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সম্পাদকীয়
েলখক,
বক্তা,
অক্সফ’ডর্
িবশব্িবদয্ালয়ৰ অধয্াপক মাকর্াছ ডু চুতেয় (২৬ আগষ্ট, ১৯৬৫)

িকমান মানু হ ৈৰ ৈগেছ! আনহােত, ইমান উন্নিত আৰু সিকৰ্য়তাৰ
পাছেতা েতওঁেলােকও মুখপাতৰ্ৰ িচন্তা কিৰব লগা ৈহেছ। গিতেক,

ৈকিছল– “মই ভােবাঁ, েমাৰ পৰ্জন্মেটােৱ এেন এটা বাতর্াৰ এক
ৰকমৰ অপ-পৰ্ভাৱত বাস কিৰেছ েয– ‘হয়, যিদ তুিম এজন

আমাৰ পৰ্েয়াজন িকমান!

গিণত-িবজ্ঞানৰ

েগ্লমাৰাছ

গিণতজ্ঞ েহাৱা েতেন্ত তুিম েকৱল মােথাঁ গিণত কিৰ থকাই উিচত।
তুিম ইয়াক জনিপৰ্য় কিৰবৈল বা িবস্তাৰ কিৰবৈল যত্ন কিৰ থকা
অনু িচত।’ গিতেক মই ভােবাঁ, েযিতয়া মই েমাৰ িবদয্ায়তিনক
েগাটেটাক অিতকৰ্মী গিণত জনিপৰ্য়কৰণৰ পৰ্েচষ্টা পৰ্থম আৰম্ভ
কিৰিছেলাঁ েতিতয়া েমাৰ গিণতজ্ঞ-সংগীসকেল িক ক’ব বুিল সেন্দহ
কিৰ মই সংকুিচত ৈহিছেলাঁ। এইেটা এটা পৰ্তয্াহব্ান আিছল আৰু
মই জািনিছেলাঁ ‘পৰ্কৃত গিণতজ্ঞই কিৰবলগীয়া এইেবাৰ এেকা কাম
নহয়’ ধৰণৰ পৰ্ৱল ঋণাত্মক পৰ্িতিকৰ্য়া গিণতজ্ঞ-সংগীসকলৰ পৰা
আিহব।
সম্ভৱতঃ মই এটা সিঠক সময়েতই আৰম্ভ কিৰিছেলাঁ; িকন্তু
পৰ্কৃতেত এইেটা মই পাইিছেলাঁ এেন এটা কাৰণতেহ েয আমাৰ
গিণতজ্ঞ-েগােট ইিতমেধয্ উপলি কিৰিছল েয আমাৰ িবষয়েটা
মুখপাতৰ্ নাথািকেল িনঃেশষ ৈহ যাব। ইয়াৰ গুৰুতব্ক সব্ীকৃিত
পৰ্দান কিৰবৈল আমাক জনগণৰ পৰ্েয়াজন, যােত আিম আমাৰ
অনু জ পৰ্জন্মৰ ছাতৰ্-ছাতৰ্ীক অনু পৰ্ািণত কিৰব পােৰাঁ। েসইবােব
মই বহুেতা ভাল ভাল সঁহািৰ লাভ কিৰিছেলাঁ, আৰু েসয়া বহুলাংেশ
েমাৰ সহেযাগী গিণতজ্ঞ-সংগীবৃ ন্দৰ পৰা পাইিছেলাঁ। েতওঁেলােক
ৈকিছল ‘জানা? তুিম েয এইেটা কিৰ আছা, সঁচাৈক এয়া বহু মহৎ
কাযর্।’”
এই কথািখিন আিম এিতয়া দু ই ধৰেণ চাব পােৰাঁ।
ক) উন্নত েদশেবাৰত িবজ্ঞানৰ পৰ্সাৰ আৰু পৰ্চাৰ বহু
বয্াপক। ৈবজ্ঞািনক কমর্ৰ পৰ্িত আগৰ্হ েযােগাৱা, আদৰ-সন্মানসব্ীকৃিত আগবেঢ়াৱা আিদ পৰ্ৱণতা আমাৰ েদশৰ তুলনাত েসইেবাৰ

খ) মাকর্াছ ডু চুতয় িনেজও এজন অিত উচ্চ পযর্ায়ৰ গিণতজ্ঞ।
ৰেয়ল ছ’চাইিটৰ সদসয্ েতওঁ। Annals of Mathematics
দেৰ গেৱষণা-পিতৰ্কাত েতওঁৰ গেৱষণা-পতৰ্ আেছ। আৰু েতেৱঁই
জনসাধাৰণৰ বােব িলেখ। ফলত েতওঁ িনেজ অেনব্ষণ কৰা গভীৰ,
জিটল, নতুন িবষয়বস্তু জনসাধাৰণৰ মাজৈল ৈল আিনব পােৰ।
েতওঁৰ দেৰ েলখকসকল পৰ্ভাৱশালী েহাৱাৰ ইও এক কাৰণ।
েতওঁেলাকৰ এেন েলখক বহুেতা আেছ। িযেটা কথাই েতওঁেলাকৰ
সমাজেবাৰক নৱ সৃ িষ্টত আগৰণুৱা েহাৱাত সহায় কিৰেছ।
নতুন িশক্ষা-নীিতৰ জিৰয়েত আৰু দহ বছৰৰ পাছত ভাৰতত
ৈশিক্ষক পিৰেৱশত আমূ ল পিৰৱতর্ন অহাৰ সেপান েদখা ৈগেছ।
এই িশক্ষা-নীিতখন ওলাইেছ আঠজন মানু হৰ মানসৰ পৰা। তােৰ
এজন হ’ল কানাডীয়-মািকর্ন গিণতজ্ঞ আৰু িফল্ড্ছ্ েমেডিলষ্ট মঞ্জু ল
ভাগর্ৱ (৮ আগষ্ট, ১৯৭৪)। েতওঁ হ’ল ভাৰতীয় মূ লৰ পৰ্থমজন
িফল্ড্ছ্ েমেডিলষ্ট। এই নীিতখনৰ কামৰ বােব েতওঁ পৰ্ায় এক বছৰ
িপৰ্ন্সটন িবশব্িবদয্ালয়ৰ কামৰ পৰা আঁতিৰ আিছল। আিহবলগীয়া
ভাৰতীয় পৰ্জন্মৰ বােব ভাৰতীয় িশক্ষাৰ সংস্কাৰকৰ ভূ িমকা ৈলেছ
েতওঁ। এই কাম তথা ভাৰতৰ িশক্ষা সম্পকর্ীয় এক আেলাচনাত
েতওঁ ৈকিছল েয– আগবঢ়া েদশসমূ েহ চমকপৰ্দ পিৰমাণৰ গিণত

আৰু িবজ্ঞান কাযর্ সমাপন কিৰব পৰােটা এটা সাংস্কৃিতক পৰ্সংগ।
েসই েদশসমূ হৰ সংস্কৃিতেয় সঁচাৈকেয় গিণত আৰু িবজ্ঞানক
সহেযাগ কেৰ; আৰু েতওঁেলােক অপৰূপ, িবৰল পৰ্িতষ্ঠানেবাৰ
পৰ্িতষ্ঠা কিৰেছ; আৰু তাত েমিডয়া আৰু জনগেণ গিণতজ্ঞ আৰু
িবজ্ঞানীসকলক সন্মানীত কেৰ। তাত েতওঁেলাকৰ নামত িবিভন্ন
পেথা েপাৱা যায়।
িশক্ষা, িবজ্ঞান তথা সমাজৰ উন্নিত েয েসই মেনাবৃ িত্ত সংস্কৃিতৰ

ঠাইত সাংঘািটক েবিছ। েতেন স্থানৰ এজন মানু েহও গিণত-িবজ্ঞান
জনিপৰ্কৰণৰ কাম হাতত ৈল, আেন িক ক’ব বুিল ভািব সংকুিচত

অংশ ৈহ পৰা বােবেহ সম্ভৱ ৈহেছ েসই কথা িফল্ড্ছ্ েমেডিলষ্ট

হ’ব লগা ৈহিছল। গিতেক, ইয়াৰ গুৰুতব্ েহৰুৱাই আমাৰ ইয়াত

েচিডৰ্ক িভলানীেয়ও (৫ অেক্টাবৰ, ১৯৭৩) ৈকিছল।

সম্পাদকীয়
মঞ্জু ল ভাগর্েৱ আৰু ৈকিছল— “েকৱল ৈবজ্ঞািনক যু গান্তকাৰী

এইেটা এটা িবৰাট ডাঙৰ সমসয্া। মই এই পৰামশর্ও িদব

কাম সমাধা কৰােটােৱই গুৰুতব্পূ ণর্ কথা নহয়, জনসাধাৰণৰ মাজত
েতওঁেলােক বুজাৈক েসইেবাৰৰ বয্াখয্া দািঙ ধৰােটাও গুৰুতব্পূ ণর্,

িবচািৰম েয িবজ্ঞান িপএইছিডসকেল েযাগসূ তৰ্ স্থাপনৰ ক’চর্ এটাও
েলাৱা উিচত। যােত েতওঁেলােক সাধাৰণ জনতা বা পৰস্পেৰ

যােত েতওঁেলােক বুিজ পায় েয েসইেবাৰ েকেনৈক েতওঁেলাকৰ

পৰস্পৰৰ লগত েতওঁেলােক কৰা কামেবাৰৰ সম্পকর্ত বয্াখয্া

বােব পৰ্াসংিগক। এই েক্ষতৰ্ত ভাৰতত পযর্াপ্ত পিৰমােণ গুৰুতব্

কিৰব পােৰ।”

আেৰাপ কৰা েহাৱা নাই।

অসমীয়া ভাষােতা গিণত-িবজ্ঞানৰ এেন কমর্ৰ বােব এচাম

িযমানেবাৰ িকতাপৰ কথা ওলাল, এইেবাৰ অকল ইংৰাজীত
আেছ, এইেবাৰ পৰ্কৃতেতই জনসাধাৰণৰ মাজৈল িনয়া দৰকাৰ।
য’ত ছাতৰ্-ছাতৰ্ীেয় মাতৃভাষাত িশেক আৰু আপুিন যিদ যু ৱ-

নতুন েলখকৰ পৰ্েয়াজন ৈহেছ। অসমীয়া ভাষাত িযেবাৰ বস্তু

পৰ্জন্মক পৰ্কৃতেতই গিণত আৰু িবজ্ঞান জগতৈল েযাৱােটা িবচােৰ,

সেম্ভদ েতওঁেলােক অসমীয়া ভাষাত পৰ্চাৰ চলাব লােগ। েসইেবাৰ

েতেন্ত িযেটা ভাষােৰ েতওঁেলােক িচন্তা কেৰ আৰু িযেটা ভাষােৰ

েকেনদেৰ িকয় গৰ্হণেযাগয্ ৈহেছ তাক জনাব লােগ। তাৰ গূ ঢ়াথর্

েতওঁেলােক েশৰ্ষ্ঠতব্েটা িচন্তা কিৰ উিলয়াব পােৰ, েসই ভাষাত িবিভন্ন
িশক্ষা-সঁজুিল, জনিপৰ্য় িবজ্ঞান-গৰ্ন্থ, িভিডঅ’ আিদ যু গুেটাৱােটা

সৰল ভাষােৰ িলিখবৈল েচষ্টা কিৰব লােগ। পৰ্কৃত িবজ্ঞান-সৃ িষ্ট

অিত দৰকাৰ।
ভাৰতত

িবজ্ঞানৰ

িপএইছিড

সকলৰ

েক্ষতৰ্ত

ডাঙৰ

সমসয্ােবাৰৰ মাজৰ এটা সমসয্া হ’ল— েতওঁেলােক িবজ্ঞান িশেক
ইংৰাজীত, আৰু তাৰ পাছত গৃ হ চহৰৈল েতওঁেলাক উভিট যায়
heroৰ িনিচনাৈক আৰু েতওঁেলােক িনজ মাতৃভাষাত েসইসমূ হ
বয্াখয্া কিৰবৈল সক্ষম নহয়।

এিতয়াও নাই, েতওঁেলােক েসইেবাৰত হাত িদব লােগ। িবশব্ত
উন্নত মানৰ আৰু গভীৰ িযেবাৰ কথা চচর্া ৈহ আেছ েসইেবাৰৰ

িক বস্তু েসই কথা এইেবাৰ কমর্ই জনসাধাৰণৰ মাজৈল ৈল যাব।
বতর্মান সময়ত ভুৱা-িবজ্ঞানৰ পৰ্চাৰ আৰু নৰম কেমর্েৰ সু ৰুঙােৰ
পৰ্ভাৱ খটুওৱাৰ ঘটনা পৰ্ােয় েদখা ৈগেছ। এইেবাৰ েতিতয়ােহ দূ ৰ
হ’ব েযিতয়া েনিক জনসাধাৰেণ জািনব েয পৰ্কৃত িবজ্ঞান-সৃ িষ্ট িক
বস্তু। এয়া জনাবৈল নতুন গিণত-িবজ্ঞান েলখক এেকবােৰ কম,
নাই বুিলবই পািৰ। অন্ততঃ িকছু সংখয্ক আগবািঢ় আিহব লােগ।
এয়া েকােনা উপেদশ নহয়; এয়া আহব্ান, এজন সহেযাগী ৰূেপ;
িযেটা এিতয়া অিত পৰ্েয়াজনীয়।

– পংকজ েজয্ািত মহন্ত
“ৰূপকথােবাৰক ৰূপকথা িহচােপই িশেকাৱা উিচত, েপৗৰািণক কথােবাৰক েপৗৰািণক কথা
িহচােপ, আৰু ৰহসয্-কথােবাৰক কািবয্ক কল্পনা িহচােপ। কুসংস্কাৰ-অন্ধিবশব্াসেবাৰক সতয্
বুিল িশেকাৱােটা এটা অিত ভয়ানক কথা। িশশু-মেন েসইেবাৰ গৰ্হণ কিৰ লয় আৰু সতয্
বুিল েতওঁেলােক িবশব্াস কিৰবৈল লয়। আৰু মােথাঁ িবৰাট কষ্ট আৰু হয়েতা পিৰহাসৰ
অন্তত বহু বছৰৰ মূ ৰত এইেবাৰৰ পৰা মুক্ত হ’বৈল সক্ষম হ’ব পােৰ।”
– হাইেপিছয়া

হাইেপিছয়াক পৰ্থমগৰাকী পিৰিচত মিহলা গিণতজ্ঞ বুিল েকাৱা হয়। তােৰাপিৰ েতওঁ আিছল
িবজ্ঞানী, দাশর্িনক আৰু উদ্ভাৱক। েতওঁৰ েদউতাক আিছল গিণতজ্ঞ আৰু েজয্ািতিবর্দ। েতওঁ
ইউিক্লডৰ “এিলেমণ্টছ্”খন সংৰক্ষণৰ েচষ্টা কিৰিছল আৰু িবিবধ গৰ্ন্থৰ বয্াখয্া িলিখিছল।
হাইেপিছয়াই এই কমর্েবােৰা আগবঢ়াই িনিছল। হাইেপিছয়াক হতয্া কৰা ৈহিছল নৃ শংসতােৰ।

েঘাষণা
অসম গিণত িশক্ষায়তেন “গিণত িবকাশ” ২০২১ চনৰ পৰা িতিনমহীয়া কৰাৰ িসদ্ধান্ত গৰ্হণ
কিৰেছ। আেলাচনীখনৰ পৰৱতর্ী সংখয্ােটা অহা জানু ৱাৰী মাহৰ পৰ্থমভাগত পৰ্কাশ পাব।
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অঁিৰ পইনকােৰ (Henri Poincaré, ১৮৫৪ - ১৯১২)
ঊনিবংশ শিতকাৰ িদব্তীয়াধর্ৰ এগৰাকী পৰ্খয্াত ফৰাছী গিণতজ্ঞ,
তািত্তব্ক পদাথর্িবজ্ঞানী, অিভযন্তা আৰু িবজ্ঞানৰ দাশর্িনক।

গিণত আৰু িবজ্ঞান, আৰু ইয়াৰ দাশর্িনক িদশেটাক সামিৰ
ভােলমান বক্তৃতা িদিছল আৰু িনবন্ধ ৰচনা কিৰিছল। িপছৈল
এই িবখয্াত বক্তৃতা আৰু িনবন্ধসমূ হ একিতৰ্ত কিৰ La Sci-

েতওঁৰ সময়ত গিণতত িযমানেবাৰ শাখা আিছল, েতওঁ
আটাইেবাৰ শাখােত অসাধাৰণ দক্ষতা েদখুৱাইিছল। িবশুদ্ধ আৰু

ence et l’hypothèse (১৯০৩; Science and Hypothe-

পৰ্ােয়ািগক গিণত, গািণিতক পদাথর্িবজ্ঞান, গৰ্হ-নক্ষতৰ্ িবষয়ৰ

Science), আৰু Science et méthode (১৯০৮; Science

বলিবজ্ঞান আিদ িবিভন্ন শাখাত েতওঁ উেল্লখনীয় আৰু েমৗিলক

and Method) নামৰ গৰ্ন্থেকইখন পৰ্কাশ পাইিছল। সকেলা

অৱদান আগবঢ়াইিছল। িবশৃ ংখলা তত্তব্, সংিস্থিতিবজ্ঞানৰ দেৰ

িমলাই েতওঁ জীৱনকালত পৰ্ায় ৫ শতািধক গেৱষণা-পতৰ্ আৰু

গিণতৰ আধু িনক শাখাসমূ হৰ পৰ্াৰিম্ভক িবকাশেতা েতওঁ পৰ্ভূ ত

৩০ খনতৈক েবিছ িকতাপ ৰচনা কিৰিছল।

বৰঙিণ আগবঢ়াইিছল, যাৰ বােব েতওঁক এই শাখাসমূ হৰ
পৰ্িতষ্ঠাপকসকলৰ এগৰাকী বুিল গণয্ কৰা হয়। ১৯০৫
চনত আইনষ্টাইেন িবেশষ আেপিক্ষকতাবাদ তত্তব্ আগবেঢ়াৱাৰ
পূ েবর্ই পইনকােৰ-এ ইয়াৰ গািণিতক িদশেটাৈল যেথষ্ট বৰঙিণ
আগবঢ়াইিছল। এেকদেৰ ১৯০৫ চনত েতেৱঁই েপানপৰ্থমবাৰৰ
বােব মহাকষর্িণক তৰংগৰ অিস্ততব্ থািকব পােৰ বুিল পৰ্স্তাৱ
িদিছল। কুিৰ শিতকাৰ আৰম্ভিণেত েতওঁ েগােটই শিতকােটাজুিৰ
সমাধান েনােহাৱা গিণতৰ িবখয্াত অসমািধত সমসয্ােবাৰৰ এটা
“পইনকােৰ অনু মান” (Poincaré conjecture) আগবঢ়াইিছল।
েযাৱা ২০০২-০৩ চনতেহ ৰািছয়ান গিণতজ্ঞ িগৰ্গিৰ েপেৰলেমেন
ইয়াৰ সমাধান িদেয়।

sis), La Valeur de la science (১৯০৫; The Value of

“Mathematical Creation” নামৰ এই িবখয্াত িনবন্ধেটা
১৯০৮ চনত েতওঁ েপিৰছৰ মেনাৈবজ্ঞািনক সমাজত (Société
de Psychologie) িদয়া বক্তৃতাত েপানপৰ্থমবাৰৰ বােব পাঠ
কিৰিছল। িপছৈল “The Monist” নামৰ এখন দশর্ন িবষয়ৰ
গেৱষণা আেলাচনীত (১৯১০ চনৰ জুলাই সংখয্া) িনবন্ধেটা পৰ্কাশ
পাইিছল। পইনকােৰৰ মূ ল েলখােটা ফৰাছী ভাষাৰ পৰা ইংৰাজীৈল
অনু বাদ কিৰিছল জজর্ বৰ্ুচ হালেষ্ট’েড। ইয়াত পইনকােৰ-এ
গািণিতক সৃ িষ্ট-পৰ্িকৰ্য়াক গভীৰভােৱ িবেশ্লষণ কিৰবৈল পৰ্য়াস
কিৰিছল। িনবন্ধেটাত আেলািচত িদশসমূ হৰ গুৰুতব্ এইবােবই
অপিৰসীম েয েতওঁ েকৱল আনৰ অিভজ্ঞতাক িভিত্ত িহচাপ
েলাৱাতৈক, এগৰাকী গিণতজ্ঞ েহাৱা বােব িনজেৰই গািণিতক

গেৱষণাৰ সমান্তৰালভােৱ গিণত আৰু িবজ্ঞানৰ জনিপৰ্য়কৰণৰ

সৃ িষ্ট-পৰ্িকৰ্য়াক সূ ক্ষ্মভােৱ পৰীক্ষা কিৰ েচাৱাৰ সু েযাগ পাইিছল।

েক্ষতৰ্েতা েতওঁ যেথষ্ট আগৰ্হী আিছল। েসই উেদ্দেশয্ই েতওঁ

েসইবােব ইয়াত েতওঁ িনেজ িকদেৰ ২৮ বছৰ বয়সত েকইটামান

অনু বাদ

উেল্লখনীয় ফলন আিৱষ্কাৰ কিৰবৈল সক্ষম ৈহিছল, েসই
অিভজ্ঞতাৰ সহায় ৈলিছল।
গািণিতক সৃ িষ্ট-পৰ্িকৰ্য়াক িবেশ্লষণ কিৰ পইনকােৰ-এ মূ লতঃ
এই িসদ্ধান্তত উপনীত ৈহিছল েয গািণিতক আিৱষ্কাৰৰ েক্ষতৰ্ত
মানু হৰ সেচতন আৰু অেচতন মন — উভয়েৰ গুৰুতব্পূ ণর্ ভূ িমকা
আেছ। িযেকােনা কিঠন সমসয্া সমাধানৰ েক্ষতৰ্ত িযেটা মূ ল িদকিনণর্ায়ক মুহূতর্, আেলাকপৰ্ািপ্ত বা অনু েপৰ্ৰণা, েসইেটা পৰ্ায়ভাগ
সময়েত সমসয্ােটাক সিকৰ্য়ভােৱ সমাধানৰ পৰ্েচষ্টা কিৰ থকাৰ

গািণিতক

সৃ িষ্টৰ

সূ চনা

এেন

এটা

সমসয্া

িযেটােৱ

মেনািবজ্ঞানীসকলক পৰ্বল আকষর্ণ কৰা উিচত। ই এেন এটা
কমর্ য’ত মানু হৰ মনেটােৱ েযন বািহৰৰ পৃ িথৱীখনৰ পৰা
নূ য্নতমিখিনেহ আহৰণ কেৰ; ই েকৱল িনজৰ িভতৰেত আৰু
িনজৰ ওপৰেত িকৰ্য়া কেৰ, বা কৰা েযন লােগ। েসইবােব
জয্ািমিতক িচন্তা-চচর্াৰ পৰ্িকৰ্য়ােটা অধয্য়ন কিৰেল আিম মানু হৰ
মনেটাৰ বােব সবােতাৈক গুৰুতব্পূ ণর্েনা িক, েসয়া জনাৰ আশা
কিৰব পােৰাঁ।

সময়ত অহাৰ সলিন সমসয্ােটা সম্পেকর্ এেকবােৰ িচন্তা নকৰাৰ

এই কথােটা বহু আগেৰ পৰা মািন েলাৱা ৈহেছ। িকছু িদন

সময়তেহ আেহ। গিতেক পইনকােৰৰ মেত এয়া সম্ভৱ ৈহেছ

পূ েবর্ লাইচান্ট আৰু েফ’ৰ সম্পািদত L’enseignement

অেচতন মনেটােৱ িবৰিতৰ সময়েতা সব্য়ংিকৰ্য়ভােৱ কিৰ থকা

mathématique

কামৰ বােব। তদু পিৰ গািণিতক সব্জ্ঞােবাধ, গািণিতক েসৗন্দযর্য্েবাধ

গিণতজ্ঞৰ মানিসক অভয্াস আৰু কমর্-পৰ্িকৰ্য়া সম্পেকর্ এটা

ইতয্ািদৰ পৰ্েয়াজনীয়তাৰ কথাও েতওঁ উেল্লখ কিৰেছ। এই

অনু সন্ধান আৰম্ভ কিৰিছল। অনু সন্ধানেটাৰ ফলাফল পৰ্কাশ

িনবন্ধিটৰ অনু বাদ আগবেঢ়াৱা হ’ল:

েহাৱাৈল মােন মই এই পৰ্ৱন্ধেটাৰ মূ ল ৰূপেৰখােটা সম্পূ ণর্

নামৰ

গেৱষণা-পিতৰ্কাখেন

বহুেকইজন

কিৰিছেলাঁ, েসইবােব মই কািচৎেহ েতওঁেলাকৰ তথয্িখিন বয্ৱহাৰ
কিৰব পািৰেছাঁ। মই মাতৰ্ এইেটা েকাৱােত সীমাবদ্ধ থািকম েয
সৰহসংখয্ক সব্ীকােৰািক্তেয় েমাৰ িসদ্ধান্তৰ সতয্তা পৰ্মাণ কেৰ।
সকেলােৱ বুিল মই নকওঁ, কাৰণ সাবর্জনীন মতামতৰ আেৱদন
কিৰেল সবর্সন্মিত আশা কিৰব েনাৱািৰ।
এটা পৰ্াৰিম্ভক সতয্ই আমাক আচিৰত কৰা উিচত। দৰাচলেত
আিম ইয়াৰ লগত িবেশষ অভয্স্ত নহয় যিদেহ আচিৰত কিৰব।
এইেটা েকেনৈক হ’বৈল পােল েয িকছু মান মানু েহ গিণত বুিজ
নাপায়? যিদ গিণতত েকৱল যু িক্তৰ িনয়মেবাৰেহ লােগ িযেবাৰ
সকেলা সব্াভািৱক মনৰ মানু েহ সব্ীকাৰ কিৰ লয়, যিদ ইয়াৰ
পৰ্মাণেবাৰ সকেলা মানু হৰ বােব পৰ্েযাজয্ সাধাৰণ নীিত-িনয়মৰ
িভিত্তত পৰ্িতিষ্ঠত, আৰু পগলা নহ’েল েকােনও যিদ এইেবাৰৰ
সতয্তা অসব্ীকাৰ কিৰব েনাৱােৰ; েতেন্ত ইমানেবাৰ মানু হ
এইেক্ষতৰ্ত অেবাধ িকয়?
সকেলা মানু েহই েয িকবা এটা উদ্ভাৱন কিৰব েনাৱােৰ, তাত
এেকা আচিৰত হ’বলগীয়া নাই। এবাৰ িশকা পৰ্মাণ এটা সকেলােৱ
েয দীঘর্িদন ধিৰ মনত ৰািখব েনাৱােৰ, েসয়াও মািন ল’ব পািৰ।
িকন্তু বয্াখয্া কৰাৰ িপছেতা সকেলােৱ েয গািণিতক যু িক্ত বুিজ
পাব েনাৱােৰ, কথােটা আিম ভািব চােল অিত িবস্ময়কৰ। আৰু
বয্াখয্া কিৰেলও এই যু িক্ত েকােনামেতেহ অনু ধাৱন কিৰব পৰা
মানু েহই সৰহ: িযেটা অনসব্ীকাযর্য্। মাধয্িমক স্কুলৰ িশক্ষকসকলৰ
অিভজ্ঞতােবােৰা িনশ্চয় ইয়াৰ িবৰুেদ্ধ নাযাব।
তদু পিৰ, গিণতত েকেনৈক ভুল েহাৱােটা সম্ভৱ? সু স্থ মনৰ
এঘাৰ বছৰ বয়সত অঁিৰ পইনকােৰ
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অনু বাদ
িকন্তু এেনকুৱা উৎকৃষ্ট মনৰ মানু েহা আেছ িযসকেল জীৱনৰ

পােৰ আৰু েসয়া মনত ৰািখও থ’ব পােৰ। পৰ্িতজন ভাল

গতানু গিতক কাম-কাজেবাৰত পৰ্েয়াজনীয় সৰু-সৰু যু িক্তৰ পথত
নচেল; েতওঁেলােক দীঘর্ গািণিতক বয্াখয্া-পৰ্মাণসমূ হ ভুল নকৰাৈক

গিণতজ্ঞই এজন ভাল দবা েখলু ৈৱ হ’ব লািগব, আৰু ওেলাটাৈক,

কিৰ েযাৱাত বা পুনৰাবৃ িত্ত কৰাত অসমথর্। অথচ এই দীঘলীয়া
পৰ্মাণসমূ েহা পৰ্কৃতেত িকছু মান সৰু সৰু যু িক্তেৰই সমিষ্ট, িযেবাৰ
েতওঁেলােক অিত সহেজ কিৰব পােৰ। আিম এিতয়া এইেটাও
ক’ব লািগব েনিক েয গিণতজ্ঞসকল িনেজও অপৰ্মাদী (সদায় শুদ্ধ)
নহয়?

েতওঁ এজন ভাল গণনাকাৰীও েহাৱা উিচত। েকিতয়াবা অৱেশয্
িঠক েতেনকুৱাই হয়; গাউছ এেক সময়েত এজন অসাধাৰণ
জয্ািমিতিবদ আৰু এক অকালপক্ক, িনখুঁত গণনাকাৰীও আিছল।
িকন্তু িকছু মান েতেন বয্িতকৰ্ম আেছ। বৰং মই হয়েতা েকাৱাত
ভুলেহ কিৰেছাঁ। মই েতওঁেলাকক েকৱল বয্িতকৰ্ম বুিল ক’েলই
নহ’ব, লগেত এইেটাও উেল্লখ কিৰব লািগব েয িনয়মৰ অধীনতৈক

েমাৰ েবােধেৰ ইয়াৰ উত্তৰেটা সু স্পষ্ট। িবেশ্লষণাত্মক যু িক্তৰ

বয্িতকৰ্মৰ সংখয্ােহ েবিছ। গাউছ অনয্হােত এক বয্িতকৰ্েমই

এটা দীঘলীয়া েশৰ্ণী (syllogisms) কল্পনা কৰক। ইয়ােৰ

আিছল। েমাৰ িনজৰ েক্ষতৰ্ত মই সব্ীকাৰ কিৰব লািগব েয
ভুল নকৰাৈক মই আনিক েযাগ অংক এটা কিৰবৈলও সম্পূ ণর্

পৰ্থমেটাৰ িসদ্ধান্তই পৰৱতর্ী যু িক্তেটাৰ িভিত্ত িহচােপ কাম কেৰ।
এই যু িক্তেশৰ্ণীেটাৰ পৰ্িতেটা যু িক্তেয়ই আিম বুিজবৈল সক্ষম হ’ম,
আৰু এেনকুৱা নহয় েয িভিত্তেটাৰ পৰা িসদ্ধান্তৈল েযাৱাৰ পথত
আিম িনজৰ চকুত ধূ িল িদ ভুল কৰাৰ আশংকা আেছ। িকন্তু
েযিতয়া আিম এটা যু িক্তৰ িসদ্ধান্ত িহচােপ পৰ্থেম এটা িববৃ িত

অসমথর্। এেকধৰেণ দবা েখলু ৈৱৰ ৰূপেতা মই এজন িনম্ন পাৰদশর্ী
েখলু ৈৱেহ েহাৱা উিচত। মই এই কথােটা এখন িবেশষ েখলৰ পৰা
উপলি কিৰম য’ত মই এটা গুিট আগবঢ়াবৈল লওঁেত িবপদজনক
পিৰিস্থিত এটাৰ মুখামুিখ হ’ম। মই বহুেকইটা গুিট সঞ্চালনৰ

(proposition) পাওঁ, আৰু িপছত ইয়াক আন এটা যু িক্তৰ িভিত্ত
িহচােপ পুনৰ মুখামুিখ হওঁ, তাৰ িঠক মাজৰ মুহূতর্েটাত েকিতয়াবা

উপায় সমীক্ষা কিৰ চাম আৰু িকবা কাৰণত এই আটাইেবাৰেক

িকছু সময় অিতবািহত হ’ব, েগােটই শৃ ংখলেটাৰ িকছু মান সংেযাগ
উন্মু ক্ত হ’ব। গিতেক এেনকুৱা হ’ব পােৰ েয আিম েসইেটা পাহিৰ

আগবঢ়াই িদম। িকন্তু েসইেটা কিৰবৈল যাওঁেত আৰম্ভিণেত েদখা

েপলাইেছাঁ, বা তােতাৈক েবয়া পিৰিস্থিতত আিম তাৰ অথর্ও পাহিৰ
যাব পােৰাঁ। ফলত আিম ভুলেত সামানয্ পৃ থক িববৃ িত এটাও
বয্ৱহাৰ কিৰব পােৰাঁ, বা েকিতয়াবা বয্ৱহাৰ কৰা িববৃ িতেটা এেক
ৰািখও আিম তাৰ ওপৰত িকছু পৃ থক অথর্ আেৰাপ কিৰব পােৰাঁ।
আৰু এেনদেৰই িপছৈল আিম ভুল েহাৱা েদিখবৈল পাওঁ।

বাদ িদম; আৰু েশষত পৰ্থেম পৰীক্ষা কিৰ েচাৱা গুিটেটােক
িবপদেটাৰ কথাই পাহিৰ থািকম।
এক কথাত ক’ব গ’েল েমাৰ স্মৃিতশিক্ত দু বর্ল নহয়। িকন্তু এজন
ভাল দবা েখলু ৈৱ হ’ব পৰাৈক েসয়া যেথষ্টও নহ’ব। েতেনহ’েল
এটা জিটল গািণিতক যু িক্তৰ সন্মু খত মই বয্থর্ নহওঁ িকয়, য’ত িকন্তু
অিধকাংশ দবা-েখলু ৈৱেয় হাৰ মািন ল’ব? স্পষ্টভােৱ কাৰণ এয়াই
েয ই যু িক্তৰ সব্াভািৱক গিতেৰ পিৰচািলত ৈহেছ। গািণিতক বয্াখয্া-

গিণতজ্ঞসকেল পৰ্ােয়ই এটা িনয়ম বয্ৱহাৰ কেৰ। সাধাৰণেত

পৰ্মাণ এটা েকৱল েকইটামান যু িক্তেশৰ্ণীৰ সহাৱস্থান নহয়, ই এক

েতওঁ আৰম্ভিণেতই এই িনয়মেটা বয্াখয্া কেৰ। েযিতয়াৈল এই

িনিদর্ষ্ট কৰ্মত থকা যু িক্তেশৰ্ণী, আৰু য’ত এই উপাদানেবাৰতৈকও

পৰ্মাণেটা েতওঁৰ মনত সজীৱ ৈহ থােক, েতওঁ সম্পূ ণর্ সিঠকভােৱ
ইয়াৰ অথর্ আৰু আচৰণ বুিজ পায়; আৰু েতওঁ এইেটা সলিন

ইহঁতেবাৰ িযেটা কৰ্মত আেছ েসই কৰ্মেটােহ েবিছ গুৰুতব্পূ ণর্।

কৰােৰা আশংকা নাথােক। িকন্তু পৰৱতর্ী সময়ত েতওঁ িনজৰ

খেন্তক দৃ িষ্টপাত কিৰেল েগােটই পৰ্মাণেটাক সামিগৰ্কভােৱ মই

স্মৃিতেক িবশব্াসত লয় আৰু েকৱল যািন্তৰ্কভােৱেহ ইয়াক বয্ৱহাৰ

হৃদয়ংগম কিৰব পােৰাঁ, েতেনহ’েল মই ভয় েখাৱাৰ েকােনা কাৰণ

কেৰ; আৰু যিদ িকবা কাৰণত েতওঁক স্মৃিতেয় সহেযাগ নকেৰ,
েতওঁ েসইেটা সম্পূ ণর্ ভুলৈক পৰ্েয়াগ কিৰব পােৰ। গিতেক এটা

নাই। মই েকােনা এটা উপাদান পাহিৰ েযাৱােৰা ভয় নাই, কাৰণ

সৰল উদাহৰণ ৈল ক’বৈল গ’েল, আিম েকিতয়াবা গণনাত ভুল

উপাদােন এই কৰ্মেটাত তাৰ উপযু ক্ত িনিদর্ষ্ট ঠাইখন িবচািৰ ল’ব।

কেৰাঁ কাৰণ আিম পূ ৰণৰ েনওতাখনেক পাহিৰ েপলাইেছাঁ।
এইধৰেণেৰ হ’ব লািগেল গিণতত িবেশষ দক্ষতাৰ কাৰণ
হ’ব খুব তীক্ষ্ণ স্মৃিতশিক্ত বা িবস্ময়কৰ মেনােযাগ। কথােটা তাচ
েখলু ৈৱসকলৰ িনিচনা হ’ব িযেয় েকানখন তাচপাত েখিলেছ মনত
ৰােখ, বা এেখাপ আগুৱাই ক’ব গ’েল, এইেটা দবা েখলু ৈৱসকলৰ

যিদ এই কৰ্মেটা সম্পেকর্ েমাৰ অনু ভৱ বা সব্জ্ঞােবাধ আেছ, যােত

েমাৰ ফালৰ পৰা স্মৃিতৰ েকােনা সহায় েনােহাৱাৈকেয় পৰ্িতেটা

গিতেক েমাৰ এেন লােগ েযন িশিক েলাৱা যু িক্ত এটা
পুনৰাবৃ িত্ত কিৰ থািকেল মই তাক িনেজও উদ্ভাৱন কিৰব ল’ব
পািৰেলাঁেহঁেতন। এইেটা পৰ্ােয়ই এটা ভৰ্মেহ মাতৰ্। িকন্তু যিদ
মই িনেজ সৃ িষ্ট কিৰবপৰাৈক পৰ্িতভাশালী নহেয়া, পুনৰাবৃ িত্ত কিৰ
থািকেল মই অন্ততঃ তাক পুনৰুদ্ভাৱন কিৰব পােৰাঁ।

িনিচনা কথা িযেয় বৃ হৎসংখয্ক সংেযাজন মনেত আঁিক ল’ব
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আিম জােনাঁ েয গািণিতক কৰ্ম সম্পেকর্ এই অনু ভৱ, এই

েতেনকুৱা অিধকাংশ সংেযাজেনই সম্পূ ণর্ িনৰথর্ক হ’ব। িকন্তু তাৰ

সব্জ্ঞা; িযেয় আমাক এক অপৰ্কাশয্ সব্গর্ীয় সমনব্য় আৰু সম্পকর্ৰ

মাজেৰই অিত িবৰল েকইটামান সবােতাৈক েবিছ সম্ভাৱনাপূ ণর্ হ’ব।

আভাস িদেয়, েসয়া সকেলােৰ থািকব েনাৱােৰ। িকছু মানৰ এই
সংজ্ঞা িদবৈল অিত কিঠন ধু নীয়া অনু ভৱেটা নাথােক, আৰু
সাধাৰণ মানু হতৈক েবিছ স্মৃিতশিক্ত বা মেনােযােগা নাথােক; আৰু
েতিতয়া েতওঁেলােক উচ্চতৰ গিণত বুিজবৈল সম্পূ ণর্ৰূেপ অক্ষম
হয়। েতেনকুৱা েলােকই সৰহ। আন িকছু মানৰ িকছু পিৰমােণেহ
এই অনু ভৱেটা থােক, িকন্তু েতওঁেলাকৰ অসাধাৰণ স্মৃিতশিক্ত
আৰু মেনােযাগ িদব পৰা দক্ষতা থােক। েতওঁেলােক এটাৰ
িপছত এটাৈক পৰ্িতেটা কথা পুংখানু পুংখভােৱ িশিক মনত ৰািখব
পােৰ, েতওঁেলােক গিণত বুিজব পােৰ আৰু েকিতয়াবা তাৰ
বয্ৱহািৰক পৰ্েয়ােগা কিৰব পােৰ; িকন্তু েতওঁেলােক সৃ িষ্ট কিৰব
েনাৱােৰ। এেকবােৰ েশষত এেনকুৱা িকছু মােনা আেছ, যাৰ
এই পূ েবর্ােল্লিখত িবেশষ সব্জ্ঞােটা কম বা েবিছ পিৰমােণ আেছ;
েতওঁেলাকৰ স্মৃিতশিক্ত অসাধাৰণ নহ’েলও েকৱল গিণত বুজাই
নহয়, েতওঁেলাক সৰ্ষ্টাও হ’ব পােৰ আৰু েতওঁেলাকৰ মাজত িবকাশ
েহাৱা এই সব্জ্ঞাৰ পিৰমাণ অনু সিৰ কম বা েবিছ সফলতােৰ সৃ িষ্টৰ
পৰ্য়াস কিৰব পােৰ।

