
दसुरा �दवस 

‘बाक�’ ची गंमत 
साई कुलकण� यांनी भाषांत�रत केले  ||  अ�नी दासग�ुता यांनी �ल�हलेले 

आपण भागाकार �शकलो त�ेहा �यात उरणा�या ‘बाक�’ ब�दल ह� �शकलो होतो. त�ुहाला आठवतयं 
ना? आता �या बाक� ची एक गंमत बघयूा. �यासाठ� आपण एक �योग क�न बघ.ू  

१. एक भाजक �नवडा. उदा. ९.  

२. दोन स�ंया �नवडा. उदा. ४७ आ�ण ८४.  

३. दो�ह� सं�यांना ९ ने भागले क� बाक� �कती उरत?े 

४७ -- ९ ने भाग�यावर बाक� उरत े→ २ (*) 

८४ -- ९ ने भाग�यावर बाक� उरत े→ ३ (**) 

४. आता ४७ x ८४ -- ९ ने भाग�यावर बाक� �कती उरेल → ? 

थो�या �य�नानतंर ��न �मांक ४ चे उ�र आप�याला लगेच �मळू शकत.े आधी ४७ व ८४ चा 
गुणाकार करा. उ�र येईल ३९४८.  

आता ३९४८ ला ९ ने भागा. भागाकार होतो  ४३८  आ�ण बाक� ६.      

आता एक गंमत बघा. (*)  आ�ण (**) �या दो�ह� ओळींम�ये उरले�या बाक�ंचा गणुाकार केला तर� 
उ�र येत े६! �हणजे आपण जर दो�ह� वेगवेग�या स�ंयांमधनू उरले�या बाक�ंचा गणुाकार केला 
असता, तर आप�याला इतके क�ट न करताच आपले उ�र �मळाले असत.े  

पण हा योगायोग तर नाह� ना? हा �नयम नेहमी लागू होतो का?  

२.१. हाच �योग आता १७ हा आकडा भाजक �हणनू घेऊन क�न पहा. कुठ�याह� दोन स�ंया घेऊन 
�यांना १७ ने भागनू तशीच गंमत होत ेका?  

आपण आता ‘बाक�’�या �या मजेदार �वभावाचे अजनू थोड ेबारकाईने �नर��ण क�या. पण �या आधी 
एकदा बघ ूक� आपण अचानक ‘बाक�’ चा एवढा �वचार का करत आहोत.  

प�ह�या �दवशी आपण ब�घतले क� सं�या असं�य आहेत. सयं�ुत स�ंयांना इमारत आ�ण मळू 
सं�यांना �वटा माननू ह� फारसा काह� फायदा झाला नाह�, कारण मळू सं�या ह� असं�य आहेत (हा 
�हशोब केलात ना?).  

असीम  �माणात असणा�या �या सं�यांशी गमती-जमती करणे ह� काह� सोपी गो�ट नाह�. �हणनू 
आपण सं�यांची वेगवेग�या गटांत �वभागणी करतो. ह� �वभागणी क�न आप�याला जर गटांची 
सं�या कमी करता आल�, तर आपले काम सोपे झाले असे �हणता येईल. �या काह� गटां�या 
मा�यमातनू �या अस�ंय सं�या समजायला सो�या होऊ शकतात. ��येकाब�दल वेगवेगळा �वचार 
करायची गरज नाह� पडणार.  

वग�करण कर�याचे हे काम त�ुह� चाल ूठेवा.  



सम-�वषम झाले एक �कारचे गट. सम स�ंया जातील एका गटात, �वषम स�ंया दसु� या गटात.  

�वचार क�न बघा... सव� स�ंया �या दो�ह�पकै� एका कुठ�यातर� गटात आहेतच. �यांचा २ ने भाग 
जातो, �या सम. �या पणू�पणे भाग�या नाह� जात, �या �वषम.  

आता �या �वभागांचा आपण अजनू थोडा अ�यास क�.  

कुठ�याह� स�ंयेला २ ने भागले तर बाक� उरेल एकतर ० (जर ती स�ंया पणू�पणे भाग जात असेल 
तर), नाह�तर १.  

बाक� ० = सम  

बाक� १ = �वषम  

२.२. मग ० कुठ�या गटात आहे? सम का �वषम?  

आता बघा: आपण २ �या आधारावर जसे सव� स�ंयांचे दोन गटांत वग�करण केले होत े(कारण बाक� 
दोन �कारचे असतात), तसेच ३ �या आधारावर आपण सव� स�ंयांची तीन गटांत �वभागणी क� 
शकतो.  

