
ভাৰতত িবচািৰ েপাৱা আিদতম শূনয্েটাৰ িপছৰ খবৰিখিন!

ড◦ খনীন চন্দৰ্ েচৗধুৰী

এেমিৰতাছ পৰ্েফছৰ, গুৱাহাটী িবশব্িবদয্ালয়

“The zero is the most precious
mathematical legacy we have from
medieval times.” – Ian Tattersall
(American Museum of Natural History)

ভাৰতত েপাৱা আিদতম শূনয্েটা উদ্ধাৰ কৰা ৈহিছল
েগাৱািলয়ৰত– আগৰ্াৰ দিক্ষণ-পূৱত৷ েগাৱািলয়ৰত এটা িবখয্াত
মিন্দৰ আেছ– চতুভুর্জ মিন্দৰ, শিতকা পুৰিণ৷ েবৰত সংসৃ্কত
িশলািলিপ থকা মিন্দৰেটা সজা ৈহিছল এখন েকেলণ্ডাৰৰ ৯৩৩
বছৰেটাত৷ আৰম্ভণীেটা ৫৭ BCE৷ েসেয় ই অথর্ কেৰ ৮৭৬
CE৷ ইয়াত বয্ৱহাৰ েহাৱা সংখয্া ৯৩৩ আচিৰত ধৰেণ আমাৰ
আধুিনক সংখয্ােৰ িমেল৷ িশলািলিপখনত উেল্লখ আেছ মিন্দৰৰ
বােব দান িহচােপ েপাৱা মািটৰ পিৰমাণিখিন ২৭০ হাত৷ ২৭০ ৰ
‘০’ েটােৱ পৰ্াচীনতম ‘০’, আিজৰ ভাৰতত েদখা েপাৱা৷ গিতেক
৮৭৬ CE ত, েতওঁেলাকৰ সংখয্া-পৰ্ণালীত ভাৰতীয়সকেল ০ ৰ
বােব এখন স্থান ৰািখিছল৷ িপেছ পৰ্থমেটা ০ ৰ অিস্ততব্ উিলয়াবৈল
বুিল েসই সময়তৈকেয়া িপছুৱাই যাবৈল সম্ভৱ হয় েনিক?

দুঃসাহিসক অিভযানৰ দীঘল কািহনী এয়া, পৰ্থমেটা শূনয্
িবচািৰ৷ এজন গিণতজ্ঞৰ এক যাতৰ্া৷ ইৰাণীয় বংেশাদ্ভৱ, ২০১৫
ত মৃতুয্বৰণ কৰা গিণতজ্ঞ আিমৰ এক্ েজলৰ শূনয্-িবচািৰ,
সংখয্াৰ উৎস িবচািৰ ফুৰা জীৱনেযাৰা ভৰ্ান্ত ধাৰণাৰ এক
মন পৰশা বণর্না৷ েতওঁ কৃত-সংকল্প ৈহ েযাগ-িবেযাগ পেথেৰ
এক সেন্মািহনী ভৰ্মণত ৰত ৈহ ৈৰিছল৷ ধূিল-মািটেৰ খাঁজ
কািট, সাৰশূনয্ পাঠৰ মাজত, িভন্ন িভন্ন তত্তব্েৰ সব্েঘািষত
পাৰংগতসকেল েজৰা কিৰ আেলািড়ত কিৰিছল৷ সেদৗেশষত

কেমব্াদীয় জংঘলৈল বুিল েভদী েসামাই ৈগিছল এক সুসংজ্ঞাৱদ্ধ
বা িনভূর্ল পৰ্মাণ পাবৈল বুিল৷

