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[সম্পাদকৰ েটাকা: এই েলখািট ‘গিণত িবকাশ’ৰ পৰ্থম সংখয্াত পৰ্কাশ পাইিছল। েলখক েৰৱতী েমাহন দত্ত েচৗধুৰী। েতওঁ িনজৰ নামেটা
েকােনা েকােনা েলখাত চমুৈক আৰ.িড.িচ. বুিল িলিখিছল। কটন মহািবদয্ালয়, অসম অিভযািন্তৰ্ক মহািবদয্ালয়, আৰু গুৱাহাটী িবশব্িবদয্ালয়ৰ
গিণত িবভাগত েতওঁ িবিভন্ন বষর্ত অধয্াপনা কিৰিছল। অসমীয়া সািহতয্ জগতত শীলভদৰ্ নােমেৰ পিৰিচিত ৈল েতওঁ সািহতয্ অকােডিম
বঁটা আিদ লাভ কেৰ।]

সেপান আৰু ৰহসয্ৰ েদশ। েজাখ-মাপৰ িনয়ম েবেলগ, স্থান-
কালৰ পিৰমােণা েবেলগ। পৃিথৱীৰ সীিমত পিৰেবশৰ ধাৰণা
অনুসােৰ সেপানৰ েদশৰ সকেলা ঘটনাই আচহুৱা। দুজন
অিধবাসীেয় পৰস্পৰক লগ ধিৰবৈল আগবািঢ় আিহ আেছ। পৰ্ায়
লগ হয় হয় অৱস্থা। িপেছ েকােনও কােকা চুব েনাৱািৰেল। চুইত্
চুইত্। হঠােত এজন এফােল, অইনজন িবপৰীত ফােল অদৃশয্
ৈহ গ’ল।
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েকােনা এেকা এটাই িস্থৰ নহয়; অৱেশয্ পৃিথৱীৰ মানুহৰ ধাৰণা
অনুসােৰ। েযাগ, িবেয়াগ, গুণ, ভাগ, সকেলা েবেলগ। সকেলা
অিস্থৰ।

িৰকেভ অলপ ৈৰ কঁকালখন েপান কিৰ ল’েল। িবপন্ন দৃিষ্টেৰ
িস সব্াভািৱক সংখয্াৰ দ’মেটাৰ ফােল চােল। েকিতয়া িস এই
কাম হাতত ৈলিছল ক’ব েনাৱােৰ। সকেলা িবসৃ্মিতৰ গভর্ত লীন
ৈহ ৈগেছ। বহুেতা িবকল্প শািস্তৰ পৰা িস িনেজই এইেটা বািছ
ৈলিছল। সব্াভািৱক সংখয্াৰ দ’মৰ পৰা অযুগ্ম সংখয্ােবাৰ উিলয়াই
ল’ব লােগ। িৰকেভ মেন মেন হাঁিহিছল। িকমানেনা সময় লািগব?
১,৩,৫, ৭, . . . বািছ ল’েলই হ’ল। অনন্ত কাল আগেত আৰম্ভ
কিৰিছল, অনন্তকাল ধিৰ ইয়ােকই কিৰ যাব লািগব। এইেটােৱই
আিছল িৰকভৰ ভুল। x অৰ পৰা x িবেয়াগ কিৰেলও েয অৱিশষ্ট
x থািকব পােৰ, এই সামানয্ কথাষােৰা িস জনা নািছল। অংকৰ
জ্ঞান নথকাৰ শািস্ত! আৰু অনন্তকাল ধিৰ এই শািস্ত! এই

সেপানৰ েদশত এেকােৱই সীমাবদ্ধ নহয়।

পৰ্িতখন েদশেতই িকছুমান নাগিৰক থােকই িযসকেল
পৰ্চিলত বয্ৱস্থা মািন নলয়। পৃিথৱীৰ মানুেহ অসীমৰ সেপান
েদেখ, পৃিথৱীৰ বন্ধন িছন্ন কিৰ অসীমৈল যাতৰ্া কিৰব িবচােৰ।
সেপানৰ েদশৰ পৰ্াণীেবােৰ সীমাৰ পিৰিধৰ মাজত িনজেক
আৱদ্ধ ৰািখবৈল িবচােৰ।

েতওঁেলােক এখন েদশৰ কথা শুিনেছ। তাত েহেনা মূলিবনু্দ
আেছ। সকেলা অিস্ততব্ৰ েকন্দৰ্, সকেলা ধৰণৰ স্থািয়তব্ৰ েকন্দৰ্।
নানা ধৰণৰ গুজব। বুঢ়ােবােৰ এইেবাৰ গুজব হাঁিহ উৰুৱাই
িদেয়। তাত েহেনা গিণতৰ িনয়মেবােৰা িস্থৰ। x অৰ পৰা x
িবেয়াগ কিৰেল েহেনা সদায় শূনয্েহ হ’ব। িকছুমান দুঃসাহসী
অিভযাতৰ্ীেয় সকেলা বাধা-িনেষধ উেপক্ষা কিৰ এই মূলিবনু্দৈল
েযাৱাৰ পথ এটা িবচািৰ থািকল। েপােন েপােন x-অেক্ষেৰ ৈগ
অসীমৰ পৰা শূনয্ৈল েযাৱাৰ উপায় নাই। x-অক্ষ স্পশর্ কৰা
মাতৰ্েক সকেলা বস্তু িবলুপ্ত ৈহ যায়। x এ অসীমৰ পৰা শূনয্
হওঁেত পথেটােৱ x-অক্ষক স্পশর্ কিৰব েনাৱািৰব।

