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আৰম্ভ কিৰেছাঁ ফৰাছী গিণত-ইিতহাসিবদ েডিন েগড্ জৰ
কথা এশাৰীেৰ:

গিণতৰ ঐকয্ৰ ওপৰত থকা গভীৰ িবশব্াসিখিনেৰ অনুপৰ্ািণত
ৈহ আৰু এগৰাকী ‘সািবর্ক গিণতজ্ঞ’ েহাৱাৰ ইচ্ছা কিৰ
বহবাকীেয় দািয়তব্ ৈলিছল সমগৰ্ গািণিতক জগতখনক এটা
একক আৰম্ভণ িবনু্দৰ পৰা পাবৈল বুিল।

েসই আৰম্ভিণ িবনু্দেটা আিছল সংহিত তত্তব্।

পঁিচশ শিতকাৰ আেগেয় ইউিক্লেড েতওঁৰ সমগৰ্
‘এিলেমণ্টছ’ক েভঁিট কিৰিছল িবনু্দ, েৰখা, বৃত্ত, আৰু আন
জয্ািমতীয় ধাৰণাক ৈল। আৰু এই েভঁিটৰ ওপৰেতই েতওঁ
সািজিছল গিণত পৰ্ণালীৰ েসৗধেটা। বহবাকীেয় িবচািৰিছল
েতওঁেলাকৰ গিণতৰ িনজা পৰ্ণালীক এেকদেৰই যিদ ইউিক্লডেৰই
েলখীয়া কিৰ ৈল আগবািঢ়ব পৰা হয়। েতওঁেলাকৰ েঘািষত
লক্ষয্ আিছল ইউিক্লডৰ এিলেমণ্টছৰ দেৰ এটা নতুন সমিষ্ট, িয
পৰৱতর্ী ২০০০ বছৰ জুিৰ িটেক। এই উদয্ম তথা সাহসেতই
েতওঁেলােক পৰ্কাশ কিৰবৈল েখাজা িনজৰ িকতাপলািনৰ নাম
ৰািখিছল– ‘Elements de mathématique’। লক্ষয্ণীয় েয,
ইচ্ছাপূবর্ক েতওঁেলােক বানানেটা কিৰিছল ‘েমেথেমিটক’। ‘চ’েটা
এিৰ একবচন কিৰ ৈলিছল, ফৰাছীত ‘ mathématique’।

েসয়া আিছল সাধাৰণেত কৰা ‘েমেথেমিটক্স’ (mathma-
tiques) অৰ িবপৰীেত। এই নতুনতব্ থকা নতুন শ েটা
ৈলিছল গিণতৰ ‘ঐকয্’ক (unity) গুৰুতব্ আেৰাপ কিৰবৈল।
েতওঁেলাকৰ িকতাপলািন– ‘এিলেমণ্টচ’ক সব্ীকাযর্িভিত্তক কিৰ
িলিখবৈল েতওঁেলােক কেঠাৰ েচষ্টা কিৰিছল। এক িদগন্ত
ৰািখিছল, সমূ্পণর্ গৃহীত ৰূপৰ বা ‘ফৰেমলাইেজছন’ৰ। লক্ষয্
আিছল যােত এই গৰ্ন্থখন এক পূণর্শুদ্ধ সুশৃংখল আৰু সতকর্
চিৰতৰ্ৰ হয়।

েগড্ েজ লক্ষয্ কিৰেছ েয ইিতহাসত বহবাকী দলেটােৱই
পৰ্থম নািছল– এেন এক উচ্চািভলাসী পৰ্কল্প ৈল আগবািঢ়ব
েখাজা। িকন্তু এই লক্ষয্ক উপলি কিৰ ইমান অগৰ্সৰ ৈহ
আগবািঢ় েযাৱা েতওঁেলােকই একমাতৰ্ আিছল। েতওঁেলাকৰ
লক্ষয্ক আগুৱাই িনবৈল বুিল বহবাকী দলেটােৱ দুটা শিক্তশালী
পদ্ধিত ৈলিছল। এটা আিছল ‘সব্ীকাযর্কৰণ’ (axiomatization)
পদ্ধিত, আৰু আনেটা আিছল ‘গাঁথিন’ বা ‘সংগৰ্থন’ৰ (struc-
ture) সাধাৰণ ধাৰণােটা। সব্ীকাযর্কৰণৰ ধাৰণােটা েতওঁেলােক
পৰ্তয্ক্ষভােব ৈলিছল ইউিক্লডৰ পৰা – পাছৈল জামর্ান গিণতজ্ঞ
েডিভড িহলবাটর্ আৰু আনসকেল আগুৱাই ৈল েযাৱাৰ দেৰ।
িকন্তু িদব্তীয় ধাৰণােটা – গিণতত পৰ্েয়াগ কিৰব িবচৰা সংগৰ্থনৰ
গুৰুতব্পূণর্ ধাৰণা এটা – বহবাকীেয় আিৱষ্কাৰ কিৰবলগীয়া
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ৈহিছল। এইেটাক কুিৰ শিতকাৰ গিণতৰ এটা অিত ধুনীয়া ৰত্ন
িহচােপ অিভিহত কৰা ৈহিছল।

ক্লড িচভাল্লীৰ মেত, বহবাকীৰ আন এটা অিভেযাজন আিছল,
আপ্তবাকয্ তুলয্ েসই নীিতেটা– “গিণতৰ পৰ্িতেটা সতয্েৰই
এেকাটা বয্াখয্া থািকব লািগব।” এই নীিতেটা ‘ক’েজিলিট’ বা
‘কাৰণ’ৰ নীিতৰ ধাৰণাৰ পৰা িভন্ন। অথর্াৎ েকােনা এটা সংঘটন,
আন এটাৰ ফলশৰ্ুিত। বহবাকীৰ মেত “েকােনা এটা কথা, িযেটা
এক িহচাপ বা ‘েকলকুেলছন’ৰ ফলত আিহেছ, তাক আিম এটা
ভাল পৰ্মাণ বুিল নলওঁ।”

