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১৯৩৩ চনৰ কথা। ষ্টৰ্র্য্াছবগর্ িবশব্িবদয্ালয়ত অেন্দৰ্ েভইেয়
গিণত িশেকাৱা আৰম্ভ কিৰেছ। েসইসময়ত ইেকাল নেমর্লৰ
েতওঁৰ িপৰ্য় বনু্ধ েহনৰী কাটর্ােনা তাৰ গিণত েফকািল্টত
আিছল। গিণত িশক্ষণৰ বােব বয্ৱহাৰ ৈহ থকা িকতাপসমূহ
যেথষ্ট নািছল, পাঠয্কৰ্মেটা আিছল এক উন্নীতকৰণৰ বােব
অিতপাত পৰ্েয়াজনীয়তাত। এই দুই েডকা অধয্াপেক পৰস্পেৰ
আপিত্ত দশর্াই ৈগিছল– েতওঁেলােক পৰ্াথিমক কেলজ পযর্ায়ৰ
গিণতত সমুিখন েহাৱা সমসয্াসমূহৰ িবষয়ত। িবেশষৈক, েভইেয়
উেল্লখ কৰা দেৰ, েতওঁ িবৰক্ত ৈহ পিৰিছল েহনৰী কাটর্ােন
উনুিকয়াই ৈগ থকা েসই িবষয়ক িনয়ত পৰ্শ্নেবাৰেৰ েকেনদেৰেনা
পাঠয্কৰ্মিখিনক সংগিঠত কিৰ েলাৱা হয়।

েভইেয় উেল্লখ কৰা মেত, এই সম্পকর্ত েতওঁৰ মনত এটা
ধাৰণাই ঠাই পাইিছল। “১৯৩৪ ৰ েশষৰ ফােল এক শীতৰ িদনত
মই এটা ধাৰণাৈল আগ বািঢ়িছেলাঁ। ভািবিছেলাঁ েয েমাৰ সতীথর্ৰ
িবৰামিবহীন পৰ্শ্নৰ েবাজাক ইেয়ই অন্ত েপলাব। ‘আিম পাঁচ-
ছয়জনমান বনু্ধ আেছাঁ’, িকছুিদন পাছত মই েতওঁক ৈকিছেলাঁ,
‘িবিভন্ন িবশব্িবদয্ালয়ত েকান েকান এেক পাঠয্কৰ্মেৰ জিড়ত
ৈহ আেছ উিলয়াই েলাৱা হওক আৰু আিম সকেলােৱ এক
লগ ৈহ লওঁ। সমসয্ােবাৰক িনয়ন্তৰ্ণাধীন কিৰ লওঁহক। আৰু
ইয়াৰ পাছত, েমাৈল বুিল এইসমূহ পৰ্শ্ন েপৰ্িৰত হ’ব লািগব।’

মই জািনব পৰা নািছেলাঁ েয বহবাকীেয় েসইক্ষণেটােতই জনম
লিভিছল।”

অৱেশয্ েসয়া আিছল ইেকাল নেমর্ল আৰু আন আন
ফৰাছী িবশব্িবদয্ালয়ৰ পৰা অহা েডকা গিণতজ্ঞৰ এক সমূ্পণর্
নতুন চাম। এই সকলৰ অেনেকই েতিতয়া িবশব্িবদয্ালয়ত
িবিভন্নভােব অৱস্থান কিৰ ৈৰেছ। কাটর্ান আৰু েভই আিছল এই
দলেটাৰ দুজন সভয্। এয়া আিছল উত্তৰ-মহাসমৰ কালৰ ফৰাছী-
গিণতজ্ঞ।

মহাসমেৰ ফৰাছী িশক্ষািবদ আৰু বুিদ্ধজীৱীক সংহাৰ কিৰ
ৈথিছল। েসই যুদ্ধত মৃতুয্ েহাৱা ফৰাছী িবশব্িবদয্ালয়ৰ স্নাতকৰ
সংখয্া আিছল আচিৰত ধৰণৰ। ১৯১০-১৯১৬ এই কালেছাৱাত
আধা সংখয্ক স্নাতক পযর্ায়ৰ ছাতৰ্ৰ মৃতুয্ ৈহিছল। ইয়াৰ
পাছত আৰম্ভ ৈহিছল এক কাল স্ত তাৰ বা িনস্কৰ্ীয়তাৰ। য’ত
সাংঘািতকভােব পৰ্েয়াজন ৈহিছল এক নতুন গািণিতক আৰু
ৈশিক্ষক ধাৰণাৰ।

জামর্ানীৈল েকইবাবােৰা আহ-যাহৰ ফলসব্ৰূেপ, েভইৰ
জামর্ান গিণতজ্ঞসকলেৰ উত্তম সম্পকর্ আিছল। েতওঁ জািনিছল
েয বহুত কিঠনতা সেতব্ও জামর্ান গিণেত সমুখৈল বুিল ধাৱমান
ৈহ ৈগিছল। তাত নতুন ধৰণাৰ সু্ফৰণ ঘিটিছল, জামর্ান
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িবশব্িবদয্ালয়েবাৰত গিণতজ্ঞৰ দলসমূহ একেগাট ৈহ কমর্ৰত
ৈহিছল। েতেনেবাৰৰ িভতৰত আিছল েকইবছৰমান আেগেয়
েভইেয় গিটংেগন আৰু বািলর্ন পিৰদশর্নত েপাৱা উত্তম দলেবাৰ।

ফৰাছীেতা এই সদৃশ সম্ভৱ েনােহাৱাৰ েকােনা কাৰণ
নািছল। আটাইেবাৰ ফৰাছী িবশব্িবদয্ালয়েতই পৰ্াক যুদ্ধকালীন
পাঠয্পুিথ আৰু পাঠয্কৰ্মৰ পৰম অকুলনিখিনেয়, লগেত কাটর্ানৰ
অন্তহীন পৰ্শ্নসমূহ – এইেবােৰ িমিল এক অনুঘটক িহচােপ কাম
কিৰিছল। ইেয়ই েভইক এক উৈমহতীয়া কমর্পন্থাৰ বােব েতওঁৰ
ৈসেত জিড়ত ৈহ পৰা সহকমর্ীসকলক একলগ কিৰ েলাৱাৰ
েসই ধাৰণােটা গঢ় িদয়াত সহায় কিৰিছল। ধাৰণােটা আিছল,
েতওঁেলােক লেগ-ভােগ অতীতক এিৰ আিহব আৰু নতুনৈক
আৰম্ভ কিৰব।

েভইেয় ১৯৩৪ চনৰ ১০ িডেচমব্ৰৰ দুপৰীয়াত এখন িমিটং
আহব্ান কিৰেল– কােফ গৰ্ীল-ৰূম এ, কেপাউেলয্ডত। (এইখন
অৱেশয্ এিতয়া নাই; আিজ এইখন এখন ফাষ্টফুড েৰেস্তাৰা৷)
ই ৬৩ েবাউেলভাডর্ েচণ্ট–িমেচলত। েসয়া েবাউেলভাডর্ েচণ্ট–
িমেচল আৰু ৰূ েছৗফ্লটৰ চুকত। েছৗফ্লট্ েপিৰছৰ এটা ষ্টৰ্ীটৰ
নাম। ই েবাউেলভাডর্ েচণ্ট-িমেচল আৰু জািডর্ন ডুয্ লুেক্সমবাগর্ক
লগ লগাইেছ ডুয্ েপন্থন নামৰ ঠাইত। ই েপিৰছৰ েলিটন
েকাৱাটর্াৰৰ িবশব্িবদয্ালয়ৰ অন্তঃস্থলত।

িনম্নস্থলত, এই কােফৰ গৰ্াউণ্ড েলেভলত, েহনৰী কাটর্ান,
ক্ল’ড িচভাল্লী, জয্া েডলচাটর্, জয্া িডউডন, েৰেন িদ পেচ্ছল,
আৰু অেন্দৰ্ েভই একলগ ৈহিছল। এইসকেল ষ্টৰ্য্াছবাগর্,
েনিন্স, েৰন্ন, আৰু েক্লমর্ণ্ট-েফেৰণ্ড িবশব্িবদয্ালয়ক পৰ্িতিনিধতব্
কিৰিছল। েতওঁেলাক ৰাজধানীখনত েগাট খাইিছল নতুনৈক
েখালা ইনিষ্টিটউট অঁিৰ পইনকােৰত হ’বলগীয়া এখন গিণত
সিন্মলনৰ বােব। েতওঁেলােক পাতিন েমিলিছল– ফৰ্ান্সৰ সকেলা
িবশব্িবদয্ালয়ৰ কলন গিণত আৰু গািণিতক িবেশ্লষণ তত্তব্ৰ
পাঠয্কৰ্মক ৰূপ িদবৈল বুিল মেন ভবা েতওঁেলাকৰ েসই
উচ্চাকাংক্ষী পৰ্েজক্টেটাৰ বােব।

এই দলেটােৱই, সমূহীয়াভােব, ৈহ পিৰিছল ‘িনক’লা
বহবাকী’। গিতেক িনক’লা বহবাকী এজন একক বয্িক্ত নািছল।
যিদওবা এসময়ত েসই বহবাকী নামেৰই এগৰাকী েজেনেৰল
আিছল। এই ছয়গৰাকী েডকা গিণতজ্ঞ আৰু লগেত েসইসকেলা
িযসকেল হয়েতাবা পাছৈল েযাগ িদিছল, আৰু আন িযসকেল
দল এিৰিছল– এক পেথেৰ চলাই িনিছল েপিৰছৰ ছাতৰ্
জীৱনৰ এক দুষ্টািলৰ েখল, এক মানৱৰ আিৱষ্কােৰেৰ আৰু

