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১০ম অধয্ায় : ক্লড েলভী আৰু সংগৰ্থনবাদ
আিমৰ এক্ েজল • অনুবাদ : ড◦ খনীন চন্দৰ্ েচৗধুৰী
অনুবাদক: এেমিৰতাছ পৰ্েফছৰ, গুৱাহাটী িবশব্িবদয্ালয়

(আিমৰ এক্ েজলৰ (Amir Dan Aczel) ‘The Artist and the Mathematician: The Story of Nicolas
Bourbaki, the Genius Mathematician Who Never Existed’ গৰ্ন্থৰ অনুবাদ।)

সংগৰ্থনবাদ েবৗিদ্ধক অনুসন্ধানৰ এক পৰ্ণালী। ই
েযাগান ধেৰ এক সজ্জাক সংগিঠত কিৰবৈল আৰু
মানৱ অধয্য়নৰ িবভাগসমূহক বুিজবৈল বুিল৷ ইয়াত
বুজা কথােটােৱ সূচায়, অথর্ (meaning) আৰু েবাধৰ
(perception) ফল বা উৎপাদনক (production)।

সংগৰ্থনবাদ পাৰস্পিৰক আৰু বহু শৃংখলা যুক্ত। ই
গিণত আৰু দশর্ন, ভাষািবজ্ঞান, নৃততব্ আৰু সািহতয্
সমােলাচনােকা পৰ্ভাৱ িবস্তাৰ কিৰ আেছ।

সংগৰ্থনবাদৰ ভুমুিকেয় মানৱ িচন্তাৰ েক্ষতৰ্ত
এক িবপ্লৱ সাবয্স্ত কিৰিছল। ইয়াৰ ধাৰণা িবকিশত
ৈহিছল িবজ্ঞান আৰু গিণতত। মানৱ িচন্তাৰ আন
আন িবভাগসমূহেকা ই েসানকােলই দখল কিৰ ৈল
আকৰ্মণাত্মক ৈহ পিৰিছল। কুিৰ শিতকাৰ মধয্ভাগত,
পিশ্চমত সংগৰ্থনবাদ ৈহ পিৰিছল এক পৰ্বল ৈবিশষ্টয্ৰ
দশর্ন। ফৰ্ান্সত ১৯৬০ ৰ সংগৰ্থনবাদী আেন্দালেনেৰ,
এক িবশাল পিৰসেৰেৰ ই উচ্চিশখৰ পাইিছলৈগ। এই
আেন্দালন কৃতকাযর্ ৈহিছল অগৰ্গণয্ অিস্ততব্বাদী ফৰাছী
দশর্েনেৰ। যুদ্ধান্তৱর্তর্ী কালেছাৱাত অিত শুদ্ধভােব বীজ
েৰাপেণেৰ সংগৰ্থনবাদ আেন্দালন িবষয়ক পৰ্থমেটা

ধাৰণা আৰম্ভ ৈহিছল পৰ্াগ-িলংগুইিষ্টক-চােকর্ালত। এই
আেন্দালনৰ গুিৰধৰা সদসয্ গৰাকী আিছল– ৰািছয়ান
ভাষািবজ্ঞানী েৰামান েজকবছন। ‘সংগৰ্থনবাদ’ বা
‘ষ্টৰ্াকচােৰিলিজম’ পদেটা েপান পৰ্থম বয্ৱহাৰ কিৰিছল
এই সমাজখেন– ১৯২৯ অৰ আেশ-পােশ। ছবছৰ পাছত
ইয়াক বয্ৱহাৰ কিৰিছল বহবাকীেয়। মন কিৰবলগীয়া
েয বহবাকীৰ আগৰ বহুেতা গিণতজ্ঞই সংগৰ্থনৰ
সন্ধানত আিছল। পৰ্কৃতেত সংগৰ্থনক এক ধাৰণা
িহচােপ চাব পািৰ, িযেটা ধাৰণা গািণিতক িকৰ্য়া-
কলাপত আৰু সংজ্ঞাত বশীকৰণীয় ৈহ পেৰ। ই গিণতৰ
পৰা ইয়াৰ শিক্তৰ িবকাশ ঘটায়।

সংখয্াৰ মাজৰ সম্পকর্, বীজগিণতীয় পৰ্ণালী আিদেক
ধিৰ, গিণতৰ সকেলািখিনেকই চাব পািৰ সংগৰ্থনৰ এক
অনুসন্ধান িহচােপ। উদাহৰণসব্ৰূেপ, ‘গৰ্ুপৰ সংগৰ্থন’ৰ
িবষয়েটাত েছাফাছ লী আিছল েসই িবষয়ত ইচু্ছক
বা আগৰ্হী। েসয়া ১৮৮০ ৰ কথা। িকন্তু গিণতজ্ঞ বা
ভাষািবদক বাদ িদও, ফৰাছী নৃততব্িবদ ক্লড েলভী-ষ্টৰ্য্াছ,
েতেন এজন মানুহ িয ‘সংগৰ্থনবাদৰ িপতৃ’ িহচােপ
কৃিততব্ েপাৱাৰ েযাগয্। েলভী-ষ্টৰ্য্ােছ এই সব্ীকৃিতিখিন
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পাইিছল এটা কাৰণেতই েয, েতওঁ ভাষািবজ্ঞানৰ লগেত
গিণতৰ অিধকাংশৰ মাজেতই েসামাই থকা, নৃততব্েতা
ফলপৰ্সূ েহাৱাৈক আৰু মানৱৰ কামত লগা আন
বহুেতা শাখাত বয্ৱহােৰাপেযাগী েহাৱাৈক সংগৰ্থনবাদক
এক ধাৰণা কিৰ ল’ব পািৰিছল। িবেশ্লষণৰ বহল
পিৰসৰৰ পৰ্েয়ােগেৰ কামত অহাৈক, আৰু বৰ
শিক্তশালী হািতয়াৰ কিৰ এক ৈশিক্ষক বা পূৰামাতৰ্ায়
েবৗিদ্ধক ধাৰণাক পিৰৱিতর্ত ৰূেপেৰ আিন ৈলিছল।
ভাষািবজ্ঞানত সংগৰ্থনবােদ পৰ্থম ভুমুিক মােৰাঁেত,
িবেশষৈক বহবাকীৰ কমর্ত, গিণত ৈহ পিৰিছল েসই
েক্ষতৰ্খন, যাৰ মাজত, কুিৰ শিতকাৰ সংগৰ্থনবাদী
েবৗিদ্ধক আেন্দালনেটােৱ ইয়াৰ ক্ষমতা আৰু অথর্ক
উিলয়াই ৈলিছল।

সংগৰ্থনবাদৰ েমৗিলক নীিতেটা ৈহেছ এেন ধৰণৰ:
সকেলা মানৱীয় আচৰণৰ উৎস ৈহেছ মানুহৰ মন
মগজত ৈৰ থকা এক সহজাত সংগঠন কিৰব পৰা
সক্ষমতা। মানৱ মগজত লীন ৈহ থকা বা লুকাই থকা
এই সংগঠন কিৰ ল’ব পৰা ক্ষমতািখিনেয় জন্ম িদেয়
ভাষাৰ। িকন্তু আনহােত, মগজত লুকাই েৰাৱা েসই
এেক সংগঠনসমূেহ ৈল যায় গল্প বা েপৗৰািণক কথা,
সৃিষ্টশীলতা, আৰু িবিভন্ন ধৰণৰ সামিজক ঠাঁচৈলেয়া
বুিল। এেনদেৰ েসই এেক গঠনসমূহক অধয্য়নৰ
জিৰয়েত মেনািবজ্ঞান, আৰু সমাজ-িবজ্ঞান আিদৰ দেৰ
েক্ষতৰ্েবাৰত িচিহ্নত কিৰ ল’ব লােগ। আৰু পৰ্কৃতাথর্ত,
মানৱ মগজত ‘পৰ্েগৰ্ম’ ৈহ থকা এেন গঠনেবােৰ,
িনজেকই এইেবাৰ েক্ষতৰ্ৰ অধয্য়নৰ মােজেৰ বয্ক্ত
কেৰ।

সংগৰ্থনবােদ ‘অংশ আৰু সমগৰ্’েৰ ‘সমব্ন্ধ’ৰ (re-
lation) ৈসেত েখলা কেৰ। িনয়মাধীন সামিগৰ্কতাই
বয্িক্ত-অংশৰ ওপৰত পৰ্াধানয্ ৰােখ। আৰু ইয়ােতই
সংলগ্ন কিৰ েথাৱা টুকুৰােবাৰতৈক সমব্ন্ধিখিন েবিছ
দৰকাৰী িবেবিচত হয়। লুকাই থকা গঠনেটা িযেকােনা
পিৰিস্থিতেতই অিত সব্াভািৱক বা ফটফটীয়া িবেবিচত
েহাৱািখিনতৈক অিধক দৰকাৰী হয়। ইয়াত পৰ্তীক বা

িচহ্নই বুেজাৱা ‘এিণ্টিট’তৈক (অিস্ততব্জিড়ত বস্তুতৈক)
গুৰুতব্ পায় ‘পৰ্তীক’ বা ‘িচহ্ন’ইেহ। িবজ্ঞানক েনওিচ
আন েক্ষতৰ্েবাৰেতা গঠনৰ দাশর্িনক উপাংশসমূহৰ
বােব আিম সংগৰ্থনৰ ধাৰণাক পাওঁ। উদাহৰণসব্ৰূেপ,
দাশর্িনক জয্াক েডিৰডা আৰু িমেচল ফুেকা, সংগৰ্থন-
পাৰংগত ভাষািবজ্ঞানী েৰামান েজকবছন, আৰু
িনেকালাই টুৰ্েবট্ জকয়ৰ েলখীয়া। এই শৃংখলাৰ সন্ধান
উিলওৱাত এওঁেলাকৰ ধাৰণােয়ই সহায় কিৰিছল।
এইসকলৰ িভতৰত মেনািবজ্ঞানী েজক েলকান আৰু
জয্ঁ িপেয়েজই আিদও আেছ।