আচলেত

গািণিতক সৃ িষ্ট-পৰ্িকৰ্য়ােনা িক? আগেত জনা
গািণিতক তথয্েবাৰৰ িভিত্তত নতুনৈক সংেযাজন কিৰেলই
গািণিতক সৃ িষ্ট নহয়। িযেকােনা মানু েহই েসইেটা কিৰব পােৰ।
েতেনৈক কিৰবপৰা সংেযাজন অসীমসংখয্ক হ’ব আৰু েসইেবাৰৰ
েবিছভােগই কােৰা আগৰ্হৰ িবষয় নহ’ব। সৃ িষ্ট কৰা মােন সিঠক
অথর্ত অদৰকাৰী সংেযাজন কৰােটা নহয়, ই কামত অহা
সংেযাজনেহ আৰু িযেবাৰ পিৰমাণত তাকৰ। উদ্ভাৱন সু িবেবিচত,
এক িনবর্াচন।
েকেনৈক এই িনবর্াচন কিৰব লােগ, মই পূ েবর্ বয্াখয্া কিৰেছাঁ।
েসইেবাৰ গািণিতক সতয্েহ অধয্য়নৰ েযাগয্ িযেবাৰ আন িকছু মান
সতয্ৰ ৈসেত থকা সাদৃ শয্ৰ িভিত্তত গািণিতক সূ তৰ্ এটাৰ জ্ঞান
আহৰণৰ বাট েমাকলাব পােৰ, িঠক িযদেৰ পৰ্ােয়ািগক সতয্
িকছু মােন েভৗিতক সূ তৰ্ৰ জ্ঞান লাভৰ পথ পৰ্শস্ত কেৰ। এইেবাৰ
েতেন সতয্ িযেয় বহুপূ বর্েৰ পৰা জনা আন িকছু মান সতয্ৰ মাজত
থকা সমব্ন্ধ েদখুৱাই িদেয়, িকন্তু িযেবাৰৰ মাজত েকােনাধৰণৰ
সম্পকর্ নাই বুিল ইমানিদেন ভুলৈক িবশব্াস কিৰ অহা ৈহিছল।
বািছ েলাৱা সংেযাজনসমূ হৰ িভতৰত সাধাৰণেত সবােতাৈক
সম্ভাৱনাময় েতেনকুৱােবাৰেহ হয়, িযেবাৰ দূ ৰ-দূ ৰান্তৰৈল েকােনা
সম্পকর্ নথকা িকছু মান পৃ থক পৃ থক েক্ষতৰ্ৰ উপাদানক ৈল গঠন
ৈহেছ। মই এইেটা বুজাব েখাজা নাই েয িযমান সম্ভৱ পৃ থক
েকইটামান বস্তুক এেকলগ কৰােটােৱই উদ্ভাৱনৰ বােব যেথষ্ট।
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মই ৈকেছাঁেৱই েয উদ্ভাৱন মােনই িনবর্াচন কৰা। িকন্তু
এই শ েটা হয়েতা সম্পূ ণর্ সিঠক েহাৱা নাই। ই এেন এজন
িবেকৰ্তাৰ কথা মনৈল আেন, যাৰ সন্মু খত এক বৃ হৎ পিৰমাণৰ
নমুনা েদখুওৱা ৈহেছ; আৰু েতওঁ এটা বস্তু িনবর্াচন কিৰবৈল
সকেলােবাৰ নমুনা এটাৰ িপছত এটাৈক পৰীক্ষা কেৰ। ইয়াত
নমুনাৰ সংখয্া ইমান েবিছ েয আটাইেবাৰ পৰীক্ষা কিৰ চাবৈল
েগােটই জীৱনেটাও েতওঁৰ বােব যেথষ্ট নহ’ব। আচল পিৰিস্থিতেটা
িকন্তু িঠক এেনকুৱা নহয়। অদৰকাৰী সংেযাজনসমূ হ আনিক
উদ্ভাৱকজনৰ মনৈলেক নািহবই। েকােনাধৰেণ কামত নহা,
অথর্হীন সংেযাজনেবাৰ েতওঁৰ েচতনাৰ অভয্ন্তৰত েকিতয়াও
আিৱভর্াৱ নহয়। বয্িতকৰ্ম মাতৰ্ েকইটামান সংেযাজন, িযেকইটাৰ
িকছু পযর্য্ায়ৈল উপকাৰী সংেযাজনৰ ৈবিশষ্টয্ আেছ যিদও েতওঁ
েসইেকইটা নাকচ কিৰেছ। েগােটই পৰ্িকৰ্য়ােটা এেনকুৱা েযন
উদ্ভাৱকজন পৰ্াথর্ীসকলৰ িদব্তীয়েটা িডগৰ্ীৰ বােব পৰীক্ষক। েতওঁ
েকৱল েসইসকল পৰ্াথর্ীকেহ পৰ্শ্ন কিৰব িযেয় ইিতপূ েবর্ই এটা
পৰীক্ষাত উত্তীণর্ ৈহেছ।
িকন্তু এিতয়াৈল মই েসয়াই ৈকেছাঁ, িযিখিন জয্ািমিতিবদৰ
েলখােবাৰ িচন্তাশীলভােৱ অধয্য়ন কিৰেল িনৰীক্ষণ কিৰব পািৰ
বা িসদ্ধান্তত উপনীত হ’ব পািৰ।
এিতয়া অিধক গভীৰতাৈল েযাৱাৰ আৰু গিণতজ্ঞজনৰ েচতনাৰ
অভয্ন্তৰতেনা পৰ্কৃতেত িক ঘেট, েসইেটা েচাৱাৰ সময়। েমাৰ
িবশব্াস েয েমাৰ িনজৰ স্মৃিতেবাৰ েসাঁৱৰণ কিৰেয়ই মই এই
কামেটা ভালদেৰ কিৰব পািৰম। িকন্তু মই ফুকিছয়ান ফলনৰ
(Fuchsian function) িবষেয় পৰ্থম স্মৃিতচাৰণ েলখােটা িকদেৰ
িলিখিছেলাঁ, এিতয়া েসইেটা েকাৱােত সীমাবদ্ধ থািকম। মই
িকছু কািৰকৰী পৰ্কাশৰািশৰ বয্ৱহাৰ কিৰবৈল ওলাইেছাঁ বােব
পঢ়ুৈৱৰ ওচৰত ক্ষমা-িভক্ষা মািগেছাঁ। িকন্তু এইেবােৰ েতওঁক ভয়
খুৱাব নালােগ, কাৰণ এইেবাৰ বুিজবৈল েতওঁ দায়বদ্ধ নহয়।
উদাহৰণসব্ৰূেপ মই এেনৈকেহ ক’ম েয মই অমুক উপপাদয্ এটাৰ
এেন িকছু মান পিৰিস্থিতত পৰ্মাণেটা িবচািৰ পাইেছাঁ। এই সূ তৰ্েটাৰ
এটা বনয্ নাম থািকব, িযেটা বহুতৰ বােব অিচনািক। িকন্তু েসইেটা
ডাঙৰ কথা নহয়। এজন মেনািবজ্ঞানীৰ বােব উপপাদয্েটা নহয়,
েসই পিৰিস্থিতেটােহ এটা আগৰ্হৰ িবষয়।
মই েতিতয়াৰ পৰা যাক ফুকিছয়ান ফলন বুিল কওঁ, তাৰ
িনিচনা েয েকােনা ফলন নাই; েসইেটা পৰ্মাণ কিৰবৈল মই েপান্ধৰ
িদনধিৰ কেঠাৰ পিৰশৰ্ম কিৰিছেলাঁ। েসইসময়ত মই এেকবােৰ
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অনিভজ্ঞ আিছেলাঁ। পৰ্িতিদনাই মই েমাৰ পঢ়া-েটবুলত এক-দু ঘন্টা
ধিৰ বিহিছেলাঁ, িবিভন্ন সংেযাজন পৰ্য়াস কিৰ চাইিছেলাঁ আৰু
েকােনা ফলাফল িবচািৰ েপাৱা নািছেলাঁ। এিদন সিন্ধয়া েমাৰ ৈদিনক

আশা নাৰািখ িকছু মান পাটীগিণতীয় পৰ্শ্নৰ অধয্য়নত মেনািনেৱশ
কিৰিছেলাঁ। িনজৰ বয্থর্তাত িবৰক্ত ৈহ মই িকছু িদন সমুদৰ্তীৰত
কটাবৰ বােব ওলাইিছেলাঁ আৰু িকছু মান েবেলগ কথা ভািববৈল
ৈলিছেলাঁ। এিদন ৰািতপুৱা সমুদৰ্তীৰৰ এঢলীয়া অংশেৰ েখাজ কািঢ়

অভয্াসৰ পিৰৱেতর্ মই ক’লা কিফ পান কিৰিছেলাঁ আৰু তাৰ ফলত
শুব পৰা নািছেলাঁ। বহু ধাৰণাৰ সৃ িষ্ট ৈহ মনত জুম বািন্ধব ধিৰিছল,

থকাৰ সময়েত এেকধৰণৰ ক্ষণস্থািয়তব্, দৰ্ুত আৰু তাৎক্ষিণক

েমাৰ এেন লািগিছল েযন ধাৰণােবােৰ েযাৰত বান্ধ খাই এটা সু িস্থৰ

িনশ্চয়তাৰ লক্ষেণেৰ েমাৰ মনত এই ধাৰণােটা উপিজল েয িতৰ্পদী

সংেযাজনত উপনীত েনােহাৱাৈলেক এটাই আনেটাৰ লগত সংঘষর্
কিৰ থািকব। িকন্তু িপছিদনা ৰািতপুৱা মই ফুকিছয়ান ফলনৰ এটা

িদব্ঘাত ৰূপৰ (indeterminate ternary quadratic forms)

েশৰ্ণীৰ অিস্ততব্ েদিখবৈল পােলাঁ, িযেটা অিতগুেণাত্তৰ েশৰ্ণীৰ (hypergeometric series) পৰা আিহেছ। েমাৰ েকৱল ফলাফলেটা
িলখাৰ কামেটােহ বাকী আিছল, িযেটা কিৰবৈল েমাৰ েকইঘন্টামান
লািগিছল।

পাটীগিণতীয় ৰূপান্তৰেবাৰ অ-ইউিক্লডীয় জয্ািমিতৰ ৈসেত এেক।
কাঁৈল ঘূ িৰ আিহ মই ফলাফলেটাক ৈল ধয্ানত মগ্ন হ’েলাঁ
আৰু আনু ষংিগক ফলাফলসমূ হ িনণর্য় কিৰেলাঁ। িদব্ঘাত ৰূপৰ
উদাহৰণেটােৱ েমাক েদখুৱাইিছল েয অিতগুেণাত্তৰ েশৰ্ণীৰ লগত
সম্পিকর্তেবাৰৰ বািহেৰও আন ফুকিছয়ান সংঘ আেছ। মই

তাৰ িপছত এই ফলনেবাৰ মই দু টা েশৰ্ণীৰ হৰণফল িহচােপ

েদিখিছেলাঁ েয মই েসইেবাৰত েথটা-ফুকিছয়ান েশৰ্ণীৰ তত্তব্

পৰ্কাশ কিৰব িবচািৰিছেলাঁ। এই ধাৰণােটা সম্পূ ণর্ সেচতন মনৰ

পৰ্েয়াগ কিৰব পািৰম আৰু তাৰ ফলসব্ৰূেপ অিতগুেণাত্তৰ েশৰ্ণীৰ

আৰু উেদ্দশয্পৰ্েণািদত আিছল। এইেক্ষতৰ্ত উপবৃ ত্তীয় ফলনৰ

বািহেৰও মই েতিতয়াৈল জনা আন ফুকিছয়ান ফলনৰ অিস্ততব্

ৈসেত থকা সাদৃ শয্ই েমাক পথ পৰ্দশর্ন কিৰিছল। মই িনেজই

আেছ। সব্াভািৱকেতই মই আটাইেবাৰ ফলন গঠন কিৰবৈল পৰ্স্তুত

িনজেক পৰ্শ্ন কিৰিছেলাঁ েয এই েশৰ্ণীেকইটা থািকবৈল হ’েল ইহঁতৰ

ৈহিছেলাঁ। মই েসইেবাৰৰ ওপৰত এটা পৰ্ণালীবদ্ধ িকৰ্য়া চলােলাঁ

িক িক ৈবিশষ্ট থকােটা বাঞ্চনীয়। আৰু িবেশষ েকােনা সমসয্াত

আৰু এটাৰ িপছত এটাৈক েগােটই কামিখিন কিৰ গ’েলাঁ। িকন্তু

নপৰাৈক মই েশৰ্ণীেটা গঠন কিৰবৈল সক্ষম হ’েলাঁ, িযেটাক মই
েথটা-ফুকিছয়ান ফলন বুিল ৈকেছাঁ।

েতিতয়াও এটা কথাই সমসয্াৰ সৃ িষ্ট কিৰ আিছল, আৰু েসইেটােৱ

িঠক এই সময়েত খিন-িবদয্ালয়ৰ উদগিণত এটা ভূ তািত্তব্ক
ভৰ্মণত যাবৈল মই েতিতয়া বাস কিৰ থকা কাঁ (Caen) ঠাইখন
তয্াগ কিৰেলাঁ। ভৰ্মণত েদখা পিৰৱতর্নেবােৰ েমাক গািণিতক কামকাজৰ কথা পাহৰাই ৰািখিছল। কুটাছ (Coutances) েপাৱাৰ

কাম নকিৰেল েগােটইিখিন কাম অথর্হীন ৈহ পিৰব। িকন্তু েমাৰ
বাৰমব্াৰ পৰ্েচষ্টাৰ িপছেতা েশষতৈগ এই সমসয্ােটােহ ধৰা িদ
আিছল। এই েগােটই কামিখিন সম্পূ ণর্ সেচতন মেনেৰই কৰা
ৈহিছল।
ইয়াৰ

িপছত

মই

সামিৰক

েসৱা

আগবঢ়াবৈল

মন্ট

িপছত েকােনা এঠাইৈল যাবৰ বােব আিম এখন বাছত (omnibus) েসামাইিছেলাঁ। িয মুহূতর্ত মই েসামাবৰ বােব ভিৰৰ

েভেলিৰয়ানৈল গ’েলাঁ। ফলত মই সম্পূ ণর্ এক পৃ থকধৰণৰ কামত

েখাজেটা েপলােলাঁ, িঠক েসই সময়েত েমাৰ মনৈল ধাৰণােটা

মাজেত, েমাক স্ত

আিহিছল। েমাৰ আগৰ িচন্তােবােৰ উপায়েটা িবচািৰ থকা েযন

মই লেগ লেগ এইিবষেয় গভীৰভােৱ িচন্তা কৰাৰ েচষ্টা নকিৰেলাঁ।

নলগাৰ িপছেতা এই ধাৰণােটাৰ উেদৰ্ক ৈহিছল েয ফুকিছয়ান

েমাৰ সামিৰক েসৱা েশষ েহাৱাৰ িপছতেহ আেকৗ পৰ্শ্নেটাৈল ঘূ িৰ

ফলনৰ সংজ্ঞা িদবৈল মই বয্ৱহাৰ কৰা ৰূপান্তৰেটা অ-ইউিক্লডীয়

আিহেলাঁ। েমাৰ ওচৰত সকেলােবাৰ উপাদান আিছল, মই েকৱল

জয্ািমিতৰ ৈসেত এেক। মই ধাৰণােটাৰ সতয্তা পৰীক্ষা কিৰ

েসইেবাৰ শৃ ংখলাবদ্ধ ৰূপত এেকলগ কিৰবেহ বাকী আিছল।

নাচােলাঁ। মই বাছৰ আসনত বিহিছেলাঁ আৰু ইিতপূ েবর্ আৰম্ভ

গিতেক মই এেক বহােত েকােনা সমসয্াৰ সন্মু খীন েনােহাৱাৈক

েহাৱা কেথাপকথন এটােক আগবঢ়াই িনিছেলাঁ বােব েমাৰ েতিতয়া

চূ ড়ান্ত েলখােটা িলিখব পািৰিছেলাঁ।

সমেয়া নািছল। িকন্তু মই মনত এক সম্পূ ণর্ িনশ্চয়তাৰ ভাব অনু ভৱ
কিৰিছেলাঁ। কাঁৈল ওভতাৰ িপছত িবেবকৰ তাড়নাত মই আজিৰ
সময়ত ফলাফলেটাৰ সতয্তা পৰ্মাণ কিৰ চাইিছেলাঁ।

িনেয়ািজত ৈহ আিছেলাঁ। এিদনাখন হঠাৎ ৰাস্তােৰ েখাজকািঢ় থকাৰ
কিৰ ৰখা সমসয্ােটাৰ সমাধান পাই গ’েলাঁ।

মই িনজেক এই একমাতৰ্ উদাহৰণেটােত সীমাবদ্ধ ৰািখম,
ইয়াতৈক অিধক উদাহৰণ িদয়ােটা অথর্হীন হ’ব। েমাৰ অনয্ানয্
গেৱষণাৰািজৰ েক্ষতৰ্েতা মই এেকধৰণৰ কথাই ক’ব লািগব,

ইয়াৰ িপছত মই িবেশষ সফলতাৰ মুখামুিখ েনােহাৱাৈক আৰু

আৰু L’enseignement mathématiqueত উেল্লিখত আন

েমাৰ পূ বর্ৰ গেৱষণাৰািজৰ লগত েকােনাধৰণৰ সম্পকর্ থকাৰ

গিণতজ্ঞসকলৰ অিভজ্ঞতােয়া েকৱল এেকটা কথাই সমথর্ন কিৰব।
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পৰ্থেম

সবােতাৈক লক্ষণীয় বস্তুেটা ৈহেছ এই তাৎক্ষিণক

আেলাকপৰ্ািপ্তেটা দীঘর্সময় ধিৰ অেচতনভােৱ মনত িকৰ্য়া কিৰ
থকা পূ বর্ৰ কামেবাৰ ফটফটীয়া ৈহ পৰাৰ সব্াক্ষৰ। গািণিতক সৃ িষ্ট
পৰ্িকৰ্য়াত এই অেচতন মনৰ ভূ িমকাক েমাৰ অপৰ্িতদব্ন্দী েযন
লােগ। ইয়াৰ নামমাতৰ্ আভাস আন িকছু মান েক্ষতৰ্েতা েপাৱা
যাব যিদও েসয়া খুব স্পষ্ট নহয়। েযিতয়া েকােনাবাই এটা
কিঠন পৰ্শ্ন সমাধানৰ েচষ্টা কেৰ, সাধাৰণেত পৰ্থমেটা যু ঁজত
িবেশষ েকােনা সফলতা েপাৱা নাযায়। তাৰ িপছত েতওঁ কম
বা দীঘলীয়া সময়ৰ বােব এটা িবৰিত লয়, আৰু কামেটাত পুনৰ
নতুনৈক জঁিপয়াই পেৰ। পূ বর্ৰ দেৰই এইবােৰা পৰ্থম আধা ঘণ্টাত
নতুন এেকা েপাৱা নাযায়, আৰু তাৰিপছত হঠাৎ এই চূ ড়ান্ত
ধাৰণােটা মনৰ িভতৰত ধৰা িদেয়। এেনৈক েকাৱা যাব পােৰ
েয সেচতনভােৱ কৰা কামিখিন অিধক ফলদায়ক ৈহ পিৰিছল;
িকয়েনা ই মাজেত বাধা পাইিছল, আৰু িবৰিতেয় মনেটাক
ইয়াৰ শিক্ত আৰু সজীৱতা ঘূ ৰাই িদিছল। িকন্তু এেন েহাৱাৰেহ

সময়েত ফলাফলেটাৰ উদ্দীপনা সঞ্চাৰণ ৈহিছল িকন্তু সেচতন
আকাৰ েপাৱাৰ আগৈল ই অেচতন ৰূপত আিছল।
এই অেচতন িকৰ্য়াৰ িস্থিত সম্পেকর্ আন এটা মন্তবয্ িদব
লািগব:

ই েতিতয়ােহ সম্ভৱ আৰু িনিশ্চতৈক ফলপৰ্সূ হ’ব

েযিতয়ােনিক ইয়াৰ আগত আৰু আনফােল ইয়াৰ িপছেতা এেছাৱা
কাল সেচতনভােৱ কাম কৰা হয়। িনজ ইচ্ছােৰ িকছু িদন কাম
কৰাৰ িপছত েযিতয়া সকেলা কষ্ট অথেল েযাৱা েযন লােগ, এেকা
এটা ভাল েহাৱা েযন নালােগ আৰু েগােটই কিৰ থকা কামিখিনেয়ই
িবপেথ েযাৱা েযন লােগ; এেনধৰণৰ পযর্য্ায় নহাৈলেক এেনকুৱা
তাৎক্ষিণক অনু েপৰ্ৰণা নােহ (ইিতমেধয্ উেল্লখ কৰা উদাহৰণেবােৰ
পযর্য্াপ্ত পিৰমােণ কথােটা পৰ্মাণ কেৰ)। েতেনহ’েল এই পৰ্েচষ্টােবাৰ
মানু েহ ভবাৰ দেৰ িসমান িনৰথর্েকা নহয়, এইেবােৰই অেচতন
মনৰ যন্তৰ্েটা চািলত কিৰেল। এইেবাৰৰ অিবহেন এইেটা লৰচেৰই
নহ’লেহঁেতন আৰু এেকা সৃ িষ্টও কিৰব েনাৱািৰেলেহঁেতন।

সম্ভাৱনা েবিছ েয এই িবৰিতৰ সময়িখিনত অেচতন মনেটােৱ

এই অনু েপৰ্ৰণােটা লাভৰ িপছত িদব্তীয়বাৰৰ বােব এেছাৱা

িকৰ্য়া কিৰ আিছল আৰু এই িকৰ্য়াৰ ফলাফেলই মই ইিতমেধয্

সময় সেচতনভােৱ কাম কৰাৰ পৰ্েয়াজনীয়তা সহেজ অনু েময়।

উেল্লখ কৰাৰ িনিচনাৈক জয্ািমিতিবদজনৰ মনত ধৰা িদিছল। মাতৰ্

অনু েপৰ্ৰণােটাৰ পৰা েপাৱা ফলাফলিখিনক সিঠক আকাৰ িদয়া,

পৰ্কাশয্ ৰূপেটা েখাজকািঢ় থকাৰ সময়ত বা ভৰ্মণকালত অহাৰ

ইয়াৰ পৰা পৰ্তয্ক্ষ পিৰণামসমূ হ িনণর্য় কৰা, এইসমূ হ শৃ ংখলাবদ্ধ

সলিন সেচতনভােৱ কাম কিৰ থকাৰ সময়ত আিহেছ। িকন্তু
এই সেচতন কামৰ সব্াধীনভােৱ, িয খুব েবিছ এক উেত্তজকৰ
ভূ িমকা লয়; এেনকুৱা লােগ েযন মনৰ তাড়নাৰ ফলত িবৰিতৰ

কৰা, পৰ্মাণসমূ হক িলিখত ৰূপত িদয়ােটা আৱশয্ক; িকন্তু
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সবােতাৈক গুৰুতব্পূ ণর্ ৈহেছ ইয়াৰ সতয্াপন কৰা। এই অনু েপৰ্ৰণা
সম্পেকর্ মনত উেদৰ্ক েহাৱা সম্পূ ণর্ িনশ্চয়তাৰ অনু ভৱ সম্পেকর্
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মই ৈকেছাঁ। এই অনু ভৱৰ কথা েকাৱাসকল িমছলীয়া নহয়, বা

েপাৱােটা খাটাং েনিক? েমাৰ িনজৰ েক্ষতৰ্ত, মই সব্ীকাৰ কিৰব

সাধাৰণেত িনশ্চয়তাৰ ভাবেটাও িমছা নহয়। িকন্তু ইয়াক সম্পূ ণর্
বয্িতকৰ্মহীন িনয়ম বুিলও ভািব নল’ব। অনু ভৱৰ মাতৰ্া েকােনাগুেণ

লািগব েয মই এইেটা মািন ল’বৈল অপছন্দ কৰা উিচত। েতেনহ’েল
কথািখিন পুনৰীক্ষণ কিৰ চাওক আৰু অনয্ধৰেণ বয্াখয্া কিৰেল

কম নহ’েলও ই পৰ্ােয়ই আমাক পৰ্তাৰণাও কেৰ, আৰু পৰ্মাণ
কিৰবৈল ওেলাৱাৰ সময়তেহ এই কথােটা ধৰা পেৰ। ৰািতপুৱা বা

কথািখিন খাপ নাখায় েনিক, চাই লওঁক।

সিন্ধয়া সময়ত অধর্িনদৰ্াত থকাৰ পৰত উেদৰ্ক েহাৱা ধাৰণােবাৰৰ
েক্ষতৰ্ত মই পৰ্ােয়ই ইয়াৰ বাস্তৱ পৰ্মাণ পাইেছাঁ।
এই কথাসমূ েহ আমাৰ মনত জেন্মাৱা িচন্তা সম্পেকর্ এয়াই

এয়া িনিশ্চত েয িকছু দীঘলীয়া সময়ৰ অেচতন িকৰ্য়াৰ িপছত
তাৎক্ষিণক আেলাকপৰ্ািপ্তৰ ৰূপত মনৈল িযেবাৰ সংেযাজন আেহ,
েসইেবাৰ সাধাৰণেত উপেযাগী আৰু উবর্ৰ হয়; আৰু পৰ্থম দৃ িষ্টত
ফলাফল েযেনই লােগ। েতেনহ’েল এই সংেযাজনেবাৰ কামত
অহাধৰণৰ হয় বুিল এক সূ ক্ষ্ম সব্জ্ঞােবােধেৰ অনু মান কৰা অৱেচতন

বাস্তৱ েপৰ্ক্ষাপট। অেচতন, বা আিম যাক মানু হৰ অৱেচতন
আত্মসত্তা (subliminal self) বুিল কওঁ, িস গািণিতক সৃ িষ্টত এটা

পৰ্কৃিতেয় েকৱল এইেকইটাই সংেযাজন গঠন কিৰিছল, েন আন

গুৰুতব্পূ ণর্ ভূ িমকা পালন কেৰ। আিম ইিতমেধয্ েকাৱা কথািখিনৰ

বহুেতা সংেযাজেনা গঠন কিৰিছল িযেবাৰত আগৰ্হৰ অভাৱ আৰু

পৰা এইেটা গম েপাৱা যায়। িকন্তু অৱেচতন আত্মসত্তা সাধাৰণেত
সম্পূ ণর্ সব্য়ংিকৰ্য় বুিল গণয্ কৰা হয়। আিম এিতয়া েদিখেলাঁ েয

ফলত অেচতন ৰূপেত থািক ৈগেছ?

গািণিতক কমর্সমূ হ েকৱল এটা যািন্তৰ্ক পৰ্িকৰ্য়া নহয়; যাৰ বােব
এটা যন্তৰ্ িযমান িনখুঁত নহওক লােগ, তাৰ দব্াৰা এই কাম কৰা সম্ভৱ
নহয়। এইেটা েকৱল িনয়মসমূ হ পৰ্েয়াগ কৰা, বা েকইটামান িনিদর্ষ্ট
সূ তৰ্ৰ আধাৰত সম্ভাবয্ সবর্ািধকসংখয্ক সংেযাজন সৃ িষ্ট কৰাৰ পৰ্শ্ন
নহয়। এেনদেৰ লাভ কৰা সংেযাজন অিত েবিছ, কামত নহাধৰণৰ
আৰু এক ডাঙৰ েবাজা ৈহ পিৰব। এজন উদ্ভাৱকৰ আচল কাম
িনিহত থােক এই সংেযাজনসমূ হৰ মাজৰ পৰা অপৰ্েয়াজনীয়সমূ হ
আঁতৰাই সাৰিখিন বািছ উিলওৱাত, বা অপৰ্েয়াজনীয় সংেযাজন
সৃ িষ্টৰ সমসয্ােটােক েনােহাৱা কৰাত। আৰু িযেবাৰ িনয়েম েতওঁক
এইিদশত পথ েদখুৱাব, েসইেবাৰ অিত সূ ক্ষ্ম আৰু ৰুিচপূ ণর্। ইয়াক
যথাযথভােৱ বণর্না কৰা পৰ্ায় অসম্ভৱ; তাক সংজ্ঞা িদয়াৰ পিৰৱেতর্
অনু ্ভৱেহ কিৰব পািৰ। এেন এটা পিৰিস্থিতত এখন চালনীেয়
েকেনৈক এই কামেটা যািন্তৰ্কভােৱ কৰাৰ কথা কল্পনা কিৰব পািৰ?
এিতয়া এটা পৰ্াৰিম্ভক অনু মানৰ পৰ্কট ৈহেছ: মানু হৰ অৱেচতন
আত্মসত্তা সেচতন আত্মসত্তাতৈক েকােনাধৰেণ নূ য্নতৰ নহয়;
ই সম্পূ ণর্ সব্য়ংিকৰ্য় নহয়, ই িবচাৰ-িবেবচনা কিৰবৈল সমথর্,
ইয়াৰ সূ ক্ষ্মতােবাধ, উিচত-অনু িচত িবচাৰৰ সামথর্ আেছ, ই পছন্দ
কিৰব জােন, অনু মান কিৰব জােন। এয়া মই িক ৈকেছাঁ?
ই সেচতন পৰ্কৃিততৈকও েবিছ ভালদেৰ অনু মান কিৰব জােন,
কাৰণ িস য’ত বয্থর্ ৈহেছ তােতা ই সফল ৈহেছ। আন কথাত,
সেচতন আত্মসত্তাতৈকেয়া অৱেচতন আত্মসত্তােহ েশৰ্ষ্ঠ নহয়
জােনা? আপুিন এই পৰ্শ্নেটাৰ সম্পূ ণর্ গুৰুতব্ ধিৰব পািৰেছ। বুথ’েৱ
(Boutroux) িকদেৰ এটা অিত িভন্ন েপৰ্ক্ষাপটত ইয়াৰ মুখামুিখ
ৈহিছল আৰু িপছৈল িক পিৰিস্থিতত েতওঁ ইয়াৰ এটা সদথর্ক উত্তৰ
পােল, েতওঁৰ েশহতীয়া বক্তৃতা এটাত উেল্লখ কিৰিছল।
মই এইমাতৰ্ েকাৱা তথয্িখিনৰ পৰা ইয়াৰ সদথর্ক উত্তৰেটােকই
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কথােটা এই িদব্তীয়ধৰেণেৰ চােল, অৱেচতন আত্মসত্তাৰ
সব্য়ংিকৰ্য় গুণৰ বােব সকেলােবাৰ সংেযাজেনই গঠন হ’ব, িকন্তু
তাৰ মাজত আগৰ্হজনক েকইটামানেহ সেচতন িচন্তাৰ েক্ষতৰ্ৈল
বাট িবচািৰ পাব। আৰু এই কথােটা এিতয়াও বৰ ৰহসয্াবৃ ত।
িকহৰ িভিত্তত অেচতন িকৰ্য়াৰ সহসৰ্ািধক উৎপািদত সংেযাজনৰ
মাজৰ পৰা েকইটামানেহ দু ৱাৰডিল পাৰ হ’ব পািৰেল, িকন্তু
আন আটাইেবাৰ তলেত থািক গ’ল? েকৱল আকিস্মকভােৱই
েকইটামােন িবেশষািধকাৰ পাই গ’ল েনিক? স্পষ্টভােৱ েতেনকুৱা
হ’ব েনাৱােৰ, আমাৰ ইিন্দৰ্য়েবাৰত জািগ উঠা উদ্দীপনাসমূ হৰ
িভতৰত সবােতাৈক পৰ্বলেটােৱেহ আমাৰ মেনােযাগ আকষর্ণ
কেৰ, েযিতয়াৈলেক ই আন িকবা কাৰকৰ বােব গুৰুতব্ৈল
নােহ। সচৰাচৰ িবেশষািধকাৰপৰ্াপ্ত অেচতন মনৰ পিৰঘটনাসমূ হ,
িযেকইটা সেচতন স্তৰৈল অহাৰ সম্ভাৱনা থােক; েসইেবােৰ পৰ্তয্ক্ষ
বা পেৰাক্ষভােৱ আমাৰ আেৱিগক সংেবদনশীলতাত গভীৰ পৰ্ভাৱ
েপলায়।
আেৱিগক সংেবদনশীলতাই গািণিতক পৰ্মাণ এটাৰ পৰামশর্
আগবেঢ়াৱা কথােটা আচিৰত েযন লািগব পােৰ, য’ত সাধাৰণেত
েকৱল বুিদ্ধৰেহ ভূ িমকা থােক বুিল ভবা যায়। িকন্তু এেনকুৱা
হ’ব লািগেল গািণিতক েসৗন্দযর্য্, সংখয্া আৰু িবিভন্ন ৰূপৰ মাজৰ
সমনব্য়, আৰু জয্ািমিতক সু ষমাৰ অনু ভৱেটা পাহিৰ েযাৱাৰ িনিচনা
হ’ব। ই পৰ্কৃতাথর্ত এক নান্দিনক অনু ভৱ, িযেটা সকেলা গিণতজ্ঞই
জােন আৰু ই িনিশ্চতভােৱ আেৱিগক সংেবদনশীলতাৰ অন্তগর্ত।

এিতয়া েকানেকইটা গািণিতক বস্তুত েসৗন্দযর্য্ আৰু সু ষমা

চিৰতৰ্ আেছ, আৰু আমাৰ মনত এক নান্দিনক আেৱগ িহচােপ

িবকাশ েহাৱাৰ সামথর্ আেছ? েসইেবােৰই েতেন উপাদান িযেবাৰ
সমনব্েয়েৰ সিজ্জত ৈহ আেছ, যােত মনেটােৱ অকেণা কষ্ট নকৰাৈক
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িসহঁতৰ সামিগৰ্কতা অনু ধাৱন কৰাৰ লগেত সূ ক্ষ্ম িবৱৰেণা

েয সেচতন সত্তাই েগােটই জীৱনজুিৰ িযমান সামিৰব পােৰ, ই

উপলি কেৰ। এই সমনব্েয় এেক সময়েত আমাৰ েসৗন্দযর্য্েবাধৰ

কম সময়েত তােতাৈক েবিছ িভন্ন পৰ্কাৰৰ সংেযাজন সৃ িষ্ট কিৰব

পৰ্েয়াজনীয়তাও পূ ৰায়, আৰু মনেটাক ধিৰ ৰািখবৈল আৰু
পথ পৰ্দশর্নৰ বােব এক সহেযাগীও। তদু পিৰ চকুৰ সন্মু খত

পােৰ। তথািপ এই সীমাবদ্ধতােবাৰ আেছ। এেন হ’ব পােৰ েনিক

সকেলািখিন এটা সু সিজ্জত ৰূপত ৰািখেল আিম এটা গািণিতক

সংখয্াত আিম কল্পনা কিৰব পৰাতৈকও ভয়ংকৰ? িকন্তু েতেন

সূ তৰ্েৰা পূ বর্ানু মান কিৰব পােৰাঁ। এিতয়া আিম ওপৰত ৈকেছাঁ

েহাৱােটা আৱশয্কীয় েযন লােগ। িকয়েনা যিদ ই সংেযাজনেবাৰৰ

েয আমাৰ মেনােযাগ আকষর্ণ কিৰবপৰা আৰু উপেযাগীধৰণৰ

মাজৰ মাতৰ্ সৰু অংশ এটােহ পৰ্স্তুত কেৰ, আৰু যিদ ই কামেটা

গািণিতক সতয্ েসইেবাৰেহ, িযেয় আমাক এটা গািণিতক সূ তৰ্

যাদৃ িচ্ছকভােৱ কেৰ; েতেনহ’েল েসইেবাৰৰ মাজত ভালেটা, িযেটা

িশকাব পােৰ। গিতেক আিম এই িসদ্ধান্তেটাত উপনীত ৈহেছাঁ:

আিম বািছ উিলওৱা উিচত, েসইেটা থকাৰ অিত কম সম্ভাৱনা

উপেযাগী সংেযাজনেবােৰই সবােতাৈক েবিছ ধু নীয়া; মােন সকেলা

থািকব।

গিণতজ্ঞই জনা এই িবেশষ সংেবদনশীলতাক িযেবােৰ সবর্ািধক
আকৃষ্ট কিৰব পােৰ, মই েতেন সংেযাজনেবাৰৰ কথা ৈকেছাঁ।
িকন্তু ইয়াৰ িবৰুদ্ধাচৰণ কৰাসকল এইিবষেয় ইমােনই অজ্ঞ েয
েতওঁেলােক এইেটা কথাত হাঁিহবও পােৰ।
তাৰিপছত িক হয়? অৱেচতন আত্মসত্তাই অন্ধভােৱ গঠন

েয ই সম্ভাবয্ সকেলােবাৰ সংেযাজেনই গঠন কিৰব পােৰ, িযেটা

হয়েতা আিম ইয়াৰ বয্াখয্ােটা পৰ্াৰিম্ভক পযর্য্ায়ত কৰা সেচতন
কামৰ মাজত িবচািৰব লািগব, িযিখিন সদায় ফলদায়ক অেচতন
িকৰ্য়াৰ পূ েবর্ কৰা হয়। েমাক এটা থূ লমূ ল তুলনা কিৰবৈল
অনু মিত িদয়ক। আমাৰ সংেযাজনেবাৰৰ ভিৱষয্তৰ উপাদানেবাৰক
এিপিকউৰাছৰ (Epicurus) হাঁেকাটাত লগাই েথাৱা পৰমাণুেবাৰৰ

নহয় আৰু কামত নহা ধৰণৰ। িকন্তু েসইেটা কাৰণেত েসইেবােৰ

িনিচনা বুিল মনেত আঁিক লওঁক। মনেটােৱ সম্পূ ণর্ িজৰিণত থকাৰ
পৰত এই পৰমাণুেবাৰ গিতহীন অৱস্থাত থােক। ক’বৈল গ’েল

নান্দিনক সংেবদনশীলতাত অকেণা পৰ্ভাৱ েপলাব েনাৱােৰ।

েসইেবাৰ েবৰত িস্থৰভােৱ লেগাৱা আেছ। গিতেক পৰমাণুেবাৰ

সেচতন মেন িসহঁতৰ অিস্ততব্ৰ কথা েকিতয়াও গেমই নাপাব। মাতৰ্

লগ নলগাৈক, আৰু ফলত িসহঁতৰ মাজত েকােনা সংেযাজন

েকইটামান সংেযাজনেহ সংগিতপূ ণর্, আৰু ফলসব্ৰূেপ েসইেবােৰই

েনােহাৱাৈক এই সম্পূ ণর্ িবৰিতক অিনিদর্ষ্টকালৈল বৃ িদ্ধ কিৰব

উপেযাগী আৰু ধু নীয়া। মই এইমাতৰ্ উেল্লখ কৰা জয্ািমিতিবদজনৰ

পািৰ।

কৰা অেলখ সংেযাজনৰ মাজৰ পৰ্ায় আটাইেবােৰই েকােনা আগৰ্হৰ

িবেশষ সংেবদনশীলতা এইেবােৰ স্পশর্ কিৰবৈল সক্ষম হ’ব, আৰু
এবাৰ জাগৰ্ত হ’েল এইেবােৰ আমাৰ দৃ িষ্ট আকষর্ণ কিৰব আৰু
সেচতন ৰূপ লাভৰ সু েযাগ পাব।
এইেটা েকৱল এটা অনু মানেহ। তথািপ এিতয়া এটা
পযর্েবক্ষণৰ কথা ক’ম িযেয় হয়েতা তাক সঁচা বুিল পৰ্মাণ কিৰব।

আনহােত এক আপাত িজৰিণ আৰু অেচতন িকৰ্য়াৰ
সময়েছাৱাত, পৰমাণুেবাৰৰ েকইটামান েবৰৰ পৰা এৰ খাই
গিতশীল ৈহ পেৰ। েসইেবােৰ আৱদ্ধ ৈহ থকা ঠাইিখিনত
সকেলােবাৰ িদশেত েবগাই গিত কেৰ (মই েকাঠােটা বুিলেয়ই ক’ব

কেৰ, সাধাৰণেত ই েতওঁক পৰ্তাৰণা নকেৰ। িকন্তু মই ৈকেছাঁেৱই

ওলাইিছেলাঁ), উদাহৰণসব্ৰূেপ েযিনবা এজাক েচেৰপােহ, বা যিদ
আপুিন এটা জনা-শুনা তুলনা পছন্দ কেৰ, েযন েগছৰ গিতসূ তৰ্ত
থকা েগছৰ অণুেবাৰেহ। েতেনেক্ষতৰ্ত িসহঁতৰ পাৰস্পিৰক সংঘষর্ই

েয েকিতয়াবা ই সতয্তাৰ পৰীক্ষাত িটিক থািকব েনাৱােৰ। অৱেশয্

নতুন সংেযাজন সৃ িষ্ট কিৰব পােৰ।

েযিতয়া এক তাৎক্ষিণক আেলাকপৰ্ািপ্তেয় এজন গিণতজ্ঞৰ মন গৰ্াস

আিম পৰ্ায় পৰ্িতবােৰই মন কেৰাঁ েয এই িমছা ধাৰণােটা; যিদ িস
সঁচা হ’লেহঁেতন, গািণিতক েসৗন্দযর্য্ সম্পেকর্ থকা আমাৰ সব্াভািৱক
অনু ভৱক সন্তুষ্ট কিৰেলেহঁেতন।
গিতেক এই িবেশষ নান্দিনক সংেবদনশীলতাই মই উেল্লখ
কিৰ অহা সূ ক্ষ্ম চালনীৰ িনিচনা কাম কেৰ, আৰু এইেটােৱ
পযর্াপ্ত পিৰমােণ বয্াখয্া কিৰব পােৰ েয ইয়াৰ অভাৱ থািকেল
েকিতয়াও এজন েলাক পৰ্কৃত সৰ্ষ্টা হ’ব েনাৱােৰ। তথািপ সকেলা
সমসয্া এিতয়াও আঁতৰ েহাৱা নাই। সেচতন আত্মসত্তাৰ বয্ািপ্ত বৰ
সীিমত, আৰু অৱেচতন আত্মসত্তাৰ েক্ষতৰ্ত আিম তাৰ পিৰসীমাই
নাজােনাঁ। েসইবােবই আিম এইেটা ধিৰ ল’বৈল অিনচ্ছুক নহয়
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আৰম্ভিণেতই

কৰা সেচতন কামৰ ভূ িমকা িক? এয়া
িনশ্চয়ৈক েকইটামান িনিদর্ষ্ট পৰমাণুক গিতপৰ্দান কৰা, েসইেবাৰক
েবৰৰ পৰা এৰ খুওৱা আৰু েযিন-েতিন ঘূ িৰবৈল িদয়া। আিম
ভােবাঁ েয আিম কামত অহাধৰণৰ িবেশষ এেকা কৰা নাই; কাৰণ
িসহঁতক লগ লগাবৈল আিম হাজাৰটা উপােয়েৰ লৰচৰ কৰাইেছাঁ,
িকন্তু সেন্তাষজনক সমিষ্ট এটা েপাৱা নাই। িকন্তু আমাৰ ইচ্ছাৰ
িভিত্তত এই পৰমাণুেবাৰক লৰচৰ কেৰাৱাৰ িপছত েসইেবােৰ
পূ বর্ৰ অৱস্থানৈল ঘূ িৰ নােহ। েসইেবােৰ মুক্তভােৱ িনজৰ নৃ তয্
অবয্াহত ৰােখ।
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অনু বাদ
মন কিৰবলগীয়া কথােটা হ’ল, আমাৰ ইচ্ছাই েসইেবাৰ

এটা পৰ্স্থানৰ িবন্দু আেছ। েকৱল গণনাৰ কামিখিন অনু েপৰ্ৰণােটা

যাদৃ িচ্ছকভােৱ বািছ েলাৱা নািছল, েসইেবােৰ এটা সম্পূ ণর্

লাভৰ িপছত িদব্তীয়বাৰৰ বােব কৰা সেচতন িকৰ্য়াৰ সময়ত কিৰব

পূ বর্িনধর্ািৰত লক্ষয্ৰ িপেন অগৰ্সৰ ৈহিছল। গিতেক এই গিতশীল
পৰমাণুেবাৰ িযেকােনাধৰণৰ িবশৃ ংখল পৰমাণু নহয়, েসইেবাৰ
েতেন পৰমাণু যাৰ পৰা আিম যু িক্তপূ ণর্ভােৱ আকাংিক্ষত সমাধানেটা

লািগব, িয সময়েছাৱাত এই অনু েপৰ্ৰণাৰ পৰা লাভ কৰা ফলাফলৰ
সতয্তা িনৰূপণ কৰা হয় আৰু তাৰ আনু ষংিগক ফলাফলসমূ হ
িনণর্য় কৰা হয়। এই গণনাৰ িনয়মসমূ হ ধৰা-বন্ধা আৰু জিটল।

েপাৱাৰ আশা কিৰব পােৰাঁ। তাৰ িপছত গিতশীল পৰমাণুেবােৰ
সংঘষর্ৰ মুখামুিখ হয় আৰু পিৰণিতসব্ৰূেপ েসইেবােৰ িনজৰ
মাজেত বা িস্থেৰ থকা আন পৰমাণুৰ ৈসেত সংেযািজত হয়। মই

তাৰ বােব শৃ ংখলাবদ্ধতা, মেনােযাগ, ইচ্ছাশিক্তৰ পৰ্েয়াজন; গিতেক

পুনৰবাৰ ক্ষমা িবচািৰেছাঁ, েমাৰ তুলনােটা অিত খহটা ৈহেছ। িকন্তু
আন িক উপােয়েৰ েমাৰ িচন্তািখিন বুজাব পািৰ, েসইেটাও মই

ৰাজতব্ চলায়; যিদ আিম তাক এটা নাম িদবৈল যাওঁ, েতেন্ত
মই তাক সব্তন্তৰ্তা বুিল েকাৱা উিচত। েকৱল এই িবশৃ ংখলাইেহ

নাজােনা।

অনাকাংিক্ষত সংেযাজন পৰ্ািপ্তৰ পথ পৰ্শস্ত কেৰ।

িয নহওক, েসইেবােৰই গঠন েহাৱাৰ সম্ভাৱনা থকা একমাতৰ্
সংেযাজন য’ত অন্ততঃ এটা উপাদান আমাৰ ইচ্ছাই মুক্তভােৱ বািছ
েলাৱা পৰমাণুেবাৰৰ পৰা আিহেছ। স্পষ্টভােৱ, এইেবাৰৰ মাজৰ
পৰাই েতেন সংেযাজন েপাৱা যায়, যাক মই ’ভাল সংেযাজন’ বুিল

সেচতন মনেৰা আৱশয্ক। আনহােত েকােনাধৰণৰ িনয়ম নথকাৈক
আৰু অিনশ্চয়তাপূ ণর্ িবশৃ ংখলােৰ অৱেচতন আত্মসত্তাই িযদেৰ

