এখন িকতাপৰ িবষেয়

মই যাৱাবছৰৰ আগ মাহত এখন ভাল িকতাপ উপহাৰ িহচােব পাইিছেলা। ড. মুকল
ু
কুমাৰ শমাই িলখা িকতাপখনৰ নাম হেছ Dear Teacher। অসমৰ এজন িবিশ িশ ািবদ ড.
শমাই িড গড় িব িবদ ালয়ৰ িশ া িবভাগৰ মুৰ ী িহচােব অৱসৰ হণ কৰাৰ িপছত উদয়পুৰ
(ৰাজ ান)ৰ িবদ াভৱন আ িহমাচল েদশৰ িহমাচল কেলজ অ এডুেক নৰ অধ িহচােব
সৱা আগবঢ়াইিছল। কইবাখেনা মুল ৱান ৰ লখক িহচােবও তেখত অসমত সবজনিবিদত।
স কত তেখত মাৰ িভনীিহ হয় কাৰণ তেখতৰ পিৰবাৰ নুমী শমা (িড গড়ৰ িবেৱকান
ক িবদ ালয়ৰ া ন অধ া) মাৰ মামাৰ ছাৱালী বাইেদউ হয়। তেখতসকল েয়া আমাৰ
মাৰ মৃতু ৰ িপছত আমাক মাত লগাবৈল যাৰহাটৰ ঘৰৈল আেহাঁেত িভ দেৱ মাক িকতাপখন
িদিছেল। মই িবিভ িবষয়ৰ িকতাপ পিঢ় ভাল পাওঁ আ সুিবধা পােলই িকতাপ িকেনা যিদও
িকতাপেবাৰ সময়ত পঢ়া হ নুেঠ। উদাহৰণ েপ ১৯৮২ চনৰ সািহত ৰ নােবল বটা িবেজতা
কলি য়ান লখক গি েয়ল গািছয়া মােকছৰ িকতাপ One Hundred Years of Solitude খন
িকনাৰ ায় কুিৰবছৰমানৰ িপছতেহ পিঢ়ব পািৰেলা। িবি ৰ ফালৰ পৰা এই িকতাপখেন
অিভেলখ সৃি কিৰেছ। পৃিথবীৰ আটাইতৈক বিছৈক িবি হাৱা িকতাপ হেছ বাইেবলখন আ
ি তীয় ান অিধকাৰ কিৰেছ এই িকতাপখেন। পৃিথবীৰ ইমান মানুেহ পঢ়া এই িকতাপখন পিঢ়ব
নাৱাৰাৰ বােব বৰ লাজ পাই আিছেলা। বছৰৰ আগেত মােকছৰ মৃতু ৰ খবৰ পাই লেগ লেগ
পিঢ়েলা। সই িহচােব Dear Teacher খন এবছৰৰ িভতৰেত পিঢ়ব পািৰ িনজেৰ ভাল লািগেছ।
িকতাপখনৰ কােনা সমােলাচনা বা মূল াংকন কৰােটা মাৰ উে শ নহয়। এই
িকতাপখন পিঢ় মাৰ মনত উে ক হাৱা কতেবাৰ িচ াৰ িবষেয়েহ িলিখব খুিজেছা।
িযেকােনা পয ায়ৰ িশ ক আ ভিৱষ েত িশ কতাক জীৱনৰ ত অথবা পশা িহচােব
হণ কিৰবৈল আ হী ব ি ৰ বােব এইখন এখন অত আৱশ কীয় পুি কা বুিল িন য়ৈক ক’ ব
পািৰ। সেয়েহ বাধকেৰা িকতাপখেন িশ ক মহলত যেথ আদৰ লাভ কিৰেছ নহেল কুিৰ
বছৰেত প ম কাশৰ মুখ নেদিখেলেহেতন।
এই িকতাপখন কৱল িশ কৰ বােবই নহয় মানৱ স দ উ য়নত িব াসী যেকােনা
লাকৰ বােবই িবেশষৈক অিভভাৱকৰ বােবও উপেযাগী। আমাৰ ব েতা অিভভাৱেক ল’ ৰাছাৱালীক ল
ু কেলজৈল পঠাব পািৰেলই দািয় ৰ শষ বুিল ভােব। বৗি ক িবকাশৰ বােব য
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িনজৰ ঘৰেত এক অনুকল
ু পিৰেবশৰ সৃি কিৰব পািৰ সই কথা ব েতা িচ া নকেৰ। অিত