ওপৰত উেল্লখ কৰা েগােটইেকইটা নীিতেয়ই গিণতত অিত
কামত অহা িবধৰ আৰু গুৰুতব্পূণর্। আৰু পৰ্িতেটা সতয্েৰ
এেকাটা বয্াখয্া অিবহেন, শৃংখলােটাৰ এেকাটা সব্ীকাযর্িভিত্তক
েভঁিট অিবহেন আৰু সংগৰ্থনৰ মাজত িনিহত ৈহ েৰাৱা ধাৰণা
অিবহেন আিম আধুিনক গিণতক ভািবব েনাৱােৰাঁ। িপেছ এই
েশষৰ নীিতেটা, ইয়াৰ গুৰুতব্ৰ ফালৰ পৰা একক ৈবিশষ্টয্ৰ,
আৰু ই আন সকেলােক অিতকৰ্িম যায়। ইয়াৰ মাজত িনিহত ৈহ
েৰাৱা কাৰণেটা ৈহেছ এেনধৰণৰ: আিম জােনা েয ভাষািবজ্ঞানত
উদ্ভৱ ৈহেছ বা ইয়ােৰ পৰা আিহেছ ‘গাঁথিন’ বা ‘সংগৰ্থন’ৰ
ধাৰণােটা। ই গিণতৰ পিৰসৰ বা সীমনাক েচৰাই েযাৱা।
শাহভাগত, এই ধাৰণােটা এটা গািণিতক ধাৰণােহ। বহবাকীেয়
ইয়াক ৈল আিহিছল গািণিতক িচন্তাৰ সমুখভাগৈল বুিল। িপেছ
ধাৰণােটা িবজ্ঞান আৰু মানৱ িচন্তাৰ পদ্ধিতত ইমােনই শিক্তশালী
আৰু েমৗিলক েয বাস্তৱত ইয়াৰ পৰ্েয়াগ মানৱৰ কামত অহা
পৰ্িতেটা িবভাগেতই েপাৱা যায়। পৰ্কৃতেত, সংগৰ্থনৰ ধাৰণাই,
মানৱ িচন্তা আৰু মানৱ দশর্নত এক সামিগৰ্ক িবপ্লৱ আিনিছল।
বহবাকী আিছল এই ধাৰণােটাৰ পৰ্ধান পৰ্বক্তা আৰু ইয়াক কিৰ
ৈলিছল মানৱ িচন্তাৰ সবর্বয্াপন-আমঠু েযন কিৰ।

এিতয়া আেলাচনা কৰা হওক– ‘সংগৰ্থন’ েবালা ধাৰণােটাৰ
গািণিতক অতয্াৱশয্কীয়িখিনেনা িক?

বহবাকীেয় িবকাশ ঘটাইিছল িকছু সংখয্ক “মাতৃ সংগৰ্থনক”
আৰু দলেটােৱ এই নােমই িদিছল। ইয়ােৰ দুটা আিছল
‘িনকটৱতর্ী’ বা ‘সামীপয্’ৰ ধাৰণা আৰু ‘সংঘ’ বা ‘গৰ্ুপ’ৰ।
িনকটৱতর্ী বা সামীপয্ৰ বা ‘েনইবাৰহুড’ৰ ধাৰণােটা আিহিছল
গািণিতক েক্ষতৰ্খনৰ সংিস্থিত-জ্ঞানৰ (topolgy) পৰা। ইয়ােতই
আিম পৰ্িতেবশী বা সমীপ বা সামীপয্ৰ ধাৰণাৰ অধয্য়ন
কেৰাঁ। দুটা িবনু্দৰ “িনকটৱতর্ীতাক” সংজ্ঞাৱদ্ধ কৰাৰ সুিনিদর্ষ্ট
ধাৰণা আেছ। আৰু বহবাকীেয় সািজিছল এইসমূহ সেবর্াচ্চ
গুৰুতব্পূণর্ ধাৰণাক তথা িনকটৱতর্ীতাক সংজ্ঞাৱদ্ধ কিৰবৈল

বুিল। এইেবাৰ ধাৰণা িবমূতর্, আৰু তথািপ এইেবাৰৰ
পৰ্েয়াগ আেছ মেনািবজ্ঞানত, উদাহৰণসব্ৰূেপ িশক্ষাতত্তব্ত। এজন
মেনািবজ্ঞানীেয় জািনবৈল িবচািৰব পােৰ েয “এটা বকৰ্” আৰু
“এডাল সৰলেৰখা” “িনকট” ধাৰণাৰ হয় েন নহয়। ইয়াত অধর্-
গািণিতক ধাৰণা িনকটৱতর্ীতাৰ সংিস্থতীয় ধাৰণা জিড়ত হ’ব
পােৰ।

সংঘ এেকাটাৰ ধাৰণােটা বহবাকী দলেটাৰ কাৰেণ এটা
িবেশষ গুৰুতব্ পাবলগীয়া িহচােপ ৈলিছল। কাৰণ, িযেটা ভাগত
এইিখিন আিছল, েসয়া পৰ্ধানৈক িবমূতর্ বীজগিণতৰ িভতৰত
পিৰিছল আৰু ই এই দলেটাৰ েকইবাগৰাকী সদসয্েৰই িপৰ্য়
গেৱষণাৰ িবষয় আিছল। বহবাকীেয় সংঘতত্তব্ৰ কাম হাতত
েলাৱা সময়ত এই তত্তব্ ইিতমেধয্ শ-বছৰ পাৰ ৈহিছল। ইয়াৰ
উদ্ভাৱন ৈহিছল ওঠৰ শিতকাৰ পাছৰফােল। ইয়াক পৰ্সাৰ লাভ
কৰাইিছল এভািৰষ্ট েগলৱাই– পৰ্ায় ১৮৩০ ৰ ফােল। তােকা, এই
কুিৰ বছৰীয়া পৰ্িতভাধেৰ দুখজনকভােব দব্ন্দব্ যুঁজত িঠক মৃতুয্ক
আঁেকাৱািল েলাৱাৰ আেগেয়। ১২৩ এই সংখয্ােটাৰ অংকেকইটা
মন কিৰেল আিম পাওঁ েয ইহঁতৰ িভন িভন কৰ্মেকইটাই এটা
দল বা সংঘ বা গৰ্ুপ গঠন কেৰ। ইয়ােকই েকাৱা হয় n-
সংখয্ক েমৗলৰ িবনয্াস-দল বা ইংৰাজীত ‘পামুর্েটছন গৰ্ুপ অফ্ n

এিলেমণ্টচ (ইয়াত n = ৩)। এই সংঘেটাৰ েমৗলেকইটা ৈহেছ
১২৩, ১৩২, ২১৩, ২৩১,৩১২, আৰু ৩২১। েসেয় এই সংঘেটাৰ
ছয়টা সুস্পষ্ট েমৗল আেছ। িপেছ আেমাদৰ কথািখিন এেয় েয
এই সংঘেটা আন আন িভন ৰূপেতা েদখা িদেয়।

