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গিণত জগতত েমাৰ বতর্মানৰ যাতৰ্াৰ এটা অিত গুৰুতব্পূণর্
ক্ষণ ৈহেছ ২০১৬ চনত বেডর্াত (Bordeaux) অনুিষ্ঠত এখন
কনফােৰন্স। েসইখন আিছল পৰ্খয্াত ফৰাচী গিণতজ্ঞ মােচর্ল-
পল শুব্টেজনবাজর্ৰ (Marcel-Paul Schutzenberger) গিণত
িবষয়ক এখন আন্তঃৰাষ্টৰ্ীয় কনফােৰন্স, য’ত বহুেতা িবখয্াত
গিণতজ্ঞ এেকলগ ৈহিছল। তােত েষ্টনফ’ডর্ িবশব্িবদয্ালয়ৰ
কিম্পউটাৰ িবজ্ঞানী েডানাল্ড কানুথক (Donald Knuth) লগ
েপাৱাৰ েমাৰ েসৗভাগয্ ৈহিছল।

কনফােৰন্সখনৰ পৰ্থমিদনা পুৱা মই েমাৰ েতিতয়াৰ সহপাঠী
এজনৰ লগত েৰিজেষ্টৰ্ছনৰ বােব ৈৰ আিছেলাঁ। হঠােত আমাক
পাছফালৰ পৰা এজন ওখ মানুেহ মাত লগােল। েতওঁ আমাক
িচনািক িদ ক’েল, “Hi, I am Don”, আৰু আিমও েতওঁক
আমাৰ িচনািক িদেলাঁ। েতওঁ িচনািক িদয়াৰ আগেতই মই েতওঁক
িচিন পাইিছেলােয়ই, কাৰণ েতওঁৰ িকতাপ আৰু গেৱষণাৰ লগত
েমাৰ আগৰ পৰাই িচনািক আিছল। অলপ আচিৰত ৈহিছেলাঁ েয
কানুথৰ দেৰ এজন মহান গিণতজ্ঞই ইমান সহেজ আমাৰ দেৰ
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পৰ্বন্ধ

নাম নথকা গেৱষক-ছাতৰ্ৰ লগত িনেজই কথা পািতবৈল আিহেছ।
েসই পুৱা আিম বহু সময় কথা পািতেলাঁ। েতওঁ েমাৰ কামৰ
িবষেয় েসাধাত ক’েলাঁ েয মই েসই সময়ত Aztec diamond
েবালা এটা গািণিতক েক্ষতৰ্ জিড়ত কাম কিৰ আেছাঁ। েতওঁ েতিতয়া
েমাক েসই এেকই েক্ষতৰ্ত েতওঁ আগেত কৰা কামৰ কথা অলপ
ক’েল। লগেত এইেটাও ক’েল েয েতওঁ আিজকািল গেৱষণা-পতৰ্
িলখা বাদ িদেছ, কাৰণ েতওঁৰ গেৱষণা-পতৰ্ৰ সংকলন এলািন
পৰ্কাশ পাইেছ। (এইলািন িকতাপ েষ্টনফ’ডর্ িবশব্িবদয্ালেয় পৰ্কাশ
কিৰেছ, আৰু তােৰ দুটামান খণ্ডত চকু ফুৰাই মই অতয্ন্ত আনন্দ
অনুভৱ কিৰিছেলাঁ।) গেৱষণাৰ িবষেয় আৰু অলপ কথা পতাৰ
িপছত আিম কনফােৰন্স-হলৈল গ’েলাঁ। কনফােৰন্সখন পাঁচ িদনীয়া
আিছল আৰু সদায় দুপৰীয়াৰ আহাৰৰ সময়ত মই কানুথ বহা
েটবুলখনত বিহবৈল েচষ্টা কিৰিছেলাঁ, যােত েতওঁৰ লগত আৰু
কথা পািতব পােৰাঁ। েসই পাঁচ িদনত েতওঁৰ লগত বহুেতা েবেলগ
েবেলগ ধৰণৰ আেলাচনা কিৰবৈল বহুেতা গিণতজ্ঞ আিহিছল আৰু
েসই আেলাচনােবাৰ শুিন আৰু তাত ভাগ ৈল মই বহু উপকৃত
ৈহিছেলাঁ। মই েসই সময়ত িভেয়না িবশব্িবদয্ালয়ত গেৱষণা আৰম্ভ
কৰা মাতৰ্ সাত মােহ ৈহিছল, আৰু ইমান েসানকােল এেন এখন
কনফােৰন্সৈল যাবৈল েপাৱােটা েমাৰ বােব েসৗভাগয্ৰ কথা আিছল।