ইিতহাস আৰম্ভ ৈহেছ শলাকৃিতৰ কীলাকাৰ েবিবলনীয়
সংখয্ােৰ৷ অনুসৰণ কিৰ ৈগেছ গৰ্ীক, আৰু েৰামান আখৰযুক্ত
সংখয্াই৷ এইিখিনেতই এক্ েজেল পৰ্শ্ন তুিলেছ– েসই েমৗিলক
পৰ্শ্নেটা: আিম আিজ বয্ৱহাৰ কিৰ থকা সংখয্ােবাৰ ক’ৰ,
তথাকিথত িহনু্দ-আৰৱীয় সংখয্া বা ৰািশিখিন ক’ৰ পৰােনা
আিহল? েসই অনুসন্ধানিখিনেয়ই এক্ েজলক ৈল ৈগিছল
অনুদ্ঘািটত অঞ্চলৈল বুিল৷ ভাৰত, লাওছ, থাইেলণ্ড, িভেয়টনাম,
আৰু অিন্তমত েসামাইিছল কেমব্ািডয়াৰ জংঘলত৷ তােতই
পাইিছল অিদতম ‘শূনয্’েটা৷ সুদূৰ অতীতত, এিতয়া আঙুেৰ
েঘিৰ ৰখা, সপ্তম শিতকাৰ এটা মিন্দৰৰ েবৰত আিছল,
ধব্ংসপৰ্াপ্ত সংখয্া পৰ্ণালীেটাৰ েসই ছািবকাঠী তুলয্ িশলাখণ্ড৷
সেন্মাহনী চিৰতৰ্ৰ এজাক মানুেহ, এক্ েজলক সংগ িদিছল –
এই ওিডিছত: এইসমূহৰ িভতৰত আিছল সতয্ােনব্ষণত বয্স্ত
িশক্ষাজগতৰ স’েত জিড়ত েলাক, দুঃসাহিসক কমর্-পৰ্েচষ্টােৰ
জংঘলত ক্লািন্তকৰ যাতৰ্া কৰা ৰাজনীিতিবদ আৰু িবশব্াসঘাটক
পুৰাতািত্তব্ক েচাৰ৷ এইসকেল এক্ েজলক সহায় কিৰিছল৷ আমাৰ
সংখয্াসমূহৰ মূল ক’তেনা আৰম্ভ ৈহিছল, তােকই িবচািৰ
এইসকেলই সহায় কিৰিছল৷

