কৃতী িশ কৰ ভাৱ – এক ৰাম ন
এেকা এেকাজন কৃতী িশ েক ছা -ছা ীক আজীৱন ভািৱত কিৰব পােৰ। মেয়া ব েতা
িশ ক আ িশ িয় ীৰ াৰা ভািবত আ অনু ািণত হেছা। মই জীৱনত লগ পাৱা সকেলা
িশ ক য অত
ভাৱশালী তেন নহয়। িক মই সকেলােৰ পৰা িকবা নহয় িকবা এটা
িশিকবৈল চ া কিৰেছা। কােৰাবাৰ পৰা িবষয় স েক, কােৰাবাৰ পৰা জীৱন স েক, কােৰাবাৰ
পৰা নিতক িশ া আ আন কােৰাবাৰ পৰা পাঠদানৰ শলী আিদৰ ান লাভ কিৰেছা।
মই যাৰহাটৰ দবীচৰণ ব ৱা ছাৱালী হাই ুলত পিঢ়িছেলা। তাত আিম পিঢ় থকা
সময়ত িশ ক মা িতিনজনেহ আিছল – বাকী সকেলা িশ িয় ী আিছল। সকেলােৱ িন ােৰ
পাঠদান কিৰিছল যিদও কইগৰাকীমানৰ ভাৱ জীৱনজুিৰ অনুভৱ কিৰ আিহেছা। সইসকলৰ
এক ন ৰৰ ানত আেছ য়াত হেৰণ ভৰালী চাৰ। আিম স মমান ণীত থােকােত তেখত
আমাৰ ুলৰ িশ ক িহচােব জই কিৰিছেল। মই অংকত বৰ দূবল আিছেলা বােব বৰ ভয়
কিৰিছেলা। িক আমাক ভৰালী চােৰ অংক িশকাবৈল লাৱাৰ পৰা এই িবষয়ত যেথ ৰাপ
অনুভৱ কিৰিছেলা। আমাৰ িদনত নৱম মানত ছাৱালীৰ বােব গিণতৰ িবক িহচােব গাহ
িব ান পঢ়াৰ ব ৱ া আিছল। এলেজ া আ জ ািমিত বছ ভাল পাইিছেলা যিদও অংকৰ
বুিনয়াদ িনেচই দূবল হাৱাৰ বােব ভৰালী চােৰ বােৰ বােৰ কাৱা ে ও গিণত ল’ বৈল সাহস
নহ’ ল। ফল েপ মই িব ান িবষয়েটা যেথ ভাল পাইিছেলা যিদও কেলজত িব ান পিঢ়ব
নাৱািৰেলা। সই সময়ত মই এক মেনােৰাগ িবেশষ হাৱাৰ সেপান দিখিছেলা। আ আিজ
জীৱনৰ এই া ত উপিনত হ উপলি কেৰাঁ য psychiatry িবষয়েটা িযদেৰ মাৰ বােব অিত
মেনা াহী িঠক সইদেৰই মেয়া িন য় psychiatrist হাৱাৰ উপেযাগী। সেয় সদােয়ই মাৰ
মনৈল এই ভাৱ আেহ য ভৰালী চাৰ আমাৰ ল
ু ৈল আ এবছৰ আগেত অহা হ’ ল মই িন য়
এক ভাল psychiatrist হ’ লােহেতন। অৱেশ এই কথাও িঠক য আমাৰ দউতােয় ইমান টকা
খৰছ কিৰ ছাৱালীক কিতয়াও ডা ৰী নপঢ়ুৱােলেহেতন।
দউতাকৰ অকালেত মৃতু হাৱাত ভৰালী চােৰ ঘৰ চেলাৱাৰ দািয় লবলগীয়া হাৱাত
িব.এছ.িছ পিঢ় থােকােতই কামত সামাইিছল। চােৰ কামৰ পৰা ছুটী ল িব.এছ.িছ পৰী া িদয়াৰ
কথা এিতয়াও মনত আেছ। িশ ণ নােহাৱাৈক ইমান কম বয়সেত চােৰ গিণত আ িব ানৰ
