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েযাৱা সংখয্াৰ ‘গিণত িবকাশ’ত (জানুৱাৰী – মাচর্, ২০২২) তািত্তব্ক পদাথর্িবজ্ঞানী আৰু গিণতজ্ঞ িফৰ্েমন ডাইছনৰ (১৫
িডেচমব্ৰ, ১৯২৩ – ২৮ েফবৰ্ুৱািৰ, ২০২০) ‘Birds and Frogs’ শীষর্ক পৰ্বন্ধেটাৰ (বকৃ্ততা) অনুবাদ পৰ্কাশ কৰা ৈহিছল,
আৰু ডাইছনৰ এিট চমু পিৰচয় দািঙ ধৰা ৈহিছল। েতওঁৰ কমর্ৰািজ েকইবাটাও সুকীয়া িবষয়-বস্তুৈল পৰ্সািৰত। সব্চ্ছ, জ্ঞানগভর্,
িবসৃ্তত দৃিষ্টভংগীসম্পন্ন েলখাসমূহৰ বােবও ডাইছন অিত িবখয্াত।

এই সংখয্াৰ ‘গিণত িবকাশ’ত ডাইছনৰ ‘A Walk through Johnny von Neumann’s Garden’ শীষর্ক পৰ্বন্ধেটাৰ
অনুবাদ পৰ্কাশ কৰা ৈহেছ। জন ভন নয়েমনক (২৮ িডেচমব্ৰ, ১৯০৩ – ৮ েফবৰ্ুৱািৰ, ১৯৫৭) অিন্তমজন সবর্িবদয্া িবশাৰদ
বুিলও েকাৱা হয়।

২০১০ চনত আেমিৰকাৰ বৰ্াউন িবশব্িবদয্ালয়ত অনুিষ্ঠত জন ভন নয়েমনৰ কমর্ৰািজ সম্পকর্ীয় এলািন বকৃ্ততামালাত এই
পৰ্বন্ধেটা বকৃ্ততাৰূেপ পৰ্দান কৰা ৈহিছল। ডাইছনৰ অসুস্থতাৰ বােব েসইেটা পাঠ কিৰিছল েতওঁৰ পুতৰ্ ৈবজ্ঞািনক ইিতহাসিবদ
জজর্ ডাইছেন। পাছত, িবখয্াত পিতৰ্কা ‘Notices of the American Mathematical Society’ৰ ২০১৩ চনৰ েফবৰ্ুৱািৰ
সংখয্াত পৰ্বন্ধেটা পৰ্কাশ পাইিছল (Freeman Dyson, “A Walk through Johnny von Neumann’s Garden.”
Notices Amer. Math. Soc. 60 (February 2013), 154-161. © 2013 by the American Mathematical
Society.)। ‘গিণত িবকাশ’ত পৰ্কাশৰ উেদ্দেশয্ পৰ্বন্ধেটা অসমীয়াৈল অনুবাদ কিৰবৈল অনুমিত িবচািৰ ড◦ মিঞ্জল িপ.
শইকীয়াই আেমিৰকান েমথেমিটেকল চছাইিটৰ ৈসেত েযাগােযাগ কিৰিছল। আেমিৰকান েমথেমিটেকল চছাইিটৰ কতৃর্পক্ষই
সাদেৰেৰ অনুমিত পৰ্দান কৰা বােব কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কিৰেলাঁ।

গিণতৰ আধাৰ

জিন ভন নয়েমেন আবৰ্াহাম তাউবৰ দব্াৰা সম্পািদত আৰু
সংগৃহীত েতওঁৰ ৰচনাৰািজৰ ছয়টাৈক ডাঙৰ খণ্ড এিৰ ৈথ
ৈগেছ [১]। সংগৃহীত কমর্ৰািজ েতওঁৰ বািগচা, য’ত েতওঁ েৰাৱা
ডাঙৰ ডাঙৰ আৰু ৈবিচতৰ্য্পূণর্ বস্তুৰ সংগৰ্হ আেছ। ইয়ােৰ
পৰ্িতেটা বস্তুেৱই েতওঁৰ মনৈল অহা বীজ, ধাৰণা বা সমসয্াৰ
পৰা উৎপন্ন ৈহেছ। েতওঁ ধাৰণােটাৰ িবকাশ সাধন কিৰিছল
বা সমসয্ােটা সমাধান কিৰিছল, আৰু তাৰপাছত িলিখ ৈল
তাক পৰ্কাশ কিৰিছল। েতওঁ িক্ষপৰ্তােৰ িলিখিছল আৰু পৰ্কাশ

কিৰিছল, যােত ফুলেবাৰ েতিতয়াও সেতজ ৈহ থােক। আিজ এই
পুৱা েমাৰ বকৃ্ততােটাৰ বােব মই বািগচাখনৰ মােজেৰ এবাৰ
েখাজকঢ়াৰ কথা ভািবেলাঁ, আৰু চাম েয মইেনা িক িবচািৰ
পাওঁ। েসৗভাগয্কৰ্েম মাতৰ্ দুখন গেৱষণা-পতৰ্েহ হাংেগৰীয় ভাষাত
িলিখত। িতৰ্শ বছৰ বয়সত আেমিৰকা যুক্তৰাষ্টৰ্ৈল স্থায়ীভােব
বসিতৰ বােব অহাৰ পূেবর্ েতওঁ পৰ্ধানৈক জামর্ান ভাষাত
িলিখিছল, আৰু তাৰপাছৰ পৰা ইংৰাজীত িলিখিছল।

জিনেয় দহ বছৰৰ পৰা ওঠৰ বছৰ বয়সৈল বুডােপষ্টৰ
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অনুবাদ

িবখয্াত লুেথৰাণ হাইসু্কলত িশক্ষাগৰ্হণ কিৰিছল। তাত েতওঁ
অসাধাৰণ িশক্ষক আৰু তােতাৈকও অসাধাৰণ সহপাঠী লগ
পাইিছল। েসই সহপাঠীসকলৰ মাজত এগৰাকী আিছল ইউিজন
িৱগনাৰ, িয এজন িবস্ময়কৰ পদাথর্িবজ্ঞানী আৰু েতওঁৰ ৈসেত
জীৱনেজাৰা বনু্ধতব্ গিঢ় উিঠিছল। িকন্তু জিনৰ েদউতােক বুিজ
পাইিছল েয লুেথৰাণ হাইসু্কেল জিনক েতওঁৰ পৰ্েয়াজনীয়
সকেলািখিন িদব পৰা নািছল। জিনৰ গিণতৰ পৰ্িত এেন এক
অনুৰাগ আিছল িয সু্কলখেন িশকাব পৰাতৈক বহুদূৰ আগুৱাই
ৈগিছল। েসইবােব েতওঁৰ েদউতােক বুডােপষ্ট িবশব্িবদয্ালয়ৰ
মাইেকল েফেকেট নামৰ গিণতজ্ঞ এজনক জিনৰ ৈসেত ঘৰত
পঢ়া-শুনা কিৰবৈল িনেয়াগ কিৰিছল। জিনৰ বািগচাৰ পৰ্থমেটা
ফুল ৈহেছ “On the position of zeroes of certain min-
imum polynomials”[২] শীষর্ক এখন গেৱষণা-পতৰ্, িযখন
েতওঁ ওঠৰ বছৰ বয়সত েফেকেটৰ ৈসেত যুটীয়াভােব িলখা।
পতৰ্খনৰ ৈশলী শুষ্ক আৰু েপচাদাৰী গুণসম্পন্ন। এইখন ইউিক্লেড
দুই হাজাৰ বছৰ পূেবর্ পৰ্িতষ্ঠা কিৰ েযাৱা পৰম্পৰা অনুসিৰ
িলখা। গিণতজ্ঞ িহচােপ জিনেয় িলখা পৰ্ায় সকেলািখিনেত
ইউিক্লডীয় ৈশলী বয্ৱহাৰ ৈহেছ, এটাও অনথর্ক শ বয্ৱহাৰ
নকৰাৈক এটাৰ িপছত আনেটা তত্তব্ উেল্লখ আৰু পৰ্মাণ কৰা
ৈহেছ।

যিদও েতওঁৰ পৰ্থম পতৰ্খনৰ িবষয়বস্তু সম্ভৱতঃ েফেকেটই
পৰ্স্তাৱ কিৰিছল, পতৰ্খনৰ ৈশলী ইিতমেধয্ই জিনৰ বুিল িচনাক্ত
কিৰব পািৰ। এগৰাকী গিণতজ্ঞ িহচােপ জিনৰ অিদব্তীয় পৰ্িতভা
আিছল গিণতৰ সকেলা েক্ষতৰ্ৰ সমসয্াক যুিক্তৰ সমসয্াৈল
ৰূপান্তৰ কৰা। েতওঁ সব্জ্ঞােৰ সমসয্ােবাৰৰ েযৗিক্তক সাৰমমর্
অনুধাৱন কিৰব পািৰিছল আৰু তাৰপাছত সমসয্ােবাৰ সমাধান
কিৰবৈল যুিক্তৰ সৰল িনয়ম বয্ৱহাৰ কিৰব পািৰিছল। েতওঁৰ
পৰ্থমখন পতৰ্ই েতওঁঁৰ িচন্তাৈশলীৰ উৎকৃষ্ট িনদশর্ন। জয্ািমিতৰ
অন্তগর্ত েযন লগা এটা তত্তব্ - জিটল চলকৰ েকােনা ফলনৰ মান
য’ত শূনয্, েতেন িবনু্দৰ সম্ভাবয্ স্থান সীমাবদ্ধ ৰখােটাক িবশুদ্ধ
যুিক্তৰ এটা িববৃিতৈল ৰূপান্তৰ কৰা ৈহেছ। সকেলা জয্ািমতীয়
জিটলতা দূৰ হ’ল, আৰু তত্তব্েটাৰ পৰ্মাণ চুিট আৰু সৰল
ৈহ পিৰল। েগােটই পতৰ্খনত েকােনাধৰণৰ অংক নাই, েকৱল
আক্ষিৰক সংজ্ঞা আৰু েযৗিক্তক িনগমনেহ আেছ।

বািগচাখনৰ পৰৱতর্ী ফুল ৈহেছ জিনেয় এককভােৱ িলখা
পৰ্থমখন গেৱষণা-পতৰ্, “On the introduction of trans-
finite numbers”[৩], িযখন েতওঁ ঊৈনশ বছৰ বয়সত
পৰ্কাশ কিৰিছল। পতৰ্খেন েদখুৱায় েয েতওঁৰ েকিৰয়াৰৰ
আৰম্ভিণেত েযিতয়া েতওঁ বাহ এিৰবৈল সাজু েহাৱা এটা কণমািন
চৰাই আিছল আৰু েতওঁৰ গািণিতক পািখ েমিলবৈল পৰ্স্তুত
ৈহিছল, েতিতয়া েতওঁৰ ক’ত পৰ্ৱল আগৰ্হ আিছল। েতিতয়া
আৰু পৰৱতর্ী পাঁচ বছৰ ধিৰ েতওঁৰ পৰ্ধান আগৰ্হ আিছল

গিণতৰ েযৗিক্তক আধাৰক বুিজ উঠা আৰু পুনিনর্মর্াণ কৰা।
েতওঁ েসৗভাগয্ৱান আিছল েয েতওঁ দৃশয্পটত েসই ঐিতহািসক
মুহূতর্েটাত উপিস্থত ৈহিছল েযিতয়া গিণতৰ আধাৰ সম্পেকর্
িবভৰ্ািন্ত সবােতাৈক েবিছ আিছল। ঊনিবংশ শিতকাত জজর্
েকণ্টেৰ transfinite সংখয্াৰ এক িবস্ময়কৰ তত্তব্ সৃিষ্ট কিৰ,
িবিচতৰ্ ধৰণৰ অসীমৰ িনখুঁত সংজ্ঞা আগবঢ়াই গিণতৰ বয্ািপ্তক
বহুল পিৰমােণ িবস্তাৰ কিৰিছল। তাৰপাছত কুিৰ শিতকাৰ
আৰম্ভিণেত, বাটৰ্র্াণ্ড ৰােছল আৰু আন সমােলাচেক আিৱষ্কাৰ
কিৰিছল েয েকণ্টৰৰ তত্তব্ই েযৗিক্তক িবসংগিতৰ সৃিষ্ট কেৰ।
ৰােছলৰ েপৰাডেক্স েকৱল েকণ্টেৰ সৃিষ্ট কৰা অসীমৰ নতুন
জগতখনেক নহয়, ধৰ্ুপদী গিণতৰ পৰ্িতিষ্ঠত ধাৰণােকা সেন্দহৰ
আৱতর্ৈল িনেল। জিনেয় েফেকেটৰ ৈসেত েহাৱা কথা-বতৰাৰ
পৰা আৰু গািণিতক সািহতয্ পিঢ়বৈল েলাৱাৰ লেগ লেগ
সজাগ ৈহ পিৰল েয গিণত এক িবপযর্য্য়ৰ িস্থিতত আেছ।
িযেহতু েকণ্টৰৰ গািণিতক যুিক্তেয় েযৗিক্তক অিবশব্াসেযাগয্তাৰ
সৃিষ্ট কিৰিছল, েকােনও জনা নািছল েয েকেনৈক িনভর্ৰেযাগয্
গিণত আৰু কল্পনাপৰ্সূত অবান্তৰ কথাৰ মাজৰ সীমােৰখাডাল
টািনব পািৰ। জিনেয় ঊৈনশ বছৰ বয়সেত িসদ্ধান্ত ৈলিছল েয
িবপযর্য্য়েটাৰ মীমাংসা কৰা আৰু গিণতক পুনৰ এক সবল
েযৗিক্তক আধাৰত দািঙ ধৰােটা েতওঁৰ কাম।

