
‘েমথেমিটক্স’-অক ‘েমেথেমিটক্’ কৰাৰ আঁৰৰ কথা

ড◦ খনীন চন্দৰ্ েচৗধুৰী

এেমিৰতাছ পৰ্েফছৰ, গুৱাহাটী িবশব্িবদয্ালয়

ছাতৰ্-ছাতৰ্ীসকেল মন কিৰেছ েয ইংৰাজীত ‘গিণত’ বানানেটা
বহুবচনৰ– ‘mathematics’! বৰ মজাৰ কথা েয এই
‘বহুবচনীয় গিণত’ক ‘একবচনীয়’ কৰাৰ েচষ্টা চেলাৱা ৈহিছল,
উেদ্দশয্ পৰ্েণািদতভােবই। েসয়া কিৰিছল িনক’লা বহবাকীেয়
(Nicolas Bourbaki), ১৯৩০ চনত। েসয়া ৈহেছ এক
ছদ্মনােমেৰ এদল গিণতজ্ঞ৷

এই পৰ্েচষ্টাৰ আঁৰৰ পৰ্ধান খুঁিটেটা আিছল ইউিক্লদ। এই
উদয্মেক সােৰাগত কিৰ েতওঁেলােক পৰ্কাশ কিৰবৈল েলাৱা
িকতাপসমূহৰ নামকৰণ কিৰিছল– এিলেমণ্টচ্ দয্ েমেথেমিটক্
(Éléments de mathématique)। উেদ্দশয্ পৰ্েণািদতভােবই
বানানেটা কিৰিছল– একবচনীয় (ফৰাছীত– mathématique)!

গিণতৰ এই নতুন ৰূপেটা বাছিন কিৰিছল গিণতৰ মাজত
লুকাই থকা ঐকয্ বা ‘এক-ভাৱেটা’ৰ পৰ্িত লক্ষয্ ৰািখ। ইউিক্লদৰ
ঠাঁচত েতওঁেলাকৰ ‘এিলেমণ্টচ্’ িলিখিছল সব্ীকাযর্িভিত্তক কিৰ।
গিণতৰ ‘সামিগৰ্ক ঐকয্’ৰ িচন্তােটা মনত ৰািখ বহবাকীেয় দািয়তব্
ৈলিছল সমগৰ্ গিণত জগতখনেক এক একলা আৰম্ভণ িবনু্দৰ পৰা
চাবৈল বুিল। েতেন আৰম্ভণ িবনু্দেটা আিছল– ‘সংহিত-তত্তব্’।

এই গিণতজ্ঞ েগােট সলিন কিৰিছল গািণিতক িচন্তাৰ
সংসৃ্কিতেটা, অথর্াৎ িযদেৰ গিণতৰ িচন্তা কেৰাঁ। আিন িদিছল
‘এক নতুন গিণত’। গিণতৰ মাজৈল ‘িৰগৰ’ তথা ‘সতকর্-
চিৰতৰ্’ েবালা কথােটাৰ ৈবিশষ্টয্িখিন এই েগােটই গুৰুতব্ সহকােৰ
পৰ্তীয়মান কিৰিছল। আিন িদিছল গািণিতক পৰ্মাণৰ আধুিনক
ধাৰােটা। বহবাকীৰ পৰ্কািশত িভন্ন খণ্ডেকইটাই গঠন কিৰেছ
গিণতৰ এক স্তম্ভসদৃশ েভঁিট।

েসই বহবাকীেৰই পৰ্ণীত ‘Éléments d’histoire des
mathématiques’ (ইংৰাজীত Elements of the His-
tory of Mathematics) অত বহুবচনীয় শ চয়েন বুজাইেছ–
“গিণত আিছল এক িসঁচৰিত ৈহ েৰাৱা শৃংখলাৰ সংকলন”।
েসেয় েতওঁেলােক আেৰাপ কৰা আধুিনক ধাৰণাই ইয়াক ৈল
ৈগেছ একতৰ্ীকৰণৰ ফােল। েতেন লক্ষয্ৈল বুিল আগুৱাই ৈগ
থােকাঁেত দুটা শিক্তশালী পদ্ধিত অনুসৰণ কিৰিছল। এটা
আিছল সব্ীকাযর্কৰণৰ ধাৰণােটা আৰু আনেটা ৈহেছ ‘ষ্টৰ্াকচাৰ’
বা ‘সংগৰ্থন’ৰ ধাৰণােটা। পৰ্থমেটাক, েতওঁেলােক েপােনেপােন
ৈলিছল ইউিক্লদ আৰু েডিভদ িহলবাটর্ৰ পৰা। িদব্তীয় ধাৰণােটা
বহবাকীেয় আিৱষ্কাৰ কিৰবলগীয়া ৈহিছল, গিণতত পৰ্েয়াগ
হ’বলগীয়া ‘গঠন’ৰ সন্দভর্ত। আৰু ইেয়ই ৈহ পিৰিছল কুিৰ
শিতকাৰ গিণত জগতখনৰ এক “অতুয্তব্ম ধুনীয়া ৰত্নতুলয্”।