এক্ েজলৰ েদউতাক আিছল এখন জাহাজৰ েকেপ্টইন,
চিলিছল ভূমধয্সাগৰত৷ হাইফাৰ পৰা ৈগিছল েকাফুর্ আৰু ইিবজা
আৰু মাল্টা দব্ীপ আিদৈল বুিল৷ ৈগিছল পৰ্ােয়ই সাধুকথাৰ
িবস্ময়কৰ মেণ্ট কােলর্াৈল৷ জাহাজখেনই এক্ েজলক সহায়
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কিৰিছল – িবিভন্ন েদশ-মহােদশ ঘূিৰ ফুৰাত, জ্ঞান আহৰণ
কৰাত৷ লক্ষয্ আিছল সংখয্া আৰু সংখয্াংকৰ ইিতহাস েবাটলা৷
িবেশষৈক পৰ্থম শূনয্েটাৰ সন্দভর্ত৷ আিহ পিৰিছল ভাৰতৈলেয়া৷
ভাৰত এিৰিছল বাকী ইিতহাসক অসমাধান কিৰেয়ই৷ ভাৰতত
েতওঁ বহুেতই িশিকিছল, িপেছ আিদতম শূনয্ৰ অিস্ততব্ৰ েকােনা
খবৰ নাপােল৷ ক’ৰ পৰােনা আিহল? আৰু েকিতয়া? যিদ
পৰ্াচীনতম ০ েটা ৮৭৬ ৰ, েতেনহ’েল সম্ভৱ েয ই আিহ
পিৰেছ আৰৱীয়াৰ পৰা৷ আৰু আৰৱীয়াৈল ৈগেছ ইউেৰাপৰ
পৰা! কাৰণ ৯ শিতকােটা আৰৱ-সাগৰীয় বয্ৱসায় পৰ্ভূত৷ এেয়ই
েসইিখিন সময়, েযিতয়া আৰৱত বয্ৱসােয় িবস্তাৰ লিভিছল৷
বস্তু-বাহািনৰ আহ-যাহ ঘিটিছল, ধয্ান-ধাৰণােৰা৷ ভৰ্মণকৰীসকল
ঘূিৰ ফুিৰিছল– ইউেৰাপ আৰু পূবৰ মাজত৷ এেনধৰণৰ সলনা-
সলিন ঘিটিছল পূবৰ পৰা পিশ্চমৈল আৰু পিশ্চমৰ পৰা
পূবৈল৷ এইিখিনেয়ই আিছল যুিক্ত, পিশ্চমীয়া পক্ষপািততব্ৰ পিণ্ডত
‘কােয়’ৰ –। েগাৱািলয়ৰৰ আগৰ ‘০’ েটাৰ সন্দভর্ত ইয়াৰ
অনুপিস্থিতিখিনক েতওঁৰ যুিক্তেয় কয়– আমাৰ সংখয্াসমূহ ‘০’
সংখয্াংকেৰ হয়েতা ইউেৰাপীয় অথবা আৰৱীয় মূলৰেহ৷ ইয়াক
আৰু িবেৰাধ কিৰব পৰা বা িমছা পৰ্মাণ কিৰব পৰা নাযাব৷
িকন্তু পূবত যিদ আৰৱীয় বয্ৱসায়-বািণজয্ আৰম্ভ েহাৱাৰ আেগেয়
আিছল বুিল এটা ‘০’ পাব পািৰ৷ ইয়ােকই এক শিক্তশালী যুিক্ত
বুিল ৈল এই পৰ্কল্পেটা সাবয্স্ত কিৰব পৰা যাব েয, শূনয্েটা সঁচাৈক
পূবৰ অৱদান৷ এই বােবই গুৰুতব্সহকােৰ েলাৱা েগাৱািলয়ৰৰ
শূনয্েটােয় িনিশ্চতৈক িনণর্য় কিৰব েনাৱােৰ েকােনেনা আমাৰ
এই অিত দৰকাৰী অংশেটাক আিৱস্কাৰ কিৰেল৷

েগাৱািলয়ৰৰ শূনয্েটা নৱম শিতকাৰ মধয্ভাগৰ পৰােহ৷ েসেয়
এইেটােৱ ঐিতহিসক ‘েলণ্ডমাকর্’ৰ কাম নকেৰ৷ যিদ খােণ্ডলাৰ
িশলািলিপ পুনৰ আিৱষ্কাৰ কিৰব পািৰ, েতেন্ত ভাৰতীয় শূনয্েটা
৮০৯ ৰ আগৰ বুিল ক’ব পৰা যাব৷ িপেছ িযেহতু ইয়াৰ
তািৰখেটা তথািপ িপছৰ সময়ৰেহ, ই এক িসদ্ধান্তকাৰী হ’বৈল
সহায়ক নহ’ব৷ আৰু ইয়াৰ পূবর্ৰ শূনয্েটাৰ সন্দভর্ত উঠা সমসয্া
সমাধানেযাগয্ নহ’ব েয েকােন এই ধাৰণােটা আৰু সংখয্াংকেটা
আিৱষ্কাৰ কিৰেল৷

েগাৱািলয়ৰৰ শূনয্েটাৰ সন্দভর্ত এক্ েজেল বন্ধ কৰা অধয্ায়
পুনৰ খুিলিছল৷ বৃিটছ কলিমব্য়া িবশব্িবদয্ালয়ৰ গিণতজ্ঞ িবল
কয্াছলেমনৰ মানৱ কৃত িচতৰ্িটৰ এক অনলাইন বণর্না পিঢ়বৈল
পাই৷ েসেয় েতওঁ কয্াছলেমনক লগ কিৰেল, েগাৱািলয়ৰৰ

