
িকেশাৰ িবেশষ

িকছুমান গািণিতক সমসয্া পৃথক পৃথক ধৰেণ সমাধান
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।

উপপাদয্েটা হ’ল— সমেকাণী িতৰ্ভুজৰ অিতভুজৰ বগর্ বাকী
দুটা বাহুৰ বগর্ৰ েযাগফলৰ সমান। অথর্াৎ, এটা সমেকাণী
িতৰ্ভুজৰ অিতভুজৰ ৈদঘর্য্ c, আৰু বাকী দুটা বাহুৰ ৈদঘর্য্
a আৰু b হ’েল a২ + b২ = c২ হ’ব। পাইথােগাৰাছৰ
(আনুমািনক খৰ্ীঃপূঃ ৫৭০ – খৰ্ীঃপূঃ ৪৯৫) পূেবর্ও ইয়াক
মানুেহ 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 কিম্পউটাৰ-
িবজ্ঞানৰ অধয্াপক এজেন। িযেটা পৰ্মাণ পাইথােগাৰাছৰ ধৰণৰ
জয্ািমতীয় িচতৰ্েৰ পৰ্মাণ, িকন্তু সামানয্ জিটল। অৱেশয্,
পাইথােগাৰাছৰ পৰ্মাণেটাৰ দেৰ এইেটা পৰ্মােণা সু্কলীয়া
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 বকৃ্ততাৰ েকইিটমান বাকয্ত ইয়াৰ এটা ধুনীয়া উত্তৰ পৰ্কাশ
ৈহ আেছ। চাইমেন ৈকিছল–

“অয়লাৰ, িয আিছল এজন মহান পদাথর্িবদ, েতওঁ আিছল অপযর্াপ্ত সৃিষ্ট-উৎপাদনশীল (prolific)। ওঠৰ শিতকােটাত
গিণত আৰু পদাথর্ িবজ্ঞানৰ িযমানেবাৰ গেৱষণা-পতৰ্ সৃিষ্ট ৈ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 সমূ্পণর্ 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 dif-
ferential geometry of curves”। গিণতৰ িদব্তীয়জন
এেকখন িবশব্িবদয্ালয়েৰ। েতওঁ আিছল হিৰদাস বাগ্ চী (Hari-
das Bagchi)। েতওঁ লাভ কিৰিছল ১৯১২ চনত আৰু িবষয়
আিছল “Curves of the third order, cubics, quar-
tics”।

এওঁেলাক দুেয়া হ’ল ভাৰতত ডক্টেৰট লাভ কৰা কৰ্েম তৃতীয়

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 পূেবর্ ভাৰতৰ বািহৰৰ পৰা
েকােনাবাই িডগৰ্ী ৈলিছল েনিক?

েসইদেৰ অসমত গিণতৰ ডক্টেৰট িডগৰ্ী েলাৱা পৰ্থমজন বয্িক্ত
েকান? েতওঁৰ পূেবর্ অসমৰ বািহৰত ভাৰতীয় পৰ্িতষ্ঠানত
েকােনাবাই িডগৰ্ী ৈলিছল েনিক বা ভাৰতৰ বািহৰত পূেবর্
েকােনাবাই ৈলিছল েনিক? েকােনা অসমীয়াই িলখা গিণতৰ
পৰ্থমখন গেৱষণা-পতৰ্ েকানখন?
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