জিনেয় এককভােব িলখা পৰ্থমখন গেৱষণা-পতৰ্ৰ পৰ্থম
দফােটাত এটাই শাৰী আেছ, “এই কমর্িটৰ উেদ্দশয্ ৈহেছ
েকণ্টৰৰ কৰ্মসূচক সংখয্াৰ (ordinal number) ধাৰণােটাক
দব্য্থর্হীন আৰু সুস্পষ্ট কৰা।” পতৰ্খনৰ অৱিশষ্ট অংশই কৰ্মসূচক
সংখয্াৰ এক নতুন সংজ্ঞা আগবঢ়াইেছ আৰু পৰ্মাণ কিৰেছ েয
নতুন সংজ্ঞােটােৱও েকণ্টৰৰ পুৰিণ সংজ্ঞােটাৰ িনিচনা এেকই
ফলাফল িদেয়। জিনেয় দাবী কৰা নাই েয েকণ্টৰৰ তত্তব্ৰ পৰা
উদ্ভৱ েহাৱা িবপযর্য্য়েটা েতওঁ দূৰ কিৰেছ। েকণ্টৰৰ ধাৰণােটাৰ
এক তীক্ষ্ণ সংজ্ঞা আগবঢ়াই েতওঁ িবপযর্য্য়েটাক েকৱল অিধক
সূক্ষ্ম ৰূপ িদেছ। িবপযর্য্য়েটাক অিধক সূক্ষ্ম ৰূপ িদয়াৰ অথর্ ৈহেছ
ইয়াক েবিছ ভালদেৰ বুিজ উঠা, আৰু ভালদেৰ বুিজ উঠাই ৈহেছ
ইয়াৰ মীমাংসা কৰাৰ েক্ষতৰ্ত পৰ্থম পদেক্ষপ।

দুবছৰ পাছত জিনেয় এককভােব িলখা িদব্তীয়খন গেৱষণা-
পতৰ্, “An axiomatization of set theory”[৪] পৰ্কাশ
পাইিছল, েযিতয়া েতওঁ এৈকশ বছৰ বয়সীয়া আিছল আৰু বািলর্ন
িবশব্িবদয্ালয়ৰ ছাতৰ্ আিছল। সংহিত তত্তব্ই বস্তুৰ তত্তব্ আৰু বস্তুৰ
সংগৰ্হ বুজায়, আৰু এই বস্তুেবাৰৰ বয্িক্তগত গুণক অৱজ্ঞা কিৰ
েকৱল েসইেবাৰৰ মাজৰ েযৗিক্তক সম্পকর্কেহ িবেবচনা কৰা
হয়। সংহিত তত্তব্ৰ দৃিষ্টভংগীৰ পৰা, আপুিন, মই, তৰা, গৰ্হ,
শ , সংখয্া – এই েগােটইেবাৰ েকৱল মাতৰ্ বস্তু আৰু সকেলােক
এেকধৰেণই বয্ৱহাৰ কৰা হয়। ইউিক্লেড দুেহজাৰ বছৰ পূেবর্
জয্ািমিত বয্াখয্া কৰা ধৰেণেৰই সব্তঃিসদ্ধকৰেণও (axiomati-
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zation) সংহিত তত্তব্ক েকইটামান পৰ্াথিমক সব্ীকাযর্য্ৰ পৰা (যাক
েতওঁ সব্তঃিসদ্ধ বুিল ৈকিছল) েযৗিক্তক িনগমনৰ সহায়ত তত্তব্েটা
সািজ উিলয়াই বয্াখয্া কিৰব িবচােৰ। জিনেয় সংহিত তত্তব্ৰ
বােব েকইটামান নতুন সব্তঃিসদ্ধৰ সমিষ্ট িবচািৰ পাইিছল। েতওঁ
আশা কিৰিছল েয েতওঁৰ নতুন সব্তঃিসদ্ধেবােৰ েপৰাডক্সেবাৰ
এৰাই চলাৰ লগেত গিণতৰ সকেলা উপেযাগী অংশৰ বােব
এক অপিৰৱতর্নশীল েযৗিক্তক েভিট িহচােপ কাম কিৰব পােৰ।
িকন্তু েতওঁ ভালদেৰ জািনিছল েয েতওঁৰ গিণতৰ অপিৰৱতর্নশীল
েভিট েকৱল এক আশােহ আিছল, এক পৰ্মািণত বাস্তৱ নািছল।

জিনৰ সব্তঃিসদ্ধৰ উেল্লখনীয় নতুনতব্ আিছল দুটা নতুন
পৰ্জািতৰ বস্তুৰ সূচনা কৰা, যাক েতওঁ ‘এটা বস্তু’ (one-things)
আৰু ‘দুটা বস্তু’ (two-things) বুিল ৈকিছল। েবিছ পিৰিচত
শ বয্ৱহাৰ কিৰেল হ’ব পৰা সম্ভাবয্ ভুল ধাৰণাক এৰাই
চিলবৈল েতওঁ এই িবমূতর্ পিৰভাষােকইটা বয্ৱহাৰ কিৰিছল।
জিনৰ ধাৰণােবাৰ সহেজ বুিজবৈল মই এটা-বস্তুৰ বােব ‘সংহিত’
আৰু দুটা-বস্তুৰ বােব ‘েশৰ্ণী’ নামেটা বয্ৱহাৰ কিৰম। গিতেক
দুই ধৰণৰ বস্তুেৰ ৈসেত জিনৰ এক সংহিত তত্তব্ৰ সংস্কৰণ
আিছল: সংহিতেবাৰ, িযেবাৰ েকােনা েকােনা অথর্ত সাধাৰণ
িনয়মেবােৰেৰ একিতৰ্তভােব চম্ভািলব পৰাতৈক েবিছ সৰু; আৰু
েশৰ্ণীেবাৰ, িযেবাৰ েকােনা েকােনা অথর্ত একিতৰ্তভােব চম্ভািলব
পৰাতৈক েবিছ ডাঙৰ। সব্তঃিসদ্ধেবাৰ এেনভােব গঠন কৰা
ৈহেছ যােত ‘সকেলা সংহিতেবাৰৰ েশৰ্ণী’ এক সু-সংজ্ঞাৱদ্ধ
বস্তু িহচােপ থােক। ই এক েশৰ্ণী িকন্তু সংহিত নহয়। ‘সকেলা
সংহিতৰ সংহিত’ বা ‘সকেলা েশৰ্ণীৰ েশৰ্ণী’ – েকােনােটােৰই
তত্তব্েটাত অিস্ততব্ নাই। সৰু আৰু ডাঙৰ সংগৰ্হৰ বােব পৃথক
নাম আৰু িনয়ম বয্ৱহাৰ কৰা এই সৰল উপায়েটাৰ জিৰয়েত
জিনেয় েযৗিক্তক েপৰাডক্স পিৰহাৰ কিৰ চিলব পািৰিছল।
‘সকেলা সংহিতৰ সংহিত’ ধাৰণােটা বৰ মুক্তভােব বয্ৱহাৰ কৰা
বােব সংহিত তত্তব্ৰ পুৰিণ সংস্কৰণত েপৰাডক্সেবাৰৰ উৎপিত্ত
ৈহিছল। জিনৰ নতুন সংস্কৰণত এই ধাৰণােটা বাৰণ কৰা
ৈহেছ, িকন্তু ‘সকেলা সংহিতৰ েশৰ্ণী’ বয্ৱহাৰ কৰা ৈহেছ, িযেয়
গিণতৰ েযৗিক্তক গঠনৰ আিহর্ দািঙ ধিৰেছ। সকেলা সংহিতৰ
েশৰ্ণীেটােৱই গিণতৰ িবশব্বৰ্হ্মাণ্ড, িযেটা আিহর্ৰ অধীনত সকেলা
গািণিতক সংগৰ্হ সংজ্ঞাৱদ্ধ ৈহেছ।

পতৰ্খন িলখাৰ পূেবর্ জিনেয় গিটনেজনত েডিভদ িহলবাটর্ৰ
ৈসেত কথা পািতিছল। িহলবাটর্ জিনতৈক চিল্লছ বছৰ ডাঙৰ
আিছল আৰু িবশব্ৰ সবােতাৈক পৰ্খয্াত গিণতজ্ঞ আিছল। ‘িসদ্ধান্ত
সমসয্া’ (Entscheidungsproblem) সমাধান কিৰ গিণতৰ
িবপযর্য্য় দূৰীকৰণৰ কাযর্য্কৰ্ম এটা িহলবােটর্ পৰ্বল উদয্েমেৰ
পৰ্চাৰ কিৰিছল। িসদ্ধান্ত সমসয্া সমাধান কৰাৰ অথর্ আিছল
পৰ্িতেটা গািণিতক িববৃিতৰ সতয্াসতয্ িনণর্য় কৰা আনুষ্ঠািনক
পদ্ধিত এটা িবচািৰ উিলওৱা। যিদ েতওঁ িসদ্ধান্ত সমসয্ােটা

সমাধান কিৰব পােৰ, েতেন্ত এইেটা বুজা যাব েয গিণতৰ
সব্তঃিসদ্ধেবাৰ সংগিতপূণর্ আৰু দব্য্থর্হীন। সংগিতপূণর্ েহাৱাৰ
অথর্ ৈহেছ েতওঁেলােক েকিতয়াও এটা িববৃিত আৰু তাৰ নঞথর্ক
ৰূপেটা এেকলেগ পৰ্মাণ কিৰব েনাৱােৰ। দব্য্থর্হীন েহাৱাৰ অথর্
ৈহেছ পৰ্িতেটা িববৃিতৰ বােব সব্তঃিসদ্ধেবােৰ েকৱল িববৃিতেটা
বা ইয়াৰ নঞথর্ক িববৃিতেটােহ পৰ্মাণ কেৰ। গিণতজ্ঞসকলৰ
আধয্ািত্মক িপতৃ িহচােপ েতওঁৰ সমস্ত কতৃর্তব্ বয্ৱহাৰ কিৰ
িহলবােটর্ েঘাষণা কিৰিছল েয গিণতৰ িবপযর্য্য়েটা মীমাংসা
কিৰবৈল েকইটামান সব্তঃিসদ্ধ িবচািৰ উিলওৱা পৰ্েয়াজন িযেবাৰ
সংগিতপূণর্ আৰু দব্য্থর্হীন। গিণত এক সবল যুিক্তপূণর্ আধাৰত
েতিতয়ােহ অৱস্থান কিৰব যিদ পৰ্িতেটা অথর্পূণর্ গািণিতক
িববৃিতক সঁচা বা িমছা বুিল পৰ্মাণ কিৰব পৰা যায়।