ইিতমেধয্ েকাৱা ৈহেছ েয কানুথৰ লগত েমাৰ িচনািক আগৰ
পৰাই। ২০১১ চনত, মই েতজপুৰ িবশব্িবদয্ালয়ৰ ছাতৰ্ ৈহ থকাৰ
সময়ত আমাৰ পুিথভঁৰালত এখন েকৗতূহেলাদ্দীপক িকতাপত
েমাৰ চকু পিৰল। নাম আিছল ‘Concrete Mathematics’।
িকতাপখন খুিল চাই েদিখেলাঁ েয Continuous আৰু Discrete
Mathematics িমলাই Concrete Mathematics নামকৰণ
কৰা ৈহেছ। িকতাপখনৰ িকছু অংশ পিঢ় বহুেতা নজনা কথা
িশিকব পািৰিছেলাঁ, আৰু এিতয়াও িকতাপখনত েমােকালাই িকছু
অংশ পিঢ় ভাল লােগ। িকতাপখন িলিখিছল েডানাল্ড কানুথ আৰু
েতওঁৰ সহেযাগী (collaborator) েৰাৱন গৰ্ােয়ম (Ronald Gra-
ham) আৰু ওেৰণ পাটািস্নেক (Oren Patashnik)। িকতাপখনৰ
পাতিনত উেল্লখ কৰা আেছ েয এইখন িকতাপ কানুথৰ েবেলগ
এখন িকতাপ The Art of Computer Programming, Vol
1 ৰ পৰ্থম অধয্ায়ৰ িকছু পিৰমােণ পিৰৱিধর্ত সংস্কৰণেহ। েসয়া
আিছল েডানাল্ড কানুথ আৰু The Art of Computer Pro-
gramming ৰ লগত েমাৰ পৰ্থম িচনািক।

ইয়াৰ েকইমাহমান পাছত েমাৰ স্কলাৰিশব্পৰ পইছােৰ Con-
crete Mathematics আৰু The Art of Computer Pro-
gramming ৰ পৰ্থম খণ্ডেটা িকিন পিঢ়বৈল েচষ্টা চলাও, আৰু
েসই পৰ্েচষ্টা এিতয়াও অবয্াহত আেছ। েযিতয়াই মই এই দুখন
িকতাপ খুিল চাওঁ েতিতয়াই িকবা এটা নতুন কথা িশিকবৈল পাওঁ।
The Art of Computer Programming ৰ এিতয়াৈলেক মুঠ
চািৰটা খণ্ড ওলাইেছ। আৰু দুটা বা িতিনটা খণ্ড ওলাবলগীয়া

আেছ। কানুেথ িকতাপখন ১৯৬২ চনৰ পৰা িলিখবৈল আৰম্ভ
কিৰিছল। েতিতয়া েতওঁ অকল এখন িকতাপ িলিখম বুিল
ভািবিছল। িকন্তু িলিখ থােকাঁেত েদিখেল েয েতওঁ েসই িবষয়েটা
ৈল িয ক’ব িবচােৰ েসয়া এখন িকতাপত িলিখব েনাৱােৰ।
এেনৈকেয় েতওঁ ১৯৬৮, ১৯৬৯, আৰু ১৯৭৩ ত পৰ্থম িতিনটা
খণ্ড িলিখ উিলয়ােল। আৰু চতুথর্ খণ্ডৰ পৰ্থম ভাগেটা ২০১১ চনত
ওলায়। কানুথ এজন perfectionist, আৰু এই কথােটা েতওঁৰ
িকতাপেকইখনত পিৰলিক্ষত হয়। পৰ্েতয্কেটা শ আৰু বাকয্
েতওঁ পৰ্েয়াজনতেহ বয্ৱহাৰ কেৰ। আৰু িযেকােনা এটা কথা
িলখাৰ আগেত েতওঁ েসই িবষয়েটাৰ বুৰঞ্জী অিত ভালৈক জািন
ল’ব িবচােৰ। েসেয়েহ এই িকতাপ দুখনক Analysis of Algo-
rithm িবষয়ৰ বাইেবল বুিল েকাৱা হয়।

