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অিলন্দ দাস

সংখয্া এেকাটাৰ এেকবােৰ েসাঁিপনৰ অংকেটা ০ হ’েল, আন
এটা সংখয্াৰ লগত তাৰ েযাগফল আৰু পূৰণফল উিলয়াবৈল িকছু
সহজ হয়। আন সংখয্াৰ পৰা তাক িবেয়াগ কিৰবৈল বা তাৰ
দব্াৰা হৰণ কিৰবৈলেয়া িকছু সহজ ৈহ পেৰ। েযেন: ৫৬+৩৯ ৰ
ফলাফলেটা মুখেত উিলয়াবৈল ক্ষেন্তক সময় লািগব; িকন্তু ৫৬+৪০
ৰ ফলাফলেটা মুখেত তাতৈক কম সময়েত ওলায়।

৫৬+৩৯ ৰািশেটা আিম এেনদেৰ িলিখব পােৰাঁ: ৫৬+৪০-১।
তাৰ পাছত পৰ্থম সংখয্া দুটা েযাগ কিৰ, েযাগফলেটাৰ পৰা তৃতীয়
সংখয্ােটা, অথর্াৎ ১ েটা িবেয়াগ কিৰ িদব পািৰম। েতিতয়া এইেটাও
মুখেত উিলয়াওেত অলপ কম সময় লািগব।

এেনধৰণৰ েকৗশল িকছুমান পৰ্েয়াগ কিৰ সংখয্াৰ িকছুমান
েযাগ-িবেয়াগ-পূৰণ-হৰণ ক্ষীপৰ্তােৰ উিলয়াব পািৰ আৰু আনক



িকেশাৰ িবেশষ

চমক িদব পািৰ। এইেবাৰেক সাধাৰণেত সংখয্া-যাদু বা গািণিতক-
যাদু বুিল েকাৱা হয়। তুিমও এেন এজন যাদুকৰ হ’ব পাৰা।

সকেলা যাদুেৱই িকছুমান েকৗশলৰ সমিষ্ট। যাদুকেৰ আেন
নজনা েকৗশল িকছুমান আয়তব্ কেৰ, েসইেবাৰ ৰহসয্কৰভােৱ
উপস্থাপন কেৰ যােত মানুেহ কাৰণেটা উিলয়াব েনাৱািৰেল চক
খাই যায়, আৰু িকছুমান েকৗশল িশকােটা ইমান কষ্টকৰ েয
পৃিথৱীৰ এজন বা দুজন মানুহৰ বািহেৰ আেন িসমানিখিন কিৰব
েনাৱােৰৈগ। ভাল যাদুকেৰ েকৗশলেবাৰ চবেক িশকাই িনিদেলও
এইকথা জনাই িদেয় েয েসয়া েকৱল েকৗশলেহ, েকােনােৱই যােত
ইয়াৰ দব্াৰা অন্ধিবশব্াসী নহয়। অসৎ যাদুকেৰ েসইেবাৰ তন্তৰ্-মন্তৰ্
বুিল অন্ধিবশব্াস িবয়পাই িদেয় বা েবজািল চলায়।

েহােমন বৰেগাহািঞেয় এখন উপনয্াসত তন্তৰ্-মন্তৰ্ৰ িকছু
কািহনী অংকণ কিৰেছ। িবেশষ কামত বয্ৱহৃত গছৰ িশপা এিবধৰ
কথা আেন গম নাপাবৈলেক, েসইিবধ পৰ্েয়াগ কেৰাঁেত লগত এিট
মন্তৰ্ মািত িদয়া হয়। আেকৗ, মন্তৰ্ মািত দাঁতৰ েপাক সৰাবৈল
বুিল পৰ্থেম িনজৰ আঙুিলৰ েচপত হািবৰ েপাক েকইটামান ৈল
অহা হয়। পঢ়া-শুনা কৰা, িবজ্ঞানমনস্ক, তীক্ষ্ণ িচন্তাৰ ল’ৰা এটাৰ
সমুখত েতেনৈক েপাক সৰাই জনাজাত েবজ এজনী ধৰা পিৰল।
লেগ লেগ মানুহজনীেয় ল’ৰােটাক নানা অপবাদ িদ িচঞৰ-বাখৰ
কিৰ কথােটা তল েপলাবৈল েচষ্টা কিৰেল।

এজন পৰ্িসদ্ধ সংখয্া-যাদুকৰ হ’ল আথর্াৰ েবঞ্জািমন। েতওঁ
এজন গিণতজ্ঞও। শতািধক গেৱষণা-পতৰ্ িলখাৰ লগেত েতওঁ
েকইখনমান মূলয্ৱান গৰ্ন্থও িলিখেছ। েতওঁৰ যাদুসমূহৰ িকছুমান
েকৗশল আনক জিনবৈল িদেয়। েতেন এটা যাদু হ’ল বগর্ফল

িনণর্য়ৰ যাদু।

১৯ ৰ বগর্ফল িকমান? উত্তৰেটা পাবৈল তুিম সাধাৰণেত ১৯
ৰ লগত ১৯ পূৰণ কৰা। সাধাৰণ িনয়েমেৰ মুখত কিৰবৈল অলপ
সময় লািগব। তাতৈক ১৮× ২০+ ১ েটা তুিম মুখত েসানকােল
উিলয়াব পািৰবা। ইয়াৰ ফলেটা হ’ল ৩৬১। এইেটােৱই ৈহেছ ১৯
ৰ বগর্ফল। েসইদেৰ ৭৩ ৰ বগর্ফল হ’ব ৭৬× ৭০+ ৯।

ইয়াত েতওঁ বয্ৱহাৰ কৰা সূতৰ্েটা হ’ল:

A২ = (A+ d)(A− d) + d২

ইয়াক বয্ৱহাৰ কৰাৰ উেদ্দশয্েটা হ’ল– পূৰণ কিৰবলগীয়া এটা
সংখয্াৰ এককৰ অংকেটা ০ কিৰ েলাৱা। েতিতয়া মুখেত পূৰণ
কিৰবৈল সহজ ৈহ পেৰ। ১৯ ৰ বােব d = ১ আৰু ৭৩ ৰ বােব
d = ৩ েলাৱা ৈহিছল।

এইদেৰ দুটা বা িতিনটা অংকৰ সংখয্াৰ বগর্ফল উিলওৱা যাদু
তুিমও েদখুৱাব পািৰবা। দুটা অংকৰ বােব সহজ পাইছা বুিল
ধাৰণা কিৰেছাঁ। িতিনটা অংকৰ বােব এটা স্তৰ েবিছৈক কিৰব
লািগব। েযেন: ৪১৯ ৰ বগর্ফল। ইয়াক এইদেৰ িলিখব পািৰ
৪৩৮ × ৪০০ + ১৯২। ইয়াৰ বােব ১৯ ৰ বগর্ফলেটাও উিলয়াব
লািগব।

যেথষ্ট কষ্ট কিৰেল চািৰটা অংকৰ সংখয্াৰ বােবও যাদু েদখুৱাব
পৰা হ’বা। আথর্াৰ েবঞ্জািমেন পাঁচটা অংকৰ সংখয্াৰ বগর্ফেলা
মুখেত উিলয়াই েদখুৱায়। তাৰ বােব েতওঁক এক িমিনটমানেহ
সময় লােগ।

আথর্াৰ েবঞ্জািমন সম্পকর্ীয় এিট কাটুর্ন। শীষর্-ফেটাত আথর্াৰ েবঞ্জািমন।
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