সব্তঃিসদ্ধকৰণ গেৱষণা-পতৰ্খনৰ েশষত জিনেয় েতওঁৰ
দাবীৰ এক সংিক্ষপ্ত আৰু পিৰিমত সাৰাংশ আগবঢ়াইেছ। েতওঁ
গিণতৰ িবপযর্য্য় মীমাংসা কৰা বুিল দাবী কৰা নাই। েতওঁ
েকৱল সব্-িবৰুদ্ধ েনােহাৱা েকইটামান সব্তঃিসদ্ধ উিলয়াই সম্ভাবয্
মীমাংসা এটাৰ পথ মুকিল কিৰ িদয়া বুিলেহ দাবী কিৰেছ।
েতওঁ পৰ্মাণ কৰা নাই েয েতওঁৰ সব্তঃিসদ্ধেবাৰ সংগিতপূণর্,
আৰু েতওঁ পৰ্মাণ কৰা নাই েয েসইেবাৰ দব্য্থর্হীন। বৰ েবিছ
িবচক্ষণতােৰ নহ’েলও পতৰ্খনৰ েশষৰ দুটা বাকয্ত িহলবাটর্ৰ
কাযর্য্কৰ্ম সম্পেকর্ সেন্দহ বয্ক্ত কিৰ েতওঁ িলিখেছ: “আনিক
িহলবাটর্ৰ পদ্ধিতেটাও ইয়াত অসহায়। এইেক্ষতৰ্ত সমসয্ােটা
দব্য্থর্হীনতাক ৈল, সংহিত-তত্তব্ৰ সংগিতক ৈল নহয়। এিতয়া আিম
েকৱল িচিনব পােৰাঁ েয সংহিত-তত্তব্ৰ িবপেক্ষ আন এক যুিক্ত
উত্থাপন ৈহেছ, আৰু আিম আগৈল পুনবর্াসনৰ েকােনা পথ েদখা
নাই।”

িতিন বছৰ পাছত জিনেয় গিণতৰ আধাৰ সম্পেকর্ দুখন
অিত দীঘল গেৱষণা-পতৰ্ পৰ্কাশ কিৰিছল। এখন আিছল “On
Hilbert’s proof theory”[৫]। আনখন আিছল “The ax-
iomatization of set theory”[৬] িশেৰানামােৰ েতওঁৰ
িপএইছিডৰ েথিছছ, িযখন ১৯২৫ চনৰ পতৰ্খনৰ পিৰবিদ্ধর্ত
সংস্কৰণ। এই পতৰ্ দুখেন েদখুৱায় েয জিনেয় েতিতয়াও
িহলবাটর্ৰ কাযর্য্কৰ্ম অনুসিৰ গিণতক উদ্ধাৰ কিৰবৈল আপৰ্াণ
েচষ্টা চলাইিছল। েতওঁ আগবািঢ়ব পৰা নািছল। েতওঁ সৰল আৰু
ধুনীয়া নতুন সব্তঃিসদ্ধৰ সমিষ্ট েকইটামান উিলয়াইিছল। গিণতৰ
পৰ্কৃত সব্ৰূপ বুিজবৈল দৰাচলেত এইেকইটাই পৰ্েয়াজন আিছল
বুিল পাছৈল কুটর্ গেডেল েদখুৱাইিছল। িকন্তু েসইেকইটােৰ
িক কিৰব লােগ, েসইেটা েতওঁ জনা নািছল। েসইেটা সময়ত,
েতওঁ গিণতক উদ্ধাৰৰ েচষ্টা বাদ িদিছল আৰু জীৱনৰ অৱিশষ্ট
কালেছাৱা আন িবষয়ত মেনািনেৱশ কিৰিছল।

আন িতিনটা বছৰৰ পাছত, ১৯৩১ চনত, িভেয়নাৰ কুটর্
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গেডেল দুটা উপপাদয্ পৰ্মাণ কিৰিছল িযেয় িহলবাটর্ৰ কাযর্য্কৰ্ম
সমূ্পণর্ৰূেপ উৎখাত কিৰিছল। গেডেল পৰ্মাণ কিৰিছল েয
গিণতৰ েকােনা সব্তঃিসদ্ধৰ পৰ্ণালী এটা দব্য্থর্হীন হ’ব েনাৱােৰ
আৰু েকােনা সব্তঃিসদ্ধৰ পৰ্ণালী সংগিতপূণর্ হ’ব েনাৱােৰ।
গেডলৰ পাছত, গিণত েকিতয়াও ইউিক্লডৰ িদনৰ পৰা
িহলবাটর্ৈলেক গিণতজ্ঞসকেল কল্পনা কিৰ অহা পৰম সতয্ৰ
একক সংকলন ৈহ থািকব েনাৱািৰেল। গেডলৰ পাছত গিণত
মানৱ মনৰ মুক্ত সৃিষ্ট ৈহ পিৰিছল, য’ত সঁচা-িমছা মানুহৰ ইচ্ছা
আৰু পছন্দৰ ওপৰত িনভর্ৰ কেৰ। িহলবাটর্ আৰু েতওঁৰ বহু
সমসামিয়ক েলাকৰ বােব গেডলৰ সৃিষ্ট এক দুেযর্াগ আিছল।
গিণতৰ এক একক আৰু সবল আধাৰ গিঢ়বৰ বােব থকা
েতওঁেলাকৰ সেপান ভািগ গ’ল। িকন্তু জিনেয় লেগ লেগ বুিজ
পাইিছল েয গেডলৰ দব্াৰা সৃষ্ট নতুন সব্াধীনতা এটা লাভেহ,
েলাকচান নহয়। জিনেয় ৰাজহুৱা বকৃ্ততা এটাত ৈকিছল েয
এিৰষ্টটলৰ পাছত গেডেলই েশৰ্ষ্ঠতম যুিক্তিবদ। জিনেয় দুখ
পৰ্কাশ কিৰিছল েয িতিন বছৰ পূেবর্ েতওঁ িনেজই গেডলৰ
আিৱষ্কাৰেটা কিৰব েনাৱািৰেল, িকন্তু েতওঁ এই কথাত সুখী
ৈহিছল েয সংহিত আৰু েশৰ্ণীৰ বােব পৃথক নাম বয্ৱহাৰ কিৰ
১৯২৫ চনত েতওঁ উিলওৱা সব্তঃিসদ্ধ পৰ্ণালীক গেডেল বয্ৱহাৰ
কিৰিছল। নতুন গিণতৰ আধাৰৈল এক তাৎপযর্য্পূণর্ অিৰহণা
আগবঢ়াব পািৰ জিনেয় েগৗৰৱেবাধ কিৰিছল।

েখল আৰু েকাৱাণ্টা
পৰৱতর্ী ফুল “Theory of party games”[৭], বািগচাখনৰ
অনয্ এক চুকত আেছ। বািলর্ন িবশব্িবদয্ালয়ত এগৰাকী িশক্ষক
িহচােপ েচৗিবশ বছৰ বয়সেত জিন এগৰাকী েপচাদাৰী গিণতজ্ঞ
ৈহ পিৰিছল। েতওঁ বািলর্নৰ ৈনশজীৱন উপেভাগ কিৰিছল। তাচ
আৰু বাকাৰাৰ1 দেৰ েখলৰ যুিক্ত সম্পেকর্ পৰ্ৱল েকৗতুহলী
ৈহিছল, িযেবাৰ েখলত ফলাফলেটা ভাগয্ আৰু দক্ষতাৰ এক
িমশৰ্ণৰ ওপৰত িনভর্ৰ কেৰ। এেনধৰণৰ েখল িজকাৰ সবর্ািধক
সম্ভাৱনা থািকবৈল এগৰাকী েখলুৈৱৰ বােব েকােনা যুিক্তপূণর্
েকৗশল আেছেন নাই, েসই পৰ্শ্নেটা ফৰাছী গিণতজ্ঞ এিমল
বেৰেল উত্থাপন কিৰিছল। বেৰেল পৰ্শ্নেটা কিৰিছল, িকন্তু ইয়াৰ
উত্তৰ িদব পৰা নািছল। জিনেয় ইয়াৰ উত্তৰেটা িবচািৰ পাইিছল,
িযেটা এক জিটল গািণিতক উপপাদয্ আিছল। মাতৰ্ দুগৰাকী
েখলুৈৱেয় অংশ েলাৱা েখল এখনৰ বােব এেন এক একক
েকৗশল আেছ িযেয় দুেয়াগৰাকীেক গড় িহচাপত সেবর্াৎকৃষ্ট ফল
িদেয়। গণনাৰ সমসয্া এটা যুিক্তৰ সমসয্াৈল সলিন কৰা এেন
এক েকৗশলৰ েয অিস্ততব্ আেছ, তাৰ পৰ্মাণেটা জিনৰ ৈশলীৰ
আন এক উৎকৃষ্ট উদাহৰণ।

ফলপৰ্সূ পদ্ধিতৰ বােব সাধাৰণেত বৃহৎ পিৰমাণৰ
যাদৃিচ্ছকতাৰ পৰ্েয়াজন যােত েখলুৈৱ েকইজনৰ সঞ্চালন সমূ্পণর্
অননুেময় হয়। ক েখলুৈৱজেন েকেনদেৰ সঞ্চালন কিৰব েসই
িসদ্ধান্ত ল’বৈল পাশাগুিট দিলয়াব লািগব যােত ক েখলুৈৱজেন
িক কিৰব তাৰ পূবর্ানুমান কিৰ খ েখলুৈৱজেন িজিকব েনাৱােৰ।
তাচেখলত েকিতয়াবা পাশাগুিট দিলওৱাৰ সময়ত ক েখলুৈৱজেন
অনিভজ্ঞ হাতৰ ওপৰত বাজী ৰখা পৰ্েয়াজন, িযেটাক ভুৱাবািজ
(bluffing) বুিল েকাৱা হয়। যিদ ক েখলুৈৱজেন েকিতয়াও
ভুৱাবািজ নকেৰ, খ েখলুৈৱজেন ক েখলুৈৱজনৰ তাচপাতৰ
শিক্ত েবিছ শুদ্ধতােৰ অনুমান কিৰ িজিকব পােৰ। জিনেয়
পতৰ্খনৰ েশষত িলিখেছ, “সফল জুৱােখলৰ আনুমািনক িনয়মৰ
ৈসেত গািণিতক ফলাফলৰ সাদৃশয্ক, উদাহৰণসব্ৰূেপ তাচেখলত
ভুৱাবািজৰ পৰ্েয়াজনীয়তাক আমাৰ তত্তব্ৰ বয্ৱহািৰক পৰ্মাণ বুিল
গণয্ কিৰব পািৰ।”

িতিন বা তেতািধক েখলুৈৱৰ েখলৰ বােব জিনেয় সমসয্ােটাৰ
েতেন েকােনা সেন্তাষজনক সমাধান েপাৱা নািছল। িতিনজনীয়া
েখলৰ েক্ষতৰ্ত িজকাৰ সম্ভাৱনা বঢ়াবৈল ক েখলুৈৱজেন খ
েখলুৈৱজনক েভটী িদব লািগব বা গ েখলুৈৱজনৰ ৈসেত
িমতৰ্তা কৰাৰ ভাবুিক িদব লািগব। েখলুৈৱসকেল িবেজতা ক
আৰু খ ৰ ভূিমকাৰ বােব পৰ্িতদব্িন্দব্তা কিৰব লািগব, আৰু
পৰািজত েহাৱা ‘গ’ৰ ভূিমকা এৰাই চিলবৈল েচষ্টা কিৰব লািগব।
পৰ্িতেযািগতাখনৰ ফলাফল িনজসব্ ইচ্ছাশিক্ত বা েদব্ষৰ ওপৰত
িনভর্ৰ কিৰব, গিণতৰ ওপৰত নকেৰ। িতিনজনীয়া েখলখন
সম্পেকর্ চচর্াৰ েশষত জিনেয় ৈকেছ, “সুশৃংখিলত আৰু সমতাপূণর্
দুজনীয়া েখলৰ েক্ষতৰ্ত সমূ্পণর্ৰূেপ অনুপিস্থত থকা িনণর্ায়ক
কাৰকেটা ৈহেছ পৰ্িতদব্িন্দব্তা।”

বািগচাখনৰ অনয্ এক েকাণত এটা সৰু ফুল অকলশেৰ
আেছ, িযেটা ৈহেছ “The division of an interval into a
denumerable infinity of identical parts”[৮] নােমেৰ
এখন চুিট গেৱষণা-পতৰ্। পিলছ গিণতজ্ঞ িহউগ’ েষ্টইনহাউেছ
উত্থাপন কৰা সমসয্া এটা এই পতৰ্খেন সমাধান কিৰেছ। িদব্তীয়
িবশব্যুদ্ধৰ পাছত মই আেমিৰকাত েষ্টইনহাউছক লগ পাইিছেলাঁ।
যুদ্ধৰ সময়ত েপােলণ্ডৰ পৰা ওেলাৱা অসাধাৰণ গিণতজ্ঞসকলৰ
মাজৰ পৰা বািচ েযাৱা অিত কমসংখয্ক গিণতজ্ঞৰ মাজত েতেৱাঁ
এজন আিছল। ইয়ােৰ আধা সংখয্ক ইহুদী আৰু আধা অনা-
ইহুদী আিছল। দুেয়াটা েশৰ্ণীেৰই বািচ থকাৰ সম্ভাৱনা পৰ্ায় সমান
আিছল। কাৰণ েদশান্তিৰত েহাৱাসকলৰ অিধকাংশই ইহুদী
আিছল আৰু েপােলণ্ডত বািচ েযাৱা েগােটইেকইজন অনা-ইহুদী
আিছল। জিনেয় েষ্টইনহাউছৰ সমসয্ােটা িক্ষপৰ্তােৰ সমাধান
কিৰিছল আৰু পাছৈল েকিতয়াও ঘূিৰ েচাৱা নািছল। েতওঁ

