িবশব্িবদয্ালয়ৰ পৰ্বক্তা
পদত েযাগ িদব পৰা হ’েল িকজািন পাছৈল অংকৰ
এজন িবখয্াত পিণ্ডত হ’ব পািৰেলেহঁেতন, িকয়েনা
তাৰ ইংিগত ইিতমেধয্ আৰম্ভ কৰা গেবষণাৰ কামত
ওলাইিছল। মহীশূৰৰ মহাৰজাই মহীশূৰ কেলজৈল
অংকৰ অধয্াপকৰ পদ িদ মািতিছল। েৰংগুন কেলজৰ
পৰাও অধয্াপক পদৰ আমন্তৰ্ণ পাইিছল। িকন্তু ঘৰুৱা
অসুিবধাৰ কাৰেণ দুেয়াটা পেদই েতেখেত গৰ্হণ কিৰব
েনাৱািৰেল।

খুব সম্ভৱ েনােবল বঁটা িবজয়ী িচ িভ ৰমণৰ
গেৱষণাৰ বহুেতা গািণিতক গণনাত েতেখেত সহায়
কিৰ িদিছল। ৰমণ ডাঙৰীয়াৰ িথিছছৰ পাতিনত েহেনা
কােমশব্ৰ দাসৰ নাম উেল্লখ আেছ। ১৯৫১ চনত
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ৰমণ ডাঙৰীয়া কটন মহািবদয্ালয়ৰ েসাণালী জয়ন্তীত
মুখয্ অিতিথ িহচােপ েযাগদান কিৰবৈল আিহ পৰ্থেম
েহেনা কােমশব্ৰ দাসৰ খবৰেহ সুিধিছল। ইয়াৰ পৰাই
ৰমণৰ লগত কােমশব্ৰ দাসৰ সম্পকর্ থকা বুজা যায়।
েসইসময়ত দাস ডাঙৰীয়া অসম েলাক েসৱা আেয়াগৰ
অধয্ক্ষ আিছল। এইিখিনেত উেল্লখ কিৰব পািৰ েয
১৯৪৫ চনত েতেখেত অসম েলাকেসৱা আেয়াগৰ
অধয্ক্ষ ৰূেপ কাযর্িনবর্াহ আৰম্ভ কেৰ। েতেখেতই অসম
েলাকেসৱা আেয়াগৰ পৰ্থম অসমীয়া অধয্ক্ষ। ৰমণ
ডাঙৰীয়াই আিহেয়ই েতেখতৰ খবৰ কৰাৰ কাৰেণ
কেলজ কতৃর্পক্ষই দাস ডাঙৰীয়াৰ গুৰুতব্ উপলি কিৰ
েতেখতক েসাণালী জয়ন্তীৰ মুকিল অিধেবশনত ভাষণ
িদবৈল িনমন্তৰ্ণ কেৰ।

দাসেদেৱ গিণতক ৈদনিন্দন জীৱনৰ িকছুমান কামত
পৰ্েয়াগ কিৰিছল। এটা বহুল পৰ্চািৰত ঘটনা হ’ল েয
েতেখেত েঘাঁৰা েদৗৰৰ েঘাঁৰাৰ ৰং, গঠন আৰু ওজনৰ
ওপৰত গািণিতক গণনা কিৰ েকানেটা েঘাঁৰা জয়ী হ’ব
তাৰ সম্ভািৱতা উিলয়াব পািৰিছল। এই েক্ষতৰ্ত েতেখতৰ
সফলতা পৰ্ায় ৮০ শতাংশ আিছল বুিল জনা যায়।

এবাৰ অসমৰ গবণর্ৰ ছাৰ Andrew চাহাব চৰকাৰী
ভৰ্মণত বৰেপটাৈল ৈগিছল। েতিতয়া বৰেপটাৰ মাধৱ
েচৗধুৰী মহািবদয্ালয় এেকবােৰ চালুকীয়া অৱস্থাত
আেছ। কেলজৰ অধয্ক্ষ কােমশব্ৰ দাস আৰু উপাধয্ক্ষ
শৰ্ীযুত িচদানন্দ দাস ডাঙৰীয়াই গৱণর্ৰক কেলজৈল
েযাৱাৰ কাৰেণ অনুেৰাধ কিৰেল। েতেখত সন্মত হ’ল।
অধয্ক্ষৰ েকাঠাত বিহ অধয্ক্ষক সুিধেল েতেখত িক
িবষয়ৰ স্নাতক। অংকৰ বুিল েকাৱাত এিখলা কাগজত
এটা অংক িলিখ চাহােব অধয্ক্ষক অংকেটা কিৰবৈল
িদেল। খুব সম্ভৱ চাহােবা অংকেৰ ছাতৰ্ আিছল। অংকৰ
লগত বহুত িদন সম্পকর্ নথকা কাৰেণ দাস ডাঙৰীয়া
অকণমান সময় থমিক ৰ’ল আৰু তাৰ পাছত অংকেটা
কিৰ িদেল। অংকেটা শুদ্ধ েহাৱা কাৰেণ গৱণর্ৰ সন্তুষ্ট
হ’ল আৰু লেগ লেগ কেলজক গৱণর্ৰৰ আছুতীয়া
ফাণ্ডৰপৰা ৪০০ টকাৰ এককালীন দান এটা িদেল।
চাহাব িকৰ্েকট েপৰ্মীও আিছল। কেলজৰ অধয্ক্ষৰ
পািণ্ডতয্ত সন্তুষ্ট ৈহ কেলজত যােত িকৰ্েকট েখলা হয়

