
মিস্তষ্কক েজাৰ িদওঁ আহা!

ঋিতব্ক পৰ্বীণ কিলতা

৩য় ষাণ্মািসকৰ ছাতৰ্, গিণত িবভাগ, ভাৰতীয় পৰ্যুিক্তিবদয্া পৰ্িতষ্ঠান গুৱাহাটী

শহাপহুেটােৱ ক’েল, “আহ কাছ, বহু বছৰ ধিৰ ককাহঁতৰ
েদৗৰ পৰ্িতেযািগতাখনৰ কথাই চিল আিহেছ। আিজ আিমও েদৗৰ
লােগাঁ।”

কাছই ভািবেল েয এইবাৰ ই শহাই েমাক হেৰাৱা িথৰাং
কিৰেছ, ইয়াৰ লগত মই েদৗিৰ ইমান বছেৰ চিল অহা ককাৰ
নাম নষ্ট কিৰব েনাৱােৰাঁ। কাছই মেন মেন থকা েদিখ শহাই
পুনৰ মাত লগােল, “িক হ’ল কাছ, ভয় খাইছ েনিক? িঠক আেছ,
এটা কাম কৰ, তই েমাতৈক ১০ িমটাৰ আগৰ পৰা েদৗিৰিব,
েন এিতয়াও ভয় কিৰছ?”

কাছই গম পাইিছল েয এইেটা শহাৰ বুিদ্ধ, কাৰণ িযমান
েবগত শহাই েদৗেৰ, ১০ িমটাৰ িপছৰ পৰা েদৗিৰেলও িস সহেজ
কাছক অিতকৰ্ম কিৰব। ইফােল পৰ্তয্াহব্ান নাকচ কিৰেলও
লাজৰ কথা। এইেবাৰ ভািবেয় কাছই অৱেশষত মাত লগােল,
“েতাৰ লগত েদৗিৰবৈল েমাৰ হাতত ইমান সময় নাই, আৰু
মই েতাৰ ১০ িমটাৰৰ বুিদ্ধেটাও বুিজ েনােপাৱা নহয়। গিতেক
েদৗৰাৰ পিৰৱেতর্ মই েতাক আন এটা পৰ্তয্হব্ান িদব েখােজাঁ,
মই েতাক পৰ্মাণ কিৰ িদব পািৰম েয তই ১০ িমটাৰ িপছৰ পৰা
েদৗিৰেলও, িযমােন েবগত নেদৗৰ িকয়, িজিকম মেয়ই!”

শহাই ভািবেল েয ই আৰু িক কয়! ই পাহিৰ গ’ল েনিক
মই িকমান েবগত েদৗেৰাঁ। শহাই ক’েল, “মই ভািবিছেলাঁ তই
েলেহমীয়া, িপেছ তইেচান মুখর্ও!”

কাছই ক’েল, “ইমান যিদ আত্মিবশব্াস েতাৰ িনজৰ গিণতৰ
ওপৰেতা আেছ, েতেনহ’েল পৰ্তয্াহব্ান গৰ্হণ কৰ। যিদ মই পৰ্মাণ
কিৰব পােৰাঁ েতেনহ’েল এই পৰ্িতেযািগতাৰ িবেজতা মই।”

শহাই এবাৰ গিণ চােল। িযমান েবগত িস েদৗিৰব পােৰ,
১০ িমটাৰ েতেনই নগণয্। েসেয় িস উত্তৰ িদেল, “িথক আেছ,
েদৗৰা নহ’েলও বুিদ্ধৰ পৰ্িতেযািগতােতই িজিকম আিজ। আৰম্ভ
কৰ েতাৰ পৰ্মাণ।”

তাৰ িপছৰ কথািখিন চিলল তলত িদয়া ধৰেণ:

কাছ: “তই েমাতৈক ১০ িমটাৰ িপছত আছ। গিতেক েদৗৰ
আৰম্ভ েহাৱাৰ িপছত েসই ১০ িমটাৰ অিতকৰ্ম কিৰবৈল েতাক
এক িনিদর্ষ্ট সময় লািগব। ধিৰ ল x েছেকণ্ড?”

শহা: “িনশ্চয়।”

কাছ: “িকন্তু েসই x েছেকণ্ডত মই কম েবগত অলপ হ’েলও
দুৰতব্ অিতকৰ্ম কিৰম?”

শহা: “অ, কিৰিব।”

কাছ: “গিতেক তই মািন ল’িব েয তই েমাতৈক এিতয়াও
িপছত আছ। ধিৰ ল, আমাৰ মাজৰ নতুন দূৰতব্ ১০ িমটাৰৰ পৰা
কিম y িমটাৰ হ’ল। এিতয়া এইিখিন দূৰতব্ অিতকৰ্ম কিৰবৈল
েতাক অলপ সময় লািগব, ধিৰ ল z েছেকণ্ড। িকন্তু তই েসইিখিন
সময়ত েমাৰ স্থান আিহ েপাৱাৈলেক মই আগৰ ঠাইৰ পৰা অলপ
হ’েলও দূৰতব্ পুনৰ আগ বািঢ়ম। গিতেক তই িযমান েবগত
নেদৗৰ িকয়, মই সদায় আগত থািকম।”

শহা েমৗন ৈহ ৰ’ল, িস ধিৰব েনাৱািৰেল েয এইেটা সম্ভৱ
েকেনৈক! ভুলেটা ক’ত!
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িকেশাৰ িবেশষ