এক েগাপন চছাইিটৰ অিস্ততব্েৰ। েতওঁেলােক েতওঁেলাকৰ
এইগৰাকী আিৱষৃ্কত মানৱৰ বােব এটা পিৰয়াল আিৱষ্কাৰ
কিৰব আৰু আিৱষ্কাৰ কিৰব এক পিৰয়াল-বুৰঞ্জী। আৰু েসেয়,
িফনেলণ্ডত েভইৰ েকাঠাত েপাৱা ৈগিছল িকছুমান িভিজিটং
কাডর্, েপাৱা ৈগিছল বহবাকীৰ জীয়ৰীৰ িবয়াৰ িনমন্তৰ্ণী িচিঠ।
লগত আৰু আিছল, এখন বয্ািপ্তিজমৰ আৰু বয্ািপ্তজমাল
চািটর্িফেকট, ধমর্িপতৃ আিদেক ৈল। এইসমূহক সজাই েলাৱা
ৈহিছল এজন মানুহ ৈতয়াৰ কিৰবৈল বুিল – দলেটাৰ অিস্ততব্েটা
আিছল সদসয্েবাৰৰ িচনািকৰ এক সংকৰ-সদৃশ েযিনবা। িকন্তু
আটাইেবােৰই আিছল ভিৱষয্তৈল বুিলেহ।

১৯৩৪ ৰ েসই িডেচমব্ৰৰ িদনেটাত দলেটােৱ আৰম্ভ কিৰিছল
কিবপাতৰ চুপ আৰু েপাৰা মঙেহেৰ, লগত আিছল en-
dives braisées অথবা pommes soufflées। অেন্দৰ্ েভইেয়
মুকিল কিৰিছল সভাখন, উৈমহতীয়া দািয়তব্ৰ লক্ষয্েটা ৈকিছল–
“আিহ থকা পিছশ বছৰৈল অবকল আৰু অনুকল গিণতৰ
চািটর্িফেকটৰ পাঠয্কৰ্মেটাক সংজ্ঞাৱদ্ধ কিৰবৈল বুিল, আৰু
সমূহীয়াৈক এনালাইিছছৰ এখন গৰ্ন্থ িলিখবৈল বুিল।”

পৰ্শ্ন উিঠিছল েয এেন এখন পাঠয্কৰ্ম েদেখান ইিতমেধয্
আেছই। েতিতয়া েতওঁ তৎক্ষণাত ৈক উিঠিছল– “েসয়া হয়,
িপেছ এই গৰ্ন্থখন িযমান পািৰ িসমান আধুিনক হ’ব লািগব।”
িবচৰা ধৰেণই তাত থকা সকেলােৱই এই উৈমহতীয়া উেদ্দশয্ৰ
সমথর্নেতই আিছল। ইয়াৰ পাছত গিণতজ্ঞেকইজেন এই কথা বা
িবষয়েটা আেলাচনা কিৰিছল েয েতওঁেলােক পিৰকল্পনা কিৰেছ
এখন পাঠয্কৰ্ম এেকলেগ বা সমূহীয়াভােব যােত েকােনােৱই
ইয়াক িনজৰ সম্পিত্ত বুিল ক’ব েনাৱােৰ।

এই ঐিতহািসক িমিটংখনৰ েহনৰী কাটর্ানৰ সৃ্মিত েৰামন্থন
অনুসিৰ- জয্া েডলছােটর্ এই িবষয়েটাত েহেনা বৰ আঁেকাৰেগাজ
আিছল েয এই ডকুেমণ্টিখিন এক দলীয় কমর্ হ’ব। কাৰণেটা
আিছল এেনধৰণৰ েয েকােনা বয্িক্তৰেহ হ’ব পৰা কথােটা বাদ
িদ থ’েল দলেটােৱ ৰক্ষা কিৰ থ’ব পৰা অৱস্থাত ৰ’ব, ভিৱষয্তৰ
কােৰাবাৰ িনজা সম্পিত্ত কিৰব পৰা দাবীৰ েক্ষতৰ্ত।

আনিক েডলছােটর্ অিত েসানকােলই এই নিথ বা ডকুেমণ্টখন
দািখল কৰাৰ বােব দাবী কিৰিছল। ৈকিছল েয িকতাপখন
ছয়মাহৰ িভতৰেতই পৰ্কাশ কিৰ উিলয়াব লােগ। ই সমগৰ্
ফৰাছীেৰই েবৗিদ্ধক সমাজখনক আচিৰত ধৰেণ এইিখিনেকই
সাবয্স্ত কিৰব আৰু েদখুৱাব েয গিণত সমাজখনৰ এই
আগৰণুৱা-যুৱক (“young Turks”) সকেল েতওঁেলাকৰ এই

গিণত িবকাশ | িদব্সপ্তিততম সংখয্া | জানুৱাৰী – মাচর্, ২০২২
৬৬



অনুবাদ

েপছাৰ অনমনীয় বা দৃঢ় অৱস্থানৰ পৰা এক িক্ষপৰ্তােৰ
আৰু সেজােৰ ধাৱমান ৈহেছ। পৰৱতর্ীকালৰ উৎসাহ ভৰা
এক আেলাচনাত েকােনাবাই পৰামশর্ আগবঢ়াইিছল েয মােথান
েকােনা এক কমর্ পৰ্সংগৰ িনেদর্শনা ৈহ েৰাৱাৰ িবপৰীেত
পাঠয্িনঘর্ণ্টখন এেহজাৰ পৃষ্ঠা ৈদঘর্য্ৰ হ’ব লােগ আৰু ফৰাছীৰ
সকেলােবাৰ িবশব্িবদয্ালয়েতই সিকৰ্য় হ’ব লােগ।

েসই সময়ত, কলন গিণত িশক্ষা ৈহ আিছল অকল
এেডাৱা েগাউৰছাটৰ এখন পুৰিণ পাঠয্পুিথৰ সহায়তেহ।
এইখন েবয়াৈকেয় আওপুৰিণ ৈহিছল আৰু ই সামিগৰ্কভােব
ফৰাছী গিণতৰ এক স্ত বা ৈৰ থকা পিৰিস্থিতৰ অৱস্থােটাক
উদঙাইিছল। এই শৃংখলােটাৰ েকােনাধৰণৰ পুনৰ দৃঢ়কৰণৰ
পিৰকল্পনা নািছল, িবষয়েটাক িশকাই ৈগ থকা ৈহিছল বা
গেৱষণা কিৰ থকা ৈহিছল েসই ১৯২০ চন বা তােৰা আগৰ
কালৰ েপৰ্ক্ষাপটতেহ েযিনবা। েসই সময়িখিনত ফৰাছী গিণতত
েকােনাধৰণৰ নতুন ধাৰণাৰ পৰ্েৱশ ঘটা নািছল। এই কাৰণেতই
‘কপুেলইড’ত েহাৱা এই িমিটংখন ইমান নতুনতব্ থকা আৰু
দৰকাৰী িবেবিচত ৈহিছল। ইয়াত েগাট খাইিছল এই অতুয্ৎসাহী
েডকােকইজন, ফৰাছী গিণতক পুনৰ নতুনৈক িলিখবৈল বুিল।
েসই পদ্ধিত বা বয্ৱস্থােটা ইমােনই পুৰিণ ৈহ পিৰিছল েয েগােটই
ফৰাছীেতই অধয্াপকসকলক কলন গিণত িশকাবৈল বা আন
পৰ্াসংিগক িবষয়সমূহৰ বােবও েতওঁেলাকৰ নতুনৈক কিৰ েলাৱা
েটাকা বয্ৱহাৰ কিৰবৈল অথবা আন িযেকােনা মেনেখাৱা উপায়
ল’বৈল অনুমিত িদয়া ৈহিছল।

আচলেত এয়া এক পৰ্হসন েযন আিছল েয েগাউৰছাটৰ
কলনৰ িকতাপখনৰ অক্ষমতািখিনেয় েতওঁেলাকৰ িশক্ষণ
হািতয়াৰসমূহক বািছ ল’বৈল গিণতজ্ঞসকলক এক িবেশষ
সব্াধীনতাৰ অনুমিত িদিছল। েপিৰছৰ কােফত লগ েহাৱা
এইসকল েডকা গিণতজ্ঞই এই অৱস্থােটাক শুধৰাবৈল
িবচািৰিছল। এক ভাল বা সুস্থ, কামত অহা পাঠয্পুিথেৰ উিঠ
আিহবৈল বুিল িবচািৰিছল। িবচািৰিছল কলন আৰু গিণতৰ
আন শাখাসমূহ িশকাবৈল, িযখনক ফৰাছীৰ সকেলােত একমান
িবিশষ্টতােৰ বয্ৱহাৰ কিৰব পৰা যাব। এয়া আিছল অিত
উচ্চাকাংক্ষা েসামাই েৰাৱা এক লক্ষয্ িয যুৱপৰ্জন্মক পৰ্িতিনিধতব্
কিৰিছল, সব্তঃসূ্ফতর্ভােবই গিণত িনেদর্শনাৰ মাজত কষ্টজিড়ত
শৰ্েমেৰ েসামাই পিৰ পুৰিণ চামৰ পৰা আঁতিৰ আিহ।

মধয্াহ্ন েভাজনৰ পাছত এক আেলাচনা আৰম্ভ ৈহিছল। তাত
েভইেয় পৰামশর্ আগবঢ়াইিছল েয পাঠয্কৰ্মত সুেমাৱাব পৰা বা
খাপ খাব পৰা িযেকােনা িবষয়েকই বাদ িদয়া যােত নহয়। ইয়াৰ