বহবাকীকৃত আন এক নতুনতব্ সংঘটন আিছল এটা নীিত
জিড়ত। ই আঙুিলয়াইিছল– গিণতত পৰ্িতেটা তথয্েৰ এেকাটা
বয্াখয্া থািকবই লািগব। লক্ষয্ণীয় েয, এই নীিতেটা “কাযর্-কাৰণ”
ধাৰণাৰ পৰা পৃথক আিছল। ই অথর্ কিৰিছল েয এটা তথয্ আন
এটাৰ পৰ্কাশৰ কাৰণ ৈহ ৰয়। বহবাকীৰ বক্তবয্ আিছল– িযেটা
বক্তবয্ েকােনা িহচাপ-িনকাচৰ এক ফলেহ তাক আিম এটা “ভাল
পৰ্মাণ” বুিল নলওঁ।

আিজৰ আধুিনক গিণতত আিম সব্ীকাযর্ৰ িভিত্ত িবনা পৰ্িতেটা
তথয্েক বয্াখয্া নকৰাৈক থকাৰ কল্পনােয়ই কিৰব েনাৱােৰাঁ।
িযেটা আিম সাধাৰণ জীৱনত মন নকৰাৈক থােকাঁ।

েশষৰ নীিতেটা আৱশয্কীয়তাৰ ফালৰ পৰা আৰু সংগৰ্থনৰ
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মাজত েসামাই থকা ধাৰণাৰ ফালৰ পৰা িপেছ একক। ইেয়ই
আন সকেলােক েচৰ েপলাইেছ। ইয়াৰ কাৰেণা ৈহেছ গঠনৰ
নীিতেটা। ইয়াৰ পৰ্েয়াগিখিন ভাষাতত্তব্েতা মূল কিৰ ৈলেছ। মূলতঃ
ধাৰণােটা ৈৰ আেছ এক গািণিতক েপৰ্ক্ষাপটত। বহবাকী দেল
ইয়াক ৈল আিহেছ গিণতৰ সমুখফালৈল বুিল। ইয়াৰ ধাৰণািখিন
ইমােনই শিক্তশালী আৰু িবজ্ঞানৰ েক্ষতৰ্খনত ইমােনই েমৗিলক,
লগেত মানৱ িচন্তাৰ েক্ষতৰ্েতা, েয পেৰাক্ষভােব ই ‘মানৱ-
পৰ্েয়াজন’ৰ পৰ্িতেটা ফালেতই পৰ্েযাজয্ িবেবিচত হয়।

‘এিলেমণ্টচ্ দয্ েমেথেমিটক্’ৰ এটা খণ্ড

পৰ্কৃতাথর্ত ‘সংগৰ্থন’ৰ সাধাৰণ-েবােধ আৰম্ভ কিৰিছল
মানৱ িচন্তাৰ জগতত এক সামিগৰ্ক িবপ্লৱৰ, লগেত মানৱ-
দশর্নেতা। বহবাকীেয়ই আিছল এই ধাৰণাৰ ছািব-কাঠী সদৃশ।
আৰু েতওঁেলােকই ৈল ৈগিছল ইয়াক মানৱ-িচন্তাৰ ‘শব্াশব্ত
গভীৰতা’ৈল।

বহবাকীেয় পৰ্সাৰ ঘটাইিছল এক বুজন পিৰমাণৰ ‘মূল-
গঠন’ৰ আৰু ইয়ােৰই এটা আিছল– ‘সামীপয্’ৰ ধাৰণা আৰু
বাকীেটা আিছল ‘দল’ বা ‘থূপ’ৰ ধাৰণােটা। ‘দূৰ’ আৰু ‘ওচৰ’ৰ
ধাৰণা আেহ ঠাইখনত বস্তুৰ অৱস্থান বা অৱিস্থিতৰ পৰা।
ইয়ােতই আিম অধয্য়ন কেৰাঁ সামীপয্ৰ ধাৰণা। উেল্লখয্ েয
েকােনা দুই িবনু্দৰ মাজৰ দূৰতব্ৰ েজােখেৰ ‘ওচৰ আৰু দূৈৰ’ৰ
ধাৰণা অনা হয়৷ িপেছ এেন ‘েছঃিমঃ’ বা ‘ইিঞ্চ’ আিদক এিৰ

