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অঁিৰ পইনকােৰ (Henri Poincaré, ১৮৫৪ - ১৯১২)
ঊনিবংশ শিতকাৰ িদব্তীয়াধর্ৰ এগৰাকী পৰ্খয্াত ফৰাছী গিণতজ্ঞ,
তািত্তব্ক পদাথর্িবজ্ঞানী, অিভযন্তা আৰু িবজ্ঞানৰ দাশর্িনক।
েতওঁৰ সময়ত গিণতত িযমানেবাৰ শাখা আিছল, েতওঁ
আটাইেবাৰ শাখােত অসাধাৰণ দক্ষতা েদখুৱাইিছল। িবশুদ্ধ আৰু
পৰ্ােয়ািগক গিণত, গািণিতক পদাথর্িবজ্ঞান, গৰ্হ-নক্ষতৰ্ িবষয়ৰ
বলিবজ্ঞান আিদ িবিভন্ন শাখাত েতওঁ উেল্লখনীয় আৰু েমৗিলক
অৱদান আগবঢ়াইিছল। িবশৃংখলা তত্তব্, সংিস্থিতিবজ্ঞানৰ দেৰ
গিণতৰ আধুিনক শাখাসমূহৰ পৰ্াৰিম্ভক িবকাশেতা েতওঁ পৰ্ভূত
বৰঙিণ আগবঢ়াইিছল, যাৰ বােব েতওঁক এই শাখাসমূহৰ
পৰ্িতষ্ঠাপকসকলৰ এগৰাকী বুিল গণয্ কৰা হয়। ১৯০৫
চনত আইনষ্টাইেন িবেশষ আেপিক্ষকতাবাদ তত্তব্ আগবেঢ়াৱাৰ
পূেবর্ই 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 অনুমান” (Poincaré conjecture) আগবঢ়াইিছল।
েযাৱা ২০০২-০৩ চনতেহ ৰািছয়ান গিণতজ্ঞ িগৰ্গিৰ েপেৰলেমেন
ইয়াৰ সমাধান িদেয়।

গেৱষণাৰ সমান্তৰালভােৱ গিণত আৰু িবজ্ঞানৰ জনিপৰ্য়কৰণৰ
েক্ষতৰ্েতা েতওঁ যেথষ্ট আগৰ্হী আিছল। েসই উেদ্দেশয্ই েতওঁ

গিণত আৰু িবজ্ঞান, আৰু ইয়াৰ দাশর্িনক িদশেটাক সামিৰ
ভােলমান বকৃ্ততা িদিছল আৰু িনবন্ধ ৰচনা কিৰিছল। িপছৈল
এই িবখয্াত বকৃ্ততা আৰু িনবন্ধসমূহ একিতৰ্ত কিৰ La Sci-
ence et l’hypothèse (১৯০৩; Science and Hypothe-
sis), La Valeur de la science (১৯০৫; The Value of
Science), আৰু Science et méthode (১৯০৮; Science
and Method) নামৰ গৰ্ন্থেকইখন পৰ্কাশ পাইিছল। সকেলা
িমলাই েতওঁ জীৱনকালত পৰ্ায় ৫ শতািধক গেৱষণা-পতৰ্ আৰু
৩০ খনতৈক েবিছ িকতাপ ৰচনা কিৰিছল।

“Mathematical Creation” নামৰ এই িবখয্াত িনবন্ধেটা
১৯০৮ চনত েতওঁ েপিৰছৰ মেনাৈবজ্ঞািনক সমাজত (Société
de Psychologie) িদয়া বকৃ্ততাত েপানপৰ্থমবাৰৰ বােব পাঠ
কিৰিছল। িপছৈল “The Monist” নামৰ এখন দশর্ন িবষয়ৰ
গেৱষণা আেলাচনীত (১৯১০ চনৰ জুলাই সংখয্া) িনবন্ধেটা পৰ্কাশ
পাইিছল। পইনকােৰৰ মূল েলখােটা ফৰাছী ভাষাৰ পৰা ইংৰাজীৈল
অনুবাদ কিৰিছল জজর্ বৰ্ুচ হালেষ্ট’েড। ইয়াত পইনকােৰ-এ
গািণিতক সৃিষ্ট-পৰ্িকৰ্য়াক গভীৰভােৱ িবেশ্লষণ কিৰবৈল পৰ্য়াস
কিৰিছল। িনবন্ধেটাত আেলািচত িদশসমূহৰ গুৰুতব্ এইবােবই
অপিৰসীম েয েতওঁ েকৱল আনৰ অিভজ্ঞতাক িভিত্ত িহচাপ
েলাৱাতৈক, এগৰাকী গিণতজ্ঞ েহাৱা বােব িনজেৰই গািণিতক
সৃিষ্ট-পৰ্িকৰ্য়াক সূক্ষ্মভােৱ পৰীক্ষা কিৰ েচাৱাৰ সুেযাগ পাইিছল।
েসইবােব ইয়াত েতওঁ িনেজ িকদেৰ ২৮ বছৰ বয়সত েকইটামান
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উেল্লখনীয় ফলন আিৱষ্কাৰ কিৰবৈল সক্ষম ৈহিছল, েসই
অিভজ্ঞতাৰ সহায় ৈলিছল।

গািণিতক সৃিষ্ট-পৰ্িকৰ্য়াক িবেশ্লষণ কিৰ পইনকােৰ-এ মূলতঃ
এই িসদ্ধান্তত উপনীত ৈহিছল েয গািণিতক আিৱষ্কাৰৰ েক্ষতৰ্ত
মানুহৰ সেচতন আৰু অেচতন মন — উভয়েৰ গুৰুতব্পূণর্ ভূিমকা
আেছ। িযেকােনা কিঠন সমসয্া সমাধানৰ েক্ষতৰ্ত িযেটা মূল িদক-
িনণর্ায়ক মুহূতর্, আেলাকপৰ্ািপ্ত বা অনুেপৰ্ৰণা, েসইেটা পৰ্ায়ভাগ
সময়েত সমসয্ােটাক সিকৰ্য়ভােৱ সমাধানৰ পৰ্েচষ্টা কিৰ থকাৰ
সময়ত অহাৰ সলিন সমসয্ােটা সম্পেকর্ এেকবােৰ িচন্তা নকৰাৰ
সময়তেহ আেহ। গিতেক পইনকােৰৰ মেত এয়া সম্ভৱ ৈহেছ
অেচতন মনেটােৱ িবৰিতৰ সময়েতা সব্য়ংিকৰ্য়ভােৱ কিৰ থকা
কামৰ বােব। তদুপিৰ গািণিতক সব্জ্ঞােবাধ, গািণিতক েসৗন্দযর্য্েবাধ
ইতয্ািদৰ পৰ্েয়াজনীয়তাৰ কথাও েতওঁ উেল্লখ কিৰেছ। এই
িনবন্ধিটৰ অনুবাদ আগবেঢ়াৱা হ’ল:

এঘাৰ বছৰ বয়সত অঁিৰ পইনকােৰ

গািণিতক সৃিষ্টৰ সূচনা এেন এটা সমসয্া িযেটােৱ
মেনািবজ্ঞানীসকলক পৰ্বল আকষর্ণ কৰা উিচত। ই এেন এটা
কমর্ য’ত মানুহৰ মনেটােৱ েযন বািহৰৰ পৃিথৱীখনৰ পৰা
নূয্নতমিখিনেহ আহৰণ কেৰ; ই েকৱল িনজৰ িভতৰেত আৰু
িনজৰ ওপৰেত িকৰ্য়া কেৰ, বা কৰা েযন লােগ। েসইবােব
জয্ািমিতক িচন্তা-চচর্াৰ পৰ্িকৰ্য়ােটা অধয্য়ন কিৰেল আিম মানুহৰ
মনেটাৰ বােব সবােতাৈক গুৰুতব্পূণর্েনা িক, েসয়া জনাৰ আশা
কিৰব পােৰাঁ।

