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অনুবাদক: এেমিৰতাছ পৰ্েফছৰ, গুৱাহাটী িবশব্িবদয্ালয়

(আিমৰ এক্ েজলৰ (Amir Dan Aczel) ‘The Artist and the Mathematician: The Story of Nicolas Bourbaki, the
Genius Mathematician Who Never Existed’ গৰ্ন্থৰ অনুবাদ।)

(জাইটগাইষ্ট – বুৰঞ্জীৰ িবেশষ ৈবিশষ্টয্পূণর্ এটা কাল৷ ই
সামিৰ লয় েসই কালেটাত চিল থকা ধাৰণা, অনুভৱ, িবশব্াস
আিদৰ সাধাৰণ থূপেটা৷ ই ওঠৰ শিতকাৰ পৰা ঊৈনশ শিতকাৈল
বিতর্ েৰাৱা জামর্ান দশর্নৰ এক ধাৰণা৷ ইয়াৰ অথর্ ৈহেছ যুগৰ
উদয্ম বা উৎসাহ বা শিক্ত৷ িবশব্ ইিতহাসৰ এক ৈবিশষ্টয্ক
পৰ্ভািৱত কিৰ েৰাৱা এক শিক্ত এক অদৃশয্ কাৰক বা পৰ্িতিনিধ৷)

ফৰাছী েসনাধয্ক্ষ চালর্চ েডিনছ ছউটাৰ বহবাকীৰ জন্ম ৈহিছল
পাউত ১৮১৬ চনৰ ২২ এিপৰ্লত৷ মৃতুয্ ৈহিছল ১৮৯৭ ৰ ২৭
েছেপ্টমব্ৰত৷ েতওঁৰ বংশ-মূল আিছল িবিশষ্ট গৰ্ীক পিৰয়াল এিট৷
পিৰয়ালেটাৰ েকােনা েকােনা সদসয্ ওঠৰ শিতকাৰ েশষৰফােল
ফৰাছীৈল অিভবাসন কিৰিছল৷ েতওঁৰ েদউতাক আিছল এজন
গৰ্ীক কেণর্ল৷ ১৮২৭ ৰ গৰ্ীক সব্াধীনতা যুদ্ধত েতওঁ ঢুকাইিছল৷
এজন েডকােলাক িহচােপ চালর্চ বহবাকীেয় িশক্ষাগৰ্হণ কিৰিছল
ইেকাল েস্পিচেয়ল িমিলেটৰী নামৰ এক সামিৰক িশক্ষােকন্দৰ্ত৷
স্নাতক েহাৱাৰ িপছত ১৮৩৬ অৰ পৰা ১৮৫১ ৈল েলফেটেনণ্ট
িহচােপ আিফৰ্কীয় অিভযানত কমর্ৰত ৈহিছল৷

িপছৈল চালর্চ বহবাকীেয় ১৮৫৪ ৰ পৰা ১৮৫৬ ৰ,
িকৰ্িময়ান যুদ্ধত ফৰাছীৈল েসৱা আগবঢ়াইিছল৷ েসই যুদ্ধত
েকইটামান এলেজৰীয় েসনাদলক েনতৃতব্ িদ েতওঁ িনজৰ দািয়তব্
ইমান দক্ষতােৰ পালন কিৰছল েয, সময়ত তােৰই ফলত
েতওঁ িবৰ্েগিডয়াৰ েজেনেৰলৈল পেদান্নিত পাইিছল৷ অলমা,

ইংকাৰময্ান, আৰু েচেভেষ্টােপাল আিদৰ যুদ্ধেতা েতওঁ ভাগ
ৈলিছল৷ এজন েজেনেৰল িহচােপ েতওঁৰ সাহস আৰু সমৰ
কলাৰ ওপৰত েতওঁৰ িনখুঁত পাগর্তািলৰ বােব ইয়ােতই েতওঁৰ
বহবাকী নামেটােৱ খয্ািত লেভ৷

১৮৫৭ ত বহবাকী ৈগিছল সামিৰক েসৱা কিৰবৈল বুিল
আলেজিৰয়াৈল৷ েসই অিভযানৰ িপছত েতওঁক এটা িডিভজন
েমেনজাৰৈল বুিল পেদান্নিত িদয়া ৈহিছল৷ ইয়াৰ িপছত েতওঁ
১৮৫৯ ত লায়ন্সত (ইটালীেৰ েহাৱা যুদ্ধত) েনতৃতব্ িদিছল৷
১৮৬০ ত েতওঁ ফৰাছী বািহনীৰ েনতৃতব্ িদিছল ইটালীত আৰু
অবয্াহত ৰািখিছল েতওঁৰ সামিৰক উধর্গামী কুণ্ডলীক৷ িনজক
উন্নীত কিৰিছল– ফৰাছী পদািতকৰ ইন্সেপক্টৰ েজেনেৰলৈল বুিল৷
১৮৬২ ত েজেনেৰল বহবাকীক গৰ্ীচৰ িসংহাসন যচা ৈহিছল৷
িপেছ েতওঁ অসন্মত ৈহিছল৷ ১৮৭০ ত েনেপািলয়ন-তৃতীয়ই
বহবাকীক ইিম্পিৰেয়ল গাডর্ৰ কমাণ্ডাৰ পািতিছল আৰু শীেঘৰ্ই
েতওঁ েমট্জ্ ৰণত েনতৃতব্ িদিছল৷

