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अनुक्रमणिका 

णनवेदन 
 

मराठी भाषेला तिद्यापीठाच्या भाषेिा दर्जा येण्याकतरता मराठीत तिज्ञान, तत्त्िज्ञान, सामातर्जक 
शास्त्रें आति तंत्रतिज्ञान या तिषयािंरील गं्रथािंी रिना मोठ्या प्रमािात होण्यािी आिश्यकता आहे. िरील 
तिषयािंर केिळ पतरभाषाकोष अथिा पाठ्य प स्तके प्रकातशत करून अशा प्रकारिा दर्जा मराठी भा।षेला 
प्राप्त होिार नाही. सिवसामान्य स तशतितापंासून तो प्रज्ञाितं पंतडतापंयवन्त मान्य होतील अशा गं्रथािंी रिना 
व्हाियास पातहरे्ज. मराठी भाषेत ककिा अन्य भारतीय भाषामंध्ये तिज्ञान, सामातर्जक शास्त्रें ि तंत्रतिज्ञान या 
तिषयािें प्रततपादन कराियास उपय क्त अशा पतरभाषा-ककिा पतरभाषा-कोष तयार होत आहेत. पतरभाषा 
ककिा शब्द यािंा प्रततपादनाच्या ओघात समपवकपिे िारंिार प्रतततित लेखातं ि गं्रथातं उपयोग केल्यानेि 
अथव व्यक्त करण्यािी त्यात शक्क्त येते. अशा तऱ्हेने उपयोगात न आलेले शब्द केिळ कोषात पडून 
रातहल्याने अथवशनू्य रहातात. म्हिून मराठीला आध तनक ज्ञानतिज्ञानािंी भाषा बनतिण्याकतरता शासन, 
तिद्यापीठे, प्रकाशन संस्था ि त्या त्या तिषयािें क शल लेखक यानंी गं्रथरिना करिे आिश्यक आहे. 

 
िरील उदे्दश ध्यानात ठेिनू महाराष्ट्र राज्य सातहत्य-संस्कृतत मंडळाने आपला िाङ्मयीन कायवक्रम 

आखला आहे. मंडळाच्या िाङ्मयीन कायािा एक भाग म्हिून “तिज्ञानमाला” स रू केली असून सामान्य 
स तशतित िािकिगाकतरता तिज्ञानतिषयक स बोध भाषेत तलतहलेली प स्तकें  प्रकातशत करून स्िल्प 
ककमतीत देण्यािी व्यिस्था केली आहे. या मालेत आर्जिर तितिध शास्त्रीय तिषयािंर एकूि अकरा प स्तकें  
मंडळाने प्रकातशत केली आहेत. कै. तश. ग. पिार यानंी तलतहलेले ग्रहगतततसद्ातं हे या मालेतील बाराि े
प ष्ट्प होय. 

 
 लक्ष्मििास्त्री जोिी, 

अध्यि, 
महाराष्ट्र राज्य सातहत्य आति संस्कृतत मंडळ. 
 

  



 

अनुक्रमणिका 

ग्रहगणिणिद्धाांि किे 
कै. णिवराम गिपिराव पवार 

(गिकचूडामणि) 
लेखक ∶ गंगाधर रामकृष्ट्ि देि, नागपूर 

(नागपूर-तिळक-पंिागं कते) 
 
कै. तशिराम गिपतराि उर्व  दादासाहेब पिार हे अहमदनगर तर्जल्यातील राह री ताल क्यातील 

स मारे ७५० लोकिस्तीच्या सडे नािाच्या गािातील एका शतेकरी क ि ंबातील मराठा र्जातीिे गृहस्थ. 
दादासाहेबािंा र्जन्म राह री येथे ज्येष्ि श क्ल १२ शके १७८८, श क्रिार, तारीख २५ मे सन १८६६ रोर्जी 
झाला. त्यािें तशिि र्क्त प्राथतमक थडव इअर रेकनग झाले होते. पि ते र्ार ब तद्मान गृहस्थ होते. प िे 
रेकनग कॉलेर्जातील ततसऱ्या िषािी परीिा सन १८९० मध्ये उत्तीिव झाल्यानंतर त्यानंी शाळाखात्यात 
नोकरी केली. प्राथतमक तशिक या नात्याने अहमदनगर तर्जल्यात आति प िे रकेनग कॉलेर्ज प्रॅक्क्िकसग 
स्कूलमध्ये नोकरी केली. त्या खात्यात ते अतस. डे. एज्य . इन्स्पेक्िरच्या र्जागेपयंत िढले आति योग्यिळेी 
सेिातनिृत्त होऊन त्यानंी पेन्शन घेतले. पेन्शन घेतल्यानंतर ते आपल्या मूळगािी सडे येथे स्थातयक झाले. 
काही तदिस ते अहमदनगरच्या तडक्स्रक्ि स्कूलबोडािे सदस्य होते. 

 
रकेनग कॉलेर्जमध्ये असताना कै. पिार यानंी तेथील तशिक, श्री. रािर्जीशास्त्री देिक ळे यािेंर्जिळ 

र्ािल्या िळेात सरलतत्रकोितमती, गोतलयतत्रकोिातमती, बैज्यभतूमती या तिषयािंा अभ्यास केला. श्री. 
रािर्जीशास्त्री देिक ळे यािंी एक “स्ियंतशिि पद्ती” अशी एक तितशष्ट पद्ती होती. ती त्यानंी कै. पिार 
यानंा समर्जािनू तदली होती. र्जात ि परंपरा अन कूल नसता आति इंग्रर्जीिेही तिशषे ज्ञान नसता त्यानंी 
स्िािलंबी तशिि पद्तीने गतिताच्या उच्च शाखािंा अभ्यास केला आति ज्योततिःशास्त्रािे िागंले ज्ञान 
संपादन केले. या पद्तीने त्यानंी सूक्षमाशंगतित आति परमाि-ूगतितशास्त्र यािें इंग्रर्जी गं्रथािरून िागंले 
ज्ञान संपातदले. यानंतर आपल्या भारतीय र्जोततिःशास्त्रातील र्ज न्या तसद्ातंातद गं्रथािे िािनही त्यानंी केले. 
संस्कृत भाषेिे ज्ञान कमी असल्याम ळे हे र्ज न्या गं्रथािे िािन द सऱ्याच्या सहाय्याने त्यानंा कराि ेलागले. 

 
ज्योततिःशास्त्रािे अध्ययन करीत असतानाि आपि काही स्ितंत्र गं्रथािी रिना करािी आति 

ज्योततिःशास्त्रातील पूिीच्या पौिात्य आति पातिमात्य रीतींिी छाननी करुन आपिास त्यात काही श द्ता, 
अगर स लभता आिता आली तर आिािी ही दृष्टी त्यानंी ठेिली होती. अथात् या तिषयािे अध्ययन करीत 
असताना र्ज न्या गं्रथात करण्यासारख्या प ष्कळि स धारिा आति निीन तििारही त्यानंा स िले. त्यानंी 
तत्संबधंी तिप्पिे, िाििे तयार करून ठेतिली होती. 

 
कै. दादासाहेब पिार यािंा म ख्य आति महत्त्िािा गं्रथ “ग्रहगतततसद्ातं” हा होय. या गं्रथािे 

लेखन आति र्ज ळििी ते स मारे २५ ते ३० िषपेयंत करीत होते. या गं्रथािी पे्रस कॉपी स्ितिः गं्रथकत्याने 
आपल्या स िाच्य, स बोध आति स ंदर अिरात शके १८५८ संित् १९९३ इ. सन १९३६ मध्ये तयार केली. 
त्यािंा प्रतसद् झालेला पतहला गं्रथ “करिकौम दी” हा शके १८२८ सन १९०७ साली प्रतसद् झाला. हा गं्रथ 
लोकमान्य तिळक यानंा दाखतिण्यात आला होता आति सागंली संमेलनात ठरल्याप्रमािे पंिागंशोधन 
सभेने हा “करिकौम दी” गं्रथ मागतिला होता. “रेिततयोग तारेिा शोध” ही लेखमाला त्यानंी “केसरीतून 
शके १८५३ म्हिरे्ज सन १९३२ च्या र्जानेिारी-रे्ब्र िारी मध्ये” प्रतसद् केली. या लेखमालेत 
ज्योततष्ट्यगतितािे आरंभस्थान रेिततयोग ताराि आहे असे त्यानंी तसद् केले आहे. सूयवतसद्ान्तातद गं्रथात 
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तनरयि-गिनेिे आरंभस्थान रेिततयोग तारा हेि आहे. याम ळे प्रस्त त काळी अयनाशं स मारे १९ अंश हे 
त्यानंी गतिताने दाखिनू तदले आहे. कै. दादसाहेब पिार यािंा द सरा प्रकातशत गं्रथ “सूयेन्द स्थानमान” हा 
बडोद्यािे सयार्जीराि महारार्ज गायकिाड याचं्या द्रव्यसाहाय्याने शके १८१९ म्हिरे्ज सन १९३७ मध्ये प्रतसद् 
झाला आहे. कै. पिार यािंा ततसरा गं्रथ “उपरागतिज्ञान” हा हस्ततलतखत स्िरूपाति आहे. या ग्रथातं 
िंद्रग्रहि आति सूयवग्रहि यािंी मातहती तदली आहे. या गं्रथात भारतीय शास्त्रातील आति पािात्य 
ज्योततिःशास्त्रातील सिव रीती सोपपतत्तक आति आकृतीसह तदल्या आहेत. या गं्रथातील तिशषे असा की, 
पािात्य गं्रथातील ग्रहिाच्या रीती, क्रातंी आति तिष िाशं यामध्ये तदलेल्या आहेत. त्या आपल्या भारतीय 
पद्तीप्रमािे शर आति भोग यामध्ये बसतिल्या आहेत. तत्रकोितमती आति घाताकं (लागतरथम) याच्या 
कोष्टकाचं्या आधारे स्पशवमोिातद काल साधनािंी समीकरिे बसतिली आहेत. ती बेसेल साहेबाचं्या 
पद्तीप्रमािे आहेत. अतखल भमूंडलीय सूयवग्रहि हे प्रकरि स्ितिः गं्रथकारानंी निीनि आपल्या कल्पनेने 
तलतहले आहे. यािरून िंद्रछाया-गमनािा भपूृिािरील नकाशा तयार करता येतो. या गं्रथािी हस्ततलतखत 
पृि ेस मारे १५० आहेत. हल्ली या गं्रथाबद्दल कै. पिार यािें तिरंर्जीि श्री. रभार्जीराि पिार, म क्काम सडे, 
ताल का राह री, तर्जल्हा अहमदनगर यारं्जकडे तििारिा केली असता त्यानंी कळतिले की, 
“उपरागतिज्ञान” हे प स्तक पािसािे पािी पडून आति कसर लागून खराब झाले आहे त्यािे काहीि हाती 
लागण्यासारखे नाही. 

 
कै. दादासाहेब पिार यानंा लोकमान्य तिळकाचं्या िळेेपासून मोठमोठ्या ज्योततष पतरषदािंी 

तनमंत्रिे येत असत आति त्या पतरषदानंा ते हर्जर राहण्यास ि कत नसत. धारिाड येथील ज्योततष 
पतरषदेत रैितपिािे प रस्कते ते एकिेि होते तरी तित्रापिािे २२ अयनाशं त्यानंी ि कीिे ठरतिले. आपल्या 
तसद्ातं गं्रथातील रैितपिािे सत्यत्ि प्रस्थातपत करण्याकतरता कै. पिारानंी रे्ज म दे्द माडंले ते इतके श द् 
आहेत की ते प्रततपिीयानंा कबूलि कराि ेलागतात. त्या सभेत ज्योततष प्रकरिी एकादे गोष्टीत मतभेद 
झाला असता कै. पिार यािें मत तििारात घेतले र्जाई. इंदूर येथे शके १८५७ सन १९३५ मध्ये अतखल 
भारतीय ज्योततष महासंमेलन भरले होते. त्यालाही हे हर्जर होते. त्या संमेलनात त्याचं्या तिद्िते्तिी इतकी 
छाप पडली की, संमेलनातील ििा मंडळािे अध्यि श्रीमंत पंतिैद्य यानंी कै. दादासाहेब पिार आति 
नागपूरिे तिद्वद्रत्न डॉ. केशि लक्षमि उर्व  भाऊर्जी दप्तरी यािंा सत्कार त्यानंी आपले घरी खार्जगीरीत्या 
केला. आति हार ि श्रीर्ळ अपवि करून एक मेर्जिानी तदली. 

 
कै. दादासाहेब पिार यानंा इंग्रर्जी येत नव्हते. यानंा खेड्ातं सिव शतेकरी लोकािंाि सहिास 

होता. त्यात ते अतधतित झाले म्हिरे्ज ते एक शतेकरीि िाित असत. दादासाहेब हे तारीख १७ सप्टेंबर सन 
१९३९ रोर्जी सडे म क्कामी कालिश झाले. 
 

⬤ ⬤ 
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प्रस्िावना 
 
कै. तशिराम गिपतराि उर्व  दादासाहेब पिार यानंी सतत ३० िष ेपतरश्रम करून हा गं्रथ तलतहला 

आहे. म्हिरे्ज हा गं्रथ तलतहण्यास कै. दादासाहेब पिार यानंा ३० िष ेलागली आहेत. 
 
इंदूर येथे (शके १८५७) सन १९३५ च्या नोव्हेंबरमध्ये अतखल भारतीय ज्योततष महासंमेलन भरले 

होते. त्याला नागपूरिे तिद्वद्रत्न डॉ. केशि लक्षमि उर्व  भाऊर्जी दप्तरी, प ण्यािे र्जनादवन सखाराम उर्व  
तात्यासाहेब करंदीकर, सडे (अहमदनगर) येथील तशिराम गिपतराि उर्व  दादासाहेब पिार, गंगाधर 
रामकृष्ट्ि देि, नागपूर; िगैरे मंडळी उपक्स्थत होती. त्यािळेी श्री. दादासाहेब पिार यानंी आपला 
“ग्रहगतततसद्ातं” हा हस्ततलतखत गं्रथ आिला होता. इंदूर येथे या गं्रथािा पतरिय गं्रथकाराने तिद्वद्रत्न 
डॉ. भाऊर्जी दप्तरी यानंा करून तदला. हा गं्रथ तिद्वद्रत्न डॉ. भाऊर्जी दप्तरी आति श्री. गंगाधर रामकृष्ट्ि 
देि यानंी दोन रात्री, झोप न घेता, िाळून पातहला आति भारतीय भाषेत हा एक अमोल गं्रथ आहे असा स्पष्ट 
अतभप्राय डॉ. दप्तरी यानंी तदला. तेव्हा या गं्रथाच्या छपाईस केसरी संस्था हातभार लािील असे तेथे 
इंदूरासि त्यािळेी श्री. तात्यासाहेब करंदीकर यानंी सातंगतले. त्यानंतर दोन-तीन िषांनी श्री. दादासाहेब 
पिार यािंी प्रकृती थोडी तबघडली, तेव्हा नागपूरला तार करून दादासाहेब पिार यानंी डॉ. दप्तरी यानंा 
सडे (तर्जल्हा अहमदनगर) येथे बोलातिले. सडे येथे श्री. दादासाहेब पिार यानंी हा गं्रथ डॉ. दप्तरी यािें 
ओिीत िाकला. गं्रथ घेऊन डॉ. दप्तरी प ण्यास आले. प ण्यास श्री. नरकसह कितामि केळकर यािंी भेि 
घेऊन केसरीच्या रस्िींिी बैठक बोलािली. त्या बैठकीत डॉ. दप्तरी हे स्ितिः हर्जर रातहले ि केसरी 
संस्थेने हा गं्रथ प्रतसद् करािा अशा आशयािा ठराि पास करून घेतल्यािर गं्रथ घेऊन ते नागपूरास परत 
आले. नागपूर येथे आल्यानंतर डॉ. दप्तरी यानंी गं्रथािे श द्ीकरि आति संपादन करण्यािे काम 
नागपूरच्या सायन्स कॉलेर्जिे मार्जी प्रािायव कै. डॉ. नारायि गोकिद उर्व  नानासाहेब शदे्ब यािेंकडे आति 
म द्रिप्रत तयार करण्यािे काम श्री. गंगाधर रामकृष्ट्ि देि यािेंकडे तदले. त्याप्रमािे, पतहल्या भागािी श द् 
अशी म द्रिप्रत तयार होऊन १९३८ िे स मारास केसरीकडे पाठतिण्यात आली. सन १९४२ िे स मारास या 
गं्रथािा एक र्ामव तयार होऊन नागपूरास डॉ. दप्तरींकडे आति सडे येथे श्री. दादासाहेब पिार यािेंकडे तो 
पतहला र्ामव पाठतिण्यात आला. त्याि स मारास द सऱ्या महाय द्ािा िििा र्ार र्जोराने भडकला होता ि 
त्या य द्ािे लोि ब्रम्हदेशातून कलकत्त्यापयंत येऊन पोहोिले होते. त्याम ळे, गं्रथाच्या छपाईिे काम सिव 
गोष्टींच्या िंिाईम ळे केसरी संस्थेस बंद कराि ेलागले. प ढे भारत स्ितंत्र झाल्यािर, सन १९४८ िे स मारास 
या गं्रथाच्या छपाईच्या कामास स रिात करण्याबद्दल डॉ. दप्तरी यानंी श्री. र्जनादवन सखाराम उर्व  
तात्यासाहेब करंदीकर यानंा आग्रहािी तिनंती केली. त्याला श्री. तात्यासाहेब करंदीकर यानंी उत्तर 
पाठतिले की, गं्रथाच्या छपाईला आता एक निीनि अडिि उत्पन्न झाली आहे. त्या अडििीिा पतरहार 
झाल्यातशिाय गं्रथाच्या छपाईिे काम हाती घेता येत नाही. ती अडिि अशी की, गं्रथकार श्री. दादासाहेब 
पिार हे मृत्य ूपािल्याम ळे कायदेशीरपिे या गं्रथािा िारसा त्यािें तिरंर्जीि श्री. रभार्जीराि तशिराम पिार 
यािेंकडे येतो. त्यानंी गं्रथाबद्दलिे सिव हक्क आपिास तदल्यातशिाय कायद्याने आपिास यात काहीही करता 
येत नाही.  

 
यानंतर डॉ. दप्तरी यानंी गं्रथ अभ्यासाकतरता म ंबईिे श्री. दत्तात्रय कृष्ट्िराि स ळे यािेंकडे 

पाठतिला आति छपाईच्या हक्काबद्दल आति इतरही हक्काबंद्दल श्री. रभार्जीराि पिार याचं्याशी पत्रव्यिहार 
िालू केला. त्यात तीनश ेरुपयानंा तो गं्रथ श्री. रभार्जीराि पिार यानंी सिव हक्कासंहीत डॉ. दप्तरी यानंा 
तिकत देण्यािे ठरले. गं्रथ तिकत घेण्याकतरता तीनश ेरुपये आति इतर खिाकतरता दोनश ेरुपये अशी 
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पािंश ेरुपयािंी मागिी डॉ. दप्तरी यानंी तिळक रस्ि रं्डाला केली. तिळक रस्ि रं्ड नागपूर-िऱ्हाड 
शाखेतून या कामाकतरता पािंश ेरुपये डॉ. दप्तरी यानंा तमळाले. त्यातून त्यानंी तीनश ेरुपये श्री. रभार्जीराि 
पिार यानंा देण्याकतरता प ण्याला केसरीकडे पाठिनू तदले आति रीतसर तिक्रीपत्र करून घेण्याबद्दल श्री. 
तात्यासाहेब करंदीकर यानंा कळतिले. त्याप्रमािे केसरी कायालयात श्री. रभार्जीराि पिार यािेंकडून 
गं्रथािे सिव हक्कासंहीत तिक्रीपत्र नागपूरिे श्री. बाळकृष्ट्ि गोकिद उर्व  बंडोपंत ओगले यािें नािं ेकेसरीिे 
तिश्वस्त श्री. अण्िासाहेब भोपिकर आति श्री. र्जयंतराि तिळक यानंी आपल्या सािी िाकून कायदेशीर 
आति रीतसर करून घेतले. हे सिव झाल्यानंतर गं्रथ-छपाईिे काम केसरी संस्था प ढे िालू करील अशी 
अपेिा होती. पि, त्यानंतर दोन िषांनी श्री. तात्यासाहेब करंदीकर यानंी डॉ. दप्तरी यानंा कळतिले की, 
केसरी संस्थेच्या थोड्ा नारू्जक आर्थथक पतरक्स्थतीम ळे या गं्रथाच्या छपाईिे काम केसरी ससं्था करू शकत 
नाही. प ढे, सन १९५६ मध्ये डॉ. दप्तरी मृत्य ूपािले. आति हा केसरी संस्थेच्या छपाईिा तिषय पूिवपिे 
दप्तरदाखल झाला. 

 
सन १९६० िे स मारास, प न्हा या गं्रथाच्या म द्रिाच्या तिषयास िालना तमळाली. र्ज न्या मध्यप्रदेशािे 

एके िळेिे तशिि मंत्री, नागपूरिे डॉ. िामन तशिदासपंत उर्व  दादासाहेब बारकलगे आति महाराष्ट्र ्राज्य 
सातहत्य-संस्कृतत मंडळािे अध्यि, िाईिे पंतडत तकव तीथव श्री. लक्षमिशास्त्री र्जोशी यािंी नागपूरला भेि 
झाली ि त्या भेिीत “ग्रहगतततसद्ातं” या गं्रथािर थोडी प्राथतमक ििा केली. नंतर, डॉ. दादासाहेब 
बारकलगे यानंी श्री. गंगाधर रामकृष्ट्ि देि, श्री. बाळकृष्ट्ि गोकिद उर्व  बंडोपतं ओगले, प्राध्यापक दामोदर 
केशि उर्व  बाळासाहेब दप्तरी िगैरे मंडळींिी एक बैठक घेऊन तििारतितनमय केला. त्यात हा गं्रथ 
महाराष्ट्र राज्य सातहत्य-ससं्कृतत मंडळ, म ंबई-३२, यानंा देण्यािे तनतित केले. प ढे, सन १९६१ मध्ये, 
पंतडत तकव तीथव लक्षमिशास्त्री र्जोशी हे नागपूरास आले असता डॉ. दादासाहेब बारकलगे, श्री. गंगाधर 
रामकृष्ट्ि देि आति श्री. बाळकृष्ट्ि गोकिद ओगले यानंी सिव कागदपत्रासंोबत हा गं्रथ पंतडत तकव तीथव 
लक्षमिशास्त्री र्जोशी यािें स्िाधीन केला. 

 
सन १९६५ मध्ये हा गं्रथ छपाईकतरता महाराष्ट्र राज्य सातहत्य-संस्कृतत मंडळाने नागपूरच्या 

शासकीय म द्रिालयाकडे पाठतिला. गं्रथासाठी िंकर्ज ळिीिे काम िालू झाल्यानंतर एक निीनि अडिि 
प ढे आली ती म्हिरे्ज मोडी अिरािंी. महाराष्ट्रात मोडी अिरे अिरम द्रिात अरू्जन आली नाहीत, त्यािे 
काय कराि े? महाराष्ट्र राज्य म द्रिािे उपसंिालक, श्री. बापूराि नाईक हे नागपूरास आले असता त्यानंी 
म द्दाम श्री. बाळकृष्ट्ि गोकिद उर्व  बंडोपंत ओगले, प्राध्यापक दामोदर केशि उर्व  बाळासाहेब दप्तरी आति 
श्री. गंगाधर रामकृष्ट्ि देि या मंडळींना भेिीिा तनरोप पाठिनू भेिीला बोलातिले. ही बैठक शासकीय 
म द्रिालय, नागपूर याचं्या कायालयात झाली. बैठकीत मोडी अिराबंद्दल ििा झाली. त्यात या गं्रथकाराने 
गं्रथात योर्जलेल्या मोडी अिराचं्या तठकािी मोडीि अिरे असािीत असे श्री. बंडोपंत ओगले यानंी श्री. 
नाईक यानंा पििनू तदले आति ते त्यानंी कबलू केले. गं्रथात मोडी अिरे कोिकोिती आहेत ? ती तकती 
आहेत ? आति कोठे कोठे आहेत यािी संपूिव आति सतिस्तर मातहती श्री. दत्तात्रय कृष्ट्िराि स ळे, म ंबई 
यानंी शासकीय म द्रिालय, नागपूर यानंा कळतिली त्याप्रमािे मोडी अिरािें सािे तयार करून ती अिरे 
शासकीय म द्रिालयात म द्रिालयािे सहाय्यक व्यिस्थापक, श्री. मनमोहन दत्तात्रय प्रभ  यानंी मेहनत 
घेऊन तयार करिनू घेतली. गं्रथाच्या म द्रिािे संबंधात म तद्रते तपासण्यासंबधंीिा प्रश्न उद् भिला. कारि, 
या गं्रथािी म तद्रत-तपासिी हे काम रुि असून र्जाित्या मािसािेि होते. हे काम श्री. गंगाधर रामकृष्ट्ि 
देि, नागपूर यानंी केले. गं्रथाच्या म द्रिात म ळीि ि का राहू नये म्हिून श्री. देि यानंी म तद्रते दोनदा 
तपासली. श्री. देि यानंी हे तकिकि आति रुि काम पूिवतिः श्रम घेऊन करून तदले. हा गं्रथ तलतहण्यास 
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गं्रथकाराला र्जशी ३० िषे लागली आति त्यािे हयातीत हा गं्रथ म तद्रत झाल्यािे पाहण्यािे भाग्य त्यानंा 
लाभले नाही, तसेि हा गं्रथ म तद्रत करण्याकतरता कै. डॉ. दप्तरी यानंा स मारे ३३ िष ेलागली आति 
त्याचं्या हयातीत हा गं्रथ प्रतसद् झाल्यािे पाहण्यािे भाग्य त्यानंाही लाभले नाही. असो. 

 
हा गं्रथ ग्रहगतततिषयी आहे. या गं्रथािे दोन भाग आहेत. पूिाधव आति उत्तराधव. पतहल्या भागात या 

गं्रथातील तिषयाला आिश्यक तततके उच्च बीर्जगतित, सरळ आति गोतलय तत्रकोितमती, 
शकं क्च्छन्नभतूमती, बैज्यभतूमती, शून्यलक्ब्ध, सूक्षमाशंगतित, सूक्षमाशंसमीकरिे हे श द् गतितातील 
महत्त्िािे प्रम ख भाग सोपपतत्तकरीत्या प्रततपादन केले आहेत. द सऱ्या भागात गोलद्वयप्रश्न (प्रॉब्लेम ऑर् 
ि  बॉडीर्ज), गोलत्रयप्रश्न (प्रॉब्लेम ऑर् थ्री बॉडीर्ज) यातिषयी थोडी मातहती, न्यिूनच्या “तप्रक्न्सतपया” 
मधील तसद्ातं, परमाि गततशास्त्रातील तसद्ातं, िंद्रािे तसद्ातं (लूनर तथअरी), ग्रहािें तसद्ातं यािें 
सोपपतत्तक तिििेन केले आहे. सूक्षमतेच्या िार पदिीपयवन्तिी सिव समीकरिे आति काही पदािंी पािं ि 
सहा पदिीपयवन्तिी समीकरिे सोडिनू दाखतिली आहेत. शिेिी ततथी नित्र योगाच्या स्पष्ट कालसाधनािे 
तसद्ातं आति त्यािंी समीकरिे सूक्षमतेच्या िौथ्या पदिीपयवन्त सोडिनू दाखतिली आहेत. एकूि 
ज्योततिःशास्त्रािे मूलभतू तसद्ातं यात सोपपतत्तकरीत्या पूिवपिे तदलेले आहेत. असला अपूिव गं्रथ भारतीय 
भाषेत तरी हा पतहलाि होय. 

 
गं्रथकार कै. तशिराम गिपतराि उर्व  दादासाहेब पिार हे स्ितिःबद्दल तलतहतात की, “मी प्राथतमक 

शाळेिरील तशिक, माझी र्जन्मभाषा मराठी आहे. संस्कृत भाषेिे साधारि ज्ञान आति अन्य भाषेिे ज्ञान 
अगदीि थोडे. असे असताही गतितशास्त्रतिषयक इंक्ग्लश गं्रथातील उपपादन पाहून िािनाने आति 
स्ियंतशििपद्तीने कठीि अशा तिषयािें ज्ञान संपादन केले आहे.” हा त्यािंा तिनय आहे. 

 
दत्तात्रय कृष्िराव िुळे, 

 
बाळकृष्ि गोकवद ओगले. 
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ग्रहगणिणिद्धाांि 
 

प्रकरि पणहलें  
 

िूयगमाला आणि णिची उत्पणत्त 
(प्रभुपद वांदन) 

 
अतखल र्जीिाचं्या र्जीिनासाठीं परमकारुतिक अशा प्रभनूें ही सृतष्ट तनमाि केली आहे. ततच्या 

कृतीकडे मानिािें लि र्जाऊन त्यानें तििार करािा म्हिून त्याला तििारशक्क्त आति अमूप कल्पनाशक्क्त 
तदली आहे. सृष्टींतील अनेक िस्त  पाहून त्याचं्यामधील ग िधमािे तििार प्रािीन कालापासून अव्याहत 
िालू आहेत. त्यापंकैीं अंततरिातं रे्ज अनंत पदाथव आहेत त्याचं्यातिषयींच्या तििारपरंपरेनेंि ज्योततिःशास्त्रािी 
उत्पतत्त झाली आहे. सतरताप्रिाह ततच्या उगमस्थानासमीप अगदींि लहान असता ंप ढें  र्जसा तो िृकद्गत 
होत र्जातो, तसेंि ज्योततिःशास्त्रािें ज्ञान आरंभीं अल्प प्रमािातं असून कालक्रमाप्रमािें िधवमान क्स्थतींत आहे. 
ज्योततिःशास्त्राच्या पतरशीलनानें मानिािी ब तद् तिकास पािते ि त्या तिकासाच्या पतरिामानें परमात्मा र्जो 
र्जगद त्पतत्तकता त्याच्यातिषयीं अत्यतं पूज्य ब तद् उत्पन्न होते. मन ष्ट्य केिढाही ब तद्मान आति कल्पना 
करिारा असो त्यािी मतत ग ंग होऊन र्जाते. या एकंदर तििारािें पयविसान शिेिीं असें होतें कीं, त्याच्या 
म खातूंन असे उद्गार बाहेर पडतात : “हे परमात्मा त झी कृतत अगाध ि अगम्य आहे” असा र्जो 
परमकारुतिक प्रभ  परमात्मा, र्जगतनमाता, र्जगत्संहारकत्ता त्याच्या िरिारकिदीं अनन्यभािें िदंन असो. 
 

ग्रहगणिणिद्धाांि 
 
२. आरंभीं हें सिव र्जगत् परमात्म्यानें सूक्षम अशा अनेक प्रकारच्या परमािूंनी भरलेलें  असे तनमाि 

केलें . हें परमािू तप्त आति स्ियंप्रकातशत असून आकाशाच्या अनंत पोकळींत इतस्ततिः भ्रमि करीत होते. 
हे परमािू र्जरी अिेतन म्हिरे्ज िैतन्यतिरतहत अथांत हालिाल न करिारें र्जडि आहेत तरी त्याचं्या ठायीं 
सृतष्टकायव करिाऱ्या काहंीं शक्क्त ठेतिलेल्या आहेत. त्या शक्क्तंपैकीं उष्ट्िता आति िीर्ज या शक्तींच्या 
कायानें परमािू हे अिेतन असून कंपनशील आति प्रगमनशील बनलेले आहेत. द सऱ्या दोन शक्क्त––
स्नेहाकषवि आति ग रुत्िाकषवि–– या शक्तींनीं परमािूंिे संघ बनले आहेत. याव्यतततरक्त रसायनाकषवि 
आति तकरिाकषवि अशा दोन शक्क्त आहेत. या प्रत्येक शक्तीपासून कोिकोितीं कायें घडतात यािा 
तििार करता ं प्रत्येक शक्तीपासून एक स्ितंत्र शास्त्र तनमाि झालें  आहे आति त्या प्रत्येक शास्त्रािर 
मोठमोठाले गं्रथ तयार झाले आहेत. या प्रत्येक शास्त्रािें ििवन करिें हें येथें अस्थानीं आहे. तथातप त्यािंा 
नामतनदेश खालीं देत आहे. 
 

उष्ििा 
 
३. उष्ट्िता म्हिरे्ज अि  ककिा परमािूंिी कंपनरूप गतत होय. परमािूंच्या अंगीं उष्ट्िता र्जसर्जशी 

र्जास्त असेल तसतसे ते परमािू परस्परासं र्जास्त प्रततसातरत कतरतात. उष्ट्िता एका परमािूंतून ककिा 
अिूमधून द सऱ्या अिू ककिा परमािूमध्यें र्जात असते. तशीि आकाशातं लीन होत असते. या द सऱ्या 
कायास ‘अतरभिन’ असें म्हितात. अतरभिन तनरंतर िालू आहे. अतरभिनानें उष्ट्िता तिसर्थर्जत होऊन 
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परमािू थंड होऊं लागला म्हिरे्ज त्यािी प्रततसारि शक्क्त कमी होत र्जाते. प्रततसारि शक्क्त कमी होत 
होत नाहींशी झाली म्हिरे्ज परमाि  ककिा अिूंच्या समूहास द्रिािस्था प्राप्त होते. या क्स्थतींत अि  आति 
परमाि  याचं्यामध्यें स्नेहाकषवि नािंािी शक्क्त कायव करंू लागते. 
 

स्नेहाकर्गि 
 
४. रे्जव्हा ंदोन अि  ककिा परमाि  एकमेकाचं्या अतत संतनध येतात तेव्हा ं ते परस्परासं आपिाकडे 

आकर्थषले र्जातात आति त्याचं्या रूपातं ि ग िधमांत तिपयास न होता त्यािंा एक अि  बनतो. या आकषवि 
तक्रयेला स्नेहाकषवि म्हितात. ज्या पतरमािातं उष्ट्ितेिें मान कमी होतें त्याच्या व्यस्त प्रमािातं स्नेहाकषवि 
िाढत र्जातें. या क्स्थतीमध्यें अि -परमािूंच्या समूहास घनािस्था प्राप्त होते. 
 

गुरुत्वाकर्गि 
 
५. उष्ट्ितेच्या न्यूनातधक्याम ळें  अि -परमािूंच्या समूहास घन, द्रव्य आति िाय रूप अशा तीन 

अिस्था असतात. या प्रत्येक अिस्थेमध्यें असलेल्या, अि -परमाि  ककिा त्यािें सघं यािर ग रुत्िाकषवि 
शक्तीिें कायव घडतें. या शक्तीच्या योगानें अि -परमािूंिे सम दाय बनलेले आहेत. तारे, सूयव, ग्रह, उपग्रह, 
धूमकेत  आति उल्कापाषाि हे रे्ज खस्थ पदाथव आपि पाहतो ते िर सातंगतलेल्या तप्त परमािूिें 
ग रुत्िाकषवि शक्तीनें बनलेले सम दाय आहेत. 

 
६. खस्थ पदाथांना हल्लीं तदसत असलेली क्स्थतत प्राप्त करून देिारी शक्क्त ग रुत्िाकषवि होय. 

ग रुत्िाकषवि हें प्रत्येक दोन परमािूंमध्यें आहे. या आकषविाच्या योगानें एक परमाि  द सऱ्या परमािसू 
आपल्याकडे ओतढतो. पदाथव हे परमािूंिे सम दाय आहेत, म्हिून तेही एकमेकासं आपिाकडे ओतढतात. 
ज्या पदाथामध्यें परमािूिंा सम दाय र्जास्त त्यािें आकषवि र्जास्त असतें. आकषवि हें पतरमेय आहे. म्हिरे्ज 
तें मापन करण्यास योग्य आहे. अथात, त्याला पतरमाि हें असलेंि पातहरे्ज. ठरातिक अिकाशातं ठरातिक 
घनतेिे अि -परमािूंिा र्जो सम दाय त्यािें र्जें आकषवि तें आकषवि या पतरमयािें पतरमाि होय. सोप्या 
भाषेंत असें म्हिता ंयेईल कीं, आकषवि हें िर्जनानें मातपता ंयेईल. परंत  िर्जन हें सगळ्या पृथ्िीिें आकषवि 
आहे ि तें र्क्त भमूध्याच्याि तदशनेें कायव कतरतें. तिितित अिकाशातं र्जो परमािूिंा सम दाय आहे त्या 
अिकाशािी पोकळी आति त्या परमाि  सम दायािी घनता या दोहोंच्या संयोगानें त्या परमाि  सम दायािे 
प्रकृत्यंश मातपता येतात. म्हिरे्ज 
 

प्रकृत्यांि = िाठा × घनिा. 
 
७. ग रुत्िाकषविािें कायव सिव तदशानंीं घडतें. म्हिरे्ज आकषवक परमाि  ककिा परमाि  समूह, त्याच्या 

कोित्यातह बारू्जस असलेल्या परमािलूा आकर्थषतो. आकषवि हें आकषवक पदाथाच्या प्रकृत्यंशाप्रमािें कमी 
ककिा र्जास्त असते. आकषवक पदाथामध्यें र्जसर्जसें प्रकृत्यंश र्जास्त तसतसें त्यािें आकषवि र्जास्त असतें. 
आकर्थषत पदाथव (ककिा परमाि  सम दाय) केिढाही असो आकषवक पदाथािें आकषवि कमी र्जास्त होत 
नाहीं. आकषवि हें आकषवक ि आकर्थषत पदाथव याचं्यामधील अंतरािर अिलंबून असतें. हें अंतर र्जसर्जसें 
र्जास्त तसतसें आकषवि कमी होत र्जातें. तिितित पदाथािें आकषवि हें, अंतराच्या एका पतरमािाइतक्या 
अंतरािर र्जर काहीं असेल तर दोन पतरमािाइंतक्या अतंरािर त्याच्या ¼ घडेल, तीन पतरमािाइंतक्या 
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अंतरािर ⅑ घडेल. म्हिरे्ज अंतराच्या िगवग िोत्तराच्या व्यस्त प्रमािातं असतें. तदव्यािा प्रकाश ५ हात 
अंतरािर तर्जतका प्रकाशमान असतो तततका १० हात अंतरािर नसतो. त्यािा ¼ असतो. ५ हात अंतरािर 
र्जर एक िौरस हात िेत्रािा पडदा धतरला तर त्यािर प्रकाशािी र्जी प्रखरता असते ती १० हात अंतरािर ४ 
िौरस हात िेत्रािर िािली र्जाते याम ळे ती प्रखरता ¼ होते. याप्रमािेंि ग रुत्िाकषविािी शक्क्त र्जास्त 
अंतरािर कमी होते. ग रुत्िाकषविािा तसद्ातं खाली तलतहल्याप्रमािें आहे : — 

 
णिद्धाांि. गुरुत्वाकर्गि हें आकर्गक पदाथाच्या प्रकृत्यांिाच्या िमप्रमािाांि आणि आकर्गक व 

आकर्षर्ि पदाथाच्या मधील अांिराच्या वगाच्या व्यस्ि प्रमािाांि अििें. 
 
८. ग रुत्िाकषविाच्या सत्यत्िातिषयीं स गम असें प्रत्यि प्रमाि र्जरी नाहीं, तरी ग रुत्िाकषविािा 

तसद्ातं सत्य मानून त्यािरून गतित कायानें आतिलेलें  ग्रहािें गमन, त्याचं्या किेंतील अनेक पदािंीं मानें, 
तिितित ििीिीं त्यािंीं आकाशातंील स्थाने हीं, त्याचं्या प्रत्यि िधेानें आलेल्या मानाशंीं आति स्थानाशंीं 
अगदीं सूक्षमपिें परस्पर तमळतात. यािरूनि या तसद्ातंािी सत्यता स्थातपत होते. य रेनस या ग्रहाच्या 
गतीिें गतित करून त्यािरून िधे घेत असता ं त्यातं र्रक तदसूं लागला. (िधे घेिें म्हिरे्ज ग्रहातदकािंें 
आकाशातंील स्थान यंत्राचं्या सहाय्यानें प्रत्यि पहािें.) या र्रकािें कारि शोतधत असता ं
ग रुत्िाकषविाच्या तसद्ातंाच्या आधारें कळून आलें  कीं, य रेनसाला ओढिारा निीनि एखादा ग्रह असािा 
आति तो अमक्या तठकािीं असािा. गतितानें आलेल्या तठकािीं द बीिींतून पाहता नेपच्यून हा ग्रह 
सापंडला. याम ळें  सिव र्जगभर या तसद्ातंािी सत्यता स्थातपत झाली आहे. ग रुत्िाकषविाच्या तसद्ातंानें 
यंत्रशास्त्रातंील गततशास्त्रािी उत्तम रीतीनें स धारिा झाली आहे. 

 
९. िर सातंगतलेले तप्त परमाि  आकाशाच्या पोकळींत असता ंग रुत्िाकषवि शक्तीनें त्यािें समूह 

बनत गेले. एखाद्या परमाििूर द सऱ्या ज्या परमािूंिें अथिा परमाि  समूहािंें आकषवि बलित्तर असेल 
ततकडे तो र्जाऊन त्यास तमळंू लागला. असें कायव तनरंतर िालल्याम ळें  सिव ब्रह्ाडंभर असलेल्या परमािूंिे 
लहान मोठे सम दाय बनले. हे सम दाय, सूक्षम परमाि  एका परमाि  सभोंितीं सिव अंगाकंडून सारखे तमळत 
गेल्यानें, गोलाकार बनले असले पातहरे्ज. एक परमाि  समूह द सऱ्या परमाि  समूहाकडे आकर्थषला र्जाऊ 
लागल्याम ळें, त्यास आपल्या स्ितिःभोंितीं भ्रमि करीत द सऱ्या समूहाकडे मोठ्या िगेानें र्जाण्यािी गतत 
तमळाली. अनंतकालपयंत ही तक्रया िालत आलेली आहे, आति आपिास हे र्जगत् दृग्गोिर झालें  आहे. 

 
१०. तप्त परमाि  समूहानें बनलेले रे्ज स्ियपं्रकातशत गोल त्यानंा आपि तारे, तारका ककिा नित्र 

असें म्हितो. प्रत्येक तारा, िरच्या लेखातंील अन मानाप्रमािें, तनमाि झाला आहे या म्हिण्याला प्रमाि 
प्रस्त तकालीं आपिासं आकाशातं सापंडत आहे. िरच्या लेखातंील कल्पनेप्रमािें घिना होत असलेले असे 
प्रकाशप रं्ज आकाशातं दृष्टीस पडतात. त्या प्रकाशप र्जातं असें तदसते कीं मधला भाग र्जास्त प्रकातशत असून 
त्यासभोंितीं तर्रत असल्याप्रमािें उत्तरोत्तर तिरळ होत र्जािारे प्रकातशत मेघाकार िषे्टन तदसतें. असे तारे 
आकाशातं अनेक तदसतात. भरत ककिा मृग तारकाप र्जातं र्जिळर्जिळ सारख्या अंतरािर असिारे मोठाले 
तीन तारे आहेत ि ते एकाि सरळ रेषेंत तदसतात. त्याचं्या दतििेस एकाि सरळ रेषेंत असिारे लहान 
लहान सारख्या अतंरािर असलेले तीन तारे आहेत, त्यासं बाि असेंही म्हितात. या बािातंील मधला 
तारा िर सातंगतल्या प्रकारिा आहे. साधारि द र्थबिींतूनस द्ा ं हा देखािा दृष्टीस पडतो. तारे हे 
आपिापंासून ि ते स्ितिः परस्परापंासून अनंत अंतरािर आहेत. त्या अतंरािी कल्पनाही आपिाला कतरता ं
येत नाहीं. या कारिानें ताऱ्यािे खरें स्िरूप, त्यािें महत्त्ि, त्यािा पतरिार यािंें आपिाला ज्ञान होत नाहीं. 
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११. आकाशातं ज्या अनंत तेर्जोराशी आहेत, ज्यानंा आपि तारका ककिा नित्र म्हितो, त्यापंैकींि, 
सिव प्राण्यानंा र्जीिन देिारा असा आपला सूयवनारायि हा एक ताराि आहे. प्रत्येक ताऱ्यािें महत्त्ि 
आपिासं ज्ञात नाहीं, पि सूयासबंंधीं आपिाला प ष्ट्कळ ज्ञान प्राप्त झालें  आहे. सूयापासूनि ज्यािंी उत्पतत्त 
आहे अथिा सूयव ज्या परमाि  समूहािा बनला आहे असे काहंीं परमाि  समूह सूयासभोंितीं भ्रमि करीत 
आहेत. पदाथव ज्या मानानें लहान ककिा मोठा असेल त्या मानानें त्यास थंड होण्यास कमी ककिा अतधक 
काल लागेल. सूयासभोंितीं तर्रिारे परमाि  समूह हे सूयाच्या मानानें पातहले तर र्ारि र्ार लहान 
आहेत, म्हिून त्या समूहातंील उष्ट्िता र्ार र्ार कमी झालेली आहे. या कारिाम ळें  ते अप्रकातशत झाले 
आहेत. त्यार्जिर सूयािा प्रकाश पडून तो प्रकाश पराितवन पािनू आपिाकडे येतो म्हिूनि त्यािंें आपिासं 
दशवन होते. असे रे्ज सूयासभोंितीं भ्रमि करिारे परमाि  समहू त्यासं आपि ग्रह, उपग्रह, धूमकेत , 
उल्कापाषाि अशी नािंें देतो. 

 
१२. सूयासभोंितीं तर्रिारे ग्रह ब ध, श क्र, पृथ्िी, मंगळ, ग रु, शतन, िरुि (यूरेनस) आति इदं्र 

(नेपच्यून), प्लूिो हे म ख्य आहेत. ही मातलका सूयापासून असलेल्या अंतराच्या क्रमानें तलतहली आहे. 
मंगळ आति ग रु याचं्यामध्यें काहंीं लहान लहान ग्रह आहेत, त्यानंा लघ ग्रह म्हितात. ग्रहाच्या आकषविानें 
काहंीं परमाि  समूह ग्रहासभोंितीं भ्रमि कतरतात त्यानंा ‘उपग्रह’ असें म्हितात. आपल्या पृथ्िीसभोंितीं 
तर्रिारा िदं्र हा पृथ्िीिा उपग्रह आहे. मंगळासभोंितीं दोन उपग्रह आहेत, ग रूसभोंितीं िार आहेत, 
शतनसभोंितीं आठ आहेत आति िरूिासभोंितीं दोन उपग्रह आहेत. सूयासभोंितीं कांहीं धूमकेत  आहेत. 
परंत  काहंीं धूमकेतंूिे गमन मागव परिलय (पॅराबोला) या िक्ररेषाकृतीिे ि काहंींिे उद्वलय (हैपरबोला), 
त्या िक्ररेषाकृतीिे आहेत. आति या िक्ररेषाकृतत अशा आहेत कीं त्या िक्ररेषािंीं दोन्हीं िोकें  एकत्र होत 
नाहींत. अशा गमन मागािे धूमकेत  एकदा ं सूयासमीप आल्यानंतर प नरतप सूयाकडे कधींही येत नाहींत. 
दीघव िलयाकृतत गमन मागािे काहंीं धूमकेत  आहेत, ते तनयतमतकालानें सूयासमीप येतात. ग्रह, उपग्रह 
आति धूमकेत  यातशिाय काहंीं घनरूप पदाथव आकाशपोकळींत आहेत, त्यास उल्कापाषाि असें म्हितात. 
हे उल्कापाषाि पृथ्िीर्जिळ आले असता ंपृथ्िीच्या आकषविानें पथृ्िीकडे ओढले र्जातात, यािंा स्ितिःिा िगे 
र्ार भयंकर असल्याम ळें  पृथ्िीिरील िातािरिातंील िातकिाशंीं त्यािंें घषवि होऊन अत्यंत उष्ट्िता उत्पन्न 
होते, आति त्या उष्ट्ितेने त्या पाषािािंें ज्िलन होतें. ग्रह, उपग्रह, काहंीं धूमकेत  आति उल्कापाषाि हा 
सूयािा पतरिार होय. सूयव आति त्यािा पतरिार यास ‘सूयवमाला’ असें म्हितात. 