∼ ◦ ∼

ক্লড েলভী-ষ্টৰ্য্াছৰ জন্ম ৈহিছল বৰ্ূেছল্ ছত –
ফৰাছী মাক-েদউতাকৰ ঔৰসত, ১৯০৮ অৰ ২৮
নেবমব্ৰত৷ েতওঁৰ আিছল এটা েবৗিদ্ধক-মূলৰ পিৰয়াল।
পিৰয়ালেটাৰ সদসয্েবাৰৰ িভতৰত আিছল িচতৰ্কৰ
আৰু েবেহলাবাদক। এই ল’ৰাজনৰ জীৱনৰ পৰ্ভাৱশীল
অংশেটা আিছল পৰ্কৃিত আৰু কলা। গাঁৱৰফােল মাক-
েদউতােক এটা ঘৰ িকিনিছল, বৰ আনন্দমেন েতওঁ
েকইবা ঘণ্টা ধিৰ সময় কটাইিছল েবগাই েখাজ
কািঢ় বা হাইিকং কিৰ – িদেন পৰ্ায় দহ-েপান্ধৰ
ঘণ্টা ধিৰ। কলা আৰু বাস্তৱৰ মাজত এখন স্থান
িচিহ্নত কিৰ েলাৱাৰ মেনেৰ ক্লড েলভীেয় িবচািৰিছল
পিৰেৱশতৈক যুিক্তক স্থান িদবৈল বুিল েসৗন্দযর্ৰ
েমৗলসমূহৰ মাজত। আনিক েবাধ আৰু অনুভেৱ চলাই
িনয়া যুিক্তৰ এই অনুসন্ধােনই েতওঁক ৈল আিহিছল
সংগৰ্থনবাদৰ ধাৰণাৈল। হাইসু্কলীয়া িদনৰ পৰােয়ই ক্লড
েলভী-ষ্টৰ্য্াছ ৰাজনীিতেক ধিৰ সামািজক সমসয্ােবাৰৰ
পৰ্িতও মনেযাগী আিছল। আৰু এই আকষর্েণই েতওঁক
ৈল ৈগিছল মানৱ সমাজৰ পৰ্কৃিতৰ অধয্য়নৰ ফােল।
নৃততব্, এই সময়ত ৈশশৱেত আিছল, ই আিজৰ
দেৰ িবজ্ঞান ৈহ পৰা নািছল। েলভী-ষ্টৰ্য্ােছই নৃততব্ক
আধুিনক িবজ্ঞানত পিৰণত কেৰ। েতওঁ সামািজক আৰু
ৰাজৈনিতক িবষয়সমূহেৰ জিড়ত ৈহ থকাৰ কাৰেণই
১৯২৮ চনত ফৰাছীৰ েফডােৰছন অৱ ছিচেয়িলষ্ট
ষু্টেডণ্ট্ ছৰ েজেনেৰল েছেকৰ্টৰী িনবর্ািচত ৈহিছল। েতওঁ

গিণত িবকাশ | পঞ্চসপ্তিততম সংখয্া | অেক্টাবৰ – িডেচমব্ৰ, ২০২২
১১৩



এটা ছ’িচেয়িলষ্ট ফৰাছী েডপুিটৰ েছেকৰ্টৰী িহচােপও
কমর্ৰত ৈহিছল। িকন্তু েসানকােলই েলভী-ষ্টৰ্য্ােছ েতওঁৰ
ৰাজৈনিতক কমর্ এিৰবলগীয়া ৈহিছল, গিতেক েতওঁ
কেঠাৰ অধয্য়ন কিৰব পৰা ৈহিছল– েতওঁৰ দশর্নৰ
িডগৰ্ীৰ বােব। েসই ফল েতওঁ লাভ কিৰিছল ১৯৩১
চনত। েতওঁ েশৰ্ণীত তৃতীয় ৈহিছল।

জািতিবজ্ঞানী (ethnologist) িহচােপ েতওঁৰ
েকিৰয়াৰৰ যাতৰ্া ৈহিছল, েতওঁৰ উৎকৃষ্ট ৰচনা ‘Tristes
Tropiques’ত (১৯৫৫ অত পৰ্কাশ েপাৱা) িবস্তািৰত
বণর্নাত েপাৱা মেত ১৯৩৪ অৰ এিদনাখন েদওবােৰ।
েসইিদনাখন, েতওঁ এটা ‘েটিলেফান-কল’ পাইিছল
েপিৰছৰ ইেকাল নেমর্ল ছুিপিৰয়ৰৰ ডাইেৰক্টৰ েচেলিষ্টন
ব’গ’ৰ পৰা। ব’গ’েৱ েলভী-ষ্টৰ্য্াছক পৰামশর্ িদিছল
েতওঁ িদয়া সন্মিতেটা উেল্লখ কিৰ। তাত আিছল–
পৰ্াথর্ীসকলৰ তািলকাত েতওঁৰ (েলভী-ষ্টৰ্য্াছৰ) নামেটা
থ’বৈল বুিল ৈকেছ৷ নামেটা ৈহেছ ছিচয়ল’িজৰ এগৰাকী
অধয্াপকৰ পদৰ বােব৷ পদেটা, বৰ্ািজলৰ ছাও পাউেলা
িবশব্িবদয্ালয়ত। (েলভী-ষ্টৰ্য্ােছ েসাঁৱৰা অনুসিৰ, জিটলতা
এিৰ ব’গ’েৱ ভািবিছল– সহজভােৱই েয বৰ্ািজলীয়
েমেটৰ্াপিলৰ আশ-পাশ অঞ্চল েনিটভ ইিণ্ডয়ােনেৰ ভিৰ
আেছ৷ এবাৰ েসই পদবীেটাৰ বােব েলভী-ষ্টৰ্য্াছ িনবর্ািচত
হ’েল, ব’গ’েৱ েতওঁক পৰামশর্ িদব এইসমূহ আশ-
পাশৰ েনিটভসকলৰ িবষেয় অধয্য়ন কিৰবৈল বুিল।)
এই সুেযাগেটাত েলভী-ষ্টৰ্য্াছ এই কাৰণেতই জঁিপয়াই
পৰা নািছল েয, েতওঁ এডভাঞ্চাৰ ভাল পাইিছল বা ভৰ্মণ
িপৰ্য় আিছল৷ বৰঞ্চ, কাৰণেটা আিছল এইেটােহ েয,
েতওঁ কল্পনাশীল দশর্নৰ পৰা আঁতিৰব খুিজেছ৷ আৰু
মগন হ’ব খুিজেছ সদয্চিচর্ত নৃততব্ৰ িবজ্ঞানত।

বৰ্ািজলত েক্ষতৰ্-অধয্য়ন কিৰ ৰওঁেত গম পাইিছল
েয, আেমিৰিণ্ডয়ান ভাষাসমূহক েশৰ্ণীিবভাজন কেৰাঁেত,
েতওঁ এক বৃহৎ কিঠনতাৰ সমূখীন ৈহেছ। েতওঁৰ
অিত আকষর্ণৰ থলীখন আিছল ভাষািবজ্ঞান। আৰু
ইয়াৰ মূলত আিছল, সমাজ-িবজ্ঞানেবাৰৰ মাজত এই

েক্ষতৰ্খনৰ থকা িবেশষ স্থানখন। তােৰাপিৰ ইয়াৰ
মাজত িনিহত ৈহ েৰাৱা কাৰণেটা আিছল– ইয়াৰ
সিঠক পদ্ধিত আৰু িবেশ্লষণসমূহ। েতওঁ সমূখীন েহাৱা
সমসয্াসমূহ সমাধান কিৰ িদবৈল বুিল সক্ষম েহাৱা
ভাষািবদসকলক িবচািৰ আিছল। িপেছ িকছু বছৰ
পাছৈলেক ই ৈহ উঠা নািছল৷ েসয়া ঘিটিছল িনউয়কর্ত,
েযিতয়া েতওঁক েসই সহায় কিৰব পৰা এজন ভাষািবদক
লগ পাইিছল।

েলভী-ষ্টৰ্য্াছ ১৯৩৯ অত ফৰ্ান্সৰ ঘৰৈল উভিটিছল।
িপেছ েসই সিঠক সময়িখিনত েতওঁ ঘৰৈল আিহিছল
অকল এিৰ যাবৈল বুিলেহ: েতিতয়া িদব্তীয় মহাযুদ্ধ
আৰম্ভ ৈহিছল। আৰু আগবািঢ় আিহ থকা নাজীসকলৰ
পৰা েতওঁ সািৰবলগীয়া ৈহিছল৷ কাৰণেটা আিছল, েতওঁ
ইহুদী আিছল। িপেছ েতওঁ েসৗভাগয্ৱান আিছল এটা
কাৰণত েয, িনউয়কর্ৰ িনউসু্কলত সমাজ গেৱষণাৰ বােব
এটা অধয্াপকৰ পদ ল’বৈল আমিন্তৰ্ত ৈহিছল। সময়ত,
েলভী-ষ্টৰ্য্াছ ‘েকিপেটইন পউল েলমােলর্’ত উিঠিছল
আেমিৰকা অিভমুখী ৈহ। এই জাহাজখেনেৰ েতওঁৰ
লগত েসই যাতৰ্াত ইউেৰাপৈল পলাবৈল বুিল সহযাতৰ্ী
ৈহিছল আৰু েকইগৰাকীমান ইউেৰাপীয় বুিদ্ধজীৱী।

ক্লড েলভী-ষ্টৰ্য্াছ িনউয়কর্ৰ িনউসু্কল আিহ েপাৱাৰ
লেগ লেগই েতওঁক েতওঁৰ নামেটা শীেঘৰ্ই সলাই ল’বৈল
পৰামশর্ িদয়া ৈহিছল। েকাৱা ৈহিছল েয, যিদ েতওঁ
নামেটা সলাই নলয়, েতেনহ’েল আেমিৰকাত েতওঁ লগ
েপাৱা পৰ্িতজেনই ধিৰ ল’ব েয েতওঁ নীলা িজন্ ছৰ
িকনা-েবচা বয্ৱসায় কিৰ আেছ। 1 েসেয় আেমিৰকাত
থােকাঁেত ক্লড েলভী-ষ্টৰ্য্াছক জনা ৈগিছল ক্লড এল.
ষ্টৰ্য্াছ নােমেৰেহ। হ’েলও, ই ভুলৰ অৱকাশ েনােহাৱা
কৰা নািছল। আেমাদজনকভােব, েতওঁ পাছত মনত
েপলাইিছল েয, এেন এটা বছৰ পাৰ ৈহ েযাৱা নািছল,
িযেটা বছৰত েতওঁ কেমও এেযাৰ জীন্ ছৰ অডর্াৰ
েনােপাৱাৈক আিছল; সাধাৰণেত আিফৰ্কাৰ ক’ৰবাৰ
পৰা।