ফৰাছীসকেল েমট্জ্ নগৰীক পৰ্ুিছয়ানসকলৰ পৰা ৰক্ষা
কৰাৰ অেথর্ পৰ্েচষ্টাৰত ৈহ আিছল৷ পৰ্ুিছয়ানসকেল বহবাকীকৈল
ইংলণ্ডৈল বুিল েযাৱাৰ এক েকৗশল ৰচনা কিৰিছল৷ এেনধৰেণ
এক কায়দা কিৰিছল েযন তাত এক শািন্ত আেলাচনাৰ েযা-
জােহ চিলেছ৷ এটা সময়ত েতওঁ বৃেটইনত উপিস্থত ৈহিছল৷
তাত আশৰ্য় ৈল থকা ৰাণীক লগ ধৰাত গম পাইিছল েয েতওঁৰ
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স’েত েখল েখলা ৈহেছ৷ শীেঘৰ্ই েতওঁ েমট্জৈল উভিটিছল৷
ফৰাছীসকল খৰৈকেয় যুদ্ধত হািৰ ৈগিছল৷ েসেয় বহবাকীক
বদিল কৰা ৈহিছল পূৱ ফালৰ ৈসনয্ক েনতৃতব্ িদবৈল বুিল৷
েসই ৈসনয্দলেটা আিছল এক অসংগিঠত দল – অিত িনঃিকন
সাজ-সজ্জােৰ লগেত িনম্নখাপৰ পৰ্িশক্ষেণেৰ৷ এই দলসমূহেৰই
বহবাকীেয় েবলফটর্ৰ দখল উেঠাৱাৰ পৰ্েচষ্টা চলাইিছল৷ িকন্তু
েতওঁৰ শিক্তক পৰ্ুিছয়ানসকেল িবতািড়ত কিৰিছল৷ তােৰাপিৰ
এই েখিদ পিঠওৱা কমর্ত জামর্ান শিক্তেয়ও েতওঁেলাকৰ লগত
েযাগ িদিছল – েজেনেৰল আৰু েতওঁৰ ৈসনয্দলৰ িপেছ িপেছ৷
বহবাকীৰ ৈসনয্ক ছুইচ সীমান্তৰ ফােল েখিদ িদয়া ৈহিছল৷ েতওঁৰ
দলৰ অৱেশষিখিন অনাহাৰত পিৰিছল আৰু ১,৫০,০০০ জন
েলাকৰ িভতৰত ৮০,০০০ জনেহ বািছ ৈৰিছলৈগ।

েজেনেৰেল িপছুৱাই েযাৱা ৈসনয্দলক ৈল ৈগিছল
েবছাংকনৈল৷ আগবািঢ় অহা পৰ্ুছীয় ৈসনয্বািহনীৰ পৰা ৰক্ষা
পাবৈল বুিল এক সাহসী পৰ্েচষ্টা চলােল৷ বহবাকীেয় েতওঁৰ
বািহনীক ৈল গ’ল ছুইজাৰেলণ্ডৰ সীমনাৈল৷ িকন্তু তােতই
েতওঁেলাকক বন্দী কিৰেল আৰু ছুইেচ িনৰস্তৰ্ কিৰ ল’েল৷
বহবাকীেয় ১৮৭১ ৰ ২৬ জানুৱাৰীত েজেনেৰল িক্লেন্সণ্টৰ ওচৰত
েতওঁৰ কমাণ্ড সমপর্ন কিৰেল আৰু আত্মহতয্াৰ েচষ্টা চলােল, –
িপেছ কৃতকাযর্ নহ’ল৷ মূৰৰ েখালাৈল বুিল এৰা িপষ্টলৰ গুলীেটা
খুন্দাত েচেপটা হ’ল আৰু লক্ষচুয্ত হ’ল৷ ফলত জীৱন ৰক্ষা
পিৰল৷ িক্লেন্সেণ্ট েতওঁক িচিকৎসাৰ বােব ছুইজাৰেলণ্ডৈল ৈল
গ’ল৷ েশষত পৰ্ুিছয়াৰ ওচৰত ফৰাছীৰ লাজ লগা আত্মসমপর্নৰ
িপছত েজেনেৰল বহবাকী ফৰ্ান্সৈল উভিটল৷

বহবাকীক ইয়াৰ িপছত আৰু এটা কমাণ্ড িদয়া ৈহিছল৷
েতওঁক ১৮৭১ ৰ জুলাইত লায়ন্স নগৰীৰ দািয়তব্ িদয়া ৈহিছল৷
িকছুকালৰ িপছত েতওঁক লায়ন্সৰ িমিলেটৰী গভণর্ৰ পতা
ৈহিছল৷ ১৮৮১ ত েতওঁৰ নামেটা েসামাইিছল অৱসৰ পাবলগীয়া
অিফচাৰসমূহৰ তািলকাত৷ ১৮৮৫ ত েজেনেৰল বহবাকীেয়
ফৰাছীৰ এখন িছেনটৰ আসনৰ বােব পৰ্িতদব্িন্দব্তা কিৰিছল
যিদও কৃতকাযর্ নহ’ল৷