 
१३. सूयवमालेंतील अंतराच्या क्रमानें आपला भगूोल हा ततसरा आहे. भगूोल म्हिरे्ज पृथ्िी; तहिा 

आकार गोल आहे. याबद्दल अनेक गं्रथातूंन तििरि केलेलें  आहे तें येथें सागंत नाहीं. परंत  सूयािी ि 
ग्रहािंी उत्पतत्त कशी झाली असािी यािें र्जें िर ििवन केलें  आहे त्यािरून पाहतां, सूयव, ग्रह, उपग्रह हे सिव 
आकारानें सामान्यतिः गोलि असले पातहरे्जत. िाय रूप ि द्रिरूप पदाथव आति द्रि ि घन याचं्यामधील 
क्स्थतींत असलेले पदाथव (उदाहरिाथव तिखलािा गोळा) हे सिव तदशानंीं सारखे दाबले गेले तर ते गोल 
रूपि धारि करतील. यास प्रत्यि उदाहरि बंद कीच्या गोळ्या आति छरे यािंें आहे. तशशािा रस उंि 
तठकािाहून तनरतनराळ्या तछद्राचं्या िाळिीतून सोडला तर रसािे थेंब खालीं पडत असता ंरस्त्यातं थंड 
होण्यापूिी गोलाकार धारि कतरतात असें आहे. तसेंि कोित्यातह एसा परमािसूभोंितीं द सरें अनेक 
परमाि  त्यास सिव तदशानंीं सलंग्न होऊं लागले तर र्जो पदाथव बनेल तो गोलाकारि असला पातहरे्ज. 

 
१४. प्रत्येक ग्रहािा आकार साधारितिः गोलरूप आहे, तसेंि प्रत्येक ग्रह स्ितिःसभोंितीं तनयतमत 

िळेातं भ्रमि कतरतो, आति सूयासभोंितीं प्रदतििा कतरतो. प्रत्येक ग्रहािे हे प्रदतििाकाल तनयतमत 



 

अनुक्रमणिका 

आहेत. आति त्यािंा परस्पराशंीं तिशषे प्रकारिा संबंध आहे. सिव ग्रहािें प्रदतििाकाल आति त्यािंी 
सूयापासून अंतरे यािंा एकमेकाशंीं संबधं आहे. तो संबंध कशा प्रकारिा आहे हें या गं्रथातं सोपपतत्तक 
रीतीनें तसद् केलें  आहे. 

 
१५. पृथ्िी ही आपल्या आंसासभोंितीं तर्रत असून त्या भ्रमिासह सूयासभोंितीं प्रदतििा करीत 

आहे. सूयासभोंितीं एक पूिव प्रदतििा करण्यास र्जो काल लागतो त्या कालास िषव असें म्हितात ि 
आसासभोंितीं एक रे्रा तर्रण्यास र्जो काल लागतो त्यास नाित्रतदिस म्हितात. एखादा तारा मध्यान्ह 
रेषेिर आल्यापासून तोि तारा प न्हा याम्योत्तर रेषेिर येण्यास र्जो काल लागेल त्या कालानें आपिास 
नाित्रतदिसािें मान कळून येतें. पूिवकालीं ज्योततिःशास्त्रािी कल्पना अशी होती कीं, पृथ्िी ही क्स्थर आहे 
आति आकाशातंील पदाथव ततच्यासभोंितीं तर्रतात. परंत  ग रुत्िाकषवि शक्क्त आति गतितशास्त्र, तसेंि 
गततशास्त्र आति यंत्रशास्त्र यामध्यें रे्ज तसद्ातं तसद् झालेले आहेत त्यािरून पृथ्िी ही क्स्थर नाहीं. ती 
आपल्या आसासभोंितीं भ्रमि करीत सूयासभोंितीं प्रदतििा कतरते, असें तनिःसंशय तसद् झालें  आहे. 

 
१६. सूयवमालेिा अतधपतत सूयव आहे. तो ज्या महत्त्िािा ककिा योग्यतेिा आहे त्याि योग्यतेिा, 

ककबह ना त्याच्या शतपि योग्यतेिा, आकाशातंील प्रत्येक तारा आहे. सूयव र्जसा स्ियंप्रकातशत आहे तसेि 
तारेही स्ियंप्रकातशत आहेत. सूयासभोंितीं र्जशी ग्रहमाला आहे तशीि ताऱ्यासभोंितीं ग्रहमाला असण्यािा 
संभि आहे. तारे आपिापंासून अमयाद अंतरािर असल्याकारिानें ते आपिास क्स्थर आहेत असें िाितें, 
परंत  त्यानंा अत्यंत सूक्षम असें िलन आहे. तें िलन इतकें  सूक्षम आहे कीं, दोन-िार हर्जार िषांनीं स द्ा ं
मोठ्या कष्टानें आपल्या अन भिास येतें. ग्रहािर र्जसें सूयािें आकषवि, तसेंि सूयािर ताऱ्यािंें आकषवि 
आहे. या कारिानें आपला सूयव, ही ब धातद ग्रहमाला बरोबर घेऊन आकाशाच्या अमयाद पोकळींतून 
ताऱ्याचं्या आकषविानें स्थलातंर करीत आहे. 

 
१७. प्रस्त त कालीं पथृ्िीतलािर र्जीं शास्त्रें आहेत, तीं प्रगतीच्या मागािर आहेत. त्याप्रमािें 

ज्योततिःशास्त्रही प्रगमनशील आहे. पािात्य देशातं ज्योततिःशास्त्रतिषयक िाङ्मयािी प ष्ट्कळ भरभराि झालेली 
आपि पाहात आहोत, परंत  आमच्या र्ज न्या कल्पना त्या पतरपूिव असल्याम ळें  हा मतभेद आहे असें म्हिून, 
तसद् झालेले तसद्ातं आमिे भारतीय ज्योततिःशास्त्रज्ञ कबलू करीत नाहींत. पि ते तसद्ातं 
स्िीकारल्यातशिाय प्रगतत होिें अशक्य असें र्जािनू प्रस्त त गं्रथातंील तिषय प्रततपादन केलें  आहे. 

⬤ ⬤ 
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प्रकरि दुिरें 
 

ग्रहगणििाचा उपयोग 
 

िुभकायग णनबंध 
 
१८. या भरत खंडातंील िैतदक धमान यायािंा प्रत्येक धार्थमक अथिा व्यािहातरक तितध करण्यािा 

काल, ग्रहाचं्या आकाशातंील स्थानाशंीं संबद् असा आहे. उदाहरिाथव लग्न तितध असेल तर िदं्र 
ठरतिलेल्या अकरा नित्रापंकैींि एका नित्रीं असला पातहरे्ज. ज्या िध िरािंा तििाह व्हाियािा त्याचं्या 
र्जन्मकालच्या िदं्राच्या राशीपासून तििाहकालीं िंद्र अम क इतक्या अंतरािर असला पातहरे्ज असा तनबधं 
आहे. घर बाधंिें, तिहीर खोदिें, प्रयाि करिें िगैरे कायव ठरातिक िळेींि म्हिरे्ज ठरातिक ग्रहक्स्थतत 
असताि करािीं असा तनबधं आहे. हे तनबधं र्ार प्रािीन काळापासून पाळले र्जात आहेत. या तनबंधािा 
त्याग करून ते तितध कोिी करीत नाहींत. या दृष्टीनें पातहलें  असता ंग्रहाचं्या क्स्थतीच्या ज्ञानािी आम्हासं 
अत्यंत आिश्यकता आहे हें उघड आहे. हे तितध अमक्याि िळेीं का ं कराि े यातिषयींिा तििार 
सप्रमािपद्तीनें शास्त्रीयरीत्या झालेला आहे ककिा कसें, हें ठरतिण्याला प्रस्त त काहंीं साधनें तदसत नाहीं. 
परंत  या तनबधंातिषयीिा र्जो संग्रह पूिवकातलन ऋषींनीं करून ठेिलेला आहे त्यामध्यें सत्यता काहंींि नाहीं 
असें शास्त्रीय पद्तीनें तसद् झाल्यातशिाय त्यािा ततरस्कार करिें केव्हाहंी उतित नाहीं ि तो संग्रह त्याज्यही 
म्हिता येिार नाहीं. 

 
फलज्योणििःिास्त्र 

 
१९. ग्रहगतितािा उपयोग र्लज्योततिःशास्त्रांत आहे. “तिितित ग्रह आकाशातंील तिितित 

भागाच्या मयादेत आल्यापासून अम क प्रकारिें र्ल तनष्ट्पन्न होतें, असें तनयम प ष्ट्कळशा अन भिानें तयार 
केलेले आहेत.” या तनयमाधारें ग्रहािें आकाशातं स्थान कोठें  आहे हें गतितानें ठरिनू र्ल सागंिें हा 
र्लज्योततषािा तिषय आहे. हें र्ल ितवतिण्यास इक्च्छलेल्या काळीं ग्रहािंीं स्थानें कोठें आहेत हें 
ग्रहगतितानेंि समर्जतें. र्लज्योततिःशास्त्र हें अन भिािलंबी शास्त्र आहे. यातंील र्जें तसद्ातं ठरतिलेले आहेत 
ते प ष्ट्कळशा अन भिानें ठरले आहेत. म्हिून त्यातं कायवकारिभािािा तििार केलेला नाहीं. प्रत्येक 
शास्त्राच्या उत्पतत्ततिषयीं तििार केल्यास कळून येईल कीं, शास्त्रािा उगम प्रथमतिः अन भिानेंि झालेला 
असतो. पूिवकालच्या तिद्वानानंीं ग्रहािंीं स्थानें ि त्यािंीं र्लें  यासंबधंानें त्यानंा रे्ज रे्ज अन भि आले ते ते 
त्यानंीं गं्रतथत करून ठेतिलेले आहेत. त्यातं कायवकारिभािािा तििार नाहीं पि त्यास तो तमळाल्यास तें 
शास्त्र भरभरािीस आल्यातशिाय राहिार नाहीं. आध तनक काहंीं तिद्वानािंा असा ग्रह झालेला आहे कीं, 
र्लज्योततष हें काहंीं तरी आहे. परंत  अशा समर्ज ती िास्ति नाहींत. र्लज्योततिःशास्त्रांत सत्यािा अंश नाहीं 
हें र्जोपयंत तनिःसंदेह तसद् झालें  नाहीं तोपयंत पूिवकालच्या ऋषींनीं केलेले शोध ि ते शोध एकत्र करून 
तलतहलेले गं्रथ िाकून देता ं येत नाहींत. र्लज्योततिःशास्त्रािा कायवकारिभािान रूप ककिा संशोधनरूप 
तििार करंू लागल्यास पूिािायांनीं सकंतलत केलेल्या तसद्ातंािंा त्यास केिढा आधार तमळेल यािा तििार 
करािा. याकतरता ंबह र्जनसमार्जािी या तिषयासंबधंीं र्जी आसक्क्त आहे ती कमी होऊं देिें आपिांस योग्य 
तदसत नाहीं. र्लज्योततषािा तििार कतरता ंखालच्या लेखातं “तकरिप्रताप” म्हिून र्जो तिषय तदला आहे 
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त्यािरून र्लशास्त्र याला काहंीं तिशषे प्रकारिें िळि लागून तें र्जास्त अन भि देिारें होईल असें मानण्यास 
प ष्ट्कळ र्जागा आहे. 

णकरिप्रिाप 
 
२०. तकरि शब्दाच्या व्याख्येकडे पहा. व्यिहारातं आपि सूयवतकरि, िंद्रतकरि असा शब्दप्रयोग 

कतरतो. यातंील तकरि शब्द प्रकाशाला अन लिनू आहे. मी त्यातं तिरे्जलाही घेतों. यािरून मी असें म्हितों 
कीं “िीर्ज आति तेर्ज याचं्या ज्या लहरी (लािा) त्याला तकरि असें म्हिािें.” ही व्याख्यातह अव्याप्ति 
आहे. कारि तिद्य क्त्करि, तेर्जिःतकरि याप्रमािें ‘िैतन्यतकरि’, भािनामय तकरि िगैरे यातं घेतले 
पातहरे्ज. िर दर्थशत केलेल्या तकरिासारखे तकरि, नभोमंडलातंील प्रत्येक कपड, या भगूोलािर प्रततििीं 
रे्कीत आहे. आति या तकरिािंीं काये तभन्न तभन्न असून प्रािी आति िनस्पतत याचं्या र्जीिनक्रमािर तभन्न 
तभन्न पतरिाम घडत आहेत. हें पतरिाम गततरूप नसून भािनारूप ि िैतन्यरूप आहेत. ग्रह ककिा तारा 
याचं्या तकरिािंी तदशा सूयव तकरिाचं्या तदशशेीं तर्जतक्या तभन्नत्िानें असेल तसे त्याचं्या कायािे पतरिाम 
घडतात. अशा तऱ्हेच्या तििारानंीं तकरिप्रताप हें शास्त्र बनण्यािा संभि आहे आति याि शास्त्रानें 
र्लज्योततिःशास्त्रातंील तसद्ातंािी तसद्ी होईल. ग रुत्िाकषविानें र्जशी ग्रहाचं्या गतीिी तसद्ता झाली 
तशीि र्लशास्त्रािी तसद्ता होऊन ते शास्त्र प्रगततपथािर येईल. क्रोमोओपाथी या नािंािा औषधींिा प्रकार 
आहे. त्यातं सूयवतकरिाचं्या कायानें श द् पाण्याला औषधीिे ग ि प्राप्त होतात. तिद्य क्त्करिािीं काये, 
र्ोिोग्रार्ी िगैरे तिषय तकरिप्रताप या शास्त्रातं येतात. तकरिप्रतापािीं काये आति र्लज्योततिःशास्त्रािी 
उपपतत्त यािंा काहंीं अन्योन्य संबंध असािा असें माझ्या कल्पनेंत येतें. कालें  करून तें शास्त्र तनमाि होईल. 
नाहीं म्हिून कोिी सागंािें. 
 

नौकानयन 
 
२१. तिितित कालीं ग्रहािंीं स्थानें आकाशातं कोठें आहेत हें गतितानें समर्जिे हा ज्योततगवतितािा 

तिषय आहे. ज्या कायांत ज्योततगवतितािा या प्रकारिा उपयोग होईल अशी अनेक कायें आहेत. त्यापंैकीं 
नौकानयन म्हिरे्ज र्जहार्ज एका तठकािाहून द सरें तठकािीं नेिें हें एक र्ार महत्त्िािें कायव आहे. 
नौकानयन तनधास्तपिें यशस्िी होण्यास र्जीं अनेक साधनें आहेत त्यापंकैीं ज्योततगवतित हें एक अत्यतं 
आिश्यकतेिें साधन आहे. अर्ाि महासागरांत हर्जारो मलैाचं्या पसाऱ्यातं रे्जथें िरती आकाश आति खाली 
पािी याव्यतततरक्त काहंींि तदसत नाहीं अशा तठकािीं आपलें  र्जलयान पृथ्िीच्या कोित्या भागीं आहे, 
तसेंि आपि कोित्या तदशलेा र्जात आहोंत, अशा रीतीनें गेल्यास इष्ट स्थानीं र्जाियाला िळे तकती लागेल, 
इत्यातद गोष्टी तनतितपिें समर्जण्यास ज्योततगवतित हेंि उत्तम साधन होय. ककबह ना ज्योततगवतितातशिाय 
नौकानयन अशक्य होय. पािात्य ज्योततिःशास्त्रज्ञानंीं या शास्त्रािी र्जी ही अत्यंत स धारिा केली त्यािें कारि 
तरी नौकानयनाला सहाय्य हेंि म ख्य आहे. ज्योततिःशास्त्रािें मूल उत्पतत्तस्थान हा आपला आयाितव देशि 
आहे. परंत  प्रस्त त यािी र्जी स धारिा झाली आहे त्यािरून अतनतभज्ञ र्जनासं या शास्त्राच्या उत्पतत्तस्थानािा 
संशय येण्यासारखा आहे. 
 

वायुिास्त्र 
 
२२. ग्रहगतिताचं्या सहाय्यानें िातािरिािी भतिष्ट्यकालीन क्स्थतत कशी होईल यातिषयीं 

सप्रमािािलंबी शास्त्रपद्तीनें ज्यामध्यें तििार केला आहे असें एक शास्त्र तयार होईल असा पूिव तिश्वास 



 

अनुक्रमणिका 

आहे. या शास्त्राला “िाय शास्त्र” असें म्हिता येईल. िदं्राच्या ग रुत्िाकषवि कायानें सम द्रात भरती-ओहोिी 
होते. यातिषयीं कोिासही संशय नाहीं. सम द्राला र्जशी भरती-ओहोिी होते, त्याप्रमािें पृथ्िीसभोंितीं 
असलेल्या िातािरिास भरती आति ओहोिी होते आति िदं्राच्या आकषविानें र्जसें हें कायव घडते 
त्यािप्रमािे सूयव आति ग्रह याचं्या आकषविानेंही िाय  सागराला भरती आति ओहोिी होते. तसेंि 
महासागरामध्ये “गल्र् स्रीम” सारखे प्रिाह उत्पन्न झालेले आपिासं मातहत आहेत, त्याप्रमािें िात 
सागरातंही प्रिाह उत्पन्न होतात आति त्यापंैकी काहंीं तनयतमत कालपयंत िाहत असतात. 

 
२३. भपूृिाला उष्ट्िता सूयापासून प्राप्त होते. तिितित िेत्र तिभागातं र्जो उष्ट्ितेिा सगं्रह होतो तो 

तीन गोष्टींिर अिलंबनू असतो. पतहली गोष्ट सूयापासून र्जी उष्ट्िता येते ती तकती तीव्रतेिी आहे ? ही तीव्रता 
सूयव आति पृथ्िी यामध्ये र्जें अंतर आहे त्या अंतरािर अिलंबून असते. पि तें अंतर सतत सारखें नसतें; 
कधीं कमी ि कधीं र्जास्त असें अतनयतमत प्रमािानें असतें. द सरी गोष्ट सूयवतकरिांिी तदशा. सूयवतकरिें 
भपूृिािरील तिितित िेत्र तिभागातं लंब तदशनेें येतील ककिा ततरकस तदशनेें येतील. लंब तदशनेें येिारीं 
तकरिें रे्जिढा िेत्र तिभाग व्यापतील त्यापेिा ंर्जास्त िेत्र तिभाग ततरकस तकरिें व्यापतील. हें कायव सूयाच्या 
उन्नताशंािर अिलंबून राहील. ततसरी गोष्ट सूयवतकरिे एका अहोरात्रातं तकती कालपाितेो उष्ट्िता देतात. 
त्या कालािर म्हिरे्ज तदनमानािर उष्ट्ितेिें आगमन अिलंबून राहील. तिितित िेत्रािर उष्ट्िता येते तकती, 
पतरमािें आति अतरभिनानें तिसर्थर्जत होते तकती आति त्या स्थानीं उष्ट्िता राहते तकती हा तििार 
ग्रहगतितानें ठरतिता येईल. तत्रकोितमतत आति सूक्षमाशं गतिताच्या सहाय्यानें यािा तनिवय कतरता ंयेईल. 
 

पजगन्यवृणि णवज्ञान 
 
२४. आकाशातूंन र्जो पाण्यािा िषाि होतो त्याला पर्जवन्यिृतष्ट म्हितात. सूयाच्या उष्ट्ितेनें 

पृथ्िीिरील सिव तठकािच्या पाण्यािी िार् होऊन ती िातािरिातं तमसळते. ओल्या िस्त्रामध्यें र्जसे पािी 
तशरून बसतें त्याप्रमािें हिमेध्यें पाण्यािी िार् बसून राहतें. र्जाड धान्यामध्यें बारीक धान्य र्जसे त्याच्या 
र्िीत घ सतें तसे हिचे्या अिूंमध्यें िारे्िे अि  घ सतात. ओल्या कापडािर दाब घातला ककिा ते तपळले 
असता र्जसे पािी बाहेर येतें म्हिरे्ज िस्त्रापासून अलग होतें, त्याप्रमािें हििेर दाब (हििेाि दाब) र्जास्त 
झाला म्हिरे्ज त्यातील िार् मोकळी होते, आति उष्ट्ितेच्या कमताईम ळें  ती तथरू्जन पाण्यािे अि  बनतात. हे 
अि  अत्यंत सूक्षम असल्याम ळें  हिमेध्यें ध ळीच्या किाप्रमािें तरंगत राहतात त्यास आपि ढग ककिा मेघ 
असें म्हितो. मेघातंील पाण्यािे अि  एकमेकाकंडे ग रुत्िाकषवि शक्तीनें ओतढले र्जातात आति त्या अिूंिे 
संघ बनून त्यानंा कबद रूप प्राप्त होते. हिचे्या दाबाच्या कमीअतधक मानाप्रमािें हितेील िारे्च्या अिूंिी 
संख्या कमीअतधक असते. त्याप्रमािें पाण्यािे थेंब लहानमोठे होतात. थेंब पृथ्िीच्या आकषवि शक्तीनें खालीं 
येत असता मागात त्याला तर्जतके पाण्यािे थेंब आति अि  भेितील तततक्यािंा आपिामध्यें समािशे करून 
र्जतमनीिर येतो. कदातित उष्ट्ितेिें मान िाढलें  आति हििेा दाब कमी झाला म्हिरे्ज ते पाण्यािे थेंब ककिा 
अि  िार्रूप होऊन हिते ल प्त होतात. 

 
२५. भपूृिाला सूयवतकरिापासून उष्ट्िता प्राप्त होते. सूयवतकरिें सूयापासून तनघून भपूिृािर आघात 

कतरतात त्या आघातानें उष्ट्िता उत्पन्न होते. अशा कायाम ळें  सूयवतकरिािंी उष्ट्िता भपूृिािर उत्पन्न होते 
आति तेथून हिलेा उष्ट्िता प्राप्त होते. भपूृिार्जिळ हििेी उष्ट्िता र्जास्त असते. तेथून र्जसें र्जसें आकाशातं 
िर र्जािें तसतशी हिा थंड लागते. थंड हिपेेिा उष्ट्ि हिा हलकी असते म्हिून ही हलकी पि उष्ट्ि हिा 
थंड हिमेधून घ सून िर तनघते. अशा प्रकारच्या अनेक कारिानंीं हििेें मंथन सदोतदत िाललेले असते. या 
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मंथनाम ळें  थंड हििेें उष्ट्ि होिें ि उष्ट्ि हििेें थंड होिें ही तक्रयाही िालू असते, त्यािप्रमािें पाण्याच्या 
िारे्च्या अििूें ग्रहि आति त्याग हाही िालू असतो. 

 
२६. भपूृिािरील तिितित स्थानीं एखादें िषी तिप ल पर्जवन्यिृष्टी होतें आति त्याि स्थानीं एखादें 

िषीं अिषवि पडतें यािें कारि काय असाि े ? ज्या सूयाच्या उष्ट्ितेच्या योगानें आति ज्या सम द्राच्या 
पाण्यािी िार् होऊन िृतष्ट होते, तोि सूयव आति तोि सम द्र असता ंिृष्टीमध्यें असा न्यूनातधकपिा का ंव्हािा 
यािा तििार करंू लागलें  असता ंिृष्टीशीं ग्रहाचं्या आकषविािा संबधं असला पातहरे्ज हें उघड आहे. ग्रहाच्या 
आकषवि कायानें हिमेध्यें हििेे प्रिाह उलिस लि बनतात. त्या प्रिाहाच्या आघातानें पर्जवन्यिृतष्ट 
कमीअतधक होईल. महाराष्ट्रािें उदाहरि घेतले तर त्यािर पर्जवन्यिृतष्ट मलयाक्ब्धपासून होते. या 
सम द्रािरून येिाऱ्या िाऱ्यािी तदशा र्जर दतििेकडे िळली तर िारे्नें भरलेले मेघ दतििेकडे र्जातील 
आति अरबस्थानच्या िाळििंािरील रुि िारे महाराष्ट्रािरून िाहतील. याम ळें  पर्जवन्यिृतष्ट होिार नाहीं. 
अशा प्रकारें तििार केला असता िरील म्हिण्यािी सत्यता अन भिास येईल. 

 
२७. िातािरिास िलन उत्पन्न होण्यािें म ख्य कारि सूयािी उष्ट्िता हें होय. हें एक कारि असतें 

तर पृथ्िीच्या सिव भागािंर िृष्टीमध्यें सारखेपिाि रातहला असता. परंत , िंद्र, सूयव आति ग्रह याचं्या 
ग रुत्िाकषवि कायानें हिमेध्यें अनेक प्रकारिे प्रिाह उत्पन्न होतात आति िृष्टीच्या कायामध्यें अतनयतमतपिा 
प्राप्त होतो. ग्रहाचं्या य ततकालीं पर्जवन्यास अतधकपिा येतो असा माझा समर्ज आहे. या तिषयाला 
गतितशास्त्रािी अथात ज्योततगवतितािी योर्जना करून गं्रथ तलतहल्यास आपल्या कृतषप्रधान भरत खंडािी 
तकती सोय होईल ? 

 
२८. िर दर्थशत केल्याप्रमािें पातहले असता ज्योततगवतितािा उपयोग र्ारि र्ार मोठा आहे. त्यातं 

ही गतितशास्त्रािी महती र्जास्त आहे. गतितशास्त्र म्हिरे्ज ग िाकार-भागाकार नव्हत. त्यातं अनेक मोठमोठे 
महत्त्िािे तिषय आहेत. या गं्रथातं त्याि तिषयािंें कामाप रतें तिििेन येथून प ढें केलें  आहे. हें तिििेन र्जरी 
पतरपूिव गं्रथाच्या स्िरूपािें नाहीं तरी त्या त्या तिषयािी र्जािीि आति योर्जना कतरता ं येईल अशा रीतीने 
तलतहलेले आहे. येिढ्यािरूनि ब तद्िान उत्तम गं्रथ तलहंू शकतील अशी मला आशा आहे. 
 

⬤ ⬤ 
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प्रकरि णििरें 
 

गणिििास्त्रािील मुख्य णिद्धाांि 
 

बीजगणिि 
 
२९. या गं्रथात गततशास्त्रािे तसद्ातं तसद् करून दाखिाियािे आहेत. र्जगांत ज्योततिःशास्त्रािी र्जी 

अतभिृतद् झाली आहे, आति खगोलस्थ ज्योतततिषयीं र्जें ज्ञान प्राप्त झालें , त्याला म ख्य कारि गततशास्त्रािे 
तसद्ातं हें एक आहे. गतत म्हिरे्ज काय, ती कशानें उत्पन्न होते, ततिें मापन कसें करािें, िगैरे तिििेन या 
गं्रथातं प ढे केलेलें  आहे. म्हिून गतततिषयीं येथें काहंीं सागंत नाहीं. पि गतततसद्ातं तसद् करण्याकतरता ं
गतिताच्या उच्च भागािी योर्जना करािी लागते. ते भाग असे, उच्चप्रतीिे बीर्जगतित, भतूमतत, सरळरेषा-
तत्रकोितमतत, गोलीयतत्रकोितमती, शकं क्च्छन्न-भतूमतत, बैज्यभतूमतत, अन मानतसद्-भतूमतत, 
कबद तनिायकभतूमतत, सूक्षमाशं-गतित, आकषविशास्त्र आति पे्ररिाशास्त्र. यािरून पाहता ज्या िािकानंा या 
गतित भागािंी मातहती नाहीं, त्यानंा प ढे तसद् केलेल्या गतततसद्ातंाच्या उपपत्तीिें ज्ञान होिें अशक्य आहे. 
महाराष्ट्र भाषेंत या गतित भागािर अद्यातप गं्रथि नाहींत ही मोठी खेदािी गोष्ट आहे. महाराष्ट्र भाषातभज्ञ 
काहंीं गतितज्ञास या भागाचं्या नािंािंी ओळख स द्ा ं नाहीं, अशा िािकानंा त्या तिषयािंें स्थूल स्िरूप 
समर्जािें म्हिून म ख्य म ख्य तसद्ातंािंें तििरि येथें देत आहे.  

 
३०. बीर्जगतित म्हिरे्ज सामान्य संख्यानंीं केलेलें  गतित. मग ती सामान्य संख्या ज्ञात असो की 

अज्ञात असो. र्जसें “ित वळािा परीघ व्यासाच्या π या संख्येइतक्या पिीबरोबर असतो”. हा तसद्ातं बीर्ज 
पतरभाषेनें तलतहल्यास,  

 
प = π व 

ग्रहगणिणिद्धाांि  
 
यातंील ततन्ही संख्या सामान्य संख्या आहेत. ज्ञात असलेल्या संख्येस व्यक्त संख्या म्हितात, 

आति र्जी संख्या तकती आहे हें मातहत नसतें तेव्हा ं ततला अव्यक्त सखं्या म्हितात. िरच्या तीन सामान्य 
संख्येपकैीं प म्हिरे्ज ित वळाच्या परीघािी लाबंी इक्च्छत रेषा पतरमािानें मोरू्जन आलेली संख्या आहे, आति 
व म्हिरे्ज त्याि ित वळािा व्यास त्याि रेषा पतरमािानें मोरू्जन आलेली संख्या आहे. आति π ही सामान्य 
संख्याि आहे पि ती व्यक्त आहे म्हिरे्ज आपिाला मातहत आहे. π ही संख्या तहला ‘पाय’ असें म्हितात. 
ित वळाच्या परीघािें व्यासाशीं असलेलें  ग िोत्तर या π (पाय) संख्येनें दाखतितात आति हें ग िोत्तर 
३·१४१५९२ या संख्येनें र्जातिलें  र्जाते. 
 

घाि, घािप्रकािक आणि घािाांक 
 
३१. घाि––तिितित संख्येनें १ या संख्येस ग िून आलेला र्जो ग िाकार, त्या ग िाकारास, त्याि 

तिितित संख्येनें प निः ग िून र्जो ग िाकार येईल, त्या ग िाकारास त्याि तिितित संख्येनें प निः ग ििें; 
याप्रमािें काहंीं िळेा ंग िनू आलेला र्जो ग िाकार, त्यास त्या तिितित संख्येिा “घाि” म्हितात. 
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घािप्रकािक––तिितित संख्येने, तर्जतके िळेा ं ग तिले असेल, तततकी संख्या दाखतििाऱ्या 
अंकास घािप्रकािक म्हितात. र्जसें १ या संख्येला ४ या संख्येनें ३ िळेा ंग तिले तर र्जो एक ग िाकार 
येतो, त्यास ४ या संख्येिा ४ या संख्येिा तत्रघात म्हितात. 

 
१ × ४ हा ४ िा एक घात; १ × ४ × ४ हा ४ िा तद्वघात; १ × ४ × ४ × ४ हा ४ िा तत्रघात होय.  
 
कोित्याही संख्येच्या तद्वघातास वगग म्हितात आति तत्रघातास घन म्हितात.  
 
१ × ४ = ४ ही संख्या ४ िा एकघात हा ४¹ असा तलतहतात. 
 
१ × ४ × ४ = १६ ही संख्या ४ िा तद्वघात म्हिरे्ज िगव हा ४² असा तलतहतात.  
 
१ × ४ × ४ × ४ = ६४ ही संख्या तत्रघात म्हिरे्ज घन हा ४³ असा तलतहतात.  
 
१ × अ × अ × अ × अ ही संख्या अ िा ित थवघात हा अ⁴ असा तलतहतात.  
 
िरच्या तीन ओळीत ४ या संख्येिे अन क्रमें एक दोन तीन घात आहेत ते ४¹, ४², ४³ असें तलतहले 

आहेत. यातं १, २, ३ या संख्या ४ या सखं्येपेिा ं ककतित लहान िरच्या बारू्जस ककतित उर्जिीकडे 
तलतहल्या आहेत, या संख्यानंा घातप्रकाशक म्हितात. ििथ्या ओळींत अ या संख्येिा ित थवघात आहे ि 
तो अ⁴ असा तलतहला आहे. या घातातं ४ हा घातप्रकाशक आहे. 

 
३२. एकाि संख्येच्या अनेक घातािंा ग िाकार हा, त्याि संख्येच्या पूिीच्या घातप्रकाशकाचं्या 

बेररे्जइतका घात केल्याने र्जी संख्या येते त्या संख्येबरोबर असतो. 
 
र्जसें ि³ × ि² = ि³⁺² = ि⁵.  (क) 
 
येथे ि³ = १ × ि × ि × ि आति ि² = १ × ि × ि यािंा ग िाकार 

 
ि³ × ि² = १ × ि × ि × ि × १ × ि × ि 

 = १ × ि × ि × ि × ि × ि 
 = ि³⁺² = ि⁵. 

 
तसेि ३⁴ × ३² × ३³ = ३⁴⁺²⁺³ = ३⁹. 
 
आति अ² × अ × अ⁴ = अ²⁺¹⁺⁴ = अ⁷. 
 
३३. एकाि सखं्येच्या दोन घातािा भागाकार हा भाज्याचं्या घातप्रकाशकातून भार्जकािा 

घातप्रकाशक िर्जा करून आलेल्या बाकी इतका त्या संख्येिा घात केल्याने र्जी सखं्या येईल, ततच्याबरोबर 
असतो. (ख) 
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र्जसें अ⁵ या संख्येला अ² या संख्येने भागाियािे असेल तर 
 

 
 
३४. िरच्या लेखातील तसद्ातंात ऋि घातप्रकाशक यािा अथव स्पष्ट होत आहे. तो असा की अ² 

या संख्येला अ⁵ या संख्येने भागाियािे तर 
 

 
 
यािरून ऋि घातप्रकाशक यािा अथव असा होतो कीं घातप्रकाशक घन असता ंर्जो संख्येिा घात 

होतो तो १ या संख्येला भार्जक आहे असा होतो. 
 
३५. घातप्रकाशकाच्या ग िाकारानें तिितित संख्येच्या घातािा घात होतो.  
 
क्ष िा न घात करून र्जी संख्या येईल ततिा म घात कराियािा असेल तर ि िा न म इतका घात 

करािा लागेल.  
  
िन ही संख्या ि िा न घात आहे तहिा म घात (ि न)म हा होईल. यािा अथव 
 
(ि न)म = १ × िन × िन × िन इत्यातद म िळेा ं
 
म्हिून = िन+न+न+··· ··· ··· ··· ··· ··· 

= िन×म. 
 
उपतसद्ातं (१) (ि म)न = िम×न = िमन = िनम .. .. .. (त) 



 

अनुक्रमणिका 

उपतसद्ातं (२) (ि न)म = (ि म)न .. .. .. (थ) 
 
३६. कोित्या तरी एका अज्ञात संख्येिा अम क संख्याकं घात करून र्जी संख्या आली आहे ती 

तदली आहे, ि र्जो घात केला तो घातप्रकाशक तदला आहे, तर ती मूळ अज्ञात संख्या ठरतििें या कृत्याला 
‘मूळ काढिें’ असे म्हितात ि त्या अज्ञात सखं्येलाही तदलेल्या संख्येिें मूळ म्हितात. 

 
एक अज्ञात संख्या आहे, ततिा तद्वघात केला तर ४९ ही संख्या येते, तर ती मूळ संख्या तकती ? येथे 

तद्वघात म्हिरे्ज िगव केला आहे, आति ४९ ही संख्या ७ िा िगव आहे म्हिून ४९ िें िगवमळू ७ ही संख्या आहे. 
 
एका अज्ञात संख्येिा ित घात केला असता ८१ ही संख्या येतें तर तहिें ित घात मूळ कोिती संख्या 

येतें ? ित घात म्हिरे्ज २ × २ इतका घात अथात ित घात मूळ म्हिरे्ज िगवमूळािें िगवमूळ. ८१ िें िगवमूळ ९ 
आहे, आति ९ िें िगवमूळ ३ आहे म्हिून ८१ िें ित घात मूळ ३ हे आहे. 

 
३७. कोित्याही संख्येिें मूळ काढिें हें कायव दाखतिण्यासाठी आति त्या संख्येिे अमूक संख्यांक 

मूळ काढाियािे तो अंक दाखतिण्यासाठी एका तिन्हािी योर्जना केली आहे त्यास मूळतिन्ह म्हितात, 
आति ते √ असें तलतहतात. तसेि ज्या संख्येइतके मूळ काढाियािे असेल तो अंक त्या तिन्हातं तलतहतात. 
र्जसें ८१ या संख्येिें ‘ित घात मूळ’ ∜८१ असें दाखतितात. म्हिरे्ज ज्या संख्येिें मूळ काढाियािे ती संख्या 
या तिन्हाच्या उर्जिीकडे तलहून डािीकडच्या कोनभागात मूळ दशवक अंक तलतहतात. पि तद्वघात म्हिरे्ज 
िगवदशवक अंक २ हा कोनभागात तलतहत नाहींत. र्जसें २५ या संख्येिें िगवमूळ ५ हे–– 
 

√२५ = ५ 
 
३८. कोित्याही संख्येिा म संख्याकं घात करून आलेल्या संख्येिे न संख्याकं मूळ कातढले तर र्जी 

संख्या येईल ती, पूिव संख्येिे प्रथम न संख्याकं मूळ काढून आलेल्या संख्येिा म घात केला असता येिाऱ्या 
संख्येबरोबर असते. ...... (द) 

 
हा तसद्ातं बीर्ज पतरभाषेनें खालीं दाखतिल्याप्रमािें दाखतिला र्जातो :— 
 

 
 
एखाद्या संख्येिें तिितित सखं्याकं मूळ काढून त्या मूळािा त्याि मूळ संख्येइतका घात केला तर 

ती पूिव संख्या येतें. तसेंि एखाद्या संख्येिा तिितित संख्याकं घात करून आलेल्या संख्येिे त्याि घात 
संख्येइतकें  मूळ कातढले तर ती पूिव संख्या येते. र्जसें २७ या संख्येच्या घनमूळािा (३ या संख्येिा) घन 
केला तर २७ हीि संख्या येते ककिा २५६ िें िगवमूळ काढून त्यािा (१६ या सखं्येिा) िगव केला तर २५६ 
हीि संख्या येते. या प्रत्यि प्रमािाचं्या आधारें िरिा तसद्ातं तसद् कतरता येतो. तो असा–– 
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दोन्ही पेट्ािंा न घात केला तर डािीकडिे पद िम होईल. िरिे प्रत्यि प्रमाि. 
तेव्हा ं िम = (अ म)न = (अ न)म                          [लेख ७] 
 ि = अन    

 
दोन्ही पेट्ािें न संख्याकं मूळ कातढले तर, 

 
 
दोन्ही पेट्ािंा म घात केला तर, 

 

 
 
३९. िरिे तसद्ातं पूिव आति घन संख्यात्मक घातप्रकाशन आहेत असें मानून तसद् केले आहेत. 

तेव्हा ंअपूिव आति ऋि घातप्रकाशक असिें संभितात ककिा नाहीं यािा तििार कराियािा पातहरे्ज आहे. 
पूिांक घातप्रकाशकािे तसद्ातं तसद् आहेत, त्या तसद्ातंाचं्या योर्जनेनें पृथक्करिद्वारा अपूिव घातप्रकाशक 
असूं शकतो. ि त्यािी कायें कतरता ंयेिारीि आहेत हें तसद् होते. 

 

४०. प्रथम अपूिव घातप्रकाशकािा अथव काय होता ते पाहू. उदाहरिाथव,  
इत्यातद. कोित्याही अपूिांकाला अंश ि छेद असतो, आति त्या अपूिांकाला छेदाकंानें ग तिलें  तर, त्या 
अपूिांकािें अपूिवत्ि र्जाऊन ग िाकार पूिांक बनतो र्जसें ⅔ × ३ = २, ¾ × ४ = ३. १/म × म = १. 

(प्रथम)  या संख्येिा घन करू. 

 
 

 या संख्येिा घन र्जर ि िा िगं आहे तर  ही संख्या ि² िें घनमूळ आहे. 
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(तद्वतीय)  या संख्येिा ित घात केला तर, 

 
म्हिून  ही संख्या ि च्या घनािें ित घात मूळ आहे. 

(तृतीय) या संख्येिा आपि म घात करंू, 
 

 
 

येथे  या संख्येिा म घात केला म्हिरे्ज ि ही संख्या येतें म्हिून  ही सखं्या ि या संख्येिें 
म घात मूळ आहे. यािरून अपूिव घात प्रकाशकानें दोन तसद्ातं तसद् होतात. 

 
(१) अपूिव घातप्रकाशक असेल तर त्या अपूिांकाच्या अंशाइतका घात कराियािा आहे असा अथव 

होतो. 
 
(२) अपूिव घात प्रकाशक असेल तर त्या अपूिवकाचं्या छेदाकंाइतके मूळ काढाियािे आहे असा 

अथव होतो. 

 
 
१३. िरच्या तसद्तेिा तिशषे ख लासा खालच्या उदाहरिािरून होईल. 
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१४. घातप्रकाशक ऋि असल्यास त्यािें कायव कसें असते यािा ख लासा लेखाकं ६ तसद्ातं ग नें 

मागे केला आहे. तेथें पूिांक घातप्रकाशक योरू्जन तसद्ता केली आहे. तीि अपूिांक घात प्रकाशकास ही 
योर्जण्यास योग्य आहे. 

 

 

 
या समीकरिास  याि राशीने भातगलें  तेव्हा ं
 

 
 
यािरून तदसून येते कीं, ऋि घातप्रकाशक असेल तर, तोि घातप्रकाशक धन असता र्जो राशी 

होईल, ती सखं्या १ या संख्येला छेद तलहाियािा असा अथव होतो, म्हिरे्ज अंशस्थानी १ ि छेदस्थानी ती 
संख्या तलहून र्जो अपूिांक होईल तो त्या ऋि घातप्रकाशकानें होिाऱ्या घातािी संख्या असते. 

 

 
 
१५. (१) कोित्याही संख्येिा ० घात केला तर कोिती संख्या येईल हें लििािरूनि स्पष्ट होते. 

ि िा ० घात म्हिरे्ज १ या संख्येला िने ० िळेा ग तिलें  म्हिरे्ज ग तिलेि नाहीं म्हिून ि⁰ = १ आहे. तसेि 
तसद्ातं ख प्रमािे ० घातप्रकाशकािा अथव कळतो. उदाहरिाथव ि⁹ या राशीला ि⁵ × ि⁴ या राशीनें भातगले 
तर 
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(२) कोित्याही संख्येिा १ घात म्हिरे्ज तीि संख्या, हेही लििािरून उघड आहे. १ या सखं्येला 

ि नें एक िळेि ग िले तर 
 

१ × ि = ि. 
 

तसेि तसद्ातंाप्रमािे ि⁵ ÷ ि⁴ = ि × ि × ि × ि × ि = ि. ि × ि × ि × ि 
 

णिपद रािीचा घाि णवस्िार 
 

१६. घात तसद्ातं या तिषयातंील िर रे्ज तसद्ातं तसद् केले ते असे आहेत कीं, त्यामध्यें ज्या 
राशीिा घात कराियािा तो राशी ककिा ती संख्या एक पदात्मक होतो. आता आपि त्या एक पदाच्या 
तठकािी दोन पदें घेऊन त्या तद्वपद राशीिा इक्च्छलेल्या संख्येइतका घात कराियािा असता र्जो अनेक 
पदात्मक राशी तयार होईल त्यािें स्िरूप कसें असतें यािा तििार करंू. तद्वपद राशीिा घात र्जो तयार 
होईल त्या मध्यें प ष्ट्कळ पदें तयार होतात, त्या पदािंा र्जो सम दाय त्यास त्या तद्वपद राशीिा घात तिस्तार 
म्हितात. या घात तिस्तारामध्यें र्जी तनयमबद्ता आहे त्या बद्तेिें स्िरूप आपिास ठरिाियािें आहे. 

 
१७. तद्वपद तसद्ातं.––एका राशीत दोन पदें आहेत, त्या राशीिा पूिव, अपूिव, धन ककिा ऋि अशा 

कोित्याही संख्येइतका घात केला असता तो घाततिस्तार कसा असतो हे या तसद्ातंात तसद् केले आहे. 
‘तद्वपद तसद्ातं’ हा शद्ब पातरभातषक आहे. यािा यौतगक अथव दोन पदािंा तसद्ातं अशा प्रकारिा होईल, 
पि आम्हाला हा अथव प रेसा नाहीं. तद्वपद राशीिा इष्ट संख्येइतका घात केला असता तो कशा प्रकारिा 
होतो हे ठरतििारा तसद्ातं असा अथव आम्ही योतर्जला आहे. हा तसद्ातं तसद् करण्याच्या पद्ती अनेक 
आहेत, या तसद्ातंास आंग्ल भाषेतील गं्रथात न्यूिनिा तद्वपद तसद्ातं असें म्हिले आहे. (Binomial 
theorem. This theorem was discovered by Newton) या गं्रथातं या तसद्ातंािी तसद्ता सर ऐझाक 
न्यूिनच्या पद्तीनें न कतरता अन्य रीतीनें केली आहे. आति ती भारतीय गिकानंा सहर्ज समर्जण्यासारखी 
आहे. तद्वपद राशीिा घाततिस्तार केला असता त्या तिस्तारात तकती पदें उत्पन्न होतात, प्रत्येक पदामध्यें 
प्रथम पदािा घातप्रकाशक कोिता येतो ि तद्वतीयपदािा घातप्रकाशक कोिता येतो, आति प्रत्येक पदाला 
‘ग ि’ कापता येतो या गोष्टी तसद् कराियाच्या आहेत. 

 
१८. (ि + य) हा तद्वपद राशी आहे. या राशीिा आपिास घाततिस्तार कराियािा आहे. म्हिरे्ज 

इक्च्छलेल्या घातप्रकाशकाइतका घात करून र्जी पदमाला येईल ती प्रत्यि तलहाियािी आहे. घात या 
शद्बािी व्याख्या लेखाकं ३ मध्यें तदली आहे. प्रथम आपि पूिव आति अपूिव धन असा घातप्रकाशक घेऊन 
तत्पतरतमत घात करू. घात कराियािा म्हिरे्ज १ या सखं्येला (ि + अ) या तद्वपद राशीने घातप्रकाशकानें 
दर्थशत सखं्येइतक्या ंिळेा ंग िाियािे आहे. हें ग िाकार बीर्जगतिताच्या पद्तीनें करंू. आति घातप्रकाशक 
क्रमानें १, २, ३, ४, ५ हे क्रमानें घेऊं. ग िाकारानें र्जी पदमाला तयार होईल ती ि च्या उतरत्या घातािळीनें 
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आति अ च्या िढत्या घातािळीनें तलहू. याप्रमािें तलतहण्यास कोितीही अडिि येत नाहीं. प्रत्यि 
ग िाकारानें येिारा घाततिस्तार खालीं तलतहला आहे :— 

 
(ि + अ)¹ = ि + अ. 
(ि + अ)² = ि² + २ अि + अ² 
(ि + अ)³ = ि³ + ३ अि² + ३ अ²ि + अ³ 
(ि + अ)⁴ = ि⁴ + ४ अि³ + ६ अ² ि² + ४ अ³ ि + अ⁴ 
(ि + अ)⁵ = ि⁵ + ५ अि⁴ + १० अ² ि³ + १० अ³ ि² + ५ अ⁴ि + अ⁵ 
 
या तद्वपद राशीमध्ये ि आति अ अशा दोन संख्या आहेत. त्या दोन्हीही धन आहेत. त्यापकैी ि या 

संख्येला प्रथम संख्या आति अ या संख्येला तद्वतीय सखं्या म्हिूं. प्रत्येक घात तिस्तारात र्जी पदें आली 
आहेत त्या पदानंा डािीकडून क्रमानें पतहलें  पद द सरें पद असें म्हिू. िरच्या घात तिस्तारात रे्ज तनयम 
प्रत्येक घात प्रकाशकाच्या तिस्तारास लागू आहेत ते खालीं तदले आहेत :— 

 
(१) तद्वपद राशीच्या घात तिस्तारातं र्जी पद संख्या उत्पन्न होती ती, तद्वपद राशीला र्जो 

घातप्रकाशक असेल त्यापेिा १ ने अतधक असते. घातप्रकाशक ४ असल्यास पद सखं्या ५ असते, आति 
घातप्रकाशक ९ असल्यास पद संख्या १० येते. 