পাছেতই সমূহীয়া িসদ্ধান্ত গৰ্হণ কৰা ৈহিছল এই বুিল: দলেটােৱ
েকােনা িবষয়েকই যােত অতীতৰ পৰা নলয়, পৰ্কৃতাথর্েতই ইয়াক
আক্ষিৰক অথর্েতই েযন আৰম্ভিণৰ পৰা েলাৱা হয়।

েসই ক্ষণেতই জয্া েডলছােটর্ এক পৰামশর্ আগবঢ়াইিছল–
যাৰ এক সুদূৰপৰ্সাৰী পৰ্ভাৱ আিছল অকল দলেটাৰ বােবই
নহয়, বা সামিগৰ্ক ফৰাছী গিণতৰ বােবই নহয়, ই আিছল
কুিৰ শিতকােটাৰ বা তােকা অিতকৰ্মী সমগৰ্ িবশব্ েপৰ্ক্ষাপটৰ
গিণতৰ জগতখনেতা। েডলছােটর্ ৈকিছল, দলেটােৱ িলিখব
েখাজা সামুিহক গৰ্ন্থখন আৰম্ভ হ’ব লািগব অিত িবমূতর্ আৰু
সব্ীকাযর্িভিত্তক ৈহ।

আৰু এইিখিনেতই েতওঁ দলেটাৰ িসদ্ধান্তিখিনক আক্ষিৰক
অথর্ত আৰম্ভ কিৰবলগীয়া কথােটাক গুৰুতব্ পৰ্দান কিৰিছল।
আৰম্ভিণৰ পৰা মােন আিছল– গিণতৰ পৰ্াথিমক সূতৰ্ৰ পৰা
আৰম্ভ হ’বলগীয়া, ইয়াৰ মহতব্ম সাধাৰণীকৰণৰ ভাৱনােৰ আৰু
িবমূতর্কৰণেৰ। হয়েতা েতওঁেলােক েসই সময়ত ইয়াক মন
নকিৰেলও ফৰাছী এই েডকা গিণতজ্ঞসকেল তােকই কিৰবৈল
বুিল পণ কিৰিছল, িয কাযর্ ইউক্লীেড কিৰিছল পৰ্ায় দুই সহসৰ্
বছৰৰ পূেবর্। গিণতক িলিখিছল আিদতম পযর্ায়ৰ পৰ্াথিমক সূতৰ্ৰ
সংহিতেৰ, গিঢ়িছল এই েভঁিটেটাৰ পৰা এক উধর্মুখী শৃংখলা।

গিণতৰ আৰম্ভিণক, সংহিত আৰু ইয়াৰ ৈসেত জিড়ত
ৈহ েৰাৱা পৰ্িকৰ্য়াসমূহৰ (িমলন, েছদন) সহায়ত চাব পািৰ।
গিতেক দলেটােৱ িসদ্ধান্ত ৈলিছল েয এই কমর্-পিৰকল্পনািখিন
হ’ব এইেবাৰ পৰ্াথিমক আৰু েবাধাত্মক িচহ্নেবােৰেৰ, িযসমূেহ
গিণতৰ সামিগৰ্ক েভঁিটেটা গিঢ়ব পািৰব। সংহিত আৰু সংহিত
পৰ্িকৰ্য়া তলত পৰ্দশর্ন কৰা ৈহেছ।

দুটা সংহিত, িসহঁতৰ িমলন, আৰু িসহঁতৰ েছদন

েডলছাটর্ৰ পৰামশর্ক তাত উপিস্থত থকা সকেলােৱই পৰ্বল
উৎসাহ সিহেত মািন ৈলিছল। আৰু একমেতই িসদ্ধান্ত গৰ্হণ
কৰা ৈহিছল এক পাতিনসূচক খণ্ডেৰ আৰম্ভ কিৰবৈল বুিল–
“Paquet Abstrait” (“Abstract Package”)।
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িপেছ এই িবমূতর্ েটােপালােটাকেনা িকেহ অনুসৰণ কিৰব?
পৰ্িতগৰাকী অংশগৰ্হণকাৰীেয় েতওঁেলাকৰ িনজৰ িনজৰ িবষয়ৰ
পৰামশর্ আগবঢ়াইিছল। েসই িবষয়ত সমগৰ্ গৰ্ন্থখনত িকেনা
সুেমাৱাব বা ক’ত স্থান িদব ইতয্ািদ সম্পকর্ত েতিতয়াৈল েকােনা
েশষ িসদ্ধান্ত েলাৱা েহাৱা নািছল। িযেহতু পলমৈহ সময় আগবািঢ়
ৈগ আিছল, েসেয় েভইেয় সভা েশষ েহাৱাৰ েঘাষণা কিৰিছল
এেনদেৰ ৈক েয– ইয়াৰ পাছৰ সভাখন হ’ব এমাহৰ পাছত,
জানুৱাৰীৰ মাজভাগত, এেক ঠাইত আৰু এেক সময়েত। েতওঁ
ৈকিছল– পৰ্িতগৰাকী অংশগৰ্হণকাৰীেয় ইয়াৰ পাছৰখন সভাত
পাঠয্িনঘর্ণ্টত সুেমাৱাবৈল বুিল িবষয়সমূহৰ এেকাখনৈক তািলকা
আিনব।

এইসকল েডকা গিণতজ্ঞই বৰ আেমাদজনক গািণিতক
সমসয্াৰ সমুখীন ৈহিছল। গিণতীয় িবেশ্লষণ তত্তব্ৰ পাঠয্কৰ্মত,
য’ত েগাউৰছাটৰ পাঠয্পুিথখনক নক্সা কিৰ েলাৱা ৈহিছল,
তাত ‘েষ্টাক্সছ অনুকল’ক সংজ্ঞাৱদ্ধকৰণত এক সমসয্া আিছল,
িকতাপখনত েসয়া বৰ িনম্ন মানৰ আিছল। ই আন বহুেতা
সমসয্াৈল ৈল ৈগিছল। বকৰ্ এটাক বা উপিৰতল এখনক
েকেনদেৰেনা সংজ্ঞাৱদ্ধ কৰা হ’ব, আৰু আকাৰৰ ধাৰণােটােনা
িক হ’ব? সংখয্া িক? সংহিত িক? এইসমূহ আিছল অিত
দৰকাৰী পৰ্শ্ন, িযেবাৰৰ উত্তৰ পৰ্স্তািৱত িকতাপখেন িদবৈল সাজু
থািকবলগীয়া ৈহিছল। তােৰাপিৰ আন এটা দৰকাৰী পৰ্শ্ন আিছল:
েকেনধৰণৰ পৰ্ােয়ািগক কথা পাঠয্িনঘর্ণ্টত আৰু িকতাপখনত
সুমুৱাব লািগব।

দলেটােৱ িনজেক নাম িদিছল ‘দয্ কিমটী ফৰ দয্
এনালাইিচছ িটৰ্িটজ’ আৰু েতওঁেলােক দািখল কিৰবৈল পািঙ
থকা ডকুেমণ্টখনক ৈকিছল ‘Traité d’analyse’ (িটৰ্িটজ অন
এনালাইিচছ)। এনালাইিচছ আিছল কলন আৰু লগেত তাৰ
সম্পকর্ীয় েসইসময়ৰ ফৰাছীৰ িবশব্িবদয্ালয়ৰ গিণতৰ আন আন
িবষয়বস্তুসমূহ, আৰু উচ্চস্তৰৰ উপপাদয্সমূহ, ইয়াৰ পৰ্মাণ-
িভিত্তক কলনৰ পদসমূহেৰা সাধাৰণ নাম; িযিখিন আিজৰ
আেমিৰকাৰ (আৰু আনেতা) িবশব্িবদয্ালয়ত িশেকাৱা হয়।

পাছৰ িমিটংখনত েকইজনমান নতুন সদসয্ ভিতর্ ৈহিছল:
প’ল ডুেবৰ্ইল, জয্া িলেৰ, আৰু চ’েলম ময্ােন্দলবৰ্ট্ (েপালয্াণ্ডৰ
পৰা ফৰ্ান্সৈল অিভবসন কৰা)। কিমটীখেন এক পৰ্কাশকৰ
িসদ্ধান্ত কৰাত লািগিছল। এিতয়া এই গৰ্ন্থখনৰ বােব এজন
পৰ্কাশক লােগ; সদসয্বৃন্দই িবচািৰিছল এটা সৰু, সব্পিৰচািলত
েলিটন েকাৱাটর্াৰ পৰ্কাশকক, িয পৰ্ধান েসাঁতৰ পৰা আঁতৰত
আেছ, অৰু নতুন আৰু আেলাড়ন আিনব পৰা– িবপদসংকুল

হ’েলও– েতেন পৰ্কল্প ল’ব পািৰব। েতেন এক পৰ্কাশক
পাইিছল– হামর্ান পািব্লিচং হাউছ। পিৰচালক আিছল এনিৰক
েফৰ্ইময্ান।

এই েডকা গিণতজ্ঞসকল আিছল ফৰ্ােন্স উিলয়াব পৰা
উত্তমেকইজন। এইসকলৰ আটাইেকইজেনই গিণত িবষয়ক
অেনক গেৱষণা-পতৰ্ পৰ্কাশ কিৰিছল। তােৰাপিৰ বহুেকইজেনই
ৈশিক্ষক অনুদান ৈল আন আন েদশ ভৰ্মণ কিৰিছল। েভই
ভাৰতৈল আিহিছল আৰু বহু সংখয্ক ইউেৰাপীয় েদশৈলেয়া
ৈগিছল। দলেটাৰ আন েকইজন জােমর্নী, ইটালী, ছুইেডন,
েডনমাকর্, হাংেগৰী, আৰু আন েদশৈল ৈগিছল।