দেৰ কিঠন িবষয় ইমান িনৰহ িনপািনৈক কেনৈক বুজাব পািৰিছল ভািবেল আচিৰত লােগ।
ভৰালী চাৰৰ কথা কিতয়াবা কািচৎেহ মনত নপৰাৈক থােক। িলিখম বুিল সদায় ভািব থকা
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থােকােত িলখা নহ’ ল। যাৰহাটৈল যাওেত তেখতক দখা কৰাৰ কথা ব তবাৰ ভািবিছেলা
যিদও যাৱা নহ’ ল। তেখতৰ মৃতু ৰ খবৰ পাৱাৰ িদনা মই বৰ দাষী অনুভৱ কিৰিছেলা।
ভানু ব ৱা বাইেদেৱ সু ৰৈক ব াখ া কিৰ িদয়া এষাৰ কথাই মাৰ মনত গভীৰ সাঁচ
ব ৱাইিছল। আমাৰ কােনাবা এটা পাঠত গা ীজীেয় কাৱা 'service to man is service to
god' কথাষাৰ বাইেদেৱ আমাক স ম িক অ ম ণীত থােকােত ইমান সু ৰৈক বুজাই িদিছল
য মই তাৰ স ূণ দয়াংগম কিৰ মাৰ জীৱন দশন িহচােব হণ কিৰিছেলা। এই কথাষাৰ মই
যিদ মা কৰবাত পিঢ়েলােহেতন তেনহ’ ল িন য় এইদেৰ দয়ংগম নহ’ লেহেতন।
আমাৰ ুলৰ সকেলােবাৰ বাইেদউৰ কথা মনত আেছ যিদও ানাভাৱত সকেলােৰ
িবষেয় িলখা স ৱ নহয়। তাৰ মাজেত গৰাকী বাইেদউৰ কথা িলিখবই লািগব। জুেৱল
বাইেদেৱ আমাক ইংৰাজী পঢ়াইিছল আ আন ই একৰ লগেত মােকা বৰ মৰম কিৰিছল।
আিম কেলজত পিঢ় থােকােত জুেৱল বাইেদউৰ িবয়া হিছল। মই আ বা বী ন া তেখতৰ
িবয়া খাবৈল গিছেলা। বাইেদেৱ ব তৰ লগত িচনাকী কিৰ িদ কিছল, “ এই জনী মাৰ বৰ
মৰমৰ ছা ী। মই িবয়াৈল আগৰ ছা ী কৱল এওঁেলাক জনীকেহ মািতেছা।” আিম বৰ গৗৰৱ
বাধ কিৰিছেলা।
আমাক আন এগৰাকী বাইেদেৱ ইংৰাজী পঢ়াইিছল। তেখতৰ ভাল নাম চ ভা দৱী
যিদও সকেলােৱ তেখতক অিময়া বাইেদউ নােমেৰই জািনিছল। তেখত মাৰ িনজেৰা বাইেদউ
( জঠাইৰ ছাৱালী)। সই সময়ত িভনীিহেদউ গীয় ভালানাথ শমা িডি এ ছছেনছ জাজ
হ যাৰহাটত আিছল। অিময়া বাইেদউ ায়ী িশ িয় ী নািছল যিদও ছা ীসকলৰ মনত এক
ায়ী ান দখল কিৰবৈল স ম হিছল। ইংৰাজী ৈক িলখাৰ কৗশল আিম অিময়া বাইেদউৰ
পৰাই িশিকিছেলা। অিময়া বাইেদউ মাৰ আেপান হয় বুিল জােন বােব মাৰ কিলকতাত থকা
ব বী ন ােয় ােয় অিময়া বাইেদউৰ খবৰ লয়। মই যাৱামাহত অসমৈল যাওঁেত ৱাহাটীত