িবমূতর্ সংঘ এটাৰ ধাৰণােটা এেনধৰণৰ েয– “ইেনা
েকেনধৰণৰ বাস্তৱ পিৰিস্থিতক সূচায়, েসই িবষয়ত এেকা
নকয়, বা সংঘেটা ক’ৰ পৰােনা আিহ পিৰল েসই পৰ্ােয়ািগক
পিৰিস্থিতেটাৰ পৰ্িত এেকা িনেদর্শনাক নুসূচায়। ইয়াত ভবা হয়
মােথান সংঘেটাৰ অন্তিনর্িহত সংগৰ্থনেটাক”েহ।

বহবাকীেয় “সংগৰ্থন” েবালা এই ধাৰণােটাৰ ওপৰত িবেশষ
গুৰুতব্ আেৰাপ কিৰিছল। ওপৰৰ সংঘেটাৰ অন্তঃপৰ্কৃিতেটা
“সংগৰ্থন”েটাৰ বুিনয়াদী-েমৗল। ই সমূ্পণর্ৈক সব্কীয়ভােব অহা,
লািগেল য’ৰ পৰা এই সংঘেটা উদ্ভৱ হওক– ই এটা িতৰ্ভুেজই
হওক বা সংখয্ােয়ই হওক বা সমীকৰণৰ সমাধান এটােয়ই
হওক। আৰু ইয়ােক ৈলেয় বহবাকীৰ ‘সতকর্তা’ বা ‘আপডাল’।
“সংগৰ্থন”ক লীন-সংেকত, নীিত বা পৰ্তীকবাদ িহচােপ, এক
িবেশষ পিৰিস্থিতত গািণিতকভােব িকেনা ৈহ আেছ, তাক পাবৈল
বুিল, এেনদেৰ পাব পািৰ। পিৰিস্থিতেটােনা িক েসই িবষেয়
বহবাকী িচিন্তত নহয়। কথােটা ৈহেছ সংেকত বা পৰ্তীকবাদেটা,
লীন-সজ্জােটা – এইিখিনেহ আিছল এই গিণতজ্ঞেকইজনৰ
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মেনােযাগৰ িবষয়।

মন কিৰবলগীয়া েয “সংগৰ্থন”ৰ ধাৰণা বহবাকীৰ আিৱষ্কাৰ
নহয়। ই আগেৰ পৰা আিছল ভাষািবজ্ঞানৰ অগিণতীয়
েপৰ্ক্ষাপটত। বহবাকীেয় সজ্জাৰ লগত কাম কিৰ থােকাঁেত,
ধাৰণােটা িবয়িপ পেৰ নৃতত্তব্ৈল, আৰু তােৰ পৰা মেনািবজ্ঞানৈল,
আৰু েশষত পুনৰ ভাষািবজ্ঞানৰ মােজেৰ আিহ পেৰ সািহতয্ৈল
বুিল – িযেটা এেন এটা িবভাগ, য’ত েকােনাবাই িবশব্াস কিৰবৈল
টান পায় েয এটা গািণিতক ধাৰণাই ইয়াত এখন সাৰুৱােক্ষতৰ্
িবচািৰ পায়। িকন্তু পৰ্কৃতেত েকইবছৰমানৰ িভতৰেত সংগৰ্থনৰ
ধাৰণােটােৱ পিশ্চমৰ সংসৃ্কিতৰ সকেলা িচন্তােক পৰ্ভািৱত
কিৰ লয়। বহবাকী ৈহ পেৰ এই নতুনতব্ৰ পৰ্ধান শিক্তেটা।
এই গুৰুতব্পূণর্ ধাৰণােটাক বুিজবৈল আৰু ইয়াক বয্ৱহাৰ
কিৰবৈল বুিল সমাজিবজ্ঞানীসকলক, মানৱতাবাদীসকলক আৰু
িলখকসকলক সক্ষম কিৰ েতােল।

এেনকুৱাও ঘেট– েকােনা ধাৰণাই িবকাশ লাভ কিৰেল ই
েকােনাবা সিঠকভােব গৰ্হণ কিৰব পৰা উপযুক্ত এজনক অেপক্ষা
কিৰ ৰয়, িযজেন ইয়াক আগুৱাই ৈল যাব পােৰ। আৰু বাস্তৱৈল
ৈল আিহবৈল সক্ষম হয়। িঠক এেন এক সংঘটেনই ঘিটিছল
১৯৪২ ত সংগৰ্থনৰ ধাৰণাৰ েক্ষতৰ্ত। মহান নৃতত্তব্িবদ ক্লড েলভী-
ষ্টয্ােছ ভাষািবজ্ঞানী েৰামান েজকবছনৰ পৰা িশিক ৈল নৃতত্তব্ত
সংগৰ্থনক পৰ্েয়াগ কিৰবৈল আগবািঢ়িছল। িকন্তু েতওঁক পৰ্েয়াজন
ৈহ পিৰিছল সংগৰ্থনৰ গািণিতক দৃঢ় েখাপিনেটাৰ। আৰু ইয়াৰ
েযাগান ধিৰিছল বহবাকীেয়। েলভী-ষ্টয্াছ আৰু অেন্দৰ্ েভইৰ
মাজত েহাৱা েসই বছৰেৰ িনউয়কর্ৰ এখন িমিটঙত েলভী-ষ্টয্ােছ
অধয্য়ন কিৰ থকা েতজৰ সমব্ন্ধৰ এটা কিঠন সমসয্াৰ সমাধােন
ৰূপ পাইিছল।

অেন্দৰ্ েভইেয় সংগৰ্থনক বয্ৱহাৰ কিৰিছল– আচলেত ওপৰত
বেণর্াৱা গািণিতক গৰ্ুপৰ সংগৰ্থনক েলভী-ষ্টয্াছৰ সমসয্া সমাধান
কিৰবৈল বুিল। েতেন কিৰবৈল যাওঁেত েভইেয় সংগৰ্থনৰ
গািণিতক ধাৰণাক নৃতত্তব্ৈল ৈল যাব পািৰিছল আৰু তােৰ পৰা
আনেবাৰ েক্ষতৰ্ৈল। বহবাকীেয় এেনদেৰ সংগৰ্থনৰ শিক্তশালী
ক্ষমতাক বশ কেৰাঁেত গুৰুতব্পূণর্ ভূিমকা ৈলিছল। আমাৰ
সংসৃ্কিতিখিন এই গুৰুতব্পূণর্ িবকাশৰ পাছত আৰু এেক ৈহ থকা
নািছল।

েকিতয়াবা েকিতয়াবা েকইবাটাও ঢাক খাই থকা বা লুকাই
থকা সংগৰ্থন এেকাটা গািণিতক পিৰিস্থিতৰ বুিনয়াদ হ’ব
পােৰ। েতেন এক পিৰিস্থিত ৈহেছ সংিস্থতীয় সংঘ (topolog-
ical group)। এইেটা আেলকেজণ্ডাৰ েগৰ্ািথএনিডকৰ েতওঁৰ