ফৰ্ান্সৰ বািহৰত েতওঁেলােক িবিভন্ন ঠাইৰ উত্তম বা
েশৰ্ষ্ঠ গিণতজ্ঞসকলৰ সংস্পশর্ৈল আিহিছল। ফৰ্ান্সৰ বািহৰৰ
জগতখনত চিল থকা গিণতৰ নতুন ধাৰণাসমূহেৰ িচনািক ৈহ
তােৰ পৰ্ভািৱত হ’ব পািৰিছল। এইসকল বঁটা পৰ্াপক আিছল,
েফল’িশব্প েপাৱা আিছল, আৰু আিছল গিণত সম্পকর্ীয় আন
ৈবিশষ্টয্ ৈল। এেনদেৰ, এইসকেলই আিছল ফৰ্ান্সক েনতৃতব্ িদবৈল
অিত উত্তম সাম্ভাবয্ বয্িক্ত, নতুন ধাৰণা জিড়ত ৈহ আৰু ফৰাছী
গিণতক নতুনৈক িলিখবৈল বুিল।

েসেয় েযিতয়া েতওঁেলাক িদব্তীয়খন িমিটঙৈল আিহিছল,
পৰ্িতজনেৰ হাতত আিছল িনজৰ িনজৰ পছন্দৰ িবষয়বস্তুৰ
তািলকা এেকাখন, িযিখিন িনজৰ ফালৰ পৰা গৰ্ন্থখনত সুেমাৱাব
লগা বুিল ভািবিছল। এই গিণতজ্ঞসকেল পিৰিচত েহাৱা িবিভন্ন
অনুষ্ঠানসমূহত চিল থকা িবষয়সমূহ আৰু েতেনেবাৰ িবষয়বস্তুও
আিছল িযিখিন েতওঁেলাকৰ িশক্ষণ আৰু গেৱষণাৰ অিভজ্ঞতােৰ
সংগিত থকা হ’ব বুিল ভািবিছল।

ক্ল’ড েচভালীৰ মেত “েসই সময়ত পৰ্কল্পেটা পূৰা মাতৰ্াই
অপিৰপক্ক আিছল: অৱকলন গিণত িশক্ষণৰ িভিত্তেটা আিছল
েগাউৰছাটৰ িকতাপখন। ই অেনক কাৰণত যেথষ্ট নািছল।
ধাৰণােটা আিছল পৰ্কৃতেত ইয়াক আঁতৰাবৈল এখন নতুন
িলখােটা। আিম ভােবাঁ, েসয়া এটা বা দুটা বছৰৰ কথা হ’ব
পােৰ। িপেছ পাঁচটা বছৰ পাছেতা আিম এেকােৱই পৰ্কাশ কিৰব
েনাৱািৰেলাঁ।”

দলেটাৰ সদসয্সকল েতিতয়া কুিৰৰ ওচৰা-উচিৰ, বা অলপ
েবিছ হ’বও পােৰ, আৰু েসই সময়ত েতওঁেলাকৰ এজেনা
বৰ খয্াত েহাৱা নািছল। িকন্তু েতওঁেলাকৰ “অকিণ পৰ্কল্পেটা”
েসানকােলই এইসমূহ পৰ্াক-লক্ষয্ক অিতকৰ্মী বয্াপ-িবস্তািৰত
ৈহ পিৰিছল, আৰু েকইটামান দশকৰ িভতৰেতই দলেটাৰ
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সদসয্সকল খয্াত গিণতজ্ঞ ৈহ পিৰিছল। েতওঁেলাকৰ পৰ্ভাৱ
িবয়িপ পিৰিছল সমগৰ্ পৃিথৱী জুিৰ। পৰ্কল্পেটােৱ ইিতহাস
ৰিচিছল আৰু পিশ্চমীয়া সংসৃ্কিতত এেনধৰেণ পৰ্ভাৱ িবস্তাৰ
কিৰিছল েয এই েডকা গিণতজ্ঞসকেল কল্পনাই কিৰব পৰা
নািছল।

কিমটীৰ িমিটঙৰ বােব েপিৰছ আিছল এক সব্াভািৱক ঠাই।
ইয়াৰ সদসয্সকল িনয়মীয়াৈক এই ফৰ্ান্স-ৰাজধানীখনৈল আিহ
আিছল– ইনিষ্টিটউট অঁিৰ পইনকােৰত েছিমনাৰ আিদ কিৰবৈল;
আৰু েলিটন েকাৱাটর্াৰক, ইয়াৰ পৰ্দশর্নেৰ, লগেত সামািজক
আৰু ৰাজৈনিতক ভীষণ িবশৃংখলতােৰ ই েযাগান ধিৰিছল এখন
কােফৰ িভতৰত ফৰাছী গিণত িলিখ থকা েডকা গিণতজ্ঞৰ দল
এটাৰ বােব এক সজীৱ পশ্চাৎ-পট।

েতওঁেলাকৰ িমিটংসমূহ আিছল ৈবিশষ্টয্পূণর্ভােব িবশৃংখলা
িমহিল। সদসয্সকেল িচঞৰ-বাখৰ কিৰ ৈৰিছল, এজেন আন
এজনক বাধা িদিছল। িপেছ আচিৰত ধৰেণ িমিটঙৰ েশষত
সকেলা ঐকয্মতয্ৈল আিহিছল। েসেয় েকইবাখেনা েতেন
িমিটঙৰ মােজেৰ পৰ্কল্পেটােৱ িবস্তাৰ লিভিছল। িকন্তু েতওঁেলােক
েসানকােলই এই সুেযাগেটাক বঢ়াই ল’বৈল িবচািৰিছল।
সদসয্সকেল বুিজ পাইিছল– েতওঁেলােক বহুত িবচািৰেছ–
অিতৈক েবিছ।

উচ্চাকাংক্ষািখিনক ৈল, পৰ্কৃতেত, যিদ এই দলেটা অকল
গিণত পাঠয্িনঘর্ণ্টৰ কামেতই িনেয়ািজত ৈহ ৰ’লেহঁেতন–
ইিতহােস িনধর্ািৰত ৈহ েৰাৱা ভাগয্িখিনেৰ ইয়াক মনত ৰািখ
নথ’েলেহঁেতন। এই িবষয়ত েতওঁেলাকৰ মন্তবয্েটা আিছল
এেনধৰণৰ– “আিম এেন এখন গৰ্ন্থ িলিখব লািগব, িয কামত
আিহব, গেৱষকসকলৰ, (পৰ্কৃত পিৰচয়ৰ হওক বা নহওক)
ৰাজহুৱা িশক্ষা েক্ষতৰ্খনৰ চাকিৰত, পদাথর্িবজ্ঞানীসকলক, আৰু
সকেলাধৰণৰ কািৰকৰী েলাকেৰা। এজন িনণর্ায়ক িহচােপ আিম
ক’ব পােৰাঁ েয আিম এইখনক বা ইয়ােৰই অিত দৰকাৰী
খণ্ডেবাৰক অনুেমাদন জনাব পািৰম– িযেকােনা সব্িশক্ষা বৰ্তী
ছাতৰ্ক, অনুমানত সাধাৰণ বুিদ্ধমত্তাৰ।” েতওঁেলােক আৰু
ৈকিছল– “অিত অিধকৈক, আিম িনশ্চয়ৈক সঁজুিলৰ েযাগান ধিৰব
লািগব, িয সঁজুিলিখিন হ’ব শিক্তশালী, আৰু িযমান সম্ভৱ সািবর্ক
স্তৰৰ। উপকািৰতা আৰু সুচলতা হ’ব লািগব আমাৰ িদশদশর্ক
নীিত।”

েতেনই সুকীয়া চিৰতৰ্ৰ এই লক্ষয্ত উপনীত হ’বৈল বুিল
কিমটীখেন উিলয়াই ল’ব লগা ৈহিছল িনয়মীয়াৈক সচল ৈহ

ৰ’ব পৰা এক ফলপৰ্সু উপায়, য’ত ইয়াৰ আঁৰৰ উেদ্দশয্িখিন
আিছল– েগােটই েদশখনেত িশকাবৈল বুিল এেক পাঠয্িনঘর্ণ্টৰ
এক পাঠয্কৰ্মৰ উদ্ভাৱন। ই সকেলা স্তৰৰ অনুশীলনীেৰ ৈৰ
থকাসকলৰ পৰ্েয়াজনক সাঙুিৰব লািগব। ই গিণেতই হওক বা
আন পৰ্ােয়ািগক িবষেয়ই হওক। তদুপিৰ ই পথৰ লগৰী িহচােপ
অহা সাধাৰণ গড়ৰ বুিদ্ধমত্তাৰ বয্িক্তেকা সাঙুিৰব পািৰব লািগব।

এেন িবিভন্নধৰণৰ কামসমূহ কিৰবৈল বুিল েকইবাখেনা উপ-
সিমিত গঠন কৰা ৈহিছল। পৰ্িতখন উপ-সিমিতেত দুইৰ পৰা
িতিনজনৈক সদসয্ আিছল। ইয়াৰ অংশগৰ্হণকাৰীসকল আিছল
েতেন েলাক িযসকল েসই িনধর্ািৰত িবষয়সমূহৰ পাৰংগত
আিছল আৰু অধয্য়ন কিৰবলগীয়া িবষয়েটাৰ পৰ্িত আকষর্ণ
আিছল। সংগঠনেটােৱ কমর্চাৰী বা অিফচােৰা িনেয়াগ কিৰিছল।
পৰ্কাশনৰ েক্ষতৰ্ত বা অনয্ কাৰণ িকছুমানেতা িযেহতু অথর্ৰ
পৰ্েয়াজন হয়, েসেয় ধন সংগৰ্েহা কৰা ৈহিছল।