হু হু েক এজেন y =
১
x

পেথেৰ যাতৰ্া আৰম্ভ কিৰেল। x

অৰ মান কিম আিহ আেছ। েযিতয়া x = ১ হ’ল েতিতয়া তাৰ
েগােটই শৰীৰ েৰামািঞ্চত ৈহ উিঠল। কল্পনােতই হওক অথবা
বাস্তৱেতই হওক মূলিবনু্দৰ পৰা িবচু্ছিৰত েপাহেৰ তাৰ চকুত
ছাট মািৰ ধিৰেল। মুহূতর্ৰ কাৰেণ িস চকু দুটা বন্ধ কিৰ িদেল।
পুনৰবাৰ চকু েমিল িস আতংিকত ৈহ গ’ল। মূলিবনু্দ বাওঁফােল
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‘গিণত িবকাশ’ৰ পুৰিণ পৃষ্ঠাৰ পৰা

এিৰ ৈথ তীবৰ্ েবেগেৰ িস আেকৗ অসীমৰ ফােল ৈগ আেছ।

মলেক y = e−x এেৰ যাতৰ্া আৰম্ভ কিৰেল। যন্তৰ্ত x = ০
েদখুৱাইেছ; িপেছ মূলিবনু্দ ক’ত? মূলিবনু্দৰ ওচৰ পাইেছ বুিল
িস গম পােল। িপেছ েসইিপেন আগবািঢ় েযাৱাৰ উপায় নাই।
দুলর্ংঘ বাধা। মূলিবনু্দৰ ফােল ϵ > 0 পিৰমােণা আগবািঢ়বৰ
উপায় নাই। িবৰক্ত, কুৰ্দ্ধ আৰু হতাশ ৈহ িস এেকটা পেথেৰ
উভিত গ’ল। আৰু নাই, এইেবাৰ েচষ্টাত িস আৰু নাই। কথা
ক’েলই জিক উেঠ। গিণতজ্ঞ ভটকক এই মােৰ েতা এই মােৰ।
ভটেক িচন্তা ভাবনা কিৰ ক’েল, “ৈহেছ।”

“িক ৈহেছ?”

“এইেবিল ৈহেছ। y = sinxe−x এেৰ গ’েল হ’ব। x, ০
হ’েল y ও ০ হ’ব।”

“েতামাৰ মূৰেটা হ’ব। x = nπ হ’েল িক হ’ব? ধৰা
n = ১, েতেনহ’েল? আগেতই x-অক্ষ স্পশর্ কিৰ েকিতয়াবাই
েদেখান েধাঁৱা ৈহ বতাহত িমিল যাব।”

“এৰা।”

“এৰা বুিল ক’েলই হ’ল? তুিম ইয়াত বিহ বিহ আচহুৱা
পথৰ িনেদর্শ িদবা। েসই পেথেৰ ৈগ হাৰাশািস্ত। এইবাৰ িকবা
পথ উিলয়ােল েসই পেথেৰ তুিমেহ যাব লািগব।”

পৃিথৱীৰ মানুেহ নাজােন কাৰেণ “ইউেৰকা” শ েটা
আিকর্িমিডেচ েকাৱা বুিল কয়। এই শ েটা উচ্চাৰণ কৰাৰ
কাৰেণ আিকর্িমিডচ অমৰ ৈহ আেছ। আচলেত এইেটা ভুল।
ভটেকও “ইউেৰকা” বুিল িচঞিৰ উিঠিছল। িপেছ মানুেহ েতওঁৰ

কথা নকয়।

ভটেক বহুেতা ভািবিচিন্ত y = xe−x পথেটাৰ িনেদর্শ িদেল।
বহুেতই সেন্দহ পৰ্কাশ কিৰেল। দুটা ফলনৰ গুণফল এটা ফলন
হ’ব জােনা?

“y = x েতা হ’বই েনাৱােৰ? y = e−x এেৰ ৈগ মলকৰ
িক দুগর্িত ৈহিছল সকেলােৱ জােন।”

“y = x নহয়, y = e−x ও নহয়।”

“েতেনহ’েল িক?”

“y = xe−x।”

মলেক ক’েল, “এই পেথেৰ তুিমেহ েযাৱা।”

“মই েকেনৈক যাম? কঁকালত অনন্ত িবষ।”

সকেলােৱ েঠিল-েহঁিচ ভটকক পিঠয়ােল। বুঢ়াজন ক’ত মেৰ
মৰক! ভটক হ’ল তািত্তব্ক গিণতজ্ঞ। িনেজ েকাঠাত বিহ বিহ
অইনক িনেদর্শ িদেয়। িনজৰ তত্তব্ িনেজই পৰ্মাণ িদয়াৰ কথা
নহয়। িকন্তু উপায় নাই। খুব এটা পৰ্তয্য় ৈল েয যাতৰ্া কিৰেল
েসইেটাও নহয়। মূলিবনু্দ পাই িনেজই আচিৰত ৈহ গ’ল। পৰ্থেম
অলপ সময় িনবর্াক ৈহ ৰ’ল। তাৰ পাছত িনজেক চম্ভািল ৈল
িচঞিৰ উিঠল, “ইউেৰকা।”

িবঃদৰ্ঃ x এ অসীমৰ পৰা ০ ৈল অহাত y এ ০ ৰ পৰা
০ ৈল আিহব পৰা িবকল্প পথ y = f(x) অৰ িনেদর্শ িদবৈল
ছাতৰ্-ছাতৰ্ীসকলক আহব্ান জেনাৱা হ’ল।

যিদ A = ১ +
∞∑
k=১

akx
k, য’ত সমূহ ak অখণ্ড সংখয্া, েতেন্ত আন এটা েশৰ্ণী

B = ১+
∞∑
k=১

bkx
k েপাৱা যাব, য’ত সমূহ bk অখণ্ড সংখয্া, যাৰ বােব AB = ১।
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