
प�हला �दवस 

अस�ंय स�ंया! 
साई कुलकण� यांनी भाषांत�रत केले  ||  अ�नी दासगु�ता यांनी �ल�हलेले 

 

 

१, २, ३, ४, ... 

सं�या खरोखर अस�ंय आहेत. एकदा स�ु झा�या क� �मा�माने वाढतच राहतात. 

१ आ�ण १ जोडले क� दोन होतात. २ ला परत १ जोडला क� तीन. असे एक-एक पाऊल पढेु टाकत-टाकत 
�कती लाख, �कतीतर� कोट�-कोट� स�ंया आप�याला मागे टाकता येतात, �याला काह� मया�दा नाह�त. 

�या �व�तीण� जगंलात काह� सं�या आहेत थो�या म�सर� �वभावा�या. �यांना �हणतात मळू स�ंया. 
�यांना भाग जायला मळुीच आवडत नाह�. 

जसे, २, ३, ५, ७, ... २०१७, ... 

मळू स�ंयांना भागायचा �य�न के�यास पेचात पडाल. �या फ�त १ ने व �वतःनेच भाग जाऊ शकतात. 
�या �य�त�र�त मळू सं�यांना कोणीच ता�यात ठेव ूशकत नाह�! 

१.१ 

प�ह�या २५ मळू स�ंया शोधा व एकामागोमाग एक �लहून काढा. 

१.२ 

१ पासनू १००० पय�त �कती मळू सं�या आहेत? 

१ पासनू १००० पय�त �कती मळू सं�या आहेत हे आप�याला मोजनू शोधनू काढता येईल. थोडी मेहनत 
करावी लागेल, हे मा�  खरे आहे. पण अधा� तास देऊन जर थोड ेप�र�म केले, तर �या ��नाचे उ�र 
सापडले. पण जर मी �वचारले, क� १ पासनू १० कोट� पय�त �कती मळू स�ंया आहेत, तर? �कंवा एक 
पासनू हजार कोट� पय�त? मग आपले काम फारच अवघड होईल. 

कॉ��यटुर ला स�ुधा हे करायला खपू वेळ लागेल. 

जम�नीचे ग�णती गाउस �यांनी खपू लहान वयापासनू �या �वषयावर �वचार केला. �यां�या सखोल 
अ�यासानंतर �यांनी सां�गतले, क� १ पासनू ‘x’ पय�त  इत�या मळू स�ंया आहेत. �या स�ूानेx

ln x  
आप�या ��नाचे उ�र शोधणे जरा सोपे झाले, असे �हणायला हरकत नाह�. आपण नतंर कधीतर� हे स�ू 
तपासनू पाहू. ततूा�स, इत�या अवघड सम�येब�दल �वचार न करता आपण �या तलुनेने एका सो�या 
��नाब�दल �वचार क�. 



मळू स�ंया सोड�यास �या सं�या उरतात, �या �वभावाने कशा आहेत? 

�यांना �हणतात संय�ुत सं�या. 

उदाहरणाथ�, २०. सयं�ुत सं�यांना दसु� या सं�यांनी भागता येत.े �या �तत�या म�सर� नसतात. २० ला 
जसे ५ ने आ�ण १० ने ह� भागता येत.े 

�याचे �कती �वभाजक (divisor) आहेत? हे सगळे �वभाजक लहानापासनू मो�यापय�त �लहून काढू. 

१, २, ४, ५, १०, २० 

काह� म�ुदे ल�ात ठेवा: 

● २० �याचा �वतःचा �वभाजक अस�या कारणाने आपण ह� स�ंया इथे �ल�हल� आहे. कुठल�ह� 
सं�या ह� �याची �वतःची �वभाजक असतचे.  

● १ ह� सं�या सव� स�ंयांची �वभाजक असत.े  

● २० चे �वभाजक आपण कसे काढले? फार अवघड नाह� आहे. स�ुवातीला कुठ�याह� सं�येने 
भागायचा �य�न केला. भागल� गेल� तर चांगलेच आहे, नाह�तर �या�या पढु�या स�ंयेने भागायचा 
�य�न केला. अशा �कारे, १ पासनू २० पय�त सग�या स�ंयांनी २० ला भागनू झा�यावर �या 
सं�यांनी पणू�पणे भागल� गेल�, �या स�ंया �लहून काढ�या. 

१.३ 

२०१७, २६, ६४, ५२, २९ 

�या सं�यांचे सव� �वभाजक लहानापासनू मो�यापय�त �माने �लहा.  

