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িফৰ্েমন ডাইছন (১৫ িডেচমব্ৰ, ১৯২৩ – ২৮ েফবৰ্ুৱাৰী,
২০২০) আিছল এগৰাকী পৰ্িসদ্ধ ইংৰাজ-আেমিৰকান
তািত্তব্ক পদাথর্িবজ্ঞানী, গিণতজ্ঞ আৰু পিৰসংখয্ািবদ।
েকাৱাণ্টাম েক্ষতৰ্ তত্তব্, েজয্ািতপর্দাথর্িবজ্ঞান, যাদৃিচ্ছক
েমিটৰ্ক্স্ আিদ েক্ষতৰ্সমূহৈল আগবেঢ়াৱা অৱদান আৰু
বিহিবর্শব্ৰ সভয্তা সম্পেকর্ কৰা অনুমানিভিত্তক িচন্তা-চচর্াৰ
বােব েতওঁ সুপিৰিচত।

ইংেলণ্ডত জন্ম গৰ্হণ কৰা ডাইছেন িদব্তীয় িবশব্যুদ্ধৰ
সময়ত ৰেয়ল এয়াৰ ফ’ছর্ত এগৰাকী িবজ্ঞানীৰ দািয়তব্
পালন কিৰিছল। ১৯৪৫ চনত েতওঁ েকমিবৰ্জ িবশব্িবদয্ালয়ৰ
পৰা গিণতত িবএ িডগৰ্ী লাভ কিৰিছল। ১৯৪৭ চনত
েতওঁ আেমিৰকাৰ কেনর্ল িবশব্িবদয্ালয়ৈল যায়, আৰু
তাত হানছ্ েবেথ আৰু িৰচাডর্ ফাইনেমনৰ দেৰ
িবজ্ঞানীৰ লগত কাম কৰাৰ সুেযাগ পায়। ডাইছেন
িবজ্ঞানৰ েক্ষতৰ্খনত আগবেঢ়াৱা সবােতাৈক ডাঙৰ অৱদান
ৈহেছ– ফাইনেমন, ছুিৱংগাৰ আৰু টম’নাগাই পৃথকধৰেণ
আগবেঢ়াৱা েকাৱাণ্টাম িবদুয্ৎগিতিবজ্ঞানৰ তত্তব্ক েতওঁ
একতৰ্ীকৰণ কিৰিছল। পৰৱতর্ী সময়ত এই আিৱষ্কাৰৰ
বােবই িতিনওগৰাকী িবজ্ঞানীেয় যুটীয়াভােৱ পদাথর্িবজ্ঞানৰ
েনােবল বঁটা লাভ কিৰিছল।

ডাইছেন েতওঁৰ িশক্ষাজীৱনত ডক্টেৰট িডগৰ্ী সমূ্পণর্
কৰা নািছল। িকন্তু েতওঁৰ গেৱষণাৰ গুৰুতব্ৰ বােবই কেনর্ল
িবশব্িবদয্ালেয় েতওঁক ১৯৫১ চনত অধয্াপকৰ পদ যািচিছল।
ইয়াৰ দুবছৰ পাছত েতওঁ িপৰ্ন্সটনৰ ইনিষ্টিটউট ফৰ
এডভাঞ্চড্ ষ্টাডীত (IAS) পদাথর্িবজ্ঞানৰ অধয্াপক িহচােপ
িনযুিক্ত লাভ কিৰিছল। এসময়ত আইনষ্টাইনৰ দেৰ পৰ্খয্াত

িবজ্ঞানীৰ গেৱষণাস্থলী এই পৰ্িতষ্ঠানখনেত ডাইছেন জীৱনৰ
পৰৱতর্ী কালেছাৱা কটায়।

েতওঁৰ গেৱষণাৰ পিৰিধ পাছৈল িনউক্লীয় শিক্ত
উৎপাদন েকন্দৰ্, কিঠন অৱস্থাৰ পদাথর্িবজ্ঞান, েলৗহ
চুমব্কতব্, েজয্ািতপর্দাথর্িবজ্ঞান, জীৱিবজ্ঞান আিদ িবিভন্ন
েক্ষতৰ্ৈল পৰ্সািৰত ৈহিছল। েতওঁৰ গেৱষণাৰািজ আৰু েতওঁ
আগবেঢ়াৱা ধাৰণাসমূহৰ িভিত্তত বহু ৈবজ্ঞািনক পিৰভাষাও
বয্ৱহাৰ ৈহ আিহেছ। েযেন– ডাইছন েগালক, ডাইছন
বৃক্ষ, ডাইছন সমীকৰণ, ডাইছন েশৰ্ণী, ডাইছন সংকাৰক,
ইতয্ািদ। বিহিবর্শব্ত পৰ্াণীৰ সন্ধান, আৰু েসৗৰজগত আৰু
ইয়াৰ বািহৰত েকেনৈক মানুহৰ উপিনেৱশ স্থাপন কিৰব
পািৰ, েসয়া েতওঁৰ আন এক আগৰ্হৰ িবষয় আিছল।
বিহিবর্শব্ত বুিদ্ধমান পৰ্াণী সন্ধানৰ উপায় সম্পেকর্ েতওঁ
দীঘর্িদন ধিৰ অধয্য়ন কিৰিছল।

ডাইছন ৰেয়ল চছাইিটৰ সভয্ ৰূেপ িনবর্ািচত
ৈহিছল। েতওঁ আেমিৰকাৰ েনশব্েনল একােডমী অব
চােয়ন্সেৰা এগৰাকী সদসয্ আিছল। সাধাৰণ পঢ়ুৈৱক
উেদ্দিশয্ েতওঁ বহুেকইখন মেনাগৰ্াহী গৰ্ন্থ ৰচনা কিৰিছল।
এইসমূহৰ িভতৰত Disturbing the Universe (১৯৭৯),
Weapons and Hope (১৯৮৪), Origins of Life
(১৯৮৫), Infinite in All Directions (১৯৮৮), Imag-
ined Worlds (১৯৯৮), The Sun, the Genome &
the Internet: Tools of Scientific Revolutions
(১৯৯৯) আিদ উেল্লখেযাগয্। েতওঁ িলখা িবিভন্ন গৰ্ন্থ সমীক্ষা
আৰু অনয্ানয্ িনবন্ধ সমব্িলত The Scientist as Rebel
(২০০৬) আন এখন গুৰুতব্পূণর্ গৰ্ন্থ।
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‘গিণত িবকাশ’ৰ এই সংখয্াত অনুিদত
মূল ‘Birds and Frogs’ শীষর্ক পৰ্বন্ধেটা
ডাইছেন আেমিৰকান েমথেমিটেকল
চছাইিটৰ ২০০৮ বষর্ৰ ‘আইনষ্টাইন
বকৃ্ততা’ত িদবলগীয়া ভাষণৰ িলিখত ৰূপ।
ঘটনাকৰ্েম েসই বষর্ৰ বকৃ্ততানুষ্ঠানেটা
বািতল কৰা ৈহিছল। পাছত, িবখয্াত
পিতৰ্কা ‘Notices of the American
Mathematical Society’ৰ ২০০৯
চনৰ েফবৰ্ুৱাৰী সংখয্াত পৰ্বন্ধেটা পৰ্কাশ
পাইিছল (Freeman Dyson, “Birds
and Frogs.” Notices Amer. Math.
Soc. 56 (February 2009), 212-223.
© 2009 by the American Mathe-
matical Society.)। ‘গিণত িবকাশ’ত
পৰ্কাশৰ উেদ্দেশয্ পৰ্বন্ধেটা অসমীয়াৈল
অনুবাদ কিৰবৈল অনুমিত িবচািৰ ড◦

মিঞ্জল িপ. শইকীয়াই আেমিৰকান
েমথেমিটেকল চছাইিটৰ ৈসেত েযাগােযাগ
কিৰিছল। আেমিৰকান েমথেমিটেকল
চছাইিটৰ কতৃর্পক্ষই সাদেৰেৰ অনুমিত
পৰ্দান কৰা বােব কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন
কিৰেলাঁ।

িকছুমান গিণতজ্ঞ চৰাই, আনসকল েভকুলী। চৰােয়
আকাশৰ বহু ওপৰৈল উেৰ আৰু গিণতৰ িবশাল িবসৃ্তিতক দূৰ-
িদগন্তৈল পযর্য্ােলাচনা কিৰ চায়। আমাৰ িচন্তাধাৰাক একিতৰ্ত
কৰা ধাৰণাসমূহ েতওঁেলােক ভাল পায় আৰু ভূ-দৃশয্ৰ িবিভন্ন
অংশৰ িভন িভন সমসয্াক একেগাট কেৰ। েভকুলী েবাকাৰ
তলত থােক আৰু ইয়াৰ আেশ-পােশ েহাৱা ফুলেকইটােহ েকৱল
েদখা পায়। েতওঁেলােক িনিদর্ষ্ট বস্তু এটাৰ সিবেশষ তথয্ জািন
ভাল পায় আৰু এটা সময়ত এটা কাম কেৰ। মই এটা েভকুলী,
িকন্তু েমাৰ বহুেকইগৰাকী ভাল বনু্ধ চৰাই। আিজ িনশা েমাৰ
বকৃ্ততাৰ মূল িবষয়বস্তুেৱ এইেটা। গিণতক চৰাই আৰু েভকুলী
- দুেয়াটােৰ পৰ্েয়াজন। গিণত িবষয়েটা চহকী আৰু ধুনীয়া
েহাৱাৰ কাৰণেটােৱ ৈহেছ, চৰােয় ইয়াক বহল দৃিষ্ট পৰ্দান কেৰ
আৰু েভকুলীেয় পুংখানুপুংখ িবৱৰণ েযাগান ধেৰ। গিণত এক
মহৎ কলা আৰু গুৰুতব্পূণর্ িবজ্ঞান, িকয়েনা ই ধাৰণাসমূহৰ
সাধাৰণীকৰণ ৰূপৰ ৈসেত গাঁথিনৰ গভীৰতাৰ সংেযাগ সাধন
কেৰ। েভকুলীতৈক চৰাই ভাল িকয়েনা িসহঁেত েবিছ দূৰৈল
চাব পােৰ, বা চৰাইতৈক েভকুলী ভাল িকয়েনা িসহঁেত েবিছ
গভীৰতাৈল চাব পােৰ - এেনধৰণৰ দাবী কৰােটা মূখর্ািম।
গিণতৰ জগতখন িবশাল আৰু গভীৰ দুেয়াটাই, আৰু ইয়াৰ
অেনব্ষণৰ বােব চৰাই আৰু েভকুলীেয় এেকলেগ কাম কৰা
পৰ্েয়াজন।

এই বকৃ্ততােটাৰ নাম আইনষ্টাইন বকৃ্ততা। এলবাটর্
আইনষ্টাইনক শৰ্দ্ধা যািচবৈল েমাক আমন্তৰ্ণ জেনাৱা বােব
আেমিৰকান েমথেমিটেকল চছাইিটৰ ওচৰত মই কৃতজ্ঞ।
আইনষ্টাইন এগৰাকী গিণতজ্ঞ নহয়, এগৰাকী পদাথর্িবজ্ঞানীেহ
আিছল আৰু গিণত সম্পেকর্ েতওঁৰ অনুভৱ িমিশৰ্ত ধৰণৰ
আিছল। এহােত পৰ্কৃিতৰ কাযর্য্িবিধ বয্াখয্া কিৰব পৰা গিণতৰ
ক্ষমতাৰ পৰ্িত েতওঁৰ অগাধ সন্মান আিছল। আৰু গািণিতক
েসৗন্দযর্য্ সম্পেকর্ েতওঁৰ এক সহজাত পৰ্বৃিত্ত আিছল, যাৰ ফলত
েতওঁ পৰ্কৃিতৰ িনয়ম িবচািৰ উিলয়াব পৰা সিঠক পথত যাব
পািৰিছল। আনহােত িবশুদ্ধ গিণতৰ পৰ্িত েতওঁৰ আগৰ্হ নািছল,
আৰু গিণতজ্ঞ িহচােপ থািকবলগীয়া েকােনাধৰণৰ কািৰকৰী
দক্ষতা েতওঁৰ নািছল। জীৱনৰ েশষৰ বছৰেকইটাত েতওঁ
গািণিতক গণনােবাৰ কিৰবৈল সহকাৰী িহচােপ যুৱ সহকমর্ী
িনেয়াগ কিৰিছল। েতওঁৰ িচন্তাধাৰাৰ ধৰণেটা গািণিতক নািছল,
েভৗিতকেহ আিছল। পদাথর্িবজ্ঞানীসকলৰ মাজত চৰাই িহচােপ
েতওঁ শীষর্ত আিছল, িয আনতৈক বহু দূৰৈল চাব পািৰিছল।
মই এিতয়া আইনষ্টাইনৰ িবষেয় নকওঁ, কাৰণ েমাৰ নতুনৈক
ক’বলগীয়া এেকা নাই।
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ফৰ্ািন্সছ েবকন আৰু েৰেন েডকােটর্

সপ্তদশ শিতকাৰ আৰম্ভিণেত দুগৰাকী মহান দাশর্িনক, ইংেলণ্ডৰ
ফৰ্ািন্সছ েবকন আৰু ফৰ্ান্সৰ েৰেন েডকােটর্ই আধুিনক িবজ্ঞানৰ
আৰম্ভিণ কিৰিছল। েডকােটর্ এটা েভকুলী, আৰু েবকন এটা
চৰাই আিছল। দুেয়াজেনই ভিৱষয্ৎ সম্পেকর্ েতওঁেলাকৰ সব্প্ন
দািঙ ধিৰিছল। দুেয়ােৰ সব্প্ন সমূ্পণর্ পৃথক আিছল। েবকেন
ৈকিছল, “পৰ্কৃিতত সংঘিটত ৈহ থকা ঘটনাৰািজত িনৰন্তৰ
দৃিষ্ট ৰখাৰ ওপৰেত সকেলা িনভর্ৰ কেৰ।” েডকােটর্ই ৈকিছল,
“মই িচন্তা কেৰাঁ, েসেয় েমাৰ অিস্ততব্ আেছ।” েবকনৰ মেত,
িবজ্ঞানীসেৱ েতিতয়াৈলেক পৃিথৱীৰ েচৗপােশ তথয্ সংগৰ্হ কিৰ
ঘূিৰ ফুৰা উিচত, েযিতয়া সংগৃহীত তথয্সমূহ একিতৰ্ত ৈহ
পৰ্কৃিতৰ কাযর্য্পদ্ধিত উেন্মাচন কিৰব পৰা যায়। িবজ্ঞানীসকেল
েতিতয়া তাৰপৰা সূতৰ্সমূহ উিলয়াই ল’ব িযেবাৰ জগতখেন
মািন চেল। েডকােটর্ৰ মেত, িবজ্ঞানীসকল ঘৰেত থািক েকৱল
িবশুদ্ধ িচন্তাৰ সহায়েত পৰ্কৃিতৰ িনয়মসমূহ িনণর্য় কৰা উিচত।
িনয়মসমূহ শুদ্ধতােৰ িনৰূপণ কিৰবৈল িবজ্ঞানীসকলক েকৱল
যুিক্তৰ নীিতসমূহ আৰু ঈশব্ৰৰ অিস্ততব্ সম্পেকর্ জ্ঞানৰ পৰ্েয়াজন।
েবকন আৰু েডকােটর্ই বাট েদখুওৱাই িদয়াৰ পাছত পৰৱতর্ী
চািৰশ বছৰত িবজ্ঞােন দুেয়াটা পথেক এেকলেগ অনুসৰণ
কিৰ আগবািঢ় ৈগেছ। েবকনৰ আনুমািনকতা অথবা কােটর্ছীয়
মতান্ধতা - ইয়ােৰ েকােনােটােৰই অকেল পৰ্কৃিতৰ ৰহসয্ উদঙাই
িদয়াৰ সামথর্য্ নাই। িকন্তু দুেয়াটা সিন্মিলত ৈহ অিত সফল
ৈহেছ। চািৰশ বছৰ ধিৰ ইংৰাজসকল েবকনীয় আৰু ফৰাছী
িবজ্ঞানীসকল কােটর্ছীয় েহাৱাৰ িদেশ ঢাল খাইেছ। ফাৰােড,
ডাৰউইন আৰু ৰাডাৰফ’ডর্ েবকনীয় আিছল; পােস্কল, লাপ্লাছ
আৰু পইনকােৰ কােটর্ছীয় আিছল। এই দুই িবপৰীত সংসৃ্কিতৰ
সংকৰ-িনেষচনৰ ফলত িবজ্ঞান বহুল পিৰমােণ চহকী ৈহেছ।
দুেয়াখন েদশত এই দুেয়াটা সংসৃ্কিত সদােয় পৰ্চলন আিছল।
িনউটন মূলতঃ এগৰাকী কােটর্ছীয় আিছল, েডকােটর্ েকাৱা ধৰেণ
িবশুদ্ধ িচন্তাৰ সহায়ত েতওঁ কােটর্ছীয় কাযর্য্পদ্ধিতৰ ভৰ্ািন্তসমূহ
দূৰ কিৰিছল। েমিৰ কুৰী এগৰাকী েবকনীয় আিছল, িযেয়
েকইবাটন পৰ্াকৃিতক ইউেৰিনয়াম আকৰ উতলাই পৰমাণুৰ
অিবভাজয্তা সম্পেকর্ থকা ভৰ্ািন্ত আঁতৰ কিৰিছল।

কুিৰ শিতকাৰ গিণতৰ ইিতহাসত দুটা িনণর্ায়ক ঘটনা
সংঘিটত ৈহিছল। ইয়ােৰ এটা েবকনীয় পৰম্পৰা আৰু আনেটা
কােটর্ছীয় পৰম্পৰাৰ অন্তগর্ত। পৰ্থমেটা আিছল ১৯০০ চনত
েপিৰছত অনুিষ্ঠত েহাৱা গিণতজ্ঞসকলৰ আন্তজর্ািতক সিন্মলন
(ICM), য’ত িহলবােটর্ মূল বকৃ্ততা িদিছল আৰু ২৩ টা অসামানয্
অসমািধত সমসয্াৰ েতওঁৰ িবখয্াত তািলকাখন উত্থাপন কিৰ