এই কথােটা বহু আগেৰ পৰা মািন েলাৱা ৈহেছ। িকছুিদন
পূেবর্ লাইচান্ট আৰু েফ’ৰ সম্পািদত L’enseignement
mathématique নামৰ গেৱষণা-পিতৰ্কাখেন বহুেকইজন
গিণতজ্ঞৰ মানিসক অভয্াস আৰু কমর্-পৰ্িকৰ্য়া সম্পেকর্ এটা
অনুসন্ধান আৰম্ভ কিৰিছল। অনুসন্ধানেটাৰ ফলাফল পৰ্কাশ
েহাৱাৈল মােন মই এই পৰ্ৱন্ধেটাৰ মূল ৰূপেৰখােটা সমূ্পণর্
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 িকছুমান মানুেহ গিণত বুিজ
নাপায়? যিদ গিণতত েকৱল যুিক্তৰ িনয়মেবাৰেহ লােগ িযেবাৰ
সকেলা সব্াভািৱক মনৰ মানুেহ সব্ীকাৰ কিৰ লয়, যিদ ইয়াৰ
পৰ্মাণেবাৰ সকেলা মানুহৰ বােব পৰ্েযাজয্ সাধাৰণ নীিত-িনয়মৰ
িভিত্তত পৰ্িতিষ্ঠত, আৰু পগলা নহ’েল েকােনও যিদ এইেবাৰৰ
সতয্তা অসব্ীকাৰ কিৰব েনাৱােৰ; েতেন্ত ইমানেবাৰ মানুহ
এইেক্ষতৰ্ত অেবাধ িকয়?

সকেলা মানুেহই ে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 যুিক্ত বুিজ
পাব েনাৱােৰ, কথােটা আিম ভািব চােল অিত িবস্ময়কৰ। আৰু
বয্াখয্া কিৰেলও এই যুিক্ত েকােনামেতেহ অনুধাৱন কিৰব পৰা
মানুেহই সৰহ: িযেটা অনসব্ীকাযর্য্। মাধয্িমক সু্কলৰ িশক্ষকসকলৰ
অিভজ্ঞতােবােৰা িনশ্চয় ইয়াৰ িবৰুেদ্ধ নাযাব।

তদুপিৰ, গিণতত েকেনৈক ভুল েহাৱােটা সম্ভৱ? সুস্থ মনৰ
মানুহ এজেন যুিক্তগত ভৰ্ািন্তক ৈল অনুেশাচনা কৰা অনুিচত।
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িকন্তু এেনকুৱা উৎকৃষ্ট মনৰ মানুেহা আেছ িযসকেল জীৱনৰ
গতানুগিতক কাম-কাজেবাৰত পৰ্েয়াজনীয় সৰু-সৰু যুিক্তৰ পথত
নচেল; েতওঁেলােক দীঘর্ গািণিতক বয্াখয্া-পৰ্মাণসমূহ ভুল নকৰাৈক
কিৰ েযাৱাত বা পুনৰাবৃিত্ত কৰাত অসমথর্। অথচ এই দীঘলীয়া
পৰ্মাণসমূেহা পৰ্কৃতেত িকছুমান সৰু সৰু যুিক্তেৰই সমিষ্ট, িযেবাৰ
েতওঁেলােক অিত সহেজ কিৰব পােৰ। আিম এিতয়া এইেটাও
ক’ব লািগব েনিক েয গিণতজ্ঞসকল িনেজও অপৰ্মাদী (সদায় শুদ্ধ)
নহয়?

েমাৰ েবােধেৰ ইয়াৰ উত্তৰেটা সুস্পষ্ট। িবেশ্লষণাত্মক যুিক্তৰ
এটা দীঘলীয়া েশৰ্ণী (syllogisms) কল্পনা কৰক। ইয়ােৰ
পৰ্থমেটাৰ িসদ্ধান্তই পৰৱতর্ী যুিক্তেটাৰ িভিত্ত িহচােপ কাম কেৰ।
এই যুিক্তেশৰ্ণীেটাৰ পৰ্িতেটা যুিক্তেয়ই আিম বুিজবৈল সক্ষম হ’ম,
আৰু এেনকুৱা নহয় েয িভিত্তেটাৰ পৰা িসদ্ধান্তৈল েযাৱাৰ পথত
আিম িনজৰ চকুত ধূিল িদ ভুল কৰাৰ আশংকা আেছ। িকন্তু
েযিতয়া আিম এটা যুিক্তৰ িসদ্ধান্ত িহচােপ পৰ্থেম এটা িববৃিত
(proposition) পাওঁ, আৰু িপছত ইয়াক আন এটা যুিক্তৰ িভিত্ত
িহচােপ পুনৰ মুখামুিখ হওঁ, তাৰ িঠক মাজৰ মুহূতর্েটাত েকিতয়াবা
িকছু সময় অিতবািহত হ’ব, েগােটই শৃংখলেটাৰ িকছুমান সংেযাগ
উনু্মক্ত হ’ব। গিতেক এেনকুৱা হ’ব পােৰ েয আিম েসইেটা পাহিৰ
েপলাইেছাঁ, বা তােতাৈক েবয়া পিৰিস্থিতত আিম তাৰ অথর্ও পাহিৰ
যাব পােৰাঁ। ফলত আিম ভুলেত সামানয্ পৃথক িববৃিত এটাও
বয্ৱহাৰ কিৰব পােৰাঁ, বা েকিতয়াবা বয্ৱহাৰ কৰা িববৃিতেটা এেক
ৰািখও আিম তাৰ ওপৰত িকছু পৃথক অথর্ আেৰাপ কিৰব পােৰাঁ।
আৰু এেনদেৰই িপছৈল আিম ভুল েহাৱা েদিখবৈল পাওঁ।

গিণতজ্ঞসকেল পৰ্ােয়ই এটা িনয়ম বয্ৱহাৰ কেৰ। সাধাৰণেত
েতওঁ আৰম্ভিণেতই এই িনয়মেটা বয্াখয্া কেৰ। েযিতয়াৈল এই
পৰ্মাণেটা েতওঁৰ মনত সজীৱ ৈহ থােক, েতওঁ সমূ্পণর্ সিঠকভােৱ
ইয়াৰ অথর্ আৰু আচৰণ বুিজ পায়; আৰু েতওঁ এইেটা সলিন
কৰােৰা আশংকা নাথােক। িকন্তু পৰৱতর্ী সময়ত েতওঁ িনজৰ
সৃ্মিতেক িবশব্াসত লয় আৰু েকৱল যািন্তৰ্কভােৱেহ ইয়াক বয্ৱহাৰ
কেৰ; আৰু যিদ িকবা কাৰণত েতওঁক সৃ্মিতেয় সহেযাগ নকেৰ,
েতওঁ েসইেটা সমূ্পণর্ ভুলৈক পৰ্েয়াগ কিৰব পােৰ। গিতেক এটা
সৰল উদাহৰণ ৈল ক’বৈল গ’েল, আিম েকিতয়াবা গণনাত ভুল
কেৰাঁ কাৰণ আিম পূৰণৰ েনওতাখনেক পাহিৰ েপলাইেছাঁ।

এইধৰেণেৰ হ’ব লািগেল গিণতত িবেশষ দক্ষতাৰ কাৰণ
হ’ব খুব তীক্ষ্ণ সৃ্মিতশিক্ত বা িবস্ময়কৰ মেনােযাগ। কথােটা তাচ
েখলুৈৱসকলৰ িনিচনা হ’ব িযেয় েকানখন তাচপাত েখিলেছ মনত
ৰােখ, বা এেখাপ আগুৱাই ক’ব গ’েল, এইেটা দবা েখলুৈৱসকলৰ
িনিচনা কথা িযেয় বৃহৎসংখয্ক সংেযাজন মনেত আঁিক ল’ব