1 Levi Strauss & Co. ১৮৫৩ চনত পৰ্িতষ্ঠা েহাৱা এিট আেমিৰকান বস্তৰ্-বয্ৱসায়ী পৰ্িতষ্ঠান।
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িনউসু্কলত েলভী-ষ্টৰ্য্ােছ লগ পাইিছল ৰািছয়ান
ভাষািবদ েৰামান েজকবছনক। েতওঁ ফ’নল’িজত
সংগৰ্থিনক ধাৰণা সুমুৱাবৈল আৰম্ভ কিৰিছল।
এইেক্ষতৰ্ত েতওঁ অনুসৰণ কিৰিছল পূবর্ৰ ধাৰণােবাৰৰ
িবকাশ ঘেটাৱা আন এগৰাকী ৰািছয়ান ভাষািবদক।
েতওঁ হ’ল কাউণ্ট িনেকালাই টুৰ্েবট্ জকয়। েজকবচেন
এই নতুন ধাৰণােবাৰক পৰীক্ষা কিৰ আিছল েতওঁ
িশেকাৱা সাংগৰ্থিনক ফ’নল’িজৰ ওপৰত। েতওঁ
েসই পাঠয্কৰ্ম িশকাই আিছল ফৰাছীত। েলভী-ষ্টৰ্য্ােছ
েজকবছনৰ েসই পৰীক্ষামূলক েশৰ্ণীেবাৰত উপিস্থত
আিছল। আৰু বৰ আশাদায়ক উৎসাহ পাইিছল।
েজকবছেন পুনৰ ঘূিৰ িনউসু্কলৰ েলভী-ষ্টৰ্য্াছৰ মানৱ
সম্পকর্ীয় পাঠয্কৰ্মিখিনক পৰীক্ষা কিৰিছল। এই
দুই বয্িক্তেয় পৰস্পেৰ ইেটােৱ িসেটাক টুকুৰীয়াই
চাইিছল আৰু অিন্তমত বৰ ওচৰৰ বনু্ধ ৈহ পিৰিছল।
েতওঁেলাকৰ এই বনু্ধতব্ জীৱনজুিৰ আিছল। এই দুগৰাকী
পৰ্িতভাৱানৰ সহেযাগেতই েতওঁেলাকৰ িনজা িনজা যথা
েক্ষতৰ্ৰ মােজেৰ সংগৰ্থনবােদ জনম লিভিছল।

েজকবছনক েলভী-ষ্টৰ্য্াছৰ ডক্টেৰল িডচােটর্ছনখেন
বৰৈক আকষর্ণ কিৰিছল। েলভী-ষ্টৰ্য্ােছ েসইখন
েজকবছনক েদখুৱাইিছল। েজকবছেন, িডচােটর্ছনখন
সম্ভাবয্ পৰ্কাশৰ বােব সম্পাদনা কিৰ ল’বৈল বনু্ধক েজাৰ
কিৰিছল। সঁচাৈকেয় এই েমৗিলক িডচােটর্ছনখন ১৯৪৩
চনত পৰ্কাশ ৈহ ওলাইিছল ‘এিলেমেণ্টৰী ষ্টৰ্াকচাৰ্ ছ অব
িকনিশব্প’ (িকনিশব্পৰ পৰ্াথিমক গঠন) িশেৰানােমেৰ।
সময়ত, নৃততব্ত এইখন এখন অিত আৱশয্কীয় িকতাপ
িহচােপ আৰু লগেত িবজ্ঞানৰ সকেলােৰ মাজত এখন
ক্লািচক্স িহচােপ সব্ীকৃত হয়।

িকন্তু েলভী-ষ্টৰ্য্ােছ েথিছচখন ছপা কিৰবৈল সাজু
হওঁেত, েতওঁ বুিজ পােল েয, েতওঁৰ কামিখিন অসমূ্পণর্
ৈহ আেছ। েথিছচখন আিছল অেষ্টৰ্লীয় আিদবাসী
সমাজৰ সদসয্ৰ মাজত বিতর্ েৰাৱা ‘সম্পকর্ীয় পৰ্ণালী’ৰ
সম্পকর্ত। ই বয্াখয্া কিৰবৈল েচষ্টা কিৰিছল– িক
কাৰণতেনা েকােনা এক িবেশষ েগাষ্ঠীৰ মানুহৰ মােথান

অনয্ এক িবেশষ েগাষ্ঠীৰ মানুহকেহ িবয়া কৰাবৈল
অনুমিত আিছল আৰু আনসকলৰ েক্ষতৰ্ত বাধা আিছল।
গেৱষণা-পতৰ্খন আিছল এেনদেৰ এক েযৗিক্তক বা
বণর্নাত্মক িবেশ্লষণ– েকােনেনা কাক িবয়া কৰাব বা
কাকেনা বাধা িদব তােৰই ইতয্ািদ। িপেছ েতওঁ
অিধকৈক ভবা সমসয্ােটা আিছল এেনধৰণৰ– েলভী-
ষ্টৰ্য্ােছ উপলি কিৰিছল েয, এই সমসয্ােটাৰ িভতৰত
িকবা এটা অিধক িনশ্চয়ৈক থািকব লািগবই, িযিখিন
হয়েতা েতওঁৰ িবেশ্লষণৰ পৰা বাদ পিৰ ৈগেছ। ইিতমেধয্
েতওঁ েজকবছনৰ সংগৰ্থনৰ ধাৰণােৰ িচনািক ৈহ
উিঠেছ। েতওঁ জািনিছল েয, েতওঁৰ এই নতুন বনু্ধজেন
ফ’নল’িজৰ এৰাব েনাৱৰা মূলিখিনক ভাষািবজ্ঞানত
িচিহ্নত কিৰ ৈলেছ– িযিখিন হয়েতাবা সকেলা ভাষােৰ
লুকাই েৰাৱা এক েমৗিলক কথা। েতওঁ ভািবিছল–
নৃততব্েতা েতেন এক সদৃশ িবেশ্লষণ কামত অহা িবধৰ
হ’ব েনিক বাৰু?

েসই পাঠসমূহৰ িবষেয় েতওঁৰ ভাৱনািখিনক বণর্না
কিৰবৈল ৈগ েলভী-ষ্টৰ্য্ােছ িলিখেছ এেনদেৰ েয– সাধাৰণ
অথর্ত নৃততব্ত আৰু েতওঁৰ পৰ্কল্পৰ মাজত, িবেশষৈক
সম্পকর্ীয়ৰ েবাধৰ মাজত থকািখিন িশিকব পািৰ
ভাষািবজ্ঞানৰ পৰা:

ফন’ল’িজ বা শ িবজ্ঞানৰ পৰ্খয্াত
নায়কতুলয্ এন. টুৰ্েবট্ জকেয় এই পৰ্শ্নেটাৰ
এটা উত্তেৰেৰ আমাক সহায় কিৰেছ। এটা
েলখাত, শ ৈবজ্ঞািনক পৰ্ণালীক চািৰটা
েমৗিলক স্তৰত েতওঁ বয্াখয্া কিৰেছ। পৰ্থম
স্থানত, শ িবজ্ঞান পাৰ ৈহ যায়, সেচতন
শ ৈবজ্ঞািনক পৰ্পঞ্চৰ পৰা িসহঁতৰ
অসেচতন কাঠােমাৈল বুিল। েকােনােৱ
হয়েতা পদসমূহক চাবৈল বুিল এক সব্াধীন
‘এিণ্টিট’ কিৰ লয়। িবপৰীেত েচাৱা হয় বা
েলাৱা হয় এই পদেবাৰৰ মাজত িস্থিত থকা
উপেৰাক্ত সম্পকর্েবাৰৰ িবেশ্লষণৰ এক
েভঁিট িহচােপেহ৷ তােৰই এটাই এটা পৰ্ণালী
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বা পদ্ধিতৰ (system) ধাৰণাৰ িচনািক
কিৰ িদেয়। পৰ্কৃত শ িবজ্ঞােন েসেয়
অিস্ততব্েটা ধিৰ ৰয় গঠেনেৰেহ, িযসমূহ
এেনদেৰই পৰ্কাশ পায়। েযৗিক্তকভােব
এইসমূহ গঠনক পৰ্কাশ কিৰ এক পৰম-
চিৰতৰ্েৰ বা ৈবিশষ্টয্েৰ দান কেৰ৷

িকন্তু সাংগৰ্থিনক িবেশ্লষণৰ নীিতসমূহৰ পৰ্েয়াগৰ
আিদতম েচষ্টািখিন েলিভ-ষ্টৰ্য্াছৰ কাৰেণ অিত কিঠন
িবেবিচত ৈহিছল, িযিখিন নৃততব্ৰ েক্ষতৰ্খনত টুৰ্েবট্ জকয়
আৰু েজকবছেন ভাষািবজ্ঞানত কৃতকাযর্তােৰ
খটুৱাইিছল। েতওঁ বণর্না কৰা সমসয্ািখিন আিছল
এেনধৰণৰ:

িযহওক, শ িবজ্ঞান পৰ্ণালীৰ
েক্ষতৰ্খনৰ পৰ্েয়াগৰ ৰাস্তাত, অধয্য়ন
কিৰবৈল বুিল এটা পৰ্াথিমক কিঠনতাই,
আমাক এটা তাৎক্ষিণক আঘাত িদেয়।
শ ৈবজ্ঞািনক পৰ্ণালী আৰু সম্পকর্ৰ
পৰ্ণালীৰ উপৰুৱা দৃিষ্টভংগীমূলক সাদৃশয্ই
এক ভুল িদশৈল আমাক ৈল যায়। ই
সংেশ্লষণ কিৰ লয়, সম্পকর্ৰ পদসমূহ
ভাষাৰ শ িবজ্ঞানৰ পৰ্ণালীৰ মাজত,
েসইেবাৰৰ ৰীিতমত আচৰণৰ দৃিষ্টভংগীেৰ।
আিম জােনা েয, সংগৰ্থনৰ িনয়মত
আিহ পিৰবৈল হ’েল, ভাষািবেদ িবেশ্লষণ
কেৰ, শ িবজ্ঞানক ‘গুণেভদকৰণীয়
েমৗল’ (differentaial elements)
িহচােপ। এইেবাৰক, েকােনা এজেন
সংগিঠত কিৰ ল’ব পােৰ, ‘েযাৰ, েযাৰ
ৈহ েৰাৱা িবপৰীত’ িহচােপ। েসই
এেকই পদ্ধিতেৰ সমাজিবজ্ঞানীেয় েতিতয়া
সম্পকর্ৰ পদেবাৰক ভঙাৰ েচষ্টা কিৰবৈল
বুিল অগৰ্সৰ হয়, েতেন এেকাটা সদৃশ
পৰ্ণালীৈল বুিল।

িকন্তু ভাষাৰ গঠেন িনজেক উনু্মক্ত কেৰ, েসই
ভাষািবদসকলৈল বুিল, িযসকেল িবেশ্লষণিখিন কেৰ।
ই েসইেবাৰতৈক স্পষ্টৈক িভন্ন পৰ্কৃিতৰ হয়,
িযেবাৰক েলিভ-ষ্টৰ্ােছ েতওঁৰ সম্পকর্ৰ িবেশ্লষণৰ
অধয্য়নত মুখামুিখ ৈহিছল। অনয্ভাষাত, ভাষািবেদ এক
অগািণিতক অনুসন্ধানৰ মাধয্মত ভাষাৰ ক’ড ভািঙবৈল
সক্ষম ৈহিছল। মানৱ- িকনিশব্পৰ েলভী-ষ্টৰ্য্াছ পৰ্ণালী
আিছল বৰ েবিছ জিটল। সাংগৰ্থিনক ভাষািবজ্ঞানৰ
সদৃশ বয্ৱহাৰৰ েক্ষতৰ্ত েতওঁৰ সঁচাৈকেয় এটা সিঠক
ধাৰণা আিহিছল। িকন্তু লক্ষয্ত উিঠবৈল বুিল, তাৰ
বােব পৰ্েয়াজনীয় সঁজুিলিখিন ভাষািবজ্ঞানত বয্ৱহাৰ
েহাৱািখিনতৈক আৰু েবিছ জিটল আিছল।