∼ ◦ ∼

ফৰ্ােন্স িপেছ মনত ৰািখিছল এক অিভবাসী পিৰয়ালৰ পৰা
অহা ইয়াৰ সাহসী েজেনেৰলজনক৷ েতওঁৰ পৰ্িত ৈৰ েযাৱা
আদৰিখিনক ৰািখ ৈথিছল– ছিব আৰু মূিতর্সমূহৰ মাজত ফৰ্ান্সৰ
িবিভন্ন স্থানত৷ উদাহৰণসব্ৰূেপ পাউ চহৰত, এটা পথৰ নাম–
ৰউ বহবাকী৷ এেনদেৰই এই েজেনেৰলজনৰ িবষেয় ৰাউল
হুচ্চন নামৰ ইিতহাস েপৰ্মী, েপিৰছৰ ইেকাল নমর্াল ছুিপিৰয়ৰৰ

(ই.এন.এছ.) এজন তৃতীয় বািষর্কৰ গিণতৰ ছাতৰ্ই গম পাইিছল৷

১৯২৩ চনৰ কথা৷ হুচ্চেন এটা েকৗশল খটুৱাইিছল৷
পৰ্িতবছেৰ ই.এন.এছ.ৰ তৃতীয় বািষর্কৰ ছাতৰ্ই পৰ্থম বািষর্কৰ
ছাতৰ্ক উেদ্দিশ এক ‘গািণিতক েধমালী’ কিৰিছল৷ ইয়ােৰ
েতওঁেলােক পৰ্থম বািষর্কৰ ছাতৰ্ক উপহাস বা ঠাট্টা কিৰিছল:
এই ‘এিলট সু্কল’খনৈল বুিল অহা েশহতীয়া এই সেন্দেহাদ্ধর্ৰ
নতুনিখিনক৷ এেকাচা িমছা দীঘল েগাফ লগাই ৈল গিণতৰ
নৱাগতৰ েশৰ্ণীেকাঠাত য়ুিনফমর্ত েসামাইিছল৷ েতওঁ েবাডর্ত
িলিখিছল:
বহবাকীৰ উপপাদয্:
েতামােলােক এয়া পৰ্মাণ কিৰব লােগ েয...

েকােনা এজন ছাতৰ্েয়া এেকা বুিজ নাপাওঁেতই িনেদর্শ
পাইিছল অকেল উপপাদয্ পৰ্মাণ কৰাৰ!

∼ ◦ ∼

েসনাধয্ক্ষ বহবাকীৰ এখন পৰ্িতকৃিত
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েসই এেক সময়েৰই কথা৷ ফৰাছী ছাতৰ্সকলৰ সাধাৰণেত
েপিৰছৰ মধয্ভাগৰ দিক্ষণ সীমাৰ বহল সুেশািভত পথেছাৱাত
ঘূিৰ ফুৰাৰ এক অভয্াস আিছল৷ এই অঞ্চলত, পৰ্িতিদেন এক
বৃহৎ পিৰমাণৰ জাবৰ-েজাঁথৰ জমা ৈহিছল৷ ছাতৰ্সকেল ইয়াক
নাম িদিছল মাউণ্ট পাণর্াচু্চছ৷ এই নামেটা আিছল মধয্ গৰ্ীচৰ
এপ’েলাৰ নামৰ িপছত থকা এক পবর্তৰ৷ ইয়ােৰ পাদস্থানত
আিছল েডলিফ (The ancient Greeks considered the
centre of the world to be in Delphi, marked
by the stone monument known as the omphalos
(navel)৷ অৱেশষত ঠাইটুকুৰা খয্াত ৈহিছল ‘মাউণ্ট পাণর্াচু্ছছৰ
সুেশািভত পথ’ – এই নােমেৰ বা সংেক্ষপেত বউেলভাডর্ মণ্ট-
পাণর্ােচ্ছ (ফৰাছীত)৷ এই ঠাইটুকুৰা ৈহ পিৰিছল ছাতৰ্ আৰু
বুিদ্ধজীিৱসকলৰ একলগ েহাৱাৰ ঠাই৷ লগেত ৈহ পিৰিছল
সেন্দেহাধর্ৰ পথচাৰীক ৈল েকৗশল েখলাৰ ঠাই৷

