
“েগম্ অব্ লাইফ”ৰ সৰ্ষ্টাজন

েদৱিজৎ পােটাৱাৰী

মানুহ সামািজক জীৱ। েসইবােব অনাই বনাই ঘূিৰ ফুৰা আমাৰ
পূবর্পুৰুষসকেল এেক ঠাইেত থািক সমাজ পািত বাস কৰাৰ িসদ্ধান্ত
ৈলিছল। আেকৗ, সমাজত জনিবেস্ফাৰণ হ’েল খাদয্ৰ নাটিন হ’বৈল
ধেৰ; যাৰ ফলত মানুহৰ মৃতুয্ হয়। লগেত সমাজত যিদ ওচৰ-
চুবুৰীয়া বুিলবৈল েকােনা এটা পৰ্াণী নাথােক; েতিতয়াও মানুহ
িনসংগতাৰ বিল ৈহ জীয়াই থািকব েনাৱৰা হয়। িকন্তু লােহ লােহ
েযিতয়া দুজন িতিনজন ওচৰ-চুবুৰীয়া েগাট খাবৈল ধেৰ; েতিতয়া
মানুেহ আেকৗ জীয়াই থািকবৈল িশেক। এেয় ৈহেছ আিম বাস কিৰ
থকা সমাজখনৰ িনয়ম। এেয় জীৱন।

ওপৰত উেল্লখ কিৰ অহা কথািখিনেক মূলমন্তৰ্ িহচােপ
বয্ৱহাৰ কিৰ ১৯৭০ চনত এজন ইংৰাজ গিণতজ্ঞই এটা েগম্
উদ্ভাৱন কিৰ উিলয়াইিছল। নাম িদিছল “েগম্ অব্ লাইফ”।
এই েগমেটাৰ আটাইতৈক গুৰুতব্পূণর্ ৈবিশষ্টয্েটা হ’ল েয ইয়াক
েখিলবৈল েকােনাধৰণৰ েখলুৈৱৰ পৰ্েয়াজন নহয়। মানুহৰ জীৱনেটা
অিনশ্চয়তাৰ মােজেৰ িনেজ িনেজ আগবািঢ় ৈগ থকাৰ েলখীয়াৈক;
এই েগমেটাও িনেজ িনেজই অিনশ্চয়তাৰ মােজেৰ আগবািঢ় ৈগ
থােক। েগমেটা েখলা হয় দবােখলৰ িনিচনা বগর্াকাৰ েক্ষতৰ্ এখনত।



শৰ্দ্ধাঘর্য্

আিম জােনা েয জীৱৰ েমৗিলক একক ৈহেছ েকাষ। িঠক
েতেনদেৰ “েগম্ অব্ লাইফ” নামৰ এই েগমেটােৰা েমৗিলক
এককেটা ৈহেছ েকাষ। েকাষক েকন্দৰ্ কিৰেয়ই এই েগমেটা গঢ় ৈল
উিঠেছ। েকাষীয় সব্য়ংিকৰ্য়তা অধয্য়নৰ ই এক আিহর্। ইয়াত এটা
বগর্ক এটা েকাষ বুিল গণয্ কৰা ৈহেছ। িনয়মাৱলী মেত েকাষ এটা
িনিদর্ষ্ট সময়ত হয়েতা জীিৱত ৈহ থািকব অথবা মৃত ৈহ থািকব।
িকন্তু এেকলেগ এটা সময়েত েকাষ এটা জীিৱত আৰু মৃত অৱস্থাত
থািকব েনাৱােৰ। পৰৱতর্ী সময়ত এটা জীিৱত েকাষ হয়েতা জীয়াই
থািকব অথবা মৃতুয্মুখত পিৰব; এটা মৃত েকাষ হয়েতা মৃত
অৱস্থােতই থািকব নতুবা ই পুনৰ জনম লাভ কিৰব। পৰ্কৃতেত
েকাষেবাৰৰ ভিৱষয্ৎ ওচৰ-চুবুৰীয়া েকাষৰ ৈবিশষ্টয্ৰ ওপৰতেহ
িনভর্ৰ কেৰ। এটা েকাষৰ ওচৰ-চুবুৰীয়া েকাষ িহচােপ সবর্ািধক
আঠটা েকাষ থািকব পােৰ।