कुठल�ह� सं�या ३ ने भागल� तर ३ �कारचे बाक� उरतात: ०, १, २. �या आधारावर आपण सग�या 
सं�यांची तीन गटांम�ये �वभागणी क� शकतो.  

गटांची नावे आपण खाल�ल�माणे ठेव:ू  

बाक� ० = गलुाम  

बाक� १ = राणी  

बाक� २ = राजा.  

३४ ह� स�ंया कुठ�या गटात येईल? ३४ ला ३ ने भागले तर बाक� उरत े१ (३४ = ३ x ११ + १). 
�याचा अथ� ३४ आहे राणी�या गटात.  

२.३. राजा�या गटातील प�ह�या दहा धन (positive) सं�या कोण�या आहेत?  

२.४. �स�ध करा क� दोन गलुाम सं�यांची बेर�ज केल� �कंवा गुणाकर केला तर आप�याला अजनू एक 
गुलाम सं�या �मळत.े  

२.५. दोन राजा स�ंयांचा गणुाकार के�यास अजनू एक राजा सं�या �मळेल का?  

आता हळू-हळू ल�ात येईल क� ‘बाक�’ ब�दल जाणनू घेणे आव�यक का आहे. हे मा�हती असले तर 
सं�या कोण�या गटात आहे हे आप�याला कळू शकत.े  

२.६. चार �या आधारावर सग�या सं�यांचे चार गटांत वग�करण करा. ��येक गटातील प�ह�या ७ 
ऋण (negative) स�ंया �लहून काढा.  

आता खरा ��न असा आहे, क� दोन स�ंयांचा गुणाकार केला क� बाक�ंचा पण गणुाकार का होतो? 
(आपण केलेला �योग ल�ात आहे ना?) 

अजनू एक �योग क�न बघ.ू  



भाजक: १४  

दोन सं�या: ४६, ७२  

४६ -- १४ ने भागाकार केला क� ---              ४ (बाक�) 

७२ -- १४ ने भागाकार केला क� ---           x  २ (बाक�) 

                                        -------- 

४६ x ७२ -- १४ ने भागाकार केला क�            ८ (बाक� उरायला पा�हजे, जर आपण बाक�ं�या 
गुणाकाराब�दल काढलेला �न�कष� बरोबर असेल तर).  

४६ आ�ण ७२ चा गणुाकार केला तर उ�र �मळत े३३१२. ३३१२ ला १४ ने भाग�यास भागाकार येतो 
२३६ . आ�ण बाक� ८! आपण जो अदंाज लावला होता, बरोबर तसेच.  

आता ग�णतातील एक �वशषे य�ुती सांगतो. �व�यात ग�णती तादाशी तोक�एदा हे एकदा 
�हणाले होत ेक� ग�णत करतांना नेहमी ‘अनमुान’ करायचा �य�न करावा, क� इथे काय होत 
आहे आ�ण काय होऊ शकत े(एखा�या यं�ासारखे नसुत ेस�ू वापरणे �कंवा पटापट बेर�ज 
आ�ण गुणाकार करणे �हणजे ग�णत न�हे). आ�ण आपण लावलेला अदंाज आ�म�व�वासाने 
सग�यांना सांगावा. �याने होईल असे, क� तो तक�  यिु�तवादाने तपासनू पाहावा, असे त�ुहाला 
न�क� वाटेल.  

�हणनू,  

1. नेहमी अनमुान करावा.  

2. संपणू� ग�णत मांडता नाह� आले तर� छोट�-छोट� मॉड�ेस बनवनू �योग करत राहावेत 
(जसे आपण इथे करत आहोत). अथा�त, ग�णती �यांचे सगळे �योग वह�-पेनाने 
करतात. पण �हणनू त ेकाह� कमी �च�ाकष�क नसतात.  

उदाहरणाथ�, आपण आप�या �योगांव�न असा तक�  करत आहोत क� ‘बाक�’ चा एक �वल�ण 
मजेदार गुण आहे: सं�यांचा गुणाकार झाला क� �यांचा ह� गुणाकार होतो. पण हे दर वेळेस 
खरे असत ेक� नाह� हे आपण अजनू �स�ध नाह� केलेले. जोपय�त हे आपण ��य� �स�ध 
करत नाह�, तोपय�त वेगवेग�या सं�या आ�ण भाजक घेऊन ह� पर��ा आप�याला करत 
रहायला हवी. मगच आप�याला कळेल क� न�क� इथे काय होत आहे.  