অিময়া বাইেদউক দখা কিৰবৈল গিছেলা। তিতয়াই ন াক ফােনেৰ অিময়া বাইেদউৰ লগত
যাগােযাগ কৰাই িদিছেলা।
অিময়া বাইেদউ এক িব ষী আ আদশ মিহলা। িবয়াৰ িপছত এখন ভৰা সংসাৰৰ
সকেলা দািয় িনজহােত চ ািলও মি ক, আই.এ, িব.এ আিদ পাছ কিৰিছল। অৱেশ
িভনীিহেদেৱ উৎসাহ িদয়াৰ লগেত সমথনৰ হােতা আগবঢ়াইিছল। তেখেত িলখা িকতাপ ‘ সাঁতৰ
িবপৰীেত’ , ‘ িশ ৰ িতপালন’ আ ‘ গন িচড’ (অনুবাদ) যাৱাবাৰ মাক উপহাৰ িদিছল।
তেখেত আ কইবাখেনা িকতাপ িলিখ আেছ।
মই যাৰহাটৰ দৱীচৰণ ব ৱা ছাৱালী কেলজৰ পৰা ইংৰাজীত অনাচ ল িব.এ পাছ
কিৰিছেলা। তাত পিঢ় থকা কালেচাৱাত ায় সকেলা অধ াপক অধ ািপকােৰ মৰম হ লাভ
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কিৰবৈল স ম হিছেলা। ায় সকেলােবােৰই িন ােৰ পাঠদান কিৰিছল। নেগন শইকীয়া চাৰৰ
াছ আিম কিতয়াও খ’ িত নকিৰিছেলা। মই িবেশষভােব ভািৱত হিছেলা গীয় লাল খাউ
চাৰৰ াৰা। তেখতৰ িশ া কৱল ণীক েত সীিমত নািছল। তেখতৰ আচল িশ ালাভ
কিৰিছেলা ণীক ৰ বািহৰতেহ। তেখত এজন ভাৰতীয় কিমউিন পািটৰ নতা আিছল আ
আিম কতেবাৰ ছা ীেয় সাম বাদ, সমাজনীিত, ৰাজনীিত, অথনীিত আিদৰ াথিমক িশ া
তেখতৰ পৰাই লাভ কিৰিছেলা। তেখতৰ ভাৱেত ব েতা কথাত মাৰ দৃি ভংগীত পিৰবতন
ঘিটিছল আ কেলজত পিঢ় থকা কালত সঁচাৈকেয় িব াস কিৰিছেলা য সমাজৈল আমূল
পিৰবতন আিনব পািৰম।
সই দৱীচৰণ ব ৱা কেলজেত এেন এজন অধ াপেকা আিছল িয াছৈল কিতয়াবা
কািচৎেহ আিহিছল। গােটই বছৰেটাত হয়েতা মা ৪/৫ ঘ ােহ পাঠদান কিৰিছল। আিম
বাধকেৰা ি তীয় বািষকত থােকােত স াহত এিদন পুৱা ৯ বজাত তেখতৰ এটা অনাচৰ াছ
আিছল। মাৰ এিতয়াও
মনত আেছ ঠা া কািল পুৱা সুদাই িনকাই এমুিঠ খাই কুঁৱিলেৰ
নেদখা হ থকা আিলবােটেৰ ায় দৗিৰ যাৱািদ গ তেখতৰ াছৰ বােব ৰ থােকা – িক
তেখতৰ দখােদিখ নহয়। কিতয়াবা িকছু পৰা িপছত তেখতক ুটােৰেৰ ক’ ৰবাৈল যাৱা
দেখা – ৰা াৰ ওচৰেত িঠয় হ থকা আমাৰ ফােল িক এবােৰা ঘুিৰও নাচায়। এেনদেৰ
ব তিদন বাট চাৱাৰ িপছত ধয ৰ বা হ ৱাই তেখতৰ ওচৰৈল গ তেখেত অসমীয়া
জািনিছল যিদও ইংৰাজীেত ক’ লা, “ চাৰ, আপুিন াছৈল আিহব নাৱােৰ যিদ অনু হ কিৰ