আমাৰ সমাজখনত ৈদনিন্দন িকমান ভাল লগা, েবয়া লগা
ঘটনা ঘিট থােক িহচাপ নাই। সমাজখনৰ পিৰিস্থিতৰ িবষেয়
আিম েকােনও এেকা িথৰাংৈক ক’ব েনাৱােৰাঁ। িনশ্চয়ৈক এটা
অিনশ্চয়তা সদায় থােক। িযেহতু “েগম্ অব্ লাইফ” শীষর্ক েগমেটা
আমাৰ মানৱ সমাজখনেৰ দােপানসব্ৰূপ, েসইবােব গিণতজ্ঞজেন
েগমেটােতা এটা অিনশ্চয়তাৰ অংক ৰািখবৰ বােব বহুেতা িচন্তা-
চচর্া কিৰ চািৰটা িসদ্ধান্তত উপনীত ৈহিছল। এই িসদ্ধান্ত চািৰটাই
ৈহেছ েগমেটাৰ িনয়মাৱলী:

ক) যিদ এটা জীিৱত েকাষৰ দুটা বা িতিনটা জীিৱত ওচৰ-
চুবুৰীয়া েকাষ থােক, েতেন্ত েকাষেটা জীয়াই থািকব।

খ) যিদ এটা জীিৱত েকাষৰ চািৰটা বা তােতািধক জীিৱত
ওচৰ-চুবুৰীয়া েকাষ থােক, েতেন্ত জনিবেস্ফাৰণৰ ফলত েকাষেটা
মৃতুয্মুখত পিৰব।

গ) যিদ এটা জীিৱত েকাষৰ মাতৰ্ এটা ওচৰ-চুবুৰীয়া জীিৱত
েকাষ থােক বা এটাও ওচৰ-চুবুৰীয়া জীিৱত েকাষ নাথােক, েতেন্ত
িনসংগতাৰ বিল ৈহ েকাষেটাৰ মৃতুয্ ঘিটব।

ঘ) যিদ এটা মৃত েকাষৰ িঠক িতিনটা জীিৱত ওচৰ-চুবুৰীয়া
েকাষ থােক, েতেন্ত মৃত েকাষেটােৱ সংগ েপাৱাৰ ফলত পুনৰ
জনম লাভ কিৰব।

এেনকুৱা এটা আেমাদজনক েগম্ উদ্ভাৱন কৰা ইংৰাজ
গিণতজ্ঞজনৰ নাম হ’ল: জন হটর্ন কনেৱ। দুখজনকভােৱ, চিলত
বছৰৰ ১১ এিপৰ্ল তািৰেখ, “েগম্ অব্ লাইফ”ৰ সৰ্ষ্টাৰূেপ খয্ািত
লাভ কৰা ৮২ বছৰীয়া জন কনেৱৰ মৃতুয্ হয়। মৃতুয্ৰ কাৰণ
আিছল ক’িভদ-১৯ কৰ’ণা ভাইৰাছ। ক’িভদ-১৯ েয় জুৰুলা কৰা
মানৱ সভয্তাৰ এই ভয়ংকৰ িদনেবাৰৰ মাজেত পৃিথৱীৰ পৰা
বহুেকইজন মহান বয্িক্তেয় িবদায় মািগেল। েসই তািলকাখনত জন
কনেৱৰ নােমা িলিপবদ্ধ হ’ল। েসই িদনেটা েগােটই িবজ্ঞান সমাজ;
িবেশষৈক গিণতৰ েক্ষতৰ্খনৰ লগত জিড়ত মানুহিখিনৰ বােব এটা

েশাকলগা িদন িহচােপ পিৰগিণত হ’ল।

১৯৩৭ চনৰ ২৬ িডেচমব্ৰ তািৰেখ িলভাৰপুলত জন্মগৰ্হণ কৰা
জন কনেৱৰ সৰুেৰ পৰাই গিণতৰ পৰ্িত ধাউিত আিছল। ১১
বছৰ বয়সেত েতওঁ িথৰাং কিৰিছল েয ভিৱষয্েত েতওঁ এজন
গিণতজ্ঞ হ’ব। সু্কলত থােকােত খুব অন্তমুর্খী জন কনেৱ েকি জৈল
আিহ এজন বিহমুর্খী বয্িক্তৈল ৰূপান্তৰ ৈহিছল। এই পিৰৱতর্নৰ
ফলসব্ৰূেপ েতওঁ সকেলােৰ লগত িযেকােনা িবষয়েত কথা
পািত থািকব পািৰিছল। েসইবােবই েতওঁ “পৃিথৱীৰ সকেলাতৈক
charismatic গিণতজ্ঞ” ৰূেপ জনাজাত। েতওঁৰ পত্নী ডােয়নাই
কয় েয, “জনৰ িনিচনা ইমান উৎসুক মনৰ মানুহ মই েগােটই
জীৱনত লগ েপাৱা নাই। েতওঁ অকল গিণতেতই নহয়; সকেলা
কথােতই আগৰ্হী আিছল।” জন কনেৱেয় এেকৰােহ গিণতৰ িবিভন্ন
শাখাত অিৰহণা েযাগাইিছল। েসইেবাৰৰ িভতৰত সংখয্া তত্তব্,
ক’িডং তত্তব্, সম্ভািৱতা তত্তব্, সংিস্থিত িবজ্ঞান, বীজগিণত আিদ
উেল্লখেযাগয্। সকেলাতৈক আচিৰত কথা এইেটােৱই েয েতওঁ এই
সকেলা িবষয়েত গেৱষণা কিৰ েগম্ উদ্ভাৱন কিৰিছল।

