
ইউিক্লেড ‘এিলেমণ্টছ’ ৰচনা কৰাৰ
দুেহজাৰ বছৰৰ পাছত েডকােটর্
স্থানাংক জয্ািমিতৰ িবকাশ সাধন
কিৰিছল। েসই দুেহজাৰ বছৰেটাত
িকবা নতুন িচন্তা হ’ল েন, িক িক
নতুন ধাৰা সৃিষ্ট হ’ল, বা েসই
েগােটইিখিন এক স্থিবৰ সময় েনিক

– এয়া এক গুৰুতব্পূণর্ পৰ্শ্ন। ইয়াৰ সৰল উত্তৰেটা িনশ্চয় হ’ব–
ইউিক্লেড ৈতয়াৰ কৰা ধাৰােটাতৈক বৰ েবিছ এেকা নহ’ল।

েডকােটর্ৰ নতুন িবষয়েটােৱ জয্ািমিত
আৰু বীজগিণতৰ মাজত সংেযাগ
স্থাপন কিৰেল। এইেটা আিছল
ইউিক্লডৰ পাছৰ এটা বৃহৎ জাপ।
িকন্তু দূৰ অতীতৰ পৰা আিহ থকা
বহু পৰ্শ্নৰ উত্তৰ এই সংেযােগও িদব
েনাৱািৰেল।
ইউিক্লডৰ কালত এক ধাৰণা আিছল
েয– পূণর্ ৈহেছ অংশতৈক ডাঙৰ।
দাশর্িনক ভাৱধাৰা, মনঃস্তািত্তব্ক
িচন্তাধাৰােতা এই কথাষােৰ িকৰ্য়া
কিৰ আিছল। Peter Lynch
নামৰ এজন গিণতজ্ঞ আৰু েলখেক
িলিখেছ েয এই কথাষাৰ সেন্দহৰ

দৃিষ্টেৰ েচাৱা পৰ্থমসকলৰ মাজত এজন আিছল েগিলিলঅ’।
েগিলিলঅ’ আিছল েডকােটর্ৰ পৰ্ায় সমসামিয়ক।
েলখকগৰাকীেয় িলখা
মেত, েগিলিলঅ’েৱ
যুগ্ম সংখয্াৰ পিৰমাণ
আৰু সব্াভািৱক
সংখয্াৰ পিৰমাণ
সমান বুিল ৈকিছল।
আেকৗ েসইদেৰই,
যুগ্ম সংখয্াৰ পিৰমাণ
আৰু অযুগ্ম সংখয্াৰ
পিৰমােণা সমান। িকন্তু,
যুগ্ম সংখয্াসমূহ বা
অযুগ্ম সংখয্াসমূহ ৈহেছ সব্াভািৱক সংখয্ােৰ অংশ। েগিলিলঅ’ই
এেনকুৱা আন িকছুমান কথাও বয্ক্ত কিৰিছল। িকন্তু েতওঁ
ইউিক্লডৰ িদনৰ েসই কথাষাৰক চূড়ান্ত পৰ্তয্াহব্ান জনাবৈল
সক্ষম নহ’ল। এেনদেৰই েগিলিলঅ’ই এক পৰ্কাণ্ড আিৱষ্কাৰৰ
পৰ্ান্তত উপনীত ৈহিছলৈগ, িকন্তু িনজৰ ধাৰণািখিনৰ িবকাশ
সাধন কিৰব েনাৱািৰেল। তাৰ পৰ্ায় িতিনশ বছৰ পাছত
জজর্ েকণ্টেৰ সংহিত তত্তব্ৰ জন্ম িদ েসয়া পৰ্মাণ কিৰেল।
অসীম সংহিতেয় িনজেৰ অংশৰ ৈসেত এৈককী সংগগতা
(one-to-one) ৰূপত থািকবও পােৰ, েসয়া েতওঁ পৰ্িতষ্ঠা
কিৰেল।

“A large part of doing
research is to be stuck
and to be confused
and to feel like one
doesn’t make progress.
But then, every once
in a while you make
progress. Then some-
thing comes out, a light turns on and that in-
sight or feeling of discovery, of finding some-
thing new, carries with it such joy that you go
back and are willing to be frustrated yet again.”

– Kannan Soundararajan

“I think there’s a lot
of math in the world
that’s not at univer-
sity. Pure math is only
one part of math but
math is used in a lot
of other subjects and I
think that’s just as in-
teresting. So learn as much as you can, about
all the subjects around math and then see what
strikes you as the most interesting.”

– Akshay Venkatesh
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