1 Baccarat – এিবধ তাচৰ জুৱােখল।
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পৰ্মাণ কৰা তত্তব্েটা সব্-িবেৰাধী আিছল। এই পৰ্মাণেটা চমৎকাৰী।
তত্তব্েটা এক অন্তৰালত থকা িবনু্দেবাৰৰ সংহিত সম্পেকর্।
অন্তৰালৰ অথর্ ৈহেছ এডাল সৰলেৰখাৰ এক সীিমত অংশ।
গিণব পৰা (denumerable) অসীম বুিলেল বস্তুৰ এক সংহিত
বুজায় যাক ১, ২,৩, . . . ৰ পৰা এেকবােৰ অসীমৈলেক পূণর্
সংখয্ােবােৰেৰ বুজাব পািৰ। তত্তব্েটােৱ কয় েয S১, S২, S৩, . . .
এেনৈক িকছুমান িবনু্দৰ সংহিত আেছ; আৰু ইয়াৰ এইেকইটা
ৈবিশষ্টয্ আেছ: (১) অন্তৰালেটাত থকা পৰ্িতেটা িবনু্দ েকৱল
এটা Sj ৰ অন্তগর্ত। (২) Sj সংহিতেবাৰ স্থানৰ বািহেৰ আন
সকেলা িদশৰ পৰা অিবকল, পৰ্িতেটা Sj আন এটাৰ পৰা
সৰলেৰখাডালত িকছু দূৰ স্থানচুয্ত কিৰ আহৰণ কৰা ৈহেছ।

তত্তব্েটা সব্-িবেৰাধী িকয়েনা Sj সংহিতেবাৰ মনেত আঁিক
েলাৱােটা অসম্ভৱ। Sj সংহিতেটাৰ িবনু্দেবাৰ েশষৰফােল
েকেনদেৰ সেজাৱা ৈহেছ যিদ তুিম কল্পনা কিৰবৈল েচষ্টা
কৰা, তুিম িবফল হ’বা। তুিম কৃতকাযর্য্ হ’ব েনাৱাৰা কাৰণ
সংহিতেবাৰ অপিৰমাপনীয়। অপিৰমাপনীয় িবনু্দৰ সংহিত
আিজৈলেক েকােনও কল্পনা কিৰব পৰা নাই। অপিৰমাপনীয়
সংহিতেবাৰক জয্ািমিতৰ পিৰিচত েকােনা সঁজুিল বয্ৱহাৰ
কিৰ গঠন কিৰব েনাৱািৰ। জিনেয় কৰা উপপাদয্েটাৰ পৰ্মাণ
িবস্ময়কৰ িকয়েনা ই সমূ্পণর্ িবমূতর্। আনিক েতওঁ েকিতয়াও Sj
সংহিতেবাৰৰ জয্ািমিতৰ কথা উেল্লখ কৰা নাই। েতওঁ েসইেবাৰৰ
আকৃিত বা গঠন সম্পেকর্ েকােনা শুংসূতৰ্ িদয়া নাই। েতওঁ ইয়াক
িবশুদ্ধ যুিক্তৰ িববৃিতৈল ৰূপান্তৰ কিৰ আৰু িবশুদ্ধ যুিক্তেৰ
িববৃিতেটা পৰ্মাণ কিৰ েসইেবাৰৰ অিস্ততব্ পৰ্মাণ কিৰেছ। এই
সৰু পতৰ্খেনই জিনৰ ৈশলীৰ সবােতাৈক স্পষ্টতম পৰ্কাশ।

বািলর্নত থকা িদনেবাৰত জিনেয় সঘনাই গিটনেজনৈল
ৈগিছল য’ত হাইেজনবােগর্ েশহতীয়াৈক েকাৱাণ্টাম বলিবজ্ঞান
উদ্ভাৱন কিৰিছল। িহলবাটর্ আিছল কতৃর্তব্শীল গিণতজ্ঞ। িহলবাটর্
েকাৱাণ্টাম বলিবজ্ঞানৰ পৰ্িত অতয্ন্ত আগৰ্হী আিছল, আৰু
েতওঁ গিণতজ্ঞ আৰু পদাথর্িবজ্ঞানীসকেল সহেযািগতা কৰাত
উদগিণ েযাগাইিছল। িহলবাটর্ৰ দৃিষ্টত েকাৱাণ্টাম বলিবজ্ঞান
েবেমজািলপূণর্ আিছল। হাইেজনবাগর্ক কেঠাৰ গিণতৰ বয্ৱহাৰ
পৰ্েয়াজন েহাৱা নািছল আৰু ইয়াক িশকােৰা েকােনা ইচ্ছা
নািছল। িডৰােক েতওঁৰ িবখয্াত েডলটা-ফলন মুক্তভােব বয্ৱহাৰ
কিৰিছল, যাৰ সংজ্ঞা এক গািণিতকভােব উদ্ভট ৰূপত িদয়া
ৈহেছ: এটা একক িবনু্দত মান অসীম আৰু আন সকেলােত
শূনয্। েযিতয়া িহলবােটর্ িডৰাকক জনাইিছল েয েডলটা-ফলেন
গািণিতক সব্িবেৰািধতাৰ সৃিষ্ট কিৰব পােৰ, িডৰােক উত্তৰ িদিছল,
“মই গািণিতক সব্িবেৰািধতাৈল ৈগেছাঁ েনিক?” িডৰােক জািনিছল
েয েকাৱাণ্টাম পৰ্িকৰ্য়াসমূহৰ গণনাৰ বােব েতওঁৰ েডলটা-
ফলনেটা ভাল সঁজুিল, আৰু েতওঁক মাতৰ্ েসইেটােৱই লািগিছল।
িবছ বছৰ পাছত লেৰঞ্জ্ সব্ােজর্ েডলটা-ফলনৰ বােব এক কেঠাৰ

আধাৰ িনমর্াণ কিৰিছল আৰু পৰ্মাণ কিৰিছল েয িডৰাক শুদ্ধ
আিছল। ইয়াৰ মাজেত জিনেয় িহলবাটর্ৰ ৈসেত কাম কিৰিছল
আৰু েবেমজািলেবাৰ আঁতৰাই এেশৰ্ণী গেৱষণা-পতৰ্ িলিখিছল।
বহু বছৰ ধিৰ েকাৱাণ্টাম বলিবজ্ঞােনই জিনৰ মূল আকষর্ণ
আিছল। ১৯৩২ চনত েতওঁ ‘Mathematical Foundations
of Quantum Mechanics’[৯] নামৰ িকতাপখন পৰ্কাশ
কিৰিছল, িযেয় েতওঁৰ বািগচাখনৰ এক বুজন অংশ আগুিৰ
আেছ।

জিনৰ িকতাপখেনই েকাৱাণ্টাম বলিবজ্ঞানৰ পৰ্থম পৰ্দশর্নী
আিছল িযেয় তত্তব্েটাক গািণিতকভােব মানয্ কিৰ তুিলেল।
ধাৰণােবাৰ কেঠাৰভােব সংজ্ঞািয়ত কৰা ৈহিছল আৰু
পিৰণামেবাৰ কেঠাৰভােব িনণর্য় কৰা ৈহিছল। িকতাপখনৰ
েবিছিখিন অংশই েমৗিলক কমর্ আিছল, িবেশষৈক েকাৱাণ্টাম
পিৰসংখয্ািবজ্ঞান আৰু গণনা তত্তব্ৰ অধয্ায়েবাৰ। ১৯৪৬ চনত
েযিতয়া মই এগৰাকী িবশুদ্ধ গিণতজ্ঞ আিছেলাঁ, িকন্তু ইিতমেধয্
েমাৰ ধয্ান পদাথর্িবজ্ঞানৰ িদেশ িনয়াৰ পৰ্য়াস কিৰিছেলাঁ,
েতিতয়াই মই িকতাপখন পিঢ়িছেলাঁ। িকতাপখন েমাৰ বৰ
কামত আিহিছল। ই েমাক েমাৰ লাগিতয়ালিখিন েযাগান
ধিৰিছল, তত্তব্েটাৰ এক গািণিতকভােব িনখুঁত বণর্না িদিছল।
পদাথর্িবজ্ঞানীসকেল দািয়তব্হীনভােব উেল্লখ নকৰাৈক থকা সৰু
সৰু কথােবাৰ বয্াখয্া কিৰিছল। েকাৱাণ্টাম বলিবজ্ঞানৰ িবষেয়
মই িযমানিখিন জােনা, তাৰ অিধকাংশ মই েসই িকতাপখনৰ
পৰাই িশিকিছেলাঁ। িকন্তু তাৰপাছত, মই পদাথর্িবজ্ঞানৈল
আিহ পদাথর্িবজ্ঞানৰ সাম্পৰ্িতক জােনর্লেবাৰ পিঢ়বৈল আৰম্ভ
কৰাৰ পাছত, মই েদিখ আচিৰত ৈহিছেলাঁ েয পদাথর্িবজ্ঞানৰ
জােনর্লেবাৰত েকােনও কাহািনও জিনৰ িকতাপখন উদৃ্ধত কৰা
নাই। পদাথর্িবজ্ঞানীসকলৰ বােব জিনৰ েকােনা অিস্ততব্ নািছল।
অৱেশয্ জিনৰ কমর্ৰািজৰ পৰ্িত েতওঁেলাকৰ অৱজ্ঞা আংিশকভােব
এক ভািষক সমসয্া আিছল। এই িকতাপখন জামর্ান ভাষাত
িলখা ৈহিছল, আৰু ইয়াৰ পৰ্থম ইংৰাজী অনুবাদ ১৯৫৫ চনতেহ
পৰ্কাশ পাইিছল। িকন্তু মই ভােবা েয িকতাপখন ইংৰাজী ভাষাত
উপল থািকেলও ১৯৪০ৰ দশকৰ পদাথর্িবজ্ঞানীসকেল ইয়াত
বৰ আগৰ্হ েনেদখুৱােলেহঁেতন। েসই সময়েছাৱাত পদাথর্িবজ্ঞান
আৰু গিণতৰ জগতখন বৰ িবিচ্ছন্ন আিছল। পদাথর্িবজ্ঞানৰ
জগতখন অেপনেহইমাৰৰ দেৰ েলােক আিধপতয্ চলাইিছল
িযেয় কিব আৰু কলা ইিতহাসিবদৰ ৈসেত বনু্ধতব্ কিৰিছল
িকন্তু িবশুদ্ধ গিণতজ্ঞৰ ৈসেত কৰা নািছল। গিণতৰ জগতখনত
বহবাকী েগােট পৰ্ভাৱ িবস্তাৰ কিৰিছল, িযেয় সমূ্পণর্ িবমূতর্
েনােহাৱা সকেলা বস্তু গিণতৰ পৰা আঁতৰাই েপলাব িবচািৰিছল।
িচ িপ স্ন’েৱ দুই সংসৃ্কিত– িবজ্ঞান আৰু মানিৱকী অধয্য়নৰ
(humanities) মাজত থকা পৰ্েভদ সম্পেকর্ েতওঁৰ িবখয্াত
বকৃ্ততাত বণর্না কৰাৰ িনিচনাৈকেয় পদাথর্িবজ্ঞান আৰু গিণতৰ
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মাজেতা িসমানিখিন পৰ্েভদ আিছল। জিন েসই অিত কমসংখয্ক
েলাকৰ মাজৰ এজন আিছল িযেয় পদাথর্িবজ্ঞান আৰু গিণত,
আৰু লগেত িবজ্ঞান আৰু মানিৱকী অধয্য়ন – এই চািৰওটা
সংসৃ্কিতেত সব্চ্ছন্দয্ অনুভৱ কিৰিছল।

