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యౕతీురహష మహభానజన్ 

యకీడిమా నుండ ి

యౕతీురహష మహభానజన్ 

 

జననుం 1887 డిళ ుంఫయు 22 

ఈమోడ్, భదరాష  ాళ డెతూీ,(షాు తుం తమిళనరడు) 

భయణుం 1920 ఏాల్ 26 (ఴమషీ 32) 

చెట్ుట్, భాదరాష, భదరాష  ాళడెతూీ. తమిళనరడు. 

తురహషుం క ుంబకోణుం, తమిళనరడు 

జాతీమత ఫాయతీముడు 

యుంగభుల  గణిత ఱహషు రభు 

చదఴుక నన షుంషథల  బాుతఴ ఆర్ట్స్ కయాఱహల, క ుంఫకోణుం 

చచమ కయాఱహల 

యదరయ షలయౘదరయుల  జి. ఴెచ్. యౘమడీ 

జె. ఇ. యౌటిల్ ఴుడ్ 

ళాదధధ   

షుంతకుం 

 

యౕతీురహష మహభానజన్ అమయుంగహర్ట్ (1887, డిళ ుంఫర్ట్ 22 – 1920, ఏాల్ 26)[1] బ్రాటీష్ మితృహలనర కహలుంలో 

ఫాయతదేఱహతుకి చెుందధన గణిత ఱహషు రరేతు . 20ఴ వతరఫదుంలో ాుంచ ఖాాయతి గహుంచిన గొ గణిత బేధరఴులలో ఒకయు. 
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ఇతడికి దధ షుంఴతీమహల ఴమషలోన ేగణితఱహషు రుంతో అనబుందుం ఏయడిుందధ. చినన ఴమషలోన ేగణితుం టల  కాాతి 

ళదధబ ైన తాిబ కనమిచేరహడు. ఆ ఴమషలోన ేఎస్ ఎల్ లోతూ తిాకోణమితి మీద మహళన ుషుకహలన 

ఴుంటటిసుంచక నరనడు. దభూడు షుంఴతీమహల  తుుండే షమికలాల  ఆ ుషుకహతున ఔతోృ షన టసడబే కహక ుండర తన 

య ుంతుంగహ ళదరధ ుంతరల  కూడర యూతృ ుందధుంచడుం తృహాయుంభుంచరడు. 

 

 

యశమ షఽచిక 

జీయత యఱేయౖహల  

ఫాలయుం 

 

క ుంఫకోణుంలోతు యహయుంగతృహణి యధధలోతు మహభానజుం తుఴళుంచిన ఇల ల  

మహభానజన్ డిళ ుంఫర్ట్ 22, 1887 నరడు తమిళనరడు మహశస రుం లోతు ఈమోడ్ టసణభులో ఆమన అభమభమ ఇుంటలల  

జతుముంచరడు.[2] మహభానజన్ తుండి ాకె యౕతీురహష అమయుంగహర్ట్ ఒక చీయల దకహణుంలో గుభయహు గహ తు చేళేరహయు. ఈమన 

తుంజాఴూయు జిలాల కి చెుందధన రహయు.[3] తయౌల  కోభలటభామళ్ గాఴిణ,ి ఆ ఊమిలోతు గుడిలో తృహటల  తృహడేదధ. యయు క ుంబకోణుం 

అన ేటసణుంలో, యహయుంగతృహణి యధధలో, దక్షిణ ఫాయతదేవ యహుందారమ దధతిలో తుమిముంచఫడీ ఒక  ుంక టిుంటలల  తురహషుం 

ఉుండేరహయు. ఇదధ ఇుడు భూయజిముంగహ భామహచయు. మహభానజన్ ఒకటిననయ షుంఴతీమహల ఴమషలో ఉుండగహ ఆమన 

తయౌల షదగోన్ అనే మెుండో  బ్రడీక  జనమతుచిచుందధ. కహతూ భూడు నెలల  ూయుఴక భునే ఆ బ్రడీ కననభూఱహడు. 

డిళ ుంఫర్ట్ 1889 లో మహభానజన్ క  భయచి (అభమరహయు) రహయధధ యో కిుందధ. కహతూ తుంజాఴూయు జిలాల లోతు ఈ రహయధధ యో కి 

భయణిుంచిన చరలాభుందధ లాగహ కహక ుండర ఫతాికి ఫమట డగయౌగహడు.[4] తయురహత మహభానజన్ తయౌలతోతృహటు చెనెననకి 

దగగయలో ఉనన కహుంచీుయుంలో ఉనన అభమభమ రహయళుంటికి చేమహడు. 1891లో భయళ 1894 లో మహభానజన్ తయౌల ఇయుఴుమి 

యయఴులక  జనమతుచిచనర ఏడరదధ తియగక భున ేరహయు భయణిుంచడుం జమిగిుందధ. 