১৯২৩ চনৰ এিদনৰ কথা৷ েপিৰছৰ সকেলােত এটা
েঘাষণা কৰা ৈহিছল েয েপালেডিভয়াৰ পৰ্ধানমন্তৰ্ীেয় এক
ৰাজহুৱা সম্ভাষণ কিৰব– বউেলভাডর্ মণ্ট-পাণর্ােচ্ছত৷ এক িবশাল
সমােৱশ ৈহিছল৷ এজন ছাতৰ্ই তাৰ তাৎপযর্ বয্াখয্া কিৰ
েপালেডিভয়াৰ পৰ্ধানমন্তৰ্ীক িচনািক কিৰ িদ এক বকৃ্ততা িদেল৷
বকৃ্ততাত দুখ কিৰিছল দািৰদৰ্ পীিড়ত েপালেডিভয়া জািতৰ কথা
উেল্লখ কিৰ৷ আহব্ান কিৰিছল ৰাইজক িযিখিন পােৰ দান িদবৈল
– এটা জািতৰ আৱশয্ক বা পৰ্েয়াজন পূৰাবৈল বুিল৷ হাতত
টুপীেটা ৈল ৰাইজিখিনৰ সমূেখেৰ ঘূিৰিছল৷ েপিৰছীয়সকেল
ধন িদিছল তাত৷ তােৰ িপছত ছাতৰ্জেন ৈকিছল– এিতয়া
মই আেপানােলাকৰ সমুখত এই দুভর্গীয়া জািতৰ পৰ্ধানমন্তৰ্ীক
হািজৰ কিৰেছাঁ এয়া; ইয়াৰ নাগিৰকসকল ইমােনই দুখীয়া েয
েতওঁেলাকৰ িপিন্ধবৈল এেযাৰ টৰ্াউজােৰই নাই৷ ইয়াৰ িপছত
‘পৰ্ধান মন্তৰ্ী’ আিহ পিৰিছলিহ সামিয়কভােব সজা মঞ্চত, িপন্ধনত
আিছল মােথাঁ েতওঁৰ অন্তবর্াসেটা!

ৰাউল হুচ্চেন ১৯২৩ ত বহবাকী উপপাদয্ উপস্থাপনৰ েসই
িবেশষ িদনেটাত (ভিৱষয্তৰ গিণতজ্ঞ!) অেন্দৰ্ েভই আিছল েসই
ছাতৰ্সকলৰ মাজৰ এজন৷ হুচ্চনৰ েসই বয্ংগৰ দব্াৰা েভই বৰ
পৰ্ভািৱত ৈহিছল৷ েসই িদনাখন, বউেলভাডর্ মণ্ট-পাণর্ােচ্ছত িক
ঘিটিছল অথর্াৎ পথচাৰীসকলৈল বুিল েতওঁৰ লগৰীয়া ছাতৰ্সকেল
িয অমািজর্ত েকৗশল েখিলিছল, তােকা েতওঁ জািনিছল৷ ইয়ােৰই
ফলশৰ্ুিতত পলেডিভয়া নামেটা েতওঁৰ সৃ্মিতত ৈৰ ৈগিছল৷

১৯৩০ ত েভই বনু্ধ ৈহ পিৰিছল েডকা ভাৰতীয় গিণতজ্ঞ
িড. েকাশমব্ীেৰ৷ েতওঁ হাভর্াডর্ৰ পৰা উত্তীণর্ ৈহ ওলাইেছ মােথান৷
েকাশমব্ীক েতওঁ পৰ্থেম লগ পাইিছল েবনাৰস বা বাৰাণসীত৷

তাত কমর্ৰত ৈহ থােকাঁেত, েতওঁক িপছত আিলগড় মুছিলম
িবশব্িবদয্ালয়ৈল এটা েপাষ্টত ‘হায়াৰ’ কিৰ ৈল ৈগিছল৷ েভইেয়
এই নতুন বনু্ধজনক ‘বহবাকীৰ উপপাদয্’ৰ কথা উেল্লখ কিৰিছল
আৰু লগেত েসই ‘েপালেডিভয়া জািতেটা’ৰ কথাও৷ েতওঁ
েকাশমব্ীক এটা গিণত-পৰ্ৱন্ধ িলখাৰ কথা ৈকিছল৷ িবষয়বস্তু হ’ব
বহবাকী নামৰ এক কাল্পিনক গিণতজ্ঞৰ কৃিত-কমর্৷

েসই উদগিণৰ ফলেতই েকাশমব্ীেয় িলিখিছল ‘অন এ
েজেনেৰলাইেজশছন অফ্ দয্ েছেকণ্ড িথওেৰম অফ্ বহবাকী’
(বহবাকীৰ িদব্তীয় উপপাদয্ৰ সাধাৰণীকৰণৰ সম্পকর্ত)৷ ই
পৰ্কাশ পাইিছল ‘বুেলিটন অফ্ দয্ একােডমী অফ্ চােয়েন্সছ অফ্
দয্ পৰ্িভেন্সছ অফ্ আগৰ্া এণ্ড ওউধ্ এলাহাবাদ’ত৷ েকাশমব্ীেয়
উপপাদয্িট যুিৰ িদিছল কম খয্াত ৰািছয়ান গিণতজ্ঞ িড.
বহবাকীৰ নামৰ স’েত, যাক িবপ্লৱৰ সময়ত িবষ খুৱাই মৰা
ৈহিছল৷

েদখা যায় বহবাকীক সাঙুিৰ ৈল িলখা এেয়ই আিছল পৰ্থম
এেকবােৰ অথর্হীন গিণত সম্পকর্ীয় পৰ্কাশ৷ অিন্তমত ‘িড’ েটা
আঁতৰ কিৰ েলাৱা ৈহিছল ‘িনেকালাছ’ৰ দব্াৰা আৰু ৰািছয়াক
েলাৱা ৈহিছল েপালিডিভয়াৰ কাল্পিনক েদশখন কিৰ৷ এেনদেৰ
এই বহবাকীেয় পৃিথবীৰ মঞ্চত িনজক আিবভর্াৱ কৰাইিছল৷