সীিমত সময়ৰ বােব পাৱা িশ কৰ পৰা ছা -ছা ীেয় বিছ কথা িশিকব নাৱােৰ। িশ ক মা
পথ- দশক-ছা -ছা ীেয় িশ েক দখুৱাই িদয়া পেথেৰ িনেজই অিভযান আৰ কিৰব লািগব।
িজ াসা বঢ়াই তালােটা িশ কৰ লগেত অিভভাৱকেৰা কতব ।
এজন িশ েক জািনবলগীয়া আ পালন কিৰবলগীয়া ায় সকেলােবাৰ মূল কথাই
িকতাপখনত সাি িব কৰা হেছ। িকতাপখন হেছ ছাি শটা স স অধ ায়ৰ সমি যত এেকা
এেকাটা মূল কথা উদাহৰণৰ সহায়ত অিত সহজভােৱ ব াখ া কৰা হেছ। ানাভাৱত মাৰ
আেলাচনা মা ই এটা অধ ায়েত সীিমত ৰািখম। 'Convergent and Divergent Thinking'
নামৰ অধ ায়েটাত আেলাচনা কৰা হেছ কেনেবাৰ ই ছা -ছা ীৰ িচ াশি , সৃজনীশি
বঢ়াই তুিলব পােৰ। আনহােত কতেবাৰ
ৰ িতি য়া স ূণ িবপৰীত হ’ ব পােৰ কাৰণ
তিতয়া সৃজনীশি , ক না আ িবে ষণৰ েয়াজন নহয়। িযেবাৰ ৰ উ ৰ মা এটাই
তেন ৰ উ ৰৰ বােব কােনা সৃজনীশি বা িবে ষণ শি ৰ েয়াগ কিৰব নালােগ। ছা ছা ীৰ মনত এেন শি গিঢ় তালােটা িশ কৰ কতব । মই সুদীঘ জীৱনৰ অিভ তাৰ পৰা
উপলি কিৰেছা য আমাৰ দশৰ অিধকাংশ লাকৰ িচ াধাৰা হেছ Convergent । িক
পিৰতাপৰ কথা এেয় য অেনক উ িশি ত লােকা ব িত ম নহয়।
মানুহৰ ৃিতশি ৰ িবষেয় এটা সত িতফিলত হেছ ৯ ন ৰৰ অধ ায় 'Of cheques
and Bills' ত। মানুেহ সাধাৰণেত পাবলগীয়া চকৰ কথা মনত ৰােখ িক িদবলগীয়া িবলৰ কথা
পাহিৰ যায়। আন কথাত কবৈল গ’ ল ভাল অিভ তােবাৰ মনত থােক িক বয়া অিভ তােবাৰ
পাহৰা হয়। িশ াৰ
েতা সই কথা সঁচা। এইিখিনেত এটা উদাহৰণ িদও। যাৱাবছৰ িশ ক
িদৱসৰ িদনা মাৰ এটা লখা এই কাকতেত কাশ পাইিছল। তাত মাক ল
ু , কেলজ,
িব িবদ ালয়ত পেঢ়াৱা িবিভ িশ ক, িশ িয় ীৰ কথা িলিখিছেলা। ভালসকলৰ লগেত মই
এজন বয়া িশ কৰ কথাও নাম উে খ নকৰাৈক িলিখিছেলা। লখােটা পঢ়াৰ িপছত যাৰহাটৰ
দৱীচৰণ ব ৱা ছাৱালী হাই ুল আ দৱীচৰণ ব ৱা কেলজত মাৰ লগত পঢ়া ব েত মাৈল
ফান কিৰিছেল। ল
ু ৰ কইগৰাকীমান সহপাঠীেয় মাক সুিধিছেল মই বৰঠাকুৰ চাৰৰ কথা িকয়
িনিলিখেলা বুিল। বৰঠাকুৰ চাৰ আমাৰ সকেলােৰ অত ি য় িশ ক আিছল। তেখেত ৫০
বছৰৰ আগেত বুজাই িদয়া িব ান আ ভূেগালৰ কথােবাৰ এিতয়াও মনত আেছ। তেন এজন
িশ কৰ কথা িকয় থািক গ’ ল সইেটা এটা দীঘল কািহনী। অহাবাৰ িশ ক িদৱসৰ িদনা
তেখতৰ কথা িলিখম বুিল ভািব আিছেলা। িক এটা কথাত আচিৰত হাৱাৰ লগেত ভােলা