পােৰ আৰু েসয়া মনত ৰািখও থ’ব পােৰ। পৰ্িতজন ভাল
গিণতজ্ঞই এজন ভাল দবা েখলুৈৱ হ’ব লািগব, আৰু ওেলাটাৈক,
েতওঁ এজন ভাল গণনাকাৰীও েহাৱা উিচত। েকিতয়াবা অৱেশয্
িঠক েতেনকুৱাই হয়; গাউছ এেক সময়েত এজন অসাধাৰণ
জয্ািমিতিবদ আৰু এক অকালপক্ক, িনখুঁত গণনাকাৰীও আিছল।

িকন্তু িকছুমান ে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
বয্িতকৰ্মৰ সংখয্ােহ েবিছ। গাউছ অনয্হােত এক বয্িতকৰ্েমই
আিছল। েমাৰ িনজৰ েক্ষতৰ্ত মই সব্ীকাৰ কিৰব লািগব েয
ভুল নকৰাৈক মই আনিক েযাগ অংক এটা কিৰবৈলও সমূ্পণর্
অসমথর্। এেকধৰেণ দবা েখলুৈৱৰ ৰূপেতা মই এজন িনম্ন পাৰদশর্ী
েখলুৈৱেহ ে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
উপায় সমীক্ষা কিৰ চাম আৰু িকবা কাৰণত এই আটাইেবাৰেক
বাদ িদম; আৰু েশষত পৰ্থেম পৰীক্ষা কিৰ েচাৱা গুিটেটােক
আগবঢ়াই িদম। িকন্তু েসইেটা কিৰবৈল যাওঁেত আৰম্ভিণেত েদখা
িবপদেটাৰ কথাই পাহিৰ থািকম।

এক কথাত ক’ব গ’েল েমাৰ সৃ্মিতশিক্ত দুবর্ল নহয়। িকন্তু এজন
ভাল দবা েখলুৈৱ হ’ব পৰাৈক েসয়া যেথষ্টও নহ’ব। েতেনহ’েল
এটা জিটল গািণিতক যুিক্তৰ সনু্মখত মই বয্থর্ নহওঁ িকয়, য’ত িকন্তু
অিধকাংশ দবা-েখলুৈৱেয় হাৰ মািন ল’ব? স্পষ্টভােৱ কাৰণ এয়াই
েয ই যুিক্তৰ সব্াভািৱক গিতেৰ পিৰচািলত ৈহেছ। গািণিতক বয্াখয্া-
পৰ্মাণ এটা েকৱল েকইটামান যুিক্তেশৰ্ণীৰ সহাৱস্থান নহয়, ই এক
িনিদর্ষ্ট কৰ্মত থকা যুিক্তেশৰ্ণী, আৰু য’ত এই উপাদানেবাৰতৈকও
ইহঁতেবাৰ িযেটা কৰ্মত আেছ েসই কৰ্মেটােহ েবিছ গুৰুতব্পূণর্।
যিদ এই কৰ্মেটা সম্পেকর্ েমাৰ অনুভৱ বা সব্জ্ঞােবাধ আেছ, যােত
খেন্তক দৃিষ্টপাত কিৰেল েগােটই পৰ্মাণেটাক সামিগৰ্কভােৱ মই
হৃদয়ংগম কিৰব পােৰাঁ, েতেনহ’েল মই ভয় েখাৱাৰ েকােনা কাৰণ
নাই। মই েকােনা এটা উপাদান পাহিৰ েযাৱােৰা ভয় নাই, কাৰণ
েমাৰ ফালৰ পৰা সৃ্মিতৰ েকােনা সহায় েনােহাৱাৈকেয় পৰ্িতেটা
উপাদােন এই কৰ্মেটাত তাৰ উপযুক্ত িনিদর্ষ্ট ঠাইখন িবচািৰ ল’ব।

গিতেক েমাৰ এেন লােগ েযন িশিক েলাৱা যুিক্ত এটা
পুনৰাবৃিত্ত কিৰ থািকেল মই তাক িনেজও উদ্ভাৱন কিৰব ল’ব
পািৰেলাঁেহঁেতন। এইেটা পৰ্ােয়ই এটা ভৰ্মেহ মাতৰ্। িকন্তু যিদ
মই িনেজ সৃিষ্ট কিৰবপৰাৈক পৰ্িতভাশালী নহেয়া, পুনৰাবৃিত্ত কিৰ
থািকেল মই অন্ততঃ তাক পুনৰুদ্ভাৱন কিৰব পােৰাঁ।
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অনুবাদ

আিম জােনাঁ েয গািণিতক কৰ্ম সম্পেকর্ এই অনুভৱ, এই
সব্জ্ঞা; িযেয় আমাক এক অপৰ্কাশয্ সব্গর্ীয় সমনব্য় আৰু সম্পকর্ৰ
আভাস িদেয়, েসয়া সকেলােৰ থািকব েনাৱােৰ। িকছুমানৰ এই
সংজ্ঞা িদবৈল অিত কিঠন ধুনীয়া অনুভৱেটা নাথােক, আৰু
সাধাৰণ মানুহতৈক েবিছ সৃ্মিতশিক্ত বা মেনােযােগা নাথােক; আৰু
েতিতয়া েতওঁেলােক উচ্চতৰ গিণত বুিজবৈল সমূ্পণর্ৰূেপ অক্ষম
হয়। েতেনকুৱা েলােকই সৰহ। আন িকছুমানৰ িকছুপিৰমােণেহ
এই অনুভৱেটা থােক, িকন্তু েতওঁেলাকৰ অসাধাৰণ সৃ্মিতশিক্ত
আৰু মেনােযাগ িদব পৰা দক্ষতা থােক। েতওঁেলােক এটাৰ
িপছত এটাৈক পৰ্িতেটা কথা পুংখানুপুংখভােৱ িশিক মনত ৰািখব
পােৰ, েতওঁেলােক গিণত বুিজব পােৰ আৰু েকিতয়াবা তাৰ
বয্ৱহািৰক পৰ্েয়ােগা কিৰব পােৰ; িকন্তু েতওঁেলােক সৃিষ্ট কিৰব
েনাৱােৰ। এেকবােৰ েশষত এেনকুৱা িকছুমােনা আেছ, যাৰ
এই পূেবর্ােল্লিখত িবেশষ সব্জ্ঞােটা কম বা েবিছ পিৰমােণ আেছ;
েতওঁেলাকৰ সৃ্মিতশিক্ত অসাধাৰণ নহ’েলও েকৱল গিণত বুজাই
নহয়, েতওঁেলাক সৰ্ষ্টাও হ’ব পােৰ আৰু েতওঁেলাকৰ মাজত িবকাশ
েহাৱা এই সব্জ্ঞাৰ পিৰমাণ অনুসিৰ কম বা েবিছ সফলতােৰ সৃিষ্টৰ
পৰ্য়াস কিৰব পােৰ।

আচলেত গািণিতক সৃিষ্ট-পৰ্িকৰ্য়ােনা িক? আগেত জনা
গািণিতক তথয্েবাৰৰ িভিত্তত নতুনৈক সংেযাজন কিৰেলই
গািণিতক সৃিষ্ট নহয়। িযেকােনা মানুেহই েসইেটা কিৰব পােৰ।
েতেনৈক কিৰবপৰা সংেযাজন অসীমসংখয্ক হ’ব আৰু েসইেবাৰৰ
েবিছভােগই কােৰা আগৰ্হৰ িবষয় নহ’ব। সৃিষ্ট কৰা মােন সিঠক
অথর্ত অদৰকাৰী সংেযাজন কৰােটা নহয়, ই কামত অহা
সংেযাজনেহ আৰু িযেবাৰ পিৰমাণত তাকৰ। উদ্ভাৱন সুিবেবিচত,
এক িনবর্াচন।