েকিৰয়াৰৰ আিদ ভাগৰ বৰ আকষর্ণৰ িবভাগ আিছল, লগেত
আন ফৰাছী গিণতজ্ঞেৰা। সংিস্থতীয় সংঘৰ এটা সংগৰ্থন ৈহেছ
সংিস্থতীয় “সামীপয্”ৰ সংগৰ্থনৰ। আৰু আনেটা ৈহেছ এটা
সংঘৰ সংগৰ্থনৰ। আন এটা িদব্ সংগৰ্থনৰ উদাহৰণ ৈহেছ
সংিস্থতীয় অন্তৰীক্ষৰ ‘কািল’ৰ। সৰলতম বণর্নােৰ এটা সিদশ
ৰািশ ৈহেছ এডাল কাঁড়, িয ৈদঘর্য্ আৰু িদশযুক্ত।

এেনদেৰ সিদশ অন্তৰীক্ষক সংজ্ঞাৱদ্ধ কৰা হয়, সিদশ
ৰািশৰ সহায়ত। অন্তৰীক্ষৰ সংিস্থিত ৈহেছ মুক্ত সংহিত
েকতেবাৰৰ এক পৰ্ণালী (ইেয়ই ‘সামীপয্’ৰ সংজ্ঞা িদেয়)।
তলৰ িচতৰ্ত এটা সংিস্থতীয় সিদশ অন্তৰীক্ষৰ সংগৰ্থন আেছ:
এটা অন্তৰীক্ষ সংজ্ঞাৱদ্ধ কৰা আেছ– দুেয়ােৰ সহায়ত মুক্ত
সংহিতৰ থুপ িহচােপ েকতেবাৰ িভন্ন আকাৰৰ বল, আৰু সিদশ
ৰািশেকতেবাৰ।

সংগৰ্থনৰ ধাৰণাই বহবাকী দলৰ গিণতজ্ঞসকলক অনুমিত
পৰ্দান কিৰিছল– জিটল গাঁথিনৰ গিণতৰ িবকাশ ঘটাবৈল বুিল।
ই আিছল পৰ্াথিমক ধাৰণাৰ ওপৰত েভঁিট কিৰ আৰু আধুিনক
গিণতৰ সমগৰ্ েসৗধেটাক, েকতেবাৰ েমৗিলক ধাৰণাৰ ওপৰত
সািজবৈল বুিল। এইসমূহ এেক ধাৰণাই িভন্ন েক্ষতৰ্ত পৰ্েয়াগ
িবচািৰ পাইিছল।

∼ ◦ ∼

যুদ্ধ সমািপ্তৰ পাছৰ কথা। েগাপন গািণিতক সংস্থা িনক’লা
বহবাকী িবয়িপ পিৰিছল আৰু গািণিতক ধাৰণাৰ িবকাশত এক
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মুখয্ ভূিমকা ৈলিছল। বহবাকীেয় আৰম্ভ কিৰিছল গিণতৰ ৰূপগত
বা চিৰতৰ্গত পিৰৱতর্ন আিনবৈল– এক দৃঢ় তত্তব্গত েভঁিটৰ
ওপৰত ইয়াক থাপনা কিৰ। বহবাকীৰ কমর্-কৃিতৰ জিৰয়েত
ফৰাছী লাভৱান ৈহিছল গিণতত পৰ্াধানয্ পাবৈল বুিল– েযেনদেৰ
জামর্ান গিণেত পৰ্াক-যুদ্ধকালীন কালত পাই থকা পৰ্াধানয্
অৱনিমত ৈহিছল। সংহিত তত্তব্ৰ ওপৰত েভঁিট কিৰ নতুন
গিণেত জন্ম পাইিছল। এক সময় ধিৰ ই আেমিৰকান িশক্ষা-
বয্ৱস্থাক পৰ্ভািৱত কিৰ ৈলিছল, আন আন জািতৰ িশক্ষা পদ্ধিতত
আৱশয্কীয় ৈহ পিৰিছল। এই অিভেযাজনিখিন বহবাকীৰ কৃিতৰ
পৰ্িত ধৰুৱা ৈহ ৰয়। এই একক ৈবিশষ্টয্ৰ গিণতজ্ঞৰ দলেটাৰেনা
িক িক সাফলয্ েদখা পাওঁ?

১৯৯৮ ৰ ‘েমেথেমিটেকল ইেণ্টিলেজঞ্চাৰ’ত মােজর্াৰী
েছেনকােল বহবাকী দলৰ এগৰাকী খয্াত পূবর্-সদসয্েৰ (পীেয়ৰ
কািটর্েয়ৰ) েহাৱা সাক্ষাতত দলেটাৰ সাফলয্ৰ সন্দভর্ত তলত
িলখা দেৰ উেল্লখ কিৰেছ:

১) বহবাকী আিছল গিণত সজ্জাৰ ধাৰণােটাৰ আিৱষ্কাৰক
(discoverer/inventor)।

২) বহবাকী কুিৰ শিতকাৰ মহত্তব্ম িবমূতর্কৰণকাৰীসকলৰ
মাজৰ এজন।

৩) বহবাকী, গিণতজ্ঞৰ এটা সৰু দল হ’েলও, ই কুিৰ
শিতকােটাৰ গিণতৰ িবকাশ তথা পৰ্সাৰত অভূতপূবর্ পৰ্ভাৱ
েপলাই ৈথেছ।

পীেয়ৰ কািটর্েয়ৰৰ জন্ম ৈহিছল ১৯৩২ ত, েবলিজয়াম
সীমনাৰ িনকটৱতর্ী উত্তৰ ফৰাছীৰ েছডানত। আলেজৰীয় যুদ্ধৰ
সময়ত, এক ফৰাছী েনৗ-জাহাজত এজন কিনষ্ঠ িবষয়া িহচােপ
কাম কিৰিছল। কাম আিছল পৰ্ধানৈক আলেজৰীয় জল-সীমনাত
পহৰা িদয়া। পাছৈল, িবেশষৈক েতওঁৰ গিণত পৰ্িতভাৰ বােবই
আৰু েতওঁ েলাৱা িশক্ষাৰ বােব দািয়তব্ িদয়া ৈহিছল েনৗ-িবষয়াক
গিণত িশকাবৈল বুিল। কািটর্য়াৰৰ আকষর্ণ আিছল িবশুদ্ধ বা
েমৗিলক আৰু পৰ্ােয়ািগক দুেয়াটােতই।