লািগল য বয়া িশ কজন কান আিছল সইকথা মাক কােনও সাধা নািছল। মই িনেজই ই
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একক সুিধ গম পােলা য তেখতৰ নামেটা পয কােৰা মনত নাই। ইয়াৰ পৰা এটা কথাই
মািণত হেছ য ছা -ছা ীেয় যাৰ পৰা ভাল িকবা এটা িশেক তওঁৰ কথােহ মনত ৰােখ।
লখেক ২১ ন ৰ অধ ায়ত lateral thinking আ তাৰ উপকািৰতাৰ িবষেয় িলিখেছ।
এই ধাৰণােটা Edward de Bono এ তেখতৰ িকতাপ Lateral Thinking ত আেলাচনা
কিৰেছ। মানুহৰ িচ ন ি য়া ই ধৰণৰ হ’ ব পােৰ – Vertical thinking and lateral
thinking । থমিবেধ মানুহৰ িচ াশি সীমাব কিৰ ৰােখ আ ি তীয়িবেধ সৃজনীশীল কিৰ
তােল। এই ই ধৰণৰ িচ াৰ িবষেয় লখেক উপযু উদাহৰেণেৰ সেত ব াখ া কিৰেছ।
এজন িশ েক মানৱ স দ উ য়নৰ বােব জািনবলগীয়া সকেলা কথাই এই
িকতাপখনত পাৱা যায়। িবিভ পি ত আ
ানীেলাকৰ উ ৃিতেবােৰ সানত সুৱগা চৰাইেছ।
মাৰ বােধেৰ আ
টামান কথা এই িকতাপখনৰ অ ভু কিৰব পািৰ। নানান
কাৰণত কিতয়াবা ছা -ছা ীৰ মনত ভুল ধাৰণা হ’ ব পােৰ। এবাৰ িকবা কাৰণত ভুল ধাৰণা
হ’ ল তাক
কৰােটা বৰ ক কৰ। পি তসকেল কয় য এই ি য়ােটা, যাক ইংৰাজীত
unlearning বুিল কাৱা হয়, নতুনৈক িকবা এটা িশকাৰ ি য়াতৈক অিধক জিটল আ
ক কৰ। ভুল তথ ৃিতপটৰ পৰা স ূণ ম’ িচ পলাবৈল ব ত সময় লােগ। মাৰ িনজেৰ টা
উদাহৰণ িদও। মাৰ মনত এটা ধাৰণা আিছল য আেমিৰকাৰ মানৱতাবাদী ৰা পিত িলংকন
ডম’ িটক পািটৰ সদস আিছল। িক িভি ত সই ধাৰণা হিছল সইকথা মাৰ স ূণ অ াত।
হয়েতা এেন হ’ ব পােৰ য আিম ডম’ টিবলাকক উদাৰপ ী বুিল জােনা আ িলংকন
উদাৰপ ী আিছল বােবই সই ধাৰণাৰ সৃি হিছল। সই ভুল ভগাৰ আিজ ব ত বছৰ হ’ ল যিদও
িলংকনৰ কথা পিঢ়েল, িনেল বা মনৈল আিহেল ডম’ ট বুিলেয়ই ভাৱ হয়। লেগ লেগ মই
সেচতনভােৱ িনজেক কবলগীয়া হয় য তওঁ আচলেত িৰপাি কানেহ আিছল। (অৱেশ িপছত
পািট সলিন হিছল)
এিতয়া আেহাঁ ি তীয়া উদাহৰণৈল। পু নদীৰ উৎপি , গিত ভালদেৰই জােনা যিদও
ৱাহাটীত পু খন দখাৰ লেগ লেগ এেন লােগ যন পূবফালৈল ব গেছ। এই কথােটা
ৰাবৈলেকা মাৰ ব ত বছৰ লািগল।
এইিখিনেত এটা কথা উে খ কিৰেল হয়েতা অ াসংিগক নহ’ ব। মাৰ ডাঙৰ ভাই
িবভূিতৰ াথিমক ুলত পিঢ় থােকােত এজন গৃহিশ ক আিছল। মই তিতয়া স ম বা অ ম
ণীত পিঢ় আিছেলা। চাহ িদবৈল গ মেয়া কিতয়াবা অলপ সময় বেহা। এিদন মই বিহ থকা