যিদ েকােনা বয্িক্তেয় গিণতৰ কথােবাৰ সহজ-সৰল ভাষাত
বুজাই িনিদেয় েতেন্ত গিণতজ্ঞ এজনৰ মহৎ কৃিতেবাৰৰ কথা
জনসাধাৰণৰ বােব সদায় অেবাধ ৈহ থােক। জন কনেৱৰ গািণিতক
আিৱষ্কাৰেবাৰৰ কথা জনসাধাৰেণ এেকা ভূ নাপায়। িকন্তু েতওঁৰ
“েগম্ অব্ লাইফ”ৰ কথা সকেলােৱ জােন। এই েগমেটাৰ বােব
েতওঁ েবিছ জনাজাত আিছল; আৰু এইেটা কথােত েতওঁ দুখ পৰ্কাশ
কিৰ ৈকিছল েয ইমানেবাৰ গুৰুতব্পূণর্ গািণিতক আিৱষ্কাৰ কৰাৰ
িপছেতা েতওঁ মাতৰ্ এই েখলেটাৰ বােবেহ সকেলােৰ িচনািক। নট্
িথয়ৰী আৰু েগম্ িথয়ৰীৰ িনিচনা আকষর্ণীয় িবষয়সমূহৰ কথা
জনসাধাৰণৰ অৱগত নহয়। েতওঁক িবখয্াত কৰাত ভূিমকা ৈলিছল
মািটর্ন গাডর্নাৰ নামৰ গিণত আৰু িবজ্ঞান জনিপৰ্য় কৰা েলখক
এজেন। গাডর্নােৰ েসই সময়ত “চােয়িণ্টিফক আেমিৰকান” নামৰ
মােহকীয়া আেলাচনী এখনত “েমেথেমিটেকল েগমচ্” শীষর্ক এটা
িশতান িলিখিছল। ১৯৭০ চনৰ অেক্টাবৰ মাহৰ সংখয্ােটাত েতওঁ
জন কনেৱৰ “েগম্ অব্ লাইফ”ৰ িবষেয় িলিখিছল। েসই িবেশষ
পৰ্বন্ধেটা িপছত গাডর্নাৰৰ সকেলাতৈক অিধক পিঠত পৰ্বন্ধ বুিল
পিৰগিণত হ’ল আৰু লেগ লেগ জন কনেৱ এজন েচিলিবৰ্িট
ৈহ পিৰল। গাডর্নােৰ সঘেন কনেৱৰ গািণিতক কাম কাজেবাৰৰ
কথা জনসাধাৰেণ বুিজব পৰাৈক িলিখ আিছল। মািটর্ন গাডর্নােৰ
এটা পৰ্বন্ধত িলিখেছ েয “েগম্ অব্ লাইফ” ৈহেছ জন কনেৱৰ
সকেলাতৈক িবখয্াত মানস-সন্তান (his most famous brain-
child)। গাডর্নাৰৰ মৃতুয্ৰ িপছত েতওঁৰ সৃ্মিত িহচােপ দুবছৰৰ
মূেৰ মূেৰ এখন সভা অনুিষ্ঠত হয়, িযখন সভাত জন কনেৱ পৰ্ােয়
সিকৰ্য়ভােৱ অংশগৰ্হণ কিৰিছল।