েযিতয়া মই ওপৰত েকইটামান বয্িক্তগত পযর্েবক্ষণৰ কথা
ৈকিছেলাঁ, মই এটা উেত্তজনাপূ ণর্ িনশাৰ কথা ৈকিছেলাঁ য’ত মই
িনজৰ পিৰৱেতর্ কাম কিৰিছেলাঁ। মই েসই িবষেয় এটা েশষ

ৈকিছেলাঁ। হয়েতা মূ ল অনু মানেটাত থকা িবেৰাধাভাস কেমাৱাৰ ই

মন্তবয্ িদম। েতেন ঘটনা িনয়মীয়াৈক ঘেট। মই উেল্লখ কৰাৰ দেৰ
এেনকুৱা েহাৱােটা আৱশয্কীয় নহয় েয িকবা েভৗিতক উেত্তজকৰ

এটা উপায়।

বােবেহ মিস্তষ্কই অসব্াভািৱকভােৱ িকৰ্য়া কিৰিছল। এেন লােগ েযন

এিতয়া আন এটা পযর্েবক্ষণৈল আেহাঁ। এেনকুৱা েকিতয়াও
নহয় েয অেচতন িকৰ্য়াই আমাক এটা দীঘলীয়া গণনাৰ
সকেলািখিন িনেজই কিৰ ফলাফলেটা িদেছ, য’ত আিম েকৱল
ধৰা-বন্ধা িনয়মেবাৰেহ পৰ্েয়াগ কিৰব লােগ। আিম ভািবব পােৰাঁ েয
সম্পূ ণর্ সব্য়ংিকৰ্য় অেচতন সত্তা এেনধৰণৰ কামৰ বােব িবেশষভােৱ
েযাগয্ হ’ব পােৰ, িযেবাৰ চাব গ’েল সম্পূ ণর্ যািন্তৰ্ক পৰ্িকৰ্য়া। এেন
লািগব পােৰ েয ৰািত পূ ৰণ অংক এটাৰ সংখয্ােকইটাৰ িবষেয়
ভািব থািকেল সাৰ পাই উিঠ আিম পূ ৰণফলেটাৰ মান আেপানাআপুিন পাই েযাৱাৰ আশা কিৰব পােৰাঁ; বা এটা বীজগিণতীয়

অেচতন িকৰ্য়াৰ সময়ত বয্িক্তজন িনেজই সিকৰ্য় ৈহ থােক আৰু
অিতশয় উেত্তিজত সেচতন মনেটােৱ েসয়া আংিশকভােৱ বুিজও
পায়, তথািপ ইয়াৰ িনজসব্ পৰ্কৃিত সলিন নহয়। েতেনেক্ষতৰ্ত এই
দু েয়াটা কাযর্য্পৰ্ণালীকেনা িকেহ পৃ থক কেৰ, বা যিদ আপুিন ক’ব
িবচােৰ, এই দু ই আত্মেচতনাৰ কাযর্য্পদ্ধিতক িকেহ পৃ থক কেৰ,
আিম বৰ অস্পষ্টৈকেহ বুিজব পােৰাঁ। এেনদেৰ মই কিৰবৈল সক্ষম
েহাৱা মনস্তািতব্ক পযর্েবক্ষণেকইটাই িসহঁতৰ সাধাৰণ ৈবিশষ্টয্েৰ
েমাৰ দৃ িষ্টভংগীেবাৰৰ সতয্তা পৰ্মাণ কৰা েযন লােগ।
ইমানৰ িপছেতা এই সকেলািখিন সম্পূ ণর্ আনু মািনক আৰু

পােৰাঁ। িকন্তু পযর্েবক্ষণৰ পৰা েদখা যায় েয বাস্তৱেক্ষতৰ্ত েতেন

এিতয়াও আনু মািনক ৈহেয় আেছ, গিতেক িনশ্চয়ৈক এইসমূ হ
পুনৰীক্ষণৰ পৰ্েয়াজন আেছ। িকন্তু এই পৰ্শ্নেবাৰৰ পৰ্িত আকষর্ণেটা

নঘেট। এই সকেলা অনু েপৰ্ৰণা, অেচতন িকৰ্য়াৰ ফলাফলৰ পৰা

ইমান েবিছ েয এইিখিন পাঠকৈল আগবঢ়াই িদয়া বােব মই অকেণা

আিম এটাই আশা কিৰব পােৰাঁ েয এেনধৰণৰ গণনাৰ বােব

অনু তাপ নকেৰাঁ।

গণনা, েযেন এটা সতয্াপন অেচতনভােৱ কৰাৰ আশা কিৰব
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িবংশ

শিতকাৰ

যু গান্তকাৰী

তত্তব্

—

আইনষ্টাইনৰ

আেপিক্ষকতাবাদ সাধাৰণ জনতাৰ মাজত জনিপৰ্য় েহাৱা এটা
অনয্তম তত্তব্। িবজ্ঞানৰ লগত এেকবােৰই জিড়ত েনােহাৱা
বয্িক্তসকেলও আেপিক্ষকতাবাদেনা িক েসয়া জািনবৈল অিত আগৰ্হ

ৈহেছ। অৱেশয্ িকছু মান কথা ভালৈক বুিজবৈল স্থানাংক জয্ািমিতৰ
থু লমুলীয়া জ্ঞানৰ পৰ্েয়াজন হ’ব। বীজগিণতৰ পদ্ধিতেৰ ইিতমেধয্
িবেশষ আেপিক্ষকতাবাদ পঢ়াসকেলও এটা নতুন দৃ িষ্টভংগীেৰ
কথািখিন বুিজব পািৰব।

কেৰ। আেপিক্ষকতাবাদৰ আটাইতৈক মেনাগৰ্াহী িবষয়সমূ হ হ’ল
ইয়াৰ অদ্ভুত েযন লগা, অথচ সঁচা িসদ্ধান্ত আৰু অনু মানেবাৰ।
অৱেশয্ জািনবৈল অিত আগৰ্হী ৈহও গিণতত দু বর্ল েহাৱাৰ বােব
অিধকাংশই আেপিক্ষকতাবাদৰ পৰ্কৃত েসাৱাদ েপাৱাৰ পৰা বিঞ্চত
হ’বলগীয়া হয়। সাধাৰণেত স্নাতক পযর্ায়ৰ িশক্ষাত, আইনষ্টাইেন

আেপিক্ষকতাবাদৰ ইিতহাস : েগিলিলও আৰু িনউটনৰ
আেপিক্ষকতাবাদ

১৯০৫ চনত পৰ্কাশ কৰা ”িবেশষ” আেপিক্ষকতাবাদ (special

আেপিক্ষকতাবাদৰ নীিতৰ ধাৰণােটা নতুন নহয়। ধৰাহওক আপুিন

relativity) তত্তব্ক বীজগিণতৰ সহায়ত বয্াখয্া কৰা হয়, আৰু

এঠাইত ৈৰ আেছ, আৰু আেপানাৰ বন্ধু এজন বাছ এখেনেৰ

এই পৰ্িকৰ্য়ােটা অিত িবমূ তর্ েহাৱাৰ বােব ছাতৰ্-ছাতৰ্ীসকলৰ বােব

ৈগ আেছ। িযেকােনা এটা পিৰঘটনা আেপানাৰ আৰু আেপানাৰ

বাস্তৱ পিৰঘটনােবাৰ কল্পনা কৰাত অসু িবধা হয়। স্নাতেকাত্তৰ

বন্ধুজনৰ দৃ িষ্টভংগীৰ পৰা এেকই হ’ব েন েবেলগ হ’ব? অথর্াৎ,

পযর্ায়ত ”সাধাৰণ” আেপিক্ষকতাবাদ (general relativity)
তত্তব্ পেঢ়ােত গিণতিখিন আৰু িবমূ তর্ ৈহ পেৰ। তুলনামূ লকভােৱ

পিৰঘটনােটা পযর্েৱক্ষকৰ ওপৰত িনভর্ৰ কেৰ েন নকেৰ?

সাধাৰণ আেপিক্ষকতাবাদতৈক িবেশষ আেপিক্ষকতাবাদ অিত

আেপিক্ষকতাবাদৰ আেলাচনােবাৰ এেনদেৰই আৰম্ভ হয়। এই
নীিতেটাৰ উৎস েগিলিলওৰ অনু মানেবাৰৰ পৰা উৎপিত্ত বুিলও ক’ব

সৰল। সাধাৰণ আেপিক্ষকতাবাদৰ বয্াখয্াৰ বােব উচ্চ পযর্ায়ৰ

পািৰ। েগিলিলওৰ এক অনু মান মেত, েকােনা এটা বস্তুেৱ েকােনা

জয্ািমিতৰ সহায় েলাৱা ৈহিছল, আৰু এই জয্ািমিত অিতৈক জিটল।

বািহৰা বল/কাৰকৰ পৰ্ভাৱ অিবহেন এক সৰল ৈৰিখক বােটেৰ

িপেছ িবেশষ আেপিক্ষকতাবাদৰ কথা িকছু মান সাধাৰণ মানু হক
সৰলৈক বুজাবৈল জয্ািমিতৰ পদ্ধিতেটা উপযু ক্ত বুিল ভােবাঁ।

সু ষম ভােৱ গিত কিৰ থােক। এই অনু মানেটা িনউটনৰ গিতসূ তৰ্ত
সম্পূ ণর্ভােৱ িনিহত ৈহ আেছ। িনউটনৰ গিতসূ তৰ্েবাৰ তব্ৰণৰ

এই েলখােটাৰ জিৰয়েত, িযমান পািৰ কম গািণিতক সমীকৰণ

ওপৰত িনভর্ৰশীল। েসেয়েহ, সমীকৰণেবাৰত থকা েবগেবাৰত

আৰু িযমান পািৰ সৰলৈক জয্ািমিতক িচতৰ্ৰ সহায়ত িবেশষ
আেপিক্ষকতাবাদক অলপ িবস্তািৰতভােৱ বুজাবৈল েচষ্টা কৰা

এটা ধৰ্ুৱ পিৰমাণ েযাগ বা িবেয়াগ কিৰেলও বলৰ সমীকৰণেবাৰ
এেকই থােক। এই ৈবিশষ্টয্েটাৰ বােবই িনউটনৰ সমীকৰণেবােৰ

পৰ্বন্ধ
বয্াখয্া কৰা ঘটনােবাৰ িবিভন্ন েবেগেৰ সু ষমভােৱ গিত কিৰ থকা

সংলগ্ন কিৰম আৰু ইয়াক জড়-গাঁঠিন (inertial frame) বুিল

পযর্েৱক্ষকৰ বােব এেকই, আৰু েসেয়েহ পৰ্িতজন পযর্েৱক্ষেক কৰা

ক’ম। পৰ্িতেটা জড়-গাঁঠিনেৰ িনজা এক েজাখ-মাখ কিৰব পৰাৈক

েজাখ-মাখ িকছু মানৰ (েযেন সময় আৰু ৈদঘর্য্ৰ) ফলাফল এেকই।

স্থানাংক-জয্ািমিতৰ একক থােক। উদাহৰণসব্ৰূেপ, O আৰু O′

পৰ্িতজন সু ষমভােৱ গিত কিৰ থকা পযর্েৱক্ষেক িনজৰ দৃ িষ্টভংগীৰ

এেন দু টা জড়-গাঁঠিন। এজন পযর্েবক্ষক O পৰ্ণালীৰ উৎস (ori-

পৰা িনজেক িস্থৰ ৈহ থকা েদেখ, আৰু আেপিক্ষকভােৱ েতওঁৰ
বািহেৰ আন আটাইেবাৰ পযর্েৱক্ষকক গিত কিৰ থকা বুিল ক’ব

gin)ত, আৰু আনজন O′ পৰ্ণালীৰ উৎসত থােক। দু েয়াজেন
েকােনা এটা িবন্দুৰ সময় আৰু স্থানাংক েজাখ-মাখ কিৰবৈল কৰ্েম

পােৰ। েতওঁৰ লগেতই সমান েবেগেৰ, এেক িদশত গিত কিৰ
থকা আনেবাৰ বস্তু বা পযর্েৱক্ষকক েতওঁ িস্থৰ ৈহ থকা বুিল ক’ব

(t, x, y, z) আৰু (t′ , x′ , y ′ , z ′ ) এই দু ইধৰণৰ পৰ্ণালী (coor-

পােৰ। উদাহৰণসব্ৰূেপ, েকােনা েথেকচা েনােখাৱাৈক সু ষম গিতেৰ

আৰু x, y, z — এইেকইটা ৈহেছ িতৰ্িবমীয় (three dimen-

গিত কিৰ থকা েৰল এখনৰ মাজত বন্ধ েকাঠা এটাত েসামাই

sional) স্থানৰ েজাখ-মাখৰ চলক। বয্াখয্ািখিন সৰল কিৰবৈল
আিম ধিৰ ল’ম েয দু েয়াজেন এেকটা মুহূতর্েতই সময় গণনা

থকা পযর্েৱক্ষক এজেন বািহৰৈল চাব েনাৱািৰেল িনজেক িস্থৰ
ৈহ থকা বুিলেয়ই ক’ব। আনহােত, েকােনা এজন পযর্েৱক্ষেক
তব্িৰত গিতেৰ যাতৰ্া কিৰেল েতওঁ তব্ৰণৰ িবপৰীত িদশত
এটা ছদ্ম-বল (pseudo-force) অনু ভৱ কেৰ। উদাহৰণসব্ৰূেপ,
েবগ বািঢ় েযাৱা অৱস্থাত বাছ-যাতৰ্ী এজেন িপছৈল েঠিল িদয়া

dinate) বয্ৱহাৰ কেৰ। ইয়াত t ৈহেছ সময়ৰ চলক (variable),

কিৰবৈল ৈলিছল, আৰু েসই সময়ত দু েয়াজন এেক স্থানেতই
আিছল (অথর্াৎ, t = 0 হওঁেত t′ = 0; আৰু O আৰু O′
এেকটা িবন্দু)। তদু পিৰ দু েয়াটা জড়-গাঁঠিনৰ স্থানাংক অক্ষেবাৰ

েযন অনু ভৱ কৰা বলেটা। অৱেশয্ এই পৰ্ৱন্ধেটাত তব্ৰণৰ

সমান্তৰাল। O′ গাঁঠিনেটা O ৰ পৰা x িদশত v েবেগেৰ গিত
কিৰ আেছ। আপুিন িনজেক O ৰ উৎসত ৈৰ থকা বুিল কল্পনা

কথা আেলাচনা কৰা নহ’ব। িবেশষ আেপিক্ষকতাবাদ আেলাচনা

কিৰব পােৰ। আৰু আেপানাৰ বন্ধুজনক O′ ৰ উৎসত ৈৰ, অথর্াৎ

কিৰবৈল হ’েল আিম েকৱল সু ষম গিতেৰ ৈগ থকা পযর্েৱক্ষকৰ
কথােহ আেলাচনা কিৰম। (এই িবেশষ চতর্েটাৰ বােবই তত্তব্েটাৰ

বাছখনত উিঠ আেপানাৰ পৰা v েবেগেৰ x িদশত আঁতিৰ েযাৱা
বুিল কল্পনা কিৰব পােৰ। এিতয়া আিম আেপানাৰ আৰু বন্ধুজনৰ

নাম ”িবেশষ” আেপিক্ষকতাবাদ।) তব্ৰণৰ কথািখিন েযাগ িদয়াৰ

েজাখ-মাখেবাৰ িকদেৰ সলিন হ’ব েসয়া আেলাচনা কিৰব পািৰম।

পৰ্েচষ্টােতই িবেশষ আেপিক্ষকতাবাদক ১৯১৫ চনত সাধাৰণ
আেপিক্ষকতাবাদৈল পৰ্সািৰত কৰা হয়, আৰু এই তত্তব্ই আইজাক
িনউটেন আগবেঢ়াৱা ২০০ বছৰ পুৰিণ মহাকষর্ণৰ তত্তব্ক ওফৰাই
কুিৰ শিতকাত তািত্তব্ক পদাথর্িবজ্ঞান আৰু েজয্ািতিবর্জ্ঞানৰ েৰহৰূপ
সম্পূ ণর্ৰূেপ সলিন কিৰ িদিছল।

েগিলিলও আৰু িনউটনৰ আেপিক্ষকতাবাদৰ মেত আেপানাৰ
স্থানাংকৰ েজাখ-মাখিখিন আৰু আেপানাৰ বন্ধুজনৰ েজাখমাখিখিনৰ মাজৰ সম্পকর্েটা তলত িদয়া দেৰ। (মন কৰক, ইয়াত
সময়ৰ িহচাপেটা দু েয়াজনৰ বােব এেকই।) এই সমীকৰণেকইটাক
েগিলিলওৰ পিৰৱতর্ন সমীকৰণ (Galilean transformation
equations) বুিল েকাৱা হয়।
x′ = x − vt

x = x′ + vt′

y′ = y

y = y′

z′ = z

z = z′

t′ = t

t = t′

পৰ্াইম অথবা েডছ্ িচহ্নযু ক্ত পৰ্িতেটা চলেকই আেপানাৰ
বন্ধুজনৰ; আৰু পৰ্াইম নথকা চলকেকইটা আেপানাৰ। v এটা ধৰ্ুৱ
সংখয্া। বাওঁফালৰ সমীকৰণেবাৰত আেপানাৰ েজাখ-মাখিখিনক
আেপানাৰ বন্ধুজেন িকদেৰ জুিখব েসয়া িদয়া আেছ, আৰু
িচতৰ্ ১ - আেপানাৰ আৰু আেপানাৰ বন্ধুজনৰ জড়-গাঁঠিন দু টা
আেলাচনা কিৰবৈল সু িবধা হ’বৈল সু ষম গিতেবগৰ পৰ্িতজন
পযর্েৱক্ষকৰ লগত আিম এক স্থানাংক-জয্ািমিতৰ গঠন বা েফৰ্ম

গিণত িবকাশ | সপ্তষিষ্টতম সংখয্া | জুলাই – িডেচমব্ৰ, ২০২০

েসাঁফালৰ সমীকৰণেবাৰত আেপানাৰ বন্ধুৰ েজাখ-মাখিখিন আপুিন
িকদেৰ জুিখব েসয়া িদয়া আেছ। অথর্াৎ, এই সমীকৰণেকইটাই
আেপানােলাক দু জনৰ দৃ িষ্টভংগীৰ সালসলিন ঘটাইেছ। এিতয়া
ধৰাহ’ল বাছখনৰ মাজত আেপানাৰ বন্ধুজেন বল এটা েতওঁৰ
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েবেগেৰ আঁতিৰ ৈগেছ। এিতয়া,

সূ তৰ্েকইটা আৰু স্থানাংক পিৰৱতর্নৰ সূ তৰ্েকইটা ভুল। েসইেটা
সমসয্া দূ ৰ কিৰবৈল আইনষ্টাইেন এক নতুন পিৰৱতর্ন সূ তৰ্

েগিলিলওৰ আেপিক্ষকতাবাদৰ ধাৰণামেত, েসই বলেটা আেপানাৰ

বয্ৱহাৰ কেৰ, আৰু এইেকইটাই িবেশষ আেপিক্ষকতাবাদৰ

পৰা u′ + v েবেগেৰ আঁতিৰ যাব। িকয়েনা, েগিলিলওৰ স্থানাংক

মূ ল সমীকৰণ। অৱেশয্ েহিন্দৰ্ক লেৰঞ্জ (Hendrik Lorentz)

পিৰৱতর্ন সমীকৰণেকইটাৰ পৰা অিত সহেজই েবগৰ পিৰৱতর্ন

নামৰ এজন পদাথর্িবেদ েমক্সেৱলৰ তত্তব্ত েপাহৰৰ ধৰ্ুৱ েবগ

সমীকৰণেটা আহৰণ কিৰব পািৰ। (কলন গিণতৰ সাধাৰণ

বয্াখয্া কিৰবৈল আগতীয়াৈক এইেকইটা সূ তৰ্ সৃ িষ্ট কিৰিছল, িকন্তু

বয্ৱহাৰ। িযসকেল কলন গিণত নাজােন, েতওঁেলােক উচ্চতৰ

সূ তৰ্েকইটাৰ বাস্তৱ বয্াখয্া িদব পৰা নািছল। আইনষ্টাইেন এই

মাধয্িমকৰ পদাথর্িবজ্ঞানৰ পৰ্থম বষর্ৰ গিতসূ তৰ্ৰ পাঠেটাৰ পৰ্থম
অংশ পিঢ়েলই বুিজ পাব।)

সমীকৰণেকইটাৰ বাস্তৱ বয্াখয্া িদবৈল সক্ষম েহাৱাৰ লগেত েবগৰ

সন্মু খৰ ফােল u′ েবেগেৰ দিলয়াই পিঠয়াইেছ। অথর্াৎ, বলেটা
আেপানাৰ বন্ধুৰ পৰা

u′

u = u′ + v
অিত সহজ!

নহয় জােনা?

িনউটনৰ গিতৰ সমীকৰণ

েকইটােয়া েসয়াই কয়। এিতয়া এটা আকষর্ণীয় কথাৈল আেহাঁ।
যিদ আেপানাৰ বন্ধুেৱ েতওঁৰ সন্মু খৰ ফােল টচর্লাইট এটােৰ
েপাহৰ মািৰ পিঠয়ায়, েপাহৰিখিন েতওঁৰ পৰা c েবেগেৰ
আঁতিৰ যাব। িপেছ েসই েপাহৰিখিন আেপানাৰ পৰা িকমান
েবেগেৰ আঁতিৰ যাব? েগিলিলও আৰু িনউটনৰ সমীকৰণেবাৰৰ
পৰা েপাৱা িসদ্ধান্তৰ মেত এই েবগেটা c + v হ’ব লােগ
নহয় জােনা? আেপানাৰ বন্ধুজন বাছৰ সলিন েপাহৰৰ সমান
েবগী মহাকাশযান এখেনেৰ ৈগ থকা হ’েল েতওঁৰ টচর্লাইটৰ
পৰা ওেলাৱা েপাহৰিখিনৰ েবগ আপুিন c + c অথর্াৎ, ২c
বুিল িহচাপ কিৰব েনিক? এই পৰ্শ্নেটােৱই েগিলিলও আৰু
িনউটনৰ আেপিক্ষকতাবাদৰ পৰ্িত কাল ৈহ পিৰল। কাৰণ ইিতমেধয্
েমক্সেৱলৰ িবদু য্ৎচুমব্কীয় তত্তব্ৰ মেত েপাহৰৰ েবগ সদায় ধৰ্ুৱ বুিল
জনা ৈগেছ; আপুিন েকানেটা জড়-গাঁঠিনৰ পৰা িহচাপ কিৰেছ

লগত ৈদঘর্য্ৰ হৰ্সব্কৰণ (length contraction), সময় িবলমব্ন
(time dilation) ইতয্ািদ পিৰঘটনাৰ অনু মান কিৰব পােৰ। েসই
অনু মানেবাৰক অৱেশষত বাস্তৱ পৰীক্ষাৰ দব্াৰা পৰ্মািণত কৰা
হয়। তদু পিৰ এই পিৰৱতর্ন সমীকৰণেকইটাৰ আলম ৈলেয়ই
স্থান-কাল, বা ভৰ-শিক্তৰ সমতুলয্তা আিদৰ দেৰ িসদ্ধান্তসমূ হ
আইনষ্টাইেন আগবঢ়ায়। েসেয়, এই সমীকৰণেকইটাক লেৰঞ্জৰ
পিৰৱতর্ন সমীকৰণ (Lorentz transformation equations)
বুিল েকাৱা হয় যিদও সমগৰ্ আেপিক্ষকতাবাদৰ সৃ িষ্টৰ কৃিততব্
আইনষ্টাইনক িদয়া হয়।
লেৰঞ্জৰ এই পিৰৱতর্ন সমীকৰণেকইটা েকেনৈক আহৰণ
কৰা হ’ল েসয়া স্নাতক পযর্ায়ৰ ক্লািছেকল েমকািনক্সৰ িকতাপত
েপাৱা যাব। েলখােটাৰ গািণিতক সমীকৰণৰ সংখয্া অযথা বািঢ়
যাব বুিল েসই আহৰণ কৰা পৰ্িকৰ্য়ােটা ইয়াত উেল্লখ নকেৰাঁ।
আেপিক্ষকতাবাদ বুিজবৈল আমাক েকৱল সমীকৰণেকইটাৰ
পৰ্েয়াজন।

তাৰ ওপৰত িনভর্ৰ কিৰ আেপানাৰ এই িহচাপেটা সালসলিন

x − vt
x′ = √
1 − v 2 /c2

x′ + vt′
x= √
1 − v 2 /c2

নহয়। এই কথাষাৰ ১৮৮৭ চনৰ েসই িবখয্াত ”মাইেকলচন-মিলর্”

y′ = y

y=y

(Michelson-Morley)ৰ পৰীক্ষােটাত পৰ্থমবাৰৰ বােব পৰ্মািণত

z′ = z

ৈহিছল। েসই েতিতয়াৰ পৰা এিতয়াৈলেক পদাথর্িবজ্ঞান জগতত
সম্পন্ন কৰা পৰ্িতেটা পৰীক্ষাই েপাহৰৰ গিতেবগক ধৰ্ুৱ বুিলেয়ই
পৰ্মাণ কিৰ আিহেছ। এই ধৰ্ুৱ েবগৰ মান ৈহেছ পৰ্িত েছেকণ্ডত
২৯,৯৭,৯২,৪৫৮ িমটাৰ, অথর্াৎ পৰ্ায় ৩ লাখ িকেলািমটাৰ। গিতেক
িনউটন আৰু েগিলিলওৰ আেপিক্ষকতাবাদৰ ধাৰণােটা িনঃসেন্দেহ
ভুল! এই সতয্েটাৰ পৰাই আইনষ্টাইনৰ আেপিক্ষকতাবাদ তত্তব্ৰ
আৰম্ভিণ হয়।

z=z

t−
t′ = √
1 − v 2 /c2
vx/c2

t′ + vx′ /c2
t= √
1 − v 2 /c2

এই সমীকৰণেকইটাক েগিলিলওৰ সমীকৰণেকইটাৰ লগত
তুলনা কিৰেল মূ লতঃ দু টা পাথর্কয্ েদিখব—
১) স্থানৰ িহচাপেটা িযদেৰ েবগ অনু সিৰ আেপিক্ষক, েসইদেৰ
সময়ৰ িহচাপেটাও েবগ অনু সিৰ আেপিক্ষক। অথর্াৎ দু েয়াজন
পযর্েৱক্ষকৰ বােব সময়ৰ পৰ্বাহ এেকই নহয়। সময় আৰু

লেৰঞ্জৰ পিৰৱতর্ন সমীকৰণ আৰু আইনষ্টাইনৰ

স্থানৰ আচৰণ এেকধৰণৰ। েসেয়েহ আইনষ্টাইেন স্থান আৰু

আেপিক্ষকতাবাদ:

কালৰ একতৰ্ীকৰণ কিৰিছল। এয়া িনউটনৰ কমর্ৰাজীৰ িপছেত

েপাহৰৰ গিতেবগ ধৰ্ুৱ েহাৱা পিৰঘটনােটাৰ বােব আইনষ্টাইেন
অনু ভৱ কিৰিছল েয িনউটন আৰু েগিলিলওৰ েবগ-পিৰৱতর্ন

গিণত িবকাশ | সপ্তষিষ্টতম সংখয্া | জুলাই – িডেচমব্ৰ, ২০২০

পদাথর্িবজ্ঞান-জগতত এটা যু গান্তকাৰী পিৰৱতর্ন।
২) স্থান আৰু কাল (x আৰু t)ৰ পিৰৱতর্নৰ সমীকৰণ দু টাত
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এটা অিতিৰক্ত সংেশাধনী গুণক (correction factor) আেছ।
এই গুণকেটা দু েয়াজন পযর্েৱক্ষকৰ মাজৰ আেপিক্ষক েবগৰ
ওপৰত িনভর্ৰশীল। চমুৈক ইয়াক গৰ্ীক আখৰ ”গামা”ৰ সহায়ত
পৰ্কাশ কৰা হয়।
1
γ=√
1 − v 2 /c2
এই স্থানাংক পিৰৱতর্ন সমীকৰণেকইটাৰ পৰা েবগৰ পিৰৱতর্ন
সূ তৰ্েকইটা সহেজ আহৰণ কিৰব পািৰ। O জড়-গাঁঠিনৰ পৰা
চাওঁেত েকােনা এটা কণাৰ গিতেবগৰ উপাদান (component)েকইটা Ux , Uy আৰু Uz ; আৰু O′ ত এইেকইটা Ux′ , Uy′
আৰু Uz′ হ’েল েবগ পিৰৱতর্ন সমীকৰণেকইটা তলত িদয়াৰ ধৰেণ
হয়।
ux − v
1 − ux v/c2
uy
u′y =
γ(1 − ux v/c2 )
uz
u′z =
γ(1 − ux v/c2 )

u′x =

u′x + v
ux =
1 + u′x v/c2
u′y
uy =
γ(1 + u′x v/c2 )
u′z
uz =
γ(1 + u′x v/c2 )

সমীকৰণেকইটাক

িনউটনৰ গিতসূ তৰ্ৰ েবগ পিৰৱতর্ন
সমীকৰণেটাৰ লগত তুলনা কিৰেলই অিতিৰক্ত সংেশাধনী

ৈদনিন্দন জীৱনৰ মানয্ একক বয্ৱস্থা (SI system)েটা েজাখ-মাখৰ
বােব অসু িবধাজনক। েসেয়েহ আিম নতুনৈক এেন এটা এককবয্ৱস্থা বািছ ল’ম, য’ত েপাহৰৰ েবগৰ মান ১। এই বয্ৱস্থােটাত
আিম সময়ক দীঘৰ একেকেৰ জুিখম। কথােটা এেনকুৱা— েকােনা
এঠাইৈল িকমান দূ ৰ বুিল েকােনাবাই সু িধেল আিম েয েকিতয়াবা
কওঁ, “১০ িমিনটৰ বাট!”— ইয়াত িযদেৰ দূ ৰতব্ক সময়ৰ একেকেৰ
েজাখা হ’ল, িঠক েসইদেৰ আিম সময়েকা েপাহৰৰ েবগৰ সহায়ত
দূ ৰতব্েৰ জুিখম। এই নতুন একক বয্ৱস্থােটাত সময় আৰু দূ ৰতব্ৰ
একক এেকই েহাৱা বােব স্থান-কালৰ সমতুলয্তাক বয্াখয্া কিৰবৈল
সহজ হয়। উচ্চ শিক্তৰ পদাথর্িবজ্ঞান (High Energy Physics)ৰ
লগত জিড়ত বয্িক্তসকলৰ বােব এই নতুন একক বয্ৱস্থা অিতৈক
সু িবধাজনক। সদয্হেত, এই নতুন বয্ৱস্থােটাত েপাহৰৰ েবগ
এক (c = ১) বুিল মনত ৰাখক। িযেহতু েপাহৰতৈক অিধক
েবগত এেকা যাব েনাৱােৰ, েসেয়েহ বাকীেবাৰ েবগৰ পিৰমাণ
সদায় ১ তৈক সৰু। (SI বয্ৱস্থাৰ েকােনা েবগক ৩ × ১০৮
িমটাৰ/েছেকেণ্ডেৰ হৰণ কিৰেলই নতুন এককেটাত েসই েবগৰ
পিৰমাণেটা েপাৱা যাব।) পৰ্কৃিতৰ ধৰ্ুৱ সংখয্া (অথর্াৎ, c)ৰ
সহায়ত গঠন কৰা বােব এই এককেটাক পৰ্াকৃিতক একক (natural units) েবালা হয়। উচ্চ শিক্ত পদাথর্িবজ্ঞানত এই একক
বয্ৱস্থােটাত c ৰ লগেত েমক্স প্লাংকৰ ধৰ্ুৱকেটােকা ১ বুিল ধৰা
হয়।

গুণকেকইটা িচনাক্ত কিৰব পািৰ। িনউটনৰ িদনৰ িচন্তাধাৰৰ
মেত েকৱল x িদশতেহ েবগৰ পিৰৱতর্ন হ’ব লািগিছল; িকন্তু
ইয়াত িতিনওটা িদশেতই েবগৰ পিৰৱতর্ন েহাৱা েদখা ৈগেছ।
এিতয়া যিদ আিম বন্ধুজনৰ হাতৰ টচর্েটাৰ পৰা ওলাই অহা
েপাহৰিখিনৰ গিতেবগক আেপানাৰ দৃ িষ্টভংগীৰ পৰা চাওঁ, েতিতয়া
আিম েসাঁফালৰ সমীকৰণেকইটাত Ux′ = c, Uy′ = 0 আৰু
Uz′ = 0 বহুৱাব লািগব (িযেহতু আিম েকৱল x িদশৰ গিতৰ
কথা আেলাচনা কিৰ আেছাঁ)। এিতয়া সমীকৰণেকইটাৰ মেত,
আেপানাৰ দৃ িষ্টভংগীৰ পৰাও Ux = c, Uy = 0 আৰু Uz = 0;
অথর্াৎ, দু েয়াজন পযর্েৱক্ষকৰ মেত েপাহৰৰ েবগ এেকই, আৰু এই
িসদ্ধান্তেটা পযর্েৱক্ষক দু জনৰ মাজৰ িযেকােনা আেপিক্ষক েবগৰ
বােবই সতয্! এইদেৰই লেৰঞ্জৰ পিৰৱতর্ন সমীকৰণ েকইটাই
িনউটন আৰু েমক্সেৱলৰ তত্তব্ৰ মাজৰ মতেভদেবাৰ দূ ৰ কিৰেল।

পৰ্াকৃিতক একক:

আেপিক্ষকতাবাদত জয্ািমিত : িমনকফিস্কৰ স্থান-কাল
আইনষ্টাইেন

সম্পূ ণর্

বীজগিণতৰ

পদ্ধিতেৰ

বয্াখয্া

কৰা

আেপিক্ষকতাবােদ ৩-৪ বছৰৰ পাছেতই জয্ািমতীয় দৃ িষ্টভংগী লাভ
কেৰ। সমীকৰণেকইটাত স্থান আৰু কালৰ সমতুলয্তাৰ পৰ্িত লক্ষয্
ৰািখ জামর্ানীৰ হামর্ান িমনকফিস্ক (Hermann Minkowski)েয়
সময়ক সাঙু িৰ এক চতুিবর্মীয় (4-dimensional) স্থান-কালৰ
গািণিতক গাঁথিন সািজ উিলয়ায়। িপেছ কাগজৰ িদব্িবমীয় পৃ ষ্ঠাত
েসয়া অঁকােটা অসম্ভৱ। েসেয়েহ, কথােবাৰ সহজ কিৰবৈল আিম
স্থানৰ এটা িদশত গিত (motion in one dimension)ৰ কথােহ
আেলাচনা কিৰম। অথর্াৎ, x আৰু t অক্ষ দু ডােল সৃ িষ্ট কৰা
িদব্িবমীয় স্থান-কালৰ কথা আেলাচনা কিৰম, আৰু ইয়াৰ সহায়ত
আেপিক্ষকতাবাদৰ িসদ্ধান্তসমূ হ বয্াখয্া কিৰবৈল েচষ্টা কিৰম।
পৰ্থেম আেপানাক িচতৰ্েটাৰ ৈবিশষ্টয্েবাৰ বুজাও। িমনকফিস্কৰ
স্থান-কাল িচতৰ্ (Minkowski space-time diagram)েবাৰত

আমাৰ েজাখ-মাখৰ এককেবাৰ সলিন কিৰ ল’েল সু িবধাজনক

সদায় জড়-গাঁথিনেবাৰ অঁকা হয়; আৰু িঠয় অক্ষডালক সাধাৰণেত
সময়-অক্ষ, আৰু পথািল অক্ষডালক স্থানৰ অক্ষ বুিল ধৰা হয়।

হয়। েপাহৰৰ েবগ পৰ্িত েচেকণ্ডত ৩ লাখ িকেলািমটাৰ েহাৱা বােব

সময় গণনাৰ আৰম্ভিনেত জড়-গাঁথিনেটাৰ পযর্েৱক্ষকজন িচতৰ্েটাৰ

আেপিক্ষকতাবাদক জয্ািমিতৰ দৃ িষ্টভংগীেৰ েচাৱাৰ আগেত আিম
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পৰ্বন্ধ
উৎস (origin)ত থােক। িচতৰ্েটাৰ পৰ্িতেটা িবন্দুৰ লগেত স্থান
আৰু কাল দু েয়ােৰ ”স্থানাংক” থােক, আৰু পৰ্িতেটা িবন্দুেকই
এটা ঘটনা (event) বুিল েকাৱা হয়। অথর্াৎ, এক িনিদর্ষ্ট স্থান
আৰু কালৰ তথয্ থকা পৰ্িতেটা িবন্দুেৱই এটা ঘটনা। িচতৰ্েটাৰ
পৰ্িতেটা েৰখাই এডাল জগত-েৰখা (world line)। এটা কণাই
যিদ x ৰ ধনাত্মক িদশত ধৰ্ুৱ েবেগেৰ গিত কেৰ, েতিতয়াহ’েল,
এই িচতৰ্েটাত েসই কণােটাৰ জগত-েৰখাডাল এডাল সৰল-েৰখা
হ’ব। িঠক েসইদেৰ, এজন পযর্েবক্ষেক িযেহতু িনজৰ দৃ িষ্টভংগীৰ
পৰা িস্থৰ ৈহ থােক, েতওঁৰ অৱস্থানেটা সময়ৰ লগত সদায় এেকই
থািকব — অথর্াৎ, t বািঢ় গ’েলও েতওঁ সদায় x = 0 েৰখাডালেতই
থািকব। অথর্াৎ, িনজৰ জড়-গাঁথিনেটাত পযর্েৱক্ষক এজনৰ জগতেৰখাডাল হ’ল সময় অক্ষডাল িনেজই। এিতয়া িচতৰ্ ২-ত থকা
েৰখােকইডালৰ িবষেয় বুেজা আহক।

১ (= ৪৫◦ ), েসেয়েহ, এই েৰখাডালৰ ঢাল (slope)ৰ মােনা ১
হ’ব।
২) পযর্েৱক্ষকজেন t1 সময়ত টচর্লাইটেটােৰ আৰু এটা
েপাহৰৰ বাতর্া(signal) পিঠয়ােল েসই বাতর্াই িদব্তীয় জগতেৰখাডােলেৰ গিত কিৰব।
৩) পযর্েৱক্ষকজেন t = 0 ৈহ থােকাঁেত েপাহৰতৈক কম, অথচ
ধৰ্ুৱ েবেগেৰ বল এটা মািৰ পিঠয়ােল বলেটােৱ তৃতীয় জগতেৰখাডােলেৰ গিত কিৰব। (ঢাল েবিছ, েবগ কম।)
৪) পযর্েৱক্ষকজেন t = 0 ৈহ থােকাঁেত েপাহৰতৈক েবিছ
ধৰ্ুৱ েবেগেৰ বল এটা মািৰ পিঠয়ােল বলেটােৱ চতুথর্ জগতেৰখাডােলেৰ গিত কিৰব। িপেছ এেন কৰােটা সম্ভৱপৰ নহয়।
েসেয় চতুথর্ জগত-েৰখাডােল েকােনা বাস্তৱ বস্তুৰ পথ িনৰূপণ
নকেৰ। িকয় এেন নহয়, েসয়া িপছত গম পাব।
৫) েকােনা এটা বস্তুেৱ x অক্ষৰ ধনাত্মক িদশৰ পৰা
পযর্েৱক্ষকৰ ফােল তব্িৰত গিতেৰ আিহ পযর্েৱক্ষকজনক t2 সময়ত
লগ পােল বস্তুেটাৰ জগত-েৰখাডাল পঞ্চম (বকৰ্) েৰখাডালৰ দেৰ
হ’ব। তব্িৰত গিতৰ বােব বস্তুেটাৰ েবগ সময়ৰ লেগ লেগ বািঢ়
আিহেছ, আৰু েসেয় বকৰ্েৰখাডালৰ ঢাল কিম ৈগেছ। মন্থিৰত
গিতেৰ অহা হ’েল ইয়াৰ ওেলাটােতা হ’লেহঁেতন।
ধৰাহ’ল আপুিন িনেজই O ৰ পযর্েৱক্ষকজন, আৰু আেপানাৰ
বন্ধুজেন O′ জড়-গাঁথিন, অথর্াৎ বাছখনত উিঠ x িদশত v
ধৰ্ুৱ েবেগেৰ ৈগ আেছ। আটাইতৈক মন কিৰবলগীয়া কথােটা
হ’ল, আেপানাৰ দৃ িষ্টভংগীৰ পৰা আেপানাৰ বন্ধুজনৰ জগতেৰখাডাল হ’ব তৃতীয় েৰখাডালৰ দেৰ। এজন পযর্েৱক্ষকৰ বােব
আেকৗ িনজৰ জগত-েৰখাডােলই েতওঁৰ সময়-অক্ষ। েসেয়েহ,

িচতৰ্ ২ -পৰ্াকৃিতক এককত িমনকফিস্কৰ স্থান-কালৰ িচতৰ্
১) পযর্েৱক্ষকজেন সময় গণনা কিৰবৈল েলাৱাৰ লেগ লেগ
(t = 0 সময়ত) েতওঁৰ হাতৰ টচর্লাইটৰ পৰা x িদশৈল েপাহৰ
মািৰ পিঠয়ােল েপাহেৰ ১ নং জগত-েৰখাডােলেৰ

(৪৫◦

েকােণেৰ)

গিত কিৰব। t − x িচতৰ্ত েকােনা এডাল েৰখাৰ েকােনা এটা
dt
িবন্দুত ঢাল ৈহেছ েসই িবন্দুেটাত tan θ = dx
(= v১ )ৰ মান
(অথর্াৎ, x অক্ষডালৰ পৰা িকমান িডগৰ্ী েকাণত েবঁকা ৈহ আেছ)
— িযেয় েকােনা এটা বস্তুৰ েবগৰ িবপৰীত মানেটাক সূ চায়। েবগ
িযমােনই েবিছ, এই ঢালেটা িসমােনই কম। পথািল েৰখা এডালৰ
ঢাল ০, আৰু িঠয় েৰখা এডালৰ ঢাল অসীম।

৪৫◦

েকাণ কৰা

েৰখােবাৰৰ ঢালৰ মান ১। পৰ্াকৃিতক এককত িযেহতু েপাহৰৰ েবগ
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আেপানাৰ দৃ িষ্টভংগীৰ পৰা, আেপানাৰ বন্ধুজনৰ সময়-অক্ষডাল
হ’ব তৃতীয় েৰখাডালৰ দেৰ। অথর্াৎ, আেপানাৰ আৰু আেপানাৰ
বন্ধুজনৰ সময়ৰ অনু ভৱ েবেলগ। সময় আেপিক্ষক!

িঠক

েসইদেৰ, আেপানােলাক দু েয়াজনেৰ স্থানৰ অক্ষেবােৰা এেকই
নহয়। আনহােত, আেপিক্ষকতাবাদ তত্তব্ৰ গুিৰেতই থকা সতয্েটা
হ’ল েপাহৰৰ েবগ সকেলা পযর্েৱক্ষকৰ দৃ িষ্টভংগীৰ পৰাই এেকই।
েসেয়েহ, আপুিন সময় বা স্থানৰ অক্ষদু ডাল িযদেৰই আঁিকেলও,
েপাহেৰ সদায় ৪৫◦ েৰখাডােলেৰই গিত কিৰব!