পৰৱতর্ী শিতকােটাৰ বােব গিণতৰ গিতপথেটাৰ মানিচতৰ্খন
দািঙ ধিৰিছল। গিণতৰ েগােটই সামৰ্াজয্খনৰ ওপেৰেৰ অিত
উচ্চতাত উিৰ ফুৰা িহলবাটর্ িনেজ এটা চৰাই আিছল। িকন্তু েতওঁ
েতওঁৰ সমসয্ােবাৰ েভকুলীসমূহক উেদ্দিশয্ পৰ্কাশ কিৰিছল,
িযেয় এবাৰত এটা সমসয্ােহ সমাধান কিৰব। িদব্তীয়েটা
িনণর্ায়ক পিৰঘটনা আিছল ১৯৩০ৰ দশকত ফৰ্ান্সত গঠন
েহাৱা গািণিতক চৰাইসকলৰ বহবাকী েগাট। এই েগাটেটা
একেশৰ্ণীৰ এেনকুৱা পাঠয্পুিথ পৰ্স্তুত কৰাত উৎসিগর্ত আিছল
িযেয় সমগৰ্ গিণতৰ বােব এক সিন্মিলত গাঁথিন পৰ্স্তুত কিৰব।
গািণিতক গেৱষণাক ফলদায়ক িদেশ পথ েদখুওৱাত িহলবাটর্ৰ
সমসয্ােকইটা যেথষ্ট সফল ৈহিছল। েসইেবাৰৰ েকইটামান
সমাধান হ’ল আৰু েকইটামান এিতয়াও অসমািধত ৰূপত আেছ,
িকন্তু পৰ্ায় আটাইেকইটা সমসয্াই নতুন ধাৰণা আৰু গিণতৰ
নতুন েক্ষতৰ্ িবকাশত উদগিণ েযাগােল। বহবাকী পৰ্কল্পেটাও
সমােনই পৰ্ভাৱশীল আিছল। পৰৱতর্ী ৫০ বছৰ ধিৰ ই গিণতৰ
ৈশলীেটা সলিন কিৰ েপলােল। পূেবর্ অিস্ততব্ নথকা এক েযৗিক্তক
সুসংগিত আেৰাপ কিৰেল আৰু সুিনিদর্ষ্ট উদাহৰণৰ পৰা
িবমূতর্ সাধাৰণীকৰণৈল গুৰুতব্েটা সলিন কিৰেল। বহবাকীৰ
কাযর্য্কৰ্মত, গিণত ৈহেছ বহবাকী পাঠয্কৰ্মত অন্তভুর্ক্ত িবমূতর্
সংৰচনা। এই পাঠয্কৰ্মৰ িভতৰত িয নপেৰ, েসয়া গিণত নহয়।
সূ্থল উদাহৰণ, িযেহতু েসইেবাৰ এই পাঠয্কৰ্মত নাই, েসেয়েহ
গিণত নহয়। বহবাকী কাযর্য্কৰ্মেটা কােটর্ছীয় ৈশলীৰ চূড়ান্ত
পৰ্কাশ আিছল। এগৰাকী েবকনীয় পিৰভৰ্ামেক পথৰ কাষৰ পৰা
বুটিল ল’ব পৰা ধুনীয়া ফুলেবাৰ বজর্ন কিৰ ই গিণতৰ বয্ািপ্তক
সংকুিচত কিৰিছল।

পৰ্কৃিতৰ েকৗতুক

এগৰাকী েবকনীয় িহচােপ েমাৰ দৃিষ্টত বহবাকী কাযর্য্কৰ্মত
েহৰাই েযাৱা মূল বস্তুেটা ৈহেছ িবস্ময়ৰ উপাদান। বহবাকী
কাযর্য্সূচীেয় গিণতক েযৗিক্তক কিৰব িবচািৰিছল। মই েযিতয়া
গিণতৰ ইিতহাসৈল চাওঁ; মই িকছুমান অযুিক্তকৰ জাঁপৰ
শৃংখল, অসম্ভাবয্ কাকতালীয় সংেযাগ, পৰ্কৃিতৰ েকৗতুক
েদিখবৈল পাওঁ। পৰ্কৃিতৰ আটাইতৈক ডাঙৰ েকৗতুকসমূহৰ
এটা ৈহেছ −১ ৰ বগর্মূল, িযেটা পদাথর্িবজ্ঞানী আৰিৱন
শৰ্িডংগােৰ ১৯২৬ চনত তৰংগ বলিবজ্ঞান উদ্ভাৱন কিৰবৰ
সময়ত তৰংগৰ সমীকৰণেটাত বয্ৱহাৰ কিৰিছল। শৰ্িডংগাৰ
এটা চৰাই আিছল িযেয় বলিবজ্ঞানক আেলাকিবজ্ঞানৰ লগত
একিতৰ্ত কৰাৰ ধাৰণােটাৰ ৈসেত আগবািঢ়িছল। এশ বছৰ
পূেবর্ েপাহৰ ৰিশ্ম আৰু ধৰ্ুপদী কিণকাৰ গিতপথৰ বণর্না
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কৰা এেকই গিণতৰ সহায় ৈল েহিমল্টেন ধৰ্ুপদী বলিবজ্ঞানক
ৰিশ্ম আেলাকিবজ্ঞানৰ ৈসেত একিতৰ্ত কিৰিছল। শৰ্িডংগাৰৰ
ধাৰণােটা আিছল এই একতৰ্ীকৰণক তৰংগ আেলাকিবজ্ঞান আৰু
তৰংগ বলিবজ্ঞানৈলও সম্পৰ্সাৰণ কৰা। তৰংগ আেলাকিবজ্ঞান
িবষয়েটা পূবর্েৰ পৰা আিছল, িকন্তু তৰংগ বলিবজ্ঞান নািছল।
এই একতৰ্ীকৰণ পৰ্িকৰ্য়াক সমূ্পণর্ কিৰবৈল শৰ্িডংগােৰ তৰংগ
বলিবজ্ঞান উদ্ভাৱন কৰােটা পৰ্েয়াজন আিছল। পৰ্থেমই তৰংগ
আেলাকিবজ্ঞানক আিহর্ িহচােপ ৈল েতওঁ কিণকা এটাৰ
বােব অৱকলজ সমীকৰণ এটা িলিখিছল। িকন্তু সমীকৰণেটা
এেকবােৰ অথর্হীন আিছল। সমীকৰণেটা অিবিচ্ছন্ন মাধয্ম এটাত
তাপ পিৰবহণৰ সমীকৰণৰ িনিচনা লািগিছল। কিণকা এটাৰ
গিতৰ লগত তাপ পিৰবহণৰ েকােনা সম্পকর্ নাই। শৰ্িডংগাৰৰ
ধাৰণােটা েকােনা কামৰ নহ’ব েযন লািগিছল। িকন্তু েতিতয়ােহ
এক চমক সৃিষ্ট হ’ল। শৰ্িডংগােৰ সমীকৰণেটাত −১ ৰ বগর্মূলেটা
বহুৱাই িদেল, আৰু লেগ লেগ সমীকৰণেটা অথর্পূণর্ ৈহ পিৰল।
আকিস্মকভােব েসই সমীকৰণেটা এটা তাপপৰ্বাহৰ সমীকৰণৰ
পিৰৱেতর্ এটা তৰংগ সমীকৰণৈল ৰূপান্তিৰত হ’ল। শৰ্িডংগােৰ
আনেন্দেৰ এয়াও জািনব পািৰেল েয ব’ৰৰ পৰমাণু আিহর্ৰ বােব
সমীকৰণেটাৰ সমাধান আেছ।

েদখা গ’ল েয আিম পৰমাণুৰ আচৰণ সম্পেকর্ িযিখিন কথা
জােনাঁ, শৰ্িডংগাৰ সমীকৰেণ আটাইিখিন শুদ্ধৈক বণর্না িদেয়।
ই সমগৰ্ ৰসায়নিবজ্ঞান আৰু পদাথর্িবজ্ঞানেৰা সৰহভাগ অংশৰ
েভিট। েসই −১ ৰ বগর্মূলেটাৰ অথর্ এয়াই েয পৰ্কৃিতেয় জিটল
সংখয্াৰ সহায়তেহ কাম কেৰ, বাস্তৱ সংখয্াৰ জিৰয়েত নহয়।
এই আিৱষ্কাৰেটা শৰ্িডংগাৰ আৰু আন আটাইেৰ বােবই সমূ্পণর্
িবস্ময় সৃিষ্টকাৰী আিছল। শৰ্িডংগাৰৰ মেত, েসই সময়ত েতওঁৰ
ৈচধয্ বছৰীয়া েপৰ্য়সী ইথা জাংগােৰ েতওঁক ৈকিছল, “তুিম
আৰম্ভিণেত েকিতয়াও ভবা নািছলা েয ইয়াৰ পৰা ইমানেবাৰ
অথর্পূণর্ কথা ওলাই পিৰব।” সমগৰ্ ঊনিবংশ শিতকাত আেবলৰ
পৰা িৰমান আৰু েৱষ্টৰ্র্াছৈলেক গিণতজ্ঞসকেল জিটল চলকৰ
ফলন সম্পেকর্ চমকপৰ্দ তত্তব্ সৃিষ্ট কিৰ আিহেছ। েতওঁেলােক
আিৱষ্কাৰ কিৰিছল েয ফলনৰ তত্তব্সমূহ বাস্তৱৰ পৰা জিটল
সংখয্াৈলেক সম্পৰ্সািৰত কিৰেলেহ েবিছ গভীৰ আৰু পৰ্ভাৱশীল
ৈহ পেৰ। িকন্তু েতওঁেলােক জিটল সংখয্াক সদায় এক কৃিতৰ্ম
সৃিষ্ট বুিলেহ গণয্ কিৰিছল, যাক বাস্তৱ জীৱনৰ উপেযাগী েহাৱাৈক
আৰু ধুনীয়া আদশর্ িহচােপেহ মানৱ গিণতজ্ঞসকেল উদ্ভাৱন
কিৰিছল। েতওঁেলাকৰ মনৈল এই িচন্তা েকিতয়াও অহা নািছল
েয েতওঁেলােক আিৱষ্কাৰ কৰা কৃিতৰ্ম সংখয্া বয্ৱস্থােটা আচলেত
পৰমাণু লৰ-চৰ কৰাৰ িভিত্ত। েতওঁেলােক েকিতয়াও কল্পনা কৰা
নািছল েয পৰ্কৃিতেয় আগেতই তাত ৈগ উপিস্থত ৈহেছ।

পৰ্কৃিতৰ আন এক েকৗতুক হ’ল েকাৱাণ্টাম বলিবজ্ঞানৰ
িনখঁুত ৈৰিখকতা। যাৰ অথর্ ৈহেছ িযেকােনা েভৗিতক বস্তুৰ
সম্ভাবয্ অৱস্থাই এক ৈৰিখক স্থান (linear space) গঠন
কেৰ। েকাৱাণ্টাম বলিবজ্ঞান উদ্ভাৱন েহাৱাৰ পূবর্েত ধৰ্ুপদী
বলিবজ্ঞান সদােয় অৈৰিখক আিছল, আৰু ৈৰিখক আিহর্েবাৰ
েকৱল েমাটামুিটভােবেহ খাপ খাইিছল। েকাৱাণ্টাম বলিবজ্ঞান
অহাৰ িপছত পৰ্কৃিত িনেজই হঠাৎ ৈৰিখক ৈহ পিৰল। গিণতৰ
েক্ষতৰ্ত ইয়াৰ সুদৃঢ় পৰ্ভাৱ পিৰিছল। ঊনিবংশ শিতকাত চ’ফাছ
লীেয় ধৰ্ুপদী গিতশীল পৰ্িকৰ্য়াক সুস্পষ্ট কৰাৰ উেদ্দেশয্েৰ
অিবিচ্ছন্ন সংঘ সম্পকর্ীয় েতওঁৰ িবসৃ্তত তত্তব্ আগবঢ়াইিছল।
েসইসময়ত লী সংঘৰ পৰ্িত গিণতজ্ঞ বা পদাথর্িবজ্ঞানী, কােৰােৱ
িবেশষ আগৰ্হ নািছল। লী সংঘৰ অৈৰিখক তত্তব্ গিণতজ্ঞসকলৰ
বােব অিত কিঠন আৰু পদাথর্িবজ্ঞানীসকলৰ বােব অিত অস্পষ্ট
আিছল। লীেয় িনৰাশাৰ মাজেত এিদন ঢুকাল। তাৰ পঞ্চাশ
বছৰ পাছত েদখা গ’ল েয পৰ্কৃিত িনখুঁতভােৱ ৈৰিখক, আৰু লী
বীজগিণতৰ ৈৰিখক উপস্থাপনৰ তত্তব্ই কণা পদাথর্িবজ্ঞানৰ বােব
পৰ্াকৃিতক ভাষা। লী সংঘ আৰু লী বীজগিণত কুিৰ শিতকাৰ
গিণতৰ অনয্তম েকন্দৰ্ীয় অংশৰূেপ পুনজর্নম লাভ কিৰেল।

পৰ্কৃিতৰ তৃতীয়েটা েকৗতুক ৈহেছ অধর্-স্ফিটকৰ (quasi-
crystals) উপিস্থিত। ঊনিবংশ শিতকাত স্ফিটকৰ অধয্য়েন
ইউিক্লডীয় স্থানত সম্ভৱপৰ আটাইেবাৰ িবিচ্ছন্ন সমিমত সংঘ
দািঙ ধিৰিছল। উপপাদয্েবাৰ পৰ্মািণত ৈহিছল, আৰু এই কথােটা
পৰ্িতষ্ঠা ৈহিছল েয িতৰ্মািতৰ্ক স্থানৰ িবিচ্ছন্ন সমিমত সংঘত েকৱল
িতিন, চািৰ বা ছয় মাতৰ্াৰ ঘূণর্নেহ থািকব পােৰ। তাৰপাছত
১৯৮৪ চনত অধর্-স্ফিটকেবাৰ আিৱষ্কাৰ হ’ল, িযেবাৰ তৰল
ধাতুৰ সংকৰৰ পৰা উৎপন্ন পৰ্কৃত েগাটা বস্তু। ই কুিৰ-পৃষ্ঠীয়
বহুভুজৰ (icosahedral) সমিমিত েদখুৱায়, য’ত পাঁচ মাতৰ্াৰ
ঘূণর্ন হয়। ইয়াৰ মাজেত গিণতজ্ঞ ৰ’জাৰ েপনৰ’েজ সমতলৰ
বােব েপনৰ’জ টাইিলং আিৱষ্কাৰ কিৰেল। এইেবাৰ সামন্তিৰকৰ
এেন এক সজ্জা, িযেয় দীঘর্ পিৰসৰৈল পঞ্চভুজীয় আকাৰত
সমতলখন আগুিৰ লয়। অধর্-স্ফিটকৰ সংকৰেবাৰ িদব্মািতৰ্ক
েপনৰ’জ টাইিলঙৰ বােব এক িতৰ্মািতৰ্ক সমতুলয্ বস্তু। এই
আিৱষ্কাৰসমূহৰ পাছত গিণতজ্ঞসকেল স্ফিটকীয় সংঘৰ তত্তব্ক
পিৰবধর্ন কিৰবলগীয়া হ’ল যােত অধর্-স্ফিটকেকা সামিৰ ল’ব
পািৰ। েসইেটা গেৱষণাৰ এক ডাঙৰ কাযর্য্কৰ্ম, িয এিতয়াও
অবয্াহত আেছ।

পৰ্কৃিতৰ চতুথর্ েকৗতুক এটা ৈহেছ– অধর্-স্ফিটক আৰু িৰমান
িজটা ফলনৰ মূলৰ আচৰণৰ মাজত থকা িমল। িজটা-ফলনৰ
মূলেবাৰ গিণতজ্ঞসকলৰ বােব এক উেত্তজনাৰ িবষয়, কাৰণ
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েসইেবাৰ এডাল সৰলেৰখাত অৱস্থান কেৰ আৰু েকােনও বুজা
নাই েয িকয় েতেনকুৱা হয়। সাধাৰণ বয্িতকৰ্মেকইটা বাদ িদ েয
আন েগােটইেবাৰ সমাধান এডাল সৰলেৰখাৰ ওপৰত অৱস্থান
কেৰ, েসই িববৃিতেটােৱ ৈহেছ িবখয্াত িৰমান পৰ্কল্প (Rie-
mann Hypothesis)। িৰমান পৰ্কল্প পৰ্মাণ কৰােটা আিজ এশ
বছৰেৰা েবিছ বছৰ ধিৰ যুৱ গিণতজ্ঞসকলৰ বােব এক সব্প্ন। মই
এিতয়া মাতৰ্ািধক ধৰণৰ পৰামশর্ এটা আগবঢ়াম েয আিম িৰমান
পৰ্কল্পেটা পৰ্মাণ কিৰবৈল অধর্-স্ফিটক বয্ৱহাৰ কিৰব পােৰাঁ।
আেপানােলাকৰ মাজৰ গিণতজ্ঞসকেল এই ধাৰণােটা অমূলক
বুিল ভািবব পােৰ। িযসকল গিণতজ্ঞ নহয়, েতওঁেলােক ইয়াক
আকষর্ণহীন েযন পাব পােৰ। তথািপ আেপানােলােক গুৰুতব্
সহকােৰ িবেবচনা কিৰ চাবৰ বােব মই কথােটা ইয়াত উেল্লখ
কিৰেলাঁ। েযিতয়া পদাথর্িবজ্ঞানী িলও িঝলাডর্ েডকা আিছল, েতওঁ
মেজছৰ দহটা ৈদৱ আজ্ঞাক ৈল অসন্তুষ্ট ৈহিছল আৰু েসইেকইটা
সলিন কিৰবৈল দহটা নতুন ৈদৱ আজ্ঞা িলিখিছল। িঝলাডর্ৰ
িদব্তীয় ৈদৱাজ্ঞােটাত েকাৱা ৈহেছ: “আেপানাৰ কামেবাৰ এটা
উপযুক্ত লক্ষয্ৰ পৰ্িত িনেদর্িশত হওঁক, িকন্তু েসই কমর্ই লক্ষয্ত
উপনীত হ’ব পিৰবেন নাই, েসই কথা নুসুিধব। েসয়া আিহর্ আৰু
উদাহৰণ হ’বৰ বােবেহ, সামৰিণ েপলাবৈল নহয়।” িঝলােডর্
িয পৰ্চাৰ কিৰিছল, তাক অনুশীলন কিৰিছল। িনউক্লীয় অস্তৰ্-
শস্তৰ্ৰ কল্পনা কৰা েতওঁ পৰ্থমগৰাকী িবজ্ঞানী আিছল আৰু ইয়াৰ
বয্ৱহাৰৰ িবৰুেদ্ধ সিকৰ্য়ভােৱ পৰ্চাৰ কৰা পৰ্থম বয্িক্তজেনা
আিছল েতওঁ। েতওঁৰ িদব্তীয় ৈদৱাজ্ঞােটা িনিশ্চতভােৱ ইয়াত
খাপ খায়। িৰমান পৰ্কল্প পৰ্মাণ কৰােটা এটা উপযুক্ত লক্ষয্,
আৰু আিম তাত ৈগ উপনীত হ’মেন নাই েসই কথা আিম
সুিধবৰ বােব নহয়। েকেনৈক তাত উপনীত হ’ব পৰা যায়,
তাৰ বণর্নােৰ মই েকইটামান আভাস িদম। ইয়াত মই েসই
পঞ্চাশ বছৰ পূবর্ৰ গিণতজ্ঞজনৰ ৈহ কথা ক’ম েযিতয়া মই
পদাথর্িবজ্ঞানী েহাৱা নািছেলাঁ। পৰ্থেম মই িৰমান পৰ্কল্প আৰু
তাৰ পাছত অধর্-স্ফিটকৰ কথা ক’ম।