আমাক আগেতই খবৰ িদেয় যন।” মাৰ কথা কইটাত কােনা িট নািছল যিদও সুৰেটা িন য়
মালােয়ম নািছল। গিতেক চাৰৰ বৰ খং উিঠল আ মাক ব েতা গািল গালাজ কৰাৰ উপিৰও
অধ অভয়পদ ভ াচায ৰ ওচৰত অিভেযাগ কিৰেল। অধ ই মাক মতাই পঠাই িক হ’ ল
সাধাত মই সকেলা কাৱাৰ িপছত সই অধ াপকজনৰ ওচৰত মা িবচািৰবৈল ক’ ল। মই
কিতয়াও মা খুিজবৈল নাযাও। মাৰ এিতয়াও ভািবেল আচিৰত লােগ আিম ইমান ভয় কৰা
সই অধ জনৰ লগত সইিদনা ইমান তক কিৰবৈল ক’ ত সাহস পাইিছেলা। তেখেত মাক
কােনামেত ত য় িনয়াব নাৱািৰেল। তথািপ হঠােত মাৰ মুখৰ পৰা ওলােল, “ আপুিন মাক
অধ িহচােব িয শাি িদব খােজ িদব পােৰ িক মই কিতয়াও তেখতৰ ওচৰৈল গ মা
িনিবচােৰা।” সই কথা িন তেখেত ে ক ৰ মাৰ ফােল চাই িমিচিকয়াই হাঁিহ অিত শা
সুৰত ক’ ল, “ িঠক আেছ তেনহ’ ল সেয় হ’ ব – মই তামাক অধ িহচােব কেছা – তওঁৰ
ওচৰৈল গ মা িবচাৰাৈগ।” তেখতৰ অ-গতানুগিতক আচৰণত আচিৰত হ আ মাৰ িনজৰ
কথােত বা খাই মই সই মুহূতত মাি হ’ লা। িক মই বৰ িচ াত পিৰেলা ; মনেত ভািবেলা
িদনৰ িপছত িদন াছৈল নািহ দাষ কিৰব কােনাবাই আ তাৰ বােব মা খুিজম মই –
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সইেটা হ’ বই নাৱােৰ। সইিদনা ব ত ৰািতৈলেক িচ া কৰাৰ িপছত এটা উপায় িবচািৰ পােলা।
িপছিদনা কেলজৈল যাওঁেত বাটেত পাৱা তেখতৰ ঘৰৰ স ুখত ুটাৰখন দিখ সামাই গ’ লা।
তেখতক দখাৰ লেগ লেগ ক’ লা, “ The principal has asked me to apologize. So I
have come।” িক মাৰ জদেটা ৰািখ ‘ মা কৰক’ বুিল নকেলা। তেখেতও হাঁিহ এটা মািৰ
Ok বুিল পঠাই িদেল।
িক তেখতৰ পৰাও এটা কথা িশিকিছেলা আ িযেটা আিজ পয মািন চিলেছা। মই
িকবা কাৰণত াছৈল যাব নাৱািৰেল আগিতয়াৈক ছা -ছা ীক খবৰ িদও কাৰণ মই কিতয়াও
িনিবচােৰা য মাৰ ছা -ছা ী মাৰ বােব সইদেৰ বা াপৰ িদ থাকক।
তেখতৰ নামেটা উে খ কিৰবৈল মাৰ ই া নাই যিদও তেখত কান হ’ ব পােৰ এটাও
ইি ত িনিদেল ইংৰাজী িবভাগৰ বাকী অধ াপকসকলৰ িত অন ায় কৰা হ’ ব – কাৰণ আন
কােৰাবাক সে হ কৰাৰ থল থািকব। ি পািঠ চাৰ, অধ ভ াচায চােৰ অিত ভাল পঢ়াইিছল।
