
েটাকাবহী
সমবাহু িতৰ্ভুজ, বগর্, সুষম বহুভুজ —এইেবাৰ ৈহেছ িদব্মাতৰ্ীক

সুষম বস্তু। েসইদেৰ ঘণক হ’ল িতৰ্মাতৰ্ীক এিবধ সুষম বস্তু।
এইেবাৰৰ িচতৰ্ এেকাটা আঁিক িসহঁতক িকছুদূৰ আয়তব্ কিৰব পৰা
যায়। েতেনদেৰ চতুথর্ মাতৰ্াৰ বা তাতৈকেয়া ডাঙৰ মাতৰ্াৰ সুষম
বস্তুেবাৰক েকেনৈক বুজাব পৰা যাব? েসইেবাৰক িচিহ্নত কিৰব
পৰা যাব েকেনৈক? মাতৰ্া যিদ ১০ হয়? যিদ ১২৫ হয়? যিদ
আৰু বািঢ় যায়?

সমবাহু িতৰ্ভুজক {৩} েৰ বুজাব পািৰ। মােন তাত িতিনটা শীষর্
িবনু্দ আেছ আৰু সমান সমান দূৰতব্ত আেছ। গিতেক সহেজই
ক’ব পািৰ েয বগর্ক {৪} েৰ বুজাব পািৰ। েসইদেৰ সকেলা সুষম
বহুভুজক বুজাব পৰা যাব।

আিম েয তৰা বুিল এটা িচহ্ন আঁেকা, েসইেটাও সুষম আৰু
েসইেটাও িদব্মাতৰ্ীক বস্তু। িকন্তু েসইেটাত এেকবােৰ কােষ কােষ
থকা শীষর্ িবনু্দেবাৰ লগ লািগ নাথােক। তাত ৫ টা শীষর্ িবনু্দ
থােক আৰু পৰ্িতেটা শীষর্ িবনু্দেৱ তাৰ কাষেত থকা িবনু্দক এিৰ
িপছৰ িবনু্দৰ লগত যুক্ত ৈহ থােক। অথর্াৎ ২ দূৰতব্ত শীষর্ িবনু্দেবাৰ
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 িবনু্দত িতিনটাৈক বগর্ যুক্ত ৈহ থােক। মােন পৰ্িতেটা শীষর্
িবনু্দত িতিনটাৈক {৪} যুক্ত ৈহ থােক। েসেয়েহ ঘণকক {৪,৩}
েৰ বুজাব পািৰ। এেনৈক দুটা সংখয্া {ক,খ} েৰ িতৰ্মাতৰ্ীক সুষম
বস্তুেবাৰ বুজাব পািৰ। ইয়াৰ অথর্ হ’ল বস্তুেটাৰ পৰ্িতেটা শীষর্ িবনু্দত
খ সংখয্ক {ক} যুক্ত ৈহ থােক। েতেন্ত {৮,৫} েৰ এটা িতৰ্মাতৰ্ীক
সুষম বস্তু বুজাব, িকন্তু েসই বস্তুেটা েকেনকুৱা হ’ব? েসইেটাৰ
বােব েকৱল কল্পনা কিৰব লািগব।

এই ধৰেণেৰ চতুথর্ মাতৰ্াত এেকাটা সুষম বস্তুক এেনদেৰ
{ক,খ,গ} িতিনটা সংখয্ােৰ বুজাব পািৰ। ইয়াৰ অথর্ হ’ল বস্তুেটাৰ
পৰ্িতেটা বাহুত গ সংখয্ক {ক,খ} যুক্ত ৈ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,
েটচােৰক্টত পৰ্িতেটা বাহুত িতিনটাৈক {৪,৩} যুক্ত ৈহ আেছ। মােন
েটচােৰক্টৰ পৰ্িতেটা বাহুত িতিনটাৈক ঘণক যুক্ত ৈহ আেছ। েটচােৰক্ট

চতুথর্ মাতৰ্াৰ বস্তু েহাৱা বােব ইয়াক েকােনও সািজ েদখুৱাব
েনাৱােৰ, কাৰণ মানুেহ িতিন মাতৰ্াৈলেকেহ সমূ্পণর্ৈক আয়তব্
কিৰবৈল সক্ষম। িকন্তু কিম্পউটাৰ গৰ্ািফক্ ছৰ সহায়ত িতৰ্মাতৰ্ীক
অৱস্থােতা েটচােৰক্টৰ ধাৰণা এটা ইিতমেধয্ িদয়া ৈহেছ।

েসইদেৰ {ক,খ,গ,ঘ,ঙ,চ,ছ,জ} এেনদেৰ িবিবধ মাতৰ্াত িবিবধ
সুষম বস্তু বুজাব পৰা যাব। {ক,খ,গ,ঘ,ঙ,চ,ছ,জ} ত ৮ টা সংখয্া
আেছ। অথর্াৎ ই ৯ মাতৰ্াৰ এটা সুষম বস্তু।

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

৬ মাতৰ্াৰ। েসই বস্তুেটাৰ েসই পৰ্িতেটা “শীষর্”ত জ সংখয্ক
{ক,খ,গ,ঘ,ঙ,চ,ছ} যুক্ত ৈহ থািকব। এইসমূহৰ 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 সুষম বস্তুৰ লগত জিড়ত
বহু পৰ্শ্নৰ উত্তৰ উিলওৱা হ’ল! এিতয়াও উিলয়াবলগা আেছ বহু
উত্তৰ। েতেনকুৱা এটা পৰ্শ্ন হ’ল— এেকিবধ সুষম বস্তুক িপিঠয়া-
িপিঠ কিৰ শািৰ পািট ৰািখেল েকেনকুৱা কথা গম েপাৱা যাব?
বজাৰত আেপল-কমলা বা চােবানৰ বাকছ দ’মাই েথাৱা েদখা
েপাৱা যায়। ঘণক আকৃিতৰ বাকছৰ এেকাটা শাৰী েদখা যায়।
েতেনদেৰ আন মাতৰ্াৰ সুষম বস্তুৰ শাৰীও সম্ভৱ হ’ব পােৰ। িকন্তু
িকছুমান বস্তু শাৰী শাৰীৈক েলাৱা সম্ভৱ হয় েন নহয় েসইেটাও
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
শীষর্িবনু্দত ৩ টাৈক বগর্ যুক্ত ৈহ থােক। েসইদেৰ {৪,৪} ত পৰ্িতেটা
শীষর্িবনু্দত ৪ টাৈক বগর্ যুক্ত ৈহ থািকব। ইয়াৰ ৰূপেটা কল্পনা কিৰব
পৰা যাব। পৰ্িতেটা শীষর্িবনু্দত চািৰটাৈক বগর্ যুক্ত ৈহ থািকেল
বস্তুেটা হ’ব েকউিপেন অসংখয্ বগর্ৰ এখন সৰু-েনওতা ঘৰৰ দেৰ।
বস্তুেটাৰ েকউিপেন অসীমৈল ৈগ থািকেলও বগর্ েশষ নহ’ব।


