
க�ேரக� மாறிலி எற மாய எ� 

க�ேரக� மாறிலி (Kaprekar Constant) என�ப�� 6174 எற எ� 

க��பி��க�ப�� 60 ஆ��க��� ேம  ஆனபி!� ,கணி$$%ைற 

வ (ந�கைள+�, ெபா-%ேபா�� கணித இயலாைர+�  இ!� விய�க 

ைவ$%� ெகா��0�கிற%.  அ�ப� என இ3த எ�ணி  இ0�கிற%.? 

கணித� க03%ைள எ5 அைழ�க�ப�� 6174 எ�ணி விய�7 அ% 

ேதா5� வித$தி  இ0�கிற%. எளிய சிறிய கண��� ப�க: 

சிலவ;ைற< ெச=ேவா�. 

1. நா� இல�க எ� ஒைற நிைன$%� ெகா:�?க:. அ% ஒேர எ� 

நா� @ைற வ0வதாக இ0$த  Aடா% உதாரணமாக, 1111,2222 எ5 

வர�Aடா%. 

2. அ3த எ�ைண� ெகா��, அதி  வ0� இல�க?கைள @!� 

பி!� நக�$தி அதனா  உ0வா���A�ய ெபEய எ�ைண+� ,சிறிய 

எ�ைண+� �றி$%� ெகா:�?க:. உதாரணமாக 2008 எற எ�ைண 

நG?க: நிைன$தி03தா , 8002 0028 எபன @ைறேய ெபEய ம;5� சிறிய 

எ�க:.  

3. ஒறிலி03% ம;ெறாறிைன� கழி�க, ம;ெறா0 எ� ேதா5�. 8200-

0028 = 8172 

4. இ3த எ�ைண+� @7ேபா   ெச=% வர 8721 ம;5� 1278 எற 

எ�க: கிைட���. அவ;றினிைடேயயான கழி$த  8721-1278 = 7443 

கிைட���. இதைன� பல@ைற ெச=% வ0ேமாமானா .  

7443-3447 = 3996 

9963-3699=6264 

6642-2466=4176 

7641-1467=6174 



இதபி A�ைமயா�� கவனி+?க:. 7641-1467 = 6174. ஆக , 6174 எற 

எ� வ3தபி ேவ5 எ�க: வ0வதி ைல. . இதனா  இதைன கணித� 

க03%ைள (Black Hole) எ5 அைழ�கலா�.  

இதைன� க��பி�$தவ� த$ரா$ேரய க�ேர�க�. 1905  பிற3% 1988  

மைற3தவ�. மரா��ய மாநில$ைத< ேச�3த எளிய ப:ளி ஆசிEயரான 

க�ேர�க� ேதMலாலி எற கிராம$தி  பணியா;றினா�. ப:ளி ேவைல 

@�3% வ3தபி வ G��  இ03தப� அவ� கண�கீ�கைள இ�� 

பலவ0ட?களி @ய;சியி பி 1946  க��பி�$த எ� 6174. அதபி 

O5 வ0ட?க: பல கண�கீ�கைள< ெச=%பா�$% இ5தியி  நா� 

இல�க எ�களி  6174 எற ஒேர ஒ0 எ� ம��ேம இ$தைகய ப�7 

ெகா��:ள% எற விய$த� உ�ைமைய உ5தி ெச=தா� க�ேர�க�. 

இ3த எ� இ0 காரண?க��காக @�கியமான%.  

1. எ3த நா( இல�க எ�ணிலி03%� உ0வா�கிய ெபEய, சிறிய 

எ�கைள� க��, அவ;ைற த�மிேல கழி$த  எற   கணித 

இய�க$ைத மீ�சியாக நட$தினா(� 6174ேலேய வ3% நி5 வி�கிற%. 

1111, 2222 ேபாற ஒேர இல�க எ� வர�Aடா% எப% நியதி.  

2. இ3த க03%ைள எ� , ஏ- @ைற இ3த கணித�ப�க: ெச=ய�ப�@ 

வ3% வி�கிற%. ஏ இMவா5 ஏ- ப�க:? எபத;� இ%வைர காரண� 

விள�க� படவி ைல. அ3த எ�ைணேபாேற, அத ப�< ெசய பா�� 

ஒ0 7தி�. 