কািটর্েয়ৰক েপিৰছৰ ইেকাল নেমর্লত েলাৱা ৈহিছল, েতওঁ
েহনৰী কাটর্ানৰ এজন ছাতৰ্ আিছল। েতওঁ িযেহতু অিত
পৰ্িতভাৱান ছাতৰ্ আিছল, আৰু আনিক এজন পৰ্থম বািষর্কৰ
ছাতৰ্ িহচােপও অিত বুয্ৎপিত্ত েদখুৱাইিছল, কাটর্ােন বহবাকীক
অনুেৰাধ কিৰিছল যােত কািটর্েয়ৰক ফৰাছী আল্পচৰ পাৰভউত
হ’ব লগা েতওঁেলাকৰ ১৯৫১ ৰ িমিটঙৈল মােত। এই িমিটঙৰ
সময়েছাৱাত বহবাকীেয় লী সংঘৰ সম্পকর্ত কাম কিৰ আিছল।

লী সংঘৰ এই গুৰুতব্পূণর্ আধুিনক িবষয়েটা গিণতত
থকা ইয়াৰ ভূিমকােটাৰ উপিৰ তািত্তব্ক পদাথর্িবজ্ঞানত এক
হািতয়াৰ ৰূেপ েদখা িদেয়। ই আিছল বহবাকীেয় িলখা
িকতাপসমূহৰ েশহতীয়াখন। েসই সময়ৈল এই দলেটােৱ িলখা
“েপানপৰ্থম কাম”ৰ তুলয্ িকতাপেবাৰ তলত উেল্লখ কৰা হল:
(িশেৰানামিখিন ইংৰাজী অনুবাদৰ)

Theory of Sets (সংহিত তত্তব্), Algebra (বীজগিণত),
Topology (সংিস্থিত িবদয্া), Functions of One Real Vari-
able (বাস্তৱ এক চলকৰ ফলন), Topological Vector
Space (সংিস্থতীয় অন্তৰীক্ষ), Integration (অনুকলন)।

এইেবাৰৰ উপিৰ এখন সৰু িকতাপ আিছল– েসয়া িৰজাল্ট
েকতেবাৰৰ এক সাৰাংশ মােথান। অৱকলন আৰু ৈবেশ্লষিণক
িবিচতৰ্তাৰ িয বহুভাঁজ বা সমিষ্ট তত্তব্েৰ জিড়ত (differen-
tial and analytical varieties)। সংহিত তত্তব্ৰ িকতাপখেনা
পৰ্থমেত িৰজাল্ট বা ফেলাদয়ৰ এক সাৰাংশ কিৰেয়ই িলখাৰ
পিৰকল্পনা আিছল যিদও, ই েশষত ৈগ দলেটােৱ িলখা পৰ্থমখন
পূণর্ পাঠয্পুিথ িহচােপই ৰূপ পােল। ই গিণতৰ েগােটইিখিনেকই
সংহিতৰ ধাৰণাৰ ওপৰত েভঁিট কিৰ েৰাৱা িবকাশৰ এক মঞ্চ
িহচােপ ৰূপ িদেল। ইয়াত আিহ পিৰল– এটা সংহিতৰ ধাৰণা,
সংহিতৰ সদসয্, সংহিতৰ অন্তৱর্তর্ীতা, আৰু িমলন, েছদন আৰু
সমিমত পাথর্কয্ৰ সংহিত-পৰ্িকৰ্য়াসমূহ। সংহিততত্তব্ৰ সংগৰ্থনৰ
মাজত সহজাত ৈহেয়ই ৈৰ আেছ, গভীৰ িবেৰাধাভাষ (para-
dox) আৰু অ-সংগিতপূণর্তা (inconsistency)। ই দৃষ্ট ৈহিছল
কুিৰ শিতকাৰ আিদ ভাগত, জজর্ েকণ্টৰ, কূটর্ গেডল আৰু
বাটৰ্র্াণ্ড ৰােছলৰ কমর্ৰািজৰ মাজত। িকন্তু বহবাকী দলেটােৱ
সংহিত তত্তব্ৰ মাজত েসামাই েৰাৱা এই তত্তব্গত কিঠনতািখিন
আওকাণ কিৰবৈল িসদ্ধান্ত ৈলিছল। িসদ্ধান্ত ৈলিছল সংহিত তত্তব্ৰ
ওপৰত েভঁিট কিৰ ল’বৈল বুিল সমগৰ্ গিণতেকই, িযসমূহক
ইয়ােৰ জিড়তৈহ েৰাৱা সংখয্ােৰ অভয্াস কৰা হয় বা ৰূপ
িদয়া হয়, আৰু ইয়াৰ িলখনীৰ মাজত অন্তৱর্তর্ী ৈহ ৰয়।
পাৰভউত অধয্য়ন কৰা িবষয়, লী সংঘ আিছল, সংহিত তত্তব্ৰ
পৰা বণর্ালীেটাৰ (spectrum) আনেটা মূৰত। এহােত সংহিত
তত্তব্ই গেঢ় – গিণতৰ েমৗিলক বা পৰ্াথিমক েভঁিটেটা বহবাকী
আনসকলৰ জিৰয়েত, আনহােত লী সংঘসমূহ ৈহেছ অিত জিটল
আৰু গিণতৰ সংপৃক্ত িবষয়, িয সংিস্থিত আৰু ৈবেশ্লষণ গিণতৰ
অিবিচ্ছন্ন জগতখনক আৰু বীজগিণতৰ িবিচ্ছন্ন জগতখনক
েছদন বা উৈমহতীয়া স্থানত দখল কিৰ ৈৰেছ।

িদব্তীয় মহাযুদ্ধৰ মাজত, নাজীসকলৰ পৰা লুকাই থােকাঁেত
লেৰণ্ট শ্চৱােজর্ বহবাকীত েযাগ িদিছল। পাৰভউ িমিটঙত অিত
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সিকৰ্য় সদসয্সকলৰ িভতৰত েতওঁ আিছল অনয্তম। েসই
সময়ৈল লেৰণ্ট শ্চৱােজর্ েতওঁৰ গুৰুতব্পূণর্ বণ্টন সমূহৰ (dis-
tributions) আিৱষ্কাৰ কেৰ। আৰু ইেয় েতওঁক িবখয্াত কিৰ
েতােল। পীেয়ৰ কািটর্েয়ৰৰ মেত ইেকাল নেমর্লত গিণতৰ ছাতৰ্
সকেলােৱই কাটর্ান আৰু শব্ৱাজর্ৰ ছাতৰ্ আিছল। আৰু এই
সকেলােৱই বণ্টন-তত্তব্ আৰু লী সংঘত ইয়াৰ ভূিমকা বুিজবৈল
অেহাপুৰুষাথর্ কিৰিছল। কাৰণ, উৈনশ বছৰীয়া ছাতৰ্ িহচােপ
আমিন্তৰ্ত েহাৱা কািটর্েয়ৰৰ বােব, বহবাকীৰ েসই িমিটংখন
আিছল “অন্তঃফালৰ পৰা” এই গুৰুতব্পূণর্ িবষয়েটা িশিকবৈল
বুিল এক অিবশব্াসয্ সুিবধা। ফলসব্ৰূেপ লী সংঘতত্তব্ত েতওঁ
িনেজই গুৰুতব্পূণর্ অৱদান আগবঢ়াব পািৰিছল।

