
नमस्ककार. वविजकान ककें दकाच्यका गवणित सकाक्षरतका व्यकाख्यकानमकाललेत ततुमचचं स्विकागत.

गवणित वशिककायलका आपल्यकालका सचंख्यकाचची ओळख असकायलकाच हविची.  सचंख्यकाचंनका अचंत नकाहची.  ततुम्हची वकतचीहची ममोठची
सचंख्यका  सकाचंवगतलचीत  तरची  वतच्यका  पलेक्षका  वकमकान  एककानचं  ममोठची  असललेलची  सचंख्यका  ततुमचची  ममैतचीणि  ततुम्हकालका  सकाचंगग
शिकतलेच,आवणि हले असचंच पतुढले  चकालग  रहकातचं.  जसचं पतुढले जकातका यलेतचं तसचंच मकागलेहची जकातका यलेतचं कका  ? यलेतचं नका.  मग
आपणि शिगन्यकापकाशिची थकाचंबतमो आवणि वविचकारतमो,  हची सगळ्यकात लहकान सचंख्यका बरचंकका.  पणि आणिखचीहची मकागले जकातका
यलेतचंच. ककारणि मग त्यका सचंख्यकाचंनका ऋणि सचंख्यका असचं म्हणितकात. असचं वकतचीहची मकागले जकातका यलेतचं आवणि ततुम्हची वकतचीहची
ममोठची ऋणि सचंख्यका सकाचंवगतलचीत कची वतच्यका पलेक्षका एकनचं कमची असणिकारची सचंख्यका ततुमचची ममैतचीणि ततुम्हकालका सकाचंगग शिकतले.
ऋणि सचंख्यका हची एक वविलक्षणि कल्पनका आहले. धन सचंख्यले कडगन ऋणि सचंख्यलेकडले जकातकानका, जलेव्हका वचन्ह बदल हमोतमो
त्यकाच्यका आधची एक अवतशिय महत्विकाचची कल्पनका आपल्यकालका करकाविची लकागतले,  तची म्हणिजले शिगन्यकाचची.  यका कल्पनलेचचं
शलेय ब्रह्मगतुप्त यका पकाचचीन भकारतचीय गवणितजकालका जकातचं.

सचंख्यकाचंचची  गरज मकाणिसकालका  कका विकाटलची असकाविची  ?  असचं  म्हणितकात कची,  फकार विरकार्षांपगविर्वी  म्हणिका वकचं विका  शितक,
सहस्रककाचंपगविर्वी म्हणिका,  दमोन मकेंढपकाळ हमोतले.  एकका कडले ककाळ्यका मकेंढढका हमोत्यका.  दतुसऱ्यकाकडले पकाचंढऱ्यका मकेंढढका हमोत्यका.
ककाळची  मकेंढरचं  विकाल्यकालका  आपणि ककाळका  म्हणिगयका  आवणि पकाचंढरची  मकेंढरचं  विकाल्यकालका  पकाचंढरका  म्हणिगयका.  एकदका  पकाचंढरका
ककाळ्यकालका म्हणिकालका कची मकाझ्यकाकडले ततुझ्यकापलेक्षका जकास्त मकेंढढका आहलेत. पणि ककाळ्यकालका हले मकान्य झकालचं  नकाहची.  मग
दमोघकाचंनची एक यतुकची लढविलची.  एक ककाळची आवणि एक पकाचंढरची यकाचंचची जमोडची जमविगन सममोर सगळ्यका मकेंढढका उभ्यका
कले ल्यका. शिलेविटची एक ककाळची मकेंढची उरलची. यकाचका अथर्थ ककाळका मकेंढपकाळ जकास्त मकेंढढका बकाळगगन हमोतका.

गवणित हले, ककाय जकास्त वकचं विका कमची आहले हले ठरविण्यकासकाठची चकालग झकालचं असकाविचं. मकेंढपकाळकाचंनची लढविललेलची यतुकची समोपची
खरचीच. वतलका आज गवणितची भकारलेत एक-एक-सचंगतची (One to one correspondence) असचं म्हणितकात.  कमची
आवणि जकास्त यकाचंचका वनककाल लकावितका यकायलका लकागलका तरची मग एक अडचणि उरतलेच.  सगळ्यका मकेंढढका जमोडढका
जतुळविकायलका सममोर आणिकाव्यका लकागतकात. हची अडचणि कशिची बरचं दगर कले लची असलेल ? एकका मकेंढपकाळकानचं मकेंढची आवणि
हकातका पकायकाचची बमोटचं  यकाचंचची एक-एक-सचंगतची लकाविलची असणिकार.  बमोटकाचंविर सचंख्यका ममोजण्यकाचची आपलची सविय अशिची
हजकारमो विरर्षे जतुनची असण्यकाचची शिक्यतका नकाककारतका यलेत नकाहची.

वलवहण्यकाचची कलका जलेव्हका मकाणिसकानचं आत्मसकात कले लची तलेव्हका हची एक-एक-सचंगतची, विस्तग आवणि वचन्ह यकामधले तयकार
कले लची गलेलची.  मग ० तले ९ अशिका वचन्हकाचंनका अथर्थ पकाप्त झकालका.  १ तले ९ यका वचन्हकाचंनका पवहल्यकाचंदका अथर्थ वमळकालका
असणिकार. ककारणि "ककाहची नकाहची" यका गमोष्टची सकाठची वचन्हकाचची गरज कका पडकाविची ? पतुढले ममोठ ममोठढका सचंख्यका वलवहल्यका
गलेल्यका आवणि त्यकासकाठची अनलेक पद्धतची विकापरल्यका गलेल्यका. भकारतचीय शिगन्य विकापरललेलची पद्धत यकात सविकार्थत शलेष्ठ ठरलची.
पथम अभकावि, पमोकळची व्यक करणिकारले शिगन्य हले वचन्ह अशितुभहची समजलचं गलेलचं हमोतचं.

ममोजण्यकाचची कलका पकाप्त कले ललेलका मनतुष्य हका एकमलेवि पकाणिची नकाहची असचं म्हणितकात.  ककाहची पयमोगकाचंत ककाहची वचचंपकाझची
मकाकडकाचंनची आवणि  उचंदरकाचंनची हची हतुशिकारची दकाखविलची आहले असचं म्हटलचं  जकातचं.  म्हणिजले आपलची स्पधकार्थ मकाकड आवणि
उचंदरकाचंशिची आहले तर ! असचंहची म्हणितकात कची मकाणिसकाच्यका हकातकालका दहका बमोटचं  असल्यकामतुळले  शिगन्य तले नऊ अशिची दहका
वचन्ह असणिकारची सचंख्यकापद्धतची मकाणिसकानचं शिमोधलची आवणि विकापरलची. एखकादका दमोन बमोटचं असणिकाऱ्यका पकाण्यकानचं हची सचंख्यका
पद्धत दमोनच वचन्हकाचंत बसविलची असतची असचं आपल्यकालका म्हणितका यलेईल कका ?

सचंख्यका विकापरून मकाणिसकानचं वकतची पगतची कले लची वकचं विका वकतची गगोंधळ घकातलका, हले आपल्यकालका चकाचंगलचं  मकावहतची आहले.
म्हणिगन यका सचंख्यकाचंचले ककाहची गतुणिधमर्थ पतुढच्यका व्यकाख्यकानकात आपणि पहकाणिकार आहमोत. 