গিতেক

আেপিক্ষকতাবাদৰ আটাইতৈক গুিৰেতই থকা েপাহৰৰ ধৰ্ুৱ েবগৰ
সতয্েটাক িমনকফিস্কৰ স্থান-কাল িচতৰ্েৰ এেনৈক পৰ্কাশ কিৰব
পািৰ— “েপাহেৰ িমনকফিস্কৰ স্থান-কাল িচতৰ্ত সদায় ৪৫◦
েকােণেৰ গিত কেৰ”। লেৰঞ্জৰ পিৰৱতর্ন সমীকৰণেকইটাক এই
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স্থান-কাল িচতৰ্ৰ অক্ষেবাৰৰ একপৰ্কাৰৰ ঘূ ণর্ন িহচােপ পৰ্কাশ
কিৰব পািৰ। পযর্েৱক্ষকৰ সলিনৰ লেগ লেগ, অথর্াৎ Oৰ পৰা
O′ ৈল দৃ িষ্টভংগী সলাওেত িকদেৰ এেন িচতৰ্ এটাৰ অক্ষ দু ডালৰ
পিৰৱতর্ন হয়, েসয়া বুিজবৈল এটা েবাধ-সম্পৰীক্ষা (thought
experiment) কিৰব লািগব।

িমনকফিস্কৰ স্থান-কাল িচতৰ্ত দৃ িষ্টভংগীৰ লেৰঞ্জ-পিৰৱতর্ন:

িচতৰ্ ৪ - আেপানাৰ বন্ধুজনৰ দৃ িষ্টভংগী
ধৰাহ’ল আেপানাৰ বন্ধুজেন েতওঁৰ গিতৰ িদশত টচর্লাইটৰ
েপাহৰ সংেকত মািৰ পিঠয়াইেছ আৰু এখন আইনাত পৰ্িতফিলত
ৈহ সংেকতেটা িকছু সময়ৰ পাছত আেপানাৰ বন্ধুজনৈল ঘূ িৰ
আিহেছ। েসই সংেকত পিঠওৱা, পৰ্িতফিলত েহাৱা আৰু
সংেকতেটা ঘূ িৰ আিহ েপাৱা ঘটনােকইটাক A, B আৰু C নাম
িদয়া হ’ল। িচতৰ্ ৪-ত েদখুওৱাৰ দেৰ, আেপানাৰ বন্ধুজন (O′ )ৰ
দৃ িষ্টভংগীৰ পৰা চােল, Aৰ পৰা Bৈল পৰ্েয়াজনীয় সময়, Bৰ পৰা
Cৈল পৰ্েয়াজনীয় সময়, আৰু x′ িদশত সংেকতেটােৱ অিতকৰ্ম
কৰা দূ ৰতব্ৰ মান সমান (পৰ্াকৃিতক একক মেত)। আৰু েপাহেৰ
অিতকৰ্ম কৰা জগত-েৰখাডােল িচতৰ্েটাত ৪৫◦ েকাণ কিৰ আেছ।
(ঘূ িৰ অহা সংেকতেটাৰ বােব িবপৰীত িদশৰ পৰা ৪৫◦ িহচােপ
েজাখ কৰা ৈহেছ।) এিতয়া এই ঘটনােকইটাক আেপানাৰ (O ৰ)
দৃ িষ্টভংগীেৰ চাওঁ আহক।
িচতৰ্ ৩ -সময়ৰ লেৰঞ্জ পিৰবতর্ন

“িনজৰ জড়-গাঁথিনেটাত পযর্েৱক্ষক এজনৰ জগত-েৰখাডাল
হ’ল েতওঁৰ সময় অক্ষডাল িনেজই” — এই যু িক্তেটাৰ সহায়
ৈল আিম িমনকফিস্কৰ স্থান-কাল িচতৰ্ত সময়ৰ লেৰঞ্জ পিৰবতর্নৰ
সমীকৰণেটাক িচতৰ্ৰ সহায়ত কাষত েদখুওৱাৰ দেৰ পৰ্কাশ কিৰব
পােৰাঁ। আেপানাৰ দৃ িষ্টভংগীৰ পৰা আেপানাৰ বন্ধুজনৰ সময়
অক্ষডাল অলপ েহলনীয়া, িকয়েনা েতওঁ আেপানাৰ পৰা সু ষম
েবেগেৰ আঁতিৰ ৈগেছ, আৰু েতওঁ িনজৰ দৃ িষ্টভংগীৰ পৰা িস্থৰ।
এিতয়া, আেপানাৰ বন্ধুজনৰ স্থান-অক্ষডাল আেপানাৰ দৃ িষ্টভংগীৰ
পৰা েকেন হ’ব — েসয়া বুিজবৈল আিম এটা েবাধ-সম্পৰীক্ষা
কিৰম। েসই েবাধ-সম্পৰীক্ষােটাত আিম েপাহৰৰ ধৰ্ুৱ েবগ—
অথর্াৎ, সদায় ৪৫◦ ৈহ থকা েৰখাডালৰ সহায় ল’ম।
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িচতৰ্ ৫ - আেপানাৰ দৃ িষ্টভংগী
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িচতৰ্ ৫-ৰ সহায়ত আেপানাৰ (O ৰ) দৃ িষ্টভংগীৰ পৰা আেপানাৰ
বন্ধুৰ (O′ ৰ) স্থান-অক্ষডালৰ লেৰঞ্জ পিৰবতর্নৰ পৰ্কৃিতেটা বুিজব
পািৰ। পৰ্থেম আিম

t′ -অক্ষডালত

অথর্ নাই। ই সমীকৰণেকইটাত থকা বগর্মূলেটাক কাল্পিনক সংখয্া
(imaginary number) কিৰ েতােল।

উৎস (origin)ৰ দু েয়াকােষ

সমান দূ ৰতব্ত A আৰু C ঘটনা দু টা িচনাক্ত কিৰ লওঁ। আেপানাৰ
দৃ িষ্টভংগীৰ পৰা A আৰু C দু েয়াটা এেকটা স্থানেতই সংঘিটত েহাৱা
নাই, িকয়েনা আেপানাৰ বন্ধুজন আেপানাৰ পৰা আঁতিৰ ৈগ আেছ।
এিতয়া, িচতৰ্েটাত েপাহৰৰ গিতপথেটা িযেহতু সদায় ৪৫◦ , আিম
A ৰ পৰা ধণাত্মক িদশত (ভিৱষয্তৰ িদশত) েপাহৰ েৰখাডাল
আঁেকা, আৰু C ৰ পৰা ওেলাটাই (অতীতৰ িদশত) েপাহৰৰ
েৰখাডাল িচিহ্নত কেৰাঁ। এই দু েয়াডাল েৰখাই কটাকিট কৰা
িবন্দুেটােৱই ৈহেছ B ঘটনােটা। আগৰ িচতৰ্েটাত িযেহতু B ঘটনােটা
x′ -অক্ষডালত আিছল, েসেয়েহ O ৰ দৃ িষ্টভংগীৰ পৰা এই অক্ষডাল
এই B িবন্দুৰ মােজেৰই পাৰ ৈহ যাব লািগব! অথর্াৎ উৎসৰ
পৰা B সংেযাগী ফুটফুটীয়া েৰখাডােলই x′ অক্ষডালৰ পিৰৱিতর্ত
ৰূপ। লেৰঞ্জৰ পিৰৱতর্ন সমীকৰণৰ মেত t′ -অক্ষডাল t অক্ষৰ
পৰা িযদেৰ েহলনীয়া ৈহ পিৰিছল, িঠক েসইদেৰ, x′ অক্ষডােলা
x-অক্ষৰ পৰা িবপৰীত িদশত েহলনীয়া ৈহ পেৰ। এই অক্ষৰ
েহলনীয়া েহাৱা পৰ্িকৰ্য়ােটােৱই লেৰঞ্জৰ পিৰৱতর্ন সমীকৰণৰ
জয্ািমিতক ৰূপ। এইদেৰই িমনকফিস্কৰ স্থান-কাল িচতৰ্ৰ সহায়ত
িবমূ তর্ সমীকৰণেকইটাৰ বাস্তৱ ৰূপ িদয়া হ’ল। লেৰঞ্জ-পিৰৱতর্নৰ
জয্ািমিতক ৰূপেটাৰ ৈবিশষ্টয্েকইটামান মন কিৰবলগীয়া—
১) দু েয়াডাল অক্ষ সমান পিৰমােণেৰ িবপৰীত িদশত েহলনীয়া

িচতৰ্ ৬ - বাওঁফােল আেপানাৰ দৃ িষ্টভংগী, েসাঁফােল আেপানাৰ
বন্ধুজনৰ দৃ িষ্টভংগী

[েটাকা: আিম এিতয়াৈলেক িবেশষ আেপিক্ষকতাবাদৰ স্থানকালৰ সৰলৈৰিখক অক্ষৰ কথা আেলাচনা কিৰ আিহেছাঁ। অৱেশয্,
সাধাৰণ আেপিক্ষকতাবাদত তব্ৰণ আৰু মহাকষর্ণৰ কথা আেলাচনা
কেৰাঁেত স্থান-কালৰ বকৰ্ অক্ষ(curved space-time coordinates)ৰ কথা আিহ পেৰ। স্থান-কালৰ িচতৰ্ত েপাহেৰ ৪৫◦ েকাণৰ
সৰলেৰখােৰ গিত কিৰেলও, মহাকষর্ণ বলৰ দব্াৰা পৰ্ভািৱত অঞ্চলৰ
এজন পযর্েবক্ষকৰ বােব েসই সৰলেৰখাডাল েবঁকা ৈহ পেৰ, আৰু
ইেয়ই মহাকষর্ণীয় েলিন্সং (gravitational lensing) পিৰঘটনাৰ
সৃ িষ্ট কেৰ। িঠক েসইদেৰ, েকােনা বস্তু এটাৰ েপানপটীয়া গিতও

t′ -অক্ষডাল

এইেক্ষতৰ্ত বকৰ্ (েকােনা েকােনা েক্ষতৰ্ত পযর্াবৃ ত্ত) ৈহ পেৰ।

ঘড়ীৰ কাঁটাৰ িবপৰীত

আইনষ্টাইনৰ মহাকষর্ণ তত্তব্ৰ মেত, ভৰৰ অৱস্থােন স্থান-কালত

িদশত েহলনীয়া হয়। অক্ষ দু ডালৰ সমান্তৰাল েৰখােবাৰেৰা এেকই

বকৰ্তাৰ সৃ িষ্ট কেৰ, আৰু এই বকৰ্তােকই আিম মহাকষর্ণ বল

পিৰৱতর্ন হয়। েসেয়েহ েগােটই স্থান-কালৰ জািলকা (grid)খনৰ

িহচােপ অনু ভৱ কেৰাঁ।]

হয়।

O′ ,

O ৰ পৰা ধনাত্মক x িদশত গিত কিৰেল

ঘড়ীৰ কাঁটাৰ িদশত, আৰু

x′ -অক্ষডাল

পিৰৱতর্ন হয় (িচতৰ্-৬)।
২) O′ ৰ দৃ িষ্টভংগীৰ পৰা O ঋণাত্মক x′ িদশত আঁতিৰ ৈগ
আেছ। েসেয়, এই দৃ িষ্টভংগীৰ পৰা t আৰু x অক্ষদু ডাল ওেলাটাৈক
েহলনীয়া হয় (িচতৰ্-৬ৰ েসাঁফালৰ অংশ)।
৩)

O′ ,

দৃ িষ্টভংগীত

ৰ দু েয়াডাল অক্ষই

৪৫◦

লেৰঞ্জৰ পিৰৱতর্নৰ সমীকৰণেকইটাৰ পৰা েপাৱা আটাইতৈক মন
কিৰবলগীয়া ফলাফলেকইটা ৈহেছ েকােনা বস্তুৰ ৈদঘর্য্ৰ হৰ্সব্কৰণ

O ৰ পৰা েপাহৰৰ েবগত আঁতিৰ গ’েল O ৰ
O′

সময়ৰ যু গপততা আৰু ৈদঘর্য্ৰ হৰ্সব্কৰণ:

েহলনীয়া ৈহ এেকলগ

(length contraction) আৰু সময়ৰ িবলমব্ন (time dila-

ৰ স্থান-কালৰ অনু ভৱেবাৰ অনথর্ক ৈহ

tion)। উদাহৰণসব্ৰূেপ, ধৰাহ’ল আেপানাৰ বন্ধুজেন বাছখনত
x′ িদশত থকা লািঠ এডালৰ ৈদঘর্য্ জুিখব িবচািৰেছ। ৈদঘর্য্

পেৰ। েসেয় েপাহৰ কিণকা এটাই িনেজ স্থান-কাল অনু ভৱ কিৰব

জুিখবৈল েতওঁ লািঠডালৰ দু েয়াটা মূ ৰৰ স্থানাংকত এেকসময়েত

েনাৱােৰ। েপাহৰ কণা এটাৰ দৃ িষ্টভংগীৰ পৰা স্থান আৰু কালৰ

(simultaneously) দু টা পযর্েৱক্ষণ কিৰেছ (িচতৰ্ ৭-ৰ বাওঁফােল;

অিস্ততব্ নাই। সৃ িষ্টৰ পৰা ধব্ংসৈলেক অিতকৰ্ম কৰা সকেলা দূ ৰতব্
আৰু সময় েপাহৰৰ কণা এটাৰ বােব এেকটাই মুহূতর্।

dt′ = θ)। েসই দু েয়াটা ঘটনাক A আৰু B নাম িদয়া হ’ল,

ৈহ পেৰ। অথর্াৎ,

O′

৪) েপাহৰতৈক েবিছ েবগৰ গিত — কথাষাৰৰ েকােনা বাস্তৱ

গিণত িবকাশ | সপ্তষিষ্টতম সংখয্া | জুলাই – িডেচমব্ৰ, ২০২০

যাৰ বােব t′ ৰ েজাখেটা এেকই, আৰু x′ ৰ েজাখ দু টা হ’ল
x′1 আৰু x′2 , যােত লািঠডালৰ িস্থিত-দীঘ (rest lenth)ৰ মান
হ’ব x′2 − x′1 । িস্থিত-দীঘ বুিল এইকাৰেণই েকাৱা ৈহেছ, িকয়েনা
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পযর্েৱক্ষক — অথর্াৎ আেপানাৰ বন্ধুজনৰ সােপেক্ষ লািঠডাল িস্থৰ

েবেগেৰ গিত কিৰেল সকেলা বস্তুৰ ৈদঘর্য্ ০ ৈহ পেৰ, আৰু

ৈহ আেছ। এিতয়া, এেকিখিন কথােকই আেপানাৰ দৃ িষ্টভংগীৰ

ইয়াতৈক েবগাই েযাৱা অসম্ভৱ।

পৰা (িচতৰ্ ৭-ৰ েসাঁফােল) চােল েদিখব, েয A আৰু B ঘটনা
দু টা আেপানাৰ দৃ িষ্টভংগীৰ পৰা এেকই সময়েত ঘটা নাই।
অথর্াৎ, সময়ৰ যু গপততা (simultaneity of time) আেপিক্ষক
— ই পযর্েৱক্ষকৰ ওপৰত িনভর্ৰ কেৰ। আেকৗ, লািঠডালৰ
মূ ৰ দু টাই আেপানাৰ দৃ িষ্টভংগীৰ পৰা িচতৰ্-৭ত েদখুউৱাৰ দেৰ
(েসউজীয়া ৰঙৰ) জগত-েৰখা দু ডােলেৰ গিত কেৰ। গিতেক
আপুিন লািঠডালৰ দীঘ জুিখেল েবেলগ এটা মান (x2 − x1 )
পাব। িযেহতু লািঠডােল আেপানাৰ সােপেক্ষ গিত কিৰ আেছ,
েসেয় ইয়াক লািঠডালৰ গিত-দীঘ বুিল ক’ব পােৰ, আৰু ইয়াৰ মান
লািঠডালৰ িস্থিত-দীঘতৈক কম। অথর্াৎ, গিতৰ লেগ লেগ িযেকােনা
বস্তুৰ দীঘৰ হৰ্সব্কৰণ হয়। এই কথাষাৰ গিতৰ িদশত কৰা েজাখমাখেবাৰৰ েক্ষতৰ্ত পৰ্েযাজয্। অৱেশয্ এয়া েকােনা দৃ িষ্ট-িবভৰ্ম নহয়;
বৰঞ্চ এটা সম্পূ ণর্ বাস্তৱ পিৰঘটনা। ইয়াক পৰীক্ষাগাৰত পৰ্মাণ
কিৰব পৰা যায়।

সময়-িবলমব্ন:
গিত কিৰ থকা বস্তু বা পযর্েৱক্ষকৰ েক্ষতৰ্ত সময় িবলমব্ন (time
dilation) েকেনৈক হয় েসয়া বুিজবৈল আৰু এটা ভাৱ-সম্পৰীক্ষা
কিৰব পািৰ। ধৰাহ’ল বাছখনত গিত কিৰ থকা আেপানাৰ বন্ধুজেন
েতওঁৰ হাতত থকা ঘড়ী (stop-watch)েটােৰ এটা িনিদর্ষ্ট সময়ৰ
বয্ৱধান (time interval) গণনা কেৰ। েতওঁৰ িনজৰ দৃ িষ্টভংগীত
এই পৰ্িকৰ্য়ােটাক িচতৰ্-৮ৰ বাওঁফালৰ জগত-েৰখাডােল বণর্না
কিৰেছ। গণনা আৰম্ভ আৰু েশষ কৰাৰ ঘটনা দু টাক A আৰু B
আখেৰেৰ িচিহ্নত কৰা ৈহেছ। েতওঁ িহচাপ কৰা সময়ৰ বয্ৱধানেটা
ৈহেছ t′2 − t′1 । এই বয্ৱধানেটা ৈহেছ আেপানাৰ বন্ধুজনৰ যথাযথ
সময় (proper-time)। িকন্তু, িযেহতু আেপানােলাক দু জনৰ
সময়-অক্ষ দু ডাল েবেলগ, আেপানাৰ দৃ িষ্টভংগীৰ পৰা (িচতৰ্-৮ৰ
েসাঁফােল) েসই এেকটা সময়ৰ বয্ৱধানৰ মান হ’ব t2 − t1 ।
আপুিন গণনা কৰা সময়ৰ বয্ৱধানেটা আেপানাৰ বন্ধুজনৰ যথাযথ
সময়তৈক সদায় দীঘলীয়া। এই এেকটা পৰীক্ষা যিদ আপুিন
কেৰ, আৰু আেপানাৰ বন্ধুেৱ আেপানাক লক্ষয্ কিৰ থােক, েতওঁ
এেকধৰেণই সময়ৰ বয্ৱধানেটাক আেপানাৰ যথাযথ সময়তৈক
দীঘলীয়া বুিল ক’ব। অথর্াৎ, আেপানােলাকৰ মাজৰ আেপিক্ষক
েবগৰ বােব আেপানােলােক ইজেন িসজনৰ সময় লােহৈক েযাৱা
বুিল িসদ্ধান্তত উপনীত হ’ব। দু েয়াজন পযর্েৱক্ষকৰ মেত িনজৰ

িচতৰ্ ৭ - গিতৰ লগত ৈদঘর্য্ৰ হৰ্সব্কৰণ - বাওঁফােল বন্ধুজনৰ,

সময়েটােহ শুদ্ধ, আৰু আনজনৰ সময় লােহ লােহ পৰ্বািহত

েসাঁফােল আেপানাৰ দৃ িষ্টভংগী

ৈহেছ। িকন্তু পৰ্কৃতাথর্ত দু েয়াজন পযর্েৱক্ষেকই সতয্, িকয়েনা সময়

বহুেত এইেটা ধাৰণা ৈল থােক েয আেপানাৰ বন্ধুজনৰ
ৈদঘর্য্ৰ িহচাপেবাৰ আপুিন যিদ হৰ্সব্কৰণ েহাৱা েদেখ, েতিতয়াহ’েল

আেপিক্ষক!

আেপানাৰ বন্ধুজেন আেপানাৰ ৈদঘর্য্ৰ েজাখ-মাখেবাৰ দীঘলীয়া
েহাৱা েদিখব। িপেছ এেন নহয়। দু েয়াজন পযর্েৱক্ষেক দু েয়াজনৰ
ৈদঘর্য্ৰ িহচাপেবাৰ হৰ্সব্কৰণ েহাৱাই েদিখব। িকয়েনা, সমীকৰণেটা
v ৰ বগর্ৰ ওপৰত িনভর্ৰশীল। আেপিক্ষক েবগ v ৰ িদশ পিৰৱতর্ন
কিৰ - v িলিখেলও সমীকৰণেকইটা এেকই থােক। িচতৰ্-৬ৰ িদব্তীয়
অংশ বয্ৱহাৰ কিৰও আপুিন এইেটা ফলাফল বুিজব পােৰ। এই
ৈদঘর্য্ৰ পিৰৱতর্নৰ গািণিতক ৰূপেটা তলত িদয়া ধৰণৰ।
(x2 − x1 ) =

(x′2

−
γ

x′1 )

√
= (x′2 − x′1 ) 1 − v 2 /c2

এই সমীকৰণৰ মেত, েপাহৰৰ ৫০%, ৯০% আৰু ৯৯%
েবেগেৰ গিত কৰা েকােনা বস্তুৰ ৈদঘর্য্, ইয়াৰ িস্থিত-ৈদঘর্য্ৰ কৰ্েম
৮৬.৬%, ৪৩.৬% আৰু ১৪% ৈল হৰ্াস পায়। েপাহৰৰ সমান

গিণত িবকাশ | সপ্তষিষ্টতম সংখয্া | জুলাই – িডেচমব্ৰ, ২০২০

িচতৰ্ ৮ - গিতৰ লগত সময়ৰ িবলমব্ন - বাওঁফােল বন্ধুজনৰ,
েসাঁফােল আেপানাৰ দৃ িষ্টভংগী
সময়-িবলমব্নৰ গািণিতক ৰূপেটা তলত িদয়া ধৰণৰ।
(t′ − t′1 )
(t2 − t1 ) = γ(t′2 − t′1 ) = √ 2
1 − v 2 /c2
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এই সমীকৰণৰ মেত, েপাহৰৰ ৫০%, ৯০%, আৰু ৯৯%
েবেগেৰ গিত কিৰেল, ৈৰ থকা বয্িক্ত এজনৰ দৃ িষ্টভংগীৰ পৰা

ভিৱষয্েতা বয্িক্তিবেশষ ৈহ পেৰ। অতীত আৰু ভিৱষয্ত িক
েসয়া বুিজবৈল আিম কাযর্-কাৰক (causality)ৰ ধাৰণােটা বয্ৱহাৰ

গিত কিৰ থকা বস্তু বা বয্িক্তৰ সময়ৰ েজাখমাখ েতওঁৰ যথাযথ

কিৰব পােৰাঁ। েগিলিলও আৰু িনউটনৰ তত্তব্ত অতীত আৰু

সময়তৈক কৰ্েম ১.১৫ গুণ, ২.২৯ গুণ আৰু ৭.০৯ গুণ বৃ িদ্ধ পায়।

ভিৱষয্ৎ ৈহেছ পৰম (absolute) ৈবিশষ্টয্। এজন বয্িক্তৰ সময়

িপেছ আেপিক্ষক েবগেটা েপাহৰৰ েবগৰ িযমান ওচৰৈল কাষ চািপ

অক্ষডালৰ ঋণাত্মক মান থকা পৰ্িতেটা ঘটনাই স্থান-কাল িচতৰ্ৰ

যায়, িসমােনই এই গুণকেটা বৃ িদ্ধ ৈহ ৈগ থােক। উদাহৰণসব্ৰূেপ,

উৎসত থকা বয্িক্তজনক পৰ্ভািৱত কিৰব পােৰ (িচতৰ্-৯ৰ বাওঁফােল,

েপাহৰৰ ৯৯.৯৯৯% েবগত গুণকেটা হয় ২২৩.০৬, আৰু

ৰঙা অংশ); েসেয়েহ এেন পৰ্িতেটা ঘটনাই বয্িক্তজনৰ অতীত

৯৯.৯৯৯৯৯৯৯৯% (দশিমকৰ পাছত ৮টা অংক) েবগত হয় পৰ্ায়

(অথর্াৎ, উৎসত সংঘিটত েকােনা কাযর্ৰ সম্ভাৱয্ কাৰক)। আনহােত,

৭০ হাজাৰ গুণতৈকও অিধক!

১০০% েপাহৰৰ েবগত এই

সময় অক্ষৰ ধনাত্মক মানৰ পৰ্িতেটা ঘটনােকই বয্িক্তজেন পৰ্ভািৱত

গুণকেটা অসীম ৈহ পেৰ। অথর্াৎ, েপাহৰৰ েবগত গিত কিৰ

কিৰব পােৰ (িচতৰ্-৯ৰ বাওঁফােল, নীলা অংশ); েসেয়েহ এেন

থকা জড়-গাঁথিনেটাত সময় সম্পূ ণর্ৰূেপ স্ত

পৰ্িতেটা ঘটনাই বয্িক্তজনৰ ভিৱষয্ৎ।

ৈহ পেৰ। েসেয়েহ

েপাহৰ কণা এটাই সময়ৰ উত্তৰণ অনু ভৱ কিৰব েনাৱােৰ। সময়ৰ
িবলমব্েনা এটা বাস্তৱ পিৰঘটনা। এই পিৰঘটনাৰ বােবই অিত
কম অধর্-জীৱন (half-life) যু ক্ত উচ্চ শিক্তসম্পন্ন কণােকা বহু
সময়ৈলেক েতজস্কৰ্ীয় ক্ষয় েনােহাৱাৈক থকা েদখা যায়।

েগিলিলও আৰু আইনষ্টাইনৰ অতীত আৰু ভিৱষয্ৎ:
আইনষ্টাইনৰ আেপিক্ষকতাবাদৰ মেত, স্থান আৰু কাল িযদেৰ

িচতৰ্ ৯ - অতীত (ৰঙা) আৰু ভিৱষয্ৎ (নীলা) : বাওঁফােল

আেপিক্ষক, বয্িক্তিবেশষ ৈহ পেৰ, িঠক েসইদেৰ অতীত আৰু

েগিলিলওৰ, েসাঁফােল আইনষ্টাইনৰ ধাৰণা

গিণত িবকাশ | সপ্তষিষ্টতম সংখয্া | জুলাই – িডেচমব্ৰ, ২০২০
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আইনষ্টাইনৰ আেপিক্ষকতাবাদৰ মেত আেকৗ েপাহৰতৈক

ভিৱষয্েত অনু ভৱ কিৰব পৰা িবশব্বৰ্হ্মাণ্ডৰ অংশ। িযেকােনা এটা

অিধক েবগত এেকা বস্তুেৱই গিত কিৰব েনাৱােৰ, আনিক

ঘটনা এজন বয্িক্তৰ অতীত বা ভিৱষয্তৰ অংশ হ’েলও, আন এজন

েপাহৰতৈক েবগত বল পৰ্েয়াগ কিৰবও েনাৱািৰ। েসেয়েহ,

বয্িক্তৰ অতীত বা ভিৱষয্তৰ অংশ নহ’বও পােৰ। অথর্াৎ, অতীত

সময় অক্ষৰ ঋণাত্মক িদশৰ সকেলা ঘটনাই উৎসত থকা

আৰু ভিৱষয্েতা আেপিক্ষক! এজন বয্িক্তৰ অতীত বা ভিৱষয্তৰ

বয্িক্তজনক পৰ্ভািৱত কিৰব েনাৱােৰ। েসেয়েহ বয্িক্তজনৰ অতীতৰ
ঘটনািখিনেয় স্থান-কালৰ িচতৰ্ত শংকুৰ আকৃিত লয় (িচতৰ্-৯ৰ

কথা ক’েল, েতওঁৰ লগত সময়-সদৃ শ বা আেলাক-সদৃ শ বয্ৱধান
থকা, অথর্াৎ আেলাক-শংকুৰ অন্তভুর্ক্ত ঘটনােবাৰৰ কথােহ েকাৱা
হয়। আেলাক-শংকুৰ বািহৰৰ িযেকােনা ঘটনা বয্িক্তজনৰ অতীত

েসাঁফােল, ৰঙা অংশ)। েসইদেৰ বয্িক্তজেন সময় অক্ষৰ ধণাত্মক
িদশৰ েকৱল শংকু আকৃিত েলাৱা ঘটনাসমূ হকেহ পৰ্ভািৱত কিৰব
পােৰ। েসেয়েহ, বয্িক্তজনৰ ভিৱষয্েতা শংকু আকৃিতৰ। বয্িক্ত
এজনৰ অতীত-ভিৱষয্তৰ এই শংকু আকৃিতক আেলাক-শংকু
(light cone) বুিল েকাৱা হয়। (িদব্িবমীয় িচতৰ্ত শংকুেবাৰক এটা
সাধাৰণ েকাণ েযেনই লােগ, িকন্তু x আৰু t অক্ষৰ লগত পৰস্পৰ
লমব্ভােৱ y অক্ষডাল আঁিকেল এই েকাণেটােৱ শংকুৰ আকৃিত
ল’ব। লগেত আেকৗ z অক্ষডাল আঁিকব পৰা হ’েল এই অতীতভিৱষয্ৎ অংশেটােৱ উচ্চ-মাতৰ্াৰ আকৃিত এটা ল’ব, িযেটা কল্পনা
কৰােটােৱই অসম্ভৱ। েসেয়েহ আিম সাধাৰণেত শংকু শ েটা
বয্ৱহাৰ কেৰাঁ।) আটাইতৈক মেনাগৰ্াহী কথােটা হ’ল, বয্িক্তিবেশেষ
এই আেলাক-শংকুেবাৰ েবেলগ েবেলগ হয়। পৰ্িতেটা ঘটনাৰ বােব
আপুিন এই আেলাক-শংকুেবাৰ আঁিকব পােৰ। উদাহৰণসব্ৰূেপ,
িচতৰ্-৯ৰ েসাঁফােল O ৰ আেলাক-শংকুক ৰঙা আৰু নীলা ৰেঙেৰ
িচিহ্নত কৰা ৈহেছ, আনহােত A আৰু B ৰ আেলাক-শংকু
দু টাক ফুটফুটীয়া েৰখাৰ সহায়ত েদখুউৱা ৈহেছ। (ফুটফুটীয়া
েৰখােকইডাল দু েয়াটা িদশত অসীমৈল সম্পৰ্সািৰত ৈহ আেছ
যিদও, েকৱল এটা অংশ আঁিক েদখুউৱা ৈহেছ।) িযেকােনা দু জন
বয্িক্ত বা দু টা ঘটনাৰ মাজত কাযর্-কাৰক সম্পকর্ থািকবৈল হ’েল
এটা আনেটাৰ আেলাক-শংকুৰ িভতৰত থািকব লািগব (েযেন O

বা ভিৱষয্ৎ বয্াখয্া কিৰবৈল অপৰ্েয়াজনীয়।
জয্ািমিতৰ দৃ িষ্টেৰ চাবৈল গ’েল িবেশষ আেপিক্ষকতাবাদৰ
ইমানিখিন কথাই আেলাচনা কিৰব পািৰ। (E = mc২ িকয়
হয়, বা েবগৰ লগত েকােনা বস্তুৰ ভৰ িকয় বািঢ় যায়, েসয়া
বুিজবৈল কলন-গিণত আৰু বীজগিণতৰ দীঘলীয়া আেলাচনা
কিৰবলগীয়া হ’ব।) আেপিক্ষকতাবাদৰ কথােবাৰ আপাত দৃ িষ্টত
সাধাৰণ জ্ঞানৰ িবপৰীেত েযাৱা েযন লােগ বােব পাৰাডক্স (paradox) িকছু মােনা উৎপিত্ত হয়। িপেছ সমীকৰণেকইটা ভালৈক বুিজ
পােল েসই পাৰাডক্সেকইটা অনথর্ক বুিল বুিজব পািৰ। ৈদঘর্য্ৰ
হৰ্সব্কৰণ, সময় িবলমব্ন আিদ সম্পূ ণর্ৰূেপ সঁচা পিৰঘটনা, আৰু
এইেবাৰক পৰীক্ষাগাৰত পৰ্মাণ কিৰব পৰা যায়। িঠক েসইদেৰ,
িযেকােনা দু টা ঘটনাৰ কাযর্-কাৰকৰ মাজৰ সম্পকর্েবােৰা পৰীক্ষা
কিৰব পৰা যায়। েকািট েকািট িকেলািমটাৰ আঁতৰত থকা নক্ষতৰ্
এটাৰ অতীত বা ভিৱষয্ৎ আৰু আেপানাৰ অতীত আৰু ভিৱষয্ৎ
েবেলগ। েজয্ািতষী এজনক লগ পােল আপুিনও বুজাব পািৰব
িকয় নক্ষতৰ্সমূ হৰ অৱস্থােন আেপানাৰ ভিৱষয্তত এেকা পৰ্ভাৱ
েপলাব েনাৱােৰ। িপেছ আপুিন আেপিক্ষকতাবাদ বুিল যু িক্তৰ বকলা
েমিলেলই েতওঁ হয়েটা লােহৈক আঁতিৰ িদব।

আৰু A), নাইবা এটাই আনেটাৰ আেলাক-শংকুৰ ওপৰত থািকব
লািগব। এেন হ’েল ঘটনা দু টাৰ মাজৰ স্থান-কালৰ বয্ৱধানক কৰ্েম
সময়-সদৃ শ বয্ৱধান (time-like interval) আৰু আেলাক-সদৃ শ
বয্ৱধান (light-like interval) বুিল েকাৱা হয়। আনহােত এটাই
আনেটাৰ আেলাক-শংকুৰ বািহৰত থািকেল িসহঁতৰ মাজৰ স্থানকালৰ বয্ৱধানক স্থান-সদৃ শ বয্ৱধান (space-like interval) বুিল
েকাৱা হয়। েকােনা এটা ঘটনাৰ আেলাক-শংকুৰ বািহৰত ঘটা আন

তথয্সূ তৰ্:
১) গৰ্ন্থ: A First Course in General Relativity –
Bernard Schutz (Chapter 1)
২) িভিডঅ’:

এক ঘটনাৰ লগত, অথর্াৎ স্থান-সদৃ শ বয্ৱধান থকা দু টা ঘটনাৰ
মাজত (েযেন O আৰু B; বা A আৰু B) েকােনা কাযর্-কাৰক
সম্পকর্ (causal relationship) নাথােক। অথর্াৎ এই ঘটনা দু টাৰ
েকােনা এটাই আনেটাক পৰ্ভািৱত নকেৰ, বা কাৰক হ’ব েনাৱােৰ।
দু েয়াটা ঘটনা এেকখন িবশব্বৰ্হ্মাণ্ডেতই সংঘিটত হ’েলও, এটাই
আনেটাৰ অিস্ততব্ৰ িবষেয় অৱগত নহয়। এজন বয্িক্তৰ বােব েতওঁৰ
আেলাক-শংকুেটােৱই ৈহেছ েতওঁ অতীতত অনু ভৱ কিৰ অহা বা
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• What is relativity all about (Fermilab)
• Explanation of length contraction (Fermilab)
• How people get time dilation wrong (Fermilab)
• HC Verma’s Lecture on Length Contraction
• HC Verma’s Lecture on Time Dilation
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“েগম্ অব্ লাইফ”ৰ সৰ্ষ্টাজন
েদৱিজৎ পােটাৱাৰী

মানু হ সামািজক জীৱ। েসইবােব অনাই বনাই ঘূ িৰ ফুৰা আমাৰ
পূ বর্পুৰুষসকেল এেক ঠাইেত থািক সমাজ পািত বাস কৰাৰ িসদ্ধান্ত
ৈলিছল। আেকৗ, সমাজত জনিবেস্ফাৰণ হ’েল খাদয্ৰ নাটিন হ’বৈল
ধেৰ; যাৰ ফলত মানু হৰ মৃ তুয্ হয়। লগেত সমাজত যিদ ওচৰচুবুৰীয়া বুিলবৈল েকােনা এটা পৰ্াণী নাথােক; েতিতয়াও মানু হ
িনসংগতাৰ বিল ৈহ জীয়াই থািকব েনাৱৰা হয়। িকন্তু লােহ লােহ
েযিতয়া দু জন িতিনজন ওচৰ-চুবুৰীয়া েগাট খাবৈল ধেৰ; েতিতয়া
মানু েহ আেকৗ জীয়াই থািকবৈল িশেক। এেয় ৈহেছ আিম বাস কিৰ
থকা সমাজখনৰ িনয়ম। এেয় জীৱন।

ওপৰত উেল্লখ কিৰ অহা কথািখিনেক মূ লমন্তৰ্ িহচােপ
বয্ৱহাৰ কিৰ ১৯৭০ চনত এজন ইংৰাজ গিণতজ্ঞই এটা েগম্
উদ্ভাৱন কিৰ উিলয়াইিছল। নাম িদিছল “েগম্ অব্ লাইফ”।
এই েগমেটাৰ আটাইতৈক গুৰুতব্পূ ণর্ ৈবিশষ্টয্েটা হ’ল েয ইয়াক
েখিলবৈল েকােনাধৰণৰ েখলু ৈৱৰ পৰ্েয়াজন নহয়। মানু হৰ জীৱনেটা
অিনশ্চয়তাৰ মােজেৰ িনেজ িনেজ আগবািঢ় ৈগ থকাৰ েলখীয়াৈক;
এই েগমেটাও িনেজ িনেজই অিনশ্চয়তাৰ মােজেৰ আগবািঢ় ৈগ
থােক। েগমেটা েখলা হয় দবােখলৰ িনিচনা বগর্াকাৰ েক্ষতৰ্ এখনত।

শৰ্দ্ধাঘর্য্
আিম জােনা েয জীৱৰ েমৗিলক একক ৈহেছ েকাষ। িঠক
েতেনদেৰ “েগম্ অব্ লাইফ” নামৰ এই েগমেটােৰা েমৗিলক
এককেটা ৈহেছ েকাষ। েকাষক েকন্দৰ্ কিৰেয়ই এই েগমেটা গঢ় ৈল
উিঠেছ। েকাষীয় সব্য়ংিকৰ্য়তা অধয্য়নৰ ই এক আিহর্। ইয়াত এটা
বগর্ক এটা েকাষ বুিল গণয্ কৰা ৈহেছ। িনয়মাৱলী মেত েকাষ এটা
িনিদর্ষ্ট সময়ত হয়েতা জীিৱত ৈহ থািকব অথবা মৃ ত ৈহ থািকব।
িকন্তু এেকলেগ এটা সময়েত েকাষ এটা জীিৱত আৰু মৃ ত অৱস্থাত
থািকব েনাৱােৰ। পৰৱতর্ী সময়ত এটা জীিৱত েকাষ হয়েতা জীয়াই
থািকব অথবা মৃ তুয্মুখত পিৰব; এটা মৃ ত েকাষ হয়েতা মৃ ত
অৱস্থােতই থািকব নতুবা ই পুনৰ জনম লাভ কিৰব। পৰ্কৃতেত
েকাষেবাৰৰ ভিৱষয্ৎ ওচৰ-চুবুৰীয়া েকাষৰ ৈবিশষ্টয্ৰ ওপৰতেহ
িনভর্ৰ কেৰ। এটা েকাষৰ ওচৰ-চুবুৰীয়া েকাষ িহচােপ সবর্ািধক
আঠটা েকাষ থািকব পােৰ।
আমাৰ সমাজখনত ৈদনিন্দন িকমান ভাল লগা, েবয়া লগা
ঘটনা ঘিট থােক িহচাপ নাই। সমাজখনৰ পিৰিস্থিতৰ িবষেয়
আিম েকােনও এেকা িথৰাংৈক ক’ব েনাৱােৰাঁ। িনশ্চয়ৈক এটা
অিনশ্চয়তা সদায় থােক। িযেহতু “েগম্ অব্ লাইফ” শীষর্ক েগমেটা
আমাৰ মানৱ সমাজখনেৰ দােপানসব্ৰূপ, েসইবােব গিণতজ্ঞজেন
েগমেটােতা এটা অিনশ্চয়তাৰ অংক ৰািখবৰ বােব বহুেতা িচন্তাচচর্া কিৰ চািৰটা িসদ্ধান্তত উপনীত ৈহিছল। এই িসদ্ধান্ত চািৰটাই
ৈহেছ েগমেটাৰ িনয়মাৱলী:
ক) যিদ এটা জীিৱত েকাষৰ দু টা বা িতিনটা জীিৱত ওচৰচুবুৰীয়া েকাষ থােক, েতেন্ত েকাষেটা জীয়াই থািকব।
খ) যিদ এটা জীিৱত েকাষৰ চািৰটা বা তােতািধক জীিৱত
ওচৰ-চুবুৰীয়া েকাষ থােক, েতেন্ত জনিবেস্ফাৰণৰ ফলত েকাষেটা
মৃ তুয্মুখত পিৰব।
গ) যিদ এটা জীিৱত েকাষৰ মাতৰ্ এটা ওচৰ-চুবুৰীয়া জীিৱত
েকাষ থােক বা এটাও ওচৰ-চুবুৰীয়া জীিৱত েকাষ নাথােক, েতেন্ত
িনসংগতাৰ বিল ৈহ েকাষেটাৰ মৃ তুয্ ঘিটব।
ঘ) যিদ এটা মৃ ত েকাষৰ িঠক িতিনটা জীিৱত ওচৰ-চুবুৰীয়া
েকাষ থােক, েতেন্ত মৃ ত েকাষেটােৱ সংগ েপাৱাৰ ফলত পুনৰ
জনম লাভ কিৰব।
এেনকুৱা এটা আেমাদজনক েগম্ উদ্ভাৱন কৰা ইংৰাজ
গিণতজ্ঞজনৰ নাম হ’ল: জন হটর্ন কনেৱ। দু খজনকভােৱ, চিলত
বছৰৰ ১১ এিপৰ্ল তািৰেখ, “েগম্ অব্ লাইফ”ৰ সৰ্ষ্টাৰূেপ খয্ািত
লাভ কৰা ৮২ বছৰীয়া জন কনেৱৰ মৃ তুয্ হয়। মৃ তুয্ৰ কাৰণ
আিছল ক’িভদ-১৯ কৰ’ণা ভাইৰাছ। ক’িভদ-১৯ েয় জুৰুলা কৰা
মানৱ সভয্তাৰ এই ভয়ংকৰ িদনেবাৰৰ মাজেত পৃ িথৱীৰ পৰা
বহুেকইজন মহান বয্িক্তেয় িবদায় মািগেল। েসই তািলকাখনত জন
কনেৱৰ নােমা িলিপবদ্ধ হ’ল। েসই িদনেটা েগােটই িবজ্ঞান সমাজ;
িবেশষৈক গিণতৰ েক্ষতৰ্খনৰ লগত জিড়ত মানু হিখিনৰ বােব এটা
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েশাকলগা িদন িহচােপ পিৰগিণত হ’ল।
১৯৩৭ চনৰ ২৬ িডেচমব্ৰ তািৰেখ িলভাৰপুলত জন্মগৰ্হণ কৰা
জন কনেৱৰ সৰুেৰ পৰাই গিণতৰ পৰ্িত ধাউিত আিছল। ১১
বছৰ বয়সেত েতওঁ িথৰাং কিৰিছল েয ভিৱষয্েত েতওঁ এজন
গিণতজ্ঞ হ’ব। স্কুলত থােকােত খুব অন্তমুর্খী জন কনেৱ েকি জৈল
আিহ এজন বিহমুর্খী বয্িক্তৈল ৰূপান্তৰ ৈহিছল। এই পিৰৱতর্নৰ
ফলসব্ৰূেপ েতওঁ সকেলােৰ লগত িযেকােনা িবষয়েত কথা
পািত থািকব পািৰিছল। েসইবােবই েতওঁ “পৃ িথৱীৰ সকেলাতৈক
charismatic গিণতজ্ঞ” ৰূেপ জনাজাত। েতওঁৰ পত্নী ডােয়নাই
কয় েয, “জনৰ িনিচনা ইমান উৎসু ক মনৰ মানু হ মই েগােটই
জীৱনত লগ েপাৱা নাই। েতওঁ অকল গিণতেতই নহয়; সকেলা
কথােতই আগৰ্হী আিছল।” জন কনেৱেয় এেকৰােহ গিণতৰ িবিভন্ন
শাখাত অিৰহণা েযাগাইিছল। েসইেবাৰৰ িভতৰত সংখয্া তত্তব্,
ক’িডং তত্তব্, সম্ভািৱতা তত্তব্, সংিস্থিত িবজ্ঞান, বীজগিণত আিদ
উেল্লখেযাগয্। সকেলাতৈক আচিৰত কথা এইেটােৱই েয েতওঁ এই
সকেলা িবষয়েত গেৱষণা কিৰ েগম্ উদ্ভাৱন কিৰিছল।
যিদ েকােনা বয্িক্তেয় গিণতৰ কথােবাৰ সহজ-সৰল ভাষাত
বুজাই িনিদেয় েতেন্ত গিণতজ্ঞ এজনৰ মহৎ কৃিতেবাৰৰ কথা
জনসাধাৰণৰ বােব সদায় অেবাধ ৈহ থােক। জন কনেৱৰ গািণিতক
আিৱষ্কাৰেবাৰৰ কথা জনসাধাৰেণ এেকা ভূ নাপায়। িকন্তু েতওঁৰ
“েগম্ অব্ লাইফ”ৰ কথা সকেলােৱ জােন। এই েগমেটাৰ বােব
েতওঁ েবিছ জনাজাত আিছল; আৰু এইেটা কথােত েতওঁ দু খ পৰ্কাশ
কিৰ ৈকিছল েয ইমানেবাৰ গুৰুতব্পূ ণর্ গািণিতক আিৱষ্কাৰ কৰাৰ
িপছেতা েতওঁ মাতৰ্ এই েখলেটাৰ বােবেহ সকেলােৰ িচনািক। নট্
িথয়ৰী আৰু েগম্ িথয়ৰীৰ িনিচনা আকষর্ণীয় িবষয়সমূ হৰ কথা
জনসাধাৰণৰ অৱগত নহয়। েতওঁক িবখয্াত কৰাত ভূ িমকা ৈলিছল
মািটর্ন গাডর্নাৰ নামৰ গিণত আৰু িবজ্ঞান জনিপৰ্য় কৰা েলখক
এজেন। গাডর্নােৰ েসই সময়ত “চােয়িণ্টিফক আেমিৰকান” নামৰ
মােহকীয়া আেলাচনী এখনত “েমেথেমিটেকল েগমচ্” শীষর্ক এটা
িশতান িলিখিছল। ১৯৭০ চনৰ অেক্টাবৰ মাহৰ সংখয্ােটাত েতওঁ
জন কনেৱৰ “েগম্ অব্ লাইফ”ৰ িবষেয় িলিখিছল। েসই িবেশষ
পৰ্বন্ধেটা িপছত গাডর্নাৰৰ সকেলাতৈক অিধক পিঠত পৰ্বন্ধ বুিল
পিৰগিণত হ’ল আৰু লেগ লেগ জন কনেৱ এজন েচিলিবৰ্িট
ৈহ পিৰল। গাডর্নােৰ সঘেন কনেৱৰ গািণিতক কাম কাজেবাৰৰ
কথা জনসাধাৰেণ বুিজব পৰাৈক িলিখ আিছল। মািটর্ন গাডর্নােৰ
এটা পৰ্বন্ধত িলিখেছ েয “েগম্ অব্ লাইফ” ৈহেছ জন কনেৱৰ
সকেলাতৈক িবখয্াত মানস-সন্তান (his most famous brainchild)। গাডর্নাৰৰ মৃ তুয্ৰ িপছত েতওঁৰ স্মৃিত িহচােপ দু বছৰৰ
মূ েৰ মূ েৰ এখন সভা অনু িষ্ঠত হয়, িযখন সভাত জন কনেৱ পৰ্ােয়
সিকৰ্য়ভােৱ অংশগৰ্হণ কিৰিছল।
জন কনেৱ এজন খুহুটীয়া বয্িক্ত আিছল। েতওঁৰ জীৱনী েলখক
িচভন ৰবাটর্েছ এটা পৰ্বন্ধত এেন এিট ঘটনাৰ কথা িলিখেছ –
১৯৬৪ চন। জন কনেৱৰ ডক্টেৰটৰ গেৱষণাৰ কাম েশষ ৈহেছ।
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গেৱষণাৰ িবষয়-বস্তু আিছল সংহিত তত্তব্। িযেহতু েতওঁৰ গেৱষণাৰ
কাম েশষ হ’ল, েতওঁ চাকিৰ এটাৰ পৰ্েয়াজনেবাধ কিৰেল। আৰু
এইেটােৱই আিছল েতওঁৰ বােব এটা ডাঙৰ পৰ্তয্াহব্ান। কথােটা
এেনকুৱা নহয় েয েসই সময়ত চাকিৰৰ নাটিন আিছল অথবা
েতওঁ েকােনা চাকিৰৰ বােব উপযু ক্ত নািছল। েসই সময়ত চাকিৰও
আিছল আৰু েতওঁ চাকিৰৰ বােব উপযু ক্তও আিছল। আচলেত
চাকিৰৰ বােব আেবদন কৰােটােহ েতওঁৰ বােব এটা ডাঙৰ
পৰ্তয্াহব্ান আিছল। এেনদেৰ িদন ৈগ থািকল। গেৱষণাৰ বােব
েপাৱা টকািখিনও েশষ হ’বৰ হ’ল; িকন্তু েতওঁ চাকিৰ এটাৰ বােব
েকােনা ধৰণৰ েচষ্টাই নকিৰেল। এিদন েতওঁ েখাজকািঢ় ৰাস্তােৰ ৈগ
থােকােত েকি জ িবশব্িবদয্ালয়ৰ গিণতৰ অধয্াপক ইয়ান েকেচলছ্অক লগ পােল। েকেচলছ্-এ েতওঁক সু িধেল, “চাকিৰৰ কথা
িক ভািবছা?” জন কনেৱেয় উত্তৰ িদেল েয েতওঁ এেকা ভবা
নাই। েসই কথা শুিন গিণত িবভাগৰ মূ ৰবব্ী েকেচলছ্-এ েতওঁক
ক’েল, “আমাৰ ইয়াত এটা পদ খালী আেছ। তুিম আেবদন কিৰব
পাৰা।” কনেৱেয় সু িধেল, “েকেনৈক আেবদন কিৰম?” পৰ্তুয্ত্তৰত