েকেনৈক এই িনবর্াচন কিৰব লােগ, মই পূেবর্ বয্াখয্া কিৰেছাঁ।
েসইেবাৰ গািণিতক সতয্েহ অধয্য়নৰ েযাগয্ িযেবাৰ আন িকছুমান
সতয্ৰ ৈসেত থকা সাদৃশয্ৰ িভিত্তত গািণিতক সূতৰ্ এটাৰ জ্ঞান
আহৰণৰ বাট েমাকলাব পােৰ, িঠক িযদেৰ পৰ্ােয়ািগক সতয্
িকছুমােন েভৗিতক সূতৰ্ৰ জ্ঞান লাভৰ পথ পৰ্শস্ত কেৰ। এইেবাৰ
েতেন সতয্ িযেয় বহুপূবর্েৰ পৰা জনা আন িকছুমান সতয্ৰ মাজত
থকা সমব্ন্ধ েদখুৱাই িদেয়, িকন্তু িযেবাৰৰ মাজত েকােনাধৰণৰ
সম্পকর্ নাই বুিল ইমানিদেন ভুলৈক িবশব্াস কিৰ অহা ৈহিছল।

বািছ েলাৱা সংেযাজনসমূহৰ িভতৰত সাধাৰণেত সবােতাৈক
সম্ভাৱনাময় েতেনকুৱােবাৰেহ হয়, িযেবাৰ দূৰ-দূৰান্তৰৈল েকােনা
সম্পকর্ নথকা িকছুমান পৃথক পৃথক েক্ষতৰ্ৰ উপাদানক ৈল গঠন
ৈহেছ। মই এইেটা বুজাব েখাজা নাই েয িযমান সম্ভৱ পৃথক
েকইটামান বস্তুক এেকলগ কৰােটােৱই উদ্ভাৱনৰ বােব যেথষ্ট।

েতেনকুৱা অিধকাংশ সংেযাজেনই সমূ্পণর্ িনৰথর্ক হ’ব। িকন্তু তাৰ
মাজেৰই অিত িবৰল েকইটামান সবােতাৈক েবিছ সম্ভাৱনাপূণর্ হ’ব।

মই ৈকেছাঁেৱই েয উদ্ভাৱন মােনই িনবর্াচন কৰা। িকন্তু
এই শ েটা হয়েতা সমূ্পণর্ সিঠক েহাৱা নাই। ই এেন এজন
িবেকৰ্তাৰ কথা মনৈল আেন, যাৰ সনু্মখত এক বৃহৎ 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 সংেযাজনসমূহ 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 ইিতপূেবর্ই 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 সৃ্মিতেবাৰ েসাঁৱৰণ কিৰেয়ই মই এই
কামেটা ভালদেৰ কিৰব পািৰম। িকন্তু মই ফুকিছয়ান ফলনৰ
(Fuchsian function) িবষেয় পৰ্থম সৃ্মিতচাৰণ ে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 িকছুমান পিৰিস্থিতত পৰ্মাণেটা িবচািৰ পাইেছাঁ। এই সূতৰ্েটাৰ
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-দুঘন্টা
ধিৰ বিহিছেলাঁ, িবিভন্ন সংেযাজন পৰ্য়াস কিৰ চাইিছেলাঁ আৰু
েকােনা ফলাফল িবচািৰ েপাৱা নািছেলাঁ। এিদন সিন্ধয়া েমাৰ ৈদিনক
অভয্াসৰ পিৰৱেতর্ মই ক’লা কিফ পান কিৰিছেলাঁ আৰু তাৰ ফলত
শুব পৰা নািছেলাঁ। বহু ধাৰণাৰ সৃিষ্ট ৈহ মনত জুম বািন্ধব ধিৰিছল,
েমাৰ এেন লািগিছল েযন ধাৰণােবােৰ েযাৰত বান্ধ খাই এটা সুিস্থৰ
সংেযাজনত উপনীত েনােহাৱাৈলেক এটাই আনেটাৰ লগত সংঘষর্
কিৰ থািকব। িকন্তু িপছিদনা ৰািতপুৱা মই ফুকিছয়ান ফলনৰ এটা
েশৰ্ণীৰ অিস্ততব্ েদিখবৈল পােলাঁ, িযেটা অিতগুেণাত্তৰ েশৰ্ণীৰ (hy-
pergeometric series) পৰা আিহেছ। েমাৰ েকৱল ফলাফলেটা
িলখাৰ কামেটােহ বাকী আিছল, িযেটা কিৰবৈল েমাৰ েকইঘন্টামান
লািগিছল।

তাৰ িপছত এই ফলনেবাৰ মই দুটা েশৰ্ণীৰ হৰণফল িহচােপ
পৰ্কাশ কিৰব িবচািৰিছেলাঁ। এই ধাৰণােটা সমূ্পণর্ সেচতন মনৰ
আৰু উেদ্দশয্পৰ্েণািদত আিছল। এইেক্ষতৰ্ত উপবৃত্তীয় ফলনৰ
ৈসেত থকা সাদৃশয্ই েমাক পথ পৰ্দশর্ন কিৰিছল। মই িনেজই
িনজেক পৰ্শ্ন কিৰিছেলাঁ েয এই েশৰ্ণীেকইটা থািকবৈল হ’েল ইহঁতৰ
িক িক ৈবিশষ্ট থকােটা বাঞ্চনীয়। আৰু িবেশষ েকােনা সমসয্াত
নপৰাৈক মই েশৰ্ণীেটা গঠন কিৰবৈল সক্ষম হ’েলাঁ, িযেটাক মই
েথটা-ফুকিছয়ান ফলন বুিল ৈকেছাঁ।

িঠক এই সময়েত খিন-িবদয্ালয়ৰ উদগিণত এটা ভূতািত্তব্ক
ভৰ্মণত যাবৈল মই েতিতয়া বাস কিৰ থকা কাঁ (Caen) ঠাইখন
তয্াগ কিৰেলাঁ। ভৰ্মণত েদখা পিৰৱতর্নেবােৰ েমাক গািণিতক কাম-
কাজৰ কথা পাহৰাই ৰািখিছল। কুটাছ (Coutances) েপাৱাৰ
িপছত েকােনা এঠাইৈল যাবৰ বােব আিম এখন বাছত (om-
nibus) েসামাইিছেলাঁ। িয মুহূতর্ত মই েসামাবৰ বােব ভিৰৰ
েখাজেটা েপলােলাঁ, িঠক েসই সময়েত েমাৰ মনৈল ধাৰণােটা
আিহিছল। েমাৰ আগৰ িচন্তােবােৰ উপায়েটা িবচািৰ থকা েযন
নলগাৰ িপছেতা এই ধাৰণােটাৰ উেদৰ্ক ৈহিছল েয ফুকিছয়ান
ফলনৰ সংজ্ঞা িদবৈল মই বয্ৱহাৰ কৰা ৰূপান্তৰেটা অ-ইউিক্লডীয়
জয্ািমিতৰ ৈসেত এেক। মই ধাৰণােটাৰ সতয্তা পৰীক্ষা কিৰ
নাচােলাঁ। মই বাছৰ আসনত বিহিছেলাঁ আৰু ইিতপূেবর্ আৰম্ভ
েহাৱা কেথাপকথন এটােক আগবঢ়াই িনিছেলাঁ বােব েমাৰ েতিতয়া
সমেয়া নািছল। িকন্তু মই মনত এক সমূ্পণর্ িনশ্চয়তাৰ ভাব অনুভৱ
কিৰিছেলাঁ। কাঁৈল ওভতাৰ িপছত িবেবকৰ তাড়নাত মই আজিৰ
সময়ত ফলাফলেটাৰ সতয্তা পৰ্মাণ কিৰ চাইিছেলাঁ।