 
(२) तद्वपद राशीच्या घात तिस्तारातं पतहलें  पद प्रथम संख्येिें म्हिरे्ज ि िे असून त्यािा 

घातप्रकाशक तद्वपद राशीच्या घात प्रकाशकाइतकाि (तोि) असतो. त्यात तद्वतीय संख्येिा अियि नसतो. 
आति शिेििें पद तद्वतीय सखं्येिें असून त्यािा घातप्रकाशक तद्वपद राशीच्या घातप्रकाशकाइतकाि असतो 
ि त्यात प्रथम संख्येिा अियि नसतो. 

 
(३) तद्वपद राशीच्या घात तिस्तारात पतहलें  आति शिेििें पद खेरीर्जकरून मधल्या प्रत्येक पदात 

प्रथम संख्या ि तद्वतीय संख्या या दोन्हीही अियिरूपानें असतात, आति त्याचं्या घातप्रकाशकािंी बेरीर्ज 
तद्वपद राशीच्या घातप्रकाशकाइतकी असते. 

 
(४) तद्वपद राशीच्या घात तिस्तारातं प्रथम संख्येिा घातप्रकाशक प्रत्येक पदात एक, एक या 

संख्येनें कमी होत र्जातो, आति तद्वतीय संख्येिा घातप्रकाशक एक, एक या संख्येने िाढत र्जातो. 
 
(५) तद्वपद राशीच्या घात तिस्तारातं पतहल्या पदािा ग ि (ग िक) १ असतो. इतर कोित्याही 

पदािा ग िक हा त्या पदापूिी र्जें पद असेल त्यािा ग िक, आति त्याि पदातील प्रथम संख्येिा (ि िा) 
घातप्रकाश याचं्या ग िाकारास त्याि पदाच्या क्रमसंख्येनें भागून आलेल्या भागाकाराबरोबर असतो. र्जसें 
ित घाताच्या घात तिस्तारात ततसऱ्या म्हिरे्ज अ² ि² यास ग िक आला तो, द सऱ्या पदािा ग िक ४ ि ि 
या प्रथम संख्येिा घातप्रकाशक ३ याचं्या ग िाकारास पदक्रम २ नें भागून 
 

भागाकार ४ × ३ = ६ येतो तत्पतरतमत आहे. २ 
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१९. िरच्या लेखातं रे्ज पािं तनयम तदले आहेत ते प्रत्यि तसद् आहेत. तथातप िरच्या तनयमाधारें 
(ि + अ) याि पदािा षडघात करंू. आति िरच्या लेखातं याि तद्वपद राशीिा पंिघात केलेला आहे 
त्यासं (ि + अ) याि तद्वपद राशीनें ग िू आति दोन्ही षडघातािी त लना करंू. प्रथम तनयमाधारें षडघात 
करंू. 

 
(१) पतहल्या तनयमाप्रमािें षडघात घाततिस्तारात सात पदें तनमाि होतील. 
 
(२) या सात पदापंकैीं पतहलें  पद ि⁶ हे असेल. 
 
(३) या तनयमाप्रमािें द सरें पदातं ि⁵ असेल ि द सऱ्या संख्येिा ६—५=१ घात असेल म्हिरे्ज 

द सरे पदातं अि⁵ हें अियि आहेत. ततसरें पदातं याप्रमािेंि अ² ि⁴ हें अियि असतील. याप्रमािें 
ग िकातिरतहत सिव पदें खाली तलतहल्याप्रमािें होतील :— 

 
(ि + अ)⁶ = ि⁶ + अि⁵ + अ²ि⁴ + अ³ि³ + अ⁴ि² + अ⁵ि + अ⁶ 

या पदश्रिेींत प्रत्येक पदािा ग िक तयार करून तलतहला म्हिरे्ज घाततिस्तार पूिव होईल. ते ग िक 
पािंव्या तनयमाप्रमािें येतील. 

 
(४) पतहल्या पदािा ग िक १ आहे कोित्याही पदाला १ हा ग िक असतो म्हिून तो तलतहण्यािी 

आिश्यकता नाहीं. पतहल्या पदािा ग िक १ ि या पदातं प्रथम संख्येिा घातप्रकाशक ६ यािंा ग िाकार ६ 
यास भातगले पद क्रम संख्या १ म्हिून 

 

 
 
एकंदर घाततिस्तार खालीं तलतहल्याप्रमािें (ि + अ)⁶ = ि⁶ + ६अि⁵ + १५अ²ि⁴ + २० अ³ि³ 

+ १५ अ⁴ि² + ६अ⁵ि + अ⁶. 
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आति (ि + अ)⁵ या घाततिस्तारास प्रत्यि (ि + अ) ग तिले तर ग िाकार (ि + अ)⁶ याि 
घाततिस्ताराबरोबर येतो. म्हिून िरिे पािं तनयम तनरपिाद आहेत. तद्वपद तसद्ातंािंी र्जी ही तसद्ता केली 
ती श द् आहे यािें प्रत्यतंर सूक्षमाि गतिताधारें तदसून येतें. 

 
२०. िरच्या घाततिस्तारातं घातप्रकाशक व्यक्त संख्येनें दाखतिला आहे. तो सामान्य संख्येच्या 

रूपानें दाखतिल्यानें तिस्तारािें स्िरूप िरच्या पािं तनयमाधारें ठरतिता ंयेते, तें सामान्य स्िरूप असें तद्वपद 
राशीनें सामान्य स्िरूप (ि + अ)न हें घेंऊ या घाततिस्तारात पतहलें  पद = िन हें आहे. 
 

 
 
२१. तद्वपद राशीपैकीं पतहली राशी १ ही संख्या असेल तर, त्या घाततिस्तारािें स्िरूप खालीं 

तदल्याप्रमािें होईल. ि हें िरच्या पािं तनयमाधारेंि तसद् होतें. प्रथम संख्या १ असल्याम ळें  तिितित पदातं 
पतहल्या संख्येिा घातप्रकाशक तकती हा समर्जिार नाहीं, कारि १ या संख्येिा कोिताही घात केला तरी 
तो १ या सखं्यात्मकि असतो. परंत  तििति पदीं तद्वतीय संख्येिा घातप्रकाशक समर्जतो आति तनयम ३ 
प्रमािें प्रथम ि तहिातह कळतो. 

 
िरच्या लेखातंील तिस्तारातं ि = १ मातनला तर त्यािें स्िरूप खाली तलतहल्या प्रमािें— 
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२२. िरच्या २१ व्या लेखातील समीकरिातं अ र्जर ऋि असेल तर अ च्या तिषम घातािी (२ नीं न 
भागल्या र्जािाऱ्या) पदें ऋि ि इतर म्हिरे्ज सम घातािी (२ नीं न भागल्या र्जािाऱ्या) पदें ऋि ि इतर 
म्हिरे्ज सम घातािी पदें धन असतात. दोन्हीं पदें ऋि असलीं तरी याि तनयमाप्रमािें घनिव पदािंा 
ग िाकार या तनयमाप्रमािें पदानंा तिन्हें धन ककिा ऋि अशी येतात. त्यािंा घातप्रकाशक ि ग ि याचं्या 
तिन्हाशंी काहंीं सबंंध नसतो. 

 
२३. तद्वपद राशीिा घाततिस्तार कराियािा असतां, तद्वपद राशीला र्जो घातप्रकाशक असतो तो 

पूिव संख्याकं आति धन असता घाततिस्तारािे स्िरूप कसें येते हें लेख १८ मधील पािं तनयमानंीं स्थातपत 
केलें . आता ंआपि असें तसद् करंू कीं, तद्वपद राशीिा घातप्रकाशक अपूिव संख्याकं असता ं ककिा ऋि 
असता ंही घाततिस्तारािें स्िरूप त्याि पािं तनयमानंीं स्थातपत होतें. ही तसद्ता आपिास घात तसद्ातं 
आति प्रत्यि कृतत याचं्या आधारें कतरता येते. म्हिरे्ज तद्वपद राशीच्या अनेक घातािंा ग िाकार भागाकार 
याम ळें  येिारा निीन घातप्रकाशक यानें त्याि तद्वपद राशीच्या िरच्या पािं तनयमानंीं घाततिस्तार केला 
असता ंत्यातं येिारीं पदें याशीं, त्याि तद्वपद राशीच्या प्रत्येक घातप्रकाशकानें र्जो घात तिस्तार येईल त्यािंा 
प्रत्यि ग िाकार भागाकार केला असता ंर्जी पदें येतील, त्यािें एकरूपत्ि असेल तर तो तसद्ातं तसद् आहे 
असे स्थातपत होतें. ही तसद्ता खालीं करून दाखतिली आहे. 

 

२४. एकाि तद्वपद राशीिें (ि + अ)न आति  असें दोन घात आहेत. यािंा आपि ग िाकार 
करंू, आति तो ग िाकार घात तसद्ातंाप्रमािें कसा होतो हें पहा–– 

 

 
 
या तीन्ही घातािंा घाततिस्तार याच्या पािं तनयमानंीं घाततिस्तार करंू. 
 

 
 
समीकरि (१) ि (२) यािंा ग िाकार केला, तेव्हा–ं– 
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हा ग िकार येतो आति (ि + अ) िा  हा घातप्रकाशक येऊन पािं तनयमाप्रमािे घाततिस्तार केला 
तर त्याच्या प्रत्येक पदािें स्िरूप समीकरि (३) मधील प्रत्येक पदाच्या स्िरूपाशी एकरूप आहे. म्हिून 

समीकरि (२) मध्ये र्जो आपि  हा अपूिव घातप्रकाशक घेतला आति त्यािा घाततिस्तार केला तो बरोबर 
आहे. 

 
२५. अपूिव घातप्रकाशक असता ं तद्वपद तसद्ातंािी तसद्ता केली तशीि ऋि घात प्रकाशकािी 

तसद्ता करंू. 
 
एकाि राशीिे (ि + अ)न × (ि + अ)–न यािा ग िाकरा (ि+अ)⁰ म्हिरे्ज १ ही सखं्या आहे. 

आता ं दोन्ही घातािंा घाततिस्तार करून त्यािंा ग िाकारही र्जर एक आला तर घाततिस्तारािे पािं 
तनयमतह तसद् आति ऋि घातप्रकाशक असला तरी तद्वपद तसद्ातं तसद् असें स्थातपत होईल. यास्ति तो 
ग िाकार करंू. 

 

 
 
(ि + अ)⁰ = पतहलें  पद + द सरें पद+ततसरें पद = . . . . . . . (३). 

समीकरि (३) मधील प्रत्येक पदािी ककमत काढू. 
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यािरून उघड तसद् होतें कीं, घातप्रकाशक ऋि असला तरी तद्वपद तसद्ातंािा घाततिस्तार 
तनयमपंिकानें बरोबर होतो. 

 
२६. ऋि घातप्रकाशकानें तद्वपद राशीिा घाततिस्तार तनयम पंिकाने बरोबर येतो त्यािी आिखी 

एक तसद्ता खाली देतों–– 
 

 
 
(१) या समीकरिास (२) या समीकरिानें भातगलें . हा भागाकार दाखतिण्याकतरता ं

भागाकारातंील पद ि बाकी याप्रमािें प्रत्येक पद तलहू आति नंतर भागाकार तलहंू. 
 



 

अनुक्रमणिका 

(पतहलें  पद)² (भागाकार) ¹ = १ 
बाकी = —ि —म ि² — (म² — ३ म) ि³ 
भागाकार द सरें पद = — ि 
बाकी = + ि² + म ि³. 
भागाकार ततसरें पद = + ि² 
बाकी = — ि³ 
भागाकार ििथें पद = — ि³ 
भागाकार = १ — ि + ि² — ि³ + इत्यातद. 
 

आता (१ + ि) ⁻¹ = १ = १ — ि + ि² — ि³ इत्यातद. (१ + ि) 
 
यािरून घातप्रकाशक ऋि असतातंह तद्वपद तसद्ातं तसद् आहे. 

 
घािाांक 

 
२७. तिितित संख्येिा कोित्या संख्येइतका घात करािा म्हिरे्ज घात करून आलेली संख्या 

तदलेल्या संख्येबरोबर होईल, त्या घात दाखतििाऱ्या संख्येला त्या तदलेल्या संख्येिा घाताकं म्हितात 
आति त्या तिितित संख्येला त्या घाताकंािा पाया म्हितात. 

 
र्जसें ३ या संख्येिा कोिता घात करािा म्हिरे्ज घात करून आलेली संख्या ८१ होईल ? 

यातठकािीं ३ या संख्येिा ४ घात करािा लागतो, म्हिून ४ या संख्येला ८१ या संख्येिा घाताकं म्हितात 
आति या घाताकंािा पाया ३ ही सखं्या होते. यािरून समान्यत्िें प या तिितित सखं्येिा घ घात केला 
असता ंस ही संख्या येते. येथें स या संख्येिा प या पायािरील घ हा घाताकं आहे. यािें समीकरि खालीं 
तलतहल्याप्रमािें दाखतिता येतें :— 

 
पघ = स 

२८. िरच्या समीकरिातंील प आति घ या दोन संख्या तदल्या असता ंस ही संख्या कशी कतरता 
येईल यािा तििार घात कायात येतो. त्याबद्दल तििार याि प्रकरिातं केला, र्जसे प = (१ + र्) मातनला 
तर 

 

 
 
याप्रमािें स िी ककमत कळून येते. याप्रमािेंि स आति घ या दोन संख्या तदल्या तर प िी ककमत 

कशी ठरतिता ंयेईल हातह तििार त्या घात कायाति येतो. तो असा – 
 
पघ = स 
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घ संख्याकं मूळ कातढलें  तर 
 

 
 
परंत  स आति प या संख्या तदल्या असता घ ही संख्या कशी प्राप्त होईल हा तििार येथे कराियािा 

आहे.  
 
२९. िर तदलेल्या  
 
पघ = स 

 
या समीकरिात प िा घ घात केला तर स ही सखं्या येते. या तठकािीं आपले अव्यक्त पद घ आहे 

आति प स या व्यक्त संख्या आहेत. तेव्हा ंया अव्यक्त पदािंें समीकरि खालच्या पद्तीनें तलतहतात :— 
 
घ = घाताकं प पायािरील स संख्येिें. 
 
उर्जव्या बारू्जकडील लेखन संिेपें घाप स म्हिरे्ज घा प स या ततन्ही आद्यिरानंीं दाखिाियािे असा 

संकेत आहे, मात्र मधले अिर (पाया दाखतििारें) प हे िालत्या ओळींत न तलतहता ककतित खालीं 
तलतहतात त्याप्रमािें घाताकािंें लेखन खालीं तलतहल्याप्रमािें असतें :— 

 
घ = घापस ककिा घापस = घ.  

 
आति हेि समीकरि खाली दाखतिल्याप्रमािे घात प्रकाशक स्िरूपानेंही तलतहतात, र्जसें – 

 

 
 
३०. (१) कोित्याही पायािरील १ या संख्येिा घाताकं ० असतो. कारि घापस = घ यासं घात 

स्िरूपात माडंले तर 
 
पघ = स 
 
यातं स = १ तर घ = ०. 
 
(२) कोित्यातह सखं्येिा त्याि पायािरील (म्हिरे्ज तीि संख्या पाया असता)ं घाताकं एक ही 

संख्या म्हिरे्ज १ असतो. 
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कारि घापप = १ कारि प१ = प  
 
ककिा पघ = प तर घ = १. 
 
३१. एकाि संख्येच्या तभन्न पायािरील घाताकंािंा अन्योन्य संबंध. 
 
ि = घाअ म आति य = घाब म या दोन्ही समीकरिामंध्यें म या एकाि संख्येिे अ आति ब या 

तभन्न पायािरील घाताकं अन क्रमें ि आति य हे आहेत. यािा एकमेकाशंी कसा सबंंध आहे ते पाहंू. 
 
िरिीं समीकरिें घात प्रकाशक पद्तीनें तलतहलीं तेव्हा ं
 
अि = म आति बय = म 
 
यािरून अि = बय ................ (१) 
 
(१) या समीकरिािें प्रथम य संख्याकं मूळ कातढलें  आति नंतर ि संख्याकं मूळ कातढलें  तर 
 
अ ि/य = ब; आति ब य/ि = अ 
 
म्हिरे्ज अ या पायािरील ब संख्येिा घाताकं घाअब = ि/य ......... (२). 
 
आति ब या पायािरील अ सखं्येिा घाताकं घाबअ = य/ि .......... (३). 
 
म्हिून ि = य (घाअब) = य/घाबअ ..................................(४) 
 
ककिा य = ि (घाबअ) = ि/घाअब ...................................(५) 
 

(२) ि (३) यािंा ग िाकार केला तर 
 
घा अ ब × घा ब अ = ि/य × य/ि = १................................... (६) 
 
३२. िरच्या लेखातंील तसद्ातंाचं्या सहाय्याने कोित्यातह संख्येिा एका पायािरील घाताकं 

समर्जला तर त्याला ग िन ककिा भार्जन ससं्कार करून तो द सऱ्या इक्च्छत पायािरील कतरता येतो. 
 
र्जसें म या संख्येिा अ या पायािरील घाताकं ि हा समर्जला. परंत  आपिास ब या पायािरील य 

हा घाताकं पातहरे्ज तर ि या घाताकंाला एका ग िकानें ग िािें लागते. तो ग िक असा की “नव्या 
पायािरील र्ज न्या पायािा घाताकं” हा होय. ककिा भार्जकाने भागाि ेलागते. तो भार्जक असा की, “र्ज न्या 
पायािरील नव्या पायािा घाताकं.” 
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३३. (१) एकाि पायािरील दोन संख्याचं्या घाताकंािंी बेरीर्ज त्याि संख्याचं्या ग िाकाराच्या 
घाताकंाबरोबर असते. (२) एकाि पायािरील भाज्याच्या घाताकंातूंन भार्जकािा घाताकं िर्जा केला असता 
र्जी बाकी राहते ती भागाकाराच्या घाताकंाबरोबर असते. 

 
(१) म आति न या दोन सखं्या आहेत, त्यािें अ या पायािरील घाताकं अन क्रमे ि आति य हे 

आहेत तर म न या ग िाकारािा अ याि पायािरील घाताकं ि + य हा असतो. 
 

 
 
लेखन घातप्रकाशक पद्तीने तलतहलें  तर  

 

 
 
३४. तिितित पायािरील, एखाद्या संख्येिा इष्ट संख्याकं घात करून आलेल्या संख्येिा घाताकं हा, 

र्जो घात केला असेल तो घातप्रकाशक आति त्या मूळ संख्येिा त्याि पायािरील घाताकं याचं्या 
ग िाकाराबरोबर असतो. 
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या तसद्ातंात न च्या र्जागी  घेतला तर िरच्या तसद्ातंािें स्िरूप खालीं तदल्याप्रमािें होईल :– 
 
तिितित पायािरील एखाद्या संख्येिें इष्ट संख्याकं मूळ काढून आलेल्या संख्येिा घातांक हा, रे्ज 

मूळ काढलें  असेल त्या मलूदशवक अंकानें, त्या पूिव संख्येच्या त्याि पायािरील घातकास भागून आलेल्या 
भागाकाराबरोबर असतो. 
 

 
 
३५. संख्यािें घाताकं तयार करण्यास बऱ्याि तसद्ातंािंी आिश्यकता आहे, यास्ति त्या तसद्ातंािे 

तििरि ि तसद्ता खालीं देत आहे. हे तसद्ातं न सते घाताकंाचं्या उपयोगी आहेत असें नाहीं. ग्रहगतत 
तसद्ातंातील तसद्ातं तसद् करण्यास त्यािंी आिश्यकता आहे. त्यापैकींि घातप्रकाशक तसद्ातं हा एक 
आहे त्यािी तसद्ता खालीं देत आहे. पि ती तसद्ता देण्यापूिी एक सहाय्यभतू असा सोपा तसद्ातं येथें 
देतो. तो असा– 

 
ग िकसाम्यपदमाला–एकाि अव्यक्त पदाच्या दोन पदमाला आहेत. अव्यक्त पदािी ककमत 

कोितीही असली तरी या पदमाला समान असतील तर त्या अव्यक्ताच्या कोित्याही एकाि घाताने दर्थशत 
दोन्ही पदमालेतील पदािे ग िक समान असतात. र्जसें  
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अशा दोन पदमाला आहेत. यातंील ि िी कोितीही ककमत असली तरी िरच्या सिव पदािंी ककमत र्जी य 
संख्या ती खालच्या सिव पदाचं्या ककमतीबरोबर असेल तर ि च्या ० घातािे ग िक समान असतील म्हिरे्ज  

, ि िे ग िक समान म्हिरे्ज इत्यातद. 
 

समीकरि (१) मधून समीकरि (२) िर्जा केले तेव्हा 
 

 
 
याप्रमािे प्रत्येक पदािे ग िक समान असतात.  

 
घािप्रकािक णिद्धाांि 

 
३६. अ ही कोिती तरी संख्या आहे. ततिा ि या कोित्या तरी सखं्येइतका घात कराियािा आहे. 

तो अि असा आपि म्हिू येथे आम्हास अि यािी ककमत अ संख्या आति ि संख्या याचं्याि पदािलीने 
समर्जािी अशी इच्छा आहे. याकतरता असे करंू कीं अ ही एक पदात्मक संख्या आहे, ती {१ + (अ – १)} 
या स्िरूपािी तद्वपदात्मक घेऊ आति तद्वपद तसद्ातंाप्रमािे घाततिस्तार करू. तेव्हा 
 

अि ={१ + (अ – १)}ि 
 
यात लेखन सौकयाकतरता (अ – १) = ब घेऊं 



 

अनुक्रमणिका 

 
 
हा घाततिस्तार ब या संख्येच्या िढत्या घातािळीिा आहे, तो आम्हास ि च्या िढत्या घातािळीिा 

पातहरे्ज आहे यास्ति ब च्या पदाला ि च्या अियि रूपाने ग िक आहेत ते पद रूपाने केले— 
 

 
 
या सारिींत ि िी ककमत कोितीही असली तरी ि च्या १, २, ३ इत्यातद घातािे ग िक िरिेि 

येतील. त्या ग िकािंी ककमत ब िर अिलंबून राहील. हे ग िक आपि क₁ क₂ क₃ या अिरानंी दाखि ू
तेव्हा सारिीिे स्िरूप.  

 
अि = १ + क₁ ि + क₂ ि² + क₃ ि³ + क₄ ि⁴ + ........... 
 
क₁ क₂ क₃ या ग िकािंा एकमेकाशंी संबधं आहे. 
 

क₁ = ब (१ — ½ ब + ⅓ ब² — ¼ ब³ + ⅕ ब⁴ —) 
 

या बरोबरीिा िगव करून २ नी भातगले तर  
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पि हा ग िाकार करून आलेली श्रेिी क₂ म्हिरे्ज ि² ला र्जो ग िक आहे त्याबरोबर आहे म्हिरे्ज 
 

क₁² = क₂. २ 
 
याप्रमािे क₁ × क₂ यािंा ग िाकार करून ३ नी भातगले तर क₃ िी ककमत येते, क₁ × क₃ यास ४ 

नी भातगले तर क₄ िी ककमत येते. 
 
म्हिरे्ज ½ क₁ × क₁ = क₂ = ½ क₁² 
 ⅓ क₁ × क₂ = क₃ = ⅓ क₁ × ½ क₁² = १/२·३ क³ 
 ¼ क₁ × क₃ = क₄ = ¼ क₁ × १/२·३ × क³ = १/२·३·४ क₁ 

 
क्रतमक संख्यािंा ग िाकार दाखतिण्यािी एक साकेंततक रीतत आहे. ती अशी कीं, क्रतमक संख्यापैकीं 
शिेिच्या संख्येपूिी L असे तिन्ह करून त्या तिन्हातं तो शिेििा अकं तलतहतात, र्जसे 
 

 
 
याप्रमािे  

 

 
 
हें समीकरि ि च्या कोित्यातह ककमतीतिषयीं खरे आहे. या समीकरिास घातप्रकाशक तसद्ातं 

म्हितात. 
या समीकरिात ि िी ककमत १/क₁ ही घेतली तर 
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ही सारिी आपि ℮ या अिराने दाखि ूम्हिरे्ज 
 

 
 
३७. िर र्जी ℮ संख्येिी श्रेिी तसद् केली ती अन्य प्रकारानेही तसद् कतरता ंयेतें. तो प्रकार असा;  

(१ + १/न)न ि यािंा तद्वपद तसद्ातंाप्रमािें घात तिस्तार केला. 

 
 
या घात तिस्तारातील न ही संख्या अमयाद मोठी मातनली 

 

 
 
३८. िर तसद् केलेली र्जी ही ℮ संख्या स्थीर आहे तहिी ककमत ९ दशाशं स्थलापयंत 

२·७१८२८१८२८ ही आहे. या संख्येमध्ये असा धमव आहे की कहिा र्जो घात कराियािा असेल तो 
घाततिस्तार घातप्रकाशकाच्या श्रिेीत तयार होतो र्जसें 
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संख्यािें घाताकं तयार करून र्जी कोष्टकें  बनलेली आहेत ती तयार करण्यािे साधन ही ℮ संख्या 

आहे. घाताकं तयार करण्याकतरता र्जी समीकरिें तसद् केली आहेत ती खालच्या लेखातं दाखतिली 
आहेत. 

 
३९. लेख ३, ६ मध्ये दाखतिलें  आहे कीं, 
 

 
 
४०. िरच्या लेखातं घाताकंािी र्जीं दोन समीकरिें तसद् केली त्याचं्याि सहाय्यानें घाताकंािी 

उत्पतत्त होऊन ते व्यिहारातं आलें  आहे. आति िरच्या तििरिातं कळून आलें  आहे कीं, या घाताकंाच्या 
समीकरिास आधार घातप्रकाशक तसद्ातंािा आहे. िरिी घाताकंािंी दोन समीकरिें येथे प निः तलहून 
त्याचं्या सहाय्यानें द सरी अनेक समीकरिें तसद् होतात ती दाखतित आहे. या समीकरिािंा उपयोग कृतत 
स लभ व्हािी याकडे होतो. ही सिव समीकरिें खालीं तदल्याप्रमािें :– 
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घािाांक कोिक रचना 
 

४२. घाताकंासबंंधीं तसद् झालेले तसद्ातं िरच्या लेखातं तदले आहेत. या तसद्ातंाचं्या साहाय्यानें 
घाताकं कोष्टक कसें तयार केलें  यािी मातहती देिें आिश्यक आहे. ती सिव मातहती येथें देण्यािें प्रयोर्जन 
नाहीं कारि तो स्ितंत्र तिषय असून त्यािर सतिस्तर तििरिािा गं्रथ पातहरे्ज. त्या गं्रथािी रूपरेषा कशी 
असािी हेि येथें दाखतित आहे. 
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४३. लेख ४१ मधील समीकरि ६ च्या सहाय्यानें १, २, ३ इत्यातद क्रतमक सखं्यािें ℮ या 
पायािरील घाताकं शोतधता येतात. 

 
र्जसें न = १ मातनला तर 
 

 
 
४४. व्यिहारातं आपि ज्या संख्या िापतरतो त्या दशग िोत्तर पद्तीच्या आहेत. याकतरता ंआपिास 

व्यिहारातं ज्या घाताकंािंा उपयोग कराियािा ते घाताकं १० या पायािरीलि पातहरे्ज आहेत. याकतरता ं
िर रे्ज घाताकं तयार केले त्याप्रमािें प्रत्येक आिश्यक सखं्येिा घाताकं ℮ या पायािंरि तयार करून ते १० 
या पायािरिे बनिाि ेलागतात. ते बनतिण्यासाठी कृतत लेख ३१/३२ िरून ठरली आहे. ३ या संख्येिा ℮ 
या पायािरील घाताकं तयार केला पि आपिास पातहरे्ज १० या पायािरील. याकतरता ं त्यासं ℮ या 
पायािरील १० या संख्येिा घाताकं तयार करून त्यानें भातगलें  पातहरे्ज. हा भार्जक खाली तदल्याप्रमािे 
आहे. हा भार्जक म्हिरे्ज ℮ या पायािरील १० िा घाताकं २·३०२५८५१११ हा होय. ककिा 
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१ = ·४३४२९४४८१. २·३०२५८५१११ 
 
यािरून स्पष्ट आहे कीं ℮ या पायािरील इष्ट सखं्येिा घाताकं काढून त्यास ·४३४२९४४८१ नें 

ग िािें म्हिरे्ज तो घाताकं १० या पायािरील होतो. याप्रमािें संख्यािंें घाताकं तयार करून त्यािें कोष्टक 
तयार केलेलें  असतें. 
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प्रकरि चवथें 
 

गणिििास्त्राांिील मुख्य णिद्धाांि 
िरलरेर्ा णत्रकोिणमणि 

 
४५. तत्रकोितमतत हा श द्गतितािा एक भाग आहे. तत्रकोितमतीिा तिषय हा अत्यतं महत्त्िािा 

आहे. गतितशास्त्र महासागरातंील ही नौका आहे आति ज्योततगवतितािा हा प्राि आहे. तत्रकोितमतीत 
तत्रकोिाच्या बारू्ज आति कोन याचं्यामध्ये असलेल्या संबधंािा, तसेि सामान्यतिः सरलरेषा कोनािें 
मापनािा तििार केलेला असतो. तत्रकोितमतीिे तीन भाग होतात, पतहल्या भागात सरल रेषातत्रकोिािा 
तििार केलेला असतो. द सऱ्या भागात गोलाच्या पृिािरील तत्रकोिािा तििार केलेला असतो आति 
ततसऱ्या भागात ज्या आति िाप याचं्या अन्योन्य सबंधंािा तििार असतो. यापैकी ततसऱ्या भागातील 
तिषयािा समािशे म ख्यत्ि ेपतहल्याि भागात केला र्जातो. 

 
४६. कोन आति त्याच्या बारू्ज यािंा एकतत्रत तििार करण्यास तत्रकोि हीि आकृतत योग्य आहे. 

त्यातूंन कािकोन तत्रकोिि उपयोगी आहे. कारि कािकोन तत्रकोिाच्या बारंू्जिा एकमेकीशीं असलेला 
संबंध भतूमतीमध्ये तसद् झाला आहे. कािकोन तत्रकोिािा एक कोन कािकोन असल्याम ळें  इतर दोन 
कोनािंी बेरीर्ज एक कािकोन असते. कािकोना समोरील बारू्ज एक रेषापतरमाि म्हिले तर इतर दोन 
बारू्जच्या लाबं्या त्याि रेषा पतरमािानें ठरतात, त्या ज्या संख्या येतात त्या दोहीपकैीं एकीला भ र्जज्या ि 
द सरीला कोभ र्जज्या असे म्हितात. 

 
४७. तत्रकोितमतत हा तिषय महत्त्िािा असून र्ोर मोठा आहे. यास्ति या गं्रथातं तो तिषय तततका 

तिस्तृत असा आिता येत नाहीं. त्यातंील तसद्ातं संिेपेकरून येथे दाखतिलें  आहेत. व्यिहारातं कोन हा 
अंश कला तिकला यानंीं दाखतिला मातपला र्जातो. परंत  शास्त्रीय तििारातं तो सरळ आति िक्र रेषेनेतह 
मापण्यािी पद्तत आहे. तकत्येत प्रसंगीं एकदा कोन मोर्जाियािा असतों तो कोन एखाद्या तत्रकोिािा होईल 
असा तत्रकोि घेऊन त्या कोनािें मापन, त्या तत्रकोिाच्या बारू्ज मोरू्जन ठरिािें लागते. तसेंि एखादा कोन 
ित वळ मध्याशी होईल असें ित वळ काढून त्या ित वळािी तत्रज्या आति त्या कोना समोरील ित वळािा कंस 
याचं्या लाबं्या तिितित रेषा पतरमािानें मोरू्जन त्यािंें र्जें ग िोत्तर होईल त्यानें तो कोन मातपतात. 

 
४८.एकाि ित वळातील मध्यकोि ज्या कंसािर असतात त्या कंसाचं्या लाबंीशी ते प्रमािातं 

असतात, असा भतूमतीिा तसद्ातं आहे. या तसद्ातंाच्या आधारानें ित वळ परीघाच्या भागानें कोन मातपता 
येतो. सिव परीघ याच्यािर म्हिरे्ज मध्यकबदूशीं ४ कािकोनािंा ककिा ३६० अंशािंा कोन असतो. ½ 
परीघािर १८० अंशािंा आति ¼ पतरघािर ९० अंशािंा कोन असतो. यािरून कंसाने कोन मातपता येतो. 
कंसानें कोन मापण्यासंबधंी एक निीन माप स्िीकारले आहे त्याला ‘िृत्तपतरमाि’ हें नािं ठेतिले आहे. ज्या 
कंसािी लाबंी तत्रज्येइतकी आहे त्या कंसािरिा मध्यकोन १ माप आहे असें म्हितात. ित वळािा परीघ 
तत्रज्येच्या २π इतक्या पिीबरोबर असतो. म्हिून तो कोन िृत्तपतरमािानें २π इतकीं मापें असतो. ितूवळािा 
परीघ व्यासाच्या π इतक्या पिीबरोबर म्हिरे्ज ३·१४१५९२६५ या संख्येइतक्या पिीबरोबर असतो आति 
तत्रज्येच्या २ × π = ६·२८३१८५३० म्हिरे्ज ३६० अंशािंा कोन ६·२८३१८५३० इतकी मापें असतो. तेव्हा ं
िृत्तपतरमाि हें माप ३६०/६·२८३१८५३० = ५७·२९५७७९५ अंशािें आहे, 



 

अनुक्रमणिका 

तसेि १ िृत्तपतरमाि 
= ३४३७·७४६७७०८ कलािें आहे, 
= २०६२६४·८०६२४७१ तिकलािें आहे. 

 
कोनाची भुजज्याणद गुिोत्तरें 

 
४९. कोन केिढाही असो त्यािें मापन प्रत्यि असें बह धा कतरता ं येत नाहीं. यंत्रामंध्ये कोिमापक 

असतात, पि सिवत्र कोनािंें मापन रेषेनेि कराि े लागते, यास्ति तो कोन कािकोन तत्रकोिातं घेऊन 
त्यािा भ र्ज, ककिा कोति मोरू्जन त्या कोनािें मापन कतरतात. भ र्ज आति कोति तसेि किव यािंी लििें 
सिवश्र त आहेत. तीि खालीं तदलेल्या आकृतीत घेतली आहेत. 

 

 
 
या आकृतीत ब अ प हा एक कोन आहे आति तो ि अिराने दाखतिला आहे. ि कोनाच्या अ प 

बारू्जतील प कबदू पासून अ ब िर प ल लंब केला आहे. म्हिून अ ल प हा कािकोन तत्रकोि झाला आहे. या 
कािकोन तत्रकोिािा अ प हा किव आहे, प ल हा भ र्ज हे, आति अ ल हा कोति आहे. अ प, प ल आति अ ल 
या ततन्ही रेषा एकाि रेषा पतरमािाने मोर्जल्या आहेत. तेव्हा ब अ प कोनािी ग िोत्तरें खालीं 
तलतहल्याप्रमािें होतील :— 

 
ब अ प हा कोन ३० अंशािा आहे आति अ प ल कोन ६० अंशािा आहे. अथात् अ प ल तत्रकोि 

समभ र्ज तत्रकोिािे अधव आहे आति त्याम ळें  प ल बारू्ज ही अ प च्या ½ आहे, आति अ ल बारू्ज ही अ प च्या 

 आहे. कारि (अ प)² = (प ल)² + (अ ल)² यािरून ३० अंशाच्या ि कोनािी 
ग िोत्तरें कशीं होतात पहा. 

 
प ल = भ र्ज याला ि कोनािी भ र्जज्या म्हितात. ती ½ आहे अ प किव 
अ ल = कोति याला ि कोनािी कोभ र्जज्या म्हितात. ती √३/२ आहे अ प किव 
प ल = भ र्ज याला ि कोनािी स्पशवरेषा म्हितात. ती १/√३ आहे. अ ल किव 
अ ल = कोति याला ि कोनािी कोस्पशवरेषा म्हितात. ती √३ आहे प ल भ र्ज 
अ प = किव याला ि कोनािी छेदनरेषा म्हितात. ती २/√३ आहे अ ल कोति 
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अ प = किव याला ि कोनािी कोछेदनरेषा म्हितात. ती २ आहे प ल भ र्ज 
 
आति कोभ र्जज्या (कोित्यातह कोनािी) १ या संख्येतून िर्जा केली तर राहिाऱ्या बाकीला त्या 

कोनािा शर म्हितात. भ र्जज्यातद नािंें लेखन सौकयाकतरता ंनेहमी संतिप्त रीतीनें तलहािी लागतात. ती 
संतिप्त पद्तत खालीं दाखतिलीं आहे :— 

 
ि कोनािी भ र्जज्या भ ि; ि कोनािी कोभ र्जज्या कोभ ि; 
ि कोनािी स्पशवरेषा स्पि; ि कोनािी कोस्पशवरेषा कोस्पि; 
ि कोनािी छेदनरेषा छेि; ि कोनािी कोछेदनरेषा कोछेि. 
 
५०. िरच्या लेखातं दाखतिलेला ि कोन कािकोन तत्रकोिािा, कािकोनाखेरीर्ज असलेला, 

अथात् ९० अंशापेिा ंकमी असा आहे. हा कोन घेऊन भ र्जज्यातद ग िोत्तराचं्या व्याख्या दाखतिल्या आहेत. 
त्यािरून ९० अंशापेिा ं र्जास्त अंशाच्या कोनाच्या भ र्जज्यातद व्याख्या लिात येत नाहींत. याकतरता त्या 
लििामध्यें काहंीं भेद ठेतिला आहे त्यािें स्पष्टीकरि केलें  पातहरे्ज. तसेि कोन तनरतनराळे असून भ र्जज्यातद 
ग िोत्तरें सारखी तदसतात. यािेंतह स्पष्टीकरि तदलें  पातहरे्ज. या गोष्टीिा ख लासा खालच्या लेखातं केला 
आहे. 

 
५१. क ब ही एक अमयाद स्थीर रेषा आहे आति ततच्यामध्यें अ हा एक स्थीर कबद  आहे. द सरी रेषा 

िल आहे ततिें एक िोंक अ कबद शीं स्थीर आहे. या िल रेषेिें द सरें िोंक, प कबद  आहे. रे्जव्हा ंअप िल रेषा 
अ ब शी तमळून र्जाते म्हिरे्ज दोहींिी तदशा अ ब ही एकि होते तेव्हा ंअ ब, अ प याचं्या मध्यें कोन ० अंशािा 
होतो. अ प रेषा अ ब च्या िरच्या अंगास तर्रेल तर होिारा कोन धन (+) समर्जािा, आति खालच्या 
अंगाला तर्रेल तर होिारा कोन ऋि (–) समर्जािा असा संकेत आहे. तसेि अ ब रेषा ककिा अमयाद सिव 
ब क रेषा तहच्यािर प कबद पासून िाकलेला प ल लंब कब च्या िरच्या अंगास असेल तर तो लंब ककिा भ र्ज 
धन समर्जािा, आति प ल लंब ककिा भ र्ज क ब च्या खालच्या अंगास असला तर तो ऋि समर्जािा असा 
संकेत आहे. तसेंि अ ल कोति अ पासून ब कडे (उर्जव्या हाताकडे) असेल तर तो धन आति अ पासून क 
कडे (डाव्या हाताकडे) असेल तर तो ऋि समर्जािा असाही सकेंत आहे. 

  



 

अनुक्रमणिका 

 
 
५२. भ र्ज कोति हे शब्द कािकोन तत्रकोिाच्या बारंू्जना लािण्यािी पद्तत आहे. परंत  त्यािंी 

अथवमयादा िाढिनू खालीं तलतहल्याप्रमािें त्या शब्दािें अथव मातनले आहेत. भ्रमि करिाऱ्या अ प रेषेच्या प 
िोकापासून क ब िर िाकलेल्या प ल लंबास भ र्ज, आति तो लंब क ब ला ज्या कबद त तमळेल त्या कबद िे अ 
पासून रे्ज अ ल अंतर त्याला कोति म्हितात. या ख लाशािरून लिातं येईल कीं, लेख ४९ मध्यें तदलेल्या 
व्याख्या कोित्यातह कोनास लागू आहेत. ३६० अंशािे म्हिरे्ज एका भगिािे िार समान भाग करून त्या 
प्रत्येक भागास ‘पाद॑ हा संज्ञा तदलेली आहे. तिितित कोन अमक्या पादीं आहे असें म्हिण्यािी पद्तत आहे. 
ब अ प₁ कोन ९० अंशापयंत असेल तर तो कोन पतहले पादीं आहे असें म्हितात. कोन ९० अंशापेिा ंर्जास्त 
आति १८० अशंापयंत असेल तर तो कोन द सरें पादीं आहे असें म्हितात. या प्रमािेि १८० अंशापासून 
२७० अंशापयंत असलेल्या कोनास तृतीय पादीं आति २७० ते ३६० अंशापयवत असलेल्या कोनास ित थव पादीं 
असलेला कोन असें म्हितात. प्रथम पादीं कोन असता भ र्ज प₁, ल₁ धन आहे आति कोति अल₁ हाही धनि 
आहे म्हिून या पादातंील भ र्जज्यातद सहाही ग िोत्तरें धन आहेत. तिशषे लिातं ठेिण्यािी गोष्ट अशी कीं, अ 
प ही िल रेषा कोित्यातह पादातं असो ती धनि समर्जािी. द सऱ्या पादातं ब अ प₂ हा कोन आहे या 
कोनािा भ र्ज प₂ल₂ हा आहे. हा भ र्ज धनि आहे परंत  अ ल₂ हा कोति ऋि आहे. याम ळे द सऱ्या पादीं कोन 
असता भ र्जज्या आति कोछेदनरेषा ही दोन ग िोत्तरें धन असतात आति रातहलेली िार ग िोत्तरें ऋि 
असतात. ततसरें पादीं असलेल्या ि ििथ्या पादीं असलेल्या कोनास बतहिवक्रकोन म्हिले आहे. ततसऱ्या 
पादीं ब अ प₃ हा कोन आहे. या कोनािा भ र्ज प₃ ल₃ हा ऋि आहे आति अ ल₃ हा कोतिही ऋिि आहे 
म्हिून या ततसरें पादीं असिाऱ्या कोनािी स्पशवरेषा आति कोस्पशवरेषा ही दोन ग िोत्तरें धन असतात आति 
बाकीिी ऋि असतात. ििथें पादीं ब अ प₄ हा कोन आहे यािा भ र्ज प₄ ल₄ हा ऋि आहे, परंत  कोति अ 
ल₄ हा धन आहे म्हिनू कोभ र्जज्यातद आति छेदनरेषा ही दोन ग िोत्तरें धन असून बाकी ऋि असतात. 

 
५३. कोन धन असता त्यािी भ र्जज्यातद ग िोत्तरें प्रत्येक पादातं कशी धनिव असतात यािें 

स्पष्टीकरि िरच्या लेखातं केलें  आहे. तसेि कोन कोित्याही पादीं असता त्या कोनािे भ र्ज कोति कोिते, 
आति ते कोित्या पादीं धन आति कोित्या पादीं ऋि असतात यािेंही स्पष्टीकरि केलें . आता कोन ऋि 
असला तर त्यािी ग िोत्तरें कशी असतात यािा ख लासा कराियािा आहे. हा ख लासा, तो ऋि कोन 
प्रत्येक पादातं असता त्यािे भ र्ज कोति धनिव र्जसे असतील त्याप्रमािे भ र्जज्यातद धनिव होतील. या 
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पद्तीनें ऋि कोनािंीं ग िोत्तरें कशी धनिव असतात हे सहर्ज समरू्जन येईल. र्जसे ऋि ६० अंशािंा कोन हा 
ििथ्या पादीं असिार त्यािा भ र्ज ऋि कोति धन असतो त्याप्रमािे ग िोत्तर धनिव असिार. अ ही कोनािी 
अंश संख्या आहे, आति ती ० अंशापासून ३६० अंशापयंत कोिती तरी आहे. पि ही ऋि संख्या आहे. तेव्हा ं
अतधक धन अ अंशाच्या ग िोत्तराने ऋि अ कोनािी ग िोत्तरें खालीं दाखतिली आहेत :— 

 
भ  (— अ) = — भ अ, कोस्प (— अ) = — कोस्पअ, 
 
कोभ  (— अ) = + कोभ अ, छे (— अ) = + छेअ, 
 
स्प (— अ) = — स्पअ. कोछे (— अ) = — कोछेअ. 
 
५४. ज्या दोन कोनािंी बेरीर्ज ९० अंश असते त्या दोन कोनासं एकमेकािें कोतिकोन म्हितात. 

त्याचं्या भ र्जज्यातद ग िोत्तरािंा संबधं खालीं तलतहल्याप्रमािें असतो. र्जसे अ कोन आति (९०—अ) कोन हे 
एकमेकािें कोतिकोन आहेत, तेव्हा—ं 

 
भ अ = कोभ  (९०—अ); कोभ  अ = भ  (९०—अ); 
 
स्पअ = कोस्प (९०—अ); कोस्प अ = स्प (९०—अ); 
 
छेअ = कोछे (९०—अ); कोछे अ = छ (९०—अ). 
 
५५. तिितित कोन आति तत्रभातधक तोि कोन याचं्या भ र्जज्यातद ग िोत्तरािंा अन्योन्य सबंंध. 

तिितित कोन अ अंशािा आहे, आति तत्रभातधक कोन म्हिरे्ज (९० अंश + अ) याचं्या भ र्जज्यातदकाचं्या 
अन्योन्य संबधं ठरिाियािा. 

 

 
 
अ प ही भ्रमि करिारी रेषा आहे तहनें ब अ प₁ कोन केला आहे. अ प रेषेनें आिखी ९० अंश भ्रमि 

केल्याने अ प रेषा अ प₂ या क्स्थतींत आली आहे. प₁ल₁ प₂ल₂, हे लंब कातढले. अ प₁ल₁ हा 
कािकोनतत्रकोि अ प₂ल₂ कािकोनतत्रकोिाशी एकरूप आहे. आति 

 
ब अ प₂ हा कोन = ब अ प₁ कोन + ९० = अ + ९०° 
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भ  (९०° + अ) = 
प₂ल₂ 

= 
अ ल₁ 

= कोभ अ, 
अ प₂ अ प₁ 

—कोभ  (९०° + अ) = 
—अल₂ 

= 
प₁ल₁ 

= भ अ, 
अ प₂ अ प₁ 

—स्प (९०° + अ) = 
प₂ल₂ 

= 
अ ल₁ 

= कोस्पअ, 
—अ ल₂ प₁ल₁ 

—कोस्प (९०° + अ) = 
—अ ल₂ 

= 
प₁ल₁ 

= स्पअ, 
प₂ल₂ अ ल₁ 

—छे (९०° + अ) = 
अ प₂ 

= 
अ प₁ 

= कोछेअ, 
—अ ल₂ प₁ल₁ 

कोछे (९०° + अ) = 
अ प₂ 

= 
अप₁ 

= छेअ. 
प₂ल₂ प₁ल₁ 

 
५६. तिितित कोन आति त्यािा पूरककोन याचं्या भ र्जज्यातद ग िोत्तरािंा अन्योन्य सबंंध. तिितित 

कोन (१८०—अ) अंशािंा आहे आति त्यािा पूरक कोन अ अंशािंा आहे, तर या कोनाचं्या भ र्जज्यातद 
ग िोत्तरािंा अन्योन्य संबधं ठरिाियािा. 