েলভী-ষ্টৰ্য্ােছ বুিজ পাইিছল েয েতওঁ অধয্য়ন কিৰ
েৰাৱা সমসয্ােটাৰ এটা গভীৰ চিৰতৰ্ৰ অন্তিনর্িহত
গঠন আেছ। আৰু েতওঁ বুিজিছল েয, েতওঁৰ
সমসয্ােটাক ধিৰবৈল হ’েল টুৰ্েবট্ জকয় আৰু
েজকবছেন ভাষািবজ্ঞানৰ িযেটা সাংগৰ্থিনক অিভগমণৰ
পেথেৰ আিহিছল, তােকই ল’ব লািগব। িকন্তু েতওঁ
েসইেটা কিৰব পৰা নািছল। েতওঁৰ সমসয্ােটাৰ এক
েবিছ গভীৰ গািণিতক িবেশ্লষণৰ পৰ্েয়াজন আিছল।
কাৰণ েকিতয়াবা সমসয্া এটাৰ মাজত েসামাই েৰাৱা
ক’ডিখিন যেথষ্ট সৰল– গিণতৰ সহায় েনােলাৱাৈকেয়
কিৰব পৰা আৰু আন সময়ত আেকৗ, ক’ডসমূহ
ইমােনই জিটল েয, এইসমূহক খুিলবৈল বুিল পৰ্েয়াজন
ৈহ পেৰ এজন গিণতজ্ঞৰ।

েলভী-ষ্টৰ্য্াছ িপেছ েসৗভাগয্ৱান আিছল, কাৰণ
েতওঁ েসানকােলই বহবাকীৰ ৈসেত পৰ্তয্ক্ষ সংস্পশর্ৈল
আিহিছল। িনউয়কর্ত েতওঁ বহবাকীৰ সহ-পৰ্িতষ্ঠাপকক
লগ পাইিছল: অেন্দৰ্ েভইক। েভইেয় সংঘতত্তব্ (গৰ্ুপ
িথয়ৰী) বয্ৱহাৰ কিৰিছল– মানৱ-িকনিশব্পৰ ফেমর্িল
ক’ড ভঙা কামিখিন কিৰবৈল বুিল। নৃততব্ৰ এই দৰকাৰী
সমসয্ােটাত তাৰ অন্তঃগঠনক পৰ্কাশ কিৰিছল– এটা
িনিদর্ষ্ট গািণিতক গৰ্ুপৰ গঠন িহচােপ। এটা সময়ত
সমাধানেটা আিহ পিৰিছল। েলভী-ষ্টৰ্য্ােছ অেন্দৰ্ েভইৰ
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সহায়ত িকনিশব্পৰ সমসয্ােটা সমাধা কিৰিছল। ইয়াৰ
ফলাফলিখিন বািহৰ ৈহিছল েলভী-ষ্টৰ্য্াছৰ দব্াৰা এখন
িকতাপৰ মাধয্মত লগেত েভইৰ এক গািণিতক
পিৰিশষ্টৰ সংেযােগেৰ। আৰু ইয়ােকই বহল পিৰসৰত
েচাৱা হয়, ‘অয্াক্ট অফ্ িকৰ্েয়ছন অফ্ ষ্টৰ্াকচােৰিলিজম’,
অথর্াৎ ‘সংগৰ্থনবাদ-সৃিষ্টৰ কৃিত-কমর্’।

∼ ◦ ∼

িকনিশব্প পৰ্ণালীৰ েতওঁৰ কৃিতকমর্িখিনত েলভী-
ষ্টৰ্য্ােছ িবচািৰ আিছল েতওঁৰ পযর্েবক্ষণৰ মাজত
েসামাই থকা অন্তঃগঠনিখিনক। এই েক্ষতৰ্খনৰ পৰ্থম
ধাৰণািখিন েতওঁ িনউয়কর্ৈল অহাৰ আেগেয়, েতওঁ
েজকবছনক আৰু পাছৈল েভইক লগ ধৰাৰ সময়েতই
ভুমুিক মািৰিছল। নৃততব্ত অন্তঃগাঁথিন সম্পকর্ীয় েলভী-
ষ্টৰ্য্াছৰ পৰ্থম ধাৰণািখিন মনৈল আিহিছল, েযিতয়া
েতওঁ বৰ্ািজলত থািকবৈল লয়। সংগৰ্থনৰ এইসমূহ
ধাৰণাই ঠাই পাইিছল– অিত েজাৰতৰভােব– েযিতয়া
েতওঁ অধয্য়ন কিৰবৈল আৰম্ভ কিৰিছল অেষ্টৰ্লীয়
মূলৰ আিদবাসীৰ তথয্েবাৰ। ইয়াত েসইেবাৰ তথয্ৰ
মাজত েতওঁ েদিখবৈল পাইিছল দুেয়াটা সাদৃশয্েকই–
িযসমূহ েতওঁ েগাটাইিছল বৰ্ািজলত আৰু বৰ্ািজলীয়
তথয্ৰ িবেৰাধত থকা ফলাফলেবাৰৰ মাজত। তথয্ৰ
তুলনািখিন আিছল আিদমূলৰ সমাজৰ িবষয়ত। িযসমূহ
হাজাৰ মাইলৰ বয্ৱধােনেৰ আঁতৰ ৈহ থকােবােৰ েলভী-
ষ্টৰ্য্াছক িবচািৰ চাবৈল উদগাইিছল– েসই িবেশষ স্থায়ী
বস্তুেবাৰক, িযেবােৰ এইেবাৰ িভন্ন িবিশষ্ট সমাজক
তলত পািত থয়। িবেশষ িবষয়েটা আিছল অগময্াগমনৰ
(incest) েক্ষতৰ্খন। েতওঁ আৰু আন নৃততব্িবদসকেল
অধয্য়ন কৰািখিনৰ মাজত িবেশষৈক বাধা আিছল
অগময্াগমনৰ। েলভী-ষ্টৰ্য্ােছ িবচািৰ আিছল অগময্াগমন
ঘিট থকািখিনৰ আঁৰৰ গঠনেটাৰ– িযসকলৰ ধৰণ-
কৰণিখিনক বাধা আেৰাপ কৰা ৈহিছল। েলভী-ষ্টৰ্য্াছৰ
বােব অগময্াগমনৰ বাধাৰ সাবর্জনীনতা ৈহ পিৰিছল
অধয্য়নৰ এক িবষয়। েতওঁ িবচািৰ আিছল সকেলা
সমাজেত েসামাই থকা, লুকাই থকা িকনিশব্পৰ গঠনক।

আৰু েতওঁ সাংগৰ্ঠিনক অিভগমন বয্ৱহাৰ কিৰবৈল
বুিল আৰম্ভ কিৰিছল। অগময্াগমনৰ িবেৰাধী, ঋণাত্মক
ফালেটা এিৰ েলভী-ষ্টৰ্য্ােছ আৰম্ভ কিৰিছল ইয়াক
ধনাত্মক িদেশেৰ চাবৈল। অগময্াগমনৰ বাধাই এক
ধনাত্মক অংশ েখালা েদখা ৈগিছল। ইয়াত এইেবাৰৰ
ৈজিৱক কমর্কাণ্ডিখিনৰ বােদও (জন্মদান-বাধাৰ উপিৰ),
এখন সমাজৰ সদসয্সকলৰ বােব ই সম্ভৱ কিৰ তুিলিছল
সিন্ধ বা িমটমাট কিৰবৈল বুিল।

এই সমসয্ােটাক এই ঋণফালেটা এিৰ ধনাত্মক
ফালেটােৰ চাই বা ৈল েলভী-ষ্টৰ্য্াছক বেলেৰ েতওঁৰ
সংগৰ্থিনকৈল ৈল আিহিছল। েতওঁৰ যুিক্ত-পৰ্ণালীক
বয্ৱহাৰ কিৰ, পৰ্দশর্ন কিৰবৈল েতওঁ সক্ষম ৈহিছল
েয চলাই থকা িকছুমান িনয়মৰ থূেপ িনণর্য় কিৰব
এখন েনিটভ সমাজত েকােন কাক িবয়া কৰাব। ই
অনুমিত িদব, সমাজখনৰ সভয্সকলক গঠন কিৰবৈল
বুিল, দৰকাৰী আৰু কামত অহা সিন্ধেয়। িযেয় িনণর্য়
কিৰব– এখন েনিটভ সমাজত েকােন কাক িবয়া কৰাব,
েসয়া অনুমিত িদব, সমাজখনৰ সভয্সকলক গঠন
কিৰবৈল বুিল, দৰকাৰী আৰু কামত অহা সিন্ধ। এই
িবেশ্লষণিখিনেয় েতওঁৈল আিনিছল এক েবাধৰ আৰম্ভিণ
আৰু ই িনেদর্শনা িদিছল েকেনৈকেনা েনিটভ সমাজত
িকনিশব্েপ কাম কেৰ।

পৰ্ধানতঃ ভাষািবজ্ঞানৰ পৰা আৰু েসই েক্ষতৰ্ত
কামিখিন টুৰ্েবট্ জকয় আৰু েজকবচনৰ দব্াৰা
আমদািনকৃত গঠন সম্পকর্ীয় ধাৰণােবােৰ েলভী-
ষ্টৰ্য্াছক েযাগাইিছল এক ‘আগতীয়া-সীিমত কৃতকাযর্তা’।
নৃততব্ক ই সলাই িদিছল, এক আধুিনক শৃংখলাৈল
বুিল। েসয়া ঘিটিছল, এক েভৗিতক-ৈজিৱক সমাজ-
িবজ্ঞানৰ পৰা এক গভীৰ অন্তিনর্িহত ৈবজ্ঞািনক েভঁিট
এটা েনােহাৱাৈক। ইয়াৰ িভতৰত িভন্ন সমাজৰ িবষেয়
তথয্িখিন আৰু এইসকলৰ িকনিশব্প-পৰ্ণালীক এক
পদ্ধিতগতভােব িবেশ্লষণ কিৰব পািৰিছল। আৰু ইেয়
পৰ্কাশ কিৰব পািৰিছল– পৰ্ণালীেটাৰ অন্তঃগাঁথিনক।

িকন্তু েতিতয়াও েতওঁ ক’ড ভঙা নািছল৷ সাংগৰ্থিনক
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ভাৱনাই কাম কিৰ আিছল নীিতগতভােব। িকন্তু মূতর্
ফলাফেল েতওঁক ভৰ্মত েপলাইিছল বা ঠগাইিছল।
কাৰণ েতওঁৰ পৰ্েয়াজন আিছল এজন গিণতজ্ঞৰ সহায়।
সিবেশষ গািণিতক িবেশ্লষণ অিবহেন িকনিশব্পৰ মাজত
লুকাই থকািখিন পৰ্কািশত হ’বৈল বুিল আিছল অিত
জিটল।

