
সম্পাদকীয়
উদ্দীপনা আৰু িনেদর্শনা েযােগাৱা এষাৰ উিক্ত ৈহেছ,

“আপুিন সদায় অনুপৰ্ািণত ৈহ নাথােক, গিতেক আপুিন
িনয়মানুৱতর্ী হ’বৈল িশিকব লািগব।” আনহােত, পূণর্ উদয্ম
আিহেলেহ কাম এেকাটা খৰতকীয়াৈক সমূ্পণর্ কৰাত লািগম
বুিল অেপক্ষা কিৰ থকাতৈক, যিদ পৰ্িতিদেন এটা িনিদর্ষ্ট সময়
কামেটাত লািগবৈল িনধর্ািৰত কৰা থােক আৰু বাধয্ ৈহ তাক
কিৰবৈল েচষ্টা কৰা হয়, েতেন্ত কামেটা তুলনামূলকভােব সহজ
হয়। িকন্তু েকৱল এইেটাও নহয় েয অকল িনয়মানুৱতর্ীতাই
উন্নত সৃিষ্ট সম্পন্ন কৰায়। বৰং লগত এক অনুেপৰ্ৰণাই
সাধাৰণেত িকৰ্য়া কিৰব লগা হয়।

িশক্ষা-বয্ৱস্থা ৈহেছ িনয়মানুৱতর্ীতাপূণর্ এটা বয্ৱস্থা। েসই
পৰ্ণালীেটাত েসােমাৱা এেকা এেকাজন সাধাৰণ ছাতৰ্-ছাতৰ্ীও এটা
সময়ত িনধর্ািৰত ধৰণৰ েবেলগ অৱস্থা এটাত উপনীত হয়ৈগ।
এই গতানুগিতক অৱস্থােটা ৈল উঠাৰ উপিৰ অিধক সৃিষ্টক্ষম
হ’বৰ বােবই অনুেপৰ্ৰণা, বািহয্ক সমল আিদ েযাগান ধৰা হয়
েবেলগ েবেলগ উপাদানৰ জিৰয়েত। িবিভন্ন জনিপৰ্য় অনুষ্ঠান,
আেলাচনা-চকৰ্, আেলাচনী, পাঠয্পুিথ বিহভূর্ত গৰ্ন্থ, ৈশিক্ষক ক্লাৱ
আিদ এই উপাদানৰ অংশ। আৰু েতেন এক সমল িহচােপই
অসমীয়া ভাষাত পৰ্েয়াজনীয় এটা বস্তু ৈহেছ গািণিতক যুিক্তিবদয্া
(Mathematical logic) সম্পকর্ীয় জনিপৰ্য় ধাৰাৰ এখিন গৰ্ন্থ।

১৯৫৭ চনত েছািভেয়ট ইউিনয়েন মহাকাশৈল ‘সু্পটিনক ১’
েপৰ্ৰণ কিৰ পৃিথৱীৰ কৃিতৰ্ম উপগৰ্হ স্থাপনত পৰ্থম ৈহ সমগৰ্
মানৱ জািত তথা আেমিৰকাক আচিৰত কিৰ িদয়াৰ কািহনী অিত
িবখয্াত। এেকদেৰই অিত িবখয্াত এই কািহনীও েয েছািভেয়ট
ইউিনয়নৰ েসই সফলতাৰ লেগ লেগ আেমিৰকাই তাৰ িশক্ষা-
বয্ৱস্থাৰ সম্পেকর্ অধয্য়নত লািগ ৈগিছল আৰু পাইিছল েয
িনজৰ পাঠয্কৰ্ম বৰ উন্নত নহয়। আেমিৰকাই গিণত আৰু
িবজ্ঞান পিঢ়ব িবচৰা ছাতৰ্-ছাতৰ্ীক কম সুদত ঋণ িদয়া আৰম্ভ
কিৰিছল আৰু পাঠয্কৰ্ম উন্নত কৰাৰ বয্ৱস্থা গৰ্হণ কিৰিছল।
এই বয্ৱস্থাৰ এক পৰ্ধান অংশ আিছল ছাতৰ্-ছাতৰ্ীেয় কেলজ
পযর্ায় েপাৱাৰ আগেতই গিণতত েতওঁেলাকৰ িবচক্ষণতা বৃিদ্ধৰ