 

 
 

ब अ प₂ हा तिितित कोन आहे. आति प₂अ ल₂ हा त्यािा पूरक कोन आहे. पि हा अ ब रेषेला 
आरंभ करून मातपलेला नाहीं. यास्ति अ ल₂ बरोबर अ ल₁ रेषा केली, ल₁ पासून अ ब िर लंब केला, 
आति तो ल₂प₂ बरोबर करून अ प₁ साधंले तेव्हा ं प₁अ ल₁ हा तत्रकोि प₂अ ल₂ याशंी एकरूप झाला. 
म्हिून प₁अ ल₁ हा कोन अ कोनाबरोबर आहे. यािरून— 
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भ  (१८०° — अ) = 
प₂ल₂ 

= 
प₁ल₁ 

= भ अ, 
अ प₂ अ प₁ 

— कोभ  (१८०° — अ) = 
— अ ल₂ = अ ल₁ 

= कोभ अ, 
अ प₂ अ प₁ 

— स्प (१८०° — अ) = 
प₂ल₂ 

= 
प₁ल₁ 

= स्पअ, 
— अ ल₂ अ ल₁ 

— कोस्प (१८०° — अ) = 
—अ ल₂ 

= 
अ ल₁ 

= कोस्पअ, 
—प₂ल₂ प₁ल₁ 

—छे (१८०° — अ) = 
अ प₂ 

= 
अ प₁ 

= छेअ, 
—अ ल₂ अ ल₁ 

कोछे (१८०° — अ) = 
अ प₂ 

= 
अप₁ 

= कोछेअ 
प₂ल₂ प₁ल₁ 

 
यािरून पाहता ं कोितातह कोन आति त्यािा पूरककोन याचं्या भ र्जज्यातद ग िोत्तराचं्या केिल 

संख्या समान असतात, आति भ र्जज्या आति कोछेदनरेषा यािंीं तिन्हें ही एकि असतात, परंत  इतर 
ग िोत्तरािंीं तिन्हें तभन्न असतात. 

 
५७. तिितित कोन षडतभतधक तोि कोन याचं्या भ र्जज्यातद ग िोत्तरािंा अन्योन्य संबंध. तितित 

कोन अ अंशािा आहे, आति षडभातधक तोि कोन (१८०° + अ) इतक्या अंशािंा आहे याचं्या 
भ र्जज्यातदकािंा अन्योन्य सबंंध. 

 

 
 
ब अ प₁ हा तिितित म्हिरे्ज इक्च्छलेला अ अंशािंा कोन आहे, आता ंअ प₁ ही भ्रमि करिारी रेषा 

अ प₁ पासून १८०° भ्रमि करून अ प₃ या क्स्थतीत आहे. तर ब अ प₃ हा षडभातधक अ अंशािंा कोन आहे. 
तेव्हा ं
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— भ  (१८०° + अ) = 
—प₃ ल₃ 

= 
प₁ ल₁ 

= भ अ 
अ प₃ अ प₁ 

— कोभ  (१८०° + अ) = — अ ल₃ 
= 

अ ल₁ = को भ  अ, 
अ प₃ अ प₁ 

— स्प (१८०° + अ) = —प₃ ल₃ 
= 

प₁ ल₁ = स्प अ 
—अ ल₃ अ ल₁ 

..कोस्प (१८०° + अ) = 
—अ ल₃ 

= 
अ ल₁ 

= कोस्प अ 
—प₃ ल₃ प₁ल₁ 

— छे (१८०° + अ) = 
अ प₃ 

= 
अ प₁ 

= छे अ 
—अ ल₃ अ ल₁ 

— को छे (१८०¹ + अ) = 
अ प₃ 

= 
अ प₁ 

= को छे अ. 
— प₃ल₃ प₁ ल₁ 

 
५८. भ र्जज्यातद ग िोत्तराचं्या लििािरून काहंीं तसद्ातं तसद् होतात. ते खालीं तदल्याप्रमािें :— 
 
अभ  × कोछेअ = १ (१), स्पअ × कोस्पअ = १ (३), 
 
कोभ अ × छेअ = १ (२), भ अ × कोभ अ = स्पअ (४), 
 
कोछेअ ÷ छेअ = कोस्पअ (५). 
 
तसेंि अ प₁ल, हा कोिकोन तत्रकोि आहे म्हिून 

 
भ र्ज² + कोति² = किव² 

 
या तसद्ातंािरून खालिें तसद्ातं तसद् होतात :— 
 
भ ²अ + काभ ²अ = १ (६), 
 
१ + कोस्प²अ = कोछ²अ (७), 
 
स्प²अ + १ = छ²अ (८). 
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दोन कोनाांच्या बेरीज व वजाबाकी याांची भुजज्याणद गुिोत्तरें 
 
५९. ि आति य या दोन कोनापंकैी प्रत्येक कोनािी भ र्जज्या आति कोभ र्जज्या तदली आहे तर (ि 

+ य) या कोनािी भ र्जज्या आति कोभ र्जज्या ठरिाियािी. 
 

 
 
ब अ क हा ि अंशािंा कोन आहे आति क अ ड हा य अशंािंा कोन आहे तर ब अ ड या कोनािी 

भ र्जज्या आति कोभ र्जज्या ठरिाियािी. अ ड रेषेंत र् कबद  घेतला, र् पासून अ ब िर र् ग आति अ क िर 
र् प लंब कातढले. आति अ क रेषेंमधील प कबदूपासून अ ब िर प ल आति र् ग िर प म लंब कातढले. 

 
या आकृतीत र् र प आति अ र ग हे दोन्ही कािकोन तत्रकोि असून र् र प ि अ र ग हे कोन 

समान आहेत म्हमून प र् म कोन र अ ग कोनाबरोबर म्हिरे्ज ि कोनाबरोबर आहे. 
 

ब अ ड कोन = (ि + य) कोन. 
 
तेव्हा ंलििाप्रमािें 
 

भ (ि + य) = 
र्ग 

= 
मग + र्म 

= 
मग 

+ 
र्म 

, 
अर् अर् अर् अर् 

 
= 

मग 
× 

अप 
+ 

र्म 
× 

पर् 
, 

 अर् अप अर् पर् 
 

= 
पल 

× 
अप 

+ 
र्म 

× 
पर् 

,         [मग = पल] 
 अप अर् पर् अर् 
 = भि · कोभ ि + कोभ ि · भ य ................. (१) 
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कोभ  (ि+य) = 
अग 

= 
अल – गल 

= 
अल 

– 
गल 

, 
अर् अर् अर् अर् 

 
= 

अल 
× 

अप 
– 

गल 
× 

पर् 
, 

 अर् अप अर् पर् 
 

= 
अल 

× 
अप 

– 
मप 

× 
पर् 

, [गल = मप] 
 अप अर् पर् अर् 
 = कोभि · कोभ य – भ ि · भ य ............(२) 

 
६०. ि आति य या दोन कोनापंकैीं प्रत्येक कोनािी भ र्जज्या आति कोभ र्जज्या तदलीं तर (ि—य) 

या कोनािी भ र्जज्या आति कोभ र्जज्या ठरिाियािी. 

 
 
ब अ क हा ि अंशािंा कोन आहे, आति क अ ड हा य अशंािंा कोन आहे, तेव्हा ंब अ ड हा (ि—य) 

अंशािंा कोन आहे. या (ि—य) कोनािी भ र्जज्या आति कोभ र्जज्या ठरिाियािी. अ ड रेषेंत र् कबद  
घेतला, र् पासून अ ब िर र् ग आति अ क िर र् प लंब केले. तसेि अ ल रेषेमधील प कबदूपासून ग र् 
िाढिनू ततर्जिर प म लंब केला आति प कबदूपासून अ ब िर प ल लंब केला. 

 
अ प म या कोनातूंन म प ल, अ प र् हे कािकोन काढून िातकलें  तर म प र् कोन अ प ल 

कोनाबरोबर राहतो. अथात या कोनािें कोतिकोन प र् म ि प अ ल हे समान आहेत. म्हिरे्ज प र् म कोन 
ि कोनाबरोबर आहे. तेव्हा लििाप्रमािे 

 

भ (ि—य) = र्ग = मग — मर् = मग + मर् , अर् अर् अर् अर् 
 = मग × अप + मर् × पर् ,  अप अप अर् पर् 
 = मग × अप + मर् × पर् , [मग = पल]  अप अर् पर् अर् 
 = भि · कोभ य + कोभ ि · भ य ............(३) 
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कोभ  (ि — य) = अग = अल + लग = अल + लग , अर् अर् अर् अर् 
 = अल × अप + लग × पर् ,  अर् अप अर् पर् 
 = अल × अप + लग × पर् ,[लग = पम]  अप अर् पर् अर् 
 = कोभ ि · कोभ य + भ ि · भ य ............(४) 

 
६१. िरच्या लेखातंील समीकरि (३) ि (४) ही लेख ५९ मधील समीकरि (१) ि (२) यामंध्यें य 

या धन कोनाच्या र्जागीं—य हा ऋि कोन तलतहल्यानेंही तसद् होतात. 
 
िरिी िार समीकरिें, ि आति य हे कोन कोित्यातह पादांत असोत, धन असोत ककिा ऋि असोत 

त्यािंी तसद्ता आकृतत द्वारा ककिा बीर्जगतित योर्जनेने संदेहरतहत कतरता ं येतें. या िार समीकरिाच्या 
संयोग तियोगानें ि अिातंर योर्जनेने प ष्ट्कळसे तसद्ातं तसद् होतात. ते तसद्ातं म्हिरे्ज समीकरिें खालच्या 
लेखातं तसद् करून दाखतिलीं आहेत. ही िरिीं िार समीकरिें खालीं एकत्र तलहून दाखतिलीं आहेत :— 

 
भ  (ि + य) = भ ि कोभ य + कोभ ि भ य . . (१). 
 
कोभ  (ि + य) = कोभ ि कोभ य — भ ि भ य . . (२). 
 
भ  (ि — य) = भ िकोभ य — कोभ िभ य . . (३). 
 
कोभ  (ि — य) = कोभ ि कोभ य + भ ि भ य . . (४). 
 
६२. समीकरि (१) ि (३) यािंी बेरीर्ज आति िर्जाबाकी केली, तसेि समीकरि (२) ि (४) यािंी 

बेरीर्ज आति िर्जाबाकी केली तर खालीं तदलेलीं िार समीकरिें तयार होतात:— 
 
भ  (ि + य) + भ  (ि — य) = २ भ ि कोभ य . . (५). 
 
भ  (ि + य) — भ  (ि — य) = २ कोभ ि भ य . . (६). 
 
कोभ  (ि + य) + कोभ  (ि — य) = २ कोभ ि · कोभ य . . (७). 
 
कोभ  (ि + य) + कोभ  (ि — य) = २ भ ि · भ य . . (८). 
 
समीकरिें (५) ते (८) मध्ये (ि + य) च्या तठकािी अ आति (ि — य) च्या तठकािी ब तलतहला 

तर— 
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समीकरि (१) ि (२) यामध्ये ि = य मातंनला तर— 
 
भ  २ ि = २ भ ि कोभ ि . . (१३). 
 
कोभ २ि = कोभ ²ि — भ ²ि. . (१४). 
 
समीकरि (१४) मध्यें ि च्या तठकािी ि/२ तलतहला तर— 
 
१ + कोभ ि = भ ² ि/२ + कोभ ² ि/२ + कोभ ² ि/२ — भ ² ि/२ 
 
१ + कोभ ि = २कोभ ² ि/२ . . (१५). 
 
१ — कोभ ि = २ भ ² ि/२ . . (१६). 
 
६३. दोन कोनाचं्या बेररे्जिी भ र्जज्या आति कोभ र्जज्या प्रत्येक कोनाच्या भ र्जज्या आति कोभ र्जज्या 

याचं्या ककमतीने दाखतिल्या, आता ंस्पशवरेषा आति कोस्पशवरेषा दाखिू.ं 
 

स्प (अ + ब) = भ  (अ + ब) = भ  अ को भ  अ + को भ  ब भ  ब 
कोभ  (अ + ब) को भ  अ को भ  ब — भ  अ भ  ब 

 
अंशाला आति छेदाला कोभ अ कोभ ब ने भातगले तर 
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समीकरि (१७) मध्ये अ=ब मातनला तर 
 

स्प २ अ = २ स्पअ . . (१९). 
१— स्प² अ 

 
समीकरि (१७) ि (१८) मध्ये ब = ४५° मातनले तर —४५° िी स्पशव रेषा १ असते. आति कोस्पशव 

रेषातह १ ि असते. 
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भुजज्याणद गुिोत्तराांच्या ककमिी 
 

६४. कोनािी अंश संख्या आति त्याि कोनािी भ र्जज्यातद ग िोत्तरें यािंा एकमेकाशंीं र्जो संबधं आहे 
तो सरळ नसून र्ारि ग ंताग तीिा आहे. हा संबधं प ढें दाखतिण्यातं येईल. येथे काहंीं कोनाच्या भ र्जज्यातद 
ग िोत्तरािें संपादन करून दाखतिलें  आहे. 

 
३० अंश कोनािीं भ र्जज्यातद ग िोत्तरें लेख ४९ मध्यें तदलीं आहेत. पि लेख ५० िरून (९०° — 

३०°) = ६० अंशाच्या कोनािी ग िोत्तरें समर्जतात. र्जसें— 
 
भ  ६०° = कोभ  (९०° — ६०°) = कोभ  ३०° = √३/२ 
 
कोभ  ६०° = भ  (९०° — ६०°) = भ  ३०° = १/२ 
 
स्प ६०° = कोस्प (९०° — ६०°) = कोस्प ३०° = √३ 
 
कोस्प ६०° = स्प (९०° — ६०°) = स्प ३०° = १/√३ 
 
छे ६०° = कोछे (९०° — ६०°) = कोछे ३०° = २ 
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कोछे ६०° = छे (९०° — ६०°) = छे ३०° = २/√३ 
 
६५. कोन ४५ अंशािा आहे. त्यािी भ र्जज्यातद ग िोत्तरें ठरिाियािी. 
 
अब रेषेिर अड लंब कातढला. ब अ ड कोनास द भागिारी अप रेषा कातढली. 

 

 
 

प कबद पासून अ ब िर प ल लंब कातढला. 
 
प अ ल कोन ४५ अंशािा आहे, तसाि अ प ल हातह ४५ अंशािा आहे म्हिून प ल = अ ल आहे. 

आति 
 

 
 
तेव्हा ं
 

 
 
६६. भ्रमि करिारी अ प रेषा अ ड ला तमळाली म्हिरे्ज ब अ प कोन ९० अंशािा झाला तर प ल 

रेषा प अ बरोबर होईल, आति अ ल कोति ० होईल. यािरून ९० अंशािी भ र्जज्या १ होते आति कोभ र्जज्या 
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० होते. स्पशव रेषा = १/०= ∾ म्हिरे्ज अनंत. ∾ हे तिन्ह अनंत शब्दािें दशवक आहे. कोस्पशव रेषा = ०/१ = 
०. छेदन रेषा = १/० = ∾ म्हिरे्ज अनंत. आति कोछेदन रेषा = १/१ = १. 

 
कोन ० अंश ककिा १८० अंश असता पल भ र्ज ० असतो आति अ ल कोति अ प बरोबर असतो. तेव्हा ं

० आति १८० अंशािा कोन असता त्यािंीं भ र्जज्यातद ग िोत्तरें िािकाचं्या सहर्ज लिातं येतील. 
िरच्या लेखनातं तयार केलेले ग िोत्तरें आति त्यािरून स लभ रीतीनें म्हिरे्ज सहर्ज साध्य 

भ र्जज्यातद ग िोत्तरें खालच्या कोष्टकातं तदली आहेत. 
 

 ० ३० ४५ ६० ९० १२० १३५ १५० १८० 
भ र्जज्या ० १/२ १/√२ √३/२ १ √३/२ १/√२ १/२ ० 
कोभ र्जज्या १ √३/२ १/√२ १/२ ० – १/२ – १/√२ – √३/२ – १ 
स्पशव रेषा ० १/√३ १ √३ ∞ – √३ – १ – १/√३ ० 
कोस्पशव रेषा ∞ √३ १ १/√३ ० – १/√३ – १ – √३ ∞ 
छेदन रेषा १ २/√३ √२ २ ∞ – २ – √२ – २/√३ – १ 
को छेदन रेषा ∞ २ √२ २/√३ १ २/√३ √२ २ ∞ 

 
६७. तत्रकोितमतीिे एथपयंत रे्ज तसद्ातं तसद् केले त्यािरून हे स्पष्ट कळते कीं, (१) शून्यापासून 

४५ अंशापयवतच्या सिव कोनािंी ग िोत्तरें समर्जलीं (तयार केलीं) म्हिरे्ज त्यािरूनि हव्या त्या कोनािीं 
ग िोत्तरें तयार होतात, आति (२) कोित्यातह कोनाच्या भ र्जज्यातद सहा ग िोत्तरापंकैीं एक समर्जले तर 
बाकीिी पािं तयार कतरता ंयेतात. या दोन्ही म द्यािंा आभ्यासंूनीं तििार केला त्यासं त्यातंील तिषय सहर्ज 
लिातं येण्यासारखा आहे. 

 
तत्रकोिाच्या बारू्ज ि त्या बारू्जसमोरच्या कोनािंी भ र्जज्यातद ग िोत्तरें यािंा अन्योन्य सबंंध. 
 
६८. कािकोंन तत्रकोिाच्या बारू्ज आति त्या बारू्जसमोरच्या कोनाच्या भ र्जज्यातद ग िोत्तरािा 

अन्योन्य संबधं. 
 
क ि ि हा कािकोन तत्रकोि आहे आति त्यािंा ि कोन कािकोन आहे. 
 
(तत्रकोिािे ततन्ही कोन क ि ि अिरानंीं ि ततन्ही बारू्ज ग र्ज ड अिरानंीं दाखतिण्यािा सकेंत 

केला आहे. त्यात क कोनासमोर ग बारू्ज; ि कोनासमोर र्ज बार्ज ; आति ि कोनासमोर ड बार्ज  असा संकेत 
केला आहे. तथातप काहंीं प्रसंगीं तो संकेत सोडूनतह तलखाि होईल.) 
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िरील लेखाप्रमािे – 
 

कि = र्ज = भि ककिा कोभ क. कि ड 
 
म्हिून र्ज = ड भ ि ककिा र्ज = ड कोभ क. 
 
तसेि 
 

िि = ग = भ क ककिा कोभ ि. कि ड 
 
म्हिून ग = ड भ क ककिा ग = ड कोभ ि. 
 
यािप्रमािें र्ज/ग = कोस्पक ककिा स्पि. 
 
म्हिून र्ज = ग कोस्पक ककिा र्ज = ग स्पि. 
 
आति ग/र्ज = कोस्पि ककिा स्पक. 
 
म्हिून ग = र्ज स्पक ककिा ग = र्ज कोस्पि. 
 
६९. कोित्याही तत्रकोिाच्या बारू्ज, त्याचं्या समोरच्या कोनाचं्या भ र्जज्येशीं प्रमािातं असतात. 

म्हिरे्ज 
 
भ क/ग = भ ि/र्ज = भ ि/ड. 

 
असें तसद् कराियािें. 
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क ि ि हा तत्रकोि आहे, या तत्रकोिाच्या क कोनकबदूपासून ग बारू्जिर (ककिा ती ग बारू्ज िाढिनू 

ततर्जिर) क म लंब केला. तेव्हा ं(१) (२) क म = ड × भ ि आति कम = र्ज × भ ि म्हिून ड × भ ि = र्ज × 
भ ि ककिा 

 
भ ि/र्ज = भ ि/ड 

 
याप्रमािेि ि कबद पासून र्ज बारू्जिर लंब िातकला तर 
 

ग × भ ि = ड × भ क ककिा 
 
भ ि/ड = भ क/ग 

 
यािरून भ ि/र्ज = भ ि/ड = भ क/ग 

 
(३) र्जर ि कोन कािकोन असेल तर भ ि = १ आति 
 
भ क = ग/ड ; आति भ ि = र्ज/ड 
 
म्हिून = भ क/ग = भ ि/ड = १/ड = भ ि/ड 
 
७०. कोित्यातह तत्रकोिाच्या ततन्ही बारंू्जिा त्याच्या कोनाच्या कोभ र्जज्याशीं संबधं. 
 
किि तत्रकोिाच्या ि कोनाच्या कोभ र्जज्याशी सबंंध, िरच्या लेखातील आकृतत १ पहा. 
 

ड² = िम² + कम² = (ग – मि) ² + कम² 
= ग² – २ मि × ग + (मि² + कम²). 
= ग² – २ मि × ग + र्ज² 

 
परंत  म ि = र्ज कोभ ि म्हिनू 
 
ड² = ग² + र्ज² – २ गर्ज कोभ ि ..(१) 
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यािप्रमािें, कोित्यातह कोनािी कोभ र्जज्या ठरतिता ंयेते. 
 
७०-अ. तत्रकोिाच्या दोन बारू्ज ि त्यामधील कोन ही तदली असता ंत्या तत्रकोिािें िेत्रर्ळ तयार 

कराियािे. 
 
लेख ६९ मधील आकृतत (१), (२), (३) पहा. 
 
किि तत्रकोिािें िेत्रर्ळ हे िि पाया आति कम उंिी याचं्या ग िाकाराच्या अथाबरोबर असते, 

म्हिरे्ज— 
 
तत्रकोिािें िेत्र = ½ िि × कम. 

 
पि क म = ड भ  र्ज, ि ि = ग. यािरून 
 
तत्र िे त्र = ½ ग ड भ ि. 

 
७१. तत्रकोिािी कोितीतह बार्ज  ही, त्या बार्ज च्या प्रत्येक िोंकाशीं असलेल्या कोनाच्या 

कोभ र्जज्येस, त्याि िोंकाशीं असलेल्या बारू्जनें ग िनू रे्ज दोन ग िाकार येतात त्याच्या बरेरे्जबरोबर असते. 
 

लेख ६९ आकृतत (१) पहा 
ग = िम + मि 

= डकोभ ि + र्जकोभ ि 
 

आकृतत (२) मध्यें 
 

ग = िम – मि पि 
– मि = – कोभ  (१८० – ि) × र्ज 
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७२. तत्रकोितमतत हा मोठा महत्त्िािा तिषय असून तो र्ार तिस्तीिव आहे. त्यातंील म ख्य म ख्य 
तसद्ातं िर तसद् केले आहेत. हे तसद्ातं मूलरूप असल्याम ळें  याचं्या आधारानें तत्रकोिािे अियि संपादन 
िगैरे कायें कतरता ं येतात. िर तदलेल्या तिििेनातशिाय कोन आति कंस म्हिरे्ज ज्या िाप िगैरे तिषय 
सूक्षमाशं गतितािे तसद्ातं तसद् केल्यािर द्याियािा आहे 
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प्रकरि पाांचवें 
 

गणिििास्त्राांिील मुख्य णिद्धाांि 
 

गोलीय णत्रकोिणमिी 
 

व्याख्या 
 
७३. (१) ज्या धनाकृतीिी मयादा एकाि िक्र पातळीने दाखतिली र्जाते, आति ततच्यामध्यें असा 

एक कबद  असतो कीं, त्यापासून त्या िक्र पातळींतील अनेक कबद पयंत तकतीतह सरळ रेषा काढल्या तरी त्या 
सिव समान असतात. त्या घनाकृतीला ‘गोल’ असें म्हितात आति ज्या एका कबद पासून अनेक सरळ रेषा 
कातढल्या त्या कबद ला गोलािा ‘मध्य’ म्हितात आति त्या कातढलेल्या प्रत्येक सरळ रेषेला त्या गोलािी 
‘तत्रज्या’ म्हितात. तत्रज्या मध्यकबद कडे िाढतिली आति ती िक्रपृिाला तमळाली असता र्जी दोन रेषानंी एक 
रेषा होते ततला त्या गोलािा ‘व्यास’ म्हितात. 

 
(२) गोल सरळ पातळीनें छेतदला असता त्यािे र्जें तछन्न होतें तें ित वळ असतें. ती छेदक पातळी 

गोलाच्या मध्यातूंन गेली तर र्जें ित वळ होतें त्यास ‘महािृत्त’ म्हितात आति मध्येतर कबद तून गेली तर रे्ज िृत्त 
होते त्यास ‘लघ िृत्त’ म्हितात. ज्या पातळीच्या छेदनानें हीं िृत्तें होतात त्या पातळीला त्या महािृत्तािी 
ककिा लघ िृत्तीिी ‘पातळी’ म्हितात. महािृत्ताच्या पातळीिर त्याच्या मध्य कबद पासून कातढलेला लंब ककिा 
लघ िृत्ताच्या पातळीिर त्याच्या मध्य कबद पासून कातढलेला लंब, गोलाच्या पृिास दोहीकडे तमळाला असता 
गोलािा व्यास होतो त्यास त्या महािृत्तािा ककिा लघ िृत्तािा ‘आसं’ म्हितात. महािृत्त ि लघ िृत्त याचं्या 
पातळ्या एकमेकाशीं समातंर असतील तर दोहीिा आसं एकि होतो. प्रत्येकाच्या आंसाच्या िोकास त्या 
िृत्तािा ‘ध्र ि’ म्हितात. 
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या आकृतीत महािृत्त, लघ िृत्त, आंस, व्यास ध्र ि हे दाखतिले आहेत. 
 
७४. लघ िृत्ताच्या परीघातील प्रत्येक कबद पासून कोिता तरी एक ध्र ि समान अतंरािर असतो. 

आति महािृत्ताच्या परीघातील प्रत्येक कबद पासून दोन्ही ध्र ि प्रत्येकी ९०, ९० अंशािर असतात. ध्र िपासून 
महािृत्ताच्या परीघापयंत काढलेला कंस परीघािर लंब असतो. गोलािर दोन महािृत्तें कातढले तर ती 
एकमेकास दोनि तठकािीं छेतदतात ि त्याम ळें  प्रत्येक िृत्तािे दोन समान भाग होतात. दोन महािृत्तें 
एकमेकास छेतदतात तेव्हा ं त्याचं्या छेदन कबदूशीं र्जो कोन (िक्र रेषा मध्ये) होतो तो, त्या िृत्ताच्या 
पातळ्यामधील कोनाएिढा असतो म्हिून तो कोन छेदन कबदूतून दोन्ही िृत्तास (ित वळास) दोन स्पशव रेषा 
कातढल्या तर त्यामधील कोनाएिढा असतो. 

 
७५. एका महािृत्तानें गोल कातपला असता त्यािे दोन समान भाग होतात. तो गोल (दोन्ही भाग 

एकत्र असा) द सऱ्या महािृत्तानें कातपला तर गोलािे िार भाग होतात. त्यापकैीं एक भाग पातहला तर 
त्याला एक िक्र पृि असून दोन सरळ पृिें असतात. सरळ पृिें ही दोन अधवित वळें  असतात. या दोन 
अधवित वळाच्या मयादा दाखतििारी सरळ रेषा गोलािा व्यास असते. या व्यासाला छेदिारी ि गोल 
मध्यातूंन र्जािारी अशा सरळ पातळीने सगळा गोल ककिा िरच्या िार भागापैकी कोिता तरी एक भाग 
कातपला तर सगळ्या गोलािे आठ भाग ककिा एका भागािे दोन भाग होतील. हा एक भाग म्हिरे्ज गोलािा 
आठिा भाग याला िार पृिें असतात. तीन सरळ पृिें आति एक िक्र पृि. यापैकी िक्र पृिािी र्जी आकृती 
तो गोलीय तत्रकोि होय. गोलाच्या एकाि व्यासातून तकतीही सरळ पातळ्यानंी गोल कातपला तरी तत्रकोि 
न होता त्या भागाला दोन सरळ पृिें अधवित वळात्मक असून एक िक्र पृि असते पि त्याला कोन व्यासाग्राशी 
असे दोन असतात. ते कोन समान असतात. हें िक्र पृि कागदाच्या सरळ पातळीिर सरळ करून दाखतिले 
तर ते “तततम” च्या आकारािे असते. र्जसें, या ततमीिे दोन्ही कोन समान असतात. कारि ते कोन दोन्ही 
छेदक पातळ्यामधील कोनाबरोबर असतात. या तततमच्या दोन्ही बारू्ज गोलाच्या परीघाच्या म्हिरे्ज 
महािृत्ताच्या अधाबरोबर असतात. अथात ततमीच्या बारू्जने दोन भाग केले तर रे्ज दोन कोन होतात ते 
एकमेकािें पूरक कोन असतात. ततमीच्या कोनकबदूखेरीर्ज ततला छेदिारा महािृत्तािा कंस कातढला तर 
ततमीिे दोन गोलीय तत्रकोि होतात. 
 

 
 

गोलीय णत्रकोि 
 
७६. गोलाच्या मध्यातूंन तीन पातळ्या गेल्यानें गोलािा असा एक भाग तयार होतो कीं, त्या भागास 

एक िक्र पृि असते. त्याला तीन समतद्वभ र्ज तत्रकोिाच्या तीन सरळ पातळ्याचं्या मयादा असून ततहींिा 
तशरोकबद  एकि असतो मात्र समतद्वभ र्ज तत्रकोिािे पाये िक्र रेषात्मक महािृत्तािे कंस हे असतात. या ततन्ही 
कंसानंीं मयातदलेल्या िक्रपृिाला ‘गोलीय-तत्रकोि’ म्हितात. 
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या आकृतीमध्ये एक घन तत्रकोि शकूंिी आकृतत दाखतिली आहे. म हा गोलािा मध्य आहे. ि 

तत्रकोि शकूंिें अग्र आहे. म क, म ि, म ि या गोलाच्या तत्रज्या आहेत. या घनाकृतीिी मयादा िार 
पृिकृतींनीं दाखतिली आहे. त्या िार पृिापंकैीं क म ि, ि म ि, ि म क हे तीन तत्रकोि आहेत. ििथे पृि 
क ि ि हा गोलीय तत्रकोि होय. गोतलय तत्रकोिािा कोन हा, कोन करिाऱ्या िक्र रेषाशंीं कोनकबद स्थळीं 
स्पशवरेषा कातढल्या असता ं त्या स्पशवरेषानंीं होिाऱ्या कोनाएिढा असतो. र्जसें, आकृतीतील क कोन कत 
कप याच्यामधील त क प कोना एिढा असतो. 

 
िरच्या व्याख्यािरून उघड आहे कीं, गोलीय तत्रकोिािी प्रत्येक बारू्ज ित वळाच्या परीघापेिा ंकमी 

असते. गोलीय तत्रकोिाच्या कोित्यातह दोन बारंू्जिी बेरीर्ज ततसरीपेिा ंर्जास्त असते. गोलीय तत्रकोिाच्या 
दोन बारू्ज समान असल्या तर त्या बारू्जसमोरील कोन समान असतात आति गोलीय तत्रकोिािे दोन कोन 
समान असेल तर, त्या कोनासमोरील बारू्ज समान असतात. गोलीय तत्रकोिाच्या मोठ्या बारू्जसमोरील 
कोन, लहान बारू्जसमोरील कोनापेिा ंमोठा असतो आति गोलीय तत्रकोिाच्या मोठ्या कोनासमोरील बारू्ज 
लहान कोनासमारील बारू्जपेिा मोठी असते. 

 
गोलीय तत्रकोिाच्या प्रत्येक बारू्जिा, त्या बारू्जच्या ज्या अंगास तत्रकोि आहे त्या आसािा ध्र ि 

याप्रमािें ततन्ही बारू्जिे ध्र ि घेऊन त्यामधून र्जािारीं महािृत्तें कातढल्यानें तो तत्रकोि होतो त्यास त्या मूळ 
तत्रकोिािा ‘ध्र िक तत्रकोि’ म्हितात. 

 
एक गोलीय तत्रकोि द सऱ्या गोलीय तत्रकोिािा ध्र िक तत्रकोि आहे, तर तो द सरा तत्रकोि 

पतहल्या तत्रकोिािा ध्र िक तत्रकोि असतो. 
 
र्जसें क ि ि तत्रकोिािा ख छ ि ध्र िक तत्रकोि आहे, या घनाकृतीिी मयादा िार पृिाकृतींनीं 

दाखतिली आहे. त्या िार पृिाकृततपैकीं कमि, िमि, िमक हे तीन तत्रकोि आहेत. ििथे पृि क ि ि हा 
गोलीय तत्रकोि होय. गोलीय तत्रकोिािा कोन हा, कोन करिाऱ्या िक्र रेषाशंीं कोनतबन्द स्थळीं स्पशवरेषा 
कातढल्या असता त्या स्पशवरेषानंीं होिाऱ्या कोनाएिढा असतो. र्जसें आकृतीतील क कोन हा कत कप 
याचं्यामधील त क प कोनाएिढा असतो. 

 
७७. िरच्या व्याख्येिरून उघड आहे कीं, गोलीय तत्रकोिािी प्रत्येक बारू्ज ित वळाच्या परीघापेिां 

कमी असते. गोलीय तत्रकोिाच्या कोित्याही दोन बारू्जिी बेरीर्ज ततसरीपेिा ं र्जास्त असते. गोलीय 
तत्रकोिाच्या दोन बारू्ज समान असल्या तर त्या बारू्जसमोरील कोन समान असतात. आति गोलीय 
तत्रकोिािे दोन कोन समान असेल तर त्या कोनासमोरील बारू्ज समान असतात. गोलीय तत्रकोिाच्या 
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मोठ्या बारू्जसमोरील कोन, लहान बारू्जसमोरील कोनापेिा मोठा असतो आति गोलीय तत्रकोिाच्या मोठ्या 
कोनासमोरील बारू्ज लहान कोनासमोरील बारू्जपेिा मोठी असते. 

 
७८. गोलीय तत्रकोिाच्या प्रत्येक बारू्जिा, त्या बारू्जच्या ज्या अंगास तत्रकोि आहे त्या अंगिा ध्र ि 

याप्रमािें ततन्ही बारू्जिे ध्र ि घेऊन त्यामधून र्जािारीं महािृत्तें कातढल्यानें र्जो तत्रकोि होतो त्यास त्या मूळ 
तत्रकोिािा ‘ध्र िक तत्रकोि’ म्हितात. 

 
एक गोलीय तत्रकोि द सऱ्या गोलीय तत्रकोिािा ध्र िक तत्रकोि आहे, तर तो द सरा तत्रकोि 

पतहल्या तत्रकोिािा ध्र िक तत्रकोि असतो. 
 
र्जसे क ि ि तत्रकोिािा ख छ ि ध्र िक तत्रकोि आहे, तर किि तत्रकोि खछि तत्रकोिािा ध्रिक 

तत्रकोि होईल. 
 

 
 
क छ आति क ठ हे महािृत्तािे कंस कातढले. आता छ हा क ि या कंसािा ध्र ि आहे. कछ = ९० 

अंश लेख ७४ प्रमािें, तसेि ठ हा कि कंसािा ध्र ि आहे म्हिून कठ = ९० अंश लेख ७४ प्रमािें, यास्ति क 
हा छ ठ कंसािा ध्र ि आहे ि तो ठ छ च्या ज्या बारू्जस तत्रकोि आहे त्याि बारू्जस आहे. याप्रमािेंि ि हा 
खठ िा ध्र ि आहे आति ि हा ख छ िा ध्र ि आहे. म्हिून किि तत्रकोि ख छ ि तत्रकोिािा ध्र िक तत्रकोि 
आहे. म्हिून पत = क कोन, कि िा छ ध्र ि आहे म्हिून छत = ९० अंश. (ध्र िापासून त्याच्या िृत्तािरील 
प्रत्येक कबद  ९० अंशािर असतो. आति िृत्तािरील दोन कबद मधील अंतर हें त्या कबद तून गेलेले दोन कंस 
ध्र िात तमळाले असता ंतठकािीं र्जो कोन होईल त्या कोनाबरोबर असते.) त्यािप्रमािे प ठ = ९० अंश आहे. 

 
आता ंछ त + प ठ = छ ठ + प त = १८० परंत  प त = क म्हिून छ ठ + क = १८० 
 
म्हिून क कोन छ ठ िा पूरक कोन आहे. 
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याप्रमािेि छ कोन कि िा पूरक कोन आहे. यािरून ध्र िक तत्रकोिाच्या बारू्ज आति कोन हे मळू 
तत्रकोिािे अन क्रमे कोन आति बारू्ज एकमेकािें पूरक कोन असतात. 

 
सामान्यत्ि ेकोित्या तत्रकोिािी कोिती बारू्ज कोित्या तत्रकोिाच्या कोित्या कोनािी पूरक असते 

हे खालीं दाखतिल्याप्रमािें :— 
 
क ि ि हा मूळ तत्रकोि त्यािे क ि ि हे कोन आति ग र्ज ड या त्याच्या बारू्ज आहेत, तसेि खछठ 

हा ध्र िक तत्रकोि त्यािे ख छ ठ हे कोन आति घ झ ढ या त्याच्या बारू्ज आहेत. (आकृतत पहा.) तेव्हा त्यािें 
संबंध खालच्याप्रमािे आहेत :— 

 
१८० अंशाच्या र्जागीं π म्हिरे्ज ित वळ परीघािे अधव त्यािें िृत्त पतरिाम यास ‘पाय’ म्हितात तें 

योतर्जलें  आहे. 
 

ख = π – ग घ = π – क 

छ = π – र्ज झ = π – ि 
ठ = π – ड ढ = π – ि 

 
गोलीय णत्रकोिाच्या बाजू आणि कोन याांचा परस्पर िांबांध 

 
७९. गोलीय तत्रकोिाच्या ततन्ही बारू्ज आति कोित्याही एका कोनािी कोभ र्जज्या यािंा परस्पर 

संबंध. 
 

 
 

क ि ि हा एक गोलीय तत्रकोि आहे. त्याच्या क कोनाच्या कोभ र्जज्येिा ततन्ही बारंू्जशीं म्हिरे्ज ग 
र्ज ड बारंू्जशीं सबंंध कसा आहे तो तसद् कराियािा आहे. 

 
म हा गोलािा मध्य आहे. त्यापासून क ि ि कबदूपयंत क म, ि म, ि म रेषा कातढल्या आहेत. या 

गोलाच्या तत्रज्या आहेत. क कबदूतून ड कंसािा क प स्पशवरेषा कातढली, आति र्ज कंसाला क कबदूतून क त 
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स्पशवरेषा कातढली. ड र्ज हे कंस ित वळ पादापेिा ंकमी आहेत (९० अंशापेिा ंकमी आहेत) असे माना. याम ळें 
क प, म ि, रेषा एकमेकीस तमळतील आति क त म ि रेषा याही एकमेकीस तमळतील. त्या अन क्रमें प त 
कबदूत तमळतात असे घेऊं. 

 
प क त कोन ि क ि म्हिरे्ज क कोनाबरोबर आहे. 
 
पत² = कप² + कत² – २ कप·कत कोभ क [ले. ७० (१)]. 
 
पत² = मप² + मत² – २ मप·मत कोभ र्ज प म त िरच्याप्रमािें. 
 
परंत  प म त कोन = ग कोन. 
 
खालच्या समीकरिातून िरिे समीकरि िर्जा केले तेव्हा 
 
० = मप² – कप² + मत² – कत². 
 
– २ मप·मत कोभ ग + २ कप·कत कोभ क (अ). 
 
क प क त या ित वळाच्या स्पशवरेषा क कबदूत ित वळाला स्पशव कतरतात. आति ित वळािी स्पशवरेषा 

स्पशवकबदूतून कातढलेल्या तत्रज्येिर लंब असते. यािरून म क तत्रज्येिर क प क त या रेषा लंब आहेत. 
म्हिून म क प आति म क त हे कोन कािकोन आहेत. तेव्हा—ं 

 
मप² — कप² = मक²; तसेि मत² — कत² = मक². 
 
या ककमती (अ) समीकरिात ठेिनू २ नी समीकरि भातगले. 
 
० = मक² — मप·मत कोभ ग + कप·कत कोभ क 
 
कोभ क = मक/मप × मक/मत + कप/मप × कत/मत × कोभ क 
 
यामध्यें मक/मप = कोभ  पमक = कोभ ड 
 
मक/मत = कोभ  तमक = कोभ र्ज 
 
कप/मप = भ पमक = भ ड 
 
कत/मत = भ  त म क = भ र्ज 
 
या ककमती ज्याच्या त्या स्थानीं तलतहल्या म्हिरे्ज, 
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कोभ ग = कोभ ड·कोभ र्ज + भ ड·भ र्ज कोभ क ....... (१) 
 
८०. िरच्या लेखातं र्जो तसद्ातं तसद् केला त्यात क कोन करिाऱ्या बारू्ज ित वळ पादापेिा ंकमी 

आहेत असें मातनलें  आहे. आता त्या बारू्जपैंकी एक ककिा दोन्ही ित वळ पादापेिा ंर्जास्त ककिा बरोबर असल्या 
तरी त्या तसद्ातंास बाध येत नाही हें येथें दाखतित आहे. 

 
(१) क कोन करिाऱ्या दोन बारू्जपैकीं एक बारू्ज ९० अंशापेिा ंर्जास्त आहे असें घेऊं. समर्जा क ि म्हिरे्ज र्ज 
बारू्ज ित वळ पादापेिा ं र्जास्त आहे. क ि ि तत्रकोि लेखन सौकयाकतरता आम्ही कागदाच्या पातळीिर 
पसरून दाखतिला आहे. त्यािी क ि म्हिरे्ज ड बारू्ज ित वळ पादापेिा ंकमी असून क ि ित वळ पादापेिा ं
र्जास्त आहे. ि क आति ि ि या दोन्ही िाढतिल्या त्या ठ कबदूत एकमेकीस तमळाल्या. तेव्हा लेख ७५ प्रमािे 
ही ततमी आहे. तहिे दोन गोलीय तत्रकोि झाले आहेत. पैकी क ि ि हा तदलेला तत्रकोि तििारातं न घेता 
क ठ ि हा तत्रकोि तििारातं घेऊं. या तत्रकोिािा ठ क ि कोन क ठ, क ि या बारू्ज (ित वळ पादापेिा ंकमी 
असलेल्या) यास िरच्या लेखातील तसद्ता लागू आहे म्हिून 
 

कोभ घ = कोभ झ·कोभ ड + भ झ·भ ड·कोभ ठकि. पि लेख ७५ प्रमािे 
 
कोभ घ = कोभ  (१८०° – ग) = – कोभ ग 
 
कोभ झ = कोभ  (१८०° – र्ज) = – कोभ र्ज 
 
कोभ  ठक ि = कोभ  (१८०° – क) = – कोभ क 
 
भ झ = भ  (१८०° – र्ज) = भ र्ज 

 
या ककमती िरच्या समीकरिातं ठेतिल्या तर, 

 
– कोभ ग = (– कोभ र्ज) × कोभ ड + भ र्ज × भ ड × (– कोभ क) 
 
कोभ ग = कोभ र्ज·कोभ ड + भ र्ज·भ ड·कोभ क. 
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याि तसद्तेप्रमािें तसद् कतरता येते कीं तत्रकोिाच्या बारू्ज लहान मोठ्या असल्या तरी हा तसद्ातं 
तसद् आहे. 

 
िरिा तसद्ातं क कोनासंबधंी तसद् केला. तो प्रत्येक कोनासंबधंी िरच्याि पद्तीनें तसद् होतो. 
 
८१. लेख ७८ मध्ये ध्र िक तत्रकोिािी व्याख्या ि धमव सातंगतले आहेत. कोित्याही गोलीय 

तत्रकोिाला ध्र िक तत्रकोि असतोि आति ध्र िक तत्रकोिाच्या बारू्ज आति कोन मूळ तत्रकोिािे अन क्रमे कोन 
ि बारू्ज एकमेकािें पूरक असतात. म्हिरे्ज गोलीय तत्रकोिािी बारू्ज आति त्या बारू्जिा ध्र ि कबद स्थळीं 
असलेला ध्र िक तत्रकोिािा कोन यािी बेरीर्ज १८० अंश असते. िरच्या लेखातं गोलीय तत्रकोिाच्या एका 
कोनाच्या कोभ र्जज्येिे तसद्ातं तसद् केले तेि तसद्ातं ध्र िक तत्रकोिाच्या धमाच्या सहाय्यानें एका बारू्जच्या 
कोभ र्जज्येिे रूपािे तसद् होतात. त्यािरून – 

 
कोभ ग = कोभ  (π – ख) = – कोभ ख 
 
कोभ र्ज = कोभ  (π – छ) = – कोभ छ 
 
कोभ ड = कोभ  (π – ठ) = – कोभ ठ 
 
कोभ क = कोभ  (π – घ) = – कोभ घ 
 
भ र्ज = भ  (π – छ) = + भ छ 
 
भ ड = भ  (π – ठ) = + भ ठ 
 
लेख ७८ मध्ये ख छ ठ हा ध्र िक तत्रकोि आहे तो आपि मूळ तत्रकोि समरू्जन िरच्या लेखातंील 

कोनाच्या कोभ र्जज्येच्या समीकरिािें स्िरूप तलहंू तें असें, 
 
कोभ घ = कोभ ढ·कोभ झ + भ छ·भ झ कोभ ख 
 

या समीकरिात िर तलतहलेली बरोबरीिी पदें तलहंू. 
 

–कोभ क = कोभ ि·कोभ ि + भ ि·भ ि (– कोभ ग) 
 
तिन्ह बदलून 

 
कोभ क = – कोभ ि·कोभ ि + भ ि· भ ि कोभ ग 

 
याप्रमािेि इतर तसद्ातं तसद् करता येतात. 
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८२. िरच्या दोनतील लेखातं रे्ज तसद्ातं तसद् केले ते खालीं एकत्र तलतहले आहेत आति ते 
कोित्याही गोलीय तत्रकोिास लागू आहेत :— 

 
कोभ ग = कोभ र्ज कोभ ड + भ र्ज भ ड कोभ क ..(१) 
कोभ र्ज = कोभ ग कोभ ड + भ ग भ ड कोभ ि ..(२) 
कोभ ड = कोभ र्ज कोभ ग + भ र्ज भ ग कोभ ि ..(३) 
कोभ क = — कोभ ि कोभ ि + भ ि भ ि कोभ ग ..(४) 
कोभ ि = — कोभ क कोभ ि + भ क भ ि कोभ र्ज ..(५) 
कोभ ि = — कोभ ि कोभ क + भ ि भ क कोभ ड ..(६) 
 
८३. गोलीय तत्रकोिाच्या कोनाचं्या भ र्जज्या त्या कोनासमारील बारंू्जच्या भ र्जज्येशी प्रमािातं 

असतात. 
 
िरच्या लेखातील समीकरि (१) िरून 
 

 
 
यािप्रमािे भ २ि/भ २र्ज ककिा भ २ि/भ २ड िी ककमत कातढली तर उर्जिीकडिा अपूिांक तनव्िळ 

सारखा येतो म्हिनू, 
 

भ ²क = भ ²र्ज = भ ²ि  
भ ²ग भ ²र्ज भ ²ड  
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िगवमूळ कातढले तर, 
 

भ क = भ ि = भ ि (७) भ ग भ र्ज भ ड 
 
म्हिून गोलीय तत्रकोिाच्या कोनाचं्या भ र्जज्या त्या कोनासमोरील बारंू्जच्या भ र्जज्येशीं प्रमािातं 

असतात. 
 