শূনয্েটাৰ িবষেয় অিধক পাবৈল বুিল৷ এইজনাৰ সংস্পশর্ৈল আিহ
অৱগত হ’ল েয েতওঁৰ সংখয্াৰ সন্দভর্ত অিধক তথয্ মজুত
আেছ৷ এই িবল কয্াছলেমনৰ ভাষয্মেত েগাৱািলয়ৰৰ শূনয্েটাৰ
পূবর্কালৰ অৱস্থা এটা ইিতমেধয্ আিৱষৃ্কত ৈহেছ কেমব্ািডয়াত
আৰু ফৰাছী নৃততব্িবদ জজর্ েচাএেদেছ িকছু দশক আেগেয়
ইয়াক পৰ্কাশ কিৰেছ৷ আচিৰতভােবই এইজনা নৃততব্িবদৰ
কথােকই আমীৰৰ সহেযাগীেয় পিঢ়িছল বহুত বছৰৰ আেগেয়৷
েচাএেদেছ েগাৱািলয়ৰৰ পূবর্ৰ শূনয্ এটা আিৱষ্কাৰ কিৰেছ, তাক
িবেশ্লষণ কিৰেছ, আৰু পৰ্কাশ কিৰেছ৷ সংখয্াৰ সম্পকর্ত থকা
আমাৰ ধাৰণাক শুধৰাইেছ৷ িপেছ এয়া স্পষ্ট ৈহ পিৰিছল েয এই
সন্দভর্ত পৰ্াক কেমব্াদীয় শূনয্েটা েহৰাই থািকল৷ েসেয় আমীৰ
উিঠপিৰ লািগল ইয়াক পুনৰ উদ্ধাৰ কিৰবৈল৷ ই এক মানৱৰ
মহিততম আিৱষ্কাৰ, িযেয় ৈল ৈগেছ আমাৰ আধুিনক িডিজেটল
শাসনাধীন জগতখনৈল আৰু েসই পৰ্মাণৈল েয পূবর্েহ, ইউেৰাপ
বা আৰৱ নহয়, এই িবষয়ত পৰ্থম বুিল ক’ব পৰা৷
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েচাএেদেছৰ গেৱষণাই েদখুৱাইেছ েয, দিক্ষণ-পূব এিছয়াৰ
এেহজাৰ বছৰৰ আেগেয় ভাৰতীয়কৰণ ৈহিছল৷ েতওঁেলােক
িহনু্দবাদ অথবা েবৗদ্ধবাদৰ অভয্াস কিৰিছল৷ ভাৰতীয় সামািজক
অভয্াস অনুসৰণ কিৰিছল৷ ৈলিছল ভাৰতীয় সাংসৃ্কিতক মূলয্মান৷
স্থানীয় ভাষাৰ লগেত সংসৃ্কত ভাষা বয্ৱহাৰ কিৰিছল৷ েতওঁ মন
কিৰিছল আংেকাৰ, চম্পাৰ ৰাজতব্ৰ ওপৰত আৰু অঞ্চলেটাৰ
আন আন বংশসমূহৰ ওপৰত ভাৰতীয় পৰ্ভাৱ পৰ্ভূত আিছল৷
এেনদেৰই ভাৰতৰ সাংসৃ্কিতক পৰ্সাৰণ অটুট আিছল৷ সংসৃ্কিতৰ
ভাৰতীয়কৰণ অটুট আিছল CE ৰ পূবর্ভাগত৷ পুৰিণ কেমব্ািডয়া
আৰু ইেণ্ডােনিছয়াত৷ েচাএেদেছৰ মত অনুসিৰ এই সভয্তাই এই
সংখয্াংক পিশ্চমৈল েযাৱাৰ অগেত বয্ৱহাৰ কিৰিছল৷ েসেয় এই
অঞ্চলৰ মিন্দৰৰ পুৰিণ ভগ্নাৱেশষত এই ‘০’ৰ অিস্ততব্ েপাৱাৰ
সম্ভাৱনােটা পৰ্ৱল৷