েকাৱাণ্টাম বলিবজ্ঞানৰ জিনৰ সংস্কৰণত েকন্দৰ্ীয় ধাৰণা
ৈহেছ িবমূতর্ িহলবাটর্ স্থান। িহলবাটর্ স্থান এক অসীম মাতৰ্াৰ
স্থান য’ত েকাৱাণ্টাম দশােবাৰ (phase) েভক্টৰ আৰু দৃশয্মান
ৰািশেবাৰ ৈৰিখক সংকাৰক। েকাৱাণ্টাম বলিবজ্ঞােন উপেযাগী
কিৰ েতালাৰ বহু পূেবর্ই িহলবােটর্ িহলবাটর্ স্থানৰ সংজ্ঞা
িদিছল আৰু অেনব্ষণ কিৰিছল। িহলবাটর্ স্থানৰ অপৰ্তয্ািশত
কাযর্য্কািৰতা এইবােবই সম্ভৱ ৈহেছ েয েকাৱাণ্টাম বলিবজ্ঞানৰ
সমীকৰণেবাৰ ইয়াত িনখুঁতভােব ৈৰিখক। সংকাৰকেবােৰ
ৈৰিখক বীজগিণত গঠন কেৰ, আৰু দশােবাৰ বীজগিণতৰ
ৈৰিখক পৰ্দশর্নৰ েগাটত (multiplet) সজাব পািৰ। জিনেয়
পদাথর্িবজ্ঞানৰ সমসয্ােবাৰ িবমূতর্ আৰু সাধাৰণ ভাষাত সূতৰ্বদ্ধ
কিৰ ভাল পাইিছল। েসইবােব েতওঁ েকাৱাণ্টাম বলিবজ্ঞানক
িহলবাটর্ স্থানত ৈৰিখক সংকাৰকৰ বলয়েবাৰৰ তত্তব্ িহচােপ
সূতৰ্বদ্ধ কিৰিছল। এটা বলয়ৰ অথর্ ৈহেছ এেশৰ্ণীৰ সংকাৰক
িযেবাৰ এেকলেগ েযাগ, িবেয়াগ বা পূৰণ কিৰব পািৰ; িকন্তু
হৰণ কিৰব েনাৱািৰ। েকাৱাণ্টাম বলিবজ্ঞানৰ নীিত মািন চলা
িযেকােনা েভৗিতক পৰ্িকৰ্য়াক সংকাৰকৰ বলয় এটােৰ বণর্না
কিৰব পািৰ। েকাৱাণ্টাম পৰ্িকৰ্য়াৰ িকমান পৰ্কাৰ থািকব পােৰ,
তাক িনণর্য় কিৰবৈল জিনেয় সংকাৰকৰ বলয় সম্পেকর্ অধয্য়ন
কিৰিছল।

জিনেয় েতওঁৰ েকাৱাণ্টাম বলিবজ্ঞানৰ িকতাপখন পৰ্কাশ
কৰাৰ পাছত সংকাৰকৰ বলয় সম্পকর্ীয় তত্তব্ িবকাশ কিৰবৈল
েকইবাবছৰ ধিৰ অধয্য়ন অবয্াহত ৰািখিছল। েতওঁৰ ৰচনা-
সমগৰ্ৰ তৃতীয় খণ্ডেটাত েকৱল সংকাৰকৰ বলয় সম্পকর্ীয়
গেৱষণা-পতৰ্ অন্তভুর্ক্ত ৈহেছ। সবর্মুঠ পাঁচ শতািধক পৃষ্ঠােৰ
ৈসেত েতওঁ সাতখন দীঘলীয়া গেৱষণা-পতৰ্ পৰ্কাশ কিৰিছল।
আিজ পুৱা মই এই দীঘলীয়া গেৱষণা-পতৰ্েবাৰৰ কথা আেলাচনা
নকেৰাঁ। ইয়াত িবশুদ্ধ গিণতজ্ঞ িহচােপ জিনৰ সবােতাৈক
গভীৰতাপূণর্ গেৱষণা-পতৰ্সমূহ সিন্নিৱষ্ট ৈহেছ। েতওঁ পৰ্মাণ
কিৰিছল েয পৰ্িতেটা সংকাৰকৰ বলয় লঘুকৰণ-অসাধয্ বলয়ৰ
পৰ্তয্ক্ষ পূৰণফল, িযেবাৰক েতওঁ উৎপাদক বুিল ৈকিছল। েতওঁ
পৰ্মাণ কিৰিছল েয পাঁচ পৰ্কাৰৰ উৎপাদক আেছ, ইয়ােৰ
েকৱল দুটা পূবর্ৰ পৰা জ্ঞাত। পৰ্িতেটা পৰ্কাৰেৰ একক আৰু
অপৰ্তয্ািশত ৈবিশষ্টয্ আেছ। সংকাৰকৰ বলয়ৰ মহাসাগৰখন
অেনব্ষণ কৰাৰ পাছত েতওঁ নতুন মহােদশ িকছুমান েদখা
পাইিছল, িযেবাৰ পুংখানুপংখভােব জৰীপ চলাবৈল েতওঁৰ সময়
নািছল। েতওঁ নতুন উৎপাদক িতিনটাৰ অধয্য়ন অসমাপ্ত ৰূপত
এিৰ ৈগিছল। েতওঁ এিদনাখন সংকাৰকৰ বলয় সম্পকর্ীয় েতওঁৰ

কমর্ৰািজৰ সবর্াত্মক ৰূপ এটা পৰ্কাশ কিৰ উিলওৱাৰ পিৰকল্পনা
কিৰিছল। িচেবিলয়াছৰ অষ্টম িচম্ফনীৰ িনিচনাৈকেয় এই সবর্াত্মক
ৰূপেটাও অিলিখত অনুপম কীিতর্ িহচােপ থািক গ’ল।

েমাৰ ফুলৰ তািলকাখনত েকাৱাণ্টাম বলিবজ্ঞানৰ
িকতাপখেনই েশষ বস্তু িযখন জিনেয় জামর্ান ভাষাত পৰ্কাশ
কিৰিছল। এইখন ১৯৩২ চনত পৰ্কাশ পাইিছল, েযিতয়া েতওঁ
বািলর্ন আৰু িপৰ্ন্সটনৰ মাজত সমােন সময় িদিছল। এেকটা
বছৰেত েতওঁ ইংৰাজী ভাষাত গেৱষণা-পতৰ্ পৰ্কাশ কিৰবৈল
ৈলিছল। ইংৰাজীত পৰ্কািশত েতওঁৰ পৰ্থম পতৰ্সমূহৰ এখন
আিছল, “Proof of the quasi-ergodic hypothesis”[১০]।
এইখন েতওঁ ’Proceedings of the National Academy
of Sciences’ত পৰ্কাশ কিৰিছল যােত েতওঁ সুিনিশ্চত হয় েয
আেমিৰকান গিণতজ্ঞসকেলও পতৰ্খন পিঢ়ব পােৰ। েকাৱাণ্টাম
বলিবজ্ঞানৰ সমসয্া সমাধান কিৰবৈল বয্ৱহাৰ কৰা িহলবাটর্
স্থানৰ এেকটা ধাৰণা বয্ৱহাৰ কিৰ েতওঁ এই পতৰ্খনত ধৰ্ুপদী
বলিবজ্ঞানৰ গুৰুতব্পূণর্ সমসয্া এটা সমাধান কিৰিছল। এটা
ধৰ্ুপদী গিতশীল পৰ্িকৰ্য়াক ‘এৰগ’িডক’ (ergodic) বুিল েকাৱা
হয় যিদ আিম ইয়াক এক পৰ্াৰিম্ভক স্থানত ৰািখ অসীম সময়ৰ
বােব অকেল এিৰ িদয়াৰ পাছত ই পৰ্াৰিম্ভক স্থানৰ ওপৰত
িনভর্ৰ নকৰা েকােনা যাদৃিচ্ছক অিন্তম স্থান এটাৈল আেহ।
জিনেয় পৰ্মাণ কিৰিছল েয িকছুমান স্পষ্টভােব িনধর্ািৰত অৱস্থাত,
পৰ্িকৰ্য়া এটা েকৱল েতিতয়ােহ এৰগ’িডক হয় েযিতয়া ‘গিতৰ
ধৰ্ুৱক’ (constant of the motion) নাথােক। ‘গিতৰ ধৰ্ুৱক’ৰ
অথর্ ৈহেছ পৰ্িকৰ্য়ােটাৰ অৱস্থাৰ ওপৰত িনভর্ৰশীল এেন এটা
ৰািশ যাৰ মান পৰ্িকৰ্য়ােটা সময়ৰ লগত আগবঢ়াৰ লেগ লেগও
সলিন নহয়। পদাথর্িবজ্ঞানীসকেল সাধাৰণেত িযেবাৰ সব্ীকাযর্য্
ধৰ্ুপদী পািৰসাংিখয্ক বলিবজ্ঞান বয্ৱহাৰ কিৰ ধিৰ লয়, জিনৰ
তত্তব্ই তাৰ বােব এক সবল গািণিতক আধাৰ আগবঢ়ায়।
পদাথর্িবজ্ঞানীসকেল বয্ৱহাৰ কৰা িশিথল অনুবাদত, এই
তত্তব্েটাৰ মেত এক দীঘলীয়া সময়ত পৰ্িকৰ্য়ােটাৰ েকােনা একক
গিতপথৰ সময়-গড়ৰ মান সকেলা গিতপথৰ পািৰসাংিখয্ক গড়ৰ
সমান। তােতাৈকেয়া িশিথল ভাষাত, পদাথর্িবজ্ঞানীসকেল কয় েয
সময়-গড়ৰ মান সমিষ্ট (ensemble) গড়ৰ সমান, আৰু আিম
‘সমিষ্ট’ (ensemble) শ েটােৰ পৰ্িকৰ্য়ােটাৰ সকেলা দশাৰ
সংহিতক বুজাওঁ।

‘Proceedings of the National Academy’ত জিনৰ
গেৱষণা-পতৰ্খন পঢ়া আেমিৰকান গিণতজ্ঞসকলৰ মাজৰ এজন
আিছল গােৰট িবৰখভ। গােৰট িবৰখভ আিছল জজর্ িবৰখভৰ
পুতৰ্। িপতৃ আৰু পুতৰ্ উভেয় িবখয্াত গিণতজ্ঞ আিছল। গােৰট
আৰু জিন ঘিনষ্ঠ বনু্ধ ৈহ পিৰিছল, আৰু গােৰেট েতওঁক
লগ কিৰবৈল সঘেন িপৰ্ন্সটনৈল আিহিছল। জিনৰ মৃতুয্ৰ
পাছত জিনেয় ১৯৩০ৰ দশকত কৰা কাম সম্পেকর্ গােৰেট
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সৃ্মিতচাৰণমূলক েলখা এটা িলিখিছল। গােৰটৰ েলখােটাৰ পৰা
ইয়াত এটা বাকয্ আগবঢ়ােলাঁ, “ভন নয়েমনৰ কু্ষৰধাৰ িচন্তাৰ
অিবস্মৰণীয় সাঁচ পাব িবচৰাসকেল েকৱল মাতৰ্ েতওঁৰ িনখুঁত
িচন্তাৰ শৃংখলেটা অনুসৰণ কৰাৰ েচষ্টা কিৰেলই হ’ল। ইয়াত
এই কথােটা িবেবচনা কিৰব লািগব েয পৰ্ায়ভাগ সময়েত
পৰ্াতঃেভাজনৰ পূেবর্ িঢলা সাজ িপিন্ধেয়ই বৰঘৰৰ পঢ়া েমজত
বিহ ইয়াৰ পাঁচটা পৃষ্ঠা িলখা ৈহিছল।”