ইয়াৰ িপছত মই িবেশষ সফলতাৰ মুখামুিখ েনােহাৱাৈক আৰু
েমাৰ পূবর্ৰ গেৱষণাৰািজৰ লগত েকােনাধৰণৰ সম্পকর্ থকাৰ

আশা নাৰািখ িকছুমান পাটীগিণতীয় পৰ্শ্নৰ অধয্য়নত মেনািনেৱশ
কিৰিছেলাঁ। িনজৰ বয্থর্তাত িবৰক্ত ৈহ মই িকছুিদন সমুদৰ্তীৰত
কটাবৰ বােব ওলাইিছেলাঁ আৰু িকছুমান েবেলগ কথা ভািববৈল
ৈলিছেলাঁ। এিদন ৰািতপুৱা সমুদৰ্তীৰৰ এঢলীয়া অংশেৰ েখাজ কািঢ়
থকাৰ সময়েত এেকধৰণৰ ক্ষণস্থািয়তব্, দৰ্ুত আৰু তাৎক্ষিণক
িনশ্চয়তাৰ লক্ষেণেৰ েমাৰ মনত এই ধাৰণােটা উপিজল েয িতৰ্পদী
িদব্ঘাত ৰূপৰ (indeterminate ternary quadratic forms)
পাটীগিণতীয় ৰূপান্তৰেবাৰ অ-ইউিক্লডীয় জয্ািমিতৰ ৈসেত এেক।

কাঁৈল ঘূিৰ আিহ মই ফলাফলেটাক ৈল ধয্ানত মগ্ন হ’েলাঁ
আৰু আনুষংিগক ফলাফলসমূহ িনণর্য় কিৰেলাঁ। িদব্ঘাত ৰূপৰ
উদাহৰণেটােৱ েমাক েদখুৱাইিছল েয অিতগুেণাত্তৰ েশৰ্ণীৰ লগত
সম্পিকর্তেবাৰৰ বািহেৰও আন ফুকিছয়ান সংঘ আেছ। মই
েদিখিছেলাঁ েয মই েসইেবাৰত েথটা-ফুকিছয়ান েশৰ্ণীৰ তত্তব্
পৰ্েয়াগ কিৰব পািৰম আৰু তাৰ ফলসব্ৰূেপ অিতগুেণাত্তৰ েশৰ্ণীৰ
বািহেৰও মই েতিতয়াৈল জনা আন ফুকিছয়ান ফলনৰ অিস্ততব্
আেছ। সব্াভািৱকেতই মই আটাইেবাৰ ফলন গঠন কিৰবৈল পৰ্স্তুত
ৈহিছেলাঁ। মই েসইেবাৰৰ ওপৰত এটা পৰ্ণালীবদ্ধ িকৰ্য়া চলােলাঁ
আৰু এটাৰ িপছত এটাৈক েগােটই কামিখিন কিৰ গ’েলাঁ। িকন্তু
েতিতয়াও এটা কথাই সমসয্াৰ সৃিষ্ট কিৰ আিছল, আৰু েসইেটােৱ
কাম নকিৰেল েগােটইিখিন কাম অথর্হীন ৈহ পিৰব। িকন্তু েমাৰ
বাৰমব্াৰ পৰ্েচষ্টাৰ িপছেতা েশষতৈগ এই সমসয্ােটােহ ধৰা িদ
আিছল। এই েগােটই কামিখিন সমূ্পণর্ সেচতন মেনেৰই কৰা
ৈহিছল।

ইয়াৰ িপছত মই সামিৰক েসৱা আগবঢ়াবৈল মন্ট
েভেলিৰয়ানৈল গ’েলাঁ। ফলত মই সমূ্পণর্ এক পৃথকধৰণৰ কামত
িনেয়ািজত ৈহ আিছেলাঁ। এিদনাখন হঠাৎ ৰাস্তােৰ েখাজকািঢ় থকাৰ
মাজেত, েমাক স্ত কিৰ ৰখা সমসয্ােটাৰ সমাধান পাই গ’েলাঁ।
মই লেগ লেগ এইিবষেয় গভীৰভােৱ িচন্তা কৰাৰ েচষ্টা নকিৰেলাঁ।
েমাৰ সামিৰক েসৱা েশষ েহাৱাৰ িপছতেহ আেকৗ পৰ্শ্নেটাৈল ঘূিৰ
আিহেলাঁ। েমাৰ ওচৰত সকেলােবাৰ উপাদান আিছল, মই েকৱল
েসইেবাৰ শৃংখলাবদ্ধ ৰূপত এেকলগ কিৰবেহ বাকী আিছল।
গিতেক মই এেক বহােত েকােনা সমসয্াৰ সনু্মখীন েনােহাৱাৈক
চূড়ান্ত েলখােটা িলিখব পািৰিছেলাঁ।

মই িনজেক এই একমাতৰ্ উদাহৰণেটােত সীমাবদ্ধ ৰািখম,
ইয়াতৈক অিধক উদাহৰণ িদয়ােটা অথর্হীন হ’ব। েমাৰ অনয্ানয্
গেৱষণাৰািজৰ েক্ষতৰ্েতা মই এেকধৰণৰ কথাই ক’ব লািগব,
আৰু L’enseignement mathématiqueত উেল্লিখত আন
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 পূবর্ৰ কামেবাৰ ফটফটীয়া ৈহ পৰাৰ সব্াক্ষৰ। গািণিতক সৃিষ্ট
পৰ্িকৰ্য়াত এই অেচতন মনৰ ভূিমকাক েমাৰ অপৰ্িতদব্ন্দী েযন
লােগ। ইয়াৰ নামমাতৰ্ আভাস আন িকছুমান েক্ষতৰ্েতা েপাৱা
যাব যিদও েসয়া খুব স্পষ্ট নহয়। েযিতয়া েকােনাবাই এটা
কিঠন পৰ্শ্ন সমাধানৰ েচষ্টা কেৰ, সাধাৰণেত পৰ্থমেটা যুঁজত
িবেশষ েকােনা সফলতা েপাৱা নাযায়। তাৰ িপছত েতওঁ কম
বা দীঘলীয়া সময়ৰ বােব এটা িবৰিত লয়, আৰু কামেটাত পুনৰ
নতুনৈক জঁিপয়াই পেৰ। পূবর্ৰ দেৰই এইবােৰা পৰ্থম আধা ঘণ্টাত
নতুন এেকা েপাৱা নাযায়, আৰু তাৰিপছত হঠাৎ এই চূড়ান্ত
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 ঘূৰাই িদিছল। িকন্তু এেন েহাৱাৰেহ
সম্ভাৱনা েবিছ েয এই িবৰিতৰ সময়িখিনত অেচতন মনেটােৱ
িকৰ্য়া কিৰ আিছল আৰু এই িকৰ্য়াৰ ফলাফেলই মই ইিতমেধয্
উেল্লখ কৰাৰ িনিচনাৈক জয্ািমিতিবদজনৰ মনত ধৰা িদিছল। মাতৰ্
পৰ্কাশয্ ৰূপেটা েখাজকািঢ় থকাৰ সময়ত বা ভৰ্মণকালত অহাৰ
সলিন সেচতনভােৱ কাম কিৰ থকাৰ সময়ত আিহেছ। িকন্তু
এই সেচতন কামৰ সব্াধীনভােৱ, িয খুব েবিছ এক উেত্তজকৰ
ভূিমকা লয়; এেনকুৱা লােগ েযন মনৰ তাড়নাৰ ফলত িবৰিতৰ