ওঠৰ শিতকাত, িভতৰুৱা ঘটনাত কেমব্ািডয়াত সংঘাত
ৈহিছল৷ চািৰটা শিতকাৰ িপছত, কেমব্ািডয়াৰ আংেকাৰীয়
সভয্তাই দখল কিৰিছল লাওছ, থাইলয্াণ্ড, আৰু িভেয়টনামৰ
দিক্ষণাংশ৷ এেনদেৰ দিক্ষণ-পূব এিচয়াৰ পৰ্ভাৱশীল এক শিক্ত
ৈহ পিৰিছল৷ এই সন্দভর্েতই েচাএেদেছৰ গেৱষণাই েদখুৱায়,
পুৰিণ মিন্দৰৰ িশলািলিপৰ পৰা কৰ্মবধর্মান হাৰৰ সংখয্া
সম্পকর্ীয় বতৰা৷ আৰু গেৱষণাৰ পাতিন েমেল৷ িবেশষৈক
েগাৱািলয়ৰৰ পূবর্ৰ শূনয্ৰ সম্পকর্ত এইিখিন সাবয্স্ত কিৰব
পািৰেল ক’ব পৰা হ’ব েয আমাৰ আধুিনক সংখয্া-পৰ্ণালীৰ
উৎসেটা ভাৰততেহ, বা ইিণ্ডয়ানাইজডেহ৷ ই আংেকাৰ বা েতেন
এক সংসৃ্কিত জিড়ত ৈহ েৰাৱা৷ এইিখিনেত এক সংঘটেন ঠাই
পাইিছল৷

এগৰাকী ফৰাছী নৃততব্িবদ অয্ােঢমাডর্ েলেক্লেৰ ১৮৯১ ত
কমর্ৰত ৈহ আিছল েমকঙত, সমব্ৰত থকা েটৰ্পাংেপৰ্ইৰ মিন্দৰৰ
ভগ্নাৱেশষৰ মাজত৷ েতওঁ িবচািৰ পাইিছল দুখন িশলািলিপ৷
বহুত িপছত ই েচাএেদেছৰৰ চকুত পেৰ৷ েতওঁ নামকৰণ
কেৰ দুই েকাড K-127 আৰু K-128 েৰ৷ এেনধৰণৰ বহু
িশলািলিপ েচাএেদেছেয় অধয্য়ন কেৰাঁেত েতওঁ K আখৰেটােৰ
সূিচত কিৰ ৈগেছ৷ েচাএেদেছ ইয়াক অনুবাদ কৰাত লােগ৷
িশলািলিপেতই ইয়াক িলিপবদ্ধ কৰা আেছ– িবেশষ চনেটা,

