
“অষ্টাদশ শিতকাৰ সময়েছাৱাত েজয্ািতিবর্জ্ঞানীসকেল ইউেৰনাছ গৰ্হেটা আিৱষ্কাৰৰ
লগেত শিনৰ আন েকইবাটাও উপগৰ্হ আিৱষ্কাৰ কিৰিছল। পিৰিচত েগােটইেবাৰ গৰ্হ
আৰু উপগৰ্হ এেকটা িদশেত আৰু সূযর্য্ৰ িঠক িবষুৱীয় সমতলত ঘূিৰ আিছল। সূযর্য্েটা,
গৰ্হসমূহ, আৰু েগােটই উপগৰ্হেবাৰ, আটাইেবােৰই পৃিথৱীৰ দেৰ এেক িদশেত ঘূিৰিছল।
যিদেহ েগােটই ২৯ টা গিতৰ িমলেটা েকৱল ভাগয্ৰ ফল আিছল, েতেন্ত েসই ভাগয্ৰ
সম্ভািৱতা অিতমাতৰ্াই কু্ষদৰ্ হয়,
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)২৯, িযেটা পৰ্ায় ১০০০০ েকািট ভাগৰ ১!

লাপ্লােছ উপলি কিৰব পািৰিছল েয মহাকাশৰ এই নীিতবদ্ধতােটাৰ এটা পদাথর্িবদয্াগত
কাৰণ থািকব লািগব আৰু েতওঁ েসইেটা িবচািৰ পাইিছল। িনউটেন িযেটা অসম্ভৱ
বুিল ভািবিছল লাপ্লােছ তাত িসিদ্ধ লাভ কিৰিছল। ‘Mécanique céleste’ত লাপ্লােছ
েদখুৱাইিছল েয িকদেৰ েসৗৰ-ঘূণর্ীবতাহৰ ফলসব্ৰূেপ েসৗৰজগতখনৰ সৃিষ্ট হ’ব পােৰ।
ঘূণর্ীয়মান অৱস্থাত থকা েগছৰ েগালাকাৰ থূপসমূহ শীতল আৰু ঘণীভূত ৈহ গৰ্হ আৰু তাৰ
উপগৰ্হসমূহৰ উৎপিত্ত ৈহেছ। আৰু েসেয় সূযর্ৰ ৈসেত এেক সমতলেত আৰু এেক িদশত
এই গৰ্হ, উপগৰ্হসমূহ আৱতর্ন কিৰ আেছ।
১৭৮০ চনৰ পৰাই সম্ভািৱতাৰ সম্পকর্ত লাপ্লাছৰ কাম আৰম্ভ ৈহিছল। ১৮১২ চনত

েতওঁ েসই েক্ষতৰ্ত েতওঁৰ িবশাৰদী-সৃিষ্ট ‘Théorie analytique des probabilités’ৰ
(সম্ভািৱতাৰ িবেশ্লষণাত্মক তত্তব্) পৰ্থম সংস্কৰণ পৰ্কাশ কেৰ। লাপ্লাছৰ আেগেয় সম্ভািৱতাৰ
েক্ষতৰ্খনত কাম কৰা সকেলা গিণতজ্ঞই অনুমান কিৰিছল েয, আকিস্মক পিৰঘটনাৰ পৰম
সম্ভািৱতাৰ িবষেয় পৰ্িতজনেৰ জ্ঞান থািকব পােৰ। লাপ্লাছ এই কথাত একমত নহ’ল।
লাপ্লােছ িসদ্ধান্ত িদিছল েয, পৃিথৱীখন িনধর্ািৰত েহাৱাৰ বােব বস্তুেবাৰত েকােনা সম্ভািৱতা
থািকব েনাৱােৰ। সম্ভািৱতা আমাৰ জ্ঞানৰ অভাৱৰ ফলত আেহ।”

– িষ্টেফন হিকং

“ভাৰেতই আমাক দহটা িচহ্নৰ দব্াৰা সকেলা সংখয্া পৰ্কাশ কৰাৰ েকৗশলী পদ্ধিত িদিছল,
পৰ্িতেটা িচহ্নই স্থানৰ এেকাটা মানৰ লগেত এটা িনিশ্চত মােনা লাভ কিৰিছল; ই এটা
গভীৰ আৰু গুৰুতব্পূণর্ ধাৰণা িযেটা এিতয়া আমাৰ বােব ইমােনই সহজ েযন লােগ েয আিম
ইয়াৰ পৰ্কৃত মানয্তাক আওকাণ কেৰাঁ। িকন্তু ইয়াৰ অিত সৰলতা আৰু ইয়াৰ সহায়ত
গণনাৰ বােব িয অিত সহজতা, িসেয় আমাক গািণিতক উপেযাগী উদ্ভাৱনৰ পৰ্থম স্থানত
ৰািখেছ। যিদেহ আিম এই কথােটা মনত েপলাও েয, ই পৰ্াচীন কালৰ দুগৰাকী েশৰ্ষ্ঠ বয্িক্ত
আিকর্িমিডছ আৰু এপলিনয়াছৰ পৰ্িতভাৰ পৰা সািৰ ৈগিছল, েতিতয়ােহ আিম এই কৃিততব্ৰ
সম্পেকর্ অিধক সেচতন হওঁ।”

– িপেয়ৰ িচমন লাপ্লাছ

• অনুবাদ: পৰ্াঞ্জল দাস
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