
মিস্তষ্ক মন্থন

ড◦ পৰ্বীণ দাস

‘অসম গিণত িশক্ষায়তন’ৰ পৰ্াক্তন সভাপিত

সংখয্াৰ েখল:

সংখয্াৰ েমৗিলক পৰ্িকৰ্য়াসমূহৰ আধাৰত নানা ধৰণৰ
িবেনাদন ধমর্ী অথচ সৃিষ্টশীল সাঁথৰ সািজ উিলওৱাৰ পৰম্পৰা
অতীজৰ পৰাই চিল আেছ। ইিতমেধয্ ‘গিণত িবকাশ’ৰ িবিভন্ন
সংখয্াৰ ‘মিস্তষ্ক মন্থন’ িশতানত সংখয্াৰ ৈবিশষ্টয্ আধািৰত সাঁথৰ
বা যাদু পৰ্কাশ ৈহ আিহেছ। এই সংখয্ােতা েতেন এিট সাঁথৰ বা
যাদু পঢ়ুৈৱসকলৈল আগবঢ়ােলাঁ।

যাদু-সংখয্ােৰ বয়স িনণর্য়:

ৰংপুৰ জাতীয় িবদয্ালয়ৰ দশম েশৰ্ণীৰ তৃতীয় িপিৰয়ডত
সদায় গিণতৰ পাঠ থােক। গিণতৰ িশক্ষক শৰ্ী পৰ্শান্ত নােথ
েশৰ্ণীত পৰ্েৱশ কিৰ আনুষ্ঠািনক সম্ভাষণ জনােল আৰু ছাতৰ্-
ছাতৰ্ীসকলৰ হািজৰা ল’েল। তাৰপাছত েতওঁ জয্ািমিতৰ সদৃশ
িতৰ্ভুজৰ ৈবিশষ্টয্ সম্পকর্ীয় পাঠেটা আেলাচনা কিৰবৈল ব’ডর্ৰ
কাষৈল আগবািঢ়ল। এেনেত সনু্মখৰ েবঞ্চত বিহ থকা িনয়ৰকণা
বৰুৱা নামৰ ছাতৰ্ীগৰাকীেয় িথয় ৈহ ক’েল েয আগৰ পাঠ দুটাত
েতওঁেলােক ইিতমেধয্ কৰ্েম ইংৰাজী আৰু িবজ্ঞানৰ েশৰ্ণী পৰীক্ষা
িদ উিঠেছ মাতৰ্। গিতেক, এিতয়া গধুৰ পাঠ গৰ্হণ কিৰবৈল
েতওঁেলাকৰ কােৰােৱই মন নাই।

িশক্ষক পৰ্শান্ত নােথ ক্ষেন্তক সময় িচন্তা কিৰ ক’েল, “িঠক
আেছ বাৰু। আিজ েতামােলাকৰ আগত মই এটা গিণতৰ যাদু
কিৰ েদখুৱাম। েমাৰ এিট যাদু-সংখয্া আেছ আৰু এই যাদু-
সংখয্ােটাৰ সহায়ত েতামােলাকৰ কাৰ িকমান বয়স নাইবা
েতামােলােক মনেত ভবা িযেকােনা সংখয্াৰ কথা সৰৱজানৰ
দেৰ ৈক িদম।”

ছাতৰ্-ছাতৰ্ীসকেল পৰম েকৗতুহল আৰু আগৰ্েহেৰ
েতওঁেলাকৰ ছাৰৰ মুখৈল চাই ৰ’ল। ছােৰ ক’েল, “পৰ্থেম আিম
িনয়ৰকণাৰ বয়সেটােক িনণর্য় কেৰাঁহক।” েতওঁ িনয়ৰকণাৈল
চাই ক’েল, “িনয়ৰকণা, েতামাৰ বয়স িকমান মই নাজােনা।
িকন্তু েমাৰ যাদু-সংখয্ােটােৰ েতামাৰ বয়সেটা মই তৎক্ষণাৎ ৈক
িদম। তাৰ বােব তুিম েমাৰ েকইটামান িনেদর্শনা পালন কিৰব
লািগব।”

িনয়ৰকণা: “হ’ব ছাৰ।”