ভািবেল আমাৰ কাৰেণও আচিৰত। এই সমসয্ােটাক জনা
যায় িজেনাৰ েপৰাডক্স (Zeno’s paradox) নােমেৰ। েপৰাডক্স
হ’ল এেনকুৱা িকছুমান অথর্পুণর্ বাকয্ িযেয় িনজৰ অিস্ততব্েকই
িবেৰািধতা কেৰ। উপেৰাক্ত েপৰাডক্সেটাৰ আন এটা ৰূপ হ’ল
এেনধৰণৰ: এটা ১০ িমটাৰ ৈদঘর্য্ৰ েকাঠাৰ ইেটা মুৰৰ পৰা
িসেটা মুৰৈল যাব লােগ; িকন্তু চতর্ এই েয পৰ্িতেটা স্তৰত
অিতকৰ্ম কিৰবৈল বাকী থকা দূৰতব্ৰ আধােহ যাব পািৰব।
অথর্াৎ, পৰ্থম বাৰত ১০ িমটাৰৰ আধা, ৫ িমটাৰ যাব পািৰব।
২য় বাৰত (১০ − ৫) িমটাৰ অথর্াৎ ৫ িমটাৰৰ আধা, ২.৫
িমটাৰ যাব লািগব। তাৰ পাছত ১.২৫ িমটাৰ, এেনৈক যাব
লািগব। গভীৰভােব ভািবেল এেনকুৱা লােগ েয আিম েকিতয়াও
েকাঠােটাৰ িসেটা মুৰ ৈগ নাপাওঁ। িকন্তু ইয়াৰ আঁৰৰ ৰহসয্েটা
লুকাই আেছ ইয়াৰ গািণিতক ৰূপতেহ। যিদেহ আিম অিতকৰ্ম
কৰা দূৰতব্েবাৰৰ েযাগফল লওঁ, িযেটা ৈহেছ:
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এইেটা হ’ল এটা অসীম পদৰ েযাগফল, আৰু ইয়াৰ েযাগফলেটা
ৈহেছ ১০। অথর্াৎ যিদও এেন লােগ েযন েকােনা এটা িনিদর্ষ্ট
েখাজৈলেক আিম েকাঠােটাৰ আনেটা মূৰ পাবৈগ েনাৱােৰাঁ, িকন্তু
অসীম সংখয্ক স্তৰত আিম েসই দূৰতব্ অিতকৰ্ম কিৰব পােৰাঁ।
শহাপহুেটাৰ সাধুকথােটােতা এেকই ঘটনা ঘিট আিছল। আিম

যিদ ধিৰ লওঁ শহা আৰু কাছেটােৱ মাজপথত নৰয়, েতেনহ’েল
এটা সময়ত শহাপহুেটােৱ কাছক িপছ েপলাব।

আন এটা এেনকুৱা েপৰাডক্স ৈহেছ Barber Paradox।
এটা এেনকুৱা পিৰিস্থিত ধিৰ েলাৱা হ’ল য’ত এখন চহৰৰ
এজন নািপেত েকৱল েসইসকল মানুহৰ দািঢ় কােট িযসকেল
িনজৰ দািঢ় নাকােট। উক্ত বাকয্েটা েতেনই সৰল। িকন্তু জিটল
পৰ্শ্নেটা হ’ল এইেটা েয েসই নািপতজেন িনজৰ দািঢ় কােট েন
নাকােট! যিদেহ ধিৰ েলাৱা হয় েয েতওঁ িনজৰ দািঢ় কােট,
েতেনহ’েল ওপৰৰ উিক্ত অনুসােৰ েতওঁ িনজৰ দািঢ় নাকােট।
অথচ, যিদেহ েতওঁ িনজৰ দািঢ় নাকােটই, েতেনহ’েল আমাৰ
assumption মেত েতওঁ িনজৰ দািঢ় কােট! আচিৰত!

এই েপৰাডক্সেটা ৈহেছ আন এটা িবখয্াত গািণিতক
েপৰাডক্সৰ পৰা উদূ্ভত (derivation), যাক জনা যায় ৰােছলৰ
েপৰাডক্স (Russell’s paradox) নােমেৰ। ইয়াক পৰ্কাশ কেৰ
িবৰ্িটছ গিণতজ্ঞ বাটৰ্র্াণ্ড ৰােছেল (Bertrand Russell) ১৯০১
চনত। েতওঁ েপৰাডক্সেটা বয্াখয্া কেৰ এেনদেৰ:

পৰ্থেম আিম এটা সংহিত R লওঁ আৰু ইয়াক সংজ্ঞািয়ত
কেৰাঁ এেনদেৰ েয R ৰ িভতৰত েসই েগােটইেবাৰ সংহিত
আেছ িযেবাৰ িনজৰ িভতৰত নাই। গািণিতক ৰূপত:

R = {সংহিত S : S ̸∈ S}.

পৰ্শ্নেটা হ’ল েয R েটা R ৰ িভতৰত আেছ েন নাই? অথর্াৎ,
R ∈ R েন R ̸∈ R? যিদেহ েকােনাবাই কয় েয R ∈ R,
েতিতয়া আিম যুিক্ত িদব পােৰাঁ েয িযেহতু R ত েকৱল েসইেবাৰ
সংহিতেহ আেছ িযেবাৰ িনজৰ িভতৰত নাই, গিতেক আমাৰ as-
sumption মেত R ̸∈ R। আৰু যিদেহ েকােনাবাই কয় েয
R ̸∈ R, েতিতয়া R ৰ সংজ্ঞা অনুসােৰ R ∈ R হ’ব।

এেনকুৱা আন বহুেতা আেমাদজনক েপৰাডেক্সেৰ গািণিতক
জগতখন ভিতর্ ৈহ আেছ।
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