ফু ৰাজ চাৰ িনঃসে েহ অিত িন াৱান িশ ক আিছল। তেখতসকলৰ কােনও কিতয়াও
এটা ােছা খ’ িত কৰাৰ কথা মনত নাই।
মই ৱাহাটী িব িবদ ালয়ত ইংৰাজীত এম.এ পিঢ়িছেলা। তাত কিব হীেৰন দ েক ধিৰ
কইবাজেনা কৃতী িশ েক পঢ়াইিছেল। মই িবেশষভােব ভািৱত হিছল ড. অমেৰশ দ চাৰৰ
াৰা। তেখতৰ িবষেয় আগেত না নানান কথাৰ িভি ত ক না কিৰিছেলা য তেখত এজন
চাহাবী আদৱ কায়দাৰ মানুহ হ’ ব িক ধুিত পা াবী িপ া স ূণ ভাৰতীয় আদৱ কায়দাৰ
মানুহজন দিখ থমেত বৰ আচিৰত হিছেলা। চােৰ অসমীয়া বৰ সু ৰৈক জনা ে ও আ
সকেলােৰ লগত অসমীয়ােত কথা পািতেলও ছা -ছা ীৰ লগত সদায় ইংৰাজীতেহ কথা
পািতিছল – আমাৰ যােত ইংৰাজী কথা কাৱাৰ অভ াস হয় তাৰ বােবই বাধকেৰা। চােৰ
পাঠ পুিথৰ লগত স ক ৰািখ সমাজ, দশন, কৃিত আ মানৱজীৱন স েক কাৱা কথােবােৰ
ান বৃি কৰাৰ লগেত মাৰ এক িনজ দৃি ভংগী গঠন হাৱাত সহায় কিৰিছল। ইমান বছৰৰ
ান অজন, অিভ তা আিদৰ বলত মাৰ িয িনজ world view গঢ় ল উিঠেছ তাত অমেৰশ
দ চাৰেৰা ব ত ভাৱ আেছ। ১৯৭৩ চনত ৱাহাটী িব িবদ ালয় এৰাৰ িপছত চাৰক কিতয়াও
লগ পাৱা নাই। অহাবাৰ অসমৈল গ’ ল মই যেনেতেন িড গড়ৈল গ তেখতক দখা কিৰম।
এিতয়া আেহাঁ এেন এজন আদশ িশ কৰ কথা িলিখবৈল যাৰ ভাৱ মাৰ জীৱনত ায়
িতিদেন অনুভৱ কেৰাঁ। তেখতৰ নাম হেছ ড. ৰমাকা অি েহা ী। মই িদ ী িব িবদ ালয়ৰ
পৰা ভাষািব ানত এম.এ পাছ কিৰিছেলা। তাত আমাৰ িবভাগৰ ায় েত কজন েফচেৰই
আ জািতক খ ািতস
পি ত। েত েকই বছ ভাল পেঢ়াবাৰ লগেত নানান ধৰেণেৰ আমাৰ
ানৰ ভৰাল চহকী কিৰিছল। তাত থকা কালেছাৱাত মাৰ সকেলােৰ লগত ভাল স ক গিঢ়
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উিঠিছল আ এিতয়াও তেখতসকলৰ লগত সই স ক অটুট আেছ। নানান িশ াগত কামত
তেখতসকল মাইচুৰৈল আিহেল মাৰ খবৰ লয় আ আমাৰ ঘৰত ভাতপানী খাই যায়।
সকেলােৰ পৰা নানান ধৰেণেৰ উপকৃত হ’ লও এটা কথা অথাৎ সফল িশ াদানৰ
মূলম িশিকিছেলা ৰমাকা অি েহা ী চাৰৰ পৰা। ছা -ছা ীক কােনািদন খং ৰাগ নকৰাৈক,
ব ংগ বা তু