ফলত, এবাৰ েযিতয়া িকনিশব্প পৰ্ণালী ভািঙ
পিৰিছল, নতুন সাংগৰ্থিনক অিভগমেন এখন সমাজৰ
িবষেয় স্পষ্ট অিভপৰ্ায়সমূহক পৰ্কাশ কিৰিছল। এইসমূহ
অধয্য়নৰ িভতৰত, পৰ্কাশ কিৰিছল লীন ৈহ েৰাৱা
িনয়মেবাৰক, িযেয় মানৱ আচৰণক চলায় বা শাসন
কেৰ৷

∼ ◦ ∼

১৯৪৩ অত েলভী-ষ্টৰ্য্ােছ িনউয়কর্ত অেন্দৰ্ েভইক লগ
ধিৰিছল। েতওঁেলােক পৰস্পৰৰ ধাৰণাসমূহ িবিনময়
কিৰিছল। আৰু ইেয়ই ৈল ৈগিছল নৃততব্ত সূচনা েহাৱা
বহবাকীৰ ধাৰণাৈল। নৃততব্ত গািণিতক নীিতৰ বয্ৱহাৰৰ
পৰ্থম দৰকাৰী উদাহৰণেটা আিছল েলভী-ষ্টৰ্য্ােছ অধয্য়ন
কিৰ থকা অেষ্টৰ্লীয় আিদমবাসীৰ িভন্ন ৈববািহক নীিতৰ
সমসয্াৰ সমাধানেটা। অেন্দৰ্ েভইেয় এই সমসয্ােটা
সমাধা কিৰিছল সমূ্পণর্ িবমূতর্ বীজগিণতীয় পৰ্ণালীেৰ।
অেন্দৰ্ েভই েতওঁৰ এই গািণিতক সমাধানৰ িবষয়েটাত
বৰ েগৗৰৱািনব্ত আিছল, েসই সংকৰ্ান্তত, ই িয ধৰেণ
শুদ্ধ গিণত আৰু পৰ্ােয়ািগক গিণতক লগ লগাইিছল।
েতওঁৰ কাৰেণ েগৗৰৱৰ কথা ৈহ পৰা িবষয়েটাৰ এই
সহেযািগতাৰ কথা মৃতুয্ৰ সময়ৈলেক েতওঁ আনক
ক’বৈল ৈলিছল। িবেশষৈক িভন িভন েক্ষতৰ্ৰ এেন
অভয্াস কিৰ থকা সকলক। েলভী-ষ্টৰ্য্াছৰ লগত বৃহৎ
পিৰমাণৰ তথয্ মজুত আিছল। িকন্তু ফল িদবৈল বুিল
আশা কৰা িনয়মৰ মাজত েতওঁৰ পৰ্াথিমক িবেশ্লষণিখিন
সমূ্পণর্ৈক অকৃতকাযর্ ৈহিছল, তথয্েবাৰৰ পৰা কািঢ়
ল’বৈল বুিল েতওঁ েযেনদেৰ েচষ্টা কিৰিছল, েদখা ৈগিছল
েয েতওঁ েচষ্টা কৰা আটাইিখিনেয়ই অকৃতকাযর্ ৈহিছল।
আৰু েসেয়, েতওঁ েসই গতয্ন্তৰ নথকা মন্তবয্ৈল আিহ

পিৰিছল েয– অকল এজন গিণতজ্ঞইেহ এই ৰহসয্ৰ
সমাধান িদব পািৰব। এেনদেৰই েতওঁ ৈগিছল পৰ্খয্াত
ফৰাছী গিণতজ্ঞ আৰু লেৰণ্ট চ্ছৱাট্ র্জৰ খুৰাক– েজক
েহেডমাডর্ক েদখা কিৰবৈল। েসইিখিন সময়ত েতেৱাঁ
আিছল িনউয়কর্ত। িহটলাৰৰ পৰা পেলাৱা ইউেৰাপীয়
বুিদ্ধজীৱীৰ এটা দেল গঠন কিৰিছল অনু্পৰ্েৱশীয় সমাজ
এখন– েকাৱা ৈহিছল ‘েপিৰছ অন দয্ হুডছন’। েতিতয়া
মােন েহেডমাডর্ েবছ বয়সীয়াল ৈহেছ– েতওঁ েলভী-
ষ্টৰ্য্াছক সহায় কৰা নািছল। েতওঁ েলভী-ষ্টৰ্য্াছক ৈকিছল–
“গিণতৰ চািৰটা পৰ্িকৰ্য়া আেছ, আৰু ‘িববাহ’ তােৰ
এটা নহয়৷” (Mathematics has four operations,
and marriage is not one of them.)

গিতেক েলভী-ষ্টৰ্য্ােছ আেন্দৰ্ েভইক েদখা কিৰবৈল
ৈগিছল। েসই সময়ত েতওঁ িনউয়কর্ত আিছল। েভইৰ
পৰ্িতিকৰ্য়া িপেছ সমূ্পণর্ পৃথক আিছল। েভই আিছল
এগৰাকী ওখখাপৰ বীজগিণতিবদ। েতওঁৰ কাম আিছল
সদােয়ই শুদ্ধ গিণত েক্ষতৰ্ত। েসেয় েতওঁ েলভী-ষ্টৰ্য্াছৰ
সমসয্ােটাক তৎক্ষণােতই গম পাইিছল েয ইয়াক গৰ্ুপৰ
িবমূতর্ সজ্জাৰ সহায়ত সমাধা কিৰব পৰা যাব– এক
বাস্তৱ শ জিড়ত সমসয্া িহচােপ ৈল। পৰ্কৃতেত, েভই
খয্াত আিছল এটা কাৰণেতই েয, েযিতয়াই েকােনা
এজন গািণিতক সমসয্াত ৈৰ যাবলগীয়া হয়, ‘েকােনা
গৰ্ুপৰ সন্ধানত!’ েতওঁ েসই সমসয্ােটাত অলপ সময়
খািট ৰয় আৰু সমাধা কেৰ। বাস্তৱ জগতৰ সমসয্ােটা
িয জিটল পিৰিস্থিতেৰই হওক, িবমূতর্ বীজগিণতীয়
েকৗশেলেৰ অিত চমৎকাৰীতব্েৰ ইয়াক সমাধা কিৰব
পৰা হয়৷ েভইেয় েলভী-ষ্টৰ্য্াছক ৈকিছল েয, েতওঁ
সমসয্ােটা সমাধা কেৰাঁেত ইয়াৰ পৰ্কৃত েমৗলসমূহ
বাদ িদ ৈথিছল: অথর্াৎ িববাহৰ পৰ্কৃিতিখিনক। তাৰ
ঠাইত মন িদিছল িববাহসমূহৰ ‘সম্পকর্’েটাত। এই
ধাৰণােটােৱই বহবাকীৰ পৰ্ধান ধাৰণােটাক পৰ্িতফিলত
কেৰ: ‘সম্পকর্’ আৰু ‘গঠন’েবােৰই গিণতৰ মূল
েমৗলেবাৰ।

বহবাকীৰ সহ পৰ্িতষ্ঠাপকজনৰ দব্াৰা েপাৱা েতওঁৰ
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এই সমসয্ােটাৰ সমাধানেটােৱ েলভী-ষ্টৰ্য্াছক অিধক
আকিষর্ত কিৰিছল– গঠন আৰু সংগৰ্থনবাদৰ পৰ্িত।
এই েভঁটা-েভঁিটিখিনেয় আৰু লগেত েজকবছনেৰ
েতওঁৰ পৰস্পৰ কাযর্ই েতওঁক মেনােযাগ িদবৈল বুিল ৈল
ৈগিছল– নৃততব্ত সংগৰ্থনবাদৰ েতওঁৰ সকেলা শিক্তৰ
পৰ্সাৰ ঘেটাৱাত। ফলত এই কােম সংগৰ্থনবাদক
মযর্াদাৰ স্থানৈল ৈল আিহিছল।

েলভী-ষ্টৰ্য্ােছ অধয্য়ন কৰা অেষ্টৰ্লীয় েগাষ্ঠীৰ িববাহৰ
িনয়মৰ তথয্ই ইংিগত িদিছল েয– ধৰা হ’ল, তাত
চািৰটা জনেগাষ্ঠীয় দল আেছ। সৰল কিৰবৈল বুিল েতওঁ
েসইেকইটাক A,B,C , আৰু D েৰ সূচাইিছল। এই
আিদবাসীসকলৰ মাজত বিতর্ েৰাৱা িনয়মেটােৱ ৈকিছল
েয, A দলৰ পুৰুষ এজেন B দলৰ নাৰী এগৰাকীক
িবয়া কৰাব পােৰ। েতেনদেৰ, B দলৰ পুৰুষ এজেন
C দলৰ নাৰী এগৰাকীক িবয়া কৰাব পােৰ। েতেনদেৰ,
C দলৰ পুৰুষ এজেন D দলৰ নাৰী এগৰাকীক িবয়া
কৰাব পােৰ। আৰু D দলৰ পুৰুষ এজেন A দলৰ
নাৰী এগৰাকীক িবয়া কৰাব পােৰ। ছিবেৰ বুজাবৈল
গ’েল তলত েদখুৱা ধৰণৰ ৈহ পেৰ:

A → B → C → D → A.

পৰ্শ্নেটা আিছল– দীঘর্িদনৰ মূৰত িক ঘিটিছল
এই জনসংখয্াৰ েক্ষতৰ্ত! এই িনয়মসমূেহেনা
িক কয় েগাষ্ঠীৰ িভতৰত ঘটা এেন দীঘর্িদনীয়া
িকনিশব্পৰ িবকাশৰ ঘটনা সংকৰ্ান্তত। এই সমাজৰ
সদসয্সকলৰ মাজৰ জিটল সম্পকর্ৰ েক্ষতৰ্ত লুকাই
থকা আন্তঃগাঁথিনেটােনা িক। এই সন্দভর্ত সমাধানৰ
বােব গিণতক আহব্ান কৰা কাৰণেটা এইেটােৱই।
েভইেয় কৰািখিন আিছল সমাজৰ িভতৰেত িববাহৰ
সম্ভাৱনােটাৰ সংজ্ঞা িদয়ািখিন। েতওঁ বুজা মেত এই
আিদমবাসীৰ িভতৰত িববাহৰ চািৰ ধৰণৰ সম্ভাৱনা
আেছ। েভইেয় সংজ্ঞাৱদ্ধ কৰা এেন িববাহৰ ধৰণেকইটা
তলত িদয়া ধৰণৰ:

M1 = [A ৰ পুৰুষ, B ৰ নাৰী],
M2 = [B ৰ পুৰুষ, C ৰ নাৰী],
M3 = [C ৰ পুৰুষ, D ৰ নাৰী],
M4 = [D ৰ পুৰুষ, A ৰ নাৰী].