জন কনেৱ এজন খুহুটীয়া বয্িক্ত আিছল। েতওঁৰ জীৱনী েলখক
িচভন ৰবাটর্েছ এটা পৰ্বন্ধত এেন এিট ঘটনাৰ কথা িলিখেছ –
১৯৬৪ চন। জন কনেৱৰ ডক্টেৰটৰ গেৱষণাৰ কাম েশষ ৈহেছ।
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গেৱষণাৰ িবষয়-বস্তু আিছল সংহিত তত্তব্। িযেহতু েতওঁৰ গেৱষণাৰ
কাম েশষ হ’ল, েতওঁ চাকিৰ এটাৰ পৰ্েয়াজনেবাধ কিৰেল। আৰু
এইেটােৱই আিছল েতওঁৰ বােব এটা ডাঙৰ পৰ্তয্াহব্ান। কথােটা
এেনকুৱা নহয় েয েসই সময়ত চাকিৰৰ নাটিন আিছল অথবা
েতওঁ েকােনা চাকিৰৰ বােব উপযুক্ত নািছল। েসই সময়ত চাকিৰও
আিছল আৰু েতওঁ চাকিৰৰ বােব উপযুক্তও আিছল। আচলেত
চাকিৰৰ বােব আেবদন কৰােটােহ েতওঁৰ বােব এটা ডাঙৰ
পৰ্তয্াহব্ান আিছল। এেনদেৰ িদন ৈগ থািকল। গেৱষণাৰ বােব
েপাৱা টকািখিনও েশষ হ’বৰ হ’ল; িকন্তু েতওঁ চাকিৰ এটাৰ বােব
েকােনা ধৰণৰ েচষ্টাই নকিৰেল। এিদন েতওঁ েখাজকািঢ় ৰাস্তােৰ ৈগ
থােকােত েকি জ িবশব্িবদয্ালয়ৰ গিণতৰ অধয্াপক ইয়ান েকেচলছ্-
অক লগ পােল। েকেচলছ্-এ েতওঁক সুিধেল, “চাকিৰৰ কথা
িক ভািবছা?” জন কনেৱেয় উত্তৰ িদেল েয েতওঁ এেকা ভবা
নাই। েসই কথা শুিন গিণত িবভাগৰ মূৰবব্ী েকেচলছ্-এ েতওঁক
ক’েল, “আমাৰ ইয়াত এটা পদ খালী আেছ। তুিম আেবদন কিৰব
পাৰা।” কনেৱেয় সুিধেল, “েকেনৈক আেবদন কিৰম?” পৰ্তুয্ত্তৰত

েকেচলছ্-এ ক’েল, “েমাৈল এখন িচিঠ িলিখ িদয়া।” অলপপৰ
ভািব কনেৱেয় ক’েল, “মই িক বুিল িলিখম িচিঠখনত?” েকেচলছ্-
অৰ অলপ দুখ লািগল। েতওঁ িচিঠখন িনেজই িলিখ িদব বুিল
জনােল। েতওঁ ৰাস্তাৰ কাষেত থকা িশল এচটাৰ ওপৰত বিহেল
আৰু েতওঁৰ বৰ্ীফেকচেটাৰ পৰা এটা কলমৰ ৈসেত এিখলা কাগজ
উিলয়াই এইবুিল িলিখবৈল ল’েল, “শৰ্দ্ধাৰ অধয্াপক েকেচলছ্, মই
এটা পদৰ বােব আেবদন কিৰবৈল িবচািৰেছাঁ...” িলিখ উিঠ িচিঠখন
েতওঁ কনেৱক িদেল আৰু তাত এটা চহী কিৰবৈল িনেদর্শ িদেল।
তাৰিপছত িচিঠখন েতওঁ বৰ্ীফেকচেটাত ভৰাই ল’েল। কনেৱ ১০০
শতাংশ িনিশ্চত আিছল েয েতওঁ চাকিৰেটা পাবই। িকছুিদন িপছত
খবৰ আিহল। েকেচলছ্-এ িচিঠখনত িলিখেছ, “মই বহু দুঃিখত।
তুিম চাকিৰেটা নাপালা। অৱেশয্ অহা বছৰ আৰু এটা পদ খালী
হ’ব। যিদ েতামাৰ েকােনাধৰণৰ আপিত্ত নাথােক েতেন্ত েতামাৰ
আগৰ আেবদনখন মই পৰৱতর্ী পদেটাৰ বােব কৰা আেবদন বুিল
ধিৰ ল’ম।” িয নহওক, পৰৱতর্ী পদেটা পাবৈল জন কনেৱ সক্ষম
হ’ল।