ান নকৰাৈক বৰ ব ুৰ দেৰ সম ান কিৰও িকদেৰ াভাজন হ’ ব পািৰ
সইকথা তেখতৰ পৰাই িশিকিছেলা। সইদেৰও য ছা -ছা ীক স ণূ িনয় ণত ৰািখব পািৰ
সইকথা থম অনুভৱ কিৰিছেলা তেখতৰ াছত। চােৰ াছৰ শষত ােয়ই আমাক চাহ
খাবৈল ল গিছল আ তিতয়া আিম নানান ধৰণৰ কথা বতৰা পািত চাৰৰ আ ওচৰ
চািপিছেলা আ আমাৰ মনৰ পৰা ভয় ভাৱ নােহাৱা হিছল। চিমনাৰ আিদৰ কথা ভািবেল মাৰ
আগেত পটেত হাত ভিৰ লুকাইিছল। িক তেখতৰ াছত থম চিমনাৰ পপাৰ পাঠ কেৰাঁেত
মাৰ অলেপা ভয় বা সংেকাচৰ ভাৱ হাৱা নািছল। আচলেত তেখতৰ উৎসাহ বােবই মই এখন
উ ত মানদ ৰ পপাৰ ত কিৰ অলেপা নাভাছ নােহাৱাৈক পাঠ কিৰব পািৰিছেলা। তাৰ িপছৰ
পৰাই মাৰ আ িব াস মাৎ বািঢ়িছল। পাঠদানৰ সময়ত ছা -ছা ীসকল য সি য় অংশ
হণকাৰী – িনি য় িশকা নহয় সই কথাত িব াস কৰা বােব চােৰ সদায় সকেলা
আেলাচনােত আমাক সি য় অংশ হণ কিৰবৈল উৎসািহত কিৰিছল। কিতয়াবা আিম অত
ভুলৈক িকবা এটা ক’ লও চােৰ এেকেকােব সইেটা ভুল বুিল ক কিতয়াও আমাক অ ত
নকিৰিছল। বৰ “ May be you are right", “ May be you are in the right track" বুিল
কথােটা এেন ধৰেণেৰ বুজাই িদেয় য িকছু িপছেত গম পাওঁ আিম কাৱা কথােটা িকয়
নহয়।
আিজকািল National Curriculum Framework ত িশ াদানৰ িযেবাৰ মূলম ৰ কথা
আেলাচনা কৰা হেছ অি েহা ী চােৰ ৮০ৰ দশকৰ আৰ িনেত সইেবাৰ আমাৰ াছত েয়াগ
কিৰিছেল। পাঠদানৰ সম ি য়ােটাত তেখেত ভাল বয়া সকেলা ছা -ছা ীেক সমােন
িদ অ ভু কিৰ লিছল। আমাৰ ধানম ী ীনেৰ মাদীেয় কাৱা এষাৰ কথা ‘ সবকা সাথ,
সবকা িবকাশ’ ৰ তাৎপয আিম তেখতৰ াছত তিতয়াই বুিজ পাইিছেলা।
তেখেত েয়াগ কৰা পাঠদানৰ কৗশল আ নীিত মই সদায় মািন আিহেছা আ তাৰ
বােবই আিজ এক সফল িশ িয় ী িহচােব অিভিহত হেছা। গিতেক মাৰ এই সফলতাৰ আঁৰৰ
মানুহজন হেছ িদ ী িব িবদ ালয়ৰ ভাষািব ান িবভাগৰ া ন েফচৰ আ মুৰ ী ড.
ৰমাকা অি েহা ী। আিজ িশ ক িদৱসৰ িদনা তেখতৈল নতিশেৰ কৃত তাৰ ণাম জনাইেছা।
আিজৰ পিব
সাঁৱিৰেছা।

িদনত মাক গিঢ় তালা সকেলা িশ ক িশ িয় ীৰ কথা
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