ইয়াৰ পাছত েভইেয় চাইিছল এই িববাহৰ
নৱপৰ্জন্মৰ সংজ্ঞােনা িক হ’ব পােৰ আৰু লগেত
েতওঁেলাকৰ সম্ভাবয্ িববাহেৰা।

েতওঁ িবেশ্লষণ কিৰ ৈগ এটা গািণিতক গৰ্ুপক
িচনাক্ত কিৰ ৈলিছল, িযেয় এই িবেশষ পৰ্ণালীেটাক
চলাই িনিছল। গিণেত এই সমসয্ােটাক সমাধা কিৰবৈল
অনুমিত িদিছল। েতিতয়া েতওঁ ফলাফলিখিনক পিৰিশষ্ট
কিৰ িলিখিছল েলভী-ষ্টৰ্য্াছৰ িকতাপ ‘এিলেমেণ্টৰী
ষ্টৰ্াকচাৰ অৱ িকনিশব্প’ৰ পৰ্থম খণ্ডত (দয্ েহগ, মাউটন,
১৯৪৭)৷

পিৰিশষ্টত েভইেয় িলিখিছল, েতওঁৰ বণর্নােৰ–
েলিভ-ষ্টৰ্ােছ অধয্য়ন কিৰ থকা অেষ্টৰ্লীয় আিদম েগাষ্ঠীত
অনুেমািদত িববাহৰ ধৰণৰ ওপৰত:

আিম সংেযাগ কিৰিছেলাঁ েয–
A,B,C,D েগাষ্ঠীৰ মাক এগৰাকীৰ
ল’ৰা-েছাৱালীেবাৰক সংজ্ঞাৱদ্ধ কৰা হ’ব
কৰ্েম B,C,D,A েগাষ্ঠীৰ সভয্ বুিল।
আৰু ইেয় আমাক তলৰ তািলকাখনৈল ৈল
যাব:

িপতৃ-মাতৃৰ িববাহ ধৰণ: M1,M2,M3,M4

ল’ৰা সন্তানৰ িববাহ ধৰণ: M3,M4,M1,M2

কনয্া সন্তানৰ িববাহ ধৰণ: M2,M3,M4,M1.

েভইেয় আঙুিলয়াইিছল েয ইয়াত আিম িয পাইেছাঁ
েসয়া িপতৃ-মাতৃৰ িববাহৰ ধৰণৰ িবনয্াস বা পামুর্েটছন।
িবনয্াসেনা িক? েতওঁ বয্াখয্া কিৰিছল– েসয়া পৰ্থম
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শাৰীত, িদব্তীয় আৰু তৃতীয় শাৰীৰ িববাহৰ ধৰণৰ এক
কৰ্মৰ এক সৰল পুনসর্জ্জাকৰণ।

িবনয্াসৰ অধয্য়ন হয় িবমূতর্ বীজগিণতৰ গৰ্ুপ
তত্তব্েৰ। আিম আগেতই পাই আিহেছাঁ েয িবনয্াস-
গৰ্ুপ ৈহেছ গািণিতক গৰ্ুপ এটাৰ সাধাৰণ উদাহৰণ।
পুনৰ মনত েপলাই ৈলেছাঁ– িতিনটা েমৗলৰ িবনয্াস
গৰ্ুপ এটা গিঠত হয় এইেকইটা েমৗলেৰ: ABC ,
ACB, BAC , BCA, CAB, আৰু CBA.
ইয়ােতই িববাহ ধৰণৰ িবেশ্লষণৰ বােব েভইেয় গৰ্ুপ
তত্তব্ৰ শিক্তশালী গিণতীয় ফল খটুৱােল, িবেশষৈক
িবনয্াস গৰ্ুপৰ অধয্য়নৰ। েতওঁ আঙুিলয়াইেছ েয গৰ্ুপ
তত্তব্ৰ িৰজােল্ট আমাক অনুমিত পৰ্দান কেৰ িসদ্ধান্ত
ল’বৈল বুিল, এেন এটা জনগাঁথিনৰ বােব। িবেশষৈক
িবেশ্লষণ কিৰবলগীয়া গৰ্ুপৰ ধৰণেটা আৰু িবভাজনক্ষম
(িৰিডউিচব্ ল) বা িবভাজন অক্ষম িবধৰ (ইিৰিডউিচব্ ল)
হ’ব পােৰ। নৃততব্িবদ এজনৈল এটা িবভাজনক্ষম
িববাহৰ ধৰেণ এেন এক ইংিগত িদব েয, অধয্য়ন
কিৰ থকা জনগাঁথিনেটােৱ লগ লগাইেছ দুটা স্পষ্ট
জনগাঁথিনক িয েকিতয়াও অন্তঃিববাহত নািহব বা
েবাধহয় মােথান িচধা দখল কিৰ থািকব এেক অঞ্চলক৷
যিদ িবনয্াসেটাত েসামাই থকা গৰ্ুপেটা িবভাজন অক্ষম
িবধৰ হয়, েতেনহ’েল ই বুজায় েয জনগাঁথিনেটা এক
ৈহ আেছ, আৰু সব্াভিৱকেত িবভািজত কিৰব েনাৱািৰ,
দুটা বা অিধক উপ-জনগাঁথিনত িযেয় অন্তঃিববাহ কিৰব
েনাৱািৰব৷ (ওপৰত ঘিট থকাৰ িবপৰীেত।)

েলভী-ষ্টৰ্য্ােছ অধয্য়ন কিৰ থকা জনগাঁথিনেবাৰৰ
পৰ্িতেটােৰ এেকাটা িনজা গিণতীয় গৰ্ুপ গঠন আিছল।
এবাৰ েসই গঠন িবেশ্লষণ কিৰ ল’েল, সম্ভৱ ৈহিছল
িনণর্য় কিৰবৈল বুিল, জনগাঁথিনেবাৰৰ অনা-উৈমহতীয়া
অংশ (non interacting segments) আেছেন নাই।
বা আনহােত এইসমূহ এেকৰূপী (য়ুিনফমর্)। এই
িনণর্য়তািখিন আিহিছল মােথান গিণতীয় িবেশ্লষণৰ
মাধয্মতেহ! েকােনাবাই বছৰ জুিৰ জনেগাষ্ঠীক অধয্য়ন
কিৰ থািকব পােৰ আৰু অথচ েকােনা কামত অহা

ৈবিশষ্টয্ উিলয়াবৈল সক্ষম েহাৱা নাই, েসয়া এই
কাৰণেতই েয গৰ্ুপ তত্তব্ক ৈল েতওঁ সাংগৰ্থিনক গিণতীয়
িবেশ্লষণ বয্ৱহাৰ কৰা নাই। কাৰণ েভইেয় তােকই
আিৱষ্কাৰ কিৰিছল, িযেটা আিছল এটা উপপাদয্ৰ
সমতুলয্। েসয়া আিছল েতেন এটা িযেটা এটা জনগাঁথিন
সােপেক্ষ সঁচা হ’ব লািগিছল৷ কাৰণ ইয়াত িনিহত
ৈৰ থকা গঠনেটােৱই একমাতৰ্, আৰু ইয়াত বােদ
আন এেকা নহয়। অকল েকােনাধৰণৰ আন্তঃিকৰ্য়া
েনােহাৱাৈক ইয়াৰ চাব-গৰ্ুপৰ মাজত, েসইিখিনেয়
েকােনা সেম্ভদ িনিদব৷ কাৰণ েকােনা এজেন েকিতয়াও
এেকা নাজািনব, েয েকােনা িকবা সম্পকর্ এই চাব-
গৰ্ুপৰ মাজত সম্ভৱ হয় েন নহয়। (যিদেহ েকােনা
েযৗিক্তক িবেশ্লষণ কৰা হয়৷) বা িকজািনবা ই সম্ভেৱই
নহয়৷ (এেন েক্ষতৰ্ত ভিবষয্তত ই আিহ যাব পােৰ
হয়েতাবা৷) অকল গিণেতেহ ইয়াৰ সুিনিদর্ষ্ট উত্তৰ িদব
পােৰ।

েভইৰ িবেশ্লষণ আিছল গঠন সম্পকর্ীয়, তথা
সাংগৰ্থিনক। আৰু এইিখিন আিছল বহবাকীৰ উদয্মত
আৰু ইয়াৰ লক্ষয্ৰ ৈসেত জিড়ত ৈহ। েভই সক্ষম
ৈহিছল সমূ্পণর্ িবমূতর্ গিণতৰ সহােয়েৰ আিৱষ্কাৰ
কিৰবৈল– অধয্য়ন কিৰ থকা জনগাঁথিনেটাৰ জনগাঁথিন
িবষয়ক এক িনিহত ৈহ থকা বা লুকাই েৰাৱা
সতয্ক। এক দুবর্ল, অগািণিতক সাংগৰ্থিনক পৰ্ণালীেৰ
এই সতয্িখিন উিলয়াব পৰা নগ’লেহঁেতন, িযিখিন
হয়েতা ভাষািবজ্ঞানীসকেল বয্ৱহাৰ কিৰ থােক। গিণতৰ
সাংগৰ্থিনক পৰ্ণালী এেনদেৰ অিত চমৎকাৰীতব্েৰ
পৰ্দশর্ন কৰা ৈহিছল। েলভী-ষ্টৰ্য্াছ গভীৰভােব পৰ্ভািৱত
ৈহিছল– কৃতজ্ঞ ৈহিছল। আৰু েতিতয়ােৰ পৰা
সাংগৰ্থিনক পৰ্ণালীৰ বয্ৱহাৰত নৃততব্ আৰু লগেত
আন আন েক্ষতৰ্েবাৰত েতওঁৰ সকেলা পৰ্েচষ্টা িবয়পাই
িদবৈল বুিল উৎসগর্া কিৰিছল। েলভী-ষ্টৰ্য্ােছ েভইৰ
ধাৰণা ৈলিছল আৰু েসইেবাৰৰ পৰা িশিকিছল।
িকনিশব্পৰ সম্পকর্ত েতওঁৰ সমগৰ্ িকতাপখন আিছল
নৃততব্ আৰু সংগৰ্থনবাদৰ এখন ক্লািচক তুলয্,
এখন একক সম। ইয়ােতই ভেৰাৱা ৈহিছল নৃততব্ৰ

