
সাক্ষাৎকাৰ: গিণত আৰু িকতাপৰ জগতত

ড◦ ভেবন চন্দৰ্ কিলতা
এেমিৰতাছ পৰ্েফছৰ, গুৱাহাটী িবশব্িবদয্ালয়
এডযাংক্ট পৰ্েফছৰ, কটন িবশব্িবদয্ালয়

১) গিণতৰ পৰ্িত আপুিন েকেনদেৰ, িকয় আকিষর্ত হ’ল?

I পৰ্শ্নৰ সদুত্তৰ িদবৈল িনজৰ জীৱনৰ িনষু্ঠৰ 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 মানুহৰ সকেলা স্তৰেত যুিক্তবােদ মানুহক
সিঠক িদশত পিৰচািলত কেৰ। অৱেশয্ আেপিক্ষকভােব স্থান-কাল
েভেদ েবেলগ হ’ব পােৰ। েসেয়েহ গািণিতক ধাৰণােটা (িবষয়েটা
নজনাৈকও) সকেলা মানুহৰ বাস্তৱ সহচৰ েহাৱা উিচত আৰু
বহুতৰ েক্ষতৰ্ত েহাৱােটাও েদখা যায়। সমাজ বয্ৱস্থাত যুিক্তবােদেৰ
কৰা কেথাপকথন বা েমল-িমিটঙত েহাৱা তকর্-িবতকর্ৰ পৰাও
গিণত িবষয়েটাৰ পৰ্ভাৱ অিশিক্ষত মানুেহও বুিজব পােৰ। যিদ

ছাতৰ্-ছাতৰ্ীৈল েচাৱা যায়, সু্কলৰ ছাতৰ্ বা ছাতৰ্ী এগৰাকীেয় গিণতত
ভাল নমব্ৰ পােল, েসইেটা সমাজত িবেশষৈক সৰু ঠাই বা গাঁৱত
মানুহৰ মুখত জনাজাত ৈহ পেৰ। তাৰ ফলত েসইচাম ছাতৰ্-
ছাতৰ্ী 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 দৃিষ্টেৰ চায়। তােৰই িভিত্তত ৫০
বছৰ আগেত ছাতৰ্ীসকল গিণতত দুবব্র্ল বুিল ধিৰ েসই সময়ত
েমিটৰ্ক পৰীক্ষাত “Domestic Science” বুিল এখন েবেলগ পৰ্শ্ন-
কাকেতই আিছল। বত্তর্মান অৱেশয্ ছাতৰ্ীসকেল সমােন েফৰ মািৰব
পৰা ৈহেছ।

গাঁৱলীয়া বা সৰু অঞ্চলত গিণতৰ িশক্ষক (BSc)ক সমােন
ভেয়া কিৰিছল আৰু সন্মােনা কিৰিছল। হাইসু্কলত থকা অৱস্থাত
অপৰ্ােদিশক (venture) সু্কল েহাৱাৰ বােব দুভর্াগয্/েসৗভাগয্কৰ্েম
BSc িশক্ষক েপাৱাৰ েমাৰ েসৗভাগয্ নহ’ল। েসইেটােৱ মনত এটা
ধাৰণাৰ সৃিষ্ট (ে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 দূৈৰৰ ে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 দুবছৰ ৈ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 সু্কলৰ িশক্ষক (িপছৈল েহডমাষ্টৰ) পৰ্য়াত অিনল দাসক
বাকী িতিনমাহ েমাক চলাবৈল (বৃিত্তৰ টকােৰ পিৰেশাধ কৰাৰ
পৰ্িতশৰ্ুিতেৰ) অনুেৰাধ কিৰেলাঁ। েসই মেমর্ PU (Arts) পাছ
কিৰেলাঁ।

িকয় গিণত পঢ়াৰ বােব আগবািঢ়েলাঁ তাৰ েমাখনী মািৰবৈল,
শুদ্ধ যুিক্ত দািঙ ধিৰবৈল, িনজৰ িবষেয় িকছু কথা ক’ব লগা েহাৱাৰ
বােব পাঠেক িনশ্চয় যথাথর্তা িবচািৰ পাব। িনজৰ িবষয়ৰ পৰ্িত
থকা আগৰ্হ, হাইসু্কল 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 সুিবধা 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 Hawk-
ing.

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 দৃিষ্টত সংঘষর্ময়
জীৱন সংগৰ্ামৰ কািহনীেয় উপযুক্ত হ’ব। তাৰ িভতৰত তলত
উেল্লখ কৰা িকতাপেকইখন উপযুক্ত িবেবচনা কিৰেলাঁ।

ক) জীৱনত ১৪ বাৰ উত্থান-পতন েহাৱা জীৱন কািহনী বিণর্ত
েনেপািলয়ন েবানাপােতর্ (৩ টা খণ্ড)। সেতয্ন বৰকটকীেদেৱ িলখা।

খ) অসাধাৰণ বয্িক্ত— ৰামানুজনৰ জীৱনী, েলখক ৰবাটর্
কািনেগল। (The Man Who Knew Infinity: A Life of
the Genius Ramanujan by Robert Kanigel.)

গ) িবষু্ণৰাভাৰ জীৱনী আৰু সময় : িবষু্ণৰাভা 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 মানুেহ
সংসাৰত িথয় েহাৱাৰ অনুেপৰ্ৰণা পাব বুিলেয় (িযেবাৰ িপছৰ
িপেনেহ পঢ়াৰ েসৗভাগয্ হ’ল) উেল্লখ কৰাৰ বােব আগৰ্হী হ’েলাঁ।

৪) আিজৰ যুগত জ্ঞানাজর্নৰ অনয্তম আিহলাসমূহৰ 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, েসইসমূহৰ েকানেবাৰ শাখা আপুিন পৰ্ােয় পেঢ়?