িকছুিদন পূবর্ৈলেক িবশুদ্ধ গিণত জগতত দুটা পৰ্ধান
অসমািধত সমসয্া আিছল। ফামর্াৰ অিন্তম উপপাদয্ৰ পৰ্মাণ
আৰু িৰমান পৰ্কল্পৰ পৰ্মাণ। বাৰ বছৰ পূেবর্, িপৰ্ন্সটনত েমাৰ
সহকমর্ী এনু্দৰ্ ৱাইলেছ ফামর্াৰ অিন্তম উপপাদয্েটা সমাধান
কিৰেল। আৰু এিতয়া েকৱল িৰমান পৰ্কল্পেটােহ বাকী আেছ।
ফামর্াৰ উপপাদয্েটাৰ ৱাইলেছ কৰা সমাধান েকৱল কািৰকৰী
চমৎকােৰই নহয়। ইয়াৰ বােব নতুন গািণিতক ধাৰণাৰ
আিৱষ্কাৰ আৰু অেনব্ষণৰ পৰ্েয়াজন ৈহিছল, িয সব্য়ং ফামর্াৰ
উপপাদয্েটাতৈকও অিধক িবসৃ্তত আৰু পিৰণামপূণর্। এেকধৰেণ
িৰমান পৰ্কল্পৰ েকােনা পৰ্মােণও গিণতৰ বহু িবিচতৰ্ েক্ষতৰ্, হয়েতা

পদাথর্িবজ্ঞােনা গভীৰভােব বুজাত সহায় কিৰব। িৰমানৰ িজটা-
ফলন, আৰু ইয়াৰ লগত িমল থকা আন িজটা-ফলনেবােৰা
সংখয্া তত্তব্, গিতশীল পৰ্িকৰ্য়াৰ তত্তব্, জয্ািমিত, ফলন তত্তব্,
আৰু পদাথর্িবজ্ঞানেতা বয্াপ্ত ৈহ থকা েদখা যায়। িজটা-ফলন
এেন এক সংেযাগস্থলত অৱস্থান কেৰ, য’ৰ পৰা পথেবাৰ বহু
িদশৈল যায়। পৰ্কল্পেটাৰ পৰ্মােণ এই আটাইেবাৰ সংেযাগেক
আেলািকত কিৰ তুিলব। িবশুদ্ধ গিণতৰ পৰ্িতজন িনষ্ঠাৱান ছাতৰ্ৰ
দেৰ, েডকাকালত েমােৰা িৰমান পৰ্কল্পেটা পৰ্মাণ কৰাৰ সেপান
আিছল। েমাৰ িকছু অস্পষ্ট ধাৰণা আিছল, য’ৰ পৰা পৰ্মাণেটাৰ
িদেশ যাব পািৰ বুিল মই ভািবিছেলাঁ। েযাৱা বছৰেকইটাত অধর্-
স্ফিটক আিৱষ্কাৰ েহাৱাৰ পাছত, েমাৰ ধাৰণােবাৰ পূবর্তৈক কম
অস্পষ্ট ৈহেছ। িযসকল যুৱ গিণতজ্ঞৰ িফল্ডছ্ েমেডল লাভৰ
আকাংক্ষা আেছ, েতওঁেলাকৰ িবেবচনােথর্ মই েসইিখিন ইয়াত
উেল্লখ কিৰেলাঁ।

অধর্-স্ফিটকেবাৰ এক, দুই বা িতিন মাতৰ্াৰ স্থানত থািকব
পােৰ। পদাথর্িবজ্ঞানৰ িদশৰ পৰা, িতৰ্মািতৰ্ক অধর্-স্ফিটকেবাৰ
সবােতাৈক আকষর্ণীয়। কাৰণ েসইেবাৰ আমাৰ িতৰ্মািতৰ্ক
জগতখনেত আেছ আৰু পৰীক্ষামূলকভােবও অধয্য়ন কিৰব
পািৰ। এগৰাকী গিণতজ্ঞৰ দৃিষ্টেৰ, একমািতৰ্ক অধর্-স্ফিটকেবাৰ
িদব্মািতৰ্ক বা িতৰ্মািতৰ্ক অধর্-স্ফিটকতৈক েবিছ আকষর্ণৰ িবষয়,
িকয়েনা েসইেবাৰৰ যেথষ্ট েবিছ পৰ্কাৰ আেছ। অধর্-স্ফিটকৰ
গািণিতক সংজ্ঞােটা এেনধৰণৰ। অধর্-স্ফিটক ৈহেছ িবিচ্ছন্ন িবনু্দ
ভৰৰ এক িবতৰণ, যাৰ ফুিৰেয়ৰ ৰূপান্তৰেটা িবিচ্ছন্ন িবনু্দ
কম্পনাংকৰ িবতৰণ। বা েবিছ সংেক্ষেপ ক’বৈল গ’েল, অধর্-
স্ফিটকেবাৰ এক িবশুদ্ধ িবনু্দ িবতৰণ যাৰ এক িবশুদ্ধ িবনু্দ
বণর্ালী আেছ। এই সংজ্ঞাই সাধাৰণ স্ফিটকেবাৰক এটা িবেশষ
উদাহৰণ িহচােপ অন্তভুর্ক্ত কেৰ, িযেবাৰ ৈহেছ পযর্য্াবৃত্ত বণর্ালীেৰ
ৈসেত পযর্য্াবৃত্ত িবতৰণ।

সাধাৰণ স্ফিটকেবাৰক বাদ িদ িতৰ্মািতৰ্ক অধর্-স্ফিটকেবাৰৰ
পৰ্কাৰ বৰ সীিমত। ইয়ােৰ আটাইেবাৰ অধর্-স্ফিটক কুিৰ-পৃষ্ঠীয়
বহুভুজৰ সংঘৰ ৈসেত জিড়ত। িদব্মািতৰ্ক অধর্-স্ফিটকৰ সংখয্া
বহু েবিছ, পৰ্ায় পৰ্িতেটা সামতিলক সুষম বহুভুজৰ ৈসেত এটা
পৰ্কাৰ জিড়ত ৈহ আেছ। পঞ্চভুজীয় সমিমিত থকা িদব্মািতৰ্ক
অধর্-স্ফিটকেটােৱ হ’ল সমতলৰ িবখয্াত েপনৰ’জ টাইিলং।
সবর্েশষত, একমািতৰ্ক অধর্-স্ফিটকৰ তােতাৈক যেথষ্ট চহকী
গাঁথিন আেছ, িযেহতু েসইেবাৰ েকােনা ঘূণর্ন সমিমিতৰ ৈসেত
জিড়ত নহয়। মই িযমান দূৰ জােনাঁ, একমািতৰ্ক অধর্-স্ফিটকৰ
সমূ্পণর্ িহচাপ এিতয়াৈলেক েহাৱা নাই। জািনব পৰা ৈগেছ েয
পৰ্িতেটা ‘িপছত-িবজয়াৰাঘৱন সংখয্া’ বা PV সংখয্াৰ িবপৰীেত
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এটাৈক একক অধর্-স্ফিটকৰ অিস্ততব্ আেছ। PV সংখয্া হ’ল
এটা বাস্তৱ বীজগািণতীয় অখণ্ড সংখয্া। ই অখণ্ড সহগ সম্পন্ন
বহুপদীয় সমীকৰণৰ এটা মূল যােত আন আটাইেবাৰ মূলৰ
পৰমমান একতৈক সৰু হয়, [১]। আটাইেবাৰ PV সংখয্াৰ
সংহিতেটা অসীম আৰু ইয়াৰ এক উেল্লখনীয় সংিস্থতীয় গাঁথিন
আেছ। সকেলা একমািতৰ্ক অধর্-স্ফিটকৰ সংহিতেটাৰ গাঁথিন
অন্ততঃ সকেলা PV সংখয্াৰ সংহিতেটাৰ সমান চহকী, সম্ভৱতঃ
তােতাৈক েবিছ চহকী। আিম িনিশ্চতৈক নাজােনা যিদও এেন
েহাৱাৰ সম্ভাৱনা আেছ েয PV সংখয্াৰ ৈসেত জিড়ত েনােহাৱা
একমািতৰ্ক অধর্-স্ফিটকৰ এখন িবশাল জগত এিতয়াও আিৱষ্কাৰ
হ’বৈল বাকী।

এইিখিনেত একমািতৰ্ক অধর্-স্ফিটকৰ ৈসেত িৰমান পৰ্কল্পৰ
সংেযাগৰ কথােটা আেহ। যিদ িৰমান পৰ্কল্পেটা সতয্, েতেন্ত
সংজ্ঞা অনুসিৰ িজটা-ফলনৰ মূলেবােৰ এটা একমািতৰ্ক অধর্-
স্ফিটক গঠন কিৰব। েসইেবােৰ এডাল সৰল েৰখাত িবনু্দ ভৰৰ
িবতৰণ গঠন কেৰ। এেকধৰেণ িসহঁতৰ ফুিৰেয়ৰ ৰূপান্তেৰা িবনু্দ
ভৰৰ িবতৰণ, য’ত িবনু্দেবাৰ পৰ্িতেটা েমৗিলক সংখয্াৰ ঘাতাংক
আৰু েমৗিলক সংখয্াৰ সূচকৰ ঘাতাংকত অৱস্থান কেৰ। েমাৰ
বনু্ধ এনু্দৰ্ অদিলজক’ই কিম্পউটাৰত িজটা-ফলনৰ মূলেবাৰৰ
ফুিৰেয়ৰ ৰূপান্তৰৰ এক ধুনীয়া গণনা কিৰ উিলয়াইিছল, [৬]।
এই গণনাই িনখুঁতভােব ফুিৰেয়ৰ ৰূপান্তৰৰ আকাংিক্ষত গঠনেটা
েদখুৱায়। পৰ্িতেটা েমৗিলক সংখয্া বা েমৗিলক সংখয্াৰ সূচকৰ
ঘাতাংকৰ বােব এক তীক্ষ্ণ িবিচ্ছন্নতা আেছ, িকন্তু আন ক’েতা
নাই।

েমাৰ পৰামশর্েটা এেনকুৱা। পৰ্থেমই ভািব েলাৱা হওক েয
িৰমান পৰ্কল্পেটা সঁচা বুিল আিম নাজােনা। সমসয্ােটা আনেটা
িদশৰ পৰা সনু্মখীন েহাৱা যাওক। একমািতৰ্ক অধর্-স্ফিটকৰ
সমূ্পণর্ িহচাপ আৰু েশৰ্ণীিবভাজন এটা লাভৰ েচষ্টা কৰা হওক।
অথর্াৎ, আিম িবিচ্ছন্ন িবনু্দৰ বণর্ালী থকা সকেলা িবনু্দ িবতৰণৰ
িহচাপ আৰু েশৰ্ণীিবভাজন কিৰম। নতুন পৰ্জািতৰ বস্তু সংগৰ্হ
আৰু েশৰ্ণীিবভাজন কৰােটা েবকনীয় কাযর্য্কৰ্মৰ এক িনখুঁত
উদাহৰণ। গািণিতক েভকুলীসকলৰ বােব ই এটা উপযুক্ত কাম।
তাৰ িপছত আিম PV সংখয্াৰ লগত জিড়ত সুপিৰিচত অধর্-
স্ফিটকেবাৰ িবচািৰম, আৰু জনা-নজনা আন অধর্-স্ফিটকৰ জগত
এখেনা িবচািৰম। অনয্ানয্ অধর্-স্ফিটকেবাৰৰ মাজৰ পৰা আিম
িৰমান িজটা-ফলনৰ ৈসেত জিড়ত এটা, আৰু িৰমান িজটা-
ফলনৰ ৈসেত িমল থকা পৰ্িতেটা িজটা-ফলনৰ বােব এটা অধর্-
স্ফিটক িবচািৰম। ধৰা হ’ল েয আমাৰ িহচাপত থকা এটা
িজটা-ফলনৰ ধমর্ িৰমান িজটা-ফলনৰ মূলৰ ৈসেত িমল আেছ।

েতেন্ত আিম িৰমান পৰ্কল্পেটা পৰ্মাণ কিৰব পািৰেলাঁ আৰু িফল্ডছ্
েমেডল েঘাষণাৰ েটিলেফািনক কলেটাৈল আিম বাট চাব পােৰাঁ।

এইেবাৰ িনঃসেন্দেহ অনথর্ক সেপান। একমািতৰ্ক অধর্-
স্ফিটকৰ েশৰ্ণীিবভাজন কৰা কামেটা ভীষণ কিঠন সমসয্া।
িযদেৰ এনু্দৰ্ ৱাইলছক সমসয্ােটা অেনব্ষণৰ বােব সাত বছৰ
লািগিছল, এইেটাও সম্ভৱতঃ পৰ্ায় তাৰ সমান কিঠন। িকন্তু যিদ
আিম েবকনীয় দৃিষ্টভংগীেৰ চাওঁ, গিণতৰ ইিতহাস ৈহেছ যুৱ
বয়সৰ েলােক ভীষণ কিঠন সমসয্ােবাৰ সমাধান কৰাৰ ইিতহাস,
িযসকল ইমােনই অজ্ঞ আিছল েয সমসয্ােবাৰ অসম্ভৱ কিঠন বুিল
েতওঁেলােক জনা নািছল। অধর্-স্ফিটকৰ েশৰ্ণীিবভাজন কৰােটা
এটা উপযুক্ত লক্ষয্, আৰু হয়েতা ইয়াত উপনীত েহাৱােটাও
সম্ভৱপৰ হ’ব পােৰ। েতেন পযর্য্ায়ৰ কিঠন সমসয্া েমাৰ দেৰ
বৃদ্ধ েলােক সমাধান কিৰব েনাৱািৰব। েশৰ্াতাসকলৰ মাজত থকা
যুৱ েভকুলীসকলৰ বােব মই এই সমসয্ােটা অনুশীলনী িহচােপ
এিৰেলাঁ।

আবৰ্াম েবিচক’িভচ্ছ্ আৰু হাৰমান েৱইল

এিতয়া মই বয্িক্তগতভােৱ জনা েকইগৰাকীমান উেল্লখনীয়
েভকুলী আৰু চৰাইৰ ৈসেত পিৰচয় কৰাই িদম। ১৯৪১ চনত
মই এজন ছাতৰ্ িহচােপ েকমিবৰ্জ িবশব্িবদয্ালয়ৈল আিহিছেলাঁ।
ৰািছয়ান গিণতজ্ঞ আবৰ্াম েচমইলিভচ্ছ্ েবিচক’িভচ্ছক
তত্তব্াৱধায়ক িহচােপ েপাৱােটা েমাৰ পৰম েসৗভাগয্ আিছল।
িযেহতু এই সময়িখিন িদব্তীয় িবশব্যুদ্ধৰ মাজৰ সময় আিছল,
েকমিবৰ্জত েতিতয়া অিত কম ছাতৰ্-ছাতৰ্ী আিছল। স্নাতেকাত্তৰ
িশক্ষাথর্ী পৰ্ায় নািছেলই। যিদও মই মাতৰ্ েসাতৰ বছৰীয়া আিছেলাঁ
আৰু েবিচক’িভচ্ছ্ ইিতমেধয্ই এগৰাকী পৰ্খয্াত অধয্াপক আিছল,
েতওঁ েমাক যেথষ্ট সময় আৰু গুৰুতব্ িদিছল, আৰু আিম েগােটই
জীৱনৈল বনু্ধ ৈহ পিৰিছেলাঁ। গিণতত মই িযধৰেণ কাম আৰু
িচন্তা কিৰবৈল ৈলিছেলাঁ, েসই ৈশলীেটা েতেৱঁই গঢ় িদিছল।
পিৰমাপ তত্তব্ আৰু অনুকলন গিণতত েতওঁ অসাধাৰণ বকৃ্ততা
িদিছল। েযিতয়া আিম েতওঁৰ ইংৰাজী ভাষাৰ অপবয্ৱহাৰক ৈল
হাঁিহিছেলাঁ, েতেৱাঁ বনু্ধতব্পূণর্ভােব আমাক সহেযাগ কিৰিছল।
েমাৰ এটা ঘটনােহ মনত পেৰ িযিদনা েতওঁ আমাৰ হাঁিহক
ৈল িবৰক্ত ৈহিছল। েতওঁ িকছুসময় মেন মেন আিছল আৰু
ৈকিছল, “ভদৰ্েলাকসকল। পঞ্চাশ িনযুত েলােক েতামােলােক
েকাৱা ইংৰাজী ভাষােটা কয়। মই েকাৱা ইংৰাজী ভাষােটা এশ
পঞ্চাশ িনযুত ৰািছয়ান েলােক কয়।”

েবিচক’িভচ্ছ্ েভকুলী আিছল। েতওঁ েডকা কালেত কােক’য়া
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সমসয্া নামৰ পৰ্াথিমক সমতলীয় জয্ািমিতৰ সমসয্া এটা সমাধান
কিৰ পৰ্খয্াত ৈহ পিৰিছল। কােক’য়া সমসয্ােটা এেনকুৱা। একক
ৈদঘর্য্ৰ েৰখাখণ্ড এডাল সমতলত ৩৬০ িডগৰ্ী ঘূেৰােত মুক্তভােব
লৰচৰ কিৰব পােৰ। ইয়াৰ ঘূণর্নকালত ই সমতলখনত নূয্নতম
িকমান কািল আগুিৰব পােৰ? ১৯১৭ চনত জাপানী গিণতজ্ঞ
কােক’য়াই সমসয্ােটা দািঙ ধিৰিছল আৰু ই দহ বছৰ ধিৰ পৰ্খয্াত
অসমািধত সমসয্াৰূেপ পিৰগিণত ৈহ আিছল। েসইসময়ৰ
অগৰ্ণী আেমিৰকান গিণতজ্ঞ জজর্ িবৰখেভ ৰাজহুৱাৈক েঘাষণা
কিৰিছল েয কােক’য়া সমসয্া আৰু চািৰ ৰঙৰ সমসয্ােটা
েতিতয়াৰ িদনৰ পৰ্ধান অসমািধত সমসয্া। নূয্নতম কািলৰ মান
π/৮ বুিল বহুেত িবশব্াস কিৰিছল, িযেটা িতিনটা কৰ্ািন্তিবনু্দ
সম্পন্ন হাইপ’চাইক্ল’ইড এটাৰ কািল। িতিনটা কৰ্ািন্তিবনু্দ সম্পন্ন
হাইপ’চাইক্লইড ৈহেছ এটা ধুনীয়া িতিন িবনু্দ সংেযাগী বকৰ্।
ই হ’ল এক-চতুথর্াংশ বয্াসাধর্ৰ বৃত্ত এটাৰ পিৰিধৰ িবনু্দ এটাই
অংকন কৰা পথ, েযিতয়া বৃত্তেটােৱ িতিন চতুথর্াংশ বয্াসাধর্ৰ
িস্থৰ বৃত্ত এটাৰ িভতেৰ িভতেৰ ঘূেৰ। হাইপ’চাইক্ল’ইড এটাৰ
অন্তভর্াগক িতিনটা িবনু্দত স্পশর্ কৰা অৱস্থাত েৰখাডাল ঘূিৰ
থকা ছিবখন ইমােনই েসৗন্দযর্য্পূণর্ আিছল েয অিধকাংশ মানুেহ
েসই ছিবখেনই নূয্নতম কািল িদেয় বুিল িবশব্াস কিৰিছল।
তাৰপাছত েবিচক’িভেচ্ছ িযেকােনা ধনাত্মক সংখয্া ϵ ৰ বােব
ঘূণর্ীয়মান েৰখাডােল আগুৰা কািলৰ পিৰমাণ ϵ তৈক সৰু হ’ব
পােৰ বুিল পৰ্মাণ কিৰ সকেলােক আচিৰত কিৰ িদিছল।

