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ড◦ চয়িনকা বৰুৱা

সহকাৰী অধয্ািপকা, গিণত িবভাগ, ইউিনভািচর্িট অৱ ছােয়ঞ্চ এণ্ড েটকন’লিজ েমঘালয়।

এই বছৰৰ ১৬ েম’ তািৰেখ আিম এজন পৰ্িসদ্ধ ভাৰতীয়
গিণতজ্ঞক েহৰুৱােলাঁ। গিণতৰ গেৱষণাৰ েক্ষতৰ্খনত অননয্
পৰ্িতভােৰ িজিলিক েৰাৱা এইজন গিণতজ্ঞৰ নাম মুদুমব্াই
েশষাচালু নৰিসংহন, চমুৈক এম এছ নৰিসংহন। ১৯৩২ চনৰ
৭ জুনত তািমলনাডুৰ এিট সাধাৰণ পিৰয়ালত েতওঁৰ জন্ম
হয়। মূলতঃ কৃিষিনভর্ৰ পিৰয়ালেটাৰ পাঁচজন সন্তানৰ িভতৰত

নৰিসংহন েজয্ষ্ঠ আিছল। গাঁৱৰ িবদয্ালয়েত েতওঁৰ পৰ্াথিমক
িশক্ষাৰ আৰম্ভিণ ৈহিছল। সুধীৰ ৰাওৰ ৈসেত েহাৱা এিট
সাক্ষাৎকাৰত, েতওঁ মাধয্িমক িশক্ষাৰ বােব িকদেৰ পাঁচ মাইল
দূৰৰ িবদয্ালয়ৈল পিঢ়বৈল ৈগিছল েসয়া উেল্লখ কিৰেছ। গিণতৰ
পৰ্িত েতওঁৰ সৰুেৰ পৰাই িবেশষ আকষর্ণ আিছল আৰু বহু উচ্চ
গিণতৰ িকতাপ পিঢ়িছল িবদয্ালয়ত থােকাঁেতই। সু্কলীয়া িশক্ষা
সমািপ্তৰ িপছত েতওঁ পৰৱতর্ী িশক্ষা গৰ্হণ কিৰিছল েতিতয়াৰ
মাদৰ্াজৰ লয়লা কেলজত। লয়লা কেলজত েতওঁ ফৰাচী অধয্াপক
ফাদাৰ েৰিচনৰ সংস্পশর্ৈল আেহ, যাক েতওঁ িনজৰ জীৱনৰ গুৰু
(mentor) বুিল অিভিহত কিৰেছ। ১৯৫৩ চনত গিণত িবষয়ত
সন্মানসহ স্নাতক িডগৰ্ী লাভ কৰাৰ িপছত উচ্চিশক্ষা গৰ্হণৰ বােব
েতওঁ নামভিতর্ কেৰ েতিতয়াৰ মুমব্াইৰ টাটা েমৗিলক গেৱষণা
পৰ্িতষ্ঠানত (TIFR)। ১৯৬০ চনত েতিতয়াৰ বেমব্ িবশব্িবদয্ালয়ৰ
পৰা নৰিসংহেন পৰ্েফছৰ েক এছ চন্দৰ্েশখৰণৰ অধীনত গেৱষণা
কিৰ ডক্টেৰট িডগৰ্ী লাভ কেৰ। নৰিসংহেন ১৯৯২ চনৈলেক
টাটা েমৗিলক গেৱষণা পৰ্িতষ্ঠানত অধয্াপনা কৰাৰ িপছত
ইটালীৰ িটৰ্েয়েষ্টত অৱিস্থত আ ুছ চালাম আন্তজর্ািতক তািত্তব্ক
পদাথর্িবজ্ঞান েকন্দৰ্ৰ (ICTP) গিণত শাখাৰ পৰ্ধান িহচােপ ১৯৯৯
চনৈলেক কমর্ৰত আিছল।

গিণতৰ গেৱষণাৰ েক্ষতৰ্খনত পৰ্েফছৰ নৰিসংহনৰ পৰ্ধান
শাখােবাৰ হ’ল সংখয্াতত্তব্ (number theory), বীজগিণতীয়
জয্ািমিত (algebraic geometry), উপস্থাপক তত্তব্ /
পৰ্িতিনিধতব্ তত্তব্ (representation theory), আংিশক
অৱকলজ সমীকৰণ (partial differential equation)।
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শৰ্দ্ধাঘর্য্