८४. गोलीय तत्रकोिाच्या बारू्ज आति कोन यािंा एकमेकाशंी असलेला संबधं दाखतििारे 

कोस्पशवरेषात्मक तसद्ातं. 
 
लेख ८२ मधील (१) हा तसद्ातं पहा. 
 
कोभ ग = कोभ ड कोभ र्ज + भ ड· भ र्ज कोभ क. 

 
या समीकरिास भ ग·भ र्ज ने भातगलें , 
 

कोभ ग 
= 

कोभ ड कोभ र्ज 
+ 

भ ड 
× कोभ क ..(अ) भ ग भ र्ज भ ग भ र्ज भ ग 

 
 भ क = भ ि  
 भ ग भ क  

 
तेव्हा भ क × भ ड = भ ग × भ ि 

 
या बरोबरीला भ क × भ ग ने भातगले तेव्हा,ं 
 

 भ ड = भ ि  
 भ ग भ क  

 
यास कोभ क नें ग तिलें  तर, 
 

भ ड × कोभ क = भ ि × कोभ क = भ ि कोस्पक ..(ब) भ ग भ क 
 
लेख ८२, समीकरि (३) यास कोभ र्ज/भ ग·भ र्ज या पदानें ग तिलें . 
 
कोभ ड = कोभ र्ज कोभ ग + भ र्ज भ ग कोभ ि 
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कोभ ड कोभ र्ज = कोभ ²र्ज कोभ ग + कोभ र्ज कोभ ि ..(क) भ र्ज· भ ग भ ग भ र्ज 
 
(अ) समीकरिातील उर्जिीकडिे पेट्ातील पदाचं्या ककमती (ब) आति (क) या समीकरिात 

आहेत त्या (अ) समीकरिात ठेि.ू 
 

 
 

कोस्पग भ र्ज = कोभ ि कोभ र्ज + भ ि कोस्पक 
 

हा र्जो तसद्ातं तसद् केला याप्रमािेंि आिखी दोन तसद्ातं तसद् होतात. आति ध्र िक 
तत्रकोिाच्या धमानें आिखी तीन तसद्ातं तसद् होतात. 

 
८५. िरच्या दोन लेखातं तसद् केलेले सहा तसद्ातं खालीं तदले आहेत :— 
 

कोस्पग भ र्ज = कोभ ि कोभ र्ज + भ ि कोस्पक.. ..(८) 
कोस्पर्ज भ ग = कोभ ि कोभ ग + भ ि कोस्पि ..(९) 
कोभ र्ज भ ड = कोभ क कोभ ड + भ क कोस्पि ..(१०) 
कोस्पड भ र्ज = कोभ क कोभ र्ज + भ क कोस्पि ..(११) 
कोस्पड भ ग = कोभ ि कोभ ग + भ ि कोस्पि ..(१२) 
कोस्पग भ ड = कोभ ि कोभ ड + भ ि कोस्पक ..(१३) 

 
८६. गोलीय तत्रकोितमतीिे आिखी काहंीं तसद्ातं तसद् होतात ते खाली तसद् केलें  आहेत :— 
 
लेख ८३ मधील तसद्ातं पहा. 
 

भ क = भ ि 
भ ग भ र्ज 

 
म्हिरे्ज              भ क : भ ग ∷ भ ि : भ र्ज 
 
मध्य तितनमयाने भ क : भ ि ∷ भ ग : भ र्ज 
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उपाग्र सयंोगाने भ क + भ ि : भ ि ∷ भ ग + भ र्ज : भ र्ज 
 

भ क + भ ि = भ ि (भ ग + भ र्ज) (अ) भ र्ज 
 
यािप्रमािे उपाग्रतियोगानें. 
 

भ क + भ ि = भ ि (भ ग —भ र्ज) (ब) भ र्ज 
 
लेख ८२ मधील समीकरि (४) ि (५) िरून 

 

 
 

(कोभ क + कोभ ि) = भ ि (भ ि कोभ ग + भ क कोभ र्ज) (क) १ + कोभ ि 
 
लेख ६२, समीकरि (९) ि (१०) यासं (११) नें भातगलें  तर 
 

 
 

समीकरि (अ) आति (ब) यास (क) नें प्रत्येकीं भातगलें  असता ंडािीकडे रे्ज पेिे येतात त्याचं्या 
ककमती तयार केल्या आहेत, पि उर्जिीकडच्या पेट्ािें स्पष्टीकरि कराियािें आहे. 
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पि भ र्ज भ क कोभ र्ज = भ ग कोभ र्ज भ ि 
 
आति भ ग कोभ र्ज + भ र्ज कोभ ग = भ  (ग + र्ज) 
 

 

 
 

याप्रमािेंि तसद् करता ंयेतें कीं, 
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८७. गोलीय तत्रकोितमतीिे एथपयंत रे्ज तसद्ातं तसद् केले ते कोित्याही तत्रकोिासंबधंीं सत्य 
आहेत अशा प्रकारें तसद् केले आहेत. तेव्हा ंकािकोन तत्रकोिािाही त्यातं समािशे होत आहे. म्हिून िरच्या 
प्रत्येक तसद्ातंात ि कोन कािकोन आहे असें मातनल्यानें कािकोन तत्रकोिाच्या बारू्ज ि कोन यामध्ये 
असिाऱ्या संबधंािे तसद्ातं कळून येतात. ज्या तसद्ातंात ि कोन येईल तेथें त्यािी भ र्जज्या १ घ्यािी आति 
कोभ र्जज्या ० घ्यािी, म्हिरे्ज तो तसद्ातं कािकोन तत्रकोिास लागू होईल. ते तसद्ातं खाली दाखतिले 
आहेत. िरच्या १७ तसद्ातंापैकीं ज्या तसद्ातंािरून कािकोन तत्रकोिािा तसद्ातं तयार होतो त्यािा 
क्रमाकं पूिीं देऊन त्याप ढें तो तसद्ातं तलतहला आहे. 

 
(३) कोभ ड = कोभ र्ज·कोभ ग ... ... ... (१) 
(४) कोभ क = भ ि·कोभ ग ... ... ... (२) 
(५) कोभ ि = भ क·कोभ र्ज ... ... ... (३) 
(६) कोभ ड = कोस्पि·कोस्पक ... ... ... (४) 
(७) भ ग = भ क·भ ड ... ... ... (५) 
(७) भ र्ज = भ ि·भ ड ... ... ... (६) 
(८) स्पग = भ र्ज·स्पक ... ... ... (७) 
(९) स्पर्ज = भ ग·स्पि ... ... ... (८) 

(११) स्पर्ज = कोभ क·स्पड ... ... ... (९) 
(१२) स्पग = कोभ ि·स्पड ... ... ... (१०) 
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प्रकरि िहावें 
 

गणिि िास्त्राांिील प्रमुख णिद्धाांि 
 

विुगळ िांकुच्च्िन्न 
 

८८. एक अमयाद सरळ रेषा आहे, ही रेषा तदशातंर न कतरता स्िता ंसभोितीं भ्रमि करीत आहे. 
या रेषेतील एका कबदूमधून द सरी एक सरळ रेषा गेली आहे. ही रेषा पूिव रेषेला बद् अशी आहे, यास्ति पूिव 
रेषेच्या भ्रमिानें ती ततच्या सभोिती तर्रते. ही रेषा पूिव रेषेिर लंब नाहीं लघ कोन करिारी आहे. या रेषा 
तर्रण्यानें र्जी घनाकृतत उत्पन्न होते ततला ‘शकं ’ म्हितात. हा डमरूच्या आकारािा दोन शकं  एकतत्रत 
असा होतो. खालील आकृतीत अब ही स्िता ंसभोिती तर्रिारी रेषा तहला कईर् ककिा डईग शकं िा आसं 
म्हितात. कईड ही बद् रेषा तहच्या तर्रण्यानें शकं  उत्पन्न झाले आहेत. कईड मधील क कबद तून र्जािारी 
आति अब रेषेिर म्हिरे्ज आंसािर लंब अशा पातळीनें शकं  कातपला असता ंकहर् आकृती उत्पन्न होते. या 
आकृतीला शकं क्च्छन्न म्हितात. या क्च्छन्नानें झालेली कहर् आकृतत ही ित वळ आहे. कारि म मध्य करून 
कम तत्रज्येनें हें ित वळ तनघालें  आहे. कहप ित वळास ककिा गर्जड ित वळास शकं िा पाया म्हितात. ई कबद  
दोन्ही शकूंिा तशरोकबद  आहे. 

 

 
 
८९. (१) कईड या बद् रेषेशीं, ततच्या कोित्यातह क्स्थतींत, ततच्याशीं समातंर अशा सरळ पातळीनें 

शकूंला छेतदलें  असता ंर्जी आकृतत उत्पन्न होते त्या आकृतीला ‘परिलय’ असें म्हितात. 
 
(२) सरळ पातळी, दोहोंपैकीं एकाि शकूंला छेतदते ती अशी कीं, आसाशी कािकोन न कतरता ंि 

समातंर नसता ंततयवकोि कतरते आति कईड या बद् रेषेच्या सिव क्स्थतींना छेतदते (सिव पृष्ट िधेाना छेतदते) 
अशा छेदनानें र्जी आकृतत उत्पन्न होते ततला ‘दीघविलय’ (ककिा दीघवित वळ) म्हितात. 
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(३) आंसाशी समातंर अशा सरळ पातळीनें दोन्ही शकं  कातपलें  तेव्हां, ई ला ई या तशरोकबदूच्या 
दोहीकडे र्जी दोन क्च्छन्नें होतात (त्यािी दोही तमळून एकि आकृतत) त्यानंा ‘उद्वलय’ म्हितात. 

 
९०. िरच्या लेखातं ज्या शकं क्च्छन्नाकृतत तलतहल्या आहेत त्यािंा तििार ज्योततिःशास्त्रातं र्ार 

महत्त्िािा आहे. गततशास्त्रािा सामान्यत्िें तििार कतरतानंा परिलय, दीघविलय आति उद्वलय ततकहिा 
तििार करािा लागतो, पि ग्रहाचं्या गतीिा तििार कतरतानंा दीघव िलयाकृती कितनीय असते. या ततन्ही 
आकृतींिी र्जी िर लििें तदलीं आहेत त्या लििािंरून त्याचं्यातिषयींिे तसद्ातं तसद् कतरता ंयेत नाहींत, 
परंत  या आकृतींपैकीं प्रत्येक आकृतत एका तिशषे प्रकारच्या कबदूिें तनधान आहे असें ठरते. िरच्या तीन 
आकृकततशिाय ििथी एक आकृतत िर दाखतिली आहे ती ितूवळ हे होय. आंसाशी कािकोन करिाऱ्या सरळ 
पातळीनें शकं  कातपला तर ित वळ ही क्च्छन्नाकृतत होते. तेही एक कबद तनधानि आहे. ‘तदलेल्या एका 
कबदूपासून तदलेल्या रेषेइतक्या अंतरािर असिाऱ्या कबदूिें रे्ज तनधान तें ित वळ होय.’ ित वळाला याप्रमािे 
कबद तनधनािें स्िरूप देऊन त्या तिषयींिे तसद्ातं भतूमतीमध्यें तसद् केलें  त्याप्रमािेंि परिलय, दीघविलय ि 
उद्वलय यािंी कबद तनधानािीं स्िरूपें घेऊन त्यािें तसद्ातं तसद् करािें लागतात. यासाठीं प्रथम त्यािी 
कबद तनधान स्िरूपें काय आहेत तीं ठरतिलीं पातहरे्जत. 

 
परवलय 

 
९१. परिलय—यािे लिि लेख मधील (१) या अंकीं तदलें  आहे. त्या लििाप्रमािें शकूंिा छेद 

करून परिलयािी आकृतत खालच्या आकृततमध्ये दाखतिली आहे. (आकृतत पहा.) 
 
ईसड हा शकं  आहे. द सरा शकं  या आकृतींत दाखतिला नाहीं. िमपन ही छेदक सरळ पातळी 

आहे. ही पातळी ईर्ि या पृष्ट िधेाशी समातंर अशी आहे. या पातळीनें शकूंला छेतदल्याम ळें  होिाऱ्या 
क्च्छन्नािा शभप हा भाग तदसत आहे. हा भाग परिलयािा आहे तेव्हां परिलयाच्या िक्र रेषेंत कोिते ग ि 
आहेत हें पाहंू. 

 
(१) या आकृतीत ईस हा शकूंिा आंस आहे. आति त्या आंसािर लंब असिारी दसड रेषा आहे. 

या रेषामंधून र्जािाऱ्या सरळ पातळीन हा शकूं कातपला असता ंआपिाकंडील त्यािा अधा भाग आकृतीत 
दाखतिलेला तदसत आहे. दपड हें अधव ित वळ शकूंच्या ित ंळ पायािे अधव आहे. इस आति दसड या रेषा 
कागदाच्या पातळींत आहेत. शकूंिा कागदाच्या पलीकडिा अधा भाग आकृतींत दाखतिलेला नाहीं. 
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(२) र्जोड शकं पकैी एक संपूिव शकं  ईद रेषेशीं समातंर असिाऱ्या आति कागदाच्या पातळीिर लंब 

असिाऱ्या, सरळ पातळींने छेतदला आहे. या छेदक पातळीतील शनह ही एक रेषा आहे. ही शनह रेषा 
कागदािी पातळी ि छेदक पातळी या दोन्ही पातळ्यािंी छेदक रेषा आहे. ही रेषा ईद म्हिरे्ज शकूंिा पषृ्ट 
िधे याशी समातंर आहे. शभप ही क्च्छन्नाकृतत परिलयािी आहे. 

 
(३) ईशन हा कोन द भागला आति द भागिारी रेषा ईस रेषेला तमळेपयंत िाढतिली ती ध कबदूने ईस 

आंसाला तमळाली. ध कबदूतून शन िर धक लंब कातढला. कध ईदला तमळेपयंत िाढतिली, ती र् कबदूत 
ईहला तमळाली. ध मध्य करून धर् तत्रज्येनें र्गक ित वळ कातढलें , हें ित वळ ईद, ईड आति शन या ततन्ही 
रेषासं स्पशव करीत आहे. हें ित वळ ईस आंसासभोंिती तर्रल्यानें गोल बनला आहे ि तो शकूंच्या िक्रपृष्टाला 
आंतून स्पशव करीत आहे. त्या स्पशव करिाऱ्या कबदूिे र्लग ित वळ बनते. या ित वळािी पातळी, दपड या 
पायाच्या ित वळाचं्या पातळीशी समातंर आहे. 

 
(४) शन रेषा दड रेषेला न कबदूत तमळते. न कबदू कागदाच्या पातळींत आति छदल पातळींतही 

आहे. छदक पातळीनें पायाच्या दपड ित वळाला प कबदूत छेतदलें  आहे. पन कबद  साधंलें . पन ही रेषा लंब 
पातळींत असल्याम ळें  दड रेषेंिर लंब आहे. र्ग आति नश या िाढतिल्या. त्या ि कबदूत एकमेकीस 
तमळतात. ि कबदूपासून र्ि रेषेिर िम लंब कातढला. अथात िम रेषा नपभ या म्हिरे्ज छेदक पातळींति 
असली पातहरे्ज. 

 
(५) िमशी पम समातंर कातढली तेव्हा ंिनपम हा समातंर भ र्ज िौकोन झाला. म्हिून 

 
पम = नि = दर्. [कारि दर्िम समातंर भ . िौ.] 
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ईदड शकं  हा ईद या बद् रेषेच्या भ्रमिानें उत्पन्न झाला आहे. द कबदू प कबदूपयंत भ्रमि करीत 
आला तर र् कबदू ल स्थानीं येईल, आति द कबद  ड स्थानीं आला तर र् कबद  ग स्थानीं येईल यािरून 
 

दर् = पल = डग 
 
प कबदूपासून ध गोलाला पक पल या दोन स्पशव रेषा कातढल्या आहेत त्या परस्पर समान आहेत. 

म्हिून 
 

पम = पक. 
 
पनि हा कोन कािकोन आहे म्हिून पनिम हा कािकोन िौकोन आहे, म्हिून पम ही रेषा िम िर 

लंब आहे. 
 
(६) प कबद  दपड या पायाच्या ित वळाच्या परीघािरिा कबद  असून शभप या परिलयाच्या िक्र 

रेषेिर आहे. दपड पाया ई कबद कडे नेला तर प कबद ही ततकडे सरेल. (श कबद पयंति ई कडे सरेल) 
यािरून ठरते कीं, प कबदूपासून क कबद पयंत अंतर हें प पासून िम िर िाकलेल्या लंबाइतके असते. 
यािरून ठरते कीं, प कबद  शभप या परिलयाचं्या िक्र रेषेिर कोठेही असो 
 

पक = पम 
 
या तििरिातंील कबद  रेषातदकािंी नामािली खाली तदल्याप्रमािें आहे :— 

 
क कबद  = परिलयािें कें द्र, पम रेषा = कोिी, 
श कबद  = परिलयािा तशरोकबद , पन रेषा = भ र्ज, 
शकन रेषा = परिलयािा अि,  पक रेषा = कें द्रातंर ककिा कें द्र ग तत्रज्या. 
िम रेषा = परिलयािी नातयका, घ गोल = कें द्रीय गोल.  
शन रेषा = परिलयािी क्च्छन्न मध्यरेषा.    

 
कबदुणनधान 

 
९२. कबद तनधान म्हिरे्ज अम क प्रकारच्या कबदंूिा साठंा. परिलय हे रेषाकृतत, कबद तनधान आहे. 

“कें द्र आति नातयका यापासून समान अंतरािरच्या कबदंूिें तनधान ‘परिलय’ हें आहे.” 
 
यातंत्रक पद्तीनें परिलयािी आकृतत कशी कातढता ंयेते तें खालीं दाखतिलें  आहे :– 
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क हें कें द्र आति िम ही नातयका तदली आहे. तर परिलय काढा. यमख हा ग ण्या आहे. मख 

इतक्या लाबंीिा रेशमी दोरा ख तठकािीं पक्का बातंधला आहे. ि त्यािें द सरें िोक क तठकािीं पके्क बातंधलें  
आहे. प ही पेक्न्सल दोऱ्याला दाबून ग ण्याला तििकून धरली आहे. ग ण्यािी द सरी मय बारू्ज नातयकेला 
तिकिून िर सारली म्हिरे्ज श भ प ही परिलयािी आकृतत तयार होते. 

 
या आकृतीत कप = पम; कभ = भन; आहे म्हिरे्ज प कबदूिें नातयकेिे अतंर (रेषा आति कबद  

यामंधील अंतर म्हिरे्ज त्या कबदूपासून त्या रेषेिरिा लंब) पम आति कें द्रातंर पक समान आहे. याप्रमािे भ 
भ₁ भ₂ या कबदंूिें कें द्रातंर ि नातयकातंर समान आहे. यािरून शभ₂-भ₁ ही रेषा नातयका ि कें द्र यापासून 
समान अतंर असिाऱ्या कबदंूिे तनधान आहे. 

 
९३. परिलयािे अनेक तसद्ातं आहेत ते प ढें तसद् कराियािे आहेत. या शकं क्च्छन्नािे आधारभतू 

लिि िर तसद् केले आहे, तसेि दीघविलय आति उद्वलय यािंीं लििें तसद् कराियािीं आहेत. तीं 
शकं क्च्छन्नेंही कबदंूिीं तनधानेंि आहेत. यािें स्पष्टीकरि खाली करीत आहे. 

 
दीघगवलय 

 
९४. दीघविलय.—यािें लिि लेख ८९ मध्ये (२) या अंकीं तदलें  आहे. त्या लििाप्रमािें शकूंिा 

छेद करून दीघविलयािी आकृतत खालच्या आकृतीमध्यें दाखतिली आहे. (आकृतत पहा.) 
 
ईदड हा शकं  आहे, द सरा शकं  या आकृतींत दाखतिला नाहीं. िमम¹ि¹ ही छेदक पातळी आहे. 

ही पातळी आंसाशीं समातंर नाहीं आति पृष्ट िधेाशींही समातंर नाहीं तसेंि हीं पातळीं द सऱ्या शकूंला छेतदत 
नाहीं, ि स्पशवही करीत नाही. या पातळीनें शकूंला छेतदल्याम ळें  होिाऱ्या तिन्हािा शभपश¹ हा भाग तदसत 
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आहे. हा भाग दीघविलयािा तदसत आहे. तेव्हा ंदीघविलयाच्या िक्ररेषेंत कोिकोिते ग ि आहेत तें तसद् 
करंू. 

 
(१) या आकृतींत ईस हा शकूंिा आंस आहे. आति त्या आसािर लंब असिारी दसड रेषा आहे. 

या रेषामंधून र्जािाऱ्या सरळपातळीनें हा शकं  कातपला असता आपिाकडील त्यािा अधा भाग आकृतींत 
दाखतिलेला तदसत आहे. दपड हें अधवित वळ शकूंच्या ित वळपायािें अधव आहे. इस आति दसड रेषा 
कागदाच्या पातळींत आहेत. शकूंिा कागदाच्या पलीकडिा अधा भाग आकृतींत दाखतिलेला नाहीं. 

 
(२) र्जोड शकं पैकीं एक शकं , ईस आसाशी ककिा ईद ईड पृिबंधाशंीं समातंर नाहीं अशा, आति 

कागदाच्या पातळीिर लंब अशा, सरळपातळीने छेतदला आहे. या छेदक पातळीतील शनश ॑ ही रेषा 
कागदाच्या पातळीतही आहे. म्हिरे्ज ही रेषा दोन्ही पातळ्यािंी छेदकरेषा आहे, या रेषेला “क्च्छन्न मध्य 
रेषा” म्हिािें. या छेदनानें छेदक पातळीिर “शभपश”॑ ही िक्र रेषा तदसत आहे. हा दीघविलयािा अधा भाग 
आहे. 

 

 
 
(३) लेख ९१ मधील स्पष्टीकरिातंील तिभागाकं (३) प्रमािें. ध कें द्रगोल काढून क कें द्र ठरतिलें . 

त्याप्रमािेंि द॑ श ॑न कोन द भागून ध॑ कें द्र गोल कातढला आति क॑ कें द्र ठरतिले. 
 
(४) लेख ९१ मधील स्पष्टीकरिातंील तिभागाकं (४) प्रमािें. 
 
(५) िन शीं पम समातंर केली तेव्हा ं



 

अनुक्रमणिका 

पम = नि 
 
ईदड शकं  हा ईद या बद् रेषेच्या भ्रमिानें उत्पन्न झाला आहे. द कबद  प कबद पयंत भ्रमि करीत 

आला तर र् कबद  ल स्थानी येईल, आति द कबद  ड स्थानी आला तर र् कबद  ग स्थानी येईल. यािरून— 
 

दर् = पल = डग 
 
प कबदूपासून घ गोलाला पक पल या दोन स्पशवरेषा कातढल्या आहेत. गोलाला त्या बाहेरील एका 

कबदूपासून िािेल तततक्या स्पशवरेषा कातढता ंयेतात, ि त्या सिव समान असतात म्हिनू— 
 

पल = पक 
 
पनि कोन कािकोन आहे, म्हिून पनिम हा कािकोन िौकोन (अथात समातंरभ र्ज िौकोन) 

आहे. म्हिून पम ही रेषा िम िर लंब आहे. 
 
यािरून— 

 
 पक = पल = पल = डग   
 पम पम नि नि   

 
(६) दोन सरूप तत्रकोिापंकैीं एका तत्रकोिाच्या बारू्ज द सऱ्या तत्रकोिाच्या बारंू्जशीं प्रमािातं 

असतात, त्या अशा प्रकारें प्रमािातं असतात कीं, त्या प्रमािातं समान कोना समोरच्या बारू्ज एकास्पद 
असतात. गशि आति डशन हे दोन तत्रकोि सरूप आहेत कारि, गि नड या रेषा समातंर आहेत. तेव्हा ं

 
गिन कोन = शनड कोन, ि शडन कोन = शगि कोन; गशि कोन = डशन कोन 
 
म्हिून, कश : शि ∷ शड : नश ................ (अ). 
 
(७) िार राशी प्रमािातं असले तर ते, (१) मध्य तितनमयानें प्रमािातं असतात, (२) अग्र संयोगानें 

प्रमािातं असतात, (३) उपाग्र संयोगानें प्रमािातं असतात, (४) संयोग तियोगानें प्रमािातं असतात, आति 
(५) व्य त्क्रमिाने ही प्रमािातं असतात. यािंीं उदाहरिें खालीं तदलीं आहेत :— 

 
क : ि ∷ ि : त हे िार राशी प्रमािातं आहेत, 
 
(१) क : ि ∷ ि : त मध्य तितनमयानें प्रमािातं आहेत, 
 
(२) क + ि : ि ∷ ि + त : त अग्र संयोगानें प्रमािातं आहेत, 
 
(३) क : क + ि ∷ ि : ि + त उपाग्र सयंोगानें प्रमािातं आहेत, 



 

अनुक्रमणिका 

(४) क + ि : क — ि ∷ ि + त : ि — त स.ं तियोगाने प्रमािातं आहेत, 
 
(५) ि : क ∷ त : ि व्य त्क्रमिानें प्रमािातं आहेत. 

 
(८) तिभागाकं (६) मधील (अ) या प्रमािातं 

 
गश : शि ∷ शड : नश. 

 
मध्य तितनमयानें गश : शड ∷ शि : नश. 
 
अग्र संयोगानें गश + शड : शड ∷ शि + नश : नश. 
 
रूप भेदानें गड : शड ∷ नि : नश. 
 
मध्य तितनमयानें गड : नि ∷ शड : नश. 
 
परंत — 

 
गड = पल = पक. [तिभागाकं (५)] 

 
आति नि = पम. 
 
म्हिून पक : पम ∷ गश : शि. 

 

रूप भेद पक = गश = कश [गश = कश]. पम शि शि 
 
(९) शभप या दीघव िलयाच्या िक्र रेषेिर प कबद  कोठेंही असला तरी त्या कबदूपासून क्च्छन्नमध्य 

रेषेिा र्जो शश ॑भाग त्यािर लंब कातढला तर (िक्र रेषेिर प सोडून प॑ घेतला) तो प॑ न॑ लंब, आति प॑ पासून 
िम िें लंबातर प ॑म॑ ही घेऊन िरच्याप्रमािेंि तसद्ता केली तर— 
 

   प॑ क = कश    
   प॑ म॑ शि    

 
यािरून असें तसद् होतें कीं, शभप श ॑ही दीघवित वळािी िक्र रेषा अशी आहे कीं, त्या िक्र रेषेंतील 

कोित्यातह कबदूपासून क या कें द्रकबदूिें अंतर पक आति िम रेषेिें लंबातंर पम यािंें ग िोत्तर, कश : शि 
या एकाि ग िोत्तराबरोबर असतें. 

 



 

अनुक्रमणिका 

येथेंही क हें कें द्र आति िम ही नातयका आहे. आति परिलयासंबधंीं रेषाकबदूना र्जी नामािली 
योतर्जली तीिीि योर्जना दीघवित वळातंही आहे. परंत  दीघव ित वळाला द सरे एक कें द्र आति द सरी एक 
नातयका आहे. त्यािें तििरि प ढें केलें  आहे. 

 
(१०) द॑ श ॑न कोन द भागून द भागिारी रेषा ईस या शकूंच्या अिाला तमळेपयंत िाढतिली, ती ईस 

ला ध॑ तबदंूत तमळाली. ध॑ मध्य करून क्च्छन्नमध्य रेषा तहला स्पशव करिारें ित वळ कातढलें , िगैरे तिििेन लेख 
मधील स्पष्टीकरिातील तिभागाकं (३) प्रमािें क॑ कें द्र ठरतिलें . ध॑ कें द्र गोल ईद रेषेला द॑ कबदंूत स्पशव 
कतरतो दडशी दʹडʹ समातंर कातढली. शशʹ क्च्छन्न मध्य रेषा शʹ कडे िाढतिली ती डʹदʹला िʹ कबदंूत 
तमळाली. शʹिʹिर िʹमʹ लंब ककिा िम शी समातंर केली. शमप िक्र रेषेिरील कोित्याही प कबदूपासून 
िʹमʹिर पमʹ लंब केला आति पकʹ साधंले. दʹशʹिʹ आति दशʹन हे दोन सरूप तत्रकोि घेऊन याि 
लेखातंील तिभागाकं (५) ते (९) प्रमािे तसद् होते कीं— 
  

   पकʹ = कʹशʹ   
   पमʹ शʹिʹ   

 
याप्रमािें तसद् होते कीं कʹ कें द्र आति िʹमʹ ही नातयका आहे. याप्रमािें दीघव िलयाला दोन कें द्रें, 

दोन तशरोकबद  आति दोन नातयका असतात. 
 
९५. बृहदक्ष.— दीघव ित वळाच्या एका तशरोकबदूपासून द सऱ्या तशरोकबदूपयंत क्च्छन्न मध्य रेषेिा र्जो 

भाग शशʹ त्याला त्या दीघव ित वळािा ‘बृहदि’ म्हितात. बृहदिािे समान दोन भाग करिारा र्जो कबदू त्याला 
दीघव ित वळािा मध्य म्हितात. 

 
िांगि.— दीघव ित वळाच्या मध्याच्या एकाि अंगास असिाऱ्या कें द्र तशरोकबद  ि नातयका यास 

परस्परािें संगत म्हितात.  
 
९६. दीघव िलयाच्या एका तशरोकबदूपासून तत्संगत कें द्र ि नातयका यािंीं अंतरें द सऱ्या 

तशरोकबदूपासून तत्संगत कें द्र ि नातयका याचं्या अतंराशंीं अन क्रमें समान असतात. 
 
श या तशरोकबदंूशीं क कें द्र आति िय नातयका संगत आहे, आति शʹ या तशरोकबदूशी कʹ कें द्र आति 

िʹयʹ नातयका ही संगत आहेत. तर कश आति शि ही अतंरें अन क्रमें कʹशʹ आति शʹिʹ या अंतराशीं समान 
असतात. असें तसद् कराियािें आहे. आकृतत पहा.— 

 
शक + ककʹ = शकʹ. 
 
२ शक + ककʹ = शकʹ + शक. 
 
परंत  शकʹ = शडʹ [धʹ गोलाचं्या स्पशव रेषा.] 
 
म्हिून २ शक + ककʹ = शडʹ + शक = शडʹ + गश = गडʹ. 
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तसेंि शʹकʹ + ककʹ = शकʹ. 
 
२ शʹकʹ + ककʹ = शʹकʹ + शʹक. 
 
परंत  शʹक = शʹर्ʹ [ध गोलाच्या स्पशव रेषा]. 
 
म्हिून २ शʹकʹ + ककʹ = शʹकʹ + शʹक = दʹशʹ + शʹर् = दʹर्. 
 
पि गडʹ = र्दʹ. 
 
म्हिून २ शक + ककʹ = २ शʹकʹ = ककʹ. 
 
यास्ति शक = शʹकʹ. 
 
ककिा कश = कʹशʹ. 
 
हईद रेषेशी श कबदूतून हशड ही समातंर रेषा कातढली. हशि तत्रकोि दʹशʹिʹ तत्रकोिाशीं एकरूप 

आहे असे तसद् कराियािे आहे. र्ि आति डʹिʹ या समातंर रेषासं ििʹ रेषा छेतदते म्हिून शिह कोन = 
शʹिʹदʹ कोन आति त्याि समातंर रेषासं ईदʹ रेषा छेतदते. 

 
म्हिून िर्दʹ कोन = र्दʹिʹ कोन. 
 
आति िर्दʹ कोन = िहश कोन [कारि हि शी र्द समातंर]. 
 
म्हिून िहश कोन = िʹदʹि कोन. 
 
तसेंि ईर्ग कोन = ईगर् कोन = शहग कोन. 
 
पि ईर्ग कोन = गहश कोन [हि र्द समातंर]. 
 
म्हिून शगह कोन = गहश कोन. 
 
यास्ति शग बार्ज  = शह बार्ज . 
 
आता ं हशि आति दʹशʹिʹ या दोन तत्रकोिातं पतहल्यािे शिह आति शहि कोन ि शह बारू्ज हे 

अियि द सऱ्यािे शʹिʹदʹ आति शʹदʹिʹ हे कोन ि शʹदʹ बार्ज  या अियिाशीं अन क्रमें समान आहेत म्हिनू हे 
दोन तत्रकोि एकरुप आहेत. यास्ति 
 

शि=शʹिʹ. 
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९७. दीघव िलयाच्या परीघािर कोठे तरी प हा एक कबद  आहे, तर दोन्ही कें द्रापंासून र्जीं त्या कबदंूिीं 
पक पकʹ हीं अंतरें त्यािंी बेरीर्ज शशʹ या बृहदिाबरोबर असते. 

 
पक = पल आति पकʹ = पर 
 
पक + पकʹ = पल + पर = गडʹ = गश + शडʹ. 
 
पि गश = कʹशʹ आति शड॑ = शक॑. 
 
म्हिून पक + पकʹ = शकʹ + कʹशʹ = शशʹ. 
 
शशʹ बृहदिािे समान दोन भाग करिारा र्जो ध कबद  त्यापासून बहृदिािरि लंब कातढला, ि तो 

लंब दीघव िलयाच्या परीघाला ििʹ कबदंूत तमळाला, तेव्हा ंया ििʹ रेषेला दीघवित वळािा लघ्िि म्हितात. 
 
९८. दीघवित वळाच्या िक्ररेषेत प ढील धमव असतात. 
 
(१) दीघवित वळाच्या िक्ररेषेतील म्हिरे्ज परीघातंील प्रत्येक कबदूिें, कोित्या एका कें द्रापयंत 

असलेलें  पक अंतर आति त्याि कें द्राशी संगत अशा नातयकेपयंत लंबातंर पम यािंें ग िोत्तर एकाि सम 
अपूिांक संख्येइतके असतें. म्हिरे्ज 
 

    पक = पʹक = एक या संख्येपेिा ंकमी असा अपूिांक.     पम पʹमʹ 
 
(२) दीघवित ंळाच्या बृहदिािा मध्य घ कबद  यापासून दोन्हीं कें द्रें समान अंतरािंर असतात, तशाि 

दोन्ही नातयकाही समान अतंरािर असतात. 
 
(३) दीघवित वळाच्या िक्ररेषेतील एका कबद पासून दोन्ही कें द्रापंयंत असलेल्या अंतरािंी बेरीर्ज 

बृहदिाबरोबर असते.  
 

कबदु णनधान 
 
९९. दीघवित वळ हें एका प्रकारच्या कबद िे तनधान आहे. ते असें– ज्यािा पाया एकि आहे, ि त्यािर 

अनेक तत्रकोि कातढले आहेत, ते तत्रकोि असे आहेत की, त्याच्या पायाखेरीर्ज इतर दोन बारंू्जिी बेरीर्ज 
तदलेल्या (पायापेिा र्जास्त अशा) रेषेबरोबर असेल. 

 
यातंत्रक पद्तीने दीघविलयािी आकृतत कशी कातढता येते ते खाली दाखतिले आहे. 
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आकृणि काढिें 
 
शʹश हा बृहदि आति कʹक ही कें दे्र तदली आहेत, तर दीघविलय काढाियािे. एक र्जाड कागदािा 

त कडा घेऊन त्यािर शʹश एिढी रेषा काढा. त्या रेषेिर शʹश कʹक आति घ कबद ंच्या ख िा करा, आति या 
रेषेिरि कागदाच्या त कड्ाला घडी पाडा. नंतर िागंला रेशमी दोरा घेऊन स ईमध्ये ओिनू त्या दोऱ्यािे 
एक िोक कागदाच्या त कड्ाला तशिनू पके्क ग ंतिा. स ईने क कबदूत भोंक पाडून दोरा कागदाच्या 
त कड्ाच्या द सऱ्या भागास काढा ि कʹ कबदूत भोंक पाडून दोरा पतहल्या अगंास घ्या. कʹक मधील दोरा 
कʹश + कश इतक्या लाबंीिा ठेिनू द सरें िोक कागदाच्या पट्टीला पके्क तशिा. ही कागदािी द हेरी पट्टी शʹश 
बृहदिािर र्ज ळिा. दोऱ्यामध्ये पेक्न्सलीिे िोक ठेिनू ते शʹश रेषेच्या िरच्या अगंास दोरा तढला न पडू देता 
तर्रिा. म्हिरे्ज 
 

 
 
शʹशच्या िरच्या अंगािे दीघविलयािी आकृतत तयार होईल. नंतर कागदािी द हेरी पट्टी शʹशला 

र्ज ळिनू खालच्या अंगािी दीघविलयािी आकृतत काढा. म्हिरे्ज शʹिपशिʹ ही दीघविलयािी आकृतत तयार 
होईल. 

 
१००. लघ्ििािे ि िोंक आति क कें द्र (कोितेही) यास साधंिारी रेषा बृहदिाच्या (शघ या) अधा 

बरोबर असते. 
 
हा तसद्ातं िरच्या आकृतीत तसद् झालाि आहे. 
 
कारि िक॑ + िक = २ िक॑ = शश ॑
 
िक॑ = श ॑घ. 
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उिलय 
 
१०१. उद्वलय— यािें लिि लेख ८९ मधील (३) या अंकीं तदलें  आहे. त्या लििाप्रमािें शकूंिा 

छेद करून उद्वलयािी आकृतत िरच्या आकृतीत दाखतिली आहे. (आकृतत पहा.) 
 
ईदड आति ई दʹ डʹ हे दोन शकंूंिें य ग्म आहे. िनपम ही छेदक पातळी आहे. ही पातळी 

कोित्याही पिृ िधेाशी समातंर नसून दोन्ही शकंूंला कातपत आहे. नि िʹ नʹ ही क्च्छन्नमध्यरेषा आहे. दोन्ही 
शकंूंला छेतदल्याम ळें शभप आतम शʹ भʹ पʹ या िक्ररेषा क्च्छन्नाकृतीिा भाग तदसत आहे. या िक्ररेषा 
उद्वलयाच्या आहेत. तेव्हा ंउद्वलयाच्या िक्ररेषामंध्ये कोिकोिते ग ि आहेत तें तसद् करंू. 

 
लेख ९४ मध्यें दीघविलयाच्या िक्ररेषेतिषयीं ज्या गोष्टी तसद् केल्या त्याप्रमािेंि उद्वलयाच्या 

िक्ररेषासंंबंधीं तसद् होतात. त्याच्यातं तभन्नत्ि इतकेि कीं, दीघवित वळातं एक रेषा पमपेिा ंकमी असते आति 
उद्वलयातं पक रेषा पम पेिा ंमोठी असते. 

 
लेख ९७ मध्यें— 
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पल = पक आति पर = पकʹ 
 

तेव्हा ंपर — पल = पकʹ — पक = गडʹ = शडʹ —गश 
 
पि गश = कश आति शड॑ = शकʹ 
 
म्हिून शड॑ — गश = शकʹ — कश = शक॑ — कʹशʹ = शश ॑

 
यास्ति पकʹ — पक = शशʹ 
 
१०२. उद्वलयाच्या तशरोकबद मध्यें सापंडलेला र्जो अिािा शशʹ भाग त्यास त्या उद्वलयािा 

“पादाि” असें म्हिािें. 
 
पादािाला द भागिारा र्जो घ कबद  त्याला त्या उद्वलयािा मध्य असें म्हिािें. 
 
उद्वलयाच्या मध्याच्या दोहों बारंू्जस ज्या दोन िक्ररेषा त्यास त्या उद्वलयाच्या शाखा म्हितात. 
 
१०३. उद्वलयाच्या िक्ररेषेंत प ढील धमव असतात :– 
 
(१) उद्वलयाच्या िक्ररेषेंतील प्रत्येक कबदूिें, एका कें द्रापयंत असलेलें  पक अतंर आति त्याि 

कें द्राशीं संगत अशा नातयकेपयंत लंबातंर पम यािंें ग िोत्तर एकाि तिषम अपूिांक संख्येइतकें  असतें. 
म्हिरे्ज 

 
  पक = पʹक = एक या संख्येपेिा ंर्जास्त अपूिांक.   पम पʹमʹ 

 
(२) उद्वलयाच्या पादािािा मध्य घ कबद  यापासून दोन्ही कें दे्र समान अंतरािर असतात तशाि 

दोन्ही नातयकाही समान अतंरािर असतात. 
 
(३) उद्वलयाच्या िक्ररेषेतील एका कबदूपासून दोन्ही कें द्रापंयंत असलेल्या अंतरािंी िर्जाबाकी 

पादािाबरोबर असते. 
 

कबदु णनधान 
 
१०४. उद्वलय हें एका प्रकारच्या कबदंूिीं तनधानें आहे. ते असें— 
 
अशा कबदंूिें तनधान कोिते कीं, त्या प्रत्येक कबदूपासून तदलेल्या दोन कबदंूपयंत असलेल्या अंतरािंी 

िर्जाबाकी तदलेल्या त्या दोन कबदंूमधील अंतराबरोबर असेल. 
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यातंत्रक पद्तीनें उद्वलयािी आकृतत कशी कातढता येते तें खाली दाखतिलें  आहे :— 
 
रेषा आखण्यािी एक सरळ पट्टी घ्या. त्या पट्टीिें एक िोंक उद्वलय र्जें काढाियािें त्याच्या एका 

कें द्रािर ठेिा. ि त्या कें द्रस्थळीं एक िािंिी िोिा. (कागद ि पट्टी ड्राइंग बोडविर असािी.) 
 

 
 
ही पट्टी क॑ िाििीसभोिती कागदाच्या पातळींत तर्रती असािी. एक िागंला बळकि दोरा घेऊन 

त्यािें एक िोंक क तठकािीं पक्कें  बाधंा. हा दोरा प पेक्न्सलीिरून घेऊन ल तठकािीं ग ंतिा. पट्टी बािाच्या 
तदशनेें तर्रत आहे, तेव्हा ंप पेक्न्सलीच्या िोकानें र्जी रेषा तनघेल ती उद्वलयािी आकृतत होईल. 

 
पट्टीिी लाबंी र रेषा पतरतमत आहे आति दोऱ्यािी लाबंी द रेषा पतरतमत आहे. तर 
 
कʹप + पल = र 
 
आति कप + पल = द 
 
म्हिून क॑प — कप = र — द. 
 
येथे आपिास तदसून येईल कीं, र रेषेपेिा ं द रेषा लहान आहे. आति र—द हे अंतरस्थीर (न 

बदलिारें) आहे म्हिून उलेखन होिारी िक्ररेषा उद्वलयािी आहे. 
 
१०५. शकं क्च्छन्न भतूमतीिे तसद्ातं प ष्ट्कळि आहेत. ते तसद्ातं भतूमतत पद्तीनें सोडिनू तसद् 

करून त्यािर स्ितंत्र गं्रथ केले आहे. हे तसद्ातं दोन प्रकारानंीं तसद् कतरता ंयेतात. एक भतूमतत पद्तीनें 
आति द सऱ्या बीर्जगतित पद्तीनें. या द सऱ्या पद्तीला बैज्य-भतूमतत म्हितात. बैज्य-भतूमतत ही श द् 
गतितािी अत्यतं महत्त्िािी शाखा आहे. अन मान पद्ती आति बैज्य-भतूमतत या य ग्मानें अनेक महत्त्िािें 
तसद्ातं तसद् होतात. या कारिाम ळें  प्रस्त त गं्रथातं बैज्य-भतूमतीला तिशषे महत्त्ि तदलें  आहे. म्हिून 
शकं क्च्छन्न भतूमतीिे तसद्ातं रेखा-भतूमतीने न तसद् कतरता ंबैज्य-भतूमतीनेंि तसद् करण्यािें योतर्जलें  आहे.  

 
१०६. बैज्य-भतूमतीमध्ये सिवि समीकरिािंा उल्लखे आहे. सरळ रेषेिें समीकरि, ित वळािें 

समीकरि, परिलय, दीघविलय, उद्वलय यािंीं समीकरिें, हीं समीकरिें ठरलेली आहेत. बीर्जगतितािी 
पतरभाषा आति धनिव सकेंत ि तिन्ह पद्तत यािंें सहाय्य रेखागतिताला तमळाल्याम ळें  त्याचं्या धमातिषयीिे 
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तसद्ातं थोडक्यातं ि श द् रीतीनें स्थातपत होतात. बैज्य-भतूमतत या तिषयािर मोठमोठाले गं्रथ अनेक झाले 
आहेत. तेव्हा ं असल्या या तिषयािे पतरशीलन ज्योततगवतितािे आभ्यासूला अत्यंत आिश्यक आहे. या 
तिषयािे म ख्य म ख्य भाग येथे देत आहे.  
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प्रकरि िािवें 
 

बैज्य-भूणमिीचीं मूलित्त्वें 
 
१०७. भतूमतीमध्ये र्जी रेषािंी समान असमानता, त्यािंी क्स्थतत परस्पर मीलन ि छेदन, त्याम ळें 

होिाऱ्या कोनािे मापन ि त लना िगैरे तिषयािें उपपादन करण्यािे कामी बीर्जगतितािी योर्जना केली 
आहे, असा र्जो श द् गतितािा भाग त्याला बैज्य-भतूमती असें म्हिले आहे. बीर्जगतितािी तिन्हपद्तत आति 
धनिव संकेत याचं्या योर्जनेने तिितित कबदूिे पातळीमध्ये स्थान कोठे आहे यािा तनिवय, समीकरिाच्या 
योगाने सरळ अथिा िक्ररेषेिी क्स्थतत तनतित करिें, तसेंि त्या समीकरिाच्या सहाय्यानें सरळ ि 
िक्ररेषािें भतूमतततिषयक धमव स्थातपत करिें, तदलेले समीकरि सरळ रेषेिे आहे ककिा ित वळािे अगर 
दीघवित वळािे आहे हे ठरतििें आति त्यािरून पतरमािासह ती रेषा ककिा ते ित वळ यािे लेखन करिें अशी 
कायें बजै्य-भतूमतीने कतरता येतात. 
 

कबदूचे पािळीिले स्थान 
 
१०८. कबदूला महत्त्ि म ळीि नाहीं परंत  क्स्थतत मात्र आहे. क्स्थतत म्हिरे्ज अक्स्तत्ि अथिा स्थान. 

कबदू केिढा असेल ? या प्रश्नािे उत्तर, केिढा हे सिवनाम कबदूला योतर्जताि येत नाही. कबद  कोठे असेल ? 
तर कबद  हव्या त्या स्थानी असेल, तो पोकळीत आहे ि पातळीतही आहे. पोकळी आति पातळी या अमयाद 
आहेत. तेव्हा ं कबद  पोकळीत ककिा पातळीत आहे असे म्हिल्याने त्यािे स्थान कळून येत नाहीं यासाठी 
द सऱ्या कबदूच्या ठरतिलेल्या स्थानाच्या क्स्थतीिरूनि इष्ट कबदूच्या स्थानािा बोध होतो. ठरतिलेला कबद  
रेषेतशिाय ज्ञात होत नाही आति एका रेषेने त्यािी र्जािीि न होता पातळीतल्या कबदूच्या स्थानािी र्जािीि 
व्हाियास एकमेकीला छेदिाऱ्या दोन रेषािंी आिश्यकता असते; आति पोकळीतल्या कबदूच्या स्थानािी 
र्जािीि व्हाियास एकमेकीस छेदिाऱ्या तीन रेषािंी आिश्यकता असते. प्रस्त त पोकळीतल्या कबदूिा तििार 
बारू्जला ठेिनू पातळीतल्या म्हिरे्ज सरळ पातळीतील कबदूच्या स्थानािा तनिवय कसा कतरतात हे येथे 
दाखिाियािे आहे. 