আচলেত সমসয্ােটা িবখয্াত ৈহ পৰাৰ আগেতই
েবিচক’িভেচ্ছ ১৯২০ চনত এইেটা সমাধান কিৰিছল। কােক’য়াই
সমসয্ােটা পৰ্স্তাৱ কৰা কথাও েতওঁ জনা নািছল। ১৯২০ চনত
েতওঁ সমাধানেটা ৰািছয়ান ভাষাত পৰ্কািশত ‘Journal of the
Perm Physics and Mathematics Society’ত পৰ্কাশ
কিৰিছল, িযখন বহুলপিঠত জােনর্ল নািছল। মেস্কাৰ পৰা ১১০০
িকেলািমটাৰ পূৱত অৱিস্থত পাম্র্ চহৰৰ িবশব্িবদয্ালয়খন ৰুছ
িবপ্লৱৰ পাছত িকছুিদনৈল বহু পৰ্িসদ্ধ গিণতজ্ঞৰ বােব এক
আশৰ্য়স্থল ৈহ পিৰিছল। িবপ্লৱ আৰু গৃহযুদ্ধৰ েকালাহলত
জােনর্লখন মৃতুয্ েহাৱাৰ পূেবর্ েতওঁেলােক দুটা খণ্ড পৰ্কাশ
কিৰ উিলয়াইিছল। ৰািছয়াৰ বািহৰত জােনর্লখনৰ কথা জনাও
নৈগিছল, পাবৈলও নািছল। েবিচক’িভেচ্ছ ১৯২৫ চনত ৰািছয়া
এেৰ আৰু েকােপনেহেগনৈল আেহ। তাৈল আিহ েতওঁ পাঁচ বছৰ
পূেবর্ িনেজ সমাধান কিৰ েথাৱা িবখয্াত কােক’য়া সমসয্ােটাৰ
কথা গম পায়। েতওঁ পুনৰবাৰ সমাধানেটা পৰ্কাশ কিৰেল,
এইবাৰ ‘Mathematische Zeitschrift’ত ইংৰাজী ভাষাত
পৰ্কাশ কিৰেল। কােক’য়াই িযধৰেণ কােক’য়া সমসয্ােটা উত্থাপন
কিৰিছল, েসইিদশৰ পৰা ই এটা েভকুলী সমসয্াৰ িনদশর্ন

আিছল। ই এেন এক সুিনিদর্ষ্ট সমসয্া যাৰ গিণতৰ বাকী অংশৰ
ৈসেত িবেশষ সংেযাগ নাই। েবিচক’িভেচ্ছ ইয়াৰ এক পিৰপািট
আৰু গভীৰ সমাধান আগবঢ়াইিছল। সমাধানেটােৱ সমতলত
িবনু্দৰ সংহিতৰ গঠন সম্পকর্ীয় সাধাৰণ তত্তব্ৰ লগত এক
সংেযাগ উেন্মাচন কিৰিছল।

েবিচক’িভচ্ছ্ ৈশলীৰ েশৰ্ষ্ঠ িনদশর্ন েদখা যায় েতওঁৰ িতিনখন
ধৰ্ুপদী গেৱষণাপতৰ্ত, যাৰ িশেৰানাম “On the fundamen-
tal geometric properties of linearly measurable
plane sets of points”। এইেকইখন ‘Mathematische
Annalen’ত কৰ্েম ১৯২৮, ১৯৩৮ আৰু ১৯৩৯ চনত পৰ্কাশ
পাইিছল। এই পতৰ্েকইখনত েতওঁ পৰ্মাণ কিৰ েদখুৱাইিছল েয
সমতলৰ পৰ্িতেটা ৈৰিখকভােব পিৰমাপনীয় সংহিতক এটা সুষম
আৰু িবষম অংশত ভগাব পািৰ। ইয়ােৰ সুষম অংশেটাৰ পৰ্ায়
সকেলােত এডাল স্পশর্ক আেছ, আৰু িবষম অংশেটাৰ পৰ্ায়
সকেলা িদশেত শূনয্ পিৰমাপৰ পৰ্েক্ষপণ (projection) আেছ।
থূলমূলৈক ক’ব গ’েল, সুষম অংশেটা িনৰৱিচ্ছন্ন বকৰ্ৰ সংগৰ্হ
েযন লােগ আৰু িবষম অংশেটা েকােনাফালৰ পৰা িনৰৱিচ্ছন্ন
বকৰ্ েযন নালােগ। িবষম অংশেটাৰ অিস্ততব্ আৰু ৈবিশষ্ট কােক’য়া
সমসয্ােটাৰ েবিচক’িভচ্ছ্ সমাধানৰ লগত জিড়ত। েতওঁ েমাক
কিৰবৈল িদয়া সমসয্ােবাৰৰ িভতৰত এটা আিছল উচ্চতৰ মাতৰ্াৰ
েক্ষতৰ্ত পিৰমাপনীয় সংহিতেবাৰক সুষম আৰু িবষম অংশত
িবভক্ত কৰা। মই সমসয্ােটাৰ এেকা সমাধান নাপােলাঁ, িকন্তু
েবিচক’িভচ্ছ্ ৈশলীৰ সাঁচ েমাৰ মনত স্থায়ীভােৱ বিহ গ’ল।
েবিচক’িভচ্ছ্ ৈশলী স্থাপতয্িশল্পৰ িনিচনা। েতওঁ সৰল উপাদান
িকছুমানক ৈল মেনাৰম আৰু জিটল স্থাপতয্কমর্ িনমর্াণ কেৰ।
সাধাৰণেত এই কামেটা স্তৰ অনুযায়ী কেৰ, আৰু তাৰপাছত
েযিতয়া অট্টািলকােটাৰ িনমর্াণৰ কাম সমূ্পণর্ হয়, এই পূণর্
ৰূপেটােৱ সৰল যুিক্তৰ মােজেৰ ৈগ অপৰ্তয্ািশত িসদ্ধান্তত
উপনীত কৰায়। েবিচক’িভচ্ছৰ পৰ্িতেটা পৰ্মােণই এক কলা,
বাখৰ ফুয্গ (fugue) এটাৰ িনিচনাই সযেত্নেৰ গঢ়া।

েবিচক’িভচ্ছৰ ৈসেত েকইবছৰমান িশক্ষানিবচ িহচােপ কাম
কৰাৰ িপছত মই িপৰ্ন্সটনৈল আিহিছেলাঁ আৰু হামর্ান েৱইলক
জািনব পািৰেলাঁ। েৱইল এটা আদশর্ চৰাই আিছল, িঠক িযদেৰ
েবিচক’িভচ্ছ্ এটা আদশর্ েভকুলী আিছল। মই েসৗভাগয্ৱান েয
েতওঁ িপৰ্ন্সটন ইনিষ্টিটউট ফৰ এডভাঞ্চড্ ষ্টাডীৰ পৰা অৱসৰ
ৈল েতওঁৰ পুৰিণ ঘৰ জুিৰখৈল ঘূিৰ েযাৱাৰ পূেবর্ েতওঁক এটা
বছৰ লগ েপাৱাৰ সুেযাগ পাইিছেলাঁ। েতওঁ েমাক ভাল পাইিছল
িকয়েনা েসই বছৰেটাত মই ‘এনালছ্ অব েমথেমিটকছ্’ত
সংখয্া তত্তব্ সম্পেকর্ আৰু ‘িফিজেকল িৰিভউ’ত িবিকৰণৰ
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েকাৱাণ্টাম তত্তব্ সম্পেকর্ গেৱষণা-পতৰ্ পৰ্কাশ কিৰিছেলাঁ। েতওঁ
অিত কমসংখয্ক জীিৱত েলাকৰ মাজৰ এগৰাকী আিছল, যাৰ
দুেয়াটা িবষয়েত দখল আিছল। েতওঁ েমাক এই আশােৰ
পৰ্িতষ্ঠানখনৈল আমন্তৰ্ণ জনাইিছল েয মেয়া েতওঁৰ িনিচনা
চৰাই হ’ম। েতওঁ িনৰাশ ৈহিছল। মই আঁেকাৰেগাঁজভােব এটা
েভকুলী ৈহ থািকেলাঁ। যিদও মই েকইবাটাও েবাকাৰ গাঁতত
মূৰ সুমুৱাইিছেলাঁ, মই এটা সময়ত এটাৰ ফােলেহ চাইিছেলাঁ
আৰু েসইেবাৰৰ মাজত েকােনা সংেযাগ িবচৰা নািছেলাঁ। েমাৰ
বােব, সংখয্া তত্তব্ আৰু েকাৱাণ্টাম তত্তব্ পৃথক েসৗন্দযর্য্েৰ ৈসেত
দুখন পৃথক জগত আিছল। েৱইলৰ িনিচনাৈক মই েসইেবাৰৰ
মাজত েকােনা সবর্াত্মক চােনিকৰ শুংসূতৰ্ েপাৱাৰ আশােৰ েচাৱা
নািছেলাঁ।

িবিকৰণৰ েকাৱাণ্টাম তত্তব্ৈল েৱইলৰ গুৰুতব্পূণর্ অৱদান
আিছল েতওঁ উদ্ভাৱন কৰা গজ েক্ষতৰ্। গজ েক্ষতৰ্ৰ ধাৰণােটাৰ
এক অসাধাৰণ ইিতহাস আিছল। েৱইেল ১৯১৮ চনত েতওঁৰ
সাধাৰণ আেপিক্ষকতাবাদ আৰু িবদুয্ৎচুমব্কতব্ৰ একীকৃত তত্তব্ত
েসইেবাৰ ধৰ্ুপদী েক্ষতৰ্ িহচােপ উদ্ভাৱন কিৰিছল, [৭]। েতওঁ
েসইেবাৰক ‘গজ েক্ষতৰ্’ বুিল ৈকিছল িকয়েনা েসইেবাৰ ৈদঘর্য্ৰ
েজাখৰ অসংহত গুণৰ লগত জিড়ত। েতওঁৰ একতৰ্ীকৰণ তত্তব্ক
আইনষ্টাইেন িনিমষেত আৰু ৰাজহুৱাভােৱ পৰ্তয্াখয্ান কিৰিছল।
শীষর্ৰ পৰা এেন বজৰ্পাত পৰাত েৱইেল েতওঁৰ তত্তব্ পিৰতয্াগ
নকিৰেল, িকন্তু েতওঁ আন বস্তুৈল ঢাপিল েমিলিছল। তত্তব্েটাৰ
এেন েকােনা পৰ্ােয়ািগক পিৰণাম নািছল যাক পৰীক্ষা কিৰ চাব
পািৰ। তাৰপাছত ১৯২৯ চনত, আন েকইগৰাকীমােন েকাৱাণ্টাম
তত্তব্ উদ্ভাৱন কৰাৰ পাছত, েৱইেল উপলি কিৰিছল েয
েতওঁৰ গজ েক্ষতৰ্ ধৰ্ুপদী জগতখনতৈকও েকাৱাণ্টাম জগতখনৰ
লগতেহ েবিছ ভালদেৰ খাপ খায়, [৮]। ধৰ্ুপদী গজক েকাৱাণ্টাম
গজৈল সলিন কিৰবৈল েতওঁ কিৰবলগীয়া কাম আিছল বাস্তৱ
সংখয্াক জিটল সংখয্াৈল পিৰৱতর্ন কৰা। েকাৱাণ্টাম বলিবজ্ঞানত
ৈবদুয্িতক আধানৰ পৰ্িতেটা েকাৱাণ্টােম এক দশাৰ (phase)
ৈসেত এটা জিটল তৰংগ ফলন কিঢ়য়ায়, আৰু গজ েক্ষতৰ্খন
দশাৰ েজাখৰ অসংহত গুণৰ লগত জিড়ত। গজ েক্ষতৰ্ক
েতিতয়া িবদুয্ৎচুমব্কীয় িবভৱৰ ৈসেত িনখুঁতভােৱ িচনাক্ত কিৰব
পৰা ৈগিছল, আৰু আধানৰ সংৰক্ষণশীলতাৰ নীিতেটা তত্তব্েটাৰ
স্থানীয় দশা অপিৰৱতর্নশীলতাৰ পিৰণাম ৈহ পিৰিছল।

িপৰ্ন্সটনৰ পৰা জুিৰখৈল ঘূিৰ অহাৰ চািৰ বছৰ পাছত
েৱইলৰ মৃতুয্ ৈহিছল। ‘েনচাৰ’ত পৰ্কািশত েতওঁৰ মৃতুয্-সংবাদেটা
মই িলিখিছেলাঁ, [৩]। মই িলিখিছেলাঁ, “কুিৰ শিতকাত কমর্জীৱন
আৰম্ভ কৰা সকেলা গিণতজ্ঞৰ িভতৰত হামর্ান েৱইেলই েসই

বয্িক্তজন, িযেয় সবােতাৈক েবিছসংখয্ক িভন িভন েক্ষতৰ্ৈল
উেল্লখনীয় অৱদান আগবঢ়াইিছল। ঊনিবংশ শিতকাৰ অিন্তম
মহান সাবর্জনীন গিণতজ্ঞ িহলবাটর্ আৰু পইনকােৰৰ লগত
একমাতৰ্ েতওঁকেহ তুলনা কিৰব পািৰ। েতওঁ জীিৱত থকাৈলেক
িবশুদ্ধ গিণত আৰু তািত্তব্ক পদাথর্িবজ্ঞানৰ মূল অগৰ্গিতৰ লগত
এক জীৱন্ত সংেযাগৰ ভূিমকা ৰূপায়ণ কিৰিছল। এিতয়া েতওঁ
মৃত, েসই সংেযােগা ভংগ হ’ল, গিতেক সৃিষ্টশীল গািণিতক
কল্পনাৰ পৰ্তয্ক্ষ বয্ৱহাৰৰ জিৰয়েত েভৗিতক জগতখন বুজাৰ
আশাও সামিয়কভােৱ েশষ হ’ল।” েতওঁৰ িবেয়াগত মই দুখ
পাইিছেলাঁ, িকন্তু েতওঁৰ সেপান অনুসৰণ কিৰবৈল েমাৰ েকােনা
ইচ্ছা নািছল। িবশুদ্ধ গিণত আৰু পদাথর্িবজ্ঞান িবপৰীত পেথেৰ
আগুৱাই েযাৱাক ৈল মই সুখী আিছেলাঁ।

এগৰাকী মানুহ িহচােপ েৱইল েকেনকুৱা আিছল, েসই
পৰ্িতচ্ছিবখন আগবঢ়াই মৃতুয্-সংবাদেটাৰ সামৰিণ পিৰিছল:
“েৱইলৰ মাজত এক েসৗন্দযর্য্েবাধৰ েচতনা আিছল িয েতওঁৰ
সকেলা িবষয় সম্পকর্ীয় িচন্তাধাৰাত পৰ্ভাৱ িবস্তাৰ কিৰিছল।
এবাৰ েতওঁ েমাক িকিঞ্চৎ েধেমলীয়া সুৰত ৈকিছল, ‘েমাৰ
কমর্ৰািজেয় সদায় েসৗন্দযর্য্ৰ লগত সতয্ক একিতৰ্ত কিৰব
িবচািৰিছল। িকন্তু েযিতয়া মই ইয়ােৰ মাজৰ এটা িনবর্াচন
কিৰবলগীয়া ৈহিছল, মই সাধাৰণেত েসৗন্দযর্য্ক বািছ ৈলিছেলাঁ’।
এই মন্তবয্েটােৱ েতওঁৰ বয্িক্ততব্ৰ সাৰমমর্ সিঠকভােৱ দািঙ ধেৰ।
ই েদখুৱায় েয পৰ্কৃিতৰ মাজত থকা এক পৰম সমনব্য় সম্পেকর্
েতওঁৰ অগাধ িবশব্াস আেছ, য’ত তত্তব্েবােৰ অিনবাযর্য্ৰূপত
গািণিতকভােৱ ধুনীয়া আকাৰ এটা লয়। ই এয়াও েদখুুৱায়
েয েতওঁ মানুহৰ দুবর্লতা আৰু েতওঁৰ ৰিসকতাক সব্ীকাৰ
কিৰ ৈলিছল, িযেয় সদায় েতওঁক আত্মম্ভৰী েহাৱাৰ পৰা ৰক্ষা
কিৰিছল। িপৰ্ন্সটনৰ েতওঁৰ বনু্ধেবােৰ েতওঁক েতেনভােবই মনত
ৰািখব, িযদেৰ মই েতওঁক ইনিষ্টিটউট ফৰ এডভাঞ্চড্ ষ্টাডীৰ
‘িস্পৰ্ং ডান্স্’ অনুষ্ঠানত অিন্তমবাৰৰ বােব লগ পাইিছেলাঁ। ডাঙৰ
ৰিঙয়াল মনৰ েসই মানুহজন, িয িনজসব্ভােব খুব উপেভাগ
কিৰিছল, েতওঁৰ পৰ্ফুল্ল েদহেটা আৰু আেলািকত ৈহ কৰা নৃতয্ৰ
পদচালনা, িযেটা েদিখেল েকােনা উম-ঘাম পাব েনাৱািৰ েয
েতওঁৰ বয়স েতিতয়া ঊনসত্তৰ বছৰ।”

েৱইলৰ মৃতুয্ৰ পাছৰ পৰৱতর্ী পঞ্চাশ বছৰ পৰ্ােয়ািগক
পদাথর্িবজ্ঞান আৰু িনৰীক্ষণিভিত্তক েজয্ািতিবর্জ্ঞানৰ বােব
েসাণালী যুগ আিছল। েবকনীয় ভৰ্মণকাৰীসকলৰ বােব তথয্
সংগৰ্হ কিৰবৈল, েভকুলীৰ বােব আিম বাস কৰা জলাহভূিমৰ
সৰু সৰু ভূখণ্ডেবাৰ খুঁচিৰ ফুিৰবৈল েসাণালী যুগ আিছল।
এই পঞ্চাশ বছৰত, েভকুলীেবােৰ মহাজাগিতক গঠন, কিণকা
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অনুবাদ