I বত্তর্মান যুগত ইণ্টাৰেনটক বাদ িদ ... িবেশষৈক
িবিভন্ন গেৱষণা, বয্ৱসায়, ৰাজৈনিতক পটভূিমৰ িবৱৰণ, িচিকৎসা
িবজ্ঞানৰ বণর্না আিদৰ েক্ষতৰ্ত ই অপিৰহাযর্ ৈহ পিৰেছ। িকন্তু
েযাগাত্মক িদশৰ লগত িবেয়াগাত্মক িদেশা জিড়ত ৈহ আেছ। ছাতৰ্-
ছাতৰ্ীৰ মানিসক িবকাশৰ িয ধৰণৰ সৃজনশীল (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
সৃিষ্টশীল িবকাশত বাধা িদয়া েযন অনুভৱ 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 re-
search 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, ৰামানুজন, গছ, িৰমান আিদ িবজ্ঞানীেয় িক
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সাক্ষাৎকাৰ: গিণত আৰু িকতাপৰ জগতত

ইণ্টাৰেনট বয্ৱহাৰ কিৰিছল? তথািপ এইেকইটা উেল্লখ কিৰেলাঁ–

ibps.in, livescience.com, discovery.com, na-
ture.com

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 Mathemat-
ics – Einstein.

খ) One who knows geometry (a branch of Math-
ematics), 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’দ-
বৰষুণ েপাৱাৰ েক্ষতৰ্ত চাহ-বািগছাৰ সােজান পদ্ধিতেতা গািণিতক
পৰ্েয়াগ আেছ। সকেলা ধৰণৰ বয্ৱসায়ৰ উন্নিতৰ মূল চািবকািঠ
(িহচাপ-িনকাছ)– গিণত। গিণতৰ বকৃ্ততাৰ বােদও েমল-িমিটঙত
িদয়া ভাষণ কৰ্ম আৰু যুিক্তবাদৰ (গািণিতক) ওপৰত পৰ্িতিষ্ঠত
হ’েলেহ আকষর্ণীয় হয়।

গিণত িবষয়েটা পিঢ়েলই গিণতৰ ছাতৰ্-ছাতৰ্ী েবালা নাযায়।
কাম-কাজ, কথা-বতৰা (যুিক্তৰ), েপাছাক-পিৰচ্ছদ িহচাপ বিহভূর্ত
ে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 যুিক্ত নাথােক) থল আেছ
জােনা? অৱেশয্ িবদগ্ধ পিণ্ডতসকেলও সময়ৰ অভাৱত েতেনৈক
থকা েদখা যায়। মুঠৰ ওপৰত গিণতৰ িয ছাতৰ্-ছাতৰ্ীেয় সকেলা
েক্ষতৰ্েত যুিক্তবাদৰ ওপৰত িভিত্ত কিৰ জীৱন পিৰকৰ্মা চলাই
িনেয়, তেকই গিণতৰ ছাতৰ্ বা ছাতৰ্ী বুিল ক’ব পািৰ। জীৱনত
বহুেতা অিশিক্ষত েলাক লগ পাইেছাঁ যাৰ কথাৰ যুিক্ত অকাটয্।

ছাতৰ্-ছাতৰ্ীৰ বােব উেল্লখ কৰা কথািখিন িশক্ষকৰ েক্ষতৰ্েতা
পৰ্েযাজয্— িকয়েনা েতেৱাঁ এিদন গিণতেৰই ছাতৰ্ আিছল। গিণতৰ
িশক্ষকৈল যিদ দৃিষ্ট িনেক্ষপ কেৰাঁ, েতেন্ত এটা কথা েদখা যায়
েয গিণতৰ িশক্ষক অলপ খঙাল (যুিক্তবাদৰ 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 বকৃ্ততা ে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 িকছুমান ি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 অনানুষ্ঠািনক
ভােৱ সাধাৰণ গিণত (েযেন েজাখ-মাখ, িহচাপ-িনকাচ) িশক্ষা িদব
পািৰেল েতওঁেলাকৰ সংসাৰ চেলাৱাত সুিবধা হ’ব পােৰ। েদিখ,
লগত থািক কাঠ-িমস্তৰ্ী, ৰাজিমস্তৰ্ী, িশিপনী আিদ পাৈকত েহাৱা
েদখা যায়। গিণতৰ িকছু িশক্ষা থািকেল েতওঁেলাক সুিনপুণ কমর্ী
(skill labour) েহাৱাৰ িনশ্চয় সুিবধা 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, মূলতঃ
েতেন গেৱষণাই িবষয়ত িকছু অিৰহণা িদয়াৰ বািহেৰ লাভ িনেচই
কম। অৱেশয্ িকছুমান িবষয়ৰ আৰু িকছুমান 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 সৃিষ্ট েহাৱা বুিল পৃিথৱীত 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 িকছুমান িনেভর্জাল গেৱষণাৰ বােব আিজ
পৃিথৱী িবজ্ঞানৰ চৰম িশখৰত উপনীত ৈহেছ, তাক সব্ীকাৰ কিৰবই
লািগব। গীতাত থকা “পৰ্বৃ্িত্ত আৰু িনবৃিত্ত” দব্ন্দৰ আধাৰত উপল
পৰ্কৃত গেৱষণা উদ্ভািষত কিৰবৈল পাঠকৈল এিৰ থ’েলাঁ। েশষত
ক’বৈল মন ৈগেছ, েমাৰ দৃিষ্টত মানৱ সভয্তাৰ স্থািয়তব্ৰ েক্ষতৰ্ত
গেৱষণা েনােহাৱা েযন লােগ, েসেয়েহ ৰাধাকৃষ্ণেন িলিখেছ– “The
Future of Civilisation”।
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