এই সিন্মলনত উপিস্থত থকা িবিশষ্ট গিণতজ্ঞসকলৰ পৰা
এই সুিবধােৰ িশিকবৈল বুিল কািটর্েয়ৰ পৰ্ভূতভােব লাভৱান
ৈহিছল। ইয়ােৰ িকছু সংখয্কক অৱেশয্ েতওঁ আঁতৰৰ পৰােহ
েদিখবৈল পাইিছল। এই িমিটঙত েতওঁ িশিকিছল, েসই একক
পৰ্ণালীৰ িবষেয়, িয উপােয় বহবাকীেয় গিণত কিৰিছল:
পাঠয্পুিথসমূহৰ ওপৰত কৰা কামিখিন, গেৱষণাৰ কামিখিন,
উপপাদয্সমূহৰ ধাৰণা সম্পকর্ীয় আেলাচনা আৰু ছাতৰ্সকলৰ
কামিখিন – এই েগােটইেবাৰ ইেটােৱ িসেটাৰ ৈসেত সােঙাৰ
খাই আিছল। কািটর্েয়ৰৰ মেত, এয়া বহবাকীৰ ধাৰণা, গেৱষণা,
আৰু িলখন ৈশলীৰ েসই সংহতকৰণিখিন, িযিখিনক ১৯৫০ ৰ
পৰা ১৯৬০ ৈল আংিশকভােব ফৰাছী গিণতৰ মহত্তব্ম কৃতকাযর্ৰ
বােব, আৱতর্ৰ িভতৰৈল অনা হয়।

কািটর্েয়ৰৰ মেত, িমিটঙখন আিছল, আধুিনক গিণতৈল
েতওঁৰ বাস্তৱ সদৰীকৰণ। েতওঁ আিহিছল এখন সৰু চহৰৰ
পৰা, িযখন িদব্তীয় মহাসমৰত বাৰুৈকেয় ক্ষিতগৰ্স্ত ৈহিছল,
আৰু েতিতয়াৈলেক পুনিনর্িমত েহাৱা নািছল। েতওঁৰ সু্কলখন
পৰ্ােদিশক বা সংকীণর্তাপূণর্ আৰু কমর্-পৰ্ণালীত পুৰিণকলীয়া
বুিল অিভিহত কিৰিছল। েতওঁৰ িশক্ষকসকলৰ িকছুমান
ভােলই আিছল, িপেছ েতওঁেলাক আিছল আধুিনক িবজ্ঞান
জগতখনৰ পৰা বহু আঁতৰত। কািটর্েয়েৰ বয্াখয্া কিৰেছ,
ফৰাছীৰ উত্তৰ-যুদ্ধ কালৰ এক বাস্তৱ েবৗিদ্ধক শূনয্তাৰ মাজত
বহবাকীেয় েকেনৈকেনা ৰূপািয়ত কিৰিছল। উদাহৰণসব্ৰূেপ
েতওঁ ৈকিছল সু্কলত েতওঁ িশকা জয্ািমিত আিছল “ক্লািছেকল
জয্ািমিত”, অনাকিষর্ত সাংেশ্লিষক উপােয়। েতওঁ িশকা গিণত
আৰু পদাথর্িবজ্ঞানিখিন েসই সময়ত আিছল পুৰিণ ঢঙৰ।
উদাহৰণসব্ৰূেপ েতওঁৰ মনত পেৰ– চবর্নত (েপিৰছৰ েলিটন
েস্কােৱৰৰ এটা িবিল্ডং। ১২৫৩ ৰ পৰা চবর্ন কেলজৰ স্থান আিছল
িবশব্ৰ পৰ্থম িবশব্িবদয্ালয়সমূহৰ িভতৰৰ এখন, পাছৈল েপিৰছ

িবশব্িবদয্ালয়) এটা সাধাৰণ পদাথর্িবজ্ঞানৰ পাঠয্কৰ্মত অধয্াপেক
সেমব্াধন কিৰিছল– “ভদৰ্েলাকসকল (gentlemen) (লক্ষয্ণীয়
েয তাত ভদৰ্মিহলাও উপিস্থত আিছল) েমাৰ ক্লাছত িকছুমােন
যাক ‘আণিৱক পৰ্কল্প’ (atomic hypothesis) বুিল কয় তাৰ
স্থান নাই।”

কািটর্েয়েৰ ৈকিছল এয়া ঘিটেছ ১৯৫০ ত, িহেৰািশব্মাত এট’ম
েবামা পৰাৰ পাঁচ বছৰৰ পাছত। েতওঁ আৰু কয় েয ইেয়
েদখুৱায় েসই সময়ত ফৰাছী িবশব্িবদয্ালয় েকেনধৰণৰ আিছল।
বহবাকীৰ পৰ্ভাৱ বুিজবৈল হ’েল েকােনা এজেন েসইিখিন
বুিজ পাব লািগব। বহবাকী েভকুৱাম বা শূনয্ স্থানৰ িভতৰৈল
আিহিছল। সব্াভািৱকেত পঞ্চাশৰ আিদ সময়েছাৱাত িবজ্ঞান
িশক্ষণ বৰ িনম্ন পযর্ায়ৰ আিছল। বহবাকীক পাঁচ বা ছয় বছৰ
লািগিছল এই েগােটই পৰ্ণালীেটাক ভািঙবৈল বুিল। ১৯৫৭ বা
১৯৫৮ ৈল ফৰাছীত এই ভােঙান পৰ্িকৰ্য়া পৰ্ায় পূণর্ ৈহিছল।
১৯৫০ ৰ দশকত বহবাকীেয় পৰ্িত বছৰত দুটাৈক খণ্ড পৰ্কাশ
কিৰিছল। গিণতৰ ছাতৰ্ই িকতাপৰ েদাকানৈল েদৗৰােদৗিৰৈক
ৈগিছল এই িকতাপেবাৰ িকিনবৈল। ফলশৰ্ুিতত গিণত িশিকিছল
খুঁিটনািট মািৰ আৰু সময্কভােৱ আৰু সূক্ষ্মভােৱ। এই অিত
উৎপাদনক্ষম কালেছাৱাত, বহবাকীদল বছৰত দুবাৰৈক লগ
লািগিছল। এসপ্তাহ জুিৰ িমিটং ৈহিছল বন্ধৰ কালত। আৰু
আনখন বসন্ত কালত। গৰ্ীষ্মত দুসপ্তাহেজাৰা সিন্মলন ৈহিছল।
এই িমিটংেবাৰত বহবাকী সদসয্সকল বৰ কেঠাৰভােব কমর্ৰত
ৈহিছল। পৰ্ােয়ই িদনত দহ-বাৰ ঘণ্টাৈক। আৰু েতওঁেলােক
জন্ম িদিছল বৃহৎ কমর্ৰািজ। বহবাকীৰ পৰ্কািশত িকতাপসমূহ
মুঠেত ১০,০০০ পৃষ্ঠাৰ। অথর্াৎ ১,০০০ ৰ পৰা ২,০০০ পৃষ্ঠাৰ
পৰ্াৰিম্ভক িৰেপাটর্, আৰু খচৰাসমূহ িলখা ৈহিছল দলেটাৰ দব্াৰা
পৰ্িত বছেৰ।

