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கணிதக் கானகம்:

மாணவர்களுடன் 
ஓர உரையாடல்

மாநகராட்சிப் பள்ளி மாணவரகள் 
மட்டுமம இந்த நிகழ்ச்சியில் 
கலநதுககாண்ாரகள்; அவரகளில் 
கபருமபாலாம�ார ்தமிழ்வழியில் 
பயில்பவரகள். 

‘காகி்தத்தில் மடிப்பு கணக்கின் 
துடிப்பு’ என்்ற ்தலலப்பில் ரூபிகா சூட்; 
‘சமச்சீரலம: மகாலம மு்தல் படிகஙகள் 
வலர’ என்்ற ்தலலப்பில் IMSCலைச் 
மசரந்த கமணஷ்; ‘க்தாலலநதுமபா� 
லசக்கிலைத் ம்தடி’ என்்ற ்தலலப்பில் 
கசன்ல� கணி்தவிைல் கழகத்ல்தச் 
மசரந்த விஜய் ரவிக்குமார; 
‘விலைைாட்டுக்குக் கணி்தம’ என்்ற 
்தலலப்பில் IMSCலைச் மசரந்த 
ராமானுஜன் ஆகிமைார மாணவரகளி்ம 
உலரைாடி�ாரகள். 

மாணவரகள், கணி்தவிைலாைரகள் 
கூறிைவறல்றக் கச்சி்தமாக உள்வாஙகிக் 
ககாணடு, கணி்தப் பாரலவமைாடு 
உலரைாடி�ர. 

ரூபிகா சூட்:
ஒரிகாமி மூலம, இரு பரிமாண, 

முப்பரிமாண அலமப்லபப் பறறி 
மாணவரகளுக்கு விலைைாட்டு மூலம 
புரிைலவத்்தார. 

சதுர அடிலைக் 
ககாண் பிரமிடு 
அலமப்லபச் 
கசய்ைலவத்து, அந்த 
அலமப்பில் இரணடு 
முகஙகள் (Face) மட்டும 
சநதிக்கும முல� 
(Corner) எத்்தல� எ�க் 

மகள்வி மகட்்ார. மாணவரகள் எணண 
முைறசி கசய்து, 'ஒன்றுமம இல்லலமை 
என்்றாரகள்'. 'முப்பரிமாண வடிவத்தில் 
நீைம, அகலம, உைரம' எ�, மூன்று 
பரிமாணஙகள் ்தாம� ஒரு முல�யில் 
சநதிக்கும. அப்மபாது, குல்றந்தது 
மூன்று முகஙகள் ்தாம� ஒரு முல�யில் 
சநதிக்க முடியும?’ எ�, மாணவரகலைச் 
சிநதிக்க லவத்்தார. ஆமாம! ஆமாம! 
எ�, மாணவரகள் சநம்தாஷமாக 
ஆமமாதிப்பல்தப் பாரக்க முடிந்தது.

கணேஷ்:
புள்ளிக் 

மகாலஙகளில் 
அலமநதிருக்கும 

சமச்சீர ்தன்லமலை விைக்கத் க்தா்ஙகி, 
மவதிைலில் மூலக்கூறுகளின் ஆடி   
சமச்சீர ்தன்லமப் பணபுகலையும, 
படிகஙகளின் சமச்சீர ்தன்லமலையும 
விைக்கி�ார.

ராமானுஜன்:
'ஒன்றில் இருநது 100 எணகளுக்குள் 

ஓர இரட்ல் இலக்க எணலண நான் 
நில�த்துக் ககாள்கிம்றன்? நீஙகள் அந்த 
எணலண எத்்தல� 
மகள்விகளில் கண்றிை 
முடியும?’ என்று புதிர 
மபாட்்ார . ஒரு மாணவி, 
நான் கணடுபிடிக்கிம்றன் 
எ� முன்வநது, 
'நீஙகள் நில�த்்த 
எண, ஐமபதுக்குள் 
இருக்கி்ற்தா?' என்்ற மு்தல் மகள்விலைக் 
மகட்்ார. ஆமாம எ�, பதில் வந்ததும, 
'25க்குள் இருக்கி்ற்தா?' எ�, அடுத்்த 
மகள்விலைக் மகட்்ார. அவர 
மகட்் மு்தல் மகள்வி, அவர ஆராை 
மவணடிை எணகலைப் பாதிைாகக் 
குல்றத்துவிடுகி்றது என்ப்தாலும, 
அடுத்்த மகள்வி அந்த எணகலை 
மமலும பாதிைாகக் குல்றத்துவிடுகி்றது 
என்ப்தாலும, கணி்த ரீதிைாக அந்தக் 
மகள்விகள் முக்கிைத்தும நில்றந்தலவ 
என்று விைக்கி�ார ராமானுஜன். 

்தஙகளுல்ை சிந்தல�, 
கணி்தப்பூரவமாக இருக்கி்றது என்று 
கணி்தவிைலாைரகள் கசால்லுமமபாது, 
அந்த மாணவரகள் கபற்ற நமபிக்லக 
இருக்கி்றம்த, அது்தான் இந்த 
நிகழ்ச்சியின் கவறறிமை. 