িহলবাটর্ স্থানত সংকাৰক সম্পেকর্ জিনৰ িচন্তাধাৰাৰ সৰু
পৰ্শাখা আিছল েতওঁ উদ্ভাৱন কৰা অিবিচ্ছন্ন জয্ািমিত। এই
নতুন পৰ্কাৰৰ জয্ািমিতত উপস্থানৰ মাতৰ্া এক িনৰৱিচ্ছন্ন
চলক। েতওঁৰ বািগচাত “Continuous geometry”[১১]
আৰু “Examples of continuous geometries”[১২] আিদ
েকইখনমান সৰু গেৱষণা-পতৰ্ েপাৱা যায়। ১৯৩৬ চনত
জিনেয় িপৰ্ন্সটনত িথতািপ েলাৱাৰ পাছত এই পতৰ্েকইখন
পৰ্কাশ পাইিছল। জিনেয় আৰম্ভিণেত িলিখেছ, “আিম েকৱল
সব্তঃিসদ্ধেকইটা, তাৰ ওপৰত িকছু মন্তবয্, আৰু তাৰ িপছত
মূল সংজ্ঞা আৰু ফলাফলসমূহ আগবঢ়াম। অিত শীেঘৰ্ গািণিতক
সামিয়কী পিতৰ্কা (periodical) এখনত এই সম্পেকর্ সিবস্তােৰ
পৰ্কাশ পাব।” এই পৰ্িতশৰ্ুিতেটা কাহািনও পূৰণ নহ’ল। জীৱনৰ
এই সময়েছাৱাৰ পৰা েতওঁ এেন বহু ভগ্ন পৰ্িতশৰ্ুিত িদিছল।
সমসয্া এটাৰ সম্পকর্ত কাম কৰা, িনজৰ সন্তুিষ্টৰ বােবই
সমসয্ােটা সমাধা কৰা, আৰু পাছত ফলাফলেটা িবস্তািৰতভােব
পৰ্কাশ কৰাত সময় িনিদয়ােটা েতওঁৰ অভয্াস ৈহ ৈগিছল।
িপৰ্ন্সটনত েতওঁ অিবিচ্ছন্ন জয্ািমিতৰ সম্পকর্ত বকৃ্ততা িদিছল।
েতওঁৰ বকৃ্ততাৰ েটাকাসমূহ ‘Continuous Geometry’ নামৰ
িকতাপ এখনত পৰ্কাশ পাইিছল। ১৯৬০ চনত েতওঁৰ মৃতুয্ৰ
পাছত িকতাপখন পৰ্কাশ পাইিছল। িকতাপখন িবৰিক্তকৰ।
জিনৰ নামত পৰ্কািশত বস্তুৰ িভতৰত এইখেনই সম্ভৱতঃ
আটাইতৈক িবৰিক্তদায়ক। িকতাপখনৰ পৰা আপুিন ক’ব পািৰব
েয জিনেয় বকৃ্ততা িদ থােকােত ‘অিবিচ্ছন্ন জয্ািমিত’ সম্পেকর্
েতওঁ ইিতমেধয্ িনেজই িবৰক্ত ৈহিছল। েতওঁ জীিৱত থােকােত
েটাকাসমূহ পৰ্কাশ নকৰাৰ সপেক্ষ যুিক্ত আেছ। েতওঁ পৰ্কাশ
নকিৰেলও ক্ষিত হ’বলগীয়া এেকা নািছল। েতওঁ ইিতমেধয্
ইনিষ্টিটউট ফৰ এডভাঞ্চড্ ষ্টাডীত অধয্াপকৰ পদত আিছল।
১৯৩৬ চনৰ পাছত েতওঁ েকৱল েসইেবাৰেহ পৰ্কাশ কিৰিছল
িযেবাৰ েতওঁ গুৰুতব্পূণর্ আৰু িবৰিক্তদায়ক নহয় বুিল িবেবচনা
কিৰিছল। িবশুদ্ধ গিণতৰ বািহৰৰ িবসৃ্তত পিৰসৰৰ িবষয়ৰ
পৰ্িত েতওঁৰ আগৰ্হ কৰ্মাগতভােব বািঢ় ৈগিছল। সেবর্াপিৰ েতওঁ
বুডােপষ্টত গিণত পিঢ় থকা সময়েত জুিৰখৰ ই িট এইচৰ (ETH)
পৰা ৰাসায়িনক অিভযািন্তৰ্কীেতা এটা িডগৰ্ী অজর্ন কিৰিছল।

েবামা আৰু কিম্পউটাৰ
পৰৱতর্ী ফুলেটা ৈহেছ ১৯৪২ চনত িলিখত ‘Theory of
Detonation Waves’[১৩], নামৰ এখন পৰ্িতেবদন। উচ্চ
ৰাসায়িনক েবামা িবেস্ফাৰণ হ’েল িক হ’ব পােৰ, তাৰ
পািণ্ডতয্পূণর্ আৰু পূণর্াংগ িবেশ্লষণ ইয়াত আগবেঢ়াৱা ৈহেছ।
জিনেয় েতওঁৰ গৃহভূিম হাংেগৰীক ১৯১৮ চনত সামিৰক
পৰাজয়ৰ বােব িবভাজন েহাৱা েদিখিছল। আন ইউেৰাপীয়
ইহুদী সকেলাতৈকও েতওঁ িহটলাৰৰ িবপেক্ষ যুঁিজবৈল েবিছ
আগৰ্হী আিছল। েতওঁ েতওঁৰ গািণিতক দক্ষতা আৰু আিভযািন্তৰ্ক
জ্ঞান সামিৰক েক্ষতৰ্ত পৰ্েয়াগ কিৰবৈল ভাল পাইিছল, আৰু
১৯৪১ চনত আেমিৰকা যুক্তৰাষ্টৰ্ই যুদ্ধত অংশ েলাৱাৰ পূেবর্
েতওঁ আেমিৰকা যুক্তৰাষ্টৰ্ৰ েসনাবািহনীৰ পৰামশর্দাতা ৈহিছল।
েতওঁৰ ১৯৪২ চনৰ পৰ্িতেবদনেটা সামিৰক িবেস্ফাৰক উন্নয়নৰ
বােব তািত্তব্ক েভিট েযাগান ধৰা েশৰ্ণীেবাৰৰ মাজৰ অনয্তম
আিছল। সামিৰক িবেস্ফাৰক পদাথর্েবাৰ দুই পৰস্পৰ িবেৰাধী
পৰ্েয়াজনীয়তাৰ মাজৰ দুবর্ল িনষ্পিত্ত: েকৰ্াধািনব্ত ৈহ িনেক্ষপ
কিৰেল েসইেবােৰ সেবর্াচ্চ িনপুণতােৰ িবেস্ফাৰণ েহাৱা উিচত,
আৰু যিদ েগালাবষর্ণৰ সনু্মখীন হয় বা দুঘর্টনাকৰ্েম ওচৰত
েহাৱা িবেস্ফাৰণৰ কবলত পেৰ, েসইেবােৰ অিত িনৰাপদভােব
িবেস্ফাৰণক পৰ্িতহত কৰা উিচত। েযিতয়া আপুিন ইয়াৰ সেবর্াত্তম
িনষ্পিত্তেটা উিলয়াব িবচােৰ, ৰসায়ন িবজ্ঞান আৰু গিণত –
দুেয়াটাই বুজা পৰামশর্দাতা এজন থকােটা ভাল।

জিনৰ পৰ্িতেবদেন িবেশষ েকােনা অস্তৰ্ৰ কথা আেলাচনা
কৰা নাই, িকন্তু অস্তৰ্ িনমর্াতাসকেল অিধক ফলপৰ্সূ আিহর্
সািজবৈল বয্ৱহাৰ কিৰব পৰা গািণিতক তত্তব্ এটা িদেছ।
েযিতয়া েতওঁ সামিৰক বািহনীৰ বােব কাম কিৰবৈল ৈলিছল,
অস্তৰ্ৰ পৰ্েয়াগ বৰেতাপ আৰু চাবেমিৰনৰ দব্াৰা েগালাবষর্ণৰ
েক্ষতৰ্তেহ ৈহিছল। ১৯৪৩ চনত বনু্ধ ৰবাটর্ অেপনেহইমােৰ
েতওঁক লছ আলামছ পিৰদশর্নৰ বােব আৰু িনউক্লীয় অস্তৰ্ৰ
আিহর্ত েতওঁৰ ধাৰণা পৰ্েয়াগৰ বােব আমন্তৰ্ণ জনাইিছল। ‘পৰ্ঘাতী
তৰংগ’ (shock wave) সম্পেকর্ থকা েতওঁৰ জ্ঞােন লছ
আলামছ পৰ্কল্পেটাৰ সফলতাত ডাঙৰ অিৰহণা েযাগাইিছল।
লছ আলামছত েতওঁ ডাঙৰ ডাঙৰ সাংিখয্ক গণনােবাৰ মানৱ
কিম্পউটাৰৰ েগাটৰ দব্াৰা বৰ কষ্ট সহকােৰ কিৰ থকা েদিখবৈল
পাইিছল। ইেলকটৰ্িনক কিম্পউটাৰৰ জিৰয়েত এেনধৰণৰ গণনা
েবিছ ভালদেৰ আৰু মানুহতৈক েবিছ েবেগেৰ কিৰব পৰাৰ
সম্ভাৱনীয়তা সম্পেকর্ েতওঁ গুৰুতব্ সহকােৰ ভািববৈল আৰম্ভ
কিৰিছল। ১৯৪৪ চনত েতওঁ হাৰমান গ’ল্ডষ্টাইনক লগ পাইিছল।
েতওঁ েতিতয়া েপনিছলেভিনয়া িবশব্িবদয্ালয়ত ‘এিনয়াক’ নামৰ
পৰ্কৃত ইেলকটৰ্িনক কিম্পউটাৰ িনমর্াণৰ পৰ্কল্প এটাত জিড়ত
যুৱ সামিৰক িবষয়া আিছল। জিন আৰু হাৰমান ঘিনষ্ঠ বনু্ধ
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ৈহ পিৰিছল। হাৰমােন পাছৈল জিন সম্পেকর্ ৈকিছল, “যিদও
েতওঁ পৰ্কৃতাথর্েতই এগৰাকী েদৱতুলয্ বয্িক্ত আিছল, েতওঁ
মানুহৰ িবষেয় িবতং অধয্য়ন কিৰিছল আৰু মানুহক িনখুঁতভােব
অনুকৰণ কিৰব পািৰিছল। দৰাচলেত েতওঁৰ এক ডাঙৰ
সামািজক উপিস্থিত আিছল; এগৰাকী অিত উষ্ম, মানৱীয়
বয্িক্ততব্সম্পন্ন, আৰু েতওঁৰ বৰ আকষর্ণীয় ৰসেবাধ আিছল।”
যুদ্ধ েশষ েহাৱাৰ পাছেত েতওঁেলােক কিম্পউটাৰৰ দব্াৰা
িকবা এক চমৎকাৰী কাম কৰাৰ পিৰকল্পনা কিৰিছল। জিনৰ
বািগচাত েতওঁেলাকৰ পিৰকল্পনা বণর্না কৰা এখন গেৱষণা-পতৰ্
আেছ, “On the principles of large scale computing
machines”[১৪]। মই এই সম্পেকর্ অিধক নকওঁ, কিম্পউটাৰৰ
পৰ্সংগত জিনৰ কমর্ৰািজ সম্পেকর্ আন বক্তাই সামিৰ ৈলেছ।

১৯৪৮ চনত মই ইনিষ্টিটউট ফৰ এডভাঞ্চড্ ষ্টাডীৈল অহাৰ
পাছত জিনক বয্িক্তগতভােব জনাৰ সুেযাগ পাইিছেলাঁ। েতওঁ
েতিতয়া পৰ্িতষ্ঠানখনৰ কিম্পউটাৰ িনমর্াণ কৰাত আৰু তাৰ
বয্ৱহাৰ িশকাত সিকৰ্য়ভােব জিড়ত ৈহ আিছল। আৰম্ভিণেৰ পৰা
েতওঁ বুিজিছল েয যন্তৰ্েটাৰ সবােতাৈক গুৰুতব্পূণর্ দুটা বয্ৱহাৰ
হ’ব বতৰৰ আগিল বতৰা িদয়া আৰু জলবায়ুৰ আিহর্ িনমর্াণ
কৰা। েতওঁ যন্তৰ্েটা সািজবৈল অিভযন্তা আৰু ইয়াক বয্ৱহাৰ
কিৰবৈল বতৰিবজ্ঞানী িনেয়াগ কিৰিছল। মুখয্ অিভযন্তা আিছল
জুিলয়ান িবগল’ আৰু মুখয্ বতৰিবজ্ঞানী আিছল জুলছ্ চািণর্।
গধুৰ কামেবাৰ কিৰবৈল দুেয়ােৰ অধীনত যুৱকৰ দল এটা
আিছল, েতওঁেলােক এটা সমূ্পণর্ নতুন ধৰণৰ যন্তৰ্ক িকছু পৰ্কৃত
িবজ্ঞানৰ কাম কিৰবৈল ৈসমান কৰাইিছল। হুলসু্থলীয়া কথা-বাতর্া
আৰু বীতশৰ্দ্ধ বয্ৱহাৰৰ যুৱ েগাটেটাক মই বৰ ভাল পাইিছেলাঁ।
পৰ্িতষ্ঠানখনৰ এই েডকা উদণ্ডচাম আৰু পুৰিণ সদসয্সকলৰ
মাজত এক আেমাদজনক সাংসৃ্কিতক সংঘাত েদখা ৈগিছল।
১৯৩৩ চনত আইনষ্টাইেন পৰ্িতষ্ঠানখনত উপিস্থত হ’বৰ সময়ত
েতওঁৰ বনু্ধ েবলিজয়ামৰ ৰাণীৈল িলখাৰ িনিচনাৈকেয় িপৰ্ন্সটনখন
েপং েলাৱা ৈদৱপুৰুেষেৰ ভিৰ থকা িবিচতৰ্ আৰু আড়মব্ৰপূণর্ গাঁও
আিছল। পুৰিণ সদসয্সকলৰ সংসৃ্কিতৰ আধাৰ আিছল িবনমৰ্তা
আৰু অনুষ্ঠানগত পদানুকৰ্মৰ পৰ্িত থকা শৰ্দ্ধা। জিন আৰু মই
উদণ্ডৰ চামেটাত পিৰিছেলাঁ।

