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Roses are red, 

Violets are blue, 

Sugar is sweet, 

And so are you. 

 

Có một bài đồng dao như thế, và có một vĩ nhân đã nguệch ngoạc viết thêm vào bài báo của 

mình như sau: 

 

Roses are red 

Violets are blue, 

One point 414 ... 

Is the square root of two. 

 

Giới thiệu 

Nền toán học của thế kỷ hai mươi đã sản sinh ra rất nhiều cây đại thụ như John Nash, Andrew 

Wiles, Grothendieck, Paul Erdos ¨ , Alan Turing... Họ đều là những cái tên vĩ đại mà tầm ảnh 

hưởng đã vượt xa khỏi thời đại của mình. Nhưng trong bài viết này chúng tôi lại muốn giới thiệu 

đến một vĩ nhân khác: Martin Gardner, một nhân vật trọng yếu của lịch sử toán học nhưng bản 

thân lại không phải là một nhà toán học, thậm chí cũng chưa từng kinh qua đào tạo bài bản về 

toán. Trong suốt sự nghiệp của mình, ông không phải là người đóng góp những công trình 

nghiên cứu hay phát kiến vượt bậc. Nhưng ông là một người truyền cảm hứng, một nhà làm 

vườn đã gieo trồng niềm vui và đam mê toán học cho rất nhiều thế hệ những người trẻ tuổi. 

Giống như Richard K. Guy đã viết: “Gardner, hơn bất kỳ ai, đã đem toán học đến hàng triệu 

người”, và theo Donald Knuth, “Rất nhiều người đã học được nhiều ý tưởng toán học hay từ 

Gardner hơn bất kỳ người nào khác trong lịch sử thế giới.” 

 

1. Giải toán theo cách Martin Gardner 

Trước tiên, chúng ta hãy khởi động với hai bài toán theo phong cách của Martin Gardner như 

sau: 

Bài toán 1. Góc giữa hai đường thẳng màu đỏ được vẽ từ hai mặt của một khối hộp như hình 

dưới là bao nhiêu? 



 

 

Bài toán 2. Hai bù-loong giống hệt nhau được đặt lại đối nhau để rãnh xoắn ốc của chúng dính 

vào nhau như hình dưới đây. Nếu bạn cùng lúc xoay cả 2 bù-loong theo chiều của nó (giữ chắc 

tay tránh làm chệch hướng) thì hai đầu của chúng sẽ tiến lại gần nhau hay ra xa nhau, hay 

khoảng cách không đổi? 

 

 

 

Đây là một số bài toán phổ biến theo phong cách Martin Gardner. Nếu bạn đọc đã từng đọc qua 

sách của Martin, chắc hẳn đã nắm rõ câu trả lời. Tuy nhiên, điều thú vị nhất của ba bài toán này 

là chúng không phải chỉ dành riêng cho những người nghiên cứu về toán. Chúng có thể được giải 

bởi bất cứ ai có kiên nhẫn, đam mê và tất nhiên với một chút kiến thức phổ thông về vật lý. 

Chúng cũng không hứa hẹn trao cho bạn một khám phá vượt bậc nào, mà đơn giản, chúng mang 

lại một cảm giác thoả mãn ngọt ngào cho những ai tìm ra lời đáp. Đúng như Robert P. Crease đã 

viết: “Tìm kiếm câu trả lời bằng Google không phải là phong cách Gardner. Cách của Gardner 

là tự mình đốt cháy niềm đam mê và trải nhiệm niềm vui vào lúc tự mình tìm được câu trả lời.” 

Và bằng cách đó, trong suốt 25 năm với chuyên mục “Các trò chơi toán học” ở tờ báo khoa học 

thường thức danh tiếng Scientific American, Gardner đã gieo mầm đam mê toán học cho hàng 

triệu người ở mọi lứa tuổi, ông đã đem toán học đến với nhiều người hơn bất cứ ai trong lịch sử 

toán học đã từng làm. 

“Martin đã biến hàng ngàn đứa trẻ thành những nhà toán học và hàng ngàn nhà toán học thành 

những đứa trẻ” Ronald Graham, trích Thời báo New York số ngày 19 tháng 10 năm 2009. 

Đáp án:  

Bài toán 1: 600. 

Giải thích: Hai cạnh đó là hai cạnh của một tam giác đều. 



Bài toán 2: Đầu bu-lông sẽ không di chuyển hướng ra ngoài hay vào trong. 

Giải thích: Chuyển động của 2 bu-lông sẽ triệt tiêu lẫn nhau – giống như khi một người bước lên 

thang cuốn theo hướng đi lên với cùng vận tốc hướng đi xuống của nó thì vị trí của bạn so với 2 

đầu thang cuốn sẽ giữ nguyên. Nếu bạn có sẵn 2 bu-lông, ốc vít, hãy thử xem nhé! 

(Còn tiếp) 

 

 


