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ড◦ পৰ্বীণ দাস

‘অসম গিণত িশক্ষায়তন’ৰ পৰ্াক্তন সভাপিত

েযাৱা সংখয্াত ৰংপুৰ জাতীয় িবদয্ালয়ৰ গিণতৰ িশক্ষক
পৰ্শান্ত নােথ েতওঁৰ যাদু-সংখয্াৰ দব্াৰা ছাতৰ্ী িনয়ৰকণা বৰুৱাৰ
বয়স উিলয়াই সকেলােক আচিৰত কৰাৰ কািহনী বণর্না কৰা
ৈহিছল। এিতয়া িশক্ষকগৰাকীেয় বয়স িনণর্য় কৰাৰ গািণিতক
েকৗশলেটা আেলাচনা কৰা যাওক–

িশক্ষকগৰাকীেয় েতওঁৰ যাদু-সংখয্া িহচােপ ৯০ সংখয্ােটা
বয্ৱহাৰ কিৰিছল। েতওঁ িনয়ৰকণাক িনজৰ বয়সৰ ৈসেত ৯০
সংখয্ােটা েযাগ কিৰবৈল িদিছল। আৰু েযাগফল িহচােপ এটা
িতিন অংকীয়া সংখয্া পাব, যাৰ শতক স্থানৰ অংকেটা ১ হ’ব বুিল
ৈকিছল। লগেত, েতওঁ শতক স্থানৰ ১ েটা গুচাই বাকী অংশৰ
ৈসেত েযাগ কিৰবৈল ৈকিছল। এইদেৰ পৰ্াপ্ত সংখয্ােটাৰ ৈসেত
েতওঁ আেকৗ ৯ েযাগ কিৰিছল। গিতেক েগােটই পৰ্িকৰ্য়ােটাত
েতওঁ িনয়ৰকণাক িদয়া িনেদর্শেটা গািণিতকভােব পযর্ায়কৰ্েম
িলিখেল আিম পাম–

িনয়ৰকণাৰ বয়স +৯০−১০০+১+৯ = িনয়ৰকণাৰ বয়স।

এয়াই আিছল িশক্ষক পৰ্শান্ত নাথৰ যাদুৰ েকৗশল!

∼ ◦ ∼

এই সংখয্াত আন এটা যাদু আগবঢ়ােলাঁ।

িফব’নাৎিচ সংখয্াৰ যাদু:

ৰংপুৰ জাতীয় িবদয্ালয়ৰ দশম েশৰ্ণীৰ সমাজ অধয্য়নৰ িবষয়-
িশক্ষকজন ছুটীত থকা বােব পৰ্ধান িশক্ষকৰ িনেদর্শ মেমর্

গিণতৰ িশক্ষক পৰ্শান্ত নাথ আেকৗ দশম েশৰ্ণীৈল আিহল।
ছাতৰ্-ছাতৰ্ীসকেল ভােলই পােল আৰু আগিদনাৰ দেৰ সংখয্াৰ
যাদু সম্পেকর্ ক’বৈল েতওঁক খাটিন ধিৰেল। ল’ৰা-েছাৱালীেবাৰৰ
আগৰ্হ েদিখ িশক্ষক নাথ সন্মত হ’ল আৰু িফব’নাৎিচ সংখয্াৰ
(Fibonacci number) ৈসেত জিড়ত এিট যাদু পৰ্দশর্ন
কিৰবৈল আগবািঢ়ল। িযেহতু দশম েশৰ্ণী পযর্ন্ত ছাতৰ্-ছাতৰ্ীসকেল
িফব’নাৎিচ সংখয্াৰ কথা ক’েতা েপাৱা নাই, েসেয়েহ েতওঁ
এেনদেৰ আৰম্ভ কিৰেল–