 

1892 అకోస ఫయు 1లో మహభానజన్ అదే ఊయళళ ఉనన చినన తృహఠఱహలలో యదరయఫాయయహతున తృహాయుంభుంచరడు.[5] భామిచ 

1894లో ఇతడితు ఒక తెల గు భాధయభ తృహఠఱహలక  భాయచడుం జమిగిుందధ. మహభానజన్ తరత కహుంచీుయుం నరయమయహథ నుం 
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లోతు ఉదో యగుం కోలోఴడుంతో,[6] మహభానజన్ తయౌలతో షయౘ క ుంఫకోణుం చేయుక తు అకకడ కుంగమాన్ తృహాథమిక తృహఠఱహలలో 

చేమహడు.[7] నరనన తయుు తరత చతుతోృ ఴడుంతో మహభానజనన భయళ భదరాషలో తురహషుం ఉుంటునన తయౌల తయుు తరత 

దగగమికి ుంుంచరయు. కహతూ అతతుకి భదరాషలో తృహఠఱహల నచచలేద. తయచఽ ఫడికి ఎగనరభుం  టటసరహడు. అతతు తరత, 

అభమభమల  మహభనజన్ ఫడిలో ఉుండేటటుల గహ చఽళేుందక  యల గహ ఒక భతులతు కూడర తుమమిుంచరయు. కహతూ ఆయు 

నెలల  కూడర తియగక భున ేక ుంబకోణుం ుంుంచేఱహయు. 

 

మహభానజన్ తుండి ామోజుంతర తులో య్నభఴడుం భూలుంగహ చిననుడు అతతు ఫాధయతల  తలేల  చఽషకొనేదధ. కహఫటిస 

తయౌలతో చరలా గహఢబ ైన అనమహగుం కయౌగి ఉుండేరహడు. ఆబ  నుంచి మహభానజన్ షుందారమాల గుమిుంచి, క ల ఴయఴషథ  

గుమిుంచి, ుమహణరల గుమిుంచి తెల షక నరనడు. ??మహల ఴమష లోలే ఆుంగలభు, తమిళభు, బూగోళ ఱహషు రుం, గణితుంలో 

తృహాథమిక యదయ ూమిు చేఱహడు. భుంచి భాయుకలతో జిలాల లో అుందమికనరన థాభుడిగహ తుయౌచరడు.[8] 1898 లో అతతు తయౌల 

ఆమోగయఴుంతబ ైన యయఴుక  జనమతుచిచుందధ. అతడికి లక్షమమ నయళుంసుం అతు నరభకయణుం చేఱహయు. అదే షుంఴతీయుంలో 

మహభానజన్ సమయర్ట్ ళ కుండమడ తృహఠఱహలలో చేమహడు. ఈ తృహఠఱహలలోన ేముటస  ముదట ియహమిగహ గణితఱహషు రుంతో (formal 

mathematics) మిచముం ఏయడిుందధ. 

 

మఴఴనుం 

1909, జుల న 14ఴ తేదీన మహభానజన్ క  జానకీ అభామళ్ అన ేతొమిమదేళళ ఫాయౌకతో యరహసబ ైుందధ.  య్ళళన తయురహత 

మహభానజన్ క  ఴమిబీజుం రహయధధ యో కిుందధ. ఇదధ వషు ర చికితీ చేమడుం దరఴమహ షలబుంగహ నమభభయయద ేకహతూ రహమికి 

తగినుంత ధనుం షభకూయక కొదధద  మోజుల తృహటు అలాన ేఉనరనడు. చిఴయక  1910, జనఴమి నెలలో ఒక రెనదయడు 

షఴచఛుందుంగహ భుుందక  ఴచిచ ఉచితుంగహ వషు రచికితీ చేమడుంతో ఆ గుండుం నుంచి ఫమటడరీ డు. తయురహత ఉదో యగ 

మాతరనల  ఆయుంభుంచరడు. 

 

గణిత ఱహషు రజుు లచే గుమిుుంు 
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అటలల  కొతుగహ ఒక గణిత ఱహషు ర షభాజాతున ఏయమిచిన డిూయట ీకల కసర్ట్ మహభయహఴమితు మహభానజన్ కల షక నరనడు. 

ఆమన తు చేళ ేఆపషలో ఒక చినన ఉదో యగుం కోమి ఆమనక  తరన గణితుం మీద మహషక నన నోటు ుషుకహలన 

చఽుంచరడు. రహటితు చఽళన అమయర్ట్ తన యచనలోల  ఇలా గుయుు  చేషక నరనడు. 