∼ ◦ ∼

কৰ্েম কৰ্েম গৰ্ীষ্ম আিহিছল। কিমটীখনৰ স্থান সলিনৰ
আৱশয্ক ৈহ পিৰিছল, িয সলিনেয় চিল েৰাৱা এই মহান
পিৰকল্পনােটাক পৰ্িতফিলত কিৰব। েসেয় এক সিন্মলন আহব্ান
কৰা ৈহিছল। সিন্মলনখনৰ পিৰকল্পনা কৰা ৈহিছল এক সপ্তাহ
কালৰ– ১৯৩৫ ৰ ১০ ৰ পৰা ১৭ জুলাইৈল। স্থান আিছল
েবচ্চ-এন-চ্চােন্দচ্ গাঁও অঞ্চলত, ফৰাছী গৰ্াময্াঞ্চলৰ েক্লৰমণ্ট-
েফৰাণ্ড চহৰৰ পৰা চিল্লশ িকেলািমটাৰ আঁতৰৰ। এই সিন্মলনৰ
সময়িখিনেতই িনক’লা বহবাকীেয় জন্ম পাইিছল।

দলেটােৱ অকাটয্ভােবই বহবাকীৰ অিস্ততব্ সাবয্স্ত কিৰবৈল
বদ্ধপিৰকৰ ৈহিছল– েতওঁৰ নামত এটা েটাকা েফৰ্ঞ্চ একােডমী
অফ ছােয়ঞ্চেছৰ পৰ্িছিডংছত (Comptes-Rendeus) পৰ্কাশ
কিৰবৈল। েতওঁেলাকৰ পৰ্েয়াজন ৈহিছল– বহবাকীৰ এটা ‘পিহলা
নাম’। েপানেত িসদ্ধান্ত ৈল েথাৱা ৈহিছল েয েতওঁেলাকৰ
চছাইিটখন নামকৰণ কৰা হ’ব– েজেনেৰলজনৰ নােমেৰ–
হুচ্চনৰ – েধমািলৰ পৰা – ইেকাল নেমর্লৰ। কাৰণ তাত
ইিতমেধয্ই েভইৰ েপৰ্ৰণাত িলখা েকাশমব্ীৰ কাকতখনত েসই
নামৰ এটা িৰজাল্ট আেছই।

সদসয্সকলৰ মাজেৰই এজনৰ পত্নী ইভলাইন দয্-েপােচ্ছল
উপিস্থত আিছল েসই সভাখনত আৰু এই িসদ্ধান্তেটা েলাৱা
ৈহিছল েয েতওঁ বহবাকীৰ ধমর্মাতৃ হ’ব লািগব। েতওঁেলােক
অনুিষ্ঠত কৰা এক সমােৰাহত ইভলাইেন েকচুৱা বহবাকীক
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দীিক্ষত কিৰিছল। েতওঁৰ নামত িলখা েহাৱা েটাকােটা সঁচাৈকেয়
েফৰ্ঞ্চ একােডমী অফ ছােয়েঞ্চছৰ Comptes-Rendeus ত
পৰ্কাশ ৈহিছল, আৰু এেনদেৰই িনক’লা বহবাকী এজন গিণতজ্ঞ
ৈহ পিৰিছল, েতওঁৰ নামত পৰ্কািশত এক িলখােৰ। দলেটােৱ
আনিক ‘েবিট্ট’ নােমেৰ িনক’লা বহবাকীৰ এগৰাকী দুিহতােকা
শৰীৰ িদ ৈলিছল। েতওঁৰ িববাহৰ আমন্তৰ্ণী িচিঠ ছপাই ৈলিছল।
এেনদেৰ িনক’লা বহবাকী ৈহ পিৰিছল অঙহী-বঙহীেৰ, ৈশিক্ষক
পৰ্কাশ জিড়ত ৈহ থকা আৰু লগেত এটা বয্িক্তগত ইিতহােসেৰ
এগৰাকী বয্িক্ত।

আৰু পৰ্ায় েসইিখিন সময়েতই দলেটাৰ মুৰবব্ী েভই আৰু
ইভলাইন দয্-েপােচ্ছল পৰস্পৰ ওচৰ চািপিছল। ইয়াৰ অন্তত,
েপােচ্ছল েতওঁৰ সব্ামীৰ পৰা আঁতিৰ আিহিছল আৰু েভইৰ
ৈসেত িববাহত েসামাইিছল। িকন্তু আনিক িববাহ িবেচ্ছদ
িনিশ্চত েহাৱাৰ আেগেয়ই ১৯৩৬ ৰ আৰম্ভিণেত েভইেয় েতওঁক
েস্পইনৈল এটা যাতৰ্াত ৈল ৈগিছল আৰু েছিভলত েতওঁ অলেপা
চকুপানী েনেপেলাৱাৈক বুল-ফাইট েচাৱাবৈল বুিল েতওঁক মাতাল
কিৰ ৈলিছল।

ফৰ্ান্সৈল ওভতাৰ পথত এই েযাৰেটা এেস্কািৰেয়লৰ মােজেৰ
আিহিছল, আৰু ইয়াৰ দালানসমূহ চাই েভই ইমােনই তভক্
খাইিছল েয েতওঁ েসই ঠাইেতই বহবাকীৰ গৰ্ীষ্মৰ িমিটংখন
পািতবৈল িথৰ কিৰিছল। েসয়া আিছল এখন হাইসু্কলত–
িবহাৰেটাৰ সমীপত। ইয়াত ৈশিক্ষক আলহীসকলৰ থকাৰ
বেন্দাৱস্ত আিছল। িপেছ েসই বছৰৰ জুলাইত েস্পিনছ গৃহযুদ্ধই
েদখা িদিছল আৰু ফলত এই পিৰকল্পনা বাদ িদয়া ৈহিছল।
যুদ্ধ আৰম্ভ েহাৱাত, অেন্দৰ্ৰ ভনীেয়ক িছমন েভই বািচর্েলানাৈল
যাব লগা হ’ল, আৰু তাৰ পৰা আৰাগনৰ সীমান্তৈল আগবািঢ়ল–
িৰপািব্লকান শিক্তক সহায় কিৰবৈল বুিল। েসই এেক সময়েতই,
অেলকেজণ্ডাৰ েগৰ্ািথএনিণ্ডকৰ মাক-েদউতােকা েস্পইনৈল বুিল
আিহিছল যুদ্ধত এেক পক্ষৰ সহায়ৰ বােব।

১৯৩৬ ৰ েছেপ্টমব্ৰত বহবাকীেয় ‘এেস্কািৰেয়ল কংেগৰ্ছ’
আহব্ান কিৰিছল, এক অনয্স্থানত। চ্চয্ােন্সত, ফৰ্ান্সৰ টেৰইন
অঞ্চলেটাত। ইয়াত ক্ল’ড েচ্চভািলৰ পিৰয়ােল এটা ধুনীয়া
ঘৰ ৈলিছল। এইেটােক ক্ল’ডৰ মােক িমিটঙৰ ঠাই কিৰ
আগবঢ়াইিছল। দুখনৈক বহবাকী সিন্মলন এই েচ্চভািল
পিৰয়ালৰ সম্পিত্তত ৈহিছল।

িপতৃ-মাতৃৰ এই ভূ-সম্পিত্তত েহাৱা িমিটঙৰ কথা মনত
েপলাই ক্ল’ড েচ্চভািলেয় ৈকিছল– “বহবাকীজন এমব্ইজ েষ্টছন

আিহ পাইিছল, আৰু তাত ৈৰ থকা সকেল িচঞিৰিছল–
‘বহবাকী! বহবাকী!’ তুিম আমাক ৈলছা এদল পাগল মানুহৰ
বােব। েসয়াই আিছল বহবাকী ষ্টাইল।”

েচ্চভািলেয় আৰু ৈকিছল– “আমাৰ মাজত আিছল সেজাৰ
বনু্ধতব্ৰ বােন্ধান। আৰু েযিতয়া নতুন সদসয্ভুিক্তৰ সমসয্া আিহ
পিৰিছল, আিম সকেলােৱ সন্মিতত আিছেলাঁ েয সদসয্সকল
এেনভােব বািচব লািগব যােত েতওঁেলাকৰ গিণত সক্ষমতাৰ
লগেত সমােন সামাািজক সব্ভাৱেটােৱা সিঠক হয়। ইেয় আমাৰ
কামত এক ঐকয্মতয্ৰ িনয়ম আিনবৈল অনুমিত পৰ্দান কিৰিছল
এেনদেৰ: িযেকােনাজনেৰই েভট’ িদবৈল অিধকাৰ থািকব।
সাধাৰণ িনয়ম িহচােপ েকােনা এক পাঠয্ত ঐকয্মতয্ ঘিটিছল–
সাত-আঠবাৰ ডৰ্াফ্ট কৰাৰ িপছতেহ। এখন ডৰ্াফ্ট েযিতয়া নাকচ
ৈহিছল, ইয়াক উন্নত কিৰ েলাৱাৰ িনয়েমা আিছল। সিন্মলনৰ
‘দয্-টৰ্াইব’ নামৰ এক িৰপটর্ আিছল, ই িবষয়েটাৰ সম্পকর্ত
েহাৱা আেলাচনা আৰু িসদ্ধান্তৰ মাজত সম্পকর্ ৰক্ষা কিৰিছল।”