েকেচলছ্-এ ক’েল, “েমাৈল এখন িচিঠ িলিখ িদয়া।” অলপপৰ
ভািব কনেৱেয় ক’েল, “মই িক বুিল িলিখম িচিঠখনত?” েকেচলছ্অৰ অলপ দু খ লািগল। েতওঁ িচিঠখন িনেজই িলিখ িদব বুিল
জনােল। েতওঁ ৰাস্তাৰ কাষেত থকা িশল এচটাৰ ওপৰত বিহেল
আৰু েতওঁৰ বৰ্ীফেকচেটাৰ পৰা এটা কলমৰ ৈসেত এিখলা কাগজ
উিলয়াই এইবুিল িলিখবৈল ল’েল, “শৰ্দ্ধাৰ অধয্াপক েকেচলছ্, মই
এটা পদৰ বােব আেবদন কিৰবৈল িবচািৰেছাঁ...” িলিখ উিঠ িচিঠখন
েতওঁ কনেৱক িদেল আৰু তাত এটা চহী কিৰবৈল িনেদর্শ িদেল।
তাৰিপছত িচিঠখন েতওঁ বৰ্ীফেকচেটাত ভৰাই ল’েল। কনেৱ ১০০
শতাংশ িনিশ্চত আিছল েয েতওঁ চাকিৰেটা পাবই। িকছু িদন িপছত
খবৰ আিহল। েকেচলছ্-এ িচিঠখনত িলিখেছ, “মই বহু দু ঃিখত।
তুিম চাকিৰেটা নাপালা। অৱেশয্ অহা বছৰ আৰু এটা পদ খালী
হ’ব। যিদ েতামাৰ েকােনাধৰণৰ আপিত্ত নাথােক েতেন্ত েতামাৰ
আগৰ আেবদনখন মই পৰৱতর্ী পদেটাৰ বােব কৰা আেবদন বুিল
ধিৰ ল’ম।” িয নহওক, পৰৱতর্ী পদেটা পাবৈল জন কনেৱ সক্ষম
হ’ল।

েযাৱা সংখয্া দুটাৰ “গিণত িবকাশ”ৰ “মিস্তষ্ক মন্থন”ৰ সমাধান
ড◦ পৰ্বীণ দাস
“অসম গিণত িশক্ষায়তন”ৰ পৰ্াক্তন সভাপিত
১) ফ্লাষ্কেটাৰ পৰা সৰু বাচনেটােৰ ৩ িগলাচ জুিখ ৈল
৫ িগলাচৰ বাচনেটাত ভেৰাৱা হ’ল। ফ্লাষ্কেটাৰ পৰা সৰু
বাচনেটােৰ আেকৗ ৩ িগলাচ জুিখ ডাঙৰেটাত ঢািলেল ২ িগলাচ
েসামাব আৰু ২ িগলাচ সৰু বাচনেটাত ৈৰ যাব। এিতয়া পূ ণর্ ৈহ
থকা ডাঙৰ বাচনেটাৰ ৫ িগলাচ চবর্তৰ আটাইিখিন ফ্লাষ্কেটাত
ঢািল খালী েহাৱা পাতৰ্েটাত সৰু বাচনেটাত থকা ১ িগলাচ
চবর্ত ভেৰাৱা হ’ল। েশষত ফ্লাষ্কেটাৰ পৰা সৰু বাচনেটা পূ ণর্
েহাৱাৈক চবর্ত ভৰাই েসইিখিন ডাঙৰ বাচনেটাত ভৰােল তাত
চবর্তৰ পিৰমাণ ৪ িগলাচ আৰু আনহােত ফ্লাষ্কেটােতা ৪ িগলাচ
েপাৱা যাব।
২) মদ আৰু পানীৰ িগলাচ দু টা কৰ্েম ক’ আৰু খ’ েৰ বুেজাৱা
হ’ল। সু িবধাৰ বােব ধিৰ েলাৱা হ’ল, ক’ িগলাচত মদ আৰু
খ’ িগলাচত পানীৰ পিৰমাণ উভয়েত x চামুচৈক ৰখা ৈহেছ।
ক’ ৰ পৰা ১ চামুচ মদ িন খ’ ত িমহিল কৰাত ক’ ত মদৰ
পিৰমাণ x − ১ চামুচ আৰু খ’ ত পানী আৰু মদৰ পিৰমাণ
হ’ল x + ১। এিতয়া খ’ ৰ পৰা ১ চামুচ িমশৰ্ণ ক’ ত িমহিল
x
আৰু খ’ ত মদৰ পিৰমাণ
কিৰেল ক’ ত পানীৰ পিৰমাণ x+১
x
১
হ’ব ১ − x+১ = x+১ । অথর্াৎ, ক’ ত পানী আৰু খ’ ত মদৰ
পিৰমাণ এেকই থািকব।
৩) পৰ্শ্নৰ চতর্ অনু সিৰ ৪১৭ × a১bcd = ৯ef g০৫৭।

গিণত িবকাশ | সপ্তষিষ্টতম সংখয্া | জুলাই – িডেচমব্ৰ, ২০২০

পাটীগিণতীয় যু িক্ত পৰ্েয়াগ কিৰ আিম সহেজই েদখুৱাব পােৰাঁ
েয d = ১, c = ২, b = ৯, a = ২, g = ১, f = ৪ আৰু
e = ১।
৪) c৮ba হ’ল ১২৮৭ েৰ িবভাজয্। গিতেক ইয়াত ভাগফল
এটা অঙ্কিবিশষ্ট সংখয্া। সামানয্ পৰ্েচষ্টােৰ বুিজব পৰা যায় েয
১২৮৭ × ৩ = ৩৮৬১। c৮ba আৰু ৩৮৬১ তুলনা কিৰ পাওঁ
a = ১, b = ৬ আৰু c = ৩।
৫) ইয়াত ৪a১৮b হ’ল ১০১ েৰ িবভাজয্। দীঘর্ হৰণৰ যু িক্তেৰ
েদখুৱাব পািৰ েয a = ৯ আৰু b = ৭।
৬) ৭৯২ = ৮ × ৯ × ১১, গিতেক ৭০ab৩৪c েটা ৯ আৰু
১১ েৰ িবভাজয্। িবভাজয্তাৰ চতর্ানু সিৰ,
১৪ + a + b + c = ১৮, ২৭, ৩৬

(0.1)

৬ + a − b + c = ০, ১১

(0.2)

(0.1) আৰু (0.2) ৰ পৰা পাব পৰা সম্ভৱপৰ সংখয্ােবাৰ
হ’ল ৭০০৫৩৪৮, ৭০২৫৩৪৬, ৭০৪৫৩৪৪, ৭০৬৫৩৪২ আৰু
৭০৮৫৩৪০। ইহঁতৰ িভতৰত একমাতৰ্ গৰ্হণেযাগয্ সংখয্ােটা
হ’ল ৭০৪৫৩৪৪।
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Freeman Dyson: A Short Portrait
Dr. Manjil P. Saikia
School of Mathematics, Cardiff University, Cardiff CF24 4AG, UK
E-mail: manjil@saikia.in

Freeman Dyson was different things to different
people. For some he was a maverick physicist who
scaled heights without ever bothering to complete
a formal PhD degree. For others still, he was a
brilliant mathematician whose insights and tenacity have enriched the field many times over. And
for some others, he was a brilliant essayist, reviewer
of good books and writer of flowing prose. It would
be difficult and even foolish to attempt to capture
the varied life and times of Dyson in a short space,
more so because the author does not feel capable
enough to do so. Instead, we provide a very short
portrait of the life of Freeman Dyson without focusing on any particular area of his research.

the preeminent English mathematician working in
areas of analysis and number theory.

Freeman was born on 15th December, 1923
which made him over 96 years old when he died
in the beginning of this year on 28 February, 2020.
He was a precocious child and went to Trinity College, Cambridge after completing his earlier years
at Winchester College. At Trinity he had the good
fortune to learn and work with both Paul Dirac,
the English Nobel prize winning physicist known
for his eponymous equation and G. H. Hardy,
known to Indians more famously as the mentor of
Srinivasa Ramanujan, but who at that time was

Srinivasa Ramanujan is known for his exemplary work related to integer partitions. We know
that each positive integer can be written as sums
of smaller positive integers. This notion is formalized in mathematics by calling such smaller sums
as partitions of the bigger number. By a partition
of a positive integer, say n mathematicians mean
a sequence of non-increasing positive integers, say
λ1 , λ2 , . . . , λk such that the sum of all these λi ’s
equals to n. For instance, we can write the integer
4 in the following ways 4, 3 + 1, 2 + 2, 2 + 1 + 1 and

It would probably be an understatement to say
that Dyson had an unusual and interesting career graph. He worked for the Royal Air Force?s
Bomber Command during World War II before
graduating with a BA in Mathematics in 1945.
Around this time, Dyson came up with the conjectured rank and crank of a partition to explain some
of the striking congruences found by Ramanujan.
We take this brief digression into mathematics to
show just one piece of Dyson’s work which has fuelled much research.

Obituary
1+1+1+1, which means that there are 5 partitions
of the integer 4. Mathematically, we write this as
p(4) = 5. Among the many properties of this partition function that Ramanujan studied, the most
easily appreciable ones are his three famous congruences, which states for any positive nonnegative
integer k we have
p(5k + 4) ≡ 0

(mod 5),

p(7k + 5) ≡ 0

(mod 7),

p(11k + 6) ≡ 0

(mod 11).

Here by the symbolic notation a ≡ b (mod c) we
mean that a − b is divisible by c, for integers a, b
and c. This really means that a − b = c · ` for some
` and this in turn says that a − b can be divided
into c classes of size `. We can very easily verify the first congruence from our observation that
p(4) = p(0 · 5 + 4) = 5 ≡ 0 (mod 5).
Dyson wanted to explain the above congruences combinatorially. The nature of the congruences suggest that the partitions of 5k + 4 is divided into five equinumerous classes, while that
of 7k + 5 is divided into seven classes and those
of 11k + 6 into eleven classes. Dyson wanted to
isolate a statistic on the partitions which would
give rise to these classes. For the first two cases
he came up with the concept of rank of a partition and for the third he conjectured the existence of a statistic called the crank of a partition to explain the third Ramanujan congruence.
The rank of a partition, also sometimes called the
Dyson rank is defined as the difference between
the largest part of the partition and the number of
parts of the partition. For instance, in our example of the partitions of 4, the respective ranks are
3, 1, 0, −1 and −3 and we see that indeed there
are five separate classes with distinct ranks in each
class. This example is not particularly enlightening, we encourage the reader to check the same for
the partitions of p(9). Dyson observed that the
ranks of partitions of n takes the value from one
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of n − 1, n − 3, . . . , 2, 1, 0, −1, −2, . . . , 3 − n, 1 − n.
He defined the quantity N (m, n) to be the number of partitions of n with rank m, and the quantity N (m, q, n) to be the number of partitions of
n whose rank ` satisfies ` ≡ m (mod q). What
Dyson conjectured was that
N (0, 5, 5k + 4) = N (1, 5, 5k + 4) = N (2, 5, 5k + 4)
= N (3, 5, 5k + 4) = N (4, 5, 5k + 4),
and
N (0, 7, 7k + 5) = N (1, 7, 7k + 5) = N (2, 7, 7k + 5)
= N (3, 7, 7k+5) = N (4, 7, 7k+5) = N (5, 7, 7k+5)
= N (6, 7, 7k + 5).
Dyson could not come up with such a natural explanation of the third congruence of Ramanujan,
so he said that there must exist another partition
statistic, which he called crank of a partition that
would explain the third congruence. The above
conjectures were proven by Atkin and SwinnertonDyer in 1954, while the elusive crank in its most
natural form was found by Andrews and Garvan
in 1988. We do not go into more details about
this aspect, but we just mention that the study of
ranks and cranks for different partition functions
and their properties is an active area of research in
number theory.

Coming back to the story of Dyson now, after this digression we find Dyson being awarded a
Commonwealth scholarship which took him to Cornell University in the USA where he worked with
another Nobel prize winning physicist, Hans Bethe
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for his PhD. But Dyson never formally got his PhD
and later on came to be known as ‘the Rebel without a PhD’. Dyson had by now shifted from mathematics to physics, more precisely to mathematical
physics. Stories about his dexterity in using mathematics abound and are a source of awe-inspiring
joy and admiration, so it was not a surprise that he
choose mathematical physics as his vocation during this period.
It would be too numerous to recount all of the
major achievements of Dyson in physics, ranging
from his work in quantum mechanics, statistical
physics, astrophysics to even nuclear physics and
engineering. But we must mention his work in
quantum electrodynamics (QED). It is not easy
to explain what QED is without going into some
amount of college level physics, so we will just
use the term without going into the technicalities. One could however think of the subject as
the quantum field theory version of classical electrodynamics, which studies the electromagnetic
force. In the late 1940s, two different approaches
of studying QED came up, one was by the physicist Richard Feynman who used diagrams, now
known as Feynman diagrams to explain interactions between subatomic particles. The other approach was a much more mathematical approach
found by physicist Julian Schwinger. Unbeknownst
to them, Japanese physicist Shinichiro Tomonaga
also came up with an equivalent formulation which
didn’t reach the USA in those immediate postWWII years. The three of them shared the 1965
Nobel prize in Physics for this work. The three
approaches of studying the same phenomenon worried some physicists. It took the brilliance of Dyson
to show that in fact, the three approaches of Feynman, Schwinger and Tomonaga were mathematically equivalent. This piece of brilliant work by
Dyson immediately catapulted him to the higher
echelons of physicists where he stayed for the rest
of his life.
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Shortly after this, Dyson received an offer from
Robert J. Oppenheimer to join the Institute for
Advanced Study, one of the world’s preeminent
centres of research in theoretical sciences. Dyson
gladly accepted this invitation and he stayed in
the institute for the rest of his life. The institute
is unique in the sense that there are no teaching
duties for the faculty and there is academic freedom to pursue each individual’s own program of
research. Dyson branched out into several areas
during his tenure at the institute, including a somewhat ambitious project called “Project Orion” to
design an atomic spaceship capable of riding a wave
of controlled nuclear pulses into deep space. It was
during this years that Dyson started to write more
frequently about his world view of science, about
books he enjoyed and about his own life. This
has resulted in several important books chronicling
Dyson as a scientist, as a reader and as an essayist.
It would come as no surprise that a distinguished scientist such as Dyson has been awarded
with many prestigious prizes and awards in his lifetime. These includes the Fellowship of the Royal
Society at the age of 30 and the membership of the
National Academy of Sciences, the Henri Poincaré
Prize of the International Mathematical Physics
Congress (2012), the Templeton Prize for Progress
in Religion (2000), the Enrico Fermi Award of the
U.S. Department of Energy (1995), the Wolf Prize
in Physics (1981) and many others. On 28th of
February, 2020 Dyson breathed his last and with
him came down one of the last titans of the first
and middle half of the last century. Dyson lived
a varied life, in terms of his research as well as
his controversial opinions of some matters such as
climate change. A colourful personality and a versatile person, his writings are a source of boundless joy and his enthusiasm for science is almost
infectious. The list of things named after Dyson
is indeed a testament to his rich oeuvre and would
no doubt provide many more generations of mathematicians and physicists food for thought.
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A Taste of Analytic Number Theory, Part I
Ayan Nath
HS Student, Kaliabor College

Abstract. These series of articles (three in total) are aimed at olympiad contestants, focuses
on solving olympiad Number Theory problems using analytic techniques and making contestants
familiar with common techniques and results in this topic. We start with the Prime Number
Theorem, give an elementary proof of the weak version and establish a few well known estimates
for the two Chebyshev functions. We also show Mertens’ first theorem on the fly and discuss
Mertens’ second theorem. Asymptotic density, Equidistribution theorem are also added.

1. The Prime Number Theorem
1.1. Introduction
Primes are the building blocks of the integers, just as molecules and atoms are the building blocks
of nature, hence it makes great sense to study the primes, and in particular, the distribution of
primes. I think you know that there are infinitely many primes and most likely you already know
Euclid’s proof of it, but it doesn’t tell us anything significant about the distribution of primes. This
is exactly what our objective is, i.e. try to understand the distribution of primes. It is natural to
define the function
π(x) = No. of primes at most x.
We would like to find a “formula” for π(x) in terms of x, it turns out finding an exact formula is
not really possible due to the raggedy nature of primes. Instead we try to estimate it. The well
known estimate which we call the Prime Number Theorem (PNT) asserts that:
Theorem 1.1 (Prime Number Theorem (PNT)).
π(x) ∼

x
log x

(x)
here we write f (x) ∼ g(x) if limx→∞ fg(x)
= 1,. The way to think about this is, f (x) is approximated
by g(x), the larger the x, the better the approximation. We do not prove this here, but instead we

Article
establish a weaker estimate that there exist positive real numbers a and b such that
ax
bx
< π(x) <
.
log x
log x
Before we move on to the proof, it will help to get comfortable with the big-O and little-o notation:
Digression 1.2. If f and g are two functions then we say that f (x) is O(g(x)) if and only if there
exist some constant C such that |f (x)| < Cg(x) for all large x. And we say that f (x) is o(g(x)) if and
(x)
= 0 where g(x) should be non-zero for all large enough x. For example, sin x+e91
only if limx→∞ fg(x)
10
is O(1), x + (log x) is O(x), sin x + log x is o(x0.001 ). If f (x) is O(g(x)) then this is often expressed
as f (x) = O(g(x)) and similarly f (x) = o(g(x)) if f (x) is o(g(x)), but you should remember that
this is an abuse of notation. For example, we write bxc = x + O(1), log x = o(x0.001 ), n! = O(nn )
in this article. It will help to get comfortable with these notations, it lets us ignore stuff we don’t
care about. I suggest reading this : https://en.wikipedia.org/wiki/Big_O_notation

1.2. Proving weak PNT
Let me define some functions, bear with me for now, I will explain the motivation in a moment.
Define the von Mangoldt function Λ : N → R as

log p, n = pk for some prime p and positive integer k
Λ(n) =
0,
otherwise.
One can also think of this as weighting all the prime powers pk with log p. You can easily see that
X
Λ(d) = log n.
d|n

Whenever we try to find bounds it is a common theme to look at the “big picture” at once, also
called “global” methods, or in simple terms, double counting. Since we are looking for bounds
related to primes, it is somewhat motivated to “sum” everything up and try to double count:
X
XX
log n =
Λ(d)
n≤x

n≤x d|n

=

X
d≤x

n≤x,d|n

=

X

jxk

Λ(d)
Λ(d)

d≤x

=

X

Λ(d)

d≤x

=x

X

d
x
d

1


+ O(1)

X Λ(n)
X
+ O(1)
Λ(n)
n

n≤x

n≤x

Now where did we double count? We double counted when we swapped the summations. The left
hand side is very easy to estimate accurately. For now let us focus on the RHS, notice how the
RHS is related to primes while the LHS is not, clearly the above equation has some information
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about primes encoded via the von Mangoldt function. We would want to estimate
get rid of the awkward O(1) multiple. It now makes sense to define
X
Λ(n).
ψ(x) =

P

n≤x Λ(n)

to

n≤x

This is called the Second Chebyshev Function, we take the domain as R instead of N to avoid
writing floors whenever we have a non-integral input, we do this with almost all the discussed
functions in this article. In what follows, p always denotes a prime number. Observe the following
rough calculation

 X
X
X

 X
log x
log p
log p logp x =
Λ(n) =
log x = π(x) log x.
ψ(x) =
≈
log p
n≤x

p≤x

p≤x

p≤x

This suggests that ψ(x) ∼ x (which is indeed true). We are deliberately ambiguous about what ≈
means. We just need a rough estimate for ψ(x), even ψ(x) = O(x) should do. For now assume this
is true, we will get that
X Λ(n)
X
log n = x
+ O(x).
(1)
n
n≤x

n≤x

We now want an estimate for the LHS.
P
Lemma 1.3 (Weak Stirling’s Approximation).
n≤x log n > x log x − x for all x ∈ N and in
P
particular, n≤x log n = x log x + O(x) for all x ∈ R.
Proof. The most common and natural way to prove this would be direct integration but we won’t
do that here. Look at the expansion of ex where x > 0 is an integer:
ex = 1 +
Clearly

xx
x!

x
x2 x3
+
+
+ ··· .
1!
2!
3!

is a term in the expansion, therefore
ex >

X
xx
=⇒ x > x log x − log x! =⇒
log n > x log x − x.
x!
n≤x

The lemma is proved now because

P

n≤x log n

< x log x is trivial.

Using the above lemma and equation (1) we have
x log x + O(x) = x

X Λ(n)
X Λ(n)
+ O(x) =⇒
= log x + O(1).
n
n

n≤x

n≤x

The above relation is clearly useful since the LHS encodes primes in it, and gives us an estimate of
a “global” sum involving primes. What is left is to prove that ψ(x) = O(x). The main idea is to
write
X
X
X
ψ(x) =
log p +
log p +
log p + · · ·
=

p≤x

p2 ≤x

X

X

log p +

p≤x

Ganit Bikash | Volume 67 | Jul – Dec, 2020

√
p≤ x

p3 ≤x

log p +

X
p≤

√
3

log p + · · · .

(?)

x
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For brevity let us define
θ(x) =

X

log p.

p≤x

This is called the First Chebyshev Function, again the domain here is R. Another way to
motivate the first Chebyshev function is :
X
X


log p logp x
Λ(n) =
ψ(x) =
p≤x

n≤x




log x
log p
=
+ O(1)
log p
p≤x
X
log p .
= π(x) log x + O(1)
X

p≤x

| {z }
θ(x)

The above relation also suggests that θ(x) ∼ x (which is indeed true, but we don’t need that here).
We can write (?) concisely as
ψ(x) = θ(x) + θ(x1/2 ) + θ(x1/3 ) + · · · .
This sum is not an infinite sum, the terms become zero eventually. Note that θ(x) is the “biggest”
term in the RHS and the rest of them are “small”, let us try to prove θ(x) = O(x), the fact that
ψ(x) − θ(x) is “small” (compared to O(x) of course) will be automatically implied.
Lemma 1.4. θ(n) < 4n log 2, in particular θ(x) = O(x).

Proof. The main idea is to consider a number which is divisible by many consecutive primes but
the size of the number is not too large. A crude example is x!. Clearly the primes less than x divide
Q
x!, therefore p≤x p ≤ x! =⇒ θ(x) ≤ log x! = x log x + O(x), yes this is a trivial bound, but the
point is that we want to do something similar.

We consider 2n
. Note that this number is divisible by all primes in the interval [n + 1, 2n].
n


Q
2n
2n
is trivially bounded above by
Therefore,
n<p≤2n p ≤
n
n . By the binomial theorem,
2n
2n
(1 + 1) = 2 . Therefore, taking logarithms we obtain
θ(2n) − θ(n) ≤ 2n log 2.
So we have that
θ(2k ) − θ(2k−1 ) ≤ 2k log 2
θ(2k−1 ) − θ(2k−2 ) ≤ 2k−1 log 2
..
.
θ(2) − θ(1) < 2 log 2
Summing up, θ(2k ) ≤ 2k+1 log 2. Therefore for general n, it holds that
θ(n) ≤ θ(2dlog2 ne ) ≤ 2dlog2 ne+1 log 2 < 2log2 n+2 log 2 < 4n log 2.
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The following implies that ψ(x) − θ(x) is “small”, I suggest you to try to prove this on your
own.
√
Lemma 1.5. ψ(x) = θ(x) + O( x), and in particular ψ(x) = O(x).

Proof. We have that
ψ(x) = θ(x) + θ(x1/2 ) + θ(x1/3 ) + · · · .
This summation is not infinite, we can write it as
dlog2 xe

ψ(x) = θ(x) + θ(x1/2 ) +

X

θ(x1/k ) = θ(x) + O(x1/2 ) +

k=3

log x
O(x1/3 )
log 2

√
= θ(x) + O( x).

This finally implies that ψ(x) = O(x) since θ(x) = O(x).
And we can now state the result we obtained initially as the proof is now complete:
Theorem 1.6.

X Λ(n)
= log x + O(1).
n

n≤x

Recall the rough calculation we did for ψ(x), it implied that ψ(x) is roughly π(x) log x. But we
already got ψ(x) = O(x), so this should somehow imply estimates on π(x) right? Yes, but with
some work. Doing the calculations properly:
X
X


ψ(x) =
Λ(n) =
log p logp x
n≤x

p≤x

=

X
p≤x


log p

log x
+ O(1)
log p



= π(x) log x + O(1)θ(x)
= π(x) log x + O(x).


Therefore we conclude that π(x) = O logx x , this proves that there exist a positive constant b
bx
such that π(x) < log
x , if you really want to you can get an explicit constant b easily, but this is
not terribly important.

Remark 1.7. By elementary means you can show that b = 1.6 works.

We are left to prove a lower bound. There is a completely elementary proof1 of the lower bound
but here I will discuss a proof which uses the theory developed till now and also proves Mertens’
First Theorem on the fly.
Consider Theorem 1.6, for majority of the terms n ≤ x, Λ(n) is zero. And if n is not a prime but
a power of a prime p, then the denominator of Λ(n)
n becomes very large compared to the numerator,
1

https://math.stackexchange.com/a/1890792
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for those who know about p−series convergence it is probably immediate that the sum of terms
when n is not a prime is bounded above by a constant, or in other words, O(1).
P
1
Digression 1.8. Consider Sp = ∞
n=1 np , called the p−series, it is well known that Sp converges
for p > 1 and diverges for p ≤ 1. Proving this is not hard, see here: https://math.stackexchange.
com/a/29466
Theorem 1.9 (Mertens’ First Theorem).
X log p
p

p≤x

= log x + O(1).

Proof.
X Λ(n) X log p
=
+
n
p
p≤x

n≤x

=

X log p
p

p≤x

<

X log p
p

p≤x

=

X log p
p

p≤x

Note that

P∞

log n
n=2 n2 −n

+

X
pk ≤x,k≥2

X

log p
pk

X

p≤x 2≤k≤logp x

+

X

log p

p≤x

log p
pk

∞
X
1
pk
k=2

X log p
+
.
p2 − p
p≤x

is convergent because
log n
n0.1
1
1
<
= 1.9
< 1.8
2
2
0.9
n −n
n −n
n −n
n

holds for all sufficiently large n. We are now done by Theorem 1.6.
Fix a large constant c. The above result implies that
X log p X log p X log p
=
−
= log c + O(1).
p
p
p
x
x
c <p≤x

p≤x

p≤ c

Here we pick c very large so that the RHS is positive, say the RHS is bounded below by δ > 0. We
do some trivial bounding,
(π(x) − π(x/c))

X log p
log xc
≥
> δ.
x/c
p
x
c <p≤x

Now just neglect π(x/c) we get
π(x) > δ ·

x
.
c(log x − log c)

ax
Thus we have established that there exists some a such that π(x) > log
x . Again, with some hard
work you can get an explicit constant but that is not very important.
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Question 1.10. Put together a logical write-up of the proof of the weak PNT.
Example 1.11 (Generalisation of Bertrand’s Postulate). Let ε > 0. Prove that there exist a prime
between n and (1 + ε)n for all large n, in particular there always exist a prime between n and 2n
for n > 1.
Demonstration. Just use PNT for the first part. Proving that there always exist a prime between

n and 2n for n > 1 is doable2 without the full power of PNT though. Hint: Consider 2n
n .
Example 1.12. Fix 1 > ε > 0. For some natural n, let g(n) be the number of divisors of n in
√
√
( n, (1 + ε) n). Prove that g : N → Z≥0 is surjective.
Demonstration. 1. Check that n = pk for some prime p won’t work.
2. Take n = p2a q 2b for two primes p and q.
3. Set some arbitrary k. You want to ensure that pa q b < px q y < (1 + )pa q b has k solutions in
0 ≤ x ≤ 2a, 0 ≤ y ≤ 2b.
4. Fix x. At most how many possibilities for y are there?
5. It would be nice to have something like this: all such divisors are given by pa q b ( qpt )i for
i = 1, 2, . . . , k. Why do we expect this? When can this happen?
6. Obviously we want p/q t to be very close to 1 and tk = b.
7. Finish using Generalised Bertrand’s Postulate.

1.3. Asymptotics for primes
We define pn to be the nth prime number. It will be quite nice to find a smooth function f (n) such
that pn ∼ f (n). It turns out this is quite easy using PNT, the reader may try this on their own.
Theorem 1.13. pn ∼ n log n

Proof. Obviously π(pn ) = n. Therefore
pn
log pn
pn
∼ n =⇒
∼
.
log pn
n log n
log n
But see that
n∼

pn
log pn
log log pn
=⇒ log n ∼ log pn − log log pn =⇒
∼1−
.
log pn
log n
log pn

Thus it follows that pn ∼ n log n.
Remark 1.14 (Rosser’s Theorem). pn > n log n.
2

https://www.cut-the-knot.org/arithmetic/algebra/BertrandPostulate.shtml
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This result is useful for ad-hoc calculations to get a feel about whether a statement or a conjecture
should be true. Let me state a result without proof just to summarise:
Theorem 1.15. The following are equivalent :
• π(x) ∼ x/ log x,
• θ(x) ∼ x,
• ψ(x) ∼ x,
• pn ∼ n log n.
If you are interested then you may trying proving it. Finally, here’s a real olympiad problem:
Example 1.16 (EMMO 2016 Sr, Anant Mudgal). We call a sequence of positive integers {an }n∈N
as a scouter if it is strictly increasing and an < 9000n. We call an integer i ≥ 1 as divisor friendly if
ai divides the least common multiple of all previous terms of the sequence and call divisor-unfriendly
otherwise. Is it necessarily true that a scouter has infinitely many
(a) divisor friendly
(b) divisor unfriendly
indices?
Demonstration. 1. Do part (b).
2. Assume that an is divisor unfriendly for all n ≥ N.
3. Look at the prime factorisation of an , precisely, look at the exponents.
4. Conclude that there is a sequence of prime powers dn such that dn | an and di = dj if and only
if i = j.
5. Intuitively, dn should grow faster than 9000n.
6. Prove it by estimating the proportion of prime powers less than some large fixed number M.
(We will discuss this idea in detail in the following section)
√
√
7. You may need to split the summation into the intervals [1, 9000n] and ( 9000n, 9000n] and
bound them separately, there are a lot of other ways to do this though.
8. Conclude.
9. Bonus: Strengthen the bound. You can relax the upper bound for an to δn log n for some
sufficiently small δ > 0.

In the next part of the series we will discuss the concept of ‘density’ and prove some results.
The concluding part will contain some problems for practise.
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Introduction
In 2001, the well known Mathematical Olympiad expert Titu Andrescu delivered a lecture
on a special case of Cauchy-Schwarz inequality (that inequality is actually Bergstrom’s
inequality) that could be effectively used in solving many inequality problems asked in
various Mathematics Olympiads.
The technique was so useful in solving problems, that students often referred to it as
Titu’s Lemma and soon it just got the popular name ”Titu’s Lemma”. In fact using Titu’s
Lemma even some old IMO inequality problems (like that of IMO 1995, IMO Shortlist 1996,
etc), USAMO, and many other Mathematical Olympiads worldwide could be easily solved.
Titu’s Lemma
If a and b are real numbers, and x and y are positive real numbers, then
a2 b2
(a + b)2
+
≥
.
x
y
x+y
Proof. We have
a2 y(x + y) + b2 x(x + y) − xy(a2 + b2 + 2ab)
a2 b2 (a + b)2
+
−
=
x
y
x+y
xy(x + y)
2
(ay − bx)
=
≥ 0.
xy(x + y)
This proves the Lemma.
Note: The equality occurs when

a
b
= .
x
y

The Lemma can be generalized to any finite number of variables. For example
a2 b2 c2
(a + b)2 c2
{(a + b) + c}2
+
+
≥
+
≥
,
x
y
z
x+y
z
(x + y) + z

Olympiad
where a, b, c are real numbers and x, y, z are positive real numbers. Here the equality occurs
a
b
c
when = = .
x
y
z
This lemma is quite important in Maths Olympiads. To see how to apply this lemma,
let us have a look at some direct questions first.
Solved Example
Example 1. Let x, y, z be positive real numbers. Prove that
y 2 + z 2 z 2 + x2 x2 + y 2
+
+
≥ 2(x + y + z).
x
y
z
(RMO, 2014)
Solution. We have
  2

z
y 2 z 2 x2
x2 y 2
+
+
+
+
+
x
y
z
x
y
z
2
2
(y + z + x)
(z + x + y)
≥
+
x+y+z
x+y+z
= 2(x + y + z).

y 2 + z 2 z 2 + x2 x2 + y 2
+
+
=
x
y
z




Example 2. Let x, y, z be positive real numbers satisfying x + y + z = 1. Prove that
xy(x + y)2 + yz(y + z)2 + zx(z + x)2 ≥ 4xyz.
(Assam Maths Olympiad, 2014)
Solution. We have to prove that
Now,

(x+y)2
z

+

(y+z)2
x

+

(z+x)2
y

(x+y)2
z

≥

+

(y+z)2
x

+

(z+x)2
y

≥ 4.

(x+y+y+z+z+x)2
.
z+x+y

Example 3. For a, b, c, d positive real numbers, prove that


1
a

+

1
b

+

4
c

+

16
d

≥

64
a+b+c+d .

(South Africa, 1995)
Solution. We have

12
a

+

12
b

+

22
c

+

42
d

≥

(1+1+2+4)2
a+b+c+d .



Example 4. Let a, b, c be positive real numbers such that a2 + b2 + c2 = 3. Prove that
1
1
1
3
+
+
≥ .
1 + ab 1 + bc 1 + ca
2
(Belarus, 1999)
Solution. We have
12
12
12
9
+
+
≥
.
1 + ab 1 + bc 1 + ca
3 + ab + bc + ca
Since ab + bc + ca ≤ a2 + b2 + c2 , so we will get the required result.
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Note:

a2 b2 c2
(a + b + c)2
+
+
≥
implies ab + bc + ca ≤ a2 + b2 + c2 .
1
1
1
1+1+1

Example 5. For any real number x, y > 1 prove that

x2
y2
+
≥ 8.
y−1 x−1
(Russia, 1992)

Solution. We have
x2
y2
(x + y)2
+
≥
y−1 x−1
(y − 1) + (x − 1)
{(x + y − 2) + 2}2
=
x+y−2
4
= {(x + y − 2) +
}+4
(x + y − 2)
s
4
+4
≥ 2 (x + y − 2)
(x + y − 2)
= 8.

Example 6. If the positive real number a, b, c satisfy a2 + b2 + c2 = 3, prove that
a2
b2
c2
(a + b + c)2
+
+
≥
.
2 + b + c2 2 + c + a2 2 + a + b2
12
(Baltic Way, 2008)
Solution. We have
b2
c2
(a + b + c)2
a2
+
+
≥
2 + b + c2 2 + c + a2 2 + a + b2
6 + (a + b + c) + (a2 + b2 + c2 )
(a + b + c)2
=
.
9 + (a + b + c)
So, now we need to prove that a + b + c ≤ 3. Which is implied by
(a + b + c)2
.
1+1+1

a2
b2
c2
+
+
≥
1
1
1


a2
b2
c2
3
+
+
≥
(a + b)(a + c) (b + c)(b + a) (c + a)(c + b)
4
holds for all positive real number a, b, c.
Example 7. Prove that the inequality

(Croatia, 2004)
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Solution. We have
a2
b2
c2
+
+
(a + b)(a + c) (b + c)(b + a) (c + a)(c + b)
a2
b2
c2
= 2
+ 2
+ 2
a + (ab + bc + ca) b + (ab + bc + ca) c + (ab + bc + ca)
(a + b + c)2
≥ 2
a + b2 + c2 + 3(ab + bc + ca)
(a + b + c)2
=
(a + b + c)2 + (ab + bc + ca)
1
.
=
ab+bc+ca
1 + (a+b+c)2
So, we just need to prove that
a2 + b2 + c2 .

ab + bc + ca
1
≤ , which follows from ab + bc + ca ≤
2
(a + b + c)
3


Example 8. Let a, b, c be some positive numbers. Prove that
b
c
3
a
+
+
≥ .
b+c c+a a+b
2
(Moscow, 1963; RMO, 1990)
Solution. We have
a
b
c
a2
b2
c2
+
+
=
+
+
b+c c+a a+b
ab + ac bc + ba ca + cb
(a + b + c)2
≥
2(ab + bc + ca)
3(ab + bc + ca)
≥
, since (a + b + c)2 ≥ 3(ab + bc + ca)
2(ab + bc + ca)
3
= .
2

Note: This inequality is also called Nesbitt’s inequality.
Example 9. If a and b are positive and a + b = 1, prove that




1 2
1 2 25
a+
+ b+
≥ .
a
b
2
(INMO, 1988)
Solution.
2




a + a1 + b + 1b
1 2
1 2
a+
+ b+
≥
a
b
1+1

1 2
1 + ab
=
2
25
≥ ,
2
1
since a + b = 1 implies ab ≤ 4 .
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Example 10. Prove that, for all positive real numbers a, b, c
a3

1
1
1
1
+ 3
+ 3
≤
.
3
3
3
+ b + abc b + c + abc c + a + abc
abc
(USAMO, 1997)

Solution. We have to prove that
a3

abc
abc
abc
+ 3
+ 3
≤ 1.
3
3
+ b + abc b + c + abc c + a3 + abc

Now
a3

abc
abc
abc
1
1
1





+ 3
+ 3
= 2
+
+
3
3
3
a
b2
c2
b2
c2
a2
+ b + abc b + c + abc c + a + abc
+
+
1
+
+
1
+
bc
ca
ca
ab
ab
bc + 1
≤

1

+

(a+b)2
c(b+a)

+1

1
(b+c)2
a(c+b)

+
+1

1
(c+a)2
b(a+c)

+1

c
a
b
+
+
a+b+c a+b+c a+b+c
= 1.
=


Example 11. If a, b, c are Positive real numbers and a + b + c = 1, prove that
69
7 + 2b 7 + 2c 7 + 2a
+
+
≥ .
1+a
1+b
1+c
4
(Azerbaijan JBMO TST, 2015)
Solution. We have



1
1
1
1+b 1+c 1+a
+
+
+2
+
+
1+a 1+b 1+c
1+a 1+b 1+c
r
(1 + 1 + 1)2
1+b 1+c 1+a
≥5
+63
.
.
3+a+b+c
1+a 1+b 1+c
45
=
+6
3+1
69
= .
4

7 + 2b 7 + 2c 7 + 2a
+
+
=5
1+a
1+b
1+c




Example 12. Determine the minimum value of the expression:
a+1
b+1
c+1
+
+
,
a(a + 2) b(b + 2) c(c + 2)
for positive real numbers a, b, c such that a + b + c ≤ 3.
(Bosnia & Herzegovina TST, 2015)
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Solution. We have


a+1
b+1
c+1
1 a+a+2 b+b+2 c+c+2
+
+
=
+
+
a(a + 2) b(b + 2) c(c + 2)
2 a(a + 2)
b(b + 2)
c(c + 2)

 

1
1 1 1
1
1
1
=
+
+ +
+
+
2
a b
c
a+2 b+2 c+2


1 (1 + 1 + 1)2
(1 + 1 + 1)2
≥
+
2
a+b+c
a+b+c+6


9 1
1
≥
, since a + b + c ≤ 3
+
2 3 3+6
= 2.