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 িকছুিদন 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 অনুেপৰ্ৰণা নােহ (ইিতমেধয্ উেল্লখ কৰা উদাহৰণেবােৰ
পযর্য্াপ্ত পিৰমােণ কথােটা পৰ্মাণ কেৰ)। েতেনহ’েল এই পৰ্েচষ্টােবাৰ
মানুেহ ভবাৰ দেৰ িসমান িনৰথর্েকা নহয়, এইেবােৰই অেচতন
মনৰ যন্তৰ্েটা চািলত কিৰেল। এইেবাৰৰ অিবহেন এইেটা লৰচেৰই
নহ’লেহঁেতন আৰু এেকা সৃিষ্টও কিৰব েনাৱািৰেলেহঁেতন।

এই অনুেপৰ্ৰণােটা লাভৰ িপছত িদব্তীয়বাৰৰ বােব এেছাৱা
সময় সেচতনভােৱ কাম কৰাৰ পৰ্েয়াজনীয়তা সহেজ অনুেময়।
অনুেপৰ্ৰণােটাৰ পৰা েপাৱা ফলাফলিখিনক সিঠক আকাৰ িদয়া,
ইয়াৰ পৰা পৰ্তয্ক্ষ পিৰণামসমূহ িনণর্য় কৰা, এইসমূহ শৃংখলাবদ্ধ
কৰা, পৰ্মাণসমূহক িলিখত ৰূপত িদয়ােটা আৱশয্ক; িকন্তু
সবােতাৈক গুৰুতব্পূণর্ ৈহেছ ইয়াৰ সতয্াপন কৰা। এই অনুেপৰ্ৰণা
সম্পেকর্ মনত উেদৰ্ক েহাৱা সমূ্পণর্ িনশ্চয়তাৰ অনুভৱ সম্পেকর্
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মই ৈকেছাঁ। এই অনুভৱৰ কথা েকাৱাসকল িমছলীয়া নহয়, বা
সাধাৰণেত িনশ্চয়তাৰ ভাবেটাও িমছা নহয়। িকন্তু ইয়াক সমূ্পণর্
বয্িতকৰ্মহীন িনয়ম বুিলও ভািব নল’ব। অনুভৱৰ মাতৰ্া েকােনাগুেণ
কম নহ’েলও ই পৰ্ােয়ই আমাক পৰ্তাৰণাও কেৰ, আৰু পৰ্মাণ
কিৰবৈল ওেলাৱাৰ সময়তেহ এই কথােটা ধৰা পেৰ। ৰািতপুৱা বা
সিন্ধয়া সময়ত অধর্িনদৰ্াত থকাৰ পৰত উেদৰ্ক েহাৱা ধাৰণােবাৰৰ
েক্ষতৰ্ত মই পৰ্ােয়ই ইয়াৰ বাস্তৱ পৰ্মাণ পাইেছাঁ।

এই কথাসমূেহ আমাৰ মনত জেন্মাৱা িচন্তা সম্পেকর্ এয়াই
বাস্তৱ েপৰ্ক্ষাপট। অেচতন, বা আিম যাক মানুহৰ অৱেচতন
আত্মসত্তা (subliminal self) বুিল কওঁ, িস গািণিতক সৃিষ্টত এটা
গুৰুতব্পূণর্ ভূিমকা পালন কেৰ। আিম ইিতমেধয্ েকাৱা কথািখিনৰ
পৰা এইেটা গম েপাৱা যায়। িকন্তু অৱেচতন আত্মসত্তা সাধাৰণেত
সমূ্পণর্ সব্য়ংিকৰ্য় বুিল গণয্ কৰা হয়। আিম এিতয়া েদিখেলাঁ েয
গািণিতক কমর্সমূহ েকৱল এটা যািন্তৰ্ক পৰ্িকৰ্য়া নহয়; যাৰ বােব
এটা যন্তৰ্ িযমান িনখুঁত নহওক লােগ, তাৰ দব্াৰা এই কাম কৰা সম্ভৱ
নহয়। এইেটা েকৱল িনয়মসমূহ পৰ্েয়াগ কৰা, বা েকইটামান িনিদর্ষ্ট
সূতৰ্ৰ আধাৰত সম্ভাবয্ সবর্ািধকসংখয্ক সংেযাজন সৃিষ্ট কৰাৰ পৰ্শ্ন
নহয়। এেনদেৰ লাভ কৰা সংেযাজন অিত েবিছ, কামত নহাধৰণৰ
আৰু এক ডাঙৰ েবাজা ৈহ পিৰব। এজন উদ্ভাৱকৰ আচল কাম
িনিহত থােক এই সংেযাজনসমূহৰ মাজৰ পৰা অপৰ্েয়াজনীয়সমূহ
আঁতৰাই সাৰিখিন বািছ উিলওৱাত, বা অপৰ্েয়াজনীয় সংেযাজন
সৃিষ্টৰ সমসয্ােটােক েনােহাৱা কৰাত। আৰু িযেবাৰ িনয়েম েতওঁক
এইিদশত পথ েদখুৱাব, েসইেবাৰ অিত সূক্ষ্ম আৰু ৰুিচপূণর্। ইয়াক
যথাযথভােৱ বণর্না কৰা পৰ্ায় অসম্ভৱ; তাক সংজ্ঞা িদয়াৰ পিৰৱেতর্
অনু্ভৱেহ কিৰব পািৰ। এেন এটা পিৰিস্থিতত এখন চালনীেয়
েকেনৈক এই কামেটা যািন্তৰ্কভােৱ কৰাৰ কথা কল্পনা কিৰব পািৰ?

এিতয়া এটা পৰ্াৰিম্ভক অনুমানৰ পৰ্কট ৈহেছ: মানুহৰ অৱেচতন
আত্মসত্তা সেচতন আত্মসত্তাতৈক েকােনাধৰেণ নূয্নতৰ নহয়;
ই সমূ্পণর্ সব্য়ংিকৰ্য় নহয়, ই িবচাৰ-িবেবচনা কিৰবৈল সমথর্,
ইয়াৰ সূক্ষ্মতােবাধ, উিচত-অনুিচত িবচাৰৰ সামথর্ আেছ, ই পছন্দ
কিৰব জােন, অনুমান কিৰব জােন। এয়া মই িক ৈকেছাঁ?
ই সেচতন পৰ্কৃিততৈকও েবিছ ভালদেৰ অনুমান কিৰব জােন,
কাৰণ িস য’ত বয্থর্ ৈহেছ তােতা ই সফল ৈহেছ। আন কথাত,
সেচতন আত্মসত্তাতৈকেয়া অৱেচতন আত্মসত্তােহ েশৰ্ষ্ঠ নহয়
জােনা? আপুিন এই পৰ্শ্নেটাৰ সমূ্পণর্ 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 বকৃ্ততা এটাত উেল্লখ কিৰিছল।

মই এইমাতৰ্ েকাৱা তথয্িখিনৰ পৰা ইয়াৰ সদথর্ক উত্তৰেটােকই

েপাৱােটা খাটাং েনিক? েমাৰ িনজৰ েক্ষতৰ্ত, মই সব্ীকাৰ কিৰব
লািগব েয মই এইেটা মািন ল’বৈল অপছন্দ কৰা উিচত। েতেনহ’েল
কথািখিন পুনৰীক্ষণ কিৰ চাওক আৰু অনয্ধৰেণ বয্াখয্া কিৰেল
কথািখিন খাপ নাখায় েনিক, চাই লওঁক।

এয়া িনিশ্চত েয িকছু দীঘলীয়া সময়ৰ অেচতন িকৰ্য়াৰ িপছত
তাৎক্ষিণক আেলাকপৰ্ািপ্তৰ ৰূপত মনৈল িযেবাৰ সংেযাজন আেহ,
েসইেবাৰ সাধাৰণেত উপেযাগী আৰু উবর্ৰ হয়; আৰু পৰ্থম দৃিষ্টত
ফলাফল েযেনই লােগ। েতেনহ’েল এই সংেযাজনেবাৰ কামত
অহাধৰণৰ হয় বুিল এক সূক্ষ্ম সব্জ্ঞােবােধেৰ অনুমান কৰা অৱেচতন
পৰ্কৃিতেয় েকৱল এইেকইটাই সংেযাজন গঠন কিৰিছল, েন আন
বহুেতা সংেযাজেনা গঠন কিৰিছল িযেবাৰত আগৰ্হৰ অভাৱ আৰু
ফলত অেচতন ৰূপেত থািক ৈগেছ?