আধুিনক জয্ািমিতৰ দুটা িভন্ন েক্ষতৰ্ অৱকলনীয় জয্ািমিত
আৰু বীজগিণতীয় জয্ািমিতৰ মাজত েযাগসূতৰ্ স্থাপনত পৰ্েফছৰ
নৰিসংহনৰ গেৱষণাৰ যেথষ্ট অৱদান আেছ। আন এজন িবখয্াত
ভাৰতীয় গিণতজ্ঞ িচ এছ েশষাদৰ্ীৰ ৈসেত যুটীয়া গেৱষণা আৰু
িবখয্াত নৰিসংহন-েশষাদৰ্ী উপপাদয্ৰ কাৰেণও নৰিসংহনক
গিণতৰ পৃিথৱীেয় জােন। েতওঁেলাক দুেয়া ৰেয়ল ছ’চাইিটৰ সভয্
(FRS) ৰূেপ িনবর্ািচত ৈহিছল (কৰ্েম ১৯৮৯ চনত আৰু ১৯৮৮
চনত)।

ইিতমেধয্ ১৯৭৫ চনত শািন্তসব্ৰূপ ভাটনাগৰ বঁটােৰ িবভূিষত
এইজনা মহান বয্িক্তেয় ১৯৮৭ চনত িবশব্ িবজ্ঞান অকােডমী
(The World Academy of Sciences) বঁটা লাভ কিৰিছল।
ভাৰত চৰকােৰ ১৯৯০ চনত গিণতজ্ঞ নৰিসংহনক পদ্মভূষেণেৰ
সন্মািনত কিৰিছল।

গেৱষণাৰ বািহেৰও এইজনা মহান বয্িক্ত আিছল বহু

গিণতজ্ঞৰ বােব আদশর্ আৰু েপৰ্ৰণাৰ উৎস। ৰাষ্টৰ্ীয় উচ্চগিণত
পিৰষদৰ (NBHM) পৰ্থম অধয্ক্ষগৰাকী আিছল েতওঁ। টাটা
েমৗিলক গেৱষণা পৰ্িতষ্ঠানৰ গিণত িবভাগৰ উন্নয়ন আৰু
িবশব্মানৰ অনুষ্ঠান িহচােপ গিঢ় েতালাৰ েক্ষতৰ্েতা এক িবেশষ
ভূিমকা আেছ েতওঁৰ। সব্ৰােজাত্তৰ ভাৰতবষর্ৰ গিণতৰ েক্ষতৰ্খনত
আগবেঢ়াৱা অৱদানৰ বােব েচন্নাই গািণিতক পৰ্িতষ্ঠােন (CMI)
েতওঁক ডক্টৰ অৱ ছােয়ঞ্চ সন্মােনেৰ িবভূিষত কিৰিছল। অৱসৰৰ
িপছত পৰ্েফছৰ নৰিসংহন বাংগালুৰুত থািকবৈল ৈলিছল।
ভাৰতীয় শাস্তৰ্ীয় সংগীত, তািমল সািহতয্ আৰু িচতৰ্কলাৰ পৰ্িত
েতওঁৰ অনুৰাগ আিছল। ককর্ট েৰাগত িচিকৎসাধীন ৈহ ৮৮ বছৰ
বয়সত বাংগালুৰুত েতওঁৰ েদহাৱসান ঘেট। েতওঁৰ মৃতুয্ত আিম
এজন িনৰলস পৰ্িতভাধৰ গিণতজ্ঞক েহৰুৱােলাঁ। দিক্ষণ ভাৰতৰ
এখন সৰু গাঁৱৰ পৰা ৈগ গিণতৰ গেৱষণা তথা পিৰচালনা
দক্ষতােৰ মহীয়ান ৈহ উঠা এইজনা মহান বয্িক্তেয় গিণতৰ
ইিতহাসত িনজৰ লগেত ভাৰতবষর্েৰা নাম উজলাই ৈথ গ’ল।

Sujatha Ramdorai: What are your views on the state of Higher education
and research in India?
A SWOT (Strength, Weakness, Opportunities and Threats) analysis.
M S Narasimhan: Strength: We have some institutions of top level
in undergraduate, graduate and doctoral education. Potentially very talented
students.

Weakness: Mostly undergraduate education is weak. Many bright students do
not want to pursue academic studies leading to original work.
Opportunities: Now seem plenty many higher education institutes being
started. There are training programmes at various levels and substantial
financial support to students.
Threats: Not having many qualified teachers and not too many people
pursuing academic career, mainly due to internal and external brain drain.
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