∼ ◦ ∼

বহবাকী আৰু েতওঁৰ অৱদানিখিন কুিৰ শিতকাৰ পৰ্থম
দশকেকইটাৰ সময়ৰ সাংসৃ্কিতক উত্থানৰ পৰ্তয্ক্ষ ফচল৷ ইয়াত
বাস্তৱৰ পৃিথবীখনৰ স’েত েকােনা সম্পকর্ নথকা শুদ্ধ গিণতিখিন
েদখা যাব পােৰ মানৱ অধয্য়নৰ িবমূতর্ েক্ষতৰ্খনৰ সদৃশ৷ িকন্তু,
তৎসেতব্ও বাস্তৱত, গিণত সাধাৰণ সংসৃ্কিতিখিনেৰ খুব ওচৰ
সম্পকর্েৰ পৰস্পৰ বান্ধ খাই থকা৷ েকইমুিঠমান গিণতজ্ঞেহ
সমূ্পণর্ভােৱ িবতািৰত ৈহ ৰয়, েতওঁেলাকৰ চািৰওফােল ৈৰ থকা
সাধাৰণ সংসৃ্কিতৰ বাস্তৱতাৰ পৰা৷ (েতওঁেলােক অিত িবমূতর্
আৰু অল্পখয্াত কমর্ত ৰত ৈহ থািকেলও)৷ েসেয় গিণতৰ গিৰষ্ঠ
িবকাশিখিনেয় অনুসৰণ কিৰেছ জনিপৰ্য় সংসৃ্কিতৰ লাগিতয়াল
পৰম্পৰািখিনক৷ আৰু িবপৰীত কৰ্েম গিণতৰ িবকাশিখিনেয়
কাম কিৰেছ সাধাৰণ সংসৃ্কিতৰ পিৰৱতর্নৰ এক আগজাননী
িহচােপ৷

∼ ◦ ∼

পদাথর্িবজ্ঞানৰ জগতত এক িবপ্লৱ ঘিটিছল কুিৰ শিতকাৰ
আগভাগত৷ ই িবশব্বৰ্হ্মাণ্ডৰ পৰ্িত আমাৰ দৃিষ্টভংগী সলিন কিৰ
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িদিছল৷ আমাৰ জীৱনৰ সকেলা িদশেকই সামিৰ েলাৱা এই
পিৰৱতর্নিখিন আৰম্ভ ৈহিছল ১৯০৫ চনত৷ ইয়ােৰ এলবাটর্
আইনষ্টাইেন িবজ্ঞানক িচৰিদনৰ বােবই সলিন কিৰ িদিছল
িবশব্বৰ্হ্মাণ্ডখনক েবেলগাই েচাৱা পুৰিণ পদ্ধিতক আৰু এেনদেৰই
ঠাই পাইিছল আেপিক্ষকতাবাদৰ িবেশষ তত্তব্ই৷ দহবছৰ িপছত
এই সাফলয্িখিনক ৈল েতওঁ আগবঢ়াইিছল েতওঁৰ মহাকষর্ণ
আৰু সাধাৰণ আেপিক্ষকতাবাদৰ সকেলােক সামিৰব পৰা
তত্তব্ক৷ আইনষ্টাইেন পুৰিণক ভািঙ ৈলিছল৷ পদাথর্িবজ্ঞানক
নতুনৈক সজাই ৈলিছল৷ জাগিতক অন্তৰীক্ষক আৰু লগেত
সময় আৰু ইয়াৰ ধমর্সমূহক েচাৱাৰ এক নতুন উপায় ৈলিছল৷
পদাথর্িবজ্ঞানৰ গঠনক নতুনৈক সংজ্ঞাৱদ্ধ কিৰ ৈল িতিনটা মূল
ধাৰণাক েভঁিট কিৰ ৈলিছল! েসইেকইটা ৈহেছ স্থান, সময় আৰু
েপাহৰৰ েবগ৷

আইনষ্টাইনৰ পৰ্িতভাই বুিজ পাইিছল েয েপাহৰৰ েবগ
িস্থৰ বা সদােয়ই এেকই থােক৷ আনহােত স্থান আৰু সময়
দুেয়াটােয়ই নমনীয় আৰু েমিৰয়াই ল’ব পািৰ এই সাবর্জনীন
িস্থৰ ৰািশেটােৰ– সময়ৰ েবগ।