 

“ ఆ నోటు ుషుకహలలోతు అతృహయబ ైన గణిత యజాు నరతున చఽళ నేన ఆవచయయతోృమాన. అుంతట ిగొ యజాు తుకి ఈ 

చినన మెరెనఽయ యఫాగుంలో ఉదో యగుం ఇచిచ అఴభాన యచలేన ” 

తయురహత మహభయహఴమి మహభానజన్క  కొతున మిచమ లేఖల  ఇచిచ భదరాషలో తనక  తెయౌళన గణిత ఱహషు రరేతుల 

దగగయక  ుంుంచరడు. అతతు ుషుకహలన చఽళన కొదధద  భుందధ అటలల  నెలూల యు జిలాల  కల కసయుగహ తుచేషు నన 

మహభచుందమాహఴు దగగయక  ుంుంచరయు. ఈమన ఫాయతీమ గణిత ఱహషు ర షభాజాతుకి కహయయదమివ కూడర. మహభచుందమాహఴు 

కూడర మహభానజన్ తుతనుం చఽళ అఫుుయడరీ డు. అషల  అయ అతతు యచనలేనర అతు షుందేసుం కూడర ఴచిచుందధ. 

అుడు మహభానజన్ తరన కయౌళన ఒక ఫ ుంఫాభ తృ ా ప షర్ట్ షలాద నర గుమిుంచి, అతతు యచనల  ఆ తృ ా ప షర్ట్ క  కూడర 

అయథుం కహలేదతు చెతృహడు. 

 

ఆుంగల గణిత ఱహషు రరేతులతో మిచముం 

నరమహమణ అమయర్ట్, మహభచుందమాహఴు, E.W. మిడిల్భాస్స ముదల నన రహయు మహభానజన్ మిఱోధనలన ఆుంగల గణిత 

ఱహషు రరేతులక  చఽుంచడరతుకి మాతినుంచరయు. లుండన్ మూతుఴమిీటీ కహలేజీకి చెుందధన ఎుం.జై.ఎుం. ఴిల్ అన ేగణితజుు డు 

మహభానజన్ మిఱోధనలోల  కొతున లోతృహల నరనమతు రహయఖాయతుుంచరడు.[9][10] ఴిల్ మహభానజన్ న యదరయమిథగహ 

ళఴకమిుంచేుందక  అుంగడకమిుంచలేద గహతూ, మహభానజన్ మిఱోధనల న భుంచి షలయౘల  భాతుాం ఇచరచయు. 

 

మహభానజన్  న ఇతయ గణిత ఱహషు రరేతుల అభతృహామాల  

మహభానజన్ ఆ కహలుంలో షళాదద ల నన ఆభలర్ట్, గౌస్, జకోబ్ర ముదల నన షసజళదధబ ైన గణిత బేధరఴులతో 

తోృ లచదగిన రహడు. మహభానజన్ లోతు తాిబన గుమిుుంచి తోృా తీఴిుంచిన యౘమడీ, అషల  తన గణిత ఱహయహు ర తుకి చేళన 

అతయయతుభ ళేఴ మహభానజాతున కనగొనడబే అతు రహయఖాయతుుంచడుం యఱేశుం.. 
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ఇుంగలుండు జీఴనుం 

1914 భామిచ 17 న మహభానజన్ ఇుంగలుండుక  మాాణభమాయడు. ఱహకహయౘయు అలరహటుల  గల మహభానజన్ ఇుంగలుండులో 

షఴముంతృహకుం చేషక నేరహడు. షమిగహగ  తినకతోృ ఴడుం భూలాన, తుయుంతయ మిఱోధనల ఴలల  కయౌగిన వభీ ఴలన, తాికూల 

రహతరఴయణ మిళథతయల ఫాాఴుం ఴలనర చరలా తీఴబా ైన మివభీ చేళ 32 మిఱోధనర తరాల  షభమిుంచరడు. వమడయుం 

కభీుంగహ రహయధధగషీుబ ైుందధ. తీఴబా ైన అనరమోగయుంతో ఉననుడు కూడర యౘమడీకి 1729 షుంఖయ యొకక తాేయకతన తెయౌమజె 

ఆమనన ఆవచయయచకితయణిి  చేఱహడు. ఈ షుంఘటన గుమిుంచి యౘమడీ ఇలా చెతృహడు: 

 

నేనోయహమి మహభానజన్న చఽళేుందక  టాయకీీలో రెయాళన. దరతు నుంఫయు 1729. ఈ నుంఫయు చఽటాస తుకి డల్గహ 

కతుయోు ుందధ ఇదధ దవవక నబేమీ కహదగదర అతు అనరనన. అతడు "కహద, ఇదధ చరలా ఆషకిుకయబ ైన షుంఖయ; మెుండు 

షుంఖయల ఘనరల ముతరు తున మెుండు రేయురేయు యధరల గహ చెగయౌగై షుంఖయలోల  ఇదధ అతునటికుంటట చిననదధ" అతు అనరనడు. 

