
পতৰ্:
দয্ েৰষ্ট ইজ্ এলেজবৰ্া এণ্ড িতৰ্েগােনােমিতৰ্

েযাৱা সংখয্াৰ ‘গিণত িবকাশ’ত তাহািনৰ কটন
মহািবদয্ালয়ৰ অধয্াপক ‘ৰজনীকান্ত চকৰ্ৱতর্ী ছাৰ’ৰ এিট
সাক্ষাৎকাৰ পুনৰ পৰ্কাশ ৈহেছ, িযেটা সাক্ষাৎকাৰ ৈলিছল
‘অমলা বাইেদউ’েৱ৷ সাক্ষাৎেটা পিঢ় মনত পিৰিছল আমাৰ
িবভাগত (গুৱাহাটী িবশব্িবদয্ালয়ত) এিদনাখন ‘তাৰক-েচৗধুৰী’
ছাৰেৰ েহাৱা আেলাচনা এটা৷

েসইিদনাখন ‘েচৗধুৰী-ছাৰ’েৰ আেলাচনািট আিছল ‘চকৰ্ৱতর্ী-
ছাৰ’ৰ িশক্ষণ-পদ্ধিত! আমাৰ বণর্না শুিন ‘েচৗধুৰী-ছােৰ’ ৈকিছল
-– খনীন, তুিম িঠেকই ৈকছা, এেকবােৰ েশহত ‘ছােৰ’ তুিম
েকাৱা দেৰই ৈকিছল হয়!

ছােৰ আমাক সাধাৰণেত িশকাইিছল ‘ষ্টয্ািটক্স’ আৰু
‘ডাইনািমক্স’, অথর্াৎ েথাৰেত ‘েমকািনক্স’৷ ছাৰৰ িশক্ষণৰ
‘dialogue’ িখিন আিছল এেনধৰণৰ: (ধৰাহওক অংকেটা
তলৰেটােৱই েযিনবা!)

Ex: One end of a uniform beam of weight W
is hinged to a wall, the other end is supported
by a wire that makes an angle θ = 30◦ with both
wall and the beam. Find the tension in the wire,
horizontal and vertical components of the force
of the hinge on the beam.

ছােৰ ব’ডর্ত অংকেটা িলিখ িদ চকীত বিহল৷ আিম িনজৰ
িনজৰ বহীত িলিখ ৈৰ আেছাঁ৷

ছাৰ: (ইংৰাজীত) Now translate the problem to a
mathematical figure!

আিম িনজৰ িনজৰ বহীত িযেয় িযিখিন বুিজ পাইেছাঁ, েসই

মেত আঁিক গ’েলাঁ৷ (ছােৰ িকছু সময় িদেল!) তাৰিপছত ছাৰ
চকীৰ পৰা উিঠ আিহল৷ পৰ্িতজন ছাতৰ্-ছাতৰ্ীৰ ওচৰৈল গ’ল৷
েকােন িক আঁিকেল চাই গ’ল৷ ছিব শুদ্ধ েহাৱা েকইজনেৰা
চােল আৰু অশুদ্ধ েহাৱা জনেকা যথা িনেদর্শ িদ গ’ল৷ আিজও
মনত আেছ এজেন িচতৰ্েটা ইয়াত সংেযাগ কৰা পৰ্থমেটাৰ
দেৰ আঁিকিছল৷ েতিতয়া ছােৰ ৰগৰ কিৰ ৈকিছল (অসমীয়ােত)–
“তুিম এটা কাম কৰা– অংকেটাত নাই যিদও তলত এটা গজাল
মািৰ িদয়া৷”

েশষত ছােৰ শুদ্ধ িচতৰ্েটা আঁিক িদিছল িদব্তীয়েটাৰ দেৰ!
তাৰ িপছত চকীত বিহ ৈকিছল: (ইংৰাজীত) Write down the
geometrical relations and the statical relations!

েতেনদেৰ অলপ িপছত উিঠ আিহ আমাৰ িলখািখিন চাই
ৈগিছল৷ তাৰ িপছেত ছাৰৰ িবেশষ ৈবিশষ্টয্েটা ফুিট উঠাৰ পাল।
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ছােৰ ইৰাজীেত ৈক উিঠিছল: The rest is Algebra and
trigonometry, So the problem is finished!

ছাৰৰ যুিক্ত আিম মািন ৈলিছেলাঁ– অিত শৰ্দ্ধা সহকােৰ!
ছােৰ আমাক িস্থিত-িবজ্ঞান বা গিত-িবজ্ঞানৰ স’েত জিড়ত
ৈহ থকািখিনেহ চাব৷ বাকীিখিন আমাৰ কাম, অথর্াৎ ‘টান’
বা বলৰ ‘উলমব্’ আৰু ‘অনুভূিমক’ উপাংশ উিলওৱাত িয
িয িতৰ্েকােণািমতীয় বা বীজগিণতীয় কথা বা েকৗশল লািগব
েসইিখিন আিম জািনব লািগব বা পািৰব লািগব৷ ছাৰৰ সব্-
আেৰািপত এই িনেদর্শনা আিম সঁচাৈকেয় সহমেতেৰ মািন
ৈলিছেলাঁ৷ আৰু অংকেটাৰ বাকী েৰাৱািখিন আিম িনেজ
উিলয়াবৈল ৈলিছেলাঁ৷ আিম িনজাববীয়াৈক অংক কিৰবৈল সক্ষম
ৈহিছেলাঁ৷ (‘েপৰটিফিডঙ’ৰ িবপৰীেত) আিম এেনদেৰ অংক
কিৰবৈল িশিকিছেলাঁ৷