ছাৰ: “েতামাৰ বয়সেটা (বছৰৰ িহচাপত) এিখলা কাগজত
িলখা আৰু লগৰেবাৰেকা েদখুওৱা। েমাক েনেদখুৱাবা।”

িনয়ৰকণা: “িলিখেলাঁ ছাৰ।”

ছাৰ: “েমাৰ যাদু-সংখয্া হ’ল ৯০। ইয়াক েতামাৰ বয়সৰ
ৈসেত েযাগ কৰা আৰু লগৰেবাৰেকা েদখুওৱা।”

িনয়ৰকণা: “েযাগ কিৰেলাঁ ছাৰ।”

ছাৰ: “এিট িতিন অংকীয়া সংখয্া পাইছা েন? ইয়াৰ শতকৰ
ঘৰৰ অংকেটা কািট িদয়া আৰু এই অংকেটা বাকী অংশৰ ৈসেত
েযাগ কৰা।”

িনয়ৰকণা: “েযাগ কিৰেলাঁ ছাৰ।”

ছাৰ: “িকমান পালা এিতয়া েমাক েকাৱা।”

িনয়ৰকণাই েশষত েযাগ কিৰ েপাৱা সংখয্ােটা ক’েল। ছােৰ
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িনয়ৰকণাই েকাৱা সংখয্ােটাৰ ৈসেত ৯ েযাগ কিৰ িয পােল েসই
সংখয্ােটােক িনয়ৰকণাৰ বয়স বুিল েঘাষণা কিৰেল। িনয়ৰকণাৰ
লগেত লগৰীয়াসকেল েদিখেল েয ছােৰ েঘাষণা কৰা সংখয্ােটা
িনয়ৰকণাৰ বয়সৰ ৈসেত িমিলেছ। সকেলা আচিৰত হ’ল আৰু
বয়সেটা েকেনৈক পােল ছাৰক সুিধবৈল ধিৰেল। ছােৰ সকেলােৱ
েদখাৈক ব’ডর্ত িনেদর্শনা অনুযায়ী িহচাপেটা িলিখ গ’ল।

িনয়ৰকণাৰ বয়স : ১৫

+ ছাৰৰ যাদু-সংখয্া : ৯০

১০৫

শতকৰ ঘৰৰ অংক ১ কািট বাকী অংশৰ লগত েযাগ কিৰেল,

(১)০৫

+ ১

০৬

িনয়ৰকণাৰ অিন্তম েযাগফল : ০৬

ছা ৰৰ সংখয্ােটা : + ০৯

১৫

ছােৰ ক’েল, “িনয়ৰকণাই েশষৰ েযাগফলেটা ৬ বুিল েকাৱাৰ
িপছত মই ৯ েযাগ কিৰ েতওঁৰ বয়সেটা ১৫ বুিল জািনেলাঁ।”
ছােৰ লগেত ক’েল, “েতামােলাকৰ আটাইেৰ বয়সেবাৰ দুই
অংকীয়া সংখয্া আৰু দুই অংকীয়া সংখয্াৰ েক্ষতৰ্তেহ েমাৰ
যাদুসংখয্া ৯০ েয় কাম কিৰব। এক বা িতিন অংকীয়া সংখয্াৰ
েক্ষতৰ্ত মই যাদু সংখয্ােটা সলিন কিৰব লািগব। িবেশষৈক ধৰা,
মই যিদ েতামােলাকক িযেকােনা সংখয্া এিট ভািববৈল কওঁ,
েতিতয়া েমাৰ যাদু-সংখয্ােটা বয্ৱহাৰ কিৰ েতামােলােক ভবা
সংখয্ােটা সিঠকভােব উিলয়াব েনাৱািৰম। অৱেশয্, েতিতয়া মই
পৰ্শ্নেটা এেনদেৰ কিৰব লািগব– ‘িযেকােনা এিট িতিন অংকীয়া
সংখয্াৰ কথা ভাবা।’ েতেন েক্ষতৰ্ত েমাৰ যাদু-সংখয্ােটা অলপ
সলাই ল’ব লািগব।”

ছাতৰ্-ছাতৰ্ীসকেল হাত চাপিৰ বজাই ছাৰক সমথর্ন কিৰেল।

েযাৱা সংখয্াৰ ‘মিস্তষ্ক মন্থন’ৰ সমাধান

যাদু-১:

ইয়াত যাদুকৰজেন িযেকােনা এগৰাকী বয্িক্তক েকইটামান
সৰল েযাগ-িবেয়াগ-পূৰণ সম্পকর্ীয় িনেদর্শনা অনুসৰণ কিৰবৈল
িদিছল, যাৰ জিৰয়েত েতওঁ বয্িক্তগৰাকীৰ জীিৱত ভৰ্াতৃ, জীিৱত
ভগ্নী আৰু মৃত ভৰ্াতৃ আৰু ভগ্নীৰ মুঠ সংখয্া আগতীয়াৈক ক’ব
পািৰিছল।

যাদুকৰ গৰাকীেয় এই িনেদর্শনাসমূহ এেনভােব িদিছল যােত
এেকবােৰ েশষত েপাৱা সংখয্ােটাৰ পৰা ১৫০ িবেয়াগ কিৰেল
এেন এিট িতিন অংকীয়া সংখয্া েপাৱা যায় যাৰ শতক, দহক
আৰু এককৰ অংক েকইটাই কৰ্েম বয্িক্তগৰাকীৰ জীিৱত ভৰ্াতৃ,

জীিৱত ভগ্নী আৰু মৃত ভৰ্াতৃ আৰু ভগ্নীৰ মুঠ সংখয্াক িনেদর্শ
কেৰ।

পৰ্েয়াজনীয় সংখয্ােবাৰ বীজগিণতীয় িচহ্নেৰ পৰ্কাশ কিৰ
িনেদর্শনাসমূহক এক সৰল বীজগিণতীয় ৰািশেৰ িনেদর্শ কিৰেল
যাদুকৰজনৰ েকৗশলেটা সহেজ ওলাই পিৰব।

ধৰা হ’ল, জীিৱত ভৰ্াতৃৰ সংখয্া b, জীিৱত ভগ্নীৰ সংখয্া
s আৰু মৃত ভৰ্াতৃ আৰু ভগ্নীৰ মুঠ সংখয্া d। িনেদর্শনাসমূহ
কৰ্মানব্েয় অনুসৰণ কিৰ আিম পাওঁ:
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(১) ২ × b

(২) ২ × b+ ৩
(৩) (২ × b+ ৩)× ৫
(৪) (২ × b+ ৩)× ৫ + s

(৫) {(২ × b+ ৩)× ৫ + s} × ১০
(৬) {(২ × b+ ৩)× ৫ + s} × ১০ + d।

ইয়াৰ (৬) ৰ সৰলীকৃত ৰূপেটা হ’ব

১০০ × b+ ১০ × s+ d+ ১৫০।

যাদুকেৰ ইয়াৰ পৰা ১৫০ মেন মেন িবেয়াগ কিৰ েপাৱা
সংখয্ােটা এিট িতিন অংকীয়া সংখয্া, যাৰ শতকৰ অংকেটােৱ
বয্িক্তগৰাকীৰ জীিৱত ভৰ্াতৃৰ মুঠ সংখয্া, দহকৰ অংকেটােৱ
জীিৱত ভগ্নীৰ মুঠ সংখয্া আৰু এককৰ অংকেটােৱ মৃত ভৰ্াতৃ
আৰু ভগ্নীৰ মুঠ সংখয্ােটা িনেদর্শ কেৰ।

িবেশষ মন কিৰবলগীয়া কথা:

ইয়াত িযেকােনা বয্িক্তৰ জীিৱত ভৰ্াতৃ, জীিৱত ভগ্নী আৰু মৃত
ভৰ্াতৃ আৰু ভগ্নীৰ মুঠ সংখয্া বুেজাৱা পৰ্িতেটা সংখয্ােক একক
অংক িবিশষ্ট বুিল ধৰা ৈহেছ। ইয়াৰ িযেকােনা এিট বা িতিনওিট
সংখয্াই িদব্ অংকিবিশষ্ট হ’েল যাদুেটা িক ৰূপত সজাব লািগব
বা েতেন েকােনা ৰূপ সম্ভৱ হ’ব েন নহয় েসই পৰ্শ্ন মুকিল ৈহ
থািকল।

যাদু-২:

ইয়াত যাদুকৰজেন বয্িক্ত এগৰাকীৰ বতর্মান বয়স সম্পেকর্
েসাধা পৰ্শ্নৰ উত্তৰেটা শুদ্ধ েন অশুদ্ধ িনণর্য় কিৰবৈল এক
গািণিতক েকৗশল অৱলমব্ন কিৰেছ। আিম েতওঁৰ িনেদর্শনািখিন
িনেম্নাক্ত ধৰেণ িবেশ্লষণ কিৰেল ইয়াৰ কাযর্কািৰতা উপলি
কিৰব পািৰম।

(১) বতর্মান চন ২০২২ ধিৰ বয্িক্তগৰাকীেয় েঘাষণা কৰা
িনজৰ বয়সৰ ৈসেত অহা বছৰ হ’বলগীয়া বয়সেটা েযাগ কিৰ

েযাগফলেটাক ৫ েৰ পূৰণ কিৰব লােগ। এয়া বয্িক্তগৰাকীৰ
বতর্মান বয়সৰ ২ গুণ আৰু অিতিৰক্ত ১ ক ৫ েৰ পূৰণ
কৰাৰ সমতুলয্। অথর্াৎ বয্িক্তগৰাকীৰ বয়সক ১০ েৰ পূৰণ কিৰ
অিতিৰক্ত ৫ েযাগ কৰাৰ সমতুলয্।

(২) উক্ত ৰািশৰ ৈসেত বয্িক্তগৰাকীৰ জন্ম চন বুেজাৱা
সংখয্ােটাৰ এককৰ অংকেটা েযাগ কিৰ িকমান পােল, যাদুকেৰ
বয্িক্তগৰাকীক সুিধব।

(৩) বয্িক্তগৰাকীেয় েকাৱা উত্তৰেটাৰ পৰা যাদুকেৰ মেন মেন
৫ িবেয়াগ কিৰেল িযেটা সংখয্া পাব, তাৰ এককৰ অংকেটা
েতওঁৰ জন্ম চন বুেজাৱা সংখয্ােটাৰ এককৰ অংকেটা এেকই
হ’ব আৰু সংখয্ােটাৰ বাকী অংশেটােৱ (এককৰ অংকেটা এিৰ)
েতওঁৰ বয়স বুজাব।

(৪) েতওঁ েকাৱা বয়সেটা শুদ্ধ েন অশুদ্ধ জািনবৈল যাদুকেৰ
বতর্মান চন বুেজাৱা সংখয্ােটাৰ পৰা বয্িক্ত গৰাকীেয় এেকবােৰ
েশষত উেল্লখ কৰা উত্তৰেটাৰ এককৰ অংকেটা িবেয়াগ কিৰ
চাব। এই িবেয়াগফলৰ এককৰ অংকেটাৰ ৈসেত েতওঁৰ বয়স
বুেজাৱা সংখয্ােটাৰ এককৰ অংকেটা এেক হ’েল উেল্লিখত
বয়সেটা শুদ্ধ হ’ব। অনয্থা বয্িক্তগৰাকীেয় বয়স ভুলৈক েকাৱা
বুিল জনা যাব।

যাদুেটাৰ অন্তিনর্িহত গািণিতক সম্পকর্েটা:

বতর্মান চনেটাৰ পৰা িযেকােনা বয্িক্ত এগৰাকীৰ জন্ম
চনেটাৰ এককৰ অংকেটা িবেয়াগ কিৰেল িযেটা সংখয্া েপাৱা
যায়, তাৰ এককৰ অংক আৰু বয্িক্ত গৰাকীৰ বয়স বুেজাৱা
সংখয্ােটাৰ এককৰ অংকেটা এেকই হয়।

বয্িক্তগৰাকীেয় বয়সেটা ভুলৈক ৈক জন্ম চনেটা শুদ্ধৈক
ক’েল উক্ত সম্পকর্েটা িসদ্ধ নহ’ব। ভুলৈক বয়স েকাৱা বয্িক্ত
এগৰাকীক যাদুকেৰ গািণিতক িহচাপ-িনকাচৰ মাজৈল আিন
বাকপটুতােৰ জন্ম চনেটাৰ কথা সুিধেল, বয়সেটা ভুলৈক ক’েল
জন্ম চনেটা েয সলিন কিৰব লািগব েসই কথা েতওঁ পাহিৰ
থকাই সব্াভািৱক।
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