আৰু আন্তঃিকৰ্য়াৰ িবিচতৰ্ পৰ্কাৰসমূহৰ িবষেয় িবশদ জ্ঞান
আহৰণ কিৰিছল। নতুন েক্ষতৰ্েবাৰৰ সম্পেকর্ অেনব্ষণ অবয্াহত
থকাৰ লেগ লেগ িবশব্বৰ্হ্মাণ্ডখেনা অিধক জিটল হ’বৈল ধিৰিছল।
েৱইলৰ গিণতৰ সৰলতা আৰু েসৗন্দযর্য্পূণর্ এক সবর্াত্মক
চােনিকৰ পিৰৱেতর্ অেনব্ষকসকেল িকছুমান আচহুৱা বস্তুেহ
পােল। েযেন েকাৱাকর্ আৰু গামা-ৰিশ্ম িবেস্ফাৰণ, বা অদু্ভত
ধাৰণা েযেন অিতসমিমিত আৰু বহু িবশব্বৰ্হ্মাণ্ড। এেকসময়েত
িবশৃংখল (chaos) পিৰঘটনা আৰু ইেলকটৰ্িনক কিম্পউটােৰ
মুকিল কিৰ িদয়া বহু নতুন েক্ষতৰ্ৰ অেনব্ষণ অবয্াহত থকাৰ লেগ
লেগ গিণেতা অিধক জিটল ৈহ যাবৈল ধিৰিছল। গিণতজ্ঞসকেল
গণনক্ষমতাৰ েকন্দৰ্ীয় ৰহসয্েটা আিৱষ্কাৰ কিৰিছল। েসইেটা
হ’ল P, NPৰ সমান নহয় বুিল আগবেঢ়াৱা অনুমানেটা।
এই অনুমানেটাৰ মেত এেন িকছুমান গািণিতক সমসয্া আেছ
িযেবাৰ পৃথক পৃথকৈক অিত িক্ষপৰ্তােৰ সমাধান কিৰব পািৰ,
িকন্তু েগােটইেবাৰৰ বােব পৰ্েযাজয্ েকােনা িক্ষপৰ্ এলগ’িৰথমৰ
দব্াৰা সমাধান কিৰব েনাৱািৰ। েতেনধৰণৰ সমসয্াৰ সবােতাৈক
িবখয্াত উদাহৰণেটা হ’ল পিৰভৰ্মণশীল িবেকৰ্তাৰ সমসয্ােটা।
সমসয্ােটা হ’ল েকইখনমান চহৰ ভৰ্মণ কৰা িবেকৰ্তা এজনৰ
বােব সবােতাৈক চমু পথেটা িনণর্য় কৰা, য’ত পৰ্িত দুখন চহৰৰ
মাজৰ দূৰতব্ জনা আেছ। সকেলা িবেশষজ্ঞই িবশব্াস কেৰ েয
অনুমানেটা শুদ্ধ, আৰু পিৰভৰ্মণশীল িবেকৰ্তাৰ সমসয্ােটা এটা
P সমসয্াৰ উদাহৰণ িকন্তু NP নহয়। িকন্তু েকেনৈক তাক পৰ্মাণ
কিৰব লােগ, েসই সম্পেকর্ কােৰােৰ সামানয্ ধাৰণাও নাই।
ই এেন এক ৰহসয্ যাক হামর্ান েৱইলৰ ঊনিবংশ শিতকাৰ
গািণিতক জগতখেনেৰ আনিক সংজ্ঞাৱদ্ধও কিৰব েনাৱািৰ।

ফৰ্াংক য়াং আৰু য়ুিৰ মািনন

েযাৱা পঞ্চাশ বছৰ চৰাইেবাৰৰ বােব এক কিঠন সময়ৰূেপ
পৰ্িতপন্ন ৈহ আিহেছ। কিঠন সময়ৰ মাজেতা চৰাইেবাৰৰ
কিৰবলগীয়া কাম আেছ, আৰু চৰােয় সাহেসেৰ ইয়াৰ েমাকািবলা
কৰা েদখা ৈগেছ। েৱইেল িপৰ্ন্সটন এৰাৰ িকছুিদন পাছেত ফৰ্াংক
য়াং িচকােগাৰ পৰা আিহিছল আৰু েৱইলৰ পুৰিণ ঘৰেটাত
থািকবৈল ৈলিছল। আমাৰ পৰ্জন্মৰ পদাথর্িবজ্ঞানীসকলৰ িভতৰত
য়ােঙই অগৰ্ণী চৰাই িহচােপ েৱইলৰ স্থান পূৰণ কিৰিছল। েৱইল
জীিৱত থােকােতই য়াং আৰু েতওঁৰ ছাতৰ্ ৰবাটর্ িমলেছ অ-
আেবিলয়ান গজ েক্ষতৰ্ৰ য়াং-িমলছ্ তত্তব্ আিৱষ্কাৰ কিৰিছল, িযেটা
গজ েক্ষতৰ্ সম্পকর্ীয় েৱইলৰ ধাৰণােটাৰ এক িবস্ময়কৰভােব
সুন্দৰ সম্পৰ্সাৰণ, [১১]। েৱইলৰ গজ েক্ষতৰ্ এক ধৰ্ুপদী ৰািশ
আিছল আৰু ই পূৰণৰ কৰ্ম িবিনময় িবিধ মািন চিলিছল। য়াং-

িমলছ্ তত্তব্ত িতিনখন গজ েক্ষতৰ্ আিছল িযেয় িবিনময় িবিধ
মািন চলা নািছল। েসইেবােৰ েকাৱাণ্টাম বলিবজ্ঞানৰ িস্পনৰ
(spin) িতিন উপাংশৰেহ িবিনময় িবিধ মািন চিলিছল, িযেবাৰ
আটাইতৈক সৰল অ-আেবলীয় লী সংঘ A2 ৰ উৎপাদক (gen-
erator)। তত্তব্েটা পাছৈল সাধাৰণীকৰণ কৰা ৈহিছল যােত গজ
েক্ষতৰ্েবাৰ িযেকােনা সসীম মাতৰ্াৰ লী বীজগিণতৰ উৎপাদক হ’ব
পােৰ। এই সাধাৰণীকৰণৰ ফলত য়াং-িমলছ্ গজ েক্ষতৰ্ তত্তব্ই
সকেলা জ্ঞাত কণা আৰু আন্তঃিকৰ্য়াৰ আিহর্ৰ গাঁথিনেটা পৰ্স্তুত
কিৰিছল, িযেটা আিহর্ এিতয়া কণা পদাথর্িবজ্ঞানৰ মান আিহর্ৰূেপ
(standard model) জনাজাত। আইনষ্টাইনৰ মহাকষর্ণ তত্তব্েটা
এেকটা গাঁথিনেত খাপ খায় বুিল েদখুৱাই য়ােঙ ইয়াৰ ওপৰত
অিন্তম স্পশর্ পৰ্দান কিৰিছল, য’ত িতিনটা সূচকৰ িকৰ্ষ্ট’েফল
িচহ্নই গজ েক্ষতৰ্ৰ ভূিমকা পালন কেৰ, [১০]।

১৯৫৫ চনত েৱইেল েতওঁৰ সপ্তিততম জন্মিদন উপলেক্ষ
পৰ্কািশত িনবর্ািচত গেৱষণা-পতৰ্ৰ সংকলনখনত, েতওঁৰ ১৯১৮
চনৰ গেৱষণা-পতৰ্খনৰ সংেযাজন িহচােপ গজ েক্ষতৰ্ তত্তব্
সম্পেকর্ েতওঁৰ সবর্েশষ অিভমত পৰ্কাশ কিৰিছল (েমাৰ
অনুবাদ), [১২]: “েমাৰ তত্তব্েটাৰ সপেক্ষ সবলতম যুিক্ত
এইেটা েযন লািগিছল েয স্থানাংক অপিৰৱতর্নশীলতা শিক্ত আৰু
ভৰেবগ সংৰক্ষণশীলতাৰ লগত জিড়ত েহাৱাৰ িনিচনাৈকেয়
গজ অপিৰৱতর্নশীলতাও ৈবদুয্িতক আধানৰ সংৰক্ষণশীলতাৰ
ৈসেত জিড়ত আিছল।” িতৰ্শ বছৰ পাছত েৱইলৰ শততম
জন্মবািষর্কী উদযাপনৰ উপলেক্ষ য়াং জুিৰখত উপিস্থত আিছল।
গজ অপিৰৱতর্নশীলতা েয পদাথর্িবজ্ঞানৰ একতৰ্ীকৰণ নীিত,
েসই ধাৰণােটাৰ পৰ্িত থকা েৱইলৰ দৃঢ় পৰ্তয্য় সূচাবৈল
য়ােঙ েতওঁৰ বকৃ্ততাত এই ঊদৃ্ধিতেটা বয্ৱহাৰ কিৰিছল,
[১২]। য়ােঙ লগেত ৈকিছল, “সমিমিত, লী সংঘ আৰু গজ
অপিৰৱতর্নশীলতাই এিতয়া সব্ীকৃিত পাইেছ; যিদও েভৗিতক
জগতখনৰ পৰ্াথিমক বলসমূহ িনণর্য়ত তািত্তব্ক আৰু পৰ্ােয়ািগক
উন্নয়নসমূেহ গুৰুতব্পূণর্ ভূিমকা ল’ব। মই এই নীিতেটাক
এেনদেৰ কওঁ েয সমিমিতেয় আন্তঃিকৰ্য়া িনধর্াৰণ কেৰ।”
সমিমিতেয় েয আন্তঃিকৰ্য়া িনধর্াৰণ কেৰ, এই ধাৰণােটা
েৱইলৰ মন্তবয্ৰ য়ােঙ আগবেঢ়াৱা সাধাৰণীকৰণ। েৱইেল মন
কিৰিছল েয গজ অপিৰৱতর্নশীলতা েভৗিতক সংৰক্ষণশীলতাৰ
নীিতেবাৰৰ লগত ঘিনষ্ঠ সম্পকর্ীয়। েৱইেল তাতৈক েবিছ দূৰ
যাব পৰা নািছল, িকয়েনা েতওঁ েকৱল িবিনেময় আেবিলয়ান
েক্ষতৰ্েবাৰৰেহ গজ অপিৰৱতর্নশীলতা জািনিছল। য়ােঙ অ-
আেবলীয় গজ েক্ষতৰ্ৰ সূচনা কিৰ সংেযাগেটা অিধক সবল
কিৰ তুিলিছল। অ-আেবলীয় গজ েক্ষতৰ্ই বয্িতকৰ্মী লী সংঘ
উৎপন্ন কৰাৰ লেগ লেগ েক্ষতৰ্েবাৰৰ মাজৰ সম্ভাবয্ আন্তঃিকৰ্য়াৰ

গিণত িবকাশ | িদব্সপ্তিততম সংখয্া | জানুৱাৰী – মাচর্, ২০২২
১২



অনুবাদ

পৰ্কাৰেবাৰ একক ৈহ পিৰিছল, যােত সমিমিতেয় আন্তঃিকৰ্য়া
িনধর্াৰণ কিৰব পােৰ। এই ধাৰণােটা পদাথর্িবজ্ঞানৈল য়াঙৰ
সেবর্াৎকৃষ্ট উপাদান। ই এটা চৰাইৰ অৱদান, িযেয় আিম
অিধকাংশই জীৱন কেটাৱা সৰু সৰু সমসয্াপূণর্ বষর্াৰণয্ৰ বহু
ওপেৰেৰ উিৰ ফুেৰ।

মই অিত শৰ্দ্ধা কৰা আন এিট চৰাই ৈহেছ ৰািছয়ান
গিণতজ্ঞ য়ুিৰ মািনন, িযেয় েশহতীয়াৈক ‘Mathematics as
Metaphor’ নােমেৰ সুন্দৰ পৰ্বন্ধ সংকলন এখন পৰ্কাশ
কিৰিছল [৫]। িকতাপখন মেস্কাত ৰািছয়ান ভাষাত, আৰু
আেমিৰকান েমথেমিটেকল চছাইিটেয় ইংৰাজী ভাষাত পৰ্কাশ
কিৰিছল। মই ইংৰাজী সংস্কৰণেটাৰ বােব আগকথা িলিখিছেলাঁ।
েমাৰ আগকথাৰ পৰা ইয়াত সৰু ঊদৃ্ধিত এটা আেপানােলাকৈল
আগবঢ়াইেছাঁ, “চৰাইেবাৰৰ বােব ‘উপমা িহচােপ গিণত’
(‘Mathematics as Metaphor’) এটা ধুনীয়া েশ্লাগান। ই
বুজায় েয গিণতৰ গভীৰতম ধাৰণা েসইেবােৰই িযেয় ধাৰণাৰ
এখন জগতক আন এখনৰ ৈসেত সংেযাগ কেৰ। সপ্তদশ
শিতকাত েডকােটর্েয় েতওঁৰ স্থানাংকৰ ধাৰণােৰ বীজগিণত আৰু
জয্ািমিতৰ দুই সমূ্পণর্ পৃথক জগতক সংেযাগ কিৰিছল। িনউটেন
েতওঁৰ তাৎক্ষিণক পিৰৱতর্নৰ ধাৰণােৰ (এিতয়া যাক কলনগিণত
বুিল েকাৱা হয়) জয্ািমিত আৰু গিতিবজ্ঞানৰ জগতখন সংেযাগ
কিৰিছল। ঊনিবংশ শিতকাত বুেল েতওঁৰ পৰ্তীকধমর্ী যুিক্তৰ
সহায়ত যুিক্ত আৰু বীজগিণতৰ জগতখন সংেযাগ কিৰিছল।
িৰমােন েতওঁৰ িৰমান পৃষ্ঠৰ ধাৰণােৰ জয্ািমিত আৰু িবেশ্লষণৰ
সংেযাগ সাধন কিৰিছল। স্থানাংক, তাৎক্ষিণক পিৰৱতর্ন,
পৰ্তীকধমর্ী যুিক্ত আৰু িৰমান পৃষ্ঠ - এই েগােটইেবাৰ উপমা,
িযেয় শ েবাৰৰ অথর্ক িচনািকৰ পৰা অিচনািক েপৰ্ক্ষাপটৈল
সম্পৰ্সাৰণ ঘটাইেছ। মািননৰ দৃিষ্টত গিণতৰ ভিৱষয্ৎ ৈহেছ
উপমােবাৰৰ অেনব্ষণ, িযেবাৰ ইিতমেধয্ দৃশয্মান িকন্তু আিম
বুিজ উঠা নাই। এইেবাৰৰ সবােতাৈক গভীৰতম উপমা ৈহেছ
সংখয্া তত্তব্ আৰু পদাথর্িবজ্ঞানৰ গঠনৰ সাদৃশয্। দুেয়াখন েক্ষতৰ্েত
েতওঁ সমান্তৰাল ধাৰণাৰ েৰঙিণ েদিখেছ, িনৰৱিচ্ছন্নৰ ৈসেত
িবিচ্ছন্নৰ সংেযাগী সমিমিত েদিখেছ। েতওঁ এক একতৰ্ীকৰণৰ
িদেশ আশােৰ বাট চাইেছ, যাক েতওঁ গিণতৰ েকাৱাণ্টাইেজয্ছন
বুিল কয়।

“১৯০০ চনত েপিৰছত অনুিষ্ঠত গিণতজ্ঞসকলৰ
আন্তজর্ািতক সিন্মলনত িহলবােটর্ েতওঁৰ ২৩ টা অসমািধত
সমসয্াৰ িবখয্াত তািলকাখন উপস্থাপন কিৰ কুিৰ শিতকাৰ
গিণতৰ কাযর্য্সূচীখন েয িনধর্াৰণ কিৰ িদিছল, েসই েবকনীয়
কািহনীেটাৰ ৈসেত মািনন একমত নহয়। মািননৰ মেত, গিণতৰ

েকন্দৰ্ীয় িবষয়বস্তুৰ বােব িহলবাটর্ৰ সমসয্ােবাৰ এক মেনােযাগ
িবঘ্নকাৰীেহ। গিণতৰ গুৰুতব্পূণর্ অগৰ্গিত কাযর্য্কৰ্মৰ পৰােহ
আেহ, সমসয্ােবাৰৰ পৰা নহয়। সমসয্ােবাৰ সাধাৰণেত পুৰিণ
ধাৰণােবাৰেক নতুন উপােয়েৰ খটুৱাই সমাধান কৰা হয়।
গেৱষণাৰ কাযর্য্কৰ্মেবাৰ ৈহেছ নাছর্াৰী, য’ত নতুন ধাৰণাৰ
জন্ম হয়। সমগৰ্ গিণতক অিধক িবমূতর্ ভাষােৰ উপস্থাপন কৰা
বহবাকী কাযর্য্কৰ্মক েতওঁ কুিৰ শিতকাৰ বহু নতুন ধাৰণাৰ
উৎস বুিল ভােব। সংখয্াতত্তব্ক জয্ািমিতৰ ৈসেত একিতৰ্ত কৰা
লাংলাণ্ড কাযর্য্কৰ্মেটা েতওঁৰ দৃিষ্টত একিবংশ শিতকাত নতুন
ধাৰণা সৃিষ্টৰ বােব এক সম্ভাৱনাপূণর্ উৎস। িবখয্াত অসমািধত
সমসয্ােবাৰ সমাধান কৰা মানুেহ ডাঙৰ বঁটা িজিকব পােৰ, িকন্তু
নতুন কাযর্য্কৰ্ম আৰম্ভ কৰা েলাকসকলেহ পৰ্কৃত বাটকটীয়া।”

‘Mathematics as Metaphor’ৰ ৰািছয়ান সংস্কৰণৰ
দহটা অধয্ায় ইংৰাজী সংস্কৰণেটাত বাদ িদয়া ৈহিছল।
আেমিৰকান েমথেমিটেকল চছাইিটেয় িসদ্ধান্ত ৈলিছল েয এই
অধয্ায়েকইটা ইংৰাজী ভাষাৰ পাঠকৰ বােব আগৰ্হৰ িবষয়
নহ’ব। এই বাদ িদয়া কাযর্য্েটা দুটা িদশৰ পৰা দুভর্াগয্জনক।
পৰ্থেম, ইংৰাজী সংস্কৰণৰ পঢ়ুৈৱেয় মািনন সম্পেকর্ এক সংিক্ষপ্ত
আভাসেহ পাব। িকন্তু গিণতৰ পিৰিধ পাৰ ৈহও এক িবসৃ্তত
েক্ষতৰ্ত আগৰ্হ থকা মািনন সম্ভৱতঃ সকেলা গিণতজ্ঞৰ মাজেত
িবৰল। িদব্তীয়েত, ৰুছ সংসৃ্কিতৰ সংিক্ষপ্ত ৰূপ এটােহ আিম
েদিখবৈল পাওঁ; িযেটা ইংৰাজী ভাষাৰ সংসৃ্কিতৰ তুলনাত কম
েগাটত িবভক্ত আৰু গিণতজ্ঞসকলক িযেয় ইিতহাসিবদ, িশল্পী
আৰু কিবৰ অিধক ওচৰৈল ৈল আেন।