 
१०९. भतूमतततिषयक गं्रथातं कबदूला एकाद्या अिरािे नािं देऊन त्यािे स्थान दशवतितात. त्या 

अिरानें कबदूच्या स्थानािें दशवन होते, त्या स्थानािा तनिवय आम्हास लेखनद्वारा कराियािा आहे. हा तनिवय 
करण्याकतरता घ हा एक कबद  शोधून घेऊन ठरतिला आहे. या कबदूला प्रस्थातपत कबद  म्हिािें. घ कबदूपासून 
एका पतरतित तदशनेें र्जािारी घि रेषा कातढली ि ती तिरुद् तदशलेाही िाढतिली आहे. ती िाढतिलेली रेषा 
घिʹ आहे. ि॑ घ ि या रेषेला प्रस्थातपत रेषा म्हिािें. इक्च्छलेला कबद  ज्या पातळीत आहे त्याि पातळीत िʹ 
घ ि रेषा आति ततच्यातील घ कबद  हीं ही आहेत. परंत  एिढ्याि सातहत्याने त्याि पातळीतील हव्या त्या 
कबदूच्या स्थानािा तनिवय होऊं शकत नाहीं. यास्ति घ कबदूतून गेलेली र्जी िʹ ि रेषा आहे ततच्यातिरतहत घ 
कबदूतून र्जािारी द सरी एखादी रेषा पातहरे्ज आहे. तसेि या द सऱ्या रेषेिी तदशा ि पूिव िʹ ि रेषेिी घ ि 
तदशा याचं्यामध्ये केिढ्या कोनािे अंतर आहे तो कोन ही ज्ञात असला पातहरे्ज. ही द सरी रेषा घ य ही होय. 
घि आति घय याचं्यामध्ये र्जो कोन आहे तो केिढाही असला तरी आमच्या प्रततपादनाला कोित्याही 
प्रकारिे न्यनूत्ि येत नाहीं. परंत  तो कोन कािकोन म्हिरे्ज ९० अशंािंा असला तर प्रततपादनातं आति 
कृतीत सौगम्य येतें. 
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११०. लेख, ५१, ५२ मध्यें र्जो धनिव संकेत तदला आहे आति प कबदूिे भ र्ज कोति धनिव स्िीकारून 

तो कोित्या पादातं आहे यािा तनिवय तदला आहे तोि संकेत येथेही स्िीकारला आहे. िरच्या लेखातं र्जी 
आकृतत आहे ततच्यातं प कबद  अन क्रमें िारी पादातं प₁ प₂ प₃ प₄ असा दाखतिला आहे. प₁ या कबद िा य भ र्ज 
५ आहे आति ि कोति ७ आहे आति भ र्ज ि कोति दोन्ही धन आहेत. या भ र्ज कोिीनीं कबदूच्या स्थानािा 
तनिवय होतो. बैज्य-भतूमतीत कबद  दाखिाियािा असता प₁ हा कबद  अ कबद  असा दाखिनू भागत नाही तो 
(७, ५) ककिा सामान्यत्ि े(ि य) असा दाखिािा लागतो. त्यातं नेहमी कोति प्रथम भ र्ज नंतर असाि क्रम 
असतो. हे कोतिभ र्ज रेषात्मक देऊन भागत नाहीं त्या रेषा कोित्यातरी एकाि रेषा पतरमािाने मोरू्जन 
आलेल्या संख्या असाव्या लागतात. कोति आति भ र्ज या संख्या ज्ञात असतील तर तो कबद  आपिाला ज्ञात 
आहे म्हिरे्ज मातहत आहे असें म्हितात. िरच्या लेखातंील आकृतींत प₄ कबद  (५, –४) हा होय. आति (–
३½, –६) हा प₃ कबद  होय. प कबद  (–ि, +य) हा आहे आति प₂ कबद  (–६, +३). 

 
१११. दोन कबद  तदले आहेत, तर त्या दोन कबद ंमधील अंतर (म्हिरे्ज त्या दोन कबदूस साधंिाऱ्या 

रेषेिी लाबंी तकती रेषा पतरमािें हें) सागंाियािें. 
 
प₁ आति प₂ हे दोन कबद  आहेत. आति यािें भ र्ज [भ र्ज कोति = भ र्जासह कोति असा अथव लेखनाप्रमािे घेिें कारि 

लेखनातं प्रथम कोति म्हिरे्ज ि आहे नंतर भ र्ज य आहे.] कोति अन क्रमे (ि₁, य₁) आति (ि₂, य₂) हे आहेत. या दोन 
कबद ंमधील अंतर ठरिाियािे आहे. 



 

अनुक्रमणिका 

 
 
प₁ कबदूिे भ र्ज कोति ि₁ = घ ल₁ आति य₁ = प₁ ल₁ आहेत. आति प₂ कबदूिे भ र्ज कोति ि₂ = घ 

ल₂ आति य₂ = प₂ल₂ आहेत. प₁ कबदूपासून प₂ ल₂ िर प₁ म लंब कातढला, तेव्हा प₁ म प₂ कािकोन 
तत्रकोि झाला म्हिनू 
 

 
 
११२. कोित्यातह दोन कबदंूिे भ र्ज कोति ज्ञात असले तर त्या दोन कबदंूमधील अंतर ज्ञात होतें ते 

अंतर र या अिरानें दाखतिलें  तर 
 

 
 

लेख १०९ मधल्या आकृतीत प₁ आति प₂ या दोन कबदंूिे भ र्ज कोति तदले आहेत ते प₁ िे (७, ५) 
आति प₂ िे (– ६, + ३) हे आहेत. तेव्हा ंप₁ प₂ या दोन कबदंूमधील अंतर र िी ककमत खालीं तदल्याप्रमािें 
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िरलरेर्ा 
 
११३. अन्योन्यलंब भ र्ज कबद तनिायकें  ि, य यानंीं कबदूच्या स्थानािा तनिवय होतो. त्याचं्याि 

साहाय्यानें रेषेच्या क्स्थतीिें पतरमापनािें अन्योन्य संबधंािें तिििेन कतरता ंयेतें. कोितीही रेषा समीकरिाने 
दाखतिता ंयेतें. ि आति य या दोन अव्यक्त ककिा व्यक्त संख्यापंैकीं एक ककिा दोहींनीं रेषा दाखतिता ंयेतें. 
हें समीकरि एकििव समीकरि असेल तर तें समीकरि सरलरेषेिे आहे असें समर्जािें. पि त्या 
समीकरिातील काहंीं पदें तद्वघातात्मक असतील तर ते िक्ररेषेिे समीकरि आहे असें समार्जािें, अम क 
समीकरि सरलरेषेिें आहे ककिा ित वळािें आहे अगर परिलयािें ककिा दीघविलय उद्वलयािें आहे यािा 
बैज्य-भतूमतीनें तनिवय कतरता ंयेतो. या स्थळीं सरळरेषेच्या समीकरिािा तििार करीत आहे. 

 
११४. ि अिाशी समातंर असिाऱ्या सरळरेषेिें समीकरि म्हिरे्ज त्या समीकरिातं ज्या दोन 

अव्यक्त संख्या आहेत त्याचं्या व्यक्त अशा ज्या ज्या ककमती संभितील त्यानंीं दाखतिलेला प्रत्येक कबद  त्या 
सरळरेषेति असला पातहरे्ज. आति त्या समीकरिापासून आलेला कबदू त्या रेषेच्या बाहेर नसला पातहरे्ज. 

 
ि अिाशी पम ही समातंर रेषा कातढली. ती घय अिास म स्थानीं छेतदते. घम रेषा  पतरमािें 

लाबंीिी आहे. तेव्हा ं
 

पल = मघ अथिा   
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येथे पम ही रेषा ि॑ ि शी समातंर आहे म्हिून 

 
 

 
हे पम रेषेिें समीकरि होय. येथे आपिाला असेही ठरतिता ं येतें की र् कबदूिा य भ र्ज  पेिा ं

र्जास्त आहे आति र िा य भ र्ज  पेिा ंकमी आहे. 
 
यािप्रमािे पʹमʹ रेषेिें समीकरि खालीं तदल्याप्रमािें आहे. पʹमʹ िʹिशी समातंर आहे तेव्हा पʹ लʹ 

= मʹ घ म्हिून. 
 

 
 

११५. य अिाशीं समातंर असिाऱ्या रेषेिें समीकरि ठरतििें. िरच्या लेखातंील तिििेनािरून 
लिातं येईल कीं, समीकरि ज्या रेषेिें आहे त्या रेषेतील प्रत्येक कबद  ि अिापासून  अंतरािर आहे, 
आति त्या रेषेबाहेरील प्रत्येक कबद  र्जास्त ककिा कमी आहे म्हिून त्या रेषेिें समीकरि 
 

ि =  
 
टीप.— यािरून हे लिात येईल की, ि॑ ि रेषा म्हिरे्ज ि अि या रेषेिें समीकरि  रेषा ० 

मातनली ककिा असली तर 
 

य = ० 
 
असें होतें. तसेि य यʹ रेषेिे समीकरि खालीं तदल्याप्रमािें आहे:— 
 

ि = ० 
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११६. र्जी रेषा प्रस्थातपत अशा घ कबदूतून र्जाते आति प्रस्थातपत अशा घ ि॑ रेषेच्या तदशशेी ब 
िृत्तपतरमािािा कोन कतरते त्या रेषेिें समीकरि तसद् कराियािें. 

 

 
 
घ प ही रेषा घ कबदूतून र्जाते, आति ती घि शी ब िृत्तपतरमािािा कोन कतरते. येथे ब कोन तदलेला 

आहे. घ प रेषेिें समीकरि तसद् कराियािे. येथे ि, य आति ब कोन यािंें समीकरि ठरिाियािें. घ प 
रेषेत कोिता तरी प कबद  घेतला त्यािे भ र्ज (ि, य) आहेत. घि िर पल लंब कातढला 
 

  पल = य = स्पशवरेषा प घ ल कोन [ले. ४९]   घल ि 
 
ही स्पशव रेषा  या तिन्हानें दाखतिण्यािें योतर्जले आहे 
 
तेव्हा य =  ि . . . . . . [हें त्या रेषेिें समीकरि होय]. 
 
११७. र्जी रेषा प्रस्थातपत अशा घ कबदूतून र्जाते, आति तर्जच्यातंील प₁ कबद  ज्ञात आहे, म्हिरे्ज प₁ 

कबदूिे (ि₁, य₁) हे भ र्ज तदलेले आहेत. त्या रेषेिें समीकरि तसद् कराियािें. 
 
(सामान्यत्िें कोित्यातरी कबदूिे भ र्ज (ि, य) अंकतिरतहत आति आपिास मातहत आहे त्या कबदूिे 

भ र्ज (ि₁, य₁); (ि₂, य₂) इत्यातद अंकय क्त तलतहले आहेत. हा एक संकेत स्िीकारला आहे असे लिातं 
असाि.े) 
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घप₁ ही रेषा तदलेल्या प₁ कबदूतून (ि₁, य₁) र्जाते आति घ कबदूतून र्जाते. या रेषेिें समीकरि तसद् 
कराियािें. 

 
या रेषेंत प (ि, य) हा एक कबद  घेतला. तेव्हा ि, य आति ि₁, य₁ या अव्यक्त व्यक्त अशा 

सामान्य संख्यािंें समीकरि बनिाियािें. 
 
प₁ घ ल₁ आति पघल हे सरूप तत्रकोि आहेत. म्हिून 

 
  पल = घल  यािरून   प₁ल₁ घल₁  

 
   य = य₁ ि [हें त्या रेषेिें समीकरि होय].    ि₁ 

 
११८. र्जी रेषा प्रस्थातपत अशा घि रेषेच्या तदशशेीं ब िृत्तपतरमािािा कोन कतरते आति य अिाला 

छेतदते, अशा रेषेिें समीकरि तसद् कराियािें.  
 

 
 
मप ही रेषा घि तदशशेी ब कोनात्मक तदशातंर कतरते, ब कोनािी स्पशवरेषा  आहे. ही रेषा य 

अिाला म कबदूत छेतदते, आति घम रेषा  पतरमािें लाबंीिी आहे. अशा या रेषेिें समीकरि तसद् 
कराियािें. 

 
या रेषेत प (ि, य) हा कोितातरी एक कबद  घेतला. प पासून घि िर पल लंब केला, आति म 

कबदूतून घि शी मर समातंर केली, येथे ि, य,  आति  यािंें समीकरि बनिाियािें. 
 
परम हा कािकोन तत्रकोि आहे, तेव्हा ं

 
   पर = स्पब =     मर 

 
पर = पल – रल = य =  आति मर = घल = ि 
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म्हिून य –  =  ि 
 
ककिा य =  ि +  [हें त्या रेषेिें समीकरि होय]. 
 
११९. र्जी रेषा ि, य या दोन्ही अिानंा प्रस्थातपत अशा घ कबदूपासून अन क्रमें ,  अंतरािर 

छेतदते त्या रेषेिें समीकरि तसद् कराियािें. 
 

 
 
मप रेषा ि अिाला र कबदूत छेतदते, तेव्हा ंघ र लाबंी  रेषा पतरमािें आहे, तसेंि पम रेषा य 

अिाला म कबदूत छेतदते, तेव्हा ंघम लाबंी  रेषा पतरमािें आहे. मप रेषेिें समीकरि तसद् कराियािें. 
 
प (ि, य) कबदूपासून घििर पल लंब केला. येथे ि, य, ,  यािंें समीकरि तसद् कराियािें. 
 
पलर आति मघर हे दोन सरूप तत्रकोि आहेत. म्हिून 

 

 
 

१२०. प्रस्थातपत अशा घ कबदूपासून ज्या रेषेिर िाकलेल्या लंबािी लाबंी ल आहे, आति तो लंब 
घि अिाशी अ अंशािा कोन करील अशा रेषेिें समीकरि तसद् कराियािें. 
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या आकृतींत मघर, घपर आति घपम हे ततन्ही कािकोन तत्रकोि आहेत. मरघ कोनािा अ हा 
कोतिकोि आहे. तसा घमर कोनही कोतिकोि आहे. म्हिून  

 

 
 

घमर कोन = अ कोन. 
 

 
 
१२१. िरच्या दोनिार कृत्यामंध्यें आपल्या तनदशवनास आलें  आहे कीं, सरळरेषेिें प्रत्येक समीकरि 

ि आति य या दोन अव्यक्तािें असून तें एकििव समीकरि असतें. म्हिरे्ज त्या समीकरिात ि² ककिा य² 
अथिा िय असें तद्वघातात्मक पद नसतें. तेव्हा—ं 

 
दोन अव्यक्तािंें एकििव समीकरि हें सरळरेषा दाखतितें. असे तसद् कराियािें 
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या समीकरिािें सामान्य स्िरूप खालीं दाखतिल्याप्रमािें असतें. 

 
कि + िय + ि = ० 

 
या समीकरिातील ि आति य या िल सखं्या आहेत. आति क ि ि या स्थीर सखं्या आहेत. यािरून 
लिातं येईल कीं, य आति ि यािंी िृतद्, य आति ि यानंा रे्ज ि आति क ग िक आहेत त्याचं्या व्यस्त 
प्रमािातं होऊन, दोहोंपैकीं एक धन ि एक ऋि असली पातहरे्ज. तसे नसल्यास समीकरिाच्या दोन्ही 
पेट्ािंें समत्ि राहिार नाहीं. हेंि प्रथम तसद् कतरतो.  

 
िरिे सामान्य स्िरूपी समीकरिािा स्थानभेद केला तर 

 
कि + िय = — ि 

 
या समीकरिातील ि आति य याचं्या ककमती ि ल न पािनू त्या ि₁ य₁ अशा झाल्या तर तें क ि₁ 

+ ि य₁ = — ि असें होईल. याप्रमािें कोितेही समीकरि झालें  तरी – ि यातं बदल होत नाहीं. 
 
म्हिून कि + ि य = क िʹ + ि यʹ 

 

यािेंि स्थानभेदानें स्िरूप 
 

कि — क िʹ =  — िय + ियʹ 

 

क (ि — ि॑) =  — ि (य — यʹ) 
 
दोन ग िाकार समान असतील तर, एका ग िाकारािे अियि आद्यस्थानीं आति द सऱ्या 

ग िाकारािे अियि मध्यस्थानीं, याप्रमािें तलतहल्यानें रे्ज िार राशी होतात ते प्रमािात असतात. यािरून 
 

(ि — िʹ) : (य — यʹ) ∷ — ि : क 
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ककिा य — यʹ = — क = — स्थीर संख्या + म घेऊं.  ि — िʹ ि 
 
यािरून तसद् आहे कीं, य च्या िलनास र्जसें ि िें िलन तसें क : ि. मात्र दोहोंपैकीं एक ऋि. 
 
आता ंहें समीकरि ि य या भ र्ज कोिींच्या सहाय्यानें सरळरेषा दशवतिते असें तसद् कराियािें. 
 
(१) क ि ि या स्थीर संख्या आहेत, त्याचं्या ककमती समीकरिािे समान पि कायम ठेिनू हव्या 

त्या असूं शकतात. त्यापैकी ि ही संख्या ० मातनली तर, 
 

ि य = – क ि 
 

   य = – क ि    ि 
 
हें समीकरि सरळरेषा दाखतिते (लेख ११६, ११७ पहा). कारि क/ि ही त्या रेषेनें ि अिाशी 

केलेल्या कोनािी स्पशवरेषा आहे आति ती स्थीर आहे म्हिून ती रेषा सरळ आहे. ही सरळ रेषा प्रस्थातपत 
अशा घ कबदूतून गेलेली आहे. 

 
(२) सामान्य समीकरिातील ि ही संख्या ० नाहीं, असे असेल तर ि नें समीकरि भातगले तर तें 

खालीं तदल्याप्रमािे होते :— 
 

  क ि + ि य + १ = ०   ि ि 
 

ककिा 
 

 

या समीकरिातंील सरलरेषा लेख १२० मधील रेषेप्रमािें आहे. 
 

 
 
(३) सामान्य समीकरिातील ि ही संख्या ० असेल तर, 
 
कि = — ि 
 
ि = – ि/क 
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ही य अिाशी समातंर अशी सरळरेषा हे. (लेख ११५.) 
 

(४) सामान्य समीकरिातील क ही सखं्या ० असेल तर, 
 
ि य = — ि 
 
य = – ि/ि 

 
ही ि अिाशी समातंर अशी सरलरेषा आहे. (लेख ११४.) 

 
(५) सामान्य समीकरिातील क ि ि पैकीं कोिती सखं्या ० नाहीं. तेव्हा ंि नें समीकरि भातगलें  

तर, 
 

 
 
हे ही सरलरेषेिें समीकरि आहे (लेख ११८.) 
 
याप्रमािे दोन अव्यक्तािंें एकििव समीकरि सरलरेषा दाखतितें. 
 
१२२. दोन सरलरेषािंीं समीकरिें तदलीं आहेत, तर त्या रेषाचं्या छेदन कबदूिे भ र्जकोति सागंा. 

 

 
 
ही त्या दोन रेषािंीं समीकरिें आहेत. याचं्या छेदन कबदूिे भ र्जकोति शोधाियािे आहेत. 
 
दोन रेषािंा छेदन कबद  म्हिरे्ज दोन्ही रेषामंध्ये असिारा कबद . यािरून ि य याचं्या ककमती दोन्ही 

समीकरिातं सामान्य असतील त्या शोधाियाच्या. बीर्जगतिताच्या भाषेनें बोलाियािे म्हिरे्ज ही समीकरि 
सोडिाियािी. 

 
समीकरि सोडतिण्याच्या अनेक पद्तत आहेत. त्या एथे सागंिें अप्रासतंगक आहेत म्हिून त्यािें 

तिििेन करीत नाहीं. तथातप दोन अव्यक्तापंैकीं एकािे ग िक समान करून समीकरिािंी िर्जाबाकी केली 
म्हिरे्ज ते अव्यक्त ल प्त होतें, आति द सऱ्या अव्यक्तािी ककमत तयार कतरता येतें. त्याप्रमािें 
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१२३. (१) खाली तदलेल्या दोन रेषािंा छेदन कबद  सागंा :— 
 
७ ि – ६ य + ५९ = ० आति ३ ि – ८ य + ४७ = ० पतहलें  समीकरि ४ नीं आति द सरें ३ नीं 

ग िून आलेल्या समीकरिािंी िर्जाबाकी केली तर 
 

 
 
(–५, ४) हा तो छेदन कबद . 
 
(२) ३ ि – ४ य = ७ ही रेषा स्पशवरेषेच्या उल्लखेानें म्हिरे्ज य =  ि +  या स्िरूपानें 

तलहा. 
 
य = ¾ ि – ⁷/₄  
 
(३) √३ ि – ३य = √६ ही रेषा ि अिाशी तकती अंशािंा कोन कतरते. ३० अंशािा. 
 
(४) ३ ि – ४ य = १३ आति ३ ि – ४ य = ९ या रेषािंा छेदन कबद  सापडेल काय ? 
 
सापंडिार नाहीं. दोन्ही ि अिाशीं समान कोन कतरतात म्हिून त्या समातंर आहेत. 
१२४. श्रीमद् भास्करािायव यानंीं आपल्या लीलािती नामक गं्रथातं एक कृत्य त्याच्या रीततसह 

तदलेले आहे. त्या कृत्यािी उपपतत्त य क्लीडच्या सहाव्या प स्तकाच्या आधारें दाखतिता ं येते. तथातप 
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आपल्या या प्रस्त त बजै्य-भतूमतीच्या तसद्ातंानंीं अत्यंत स लभ रीतीनें त्या कृत्याच्या रीतीिी उपपतत्त तसद् 
होते. तें कृत्य आति त्यािी रीतत खालीं तदल्याप्रमािें आहे :— 

 
॥ अन्यो ऽ न्य मलूाग्रग सूत्र योगात् ॥ 
॥ िणे्िोिवधे योगहृते ि लंब : ॥ 
॥ िशंौ स्ियोगेन हृतािभीि॥ 
॥ भघू्नौि लंबोभयतिः क खंडे ॥ १६४ ॥  
 

॥ लीलािती ॥ 
 
समभमूीिर दोन ििेू (िळूे) लंबाकार उभे केले आहेत, आति एकाच्या मूलापासून द सऱ्याच्या 

अग्रापयंत सूत्र बातंधले आहे. तसेंि द सऱ्याच्या मूलापासून पतहल्याच्या अग्रापयंतही सूत्र बातंधले आहे. तर 
दोन्ही सूत्राचं्या छेदन कबदूपासून भमूीिर िाकलेला लंब तकती ? असा प्रश्न आहे त्यािे उत्तर ‘िणे्िोिवधे 
योगहृते ि’ या दोन शब्दातं आहे. तें असें की “िळंूेच्या ग िाकाराला बेररे्जनें भागा.” 

 
हा लंब भमूीिर ज्या कबदूत पडला त्या कबदूपासून प्रत्येक िळूेच्या ब डखापयंत अंतर तकती ? हा 

द सरा प्रश्न आहे. यािी रीतत अशी कीं, एका िळूेच्या उंिीला दोन्ही िळंूेच्या मूलामंधील रे्ज भमू्यंतर त्याने 
ग िून दोन्ही िळंूेच्या उंिीच्या बेररे्जनें भागा. म्हिरे्ज त्या िळूेच्या मूळापासून लंब पडलेल्या कबदूिे अंतर 
कळेल. ि याि रीतीनें द सऱ्या िळूेच्या मूळापासून लंबमूळापयंत अंतर कळेल. 

 
िरच्या दोन कृत्याचं्या रीतीिी उपपतत्त आपल्या बैज्य-भतूमतीनें कशी तसद् होते, ती पहा— 
 

 
 
या आकृतीत घ हा प्रस्थातपत कबद  आति घि, घय हे भ र्जकोिीिे अि आहेत असे घ्या. आति मल₁ 

रेषा ि घप₁ ही रेषा या दोन रेषािंीं समीकरिें माडंा. या दोन रेषाचं्या प या छेदन कबदूिे भ र्जकोति ठरिा. 
 
मल₁ ही रेषा दोन्ही अिानंा छेतदते. घल₁ = अ, आति घम = ब तेव्हा ंलेख ११९ प्रमािे मल₁ रेषेिें 

समीकरि 
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  ि + य = १ ..........(१) 
    

 
घप₁ ही रेषा घ या प्रस्थातपत कबदूतून र्जाते आति प₁ या तदलेल्या कबदूतून र्जाते तहिें समीकरि 

लेख ११७ प्रमािें 
 

  य = य₁ ि..............................(२)   ि₁ 
 
या दोन समीकरिापंासून ि ि य या प कबदूच्या भ र्जकोिीिी ककमत ठरिा. ि₁ = अ = दोन्हीं 

िळंूेमधील भमू्यंतर आति समीकरि (२) िरून 
 

  य = ि = ि   
  य₁ ि₁    

 
पतहल्या समीकरिातंील ि/  िी ककमत य/य₁ ही त्यातं ठेतिली. 
 

 
 
या समीकरिातंील संख्या य = पल = लंब घम = ब डािीकडिा ििे  य₁ = प₁ ल = उर्जिीडिा 

ििे . यािरून रीती ठरली कीं 
िणे्िोिवधे योग हृतेि लंबिः। 

 
द सऱ्या समीकरिातं ि₁ च्या र्जागी  तलतहला तर  
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या उपपतत्तिरून गिक िक्रिूडामति श्रीमद् भास्करािायव यानंा हा तिषय उत्तम रीतीनें ज्ञात होता. 

आर्जकालपयंत र्जर या तिषयािंा अभ्यास भारतीयानंीं केला असता, तर आम्हास पािात्य तिद्वानानंी 
केलेल्या तििारािें ग्रहि करण्यािी पाळी आली नसती.) 

 

१२५. र्जी रेषा ि अिाशी, ज्यािी स्पशवरेषा  आहे इतक्या अंशािंा कोन कतरते आति ती 
तदलेल्या प₁ (ि₁ य₁). 

 
१२५-अ. ज्या रेषेिें ि अिाशीं,  ज्या कोनाशी स्पशव आहे, तेिढ्या कोनािे तीयवगत्ि आहे, त्या 

रेषेिर ततच्यातील तदलेल्या प₁ (ि₁, य₁) कबदूपासून लंब असिाऱ्या रेषेिें समीकरि तसद् कराियािे. 
 

 
 
कि रेषा ि अिाशी ब अंशािा कोन करीत आहे. ब कोनािी स्पशव रेषा  आहे. तर कि रेषेतील 

क म्हिरे्जि प₁ (ि₁, य₁) कबदूपासून लंब केलेली रेषा कि तहिें समीकरि तसद् कराियािे. 
 
कि मध्यें कोिता तरी प कबद  घेतला. त्यािे भ र्ज (ि, य) हे आहेत. 
 
प, प₁ या कबदूपासून प ल ि प₁ ल₁ लंब कातढले. तसेि प₁ पासून पल िर प₁ म लंब केला. 
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आता ंक ि ि कोन = बʹ कोन. 
 

 

 
 
कबदूतून र्जाते, त्या रेषेिें समीकरि तसद् कराियािे.  
 

 
 
पप₁ ही तदलेल्या (ि₁ य₁) प₁ या कबदूतून गेलेली सरळरेषा आहे. आति ती ज्यािी स्पशवरेषा  

आहे अशा ब अंशािा कोन ि अिाशीं करीत आहे. 
 
या रेषेिें समीकरि तसद् कराियािें, प हा त्या रेषेतला कोिता तरी कबद  आहे. तेव्हा ंि, य, ि₁ य₁ आति 

 यािंें समीकरि बनिाियािे. 
 

ि अिािर पल, प₁ ल₁ लंब कातढले आति प₁ म ही ि अिाशी समातंर रेषा कातढली. तेव्हा ं
 
पम = पल — मल = पल — प₁ल₁ = य — य₁ 
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प₁म = ल₁ल = घल — घल₁ = ि — ि₁ 
 

 
 
१२६. र्जी सरळ रेषा तदलेल्या दोन कबदंूतून र्जाते, त्या रेषेिें समीकरि तसद् कराियािें.  
 
क ि तदलेले दोन कबद  आहेत, त्या दोन कबदंूिे भ र्ज अन क्रमें (ि₁ य₁) आति (ि₂, य₂) हे आहेत. 

या दोन कबदंूतून गेलेल्या सरळ रेषेिें समीकरि तसद् कराियािे. 
 
प हा त्या रेषेतला कोिता तरी एक कबद  आहे त्यािे भ र्ज (ि, य,) आहेत. तेव्हा ंि, य, ि₁ य₁, ि₂ 

आति य₂ यािें समीकरि र्ज ळिाियािें.  
 

 
 
घि िर कग िर्ज आति पल लंब कातढले, तसाि कनम िर्ज आति पल िर लंब कातढला. आता ं

पमक आति िनक हे दोन सरूप तत्रकोि आहेत, यािरून 
 

  पम = कम   
  िन कन   

 
परंत  पम = पल – मल = पल – कग = य – य₁, 

िन = िर्ज – नर्ज = िर्ज – कग = य₂ – य₁, 
कम = गल = घल – घग = ि – ि₁, 
कन = गर्ज = घर्ज – घग = ि₂ – ि₁ 

 



 

अनुक्रमणिका 

म्हिून य – य₁ = ि – ि₁ हें इष्ट रेषेिें समीकरि होय. य₂ – य₁ ि₂ – ि₁ 
 
१२७. प₁ हा तदलेल्या रेषेंत एक कबद  आहे आति ती रेषा ि अिाशी ब अंशािा कोन करीत आहे. प₁ 

(ि₁, य₁) या कबदूपासून त्यािं रेषेंतील प (ि, य) या कबदूपयंत अंतर र आहे तर ि, य, ि₁, य₁ ब कोन 
आति र रेषात्मक अंतर यािें 
 

 ि – ि₁ = य – य₁ = र  कोभ ब भ ब 
 
हें समीकरि बनतें असें तसद् कराियािें. 
 

प कबदूपासून घि िर पल लंब केला आति प₁ कबदूपासून प₁ ल₁ हा लंब केला. तसेंि प₁ पासून 
पल िर प₁ लंब केला.  

 

 
 
पमप₁ तत्रकोिातं प₁ म = पप₁ कोभ ब, 

 

अथिा ि – ि₁ = र कोभ ब. अथात ि – ि₁ = र. कोभ ब 
 
तसेि पम = पप₁ भ ब 
 

अथिा य – य₁ = र भ ब अथात य – य₁ = र भ ब 
 

म्हिून  ि – ि₁ = य – य₁ = र. कोभ ब भ ब 
 
१२८. तदलेल्या दोन रेषा एकमेकीस छेदतात तर त्याचं्या छेदस्थानीं होिाऱ्या कोनािी स्पशवरेषा 

तकती? 
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त्या दोन रेषािंीं समीकरिें खालीं तदली आहेत. ती अशीं– 
 

 
 

 
 
कि आति कि या दोन रेषा एकमेकीला क तबन्दूत छेतदतात तर िकि कोन केिढा आहे हे तसद् 

कराियािें. कोन केिढा आहे म्हिरे्ज तकती अंशािंा आहे अथिा त्यािे िृत्त पतरमाि तकती आहे, हे त्या 
कोनािें तत्रकोितमतततिषयक एखाद्या गुिोत्तरावरूनच ठरिाि ेलागते. म्हिून येथे िकि कोनािी स्पशवरेषा 
ठरतितात. 

 
आकृिीवरून 
 
िकि कोन = थ कोन, किि कोन = ब कोन 
 
आति किि कोन = बʹ कोन. 

 
तेव्हा ंब = बʹ + थ म्हिून थ = ब – बʹ 

 
पि स्पथ = स्प (ब – बʹ) 

 

आति स्प (ब – बʹ) = 
स्पब – स्पबʹ  
१ + स्पब स्पबʹ  

 
कि कि रेषाचं्या समीकरिातं स्पब =  

 
आति स्पबʹ =  ि बʹ कोनांच्या स्पशवरेषा तदल्या आहेत त्यािरून 
 

स्पथ =   –   
१ +    
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उपणिद्धाांि १. – कि कि समातंर असतील तर ब = बʹ म्हिरे्ज  =  

 

उपणिद्धाांि २. – कि कि रेषा एकमेकीिर लंब असतील तर थ = ९०, स्पथ =  म्हिरे्ज अनंत 
 

 
 
उपणिद्धाांि ३. – र्जर क१ ि + ि१ य + ि१ = ० ही रेषा 

 
क२ ि + ि२ य + ि२ =  या रेषेिर लंब असेल तर 
 

क१ क२ + ि१ ि२ =  असें समीकरि असतें. 
 

 
 
यािरून क१ क२ + ि१ ि२ = ० 

 
लिातं ठेिण्यासारख्या गोष्टी– 

 
(१) ५ ि – २ य = ३ } न िी ककमत कोितीही असो या रेषा समातंर आहेत. ५ ि – २ य = न  

    
(२) ५ ि – २ य = ३  } न िी ककमत कोितीही असो या रेषा एकमेकीिर लंब आहेत. २ ि + ५ य = न 

 
१२९. तदलेल्या य =  रेषेिर ततच्या बाहेर असिाऱ्या म या (ि₁, य₁) कबदूपासून 

ततर्जिर लंब काढाियािा आहे. आति त्या लंबरेषेिें समीकरि ठरिाियािें. 
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तदलेल्या कि रेषेिर मकि लंब असिारी रेषा काढली. िकि कोन कािकोन आहे, म्हिून किि 

कोन आति किि कोन हे एकमेकािे कोतिकोन, आहेत म्हिून 
 

 
 
१३०. तदलेल्या रेषेिर, ततच्या बाहेर असलेल्या तदलेल्या कबदूपासून िाकलेल्या लंबािी लाबंी 

ठरतििें. 
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कि रेषा तदली आहे ततिें समीकरि 
 

य =  ि + ब 
 
हे तदलेले आहे आति तदलेल्या म कबदूिे भ र्ज (ि₁, य₁) हे आहेत तर मक रेषेिी लाबंी 

ठरिाियािी. 
 
मक रेषेिें समीकरि िरच्या लेखाप्रमािें. 
 

(य — य₁) = — १ (ि — ि₁) 
 

 
हे आहे. कि मक रेषािंीं समीकरिें मातहत आहेत, तर त्यािंा छेदन कबद  क यािे भ र्ज त्या समीकरिािरून 
समर्जतात. ते भ र्ज ि₂, य₂ हे आहेत असे घ्या. हे भ र्ज घेतल्यानें िरिी समीकरिें खालीं तलतहल्याप्रमािे 
होतील.— 
 

य₂ =  ि₂ + ब आति य₂ – क = — 
१ (ि₂ – ि₁) 

 
 
या दोन्ही समीकरिापासून य₂ च्या ककमती घेऊन त्यािें समीकरि माडूं 
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१३१. रेषेच्या समीकरिािें समान्य ग िकािे स्िरुप 

 
कि + िय + ि = ० 

 
असे आहे. यािरून मक लंबािी लाबंी तकती हे ठरि.ू समीकरि ि नें भातगलें  तर – 
 

य = –  क ि –  ि असें स्िरूप होतें. ि ि 
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१३२. प्रस्थातपत तबन्द च्या स्थलातंरािा पतरिाम. 
 
घि, घय या अिाचं्या तदशा न बदलता घ हा प्रस्थातपत कबद  घ१  या स्थानीं नेला तर कबदूिे भ र्जात 

कसा बदल होतो हें ठरिाियािें. 
 

 
 

घ हा पूिीिा प्रस्थातपत तबद  आति घि, घय हे पूिीिे अि, आति घʹ हा निा प्रस्थातपत कबद  आति 
घʹिʹ, घʹयʹ हे नि ेअि. प या कबदूिे (ि, य,) हे पूिीिे भ र्ज कोति, आति याि कबदूिे (िʹ , यʹ) हे नि ेभ र्ज 
कोति. 

 
घ प्रस्थातपत कबदूिे भ र्ज (ि = ० ) आति (य = ०) आहेत आति घʹ कबदूिे भ र्ज ि = र्ज; य = ग 

(र्ज , ग) आहेत. 
 
प पासून घि िर पल लंब केला तेव्हा ं
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ि = घल = घक + घʹम = र्ज + िʹ 
य = पल = घʹक + पम = ग + यʹ 

 
यािरून ठरते की, निीन भ र्ज कोति मध्ये नव्या प्रस्थातपत कबदूिे भ र्ज कोति तमळिाि,े म्हिरे्ज पूिव 

भ र्ज कोति होतात. 
 

चलणत्रज्या आणि वृत्तानुिारी कबदु णनिायकें  
 
१३३. सरळ रेषेतिषयीिे बैतर्जक–भतूमतीिे तसद्ातं एथपयंत रे्ज तसद् केले, त्यातं अन्योन्य लंबभ र्ज 

कबद  तनिायकें  िापरली; द सरी तीयवग् भ र्ज कबद तनिायकें  आहेत, परंत  त्यािंा तििार येथें केला नाहीं. 
िलतत्रज्या आति िृत्तान सारी कबद  तनिायकािंा उपयोग, ग्रहाचं्या गतत आति त्याचं्या किाचं्या िक्ररेषािंीं 
समीकरिें, यािंीं उत्तरें काढून ग्रहािें इष्टकालिें स्थान शोधिें, या कायामध्यें सिव प्रसंगीं केला आहे. या 
कबद  तनिायकास िलतत्रज्या आति िृत्तान सारी असें नािं तदलें  आहे. पि सिेंपें त्यास िृत्तान सारी 
कबद तनिायकें  असेंि आपि म्हिू. या तनिायकाकतरता प्रस्थातपत असें काय ठरिािें लागतें त्यािंा तििार 
खाली केला आहे. 

 
१३४. ज्यािें स्थान तनतित आहे असा एक कबद  आति त्या कबद तून एका ठरातिक तदशनेें गेलेली एक 

सरळ रेषा या साधनानंीं कबदूच्या (कोित्यातह) स्थानािा तनिवय कतरता येतो. 
 
घ ि एक रेषा घ कबद तून गेलेली आहे. या रेषेला प्रस्थातपत रेषा म्हिाि ेककिा अि म्हिा. आति घ 

हा प्रस्थातपत कबद  आहे. ज्या कबद च्या स्थानािा तनिवय तलहाियािा तो प कबद  आहे. एक िलरेषा कल्पीली 
आहे ततिें एक िोक घ कबदूत बद् केलेले आहे, आति ती रेषा घ िोका सभोितीं उर्जिीकडून डािीकडे पि 
घि च्या िरच्या अंगास तर्रत आहे. या तर्रण्यानें घ स्थळीं र्जो कोन होतो तो कोन, ज्या कबदूच्या स्थानािा 
तनिवय कराियािा त्या साधनापकैीं एक साधन आहे. िलरेषा घि रेषेपासून प कबदूपयंत तर्रत आली आहे 
याम ळें  ततच्या भ्रमिानें ब कोन झाला आहे. आति प कबदूिे घ पासून अंतर घप रेषेइतके आहे. घप रेषेला 
आपि र म्हिू. तेव्हा ं र आति ब या दोन तनिायकानंी प कबदूच्या स्थानािा तनिवय होतो. प्रसंगतिशषेी प 
कबदूिा नामतनदेश (र, ब) या लेखनानें ककरता येतो. 
 

 
 
१३५. ब कोन आति र रेषा यासंबधंानें धनिव संकेत स्िीकारले आहेत. त्यातं तिशषे लिातं 

ठेिण्यािी गोष्ट म्हिरे्ज ब कोन िल ककिा भ्रामक रेषेच्या कोित्या भ्रमिानें झालेला आहे. घप रेषा घ ि 
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रेषेला तमळून गेलेली आहे. अशा क्स्थतींत भ्रमि नाहीं ि कोनही नाहीं ि घप रेषेिा प कबद  घि रेषेंति आहे, 
अथात ब = ० आता घप रेषा उध्िव मागानें बािाग्राप्रमािें भ्रमि करील तर ब कोन धन समर्जािा. मग ते 
भ्रमि तकती ही होिो. पि ती रेषा घिच्या खालच्या अंगानें र्जर भ्रमि करील तर ब कोन ऋि समर्जािा. 
घप रेषा कोित्यातह क्स्थतींत असो ती दोन कोन दाखतिते–एक धन ि द सरा ऋि, आति ते कोन असे 
असतात कीं, धनिवत्ि सोडून (दोन्ही धन ककिा ऋि मानून) त्यािंी बेरीर्ज केली तर ती ४ कािकोन ककिा 
घप रेषेिें भ्रमि इतकी तदसते. 

 
र रेषेतिषयीं धनिव संकेत आहे. तो असा आहे कीं, ती रेषा घ कबदूपासून प कबदूकडे मोर्जली तर धन 

मानािी, पि ती घ कबदू पासून प च्या तिरुद् तदशलेा मोर्जली तर ती ऋि समर्जािी. आकृतीत घप रेषा धन 
असून घल रेषा ऋि मातनली आहे. 

 
१३६. अन्योन्य लंबभ र्ज कबद  तनिायकें  यािंा िृत्तान सारी कबद तनिायकाशी संबधं. 
 
दोन्ही पद्तीत घ हा प्रस्थातपत कबद  आति घ ि अि यात तभन्नत्ि नाही. खालच्या आकृतींत 

लंबभ र्ज आति िृत्तान सारी दोन्ही तनिायकें  दाखतिली आहेत. प हा एक कबद  आहे आति (ि, य) त्यािे 
अन्योन्य लंब भ र्ज आहेत. तसेि त्याि कबदूिे (र, ब) िृत्तान सारी तनिायकें  आहेत. 
 

 
 

घप = र आति पघि कोन = ब कोन 
 
आता ंघल = ि कोति आति पल = य भ र्ज आहे. 
 

पि पल = य = भ र्जज्या ब, घप र 
 
म्हि न य = र भ ब; 
 

आति घल = ि = कोभ र्जज्या ब, घप र 
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म्हि न ि = र कोभ  ब. 
त्याप्रमािे ि  =  र कोभ ब आति य =  र भ ब. 
 
असा त्यािंा अन्योन्य संबधं आहे. 

 
१३७. तदलेल्या दोन कबदंूमध्ये अंतर तकती असतें हें शोधाियािें. 
 
प१ आति प२  हे दोन कबद  आहेत. प१  िी तनिायकें  (र१ , ब१) आहेत आतम प२ िी तनिायकें  (र२, ब२) 

ही आहेत. तेव्हा ंप१ प२  या रेषेिी लाबंी ठरिाियािी 
 

 
 
प१ घ प२  हा तत्रकोि आहे. त्याच्या र१ आति र२ या दोन बार्ज  आति त्याच्यामधील ब१ – ब२ हा कोन 

तदला आहे. तेव्हा ंतत्रकोितमतीच्या लेख ७० समीकरि (१) प्रमािें. 
 

(प१ प२)२ = र२१ + र२२ – २ र१र२ कोभ  (ब१ – ब२) 
क ि =  र२१ + र२२ – २ र१ र२ कोभ  (ब१ – ब२) 

 
१३८. तदलेल्या दोन कबद मधील अंतर, िृत्तान सारी तनिायकानंीं सातधले. ते समीकरि िर आहे, 

त्यातं लंबभ र्ज तनिायकें  ठेतिल्यानें समीकरिािें स्िरूप कसें होते ते ठरिाियािे. तें समीकरि असें— 
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१३९. िृत्तान सारी कबद  तनिायकानंीं सरळ रेषेिें समीकरि तसद् कराियािें. 

 

 
 
प हा पल रेषिरील कोितातरी कबद  आहे. त्यािी तनिायके (र, ब) आहेत. घ पासून पल िर घल 

लंब केला. तेव्हा ंपलघ हा कािकोन तत्रकोि आहे. म्हिनू  
 

घल = घप कोभ  पघल 
 
म्हिरे्ज ल = र कोभ  (ब – अ) [ हें त्या रेषेिे समीकरि] 
 
१४०.  सरळ रेषेच्या िृत्तान सारी समीकरिािरून भ र्जान सारी समीकरि बनतें, तें असें— 
 

ल = र कोभब  कोभ अ + र भ ब भ अ, 
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= ि कोभ अ + य भ अ [ले. १२०] 
 

कारि र कोभ ब = ि, आति र भ ब = य [ले. १३६] 
 
१४१. तदलेल्या दोन कबद मधून र्जािाऱ्या सरळ रेषेंिे समीकरि तसद् कराियािें. 
 
क ि हे दोन कबद  तदलेले आहेत यािें िार्थतक अन क्रमें (र१ ब१) आति (र२ ब२) हे आहेत. या दोन 

कबदूतून र्जािाऱ्या रेषेत प (र, ब) हा एक कोिता तरी कबद  घेतला. घप, घक, घि कबद  साधंले. 
 

 
 
या आकृतीत प घ क आति कघि हे दोन तत्रकोि आहेत आति त्याचं्या बेररे्जबरोबर प घ ि 

तत्रकोि आहे. 
 
पघक तत्र. िे िेत्र = ½ र.र१ भ र्जज्या पघक कोन 
 

= ½ रर१ भ  (ब – ब१) 
 
तसेि कघि तत्र. िें िेत्र = ½ र१र२भ  (ब१ – ब२) 
 
पघि तत्र. िें िेत्र  = ½ रर२ भ  (ब – ब२) 

 
म्हिून 

 
रर१ भ (ब – ब१) + र१ र२·भ  (ब१ – ब२) = रर२भ  (ब – ब२). 
 
१४२. र्जी रेषा (र, २ प) या कबदूतून र्जाते आति प्रस्थातपत घि रैषेशी (९० + अ) अंशािंा कोन 

कतरते त्या रेषेिें समीकरि तसद् कराियािें. 
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कल रेषा घि रेषेला क कबदूत छेतदते. घक रेषा र लाबंीिी आहे. क कबदूिे िृत्तान सारी तनिायकें  

(र, ०) आहेत. आति प्रस्थातपत रेषेशी कल रेषा (९० + अ) अंशािा कोन कतरते. या कल रेषेिें समीकरि 
तसद् कराियािें. 

 
घ पासून कल िर घल लंब केला. तो ल लाबंीिा आहे ल घ ि कोन अ अंशािंा आहे. तेव्हा ं

 
 = र कोभ अ 

 
क कबद िी िार्थतके (र, ०) आहेत यामध्ये ब कोन ० आहे म्हिरे्ज हें समीकरि 

 
 = र कोभ  (० – अ) = रकोभ अ. [कोभ  ( — अ) = कोभ अ.] 

 
ककिा   = र कोभ (ब – अ). 
 
१४३. तदलेल्या रेषेिर ततच्यातंील तदलेल्या कबदूपासून लंब काढलेली र्जी रेषा ततिें समीकरि 

ठरिाियािें. 
 

िरच्या लेखातंील आकृती पहा. 
 
प हा तदलेल्या कल या रेषेतील तदलेला कबद  आहे. प कबदूतून कल िर लंब असिारी पम रेषा आहे 

तेव्हा ंपम रेषेिें समीकरि तसद् कराियािें. 
 
घ पासून पम िर घम लंब केली घम = १ आहे. 

 
प१ क रेषेिें समीकरि 
 

 = र१ को भ  (ब१ – अ) 
 
प१ हा कबद  प१ म रेषेतही आहे तेव्हा ंप१ म िें समीकरि असे— 
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१ = र१ कोभ  {ब१ – (अ + ९००)} 
= र१ कोभ  {ब१ – अ – ९००} 
= — र१ कोभ  {१८० – (ब१ – अ – ९०)} 
= — र१ कोभ  { ९० – (ब१ – अ) } 
= — र१ भ  (ब१ – अ) 
= + र१ भ  (अ – ब१) 

 
१४४. र्जी रेषा प्रस्थातपत रेषेिर (घि िर) लंब होईल, आति ती रेषा प्रस्थातपत रेषेला घ पासून  

अंतरािर छेदील त्या रेषेिें िृत्तान सारी समीकरि तसद् करा. 
 