৬০৫ – ই এটা বংশৰ নাম৷ আৰম্ভ ৈহিছল ৭৮ CE ত৷ েসেয়
আমাৰ েকেলণ্ডাৰত ই ৈহ পেৰ ৬০৫ + ৭৮ = ৬৮৩ CE
িলিপ আৰু সংখয্াংক আিছল পুৰিণ েখ্মৰত৷ আিম জনা এই
পৰ্থম শূনয্েটা স্পষ্ট ৈহ আিছল, মােথান অলপ িবচুয্িতেৰ৷ েগাল
শূনয্ৰ ঠাইত এটা িবনু্দেৰ৷ ১৯৩১ ত েতওঁ এখন গেৱষণা-পতৰ্
পৰ্কাশ কিৰিছল৷ সংখয্াৰ মূল সম্পকর্ীয়৷ পৰ্কাশ ৈহিছল বুেলিটন
অফ দয্ সু্কল অফ ওিৰেয়েণ্টল স্টািদজত৷ ই পৃিথবীখনৰ িহনু্দ-
আৰৱীয় সংখয্াংকৰ সন্দভর্ত ধাৰণােটা সলাইিছল৷ েচাএেদেছেয়
ৈকিছল েতওঁ ইিতমেধয্ পাই েথাৱা হাইপ’েথিছছ এটা নাকচ
কিৰ েয পৰ্থমেটা শূনয্ আিহিছল নৱম শিতকাৰ দুটা শিতকাৰ
আেগেয়৷ ভাৰতীয় মূলৰ সভয্তােৰ কেমব্ািডয়াতেহ – ভাৰতত
নহয়৷ এক্ েজেল পূবৰ এই আিৱস্কাৰ িবচািৰ নাপােল৷ লািগ
গ’ল নতুনৈক আিৱস্কাৰ কৰাৰ বােব! এই উেদ্দেশয্ েতওঁ
ৈগিছল িছেয়ম-িৰপ্ িমউিজয়ামৈল (আংেকাৰ জাতীয় িমউিজয়াম
(িছয়েম-িৰপ্)৷ িমউিজয়ামৰ ভগ্নস্তুপ েকতেবাৰৰ মাজত িথয়
ৈহ ৈৰ থািক সন্ধান কিৰিছল েসই িবেশষ K-127 িশলািলিপ
টুকুৰা৷ তাত হাজাৰ টুকুৰা েতেন ভগ্নস্তুপ আিছল৷ েতওঁ এটুকুৰা
িশলািলিপৰ ভগ্নস্তুপৰ ওপৰত বিহ পিৰিছল৷ অতয্িধক গৰম
আিছল৷ পদ্ধিতগত ৈহ েতওঁ িবচৰাত লািগল৷ েশষত িবচািৰ
পাবৈল সক্ষম ৈহিছল৷ েতওঁ বণর্না অনুসিৰ ইয়াৰ ওচৰ চািপিছল৷
িপছফােল এটুকুৰা পুৰিণ েটপ আঠা িদয়া তলফােল ৰঙা িশল
পােল৷ ইয়ােত িলখা পােল K-127৷ িনজৰ চকুেক েযিনবা িবশব্াস
কিৰব পৰা নািছল৷ সমুখৈল আিহ এই বৃহৎ ৰঙচুৱা িশলটুকুৰাত
েদখা পােল েসই েখ্মৰৰ সংখয্াংক ৬০৫৷ শূনয্েটা আিছল এটা
িবনু্দ৷ েতওঁৰ গভীৰ আত্মসন্তুিষ্ট আিহিছল৷ চািৰবছৰীয়া কেঠাৰ
পিৰশৰ্মৰ মূৰত েতওঁ িবচািৰ পাইিছল েচােয়েদচৰ বিণর্ত েসই
িশলািলিপ৷ এইিখিন পাবৈল এক্ েজলৰ িকমান েয িডেটিক্টভ কমর্,
িলখা-েমলা, ওকালিত, কেমব্াডীয় চৰকাৰৰ ওপৰৱালাৰ সহায়,
আিদৰ পৰ্েয়াজন ৈহিছল৷ সাধাৰণজনৰ বােব ই টুকুৰােটা নগনয্
যিদও, গিণতজ্ঞ এজনৰ বােব ইয়াৰ মূলয্ অপিৰসীম৷ েসেয়
এক্ েজেল অেশষ কষ্ট উঠাবলগীয়া ৈহিছল এই টুকুৰােটাক ৰক্ষা
কিৰবৈল বা পুনৰ েহৰাই েযাৱাৰ পৰা বচাবৈল৷ এেকবােৰ েশষত
েতওঁ কৃতকাযর্ ৈহিছল৷ এক যুগমীয়া দািয়তব্ সফলতােৰ পালন
কিৰিছল জ্ঞানৰ খািতৰত৷ এই ওিডিছৰ িবষয়ত আিম পাঠকক
সিবেশষ জনাবৈল সাজু ৈহ আেছাঁ—ভিবষয্তৈল৷
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