জন ভন নয়েমন

কুিৰ শিতকাৰ গিণতৰ আন এগৰাকী উেল্লখনীয় বয্িক্ত আিছল
জন ভন নয়েমন। ভন নয়েমন েভকুলী আিছল, েতওঁ েতওঁৰ
িবস্ময়কৰ কািৰকৰী দক্ষতাক গিণত আৰু পদাথর্িবজ্ঞানৰ িবিভন্ন
শাখাৰ সমসয্া সমাধানত খটুৱাইিছল। েতওঁ গিণতৰ েভিটৰ
পৰা আৰম্ভিণ কিৰিছল। অসীম সংহিত আৰু অসীম সংখয্াৰ
ৈসেত েমাকািবলা কৰাৰ পৰ্য়াসত েকণ্টেৰ সনু্মখীন েহাৱা
েযৗিক্তক িবেৰাধাভাসক অৱজ্ঞা কিৰ েতওঁ সংহিত-তত্তব্ৰ বােব
পৰ্থমেটা সেন্তাষজনক সব্তঃিসদ্ধৰ সমিষ্ট পাইিছল। ভন নয়েমনৰ
সব্তঃিসদ্ধেবাৰ েকইবছৰমান পাছত েতওঁৰ চৰাই বনু্ধ কাটর্
গেডেল গিণতত অিনেণর্য় িনশ্চেয়ািক্তৰ (proposition) অিস্ততব্
পৰ্মাণ কিৰবৈল বয্ৱহাৰ কিৰিছল। গেডলৰ তত্তব্ই চৰাইেবাৰক
গিণতৰ এক নতুন দৃিষ্টভংগী পৰ্দান কিৰিছল। গেডলৰ পাছত,
গিণত পূবর্ৰ দেৰ সতয্ৰ এক অিদব্তীয় ধাৰণােৰ বন্ধা একক
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সংৰচনা ৈহ নাথািকল। তাৰ পিৰৱেতর্ গিণত ৈহ পিৰল িবিচতৰ্
সব্তঃিসদ্ধ আৰু সতয্ৰ িবিচতৰ্ ধাৰণােৰ পূণর্ সংৰচনাৰ এক
দব্ীপপুঞ্জ। গেডেল েদখুৱাইিছল েয গিণত অিনবর্াপনীয়। িযেকইটা
সব্তঃিসদ্ধৰ সমিষ্টেক িভিত্ত িহচােপ বািছ েলাৱা নহওঁক িকয়,
চৰাইেবােৰ সদায় এেন পৰ্শ্ন িবচািৰ পায় যাৰ উত্তৰ েসই
সব্তঃিসদ্ধেবােৰ িদব েনাৱােৰ।

ভন নয়েমেন গিণতৰ েভিটৰ পৰা আৰম্ভ কিৰ েকাৱাণ্টাম
বলিবজ্ঞানৰ েভিটৈলেক ৈগিছল। েকাৱাণ্টাম বলিবজ্ঞানক এক
দৃঢ় গািণিতক েভিট পৰ্দান কিৰবৈল েতওঁ ‘সংকাৰকৰ আঙিঠ’
(rings of operators) নামৰ চমকপৰ্দ তত্তব্ৰ সৃিষ্ট কিৰিছল।
পৰ্িতেটা দৃশয্মান ৰািশক এটা ৈৰিখক সংকাৰেকেৰ পৰ্দশর্ন
কৰা হয়, আৰু েকাৱাণ্টাম আচৰণৰ আচহুৱা গুণেবাৰ এই
সংকাৰকেবাৰৰ বীজগিণেতেৰ িবশব্াসেযাগয্ভােব উপস্থাপন কৰা
হয়। ধৰ্ুপদী বলিবজ্ঞানক বয্াখয্া কিৰবৈল িনউটেন কলন গিণত
উদ্ভাৱন কৰাৰ িনিচনাৈকেয় ভন নয়েমেন েকাৱাণ্টাম গিতিবজ্ঞান
বয্াখয্া কিৰবৈল ‘সংকাৰকৰ আঙিঠ’ উদ্ভাৱন কিৰিছল।

ভন নয়েমেন আন েকইবাখেনা েক্ষতৰ্ৈল েমৗিলক অৱদান
আগবঢ়াইিছল, িবেশষৈক েখল তত্তব্ আৰু িডিজেটল কিম্পউটাৰৰ
চােনিকৈল। জীৱনৰ েশষৰ দহটা বছৰত েতওঁ কিম্পউটাৰৰ
লগত গভীৰভােৱ জিড়ত ৈহিছল। েতওঁ কিম্পউটাৰৰ পৰ্িত
ইমােনই আগৰ্হী আিছল েয েতওঁ েকৱল েসইেবাৰৰ চােনিক
পৰ্স্তুত কৰাই নহয়, আচল হাডর্েৱৰ আৰু ছফ্টেৱৰৰ সহায়ত এটা
কিম্পউটাৰ সািজ তাত িবজ্ঞানৰ কাম কৰাৰ িসদ্ধান্ত ৈলিছল।
িপৰ্ন্সটনৰ ইনিষ্টিটউট ফৰ এডভাঞ্চড্ ষ্টাডীত ভন নয়েমনৰ
কিম্পউটাৰ পৰ্কল্পেটাৰ পৰ্াৰিম্ভক িদনেবাৰৰ কথা েমাৰ স্পষ্টৈক
মনত আেছ। েসই সময়ত েতওঁৰ পৰ্ধানৈক দুটা ৈবজ্ঞািনক আগৰ্হ
আিছল, হাইডৰ্’েজন েবামা আৰু বতৰিবজ্ঞান। েতওঁ েতওঁৰ
কিম্পউটাৰেটা ৰািত হাইডৰ্’েজন েবামাৰ গণনা কিৰবৈল আৰু
িদনৰ ভাগত বতৰিবজ্ঞানৰ বােব বয্ৱহাৰ কিৰিছল। িদনৰ ভাগত
কিম্পউটাৰ ভৱনেটাৰ আেশ-পােশ ঘূিৰ ফুৰা অিধকাংশ েলােকই
আিছল বতৰিবজ্ঞানী। েতওঁেলাকৰ েনতা আিছল জুল চািণর্। চািণর্
এগৰাকী পৰ্কৃত বতৰিবজ্ঞানী আিছল। বতৰৰ দুেবর্াধয্ ৰহসয্ক
েতওঁ যেথষ্ট উদাৰতােৰ ৈলিছল আৰু এই ৰহসয্ সমাধানত
কিম্পউটাৰৰ সামথর্ সম্পেকর্ সিন্দহান আিছল। জন ভন নয়েমন
এই সম্পেকর্ কম িবনয়ী আিছল আৰু বৰ সিন্দহান নািছল।
পৰ্কল্পেটাৰ লক্ষয্ সম্পেকর্ নয়েমেন এটা বকৃ্ততা িদয়াৰ কথা
শুিনিছেলাঁ। পূবর্ৰ িনিচনাৈকেয় েতওঁ যেথষ্ট পৰ্তয্েয়েৰ ৈকিছল।
েতওঁ ৈকিছল, “বায়ুমণ্ডলক িযেকােনা এক মুহূতর্ৰ বােব শান্ত
আৰু অশান্ত অঞ্চলত ভাগ কৰাত কিম্পউটােৰ আমাক সহায়

কিৰব। শান্ত অঞ্চলেবাৰ আিম পূবর্ানুমান কিৰব পােৰাঁ। অশান্ত
অঞ্চলেবাৰ আিম িনয়ন্তৰ্ণ কিৰব পােৰাঁ।” ভন নয়েমেন িবশব্াস
কিৰিছল েয েকােনা অশান্ত অঞ্চলত সুিবেবচনােৰ সামানয্ িবচুয্িত
(perturbation) েযাগ িদ তাক েঠিলব পািৰ যােত িযেকােনা
আকাংিক্ষত িদশৈল ৈল যাব পৰা যায়। সৰু িবচুয্িতেবাৰ েধাঁৱা
উৎপন্নকাৰী এলািন িবমানৰ জিৰয়েত পৰ্েয়াগ কিৰব পািৰ, যাৰ
দব্াৰা সূযর্য্ৰিশ্ম েশাষণ কিৰব পািৰ আৰু ঠােয় ঠােয় উষ্ণতা
কম-েবিছ কিৰব পািৰ, য’ত িবচুয্িতেবাৰ সবােতাৈক পৰ্ভাৱশীল
হ’ব। িবেশষৈক অশান্ত স্থান এেডাখৰ যেথষ্ট পূেবর্ িচনাক্ত
কিৰ আিম পৰ্াৰিম্ভক পযর্য্ায়ত থকা হািৰেকনক ৰখাব পােৰাঁ,
আৰু তাৰ পাছত েসই অঞ্চলৰ বায়ুিখিনেয় ঊধব্র্মুখী গিতেৰ
পকনীয়া সৃিষ্ট কৰাৰ পূেবর্ই তাক ঠাণ্ডা কিৰব পােৰাঁ। ১৯৫০
চনত ভন নয়েমেন ৈকিছল েয বায়ুমণ্ডলৰ শান্ত আৰু অশান্ত
অঞ্চলক িনখুঁতভােব িচনাক্ত কিৰব পৰা শিক্তশালী কিম্পউটাৰ
িনমর্াণ কিৰবৈল মাতৰ্ দহ বছৰেহ লািগব। তাৰ পাছত েযিতয়া
আিম সিঠকভােব অঞ্চলেবাৰ িচনাক্ত কিৰ ল’ম, তাক িনয়ন্তৰ্ণ
কিৰবৈলও আমাক অিত কম সময় লািগব। েতওঁ আশা কিৰিছল
েয বতৰক বয্ৱহািৰকভােব িনয়ন্তৰ্ণ কৰােটা ১৯৬০ৰ দশকৰ
পৰাই এক িনয়মীয়া পদ্ধিত ৈহ পিৰব।

িনঃসেন্দেহ ভন নয়েমন ভুল আিছল। েতওঁ ভুল কিৰিছল
িকয়েনা েতওঁ িবশৃংখলাৰ (chaos) কথা জনা নািছল। এিতয়া
আিম জােনাঁ েয বায়ুমণ্ডলৰ গিত েযিতয়া স্থানীয়ভােব অশান্ত
হয়, েতিতয়া ই পৰ্ােয়ই িবশৃংখলপূণর্ হয়। ‘িবশৃংখলপূণর্’
(chaotic) শ েটােৱ বুজাই েয ওচৰা-ওচিৰৈক আৰম্ভ েহাৱা
গিতও সময় েযাৱাৰ লেগ লেগ সূচকীয় হাৰত সলিন হয়।
েযিতয়া গিত িবশৃংখলপূণর্ হয়, িস অননুেময় ৈহ পেৰ। সৰু
িবচুয্িতেয় সাধাৰণেত অনয্ এক িবশৃংখল গিতৰ সৃিষ্ট কেৰ, িয
সমােনই অননুেময়। গিতেক বতৰক িনয়ন্তৰ্ণ কৰা ভন নয়েমনৰ
ৰণেকৗশল বয্থর্ হয়। সেবর্াপিৰ, েতওঁ এগৰাকী মহান গিণতজ্ঞ
আিছল যিদও এগৰাকী মধয্মীয়া বতৰিবজ্ঞানীেহ আিছল।

১৯৬৩ চনত এডৱাডর্ লেৰ’েঞ্জ আিৱষ্কাৰ কিৰিছল েয
বতৰিবজ্ঞানৰ সমীকৰণৰ সমাধানেবাৰ পৰ্ােয়ই িবশৃংখলপূণর্।
েসয়া ভন নয়েমনৰ মৃতুয্ৰ ছয় বছৰ পাছৰ কথা। লেৰ’ঞ্জ্
এগৰাকী বতৰিবজ্ঞানী আিছল আৰু েতওঁক সাধাৰণেত
িবশৃংখলাৰ আিৱষ্কাৰক বুিল গণয্ কৰা হয়। বতৰিবজ্ঞানৰ
পিৰেপৰ্িক্ষতত েতওঁ িবশৃংখলাৰ পিৰঘটনােটা আিৱষ্কাৰ কিৰিছল
আৰু তাৰ আধুিনক নামেবাৰ িদিছল। আচলেত মই শুিনিছেলাঁ েয
গিণতজ্ঞ েমিৰ কাটর্ৰাইেট (১৯৯৮ চনত ৯৭ বছৰ বয়সত েতওঁৰ
মৃতুয্ ৈহিছল) এেকটা পিৰঘটনােক ১৯৪৩ চনত েকমিবৰ্জত িদয়া
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বকৃ্ততা এটাত ৈকিছল। েসয়া লেৰ’ঞ্জৰ আিৱষ্কাৰৰ িবছ বছৰ
আগৰ কথা। েতওঁ পিৰঘটনােটাক অনয্ নাম িদিছল, িকন্তু েসয়া
দৰাচলেত এেকটা পিৰঘটনাই আিছল। অৈৰিখক পিৰবধর্কৰ
েদালন বয্াখয্া কৰা ভান ডাৰ পল সমীকৰণৰ সমাধানত েতওঁ
েসইেবাৰ আিৱষ্কাৰ কিৰিছল, [২]। ভান ডাৰ পল সমীকৰণ
িদব্তীয় িবশব্যুদ্ধৰ সময়ত গুৰুতব্পূণর্ আিছল িকয়েনা পুৰিণ ৰাডাৰ
বয্ৱস্থাত থকা অনাতাঁৰ েপৰ্ৰক যন্তৰ্ত অৈৰিখক পিৰবধর্কেবােৰ
শিক্ত েযাগান ধিৰিছল। অনাতাঁৰ েপৰ্ৰক যন্তৰ্েবােৰ অিনভর্ৰেযাগয্
আচৰণ কিৰিছল, আৰু বায়ু েসনা বািহনীেয় তৰ্ুিটপূণর্ পিৰবধর্ক
িনমর্াণ কৰা বােব িনমর্াণকতর্াক েদাষােৰাপ কিৰিছল। েমিৰ
কাটর্ৰাইটক সমসয্ােটা পৰীক্ষা কিৰ চাবৈল েকাৱা ৈহিছল। েতওঁ
েদখুৱাইিছল েয সমসয্ােটাৰ বােব িনমর্াণকতর্া জগৰীয়া নহয়।
ভান ডাৰ পল সমীকৰণেটােহ তাৰ বােব জগৰীয়া। ভান ডাৰ
পল সমীকৰণেটাৰ সমাধােন িঠক িসমােনই িবশৃংখলপূণর্ আচৰণ
েদখুৱাইিছল, িযিখিনক ৈল েসনা বািহনীেয় আপিত্ত কিৰিছল।
ভন নয়েমেন বতৰ িনয়ন্তৰ্ণৰ কথা েকাৱা বুিল শুনাৰ সাত
বছৰ পূেবর্ই মই েমিৰ কাটর্ৰাইটৰ পৰা িবশৃংখলা সম্পেকর্
সকেলা কথা শুিনিছেলাঁ। িকন্তু দুেয়াটা কথা সংেযাগ কিৰব
পৰাৈক মই দূৰদশর্ী নািছেলাঁ। েমাৰ মনৈল এবােৰা অহা নািছল
ভান ডাৰ পল সমীকৰণৰ আেসাঁৱাহপূণর্ আচৰণৰ লগত বতৰ
িবজ্ঞানৰ িকবা সম্পকর্ আেছ। যিদ েভকুলী েহাৱাৰ পিৰৱেতর্
মই এটা চৰাই হ’েলাঁেহঁেতন, মই হয়েতা দুেয়াটাৰ মাজৰ
সংেযাগেটা েদিখেলােহঁেতন আৰু ভন নয়েমনক ভােলিখিন
জিটলতাৰ পৰা ৰক্ষা কিৰব পািৰেলােহঁেতন। যিদ েতওঁ ১৯৫০
চনেত িবশৃংখলাৰ কথা জািনেলেহঁেতন, েতওঁ হয়েতা এই
সম্পেকর্ যেথষ্ট গভীৰভােব ভািব চােলেহঁেতন আৰু ১৯৫৪ চনৈল
েতওঁৰ সম্ভৱতঃ এই সম্পেকর্ িকছু গুৰুতব্পূণর্ কথা ক’ব লগা
থািকলেহঁেতন।

ভন নয়েমেন জীৱনৰ অিন্তম ফােল কিঠন পিৰিস্থিতৰ
সনু্মখীন ৈহিছল িকয়েনা েতওঁ আচলেত এটা েভকুলী আিছল।
িকন্তু সকেলােৱ েতওঁক চৰাইৰ িনিচনাৈক উিৰ ফুৰােটা
আশা কিৰিছল। ১৯৫৪ চনত আমষ্টাডর্ামত গিণতজ্ঞসকলৰ
আন্তজর্ািতক সিন্মলন অনুিষ্ঠত ৈহিছল। এই সিন্মলনখন পৰ্িত চািৰ
বছৰৰ মূৰত এবাৰ অনুিষ্ঠত হয় আৰু ইয়াৰ মুকিল ৈবঠকৈল
বকৃ্ততা পৰ্দানৰ বােব আমিন্তৰ্ত েহাৱােটা এক ডাঙৰ সন্মান।
আমষ্টাডর্াম অিধেৱশনৰ আেয়াজকমণ্ডলীেয় ভন নয়েমনক এই
আশােৰ মূল বকৃ্ততা িদবৈল আমন্তৰ্ণ জনাইিছল েয িহলবােটর্
১৯০০ চনত েপিৰছ অিধেৱশনত কৰা কামেটা েতওঁ পুনৰাবৃিত্ত
কিৰব। কুিৰ শিতকাৰ পৰ্থমাধর্ত গিণতৰ অগৰ্গিতক পথপৰ্দশর্নৰ
বােব িহলবােটর্ অসমািধত সমসয্াৰ তািলকা এখন দািঙ ধৰাৰ

িনিচনাৈকেয় নয়েমনক শিতকােটাৰ িদব্তীয়াধর্ৰ বােব এেকটা
কাম কিৰবৈল আমন্তৰ্ণ জেনাৱা ৈহিছল। সিন্মলনৰ কাযর্য্সূচীত
ভন নয়েমনৰ বকৃ্ততােটাৰ িশেৰানাম েঘাষণা কৰা ৈহিছল।
িশেৰানামেটা আিছল– ‘Unsolved Problems in Math-
ematics: Address by Invitation of the Organiz-
ing Committee’। সিন্মলনখন সামৰিণ পৰাৰ পাছত সমগৰ্
কাযর্য্িবৱৰণী পৰ্কাশ কৰা ৈহিছল। তাত এই বকৃ্ততােটাৰ বািহেৰ
আন সকেলা বকৃ্ততা িলিপৱদ্ধ ৰূপত আিছল। কাযর্য্িবৱৰণীখনত
ভন নয়েমনৰ নাম আৰু েতওঁৰ বকৃ্ততােটাৰ িশেৰানােমেৰ ৈসেত
এটা খালী পৃষ্ঠা আিছল। তলত এেনদেৰ িলখা আিছল, “এই
বকৃ্ততােটাৰ পাণু্ডিলিপ উপল নািছল।”