शवेटचा �योग आपण परत एकदा क�न बघयूा, पण �या वेळेस सं�या थो�या बदलयूा.  

भाजक: १४  

दोन सं�या: ५०, ७२  

 

 

 



५० --- १४ ने भागाकार केला क� ---         ८ (बाक�) 

७२ --- १४ ने भागाकार केला क� ---       x २ (बाक�) 

                                   --------- 

५०  x ७२ --- १४ ने भागाकार केला क�       १६ (बाक� उरायला पा�हजे, जर आपण 
बाक�ं�या गुणाकाराब�दल काढलेला �न�कष� बरोबर असेल तर).  

पण असे कसे होईल? कुठ�याह� सं�येचा १४ ने भागाकार केला तर बाक� १४ पे�ा जा�त उ� 
शकत ेका? कधीच नाह�. मग आपला �नयम �या प�रि�थतीत �न�पयोगी ठरला का? 

अगद� तसे नाह�. दो�ह� बाक�ंचा गुणाकार के�यावर आप�याला जे उ�र �मळाले (१६), �याचा 
परत १४ ने भागाकार करा. �या वेळेस बाक� उरत े२.  

इकड े५० व ७२ चा गुणाकार केला क� उ�र येत े३६००. �याला १४ ने भागले क� भागाकार 
होतो २५७ आ�ण बाक� उरले २ (जसे आप�याला हवे आहे).  

इतके �योग क�न आप�याला जे समजले त ेआता आपण स�ूा�या �व�पात मांडूया.  

�मेय १.१  

a आ�ण b आहेत कोण�याह� दोन सं�या. d आहे एक भाजक. जर a ला d ने भाग�यावर 
R1 बाक� उरत असेल, आ�ण b ला d ने भाग�यावर  R2 बाक� उरत असेल, तर  a x b ला d 
ने भाग�यावर बाक� उरेल  

1. R1 x R2, जर �या बाक�ंचा गुणाकार d पे�ा कमी असेल तर.  

2. जर  R1 x R2 d पे�ा जा�त असेल, तर  R1 x R2 चा परत d ने भागाकार करावा 
लागेल.  

हे �मेय �स�ध करणे मळुीच अवघड नाह� आहे. परंत ुआप�याला हे बिैजक प�धतीने �लहून 
काढायला हवे.  

�या आधी एक छोट� गणना क�न �या:  

२.७ �स�ध करा क� जर सं�या M ला d ने भाग�यावर भागाकार येत असेल  Q आ�ण बाक� 
उरत असेल R, तर आपण हे पढु�ल�माणे मांडू शकतो:  M = d x Q + R; �हणजेच,  

भा�य = (भाजक x भागाकार) + बाक�  

 

एकंदर�त पाहता, आपण असे �हण ूशकतो क�  a ला  d ने भाग�यावर आप�याला एक 
भागाकार �मळेल. आपण ध�न चाल ूक� तो भागाकार आहे  Q1. मग आपण �लहू शकतो:  

a = d x Q1 + R1  

तसेच, आपण �लहू शकतो:  



b = d x Q2 + R2  

मग,  

a x b = (dQ1 + R1) x (dQ2 + R2) = d2Q1Q2 + dQ1R2 + dQ2R1 + R1R2  

�हणनू,  

a x b = d(dQ1Q2 + Q1R2 + Q2R1) + R1R2 ... (समीकरण १) 

आता,  a x b ला  d ने भाग�यावर समीकरण १ सारखे एक समीकरण आप�याला �मळेल: 
a x b = dQ + R ... (समीकरण २) 

(१) आ�ण (२) एक� के�यावर आप�याला कळेल, क�  

R1 x R2 d पे�ा कमी अस�यास तचे असेल  R (बाक�). आ�ण जर तसे नसेल, तर  R1 x 
R2 ला  d ने भाग�यावर आप�याला बाक� �मळेल.  

(�माण (अ) समा�त) 

२.८. �मेय १ �स�ध करतांना आपण ब�याच पाय�या गाळ�या आहेत. �या पणू� करा.  

२.९. १० ला ९ ने भाग�यावर बाक� उरत े१. मग १० x १० ला ९ ने भाग�यावर बाक� �कती 
उरेल, हे �मेय १.१ �या सहा�याने शोधनू काढा. 

२.१०. १० २०१७  ला ९ ने भाग�यावर बाक� �कती उरेल? 

 