“আিজ েতামােলাকৰ বােব মই িযেটা যাদু আগবঢ়াম,
তাক ‘িফব’নাৎিচ সংখয্াৰ যাদু’ বুিল উেল্লখ কিৰম। আচলেত,
িফব’নাৎিচ হ’ল দব্াদশ শিতকাৰ েশষৰ িপেন জন্মলাভ কৰা
এগৰাকী ইটালীয় গিণতজ্ঞ। বতর্মান আিম িয দশিমক সংখয্া
পৰ্ণালী বয্ৱহাৰ কেৰাঁ, যাক িহনু্দ-আৰবীয় সংখয্া পৰ্ণালী বুিল
েকাৱা হয়, তাক েহেনা িফব’নাৎিচেয়ই পৰ্থেম ইউেৰাপত
জনিপৰ্য় কিৰ েতােল। ইয়াৰ বােব েতওঁ ‘লাইবাৰ আবািচ’
(Liber Abaci) অথর্াৎ ‘গণনাৰ িকতাপ’ নােম এখন গৰ্ন্থ ৰচনা
কেৰ, য’ত ০ (শূনয্) েক ধিৰ ১, ২,৩, ৪,৫,৬, ৭,৮ আৰু ৯
এই দেহাটা সাংিখয্ক িচহ্ন বয্ৱহাৰ কেৰ। এই িকতাপখনেত
িফব’নাৎিচেয় উেল্লখ কৰা এটা সাংিখয্ক অনুকৰ্ম আিছল এেন
ধৰণৰ–

১, ২,৩,৫,৮, ১৩, ২১,৩৪,৫৫,৮৯, ১৪৪, ২৩৩।

ইয়াত েতামােলােক িনশ্চয় লক্ষয্ কিৰছা েয পৰ্থম দুটা স্থানৰ
বািহেৰ বাকী িযেকােনা স্থানৰ সংখয্ােটা তাৰ িঠক আগৰ দুই
স্থানত থকা সংখয্া দুটাৰ েযাগফলৰ সমান। েযেন–

৩ = ১+ ২,৫ = ২+ ৩,৮ = ৩+ ৫, . . . ইতয্ািদ।
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এেন িনয়মৰ দব্াৰা পৰ্াপ্ত সাংিখয্ক অনুকৰ্মেটাক িফব’নাৎিচ
অনুকৰ্ম আৰু সংখয্ােবাৰক িফব’নাৎিচ সংখয্া েবালা হয়। ইয়াত
পৰ্থম স্থানত ১ আৰু িদব্তীয় স্থানত ২ ৈল অনুকৰ্ম েটা গঠন
কৰা ৈহেছ। িকন্তু পৰ্থম আৰু িদব্তীয় স্থান দুটাত কৰ্েম ১ আৰু
২ নৈল িযেকােনা সংখয্া ল’ব পৰা যায় আৰু উক্ত িনয়েমেৰ
এেকাটা অনুকৰ্ম েপাৱা যাব। েতিতয়া েসই অনুকৰ্মেটাক আিম
িজব’নাৎিচ অনুকৰ্ম আৰু সংখয্ােবাৰক িজব’নাৎিচ সংখয্া বুিল
ক’ম। িজব’নাৎিচ অনুকৰ্মৰ (Gibonacci sequence) অথর্
ৈহেছ িফব’নাৎিচ অনুকৰ্মৰ সাধাৰণীকৰণ (Generalization
of Fibonacci sequence)। কথািখিন েতামােলােক ভালদেৰ
বুিজ পাইছা েন?”

“বুিজেছাঁ ছাৰ।” েশৰ্ণীেটাৰ সকেলা ছাতৰ্-ছাতৰ্ীেয় এেকমুেখ
উত্তৰ িদেল।

“েতেন্ত এিতয়া আিম িফব’নাৎিচ সংখয্াৰ ৈবিশষ্টয্ বয্ৱহাৰ
কিৰ এিট যাদু আগবঢ়াম।”

এইবুিল িশক্ষক পৰ্শান্ত নােথ এিখলা কাগজত ১ ৰ পৰা
১০ ৈল আটাইেকইটা সংখয্া এটা স্তম্ভত িলিখেল আৰু সমুখৰ
আসনত বিহ থকা আকাশদীপ নামৰ ছাতৰ্জনক ১ সংখয্ােটাৰ
েসাঁিপেন িযেকােনা এিট সংখয্া িলিখ কাগজিখলা িপছৰ েবঞ্চত
বহা তৰািলক িদবৈল ক’েল। আকাশদীেপ ১ ৰ েসাঁিপেন সংখয্া
এটা িলিখ কাগজিখলা তৰািলক িদেল আৰু িশক্ষকজেন তৰািলক
২ ৰ েসাঁিপেন িনজৰ পচন্দ অনুযায়ী আন এটা সংখয্া িলিখবৈল
িদেল।