এই সিন্মলন আৰু ইয়াৰ পৰৱতর্ীসমূহত বহবাকী দলেটােৱ
কমর্পৰ্ণালী সলাইিছল। পৰ্িতেটা িবষয়বস্তুৰ বােব এেকাটা সাধাৰণ
আেলাচনাই ঠাই পাইিছল। বহবাকীেয় িনজৰ মাজেতই যুিক্ত
িদিছল। আৰু িমিটংেবাৰ েকিতয়াও িনৰৱ বা শৃংখলাৱদ্ধ নািছল।
এইেটা েযিনবা দলেটাৰৰ এটা েমাহৰেহ আিছল। আৰু লগেত
েতওঁেলাকৰ আন এটা নতুনতব্ থকা সব্ভাৱ আিছল গিণত কৰাৰ–
েসয়া হ’ল েতওঁেলােক গিণত কিৰিছল মুকিল ঠাইত– ল’নত
আৰু পৰ্কৃিতৰ মাজত থািক। পৰম্পৰাগতভােব গিণত হ’ল এক
শুকান শৃংখলা, চক্ েপিঞ্চেলেৰ েহঁচা মৰা েকাঠা এটাৰ িভতৰত
েব্লকব’ডর্ত িশেকাৱা এক িবষয়। বহবাকীেয় িথতােত সলাইিছল
এই ধাৰা, গিণত েচষ্টা কৰা যাব পৰ্কৃিতৰ মাজত, েকিতয়াও ঠাহ
খাই ধৰা েকাঠাৰ িভতৰত নহয়। সদসয্সকেল জীৱন উপেভাগ
কিৰিছল, আৰু গিণতক উজ্জীিৱত কিৰ ৈলিছল।

আেলাচনা এটা পাৰ ৈহ েযাৱাৰ পাছত, এেকাজন েলখক
িনেয়ািজত কৰা ৈহিছল। এই েলখকজেন িবষয়বস্তুৰ এখন
পৰ্াথিমক ডৰ্াফ্ট কিৰ িদিছল আৰু তাৰ পাছত দলেটােৱ েসইখনৰ
সম্পকর্ত আেলাচনা কিৰিছল, ইয়াৰ িভন্ন িদশসমূহৰ সম্পকর্ত
যুিক্ত আগবঢ়াইিছল। ইয়াৰ পাছত আন এজন েলখক িনেয়ািজত
কিৰিছল, িদব্তীয়বাৰ েতেন এক ডৰ্াফ্টৰ বােব, এেনদেৰ আগবািঢ়
ৈগ আিছল, েশষৰখনৈল বুিল। এই কমর্পদ্ধিতেৰ যাওঁেত েকােনা
সুিনিদর্ষ্ট িবষয়েৰ বহবাকী দলেটাৰ েকােনা এজন একক বয্িক্তৰ
ওপৰত েসইখন িলখাৰ দািয়তব্ আেৰাপ কৰােটা মুেঠই সম্ভৱ
নািছল। সকেলা ধৰণৰ িসদ্ধান্তেয়ই সবর্সন্মত হ’ব লািগিছল

গিণত িবকাশ | িদব্সপ্তিততম সংখয্া | জানুৱাৰী – মাচর্, ২০২২
৭০



অনুবাদ

আৰু িযেকােনা িসদ্ধান্তেকই িযেকােনা সময়েতই পৰ্তয্াহব্ান িদব
পািৰিছল। এইেটােৱ এটা বৰ অসুিবধাজনক িলখা পদ্ধিতৰ
মাজত সুমুৱাইিছল, িকন্তু ইয়ােৰ এইেটা িনিশ্চত ৈহিছল েয
পিৰেশষৰ পিৰণিতিখিন দলেটাৰ সৃষ্ট বুিল েলাৱা ৈহিছল, আৰু
ই এজনৰেহ বুিল েলাৱাৰ সম্ভাৱনােটা নুই কিৰিছল।

এই পৰ্ণালীেটাৰ সম্পকর্ত েভইেয় েতওঁৰ েসাঁৱৰণত
িলিখেছ– “িনঃসেন্দেহ এেন এক পৰ্ণালীেয় ফল আগবঢ়াব বুিল
ভািববৈল এক পৰ্বল িবশব্াস লগা ৈহিছল, িপেছ আমাৰ বহবাকীৰ
ওপৰত িবশব্াসেটা আিছল।” বাস্তৱত এয়া ঘিটিছল েয বহবাকীৰ
কমর্ৰ অিধকভাগৰ অিন্তম ডৰ্াফ্টেটা কিৰিছল জয্া িডউডেন। েতওঁ
এগৰাকী অিত উত্তম েলখক আৰু আিছল এক বৰ ভাল িলখন-
ৈশলী।

এেকাখন পাঠয্পুিথ বহবাকীেয় িলখা বুিল েশষ অনুেমাদনৰ
পৰ্েয়াজন েহাৱা কথােটােৱ আনিক দলেটাৰ সদসয্সকলেকা
আচিৰত কিৰ তুিলিছল। সকেলা ধৰণৰ সূক্ষ্মািতসূক্ষ্ম
পইণ্টসমূহেকা যুিক্ত আৰু আেলাচনােৰ চািলজািৰ গৰ্হণ কৰােটা
অথবা মািন েলাৱা পৰ্িকৰ্য়ােটা েযিনবা এক যাদু েযনেহ আিছল।
েবাধকেৰা ইয়ােতই এক িশিকবলগীয়া িবষয় এটা েসামাই আেছ,
িবিভন্ন েক্ষতৰ্েতা লগেত বয্ৱসায় বা চৰকাৰী েক্ষতৰ্েতা: েযিতয়া
ইচ্ছা থােক সদােয়ই অিন্তম চুিক্তখন পাবৈল এেকাটা পথ ওলায়।

এেস্কািৰেয়ল কংেগৰ্ছত বহবাকীেয় আগবেঢ়াৱা পৰ্থমখন
পাঠয্পুিথ পঢ়া ৈহিছল আৰু ইয়াৰ চূড়ান্ত গঠনেটা মািন েলাৱা
ৈহিছল। েসয়া আিছল সংহিত তত্তব্-মূল “িবমূতর্ েপেকইজ”েটা।
সংহিত তত্তব্ক েলাৱা ৈহিছল গিণতৰ সকেলািখিনেৰই েভঁিট কিৰ,
আৰু এয়া আিছল বহবাকীৰ এক মহতব্পূণর্ ধাৰণা েয দলেটােৱ
পৰ্কাশ কিৰ উিলয়াব েখাজা পৰ্থমখন িকতাপ এক ছািবকাঠী
সব্ৰূপ এই িবষয়বস্তুেক ৈল হওক। এই িকতাপখনৰ কাৰেণই
পৰ্কৃতেত অেন্দৰ্ েভইেয় আিৱষ্কাৰ কিৰিছল িৰক্ত সংহিত বুেজাৱা
আিম আিজ বয্ৱহাৰ কিৰ থকা ϕ (ফাই) িচহ্নেটা।

এই িচহ্নেটা আিহেছ নৰেৱজীয় বণর্মালাৰ পৰা, েভইেয় ইয়াৰ
ৈসেত িচনািক ৈহিছল েতওঁ ভৰ্মণৰত ৈহ থােকােত। বহবাকী কৃত
সংহিতৰ পাঠত ভেৰাৱা ৈহিছল এই নতুন গািণিতক িচহ্নেটা।
ইেয় গিণতক এক পূণর্ৰূপত এক নতুন ভাৱনাৰ সূচনা কিৰ
িদিছল: সংহিত আৰু ইয়াৰ ৈসেত জিড়ত ৈহ েৰাৱা পৰ্িকৰ্য়াসমূহ
গিণতৰ সকেলা শাখােৰই েভঁিটত অহাৈক। ১৯৫০ ত সমগৰ্
পৃিথৱীজুিৰ সু্কলসমূহত িশকাবৈল বুিল ইয়ােৰই এক ‘নতুন

গিণত’ৰ আৰম্ভণ ৈহিছল।

বহবাকী দলেটাৰ গিণতজ্ঞসকেল েতওঁেলােক কিৰব েখাজা
কামিখিনৰ গুৰুতব্েটা উপলি কিৰিছল। “গািণিতক জগতখনক
িবশব্বাসীৰ ওচৰৈল ৈল যাম বুিল এক অনুভৱ ৈল আিছেলাঁ”
– এয়া আিছল বহবাকীেয় ভুমুিক মৰাৰ আিদবছৰ েকইটাৰ
সম্পকর্ত এটা সাক্ষাৎকাৰত ক্ল’ড েচ্চভািলৰ মন্তবয্, ফৰাচী
পৰ্কাশন িডেডেলছৈল, ১৯৮৫ ত।

আপাততঃ বহবাকীৰ সদসয্ সকেলােৱই েতওঁেলাকৰ
গুৰুতব্ৰ লগেত গিণতৰ জগতখনত েতওঁেলাকৰ পৰ্ভাৱৰ
িবষয়েটাত অিতেক সেচতন ৈহ আিছল। েচ্চভািলেয় আৰু
ৈকিছল– “আন গিণতজ্ঞসকলতৈক আমাৰ েশৰ্ষ্ঠতব্ৰ সন্দভর্ত
আিম আটােয়ই একমত আিছেলাঁ। ই এক সিঠকতােয়ই আিছল
েয আিম এই িবষয়ত িকছু উচ্চ পযর্ায়ত ৈৰিছেলাঁ, েসই যুগেটাৰ
আন সকলতৈক।”