এেনদেৰ আইনষ্টাইেন পুৰিণ িবজ্ঞানক দিলয়াই িদবৈল সক্ষম
ৈহিছল৷ িবশব্বৰ্হ্মাণ্ডৰ আমাৰ েবাধিখিনক পুনৰ সািজ ৈলিছল
পৰ্থম সূতৰ্ৰ পৰা৷ এেনদেৰ সকেলািখিনেকই গিঢ় ৈলিছল এই
নতুন কাঠােমাৰ পৰা৷ এেনদেৰ পাবৈল সক্ষম ৈহিছল এই নীিতৰ
ওপৰত েভঁিট কিৰ েৰাৱা এক মহান জিটলতাক৷ আইনষ্টাইনৰ
আেপিক্ষকতাবাদৰ তত্তব্ই আগবেঢ়াৱা এই বৃহৎ জাঁপেটাৰ পাছত
আিম আৰু এই িবশব্বৰ্হ্মাণ্ডখনক েসই এেক ধৰেণ পুনৰ ভািব
েচাৱা নাই৷ সময়ৰ দেৰ অপিৰৱতর্নীয় আৰু েবাধাত্মক বুিল
েলাৱা েসই ধাৰণা আৰু সলিন ৈহ যাবৈল দীঘর্িদন নাই৷ দুই
িভন্ন মানুহৰ বােব সময় হয়েতা িভন্ন ৈহ পিৰব পােৰ –
েতওঁেলাকৰ িভন্ন গিতৰ বােব৷ অথবা েতওঁেলােক অনুভৱ কিৰ
েৰাৱা মহাকষর্িণক আকষর্ণ সােপেক্ষ৷ এেনদেৰই আইনষ্টাইনৰ
েযাৰ-েপৰাডেক্স ভুমুিক মােৰ: এই েযাৰ-েপৰাডেক্স কয় েয–
এেযাৰ মানুহৰ িভতৰৰ, দৰ্ুতগামী এখন মহাকাশযানত গিত
কিৰ েৰাৱা এজেন মািটত ৈৰ িথয় ৈহ থকাজনৰ সােপেক্ষ বয়সত
কম ৈহ ৰ’ব৷ আৰু ই আমাৰ মনত ৈৰ থকা সময়ৰ পুৰিণ
ধাৰণাক িভিঙ থানবান কিৰ িদেয়৷ ই খুিল িদেয় স্থান সময়
আৰু িবশব্বৰ্হ্মাণ্ডৰ এক নতুন দুৱাৰ৷

কুিৰ শিতকােটােৱ আৰম্ভ কিৰ িদিছল পুৰিণ পৰ্ণালীক
এিৰ েপেলাৱাৰ– ভাল আৰু েবয়া দুেয়াটােক ৈল৷ শিতকােটােৱ
েদিখিছল দুখনৈক মহাযুদ্ধ– ই েশষ কিৰ িদিছল েতিতয়াৈলেক
আিম জািন েৰাৱা িনৰপৰাধী বা িনমািখতৰ জগতখনক৷ িবজ্ঞানক

আইনষ্টাইেন সলিন কিৰ িদিছল আৰু কলা, ইিতহাস, সািহতয্
আিদ িবষয় আৰু দশর্ন আৰু অথর্নীিত ইতয্ািদ সকেলােৱ
অতীতেৰ ৈসেত এই মূল ভােঙানিখিনক অনুসৰণ কিৰবৈল
ৈলিছল৷

আইনষ্টাইনৰ এই নতুন তত্তব্ৰ ধয্ান-ধাৰণাৰ স’েত খাপ
খুৱাই ল’বৈল েচষ্টা কিৰ থকাৰ সময়েতই পদাথর্িবজ্ঞানত আন
এক নতুন তত্তব্ই ভুমুিক মািৰেল৷ েসয়া ১৯২৬ চনৰ কথা৷ ১৯০০
চনত জামর্ান িবজ্ঞানী ময্াক্স প্লয্াংেক আগবেঢ়াৱা এক ধাৰণা
অনুসৰণ কিৰ এেকলেগ আৰু সব্কীয়ভােব কাম কিৰ থকা েডকা
পদাথর্িবজ্ঞানীৰ এটা দেল (পৰ্ায় কুিৰৰ ওচৰাউচিৰ) আমাৈল
আিন িদিছল ‘েকাৱাণ্টামৰ িবপ্লৱ’ক৷ িয সময়ত আইনষ্টাইেন
েদখুৱাইিছল েয অিত ধীৰ বা অিত দৰ্ুত বস্তুকণাই িনউটনৰ
পদাথর্িবজ্ঞানৰ পুৰিণ িনয়মক নামােন৷ িয সূতৰ্ পৰ্েযাজয্ ৈহ ৈৰিছল
আইনষ্টাইনৰ সময়ৰ দুটা শিতকাৰ আগেৰ পৰা৷ তাৰ ঠাইত
ব’ৰ, হাইেছনবাগর্, শৰ্ুিডংগা, পউলী, আৰু িডৰােক েদখুৱাইিছল
েয এক অিত সূক্ষ্ম মাপত পৃিথৱীখন আিম ভবা দেৰ নহয়৷

েযিতয়া আিম অণু, ইেলকটৰ্ন, পৰ্’টন আিদৰ সূক্ষ্ম
জগতখনৈল যাম েতিতয়া িনউটনীয় পদাথর্িবজ্ঞানৰ িনয়মিখিন
ভািঙ পেৰ৷ এই জগতত ইয়াত িয আেছ েসয়া ইয়াত নাথািকবও
পােৰ৷ আৰু ‘এিতয়া িয’ েসয়া এিতয়া নহ’বও পােৰ৷ স্থান
আৰু সময় নমনীয় – আৰু পৰ্েতয্কেক পৰ্তয্ক্ষ কৰা যায় এক
সম্ভাৱনাৰ কুঁৱলীেৰ – সিঠকতা বা িনশ্চয়তাৰ িবপৰীেত৷