১৯৫৫ ত পীেয়ৰ কািটর্েয়ৰক িবভাগীয়ভােব বহবাকী দলেটাৰ
সদসয্ভুক্ত কৰা ৈহিছল। দলেটাৰ পৰা েতওঁ অৱসৰ ৈলিছল
পৰ্ায় িতৰ্শ বছৰৰ পাছত, ১৯৮৩ চনত। েতিতয়া েতওঁৰ পঞ্চাশ
বছৰ পাৰ ৈহ ৈগেছ– সদসয্সকলৰ অৱসৰৰ বয়স েসয়া।
েতওঁ দলেটাৰ কমর্কালৰ অিত গুৰুতব্পূণর্ আৰু ফলপৰ্সূ বা
উবর্ৰ বছৰেকইটাত কমর্ৰত ৈহিছল। েতওঁৰ িনজেৰই িহচাপত,
বহবাকীৰ কমর্ পৰ্েচষ্টাত অৱদান আগবঢ়াইিছল এবছৰত সবর্মুঠ
২০০ পৃষ্ঠাৈক।

বহবাকী আিছল গিণতজ্ঞৰ এটা িনেচই সৰু দল।
িনদশর্নসব্ৰূপ সংখয্া িহচােপ পৰ্ায় বাৰজন বয্িক্তৰ। ইয়াৰ
পৰ্থমেটা পৰ্জন্ম আিছল পৰ্িতষ্ঠাপক িপতৃসব্ৰূপসকল– িযসকেল
১৯৩৪ ত ইয়াক সাকাৰ কিৰিছল: েভই, কাটর্ান, িচভাল্লী,
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েডলছাটর্, দয্-েপােচ্ছল, আৰু িডওডন। আনেবােৰ দলেটাত েযাগ
িদিছল, আৰু বাকীেবােৰ ইয়াৰ েৰংক এিৰিছল। গিতেক িকছু
বছৰৰ পাছত পৰ্ায় বাৰজন সদসয্ ৈহিছল। আৰু সংখয্ােটা
েমাটামুিট এেকই ৈহ আিছল। লেৰণ্ট শ্চৱাজর্ আিছল একমাতৰ্
গিণতজ্ঞ, িয বহবাকী দলত েযাগ িদিছল যুদ্ধকালীন সময়ৰ
মাজেডাখৰত। েসেয় েতওঁক েলাৱা ৈহিছল এজন অন্তৱর্তর্ীকালীন
পৰ্জন্ম বুিল। যুদ্ধৰ পাছত এমুিঠ সদসয্ই েযাগ িদিছল: িজন
পীেয়েৰ েচৰ, পীয়াৰ েচমুেৱল, িজন লুই েকাজুল, েজক
িডক্সিমেয়ৰ, েৰাজাৰ েগােডেমণ্ট, আৰু চয্ািম আইেলনবাগর্।
এইসকল বয্িক্তেয় বহবাকীৰ িদব্তীয়েটা পৰ্জন্ম গিঢ়েছ। ১৯৫০
ত বহবাকীৰ তৃতীয়েটা পৰ্জন্মৰ গিণতজ্ঞসকেল েযাগ িদেয়।
এইসকলৰ িভতৰত আেছ: আেলকেজণ্ডাৰ েগৰ্ািথএনিডক, ফৰ্াঞ্চ
বৰ্ূেহট, ছাজর্ লয্াং, আেমিৰকান গিণতজ্ঞ জন েটয্ট, পীেয়ৰ
কািটর্েয়ৰ, আৰু চুইছ গিণতজ্ঞ- আমর্াণ্ড েবােৰল।