 
 
घि रेषेिर पक रेषा लंब आहे, आति घक अंतर =  आहे या रेषेिें समीकरि तसद् करिें. 
 
पक रेषेंत प (र, ब) हा कोिता तरी कबद  आहे. 
 

 = कोभ ब र 
 
म्हिून  = र कोभ ब [ हे त्या रेषेिें समीकरि.] 
 
१४५. र्जी रेषा प्रस्थातपत रेषेशी समातंर आहे, आति त्या दोहोत अ लंबातंर आहे. त्या रेषेिें 

िृत्तान सारी समीकरि तसद् करा. 
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 = भ  घपम = भ ब र 
 
म्हिून  = र भ ब. 
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विुगळ 
 

अन्योन्य लांबाक्ष 
 
१४६. प्रस्थातपत घ कबद  ज्यािा मध्य आहे, आति ज्यािी तत्रज्या त्र आहे, अशा ित वळािें समीकरि 

तसद् कराियािें. 
 
ित वळाच्या पतरघािर प (ि, य) हा कोितातरी कबद  आहे. 
 

 
 
प कबदूपासून  घ ि िर प ल लंब केला. तेव्हा ं

 
पल२ + घल२ = घप२ 

 
घल = ि, पल = य, घप = त्र 

 
म्हिून ि२ + य२ = त्र२ [हें ित वळािें समीकरि होय.] 
 
१४७. ज्या ित वलािा मध्य कबद  क स्थानी आहे, आति ज्यािी तत्रज्या त्र आहे, अशा ित वळािें 

समीकरि तसद् कराियािें. 
 

 
 
क कबद  ित वळािा मध्य आहे. त्यािे भ र्ज ( , ) आहेत. 

 
ित वळाच्या परीघािर प (ि, य) कोिता तरी कबद  आहे. 
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क आति प कबदूपासून घि िर कि, पम लंब केले आति क पासून पम िर कल लंब केला. 
 
क प ल हा कािकोन तत्रकोि आहे. म्हिनू 

 
कल२ + पल२ = कप२ 

 

पि कल = िम = ि –  

 

पल = पम – कि  = य –  
 
म्हिून (ि — )२ + (य — )२ = त्र२. [हें त्या ित वळािें स.] 
 
१४८. िर तसद् केलेल्या (ि — )२ + (य — )२ = त्र२ या समीकरिािें स्िरूप. 
 
ि२ + य२ – २ ि – २ य + २ + २ — त्र२ = ० . . . (१) 
 
ककिा ि२ + य२ + २ गि + २ र्य + स = ० . . . . . (२). 
 
हें ित वळािे समीकरिािें सिवसामान्य स्िरूप आहे. 
 
(अ) (१) या समीकरिात  = ०, आति  = ० असेल तर समीकरि ि२ + य२ = त्र२ असें 

होईल. 
 
यािरून दोन गोष्टी तदसून येतात.  आति  हे ित वळ मध्यािे भ र्ज कोति आहेत. हे ० 

असतील तर प्रस्थातपत घ कबदूिेि भ र्ज कोति शून्य असतात म्हिून ित वळािा मध्य घ कबदूत आहे, असें तसद् 
होते. 

 
(ब) (१) यातंील ित वळािा पतरघ प्रस्थातपत घ कबदूतून गेला असेल तर समीकरि खालीं 

तलतहल्याप्रमािें होईल. कारि ि = ०, य = ० 
 
म्हिून २ + २ = त्र२ 

 

आति समीकरिािे सामान्य स्िरूप. 
 

ि२ + य२ – २  ि – २  य = ० 
 
असे असेल तर, त्या ित वळािा परीघ प्रस्थातपत घ कबदूत र्जात आहे. 
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(क) (१) ित वळािा परीघ प्रस्थातपत घ कबदूतून र्जात आहे. आति ित वळािा मध्य ि अिािर आहे, 
म्हिरे्ज ि अ ि ित वळ मध्यातूंन र्जात आहे, तर  = ० आति  = त्र होईल आति समीकरि अशा 
स्िरूपािे होईल— 

 
ि२ + य२ – २  ि = ० 

 
(२) ित वळािा परीघ प्रस्थातपत घ कबदूतून र्जात आहे. आति ित वळािा मध्य य अिातं आहे, म्हिरे्ज 

य अ ि ित वळ मध्यातून र्जात आहे तर, तर  = ०  = त्र होईल तेव्हा ंसमीकरिािें स्िरूप खालीं 
तलतहल्याप्रमािें होईल :— 
 

ि२ + य२ – २  य = ० 
 
१४९. दोन अव्यक्तािंें िगवसमीकरि असेल, म्हिरे्ज ि आति य या दोन अव्यक्तािंें िगवसमीकरि 

असेल तर त्याच्या तनरतनराळ्या स्िरूपानें तनरतनराळें  कबद तनधान दाखतिते. 
 
ित वळ हे कबद तनधान आहे. “मध्यकबदूपासून तत्रज्यापतरतमत अंतरािरच्या कबदूिें तनधान हें ित वळ 

होय.” 
 

याप्रमािेंि परिलय, दीघविलय आति उद्लय यािंीं समीकरिें ही ि आति य या अव्यक्ताचं्या 
िगव समीकरिानें दाखतिली र्जातात. तीही समीकरिें कबद तनधानािंीि असतात. 

 
िरच्या लेखातंील समीकरि (२) मध्यें रे्ज स्थीर संख्यात्मक ग िक ग, र्, स तदले आहेत त्यािंा 

एकमेकाशंी ि अव्यक्त ि, य याशंीं र्जसा संबधं असेल त्याप्रमािें तें िगवसमीकरि ित वळातद कोित्या 
कबद तनधानािे आहे यािा तनिवय कतरता ंयेतो, तो तििार क्रमाक्रमानें प ढें दाखतिला र्जाईल. 

 
१५०. व्याख्या.—ित वळाच्या परीघािर दोन कबद  आहेत. त्या दोन्ही कबद ंतून र्जािाऱ्या सरळ रेषेला 

आपि ित वळािी छेदनरेषा म्हितो. या दोन कबद ंपैकीं एक कबद  क्स्थर असून द सरा कबद  त्या क्स्थर कबदूकडे 
गमन करीत आहे. या गमनाम ळें  ती छेदनरेषा आपली तदशा बदलीत राहील. ज्या प्रसगंीं तो िल कबद  स्थीर 
कबदूच्या अत्यंत समीप र्जाईल त्या प्रसंगीिी र्जी छेदनरेषा ततला त्या ित वळािी त्या स्थीर कबदंूतून गेलेली 
स्पशवरेषा म्हितात. 

 
(‘स्पशवरेषा’ हा शद्ब तत्रकोितमतीमध्ये आहे, आति भतूमतीमध्येही आहे. तथातप िरच्या व्याख्येतील 

स्पशवरेषा हा भतूमतीमधील शद्ब सरलरेषेिा दशवक आहे, आति तत्रकोितमतीतील स्पशवरेषा हा श द् 
ग िोत्तरदशवक असून केिलसंख्यात्मक आहे.) 

 
(र्जी संख्या हव्या त्या पतरमािास योतर्जली र्जाते ततला केिलसंख्या म्हितात. केिल संख्येला एकं 

हेि पतरमाि असते. पतरमाि संख्येला एकं हें पतरमाि असून द सरें हात, कोस, तदिस, शरे िगैरे पतरमाि 
असतें.) 
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१५१. ित वळाच्या परीघािर प (ि, य) हा एक क्स्थर कबद  आहे आति प१ {(ि + ि), (य + 
य)} हा द सरा िल कबद  आहे. 
 

 
 
तो प कबदूला तमळेपयंत प कडे गमन करीत आहे, प प१ ही रेषा साधूंन ग१  कड िाढतिली तेव्हा ंपप१ ग१ ही 
ित वळाला छेदिारी रेषा आहे. 

 
प आति प१ या दोन कबद ंपासून घि िर पल ि प१ ल१ हें लंब कातढले. तसेि प१ पासून पल िर प१ 

म१ लंब कातढला आता—ं 
 
प म१ = पल – म१ ल =  य – (य + य) = — य 
 
प१ म१ = घल – घ ल१ = — ( ि + ि) = — ि 
 
यािरून पग१ या रेषेिे ि अिाशी तीयवगत्ि प ग१ ि कोनाइतके आहे म्हिरे्जि प प१ म१ कोनाबरोबर 

आहे. पि प प१ म१ हा कोन ब अिरानें दाखतिला तर 
 

स्प ब =  प म१ = य 
प१ म१ ि 

 
आता ंप१ कबद  प कबदूकडे आला तर पग२ या रेषेिे तीयवगत्ि प प२ म२ कोनाइतके होईल. आति ते ब ॑

कोनाइतकें  झालें  तर िरच्याप्रमािेंि तसद् होईल कीं 
 

स्प ब॑ = प म२ =  य 
प२ म२  ि 

 
शिेिी प१ हा कबद  प कबदूशीं र्जाऊन तमळाला तर ित वळाला छेदिारी पग१ रेषा पग अशी होईल. 

म्हिरे्ज ित वळाच्या परीघािरील अततसतन्नध असिाऱ्या दोन कबदूतून र्जािारी रेषा होईल, म्हिरे्ज ती 
ित वळाला स्पशव करील. 
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१५२. ित वळाच्या परीघािर तदलेला प१ (ि१ य१) हा कबद  आहे. या तदलेल्या कबदूपासून— 
 

ि१२ + य१२ = त्र२ 
 
या ित वळास स्पशवरेषा काढाियािी आहे. 

 
ित वळाच्या परीघािर प२ {(ि१ +  ि१) + (य१ + य१)} हा कबद  घेतला. ि तो प१  या कबद समीप 

आहे. प२ कबदूतून र्जािारें ित वळही तेंि आहे, म्हिनू— 
 
ि१२ + य१२ = (ि१ +  ि१)२ + (य१ +  य२)२ 

 
स्थान तितनमयानें 

 
(ि१ +  ि१)२ + (य१ +  य१)२ – ि१२ – य१२ = ० 
 
२ ि१  ि१ + ( ि१)२ + २ य१  य१ + ( य१)२ = ० 
 
या समीकरिातं ि१ आति य१ हीं पदें प१ आति प२ या दोन कबदंूच्या तभन्नत्िाम ळें  अन क्रमें ि१ य१ 

या भ र्जामंध्यें होिारी िाढ ककिा घि आहे. पि हे कबद  अततसंतन्नध आल्यास ती िाढ ककिा घि अत्यतं सूक्षम 
अशी संख्या होईल आति त्यािें िगव म्हिरे्ज (ि१)२, (य१)२ तर ० होिार म्हिून 

 
२ ि१  ि१ + २ य१  य१ = ० 
 
य१ = —  ि१ 

ि१ य१ 

 

पि िरच्या लेखाप्रमािें य१ हें पद (ि१, य१) या कबदूतून कातढलेल्या स्पशवरेषेिे घि अिाशी 
ि१ 

र्जें तीयवगत्ि त्या कोनािी स्पशवरेषा आहे. ही स्पशवरेषा (ि१, य१) या कबदूतून र्जाते आति घि अिाशी 
य१ 

ि१ 

ही ककिा — ि१ ही ज्या कोनािी स्पशवरेषा आहे इतक्या अंशािंा कोन कतरते, या रेषेिे समीकरि य१ 
लेख १२५ प्रमािें खाली तदल्याप्रमािें आहे :— 

 

य – य१  = — ि१ (ि – ि१) [हें स्पशवरेषेिें स.] य१ 

 
ककिा य य१ + ि ि१ = ि१२ + य१२ 
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पि ि१२ + य१२ = त्र२ 

 

म्हिून ि ि१ + य य१ = त्र२ [हें स्प. रेषेिें समी. होय.] 
 
१५३. व्याख्या.—र्जी रेषा स्पशवरेषेिर ततच्यातंील स्पशव कबदूतून र्जाते आति ततर्जिर लंब असते त्या 

स्पलंब रेषा म्हिाि.े र्जसे (खालच्या आकृतींत पहा.) 
 

 
 
ित वळाला प कबदूतून पग स्पशव रेषा कातढलेली आहे. या रेषतील प कबदूपासून ततर्जिर पक ही 

लंबरेषा केली. तहला स्पलंबरेषा म्हिािें. 
 
ित वळाला त्याच्या परीघािर असलेल्या कबदूपासून स्पलंबरेषा होिाऱ्या ककिा असलेल्या रेषेिें 

समीकरि तसद् कराियािें. 
 

ि२ + य२ = त्र२ 
 
या ित वळाच्या परीघािर (ि१, य१) हा कबद  आहे. या कबदूपासून ित वळास काढलेली स्पशवरेषा— 

 
ि ि१ + य य१ = त्र२ 

 
ही आहे. आति याि समीकरिािे स्िरूप— 
 

य – य१ = — ि१ (ि – ि१) य१ 

 
असेंही आहे. या समीकरिातं रेषेिे ि अिाशी तीयवगत्िदशी स्पशवरेषात्मक 
 



 

अनुक्रमणिका 

 
 
उपणिद्धाांि – ित वळाच्या स्पशवरेषेिरील स्पलंबरेषा ित वळाच्या मध्यकबदूतून र्जाते. 
 
१५४. ज्यािंा प्रस्थातपत तबद  आति लंब भ र्ज अि एकि आहेत असे एका ित वळािे समीकरि ि२ + 

य२ = त्र२ तदले आहे, आति एका सरळ रेषेिें समीकरि य =  ि +  तदले आहे. तर ही रेषा या 
ित वळाला स्पशव कतरते हे कोित्या आधारानें म्हिता येईल ? 
 

 
 
रेषेच्या समीकरिातील य िी ककमत िगव करून ित वळाच्या समीकरिातं तलतहली तर ि या 

अव्यक्तािें िगवसमीकरि बनेल. त्या िगवसमीकरिापासून ि च्या दोन ककमती तनघतील. या दोन ककमती 
िास्ति तनघून दोन्ही समान असतील तर प आति प१ कबदूिे ि कोति समान ठरतील आति प प१ रेषा 
ित वळाला स्पशव करील. 



 

अनुक्रमणिका 

 
 
सामान्य स्िरूपािें िगवसमीकरि अि२ + बि२ + क = ० असें असते आति त्यातं ब२ = ४ अक अशी 

क्स्थती असली तर ि च्या समान अशा दोन ककमती तनघतात. 
 

 
 
(येथें ब कोन म्हिरे्ज स्पशवरेषेनें घि अिाशीं केलेला कोन.) 

 
वृत्तानुिारी विुगळाची िमीकरिें 

 
१५५. ित वळािें आति ित वळाच्या स्पशवरेषेिें िातीय समीकरि. ित वळािा मध्य प्रस्थातपत घ कबदूत 

आहे. 
 



 

अनुक्रमणिका 

 
 
ित वळाच्या परीघािरील प्रत्येक कबदूिे र अंतर त्र बरोबर असतें. 

 
र = त्र (हें ित वळािें िातीय समी.) 

 
ित वळाला प१ (त्र, अ) या कबदूतून स्पशवरेषा काढाियािी. प१ या कबदूतून ित वळाला स्पशवरेषा 

काढली आहे असे घ्या. ती पप१ ही आहे ततच्यातं प (र, ब) हा कोिता तरी कबद  आहे. घपप१ हा कािकोन 
आहे. आति प घ प१ कोन ब-अ आहे तसेि घप१ ही तत्रज्या आहे. म्हिनू पप१ या स्पशवरेषेिें समीकरि खालीं 
तदल्याप्रमािें आहे :— 
 

त्र = र कोभ  (ब — अ) 
 
१५६. ित वळािें आति त्याच्या स्पशवरेषेिें िर्ततय समीकरि ठरिाियािे. ित वळािा मध्य घि अिातं 

असून, प्रस्थातपत घ कबद  ित वळाच्या परीघातं आहे. 
 
क हा ित वळािा मध्य आहे. घि हा ित वळािा व्यास. 

 



 

अनुक्रमणिका 

 
 
म्हिरे्ज घि = २ त्र आहे. आति घपि कोन कािकोन आहे. 

 
म्हिून घप = घि कोभ ब 

र = २ त्र कोभ ब 
 
पल ही प कबदूतून काढलेली स्पशवरेषा आहे. तहच्यािर घ पासून घल लंब केला. 
 
लघप कोन = घपक कोन = पघक कोन = ब 

घल = घप कोभ ब 
= र कोभ ब 

 
पि र = २ त्र कोभ ब 
 
म्हिून घल = २ त्र कोभ २ब 
 
पि लेख १३९ प्रमािें पल रेषेिें समीकरि ल = र कोभ  (ब — अ) 
 
येथे ल = घल आति अ = २ ब 
 

म्हि न २ त्र को भ २ ब = र कोभ  (ब – २ ब) 
 
१५७. ज्या ित वळािा परीघ प्रस्थातपत अशा घ कबदूतून र्जात आहे आति ज्यािा मध्य अिाच्या बाहेर 

क (त्र, अ) कबदूत आहे त्यािें समीकरि तसद् कराियािें. 
 



 

अनुक्रमणिका 

 
 
ित वळाच्या परीघािर कोिता तरी प (र, ब) हा कबदू घेतला घप साधूंन त्यािर कष्ट लंब केला. 
 
आता ंकधप कोन = घपक कोन = (ब — अ) 
 

घप = २ घि = २ घक कोम  (ब — अ) 
 

म्हिून र = २ त्रकोभ  (ब — अ) 
 
अथिा घप = घि कोभ  (ब — अ) 
 
म्हिून र = २ त्रको भ  (ब — अ) 
 
१५८. ज्या ित वळािा परीघ प्रस्थातपत अशा घ कबदूतून र्जात आहे, आति ज्यािा मध्य घि 

अिाबाहेर क (त्र, अ) कबदूत आहे त्या ित वळाला तदलेल्या प (र१, ब१) कबदूतून स्पशवरेषा र्जी तनघेल ततिें 
समीकरि तसद् कराियािें. 

 
या ित वळािें समीकरि िरच्या लेखाप्रमािे 

 
र = २ त्र कोभ  (ब — अ) 

 
असे आहे. 

 
प कबदूतून ित वळाला पल ही स्पशवरेषा कातढली आति त्या स्पशवरेषेिर घाल लंब केला. 

क (त्र, अ) ित वळािा मध्य आहे. म्हिून 
 



 

अनुक्रमणिका 

 
 

 

 
 
१५९. ज्या ित वळािा मध्य क कबद  घि अिािर आहे आति त्या मध्य कबदूिी िार्ततकें  (अ, ०) आहेत 

त्यािें समीकरि तसद् कराियािें. 
 
ित वळ परीघािर कोिता तरी प (र, ब) कबद  घेतला. आति पघ पक कबद  साधंले, 
 
तेव्हा ंलेख ७० स. (१) प्रमािें 



 

अनुक्रमणिका 

 
 
त्र२ = र२ + २ — २ र कोभ ब [हें ित वळािें स. होय.] 
 
१६०. ित वळािा मध्य कबद  क (क१ अ) आहे. आति त्यािी तत्रज्या त्र आहे त्या ित वळािें समीकरि 

तसद् कराियािें. 
 

 
 
तेव्हा ंलेख ७० स (१) प्रमािे 
 
त्र२ = र२ + २ — २ र कोभ  (ब — अ) [हें. ि. स. होय.] 

 
परवलय 

 
१६१. शकं क्च्छन्न भतूमततमध्यें परिलय, दीघविलय आति उद्वलय या िक्ररेषािंीं लििें सातंगतलीं 

आहेत. त्यािी समीकरिें ि त्यािरून तसद् होिारें तसद्ातं येथें दाखिीत आहे. ते तसद्ातं प ष्ट्कळि आहेत. 
ते येथें देिें अशक्य आहे. या तिषयािर स्ितंत्र गं्रथ व्हाियास पातहरे्ज. येथें काहंीं तसद्ातंािंीं रूपरेखा मात्र 
तदली आहे. 

 



 

अनुक्रमणिका 

१६२. िरच्या तीन आकृती कबद तनधानरूपीं आहेत. या आकृतींिें सामान्य लिि खालीं 
तलतहल्याप्रमािें आहे : 

 
व्याख्या.— एक स्थीर रेषा आति एक त्या रेषेबाहेरील स्थीर कबद  आहे. एक िल कबद  आहे. तो 

कबद , ती रेषा आति स्थीर कबद  याचं्याि पातळीमध्यें गमन करीत आहे, हे गमन असें होत आहे कीं, िल कबद  
ि स्थीर कबद  यामंधील अंतर आति िल कबदूिें स्थीर रेषेपासून लंबातंर, या दोन रेषािंें ग िोत्तर, त्या िल 
कबदूच्या कोित्यातह प्रत्येक क्स्थतींत समान असतें. या ग िोत्तरातं िल कबद  ि स्थीर कबद  यामंधील अतंर 
अग्रसरस्थानीं आति िलकबद  आति स्थीर रेषा यामंधील लंबातंर उपाग्रसरस्थानीं घेतलें  आहे. हें ग िोत्तर 
(१) साम्याथवक म्हिरे्ज १/१ असेल तर परिलयािी रेषा हे कबद तनधान होतें, (२) ऊनताथवक म्हिरे्ज सम 
अपूिांकात्मक असेल (उदाहरिाथव १/५ असेल) तर दीघविलय नामक कबद तनघान होतें, आति (३) 
ग िोत्तर अतधक्याथवक असेल (उदाहरिाथव ३/२ असेल) तर उद्वलय नामक कबद तनधान होतें. या 
ग िोत्तराला कें द्रच्युणि असें म्हितात. 

 
या व्याख्येंतील स्थीर रेषेला नातयका आति स्थीर कबदूला कें द्र म्हितात हें मागे शकं क्च्छन्न प्रकरिीं 

सातंगतलेि आहे. 
 
१६३. परिलयािें समीकरि तसद् कराियािें. 
 
क हें कें द्र आहे आति मम  ́ही नातयका आहे. क कबदूपासून ममʹ िर किʹ लंब कातढला. कि  ́िें श 

कबदूत दोन समान भाग केले. आता कश : शिʹ हे ग िोत्तर साम्याथवक आहे म्हिनू श कबद  परिलयािरिा 
आहे हें व्याख्येिरून कळतें. श कबद  हा प्रस्थातपत घेऊं ि त्यास घ असें म्हिूं. शक रेषा िाढिनू ततच्यातंील 
एका कबदूला ि असें नािं देऊं. तेव्हा ं लंब भ र्ज कोिीिा घि हा ि अि आहे. यािर घ कबदूतून घय लंब 
केला. घय हा य अि आहे. प हा परिलयािरील (ि, य) कोितातरी कबद  आहे. प पासून घि अिािर पल 
लंब केला, तसेंि ममʹ िर पम लंब केला. कश ककिा शिʹ पतरमािे आहे असें घेऊं. 

 

 
 
आता ंलििािरून पाहता ं



 

अनुक्रमणिका 

कप = पम = लिʹ = शिʹ + ि =  + ि 
 
(अ + ि)२ = कप२ = पल२ + कल२ = (ि — )२ + य२ 

 

य२ = ४ ि हें परिलयािें समीकरि होय. 
 
प१ हा परिलयािरील कबद  आहे, ि त्यापासून पि िर प१ल१ लंब केला, तर 
 
प१ल१२, = ४ घक × घल१. 
 
१६४. िरच्या समीकरिािरून परिलयाच्या स्िरूपािे अिीष्ट्करि करिारे काहंी तसद्ातं तदसून 

येतात, तें असे– 
 
य२ = ४ ि 
 
या समीकरिात य = ० असेल तर ि िी ककमत ० तेव्हा ंपरिलयािर घ हाि कबद  (०, ०) आहे. 
 

 
 

यािरून ि च्या प्रत्येक ककमतीिरून य च्या सारख्या दोन ककमती एक धन ि एक ॠि अशा 
तनघतात. ह्यािरून ि अिानें परिलयािे रे्ज दोन भाग होतात ते ‘समस्िरूपी’ असतात. 

 
ि िी ककमत ॠि असेल तर य२ िी ककमत ॠि होते पि हें अशक्य. [कोित्यातह सखं्येिा िगव धन 

असतो.] म्हिनू य अिाच्या उर्जिीकडेि परिलय आहे. 
 
ि िी ककमत र्जसर्जशी िाढेल तसतशी य िी ककमत िाढेल म्हिनू परिलयाच्या िक्ररेषेिी िोंकें  

अमर्याद अंतरािरस द्ा ंएकमेकास तमळिार नाहींत. 
 
१६५. परिलयािा कें द्र ि अिातं असून नातयका य अिातं तमळालेली असेल अशी क्स्थतत असता ं

परिलयाच्या समीकरिािें स्िरूप. 
 
लेख १६३ मधील आकृतत पहा. िʹम हा य अि समर्जा आति घ कबद  िʹ िर समर्जा. अथात प 

कबदूिा ि भ र्ज = पम आति य भ र्ज = ि॑ म = पल 
 
ि२ = पम२ = ि॑ल२ = पक२ = कल२ + पल२ 
कल२ = (ि — २ )२; पल२ = य२ 

ि२ = ि२ — ४ ि + ४ २ + य२ 
य२ = ४  (ि — २) 
 



 

अनुक्रमणिका 

१६६. ज्यािें समीकरि य२ = ४  ि आहे या परिलयास प१ (ि१, य१) या परिलयािरील 
कबदूतून काढलेल्या स्पशवरेषेिें समीकरि तसद् कराियािें. 
 

 
 
प१ कबदू र्जिळ प२ {(ि१ + Δ ि१), (य१ + Δ य१) हा कबद  घेतला, हा कबद  परिलयािर आहे म्हिून 
 (य१ + Δ य१)२ = ४  (ि१ + Δ ि१) 
 
म्हिरे्ज य१२ + २ य१ Δ य१ + (Δ य१)२ = ४  ि +४    Δ ि१ 
 
परंत  य१२ = ४ ि१ हे परिलयािें समीकरि िर्जा केलें  
 
तेव्हा ं२य१ Δ य१ + (Δ य१)२ = ४  Δ ि१ 

 

म्हिून २य१ Δ य१ = ४  Δ ि१ कारि (Δ य१)२ = ० 
 
आता ंप१ कबद  प२ कबदूशीं तमळाला तर प१ प२ कबदूतून र्जािाऱ्या छेदनरेषेिें ि अिाशीं ततयवगत्ि 

 
 Δय१ = २  [लेख १५१]  Δि१ य१ 

 
असे होते आति ती छेदन रेषा स्पशवरेषा होते. तहिें समीकरि लेख १२५ प्रमािें 
 



 

अनुक्रमणिका 

 
 
१६७. परिलयािी स्पशवरेषा य — य१ = २ /य१ (ि — ि१) आहे तर त्या रेषेिरील स्पशवकबदूतून 

ततर्जिर लंब असिाऱ्या रेषेिें म्हिरे्ज स्पलंब रेषेिें समीकरि ठरिाियािें. 
 

 
 
पि ही स्पशवरेषा असून पहा स्पशवकबद  आहे. तेव्हा ंपग लंब रेषा तहला स्पलंब रेषा म्हिाियािे. तहिें 

समीकरि तसद् कराियािें. हें समीकरि लेख १२५ अ प्रमािें खालीं तलतहल्याप्रमािे आहे— 
 

य — य१ = — य१ (ि — ि१) [हें स्पर्लंब रेषेिें स.] २  
  



 

अनुक्रमणिका 

दीघगवलय 
 
१६८. दीघविलयािें समीकरि तसद् कराियािे. 
 
क हें दीघव ित वळािें कें द्र आहे, आति िम ही नातयका आहे. क कें द्रापासून िम नातयकेिर कि लंब 

केला. कििे असें दोन भाग केलें  कीं, त्या भागािंें ग िोत्तर ई या कें द्रच्य ततशीं पतरतमत होईल ते भाग श 
कबदंूत झालें  असें घ्या, यािरून 
 

 कश = ई [लििािरून]  शि 
 
म्हिून श कबद  दीघविलयाच्या परीघािरिा आहे. 
 

 
 
१६९. िक रेषा िाढिनू ततच्यातं असा एक कबद  समर्जा शʹ कबद  शोधून काढाियािा आहे कीं शʹक : 

शʹि हें ग िोत्तर िरच्या लेखातंील ई बरोबर होईल. 
 

 
 
िकशʹ ही सरळ रेषा घ्या. तहच्याशी केिढा तरी कोन करिारी ित रेषा काढा. ितिा ि कबदूपासून िम हा 
शʹि एिढा त कडा पाडा. आति मत िा कश एिढा मन त कडा पाडला. तसेि मि िा मन एिढा मग त कडा 
पाडला. 
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शʹि रेषेिा ि पासून िक त कडा िरच्या लेखातंील कि बरोबरि केला. िग कबद  साधूंन ततच्याशी म 
कबदूतून समातंर रेषा काढली, ती िक ला शʹ कबदूत तमळालीं तेव्हा ंशʹ हा इक्च्छलेला कबद  आहे. कारि 
 

 
 
तेव्हा ंशʹ कबद  हा दीघव ित वळाच्या परीघािरिाि आहे. 
 

१७०. लेख १६८ मधील आकृतींत शʹश हा दीघविलयािा बृहदि आहे. शʹश िे घ कबदूत दोन समान 
भाग केले. त्यापैकी प्रत्येक भाग  लाबंीिा आहे. म्हिरे्ज 

 
घश =  = घशʹ; 
 
कशʹ = ई. शʹि आति कश = ई. शि 
 
शʹश = शʹक + कश = ई (शʹि + शि) = २  
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२  = ई {(घि + घशʹ) + (घश — घश} = २ई घि 
 
म्हिून घि = / ई .........................................(१) 
 

तसेंि 
 
शʹि – कश = ई (शʹि – शि) 
 
= ई{(घशʹ + घक) — (घश — घक)} = २ ई. घक 
 

= २ ई 
 
घक = ई ... ... ... ... (२) 
 
१७१. दीघविलयािें समीकरि तसद् करण्याकतरता ं लंब भ र्जकोिी प्रस्थातपत केलें  पातहरे्जत. 

त्यासाठीं शʹश हा ि अि आति ििʹ हा य अि ठरिू.ं अथात त्यािंा छेदन कबद  घ हा प्रस्थातपत कबद  होय. 
श’श बृहदिािें अधव  या सखं्येनें आति ििʹ लघ्ििािें अधव हा संख्येनें दाखिूं. 

 
दीघविलयाच्या परीघािरील प्रत्येक कबदूच्या भ र्ज कोिीिें समीकरि तसद् कराियािें या कतरता ं

परीघािर कोठें तरी प हा एक कबद  घेतला त्यािे भ र्ज (ि, य) हे आहेत. प कबदूपासून नातयकेिर पम लंब 
केला आति घि िर पन लंब केला. पक साधंले. 

 
लििािरून पाहता 
 
पक = ई पम = ई· लि 
पक२ = ई२· लि२ 

पल२ + कल२ = पक२ = ई२· लि२ 

पि कल = घक—घल = ई—ि, पल = य 
आति लि = घि—घल = /ई — ि 

 
म्हिून कल२ = पल२ = ( ई — ि)२ + य२.......................(अ) 
 
आति ई२ लि२ = ई२ ( ई — ि)२............................. (ब) 
 
(अ) आति (ब) या दोन्ही ककमती समान आहेत म्हिून 

 
( ई — ि)२ + य२ = इ२ ( /ई — ि) 
 
( ई — ि)२ – (  — िई)२ = —य२ 
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 (  – िई)२ – ( ई — ि)२ = य२ 

 

{(  — ि) + ई (  — ि)}{(  + ि) — ई (  + ि)} = य२ 
 
( २

 — ि२) + ई ( २
 — ि२) —ई ( २

 — ि२) —ई२ ( २
 — ि२) = य 

 
( २

 — ि२) —इ२ ( २
 — ि२) = य२ 

 
य२ = (१ — इ२ ( २

 — ि२) [हें दीघविलयािें स.]. 
 
१७२. दीघव ित वळाच्या परीघािरील प कबद  घय अिािर आला तर य = ब होईल आति ि = ० 

होईल म्हिून 
 
य२ = (१ — ई२) ( २ — ि२).....................................(अ) 
 

या समीकरिािे स्िरूप 
 

२ = (१ — ई२) २.....................................(ब) 
 
(अ) समीकरिाला (ब) समीकरिानें भातगले तर 
 

 
 
१७३. दीघविलयाच्या परीघािरील तदलेल्या प (ि१, य१) या कबदूपासून त्यास स्पशवरेषा 

काढाियािें. दीघविलयािें समीकरि 
 

 ि
२ + य२ = १ हें आहे. २ २ 

 
प कबदूसमीप द सरा कबद  घेतला त्यािे भ र्ज (ि१ + Δि१, य१ + Δय१) हे आहेत. 
 

प कबद  दीघविलय िक्ररेषेिर आहे म्हिून ि१२ + य१२ = १ २ २ 
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१७४. दीघविलयाच्या स्पशवरेषेिें समीकरि हें 

 

य — य१ = — 
२ ि१ (ि — ि१) २ य१ 

 
असें आहे. तेव्हा ंस्पलंब रेषेिें समीकरि 
 

य — य१ = — 
२ ि१ (ि — ि१) २ य१ 

 
असें आहे. लेख १२५-अ पहा. 
 

१७५. दीघविलयािें स्िरूप. 
 
दीघविलयािें समीकरि खालीं तलतहल्याप्रमािें आहे :— 
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या समीकरिातं ि िी ककमत कोितीही असो य च्या समान अशा दोन ककमती येतात, त्यापंैकीं 
एक धन आति द सरी ऋि येते. यािरून असें ठरतें कीं, दीघविलयािें ि अिाने केलेले दोन भाग ‘सम 
स्िरूपी’ असतात. 

 
सम स्िरूपी म्हिरे्ज ि अिानें झालेले दोन भाग एक िरिा, ज्यातं य िी ककमत धन आहे असा 

भाग, आति द सरा खालिा, ज्यातं य िी ककमत ऋि आहे असा भाग हे दोन्ही एकमेकािर उिलून ठेतिले 
तर ते सिांशी परस्पराशी तमळतात. 
 

 
 
यािरून य अिानें केलेले दीघव ित वळािे दोन्ही भाग डािीकडिा आति उर्जिीकडिा, हेही ‘सम 

स्िरूपी’ असतात. 
 
१७६. शकं क्च्छन्न ह्या प्रकरिात तसद् केलें  आहे कीं दीघविलयास दोन कें द्रें  आति दोन नातयका 

असतात. हें िरच्या प्रततपादनािरून तसद् होते. य अिानें केलेले दोन्ही भाग सम स्िरूपी असतात. कें द्र 
कें द्राशी तशरोकबद  तशरोकबदूशी तमळतात अथात नातयका ही नातयकेशी तमळालीि पातहरे्ज. 

 
१७७. दीघविलयाच्या परीघािरील कोित्याही एका कबदूपासून दोन्ही कें द्रापयंत र्जी दोन अंतरें 

त्यािंी बेरीर्ज बहृदिाबरोबर असते. 
 
क कʹ ही कें द्रें आहेत. प (ि१, य१) हा परीघािरील कोितातरी कबद  आहे. आति ि२ / २ + य२ 

/ घ२ = १ हे त्या दीघवित वळािें समीकरि आहे तर प क पकʹ या रेषािंी बरेीर्ज शशʹ बहृदिाबरोबर म्हिरे्ज २ 
अ असतें असें तसद् कराियािे. 
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१७८. दीघविलयािे काहंीं तसद्ातं 
 
(१) दीघविल यािा कें द्रग भ र्ज, यािें समीकरि. 
 
क कें द्रापासून श शʹ बहृदिािर काढलेल्या लंबािा दीघविलयातील र्जो भाग त्याला कें द्रग भ र्ज 

म्हितात. आकृतीमध्ये भ क भ॑ हा कें द्रग म र्ज आहे. यािें समीकरि ठरिाियािे. 
 
भ कबदूिे भ र्ज (घ क, क भ) हे आहेत. ककिा (  ई, क भ) हे आहेत. भ कबद  दीघवित वळाच्या 

परीघािर आहे, ि दीघवित वळािें समीकरि 
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(२) असें तसद् कराियािें की 
 
पल२ : शल × शʹ ल ∷ २ : २ 

 

प हा दीघवित वळाच्या परीघािरील कबद  आहे. त्यािे ि, य भ र्ज घल, पल हे आहेत. घप साधंले. तेव्हा ंि = 
घल =  कोभ  पघल आति य =  भ  पघल = प 
 

प२ = २ भ २ (पघल ) 
 
शल × श१ल = (श१घ + घल) (शघ — घल) 
 

= शघ२ — घल२ = २ — २ कोभ २ (पलघ) 
 
= २ (१ — कोभ २ पलघ) = २ भ२ पलघ 
 

म्हिून 
 

 पल२ 
= 

२ भ२ (पघल) = 
२  

 शल·श१ल २ भ २ (पघल) २  

 
(३) दीघवित वळािें िेत्रर्ळ 
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श ॑श हा श ॑िश दीघवित वळािा बृहदि आहे, आति शत्॑रश ित वळािा व्यास आहे. श ॑श िर पल, गन 

लंब कातढले ते ित वळाला तमळेपयंत िाढतिले. गन िर पम, प॑ म॑ लंब कातढले. 
 
तेव्हा ं
 

मनलप कािकोन िौकोिास : म॑नलप॑ का. िौ. ∷ पल : पल॑ 
 
पि ित वळािा प॑ ल भ र्ज यािा िग श ॑ल x शल 

 
म्हिून पल२ : प॑ल२ ∷ २ : २ 

 

ककिा पल : पल॑ ∷  :  
 
म्हिून 
 

मनलप का. िौ. : म॑नलप॑ का. िौ. ∷  :  
 
ह्या कािकोन िौकोनाप्रमािें श पासून न पयवत अनेक िौकीन कातढले तर लहान िौकोनाचं्या 

बेररे्जस : मोठ्या िौकोनािी बेरीर्ज ∷  :  शनिे अनंत भाग करून िौकोन केले तरी त्याचं्या बेरर्जांिे 
ग िोत्तर  :  हेंि असिार म्हिून ग श न या आकृतीच्या िेत्रास ग॑ श न आकृतीिें िेत्र तसेंि  : 

 याि प्रमािेंि 
 
दीघवित वळिेत्रास : ित वळािें िेत्र ∷  :  

 

पि ित वळािें िेत्र = π त्र२ = π २ [घ त्र = ] म्हिून 
 
दीघव ित वळािें िेत्र : π २ ∷  :  
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तद. ि. िे = π 
२ ×  

= π   

 
 

उिलय 
 

१७९. उद्वलयािें समीकरि तसद् कराियािें. 
 
क हें उद्वलयािें कें द्र आहे आति ध म ही नातयका आहे. 
 

 
 
ई ही उद्वलयािी कें द्रच्य तत आहे. ही भाि संख्या आहे. सिव ग िोत्तरें भाि संख्यात्मकि असतात. ई 

ही संख्या १ पेिा र्जास्त आहे. (लेख १६२ उद्वलयािी व्याख्या पहा.) कध साधूंन िाढतिलेली रेषा हा 
उद्वलयािा अि होईल. क ध िे श कबदूत दोन भाग करा ते असे कीं कश : शध हे ग िोत्तर ई पतरतमत होईल. 
म्हिरे्ज ई इतके होईल. तेव्हा ं

 
कश / शध = ई 

 
यािरून लििाप्रमािें पाहता श हा कबद  उद्वलयाच्या िक्ररेषेिरिा आहे. 
 
लेख १६९ च्या पद्तीने शʹ हा असा कबद  शोधून काढा कीं 
 

कशʹ / शʹ ध = ई 
 

हा शोतधलेला शʹ कबद  उद्वलयाच्या िक्र रेषेिरील आहे. शʹ श िे घ कबदूत दोन समान भाग करा. 
म्हिरे्ज 
 

घश =  = घ शʹ 
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१८०. उद्वलयािें समीकरि तसद् करण्यास अि घि आति घय हे घेऊ. उद्वलयाच्या िक्ररेषेिर 

कोठे तरी प हा कबद  घेतला त्यािे भ र्ज (ि, य) हे आहेत लििािरून पाहता ं
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१८१. उद्वलयाच्या परीघािरील कोित्यातरी एखाद्या (ि१, य१) या कबदूपासून त्यास स्पशवरेषा 

कातढली असता ंतनघालेल्या रेषेिें समीकरि तसद् कराियािें. 
 
लेख १७३ मधील दीघविलयाच्या उपपतत्तमध्ये +ब२ च्या र्जागी —ब२ तलतहल्यानें रे्ज समीकरि होते 

तेंि उद्वलयाच्या स्पशवरेषेिें समीकरि असते. म्हिरे्ज 
 

 
 
त्यािप्रमािें दीघविलयाच्या स्पलंब रेषेच्या समीकरिातं +ब२ च्या र्जागीं —ब२ तलतहल्यानें लेख 

१७४ मधील उपपतत्त प्रमािें उद्वलयाच्या स्पलंब रेषेिें समीकरि तसद् होते. तें असें— 
 

 
 

िांकुच्च्िन्नाकृिीच्या वक्ररेर्ाांची अक्षीय िमीकरिें 
 
१८२. परिलय, दीघविलय ि उद्वलय यािंी लंब भ र्ज तनिायकािंीं समीकरिें मागे तसद् केली 

आहेत. त्यािंीि अिीय समीकरिें येथें तसद् कराियािी आहेत. िृत्तान सारी कबद  तनिायकें  घेऊन 
ित वळासंबधंी समीकरिें लेख १५५ ते १६० यामध्यें तसद् करून दाखतिली. त्याप्रमािें शकं क्च्छन्नािीं 
समीकरिें तसद् होतात. शकं क्च्छनाचं्या परिलय, दीघविलय ि उद्वलय या ततन्ही प्रकारच्या िक्ररेषािंीं 
समीकरिें, याचं्यामध्ये एकरूपता असल्याम ळें, प्रत्येक िक्ररेषेिें समीकरि तनराळें  तसद् कराि े लागत 
नाहीं. 
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१८३. पभश या िक्ररेषेिें कें द्र क कबद  असून िम ही नातयका आहे. येथे क हा प्रस्थातपत कबद  आति 
क ि हा अि आहे. िक्ररेषेिर प हा एक (र, ब) कबद  आहे. क भ हा कें द्रग भ र्जाधव आहे. कें द्रग भ र्जाधव भ या 
अिराने दाखतिला. आता या क्च्छन्नाकृतीिी कें द्रच्य तत ई आहे. तेव्हां ई भ र ब या संख्यानंी कभश रेषेिें 
समीकरि बनिाियािें. 

 

 
 
येथें कभ = भ; कप = र आति प क ि कोन = ब आति कें द्रच्य तत ई याप्रमािे र ब भ ई यांिें 

समीकरि साधाियािें आहे. 
 
प कबदूपासून िम िर पम लंब केला आाति कि िर पल लंब केला. आता 
 
र = कप = ई·पम = ई·लि = ई (कि + कल)· 
 
= कभ + ई·कप कोभ  पकल कोन 
 
= भ + ई · र · कोभ  (१८० — ब) 
 
= भ — ई र को भ  ब. 
 
येथे ई· कि = भ व्याख्येिरून स्थान भेदानें 
 
भ = र (१ + ई कोभ  ब) 
 
ककिा भ / र = १ + ई को भ  ब [हें क्च्छन्नाकृतीिें स. होय.] 
 
उपणिद्धाांि १.— र्जर क कें द्रातून र्जािारी प्रस्थातपत रेषा तछन्नाकृतीच्या अिाशी (क्च्छन्नमध्य 

रेषेशी) अ अंशािा कोन करीत असेल तर तें समीकरि खालीं तलतहल्याप्रमािें होईल. 
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येथे प क ि कोन = (ब — अ) 
 
म्हिून भ / र= १ + ई कोभ  (ब — अ) 
 
उपणिद्धाांि २.—शकं क्च्छन्न र्जर परिल असेल तर ई = १ 
 
तेव्हा ंभ / र = १ + कोभ  ब 
 
पि भभʹ = ४ कश म्हिून भ = २ . 
 
आति १ + कोभ  ब = २ कोभ२ू ब/२, 
 
म्हिून २  / र = २ कोभ २ ब / २, 
 
अथिा  / र = कोभ २ ब/२. 

 
[हें परिलयािें समीकरि] 

 
१८४. अिीय कबद तनिवयकान सारी प्रस्थातपत कबद  र्जो स्िीकारला तो शकं क्च्छन्नािें कें द्र क हा कबद  

होय, आति क ि ही प्रस्थातपत रेषा ककिा अि होय, ही घेऊन नातयकेिें समीकरि तसद् कराियािे. 
 
िम नातयकेिर प (र, ब) हा कोिता तरी कबद  घेतला. तेव्हा ं
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कि = र कोभ  ब 
 
आति कभ = ई. कि 
 
म्हिून भ / र = ई. कोभ ब 

 
[हें नातयकेिें समीकरि.] 

 
१८५. शकं क्च्छन्नामध्ये परिलय, दीघविलय आति उद्वालय या तीन िक्ररेषािंा समािशे होतो. या 

तीहींिी अिीय समीकरिें ककतित तभन्न आहेत. म्हिून प्रत्येक िक्ररेषेिे समीकरि येथेx दाखतितो. 
 
(१) परिलयािें समीकरि— 
 
कप = र, शकप = ब, आति कप = पम = लि. 
 
र = लि = लक + कश + शि. 
 

= कप × कोभ  (१८० — ब) +  +  
 
र = —र.कोभ ब + २  
 
र (१ + कोभ ब) = २  
 
र = २  / १ + कोभ ब 
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(२) दीघविलयािें समीकरि,— 
 
कप = र, शकप = ब, आति कप = ई· पम = ई· लि 
 
कप = ई (कि + कल) = ई· कि + ई· कल ; 
 
ई· कि = ई (कश + शि) = ई·कश + कश 
 
= कश (१ + ई) 
 
= ( – घक) (१ + ई) [घश = ] 
 
= (  – ई) (१ + ई) [घक = ई] 
 
=  (१ — ई२) 
 
ईकल = इ· कप कोभ  (१८० — ब) 
 
= ई· र कोभ  (१८० — ब) = — ईर कोभ ब 

 
म्हिून 
 

र =  (१ — ई२) – ईरकोभ ब 
 

ककिा र =  (१ — ई२) १ + ई कोभ ब 
 
(३) उद्वलयािें समीकरि 
 
कप = र, शकप = ब, कप = ई· पम = ई· लध; 
 
कप = ई (कध + कल) = ई· कध + ई· कल; 
 
ई· कध = ई (कश + शध) = ई· कश + कश 
 
= कश (ई + १) = (ई + १) (घक — घश) 
 
= (ई + १) (घक – ) [घश = ] 
 
= (ई + १) ( ई – ) [घक = ई] 
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=  (ई२ – १) 
 
ई. कल = ई. कप कोभ ब = ई. र कोभ ब 

म्हिून 
 
र =  (ई२ — १) + ई· र कोभ ब 
 
ककिा र =  (ई२ — १) / १ — ई कोभ ब 
 
१८६. बजै्यभतूमतत ही उच्च प्रतीच्या गतितशास्त्रािी अत्यंत महत्त्िािी शाखा आहे, आति ती अत्यतं 

तिस्तीिव अशी आहे. या तिषयातशिाय ग्रहाचं्या गतीिे तसद्ातं तसद् होत नाहींत. या कारिास्ति या 
तिषयािे आधारभतू तसद्ातं तसद् केले आहेत. सिव तसद्ातं तसद् करिें हे येथें अस्थानी असल्याम ळें  तसें 
केलें  नाहीं. एखाद्या तसद्ातंािी आिश्यकता िािल्यास तेथें तो तसद्ातं तसद् कतरता येईल. म्हिनू 
बैज्यभतूमतीिें लेखन येथे थाबंिनू इतर तिषयाकडे िळंू. 
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प्रकरि आठवें 
 

िूक्ष्माांि गणििाचीं मूलित्त्वें. 
 