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 ৰহসয্াবৃত।
িকহৰ িভিত্তত অেচতন িকৰ্য়াৰ সহসৰ্ািধক উৎপািদত সংেযাজনৰ
মাজৰ পৰা েকইটামানেহ দুৱাৰডিল 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 উদ্দীপনাসমূহৰ
িভতৰত সবােতাৈক পৰ্বলেটােৱেহ আমাৰ মেনােযাগ আকষর্ণ
কেৰ, েযিতয়াৈলেক ই আন িকবা কাৰকৰ বােব গুৰুতব্ৈল
নােহ। সচৰাচৰ িবেশষািধকাৰপৰ্াপ্ত অেচতন মনৰ পিৰঘটনাসমূহ,
ি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 ভূিমকা থােক বুিল ভবা যায়। িকন্তু এেনকুৱা
হ’ব লািগেল গািণিতক েসৗন্দযর্য্, সংখয্া আৰু িবিভন্ন ৰূপৰ মাজৰ
সমনব্য়, আৰু জয্ািমিতক সুষমাৰ অনুভৱেটা পাহিৰ েযাৱাৰ িনিচনা
হ’ব। ই পৰ্কৃতাথর্ত এক নান্দিনক অনুভৱ, িযেটা সকেলা গিণতজ্ঞই
জােন আৰু ই িনিশ্চতভােৱ আেৱিগক সংেবদনশীলতাৰ অন্তগর্ত।

এিতয়া েকানেকইটা গািণিতক বস্তুত েসৗন্দযর্য্ আৰু সুষমা
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 অনুধাৱন কৰাৰ লগেত সূক্ষ্ম িবৱৰেণা
উপলি কেৰ। এই সমনব্েয় এেক সময়েত আমাৰ েসৗন্দযর্য্েবাধৰ
পৰ্েয়াজনীয়তাও পূৰায়, আৰু মনেটাক ধিৰ ৰািখবৈল আৰু
পথ পৰ্দশর্নৰ বােব এক সহেযাগীও। তদুপিৰ চকুৰ সনু্মখত
সকেলািখিন এটা সুসিজ্জত ৰূপত ৰািখেল আিম এটা গািণিতক
সূতৰ্েৰা পূবর্ানুমান কিৰব পােৰাঁ। এিতয়া আিম ওপৰত ৈকেছাঁ
েয আমাৰ মেনােযাগ আকষর্ণ কিৰবপৰা আৰু উপেযাগীধৰণৰ
গািণিতক সতয্ েসইেবাৰেহ, িযেয় আমাক এটা গািণিতক সূতৰ্
িশকাব পােৰ। গিতেক আিম এই িসদ্ধান্তেটাত উপনীত ৈহেছাঁ:
উপেযাগী সংেযাজনেবােৰই সবােতাৈক েবিছ ধুনীয়া; মােন সকেলা
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
কৰা অেলখ সংেযাজনৰ মাজৰ পৰ্ায় আটাইেবােৰই েকােনা আগৰ্হৰ
নহয় আৰু কামত নহা ধৰণৰ। িকন্তু েসইেটা কাৰণেত েসইেবােৰ
নান্দিনক সংেবদনশীলতাত অকেণা পৰ্ভাৱ েপলাব েনাৱােৰ।
সেচতন মেন িসহঁতৰ অিস্ততব্ৰ কথা েকিতয়াও গেমই নাপাব। মাতৰ্
েকইটামান সংেযাজনেহ সংগিতপূণর্, আৰু ফলসব্ৰূেপ েসইেবােৰই
উপেযাগী আৰু ধুনীয়া। মই এইমাতৰ্ উেল্লখ কৰা জয্ািমিতিবদজনৰ
িবেশষ সংেবদনশীলতা এইেবােৰ স্পশর্ কিৰবৈল সক্ষম হ’ব, আৰু
এবাৰ জাগৰ্ত হ’েল এইেবােৰ আমাৰ দৃিষ্ট আকষর্ণ কিৰব আৰু
সেচতন ৰূপ লাভৰ সুেযাগ পাব।

এইেটা েকৱল এটা অনুমানেহ। তথািপ এিতয়া এটা
পযর্েবক্ষণৰ কথা ক’ম িযেয় হয়েতা তাক সঁচা বুিল পৰ্মাণ কিৰব।
েযিতয়া এক তাৎক্ষিণক আেলাকপৰ্ািপ্তেয় এজন গিণতজ্ঞৰ মন গৰ্াস
কেৰ, সাধাৰণেত ই েতওঁক পৰ্তাৰণা নকেৰ। িকন্তু মই ৈকেছাঁেৱই
েয েকিতয়াবা ই সতয্তাৰ পৰীক্ষাত িটিক থািকব েনাৱােৰ। অৱেশয্
আিম পৰ্ায় পৰ্িতবােৰই মন কেৰাঁ েয এই িমছা ধাৰণােটা; যিদ িস
সঁচা হ’লেহঁেতন, গািণিতক েসৗন্দযর্য্ সম্পেকর্ থকা আমাৰ সব্াভািৱক
অনুভৱক সন্তুষ্ট কিৰেলেহঁেতন।

গিতেক এই িবেশষ নান্দিনক সংেবদনশীলতাই মই উেল্লখ
কিৰ অহা সূক্ষ্ম 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 অিনচু্ছক নহয়

েয সেচতন সত্তাই েগােটই জীৱনজুিৰ িযমান সামিৰব পােৰ, ই
কম সময়েত তােতাৈক েবিছ িভন্ন পৰ্কাৰৰ সংেযাজন সৃিষ্ট কিৰব
পােৰ। তথািপ এই সীমাবদ্ধতােবাৰ আেছ। এেন হ’ব পােৰ েনিক
েয ই সম্ভাবয্ সকেলােবাৰ সংেযাজেনই গঠন কিৰব পােৰ, িযেটা
সংখয্াত আিম কল্পনা কিৰব পৰাতৈকও ভয়ংকৰ? িকন্তু েতেন
েহাৱােটা আৱশয্কীয় েযন লােগ। িকয়েনা যিদ ই সংেযাজনেবাৰৰ
মাজৰ মাতৰ্ সৰু অংশ এটােহ পৰ্স্তুত কেৰ, আৰু যিদ ই কামেটা
যাদৃিচ্ছকভােৱ কেৰ; েতেনহ’েল েসইেবাৰৰ মাজত ভালেটা, িযেটা
আিম বািছ উিলওৱা উিচত, েসইেটা থকাৰ অিত কম সম্ভাৱনা
থািকব।

হয়েতা আিম ইয়াৰ বয্াখয্ােটা পৰ্াৰিম্ভক পযর্য্ায়ত কৰা সেচতন
কামৰ মাজত িবচািৰব লািগব, িযিখিন সদায় ফলদায়ক অেচতন
িকৰ্য়াৰ পূেবর্ কৰা হয়। েমাক এটা থূলমূল তুলনা কিৰবৈল
অনুমিত িদয়ক। আমাৰ সংেযাজনেবাৰৰ ভিৱষয্তৰ উপাদানেবাৰক
এিপিকউৰাছৰ (Epicurus) হাঁেকাটাত লগাই েথাৱা পৰমাণুেবাৰৰ
িনিচনা বুিল মনেত আঁিক লওঁক। মনেটােৱ সমূ্পণর্ িজৰিণত থকাৰ
পৰত এই পৰমাণুেবাৰ গিতহীন অৱস্থাত থােক। ক’বৈল গ’েল
েসইেবাৰ েবৰত িস্থৰভােৱ লেগাৱা আেছ। গিতেক পৰমাণুেবাৰ
লগ নলগাৈক, আৰু ফলত িসহঁতৰ মাজত েকােনা সংেযাজন
েনােহাৱাৈক এই সমূ্পণর্ িবৰিতক অিনিদর্ষ্টকালৈল বৃিদ্ধ কিৰব
পািৰ।