কাযর্-কাৰণৰ সমব্ন্ধ এই পৃিথৱীত েকােনা ফালেৰ পৰা নঘেট৷
েকাৱাণ্টাম জগতত এয়া সদায় সম্ভৱ নহয় এইেটা িনধর্াৰণ
কিৰবৈল েয-– িকৰ্য়া বা কাযর্ A, B ৰ সংঘটনৰ কাৰণ ৈহ ৈৰেছ৷
এই নীিতৰ অচল অৱস্থা পৰ্ািপ্তেটা, যাৰ ওপৰত মানুেহ ৈদনিন্দন
জীৱনত, দশর্নত, বা িবজ্ঞানত আস্থা ৰােখ–- েসয়া মানুেহ ভবাৰ
ধৰণেটাৰ ওপৰত আটাতৈক ডাঙৰ আঘাট িবেবিচত হয়৷ কাৰণ
যিদ আিম এবাৰ কাযর্-কাৰণক েহৰুৱাও, েতেনহ’েল, আমাৰ
চািৰওপােশ ৈৰ থকা পৃিথবীখন অথর্হীন ধাৰণা হয়৷

কুিৰ শিতকাৰ পদথর্িবজ্ঞানৰ েযাৰা-িবপ্লৱিখিনেয় মানুহক
বুিজবৈল িদিছল েয আিম অতীতৰ ওপৰত আস্থা ৰািখব
েনাৱােৰাঁ৷ ইয়াৰ বীজিখিন আৰম্ভ ৈহিছল নতুন শিতকােটাৰ পৰ্থম
দশকত৷ ই েতেন এক ধাৰণাৰ ওপৰত ৈহিছল, িয মানৱ িচন্তা
শিতকা ধিৰ কিৰ আিহেছ, আৰু েসেয় এটা নতুন যুগৰ সূচনা
হ’ব লািগব৷ তােৰ এটাই হ’ব এক, অতীতেৰ আহব্ািয়ত ৈহ
সমূ্পণর্ ভােঙান৷
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অনুবাদ

১৯০০ চনত, জামর্ান গিণতজ্ঞ িহলবােটর্ (েতওঁৰ কালৰ
এগৰাকী মহান গিণতজ্ঞ), – েসই বছৰত উদযাপন কৰা
গিণতজ্ঞসকলৰ এখন সিন্মলনত এক মূল বকৃ্ততা িদিছল৷ তাত
িহলবােটর্ েতওঁৰ, কুিৰ শিতকাৰ গিণতৰ ভিৱষয্তৰ সন্দভর্ত
মতামত দািঙ ধিৰিছল৷

যথাথর্েত িহলবােটর্ উপস্থাপন কিৰিছল দহটা ‘পৰ্েব্লম’ বা
গিণত সমসয্া৷ এইেকইটাক এিতয়া েকাৱা হয় ‘িহলবাটর্ছ েটন
পৰ্েব্লমছ’ বা ‘িহলবাটর্ৰ দহটা সমসয্া’৷ েতওঁ ৈকিছল– এই
দহটা সমসয্া নতুন শিতকােটাত সমাধা কিৰব লািগব৷ িহলবাটর্ৰ
পৰ্কল্পেটা আিছল– গািণিতক ধৰণাৰ এক পৰ্ণালীবদ্ধ িবকাশৰ
ওপৰত৷ এই েক্ষতৰ্খনৰ নৱ-িবকাশৰ এক অংশ িহচােপ এই
দহটা সঁচাৰকাঠী সব্ৰূপ সমসয্া৷ এই কিঠন সমসয্ােকইটা,
িযেকইটা িকছু সময় বা কাল ধিৰ অসমাধা ৈহ ৈৰিছল৷ েসই
েকইটা ‘সমাধান-েযাগয্’ েহাৱা উিচত৷ এয়া আিছল িহলবাটর্ৰ
িবশব্াস৷ িহলবাটর্ৰ এই পৰ্কল্পই গিণতৰ জগতখনত এক িবপ্লৱৰ
সূচনা কিৰিছল৷ েসই দহটা লগেত আন সমসয্া সমাধান কিৰবৈল
বুিল (তািলকাখন িকছু ডাঙৰ ৈহিছল) গিণেত সমুখৈল বুিল
এক ডাঙৰ জাঁপ মািৰবলগীয়া ৈহিছল৷ কুিৰ শিতকাৰ েমাৰেটাত
গিণতৰ অৱস্থা ভাল নািছল৷