তাৰ কাৰেণও আিথর্ক সাহাযয্ আগবঢ়াম বুিল ৈক গ’ল।

িবিশষ্ট মুিক্তেযাদ্ধা, একালৰ মন্তৰ্ী েদেৱশব্ৰ শম্মর্াই
এবাৰ সাক্ষাৎকাৰত েতেখতৰ সহেযাগী বহুতৰ কথাই
ৈকিছল। তাৰ মাজেত কােমশব্ৰ দাসৰ কথা এইদেৰ
ৈকিছল – এবাৰ েহেনা দুেয়া েজলত এেকলেগ আিছল।
এিদন ৰািত েতেখেত েদিখেল েয দাস ডাঙৰীয়া েশাৱা
নাই, কাগজ-কলম ৈল িকবা কিৰ আেছ। েসাধাত েহেনা
ক’েল– “েটাপিন অহা নাই, গিতেক িবছনাত এেনেয়
পিৰ নাথািক িকবািকিব কিৰ আেছা।” শম্মর্া ডাঙৰীয়াই
ওচৰৈল ৈগ েদিখেল েয েতেখেত কাগজ-কলম ৈল অংক
কিৰ আেছ। ৰগৰ কিৰ শম্মর্া ডাঙৰীয়াই েহেনা ক’েল,
েজলত থািকও অংক পাহিৰব পৰা নাই? েতেখেত
উত্তৰ িদিছল: অংক েয েমাৰ েতজৰ লগত িমহিল ৈহ
আেছ। ইয়াৰ পৰাই বুজা যায় েতেখেত অংক িকমান
ভাল পাইিছল।

অখয্াত গাঁও বামাখাটাৰ এিট গৰখীয়া ল’ৰা
এিদন িবখয্াত ৈহ উিঠিছল। অলংকৃত কিৰিছল
অসম েলাকেসৱা আেয়াগৰ অধয্ক্ষৰ পদ, পৰ্িতষ্ঠা
কিৰিছল অসমৰ দুখন নামী মহািবদয্ালয়– বৰেপটাৰ
মাধৱ েচৗধুৰী মহািবদয্ালয় আৰু পাঠশালাৰ বজালী
মহািবদয্ালয়। সাধুকথাত থােক গৰখীয়া ল’ৰা ৰজা
েহাৱাৰ কথা। এয়া িকন্তু সাধুকথা নহয়, বাস্তৱ সতয্।
অসমৰ পৰ্থম ‘পৰ্থম েশৰ্ণীৰ পৰ্থম স্থান’ অিধকাৰ কৰা
অংকৰ ছাতৰ্জনৰ অদু্ভত জীৱনী।

(েলখকৰ েটাকা: এই পৰ্বন্ধেটা যুগুত কেৰাঁেত
সব্গর্ীয় দাসেদৱৰ েজয্ষ্ঠ পুতৰ্ আৰু কিনষ্ঠা কনয্াই বহু
সহায় কিৰেছ। বহুেতা তথয্ৰ েযাগান ধিৰেছ গুৱাহাটী
িবশব্িবদয্ালয়ৰ পৰ্াক্তন পঞ্জীয়ক শৰ্ীিচদানন্দ দাসেদেৱ।
সহায় েলাৱা ৈহেছ গুৱাহাটী িবশব্িবদয্ালয়ৰ অধয্াপক ড◦

েৰািহনীকুমাৰ মহন্তৰ আৰু েচৗখুিট গাঁৱৰ েকইজনমান
বেয়ােজয্ষ্ঠ েলাকৰ।

৺ কােমশব্ৰ দাস সমব্েন্ধ িযেবাৰ েলখা পৰ্কাশ পাইেছ
তাত তথয্গত িকছুমান ভুল েদখা ৈগেছ। েসেয়েহ এই
পৰ্বন্ধত েগােটইেবাৰ তথয্ মূল পৰ্-পতৰ্ পৰীক্ষা কিৰেহ
িদয়া ৈহেছ।)
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