জিনৰ মৃতুয্ৰ পাছত পৰ্িতষ্ঠানখেন তাৎক্ষিণকভােব
কিম্পউটাৰ পৰ্কল্পেটাৰ পৰা অবয্াহিত পােল, আৰু পুৰিণ
সংসৃ্কিত পুনৰািৱভর্াৱ হ’ল। নতুনৈক উদণ্ডচামৰ েকােনা এজনক
িনেয়াগ কৰা নহ’ল, আৰু েতওঁেলােক পৰ্িতষ্ঠানখনৈল কিঢ়য়াই
অনা সেতজ বতাহজাক েতওঁেলাকৰ লগত ইউ িচ এল এ
(UCLA) আৰু এম আই িটৈল (MIT) গুিছ গ’ল। ১৯৮০ চনত
“A Community of Scholars, 1930–1980” নামৰ খণ্ড
এটা পৰ্কােশেৰ পৰ্িতষ্ঠানখেন ইয়াৰ অধর্শতবািষর্কী উদযাপন
কিৰেল। খণ্ডেটােৱ সদসয্সকলৰ জীৱনী আৰু গৰ্ন্থপঞ্জী সামিৰ

ৈলেছ। যন্তৰ্েটা সজা আৰু বতৰৰ আগিল বতৰা িদয়া যুৱ
উদণ্ড েলাকেকইজনৰ এজনৰ নােমা িকতাপখনত উেল্লখ
নাই। পৰ্িতষ্ঠানখনৰ সদসয্ বুিল আনুষ্ঠািনকভােব সব্ীকৃিত পাবৰ
েজাখােৰ েতওঁেলাকক িবদব্ান েযন লগা নািছল। িকন্তু জিনৰ
বািগচাত চািণর্, জৰটফ্ট আৰু ভন নয়েমনৰ দব্াৰা িলিখত
“Numerical integration of the barotropic vor-
ticity equation”[১৫] নামৰ এটা ফুল, এখন গেৱষণা-
পতৰ্ আেছ; য’ত েতওঁেলােক বতৰৰ আগিল বতৰা িদবৈল
কৰা পৰ্থম পৰ্েচষ্টা সম্পেকর্ বয্াখয্া কিৰেছ। িযেহতু পৰ্িতষ্ঠানৰ
কিম্পউটাৰেটা েতিতয়াও চিলত অৱস্থাত নািছল, েতওঁেলােক
এিনয়াকৰ জিৰয়েত গণনােবাৰ কিৰিছল। এিনয়াক বয্ৱহাৰ
কিৰেল অনুৰূপ আিহর্ পৰ্স্তুত কিৰব িবচৰা বতৰতৈক সাংিখয্ক
অনুৰূপ আিহর্ (numerical simulation) েবিছ ধীৰ গিতেৰ
চিলিছল। গিতেক পৰ্কৃত আগিল বতৰা িদব পৰােটা সম্ভৱপৰ
েহাৱা নািছল। অৱেশষত েতওঁেলােক আশা পৰ্কাশ কিৰিছল
েয পৰ্িতষ্ঠানৰ কিম্পউটাৰেটা বাস্তৱ সময়ৰ লগত তাল িমলাব
পৰাৈক দৰ্ুতেবগী হ’ব। চািৰ বছৰ পাছত েযিতয়া জিনৰ যন্তৰ্েটা
আৰু েতেনকুৱা আন যন্তৰ্ চিলবৈল ৈলিছল, েতওঁেলাকৰ আশা
পূৰণ ৈহিছল। জিনেয় েতিতয়া েঘাষণা কিৰিছল েয এঘণ্টাতৈকও
কম সময়েত ২৪ ঘণ্টা িপছৰ বতৰৰ বতৰা িদব পৰা যাব।
জলবায়ুক বুজাৰ সব্প্নেটাৰ িপেন েতওঁ িসমানিখিনেয়ই যাব
পািৰিছল। এবছৰ পাছত েতওঁ দুৰােৰাগয্ ককর্টেৰাগত আকৰ্ান্ত
ৈহিছল, আৰু িতিন বছৰ পাছত েতওঁৰ মৃতুয্ ৈহিছল।

সাৰাংশ
জীৱনৰ অিন্তম দশকেটাত জিনেয় আনুষ্ঠািনক গািণিতক
গেৱষণা-পতৰ্ িলিখবৈল সময় েপাৱা নািছল। তাৰ পিৰৱেতর্
েতওঁ অনানুষ্ঠািনক ৰচনা িলিখিছল, েকিতয়াবা েতওঁৰ কাম
সমথর্ন কৰা চৰকাৰী সন্থাৰ েতওঁৰ সহকমর্ীৈল, আৰু েকিতয়াবা
সবর্সাধাৰণ ৰাইজক উেদ্দিশয্ িলিখিছল। েতওঁৰ এই বািগচা
ভৰ্মণত মই েদখা েশষৰ দুটা ফুল জনসাধাৰণৰ বােব
উৎসিগর্ত। েসইেকইটা মননশীল আৰু সুিলিখত। স্পষ্টভােব
িচন্তা কিৰবৈল আৰু সৰলভােব িলিখবৈল েতওঁ যেথষ্ট কষ্ট
সব্ীকাৰ কিৰিছল। এই দুটাৰ পৰ্থমেটাৰ িশেৰানাম আিছল ‘The
mathematician’[১৬]। ১৯৪৭ চনত পৰ্কািশত ‘The Works
of the Mind’ নামৰ েকইবাগৰাকী েলখকৰ িনবন্ধ সংকলন
এখনত এটা অধয্ায় িহচােপ এই েলখােটা পৰ্কাশ পাইিছল।
ই েতওঁৰ অিন্তম কমর্ আিছল, য’ত েতওঁ এগৰাকী িবশুদ্ধ
গিণতজ্ঞ িহচােপ জীৱনৰ েশষত উপনীত েহাৱা িসদ্ধান্তসমূহ
সৰল ভাষাত সাৰাংশ িহচােপ পৰ্কাশ কিৰিছল। িনউটেন েতওঁৰ
পৰ্াৰিম্ভক বছৰেকইটাৰ িবষেয় িযদেৰ ৈকিছল, “উদ্ভাৱনৰ বােব
েমাৰ জীৱনৰ েশৰ্ষ্ঠ সময়”, েতেৱাঁ জীৱনৰ েশৰ্ষ্ঠ বছৰেকইটা
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িবশুদ্ধ গিণতৰ নামত উৎসগর্া কিৰিছল। ঊৈনশ বছৰৰ পৰা
সাতাইশ বছৰ বয়সৈল েতওঁ িবশুদ্ধ গিণতৰ এক সবল েযৗিক্তক
আধাৰ িনমর্াণ কিৰবৈল সংগৰ্াম কিৰিছল, যাৰ দব্াৰা েকােনা
আধােৰই সমূ্পণর্ নহয় বুিল গেডেল কৰা আিৱষ্কাৰেটাৰ িভিত্ত
িনমর্াণ ৈহিছল। গেডলৰ িবপ্লৱৰ পাছত েতওঁ নতুন সব্াধীনতাৰ
সুেযাগ ৈল েকাৱাণ্টাম বলিবজ্ঞানৰ েযৗিক্তক েভিট আৰু পাছৈল
কিম্পউটাৰ িবজ্ঞান নাম েপাৱা েক্ষতৰ্খনৰ ৈসেত পৰীক্ষা-িনৰীক্ষা
কিৰিছল। েতওঁৰ ‘The mathematician’ িনবন্ধেটােৱ গিণতৰ
িবকাশক মানৱ মনৰ এক মুক্ত সৃিষ্ট বুিল বয্াখয্া কিৰেছ। ইয়াৰ
েভিট বয্ৱহািৰক িবজ্ঞানৰ পৰা ধাৰ কৰা ৈহেছ অথবা মুক্তভােব
উদ্ভাৱন কৰা ৈহেছ।

জিনৰ িনবন্ধেটাৰ মূল বাতর্ােটা এেকবােৰ েশষত পৰ্কাশ কৰা
ৈহেছ, িযেটা এিতয়াৰ গিণতজ্ঞসকলৰ মাজত বৰৈক পৰ্খয্াত,
“গািণিতক েক্ষতৰ্ এখন েযিতয়া বয্ৱহািৰক উৎসেটাৰ পৰা বহুদূৰ
আঁতিৰ আেহ, যিদ েক্ষতৰ্খন বাস্তৱ জগতৰ ধাৰণাৰ দব্াৰা েকৱল
পেৰাক্ষভােব অনুপৰ্ািণত িদব্তীয় বা তৃতীয় পৰ্জন্মৰ েক্ষতৰ্ হয়;
ইয়াক েচৗিদশৰ পৰা ডাঙৰ সংকেট আগুিৰ ধেৰ . . .। বয্ৱহািৰক
উৎসৰ পৰা বহু দূৰত বা িবমূতর্ ৰূপৰ বহুবাৰ অন্তঃপৰ্জনন
েহাৱাৰ পাছত গািণিতক িবষয় এটাই ইয়াৰ গুণাগুণ েহৰুৱাই
েপেলাৱাৰ আশংকা থােক। সাধাৰণেত আৰম্ভিণৰ ৈশলীেটা
ধৰ্ুপদী হয়। িকন্তু েযিতয়াই ই অলংকাৰ-বহুল হ’বৈল ধৰাৰ
ইংিগত িদেয়, িবপদৰ আশংকা ঘনীভূত হয়। অলংকাৰ-বহুল
ৈশলীৰ পৰা অিত অলংকাৰ-বহুল ৈশলীৈল েহাৱা িবৱতর্নৰ
পথেছাৱা িবচািৰ উিলয়াবৈল উদাহৰণ িদয়ােটা সহজ, িকন্তু
েসইেটা কিৰব গ’েলও বহু েবিছ কািৰকৰী কথা েসামাই পিৰব।
িযেকােনা পিৰিস্থিতেত এই পযর্য্ায় এটাত উপনীত েহাৱাৰ পাছত,
েমাৰ দৃিষ্টত তাৰ একমাতৰ্ পৰ্িতকাৰ ৈহেছ মূল উৎসৈল ঘূিৰ ৈগ
পুনৰুজ্জীিৱত কৰা; অথর্াৎ িচধাই বয্ৱহািৰক ধাৰণাৰ পুনৰবাৰ
পৰ্েৱশ ঘেটাৱা। মই পিতয়ন ৈগেছাঁ েয িবষয়েটাৰ সজীৱতা
আৰু পৰ্াণশিক্ত বতর্াই ৰািখবৈল এেন কৰােতা পৰ্েয়াজনীয়, আৰু
ভিৱষয্েতও সমােনই পৰ্েয়াজনীয় ৈহ থািকব।” হয়েতা অিত
অলংকাৰ-বহুলতাৰ উদাহৰণ িদওঁেত েতওঁ অিবিচ্ছন্ন জয্ািমিতৰ
সম্পকর্ত কৰা িবস্তৰ কামৰ কথা মনৈল আিহিছল, আৰু েতওঁ
কিম্পউটাৰ িবজ্ঞানৰ বয্ৱহািৰক জগতত েসামাই পৰােটাক
হয়েতা মূল উৎসৈল ৈগ পুনৰুজ্জীিৱত েহাৱা বুিল ৈকেছ।