Example 13. For all positive real numbers a, b, c satisfying a + b + c = 1, prove that
a4 + 5b4
b4 + 5c4
c4 + 5a4
+
+
≥ 1 − ab − bc − ca.
a(a + 2b) b(b + 2c) c(c + 2a)
(Turkey JBMO TST, 2013)
Solution. We have
a4 + 5b4
b4 + 5c4
c4 + 5a4
+
+
a(a + 2b) b(b + 2c) c(c + 2a)




b4
c4
b4
c4
a4
a4
+
+
+5 2
+
+
= 2
a + 2ab b2 + 2bc c2 + 2ca
a + 2ab b2 + 2bc c2 + 2ca
(a2 + b2 + c2 )2
(a2 + b2 + c2 )2
≥ 2
+
5
a + b2 + c2 + 2(ab + bc + ca)
a2 + b2 + c2 + 2(ab + bc + ca)
(a2 + b2 + c2 )2
=6
(a + b + c)2
a2 b2 c2
(a + b + c)2
≥ 2(a2 + b2 + c2 ), since
+
+
≥
1
1
1
1+1+1


2
2
2
2
= 1 − (a + b + c) − 2(a + b + c )


= 1 − (ab + bc + ca) − (ab + bc + ca) − (a2 + b2 + c2 )
≥ 1 − ab − bc − ca, since a2 + b2 + c2 ≥ ab + bc + ca.

Example 14. For all real numbers a, prove that 3(a4 + a2 + 1) ≥ (a2 + a + 1)2 .
(Kosovo, 2013)
Solution. We have

a4 a2 1
(a2 + a + 1)2
+
+ ≥
.
1
1
1
1+1+1
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Example 15. Let x, y, z > 0. Show that:
x3
y3
z3
3
+
+
≥ .
3
2
3
2
3
2
z +x y x +y z y +z x
2
(Romania JBMO TST, 2015)
Solution. Let x3 = a, y 3 = b, z 3 = c. Then we get
b
c
x3
y3
z3
a
√
√
√
+
+
+
+
=
3 2
3 2
3
3
2
3
2
3
2
z +x y x +y z y +z x
c + a b a + b c b + c2 a
a
b
c
≥
+
+
c+c+a
a+a+b
b+b+c
b+ 3
c+ 3
a+ 3


a
b
c
=3
+
+
3c + 2a + b 3a + 2b + c 3b + 2c + a


a2
b2
c2
=3
+
+
3ca + 2a2 + ab 3ab + 2b2 + bc 3bc + 2c2 + ca
(a + b + c)2
≥3
2(a2 + b2 + c2 ) + 4(ab + bc + ca)
3
= .
2

Exercise
Exercise 16. Let a, b, c be positive real numbers such that abc = 1. Prove that
ab
bc
ca
+
+
≤ 1.
a5 + b5 + ab b5 + c5 + bc c5 + a5 + ca
(IMO shortlist, 1996)
Exercise 17. If a, b, c are three positive real numbers, prove that
a2 + 1 b2 + 1 c2 + 1
+
+
≥ 3.
b+c
c+a
a+b
(RMO, 2006)
Exercise 18. Given real numbers a, b, c, d, e ≥ 1, prove that
b2
c2
d2
e2
a2
+
+
+
+
≥ 20.
c−1 d−1 e−1 a−1 b−1
(RMO, 2012)
(Hint: see solved Example 5.)
Exercise 19. Let a, b, c be positive real numbers such that abc = 1. Prove that
1
1
1
3
+ 3
+ 3
≥ .
+ c) b (c + a) c (a + b)
2

a3 (b
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(IMO, 1995)
 2
1
1
a
(Hint: 3
=
, etc.)
a (b + c)
ab + ac
Exercise 20. Prove that
x, y, z ≥ 1.

1 + y2
1 + z2
1 + x2
+
+
≥ 2, for any real numbers
1 + y + z2
1 + z + x2
1 + x + y2

(JMBO, 2003)
1 + x2
2(z 2 + 1)
1 + z2
≤
etc. Then put 1 + x2 = a etc. to
, so
2
1 + x + y2
2(1 + y 2 ) + 1 + x2
use Titu’s Lemma.)

(Hint: x ≤

Exercise 21. Let a, b, c, d be positive real numbers with a + b + c + d = 1. Prove that
a2
b2
c2
d2
1
+
+
+
≥ .
a+b b+c c+d d+a
2
(Ireland, 1999)
Exercise 22. Let w, x, y, z be positive real numbers, prove that
x
y
z
2
w
+
+
+
≥ .
x + 2y + 3z y + 2z + 3w z + 2w + 3x w + 2x + 3y
3
(Moldova, 2007)
Exercise 23. Let a1 , a2 , · · · an and b1 , b2 , · · · bn be positive numbers with a1 +a2 +· · ·+an =
b1 + b2 + · · · + bn . Prove that
a21
a22
a2n
1
+
+ ··· +
≥ (a1 + a2 + · · · + an ).
a1 + b1 a2 + b2
an + bn
2
(ADMO, 1991)
Exercise 24. Let x0 > x1 > x2 > · · · > xn be real numbers. Prove that
x0 +

1
1
1
+
+ ··· +
≥ xn + 2n.
x0 − x1 x1 − x2
xn−1 − xn
(St. Petersburg, 1999)

(Hint: (x0 − x1 ) + (x1 − x2 ) + · · · + (xn−1 − xn ) = x0 − xn .)
Exercise 25. Prove that if a1 , a2 , · · · an are positive numbers whose sum is 1, then
a1
a2
an
n
+
+ ··· +
≥
.
2 − a1 2 − a2
2 − an
2n − 1
(Balkan, 1984)
(Hint:

ai
= −1 + 2
2 − ai



12
2 − ai


.)
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Abstract.

The sequence of numbers starting with 1, 2, 7, 42, 429, 7436, · · · counts several

seemingly different combinatorial objects, which have kept mathematicians busy for the past four
decades in their effort to understand this sequence better. We give a brief historical overview of
these efforts related to only one class of objects that the sequence counts, without claiming to be
comprehensive. We assume basic school level knowledge of linear algebra.

The sequence in the title of this article is given by the following ‘nice’ formula
1!4!7! · · · (3n − 2)!
n!(n + 1)! · · · (2n − 1)!
or, in a more compact product notation
n−1
Y
j=0

(3j + 1)!
.
(n + j)!

Here k! denotes the product 1 · 2 · 3 · · · k. This formula was conjectured by Mills, Robbins and
Rumsey [MRR83] to count what are called alternating sign matrices (ASMs). By a ‘nice’ formula
like the one above, we combinatorialists usually mean formulas that can be written as products of
factorials or sums of products of factorials1
An alternating sign matrix (ASM) of size n is an n×n matrix with entries in the set {0, 1, −1}
such that
• all row and column sums are equal to 1,
1

There are several other classes of nice formulas that we deal with, but for the purposes of this article, we do not

mention them.

Article
• and the non-zero entries alternate in each row and column.
For instance, there are 7 ASMs of order 3, these are the six permutation matrices



1 0 0


0 1 0 ;



1 0 0


0 0 1 ;

0 0 1

0 1 0



0 1 0


0 0 1 ;

0 0 1



0 0 1


0 1 0 ;

1 0 0



0 1 0


1 0 0

1 0 0



0 0 1


1 0 0
0 1 0

and the matrix



0

1

0





1 −1 1 .
0

1

0

From the definition of ASMs, it is clear that all permutation matrices are ASMs.
But how and why did they decide to study these matrices? To answer that question, we have
to start with the familiar determinants. For the matrix
!
a b
c d
the determinant is
ad − bc.
For the matrix


a b

c





d e f 
g h

i

the determinant is
aei + bf g + cdh − ceg − bdi − af h.
More generally, for an n × n matrix, A with entries ai,j (1 ≤ i, j ≤ n), the determinant of A is
defined as
det(A) =

X

sgn(σ)

σ∈Sn
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ai,σ(i) .
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Determinants appear in all sorts of contexts in combinatorics and they are widely studied. We say
that the determinant is of order n if the matrix is of order n2 .
For the remainder of the article, A will always denote an n × n matrix unless otherwise stated.
Given a matrix A, we let Aij denote the matrix that remains when the ith row and jth column of
A are deleted. If we remove more than one row or column, then the indices corresponding to those
are added to the super- and sub- scripts. Determinants can be calculated in an algorithmic way
using the following famous result called the Desnanot-Jacobi identity.
Theorem 1 (Desnanot-Jacobi adjoint matrix theorem). If A is an n × n matrix, then
1
n
1
n
det(A) det(A1,n
1,n ) = det(A1 ) det(An ) − det(An ) det(A1 )

or
det(A) =

1
det(A1,n
1,n )

× det

det(A11 ) det(A1n )
det(An1 ) det(Ann )

!
.

Reverend Charles L. Dodgson, better known by his pen name of Lewis Carroll used DesnanotJacobi theorem to give an algorithm for evaluating determinants in terms of 2 × 2 determinants.
For instance, we get


a1,1 a1,2 a1,3



1


det a2,1 a2,2 a2,3  =
a2,2
a3,1 a3,2 a3,3


a2,2 a2,3

!

a2,1 a2,2

!

det
det


a3,2 a3,3
a3,1 a3,2 

.
!
!
× det 

a
a
a
a
1,2
1,3
1,1
1,2 

det
det
a2,2 a2,3
a2,1 a2,2
This reduces the calculation of an order 3 determinant to calculating four order 2 determinants.
We can go one step further


a1,1 a1,2 a1,3 a1,4





a2,1 a2,2 a2,3 a2,4 

=
det 

a3,1 a3,2 a3,3 a3,4 
a4,1 a4,2 a4,3 a4,4

1
det

a2,2 a2,3

!

a3,2 a3,3


a2,2


det a3,2


a4,2

× det 


a1,2

det 
a2,2

a3,2

2

a2,3 a2,4





a2,1 a2,2 a2,3






a3,3 a3,4  det a3,1 a3,2 a3,3 

a4,3 a4,4
a4,1 a4,2 a4,3 



 .
a1,3 a1,4
a1,1 a1,2 a1,3 




det
a2,3 a2,4 
a2,1 a2,2 a2,3 
a3,3 a3,4
a3,1 a3,2 a3,3

This is an abuse of notation, but we can live with this.
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So, we have now rediued the calculation of an order 4 determinant to calculating four order 3
determinants and one order 2 determinant. One can keep on going in this way to calculate higher
order determinats.
In the 1980s, Robbins and Rumsey looked at a generalization of the 2 × 2 determinant, which
they called the λ-determinant. They defined
a1,1 a1,2

detl

!

a2,1 a2,2

= a1,1 a2,2 + λa2,1 a1,2 .

Using the previous observations, they generalized it to an n × n determinant using the algorithmic
way. They wanted to get a closed form expression for the value of this λ-determinant. Their main
result in this direction was the following result.
Theorem 2 (Robbins-Rumsey). Let A be an n × n matrix with entries ai,j , An be the set of all
ASMs, I(B) be the inversion number of B and N (B) be the number of −1’s in B. Then
X

detl (A) =

λI(B) (1 + λ−1 )N (B)

n
Y

B

ai,ji,j .

i,j=1

B∈An

This was the first appearance of an ASM in the literature.
We briefly mention what the inversion number of an ASM is, which appears in the above theorem.
An easy way to calculate the inversion number is to take products of all pairs of entries for which
one of them lies to the right and above the other, and then adding them all up. For instance we
look at the following order 5 ASM:

0 1
0

0 0
1


1 −1 0

0 1 −1

0

0

1


0 0

0 0


0 1 .

1 0

0 0

There are seven pairs here whose product is +1 and two pairs whose product is −1. So the inversion
number is 5. This trick will also work for calculating the inversion number of a permutation matrix.
But how does one get to the formula for the number of ASMs from these observations? Let
us look at the above ASM. The first non-trivial observation that we can make is that there
can be only one 1 in the top row (or, first column). This is easy to check (why?). Let An,k
be the number of n × n ASMs with a 1 at the top of the kth column.
give us, An,k = An,n+1−k (symmetry).

Some thought will

Further, if An is the number of n × n ASMs, then

An,1 = An,n = An−1 . This allows one to check small values to get a formula. Mills, Robbins
and Rumsey did exactly that.
They first conjectured the relation
An,k
k(2n − k − 1)
=
.
An,k+1
(n − k)(n + k − 1)
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This means that the An.k ’s are uniquely determined by the An,k−1 ’s when k > 1 and by
P
An,1 = n−1
k=1 An−1,k . The above conjecture can be reformulated as
An,k



n−2
n + k − 2 (2n − k − 1)! Y (3j + 1)!
=
.
k−1
(n − k)!
(n + j)!
j=0

It would be a nice exercise to prove this reformulation from our observations. From here, knowing
that An = An+1,1 allows one to conjecture the formula in the first page
An =

n−1
Y
j=0

(3j + 1)!
.
(n + j)!

.
What about a proof? Doron Zeilberger [Zei96a] succeeded in proving this formula (called the
ASM conjecture) in 1996 using constant term identities3 . The proof ran for 84 pages and involved
a team of referees to check all the details, and remains to this day a unique paper in that sense.
Shortly after, Greg Kuperberg [Kup96] gave an alternate proof by exploiting a connection between
ASMs and statistical physics. It turned out that physicists have been studying ASMs under a
different guise since a long time. No one had made the connection before Kuperberg4 .
The formula for An,k given above was also proven by Zeilberger [Zei96b] using the techniques
used by Kuperberg. Such type of formulas are called refined enumeration results, because we are
enumerating a class of objects with a refinement, in this case the position of the unique 1 in the first
row. So, we see that a very simple object such as the ASM took a long and sustained effort before
it could be counted. And when it was counted, there were two different proofs in quick succession.
The beauty of a formula lies in its ability to attract such an outcome.
Does the story end here? Of course not, otherwise we would not have been talking about these
objects. In the late 1980’s Richard Stanley [Sta86] suggested the study of various symmetry classes
of ASMs; this let Robbins to conjecture formulas for many of these classes. It turned out to be as
difficult as enumerating ASMs, and this study was only recently completed in 2016.
The dihedral group of symmetries D4 acts naturally on an ASM. This gives rise to the following
symmetry classes (the people who proved the corresponding enumeration formula is given in
parentheses):
• Vertically Symmetric ASMs: ai,j = ai,n+1−j , n odd (Kuperberg 2002)
• Half-turn Symmetric ASMs: ai,j = an+1−i,n+1−j , n odd (Razumov-Stroganov 2005), n even
(Kuperberg 2002)
• Diagonally Symmetric ASMs: ai,j = aj,i , no ‘nice’ formula
3
4

He proved a more stronger result, but we do not discuss this here.
Again, we do not discuss this here, maybe we will discuss in the next edition of this publication.
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• Quarter-turn Symmetric ASMs: ai,j = aj,n+1−i , n odd (Razumov-Stroganov 2005), n even
(Kuperberg 2002)
• Horizontally and vertically Symmetric ASMs: ai,j = ai,n+1−j = an+1−i,j , n odd (Okada 2004)
• Diagonally and Antidiagonally Symmetric ASMs: ai,j = aj,i = an+1−j,n+1−i , n odd (BehrendFischer-Konvalinka 2017)
• All symmetries: ai,j = aj,i = ai,n+1−j , no ‘nice’ formula.
For instance, a vertically symmetric ASM of order 7 is the following



0

0

0

1

0

0

0















0

1

0 −1

0

1

1 −1

0

0 −1

0

0

1 −1

0

1 −1

0

0

1 −1

1

0

0

0

0

0

0


0


1

0


0

0

0

1

1

0

1 −1

1

1



Are ASMs worth studying only because they are difficult to enumerate? Again the answer is
an emphatic NO. They are intimately related to other objects that combinatorialists study such
as plane partitions, descending plane partitions, non-intersecting lattice paths, etc. It would go
beyond the scope of this article to discuss them in detail. We close this article with a tantalizing
open problem related to ASMs and plane partitions.
A plane partition in an a × b × c box is a subset
P P ⊂ {1, 2, · · · , a} × {1, 2, · · · , b} × {1, 2, · · · , c}
with (i0 , j 0 , k 0 ) ∈ P P if (i, j, k) ∈ P P and (i0 , j 0 , k 0 ) ≤ (i, j, k). It is easy to visualize a plane partition,
although an equivalent definition exists in terms of arrays of numbers with certain monotonicity
conditions. Below we can ‘see’ a plane partition in an 3 × 4 × 4 box.

Like ASMs, combinatorialists are also interested in symmetry classes of plane partitions.
One of these symmetry classes is the class of totally symmetric self-complementary plane
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partitions. If a plane partition has all the symmetries (that is, (i, j, k) ∈ P P if and only if all six
permutations of (i, j, k) are also in P P ) and is its own complement (that is, if (i, j, k) ∈ P P then
(2n + 1 − i, 2n + 1 − j, 2n + 1 − k) ∈
/ P P ), then it is called totally symmetric self-complementary
plane partitions(TSSCPP). An example of such a TSSCPP is given below.

The class of TSSCPPs inside a 2n × 2n × 2n box are known to be equinumerous with n × n ASMs.
However, a bijective proof of this result is still not known and is considered to be one of the most
important open problems in all of combinatorics.
There are many things that can be said about ASMs other than the ones discussed here. Instead
of hearing it from this author, we refer the interested reader to the beautiful the book of Bressoud
[Bre99] which discusses all the developments until the year 1999. The book also contains a wealth
of information about other aspects of combinatorics and is strongly recommended by this author.
For a brief overview of where things stand at the present moment, the recent articles of Behrend,
Fischer and Konvalinka [BFK17] and that of Fischer and this author [FS21] contains useful surveys
of known results until 2016 and 2019 respectively.

[BFK17] Roger E. Behrend, Ilse Fischer, and Matjaž Konvalinka.

Diagonally and antidiagonally symmetric

alternating sign matrices of odd order. Adv. Math., 315:324–365, 2017.
[Bre99] David M. Bressoud. Proofs and confirmations. MAA Spectrum. Mathematical Association of America,
Washington, DC; Cambridge University Press, Cambridge, 1999. The story of the alternating sign matrix
conjecture.
[FS21] Ilse Fischer and Manjil P. Saikia. Refined enumeration of symmetry classes of alternating sign matrices. J.
Combin. Theory Ser. A, 178, 105350, 51 pp., 2021.
[Kup96] Greg Kuperberg. Another proof of the alternating-sign matrix conjecture. Internat. Math. Res. Notices,
(3):139–150, 1996.
[MRR83] W. H. Mills, David P. Robbins, and Howard Rumsey, Jr. Alternating sign matrices and descending plane
partitions. J. Combin. Theory Ser. A, 34(3):340–359, 1983.
[Sta86] Richard P. Stanley. A baker’s dozen of conjectures concerning plane partitions. In Combinatoire énumérative
(Montreal, Que., 1985/Quebec, Que., 1985), volume 1234 of Lecture Notes in Math., pages 285–293. Springer,
Berlin, 1986.
[Zei96a] Doron Zeilberger. Proof of the alternating sign matrix conjecture. Electron. J. Combin., 3(2):Research
Paper 13, approx. 84, 1996. The Foata Festschrift.
[Zei96b] Doron Zeilberger. Proof of the refined alternating sign matrix conjecture. New York J. Math., 2:59–68,
electronic, 1996.
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Problem Section 1
Edited by Manjil P. Saikia
School of Mathematics, Cardiff University, CF24 4AG, UK
E-mail: manjil@saikia.in

We are starting a new section from this issue, which will have problems without solutions.
We ask the solutions from the readers which we will publish in the subsequent issues. All
solutions should preferably be typed in LaTeX and emailed to the editor. If you would
like to propose problems for this section then please send your problems (with solutions) to
the above mentioned email address, preferably typed in LaTeX. Each problem or solution
should be typed on separate sheets. Solutions to problems in this issue must be received
by 20 March, 2021. If a problem is not original, the proposer should inform the editor of
the history of the problem. A problem should not be submitted elsewhere while it is under
consideration for publication in Ganit Bikash. Solvers are asked to include references for any
non-trivial results they use in their solutions.

Problem 1. Proposed by Anupam Saikia (Indian Institute of Technology Guwahati).
A composite number m is called a pseudo-prime to the base a if am−1 ≡ 1 (mod m). Show that
a2p − 1
if p is an odd prime not dividing a2 − 1, then m = 2
is a pseudo-prime to the base a. (This
a −1
shows that there are infinitely many pseudo-primes to any base a > 1.)
Problem 2. Proposed by Manjil P. Saikia (Cardiff University).
A partition of n is a sequence of non-increasing integers λ = (λ1 , λ2 , . . . , λk ) such that
Pk
i=1 λi = n. The integers λi are called parts of the partition λ and p(n) denotes the total number
of partitions of n. For instance 5, 4 + 1, 3 + 2, 3 + 1 + 1, 2 + 2 + 1, 2 + 1 + 1 + 1 and 1 + 1 + 1 + 1 + 1
are all the partitions of 5, so p(5) = 7. Let us define the following partition statistics:
• ak (n) to be the sum of the parts which are divisible by k counted without multiplicity in all
the partitions of n,

Problems and Solutions
• ak,p (n) to be the sum of the parts which are congruent to p (mod k) counted without
multiplicity in all the partitions of n, and
• bk (n) to be the sum of the distinct parts that appear at least k times in all the partitions of n.
Then prove that
(i) ak (n) = kbk (n), and
(ii) a3,1 (n) = 2b3 (n − 1) + b3 (n + 2).
Problem 3. Proposed by B. Sury (Indian Statistical Institute, Bangalore).
Let f : {(x, y) : x, y ∈ R, xy 6= 0} → {t ∈ R : t > 0} be a function satisfying the conditions
f (xy, z) = f (x, z)f (y, z) ∀ x, y, z 6= 0,
f (x, yz) = f (x, y)f (x, z);
and
f (x, 1 − x) = 1 ∀ x 6= 0, 1.
Prove:
(a) f (x, x) = f (x, −x) = 1 for all x 6= 0;
(b) f (x, y)f (y, x) = 1 for all x, y 6= 0.

“I’ve noticed that there are three ways in which
scientists grow old. Some stop doing research and
drop out to do other things. The second group gets
bored and overreaches by going into new fields where
they don’t have the background — Linus Pauling,
William Shockley and Fred Hoyle come to mind
there.
A third way is just to keep on doing what you’re good
at and accept that you may not be scaling more than
a plateau.”
– Martin Rees
Former President of the Royal Society (2005 to 2010).
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সাক্ষাৎকাৰ: গিণত আৰু িকতাপৰ জগতত
ছাতৰ্-ছাতৰ্ীৈল েচাৱা যায়, স্কুলৰ ছাতৰ্ বা ছাতৰ্ী এগৰাকীেয় গিণতত
ভাল নমব্ৰ পােল, েসইেটা সমাজত িবেশষৈক সৰু ঠাই বা গাঁৱত
মানু হৰ মুখত জনাজাত ৈহ পেৰ। তাৰ ফলত েসইচাম ছাতৰ্ছাতৰ্ী অলপ েবিছ উৎসািহত হয়। আনহােত অিভভাৱক আনিক
িশক্ষেকও গিণত এটা কিঠন িবষয় বুিল মত েপাষণ কৰাত
েবিছভাগ (ওপৰত েকাৱা মুিষ্টেময় অংশিখিনক বাদ িদ) ছাতৰ্-ছাতৰ্ী
িনৰুৎসািহত হয় আৰু ভয় খায়। আনিক গিণতত ভাল েহাৱা
ছাতৰ্-ছাতৰ্ীক িশক্ষেকও িবেশষ দৃ িষ্টেৰ চায়। তােৰই িভিত্তত ৫০
বছৰ আগেত ছাতৰ্ীসকল গিণতত দু বব্র্ল বুিল ধিৰ েসই সময়ত
েমিটৰ্ক পৰীক্ষাত “Domestic Science” বুিল এখন েবেলগ পৰ্শ্নকাকেতই আিছল। বত্তর্মান অৱেশয্ ছাতৰ্ীসকেল সমােন েফৰ মািৰব
পৰা ৈহেছ।

ড◦ ভেবন চন্দৰ্ কিলতা
এেমিৰতাছ পৰ্েফছৰ, গুৱাহাটী িবশব্িবদয্ালয়
এডযাংক্ট পৰ্েফছৰ, কটন িবশব্িবদয্ালয়
১) গিণতৰ পৰ্িত আপুিন েকেনদেৰ, িকয় আকিষর্ত হ’ল?
I পৰ্শ্নৰ সদু ত্তৰ িদবৈল িনজৰ জীৱনৰ িনষ্ঠুৰ সময়ৰ
পৰ্ভাৱত আিথর্ক তথা ঘৰুৱা অৱস্থাৰ অনাতনৰ কথা সােঙাৰ
েনােখাৱাৈক েচষ্টা কিৰেল উত্তৰৰ মানদণ্ড সিঠক নহ’ব। কাৰণ
অৱস্থাইেহ এেন পৰ্েশ্নাত্তৰৰ মাপকািঠ সঁচা ৰূপত িনৰূপণ কৰাত
বা পাঠেক বুজাত সহায়ক হ’ব, অনয্থা আভৰণৰ আঁৰত থকা হ’ব।
জীৱনৰ সকেলা েশৰ্ণীৰ মানু হৰ সকেলা স্তৰেত যু িক্তবােদ মানু হক
সিঠক িদশত পিৰচািলত কেৰ। অৱেশয্ আেপিক্ষকভােব স্থান-কাল
েভেদ েবেলগ হ’ব পােৰ। েসেয়েহ গািণিতক ধাৰণােটা (িবষয়েটা
নজনাৈকও) সকেলা মানু হৰ বাস্তৱ সহচৰ েহাৱা উিচত আৰু
বহুতৰ েক্ষতৰ্ত েহাৱােটাও েদখা যায়। সমাজ বয্ৱস্থাত যু িক্তবােদেৰ
কৰা কেথাপকথন বা েমল-িমিটঙত েহাৱা তকর্-িবতকর্ৰ পৰাও
গিণত িবষয়েটাৰ পৰ্ভাৱ অিশিক্ষত মানু েহও বুিজব পােৰ। যিদ

গাঁৱলীয়া বা সৰু অঞ্চলত গিণতৰ িশক্ষক (BSc)ক সমােন
ভেয়া কিৰিছল আৰু সন্মােনা কিৰিছল। হাইস্কুলত থকা অৱস্থাত
অপৰ্ােদিশক (venture) স্কুল েহাৱাৰ বােব দু ভর্াগয্/েসৗভাগয্কৰ্েম
BSc িশক্ষক েপাৱাৰ েমাৰ েসৗভাগয্ নহ’ল। েসইেটােৱ মনত এটা
ধাৰণাৰ সৃ িষ্ট (েসৗভাগয্ৱশতঃ) কিৰিছল েয গিণতৰ িশক্ষক, অথর্াৎ
গিণত পঢ়া ছাতৰ্-ছাতৰ্ীৰ সংখয্া কম। গিতেক যিদ কেলজত পঢ়াৰ
েসৗভাগয্ হয়, েতেন্ত গিণত ৈলেয় পিঢ়ম। পৰ্থম িবভাগত েমিটৰ্ক
পাছ কৰাৰ িপছত কেলজত পিঢ়বৈল ঘৰৰ সামথর্য্ েনােহাৱাত,
ঘৰৰ ওচৰত ৩০-৪০ িকেলািমটাৰৰ িভতৰত কেলজ নথকাত,
ঘৰৰ বািহৰৈল যাব লগা হ’ল। িযেটা অসম্ভৱ আিছল। েনােকাৱােটা
ভাল হ’ব বুিল ভািবও েশষত েকাৱাৰ পৰ্েয়াজনেবাধ কিৰেলাঁ।
৫০ িকেলািমটাৰ দূ ৈৰৰ েগাৱালাপাৰা কেলজৰ অধয্াপক পৰ্য়াত
মেহন্দৰ্ বৰা ছাৰক লগ ধিৰেলাঁ (১৯৬৭ জুনত)। িটউচনৰ বািহেৰও,
মাকর্শব্ীটখন চাই েতওঁৰ ঘৰত থািক এটা চতর্ত পিঢ়বৈল ক’েল।
তাত িবজ্ঞান শাখা েখালা দু বছৰ ৈহিছল, িশক্ষকসকল েতেনই
নতুন।
ছাৰৰ ঘৰৰ িকছু কাম কিৰ আৰু সৰু ল’ৰা-েছাৱালীেকইটাক
পঢ়ুৱাই িনেজ পঢ়াৰ সময় খুৱ কম (১ বছৰীয়া PU) পাইিছেলাঁ—
িকয়েনা ৰািত ভাত েখাৱাৰ িপছত (েটাপিনৰ বােব) পঢ়াৰ অভয্াস
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মুেঠই নািছল। উচ্চ গিণত েমিটৰ্কত নথকা বােব িবষয়েটা টান
পাইিছেলাঁ (কাৰণ উহয্ ৰািখেলাঁ) আৰু পৰ্থম পৰীক্ষাত গিণতত
েকােনামেত পাছ কিৰিছেলাঁ। বহু েচষ্টা কিৰ ভাত েখাৱাৰ িপছত
েকােনামেত ১৫-২০ িমিনটমান মােথাঁ গিণত পিঢ়ব পৰা হ’েলাঁ।
লােহ লােহ এক ঘণ্টামান পিঢ়ব পৰা হ’েলাঁ। েতিতয়াৰ পৰা
গিণতক “েটাপিন েখদাৰ ঔষধ” িহচােপ গৰ্হণ কিৰেলাঁ। ছাৰৰ
ঘৰত িতিনমাহ থকাৰ িপছত আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰ েগাৱালপাৰাৰ
িবদয্াপীঠ স্কুলৰ িশক্ষক (িপছৈল েহডমাষ্টৰ) পৰ্য়াত অিনল দাসক
বাকী িতিনমাহ েমাক চলাবৈল (বৃ িত্তৰ টকােৰ পিৰেশাধ কৰাৰ
পৰ্িতশৰ্ুিতেৰ) অনু েৰাধ কিৰেলাঁ। েসই মেমর্ PU (Arts) পাছ
কিৰেলাঁ।
িকয় গিণত পঢ়াৰ বােব আগবািঢ়েলাঁ তাৰ েমাখনী মািৰবৈল,
শুদ্ধ যু িক্ত দািঙ ধিৰবৈল, িনজৰ িবষেয় িকছু কথা ক’ব লগা েহাৱাৰ
বােব পাঠেক িনশ্চয় যথাথর্তা িবচািৰ পাব। িনজৰ িবষয়ৰ পৰ্িত
থকা আগৰ্হ, হাইস্কুল পযর্ায়ত েপাৱা গিণতৰ িশক্ষকৰ অভাৱ আৰু
েখাৱাৰ িপছত গিণতৰ বািহেৰ েবেলগ পিঢ়ব েনাৱৰা বােব গিণতক
“েটাপিন েখদাৰ ঔষধ” মানয্ কিৰেয় গিণতৰ পৰ্িত আকিষর্ত েহাৱা
বুিল ক’ব পােৰাঁ।
২) আেপানাৰ িশক্ষা বা গেৱষণাৰ েক্ষতৰ্ত পৰ্ৱলভােৱ পৰ্ভাৱ
েপেলাৱা িবদয্ায়তিনক িকবা িকতাপ আেছ েনিক? েতেনকুৱা
িতিনখনমান িকতাপৰ কথা জনাওকেচান।
I আিথর্ক অনাটনৰ বােব িটউচন (েগােটই ছাতৰ্াৱস্থা) কিৰ
পিঢ়বলগা েহাৱাৰ বােব আৰু সময়ৰ নাটিনৰ বােব িকতাপ িকিন
(আনিক িবষয়েৰা) পঢ়াৰ সু িবধা মুেঠই েপাৱা নািছেলাঁ। িপছৈল
জীৱনীজিড়ত িকতাপ িকছু পিঢ়িছেলাঁ।
ক) Euclid’s Elements of Geometry.
খ) Differential Geometry by Willmore (যাৰ বােব
Tensor ৰ িকতাপ িলিখবৈল আগৰ্হী হ’েলাঁ).
গ) The Universe in a Nutshell by Stephen Hawking.
ঘ) Nonlinear Waves by G. B. Whitham
৩) সাধাৰণ পাঠকৰ উেদ্দিশয্ িলখা এেনকুৱা পাঁচখনমান
িকতাপৰ কথা কওকেচান, িযেকইখন আেপানাৰ িপৰ্য় আৰু
আনেকা পিঢ়বৈল উপেদশ িদব িবচােৰ।
I সাধাৰণ পাঠকৰ বােব উপেযাগী েহাৱা অসংখয্ িকতাপ
আেছ, যাৰ বােব জীৱন গঢ়াত সহায়ক হয়। েমাৰ দৃ িষ্টত সংঘষর্ময়
জীৱন সংগৰ্ামৰ কািহনীেয় উপযু ক্ত হ’ব। তাৰ িভতৰত তলত
উেল্লখ কৰা িকতাপেকইখন উপযু ক্ত িবেবচনা কিৰেলাঁ।
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ক) জীৱনত ১৪ বাৰ উত্থান-পতন েহাৱা জীৱন কািহনী বিণর্ত
েনেপািলয়ন েবানাপােতর্ (৩ টা খণ্ড)। সেতয্ন বৰকটকীেদেৱ িলখা।
খ) অসাধাৰণ বয্িক্ত— ৰামানু জনৰ জীৱনী, েলখক ৰবাটর্
কািনেগল। (The Man Who Knew Infinity: A Life of
the Genius Ramanujan by Robert Kanigel.)
গ) িবষ্ণুৰাভাৰ জীৱনী আৰু সময় : িবষ্ণুৰাভা এিতয়া িকমান
ৰািত?
ঘ) সংঘষর্ই েমাৰ জীৱন : েনলচন েমেণ্ডলা। (The Struggle
Is My Life by Nelson Mandela.)
ঙ) গীতাঞ্জিল – ৰবীন্দৰ্নাথ ঠাকুৰ, আৰু
চ) এ. িপ .েজ. আ ু ল কালামৰ “Wings Of Fire”।
এইেবাৰ িকতাপত বিণর্ত জীৱন-কািহনীৰ পৰা মানু েহ
সংসাৰত িথয় েহাৱাৰ অনু েপৰ্ৰণা পাব বুিলেয় (িযেবাৰ িপছৰ
িপেনেহ পঢ়াৰ েসৗভাগয্ হ’ল) উেল্লখ কৰাৰ বােব আগৰ্হী হ’েলাঁ।
৪) আিজৰ যু গত জ্ঞানাজর্নৰ অনয্তম আিহলাসমূ হৰ মাজৰ এটা
বস্তু হ’ল েৱবছাইট। আপুিন ইয়াক বয্ৱহাৰ কেৰ েন? যিদ কেৰ
েতেন্ত এই েক্ষতৰ্ত আপুিন পৰ্ােয়ই েমাকলাই েলাৱা পাঁচটামান িপৰ্য়
েৱবছাইটৰ কথা জনাওকেচান। বা িবিবধ িবষয় সামিৰ িযিবলাক
েৱবছাইট আেছ, েসইসমূ হৰ েকানেবাৰ শাখা আপুিন পৰ্ােয় পেঢ়?
I বত্তর্মান যু গত ইণ্টাৰেনটক বাদ িদ ...
িবেশষৈক
িবিভন্ন গেৱষণা, বয্ৱসায়, ৰাজৈনিতক পটভূ িমৰ িবৱৰণ, িচিকৎসা
িবজ্ঞানৰ বণর্না আিদৰ েক্ষতৰ্ত ই অপিৰহাযর্ ৈহ পিৰেছ। িকন্তু
েযাগাত্মক িদশৰ লগত িবেয়াগাত্মক িদেশা জিড়ত ৈহ আেছ। ছাতৰ্ছাতৰ্ীৰ মানিসক িবকাশৰ িয ধৰণৰ সৃ জনশীল (creative) িবকাশ
হ’ব লািগিছল, েসইধৰণৰ িবকাশ েবিছভাগ েক্ষতৰ্েত পিৰলিক্ষত
েহাৱা েদখা নাযায়। িযেয় পৰ্থেম িনজৰ মিস্তষ্ক খটুৱাই সময়
বচাবৰ বােব কিম্পউটাৰ বা ইণ্টাৰেনট বয্ৱহাৰ কেৰ, েতওঁেলাকৰ
েক্ষতৰ্ত ইণ্টাৰেনট পৰ্েয়াজনীয়। িকন্তু েবিছভাগ েক্ষতৰ্ত ইণ্টাৰেনেট
সৃ িষ্টশীল িবকাশত বাধা িদয়া েযন অনু ভৱ হয়। আইআইিটৰ এজন
কিম্পউটাৰ িবেশষজ্ঞৰ ভাষাত “If Your brain controls the
computer, then it is a blessing; but if the computer
controls your brain, then it is a curse.”
িনজৰ িবষয়ৰ গেৱষণা জিড়ত েৱবছাইট আৰু space research সংকৰ্ান্তীয় েৱবছাইটেহ মই িনেজ খুিল চাওঁ। িবেশষৈক
িবজ্ঞানৰ কৰ্মিবকাশ আৰু আিৱষ্কাৰ সমব্ন্ধীয় েৱবছাইট েচাৱা হয়।
েকােনা িবেশষ েৱবছাইটৰ পৰ্িত েমাৰ িবেশষ আকষর্ণ নাই। মােথাঁ
িনজৰ মিস্তষ্কৰ িচন্তাৰ েৱবছাইটতেহ গুৰুতব্ িদওঁ। আইনষ্টাইন,
েগিলিলও, িনউটন, ৰামানু জন, গছ, িৰমান আিদ িবজ্ঞানীেয় িক
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ইণ্টাৰেনট বয্ৱহাৰ কিৰিছল? তথািপ এইেকইটা উেল্লখ কিৰেলাঁ–
ibps.in,
ture.com

livescience.com,

discovery.com,

na-

৫) গিণত িবষয়েটা, গিণতৰ ছাতৰ্-ছাতৰ্ী, গিণতৰ িশক্ষক,
গিণত-িশক্ষা, িডগৰ্ী, গেৱষণা এই সকেলােৰ সম্পেকর্ আপুিন ক’ব
িবচৰা িকছু কথা চমুৈক কওকেচান।
I গিণত িবষয়েটাৰ সম্পেকর্ গিণতৰ ছাতৰ্-ছাতৰ্ীেয় সাৰমমর্
উদঘাটন কিৰব পৰাৈক েকইটামান উিক্ত উেল্লখ কিৰেলাঁ–
ক) Scientific temperament resides in Mathematics – Einstein.
খ) One who knows geometry (a branch of Mathematics), he knows the universe.
গ) Mathematics is the alphabet with which God
has written the universe.
গিণত িবষয়েটাৰ গুৰুতব্ আৰু পৰ্েয়াগ বণর্না কিৰবৈল হ’েল
এখন মহাভাৰত হ’ব। এক কথাত ক’বৈল হ’েল এেন এটা
িদশ নাই য’ত গিণতৰ পৰ্েয়াগ েনালাব। িবজ্ঞানৰ িবিভন্ন শাখা,
কলা (সংগীত), কমাচর্, বয্ৱসায়, সকেলা শাখােত ইয়াৰ পৰ্েয়াগ
সকেলােৰ েবাধগময্, েসেয়েহ বণর্নাৰ পৰ্েয়াজনেবাধ নকিৰেলাঁ।
েখিতয়কৰ েক্ষতৰ্েতা ইয়াৰ পৰ্েয়াগ আেছ, িযেটা “শাৰী শাৰীৈক
সািজবা আিল, েতিতয়ােহ কািটব পািৰবা শািল” উিক্তৰ পৰাই
গিণতৰ পৰ্েয়াগ বুিজব পািৰ। েতেনৈক সকেলা িদশৰ পৰা ৰ’দবৰষু ণ েপাৱাৰ েক্ষতৰ্ত চাহ-বািগছাৰ সােজান পদ্ধিতেতা গািণিতক
পৰ্েয়াগ আেছ। সকেলা ধৰণৰ বয্ৱসায়ৰ উন্নিতৰ মূ ল চািবকািঠ
(িহচাপ-িনকাছ)– গিণত। গিণতৰ বক্তৃতাৰ বােদও েমল-িমিটঙত
িদয়া ভাষণ কৰ্ম আৰু যু িক্তবাদৰ (গািণিতক) ওপৰত পৰ্িতিষ্ঠত
হ’েলেহ আকষর্ণীয় হয়।
গিণত িবষয়েটা পিঢ়েলই গিণতৰ ছাতৰ্-ছাতৰ্ী েবালা নাযায়।
কাম-কাজ, কথা-বতৰা (যু িক্তৰ), েপাছাক-পিৰচ্ছদ িহচাপ বিহভূ র্ত
েনােহাৱাৈক পিৰধান কৰাজনেকা গািণতৰ ছাতৰ্-ছাতৰ্ী বুিলব পািৰ।
এসময়ত ৰাস্তা-ঘাট সািৰ েযাৱাৈক “belbuttam” লংেপণ্ট িপন্ধা,
চুিল দীঘলৈক ৰািখ “Hippy” েহাৱা (িবজ্ঞানী নহয়) ছাতৰ্ক গিণত
পিঢ়েলও গিণতৰ ছাতৰ্ বুিল েকাৱাৰ (য’ত যু িক্ত নাথােক) থল আেছ
জােনা? অৱেশয্ িবদগ্ধ পিণ্ডতসকেলও সময়ৰ অভাৱত েতেনৈক
থকা েদখা যায়। মুঠৰ ওপৰত গিণতৰ িয ছাতৰ্-ছাতৰ্ীেয় সকেলা
েক্ষতৰ্েত যু িক্তবাদৰ ওপৰত িভিত্ত কিৰ জীৱন পিৰকৰ্মা চলাই
িনেয়, তেকই গিণতৰ ছাতৰ্ বা ছাতৰ্ী বুিল ক’ব পািৰ। জীৱনত
বহুেতা অিশিক্ষত েলাক লগ পাইেছাঁ যাৰ কথাৰ যু িক্ত অকাটয্।
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ছাতৰ্-ছাতৰ্ীৰ বােব উেল্লখ কৰা কথািখিন িশক্ষকৰ েক্ষতৰ্েতা
পৰ্েযাজয্— িকয়েনা েতেৱাঁ এিদন গিণতেৰই ছাতৰ্ আিছল। গিণতৰ
িশক্ষকৈল যিদ দৃ িষ্ট িনেক্ষপ কেৰাঁ, েতেন্ত এটা কথা েদখা যায়
েয গিণতৰ িশক্ষক অলপ খঙাল (যু িক্তবাদৰ পৰা অলপ আঁতৰ
হ’েলই খং উঠাৰ কাৰেণ) আৰু েসেয়েহ িনৰস েহাৱা েদখা যায়।
েসেয়েহ গিণত এটা িনৰস িবষয় িহচােপ সমাজত পৰ্চািৰত ৈহ
আেছ। িবষয়েটা মেনাগৰ্াহী কিৰবৈল িশক্ষকৰ বুৎপিত্তৰ ওপৰত
িনভর্ৰ কেৰ। েশৰ্ণীেকাঠাত িশক্ষকৰ বক্তৃতা েবাধগময্ কৰাবৰ বােব
িবষয়ৰ জ্ঞান, ভাষাৰ বয্ঞ্জনা আৰু পৰ্কাশভংগীৰ সমনব্য় েহাৱাৰ
দৰকাৰ। তাৰ মাজেতা অনয্মনস্ক বা েটাপিনওৱা ছাতৰ্-ছাতৰ্ীক
িবষয়ৰ মাজৈল টািন আিনবৰ বােব িশক্ষকৰ িকছু মান িনজসব্ ৈশলী
আেছ। েযেন: িবষয়ৰ পৰ্াসংিগকতাৰ লগত িমল ৰািখ েকিতয়াবা
সমপযর্ায়ৰ উদাহৰণ বা গলাৰ েযােগিদ মন আকষর্ণ কিৰব পািৰ।
েযেনৈক নাটকত েটৰ্েজদীৰ মাজত কেমিড (dramatic relief)
নাথািকেল দশর্কৰ আকষর্ণ নাবােঢ়।
সমাজত পৰ্িতজন বয্িক্তৰ বােব সময্ক গিণতৰ িশক্ষা অিত
পৰ্েয়াজন। ওপৰত গিণতৰ পৰ্েয়াগ আৰু পৰ্েয়াজনীয়তাৰ সম্পেকর্
েকাৱা ৈহেছ। পঢ়া-শুনা নকৰা বয্িক্তেকা েকৗশেলেৰ অনানু ষ্ঠািনক
ভােৱ সাধাৰণ গিণত (েযেন েজাখ-মাখ, িহচাপ-িনকাচ) িশক্ষা িদব
পািৰেল েতওঁেলাকৰ সংসাৰ চেলাৱাত সু িবধা হ’ব পােৰ। েদিখ,
লগত থািক কাঠ-িমস্তৰ্ী, ৰাজিমস্তৰ্ী, িশিপনী আিদ পাৈকত েহাৱা
েদখা যায়। গিণতৰ িকছু িশক্ষা থািকেল েতওঁেলাক সু িনপুণ কমর্ী
(skill labour) েহাৱাৰ িনশ্চয় সু িবধা পাব।
বতর্মান গেৱষণা, গেৱষণাৰ খািতৰতেহ কৰা েযন লােগ।
িয গেৱষণাৰ মানৱ সমাজত বাস্তৱ পৰ্েয়াগ নাথােক, মােথান
িডগৰ্ীৰ বােবেহ (UGC েয় বািন্ধ িদয়া বােব) কৰা হয়, মূ লতঃ
েতেন গেৱষণাই িবষয়ত িকছু অিৰহণা িদয়াৰ বািহেৰ লাভ িনেচই
কম। অৱেশয্ িকছু মান িবষয়ৰ আৰু িকছু মান গেৱষণা পৰ্েয়াগ
সমব্িলত েহাৱাৰ বােব সমাজত উন্নিতত সহায়ক ৈহেছ। সাগৰ
মন্থন কিৰবৈল যাওঁেত িবহ ওেলাৱাৰ িনিচনাৈক— আইনষ্টাইনৰ
গেৱষণাত িনউক্লীয় েবামাৰ উৎপিত্ত ৈহেছ। গেৱষণাৰ মাধয্মত
েকািভদ-১৯ েৰা সৃ িষ্ট েহাৱা বুিল পৃ িথৱীত জনৰব চিল আেছ।
মহাত্মাই ৈকিছল “Research is essential, but not at the
cost of nature”। িযধৰণৰ গেৱষণাই নহওক িকয়, মানৱ জািত
বা সভয্তাক স্থািয়তব্ পৰ্দান কিৰব পৰা গেৱষণাই গেৱষণাৰ স্থান
েপাৱা উিচত। অৱেশয্ িকছু মান িনেভর্জাল গেৱষণাৰ বােব আিজ
পৃ িথৱী িবজ্ঞানৰ চৰম িশখৰত উপনীত ৈহেছ, তাক সব্ীকাৰ কিৰবই
লািগব। গীতাত থকা “পৰ্বৃ ্িত্ত আৰু িনবৃ িত্ত” দব্ন্দৰ আধাৰত উপল
পৰ্কৃত গেৱষণা উদ্ভািষত কিৰবৈল পাঠকৈল এিৰ থ’েলাঁ। েশষত
ক’বৈল মন ৈগেছ, েমাৰ দৃ িষ্টত মানৱ সভয্তাৰ স্থািয়তব্ৰ েক্ষতৰ্ত
গেৱষণা েনােহাৱা েযন লােগ, েসেয়েহ ৰাধাকৃষ্ণেন িলিখেছ– “The
Future of Civilisation”।
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েমাৰ েশহতীয়া এখন গেৱষণা-পতৰ্
ড◦ িনলু ফাৰ মানা েবগম
সহকাৰী অধয্ািপকা, গিণত িবভাগ, েদৱৰাজ ৰয় মহািবদয্ালয়, েগালাঘাট, অসম