অৱ ােত তেখতক খাবৈল িদয়া এৰ’ ট িব ুটৰ ফােল চাই িবভূিতেয় সুিধিছেল, “ চাৰ এৰ’ ট
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মােন িক ?” তিতয়া তেখেত কিছল, “ তহঁতৰ ঘৰৰ িপছফােল য আেছ এৰা গছেবাৰ তাৰ
িশপােৰ কৰা। ট মােন িশপা।” তেখেত সইকথা ধমািলৈক কাৱা নািছল। মাৰ অৱেশ
িব াস হাৱা নািছল বােব লেগ লেগই িভতৰৈল গ অিভধানত চাই গম পােলা য এৰাৰ ইংৰাজী
শ হ’ ল Castor । মাইচুৰত মানুেহ িকছুমান কামত এৰাৰ তল ব ৱহাৰ কেৰ। এৰাৰ তল বা
এৰাগছ দিখেলই িবভূিতৰ গৃহিশ কৰ কথা মনত পেৰ। ব েতা িশ েক ‘ নাজােনা বুিল’ ক’ বৈল
সংেকাচ কেৰ িক ছা -ছা ীক ভুল তথ িদবৈল সংেকাচ নকেৰ। লখেক যিদ এটা অধ ায়ত
এই কথাৰ ওপৰত আেলাকপাত কেৰ তেনহ’ ল ভাল হ’ ব বুিল মাৰ ধাৰণা।
ভাষািব ানী িহচােব মই পাঠদান কৰা িবষয়েবাৰৰ িভতৰত communication আ
communication disorder ও পেৰ। এজন ব ি েয় ব ত কথাই ক’ ব পােৰ িক তওঁ াতাৰ
লগত সংেযাগ াপন (communicate) কিৰবৈল ব থ হ’ বও পােৰ। কিতয়াবা কােনাবাই কথা
নােকাৱাৈকেয়া সংেযাগ াপন কিৰব পােৰ। ত পিৰ সংেযাগ াপনৰ বােব ভাষাৰ বািহেৰও
িবিভ উপায় আেছ। মানুেহ সংেযাগ াপনৰ বােব কথা কয় িঠেকই িক কথা কাৱা আ
সংেযাগ াপন কৰা এেক নহয়। কােনা কােনা ব ি েয় অনগল কথা ক থািকব পােৰ। িক
ব াই না কৃতেত িক কবৈল িবচািৰেছ সই কথা বুিজবৈল াতা ব থ হয়। এই কথা ব ত
িশ কৰ
েতা খােট। আিজ একিবংশ শতা ীত communication অথাৎ সংেযাগ াপনৰ
ওপৰত যেথ
আেৰাপ কৰা হেছ। এজন িশ ক সাথক হ’ বৈল হ’ ল ভােলমান ণৰ
অিধকাৰী হ’ ব লািগব। communicative competence অথাৎ সংেযাগ াপনৰ পাৰদিশতা এক
অন তম ণ। এইিখিনেত এটা কথা মন কিৰবলগীয়া য ভািষক পাৰদিশতা (linguistic
competence) আ সংেযাগ াপনৰ পাৰদিশতা (communicative competence) এেক
নহয়। এেতেক ভািষক পাৰদিশতা থকা ব ি ৰ সংেযাগ াপনৰ পাৰদিশতা নাথািকবও পােৰ।
গিতেক এই িবষেয়ও লখেক িচ া কিৰ চাব পােৰ আ উিচত বুিল িবেবচনা কিৰেল পৰবিত
কাশত আ এটা অধ ায় সাি িব কিৰব পােৰ।
অৱেশষত এটা কথা উে খ নকিৰেল অস ণূ হ’ ব। লখেক ভােলিখিন
পূণ কথা
অিত সংি ভােব অথচ অিত
ৈক িলিখবৈল স ম হেছ। অথাৎ ভু কাত হাতী ভৰাবৈল
চ া কিৰ সফল হেছ।
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