விஜய்:
"நான் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு லசக்கிளில் 

வநம்தன். என் லசக்கிள் க்தாலலநது 
மபாய்விட்்து. லசக்கிள் மபா� 
்த்த்ல்த லவத்து, லசக்கிள் வலது 
பக்கம மபா�்தா இ்து பக்கம மபா�்தா 
எ�, நான் கணடுபிடிக்க மவணடும. 
எப்படிக் கண்றிவது? அரஙகத்துக்குள் 
லசக்கிலைத் தூக்கி லவத்து, ்ைரில் 
லம பூசி, முன் சக்கரமும, பின் சக்கரமும 
எப்படி ்த்ஙகலை 
ஏறபடுத்துகின்்ற� எ�, 
க்மமா காணபித்து 
மாணவரகலை கணி்தக் 
கா�கத்துக்குள் 
அலழத்துச் கசல்லும 
மாைாவிைாகமவ 
மாறி�ார விஜய். 

லசக்கிலை அழுத்தி 
மிதிக்குமமபாது, முன் சக்கரம கபரிை 
அகடு, முகடுகலைக் ககாண் 
வலைவு மகாடுகலை ஏறபடுத்தும 

என்று மாணவரகள் அனுபவப் 
பூரவமாகத் க்தரிநதுககாண்ாரகள். 
இரண்ாவது சக்கரம மு்தல் சக்கரம 
ஏறபடுத்திை வலைவு மகாட்டுக்கு, 
க்தாடுமகா்ாகமவ கசல்லும 
(Tangential) என்றும உணரந்தாரகள். 
இரண்ாம சக்கரத்தின் வலைவு மகாடு, 
மு்தல் சக்கரத்தின் வலைவு மகாட்டுக்கு 
க்தாடுமகா்ாகச் கசல்கி்ற்தா எ� 
இ்ப் பக்கமாகவும, வலப் பக்கமாகவும 
ஆராய்ந்தால், க்தாடுமகா்ாகச் 
கசல்லும பக்கத்ல்த லவத்து, 
லசக்கிள் எந்தப் பக்கம கசன்்றது எ� 
கண்றிைலாம எ�, அருலமைாக 
விைக்கி�ார. 

இந்த உத்தி கபாருந்தா்த 
உ்தாரணஙகைாக இருக்குமா எ� 
விஜய் மகட்்மபாது, ஒரு மாணவர, 
'லசக்கிள் மிகச் சரிைாக மநரமகாட்டில் 
கசன்்றால், இ்ப்பக்கம கசன்்ற்தா 
வலப்பக்கம கசன்்ற்தா எ�க் கண்றிை 
முடிைாது’ என்்றார. அடுத்து ஒரு 
மாணவி, ‘‘லசக்கிள் கச்சி்தமாக 
வட்்ப்பால்தயில் கசன்்றாலும, இந்த 
உத்திலைப் பைன்படுத்தி வலப்பக்கம 
கசன்்ற்தா, இ்ப் பக்கம கசன்்ற்தா எ�க் 
கணடுபிடிக்க முடிைாது’’ என்்றார. 

இந்த இரு உ்தாரணஙகளிலுமம, 
வலப் பக்கம, இ்ப் பக்கம எ� 
இரு திலசகளிலுமம, இரண்ாம 
சக்கரத்தின் வலைவு மு்தல் மகாட்டிறகு 
க்தாடுமகா்ாகமவ கசல்லும. 
அ்த�ால் எந்தப் பக்கம கசன்்றது எ�க் 
கண்றிை முடிைாது' என்்றார. 

மிகச் சரிைா� வில் என்று விஜய் 
கசான்�தும, மாணவரகள் மத்தியில் 
எழுந்த உறசாகத்துக்கு அைமவ 
இல்லல.

உள்கட்்லமப்பு வசதிகள் 
குல்றவா� மாநகராட்சிப் 
பள்ளிகளிகளில் படிக்கும 
மாணவரகளின் சிந்தல�த் தி்றன் 
குல்றவு என்்ற பிமபத்ல்தத் தூள் 
தூைாக்கிைது இந்த நிகழ்ச்சி. 
கணி்தத்ல்த முல்றைாக 
அறிமுகப்படுத்துவதும, கணி்தம 
கறகும ஆரவமும்தான்  
கணி்தம கறபிக்க/கறக 
அடிப்பல்த் ம்தலவ.

'உயர் ஆராய்ச்சிகளில் ஈடுபடும் கணிதவியலாளர்கள், பள்ளி 
மாணவர்களிடம் கணிதம் பற்றிப் பபசுகிறார்கள்’ எனறால், உடனடியாக 
இரண்டு விஷயஙகள் பதானறும். முதலாவது, இது மிகப் பபரிய ஏற்பாடு 
எனறு பாராடடத் பதானறும். அபத சமயத்தில், 'கணிதவியலாளர்கள் 
பபசுவது மாணவர்களுக்குப் புரியுமா?' எனற சநபதகமும் எழும். 'இநதச் 
சநபதகம் பதவவயற்றது. முவறயாகக் கணிதத்வத அறிமுகப்படுத்தினால், 
மாணவர்களுக்கு கணிதம் நிச்சயம் புரியும்’ எனறு சமீபத்தில் நிரூபித்தது, 
------------------------------------------------------------------------பசனவன கணிதவியல் அறிவியல் நிறுவனம் -(Institute of Mathematical 
Sciences – IMSC) நடத்திய 'கணிதக் கானகம்' எனும் கருத்தரஙகம். 

பசய்திக் கடடுவர 30.10.2018 
 கசவவாய் 

மாணவர் பதிப்பு