িবিভন্ন ঠাইত ভাল ভাল গিণতজ্ঞ আিছল: ফৰ্ান্সত পইনকােৰ,
েলেবগ, আৰু েহেডমাডর্; এটা ভাল জামর্ান দল আিছল
গিটংেগনত, িহলবাটর্ আৰু এিম নইথাৰক ৈল; বািলর্নত
েৱইৰষ্টৰ্াছ, েডিডকাণ্ড, আৰু েকৰ্ােনকাৰ; আৰু হয্লত েকণ্টৰ৷
িপেছ গিণতক উন্নত কিৰ তুিলবৈল বুিল, নতুন শিতকােটাৈল
উিলয়াই আিনবৈল বুিল, আনেবাৰ েক্ষতৰ্ত নতুন িবকাশক ঠাই
িদ শৃংখলা লগাবৈল বুিল, েকােনা পিৰকল্পনা নািছল৷ িহলবাটর্ৰ
বীক্ষা আিছল গিণতক অিধক দব্য্থর্হীন আৰু দৃঢ় কিৰবৈল বুিল
যােত েতওঁৰ আেলাচনাত আগবেঢ়াৱা সমসয্ােকইটা পৰ্কৃতাথর্ত
সমাধা হয়৷ গিণত সাজু ৈহিছল এক নতুন আৰম্ভণীৰ বােব৷

জামর্ান গিণতজ্ঞসকল সাজু ৈহিছল এই পিৰৱতর্নৰ বােব৷
অৱেশয্ েতওঁেলাকৰ দলেটাৰ সদসয্সকল িভন িভন ঠাইত

আিছল, আৰু লগেত েতওঁেলাক পৰস্পেৰ পৰস্পৰৰ সেত
সন্মিতত নািছল৷ অন্তঃকন্দেল জামর্ান গিণতক দমাই ৰািখিছল৷
নতুন ধাৰণাক গৰ্হণ কিৰবৈল কিঠন কিৰ তুিলিছল৷ িবেশষৈক,
এজন পৰ্িতভাধৰ, জজর্ েকণ্টৰ, অকেলই আধুিনক সংহিত তত্তব্ৰ
িবকাশ ঘটাইিছল৷ আন জামর্ান গিণতজ্ঞই ইয়াক গৰ্হণ কিৰবৈল
অপাৰগ ৈহিছল৷ েতওঁৰ ধাৰণািখিন আিছল অিত আগবঢ়া, আৰু
েসেয় আিছল মানৱ েবাধৰ স’েত ইমােনই িবেৰাধত েয বহুেতই,
িবেশষৈক িলওেপাল্ড েকৰ্ােনকােৰ গিণতৰ এেনেবাৰ দৃিষ্টভংগীৰ
বােব েতওঁক হাৰাশািস্ত কিৰিছল৷

ফৰ্ান্সত, এই পিৰৱতর্নিখিন আিনবৈল কিঠন ৈহিছল, কাৰণ
ফৰাছী গিণতৰ ধাৰােটা আিছল অঁিৰ পইনকােৰৰ েবাধাত্মক
ধাৰণা, দব্য্থর্হীনতাৰ িবপৰীেত৷ পইনকােৰ আিছল এগৰাকী
গভীৰ অন্তদৃর্িষ্ট আৰু মহিততম সক্ষমতাৰ গিণতজ্ঞ৷ েতওঁক
েকাৱা ৈহিছল ‘অিন্তম সাবর্জনীনবাদী’, কাৰণ েতওঁৰ আিছল
এক পাৰংগতািল– গিণতৰ অন্তগর্ত বহুেতা শাখা-পৰ্শাখাৰ৷ িকন্তু
েতওঁ গুৰুতব্ িদিছল েবাধৰ ওপৰত, আৰু আসন্নকৰণত –
দব্য্থর্হীনতা আৰু কেঠাৰ অিভগমণৰ িবপৰীেত – িযেয় ৈল যায়
ভাল ফলাফলৈল, শুদ্ধ পৰ্মাণ আৰু গিণতৰ এক গভীৰ বা দৃঢ়
েভঁিটত৷

িয হওক, স্পষ্টভােব, এক নতুন বতাহ বিলবৈল ৈলিছল
কুিৰ শিতকাৰ আগেডাখৰত৷ পৰ্িত িনয়ত পুৰিণ ধাৰণাসমূহ
এিৰ েপেলাৱা ৈহিছল৷ নতুন অিভগমণসমূহক আেকাৱািল েলাৱা
ৈহিছল৷ কুিৰ শিতকাৰ েমাৰেটাৰ এেকই বছৰেত, ১৯০০ ত
িবজ্ঞান আৰু ধাৰণাৰ জগতখনত অনয্ এক মহান ঘটনা সংঘিটত
ৈহিছল৷ েসই বছৰেতই ফািডর্নাণ্ড িড চুয্েছাৰ থািপত কিৰবৈল
ৈলিছল ভাষা-িবজ্ঞানৰ এক নতুন েভঁিট৷ শিতকােটা আগবঢ়াৰ
লেগ লেগ চুয্েছাৰৰ থাপনাৰ ওপৰেতই কাম আগবঢ়াই ৈল
েযাৱা ৈহিছল৷ েকইটামান দশকৰ িভতৰেতই লক্ষণীয়ভােৱই
পৰস্পৰ অ-সম্পিকর্ত ৈহ পদাথর্িবজ্ঞান, গিণত, আৰু ভাষা-
িবজ্ঞােন শুভ-ইংিগত বহন কিৰ, কাম কিৰবৈল ৈলিছল– অনয্ানয্
েক্ষতৰ্সমূহত৷ এই সকেলােৱ িমিল মানৱ িচন্তাৰ জগতখনত এক
নতুন অিভগমণৰ বাতর্া বহন কিৰ আিনিছল৷
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