বা এেন ধাৰণােৰ দূৰতব্ক মুেঠই ওচৰ চািপব িনিদয়াৈক, িক
পদ্ধিতেৰেনা েকােনা দুই বস্তুক ওচৰত থকা বুিল ল’ব পািৰ
তােকই বহবাকীৰ গিণেত পৰ্কাশ কিৰিছল। এেনেবাৰ ধাৰণা
আিছল ‘িবমূতর্ চিৰতৰ্’ৰ। আৰু আেমাদজনকভােব েতওঁেলােক
মেনািবজ্ঞানত ইয়াৰ পৰ্েয়াগ িবচািৰ পাইিছল, লগেত িবচািৰ
পাইিছল িশক্ষা সম্পকর্ীয় তত্তব্ত। উনুিকওৱা হয় েয, মেনািবজ্ঞানী
এজেন এটা ‘বকৰ্’ আৰু এডাল ‘সৰলেৰখা’ মানৱ মনত পৰস্পৰ
‘সমীপ’ বা ‘ওচৰ’ হয় েন নহয় তাক জািনবৈল িবচািৰব পােৰ।
ইয়াত ‘অৱস্থান’ৰ ধাৰণাৰ ওপৰত েভঁিট কিৰ েলাৱা কৃিতৰ্ম-
গািণিতক ধাৰণাক বয্ৱহাৰ কিৰব পােৰ।

তােৰাপিৰ, বীজগিণতীয় গঠনেকা চাইিছল তলত িদয়া দেৰ:
আিম যিদ “মই ভাত খাওঁ” এই বাকয্িটৰ শ েকইটাৈল মন
কেৰাঁ, েতেনহেল েদেখাঁ েয ইহঁতেকইটাৰ সম্ভৱপৰ সকেলা
কৰ্মযুক্ত কিৰ েলাৱা মই ভাত খাওঁ, মই খাওঁ ভাত, ভাত মই
খাওঁ, ভাত খাওঁ মই, খাওঁ মই ভাত, খাওঁ ভাত মই ‘সজ্জা’ৰ এই
থূপেটােৱ এটা িবেশষ ৈবিশষ্টয্ৰ দল গঠন কেৰ।

উেল্লখয্ েয এই দলেটাত ছটা গঠন আেছ যিদও এেন
এটা দেল িভন্ন েবশত ভুমুিক মািৰব পােৰ। ‘িবমূতর্-দল’
এটাৰ ধাৰণাই পৰ্কৃত পিৰেৱশ-পিৰিস্থিতৰ পৰ্িত েকােনা েকেৰপ
নকৰাৈক ৰয়, য’ৰ পৰাই ই উৎপিত্ত নহওক িকয়। ই পৰ্ধানতঃ
িবেবচনা কেৰ দলেটাৰ মাজত ৈৰ থকা গঠনেটাকেহ! ইয়াক
পৰ্সাৰ ঘটাইিছল যুৱ গিণতজ্ঞ এভািৰষ্ট েগলওৱাই পৰ্ায় ১৮৩০
চনত।

বহবাকীেয় এই অন্তিনর্িহত গঠনেটাতেহ অিধক গুৰুতব্
আেৰাপ কিৰিছল। ওপৰৰ দলেটাৰ অন্তঃগঠনেটা ই য’ৰ পৰা
আিহেছ তাৰ পৰা সমূ্পণর্ভােৱ সব্-অধীন, ই আিম েলাৱা
ধৰণৰ বাকয্াংশেয়ই হওক, িতৰ্ভুেজই হওক, বা সংখয্া বা
সমীকৰণৰ সমাধােনই হওক। ইয়াৰ পৰ্ধান ‘ছািব-েমৗলেটা’
ৈহেছ– ‘গঠনেটা’। যাক বহবাকীেয় গুৰুতব্ বা মন িদিছল।
‘সংৰচনা’ বা ‘সংগৰ্থন’ক এেনদেৰই এক ‘লীন-ক’ড’ বা এক
লীন ৈহ েৰাৱা পৰ্তীক িহচােপ েচাৱা হয়– েকােনা িনিদর্ষ্ট
পিৰিস্থিতত িকেনা চিল আেছ তাক চাবৈল বুিল মন কেৰাঁেত।
পিৰিস্থিতেটা ইয়াত এইসকল গিণতজ্ঞৰ িবচাযর্ িবষয় নািছল।
েতওঁেলােক গুৰুতব্ িদিছল মােথাঁন– লীন ৈহ েৰাৱা গঠনেটাতেহ!