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
ওলাইিছেলাঁ), উদাহৰণসব্ৰূেপ েযিনবা এজাক েচেৰপােহ, বা যিদ
আপুিন এটা জনা-শুনা তুলনা পছন্দ কেৰ, েযন েগছৰ গিতসূতৰ্ত
থকা েগছৰ অণুেবাৰেহ। েতেনেক্ষতৰ্ত িসহঁতৰ পাৰস্পিৰক সংঘষর্ই
নতুন সংেযাজন সৃিষ্ট কিৰব পােৰ।

আৰম্ভিণেতই কৰা সেচতন কামৰ ভূিমকা িক? এয়া
িনশ্চয়ৈক েকইটামান িনিদর্ষ্ট পৰমাণুক গিতপৰ্দান কৰা, েসইেবাৰক
েবৰৰ পৰা এৰ খুওৱা আৰু েযিন-েতিন ঘূিৰবৈল ি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
পূবর্ৰ অৱস্থানৈল ঘূিৰ নােহ। েসইেবােৰ মুক্তভােৱ িনজৰ নৃতয্
অবয্াহত ৰােখ।
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অনুবাদ

মন কিৰবলগীয়া কথােটা হ’ল, আমাৰ ইচ্ছাই েসইেবাৰ
যাদৃিচ্ছকভােৱ বািছ েলাৱা নািছল, েসইেবােৰ এটা সমূ্পণর্
পূবর্িনধর্ািৰত লক্ষয্ৰ িপেন অগৰ্সৰ ৈহিছল। গিতেক এই গিতশীল
পৰমাণুেবাৰ িযেকােনাধৰণৰ িবশৃংখল পৰমাণু নহয়, েসইেবাৰ
েতেন পৰমাণু যাৰ পৰা আিম যুিক্তপূণর্ভােৱ আকাংিক্ষত সমাধানেটা
ে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
পুনৰবাৰ ক্ষমা িবচািৰেছাঁ, েমাৰ তুলনােটা অিত খহটা ৈহেছ। িকন্তু
আন িক উপােয়েৰ েমাৰ িচন্তািখিন বুজাব পািৰ, েসইেটাও মই
নাজােনা।

ি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
ৈকিছেলাঁ। হয়েতা মূল অনুমানেটাত থকা িবেৰাধাভাস কেমাৱাৰ ই
এটা উপায়।

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
সমূ্পণর্ সব্য়ংিকৰ্য় অেচতন সত্তা এেনধৰণৰ কামৰ বােব িবেশষভােৱ
েযাগয্ হ’ব পােৰ, িযেবাৰ চাব গ’েল সমূ্পণর্ যািন্তৰ্ক পৰ্িকৰ্য়া। এেন
লািগব পােৰ েয ৰািত পূৰণ অংক এটাৰ সংখয্ােকইটাৰ িবষেয়
ভািব থািকেল সাৰ পাই উিঠ আিম পূৰণফলেটাৰ মান আেপানা-
আপুিন পাই েযাৱাৰ আশা কিৰব পােৰাঁ; বা এটা বীজগিণতীয়
গণনা, েযেন এটা সতয্াপন অেচতনভােৱ কৰাৰ আশা কিৰব
পােৰাঁ। িকন্তু পযর্েবক্ষণৰ পৰা েদখা যায় েয বাস্তৱেক্ষতৰ্ত েতেন
নঘেট। এই সকেলা অনুেপৰ্ৰণা, অেচতন িকৰ্য়াৰ ফলাফলৰ পৰা
আিম এটাই আশা কিৰব পােৰাঁ েয এেনধৰণৰ গণনাৰ বােব

এটা পৰ্স্থানৰ িবনু্দ আেছ। েকৱল গণনাৰ কামিখিন অনুেপৰ্ৰণােটা
লাভৰ িপছত িদব্তীয়বাৰৰ বােব কৰা সেচতন িকৰ্য়াৰ সময়ত কিৰব
লািগব, িয সময়েছাৱাত এই অনুেপৰ্ৰণাৰ পৰা লাভ কৰা ফলাফলৰ
সতয্তা িনৰূপণ কৰা হয় আৰু তাৰ আনুষংিগক ফলাফলসমূহ
িনণর্য় কৰা হয়। এই গণনাৰ িনয়মসমূহ ধৰা-বন্ধা আৰু জিটল।
তাৰ বােব শৃংখলাবদ্ধতা, মেনােযাগ, ইচ্ছাশিক্তৰ পৰ্েয়াজন; গিতেক
সেচতন মনেৰা আৱশয্ক। আনহােত েকােনাধৰণৰ িনয়ম নথকাৈক
আৰু অিনশ্চয়তাপূণর্ িবশৃংখলােৰ অৱেচতন আত্মসত্তাই িযদেৰ
ৰাজতব্ চলায়; যিদ আিম তাক এটা নাম িদবৈল যাওঁ, েতেন্ত
মই তাক সব্তন্তৰ্তা বুিল েকাৱা উিচত। েকৱল এই িবশৃংখলাইেহ
অনাকাংিক্ষত সংেযাজন পৰ্ািপ্তৰ পথ পৰ্শস্ত কেৰ।

েযিতয়া মই ওপৰত েকইটামান বয্িক্তগত পযর্েবক্ষণৰ কথা
ৈকিছেলাঁ, মই এটা উেত্তজনাপূণর্ িনশাৰ কথা ৈকিছেলাঁ য’ত মই
িনজৰ পিৰৱেতর্ কাম কিৰিছেলাঁ। মই েসই িবষেয় এটা েশষ
মন্তবয্ িদম। েতেন ঘটনা িনয়মীয়াৈক ঘেট। মই উেল্লখ কৰাৰ দেৰ
এেনকুৱা েহাৱােটা আৱশয্কীয় নহয় েয িকবা েভৗিতক উেত্তজকৰ
বােবেহ মিস্তষ্কই অসব্াভািৱকভােৱ িকৰ্য়া কিৰিছল। এেন লােগ েযন
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
দুেয়াটা কাযর্য্পৰ্ণালীকেনা িকেহ পৃথক কেৰ, বা যিদ আপুিন ক’ব
িবচােৰ, এই দুই আত্মেচতনাৰ কাযর্য্পদ্ধিতক িকেহ পৃথক কেৰ,
আিম বৰ অস্পষ্টৈকেহ বুিজব পােৰাঁ। এেনদেৰ মই কিৰবৈল সক্ষম
েহাৱা মনস্তািতব্ক পযর্েবক্ষণেকইটাই িসহঁতৰ সাধাৰণ ৈবিশষ্টয্েৰ
েমাৰ দৃিষ্টভংগীেবাৰৰ সতয্তা পৰ্মাণ কৰা েযন লােগ।

ইমানৰ িপছেতা এই সকেলািখিন সমূ্পণর্ আনুমািনক আৰু
এিতয়াও আনুমািনক ৈহেয় আেছ, গিতেক িনশ্চয়ৈক এইসমূহ
পুনৰীক্ষণৰ পৰ্েয়াজন আেছ। িকন্তু এই পৰ্শ্নেবাৰৰ পৰ্িত আকষর্ণেটা
ইমান েবিছ েয এইিখিন পাঠকৈল আগবঢ়াই িদয়া বােব মই অকেণা
অনুতাপ নকেৰাঁ।
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