েমাৰ েশহতীয়া গেৱষণা-পতৰ্ এখিন ৈহেছ “Proofs of some conjectures of Chan on Appell–Lerch sums”. এই
গেৱষণা-পতৰ্খন ২০১৯ চনৰ ১৭ জানু ৱাৰীত “The Ramanujan Journal”ৰ ৫১ তম সংখয্াত পৰ্কাশ পাইিছল। গিণতৰ িবিভন্ন
েক্ষতৰ্ত শৰ্ীিনৱাস ৰামানু জেন িয অিভনৱ অৱদান আগবঢ়াইিছল েসইসমূ েহ আিজও গিণতজ্ঞসকলক েসই েক্ষতৰ্সমূ হত কাম কিৰবৈল
অনু পৰ্ািণত কেৰ। The Ramanujan Journalত ৰামানু জনৰ দব্াৰা পৰ্ভািৱত গিণতৰ সকেলা েক্ষতৰ্েৰ সেবর্াচ্চ মানৰ গেৱষণা-পতৰ্
পৰ্কাশ কৰা হয়। েমাৰ এই গেৱষণা-পতৰ্খন ৈহেছ েতজপুৰ িবশব্িবদয্ালয়ৰ গিণত-িবজ্ঞান িবভাগৰ অধয্াপক আৰু েমাৰ ডক্টেৰট
িডগৰ্ীৰ ততব্াৱধায়ক পৰ্েফছৰ নয়নদীপ েডকা বৰুৱােদৱৰ ৈসেত এক যু টীয়া কাম। আিম কৰা কামিখিনৰ এক চমু অৱেলাকন ইয়াত
আগবঢ়াইেছাঁ:
“q-series”ক এেনদেৰ িচিহ্নত আৰু সংজ্ঞািয়ত কৰা হয়:
(a; q)0 := 1,
(a; q)n :=

n−1
∏

(1 − aq k ),

n ≥ 1,

k=0

(a; q)∞ := lim (a; q)n ,
n→∞

|q| < 1.

এইিখিনেত, িযেকােনা ধণাত্মক অখণ্ড সংখয্া j ৰ বােব বয্ৱহাৰ কৰা হ’ল: Ej := (q j ; q j )∞ .
“ৰামানু জনৰ েহেৰাৱা েটাকাবহী”ৰ ৩ নং পৃ ষ্ঠাত েতওঁ Appell–Lerch sum ৰ সংজ্ঞা এেনদেৰ িদেয়:
ϕ(q) :=
ধিৰ েলাৱা হ’ল েয

∑∞

∞
∑
(−q; q)2n q n+1
n=0

n=1 a(n)q

n

(q; q 2 )2n+1

.

:= ϕ(q). এই a(n) ৰ বােব েকইবাটাও অনু ৰূপতা (congruence) ২০১২ চনত S. H.

Chan নামৰ গিণতজ্ঞজেন পৰ্মাণ কেৰ। িবেশষৈক েতওঁ পৰ্মাণ কেৰ েয
a(10n + 9) ≡ 0 (mod 5),
আৰু অনু মান আগবঢ়ায় েয িযেকােনা অঋণাত্মক অখণ্ড সংখয্া n ৰ বােব
a(50n + 19) ≡ a(50n + 39) ≡ a(50n + 49) ≡ 0 (mod 25).

েমাৰ েশহতীয়া এখন গেৱষণা-পতৰ্
আিম a(10n + 9) ৰ বােব িনম্নিলিখত পৰ্কাশ ৰািশেটা উিলয়াব পিৰেলাঁ:
( E E2
5
8
E10
5 10
2 E10
a(10n + 9)q n = 5 46
+
460q
+
1125q
E22
E13 E2
E16 E5
n=0
E8E9
E 8 E 15 )
+ 1875q 2 165 + 15625q 2 2 225 .
E1
E1
∞
∑

ইয়াৰ দব্াৰা সহেজই ওপৰত পৰ্থেম উেল্লখ কৰা অনু ৰূপতােটা পৰ্মাণ ৈহ পেৰ। আিম ইয়াৰ দব্াৰা ওপৰত উেল্লখ কৰা অনু মানেটাও
পৰ্মাণ কিৰ েদখুৱাওঁ। তােৰাপিৰ আিম িনম্নিলিখত নতুন অনু ৰূপতােটা পৰ্মাণ কিৰবৈল সক্ষম হওঁ:
a(1250n + 250r + 219) ≡ 0 (mod 125),

r = 1, 3, 4.

S. H. Chanএ ϕ ৰ দেৰ আন িকছু মান ফলন অধয্য়ন কেৰ আৰু েসইেবাৰৰ কাৰেণ িকছু মান অনু ৰূপতা িবচািৰ পায়। িবেশষৈক,
িযেকােনা দু টা পূ ণর্ সংখয্া p ≥ 2, 1 ≤ j ≤ p − 1, আৰু (p, j) = 1 ধিৰ ৈল েতওঁ এেনদেৰ এিট Appell–Lerch sum িচিহ্নত
কেৰ:

∞
∑

aj,p (n)q n =

n=0

∞
∑
1
(−1)n q pn(n+1)/2+jn+j
.
(q j ; q p )∞ (q p−j ; q p )∞ (q p ; q p )∞ n=−∞
1 − q pn+j

আৰু েতওঁ পৰ্মাণ কেৰ েয
∞
∑

aj,p (pn + (p − j)j)q n = p

n=0

Ep4
E13 (q j ; q p )2∞ (q p−j ; q p )2∞

যাৰ পৰা আিম অিত সহেজ িলিখব পােৰাঁ েয
aj,p (pn + (p − j)j) ≡ 0 (mod p).
এয়া লক্ষয্ কিৰব লািগব েয 2a(n) = a1,2 (n). েতওঁ িনম্নিলিখত অনু ৰূপতােকইটা অনু মান কেৰ:
a1,6 (2n) ≡ 0 (mod 2),
a1,10 (2n) ≡ a3,10 (2n) ≡ 0 (mod 2),
a1,6 (6n + 3) ≡ 0 (mod 3),
a1,3 (5n + 3) ≡ a1,3 (5n + 4) ≡ 0 (mod 5),
a1,10 (10n + 5) ≡ 0 (mod 5),
a3,10 (10n + 5) ≡ 0 (mod 5).
পূ বর্েত িতিনজন গিণতজ্ঞই িমিল ইয়াৰ পৰ্থম িতিনটা অনু মান পৰ্মাণ কিৰবৈল সক্ষম হয়। ইয়াৰ চতুথর্েটা আন দু জন গিণতজ্ঞৰ দব্াৰা
পৰ্মািণত হয়। আমাৰ গেৱষণা-পতৰ্খনত আিম বাকী থকা অনু মান দু টা পৰ্মাণ কেৰাঁ।
গেৱষণা-পতৰ্খনৰ িঠকনা: DOI: 10.1007/s11139-018-0076-x
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“অসম গিণত িশক্ষায়তন”ৰ সাধাৰণ সম্পাদকৰ পৰ্িতেবদন
১৯৮৬ চনৰ জুলাই মাহত অসম উচ্চতৰ মাধয্িমক

লগা পিৰিস্থিতেয় িশক্ষায়তনৰ সকেলা সদসয্েৰ মনত দু খ িদেল।

িশক্ষা সংসদৰ দব্াৰা আেয়ািজত, গিণতৰ িবষয়-িশক্ষকসকলৰ

পৰৱতর্ী সময়ত পিৰিস্থিত উন্নত হ’েল আিম অিধেৱশনখন অনু িষ্ঠত

বােব গুৱাহাটীৰ েতিতয়াৰ কটন মহািবদয্ালয়ত অনু িষ্ঠত এখন

কিৰবৈল েচষ্টা কিৰম।

কমর্শালাত, অসমত গিণত িশক্ষাৰ পৰ্চাৰ, পৰ্সাৰ আৰু গািণিতক
েমধাৰ অেনব্ষণ কিৰ গিণত িশক্ষা জনিপৰ্য়কৰণৰ বােব এখন
মঞ্চ গঠন কিৰবৈল িসদ্ধান্ত গৰ্হণ কৰা হয়। েসই িসদ্ধান্ত মেমর্
কমর্শালাৰ অংশগৰ্হণকাৰীসকলৰ ৈসেত অনু িষ্ঠত সভাত ১৯৮৬
চনৰ ১৮ জুলাই তািৰেখ অসম গিণত িশক্ষায়তনৰ জন্ম ৈহিছল।
েযাৱা ৩৪ বছেৰ অসম গিণত িশক্ষায়তেন অসমত গিণত িশক্ষা
জনিপৰ্য়কৰণ আৰু েমধাৰ অেনব্ষণৰ বােব িবিভন্ন কাযর্সূচী গৰ্হণ
কিৰ আিহেছ। তাৰ িভতৰত িবিভন্ন ধৰণৰ গিণত অিলিম্পয়াড,
ৰাধাচৰণ গুপ্তা অনু দানমূ লক বক্তৃতা, পৰ্িতষ্ঠা িদৱসৰ বক্তৃতা, ৰাষ্টৰ্ীয়
গিণত িদৱসৰ বক্তৃতা, অসম গিণত িশক্ষায়তনৰ মুখপতৰ্ “গিণত
িবকাশ”, আৰু জনিপৰ্য় গৰ্ন্থ পৰ্কাশ, গেৱষণামূ লক আেলাচনী
“Journal of Assam Academy of Mathematics” পৰ্কাশ,
তাৰ ওপিৰও ৰচনা পৰ্িতেযািগতা, গিণতৰ কুইজ পৰ্িতেযািগতা
আৰু গিণতৰ পৰ্দশর্নী অনু িষ্ঠত কিৰ আিহেছ। এই কাযর্সূচীসমূ হৰ
সফল ৰূপায়নৰ বােব অিলিম্পয়াড পৰীক্ষাৰ ৪৬ টা েকন্দৰ্ আৰু
িশক্ষায়তনৰ শাখাসমূ েহ আগভাগ ৈল আিহেছ। তাৰ বােব এই
েচগেত আিম েকন্দৰ্ীয় সিমিতৰ তৰফৰ পৰা সকেলা শাখা আৰু
অিলিম্পয়াড েকন্দৰ্সমূ হৈল ধনয্বাদ আৰু শলাগ জ্ঞাপন কিৰেলাঁ।
গিণত িশক্ষাৰ জনিপৰ্য়কৰণৰ এই কাযর্সূচীসমূ হৰ সফল
ৰূপায়নৰ বােব মুখয্তঃ অসম চৰকাৰৰ উচ্চ িশক্ষা সঞ্চালকালয়ৈল
আমাৰ আন্তিৰক কৃতজ্ঞতা আৰু ধনয্বাদ জ্ঞাপন কিৰেলাঁ। েযাৱা
মাচর্ মাহৰ পৰা েকািভদ-১৯ ৰ বােব সমগৰ্ িবশব্েতই এক
উলমব্ পৰ্ভাৱ পিৰেছ। তাৰ বােব েযাৱা ২১ আৰু ২২ মাচর্
তািৰেখ লিখমপুৰ িজলাৰ এল.িট.েক. মহািবদয্ালয়ত অসম
গিণত িশক্ষায়তনৰ ৩৪ সংখয্াক িদব্-বািষর্ক অিধেৱশনৰ কাযর্সূচীও
অিনিদর্ষ্ট কালৰ বােব িপছু ৱাই িদবলগীয়া ৈহেছ। অিধেৱশনৰ
সকেলা পৰ্স্তুিত সম্পূ ণর্ েহাৱাৰ িপছত কাযর্সূচী বািতল কিৰব

েকািভদ-১৯ ৰ অভূ তপূ বর্ পিৰিস্থিতৰ বােব লকডাউন েঘাষণা
কৰাৰ আেগ আেগ আৰু তাৰ পৰৱতর্ী সময়ত সম্পন্ন কৰা অসম
গিণত িশক্ষায়তনৰ কাম-কাজসমূ হৰ চমু িবৱৰণ–
১) েযাৱা ১৪ মাচর্ তািৰেখ দৰং মহািবদয্ালয়ত অনু িষ্ঠত
কৰা ৈহিছল আন্তঃৰাষ্টৰ্ীয় গিণত িদৱস। উেল্লখেযাগয্ েয এই
বছৰৰ পৰাই ১৪ মাচর্ তািৰখেটা, িযেটাক আগেত “পাই িদৱস”
িহচােপ পালন কৰা ৈহিছল, এই বছৰৰ পৰা েসই িদনেটাত
আন্তঃৰাষ্টৰ্ীয় গিণত িদৱস িহচােপ সমগৰ্ িবশব্েত পালন কৰা
ৈহেছ। আিম অসম গিণত িশক্ষায়তন আৰু Mathematics
Teachers Association (India) এ েশািণতপুৰ িজলা শাখা
আৰু দৰং মহািবদয্ালয়ৰ উেদয্াগত িদনেযাৰা কাযর্সূচীেৰ এই
িদৱস উদযাপন কেৰাঁ। ৰািতপুৱা গিণত িবষয়ক পৰ্দশর্নীৰ দব্াৰ
মুকিল কেৰ েশািণতপুৰ িজলাৰ িবদয্ালয়সমূ হৰ পিৰদশর্ক শৰ্ীযু ত
পৰ্ভাত চন্দৰ্ দােস। তাৰ িপছেত গিণতৰ কুইজ পৰ্িতেযািগতা
আৰম্ভ কৰা হয়। েতজপুৰ িবশব্িবদয্ালয়ৰ অধয্াপক ড◦ উপকূল
শমর্া আৰু ড◦ িবপুল কুমাৰ শমর্াই কুইজ-মাষ্টাৰ িহচােপ
অংশগৰ্হণ কেৰ। আেবিল মুকিল সভা অনু িষ্ঠত হয়। মুকিল সভা
উেদব্াধন কেৰ দৰং মহািবদয্ালয়ৰ অৱসৰ পৰ্াপ্ত অধয্াপক ড◦
অিখল কুমাৰ েডকােদেৱ। মুকিল সভাত সভাপিততব্ কেৰ অসম
গিণত িশক্ষায়তনৰ েশািণতপুৰ িজলাৰ সভাপিত ড◦ ৰামচৰণ
েডকােদেৱ। আদৰিণ ভাষণ পৰ্দান কেৰ দৰং মহািবদয্ালয়ৰ অধয্ক্ষ
ড◦ জয়শংকৰ হাজিৰকােদেৱ। মুকিল সভাৰ সন্মানীয় অিতিথ
িহচােপ অংশগৰ্হণ কেৰ অসম চৰকাৰৰ উচ্চ িশক্ষা িবভাগৰ উপসঞ্চালক শৰ্ীযু তা িচন্ময়ী তালু কদাৰ মেহাদয়াই। আন্তঃৰাষ্টৰ্ীয় গিণত
িদৱসৰ বক্তৃতা পৰ্দান কেৰ েতজপুৰ িবশব্িবদয্ালয়ৰ গিণত িবভাগৰ
অধয্াপক ড◦ নয়নদীপ েডকা বৰুৱােদেৱ। এই অনু ষ্ঠানত পৰ্দশর্নী,
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কুইজ, আৰু ৰচনা পৰ্িতেযািগতাৰ বঁটাসমূ হ পৰ্দান কৰা হয়।

২) েযাৱা ১৮জুন তািৰেখ অসম গিণত িশক্ষায়তনৰ ৩৪ তম

তাৰ িপছেত Mathematics Teachers Association (In-

পৰ্িতষ্ঠা িদৱস উপলেক্ষ ৰাধাচৰণ গুপ্তা অনু দানমূ লক বক্তৃতা পৰ্দান
কেৰ লিখমপুৰ েছাৱালী মহািবদয্ালয়ৰ পৰ্াক্তন অধয্ক্ষ ড◦ মুকুন্দ

ড◦

dia) ৰ ৈহ আইআইিট গুৱাহাটীৰ গিণত িবভাগৰ অধয্াপক
ভৱ কুমাৰ শমর্ােদেৱ েপৰ্ৰণ কৰা শুেভচ্ছামূ লক বাতর্া পাঠ কেৰ
েতজপুৰ িবশব্িবদয্ালয়ৰ অধয্াপক ড◦ িবপুল কুমাৰ শমর্ােদেৱ।
েশষত অসম গিণত িশক্ষায়তনৰ সাধাৰণ সম্পাদক

ড◦

জ্ঞানেজয্ািত

শমর্াই গিণত জনিপৰ্য়কৰণৰ সম্পেকর্ বক্তৃতা আগবঢ়ায়। অসম
গিণত িশক্ষায়তনৰ েশািণতপুৰ শাখাৰ সাধাৰণ সম্পাদক অনািমকা
গৈগেয় শলাগৰ শৰাই আগবঢ়ায়।

ৰাজবংশীেদেৱ। এই বক্তৃতা অনু ষ্ঠান অনু িষ্ঠত হয় উত্তৰ লিখমপুৰ
শাখা আৰু এল.িট.েক মহািবদয্ালয়ৰ উেদয্াগত। এই েৱিবনাৰ
অনু ষ্ঠানখন পিৰচালনা কেৰ এল.িট.েক. মহািবদয্ালয়ৰ অধয্ক্ষ ড◦
বুবুল কুমাৰ শইকীয়ােদেৱ আৰু ৰাধাচৰণ গুপ্তাৰ পিৰচয় দািঙ ধেৰ
ড◦ পৰ্বীণ দাসেদেৱ।
৩) েযাৱা ১৬ আগষ্ট তািৰেখ গিণত অিলিম্পয়াড পৰীক্ষা
অনু িস্থত কৰা হয়। এই পৰীক্ষা পৰ্থমবাৰৰ বােব অনলাইন
পদ্ধিতেৰ অনু িষ্ঠত কৰা হয়। এই পৰীক্ষাত ৪৫৭ জন ছাতৰ্-ছাতৰ্ীেয়
েযাগদান কিৰিছল। আিমনগাঁৱৰ সৰলা িবৰলা জ্ঞানেজয্ািতৰ ছাতৰ্ী
শৰ্ীমতী সু নয়না পািতেৰ এই পৰীক্ষাত েশৰ্ষ্ঠ স্থান দখল কেৰ। এই
পৰীক্ষা পিৰচালনা কৰা বােব ড◦ েদৱািশষ শমর্া আৰু ড◦ আিশষ
পালক ধনয্বাদ জ্ঞাপন কিৰেলাঁ।
৪) জৱাহৰলাল েনহৰু মহািবদয্ালয় আৰু অসম গিণত
িশক্ষায়তনৰ উেদয্াগত এখন অনলাইন গিণত েফিষ্টেভল েযাৱা
২৫ আগষ্ট তািৰখৰ পৰা ২৯ আগষ্ট তািৰখৈল অনু িষ্ঠত কৰা
হয়। এই কাযর্সূচীত পৰ্ায় ২৫০ জন অংশগৰ্হণকাৰীেয় েযাগদান
কেৰ। পাঁচিদনীয়া এই কাযর্সূচীত অসম তথা ভাৰতৰ িবিভন্ন
িশক্ষানু ষ্ঠানৰ ছাতৰ্-ছাতৰ্ী আৰু িশক্ষক-িশক্ষিয়তৰ্ীেয় েযাগদান কেৰ।
এই অনু ষ্ঠানত এখন কুইজ পৰ্িতেযািগতা আৰু এখন ৰচনা
পৰ্িতেযািগতাও অনু িষ্ঠত কৰা হয়। ইয়াত ইেণ্ডােনিচয়াৰ গিণতজ্ঞ
Hendra Gunawan, কানাডাৰ গিণতজ্ঞ James F. Peters আৰু
ভাৰত িবিভন্ন িশক্ষানু ষ্ঠানৰ গিণতজ্ঞসকেল বক্তৃতা পৰ্দান কেৰ।
৫) েযাৱা ১২ েচেপ্টমব্ৰ তািৰেখ কাযর্িনবর্াহী কিমিটৰ এখন সভা
“গুগল িমট”ৰ সহায়ত অনু িষ্ঠত কৰা হয়। এই সভাত সভাপিততব্
কেৰ অসম গিণত িশক্ষায়তনৰ উপ-সভাপিত ড◦ ৰীতা েচৗধু ৰী
মেহাদয়াই।
৬) েযাৱা ২০ েচেপ্টমব্ৰ তািৰেখ অসম গিণত িশক্ষায়তনৰ এখন
Extended Executive Committee সভা গুগল িমটৰ জিৰয়েত
অনু িষ্ঠত কৰা হয়। এই সভাত কাযর্িনবর্াহী সদসয্, শাখা সভাপিত,
অিলিম্পয়াড পৰীক্ষা-েকন্দৰ্ৰ িবষয়ববীয়াসকলক আমন্তৰ্ণ জেনাৱা
হয়। সভাত অনলাইন অিলিম্পয়াড, অনলাইন গিণত িবকাশ, আৰু
পৰৱতর্ী অিধেৱশনৰ সম্পেকর্ আেলাচনা কৰা হয়। এই সভাত
সভাপিততব্ কেৰ িশক্ষায়তনৰ সভাপিত ড◦ ৰামচন্দৰ্ েডকােদেৱ।
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েযাৱা

অেক্টাবৰ

মাহত

অসম

চৰকাৰৰ

উচ্চ

িশক্ষা

সঞ্চালকালয়ৰ পৰা ৬০০০০০ টকাৰ (ছয় লাখ টকাৰ) এটা
অনু দান লাভ কৰা হয়। এই অনু দানৰ বােব আিম অিত আনিন্দত
ৈহেছাঁ আৰু কৃতজ্ঞতাপূ ণর্ ধনয্বাদ জ্ঞাপন কিৰেলাঁ। চৰকাৰৰ
এই অনু দান অিবহেন অসম গিণত িশক্ষায়তনৰ এই বৃ হৎ
কাযর্সূচী সম্পাদন কৰােটা পৰ্ায় অসম্ভৱ। তাৰ ওপিৰও গিণত
অিলিম্পয়াডৰ পৰীক্ষাসমূ হ আৰু বক্তৃতা অনু ষ্ঠানসমূ হ অনু িস্থত
কিৰবৈল অনু মিত পৰ্দান কৰা অসমৰ িবিভন্ন িশক্ষানু ষ্ঠানৰ
মুৰবব্ীসকলৈল িশক্ষায়তনৰ তৰফৰ পৰা আন্তিৰক কৃতজ্ঞতা
জনাইেছাঁ। আশাকেৰাঁ সকেলােৰ সহায়-সহেযািগতাই পৰৱতর্ী
সময়ত অসমত গিণত িশক্ষাৰ েভিট সু দৃঢ় কিৰব। ধনয্বােদেৰ–
৭) েযাৱা ১০ অেক্টাবৰ তািৰেখ গিণত িবকাশৰ ৬৫ আৰু ৬৬
তম সংখয্া দু টা এেকলেগ

ড◦

পৰ্বীণ দাসেদৱৰ সম্পাদনাত পৰ্কাশ

কৰা হয়।
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েলখকসকলৰ পৰ্িত েগাহািৰ
েলখা পিঠয়াবৈল ই-েমইল িঠকনা: ganitbikash@gmail.com
েহাৱাট্ছ্এপ নমব্ৰ: +919101906237 আৰু +447464034185
• েলখাসমূ হ LaTeX ত িলিখ পিঠয়াব পািৰব।
• LaTeX ৰ সু িবধা নহ’েল MS Word আিদ ধৰণৰ সঁজুিলত িলিখ পিঠয়াব আৰু যােত আখৰেবাৰ
নতুন কিম্পউটাৰ-েমাবাইল, সাধাৰণ েৱবছাইট আিদত চাব পৰা হয় েসইেটা মন কিৰব। যত
দূ ৰ সম্ভৱ, েলখাৰ pdf েটাও পিঠয়াব।
• েলখাৰ লগত সংগিত থকা ছিব, ফেটা আিদ পিঠয়াব।
LaTeX েতা অসমীয়া িলখােটা েতেনই সহজ
LaTeX সঁজুিলসমূ হৰ নতুন সংস্কৰণেবাৰত পৰ্ায়েবাৰ ভাষাই িলিখব পািৰ। অসমীয়া িলিখবৰ
বােব fontspec আৰু babel package দুটা েযাগ কিৰ ল’ব লােগ। সমীকৰণেবাৰেতা
অসমীয়া সংখয্া-িচহ্ন বয্ৱহাৰ কিৰব পািৰ। Run কৰাৰ িনয়মেটা সামানয্ সু কীয়া। XeLaTeX
বা LuaLaTeX বয্ৱহাৰ কিৰব লািগব।
উদাহৰণসব্ৰূেপ: MikTeX আৰু এিডটৰ TexStudio ৰ েক্ষতৰ্ত বয্ৱহাৰ কিৰবৈল এিট ফাইল ইয়াৰ পৰা ডাউনেলাড
কিৰব পািৰব: GanitBikash-LaTeX.zip। কিম্পউটাৰত “Kalpurush” ফণ্টেটা ইনষ্টল থািকব লািগব। Run কিৰবৈল
Tools → Cammands → XeLaTeX এেনৈক যাব লািগব। তাৰ পাছত view ত িক্লক কিৰ চাব পািৰব।

“েমৗিলক সংখয্ােবােৰ গৰ্ীকসকলৰ িদনৰ পৰাই গিণতজ্ঞসকলক তূ তুৱাই আিহেছ; কাৰণ েমৗিলক সংখয্ােবােৰ এেনকুৱা েদখুৱায়
েযন িসহঁেত একৰকমৰ যািদিচ্ছকভােৱ অৱস্থান কিৰ আেছ িকন্তু একদম সম্পূ ণর্ যািদিচ্ছেকা নহয়৷”
– ছাৰ িটেমািথ গওয়াচর্
১৯৯৮ চনত িফল্ডছ েমেডল িবজয়ী গিণতজ্ঞ৷
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েটাকাবহী
সমবাহু িতৰ্ভুজ, বগর্, সু ষম বহুভুজ —এইেবাৰ ৈহেছ িদব্মাতৰ্ীক

চতুথর্ মাতৰ্াৰ বস্তু েহাৱা বােব ইয়াক েকােনও সািজ েদখুৱাব

সু ষম বস্তু। েসইদেৰ ঘণক হ’ল িতৰ্মাতৰ্ীক এিবধ সু ষম বস্তু।

েনাৱােৰ, কাৰণ মানু েহ িতিন মাতৰ্াৈলেকেহ সম্পূ ণর্ৈক আয়তব্

এইেবাৰৰ িচতৰ্ এেকাটা আঁিক িসহঁতক িকছু দূৰ আয়তব্ কিৰব পৰা
যায়। েতেনদেৰ চতুথর্ মাতৰ্াৰ বা তাতৈকেয়া ডাঙৰ মাতৰ্াৰ সু ষম
বস্তুেবাৰক েকেনৈক বুজাব পৰা যাব? েসইেবাৰক িচিহ্নত কিৰব

কিৰবৈল সক্ষম। িকন্তু কিম্পউটাৰ গৰ্ািফক্ছৰ সহায়ত িতৰ্মাতৰ্ীক

পৰা যাব েকেনৈক? মাতৰ্া যিদ ১০ হয়? যিদ ১২৫ হয়? যিদ
আৰু বািঢ় যায়?
সমবাহু িতৰ্ভুজক {৩} েৰ বুজাব পািৰ। মােন তাত িতিনটা শীষর্
িবন্দু আেছ আৰু সমান সমান দূ ৰতব্ত আেছ। গিতেক সহেজই
ক’ব পািৰ েয বগর্ক {৪} েৰ বুজাব পািৰ। েসইদেৰ সকেলা সু ষম
বহুভুজক বুজাব পৰা যাব।

অৱস্থােতা েটচােৰক্টৰ ধাৰণা এটা ইিতমেধয্ িদয়া ৈহেছ।
েসইদেৰ {ক,খ,গ,ঘ,ঙ,চ,ছ,জ} এেনদেৰ িবিবধ মাতৰ্াত িবিবধ
সু ষম বস্তু বুজাব পৰা যাব। {ক,খ,গ,ঘ,ঙ,চ,ছ,জ} ত ৮ টা সংখয্া
আেছ। অথর্াৎ ই ৯ মাতৰ্াৰ এটা সু ষম বস্তু।
৩ মাতৰ্াৰ বস্তুৰ েক্ষতৰ্ত শীষর্ বুিল কওঁেত িবন্দু িবেবচনা কিৰব
লগা ৈহিছল, অথর্াৎ তাত “শীষর্” আিছল ৩ − ৩ মাতৰ্াৰ। ৪
মাতৰ্াৰ বস্তুৰ েক্ষতৰ্ত শীষর্ বুিল কওঁেত বাহু িবেবচনা কিৰব লগা
ৈহিছল, অথর্াৎ তাত “শীষর্” আিছল ৪ − ৩ মাতৰ্াৰ। এেকদেৰ

আিম েয তৰা বুিল এটা িচহ্ন আঁেকা, েসইেটাও সু ষম আৰু

{ক,খ,গ,ঘ,ঙ,চ,ছ,জ} বস্তুেটাৰ েক্ষতৰ্ত “শীষর্” হ’ব ৯ − ৩ =

েসইেটাও িদব্মাতৰ্ীক বস্তু। িকন্তু েসইেটাত এেকবােৰ কােষ কােষ
থকা শীষর্ িবন্দুেবাৰ লগ লািগ নাথােক। তাত ৫ টা শীষর্ িবন্দু
থােক আৰু পৰ্িতেটা শীষর্ িবন্দুেৱ তাৰ কাষেত থকা িবন্দুক এিৰ

৬ মাতৰ্াৰ। েসই বস্তুেটাৰ েসই পৰ্িতেটা “শীষর্”ত জ সংখয্ক

িপছৰ িবন্দুৰ লগত যু ক্ত ৈহ থােক। অথর্াৎ ২ দূ ৰতব্ত শীষর্ িবন্দুেবাৰ
সংেযাগ ৈহ থােক। ইয়াক {৫/২} েৰ বুজাব পািৰ। এেনদেৰ অেলখ
তৰা েপাৱা যায়, আৰু েসইেবাৰক এেনদেৰ {ক/খ} িহচােপ িবেশষ
এেকাটা পিৰেময় সংখয্ােৰই বুজাব পৰা যায়।
ইয়াৰ পাছত আিহল িতৰ্মাতৰ্া। ঘণকত িক থােক? তাত পৰ্িতেটা
শীষর্ িবন্দুত িতিনটাৈক বগর্ যু ক্ত ৈহ থােক। মােন পৰ্িতেটা শীষর্
িবন্দুত িতিনটাৈক {৪} যু ক্ত ৈহ থােক। েসেয়েহ ঘণকক {৪,৩}

{ক,খ,গ,ঘ,ঙ,চ,ছ} যু ক্ত ৈহ থািকব। এইসমূ হৰ ৰূপ কল্পনােৰা
িসপাৰৰ।
কল্পনােৰ ঢুিক েনােপাৱা এই বস্তুিখিনেকা সংখয্াৰ সৰু সজ্জা
এেকাটােৰ বুজাব পৰা গ’ল। ওপৰৰ কথািখিন ৈহেছ েকৱল
এেকাটা সংজ্ঞােহ। ইয়াৰ িনিদর্ষ্ট এটা নােমা আেছ। আৰু এই
সংজ্ঞা িদয়া ৈহিছল পৰ্ায় েডৰশ বছৰৰ আগেতই। েযাৱা এশ বছৰত
এইিখিনক সঁজুিল ৰূেপ ৈল িবিবধ মাতৰ্াৰ সু ষম বস্তুৰ লগত জিড়ত
বহু পৰ্শ্নৰ উত্তৰ উিলওৱা হ’ল! এিতয়াও উিলয়াবলগা আেছ বহু
উত্তৰ। েতেনকুৱা এটা পৰ্শ্ন হ’ল— এেকিবধ সু ষম বস্তুক িপিঠয়া-

েৰ বুজাব পািৰ। এেনৈক দু টা সংখয্া {ক,খ} েৰ িতৰ্মাতৰ্ীক সু ষম
বস্তুেবাৰ বুজাব পািৰ। ইয়াৰ অথর্ হ’ল বস্তুেটাৰ পৰ্িতেটা শীষর্ িবন্দুত

িপিঠ কিৰ শািৰ পািট ৰািখেল েকেনকুৱা কথা গম েপাৱা যাব?