দলেটাৰ দব্াৰা বহবাকী েচিমনাৰ আৰম্ভ ৈহিছল যুদ্ধৰ
পাছত। বৰ িবসৃ্তত পিৰসৰত েযাগদান ঘিটিছল, বহবাকীয়
সদসয্-সংখয্াৰ িবপৰীেত। এই িনয়মীয়া েছিমনাৰত, পৰ্কৃতেত
েযাগদানকাৰীসকলৰ অিধকাংশেৰই বহবাকী নামৰ দলেটাৰ
ৈসেত েকােনা সম্পকর্ নািছল। েচিমনাৰখন আিছল, এক সিকৰ্য়
িনগর্মন তুলয্, ফৰাছী গিণতৰ গেৱষণাল ফলসমূহৰ। ইয়াত
দৰকাৰী গিণত িবষয়ৰ সম্পকর্ত েহাৱা গেৱষণা-পতৰ্ উপস্থাপন
কৰা ৈহিছল আৰু আেলাচনা কৰা ৈহিছল। এই েচিমনােৰ সমৃিদ্ধ
লিভিছল– ১৯৫০ আৰু ১৯৬০ ত আংিশকভােব। কাৰণেটা
আিছল ফৰাছীত েকােনা গিণত-সংস্থা নািছল, িযেয় এেন
বকৃ্ততাৰ আেয়াজন কিৰব। সাধাৰণেত বহবাকীৰ সদসয্সকেলই
েচিমনাৰ চলাইিছল আৰু েচিমনাৰ ৈহ পিৰিছল এই সংস্থােটাৰ
মুখপতৰ্ সদৃশ। এেনদেৰই বহবাকীেয় অৱগত কিৰিছল গিণত
জগতখনৰ বাকীিখিনৈল ইয়াৰ িকতাপসমূহৰ জিৰয়েত আৰু
ইয়াৰ েচিমনাৰসমূহত ৰূিপত েহাৱা ধাৰণােবােৰেৰ। িকন্তু েভনুয্
বািঢ় েযাৱাৰ লেগ লেগ এইেবাৰ েচিমনাৰত উপস্থাপন কৰা
গেৱষণা-পতৰ্সমূহৰ বহবাকীৰ লগত এেকা সম্পকর্ নািছল।
বহবাকী েচিমনাৰসমূহ এক ভাল েভনুয্ ৈহ পিৰিছল, ফৰাছী
আৰু আন গিণতজ্ঞসকলৰ বােব উপস্থাপন কিৰবৈল বুিল আৰু
েতওঁেলাকৰ কমর্ৰ আেলাচনা কিৰবৈল বুিল। েসই িদনেবাৰত,
২০০ বয্িক্তেয় েচিমনাৰত েযাগ িদিছল। এই েচিমনাৰ আিজও
আেছ। এই েচিমনাৰ হয় েপিৰছৰ ইনিষ্টিটউট অঁিৰ পইনকােৰৰ
েলকচাৰ হলত। কাৰণ তাত েকােনা সিকৰ্য় ফৰাছী গিণত-
সংস্থা নাই। েসেয় আিজকািল বহবাকী েচিমনাৰত িভৰ কম
হয়। সাধাৰণেত সত্তৰজনতৈক কম সংখয্ক গিণতজ্ঞই ভাগ লয়
পৰ্িতখন িমিটঙত।

েকােনা এেকাটা সব্াভািৱক সংখয্া m ক পৰ্থম n টা
সব্াভািৱক সংখয্াৰ ‘িনখুঁত মধয্মা’ বুিল েকাৱা হয় যিদেহ
১+২+· · ·+(m−১) = (m+১)+(m+২)+· · ·+n।
অথর্াৎ, m২ =

n(n+ ১)
২ হ’ব লািগব। ইয়াত েদখা

গ’ল েয বাওঁিপেন আেছ এটা বগর্ সংখয্া আৰু েসাঁিপেন
আেছ এটা িতৰ্ভুজীয় সংখয্া। গিণতজ্ঞ অয়লােৰ (১৭০৭ –
১৭৮৩) সুকীয়াভােব, েকানেবাৰ সংখয্া এেকলেগ বগর্ সংখয্াও
হয় আৰু িতৰ্ভুজীয় সংখয্াও হয়, েসই সম্পেকর্ অধয্য়ন
কিৰিছল। েতওঁৰ পৰা পৰ্ায় ১১০০ বছৰ পূেবর্ ভাৰতীয়
গিণতজ্ঞ বৰ্হ্মগুপ্তই এিবধ সমীকৰণ িকছু অধয্য়ন কিৰিছল,
যাৰ আিহর্েটা ৈহেছ x২ −Ny২ = k। অয়লােৰ েসই কথা
জনা নািছল।

যিদ, m২ =
n(n+ ১)

২ ক অলপ ভািঙ িদয়া হয়,
েতেন্ত েপাৱা যায় েয (২n + ১)২ − ৮m২ = ১। আৰু
২n + ১ = x, ২m = y ধিৰেল ই হ’বৈগ x২ − ২y২ =

১। এইধৰণৰ সমীকৰণেবাৰ আন েকইবাজেনও অধয্য়ন
কিৰিছল আৰু েতওঁেলাকতৈকেয়া আন এজেন সমাধান কৰা
বুিলেহ আয়লােৰ ভুলকৰ্েম উেল্লখ কিৰিছল। িয িক নহওক,
এই সমীকৰণেটাৰ এটা সহজ সামাধান হ’ল (৩, ২)।
আৰু সমীকৰণেটাৰ পৰা আিম পাওঁ (x +

√
২y)(x −

√
২y) = ১। গিতেক, (৩ + ২

√
২)(৩ − ২

√
২) = ১।

বাওঁিপনৰ ৰািশ দুটাক পৃথেক পৃথেক বগর্ কিৰেল পাম
(১৭ + ১২

√
২)(১৭ − ১২

√
২) = ১, েসইদেৰ ঘনফল

ল’েল পাম (৯৯ + ৭০
√

২)(৯৯ − ৭০
√

২) = ১। অথর্াৎ,
(১৭, ১২), (৯৯, ৭০) সমীকৰণেটাৰ আন দুটা সমাধান।
এইদেৰ ঘাত বঢ়াই ৈগ থািক সমীকৰণেটাৰ অসীম সংখয্ক
সমাধান েপাৱা যাব। গিতেক, (m,n) ৰ িতিনটা মান হ’ল
(১, ১), (৮,৬), (৪৯,৩৫), আৰু লগেত গম েপাৱা গ’ল
অসীম সংখয্ক (m,n) েপাৱা যাব।

ৰামানুজন েকি জত থকা সময়ত ভাৰতীয় পিৰসংখয্ািবদ
পৰ্শান্ত চন্দৰ্ মহালানিবশক লগ পাইিছল। এিদন মহালানিবেশ
ৰামানুজনৰ ওচৰৈল যাওঁেত আেলাচনী এখনৰ ‘সাঁথৰ’
িশতানেটাত থকা পৰ্শ্ন এটাৰ িবষেয় ৈকিছল: ১ ৰ পৰা
কৰ্িমকভােব নমব্ৰ িদ েথাৱা এশাৰী ঘৰৰ এটা ঘৰত এজন
মানুহ থােক। েতওঁৰ একাষৰ ঘৰেবাৰৰ নমব্ৰৰ েযাগফল,
আনেটা কাষৰ ঘৰেবাৰৰ নমব্ৰৰ েযাগফলৰ সমান। শাৰীেটাত
৫০ তৈক অিধক আৰু ৫০০ তৈক কম ঘৰ আেছ। েসই
মানুহজন থকা ঘৰেটাৰ নমব্ৰেটা িক? আন ভাষােৰ, েসই
পৰ্শ্নেটা আিছল িনখুঁত মধয্মা িনণর্য়ৰ সম্পেকর্। ৰামানুজেন
তৎক্ষণােত উত্তৰেটা িদ মহালানিবশক আচিৰত কিৰ িদিছল।
িকন্তু, ৰামানুজেন উত্তৰেটা উিলয়াইিছল আন ধৰেণ। েতওঁ
বয্ৱহাৰ কিৰিছল অিবৰত ভগ্নাংশ (continued fraction)।
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