তৰািলেয় িলখাৰ পাছত িশক্ষকজেন কাগজিখলা িনয়ৰকণাক
িদবৈল ক’েল আৰু েতওঁক িফব’নাৎিচ সংখয্াৰ িনয়মানুসােৰ ১ম
আৰু ২য় স্থানৰ সংখয্া দুটাৰ েযাগফল ৩য় স্থানত, ২য় আৰু
৩য় স্থানৰ সংখয্া দুটাৰ েযাগফল ৪থর্ স্থানত, . . . এেনদেৰ
পৰৱতর্ী স্থানেবাৰ ভৰাই যাবৈল ক’েল। িশক্ষকৰ িনেদর্শ অনুসিৰ

িনয়ৰকণাই ৩য় স্থানৰ পৰা ১০ম স্থানৈল পৰ্িতেটা স্থানেত েসই
স্থানৰ িঠক আগৰ দুই স্থানৰ সংখয্া দুটাৰ েযাগফলেবাৰ কৰ্মানব্েয়
বহুৱাই গ’ল আৰু েশষত ছাৰক আটাইেবাৰ স্থান সমূ্পণর্ৈক
ভেৰাৱা বুিল জনােল।

েতেনেত িশক্ষক নাথ ছােৰ “েযাগফলেবাৰ শুদ্ধৈক কিৰছা
েন” বুিল েসাধাৰ চেলেৰ িনয়ৰকণাৰ ওচৰৈল আিহ ৭ম
স্থানত ভেৰাৱা সংখয্ােটা পলকেত চাই িনজৰ ঠাইৈল উভিত
গ’ল। ইয়াৰ পাছত ছােৰ িনয়ৰকণাক ১মৰ পৰা ১০মৈল
থকা আটাইেকইটা সংখয্াৰ েযাগফল িহচাপ কিৰবৈল িদেল।
িনয়ৰকণাই কাগজিখলাত থকা েসই আটাইেবাৰ সংখয্াৰ
েযাগফল িহচাপ কিৰ উিলয়ােল আৰু ছাৰক কথােটা জনােল।
েতিতয়া ছােৰ ছাতৰ্-ছাতৰ্ীসকলৰ িপেন িমিচিকয়াই হাঁিহ ক’েল,
“িনয়ৰকণাই েযাগফল িকমান পাইেছ মই কওঁ েন?”

ছাতৰ্-ছাতৰ্ীসকল অিতশয় আচিৰত হ’ল। েকৗতুহল ভৰা
চাৱিনেৰ েতওঁেলাক আটােয় এেকমুেখ ৈক উিঠল, “কওঁক ছাৰ।”

েতিতয়া ছােৰ সংখয্া এটা ক’েল আৰু িনয়ৰকণাই েতওঁৰ
েযাগফলেটা িমলাই চাই েদিখেল েয ছােৰ েকাৱা সংখয্ােটা আৰু
েতওঁৰ েযাগফলেটা এেকই ৈহেছ।

“ছাৰ, ইমান ডাঙৰ েযাগফলেটা এেকা অংক নকৰাৈকেয়
আপুিন েকেনৈক পােল?” িনয়ৰকণাই সুিধেল।

ছােৰ হাঁিহ মািৰ ক’েল, “পািৰবা, েতামােলাকৰ সকেলােৱই
পািৰবা। মই ইয়াত িফব’নাৎিচ সংখয্াৰ ৈবিশষ্টয্ এিট পৰ্েয়াগ
কিৰ আটাইেবাৰ সংখয্া েনােচাৱাৈকেয় িসহঁতৰ েযাগফল িনণর্য়
কিৰেছাঁ। অহা সংখয্াৰ ‘গিণত িবকাশ’খনৰ ‘মিস্তষ্ক মন্থন’
িশতানত ইয়াৰ সমাধান আগবঢ়াম। েতামােলােক চাই ল’বা।

(উৎস: ‘Mathematical Magic’ by William Simon. Dover
Publications)

৩৫৭৬৮৬৩১২৬৪৬২১৬৫৬৭৬২৯১৩৭
এইেটা এটা েমৗিলক সংখয্া। ইয়াৰ বাওঁিপনৰ অংকেবাৰ এটা এটাৈক আঁতৰাই ৈগ থািকেল পৰ্িতবােৰই এেকাটা েমৗিলক
সংখয্াই েপাৱা যায়। এেনকুৱা সংখয্া মুঠেত ৪২৬০ টা আেছ, আৰু এইেটা ৈহেছ এেনকুৱা আটাইতৈক ডাঙৰ সংখয্ােটা।
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