 

యటితు టాయకీీకహయబ్ షుంఖయల  అుంటాయు. గణితుం న ఆమనక నన అరహయజబ ైన అనమహగహతుకి, అుంకిత ఫారహతుకి ఇదధ 

తుదయవనుం. 

 

మహభానజన్ ఆమోగయ మిళథతి యశమిుంచడుంతో 1919 భామిచలో ఫాయతదేఱహతుకి తిమిగి ఴచరచడు. ఫ దద గహ, కొుంచెుం నలలగహ 

కతుుంచ ేమహభానజన్ ఇుంగలుండు నుంచి తృహయౌతోృభ, అళథుంజయుం ఴలే తిమిగి మహఴడుం చఽళ ఆమన అభభానల  చయౌుంచి 

తోృమాయు. అనేక యకహల రెనదయ ఴషతయల  కయౌుంచినర ఆమన కోల కోలేక తోృమాడు. దరుంతో ఆమన 1920, ఏాల్ 26న 

యభదధుంచరడు. 

 

యదధ  గణితుంలో నుంఫర్ట్ థధమమడలోతు ఇతతు మిఱోధనల , ళస రుంగ్ థధమమడ, కహయనీర్ట్ మిఱోధనల ఴుంట ిఆధతుక యశమాలలో 

ఉయోగ డుతూ ఉనరనభ. మహభానజన్ చిఴమిదవలో భాయక్-తీటా పుంక్షన్ీ  న చేళన మిఱోధనల  చరలా 

ళాదధబ ైనయ. ఆమన తాితృహదధుంచిన కొతున అుంఱహల  కొతున ఇటికీ అమిశకాతుం గహనే ఉుండటుం యఱేశుం.[11] 

 

ఴయకిుతఴుం 
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మహభానజన్ చరలా షతునతబ ైన ఫారహలతో, భుంచి దధతయల  కయౌగి, బ్రడిమషు డిగహ ఉుండేరహడు.[12] ఆమన కైుంబ్రాడిజలో 

ఎనోన కయౖహస లన ఎదమొకుంటూ కభీయక్షణ కయౌగిన జీయతరతున గడితృహడు. ఆమన జీయత చమితనా మహళన ముటసముదట ి

యచభత ఆమనన యదధ  యహుందారమరహదధగహ ేమొకనడుం జమిగిుందధ. తనక  షుంకమీిుంచిన యహభయథయుం అుంతర తభ 

ఇలరేల  దేఴత అభన నరభగిమి యాహదధుంచినదేనతు మహభానజన్ ఫలుంగహ యవఴళుంచేరహడు. తనక  ఏ కశసుం కయౌగినర 

ఆబ  షయౘముం కోషుం ఎదయు చఽళేరహడు.[13] ఆబ  కలలో కతుుంచి ఎటుఴుంట ిషభషయకైెనర మియౖహకయుం చఽుంచగలదతు 

ఫాయుంచేరహడు. బగఴుంతయతుచ ేతృహాతితుధయుం ఴఴిుంచఫడతు ఏ ఆలోచన కూడర షఽతుాం కహనేయద అతు అుడుడఽ 

అుంటుుండేరహడు . 

 

మహభానజన్ అతున భతరల  ఒకటిగహ నబేమరహడతు యౘమడీ ఒకయహమి ేమొకనరనడు.[16] ఆమన ఆధరయతిమకతన ఫాయతీమ 

యచభతల  అతిగహ అయథుం చేషక నరనయతు యఴమిుంచరడు. అుంతేకహద, మహభానజన్ యొకక యదధ  ఱహకహయౘయు అలరహటల  

గుమిుంచి కూడర యాహు యుంచరడు. 

 

మహభానజన్ షఴమహశస రబ ైన తమిళనరడు, ఆ మహశస ర రహళగహ ఆమన యహధధుంచిన యజమాలక  గుయుు గహ ఆమన జనమదధనబ ైన 

డిళ ుంఫర్ట్ 22 న మహశస ర యహుంకైతిక దధనోతీఴుంగహ కాటిుంచిుందధ. ఫాయత బాుతఴుం 1962 ఴ షుంఴతీయుంలో ఆమన 75ఴ 

జనమదధనుం నరడు, షుంఖాయ ఱహషు రుంలో ఆమన చేళన యఱేశ కాలతు కొతుమాడుతూ యహమయక తతృహలా బ్రళళన యడుదల చేళుందధ. 

2012లో అటి ధారనభుంతి ాభనోమసన్ ళుంగ్ మహభానజన్ ుటిసనమోజున జాతీమ గణిత దధనోతీఴుంగహ కాటిుంచరయు. 

125ఴ జముంతి షుందయభుంగహ 2012 న ఫాయత బాుతఴుం జాతీమ గణితఱహషు ర షుంఴతీయుంగహ కాటిుంచిుందధ. 