এই আঁেকাৰেগাজ মেনাভাৱৰ কাৰেণই হয়েতা সবর্েশষ
পিৰণিত সব্ৰূেপ দলেটা অৱনিতৰ ফােল আগবািঢ়িছল। কাৰণ
বহবাকী েগাটৰ বািহৰেতা উচ্চমানৰ গিণতজ্ঞ আিছল, আনিক
ফৰ্ান্সৰ বািহৰেতা। গিণতৰ অগৰ্গিত, পৰ্সাৰ ঘিটেয়ই আিছল
বহবাকীৰ সেপানৰ িসপােৰও– জামর্ানীত, জাপানত, ইউ.েক.ত,
আৰু ইউনাইেটড েষ্টটছত, আন বহুতত।

েবাধকেৰাঁ েচ্চভািল িনেজই সজাগ আিছল দলেটাৰ এই
িনষ্ফল গভীৰ আত্মসন্তুিষ্টৰ সন্দভর্ত। েতওঁ বহবাকীৰ গিণত
পাঠয্ এখন িলখাৰ বা গঢ় িদয়াৰ বণর্না িদিছল এেনধৰেণ:
“ই িঠক উন্নত বা ভাল কৰাতৈক অিধক আিছল। ই আিছল
যত্ন ল’বৈল বুিল, আেৰািপত মানিখিনক আগত ৰািখ – যাক
বহবাকীেয় গিণতত সূচনা কিৰবৈল িবচিৰিছল। িবেশষৈক েসয়া
আিছল সংহিত তত্তব্ আৰু ষ্টৰ্াকচাৰ বা সজ্জাৰ ধাৰণােটা। পৰ্কৃত
বহবাকীয়ান ৈহেছ িযেটা সজ্জাৰ ধাৰণা জিড়ত ৈহ ৈৰেছ। িকন্তু
এেন এটা িহমালয় সদৃশ কাম সমাপন কৰাৰ অনুভেৱেৰ আিম
আিহিছেলাঁ এক িনশ্চয়তাৈল েয ইয়াত উপনীত েহাৱােটা সম্ভৱ
নহব।”

ইিতহােস পৰ্মাণ িদব-বহবাকীেয় আগুৱাই িদয়া সজ্জাবাদী
অিভগমনিখিন নতুন েসাৱাদৰ আিছল, আৰু আিছল অিতশয়
ফলপৰ্সু। িপেছ আধুিনক গিণতৰ সমগৰ্ েসৗধেটা সংহিত তত্তব্ৰ
ওপৰত ৰখােটা উত্তম বা সবর্শুদ্ধ িসদ্ধান্ত েহাৱা বুিল সাবয্স্ত কিৰব
েনাৱািৰ৷ পিৰণাম সব্ৰূেপ এই পছন্দেটা েসই সময়ত যুিক্ত-যুক্ত

1 “An Achilles’ heel is a weakness in spite of overall strength, which can lead to downfall.”
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অনুবাদ

লািগেলও েশষত ৈহ পিৰবৈগ দলেটাৰ Achilles’ heel.1

এেস্কািৰেয়ল কংেগৰ্েছ ৈল ৈগিছল অনয্ এক গুৰুতব্পূণর্
কমর্ৈল আৰু সূচনা কিৰিছল দলেটাৰ বােব আৰু ইয়াৰ কমর্ৰ
বােব েকতেবাৰ মান। এই িসদ্ধান্ত েলাৱা ৈহিছল েয পৰ্িতখন
িকতাপেৰ থািকব লািগব পাঠেক অকল সমাধান কিৰবলগীয়া
অংক বা সমসয্ােয়ই নহয়, লগেত এেকাটা ইিতহাস জিড়ত
পিৰিশষ্টও। এই িসদ্ধান্তেটাও আগবঢ়াইিছল অেন্দৰ্ েভইেয়ই।
েভই সদােয়ই গিণতৰ ইিতহাস বা বুৰঞ্জীৰ পৰ্িত আকিষর্ত
আিছল। েতওঁ েগােটই জীৱনজুিৰেয়ই গিণতৰ বুৰঞ্জী অধয্য়ন
কিৰিছল। ফলশৰ্ুিতত, বহবাকীৰ অিত গুৰুতব্পূণর্ িকতাপসমূহৰ
মাজত এখন হ’ল গিণত-বুৰঞ্জীৰ এটা খণ্ড।

এই িমিটঙত বহবাকীেয় সূচনা কৰা অনয্ এক পৰ্ধান কমর্
আিছল গিণতৰ ‘আইিডয়া অফ ষ্টৰ্াকচাৰ’ বা ‘সজ্জাৰ ধাৰণা’।
েভইেয় েতওঁৰ েসাঁৱৰণত িলিখেছ েয েতওঁ েসই সময়ত
সজাগ ৈহ ৈৰিছল েয সজ্জাৰ ধাৰণা ইিতমেধয্ই ভাষািবজ্ঞানত
েসামাই পিৰেছ। ভাষািবজ্ঞানী এমাইল েবনেভিনষ্টৰ সহেযাগত
েতওঁ জ্ঞাত ৈহিছল, িবেশষৈক ৰুছীয় ভাষািবদ েৰামান
েজকবছনৰ সজ্জা সম্পকর্ীয় কমর্সমূহৰ কথা। বহবাকী
গিণতজ্ঞসকেল িবজ্ঞানত েসামাই েৰাৱা এই দৃিষ্টভংগীিখিন
িবচািৰিছল েতওঁেলাকৰ িনজৰ িনজৰ শৃংখলাত।

১৯৩৭ ৰ পাছৰফােল ইভলাইনৰ িববাহ-িবেচ্ছদৰ কথা
িনিশ্চত ৈহিছল। েতওঁ আৰু অেন্দৰ্ েভইৰ িববাহৰ পিৰকল্পনা
িথৰ ৈহিছল েসইবছৰেটাৰ অেক্টাবৰত। ইিতমেধয্ বহবাকী পুনৰ
লগ লািগিছল চ্চয্ানেচত, েছেপ্টমব্ৰত এখন নতুন সিন্মলনৰ
বােব। তাত িছমন েভইেয়া আিছল, গিণতৰ জ্ঞান বঢ়াবৈল
বুিল। গিণতজ্ঞসকল গাওঁ অঞ্চলৰ আশ-পাশৰ ঠাইত লগ
লািগিছল। এইবাৰ কামত লািগিছল েতওঁেলাকৰ িদব্তীয়খন
পাঠয্পুিথৰ বােব–‘েজেনেৰল টপ’েলািজ’, আৰু ‘টপ’েলািজেকল
েভক্টৰ েস্পেচছ’। টপ’েলািজ এক পৰ্কৃিতগত স্থান, সংহিতৰ পৰা
আৰম্ভ কিৰবৈল বুিল। কাৰণ এই তত্তব্ৰ েমৗিলক েমৗলসমূহ ৈহেছ
পৰ্কৃতেতই সংহিত– মুক্ত, বন্ধ আিদ যাৰ ওপৰত গিণতৰ সমগৰ্
েক্ষতৰ্ই গঢ় ৈলেছ। টপ’েলািজেকল েভক্টৰ েস্পেচছ বা সংিস্থতীয়
অন্তৰীক্ষৰ আেছ সিদশ ৰািশৰ এক অিতিৰক্ত সজ্জা– সংিস্থতীয়
ধৰণােটাক সাঙুিৰ েলাৱা।

এই সিন্মলনৰ মাজত বহবাকীেয় ইয়াৰ পৰ্থমেটা ৰাজৈনিতক
পদেক্ষপ ৈলিছল, সৰুৈক হেলও। ফৰাছী পদাথর্িবজ্ঞানী আৰু
েনােবল বঁটা পৰ্াপক জয্া েপৰী আিছল ৰাষ্টৰ্ৰ ৈবজ্ঞািনক গেৱষণাৰ

আণ্ডাৰেচেকৰ্টৰী। েতওঁ েঘাষণা কিৰিছল এলািন েমেডল বা
বঁটাৰ, িবজ্ঞানীসকলৈল বুিল, এক বিধর্ত মানৰ ধনজিড়ত কিৰ।
চ্চয্ানেচত িমিটং কিৰ থােকােতই এই েঘাষণা কৰা ৈহিছল
আৰু তােতই এক সবর্সন্মত িবেৰাধী িসদ্ধান্ত েলাৱা ৈহিছল এই
পিৰকল্পনােটাৰ েক্ষতৰ্ত। েতওঁেলাকৰ এই সন্দভর্ত মতামতেটা
আিছল এই েয েতেন েঘাষণাই িবজ্ঞানীসকলৰ ৈনিতক অৱক্ষয়
সািধব। দলেটােৱ এখন দখর্াস্ত িদবৈল সাজু ৈহিছল আৰু এই
উেদ্দেশয্ পৰ্ায় ৪০০ চহী সাজু কিৰিছল আৰু িশক্ষামন্তৰ্ীক দািখল
কিৰিছল। ফলশৰ্ুিতত পৰাজয় ৈহিছল এই উেদয্াগৰ।