১২০
গিণত িবকাশ | পঞ্চসপ্তিততম সংখয্া | অেক্টাবৰ – িডেচমব্ৰ, ২০২২



বােব সাংগৰ্থিনক ধাৰণাক। বহবাকীৰ েসই নতুন
গিণতিখিনক। সময়ত ফৰাছী সংগৰ্থনবাদৰ িবষয়ত,
েলভী-ষ্টৰ্য্াছৰ েসই িকতাপখন ৈহ পিৰিছল েতওঁৰ
জীৱনৰ পৰ্ধান কাযর্। ইয়াত েতওঁ িকনিশব্প আৰু
িববাহৰ পদ্ধিতেটাক বয্াখয্া কিৰবৈল েচষ্টা কিৰিছল।
িয হয়েতাবা আিহ পিৰিছল বা েদখা িদিছল পৃিথবী
জুিৰ সমাজেবাৰৰ েক্ষতৰ্ত, অসংখয্ িভন্নতােৰ। েসয়া
ঘিটিছল মােথান এেকটা নীিতেৰ: সালসলিনৰ নীিত
(দয্ িপৰ্িন্সপল অৱ এক্সেচঞ্জ)৷ েসেয় েতেন িববাহসমূহ
এেকা সমসয্া ৈহ পৰা নািছল। সমসয্ােটা আিছল
িবিভন্ন ধৰণৰ িববাহৰ মাজৰ ‘সম্পকর্েবাৰ’েহ। িযিখিন
েভইেয় েদখুৱাইিছল েতওঁৰ িবমূতর্ গৰ্ুপ তত্তব্ৰ িৰজাল্ট
বয্ৱহাৰ কিৰ। এই ধাৰণািখিনেয়ই আিছল পৰ্কৃতেত,
সংগৰ্থনবাদৰ সাৰিখিন। সংগৰ্থনবােদ আমাক িশকায়
েয, অধয্য়নৰ ‘িবষয়-েমৗল’সমূহ দৰকাৰী নহয়, িয
দৰকাৰী িবেবিচত হয়, েসয়া ৈহেছ েমৗলসমূহৰ
িভতৰত ৈৰ থকা ‘সম্পকর্িখিন’েহ। উদাহৰণেটাত
েভইেয় িবেশ্লষণ কৰা সংগত বা পৰ্কৃত চলকেটা আিছল
িপতৃ-মাতৃৰ িববােহেনা েকেনদেৰ েতওঁেলাকৰ সিত-
সন্তানৰ িববাহত পৰ্ভাৱ েপলাই ৈৰেছ।

েলভী-ষ্টৰ্য্ােছ অধয্য়ন কৰা অদল-বদলিখিন েলাৱা
ৈহেছ, মানৱ মনৰ িভতৰৰ েমৗিলক সাংগৰ্থিনক
িস্থৰতাৰ (fundamental structural constants)
এক আিৱভর্াৱ িহচােপ। আৰু এেনেবাৰ সাংগৰ্থিনক
িস্থৰ মান েপাৱা যাব পােৰ মানৱ সংসৃ্কিতৰ আন
পৰ্ণালীেতা। েতেন এক আিৱভর্াৱৰ উদাহৰণ ৈহেছ,
ভাষাৰ িভতৰত েসামাই থকা গঠন। এয়া েসই
কাৰণেতই েয নৃততব্ত সংগৰ্থনৰ পৰ্ভাৱ মূলতঃ আেহ
ভাষািবজ্ঞানৰ কমর্-কাণ্ডৰ পৰা। েসই এেক সাংগৰ্থিনক
ধাৰণাসমূহ আিৱভর্াৱ হয়, িনেজ িনেজই মেনািবজ্ঞান
আৰু আন আন েক্ষতৰ্ত৷

∼ ◦ ∼

কুিৰ শিতকাৰ সময়িখিনত িবিভন্ন বৰণীয়া েক্ষতৰ্
আৰু শৃংখলাৰ মাজত, পৰ্ণালী আৰু সংগৰ্থনৰ

কৰ্মবধর্মান সফলতাই এক অভূতপূবর্ উপকাৰীতা
আিন িদিছল। লক্ষয্ণীয়ভােব সংগৰ্থনবােদ েদখুৱায়
এেকাটা শৃংখলাক গঠন কিৰ েথাৱা েমৗলসমূহৰ
আন্তঃিনভর্ৰশীলতাক বয্াখয্া কিৰবৈল এক মহান
সক্ষমতা বা ধাৰকতব্। এই পৰম্পৰােটা ভাষািবজ্ঞান,
নৃততব্, সমাজিবজ্ঞান, জীৱিবজ্ঞান আৰু অথর্নীিতত
সব্াভািৱক ধাৰণা হয়।

সংগৰ্থনবােদ কৃতকাযর্তােৰ বদিল কিৰিছল িবজ্ঞানৰ
পূবর্ৰ দশর্নক: পৰীক্ষাল ীয় পৰ্ণালী (এিম্পিৰিচিজম)৷
সংগৰ্থনবাদৰ ধাৰণােটা েসই পৰীক্ষাল তথয্ বা বতৰা
(তথয্ৰ বণর্নাত্মক িবেশ্লষণ) যেথষ্ট নহয়। ই তথয্ৰ
মাজত অন্তিনর্িহত ৈহ েৰাৱা পৰ্পঞ্চক বয্াখয্া নকেৰ।
সংগৰ্থনবােদ িবচািৰ থােক তথয্ত বণর্নােৰ েদখাৈক ফুিট
উঠািখিনৰ িবপৰীেত তথয্ৰ মাজত লুকাই েৰাৱা গঠনক।

নৃততব্ ৈহ পিৰিছল েসই িবনু্দেটাৈল পৰ্কৃিত িবজ্ঞানৰ
অংশ, য’ত েলভী-ষ্টৰ্য্ােছ েতওঁৰ েজাৰদাৰ আিৱষ্কাৰ
কিৰিছল– মানৱ িকনিশব্প পৰ্ণালীৰ। েতিতয়া পযর্ন্ত
নৃততব্-িবজ্ঞানীসকেল অকল তথয্ সংগৰ্হ কিৰিছল,
আৰু েতওঁেলাকৰ পযর্েবক্ষণক অধয্য়ন কিৰিছল।
িকন্তু েলভী-ষ্টৰ্য্াছৰ পৰ্িতভা আিছল এেন েয, এক
গভীৰ অিভগমেন ৈল যাব পািৰিছল আেমাদজনকভােব
শিক্তশালী িৰজাল্টৈল বুিল।

১৯৪৪ অত িমতৰ্শিক্তেয় েদশ মুকিল কিৰ েলাৱাৰ
পাছত ফৰ্ান্সত অিস্ততব্বাদ িবয়িপ পিৰিছল। ই সূচাইিছল
বা ইংিগত বহন কিৰিছল এক েবৗিদ্ধক পৰ্ভাতৰ।
অিস্ততব্বােদ িবশব্াস কিৰিছল এক দশর্নত যাক েকাৱা
হয়, ‘সকাম’ বা ‘এনেগজেমণ্ট’৷ ইেয় েতওঁেলাকক
থািপিছল– আঁতৰত, েসই যন্তৰ্ণাৰ বছৰেবােৰেৰ, আৰু
লগেত েবামা আিদেক ধিৰ পৰ্ধান িহচােপ থকা
ইয়াৰ বলৱান ‘েবয়ােবাৰ’ত। সকেলাধৰণৰ িবজ্ঞানৰ
ওপৰত, অিস্ততব্বােদ অনুমিত পৰ্দান কিৰিছল অকল
মেনািবজ্ঞানকেহ, আৰু িবেশষৈক েতওঁেলােক গিণতক
িঘণ কিৰিছল বা েবয়া পাইিছল। অিস্ততব্বােদ এই
কালেছাৱাত যিদওবা ফৰাছী েবৗিদ্ধক িবতকর্ক পৰ্ভািৱত
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কিৰ ৈথিছল, আন েবৗিদ্ধক িদশসমূহৰ িবকাশ সাধন
ৈহ আিছল। নতুন ধাৰণাৰ এই পৰ্সংগেতই ক্লড েলভী-
ষ্টৰ্য্াছৰ িকতােপ পৰ্থম েচষ্টা কিৰিছল: এই িমনাৰতুলয্
েবৗিদ্ধক উৎকৃষ্টকমর্িখিন আিছল সংগৰ্থনবাদৰ ‘েভঁিট
সব্ৰূপ কমর্’ – ফৰ্ান্স আৰু আন বহু ঠাইত, নতুন
সাংসৃ্কিতক িদশতুলয্। সংেযাগী বতৰা ৈহ আিহ পেৰ
এইিখিনেত েয, ১৯৪৮ চনত François Le Li‑
onnais নামৰ এগৰাাকী গিণতজ্ঞ আৰু েলখেক
‘Les Cahiers du Sud’ জােনর্লৰ এক িবেশষ
সংখয্া উিলয়াইিছল। ইয়াত েতওঁ নক্সা এখন ৰিচিছল,
যাক অিভিহত কিৰিছল– ‘গািণিতক িচন্তাৰ মহান
েসাঁত’ বুিল। এই সংখয্ােটাত আিছল এক চািবকাঠী
তুলয্ পৰ্েগৰ্েমিটক উিক্ত– বহবাকীৰ কমর্-কৃিতৰ। Le
Lionnais-এ সিন্নিবষ্ট কিৰিছল– েতওঁৰ সামিগৰ্ক
অিভগমনিখিনক এক একীভুত কিৰ েলাৱা বহবাকীৰ
শাৰীৰ গিণতৰ িবজ্ঞানক।

এই ‘েযাৰ পৰ্কােশ’ মঞ্চখন থািপিছল– ধাৰণাৰ
আধুিনক িবকাশৰ বােব– কুিৰ শিতকাৰ িদব্তীয়াধর্ত।
েলভী-ষ্টৰ্য্াছৰ িকতাপখেন সমাজ-িবজ্ঞানত পথ
েদখুৱাইিছল আৰু বহবাকীেয় েতেন কিৰিছল
গিণতৰ জগখনত। দু্েয়াগৰাকীেয়ই আগবঢ়াই িনিছল
সংগৰ্থনবাদৰ ধাৰণাক। সংগৰ্থনবাদ আিছল এক
গভীৰ পৰ্ণালী িয আঁচ-মািৰ আঁতৰাই িদিছল এটা
পদ্ধিতৰ সকেলা অদৰকাৰী েমৗলক। এিৰ ৈগিছল
মােথান তত্তব্েটাৰ ৈবিশষ্টপূণর্ িবনু্দসমক। নৃততব্ত
েলভী-ষ্টৰ্য্ােছ েসই কাম কিৰিছল, িয কাম কিৰিছল
ভাষািবজ্ঞানত েজকবছেন, আৰু িযিখিন বহবাকীেয়
আিনিছল গিণতৈল। বহবাকীেয় যত্ন কিৰিছল সকেলা
গিণতৰ েকন্দৰ্ৈল বুিল, গঠনৰ দৰকাৰী েমৗলৰ:

সামৰিণত যুিক্তগতভােব আিম ইয়ােক
কব পােৰাঁ– েলভী-ষ্টৰ্য্াছ, েজকবছন, আৰু
েভইৰ সাৰমূলিখিনেয় িনউয়কর্ত ১৯৪৩
ত নৃততব্, ভাষািবজ্ঞান, আৰু গিণতক
‘সংকৰণ’-পৰ্িকৰ্য়ােৰ সহায় কিৰিছল