খ সংখয্ক {ক} যু ক্ত ৈহ থােক। েতেন্ত {৮,৫} েৰ এটা িতৰ্মাতৰ্ীক
সু ষম বস্তু বুজাব, িকন্তু েসই বস্তুেটা েকেনকুৱা হ’ব? েসইেটাৰ

েপাৱা যায়। ঘণক আকৃিতৰ বাকছৰ এেকাটা শাৰী েদখা যায়।

বােব েকৱল কল্পনা কিৰব লািগব।

িকছু মান বস্তু শাৰী শাৰীৈক েলাৱা সম্ভৱ হয় েন নহয় েসইেটাও

এই ধৰেণেৰ চতুথর্ মাতৰ্াত এেকাটা সু ষম বস্তুক এেনদেৰ
{ক,খ,গ} িতিনটা সংখয্ােৰ বুজাব পািৰ। ইয়াৰ অথর্ হ’ল বস্তুেটাৰ
পৰ্িতেটা বাহুত গ সংখয্ক {ক,খ} যু ক্ত ৈহ থােক। ইয়াৰ বােব আৰু
অিধক কল্পনা কিৰব লািগব। এেনকুৱা এটা বস্তু বহু জনিপৰ্য়।
বস্তুেটা হ’ল {৪,৩,৩}। ইয়াক েটচােৰক্ট বুিল মতা হয়। অথর্াৎ,

বজাৰত আেপল-কমলা বা চােবানৰ বাকছ দ’মাই েথাৱা েদখা
েতেনদেৰ আন মাতৰ্াৰ সু ষম বস্তুৰ শাৰীও সম্ভৱ হ’ব পােৰ। িকন্তু
এটা পৰ্শ্ন হ’ব পােৰ। ইয়াৰ অিত সহজ উদাহৰণ হ’ল: {৪,৪}
ওপৰত আিম পাইিছেলাঁ েয {৪,৩} হ’ল ঘণক, য’ত পৰ্িতেটা
শীষর্িবন্দুত ৩ টাৈক বগর্ যু ক্ত ৈহ থােক। েসইদেৰ {৪,৪} ত পৰ্িতেটা
শীষর্িবন্দুত ৪ টাৈক বগর্ যু ক্ত ৈহ থািকব। ইয়াৰ ৰূপেটা কল্পনা কিৰব
পৰা যাব। পৰ্িতেটা শীষর্িবন্দুত চািৰটাৈক বগর্ যু ক্ত ৈহ থািকেল

েটচােৰক্টত পৰ্িতেটা বাহুত িতিনটাৈক {৪,৩} যু ক্ত ৈহ আেছ। মােন

বস্তুেটা হ’ব েকউিপেন অসংখয্ বগর্ৰ এখন সৰু-েনওতা ঘৰৰ দেৰ।

েটচােৰক্টৰ পৰ্িতেটা বাহুত িতিনটাৈক ঘণক যু ক্ত ৈহ আেছ। েটচােৰক্ট

বস্তুেটাৰ েকউিপেন অসীমৈল ৈগ থািকেলও বগর্ েশষ নহ’ব।

২০২১ বষর্ৰ েবৰ্’ক্থৰ্ু বঁটা
ড◦ চয়িনকা বৰুৱা
সহকাৰী অধয্ািপকা, গিণত িবভাগ, ইউিনভািছর্টী অব্ ছােয়ন্স এণ্ড েটকন’লজী, েমঘালয়

েযাৱা েছেপ্টমব্ৰ মাহত ২০২১ বষর্ৰ েবৰ্’ক্থৰ্ু বঁটাসমূ হ (Breakthrough Prize) েঘাষণা কৰা ৈহেছ। গিণত িবষয়ত এইবাৰ
এই বঁটা লাভ কৰা গিণতজ্ঞজন হ’ল মািটর্ন েহইৰৰ (Martin
Hairer)। বঁটাৰ মূ লয্ িহচােপ েহইৰেৰ পৰ্ায় ২২ েকািট টকা লাভ

কিৰব।
মািটর্ন েহইৰেৰ ২০১৪ চনত িফল্ডছ্ েমেডেলা (Fields
Medal) লাভ কিৰিছল। ইিম্পিৰেয়ল কেলজ লণ্ডনৰ অধয্াপক

সংবাদ

tic partial differential equations (SPDEs)ৰ েক্ষতৰ্খনত

গুণমুগ্ধ। নইমানক েতওঁ সবর্িবষাৰদ সবর্েশষ গিণতজ্ঞসকলৰ
এজন বুিল ক’ব েখােজ। গেৱষণাৰ েক্ষতৰ্ত েতওঁক আটাইতৈক

েতওঁক িবশব্ৰ িভতৰেত আগশাৰীৰ গিণতজ্ঞৰ আসনত ৰািখব

অনু পৰ্ািণত কৰা অধয্াপকজন হ’ল েতওঁৰ ডক্টেৰট িডগৰ্ীৰ

পািৰ। Study of variants of Hormander’s theorem,

ততব্াৱধায়কজন। েতওঁৰ িচন্তাৰ পদ্ধিতেয় েহইৰৰক আকিষর্ত

construction of Lyapunov functions for stochastic
systems, the development of a general theory of er-

কিৰিছল। ততব্াৱধায়কজেন গািণিতক পৰ্সংগেবাৰ নজনাৈকেয়া
গািণিতক সমসয্ােবাৰৰ পৰ্িত আকিষর্ত ৈহিছল আৰু নতুন

godicity for Non-Markovian systems, the theory of

সমসয্ােবাৰ বুিজবৈল আৰু সমাধান কিৰবৈল নতুন গিণত িশিক

homogenization, the theory of path sampling, the
theory of rough paths আিদ িবষয়ত নতুন নতুন ধাৰণাৰ

েপলাব িবচািৰিছল। িকেহ এটা সমসয্া আকষর্ণীয় কেৰ েসইেটা

মািটর্ন েহইৰৰ এজন িবৰ্িটছ-অষ্টৰ্ীয় মূ লৰ গিণতজ্ঞ। Stochas-

েতওঁ উপলি

সূ চনা কিৰ গিণতৰ গেৱষণাক এক অননয্ মাতৰ্া পৰ্দান কৰা
কাৰেণ মািটর্ন েহইৰৰক ফামর্া পৰ্াইজ (The Fermat prize),
েহাৱাইটেহড পৰ্াইজ (Whitehead prize) আিদেক ধিৰ আন
বহুেকইটা সন্মােনেৰও িবভূ িষত কৰা ৈহেছ। েতওঁ ৰেয়ল চ’ছাইিট
আৰু আেমিৰকান েমেথেমিটেকল চ’ছাইিটেৰা সন্মানীয় সদসয্।

কৰাত পাগর্ত আিছল।

েহইৰেৰ গিণতৈল আগবেঢ়াৱা িবিভন্ন অৱদানৰ িভতৰত regularity structures আৰু নািভেয়-ষ্টক্ছ্ সমীকৰণৰ (NavierStokes equation) গেৱষণা-পতৰ্ক ৈল েগৗৰৱ অনু ভৱ কেৰ।
গেৱষণাৰ কাৰেণ বৃ িত্ত পাবৈল সকেলােৱ সক্ষম নহয়, মািটর্ন
েহ’ৰৰৰ মেত এই কথােটােৱই আমাৰ গিণতৰ িশক্ষাৰ েক্ষতৰ্ত

মািটর্ন েহইৰেৰ এজন গিণতজ্ঞ েহাৱাৰ আঁৰত েদউতাকৰ

পৰ্ধান সমসয্া। েতওঁৰ মেত বহুতৰ মাজত বৃ হৎ অংকৰ পইছা

অৱদানৰ কথা এিট সাক্ষাৎকাৰত সব্ীকাৰ কিৰেছ। কম বয়সেতই

ভগাই িদ গেৱষণাৰ েক্ষতৰ্ত কাম কৰাৰ সু েযাগ িদেল এই সমসয্াৰ

অনানু ষ্ঠািনকভােৱ েদউতােক গিণতৰ ৈসেত পিৰচয় কৰাইিছল

অন্ত পিৰব। আগন্তুক ২০ বছৰেতা গেৱষণা-কমর্ক ৈল েহ’ৰৰ
আশাবাদী েয নতুন নতুন সমসয্াক ৈল নতুন ধাৰণােৰ অিধক

েতওঁক। সাধাৰণেত স্কুলত িশেকাৱা নহয় যিদও অৱকলজ
সমীকৰণৰ (differential equation) িবষেয় েতওঁ মাতৰ্ ১২
বছৰ বয়সেত িশিকিছল। েদউতােক নু বুজা িকবা িশকাই িদেলও

কাম ৈহ থািকব গিণতৰ এই েক্ষতৰ্খনত।

েকিতয়াবা েকােনা বস্তু কিৰবই লািগব বুিল েহঁচা িদয়া নািছল।
মািটর্ন েহইৰৰৰ সৰুেৰ পৰা কিম্পউটাৰ পৰ্গািমঙত ৰাপ আিছল
আৰু ভিৱষয্েত গিণতজ্ঞ হ’ম বুিলও ভবা নািছল। েজেনভা
িবশব্িবদয্ালয়ৰ পৰা পদাথর্িবজ্ঞানত ডক্টেৰট িডগৰ্ী েলাৱাৰ পাছত
েতওঁৰ মন পদাথর্িবজ্ঞানৰ পৰা গিণতৰ িদেশ সলিন হয়, িযেহতু
পৰীক্ষাগাৰৰ কামেবাৰ কিৰ েতওঁ ভাল েপাৱা নািছল।
কিৰ থকা কামৰ সব্ীকৃিত িহচােপ এিদন িফল্ডছ্ েমেডলৰ
দেৰ সন্মানীয় বঁটা লাভ কিৰব বুিল েকিতয়াও নভৱা এইজনা
গিণতজ্ঞই বঁটা লাভৰ িপছত েতেখতৰ জীৱন সলিন েহাৱা নাই
বুিল কয়। েতওঁ বছিৰ িতিনখন বা চািৰখন ৰাজহুৱা বক্তৃতা
অনু ষ্ঠান, সাক্ষাৎকাৰ আিদত অংশগৰ্হণ কেৰ। বয্িক্তগতভােৱ মািটর্ন
েহইৰৰ গিণতজ্ঞ জন ভন নইমানৰ (John von Neumann)
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এই বষর্ৰ গিণতৰ শািন্ত সব্ৰূপ ভাটনাগৰ বঁটা
সব্ৰূপ ভাটনাগৰ বঁটা”। ভাৰতীয় িবজ্ঞান জগতত অসামানয্
গেৱষণা-কমর্েৰ অৱদান আগৱেঢ়াৱা ৪৫ বছৰ অনু ধর্ৰ বয্িক্তক
এই বঁটা পৰ্দান কৰা হয়। সাতটা িবভাগত বঁটাসমূ হ পৰ্দান
কৰা হয়। গিণতত এই বষর্ৰ শািন্ত সব্ৰূপ ভাটনাগৰ বঁটা লাভ
কিৰেছ ইউ. েক. আনন্দৱধর্নন (U. K. Anandavardhanan) আৰু ৰজত শুভৰ্ হাজ্ৰাই (Rajat Subhra Hazra)।
আনন্দৱধর্নন ভাৰতীয় পৰ্যু িক্তিবদয্া পৰ্িতষ্ঠান, েবােমব্ (IITB) ত
ৰজত শুভৰ্ হাজ্ৰা আৰু ইউ. েক. আনন্দৱধর্নন

কমর্ৰত সংখয্া-তত্তব্িবদ। হাজ্ৰা ভাৰতীয় পিৰসংখয্া পৰ্িতষ্ঠান,

ভাৰতৰ িবজ্ঞান জগতৰ অিত সন্মানীয় বঁটািট হ’ল “শািন্ত

কলকাতা (ISI, Kolkata) ত কমর্ৰত সম্ভািৱতা-তত্তব্িবদ।

মিস্তষ্ক মন্থন
ড◦ পৰ্বীণ দাস
“অসম গিণত িশক্ষায়তন”ৰ পৰ্াক্তন সভাপিত
১) ঘৰমুৱা পিৰবৰ্াজক:

বােব কৰা উৎপাতৰ পৰা ৰক্ষা েপাৱাৰ মানেসেৰ ভদৰ্েলাক

এগৰাকী পিৰবৰ্াজেক থকা ঠাইৰ পৰা দিক্ষণ িদেশ এক

েকইগৰাকীেয় মিহলা েকইগৰাকীৰ ৈসেত িবয়া পািতবৈল

িকেলািমটাৰ ৈগ পূ ৱমৱা হয় আৰু েসই িদশত এক
িকেলািমটাৰ ৈগ উত্তৰমুৱা হয়। তাৰ িপছত েসই িদেশেৰ পুনৰ

িসদ্ধান্ত লয়। ফলসব্ৰূেপ, পৰ্িতহাল দম্পিতৰ পাৰ েতওঁেলাকৰ
িনজৰ েমকুৰীৰ উৎপাতৰ পৰা ৰক্ষা পিৰল। িকন্তু েবেলগ

এক িকেলািমটাৰ ৈগ েতওঁ যাতৰ্া আৰম্ভ কৰা স্থানত উপিস্থত
হয় আৰু তােত ভালু ক এটা িচকাৰ কেৰ। ভালু কেটাৰ ৰং িক

দম্পিত্তৰ েমকুৰীৰ পৰা েবেলগ দম্পিতৰ পাৰ ৰক্ষা নপিৰল।
এইদেৰ, পৰ্িতহাল দম্পিতৰ এেকাটাৈক েমকুৰীেয় অনয্

হ’ব পােৰ? িনিশ্চতভােৱ ভালু কেটা বগা হ’ব লািগব িকয়েনা

দম্পিতৰ এেকাটাৈক পাৰ তলত উেল্লখ কৰা ধৰেণ খাই

পিৰবৰ্াজকজনৰ থকা ঠাইখন উত্তৰ েমৰু হ’েলেহ যাতৰ্াৰ পৰ্দত্ত
চতর্াৱলী মািন পুনৰ থকা ঠাইৈল ঘূ িৰ অহােটা সম্ভৱ হ’ব।

েপলােল।

এিতয়া পৰ্শ্ন হ’ল—পিৰবৰ্াজকজনৰ যাতৰ্াৰ পৰ্দত্ত চতর্াৱলী িসদ্ধ
কৰাৈক উত্তৰ েমৰুেৱই পৃ িথৱীখনৰ একমাতৰ্ স্থান েনিক?
অথর্াৎ, যাতৰ্াৰ পৰ্দত্ত চতর্াৱলী িসদ্ধ কৰাৈক পৃ িথৱীত অনয্

ক) িমেছছ েসােনাৱালৰ েমকুৰীেটােৱ গৈগৰ পাৰেটা েখাৱা
েমকুৰীজনীৰ মািলকনীৰ িগিৰেয়কৰ পাৰেটা খােল।
খ) েসােনাৱালৰ পাৰেটা িমেছছ বৰাৰ েমকুৰীজনীেয় খােল।
গ) িমেছছ হাজিৰকাৰ েমকুৰীজনীেয় েখাৱা পাৰেটাৰ

েকােনা ঠাই আেছেন? যিদ আেছ, িক েসই ঠাই?
২) পাৰ েখাৱা েমকুৰীেটা:

মািলকগৰাকীৰ ৈঘণীেয়কৰ েমকুৰীজনীেয় েদউৰীৰ পাৰেটা

ছয়গৰাকী পৰ্প্তবয়স্ক পক্ষী অনু ৰাগী কৰ্েম শইকীয়া, েসােনাৱাল,

এিতয়া পৰ্শ্ন হ’ল— িমেছছ েদউৰীৰ েমকুৰীজনীেয় েখাৱা

বৰা, হাজিৰকা, েদউৰী আৰু গৈগ। পৰ্েতয্েকই ওচৰা-

পাৰেটাৰ মািলকগৰাকী েকান?

ওচিৰৈক বাস কেৰ আৰু েতওঁেলাক পৰ্েতয্কেৰ এেকািটৈক
েপাহনীয়া পাৰ আেছ। এেকখন ঠাইেত ছয়গৰাকী িববাহেযাগয্
মিহলাও বাস কেৰ আৰু েতওঁেলাকৰ পৰ্েতয্কেৰ এেকািটৈক
েপাহনীয়া েমকুৰী আেছ। েমকুৰীেকইটাই পাৰেকইটাক েখাৱাৰ
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[সংগৃ হীত মূ ল উৎসৰ অসমীয়া পিৰমািজর্ত ৰূপ]
(পূ বর্বতর্ী সংখয্াৰ “গিণত িবকাশ”ৰ “মিস্তষ্ক মন্থন”ৰ
উত্তৰসমূ হ অনয্ পৃ ষ্ঠাত।)
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১)

জািকৰ হুেছইনৰ দেৰ িবখয্াত গুৰুৰ অধীনত তবলাৰ

তািলম গৰ্হণ কৰা এই তবলাবাদকজনক িচনাক্ত কৰক।

এই সূ তৰ্েটা পৰ্াচীন ভাৰতীয় এজন গিণতজ্ঞৰ নােমেৰ পিৰিচত,
িযজেন সূ তৰ্েটা িনণর্য় কিৰিছল। েতেখত েকান?

৩)

১৬৫৫ চনত জন ৱািলেছ িলখা “De sectionibus
conicis” গৰ্ন্থত এটা িবেশষ বস্তু বুজাবৈল এই িচহ্নেটা পৰ্থম
বয্ৱহাৰ কিৰিছল, িযেটা িচহ্নৰ আকৃিতৰ েলখেবাৰক বীজগিণতীয়
জয্ািমিতত lemniscate বুিল েকাৱা হয়। েসই েলেখেৰ িবচৰণ
কিৰেল েকােনািদন অন্ত নপৰাৈক িবচৰণ কিৰ থািকব পািৰ।
পৰস্পৰৰ সংযু ক্ততা বুজাবৈল ২০২২ চনৰ িফফা িবশব্কাপ ফুটবলৰ
পৰ্তীকেটােতা েসইধৰণৰ িচহ্নেক বয্ৱহাৰ কৰা ৈহেছ।
এই িচহ্নেটা িক?

৪)

২) চকৰ্ীয় চতুভুর্জৰ কািল িনণর্য়ৰ এিট সূ তৰ্ হ’ল:
কািল =

√
(s − a)(s − b)(s − c)(s − d),

এেকাটা িবেশষ ভূ িমত অখণ্ড সংখয্া এেকাটাক তাৰ

অংকেবাৰৰ েযাগফেলেৰ হৰণ গ’েল েসই ভূ িমৰ সােপেক্ষ তাক
িবেশষ এটা নােমেৰ জনা যায়। েযেন ১০ ভূ িমত ১২ েটা েতেন
এিবধ সংখয্া। এই সংখয্ািবধক সংস্কৃত শ এটােৰ জনা যায়, িযেটা
শ ৰ অথর্ ৈহেছ উল্লাস বা আনন্দ পৰ্দান কৰা। েপানপৰ্থমবাৰৰ
বােব ইয়াৰ সংজ্ঞা িনৰূপণ কিৰিছল ভাৰতীয় গিণতজ্ঞ দত্তােতৰ্য়
ৰামচন্দৰ্ কােপৰ্কােৰ।
১৯৭৭ চনত সংখয্া তত্তব্ৰ এখন কনফােৰন্সত আইভান মটর্ন
িনেভন (Ivan Morton Niven) নামৰ গিণতজ্ঞজেনও পৃ থকৈক
ইয়াৰ সংজ্ঞা আৰু অধয্য়ন আগবঢ়াইিছল। েসেয়েহ এইিবধ
সংখয্াক িনেভন সংখয্া বুিলও েকাৱা হয়। সংখয্ািবধৰ আনেটা নাম
িক?

য’ত s =

a+b+c+d
,
2

অথর্াৎ চতুভুর্জেটাৰ পিৰিধৰ আধা।

৫) ১৮৮০ চনত পৰ্থমবাৰৰ বােব এই পদ্ধিতেটা পৰ্চলন কৰা

বয্িক্তজন আিছল জন ______ । েতওঁ বয্ৱহাৰ কৰা বৃ ত্তেবাৰক

গিণত কুইজ
অয়লাৰীয় বৃ ত্ত বুিল নাম িদিছল। ১৯১৮ চনত েক্লেৰন্স েলিৱেছ
েতওঁৰ ”A Survey of Symbolic Logic” নামৰ িকতাপখনত
আিজ আিম জনা নামেটা িদেয় েসই পৰ্থম পৰ্চলন কৰা বয্িক্তজনৰ
নােমেৰ। এই পদ্ধিতেটােৱ সীিমত সংখয্ক িবিবধ সংহিতৰ মাজৰ
সম্পকর্ পৰ্কাশ কৰােটা সম্ভৱ কিৰ েতােল।

বঁটা হ’ল ______ বঁটা। ইয়াক বাৰ শিতকাৰ পৰ্িসদ্ধ ভাৰতীয়
গিণতজ্ঞ এজনৰ গিণত-শাস্তৰ্ এখিনৰ নােমেৰ নামকৰণ কৰা ৈহেছ।
গৰ্ন্থখনত গিণতজ্ঞজেন ______ৰ কাৰেণ পাটীগিণতীয় নীিত-িনয়ম

তথা সমসয্া িকছু মান সিন্নিৱষ্ট কিৰিছল। মধয্যু গৰ ভাৰতবষর্ত এই
গৰ্ন্থখেনই পাটীগিণত তথা বীজগিণত িশকণৰ মূ ল আিহলা আিছল

পদ্ধিতেটা িক?

৬)

৮) গিণত পৰ্চাৰ-পৰ্সাৰৰ সব্ীকৃিত ৰূেপ পৰ্দান কৰা এিট েশৰ্ষ্ঠ

আৰু গৰ্ন্থখেন পিশ্চম এিচয়াক উদব্ু দ্ধ কিৰিছল।

১৮০১ চনত েসৗৰজগতৰ বাওনা গৰ্হ “েচেৰছ”ক

আিৱষ্কাৰ কৰাৰ িকছু িদন পাছেত িস পৃ িথৱীৰ পৰা সূ যর্ৰ িবপৰীত
িদশত অৱিস্থত হ’ল আৰু তাৰফলত েতিতয়াৰ েজয্ািতিবর্দসকেল
তাৰ কক্ষপথ গণনা কিৰব পৰা নািছল। েতিতয়া েতওঁেলাক এজন
িবেশষ েচৗিবব্ছ বছৰীয়া গিণতজ্ঞৰ কাষ চািপল, িযজেন িকছু মান
গিণত-বীজগিণতৰ কাম কিৰ বাওনা গৰ্হেটাৰ সিঠক অৱস্থান িনণর্য়
কিৰবৈল সক্ষম হ’ল। ফৰাচী েজয্ািতিবর্দসকেল ১৮০২ চনত বাওনা
গৰ্হেটা পুনৰ আিৱষ্কাৰ কিৰেল আৰু েসই গিণতজ্ঞজনৰ গণনািখিন
সিঠক আিছল বুিল পৰ্মাণ পােল।

২০১০ চনৰ পৰা পৰ্িত চািৰ বছৰৰ মূ েৰ মূ েৰ এই বঁটা পৰ্দান
কৰা হয় আৰু ইয়াৰ ধনৰািশ পৰ্দান কেৰ ইনফ’িচেছ। বঁটােটা
িক?

৯)

চতুথর্ শিতকাৰ আেলকেজিণ্ডৰ্য়াৰ এগৰাকী গিণতজ্ঞ,

িযগৰাকী ৈহেছ সিঠকৈক তথয্ থকা পৰ্থমগৰাকী মিহলা গিণতজ্ঞ।
অিত িনশংসতােৰ হতয্া কৰা এই গিণতজ্ঞগৰাকী েকান?

১০) ফেটাত েদখা েপাৱা মানু হ দু গৰাকীৰ মাজত েযাগসূ তৰ্

স্থাপন কৰক:

েসই গিণতজ্ঞজন েকান আিছল?

৭) ______ শ

েটা আৰিৱক ______ শ ৰ পৰা আিহেছ,
যাৰ অথর্ িছগা অংশেবাৰ পুনৰ সংেযাগ কৰা, িযেটা পৰ্থম বয্ৱহাৰ
কিৰিছল পাচর্ী গিণতজ্ঞ আৰু েজয্ািতিবর্দ আল েখায়ািৰজিমেয়।
েতওঁৰ কমর্েবাৰত ______ শ েটা সমীকৰণ এেকাটাৰ সমান
িচনৰ একাষৰ পদ আনকােষ িনয়াৰ অথর্ত বয্ৱহাৰ কিৰিছল।
েপান্ধৰ শিতকাত শ েটা ইংৰাজী ভাষাত েসামাল আৰু ভগা হাড়
অেস্তৰ্াপচাৰ কিৰ েজাৰা লেগাৱা অথর্ত বয্ৱহাৰ হ’ল।
আধু িনক গািণিতক ভাষাত ই েষাল্ল শিতকাৰ পৰা বয্ৱহৃত
হ’বৈল ধিৰেল। শ েটা িক?

“বাস্তৱ জগতত সম্পূ ণর্ িনখুঁত েগালক েপাৱা নাযায়, িকন্তু বাস্তৱতা িসহঁতৰ আেছই৷ িসহঁতৰ
অিস্ততব্ আেছ মানু হৰ কল্পনাত - আৰু েসইখেনই ৈহেছ আটাইতৈক মহতব্পূ ণর্ জগত৷”
– ছাৰ মাইেকল আিটয়া (Michael Atiyah)৷
িফল্ডছ েমেডল আৰু এেবল বঁটা িবজয়ী গিণতজ্ঞ৷
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সংখয্া-যাদু : বগর্ফল
অিলন্দ দাস

সংখয্া এেকাটাৰ এেকবােৰ েসাঁিপনৰ অংকেটা ০ হ’েল, আন
এটা সংখয্াৰ লগত তাৰ েযাগফল আৰু পূ ৰণফল উিলয়াবৈল িকছু
সহজ হয়। আন সংখয্াৰ পৰা তাক িবেয়াগ কিৰবৈল বা তাৰ
দব্াৰা হৰণ কিৰবৈলেয়া িকছু সহজ ৈহ পেৰ। েযেন: ৫৬+৩৯ ৰ
ফলাফলেটা মুখেত উিলয়াবৈল ক্ষেন্তক সময় লািগব; িকন্তু ৫৬+৪০
ৰ ফলাফলেটা মুখেত তাতৈক কম সময়েত ওলায়।

৫৬+৩৯ ৰািশেটা আিম এেনদেৰ িলিখব পােৰাঁ: ৫৬+৪০-১।
তাৰ পাছত পৰ্থম সংখয্া দু টা েযাগ কিৰ, েযাগফলেটাৰ পৰা তৃতীয়
সংখয্ােটা, অথর্াৎ ১ েটা িবেয়াগ কিৰ িদব পািৰম। েতিতয়া এইেটাও
মুখেত উিলয়াওেত অলপ কম সময় লািগব।
এেনধৰণৰ েকৗশল িকছু মান পৰ্েয়াগ কিৰ সংখয্াৰ িকছু মান
েযাগ-িবেয়াগ-পূ ৰণ-হৰণ ক্ষীপৰ্তােৰ উিলয়াব পািৰ আৰু আনক

িকেশাৰ িবেশষ
চমক িদব পািৰ। এইেবাৰেক সাধাৰণেত সংখয্া-যাদু বা গািণিতকযাদু বুিল েকাৱা হয়। তুিমও এেন এজন যাদু কৰ হ’ব পাৰা।

িনণর্য়ৰ যাদু ।

নজনা েকৗশল িকছু মান আয়তব্ কেৰ, েসইেবাৰ ৰহসয্কৰভােৱ

১৯ ৰ বগর্ফল িকমান? উত্তৰেটা পাবৈল তুিম সাধাৰণেত ১৯
ৰ লগত ১৯ পূ ৰণ কৰা। সাধাৰণ িনয়েমেৰ মুখত কিৰবৈল অলপ
সময় লািগব। তাতৈক ১৮ × ২০ + ১ েটা তুিম মুখত েসানকােল

উপস্থাপন কেৰ যােত মানু েহ কাৰণেটা উিলয়াব েনাৱািৰেল চক

উিলয়াব পািৰবা। ইয়াৰ ফলেটা হ’ল ৩৬১। এইেটােৱই ৈহেছ ১৯

খাই যায়, আৰু িকছু মান েকৗশল িশকােটা ইমান কষ্টকৰ েয

ৰ বগর্ফল। েসইদেৰ ৭৩ ৰ বগর্ফল হ’ব ৭৬ × ৭০ + ৯।

সকেলা যাদু েৱই িকছু মান েকৗশলৰ সমিষ্ট। যাদু কেৰ আেন

পৃ িথৱীৰ এজন বা দু জন মানু হৰ বািহেৰ আেন িসমানিখিন কিৰব
েনাৱােৰৈগ। ভাল যাদু কেৰ েকৗশলেবাৰ চবেক িশকাই িনিদেলও

ইয়াত েতওঁ বয্ৱহাৰ কৰা সূ তৰ্েটা হ’ল:

এইকথা জনাই িদেয় েয েসয়া েকৱল েকৗশলেহ, েকােনােৱই যােত
ইয়াৰ দব্াৰা অন্ধিবশব্াসী নহয়। অসৎ যাদু কেৰ েসইেবাৰ তন্তৰ্-মন্তৰ্
বুিল অন্ধিবশব্াস িবয়পাই িদেয় বা েবজািল চলায়।
েহােমন বৰেগাহািঞেয় এখন উপনয্াসত তন্তৰ্-মন্তৰ্ৰ িকছু
কািহনী অংকণ কিৰেছ। িবেশষ কামত বয্ৱহৃত গছৰ িশপা এিবধৰ
কথা আেন গম নাপাবৈলেক, েসইিবধ পৰ্েয়াগ কেৰাঁেত লগত এিট
মন্তৰ্ মািত িদয়া হয়। আেকৗ, মন্তৰ্ মািত দাঁতৰ েপাক সৰাবৈল
বুিল পৰ্থেম িনজৰ আঙু িলৰ েচপত হািবৰ েপাক েকইটামান ৈল
অহা হয়। পঢ়া-শুনা কৰা, িবজ্ঞানমনস্ক, তীক্ষ্ণ িচন্তাৰ ল’ৰা এটাৰ
সমুখত েতেনৈক েপাক সৰাই জনাজাত েবজ এজনী ধৰা পিৰল।
লেগ লেগ মানু হজনীেয় ল’ৰােটাক নানা অপবাদ িদ িচঞৰ-বাখৰ
কিৰ কথােটা তল েপলাবৈল েচষ্টা কিৰেল।
এজন পৰ্িসদ্ধ সংখয্া-যাদু কৰ হ’ল আথর্াৰ েবঞ্জািমন। েতওঁ
এজন গিণতজ্ঞও। শতািধক গেৱষণা-পতৰ্ িলখাৰ লগেত েতওঁ
েকইখনমান মূ লয্ৱান গৰ্ন্থও িলিখেছ। েতওঁৰ যাদু সমূ হৰ িকছু মান
েকৗশল আনক জিনবৈল িদেয়। েতেন এটা যাদু হ’ল বগর্ফল

A২ = (A + d)(A − d) + d২
ইয়াক বয্ৱহাৰ কৰাৰ উেদ্দশয্েটা হ’ল– পূ ৰণ কিৰবলগীয়া এটা
সংখয্াৰ এককৰ অংকেটা ০ কিৰ েলাৱা। েতিতয়া মুখেত পূ ৰণ
কিৰবৈল সহজ ৈহ পেৰ। ১৯ ৰ বােব d = ১ আৰু ৭৩ ৰ বােব
d = ৩ েলাৱা ৈহিছল।
এইদেৰ দু টা বা িতিনটা অংকৰ সংখয্াৰ বগর্ফল উিলওৱা যাদু
তুিমও েদখুৱাব পািৰবা। দু টা অংকৰ বােব সহজ পাইছা বুিল
ধাৰণা কিৰেছাঁ। িতিনটা অংকৰ বােব এটা স্তৰ েবিছৈক কিৰব
লািগব। েযেন: ৪১৯ ৰ বগর্ফল। ইয়াক এইদেৰ িলিখব পািৰ
৪৩৮ × ৪০০ + ১৯২ । ইয়াৰ বােব ১৯ ৰ বগর্ফলেটাও উিলয়াব
লািগব।
যেথষ্ট কষ্ট কিৰেল চািৰটা অংকৰ সংখয্াৰ বােবও যাদু েদখুৱাব
পৰা হ’বা। আথর্াৰ েবঞ্জািমেন পাঁচটা অংকৰ সংখয্াৰ বগর্ফেলা
মুখেত উিলয়াই েদখুৱায়। তাৰ বােব েতওঁক এক িমিনটমানেহ
সময় লােগ।

আথর্াৰ েবঞ্জািমন সম্পকর্ীয় এিট কাটুর্ন। শীষর্-ফেটাত আথর্াৰ েবঞ্জািমন।
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িকেশাৰ িবেশষ

িকছুমান গািণিতক সমসয্া পৃথক পৃথক ধৰেণ সমাধান উপপাদয্েটা হ’ল— সমেকাণী িতৰ্ভুজৰ অিতভুজৰ বগর্ বাকী
কিৰব পািৰ। গিণতৰ এটা িবেশষ শাখাৰ জিৰয়েত সমাধান
েহাৱা সমসয্া এেকাটা আন এক শাখাৰ জিৰয়েত পৰ্মাণ
কিৰব পািৰ েনিক, তােৰা পৰ্েচষ্টা গিণতজ্ঞসকেল চলাই থােক।
এেনকুৱা লােখািধক উদাহৰণ ওলাব।

ধৰাহওক এজন িশক্ষেক এটা শাখাৰ জিৰয়েত এটা পৰ্শ্নৰ

এটা জিটল সমাধান িদেছ। এেকটা পৰ্শ্নেক েকিতয়াবা আন
এজন িশক্ষেক আন এক শাখাৰ জিৰয়েত সহেজ পৰ্মাণ
কৰাৰ কথা িশকাইেছ। েতিতয়া, বহুেতা ছাতৰ্-ছাতৰ্ীেয় পৰ্থম
িশক্ষকজন েবয়া, িদব্তীয়জনেহ ভাল – এেনধৰণৰ ধাৰণা লয়।
বা সহজ েপাৱােটা িশিক ৈল আনিখিন কথা িশিকবৈল আগৰ্হ
আঁতৰাই িদেয়। পৰ্কৃতেত এইেটা েতওঁেলাকৰ শুদ্ধ পথ নহয়।

িয িক নহওক, েকাৱা হয় েয আটাইতৈক অিধক ধৰেণ
পৰ্মাণ েহাৱা উপপাদয্েটা পাইথােগাৰাছৰ উপপাদয্ ।

দু টা বাহুৰ বগর্ৰ েযাগফলৰ সমান। অথর্াৎ, এটা সমেকাণী
িতৰ্ভুজৰ অিতভুজৰ ৈদঘর্য্ c, আৰু বাকী দু টা বাহুৰ ৈদঘর্য্
a আৰু b হ’েল a২ + b২ = c২ হ’ব। পাইথােগাৰাছৰ
(আনু মািনক খৰ্ীঃপূ ঃ ৫৭০ – খৰ্ীঃপূ ঃ ৪৯৫) পূ েবর্ও ইয়াক
মানু েহ জািনিছল বুিল সেন্দহ কৰা হয়। িকন্তু পৰ্থমেটা সিঠক
পৰ্মাণ পাইথােগাৰােছ আগবঢ়াইিছল বুিল তথয্ েপাৱা যায়।
েতিতয়াৰ পৰা আিজ পযর্ন্ত ইয়াৰ নতুন পৰ্মাণ উিলওৱাৰ েচষ্টা
চিল আেছ। এই উপপাদয্েটা এেহজাৰতৈকেয়া অিধক ধৰেণ
পৰ্মাণ কৰা ৈহেছ। েযাৱা েচেপ্টমব্ৰ মাহেতা ইয়াৰ এটা নতুন
পৰ্মাণ ওলাইেছ। েসইেটা আগবঢ়াইেছ ইটালীৰ কিম্পউটাৰিবজ্ঞানৰ অধয্াপক এজেন। িযেটা পৰ্মাণ পাইথােগাৰাছৰ ধৰণৰ
জয্ািমতীয় িচতৰ্েৰ পৰ্মাণ, িকন্তু সামানয্ জিটল। অৱেশয্,
পাইথােগাৰাছৰ পৰ্মাণেটাৰ দেৰ এইেটা পৰ্মােণা স্কুলীয়া
ছাতৰ্-ছাতৰ্ীেয় বুিজব পৰা। নতুন পৰ্মাণেটাৰ িঠকনা: DOI:
10.1080/0025570X.2020.1791531

মােজ মােজ এিট পৰ্শ্ন উত্থাপন হয়। কথােটা আশ্চযর্কৰ বােব েকােনা সময়ত পৰ্শ্নেটা েধেমলীয়াও হয়। পৰ্শ্নেটা হ’ল– “গিণত-িবজ্ঞানৰ
িকবা পিঢ়েলই অয়লাৰ য’েত ত’েত ইমানৈক ওলাই িকয়?”
েবৰী চাইমন নামৰ গিণতজ্ঞ আৰু পদাথর্-িবজ্ঞানীজনৰ এিট িবখয্াত বক্তৃতাৰ েকইিটমান বাকয্ত ইয়াৰ এটা ধু নীয়া উত্তৰ পৰ্কাশ
ৈহ আেছ। চাইমেন ৈকিছল–
“অয়লাৰ, িয আিছল এজন মহান পদাথর্িবদ, েতওঁ আিছল অপযর্াপ্ত সৃ িষ্ট-উৎপাদনশীল (prolific)। ওঠৰ শিতকােটাত
গিণত আৰু পদাথর্ িবজ্ঞানৰ িযমানেবাৰ গেৱষণা-পতৰ্ সৃ িষ্ট ৈহিছল তাৰ পৰ্ায় এক তৃতীয়াংশ অকল অয়লাৰৰ িনজেৰ
আিছল বুিল এক আন্দাজ কৰা ৈহেছ। ১৭৭৫ চনত, ৬৮ বছৰ বয়সত, েতওঁ ৫০ খনতৈক অিধক গেৱষণা-পতৰ্
িলিখিছল। এই পৰ্সংগত চমকপদ কথােটা হ’ল এই েয ১৭৬৬ চনৰ পৰা েতওঁ সম্পূ ণর্ অন্ধ ৈহ পিৰিছল। েতওঁ
িলিপকাৰ আৰু গািণিতক সহায়কাৰীৰ সহায়ত িলিখব লগা ৈহিছল (তাৰ মাজত আিছল েতওঁৰ পুতৰ্ আৰু নািত)।”

২০১৫ চনত “Indian journal of history of science”ৰ
এিট সংখয্াত পৰ্কািশত এখন গেৱষণা-পতৰ্ৰ মেত, ভাৰতত
গিণতৰ ডক্টেৰট িডগৰ্ী লাভ কৰা পৰ্থমজন বয্িক্ত শয্ামাদাস
মুেখাপাধয্ায় (Syamadas Mukhopadhyay)। েতওঁ ১৯১০
চনত কিলকতা িবশব্িবদয্ায়লৰ পৰা ডক্টেৰট িডগৰ্ী ৈলিছল
আৰু িবষয় আিছল “Parametric coefficients in differential geometry of curves”। গিণতৰ িদব্তীয়জন
এেকখন িবশব্িবদয্ালয়েৰ। েতওঁ আিছল হিৰদাস বাগ্চী (Haridas Bagchi)। েতওঁ লাভ কিৰিছল ১৯১২ চনত আৰু িবষয়
আিছল “Curves of the third order, cubics, quartics”।
এওঁেলাক দু েয়া হ’ল ভাৰতত ডক্টেৰট লাভ কৰা কৰ্েম তৃতীয়
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আৰু চতুথর্জন। পৰ্থমজন আিছল ৰসায়ন িবজ্ঞানৰ আৰু েতওঁ
লাভ কিৰিছল ১৯০৪ চনত এলাহাবাদ িবশব্িবদয্ালয়ৰ পৰা।
িদব্তীয়জন আিছল িচিকৎসা িবজ্ঞানৰ আৰু েতওঁ লাভ কিৰিছল
১৯০৯ চনত কিলকতা িবশব্িবদয্ালয়ৰ পৰা।
পৰ্শ্ন হ’ল, গিণতত ডক্টেৰট িডগৰ্ী েলাৱা পৰ্থমজন ভাৰতীয়
েকান? অথর্াৎ, এইসকলৰ পূ েবর্ ভাৰতৰ বািহৰৰ পৰা
েকােনাবাই িডগৰ্ী ৈলিছল েনিক?
েসইদেৰ অসমত গিণতৰ ডক্টেৰট িডগৰ্ী েলাৱা পৰ্থমজন বয্িক্ত
েকান? েতওঁৰ পূ েবর্ অসমৰ বািহৰত ভাৰতীয় পৰ্িতষ্ঠানত
েকােনাবাই িডগৰ্ী ৈলিছল েনিক বা ভাৰতৰ বািহৰত পূ েবর্
েকােনাবাই ৈলিছল েনিক? েকােনা অসমীয়াই িলখা গিণতৰ
পৰ্থমখন গেৱষণা-পতৰ্ েকানখন?
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“গিণত িবকাশ”ৰ পৰ্থম সংখয্াৰ সম্পাদকীয়
১৯৮৬ চনৰ ১৮ জুলাইত পৰ্িতষ্ঠা লাভ কৰা “অসম গিণত িশক্ষায়তন”-এ তাৰ িপছৰ বছৰৰ পৰা ছমহীয়া িদব্ভািষক
আেলাচনী “গিণত িবকাশ” পৰ্কাশ কিৰ আিহেছ। “গিণত িবকাশ”ৰ পৰ্থম সম্পাদক ড◦ অমলা েবজবৰুৱা। েতেখতৰ
পৰ্থম সম্পাদকীয়িট পুনৰ পৰ্কাশ কৰা হ’ল:

েযাৱা পাঁচ ছটা দশকত সমগৰ্ িবশব্েত গিণতৰ এক পৰ্কাৰ
িবেস্ফাৰণ ঘিটেছ। ফলত উচ্চিশক্ষাৰ সকেলা এেলকােত ইয়াৰ
চমকপৰ্দ পৰ্ভাব পিৰেছ– েতেহৈল িচিকৎসা িবজ্ঞােনই হওক,
অথর্নীিতেয়ই হওক, ৰসায়েনই হওক বা দশর্েনই হওক। এেন
অৱস্থাত গিণত চচ্চর্াৰ বাতাবৰণ এটা অসমেতা ৈতয়াৰ কিৰবৰ
হ’ল। উিঠ অহা ছাতৰ্-ছাতৰ্ীৰ গিণতৰ পৰ্িত আকষর্ণ বঢ়াই ইয়াৰ
অধয্য়ন আৰু গেৱষণা কৰাৰ স্পৃহা জগাই তুিলবৰ মানেসেৰই

অসম গিণত িশক্ষায়তন (Assam Academy
of Mathematics)-অৰ জন্ম। িশক্ষায়তনখনৰ িবষেয় এই

সংখয্ােত েবেলগ এঠাইত পিঢ়বৈল পাব। ছাতৰ্-ছাতৰ্ীৰ আৰু িশক্ষকিশক্ষিয়তৰ্ীৰ গিণতৰ পৰ্িত ধাউিত বঢ়াবৈল আৰু গিণতৰ অধয্য়েনই
েয সু ন্দৰৰ আৰাধনা হ’ব পােৰ ইয়াক উপলি কৰাবৈল আেলাচনী
এখন উপযু ক্ত মাধয্ম। এই উেদ্দশয্ আগত ৰািখ

গিণত িবকাশ

ছমহীয়া আেলাচনী িহচােপ পৰ্কাশ কিৰবৈল িশক্ষায়তেন িসদ্ধান্ত
লয়।
আেলাচনীখনৰ পৰ্থম সংখয্ােটা এই সময়ত পৰ্কাশ কিৰব পািৰ
আনিন্দত আৰু কৃতাথর্ েহাৱাৰ এটা িবেশষ কাৰণ আেছ। িযজন
ভাৰতীয়ই জীৱনৰ ময্াদ মাতৰ্ বিতৰ্শ বছৰেহ পােয়া আধু িনক যু গৰ
গিণতৰ সমাজত িনজেক অমৰ কিৰ ৈথ গ’ল েসইজন ৰামানু জনৰ
জন্ম শতবািষর্কী সমগৰ্ েদেশই এই বছৰ পালন কিৰবৈল ওলাইেছ।
অসম গিণত িশক্ষায়তেনও ২০ জুলাই ১৯৮৭ তািৰখেটা ’ৰামানু জন
িদবস’ িহচােপ পািলবৈল ওলাইেছ। অকালেত মৃ তুয্বৰণ কৰা
েসইজনা পৰ্িতভাশালী গিণতজ্ঞৰ স্মৃিতত গিণত িবকাশৰ এই পৰ্থম
সংখয্ােটা পৰম শৰ্দ্ধােৰ উচগর্া কিৰেছা আৰু আমাৰ এই েসৗভাগয্
েহাৱা বােব ধনয্ মািনেছা।

“গিণত িবকাশ”ৰ পৰ্থমিট সংখয্াৰ েবটুপাত
সংগৰ্হ: ড◦ চন্দৰ্েৰখা মহন্ত

অসম গিণত িশক্ষায়তেন আেলাচনী এখন বছৰত দু বাৰৈক
পৰ্কাশ কিৰবৈল িথৰাং কিৰ েযিতয়া সম্পাদনা সিমিত এখন
পািত িদেল েতিতয়া পৰ্থেমই আিম শংিকত ৈহ পিৰেলা, িকয়েনা
েকৱল গিণতৰ চচ্চর্া কৰা আেলাচনী এখন মেনাগৰ্াহী আৰু
উপকাৰী দু েয়াটাই নহ’েল পাঠেক গৰ্হণ নকিৰব। িপেছ উচ্চ-

“গিণত িবকাশ”ৰ পুৰিণ পৃ ষ্ঠাৰ পৰা
উচ্চতৰ মাধয্িমক েশৰ্ণীত পঢ়া ছাতৰ্-ছাতৰ্ীৰ পৰা েপাৱা েকইখনমান
িচিঠেয় আমাক অনু পৰ্ািণত কৰাৰ উপিৰও পেৰাক্ষভােৱ জনাই িদেল
েয আেলাচনীখনৰ পৰা িকবা এটা আশা অন্ততঃ িবদয্াথর্ী মহেল
কিৰেছ। গিতেক গিণত েপৰ্মী পাঠকৰ আশাৰ এধািনমােনা পূ ৰণ
হ’েল আৰু অনয্ পাঠকক গিণতৰ পৰ্িত অলপ আকিষর্ত কিৰব
পািৰেল আিম সফল ৈহেছা বুিল ধিৰম।
গিণত িবকাশৰ এই সংখয্া পৰ্স্তুত কেৰােত বহুতৰ অকুণ্ঠ আৰু
সিকৰ্য় সহায় সহেযািগতা পাইেছা। েকইবাগৰাকী পৰ্কাশেকও দান
বৰঙিন িদ সহায় কিৰেছ। আিম েতেখতসকলৰ ওচৰত কৃতজ্ঞ।

চাপৰ চাহ বাগানৰ েমেনজাৰ শৰ্ী মৃ ণাল কািন্ত বসু েয় শকত অংকৰ
সাহাযয্ এটা ’গিণত িবকাশ’ৰ বােব িদেছ। শৰ্ী বসু ৰ গিণতৰ পৰ্িত
অনু ৰাগৰ কথা জািন আিম আনন্দ পাইেছা আৰু সাহাযয্ৰ বােব
েতেখতক কৃতজ্ঞতা যাঁিচেছা। েপৰ্ষকৰ অংশীদাৰ মািলক শৰ্ী বদন
বৰুৱাৰ সহায় সহেযািগতাৰ কথা নক’েল েদােষ চুব। লগেত শৰ্ী
েদেবন দত্তেৰা শলাগ ৈলেছা। নানান আহুকালৰ মাজেতা েতওঁেলাক
দু জেন অেশষ কষ্ট কিৰ অিত কম সময়ৰ িভতৰত আেলাচনীখন
ছপা কিৰ উিলয়াই িদয়া বােব আন্তিৰক কৃতজ্ঞতা জনােলাঁ।
েশষত আশা কিৰেছা অনিভজ্ঞ দল এটাৰ পৰ্থম পৰ্েচষ্টাক পঢ়ুৈৱ
সমােজ মৰমৰ চকুেৰ চাব; আৰু আেলাচনীখনত থকা েদাষ তৰ্ুিট

“গিণত িবকাশ”ৰ পৰ্থমিট সংখয্াৰ সূ চী ইতয্ািদ
সংগৰ্হ: ড◦ িদলীপ শমর্া

আঙু িলয়াই িদ সু -পৰামশর্ আগবঢ়াই আমাক উৎসািহত কিৰব।

“গািণত িবকাশ”ৰ পৰ্থম সংখয্াত িবনয় কুমাৰ
তামুলীেদেৱ “গািণিতক সৃ িষ্ট” শীষর্ক এিট গুৰুতব্পূ ণর্
পৰ্বন্ধ িলিখিছল। অঁিৰ পইনকােৰৰ এেক শীষর্ক
এিট বক্তৃতাক িভিত্ত কিৰ েসইেটা িলখা ৈহিছল।
পৰ্বন্ধেটা আিছল মূ লতঃ িবিভন্ন েলখাৰ পৰা েলাৱা
দীঘলীয়া ইংৰাজী উিক্ত িকছু মানৰ এিট সংকলন।
েসই উিক্তসমূ হ সম্পূ ণর্ৈক অসমীয়াৈল অনু বাদ
কৰাৰ থল আেছ। এইবাৰৰ “গিণত িবকাশ”ত
অঁিৰ পইনকােৰৰ েসই বক্তৃতািটৰ অসমীয়া অনু বাদ
আগবেঢ়াৱা ৈহেছ।

“গিণত িবকাশ”ৰ িদব্তীয়িট সংখয্াৰ েবটুপাত
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