িবশুদ্ধ গিণতক িবদায় িদয়াৰ পাছত জিনৰ জীৱনৰ অিন্তম
সাতটা বছৰ িপৰ্ন্সটনত কিম্পউটাৰৰ পৰ্কল্প চেলাৱা আৰু
ৱািশব্ংটনত চৰকাৰক পৰামশর্ িদয়াৰ মাজত িবভক্ত ৈহিছল।
এই সময়েছাৱাত েতওঁ জনসাধাৰণৰ মাজত সামিৰক কট্টৰপন্থী
িহচােপ জনাজাত ৈহিছল। েকইবছৰমান ধিৰ েতওঁ ৰাজহুৱাৈক
েচািভেয়ট সংঘৰ িবপেক্ষ এখন পৰ্িতেৰাধমূলক যুদ্ধৰ হেক
মাত মািতিছল। সামিৰক ৰণেকৗশলৰ লগত জিড়ত উচ্চ-

স্তৰীয় সিমিতৰ ৈসেত েতওঁ গভীৰভােব জিড়ত ৈহ পিৰিছল।
েসই সিমিতেবাৰৰ মাজেৰ এিতয়া ইিতহাসিবদসকলৰ মাজত
‘ভন নয়েমন সিমিত’ িহচােপ পিৰিচত সিমিতখেন আেমিৰকা
যুক্তৰাষ্টৰ্ৰ ৰণনীিতক বহুস্তৰীয় ৰেকট আৰু হাইডৰ্’েজন েবামাৰ
পৰ্যুিক্ত বয্ৱহৃত এক আন্তঃমহােদশীয় েবিলিষ্টক িমছাইলৰ
আধাৰত পৰ্িতিষ্ঠত কিৰব িবচৰা মাৰাত্মক িসদ্ধান্তেটাৰ হেক
মাত মািতিছল। এই িসদ্ধান্তেটাৰ ফলত আেমিৰকা যুক্তৰাষ্টৰ্ই
েচািভেয়ট সংঘক চিল্লশ িমিনটৰ িভতৰেত ধব্ংস কিৰব পৰােটা
কািৰকৰীভােব সম্ভৱ ৈহ পিৰব, যাৰ অিনবাযর্য্ পিৰণিত িহচােপ
েকইবছৰমান পাছত েচািভেয়ট সংঘেয়া এেকধৰণৰ িমছাইল
শিক্ত বয্ৱহাৰ কিৰ আেমিৰকা যুক্তৰাষ্টৰ্ক ধব্ংস কিৰব।

পৰ্িতেৰাধমূলক িনউক্লীয় যুদ্ধৰ ধাৰণােটােৱ আিজকািল এেন
এক ধাৰণা িদেয় েয যুদ্ধবােদ সীমা েচৰাই ৈগেছ। িকন্তু ১৯৩০
ৰ দশকত জীৱন কেটাৱা আৰু যাতনা েভাগা পৰ্জন্মেটাৰ
বােব ইয়াৰ আন এক অথর্ আিছল। িবেশষৈক উদাৰপন্থী
বুিদ্ধজীৱীসকলৰ মাজত বয্াপক স্তৰত গৃহীত আিছল েয ফৰাছী
আৰু ইংৰাজ চৰকােৰ কাপুুৰুষািল আৰু অৈনিতক বয্ৱহাৰ
কিৰিছল, েযিতয়া েতওঁেলােক ১৯৩৬ চনত জামর্ানীৈল আগবািঢ়
ৈগ িহটলাৰক ৰাইনেলণ্ডৰ সশস্তৰ্কৰণ কৰাত বাধা িদবৈল
বয্থর্ ৈহিছল। ১৯৩৬ চনত েযিতয়া জামর্ানী কাযর্য্তঃ িনৰস্তৰ্
আিছল আৰু আগৰ্াসী বািহনীক সবলভােব বাধা িদয়াত অসমথর্
আিছল, েতিতয়া এখন পৰ্িতেৰাধমূলক যুদ্ধই হয়েতা িহটলাৰক
েকইিদনমানৰ িভতৰেত গাদীচুয্ত কিৰেলেহঁেতন আৰু িদব্তীয়
িবশব্যুদ্ধত মিৰবলগীয়া পঞ্চাশ িনযুত েলাকক ৰক্ষা কিৰব
পািৰেলেহঁেতন। ১৯৩৬ চনত এখন পৰ্িতেৰাধমূলক যুদ্ধ সম্ভৱপৰ
হ’লেহঁেতন েন নাই বা ফলপৰ্সূ হ’লেহঁেতন েন নাই, আিম ক’ব
েনাৱােৰাঁ। আিম েকৱল জােনা েয পৰ্িতেৰাধমূলক যুদ্ধৰ ধাৰণােটা
এক ৈনিতকভােব গৰ্হণীয় উপায় িহচােপ জিনৰ পৰ্জন্মেটাৰ
মাজত বয্াপকভােব গৃহীত আিছল। েতওঁেলােক ১৯৩৬ চনক
এক কৰুণভােব েহেৰাৱা সুেযাগ িহচােপ চাইিছল। েতওঁেলাকৰ
মেত এক িনভর্ীক পৰ্িতেৰাধমূলক বয্ৱস্থাৰ জিৰয়েত ভয়াৱহ
িবপযর্য্য় এটা আগতীয়াৈক বন্ধ কৰাৰ ধাৰণােটা বিলয়ািল বা
অপৰাধ নহয়।

জিনেয় যুিক্ত দশর্াইিছল েয ১৯৩৬ চনত ফৰ্ান্স আৰু িবৰ্েটইেন
িযেটা বাছিনৰ সনু্মখীন ৈহিছল, আেমিৰকােয়া ১৯৪০ৰ দশকত
এেকটা বাছিনৰ সনু্মখীন ৈহিছল। েচািভেয়ট সংঘই েসইসময়ত
িনউক্লীয় অস্তৰ্ৰ সামুদািয়ক উৎপাদনৰ বােব ঔেদয্ািগক পাম
আৰম্ভ কিৰিছলেহ মাতৰ্। সমূ্পণর্ ধব্ংস নকৰাৈক ১৯৩৬
চনেটা িহটলাৰক আঁতেৰাৱাৰ েশষ বছৰ েহাৱাৰ িনিচনাৈকেয়
জিনেয় ১৯৪০ৰ দশকেটাক আেমিৰকাৰ বােব েষ্টিলনৰ ৰাজতব্
আঁতেৰাৱাৰ েশষ সুেযাগ িহচােপ ৈলিছল। েতওঁৰ মেত
পাছৈল এখন িবধব্ংসী যুদ্ধ েহাৱাতৈক ১৯৪০ৰ দশকত এখন
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অনুবাদ

পৰ্িতেৰাধমূলক যুদ্ধ েহাৱােটা েকৱল আেমিৰকাৰ বােব নহয়,
সমগৰ্ মানৱ জািতৰ বােবই িহতকৰ। মই েকাৱা নাই েয
েতওঁ শুদ্ধ আিছল। এখন পৰ্িতেৰাধমূলক যুদ্ধই ১৯৩৬ চনত
বা ১৯৪০ৰ দশকেতা ইয়াৰ লক্ষয্ত উপনীত েহাৱাৰ সম্ভাৱনা
কম আিছল বুিল মই ভােবাঁ। মই েকৱল ক’ব িবচািৰেছাঁ েয
ৈনিতক পৰ্সংগেটা সম্পকর্ীয় েতওঁৰ িচন্তা-ধাৰাত পৰ্ভাৱ িবস্তাৰ
কৰা ১৯৩৬ চনৰ ঘটনােটা উেল্লখ নকৰাৈক পৰ্িতেৰাধমূলক
যুদ্ধৰ সপেক্ষ েতওঁৰ মতামতৰ কথা ক’েল েতওঁৰ যুিক্তৰ মূল
িদশেটােক উেপক্ষা কৰা হ’ব।

েমাৰ এই জিনৰ বািগচা ভৰ্মণকালত অিন্তমেটা ফুল ৈহেছ
সাধাৰণ পঢ়ুৈৱৰ বােব িলখা এখন পতৰ্। জিনৰ মাৰাত্মক
েবমাৰেটা আৰম্ভ েহাৱাৰ পূেবর্ ১৯৫৫ চনৰ জুন মাহত
ফচুর্ন আেলাচনীত পতৰ্খন পৰ্কাশ পাইিছল। িশেৰানাম ৈহেছ,
“Can we survive technology?”[১৭]। জিন এিতয়া
আৰু গিণতজ্ঞসকলৰ েবৗিদ্ধক সমসয্াৰ িবষেয় উিদব্গ্ন নহয়;
েতওঁ এিতয়া যুদ্ধ আৰু শািন্ত, িনউক্লীয় অস্তৰ্ আৰু িনউক্লীয়
শিক্ত, েগালকীয় উষ্ণতা আৰু জলবায়ু িনয়ন্তৰ্ণ, অথর্নীিত আৰু
ৰাজনীিতিবজ্ঞানৰ নীিতসমূহক কিম্পউটােৰ কৰা পিৰৱতর্ন –
আিদৰ দেৰ মানৱীয় সমসয্াসমূহক ৈল উিদব্গ্ন। জীৱনৰ অিন্তম
সাতটা বছৰত েতওঁ ৱািশব্ংটনিস্থত ক্ষমতাৰ েকন্দৰ্ৈল েযাৱাৰ
পাছত, আৰু েসনাধয্ক্ষ আৰু ৰাজনীিতিবদসকলৰ ৈসেত বনু্ধতব্
স্থাপন কৰাৰ পাছত েতওঁ বুিজিছল েয সমাজৰ গুৰুতব্পূণর্
সমসয্ােবাৰ মানুহ েকিন্দৰ্ক, কািৰকৰী নহয়। মানৱ পৰ্কৃিত
সম্পেকর্ েতওঁৰ দৃিষ্টভংগী িনৰুৎসাহজনক আিছল। “ৈবদুয্িতক
েক্ষতৰ্ৰ এক পকনীয়া (curl) নথকাৈলেক চুমব্ক েক্ষতৰ্ িকয় বৃিদ্ধ
নহয় বুিল আপিত্ত কৰাৰ িনিচনাৈকেয় মানুহ েয সব্াথর্পৰ আৰু
আনুগতয্হীন, তাক ৈল আপিত্ত কৰােটাও সমােনই মূখর্ািম।”
ভিৱষয্ৎ সম্পেকর্ েতওঁৰ দৃিষ্টভংগীও সমােনই িনৰুৎসাহজনক
আিছল। “িনউক্লীয় অস্তৰ্ক ৈল বতর্মানৰ ভীিতপৰ্দ আশংকাই
ইয়াতৈকও েবিছ ভয়ানক িস্থিতৈল ৈল যাব পােৰ। েগালকীয়
জলবায়ু িনয়ন্তৰ্ণ সম্ভৱ েহাৱাৰ পাছত হয়েতা আমাৰ বতর্মানৰ
সকেলা কাম-কাজ সাধাৰণ েযন লািগব। আিম িনজেক পৰ্তাৰণা
কৰা অনুিচত। এবাৰ েসই সম্ভাৱনা বাস্তৱ ৈহ উিঠেল তাৰ
ওপৰত েশাষণ চেলাৱা হ’ব . . .। এটা কিঠন সতয্ হ’ল–
সমসয্ােবাৰ এক িবৱতর্নৰ বােব হয়, িয উপকাৰী আৰু
গঠনমূলক হ’েলও িবপদজনেকা। পৰ্েয়াজনীয় েবগৰ লগত আিম
উপযুক্ত অিভেযাজেনা কিৰ ল’ব পািৰমেন? সবােতাৈক আশাপৰ্দ
উত্তৰেটা হ’ল েয মানৱ পৰ্জািতেটােৱ পূবর্েতও এেনধৰণৰ
পৰীক্ষাৰ সনু্মখীন ৈহেছ আৰু েতওঁেলােক পিৰৱিতর্ত সমসয্াৰ
মােজেৰ পাৰ ৈহ অহাৰ এক জন্মগত সামথর্ থকা েযন লােগ।
সমূ্পণর্ কাযর্য্িনেদর্শনা সম্পেকর্ আগতীয়াৈক েসাধােটা অযুিক্তকৰ

হ’ব। আিম েকৱল পৰ্েয়াজনীয় মানৱীয় গুণেকইটােহ আঙুিলয়াই
িদব পােৰাঁ: ৈধযর্য্, নমনীয়তা আৰু বুিদ্ধমত্তা।” জিনৰ িনজেৰই
এই গুণেকইটা আিছল। েতওঁ সৃিষ্ট কৰা জগতখনত ৈগ বািছ
থকাৰ সম্ভাৱনা বঢ়াবৈল আমাক এইেকইটা গুেণই এিতয়াও
পৰ্েয়াজনীয়।
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