েযাৱা সংখয্া দুটাৰ “গিণত িবকাশ”ৰ “মিস্তষ্ক মন্থন”ৰ সমাধান
ড◦ পৰ্বীণ দাস

“অসম গিণত িশক্ষায়তন”ৰ পৰ্াক্তন সভাপিত

১) ফ্লাষ্কেটাৰ পৰা সৰু বাচনেটােৰ ৩ িগলাচ জুিখ ৈল
৫ িগলাচৰ বাচনেটাত ভেৰাৱা হ’ল। ফ্লাষ্কেটাৰ পৰা সৰু
বাচনেটােৰ আেকৗ ৩ িগলাচ জুিখ ডাঙৰেটাত ঢািলেল ২ িগলাচ
েসামাব আৰু ২ িগলাচ সৰু বাচনেটাত ৈৰ যাব। এিতয়া পূণর্ ৈহ
থকা ডাঙৰ বাচনেটাৰ ৫ িগলাচ চবর্তৰ আটাইিখিন ফ্লাষ্কেটাত
ঢািল খালী েহাৱা পাতৰ্েটাত সৰু বাচনেটাত থকা ১ িগলাচ
চবর্ত ভেৰাৱা হ’ল। েশষত ফ্লাষ্কেটাৰ পৰা সৰু বাচনেটা পূণর্
েহাৱাৈক চবর্ত ভৰাই েসইিখিন ডাঙৰ বাচনেটাত ভৰােল তাত
চবর্তৰ পিৰমাণ ৪ িগলাচ আৰু আনহােত ফ্লাষ্কেটােতা ৪ িগলাচ
েপাৱা যাব।
২) মদ আৰু পানীৰ িগলাচ দুটা কৰ্েম ক’ আৰু খ’ েৰ বুেজাৱা
হ’ল। সুিবধাৰ বােব ধিৰ েলাৱা হ’ল, ক’ িগলাচত মদ আৰু
খ’ িগলাচত পানীৰ পিৰমাণ উভয়েত x চামুচৈক ৰখা ৈহেছ।
ক’ ৰ পৰা ১ চামুচ মদ িন খ’ ত িমহিল কৰাত ক’ ত মদৰ
পিৰমাণ x − ১ চামুচ আৰু খ’ ত পানী আৰু মদৰ পিৰমাণ
হ’ল x+ ১। এিতয়া খ’ ৰ পৰা ১ চামুচ িমশৰ্ণ ক’ ত িমহিল
কিৰেল ক’ ত পানীৰ পিৰমাণ x

x+১ আৰু খ’ ত মদৰ পিৰমাণ
হ’ব ১− ১

x+১ =
x

x+১। অথর্াৎ, ক’ ত পানী আৰু খ’ ত মদৰ
পিৰমাণ এেকই থািকব।
৩) পৰ্শ্নৰ চতর্ অনুসিৰ ৪১৭× a১bcd = ৯efg০৫৭।

পাটীগিণতীয় যুিক্ত পৰ্েয়াগ কিৰ আিম সহেজই েদখুৱাব পােৰাঁ
েয d = ১, c = ২, b = ৯, a = ২, g = ১, f = ৪ আৰু
e = ১।
৪) c৮ba হ’ল ১২৮৭ েৰ িবভাজয্। গিতেক ইয়াত ভাগফল
এটা অঙ্কিবিশষ্ট সংখয্া। সামানয্ পৰ্েচষ্টােৰ বুিজব পৰা যায় েয
১২৮৭×৩ = ৩৮৬১। c৮ba আৰু ৩৮৬১ তুলনা কিৰ পাওঁ
a = ১, b = ৬ আৰু c = ৩।
৫) ইয়াত ৪a১৮b হ’ল ১০১ েৰ িবভাজয্। দীঘর্ হৰণৰ যুিক্তেৰ
েদখুৱাব পািৰ েয a = ৯ আৰু b = ৭।
৬) ৭৯২ = ৮ × ৯ × ১১, গিতেক ৭০ab৩৪c েটা ৯ আৰু
১১ েৰ িবভাজয্। িবভাজয্তাৰ চতর্ানুসিৰ,

১৪+ a+ b+ c = ১৮, ২৭,৩৬ (0.1)

৬+ a− b+ c = ০, ১১ (0.2)

(0.1) আৰু (0.2) ৰ পৰা পাব পৰা সম্ভৱপৰ সংখয্ােবাৰ
হ’ল ৭০০৫৩৪৮, ৭০২৫৩৪৬, ৭০৪৫৩৪৪, ৭০৬৫৩৪২ আৰু
৭০৮৫৩৪০। ইহঁতৰ িভতৰত একমাতৰ্ গৰ্হণেযাগয্ সংখয্ােটা
হ’ল ৭০৪৫৩৪৪।
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