मळू स�ंया �या �वटांसार�या असतात. जसे �वटेवर वीट ठेवनू इमारत तयार होत,े तसेच, मळू स�ंया 
जोडत-जोडत सयं�ुत स�ंया बनतात. �याचाच अथ� असा, क� कुठ�याह� संय�ुत सं�येला काह� मळू 
सं�यां�या गणुाकारा�या �व�पात �ल�हले जाऊ शकत.े 

जसे, २० = २ x २ x ५ = २ २  x ५ 

                      



 

�वटांचा गणुाकार बरोबर होत आहे �याकड ेल� �यावे. 

१.४ 

�स�ध करा क� मळू सं�या असीम आहेत. शवेटची मळू सं�या असे काह� अस ूशकत नाह�. (यिु�लड) 

१.५ 

�स�ध करा क� वग�स�ंया (उदा. ४, १६, ३६, ४९) सोड�यास कुठ�याह� स�ंये�या �वभाजाकांची सम स�ंया 
असत.े (जसे, २० चे सहा �वभाजक आहेत: १, २, ४, ५, १०, २०). 

१.६ 

�स�ध करा क� वग� स�ंयांचे (उदा. ४, २५, ६४, ...) �वभाजक स�ंयेने नेहमी �वषम असतात. 

सं�यां�या �या महानगर�त मळू सं�या झा�या �वटा, आ�ण सयं�ुत स�ंया झा�या इमारती. आता �या 
मळू स�ंया ओळख�यासाठ� एखाद� भ�कम य�ुती हवी. नाह�तर वीट आ�ण इमारतीतील फरक कळणे 
अवघड जाईल. 

इरॅटो�थे�नस हे आले�झां��या�या मो�या �ंथालयाचे �मखु �ंथपाल होत.े ���तपवू� �तस�या शतकापासनू 
हे �ंथालय जगातील सव��कृ�ट पां�ड�याचे घर होत.े तथेील �मखु �ंथपालाची काम�गर� बजावणे ह� काह� 
लहानसहान गो�ट न�हती. 

इरॅटो�थे�नस �यांनी सं�यां�या �या जगंलातनू मळू सं�या ओळख�यासाठ� एक य�ुती सां�गतल�. 

आधी अनेक सं�या एकापाठोपाठ एक �लहून काढा (िजत�या ह�या असतील �तत�या). 

१    २    ३    ४    ५    ६    ७    ८    ९    ... 

स�ुवातीलाच १ खोडून टाका (ग�णतींनी खपू �वचार�वमश� क�न असे ठरवले क� १ ला मळू �कंवा सयं�ुत, 
काह�च �ह�टले जाणार नाह�. हे �यांनी कसे ठरवले? तर, एक व श�ूय �या �वशषे �कार�या स�ंया 
आहेत. �यांचा �यवहार समजनू �यायचा अस�यास अजनू थोड ेबीजग�णत मा�हती असणे गरजेचे आहे. 
�यानंतरच �याचे कारण आप�याला कळू शकेल.) 

१     २    ३    ४    ५    ६    ७    ८    ९    ... 

आता दोन खोडायचा नाह� (२ झाल� प�हल� मळू सं�या. आ�ण एकमा� सम मळू स�ंया), पण २ चे सव� 
�वभा�य खोडा. (�या स�ंया २ ने भाग�या जातात, �याचा अथ� �या मळू नाह�त). 

१     २    ३     ४     ५     ६     ७     ८     ९    ... 

२ नंतर लगेच अशी कुठल� सं�या आहे जी खोडलेल� नाह�? ३. �हणजे ३ झाल� मळू. ३ खोडू नका. पण 
३ चे सगळे �वभा�य खोडा. 

१     २    ३     ४     ५     ६     ७     ८     ९     ... 



(६ दोनदा खोडावा लागला. काह� हरकत नाह�!) 

३ नंतर लगेच अशी कुठल� सं�या आहे जी आपण खोडल� नाह� आहे? ५. �याचा अथ� ५ मळू स�ंया 
आहे. 

असेच पढेु चाल ूठेवायचे. 

१.७ 

इरॅटो�थे�नस �यां�या प�धतीनसुार १ पासनू २०० पय�त�या मळू स�ंया शोधनू काढा. 

१.८ 

इरॅटो�थे�नस �यां�या प�धतीने आप�याला मळू स�ंया कशा �मळतात (�या स�ंया खोड�या गे�या 
नाह�त, �या मळू स�ंया आहेत, असे आपण का �हणतो?) 

  

Note: 

In the ‘Sieve of Eratosthenes’, we start with number 2 and cross out every second 
number and then start with 3 (the uncrossed one) and cross out every third number 
and start with 5 (the uncrossed one) and cross out every fifth number and so on... 

  

 