আচলেত িক ঘিটিছল? ৈক ৈহিছল মই জােনা, িকয়েনা
কনচাটর্িজবউ সভাঘৰত ১৯৫৪ চনৰ ২ েছেপ্টমব্ৰ, বৃহস্পিতবােৰ
আেবিল ৩ বজাত উপিস্থত থকা েশৰ্াতাসকলৰ মাজত মেয়া
এজন আিছেলাঁ। সভাঘৰেটা গিণতজ্ঞেৰ ভিৰ আিছল, সকেলােৱ
ঐিতহািসক মুহূতর্ এটাৰ েযাগয্ এটা চমৎকাৰী বকৃ্ততা শুিনবৈল
েপাৱাৰ আশা কিৰ আিছল। িকন্তু বকৃ্ততােটা সমূ্পণর্ িনৰাশাজনক
আিছল। অসমািধত সমসয্া সম্পেকর্ বকৃ্ততা এটা িদবৈল ভন
নয়েমেন হয়েতা বহু বছৰ পূেবর্ই সন্মিত িদিছল আৰু পাছৈল
েসই কথা পাহিৰ ৈগিছল। আন বহু িবষয়ৰ ৈসেত বয্স্ত থকাৰ
বােব েতওঁ বকৃ্ততােটাৰ বােব কিৰবলগীয়া পৰ্স্তুিতক উেপক্ষা
কিৰিছল। েশষ মুহূতর্ত েযিতয়া েতওঁৰ মনত পিৰল েয েতওঁ
আমষ্টাডর্ামৈল যাব লােগ আৰু গিণত সম্পেকর্ িকবা এটা ক’ব
লােগ, েতওঁ েদৰাজৰ পৰা ১৯৩০ৰ দশকৰ পুৰিণ বকৃ্ততা এটা
উিলয়ােল আৰু ধূিল আঁতৰােল। বকৃ্ততােটা আিছল ‘সংকাৰকৰ
আঙিঠ’ সম্পেকর্, িযেটা িবষয় ১৯৩০ৰ দশকত নতুন আৰু
মেনাগৰ্াহী আিছল। তাত অসমািধত সমসয্া সম্পেকর্ েকােনা
কথা নাই। ভিৱষয্ৎ সম্পেকর্ েকােনা কথা নাই। কিম্পউটাৰ
সম্পেকর্ও এেকা কথা নাই, িযেটা িবষয় নয়েমনৰ হৃদয়ৰ
এেকবােৰ ওচৰৰ বুিল আিম জািনিছেলাঁ। অন্ততঃ কিম্পউটাৰ
সম্পেকর্ ক’বলগীয়া িকবা নতুন আৰু উেত্তজনাপূণর্ কথা েতওঁৰ
হয়েতা আিছল। সভাকক্ষত বিহ থকা েশৰ্াতাসকল অৈধযর্য্ ৈহ
পিৰিছল। েকােনাবাই েগােটই কক্ষেটাত শুিনব পৰাৈক উচ্চ
সব্ৰত “Aufgew ärmte Suppe” বুিল ৈকিছল, যাৰ অথর্
আিছল “গৰম কৰা েজাল”। ১৯৫৪ চনত অিধকাংশ গিণতজ্ঞই
েসই েধমািলেটা বুিজব পৰাৰ েজাখােৰ জামর্ান ভাষা জািনিছল।
অিতশয় লিজ্জত ৈহ নয়েমেন কম সময়ৰ িভতৰেত বকৃ্ততােটা
েশষ কিৰিছল আৰু েকােনা পৰ্শ্নৈল বাট েনােচাৱাৈকেয় সভাঘৰ
এিৰিছল।
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অনুবাদ

দুবর্ল িবশৃংখলা

ভন নয়েমেন আমষ্টাডর্ামত বকৃ্ততা িদয়াৰ সময়ত েতওঁ যিদ
িবশৃংখলা সম্পেকর্ জািনেলেহঁেতন, েতওঁ ক’ব পৰা অসমািধত
সমসয্ােবাৰৰ িভতৰত এটা হ’লেহঁেতন দুবর্ল িবশৃংখলা সমসয্া।
দুবর্ল িবশৃংখলাৰ সমসয্ােটা আিজ পঞ্চাশ বছৰ পাছেতা
অসমািধত ৰূপত আেছ। সমসয্ােটা হ’ল, িবশৃংখলপূণর্ গিত
পৰ্ায়ভাগ সময়েত িকয় পিৰসীমা এটাৰ িভতৰত আবদ্ধ ৈহ থােক
আৰু ই েকােনা পৰ্বল অিস্থৰতাৰ সৃিষ্ট নকেৰ; তাক বুিজ উঠা।
দুবর্ল িবশৃংখলাৰ এটা ভাল উদাহৰণ হ’ল েসৗৰজগতৰ গৰ্হ
আৰু কৃিতৰ্ম উপগৰ্হেবাৰৰ কক্ষীয় গিত। অিত েশহতীয়াৈকেহ
এই কথা আিৱষ্কাৰ ৈহিছল েয এইেবাৰৰ গিত িবশৃংখলপূণর্।
ই এক আশ্চযর্য্কৰ আিৱষ্কাৰ আিছল, িযেয় েসৗৰজগতখনৰ
গিত শৃংখিলত সুিস্থৰ বুিল চিল অহা পৰম্পৰাগত ছিবখন
িবপযর্য্য়ত েপলাইিছল। দুশ বছৰ পূেবর্ লাপ্লােছ ভািবিছল েয
েতওঁ েসৗৰজগতখন সুিস্থৰ বুিল পৰ্মাণ কিৰেছ। এিতয়া েদখা
ৈগেছ েয লাপ্লাছ ভুল আিছল। কক্ষেবাৰৰ িনখুঁত সাংিখয্ক
অনুকলেন েদখুৱায় েয িনকটৱতর্ী কক্ষেবাৰ সূচকীয়ভােব মূল
গিতপথৰ পৰা আঁতিৰ যায়। এেন লােগ েযন ধৰ্ুপদী গিতিবজ্ঞানৰ
জগতখনত িবশৃংখলা পৰ্ায় সাবর্জনীন।

দীঘলীয়া িনখুঁত অনুকলন বয্ৱহাৰৰ পূেবর্ েসৗৰজগতত
িবশৃংখলপূণর্ আচৰণৰ কথা েকিতয়াও সেন্দহ কৰা েহাৱা নািছল,
িকয়েনা েসই িবশৃংখলা আিছল দুবর্ল। দুবর্ল িবশৃংখলাই বুজায়
েয কাষৰীয়া গিতপথেবাৰ সূচকীয়ভােব পথচুয্ত হয় যিদও
এই পথচুয্িত েকিতয়াও েবিছ দূৰৈল নাযায়। এই পথচুয্িত
সূচকীয়ভােব আৰম্ভ হয়, িকন্তু িপছৈল ই এটা পিৰসীমাত আবদ্ধ
ৈহ থােক। গৰ্হীয় গিতৰ িবশৃংখলা দুবর্ল বােবই েসৗৰজগতখন
চািৰশ েকািট বছৰজুিৰ বিতর্ থািকব পােৰ। যিদও গিতেবাৰ
িবশৃংখল, গৰ্হেবােৰ েসইেবাৰৰ পৰ্থাগত কক্ষৰ পৰা েবিছ দূৰৈল
আঁতিৰ নাযায়, আৰু সামিগৰ্কভােব েগােটই েসৗৰজগতখন খণ্ড-
িবখণ্ড ৈহ নাযায়। িবশৃংখলাৰ পৰ্াদুভর্াব থকাৰ িপছেতা ঘড়ীৰ
কাঁটা অনুসিৰ ঘূৰা েসৗৰজগতৰ িনভুর্ল লাপ্লাছীয় ছিবখন সতয্ৰ
পৰা েবিছ দূৰত নহয়।

দুবর্ল িবশৃংখলাৰ পিৰঘটনােটা আিম বতৰিবজ্ঞানৰ েক্ষতৰ্েতা
েদিখবৈল পাওঁ। যিদও িনউ জািছর্ৰ বতৰেটা অিত িবশৃংখলপূণর্,
এই িবশৃংখলাৰ এক দৃঢ় সীমা আেছ। গৰ্ীষ্ম আৰু শীতকালেবাৰ
পূবর্ানুমান কিৰব েনাৱাৰাৈক মৃদু বা তীবৰ্; িকন্তু আিম
িনভর্ৰেযাগয্তােৰ পূবর্ানুমান কিৰব পােৰাঁ েয উষ্ণতা েকিতয়াও
৪৫ িডগৰ্ী েচলিছয়াচৈল নাবােঢ় বা −৩০ িডগৰ্ীৈল কিম নাযায়,

িযধৰণৰ চৰমিবনু্দ ভাৰত বা িমেন্নছটাত পৰ্ােয়ই অিতকৰ্ম েহাৱা
েদখা যায়। পদাথর্িবজ্ঞানত এেন েকােনা সংৰক্ষণশীলতাৰ নীিত
নাই িযেয় িনউ জািছর্ৰ উষ্ণতা ভাৰতৰ দেৰ অিত উচ্চতাৈল
উঠা বা িমেন্নছটাৰ দেৰ িনম্নগামী েহাৱাৰ পৰা বাৰণ কেৰ।
এই গৰ্হেটাত জীৱৰ দীঘর্স্থায়ী অিস্ততব্ৰক্ষাৰ বােব িবশৃংখলৰ
দুবর্লতা অিতশয় পৰ্েয়াজনীয়। দুবর্ল িবশৃংখলাই আমাক বতৰৰ
পৰ্তয্াহব্ানপূণর্ িভন্নতা িদেয় যিদও এেক সময়েত আমাৰ অিস্ততব্
িবপন্ন হ’ব পৰা অিতশয় উত্থান-পতনৰ পৰা ৰক্ষাও কেৰ।
েসৗভাগয্কৰ্েম িবশৃংখলা দুবর্ল যিদও, ইয়াৰ কাৰণ আিম বুিজ উঠা
নাই। েশৰ্াতাসকলৰ মাজৰ েডকা েভকুলীেবােৰ লগত িনব পৰা ই
আন এক অসমািধত সমসয্া। িবিভন্ন পৰ্কাৰৰ গিতশীল পৰ্িকৰ্য়াত
েদখা িবশৃংখলা সাধাৰণেত িকয় দুবর্ল, তাৰ কাৰণেবাৰ বুজােটা
মই েতামােলাক সকেলাৈল এক পৰ্তয্াহব্ান িহচােপ আগবঢ়ােলাঁ।

িবশৃংখলা িবষয়েটা বহুেতা পিৰমাণগত তথয্েৰ পূণর্, ধুনীয়া
িচতৰ্ৰ এক অনন্ত ভাণ্ডাৰ, আৰু ইয়াত কেঠাৰ (rigorous) তত্তব্ৰ
অভাৱ। েকােনা িবষয় এটাক েবৗিদ্ধক গভীৰতা আৰু িনভুর্লতা
পৰ্দানৰ সেবর্াৎকৃষ্ট উপায় ৈহেছ কেঠাৰ তত্তব্েবাৰ। েযিতয়াৈলেক
তুিম কেঠাৰ তত্তব্েবাৰ পৰ্মাণ কিৰব েনাৱাৰা, তুিম ধাৰণােবাৰৰ
অথর্ সমূ্পণর্ৈক বুিজ পাব েনাৱাৰা। িবশৃংখলাৰ েক্ষতৰ্ত মই মাতৰ্
এটা কেঠাৰ তত্তব্ৰ কথা জােনা। িটেয়ন-ইেয়ন লী আৰু িজম
য়েকর্ ১৯৭৫ চনত পৰ্মাণ কৰা তত্তব্েটা ‘Period Three Im-
plies Chaos’ িশেৰানামৰ সংিক্ষপ্ত গেৱষণা-পতৰ্ এখনত পৰ্কাশ
পাইিছল, [৪]। গিণতৰ ৰচনাৰািজৰ েক্ষতৰ্ত লী-য়কর্ৰ পতৰ্খন
অমৰ ৰত্নেবাৰৰ মাজৰ এটা। েকােনা অন্তৰাল এটাৰ তাৰ িনজৰ
ৈসেতই থকা অৈৰিখক সম্পকর্ৰ ৈসেত েতওঁেলাকৰ তত্তব্েটা
জিড়ত। েযিতয়া এই সম্পকর্েটা পুনৰাবৃিত্ত কৰা হয়, িবনু্দ এটাৰ
ধাৰাবািহক স্থানেবাৰক ধৰ্ুপদী কণা এটাৰ কক্ষপথ বুিল গণয্
কিৰব পািৰ। যিদ িবনু্দ এটাই N টা সম্পকর্ৰ পাছত তাৰ
পূবর্ৰ স্থানৈল ঘূিৰ আেহ, েতেন্ত কক্ষপথেটাৰ পযর্য্ায় হ’ব N।
এইেক্ষতৰ্ত কক্ষপথ এটাক িবশৃংখল বুিল েকাৱা হ’ব যিদেহ ই
সকেলা পযর্য্াবৃত্তীয় কক্ষপথৰ পৰা িবচুয্ত হয়। তত্তব্েটােৱ কয় েয
যিদ এেন েকােনা কক্ষপথ আেছ যাৰ িতিনটাৈক পযর্য্ায় আেছ,
েতেনহ’েল িবশৃংখল কক্ষপথেৰা অিস্ততব্ থািকব। ইয়াৰ পৰ্মাণ
সৰল আৰু চুিট। েমাৰ দৃিষ্টত, িবশৃংখলাৰ পৰ্াথিমক পৰ্কৃিত
সম্পেকর্ হাজাৰখন ধুনীয়া ছিবতৈকও এই তত্তব্ আৰু ইয়াৰ
পৰ্মাণেটােৱ েবিছ েপাহৰ েপলাব। তত্তব্েটােৱ বয্াখয্া কেৰ েয
িবশব্ত িবশৃংখলা িকয় বয্াপকভােৱ পৰ্সািৰত। িবশৃংখলা পৰ্ােয়ই
িকয় দুবর্ল, তত্তব্েটােৱ েসয়া বয্াখয্া নকেৰ। িস ভিৱষয্তৰ কাম
িহচােপ এিতয়াও বাকী আেছ। েমাৰ িবশব্াস েয েযিতয়াৈলেক
আিম দুবর্ল িবশৃংখলা সম্পকর্ীয় কেঠাৰ তত্তব্ পৰ্মাণ কিৰব
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েনাৱােৰাঁ, আিম ইয়াক েমৗিলক ধৰেণেৰ বুিজ নাপাম।

ৰজু্জ তত্তব্িবদসকল

ৰজু্জ তত্তব্ সম্পেকর্ মই েকইষাৰমান কথা ক’ব িবচািৰম। অিত
সামানয্ কথােহ ক’ম, িকয়েনা ৰজু্জ তত্তব্ সম্পেকর্ েমাৰ জ্ঞান
েতেনই চালুকীয়া। মই েকিতয়াও িবষয়েটা িশকাৰ জিটলতা
উেঠাৱা নািছেলাঁ, বা িনজাববীয়াৈক িবষয়েটাৰ সম্পকর্ত কাম
কৰা নািছেলাঁ। িকন্তু েযিতয়া মই িপৰ্ন্সটনৰ ইনিষ্টিটউট ফৰ
এডভাঞ্চড্ ষ্টাডীৰ ঘৰত থােকাঁ, মই ৰজু্জ তত্তব্িবদসকলৰ দব্াৰা
েঘৰ খাই থােকাঁ, আৰু েকিতয়াবা েতওঁেলাকৰ কথাবাতর্া শুেনা।
মােজ-সমেয় েতওঁেলাকৰ কথাবাতর্াৰ িকছুকথা মই বুিজ পাওঁ।
িতিনটা কথা স্পষ্ট। পৰ্থম কথা, েতওঁেলােক কিৰ থকা কামেবাৰ
পৰ্থম েশৰ্ণীৰ গিণত। েনতৃস্থানীয় িবশুদ্ধ গিণতজ্ঞ েযেন মাইেকল
আিটয়া আৰু ইছাদৰ িছংগােৰ িবষয়েটা ভাল পায়। ই নতুন
ধাৰণা আৰু নতুন সমসয্ােৰ পূণর্ গিণতৰ এক সমূ্পণর্ নতুন
শাখা মুকিল কিৰেছ। সবােতাৈক উেল্লখনীয় িদশেটা হ’ল, ই
গিণতজ্ঞসকলক পুৰিণ সমসয্ােবাৰেক নতুন উপােয়েৰ সমাধানৰ
বাট েদখুৱাইেছ িযেবাৰ পূবর্েত অসমািধত ৰূপত আিছল।
িদব্তীয়েত, ৰজু্জ তত্তব্িবদসকেল িনজেক গিণতজ্ঞৰ পিৰৱেতর্
পদাথর্িবজ্ঞানী বুিল ভােব। েতওঁেলাকৰ িবশব্াস েয েসই তত্তব্েবােৰ
েভৗিতক জগতখনৰ িকবা বাস্তৱ বস্তু বয্াখয্া কেৰ। তৃতীয়েত,
এিতয়াও েকােনা পৰ্মাণ নাই েয তত্তব্েটা পদাথর্িবজ্ঞানৰ বােব
পৰ্াসংিগক। তত্তব্েটা এিতয়াও পৰীক্ষা কিৰ চাব পৰা েহাৱা নাই।
তত্তব্েটা পদাথর্িবজ্ঞানৰ আন অংশৰ পৰা িবিচ্ছন্ন ৈহ িনজৰ জগত
এখনেত আবদ্ধ ৈহ আেছ। ৰজু্জ তত্তব্িবদসকেল বাস্তৱ জগতত
পৰীক্ষা কিৰ চাব পৰা ফলাফল িনণর্য় কিৰবৈল যেথষ্ট শৰ্ম
কিৰেছ, িকন্তু এিতয়াও সাফলয্ৰ মুখ েদখা নাই।

ৰজু্জ তত্তব্ আিৱষ্কাৰ কৰা েমাৰ সহকমর্ী এড িৱেটন, জুৱান
মাল্ডােচনা আৰু আনসকল চৰাই। েতওঁেলােক বহু ওপেৰেৰ
উিৰ ফুেৰ আৰু দীঘর্ পিৰসৰৰ পবর্তেবাৰৰ সুন্দৰ দৃশয্ েদখা
পায়। িবশব্ৰ িবিভন্ন িবশব্িবদয্ালয়সমূহত থকা ৰজু্জ তত্তব্ৰ
হাজাৰ হাজাৰ িবনয়ী চচর্ািবদসকল েভকুলী। চৰােয় পৰ্থেম
িদগন্তত েদখা গািণিতক সংৰচনাসমূহৰ েতওঁেলােক সূক্ষ্ম িবৱৰণ
উদঘাটনত লািগেছ। ৰজু্জ তত্তব্ সম্পেকর্ েমাৰ উৎকন্ঠাৰ কাৰণ
সমাজতািত্তব্কেহ, ৈবজ্ঞািনক নহয়। নতুন নতুন সংেযাগ আৰু
অগৰ্ৱতর্ী নতুন পদ্ধিত আিৱষ্কাৰ কিৰ থকা পৰ্থম হাজাৰ গৰাকী
ৰজু্জ তত্তব্িবদৰ এগৰাকী হ’ব পৰােটা েগৗৰৱৰ কথা। িকন্তু
িদব্তীয় হাজাৰগৰাকীৰ বা দশম হাজাৰ গৰাকীৰ এগৰাকী হ’ব
পৰােটা িবেশষ যশপূণর্ কথা নহয়। সম্পৰ্িত পৰ্ায় দহ হাজাৰ