আিম পৰ্থম েশৰ্ণীৰ পৰ্থম েহাৱাজন নািছেলাঁ; িপেছ বাকীিখিন
নক’েলও হ’ব কাৰেণ, আিম শৰ্দ্ধাৰ চকৰ্ৱতর্ী ছাৰৰ মনত
েকেনদেৰ ৈৰ ৈগিছেলাঁ তােৰই এটা নিজৰ িদ সামিৰেছাঁ৷

আিম তৃতীয় বাািষর্কত। ছাৰ কটন মহািবদয্ালয়ৰ তৃতীয়
ছাতৰ্াৱাসৰ অধীক্ষক৷ ছাৰৰ ওচৰৈল Central force অৰ
আিম সমাধা কিৰব েনাৱৰা অংক দুটামান ৈল ৈগিছেলাঁ৷ ছােৰ
েমাক বিহবৈল িদ িনেজ কৰাত লািগ ৈগিছল লেগ লেগই৷
ছাৰৰ েকাঠােটাত দুখন েটবুল আিছল৷ আিম ছাৰেৰ ওচৰত
িথয় ৈহ আিছেলাঁ৷ ছােৰ ৈকিছল– তুিম েসইখন েটবুলত েচষ্টা
কিৰ থাকা৷ মই আঁতৰৰ েটবুলখনৈল ৈগ েচষ্টা কিৰ ৈৰিছেলাঁ৷
অলপ িপছত অংকেটা ৈহ উঠাত ছােৰ বাকীেকইটা িপছত
িদব বুিল ৈকিছল৷ আিম গুিছ আিহিছেলাঁ৷ পৰীক্ষা ওচৰ চািপ
আিহিছল৷ েসই কাকতখনৰ পৰীক্ষাৰ আগিদনাখন েহােষ্টলৰ

চকীদাৰজন আিহিছল আমাৰ ৰূমৈল, আৰু ছােৰ িদ পিঠওৱা
অংকৰ সমাধানেকইটা িদিছল৷ আমাৰ মন-পৰ্াণ ছাৰৰ পৰ্িত
শৰ্দ্ধাত ভিৰ পিৰিছল৷

ইয়াৰ িপছৰিখিন আৰু মনভিৰ উঠা৷ এম.এছ.িছ. পাছ
কৰাৰ িপছত আিম পৰ্থমেত পৰ্াগেজয্ািতষ কেলজত িনযুিক্ত
পাইেছাঁ৷ আিম সদায় বাইচাইেকেলেৰ ৈগিছেলাঁ৷ ছাৰৰ ঘৰ
আিছল কেলজৰ ওচৰেতই৷ এিদনাখন (আিম পুৰিণ িদনৰ মানুহ
েয, েসেয়) পথত ছাৰক েদিখ চাইেকলৰ পৰা নািমিছেলাঁ৷ ছােৰ
েমাৰ ফােল চাই ৈকিছল “েতামাৰ নাম খনীন্দৰ্ চন্দৰ্”, (বাকীিখিন
মেয়ই সমূ্পণর্ কিৰ ৈকিছেলাঁ) হয় ছাৰ, েচৗধুৰী৷ ছােৰ ৈক
উিঠিছল, “অ’, অ’, মনত আেছ িদয়া৷ তুিম কটনত থােকাঁেত
েমাৰ ওচৰৈল Central force ৰ েকইটামান ‘পৰ্েব্লম’ ৈল ৈগিছলা
নহয়, েতামাৰ নামেটা মই িলিখ ৈথিছেলাঁ৷ েমাৰ মন-পৰ্াণ পুনৰ
শৰ্দ্ধাত ভিৰ পিৰিছল৷ এেয় আিছল আমাৰ ছাতৰ্-িশক্ষকৰ সম্পকর্৷

অলপ আভাষ িদবৈল খুিজেছাঁ আিজৰ পিৰেবশ তথা িশক্ষকৰ
হািবয়াসৰ কথােটাৰ৷ িশক্ষেকও েয ছাতৰ্ৰ পৰা িশিকবলগীয়া
থািকব পােৰ েসইিখিন আিম খুব কেমইেহ মািন লওঁ৷ আিম
বহুেতই িনেজ বুজা আৰু আনক বুেজাৱাৰ মাজৰ পাথর্কয্িখিন
খুব কেমইেহ েযন বুিজ পাওঁ৷ ফলত ছাতৰ্-িশক্ষকৰ মাজৰ
‘েগপ’েটা েনােহাৱা নহয়৷ েকােনা কেলজৰ অধয্াপকৰ কােৰাবাক
হয়েতাবা েশৰ্ণীৈল মািত মািত ৈল যাবেয়ই েনাৱািৰ, েকােনা
এটা িবেশষ অধয্ায়ৰ িপছত আৰু আগবঢ়াই িনবই েনাৱািৰ,
লািগেল তােমাল েচাবাই সময় পাৰ কিৰেয়ই থাকক৷ পৰীক্ষা
আিহ পায়িহ৷ সংখয্াতত্তব্ৰ পাৰংগতৰ ধাৰণাই ১৯৪৯ চনেটাক
হয়েতাবা উৈনশ শিতকাৈলেকই ৈল যায়!! েকােনা ভাবান্তেৰই
নঘেট ৈক থািকেলও – ভুল েয ৈহেছ!

– ড◦ খনীন চন্দৰ্ েচৗধুৰী

জন ভন নয়েমনৰ ছবছৰ বয়সত, মােক এিদন উেদ্দশয্হীনভােব এফােল মূৰ দািঙ চাই থকা
েদেখােত েতওঁ সুিধিছল, “তুিম িক েকলকুেলচন কিৰ আছা?”
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