অেন্দৰ্ েভইেক ধিৰ বহবাকীৰ বহুেতা সদসয্ আিছল িৰজাভর্
অিফচাৰ, কাৰণ পৰম্পৰা বা িনয়মানুসিৰ ইেকাল নেমর্লৰ
স্নাতকসকলকেহ অিফচাৰৰ পদবীত ৰখা ৈহিছল। জামর্ানীত
িহটলােৰ ক্ষমতা েলাৱাৰ পাছত সমগৰ্ ইউেৰাপেত যুদ্ধৰ ডাৱৰ
ঘনীভূত ৈহিছল৷ আৰু এয়া স্পষ্ট ৈহ পিৰিছল েয এই িৰজাভর্
অিফচাৰেবাৰক েতওঁেলাকৰ েদশৰ েসৱাৰ বােব মতা হ’ব
েযিতয়া েনিক যুদ্ধৰ সম্ভাৱনাই েদিখ িদব। অেন্দৰ্ েভই িপেচ যুদ্ধত
েযাগদান নকিৰবৈলেক দৃঢ় ৈহ ৈৰিছল। েতওঁৰ সৃ্মিত-েলখাত
েতওঁ স্পষ্ট ৈক িদেছ েয েতওঁ িবেবকবান পৰ্িতবাদী নহয়। মািখ
এটা মািৰ মই েকােনা িনমর্মতাৰ অনুভৱত েনােভােগা। েতওঁ
মােথাঁন ৈসনয্দলত েসামাব িনিবচােৰ৷ েসয়া েতওঁৰ ধমর্ নহয়।
এেনদেৰ েতওঁ িলিখ ৈগেছ। এই সন্দভর্ত েতওঁ কাণ্ট আৰু
গীতাক ৈল বহু দীঘল কথাৰ অৱতাৰণা কিৰ ৈগেছ, বয্াখয্া কিৰ
ৈগেছ– পৰ্েয়াজনত েদশক েসৱা নকৰা েতওঁৰ িসদ্ধান্তৰ কথা।

১৯৩৮ চনত বহবাকীেয় নতুন সিন্মলন পািতিছল
িডউলিফটত, এটুকুৰা ঠাই– দিক্ষণ ফৰ্ান্সৰ ফােল। সিন্মলনখন
ৈহিছল িঠক অিত কম খয্াত িমউিনক সিন্মলনৰ সময়ত। “েসই
সময়ত চিল অিছল আকােশ-বতােহ এক অশুভ আগজাননী।”
েভইেয় িলখা অনুসিৰ সদসয্সকেল খুব কম গিণত কিৰিছল।
তাৰ ঠাইত বয্স্ত আিছল েৰিডঅ’ৰ সমুখত থািক িমউিনক িমিটঙৰ
বাতিৰ ৈল। িচিন্তত ৈহ আিছল আসন্ন যুদ্ধৰ শংকাক ৈল। পৰ্িত
ৰািতপুৱা েতওঁেলােক বাতিৰ-কাকতত িবেভাৰ ৈহ আিছল, ৈৰ
আিছল িকেনা সদৰী হ’ব তােৰ েকােনা ইংিগতৰ আশাত।
সিন্মলনৰ মাজভাগত, িযেকােনা মুহূতর্েত যুদ্ধ আৰম্ভ হ’ব বুিল
শংকা ৈহিছল। আৰু েতওঁক অথর্াৎ পৰ্িতজনেক িৰজাভর্ কতর্বয্ৰ
বােব মািতব। এই ভািবেয়ই েভইেয় েতওঁৰ সহকমর্ীসকলৰ পৰা
আঁতৰত আিছল “েকােনা এটা নহয় আন এটা কাৰণত” আৰু
ছুইজাৰেলণ্ডৈল বুিল ৰাওনা ৈহিছল। েতেন কৰাৰ পূেবর্ েতওঁ
েডলছাটর্ৰ ৈসেত আেলাচনা কিৰিছল। েতেৱাঁ িৰজাভর্ অিফচাৰ
আিছল যিদও ফৰাছী এিৰবৈল েকােনা পিৰকল্পনা নািছল।
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অনুবাদ

ছুইজাৰেলণ্ডত দুিদন থকাৰ পাছত এয়া স্পষ্ট ৈহিছল েয যুদ্ধ
িকছু ক্ষণৰ বােব এৰােটা সম্ভৱ হ’ব আৰু েতওঁ সিন্মলনৈল বুিল
উভিত আিহিছল। তাৰ পাছত সিন্মলন েশষ ৈহিছল আৰু খুব
সামানয্েহ ফলৱতী ৈহিছল।

এয়া স্পষ্ট ৈহ পিৰিছল েয িহটলােৰ হকা-বাধা নামািনব,
েতওঁৰ ইউেৰাপ মহােদশখনৰ পৰ্িত েৰাৱা অিভসিন্ধ বা ষড়যন্তৰ্ৰ
েক্ষতৰ্ত, আৰু েচমব্াৰিলনৰ “আমাৰ সময়ত শািন্ত” েবালা
কথােটা এক ভৰ্ম ৈহেয় ৰ’ব। েভইেয় েতিতয়া হেলণ্ডৈল পলাই
গ’ল। তােৰ পৰা েতওঁ ৈগিছল িফনেলণ্ডৈল। তােতই েতওঁ
এেৰষ্ট ৈহিছল। ফলশৰ্ুিতত িযেকােনা ধৰেণই হওক েদশেসৱা
কিৰবলগীয়া ৈহিছল– বয্িক্তগতভােবই, বৰং এজন অিফচাৰৰ
িবপৰীেত।

১৯৪০ ৰ আিদভাগত অেন্দৰ্ েভই যুদ্ধকালীন ফৰ্ান্সত আিছল
েযিতয়া অেপক্ষা কিৰ ৈৰিছল িভিছ পাছপ’টর্ৰ বােব। এই
পাছপ’েটর্ েতওঁক ইউনাইেটড েষ্টটছৈল পলাই যাবৈল অনুমিত
িদব। েসই সময়ত বহবাকীৰ সদসয্সকেল অিত উদগৰ্ীৱ
ৈহ আিছল দলেটাক ধিৰ ৰািখবৈল বুিল, যুদ্ধ েপৰ্ক্ষাপটৰ
সকেলাধৰণৰ কিঠনতাৰ সমুখীন ৈহেয়া। িডউেলিফটত েশষ
সিন্মলনখন ৈহিছল, ১৯৩৮ ত। বহবাকীৰ বুেলিটন ‘দয্ টৰ্াইব’
একলগ কৰা ৈহিছল ১৯৪০ ৰ মাচর্ত আৰু সদসয্বৃন্দৰ মাজত
িবতৰণ কৰা ৈহিছল। আগেত সাজু কিৰ েথাৱা পাঠয্পুিথখনৰ
িদব্তীয়খণ্ড, ১৯৪০ ৰ পাছৰফােল পৰ্কাশৰ বােব সাজু ৈহিছল।

অেনক কিঠনতা সেতব্ও দলেটােৱ এখন িমিটঙৰ পিৰকল্পনা
কিৰিছল। ১৯৪০ ৰ েশষৰফােল এখন নতুন কংেগৰ্ছ আহব্ান
কিৰিছল। এই বহবাকী সিন্মলনখন ৈহিছল ক্লাৰমণ্ট-েফৰাণ্ডত।
েসইখেনই একমাতৰ্ ঠাই আিছল য’ৈল সকেলা সদসয্ আিহব
পৰা অৱস্থাত আিছল। কাৰণ ফৰ্ান্স েতিতয়া দুভাগত িবভক্ত ৈহ
পিৰিছল। এই সিন্মলনত, লেৰণ্ট শ্চৱাজর্ক দলেটাত নতুনৈক
ভেৰাৱা ৈহিছল। যুদ্ধকালীন সময়ত বহবাকীত ভিতর্ েহাৱা
েতঁেৱই একমাতৰ্ সদসয্ আিছল। ইউ.এচ.ৈল েভইৰ িবদায়ৰ
পাছত ইউেৰাপত থকািখিনেয় দলেটাক জীয়াই ৰািখবৈল সক্ষম
ৈহিছল৷ আৰু সঁচাৈকেয় মােজ মােজ লগ লািগিছল, আনিক
দলেটাৰ পৰ্ধান পৰ্িতষ্ঠাপকসকল েনােহাৱাৈকেয়। যুদ্ধৰ পাছত
েতওঁ আেমিৰকাৰ পৰা আিহিছল, নতুন সিন্মলনত েযাগদান
কিৰবৈল বুিল।

বহবাকী দলৰ এগৰাকী পৰ্িতষ্ঠাপক জয্া েডলছােটর্ যুদ্ধকালীন
সময়ত ফৰাছী ৈসনয্ত েকেপ্টইন আিছল। আৰু েতওঁ িনেজ
ফৰাছী দলক েনতৃতব্ িদিছল। জামর্ানক আকৰ্মণ কৰাৰ পৰা
লাজলগাৈক পলাবলগীয়া ৈহিছল। এই পলায়েন ৈল ৈগিছল এটা
িচনািক পেথেৰ। ফৰ্ান্সৰ পৰাজয়, জামর্ানৰ হাতত তৃতীয়বাৰৰ
বােব। েযিতয়া ৈসনয্সকল ছুইচ সীমনাৰ ফােল, ১৮৭০ ৰ
পৰ্ুছীয়সকলৰ দেৰ পলাই ৈগ আিছল, েডলছােটর্ শুিনবৈল
পাইিছল– েতওঁেলাকেৰই এজেন এই বুিল িচঞিৰিছল– “আিম
বহবাকীৰ ৈসনয্…”

২০০৮ বষর্ৰ এেবল বঁটা িবজয়ী গিণতজ্ঞ জয্াক িটটছৰ (Jacques Tits) ৫ িডেচমব্ৰ, ২০২১
ত িবেয়াগ ঘেট। আধুিনক বীজগিণতৰ কমর্ৰািজৰ বােব িবখয্াত গিণতজ্ঞগৰাকী বহবাকী
েগাটৰ সন্মানীয় সদসয্ও আিছল।
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