েচষ্টা কৰা। আৰু ইয়াৰ বােব েলাৱা পদেক্ষপসমূহৰ এটা আিছল
সু্কলীয়া পযর্ায়ত গািণিতক যুিক্তিবদয্া িযমান পযর্াপ্ত পিৰমােণ পািৰ
িসমান অন্তভুর্ক্ত কৰা। ৈশিক্ষক িশিবৰসমূহত অিধক উচ্চ পযর্ায়ৰ
গািণিতক যুিক্তিবদয্াৰ পাঠয্কৰ্েমা েতওঁেলােক সু্কলীয়া ছাতৰ্-ছাতৰ্ীক
আগবঢ়াইিছল।

িযেহতু এেকাটা সাধাৰণ িশক্ষা-বয্ৱস্থাত সকেলা ধৰণৰ ছাতৰ্-
ছাতৰ্ী থােক, গিতেক িবিভন্ন কাৰণত আমাৰ ইয়াত গািণিতক
যুিক্তিবদয্া সম্পকর্ীয় কথা পাঠয্কৰ্মত িকমান েবিছ সংেযাগ
কিৰব পািৰ েসয়া িচন্তনীয়। সাধাৰণেত এেকািট িশশুেৱ এজন
মানুহতৈক দুজন মানুহ েয েবিছ, বা সাতটা কলতৈক আঠটা
কল েয েবিছ, েসই কথা িনেজ িনেজও ধাৰণা কিৰব পৰা দেৰ
গিণতত ৰাপ থকা িকছু সংখয্েক দুই-এটা গািণিতক ধাৰণা
সব্য়ংিকৰ্য়ভােব আয়তব্ৈল আিন ল’ব পােৰ। িকন্তু পৰ্ায়ভােগই
েনাৱােৰ। উদাহৰণসব্ৰূেপ ধৰা হওক, a > b যিদ আৰু মাতৰ্
যিদেহ x < y। ইয়াৰ দব্াৰা এেকষােৰ পৰ্মািণত হয় েয a ≤ b

যিদ আৰু মাতৰ্ যিদেহ x ≥ y। গািণিতক যুিক্তিবদয্াৰ ৈসেত
পিৰিচত েনােহাৱা বােবই, এইেটা পৰ্মািণত হয় বুিল লেগ লেগ
ভািববৈল বা পৰ্মািণত হয় বুিল জনাৰ পাছত আয়তব্ কিৰবৈল
বহুতৰ সমসয্া হয়। গািণিতক আেবশ তত্তব্ (Mathematical
induction) পৰ্েয়াগৰ েক্ষতৰ্ত েকৱল এটা অখণ্ড চলক থকা
অিত সাধাৰণ অংকেবাৰত ইয়াক বৰ েপানপটীয়া বা সৰল েযন
লােগ। িকন্তু, দুটা অখণ্ড চলক যুক্ত ৈহ থকা কথা এেকাটা পৰ্মাণ
কিৰবৈল যাওঁেত েখিলেমিলৰ সৃিষ্ট হয়। ৈবপৰীতয্ৰ (contra-
diction) দব্াৰা পৰ্মাণৰ েক্ষতৰ্ত, পৰ্িসদ্ধ গিণতজ্ঞ েহনিৰ ক’েন
ৈকিছল েয ই নবীনসকলৰ েক্ষতৰ্ত সঁচাৈকেয় এক সমসয্া ৈহ
পেৰ; েতওঁেলােক ৈবপৰীতয্ এটাত উপনীত ৈহ পৰ্মাণেটা সমূ্পণর্
কিৰ িদেয়, িকন্তু ৈবপৰীতয্েটাত িযদেৰ উপনীত হয়ৈগ তাৰ লগত
পৰ্াৰিম্ভক ধিৰ েলাৱা উিক্তেটাৰ েকােনা সম্পকর্ নাই। এেনেবাৰ
কাৰণেত, সহজেবাধয্ িবসৃ্তত উদাহৰণ আৰু িবিবধ কািহনী
অন্তভুর্ক্ত কিৰ, বুিনয়াদী গািণিতক ধাৰণাসমূহ, গািণিতক পৰ্মাণৰ
িবিভন্ন ধৰণসমূহ আয়তব্ কিৰব পৰাৈক গািণিতক যুিক্তিবদয্া
সম্পকর্ীয় এখিন গৰ্ন্থ মাতৃভাষাত িলখােটা অিত দৰকাৰ।

— পংকজ েজয্ািত মহন্ত
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