ৰজু্জ তত্তব্িবদ িবশব্ৰ িবিভন্ন পৰ্ান্তত িসঁচৰিত ৈহ আেছ। এই
পিৰিস্থিতেটা দশম হাজাৰ বা আনিক িদব্তীয় হাজাৰত থকা
েলাকসকলৰ বােবও সংকটপূণর্। েকােনা আগজাননী েনােহাৱাৈক
এেন ৈহ যাব পােৰ েয পৰ্চিলত ৈশলীেটা সলিন হ’ল আৰু ৰজু্জ
তত্তব্ আকষর্ণহীন ৈহ পিৰল। েতিতয়া ন হাজাৰ ৰজু্জ তত্তব্িবেদ
েতওঁেলাকৰ চাকিৰ েহৰুৱাব পােৰ। েতওঁেলাক অিত সংকীণর্
েক্ষতৰ্ এখনতেহ পৰ্িশিক্ষত ৈহেছ, আৰু িবজ্ঞানৰ আন েক্ষতৰ্ত
েতওঁেলাক িনেয়াগেযাগয্ নহ’ব পােৰ।

যুৱপৰ্জন্মৰ ইমানসংখয্ক েলাক ৰজু্জ তত্তব্ৰ পৰ্িত িকয়
আকিষর্ত? এই আকষর্ণৰ কাৰণ আংিশকভােব েবৗিদ্ধক। ৰজু্জ
তত্তব্ সাহিসকতাপূণর্ আৰু গািণিতকভােব সুষমাপূণর্। িকন্তু এই
আকষর্ণ সমাজতত্তব্ৰ লগেতা জিড়ত। ৰজু্জ তত্তব্ আকষর্ণীয়
িকয়েনা ই কমর্সংস্থাপন িদেয়। ৰজু্জ তত্তব্ত ইমান চাকিৰ েযাগান
ধৰা হয় িকয়? কাৰণ ৰজু্জ তত্তব্ সস্তীয়া। যিদ আপুিন িভতৰুৱা
ঠাই এখনৰ পদাথর্িবজ্ঞানৰ িবভাগ এটাৰ মুৰবব্ী আৰু আেপানাৰ
হাতত েবিছ পইছা নাই, আপুিন পৰ্ােয়ািগক পদাথর্িবজ্ঞানৰ
বােব এটা আধুিনক গেৱষণাগাৰ সািজবৈল পইছা েযাগান ধিৰব
েনাৱািৰব। িকন্তু আপুিন েকইগৰাকীমান ৰজু্জ তত্তব্িবদক িনেয়াগ
কিৰব পািৰব। গিতেক আপুিন ৰজু্জ তত্তব্ত েকইটামান িনযুিক্ত
িদেল আৰু আপুিন এিতয়া এটা আধুিনক পদাথর্িবজ্ঞান িবভাগ
পােল। মুৰবব্ীগৰাকীৰ বােব এেন সংস্থাপন আগবেঢ়াৱা বা যুৱ
েলাকসকলৰ এেন িনযুিক্ত গৰ্হণ কৰাৰ পৰ্ৱণতা অিত েবিছ।
যুৱ েলাকসকলৰ বােব আৰু িবজ্ঞানৰ ভিৱষয্তৰ বােবও ই এক
ক্ষিতকৰ অৱিস্থিত। মই েকাৱা নাই েয যুৱচােম ৰজু্জ তত্তব্ত কাম
কিৰ উপেভাগ কিৰেলও আিম েতওঁেলাকক েসইেটা েক্ষতৰ্ত কাম
কৰাৰ বােব িনৰুৎসািহত কিৰব লােগ। মই ক’ব িবচািৰেছাঁ েয
আিম েতওঁেলাকক িবকল্প বাছিনও আগবেঢ়াৱা উিচত, যােত
েতওঁেলােক আিথর্ক পৰ্েয়াজনীয়তাৰ বােবই ৰজু্জ তত্তব্ৰ ফােল
যাবলগীয়া নহয়।

সবর্েশষত ৰজু্জ তত্তব্ৰ ভিৱষয্ৎ সম্পেকর্ েমাৰ িনজসব্
অনুমানেটােক কওঁ। েমাৰ অনুমান হয়েতা ভুল। মই ভিৱষয্ৎবাণী
কিৰব পােৰাঁ বুিল েমাৰ েকােনা ভৰ্ম েহাৱা নাই। েকৱল
আেপানােলােক িচন্তা কিৰবৈল িকবা এটা পাব বুিলেহ মই েমাৰ
আন্দাজেটা আগবঢ়াম। মই ভােবাঁ েয ৰজু্জ তত্তব্ সমূ্পণর্ সফল
বা সমূ্পণর্ িবফল – এই দুেয়াটা েহাৱােৰ সম্ভাৱনা নাই। সমূ্পণর্
সফল মােন মই এইেটা ক’ব িবচািৰেছাঁ েয কিণকা আৰু িসহঁতৰ
আন্তঃিকৰ্য়াৰ সকেলা তথয্ িবতংভােব বয্াখয্া কৰা পদাথর্িবজ্ঞানৰ
ই এটা পূণর্াংগ তত্তব্। সমূ্পণর্ িবফল মােন ই েকৱল িবশুদ্ধ গিণতৰ
এক সুন্দৰ অংশ ৈহ থকাৰ কথা বুজাইেছাঁ। েমাৰ অনুমান েয
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ৰজু্জ তত্তব্েটা সমূ্পণর্ সফল বা সমূ্পণর্ িবফলৰ মাজৰ েকােনা
এঠাইত থািক যাব। েমাৰ মেত ই লী সংঘৰ তত্তব্ৰ িনিচনা হ’ব,
িযেটা ঊনিবংশ শিতকাত ছ’ফাচ লীেয় ধৰ্ুপদী পদাথর্িবজ্ঞানৰ
এক গািণিতক সংৰচনা িহচােপ সৃিষ্ট কিৰিছল। েযিতয়াৈলেক
পদাথর্িবজ্ঞান ধৰ্ুপদী ৈহ আিছল, লী সংঘ িবফল আিছল।
েসইেবাৰ এক সমাধান আিছল িয পৰ্শ্নৰ সন্ধানত আিছল। িকন্তু
পঞ্চাশ বছৰ পাছত েকাৱাণ্টাম িবপ্লেৱ পদাথর্িবজ্ঞানৰ েৰহৰূপ
সলিন কিৰ েপলাইিছল, আৰু লী সংঘই তাৰ উপযুক্ত স্থান
িবচািৰ পাইিছল। েকাৱাণ্টাম জগতখনত সমিমিতৰ েকন্দৰ্ীয়
ভূিমকা বুিজবৰ বােব েসইেবাৰ অিত পৰ্েয়াজনীয় আিছল। েমাৰ
আশা েয আগন্তুক পঞ্চাশ বা এশ বছৰত পদাথর্িবজ্ঞানৰ আন
এক িবপ্লৱ হ’ব, আৰু আমাৰ সামানয্তম আভােসা নথকা নতুন
ধাৰণাৰ সূচনা হ’ব, আৰু এই ধাৰণােবােৰ ৰজু্জ তত্তব্ক এক
নতুন অথর্ িদব। তাৰ পাছেত ৰজু্জ তত্তব্ই হঠাৎ তাৰ উপযুক্ত
স্থানখন িবচািৰ পাব, আৰু জগত সম্পেকর্ পৰীক্ষা কিৰ চাব পৰা
িসদ্ধান্তও িদব পািৰব। মই সতকর্ কিৰ িদেছাঁ েয ভিৱষয্ৎ সম্পেকর্
েমাৰ এই অনুমান সম্ভৱতঃ ভুল। ই িমথয্াপৰ্মাণ কিৰব পৰা
গুণৰ অিধকাৰী, িযেটা কালর্ পপাৰৰ মেত িযেকােনা ৈবজ্ঞািনক
উিক্তৰ হলমাকর্। কাইৈল েজেনভাৰ লাজ্র্ েহডৰ্ন কলাইডাৰত
েহাৱা েকােনা নতুন আিৱষ্কােৰ েমাৰ উিক্তক ধূিলসাৎ কিৰ েপলাব
পােৰ।

পুনৰবাৰ মািনন

বকৃ্ততােটা েশষ কিৰবৈল মই য়ুৰী মািনন আৰু েতওঁৰ িকতাপ
‘Mathematics as Metaphor’ৰ পৰ্সংগৈল ঘূিৰ আিহেছাঁ।
িকতাপখন মূলতঃ গিণতৰ িবষেয়। পিশ্চমীয়া পাঠকসকেল এই
কথা জািন আচিৰত হ’ব পােৰ েয েতওঁ এেকই িনপুণতােৰ আন
বহু িবষয় সম্পকর্েতা িলেখ। েযেন– সমূহীয়া অেচতনতা, মানুহৰ
ভাষাৰ আৰম্ভিণ, সব্প্নিবেভাৰতাৰ মনস্তত্তব্, বহুেতা সংসৃ্কিতৰ
ৰূপকথাত পৰ্ৱঞ্চকৰ ভূিমকা, ইতয্ািদ। েতওঁৰ ৰুছ ভাই-
বনু্ধসকলৰ বােব এেনধৰণৰ বহুমুখী আগৰ্হ আৰু ৈনপুণয্তা
এেকা আশ্চযর্য্ৰ িবষয় নহয়। ৰুছ বুিদ্ধজীৱীসকেল পুৰিণ ৰুছ
েবৗিদ্ধক মহলৰ েগৗৰৱময় পৰম্পৰা অকু্ষণ্ণ ৰািখ আিহেছ।
েতওঁেলাকৰ িবজ্ঞানী, কিব, িশল্পী আৰু সংগীতজ্ঞসকল এেকটা
সম্পৰ্দায়েৰ অন্তগর্ত। অন্ধিবশব্াসী সমাজ আৰু েসব্চ্ছাচাৰী চৰকাৰ
এখনৰ পৰা আঁতিৰ এেকলগ েহাৱা এচাম আদশর্বাদী েলাক
– েচখভৰ নাটত েদখাৰ িনিচনাৈকেয় এেনেলাক আিজও তাত
আেছ। ৰািছয়াত গিণতজ্ঞ, সুৰকাৰ আৰু চলিচ্চতৰ্ িনমর্াতাই
পৰস্পৰৰ লগত কথা পােত, জাৰৰ িনশা বৰফত এেকলেগ

েখাজ কােঢ়, সুৰাৰ বটল ৈল এেকলেগ েমলত বেহ আৰু ইজেন-
আনজনৰ লগত ভাব-িবিনময় কেৰ।

মািনন এটা চৰাই যাৰ দৃিষ্ট গিণতৰ পিৰিধ েচৰাই ৈগ মানৱ
সংসৃ্কিতৰ িবস্তীণর্ ভূখণ্ডৈলেক ৈগেছ। েতওঁৰ আজিৰ সময়ৰ আন
এক িপৰ্য় িবষয় ৈহেছ ছুইচ মনস্তত্তব্িবদ কালর্ জােঙ উদ্ভাৱন
কৰা আদয্পৰ্ৰূপৰ (archetypes) তত্তব্। জাঙৰ মেত আদয্পৰ্ৰূপ
ৈহেছ এক মানিসক ছিব, িযখনৰ গুিৰত আেছ আিম সকেলােৱ
উৈমহতীয়াভােব ভাগ-বতৰা কৰা এক সমূহীয়া অেচতনতা।
আদয্পৰ্ৰূেপ কিঢ়ওৱা তীবৰ্ আেৱগ ৈহেছ সামূিহক আনন্দ আৰু
েবদনাৰ েহেৰাৱা সৃ্মিতৰ অৱেশষ। মািনেন কয় েয আিম ইয়াক
জ্ঞানৰ আেলােকেৰ উদ্ভািসত পাবৈল জাঙৰ তত্তব্ক সতয্ বুিল
মািন েলাৱাৰ পৰ্েয়াজন নাই।

িতৰ্শ বছৰতৈকও েবিছ আগেত মিনক মেৰিল্ল নামৰ
গায়কজেন িপেয়ৰ েমকঅলর্ােন িলখা শ ৰ িভিত্তত েকইটামান
গান বাণীবদ্ধ কিৰিছল। এই গানেবাৰৰ এটা ৈহেছ ‘La Ville
Morte’, অথর্াৎ মৃত চহৰ। গানেটাত মেৰিল্লৰ গভীৰ কণ্ঠৰ
লগত িমলাৈক মনত থািক েযাৱা সুৰ, কণ্ঠধব্িনৰ লেগ লেগ
একিডর্য়নৰ সব্তন্তৰ্ শ আৰু এক অিতশয় তীবৰ্ শাি ক ছিব
আিছল। ইয়াত তুিল িদয়া শ েবাৰৰ েকােনা িবেশষতব্ নাই:

“En pénétrant dans la ville morte,
Je tenait Margot par le main…
Nous marchions de la nécropole,
Les pieds brisés et sans parole,
Devant ces portes sans cadole,
Devant ces trous indéfinis,
Devant ces portes sans parole
Et ces poubelles pleines de cris”.

“আিম মৃত চহৰখনত পৰ্েৱশ কৰাৰ লেগ লেগ, মই মাগর্টক
হােতেৰ ধিৰ ৈলিছেলাঁ… ক্ষত ভিৰেৰ আিম কবৰস্থানৰ পৰা
েখাজকািঢ় ৈগিছেলাঁ, এটাও শ েনােকাৱাৈক, এই তলািবহীন
দুৱাৰেবাৰৰ কােষেৰ পাৰ ৈহিছেলাঁ, চকামকাৈক েদখা েপাৱা
এই গাঁতেবাৰৰ, িনঃশ দুৱাৰেবাৰৰ, িচৎকাৰ কিৰ থকা এই
আৱজর্না-পাতৰ্েবাৰৰ কােষেৰ।”

এক সামঞ্জসয্হীন অনুভৱৰ তীবৰ্তা েনােহাৱাৈক মই
েকিতয়াও েসই গানেটা শুিনব েনাৱােৰাঁ। মই িনজেক পৰ্ায় েসােধা
েয েসই গানেটাৰ সৰল শ েকইটাই িকয় অেচতন মনৰ এক
গভীৰ স্তৰৰ ৈসেত অনুৰণন সৃিষ্ট কেৰ। এেন লােগ েযন মৃত
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আত্মােবােৰ মেৰিল্লৰ সংগীতৰ জিৰয়েতেহ কথা পািতেছ। এিতয়া
অপৰ্তয্ািশতভােব মই মািননৰ িকতাপখনত েমাৰ পৰ্শ্নেটাৰ উত্তৰ
এটা পাইেছাঁ। ‘The Empty City Archetype’ অধয্ায়েটাত
মািনেন বয্াখয্া কিৰেছ েয েকেনৈক মৃত চহৰৰ আদয্পৰ্ৰূপেটা
পৰ্াচীন কালেৰ পৰা আধুিনক যুগৈল স্থাপতয্, সািহতয্, কলা
আৰু চলিচ্চতৰ্ িনমর্াণত বােৰ বােৰ আিৱভর্াৱ ৈহ আিহেছ। এই
ঘটনা মানুেহ চহৰেবাৰত একিতৰ্ত হ’বৈল েলাৱাৰ িদনৰ পৰা,
আন মানুেহ িসহঁতক ধব্ংস কিৰবৈল েসনাবািহনীত একিতৰ্ত
েহাৱাৰ িদনেৰ পৰা চিল আিহেছ। েমকঅলর্ানৰ গানেটাত আমাক
কথা েকাৱা চিৰতৰ্েটা এজন বৃদ্ধ ৈসিনক, িয বহুিদন আগেত
দখলকাৰী েসনাবািহনী এটাৰ অংশীদাৰ আিছল। পত্নীৰ ৈসেত
মৃত চহৰখনৰ ধূিল আৰু ভস্মৰ মােজেৰ েখাজকঢ়াৰ পাছত েতওঁ
পুনৰবাৰ শুনা পায়:

“Chansons de charme d’un clairon
Qui fleurissait une heure lointaine
Dans un rêve de garnison”.

“ৰণিশঙাৰ যাদুকৰী আহব্ান িয এগৰাকী বৃদ্ধ ৈসিনকৰ সব্প্নত
এঘণ্টাৰ বােব জীৱন্ত ৈহ উিঠিছল”।

েমকঅলর্ানৰ শ আৰু মেৰিল্লৰ কণ্ঠই আমাৰ সমূহীয়া
অেচতনতাৰ এক সব্প্নক, মৃত চহৰ এখনৰ মােজেৰ ঘূিৰ ফুৰা
বৃদ্ধ ৈসিনক এজনৰ সব্প্নক জীৱন্ত কিৰ েতালা েযন লােগ।
সমূহীয়া অেচতনতাৰ ধাৰণােটা মৃত চহৰৰ ধাৰণােটাৰ িনিচনাই
কল্পনাপৰ্সূত েযন লািগব পােৰ। এই দুই সম্ভাবয্ কাল্পিনক
ধাৰণাই এটাই আনেটাত েপেলাৱা সূক্ষ্ম েপাহৰ সম্পেকর্ মািননৰ
অধয্ায়েটােৱ বয্াখয্া কিৰেছ। েতওঁ সমূহীয়া অেচতনতাক এক
অযুিক্তকৰ বল বুিল বয্াখয্া কিৰেছ, িযেয় আমাক সেজােৰ মৃতুয্
আৰু ধব্ংসৰ িপেন টািন িনেয়। চহৰ আৰু লুণ্ঠনকাৰী েসনা
আিৱষ্কাৰ েহাৱাৰ িদন ধিৰ িযমানেবাৰ চহৰ ধব্ংস ৈহেছ, েতেন
শ শ পৰ্কৃত চহৰৰ যাতনাৰ েশািধত ৰূপ ৈহেছ মৃত চহৰৰ
আদয্পৰ্ৰূপ। সমূহীয়া অেচতনতাৰ উন্মাদনাৰ পৰা হাত সৰাৰ

একমাতৰ্ উপায় ৈহেছ আশা আৰু যুিক্তৰ ওপৰত িনভর্ৰশীল এক
সমূহীয়া েচতনাৰ সুস্থ বাতাবৰণ। আিজৰ সভয্তাই কিৰবলগীয়া
মহৎ কামেটা হ’ব েতেন এক সমূহীয়া েচতনা গিঢ় েতালা।
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