আেমাদৰ কথা েয বহবাকীেয় গঠনৰ এই ধাৰণাৰ আিৱষ্কতর্া
নািছল। ই ৈৰ আিছল ১৯১৬ চনেতই, ভাষািবজ্ঞানৰ অ-গািণিতক
সজ্জাৰ মাজত! বহবাকীেয় ইয়াৰ গঠনৰ িবষেয় কাম কিৰ
থােকাঁেত ধাৰণােটা গুিচ আিহিছল নৃতত্তব্ৈল, আৰু তােৰ পৰা
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পৰ্বন্ধ

আিহ পিৰিছল মনঃস্তত্তব্ৈল, আৰু পুনৰ ঘূিৰ আিহিছল ভাষাতত্তব্ৰ
জিৰয়েত সািহতয্ৈল। বহবাকীেয়ই ৈহ পিৰিছল পৰ্ধান চািলকা
শিক্ত– এই নতুনতব্েৰ িযেটা সমাজিবজ্ঞানী, মানৱতাবাদী, আৰু
েলখকসকেল বয্ৱহাৰ কিৰিছল!

১৯৪২ চনত নৃততব্িবদ ক্লড েলিভ ষ্টৰ্উেছ (Claude Lévi-
Strauss) নৃততব্ত ‘গঠন’ক পৰ্েয়াগ কিৰবৈল বুিল পদেক্ষপ
ৈলিছল। িশিকিছল ভাষািবদ েৰামান েজকবছনৰ (Roman
Jakobson) পৰা। িকন্তু ইয়াৰ বােব েতওঁৰ পৰ্েয়াজন ৈহিছল
গিণতৰ ধাৰণাৰ। েসইিখিন পাইিছল বহবাকীৰ পৰা। েসই
বছৰেত েলিভ আৰু অেন্দৰ্ েভইৰ (André Weil) মাজত

িনউয়কর্ত েহাৱা এখন িমিটঙত েসয়া সাকাৰ ৈহিছল, েলিভেয়
অধয্য়ন কিৰ থকা এটা পিৰয়াল-িভিত্তৰ কিঠন সমসয্াৰ েক্ষতৰ্ত।
তাত ‘গঠনৰ গািণিতক ধাৰণাক’ ৰূপান্তৰ কিৰ ৈলিছল নৃততব্ৈল
বুিল আৰু তােৰ পৰা অনয্ানয্ েক্ষতৰ্ৈল। েসেয় বহবাকীেয়ই
আিছল এইেক্ষতৰ্ত যন্তৰ্ীৰ েপাছােকেৰ– গঠনৰ ধাৰণাৰ শিক্তক
মুক্ত কিৰ িদয়াত।

এেন িবেশষ গুণসম্পন্ন গিণতজ্ঞসৱৰ কমর্াকমর্ৰ এক
খিতয়ানেৰ েকাৱা হয়, সব্ীকাযর্ৰ সমােবশ, সংগৰ্থনৰ যথা পৰ্েৱশ,
িবমূতর্তাৰ িবশালতােৰ গিণতক বহুবচনীয়ৰ পৰা একবচনীয়
ৰূপ িদয়া ৈহিছল এেনৈকেয়।

“পৰ্থম কথা, আিজকািলৰ
বহুেতা েডকা মানুেহ
েকৱল এক সুপৰ্িতিষ্ঠত
পিৰকাঠােমাৰ িভতৰতেহ
কাম কিৰব পৰাৰ িঠক
িবপৰীেত েতওঁ আনৰ
নতুন ধাৰণা আৰু নতুন
িদশৰ পৰ্িত নমনীয় আৰু

গৰ্হণক্ষম আিছল। িদব্তীয়েত, অিধক গুৰুতব্পূণর্ভােব আৰু েসই এেক ধৰেণ, েতওঁৰ গিণতৰ
এক গভীৰ আৰু সুতীক্ষ্ণ েবাধশিক্ত আিছল, বা আৰু িবসৃ্ততৈক ক’বৈল গ’েল েতওঁ গিণতৰ
পৰ্িতেটা বুিনয়াদী পিৰঘটনাৰ পৰ্কৃত অথর্ বুিজবৈল আৰু ইয়াক এক স্পষ্ট ৰূপত আৰু
উন্নত দৃিষ্টেকাণত উপস্থাপন কিৰবৈল অক্লান্ত পৰ্েচষ্টা চলাইিছল।”

– অেন্দৰ্ েভইৰ সম্পকর্ত গ’ৰ’ িচমুৰা
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