க�ேர�க� மாறிலி ேபாேற பல விய$த�  எ�கைள அவ� 

க�டறி3%:ளா�. ஹ�ஷ$ எ�க: , ேதMலாலி எ�க: ( அவ� இ03த 

ஊரான ேதMலாலிைய� �றி$% ெபயEட�ப�ட%), க�ேர�க� எ� ( இ% 

மாறிலி எ�ணிலி03% ேவ5ப�ட%), க�ேர�கE மாய எ� ச%ர?க: 

ேபாறைவ அவர% �றி�பிட$த�க க��பி��7க:. 

@ேப பா�$த மாதிE, ஒMெவா0 நா( இல�க எ�ணிலி03%� 

ஒறிலி03%  ஏ- ப�க�: 6174 எற எ� க�ேர�கE கணித இய�க 

மீ�சியா  வ3%வி�வதா , ஒMெவா0 எ�W��� �றி�பி�ட மீ�சி�ப� 



எ�ைண �றி�கலா�. உதாரணமாக 3455 எற எ�ணிலி03% Oேற 

ப�களி  6174 வ3% வி�கிற% எபதா  3455- க�ேர�க� மீ�சி�ப� எ� 

3. இதைன Kaprekar Iterative Number- KIN  ேக.ஐ.எ. எ5 அைழ�பா�க:. 

இ3திய Yத3திரதினமான 15 ஆகZ� 1947 எபைத 15-08-1947 எ5 எ-தி, 

1508 எபைத ஒ0 நாலில�க எ�ணாக[�, 1947 எபைத ம;ெறா0 

நாலில�க எ�ணாக[� ெகா��, அதபி இர�ைட+� ேச�$தா  

1508+1947 = 3455.  இத ேக.ஐ.எ 3. எனேவ நம% Yத3திர தின$தி 

ேகஐ.எ 3.  

இMவா5 ஒMெவா0வ0� அவரவ� பிற3த நாளி ேக.ஐ.எ எ�ைண� 

�றி�க @�+�. அMவாேற, பிற3த நாளி கிழைம அறி3தா  அ%[� ஒ0 

ேக.ஐ.எ எ�ணாக @�யலா�. தி?க�கிழைம -1, ெசMவா= - 2..... ஞாயி5 

7 எ5 எ�கைள� ெகா:ளலா�. சில0�� நா�களி A�டலி  வ0� 

ேக.ஐ.எ எ�W�, கிழைமயி  வ0� ேக.ஐ.எ எ�W� ஒறாக 

இ0�கலா�. இ% ஒ0 விய�7 ம��ேம அறி ேவ5 கணித த0�க 

^தியான ெபா0$தம ல. ஒ0 விைளயா���� ெச=% ேநா�கலா�.  

நா( இல�க எ�க: வEைசயி  6174 ேபால, O5 இல�க எ�களி  495 

எற எ� நிைல�7:ளியாக ( Fixed Point) ,க03%ைளயாக விEகிற%. இைவ 

இர�� தவிர , ேவ5 எ3த ப  இல�க எ�களி(� இMவா5 ஒ0 

�றி�பி�ட எ� வ0வதி ைல. இர�� இல�க எ�களி(� 6174 ேபால 

ஒ0 �றி�பி�ட க03%ைள எ� இ ைல. சில எ�க: பல ப�க: கட3%  

மீ��� மீ���  வ0கிறனேவ தவிர, ஒ0 எ�ணி  @�வதி ைல. 

ெப0� கணனிகைள ைவ$%, 50 இல�க எ�களி  இ%வைர க�டறிய 

@யறி0�கிறா�க:. 6174 , 495 ம��ேம இ3த க03%ைள எ�க: எற 

�றி�பி�ட த�திைய� ெப;றி0�கிறன.  

கணனிக: எ%[மி லாத கால$தி  மன�கண�கி(�, கிைட$த  

காகித?களி(� ம��ேம @ய;சி$% 6174 எற க03%ைள எ�ைண� 

க�டறி3த க�ேர�கE நா��ன� எ5 ெசா வதி  ெப0ைம 

ெகா:ேவா�.  



Oல�: @ைனவ� தி0.எZ.நாரண அவ�க: http://vindhiya.com/snaranan 

எற வைல$தள$தி  எ-திய ஆ?கில� க��ைர.  

தமிழா�க�: Yதாக� கZ`E. 

 