সংগৰ্থনবাদক সম্ভৱপৰ কিৰ। আৰু
যিদওবা গিণত আৰু সংগৰ্থনবাদৰ মাজৰ
কেথাপকথনিখিন ৈৰ থকা নািছল, তথািপ
এই আকিস্মক যুঁজখেনই ৈহ পিৰিছল এক
সাংসৃ্কিতক সম্পকর্ৰ পিৰণিত।

েপানেত িকনিশব্পৰ পৰ্াথিমক গঠনক আদিৰ ৈলিছল
অিস্ততব্বাদীসকেল। িচমন ডুয্ বেভাৱাই িকতাপখন
সপক্ষীয় দৃিষ্টভংগীেৰ আেলাচনাৈল আিনিছল। ‘েটম্ প্স
মডাণর্’ত (ভিলউম. ৫, ১৯৪৯, পৃ: ৯৪৩-৯)। িকন্তু,
মাতৰ্ ১৯৫০ অৰ পাছৈল িকতাপখেন পৰ্কৃত েহঁচা
িদবৈল ধেৰ– ফৰাছী েবৗিদ্ধক মহলত। ১৯৬৮ অৈল
পৰ্িতেপাষক িহচােপ, সংগৰ্থনবােদ এই িকতাপখনত
পৰ্িক্ষপ্ত েহাৱা অনুসিৰ অিস্ততব্বাদক অপসািৰত কিৰ
ঠাই ৈলিছল ফৰাছী দশর্নৰ িশখৰত। েলভী-ষ্টৰ্য্াছ
আৰু িমেচল ফুেকাৰ দেৰ আনসকেল তাৰ পাছত
ফৰ্ান্সত ছােটৰ্র্ৰ ঠাইত ৈলিছল আধুিনক দশর্নৰ েকন্দৰ্
স্থানত। েলভী-ষ্টৰ্য্াছ আৰু নৃততব্ৰ উপিৰ, েৰালয্াণ্ড
বাথ্ র্েছ সংগৰ্থনবাদক বয্ৱহাৰ কিৰিছল সািহতয্ আৰু
সংসৃ্কিত সমােলাচনাত, েজক েলকােন বয্ৱহাৰ কিৰিছল
মেনািবেশ্লষণত, আৰু িমেচল ফুেকােৱ দশর্নত। আন
েক্ষতৰ্সমূেহও এই িবপ্লৱৰ ফল লাভ কিৰিছল। ১৯৫১
অত েলকান, েলভী, আৰু েবনেভিনেষ্ট গিণতজ্ঞ জজর্
িথওিডউল িগল্ডবাউডেৰ িনয়মীয়াৈক লগ লািগবৈল
আৰম্ভ কিৰিছল। উেদ্দশয্েটা আিছল, সমাজ িবজ্ঞান
আৰু গিণতৰ মাজত গঠনৰ সম্পকর্ত কাম কৰা আৰু
লগেত ‘িলংক’ উনু্মক্ত কিৰবৈল কৰা পৰ্েচষ্টােটা। এই
ধাৰণােটা েৰািপত ৈহিছল আৰু ১৯৫০ অৰ পাছৰফালৰ
পৰা ১৯৬০ ৰ েশষৈলেক এই কালেছাৱাত। এইিখিন
সময়ত বহবাকীেয় মহিততম অৱদান আগঢ়াই ৈগেছ:
গিণতত সংগৰ্থনবাদ ‘সাকাৰ’ ৈহিছল।

সংগৰ্থনবােদ, ইয়াৰ গিণতীয় েখাঁচেটােৰ ৈহ পিৰিছল
এক গুৰু সামািজক আৰু সাংসৃ্কিতক পৰ্পঞ্চ। এই
পৰম্পৰােটা আকষর্ণীয় ৈহ পিৰিছল, আন এখন
িকতাপ পৰ্কাশৰ পাছত: ক্লড েলভী-ষ্টৰ্য্াছৰ ষ্টৰ্াকচােৰল
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এনেথ্ৰােপাল’জী, ১৯৫৮ চনত পৰ্কাশ েহাৱা (িনউয়কর্:
েবিচক বুক্ ছ)।

এই িকতাপখন পৰ্কাশৰ পাছত, ১৯৫৯ চনত দুখন
সিন্মলন ৈহিছল– উেদ্দশয্ আিছল– সংগৰ্থনবাদৰ অথর্
আিৱষ্কাৰ কৰা আৰু বয্াখয্া কৰা। এই সিন্মলন দুখনত
পৰ্ধানৈক বহবাকীৰ গািণিতক গঠনৰ ধাৰণাই চচর্া লাভ
কিৰিছল।

এেনদেৰ ‘গিণতীয় গঠন’ এটা মূল চািবকাঠী সব্ৰূপ
ৈহ পিৰিছল, এই সিন্মলনেবাৰত। সিন্মলনেকইখন
উৎসিগর্ত ৈহিছল সমাজিবজ্ঞান আৰু এইেবাৰৰ গঠনৰ
পৰ্েয়াগৰ েক্ষতৰ্ত। এই সিন্মলন দুখনৰ পৰ্থমখন ৈহিছল
েপিৰছত, ১৯৫৯ চনৰ জানুৱাৰীৰ ১০-১২ ৈল। আৰু
ইয়াক নামকৰণ কৰা ৈহিছল– ‘িমিনংচ আৰু ইউেজছ
অৱ দয্ টামর্ ষ্টৰ্াকচাৰ ইন দয্ িহউময্ান এণ্ড ছিচেয়ল
চােয়েন্সচ’ (মানৱ আৰু সামািজক িবজ্ঞানত ‘গঠন’
পদেটাৰ অথর্ আৰু বয্ৱহাৰ)৷ েসই এেক বছৰেৰ ২৫
জুলাই আৰু ৩ আগষ্টৰ মাজত িদব্তীয়খন সিন্মলন
ৈহিছল েচিৰিচ লা-ছােল্ল’ত। ইয়াৰ িবষয়বস্তু আিছল
‘েজেনিছচ আৰু ষ্টৰ্াকচাৰ’৷ সংগৰ্থনজগত আেন্দালনৰ
মূল েখলুৈৱেকইজন তাত আিছল। েপিৰছ সিন্মলনত
েলভী-ষ্টৰ্য্াছ আৰু জন িপেগট েচিৰিচ লা-ছােল্ল’
সিন্মলনত। এই সিন্মলন েকইখনত গিণেত আহব্ান
কিৰিছল এক সাবর্জনীন আেৱদন। আৰু লগেত েতেন
আন এখনত, িযখন ৈহিছল আিহ থকা বছৰ েকইটাত।

গিণত সমাজখনত থকা েতওঁৰ উচ্চ
‘পৰ্ফাইলেটা’ৰ বােব আৰু েতওঁৰ ৈশিক্ষক
পুনিবর্নয্াস কৰণৰ অিপর্ত ৈহ েৰাৱা
দািয়তব্িখিনৰ বােব, বহবাকী েবৗিদ্ধক
েলাকাচাৰৰ মাজত িবিৰিঙ উিঠিছল। েতওঁ
ৈহ পিৰিছল ‘কেঠাৰ যুিক্ত’, ‘সব্ীকাযর্’, আৰু
‘সংহিততত্তব্’ৰ এটা ‘একাথর্ক েযন’।

িপেছ বহুেতা গৰ্ন্থকােৰ েজাৰ িদিছল েয সংগৰ্থনবাদ

আগবঢ়াব পািৰ গিণত িবেনও।

সংগৰ্থনবাদী কমর্ৰ পৰা ভাষািবজ্ঞানত েজকবছেন
কিৰিছল, েলভী-ষ্টৰ্য্ােছ িশিকিছল ‘পদসংখয্াৰ বহুৰূপী
অিতচাৰ’েৰ নত নহ’বৈল বুিল। বাস্তৱেটা আিছল–
সৰলেটােনা িক তাক িবচািৰবৈল েখাজা, আৰু
লগেত অিত িবিশষ্টয্পূণর্ সমব্ন্ধেটােৰ িসহঁতক বািন্ধ
ৰখা। েজকবছেন িবচািৰিছল লিঘষ্ঠতম এককেটা
কিথত ভাষাৰ: ‘ফ’নম’সমূহ। নৃততব্ত েলভী-ষ্টৰ্য্ােছ
েতেনদেৰ িবচিৰিছল েমৗিলক গঠনক। েলভী-ষ্টৰ্য্াছৰ
িকনিশব্পৰ সাংগৰ্থিনক িবেশ্লষণ, আৰু গিণতৰ
বহবাকীৰ সাংগৰ্থিনক দৃিষ্টভংগীেয় েপানাইিছল, িসহঁতৰ
লুকাই েৰাৱা গঠনক একীভূত কিৰ, এইেবাৰৰ
যথাকৰ্িমক শৃংখলাৰ একতৰ্ীকৰণৰ বােব। সংগৰ্থনবাদ
আৰু বহবাকীবাদ িশখৰৈল আিহিছল ১৯৬০ ৰ পাছৈল
আৰু তাৰ পাছত আিহ পিৰিছল এক অৱনিত– উত্তৰ
আধুিনকবােদ ৈল েযাৱাৰ লেগ লেগ।

১৯৪৮ অত, েলভী-ষ্টৰ্য্াছ উভিটিছল ফৰ্ান্সৈল,
আৰু এক বুজন সংখয্ক পদবীৰ অিধকাৰী ৈহিছল।
েতওঁ আিছল িচ.এন.আৰ.এছ.ত গেৱষণাৰ মুৰবব্ী
আৰু পাছৈল েপিৰছৰ ‘িমউিজয়াম অৱ ময্ান’ত
সহকাৰী সঞ্চালক। তাৰ পাছত েতওঁ িনবর্ািচত ৈহিছল
‘িৰিলিজয়ন্স অৱ আন-িচিভলাইজ্ ড িপউপল্ ছ’অৰ,
‘ইেকাল পৰ্য্ািক্তক েডছ হাউট্ ছ এিটউড্ ছ’ৰ অধয্াপকৰ
েচয়াৰৈল।

েকােনা েক্ষতৰ্ৰ িনযুিক্তৰ পাছত এক সংখয্ক
আিফৰ্কীয় ছাতৰ্ই এই নতুন অধয্াপকক সুিধিছল
এইবুিল– “আপুিন ক’ব পােৰেন েয, চৰেবাণর্ত
আেপানােৰ িযসকেল আেলাচনা কিৰবৈল বুিল আেহ,
েতওঁেলাক অসভয্ েনিক বাৰু?” েতিতয়া িবষয়-বস্তুেটাৰ
নাম ততাৈকয়াৈক সেলাৱা ৈহিছল– ‘িৰিলিজয়ন্স্ অৱ
িপউপল্ ছ উইডাউট ৰাইিটংচ’ বুিল। ১৯৫৯ ত েলভী-
ষ্টৰ্য্াছ িনবর্ািচত ৈহিছল সন্মািনত কেলজ দয্ ফৰ্ান্সৰ এক
উচ্চ পদবীৈল।
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