মই পৰ্থেম কানুথৰ িকতাপ পঢ়াৰ সময়ত ভবা নািছেলা েয
েকিতয়াবা েতওঁক লগ পাম বা েতওঁ গেৱষণা কৰা িবষয়সমূহেত
গেৱষণাৰ ফােল মই আগবািঢ়ম। িকন্তু এেন েহাৱাৰ ফলত
কানুথৰ িবষেয় আৰু জািনবৈল পােলাঁ, আৰু েতওঁৰ বয্িক্ততব্ৰ
িকছু বয্িতকৰ্মী আচৰণৰ পৰা বহুিখিন কথা িশিকেছাঁ। কানুেথ
পৰ্িতেটা বৰিদনৰ সময়ত েষ্টনফ’ডর্ িবশব্িবদয্ালয়ত এটা বকৃ্ততা
িদেয়, তােৰ িকছু সংখয্ক বকৃ্ততা ইউিটউৱত উপল । েসইসমূহ
চােল বুিজব পািৰ েয েতওঁ এটা এটা কাম কিৰবৈল বা এখন
পৃষ্ঠা িলিখবৈল িকমান েবেলগ েবেলগ িকতাপ, গেৱষণা-পতৰ্ আৰু
েবেলগ উৎস অধয্য়ন কেৰ। এটা বকৃ্ততাত েতওঁ েলখ-তত্তব্ৰ
Hamiltonian Path ৰ িবষেয় কওঁেত, পৰ্াচীন ভাৰতৰ সংসৃ্কত
গৰ্ন্থৰ কয় আৰু েসই গৰ্ন্থ েতওঁ িবচািৰ আিন িনেজ বুিজবৈল েচষ্টা
কেৰ। মুখয্ উৎসেবাৰ েয িকমান পৰ্েয়াজনীয় েসই কথা েতওঁ এই
উদাহৰণেবােৰেৰ বুজায়।

মই ভােবা, Concrete Mathematics খন গিণত আৰু
কিম্পউটাৰ িবজ্ঞান পঢ়া সকেলা ছাতৰ্-ছাতৰ্ীেয় পঢ়া উিচত। মই
বয্িক্তগতভােব The Art of Computer Programming ৰ
Vol 1 আৰু Vol 4A ৰ িকছু অংশ পিঢ় উপকৃত ৈহেছাঁ।
িকন্তু েসইেকইখন পিঢ়বৈল discrete mathematics আৰু
িবনয্াস তত্তব্ৰ (combinatorics) পৰ্াথিমক জ্ঞান থকাৰ পৰ্েয়াজন।
কানুথৰ আনেকইখনমান গৰ্ন্থও পঢ়াৰ েসৗভাগয্ ৈহেছ, েযেন Sur-
real Numbers, Selected Papers of Donald Knuth
on Fun and Games আিদ, আৰু এইেকইখন িকছুমােন কম
কািৰকৰী, সকেলােৱ পিঢ়ব পৰা।

কানুথৰ আন এটা পিৰচয় ৈহেছ, েতওঁ TeX ৰ সৰ্ষ্টা। েসই
ঘটনােটােৱা িকছু আেমাদজনক। The Art of Computer Pro-
gramming ৰ এিট পুনমুর্দৰ্ণৰ পৰ্ুফ-ক’িপ েতওঁ েযিতয়া ঘূৰাই
পাইিছল, েতিতয়া েতওঁ তাৰ আখৰৰ ৰূপেবাৰ েবয়া পাইিছল।
েতিতয়া েতওঁ িনেজই এটা চফ্টেৱৰ িনমর্াণৰ কথা িথৰাং কিৰেল,
আৰু িকছু বছৰৰ পৰ্েচষ্টাৰ ফলত TeX ৰ সৃিষ্ট হ’ল।
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