१८७. सूक्षम हा शब्द सापेि आहे. र्जसें लहान हा शब्द सापेि असून त्यािी अपेिा ‘मोठा’ या 

शब्दाशीं असते. त्याप्रमािें सूक्षम हा शब्द आहे. एका तळ्यातंील पािी तकती आहे तें खंडी (िर्जनी) या 
पतरमािानें मोरू्जन त्यािा इतकेपिा लिातं घ्याियािा असता, त्या मोर्जिींत आपि शरे मि यांच्या 
संख्यािी (म्हिरे्ज खडीिी पूिव संख्या सोडून रातहलेल्या शरेामिािी र्जी संख्या त्यािंी) अपेिा बाळगीत 
नाहीं लहान म्हिून सोडून देतो. यािरून तळ्यातंील पाण्याच्या दृष्टीनें शरेभर पािी अगदींि थोडे आहे. 
येथे शरेभर पािी हा तळ्यातंील पाण्यािा सूक्षमाशं आहे. अशा सूक्षमाशंािंें र्जें गतित तें सूक्षमाशं गतित होय. 

 
१८८. तिितित पदाथािी िृतद् ककिा िय होत असेल तर ती त्या पदाथाच्या तकतव्या अंशाबरोबर 

होते, ततिे मापन करिें हा सूक्षमाशं गतितािा तिषय आहे. या मापनािा तििार कतरताना अनेक तसद्ातं 
तसद् होतात, आति त्यासंबधंी र्जी समीकरिें तसद् होतात, त्या समीकरिातील ज्ञात ि अज्ञात या दोन 
प्रकारच्या पदापैंकी ज्ञात पदापंासून अज्ञात पदाचं्या ककमती शोतधता ं येतात सोपेश े उदाहरि म्हिरे्ज 
ित वळाच्या परीघािें व्यासाशीं ग िोत्तर यािी ककमत तकती ? कोनाच्या तत्रकोितमतततिषयक एखाद्या 
ग िोत्तरािरून त्या कोनाच्या अंशा संख्या ठरतििें. एखाद्या ग्रहािा सूयासभोिती तर्रण्यािा प्रदतििा काल 
माहीत असता ं त्या ग्रहािें सूयापासून अंतर तकती तें शोधिें. अशा प्रकारच्या मापनािंा तििार करिें हा 
सूक्षमाशं गतितािा तिषय आहे. 

 
१८९. काांहीं िबदाांचें स्पिीकरि.— ‘स्थीर संख्या’, ‘तिकारी संख्या’ आति ‘संिय’ हे शब्द सूक्षमाशं 

गतितात िापरले आहेत. त्यािंीं लििें स्पष्टीकरिद्वारा खालीं दाखतिली आहेत :— 
 
एका तत्रकोिाच्या दोन बार्ज  ि य लाबंीच्या आहेत, आति त्या दोन बारू्जमधील कोन अ अंशािंा 

आहे. आति त्यािें िेत्र (Δ) पतरमािें आहे. ि य अ आति (िेत्राशं) Δ (Δ तिन्हािें िािन ‘अंश’ या शब्दानें 
करािें. तसेंि Δ ि यािें िािन ि िा अंश असा िािािा.) या िार संख्यािंें समीकरि खालीं तदल्याप्रमािें 
होतें. लेख ७० अ पहा. 
 

Δ = ½ ि. य भ  अ 
 
या समीकरिातंील अ कोन तदलेला आहे. म्हिनू अ ही संख्या न बदलिारी आहे, ततला ‘स्थीर 

संख्या’ म्हिूं. बाकी ि,य आति Δ या संख्या बदलिाऱ्या आहेत असें घेऊं. ि ककिा य यापंकैीं एका रेषेिी 
ककिा दोहीिी लाबंी कमी ककिा र्जास्त झाल्यास Δ िी संख्या कमी ककिा र्जास्त होईल. म्हिून या 
बदलिाऱ्या संख्या आहेत यानंा आपि ‘तिकारी सखं्या’ म्हिूं. 

 
तिकारी संख्या ही दोन प्रकारच्या आहेत, एक ‘स्ियंतिकारी’ आति द सरी ‘परािलंबी’. िरच्या 

उदाहरिात ि, य या संख्या स्ियं तिकारी आहेत, म्हिरे्ज त्या स्ितािं तिकार पाििाऱ्या म्हिरे्जि 
कमीर्जास्त होिाऱ्या आहेत. परंत  Δ ही िेत्रािी सखं्या स्िता ं तिकार पाित नाहीं, या संख्येिी िाढ ककिा 
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घि ही स्ियं तिकारी संख्याचं्या ककिा एका संख्येच्या िाढघिीिर अिलंबून असते. म्हिून Δ (तत्रकोिािें 
िेत्र) ही संख्या परािलंबी असें म्हिण्यािें योतर्जले आहे. 

 
Δ हें तत्रकोिािें िेत्र आहे, हें िेत्र िय यापैकीं दोन्ही ककिा एका स्ियं तिकारी पदानें बनतें म्हिून Δ  

ही संख्या येथें ि, या या स्ियं तिकारी पदािंा संिय आहे असें म्हिािें. 
 
१९०. िरच्या लेखातं रे्ज पातरभातषक शब्द सातंगतले त्याच्या व्याख्या खालीं तलतहल्याप्रमािे आहेत 

:— 
 
(अ) तिितित गतिततिषयक एकाि कायामध्ये ज्या सखं्येिी ककमत बदलत नाही अशा संख्येला 

स्थीर संख्या म्हिािें. 
 
(ब) तिितित गतिततिषयक एकाि कायामध्ये ज्या संख्येिी ककमत एकि रहात नाही कमी र्जास्त 

होते ततला तिकारी संख्या म्हिािें. 
 
(क) ज्या तिकारी संख्येिी ककमत कमी र्जास्त केिढीही मातनता येते ततला स्ियं तिकारी संख्या, 

सौकयाथव तिकारी संख्या म्हिािें. 
 
(ड) ज्या तिकारी संख्येिी ककमत स्ियं तिकारी संख्येच्या ककमतीनेंि बनते ततला परािलंबी 

सौकयाथं अिलंबी संख्या म्हिािें. 
 
(इ) अिलंबी संख्या तिकारी संख्येच्या एक ककिा अनेक पदापंासून बनते, या अिलंबी संख्येला 

त्या तिकारी पदािंा संिय म्हिािें. संिय िार प्रकारिे असतात—बैतर्जक, िार्थतक, घातप्रकाशी आति 
घाताकंी. 

 
लेखन पद्धणि 

 
१९१. लेखन पद्धणि.—हा तिषय महाराष्ट्र ककिा मराठी भाषेला अगदी अपतरतित आहे. कोित्यातह 

तिषयािी सामान्य लेखन पद्तत ठरलेली असते. बीर्जगतितािी लेखन पद्तत संस्कृत भाषेंत तनराळी आति 
मराठीमध्ये तनराळी आहे. परंत  सूक्षमाशं गतित हा तिषय मराठीमधून तलतहलेला असा काहंीं नाही. तेव्हा ं
लेखन पद्तत ही म ळींि नाही. यास्ति िािकाच्या सोईला पडेल अशी लेखन पद्तत मी िापरली आहे. 
तहच्या बरेिाईिपिािी र्जबाबदारी मर्जिर आहे. त्यातिषयीं इतर गं्रथकारािंी अन मती घेऊन लेखन पद्तत 
प्रिारातं आिािी असें मला कतरता ंआलें  नाहीं. तथातप तिषयािी र्जािीि िागंली व्हािी असा प्रयत्न केला 
आहे. ही लेखन पद्तत मी यथाप्रसंगीं स्पष्ट करून दाखिीत आहे. 

 
ि ही तिकारी संख्या असून तहिा संिय य ही संख्या आहे. या संबंधािें लेखन खालीं 

तलतहल्याप्रमािें— 
 

य = स ं(ि) ककिा य =  (ि) 
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यातील सं (ि) यािा अथव असा आहे कीं ि च्या संबधंािीं र्जीं काहंीं पदें असतील या संिांिी 
एकूिात करून आलेली संख्या. एकूिात शब्दािा अथव बरेरे्जपेिा ंतभन्न आहे. र्जसें— 

 
अ = ७ + ३ + ५ + १ = १६ ही बेरीर्ज आहे. 
 
आ = ९ — ३ + १ — ८ + ५ = ४ ही एकूिात आहे. 
 
सं (ि) या पदािंा अथव सतंिप्त रीतीनें तलतहलेला ि िा संिय हा आहे. प्रत्यि संिय कसें असतात 

हें खालीं तलतहलेल्याप्रमािें— 
 

 य = ि३ ककिा य= ✓ ि = ि½ 
तसेंि य = भ ि ककिा य = स्प२ ि + १ 
आति य = अि ककिा य = अ२ि × बि 
आति य = घाअि ककिा य = घाइि 

 
या आठ समीकरिािंें लेखन खालच्या एकाि समीकरिानें दाखतिण्यािें साधन. 

 
य = सं (ि) हे आहे. 

 
संिय र्जर अनेक तिकारी पदािंा असेल तर सं (ि) या संतित लेखनातंील कंसाच्या आंत ि च्या 

र्जागीं तीं तिकारी पदें तलहािी र्जसें— 
 

य = सं (ि, ि, ज्ञ) 
 
सं (ि) या लेखनािें िािन ‘संिय ि’ असें िािािें. तसेंि सं (ि, ि, ज्ञ) यािे िािन संिय ि ि ज्ञ 

असें िािािें. 
 
१९२. तिकारी संख्येिी ककमत स्थीर नाहीं ती िल आहे. हें िलन िृतद् या एकाि शब्दानें 

दाखतिण्यािें ठरतिलें  आहे. पि तिकारी संख्येिी तकमत न सती िृद्ीि पाित असतें असें नाहीं, ती ककमत 
कमीही होते, म्हिरे्ज िलन िाढ आति घि अशा दोन प्रकारिें असतें तें िलन आम्ही िृतद् या एकाि 
शब्दानें दाखतितो. यािरून िृतद् म्हिरे्ज िाढ असाि िृतद् शब्दािा अथव न घेता धनिव भेदेकरून दोन 
प्रकारिा मातनला आहे. एक (धन) + िृतद् आति द सरा (ऋि) — िृतद्. धन िृद्ीिा अथव िाढ हा उघड 
आहे, पि ॠि िृद्ीिा अथव घि ककिा िय असा समर्जािा. 

 
१९३. तिितित िल पदािी मयादा ककमत—तिकारी सखं्येिी ककमत, ज्या संख्येच्या अतत सतन्नध 

असेल, ती संख्या घेऊन र्जी त्या तिितित पदािी ककमत येईल, ततला त्या तिितित पदािी मयातदत ककमत 
म्हितात. 
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उदाहरि २ ि + ३ / ि + १ हें िल पद आहे यािी मयातदत ककमत २ पासून ३ पयंत आहे. २ पेिा ं
कमी होत नाहीं आति ३ पेिा ंर्जास्त होत नाहीं. ही ककमत ि ही संख्या अनंत (∞) असेल म्हिरे्ज अत्यतं 
मोठ्या संख्येहून मोठी असेल तेव्हा ं िरच्या पदािी ककमत २ असते आति ० असेल तेव्हा ं ३ असते. येथें 
अत्यंत लहान संख्येपेिा ंलहान संख्येला शनू्य म्हिले आहे. 

 
रेषेसंबंधी तििार कतरता ‘अत्यंत लहान रेषेपेिा लहान रेषा’ ततला रेषा म्हिता येईल ि कबदूही 

म्हिता येईल. त्याप्रमािेि आिधी आति िि ि कपड आति परमाि  ही शब्दािंीं य ग्में आहेत. त्याप्रमािेि 
संिय आति सूक्षमाशं हे य ग्म आहे. 

 
१९४. काहंीं िल पदाच्या ककमती तनयतमत असतात. त्यापकैीं महत्त्िािी िार पदें खालीं तदली 

आहेत :— 
 
(१) (मयादा ब = ०) भ ब / ब = १ 
 

 
 
पअक हा एक कोन आहे. अप मध्ये म हा एक कबद  घेतला अल िर मक लंब केला. आति अ मध्य 

करून अम तत्रज्येनें मल कंस काढला. तसेंि ल कबदूतून अलिर लप लंब केला. मक मल पल या तीन 
रेषासं अम तत्रज्येनें भातगलें , अम = अल आहे. (ित वळाच्या तत्रज्या म्हिून). 
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म कबद  मल कंसािरूनि ल कडे आला तर िरच्या समीकरिामंध्यें काहंीं बदल होत नाहीं. अथात 

म कबद  र्जर ल कबदूस तमळाला तर मक = मल = पल आति अक = अम. म्हिनू ब िी ककमत रे्जव्हां ० 
असेल तेव्हा.ं 
 

 
 
लेख २१ मधील समीकरिातं अ च्या र्जागीं ज्ञ तलतहला तर— 
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या समीकरिातंील ज्ञ िी ककमत, रे्जव्हा ंि िी ककमत १ या संख्येच्या मयादेला र्जील तेव्हा ंज्ञ = ० 

होईल. ती घेतली तर िरच्या समीकरिािी ककमत न होते. 
 

 
 

या तसद्ातंािी तसद्ता लेख ३७ मध्यें तदली आहे. तेथें र्जें शिेिीं समीकरि (१ + नं)न हें तदलें  
आहे त्यातं न च्या र्जागी ि तलतहला म्हिरे्ज र्जी श्रेिी येते ती ℮ संख्या होय. 
 

 
 
या तसद्ातंािी तसद्ता लेख ३९ मध्यें तदली आहे. 
 

िून्य आणि िून्यलच्बध 
 
१९५. शून्य म्हिरे्ज दोन समान संख्यािंी िर्जाबाकी. 
 
र्जसें अ = ि तर ि — अ = ०. परंत  ज्यािंी िर्जाबाकी शून्य आहे त्या संख्या समान आहेत, या 

म्हिण्यातं ती समानता सापेि असते. यािा अथव असा कीं, ती िर्जाबाकी अत्यतं सूक्षम असतें आति ही 
सूक्षमता आपल्या कल्पनेनेंि ठरतिली र्जाते. सिव समान सखं्या पूिवतेने समान असत नाहींत त्यामध्ये ककतित 
अंतर असते, त्या अतत सूक्षम संख्येला शनू्य असें म्हितात. त्या सूक्षम संख्येला एथे सूक्षमाशं असें म्हिले आहे. 
ि — अ =० यातंील ि ही संख्या अ पेिा ंसूक्षमाशं या सखं्येने लहान मोठी असेल, ती र्ज या संख्येनें मोठी 
आहे असे म्हिून गतित कतरतो, आति र्ज ही संख्या ि या तिकारी संख्येिी िृतद् तहच्या तकती पि अिलंबी 
पदािी िृतद् आहे हें ठरतितो यािी कृतत खाली दाखतिल्याप्रमािें— 
 

य = सं(ि) = ि२. 
 

ि िी ककमत ि+Δि झाली तर य िी ककमत य +Δ य अशी होते, तेव्हा ं
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(Δि) ही ि िी िृतद् आहे आति (Δ य) ही य िी िृतद् आहे. एथे (Δ ि) ही ि िी िृतद् अत्यंत सूक्षम 

मातनली तर (Δ ि) हें पद ० होईल म्हिरे्ज 
 

 Δ य = २ ि.  
 Δ ि  

 
Δ ि ही ििी िृतद् अत्यंत सूक्षम मातनली तेव्हां Δ ि या पदाला सूक्षमाशं ि असें नािं आलें . तसेंि Δ  

या पदाला सूक्षमाशं य असें नािं आलें . आति त्यािंें लेखन 
 
सूक्षमाशंा य = सूय 
आति सूक्षमाशं ि = सूि 

 
असें तलतहण्यािें ठरतिलें  आहे. तसेंि याचं्या भागाकारास आति त्याबरोबर असलेल्या ककमतीस सूक्षमाशं 
ग िोत्तर ककिा सूक्षमाशं ग ि म्हितात. िरच्या उदाहरिातंील सूक्षमाशं ग िोत्तर ककिा सूक्षमाशं ग ि 
 

 य = ि२ तर सूय = २ ि  
 सूि  

 
असा आहे. 
 

१९६. िरच्या लेखातील तििारािरून पाहता ंशनू्य शब्दािे अथव आम्ही दोन स्िीकारले आहेत. एक 
शून्य म्हिरे्ज काहंीं नाहीं, पतरमेयता तहिा अभाि आति द सरा असा कीं, र्जी संख्या आपिाला सूक्षम आहे 
असें िािते ततच्यापेिाहंी सूक्षम अशी संख्या. तहला सूक्षमाशं असें म्हितो. िरच्या लेखातं ‘सूक्षमाशं ग ि’ हा 
शब्द आला आहे, त्यािी कृतत अशी आहे कीं, य च्या सूक्षमाशंास ि च्या सूक्षमाशंानें मागिे, म्हिरे्ज शून्यािंा 
भागाकार, ‘शून्यलक्ब्ध’ ही आहे. आति सूक्षमाशं ग ि यास ‘शून्यलक्ब्धग ि’ हें नािं प्राप्त होते. 

 
िूक्ष्माांि गुिािांबांधी काांहीं प्रस्थाणपि णिद्धाांि 

 
१९७. य = सं (ि) आति या = सं (ि + र्ज) यातंील र्ज हा ि िा सूक्षमाशं आहे तेव्हा ंसूक्षमाशंग ि 
 
या बरोबर या—य / र्ज हें पद आहे. म्हिरे्ज 
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 सूय = या—य   
 सूि य  

 
कोित्याही संियािा सूक्षमाशंग ि ककिा नामभेदानें शून्यलक्ब्धग ि ककिा न सता ‘लक्ब्धग ि’ कसा 

तयार करािा त्यािी सिवसामान्य कृतत अशी कीं, ि या तिकारी पदािी ककमत अल्पाशंय क्त घेऊन र्जो 
संिय येईल त्यातूंन ि िी मयातदत म्हिरे्ज अल्पाशंतिरतहत पदाच्या ककमतीनें र्जो संिय येतो तो िर्जा 
करािा आति रातहलेल्या बाकीस ि च्या अल्पाशंानें भागािें. आलेल्या भागाकारातं अल्पाशं शून्य मानािा 
म्हिरे्ज सूक्षमाशंग ि ककिा लक्ब्धग ि होतो. 

 
१९८. (१) कोित्याही संियातंील क्स्थर संख्येिा सूक्षमाशंग ि शून्य असतो. लििािरून पाहता 

स्थीर संख्येंत र्रक होत नाहीं म्हिून 
 

 सूय = या—य = ० = ०  
 सूि य र्ज  

 
१९९. (२) एखादा सिंय आति स्थीर संख्या याचं्या ग िाकारािा सूक्षमाशंग ि, त्या सिंयािा 

सूक्षमाशंग ि आति ती क्स्थर संख्या याचं्या ग िाकाराबरोबर असतो. 
 
य ि हा ि िा संिय आहे, त्यातं थ ही स्थीर संख्या आहे, तर या संियािा सूक्षमाशं ग ि शोधंू. 
य = थि = सं (ि) × थ 

 

 
 
२००. (३) ज्या संियातं अनेक पदें एकाि तिकारी पदािी आहेत, तर त्या संियािा सूक्षमाशंग ि 

हा, प्रत्येक तिकारी पद हा ि या तिकारी पदािा संिय समरू्जन त्यािें सूक्षमाशंग ि काढून र्जी बेरीर्ज येईल 
ततच्या बरोबर असतो. 

 
य = ि + ह + ल +..... 

 
आाति ि = सं (ि), ह =  (ि), ल =  (ि) +.... 
 
तसेि या = िा + हा + ला +.... 
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या — य = (िा — ि) + (हा — ह) + (ला — ल)+.... 
 
या सिास र्ज नें भातगले तर 
 
  सूय = सूि + सूह + सूल + ....   सूि सूि सूि सूि 
 

ऋि पदािा सूक्षमाशंग ि ऋि असतो. 
२०१. (४) दोन सिंयाचं्या ग िाकारािा सूक्षमाशंग ि हा प्रत्येक संियाच्या सूक्षमाशंग िास तदीतर 

संियानें ग िनू रे्ज ग िाकार येतील त्या ग िाकाराचं्या बेररे्जबरोबर असतो. 
 
य = ि × ह, 
 
आति ि = सं (ि) तसेंि ह = सं (ि) 
 
या—य = िा × हा — ि ह 

 
= िा × हा — िा × ह + िा·ह — ि·ह 
= िा (हा — ह) + ह (िा — ि) 

 
ि िी ककमत रे्जव्हा ंमयादेला र्जाईल तेव्हा,ं म्हिरे्ज र्ज हा ि िा सूक्षमाशं होईल 
 

तेव्हा ंिा = ि म्हिून 
 

 या — य = ि हा — ह + ह िा — ि   र्ज र्ज र्ज 
म्हिरे्ज 

 
  सूय = ि सूह + ह सूि    सूि सूि सूि 

 
२०२. िरेिें समीकरि ि × ह भातगलें  तर 

 
  १ · सूय = १ · सूि + १ · सूह    य सूि ि सूि ह सूि 

 
य बरोबर अनेक संियािंा ग िाकार असेल तर त्यािा सूक्षमाशंग ि िरच्या समीकरिािरून सहर्ज 

साध्य होतो तो असा— 
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य = ि × ल × ज्ञ असेल तर ल × ज्ञ = ह माना. 
 
तर िरच्या तसद्ातंाप्रमािें 
 

  १ · सूह = १ · सूल + १ · सूज्ञ    ह सूि ल सूि ज्ञ सूि 
 
ही ककमत िरच्या समीकरिात ठेतिली म्हिरे्ज 

 १ · सूय = १ · सूि + १ · सूल + १ · सूज्ञ  
 य सूि ि सूि ल सूि ज्ञ सूि  
 
२०३. दोन संियाचं्या भागाकारािा सूक्षमाशंग ि हा 

 
 भार्जक × (भाज्यािा सू.ग ि) — भाज्य × (भार्जकािा सू. ग ि)  
 भार्जकािा िगव  

 
 

याबरोबर असतो. 
 

 
 
ि िी ककमत रे्जव्हा ंमयादेला र्जाईल तेव्हा ंम्हिरे्ज र्ज हा ि िा सूक्षमाशं होईल तेव्हा ंहा = ह होईल. 

म्हिून 

 
 
२०४. तिितित अिलंबी पद ज्या तिकारी पदाच्या संियानें बनलें  आहे, तें तिकारी पद अन्य तिकारी 

पदािा संिय असता ंत्या तिितित अिलंबी पदािा त्याच्या तिकारी पदान्ियी सूक्षमाशंग ि काढाियािा. 
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य = सं (ि) · आति ि =  (ि) 
 
असें आहे तर सूय / सूि हा सूक्षमाशंग ि शोधाियािा. 
 

येथें य िा अल्पाशं Δ य, ि िा अल्पाशं Δ ि आति ि िा अल्पाशं Δ ि हा आहे तेव्हा ं
 

  Δ य = Δ य × Δ ि   
  Δ ि Δ ि Δ ि   

 
अल्पाशं हे सूक्षमाशं केले तर 

  सूय = सूय × सूि   
  सूि सूि सूि.   

 
२०५. अिलंबी पद आति तिकारी पद यािंा सूक्षमाशंग ि, आति तिकारीपद ते अिलंबी करून 

आलेला सूक्षमाशंग ि यािंा ग िाकार १ असतो. म्हिरे्ज 
 

  सूय × सूि = १   
  सूि सूय   

 
िरच्या लेखातंील समीकरि खालीं तलतहले आहे, त्यातं य च्या र्जागीं ि ठेतिला तर 
 

  सूय = सूि = १   
  सूि सूि   

 
म्हिून 
 

  सूय = सूय × स ि   
  सूि सूि सूि   

 
या समीकरिािें स्िरूप 
 

  १ = सूि × सूि   
  सूि सूि   

 
  ककिा  सूि = १   
  सूि सूि/सूि   

 
ि च्या र्जागीं या तलतहला तर 
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  सूय × सूि = १   
  सूि सूय   

 
िांस्मरिीय िून्यलच्बधगुि 

 
२०६. पूिी सातंगतलेंि आहे की, संिय िार प्रकारिें आहेत. बैतर्जक, िातीक, घातप्रकाशी आति 

घाताकंी. लेख १९० (इ). हत्यापैकीं प्रत्येक प्रकारच्या संियािा श न्यलक्ब्धग ि तिशषे प्रकारिा असतो ते 
प्रकार ठरलेलें  आहेत. याम ळें  लक्ब्धग ि शोधण्याला तिशषे आयास कराि ेलागत नाहींत. या तिषयातंील 
म ख्य कायव संियािा शनू्यलक्ब्धग ि शोधिें हें आहे परंत  तें र्ार स लभ आहे, हें खालच्या तििारािरून 
तेव्हािं कळून येईल. िार प्रकारिे सिंय क्रमानें घेऊन त्यािें शून्यलक्ब्धग ि म्हिरे्जि सूक्षमाशंग ि क्रमानें 
काढून दाखतिले आहे. 

 
कोिताहंी सिंय असो त्यािा शून्यलक्ब्धग ि कसा काढािा यािी कृतत खाली आठििीकतरता ंप न्हा 

तलतहली आहे : 
 

ि = सं (ि) 
 

 
 
हें शून्यलक्ब्धग िाच्या कृतीिें सामान्य लेखन आहे. 
 

२०७. बैतर्जक शनू्यलक्ब्धग ि— 
 
िन या संियािा सूक्षमाशंग ि. 

 

 
 
यापैकीं कंसातंील तद्वपद राशीिा घाततिस्तार लेख २१ प्रमािें केला तर— (या घात तिस्तारातं र्ज 
संख्येच्या िगापयंत म्हिरे्ज र्ज२ पयंत र्जी पदें येतील त्यापेिा ंर्जास्त पदािंी आिश्यकता नाहीं. कारि ि िी 
ककमत मयादेला गेली म्हिरे्ज र्ज िी ककमत शून्य होते. अथांत ज्या पदातं र्ज संख्या असेल तें पद शून्य 
होऊन ल प्त होतें. 
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म्हिून 
 

 
 
र्ज िी ककमत मयादेला नेली तर र्ज = ० आति िा — ि / र्ज या बरोबर शून्यलक्ब्धग ि म्हिरे्जि 

सूक्षमाशंग ि. तेव्हा ं
 

  सूि = निन–१   
  सूि   
 
२०८. घातप्रकाशी शून्यलक्ब्धग ि. अि या संियािा सूक्षमाशंग ि. 

 

 
 
परंत  अर्ज — १ / र्ज या पदािी ककमत लेख ३९ प्रमािे घा℮अ ही आहे. 
 

 
 
या संियािे स्िरूप ℮ि असें असेल तर 
 

ि = ℮ि 
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 सूि = ℮िघा℮℮ = ℮ि [घा℮℮ = १].   
 सूि   

 
२०९.  घाताकंी शून्यलक्ब्धग ि. घाअि या संियािा सूक्षमाशं ग ि. 
 
ि = सं (ि) = घाअि 
 
िा = सं (ि + र्ज) = घाअ (ि + र्ज) 
 
िT — ि = घाअ (ि + र्ज) — घाअ ि 
 
= घाअ (ि + र्ज) / घाअ ि = घाअ (ि + र्ज / ि) 
 
िा — ि / र्ज = १/र्ज घाअ (१ + र्ज / ि) 
 
एथें ि / र्ज = ज्ञ संख्या मातनली आति र्ज = ० अशी ि िी मयादा झाली तर ज्ञ = अनंत याम ळे 
 

 
 
(घाताकंाला ग तिल्यानें, तो घाताकं ज्या संख्येिा असेल ततिा त्या ग िक संख्येइतका घात होतो.) 
 
एथे (१ + १/ज्ञ) या संख्येच्या घाताकंाला ज्ञ ने ग तिले आहे म्हिनू तो घाताकं (१ + १/ज्ञ)ज्ञ या 

संख्येिा होतो परंत  (१ + १/ज्ञ)ज्ञ या सखं्येतील ज्ञ र्जर अनंत असेल तर ततिी ककमत ℮ होते, असें लेख ३७ 
मध्यें तसद् केलें  आहे. म्हिनू 
 

 सूि = १ घाअ℮ · 
 

 सूि ि  
 
या संियािे स्िरूप घा℮ ि असे असले तर 
 

  सूि = १ घा℮℮ = १ [घा℮℮ = १] ·  
  सूि ि ि  
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२१०. िार्थतक शून्यलक्ब्धग ि. भ र्जज्यातद ग िोत्तरािें सूक्षमाशंग िं. भ र्जज्या ि या संियािा 
सूक्षमाशंग ि 

 
ि = सं (ि) = भ ि, 
 
िा = सं (ि + र्ज) = भ  (ि + र्ज), 
 
िा — ि = भ  (ि + र्ज) — भ  ि, 
 
= २ भ  र्ज/२ को भ  (ि + र्ज/२) [ले. ६३, समी. १०]. 
 

 
 
ि िी ककमत मयादेला गेली म्हिरे्ज र्ज = ० अथात र्ज/२ = ० 
 

 
 
२११. कोभ र्जज्या ि या सिंयािा सूक्षमाशंग ि. 
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२१२. स्पशवरेषा ि या संियािा सूक्षमाशंग ि. 
 

 
 
२१३. को स्पशवरेषा ि या सिंयािा सूक्षमाशंग ि. 
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२१४. छेदनरेषा ि या संियािा सूक्षमाशंग ि. 
 
ि = सं (ि) = छे ि = १ / कोभ ि ’ 
 
लेख २०३ प्रमािें भागाकारािा सूक्षमाशंग ि, 

 
 सूि = कोभ ि × ० — १ × (— भ ि) = भ ि ·  सूि कोभ २ि कोभ २ि 
 
२१५. कोछेदनरेषा ि या सिंयािा सूक्षमाशंग ि. 
 
ि = सं (ि) = कोछेि = १ / भ ि’ 
 
लेख २०३ प्रमािे भागाकारािा सूक्षमाशंग ि. 

 
 सूि = भ ि × ० — १ × कोभ ि = कोभ ि ·  सूि भ २ि भ २ि 

 
२१६. िार्थतक शनू्यलक्ब्धग ि. िृत्त पतरमािािे सूक्षमाशंग ि. 
 
कोनािें मापन अंशातदकानंी आति िृत्त पतरमािानें कतरतात. कोनािें धमव असें आहेत कीं एका 

कोनािा द सऱ्या कोनाशी र्जो संबधं असेल तो ततसऱ्या कोनातं असत नाहीं. म्हिून त्यािें संबधं भ र्जज्यातद 
ग िोत्तरािेंि द्वारा ठरले र्जातात. यासाठी कोनािें दशवन ककिा उल्लखेन भ र्जज्यातदकानंीं कराि ेलागते. 
म्हिरे्ज ३० अंशािंा कोन ककिा π/६ िृत्त पतरमािािा कोन त्याच्या भ र्जज्येनें उल्लतेखला र्जातो. तीस अंश, 
ककिा π/६ िृत्त या कोनािी भ र्जज्या ½ आहे. म्हिून हा कोन, ‘ज्यािी भ र्जज्या ½ आहे तो कोन’ अशा 
भाषेनें उल्लेतखला र्जातो. त्यािें लेखन भ –१ ½ असे तलतहण्यािा सकेंत आहे. या भाषेनें भ –१ ि ककिा कोभ –१ 
ि अथिा स्प–१ ि हे उल्लखे कोनािें आहेत पि यातं ि ही संख्या अंश ककिा िृत्त यािंी नाही. ती त्या कोनािी 
भ र्जज्या ककिा कोभ र्जज्या ककिा स्पशवरेषा असेल. ज्या ग िोत्तरािी असेल त्या ग िोत्तराच्या नािािर –१ हें 
तिन्ह तलहािें असा सकेंत आहे. भ –१ ि हा उल्लेख ‘भ  उिा एक ि’ असा िाििें. 

 
२१७. भ –१ि या संियािा सूक्षमाशंग ि. 
 
ि = सं (ि) = भ –१ ि. 
 
ि ज्यािी भ र्जज्या आहे तो कोन ज्ञ िृत्त पतरमािािा आहे. 
 
म्हिरे्ज ि = भ ज्ञ असें घेऊं. 
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एथें आपि ज्ञ हें तिकारी पद घेऊं आति ि हें अिलंबी पद म्हिूं. तेव्हा ंसूि / सूज्ञ = कोभ ज्ञ असें 
िर तसद् केलें  आहे. 

 
प्रस्त त कायात ि ज्यािी भ र्जज्या आहे तो कोन हेंि तिकारी पद आहे. म्हिनू ि = सं (ि) = भ ि 
 
म्हिून सूि / सूि = कोभ ि 
 
पि कोभ ि = 

 
 
म्हिून 
 

सूि / सूि =  

 

परंत  आपिास सूि / सूि हा सूक्षमाशंग ि पातहरे्ज तो आपिास लेख २०५ या आधारें आतिता येतो. 
कारि 

 

 
 
२१८. कोभ –१ ि या सिंयािा सूक्षमाशंग ि— 

िरच्या लेखातंील कृतीप्रमािें 
 
ि = कोभ ि ; सूि / सूि = — भ ि 
 

 
 
२१९. स्प–१ि या संियािा सूक्षमाशंग िि— 
 
ि = स्प ि आति सूि / सूि = १ + कोभ २ि = १ + स्प२ि 
 
सूि / सूि = कोभ २ि = १ /१ + ि२· 
 
२२०. छेदनरेषा–१ ि या सिंयािा सूक्षमाशंग ि— 
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ि = छेदन रेषा ि; सूि / सूि = भ ि / कोभ २ि = छेि स्पि 
 

 
 
२२१. कोस्प–१ि या सिंयािा सूक्षमाशंग ि— 
 
ि = कोस्प ि, सूि / सूि = — १/भ २ि 
 
सूि / सूि = —भ २ि = — भ २ि / भ २ि + कोभ २ि 
 
= — १ / १ + कोस्प२ि = — १/१ + ि२· 
 
२२२. कोछेदन रेषा–१ ि या संियािा सूक्षमाशंग ि— 
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िूक्ष्माांिगुि परांपरा 
 
२२३. एखाद्या संियािा सूक्षमाशंग ि तयार केला तर त्या सूक्षमाशंग िािा सूक्षमाशंग ि करण्यािी 

आिश्यकता असते. सूक्षमाशंग िािा र्जो सूक्षमाशंग ि त्यास तद्वतीय सूक्षमाशंग ि म्हितात. 
तद्वतीयसूक्षमाशंग िािा र्जो सूक्षमाशंग ि त्यास तृतीय सूक्षमाशंग ि म्हितात. याप्रमािें सूक्षमाशंग िािंी परंपरा 
असते. सूक्षमाशंग ि तद्वतीय, तृतीय, ित थव यािें लेखन खाली तलतहल्याप्रमािे कतरतात:— 

 
प्रथम सूक्षमाशंग ि ि = सं (ि) या संियािा सूि / सूि असा तलतहतात. परंत  हे न सतें साकेंततक 

तिन्ह आहे. याने दशवतिलेली ककमत ि िी बतैर्जक िगैरे पदें  यानंीं समर्जतें. यािप्रमािे तद्वतीय 
सूक्षमाशंग िािे आम्हास तिन्हि ठरिाियािें आहे. सूि / सूि या तिन्हािे आम्ही दोन भाग कतरतो. पतहला 
भाग सू / सूि हा आति द सरा भाग ि. आता ंतद्वतीय सूक्षमाशंग ि तलहाियािा तेव्हा ंि च्या र्जागी सूि / सूि 
हें तिन्ह तलतहल्यानें त्यानें तद्वतीय सूक्षमाशंग िािी र्जािीि होईल. म्हिून सू / सूि (सूि / सूि) या तिन्हानें 
सूक्षमाशंग ि दाखतितो. पि यानें स द्ा ंलेखन सौकयव येत नाहीं. कारि तृतीय सूक्षमाशंग ि सू / सूि {सू / 
सूि (सूि / सूि)} असा तलहिा लागेल. ही आपतत्त िाळण्याकतरता ं प ढे तलतहलेली सोय केली आहे. 
तद्वतीय सूक्षमाशंग ि सू /सूि (सूि / सूि) असा हे यातील कंस काढून िाकला तर अंशस्थानिी सू सू हीं 
दोन अिरें एक तठकािी येतात त्याचं्या स्थानीं सू २ तलहंू, आति छेदस्थानीं सूि. सूि अशी दोन पदें येतात 
त्यािें लेखन सूि२ असें तलहंू म्हिरे्ज तद्वतीय सूक्षमाशंग ि स २ि/स ि२ असा होतो. हें त्यािें लेखन सोयीिें 
आहे. तृतीय सूक्षमाशंग ि सू३ि/सूि३ असा तलतहता ंयेतो. याप्रमािेि हिा तो सूक्षमाशंग ि तलतहता ंयेतो. या 
लेखनािें िािन सामान्यत्िें तृतीय सूक्षमाशंग ि असें असून तृतीय सूि भातगलें  सूि घन असेंही कतरता येतें. 

 
२२४. खालीं एक-दोन सूक्षमाशं परंपरेिीं उदाहरिें दाखतिली आहेत :— 
 
(१) य =िन यािी सूक्षमाशं परंपरा तलहा. 
 

 
 
(२) ि = भ  (अि + ब) तर सूक्षमाशंग ि परंपरा शोधा. 
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िांचय-स्पिीकरि 
 
२२५. अिलंबी पदाबरोबर तिकारी पदािा संिय आहे, तिकारी पदािी ककमत र्जर आपिाला 

समर्जली तर त्या ककमतीिरून त्या संियािी ककमत तकती असेल हे आपिास शोधाियािे आहे. या 
कायाला सिंयािें स्पष्टीकरि असें म्हिािें. 

 
र्जसें स्पि = ब. एथे ि हें िृत्तपतरमाि आपिाला मातहत आहे, तर या ि च्या ककमतीनें ब िी ककमत 

शोधिें याला संियस्पष्टीकरि म्हिािें. तसेंि ब िी ककमत मातहत आहे त्यािरून ि िी ककमत शोधिें 
यालातह संिय स्पष्टीकरि म्हिािें. हें कायव, बीर्जगतितातील घाताकंािे तसद्ातं घातप्रकाशक तसद्ातं 
तत्रकोि तमतीतील काहंीं तसद्ातं याचं्या सहाय्यानें अंशतिः कतरता ंयेतें. तें सूक्षमाशं गतितानें संपूिव (शक्य ते) 
कतरता येतें. हें कायव करण्यािें काहंीं तसद्ातं ठरलेले आहेत. त्यािें उपपादन खालीं केलें  आहे. 

 
२२६. प्रत्येक अिलंबी पद तिकारी ि काहंीं स्थीर संख्या यानंीं तनमाि झालें  आहे. ते, तिकारी 

पदािा एक घात, िगव, घन इत्यातदकानंा काहंीं स्थीर ग िक यानंीं ग िून झाले आहे. त्यािी माडंिी खालीं 
तलतहल्याप्रमािें घेऊं. समर्जा ि हें अिलंबी पद ि िा संिय आहे. 

 
म्हिरे्ज ि = सं (ि) 
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यािा उल्लखे असा 
 

 
 
या सूक्षमाशंग ि परंपरेमध्यें प्रत्येक तिकारी पद ि = ० मातनले तर प्रत्येक सूक्षमाशंग िािी ककमत 

खालीं तलतहल्याप्रमािें येईल. लेखन सौकयाकतरता ं ि, सूि / सूि, सू२ि/सूि२, सू३ि/सूि२ इत्यातद 
पदािंी तनदेश ि०, ि१, ि२, ि३, इत्यातद अिरानंीं कतरतो. 

 

 
 
या समीकरिारूपीं तसद्ातंाच्या योर्जनेनें ि या कोित्याही संियािी ककमत ि या तिकारी पदाच्या 

घातािलीनें तयार होते. 
 
२२७. कोन आति त्यािीं भ ज्जातद ग िोत्तरें या दोहोंपैकीं एक अिगत असता द सऱ्यािी ककमत तकती 

हें ठरतिण्यािी अत्यंत आिश्यकता असते. हें कायव िरच्या समीकरिानें करता येते तसेंि शून्यलक्ब्धनेंही 
करता ंयेतें. या प्रकारिे अनेक तसद्ातं पािात्य गतितातं आहेत. तिस्तारभयाम ळें  त्यािंें उद्घािन येथें केलें  
नाहीं. 
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कोन आणि भुज्जाणद गुिोत्तरें 
 
२२८. तिितित कोनािी भ ज्ज्या, त्या कोनाच्या िृत्तपतरमािानें दाखतििें. 
 
कोनािें िृत्तपतरमाि म्हिरे्ज तो कोन ज्या कंसािरिा मध्यकोि आहे त्या कंसाच्या लाबंीला, तो 

कंस त्या ित वळािा आहे त्या ित वळाच्या तत्रज्येनें भागनू आलेला भागाकार होय. हा भागाकार केिल 
संख्यात्मक असतो. हें िृत्तपतरमाि ब या अिरानें दाखतिण्यािे ठरतिले आहे. ही ि संख्या आपिास ज्ञात 
आहे असें समरू्जन त्या कोनािी भ र्जज्या तकती आहे हें आपिाला शोधाियािे आहे. म्हिरे्ज भ र्जज्येिी 
ककमत, ब या संख्येच्या पिीने ककिा तहश्श्याने अथिा ब२, ब३ कोित्याही घाताच्या पिीनें ककिा तहश्श्यानें 
दाखियािी आहे. ती दाखतिता ंयेिें शक्य आहे. तें स्िरूप खालीं तदल्याप्रमािें :— 

 
भ ब =  + ब + ब२ + ड · ब३ +  · ि४ + ब५+............ 

 
या समीकरिातील  इत्यातद ग िक भ र्जज्या ब च्या अन रूप असले म्हिरे्ज आपिाला भ ब िी 
ककमत सापडेल. 

 
२२९. िरच्या समीकरिातील  ग िक गतित तसद्ातानंी शोधीता येतात. ते मागव अनेक 

आहेत. पि कोित्याही मागानें शोध केला तरी  या ग िकाचं्या ककमती एक येतात. 
 
प्रथम लेख २२६ मध्यें र्जो तसद्ातं आहे त्यास आपि एम् िा तसद्ातं म्हिू. त्यानें िरच्या ग िाचं्या 

म्हिरे्ज अ ब क इत्यातदकाचं्या ककमती शोधंू. तेव्हा ं
 

 
 
एम् च्या तसद्ातंामध्ये  च्या ककमती ि० ि१ ि२ इत्यातद रूपानें कातढल्या आहेत. आति ि० 

ि१ ि२ इत्यातदकाचं्या ककमती ि, सूि / सूि’ सू२ि / सूि२ यािरून ठरतात असे सातंगतले आहे आति त्या 
अशा ठरतात कीं तिकारी पद ० असेल त्या क्स्थतीतल्या घ्याव्या म्हिरे्ज ठरतात. येथें आपि तिकारी पद ि 
घेतले आहे तेव्हा  तकमती खालीं तलतहल्याप्रमािे :— 
 

 = ि० = ि = भ ब; ब = ० म्ह·  = ० 
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 = ि१ = सूि / सूब = कोभ ब ब = ० म्ह·  = १ 
 = ि२ = = — भ ब  = ० 
 = ि३ = = — कोभ ब  = — १ 
 = ि४ = = + भ ब  = ० 
 = ि५ = = + कोभ ब  = + १ 

 
या इत्यातद इत्यातद 
 
या ककमती एम् च्या समीकरिातं तलतहल्या तर 
 

 
 

२३०. िरच्या तसद्ातंािी तसद्ता अन्य प्रकारें कतरता येतें ती तसद्ता खाली केली आहे. 
 
लेख २२८ मधील समीकरि खालीं घेतो. हें समीकरि स्ियंतसद् आहे कारि सिव संख्या अव्यक्त असून 
असें असिें शक्य आहे. 
 
भ ब =  + ·ब + क·ब२ + ·ब३ + ·ब४ + ·ब५ 

भ  (—ब) =  — ·ब + क·ब२ — ·ब३ + ·ब४ — ·ब५ 

 
दोन्ही समीकरिािंी िर्जाबाकी केली तर 
 
भ ब — भ  (— ब) = २ ·ब + २ ·ब३ + २ ब५ + २ ·ब७ +.. 
पि भ  (—ब) = (—भ ब) म्हिून — भ  (—ब) = + भ ब, अथात् 
भ ब + भ ब = २ भ ब = २ ·ब + २ ·ब३ + २ ·ब५ +.... 
भ ब = ·ब + ·ब३ + ·ब५ + ·ब७ +.......(अ) 
 
या समीकरिाच्या दोन्ही पेट्ांिे सूक्षमाशंग ि कातढले. हे ग ि समान येतील. कारि एकाि तिकारी पदािे 
दोन समान सिंय आहेत. तेव्हा ं
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यािरून 
 
कोभ ब =  + ३ ब२ + ५  ब४+.... 
 
या समीकरिाच्या दोन्ही पेट्ािें सूक्षमाशंग ि कातढले तर 
 
— भ ब = + २·३·  ब + ४·५·  ब३ + ६·७  ब५ 

 
ककिा भ ब = — २·३· ब — ४·५·  ब३ — ६·७  ब५ —....(क) 
 
 (अ) आति (क) ही समीकरिें समान आहेत कारि दोन्ही भ ब या बरोबर आहेत. आति या दोन्ही 

ब च्या घातािळ्या आहेत. म्हिून ब च्या समान घातािे ग ि समान असलेि पातहरे्ज. म्हिून (लेख ३५) 
 

 
 
१ × २ × ३ × ४ ×.....न म्हिरे्ज १ पासून न पयंत क्रतमक संख्यािंा ग िाकार याला अियिी न 

म्हितात. १ · २ · ३ हे अियिी ३ आति १ · २ · ३ · ४ · ५ हे अियिी ५ यािे लेखन  या तिन्हानें 

तलतहतात, र्जसें १ · २ · ३ = १ · २ · ३ · ४ = ब ड क याचं्या ककमती अ समीकरिात तलतहल्या 
तर 
 

 
 
२३१. तिितित कोनािी कोनभ र्जज्या, त्या कोनाच्या िृत्तपतरमािानें दाखतििें. 
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िरच्या दोन लेखातं अशी भ ब िी ककमत ब या िृत्तपतरमािानें दाखतिता येते असें तसद् केलें  त्याि 
पद्तीनें कोभ ब िी ककमत ठरतिता ं येते. तथातप त्याही पेिा ं अत्यंत स लभ अशी रीतत आहे की, 

या समीकरिािे सूक्षमाशंग ि कातढले असता कोभ ब िी ककमत येते. ती ककमत अशी— 
 

 
 
२३२. िर रे्ज भ ब आति कोभ ब यातिषयींिे तसद्ातं तसद् केले ते अनेक प्रकारच्या तसद्ातंानंीं अनेक 

रीतीनी तसद् होतात. त्या सिव प्रकारच्या तसद्ता येथें देऊन गं्रथतिस्तार करण्यािी आिश्यकता नाहीं. 
यास्ति ते तसद्ातं स लभशा रीतीनें तसद् करून देण्यािी योर्जना मी येथे ठरतिली आहे. ज्या तसद्ातंािंी ग्रह 
गतीच्या गतितातं आिश्यकता आहे असेि तसद्ातं मी येथे तसद् करीत आहे. 

 
२३३. तिितित कोनािे िृत्तपतरमाि, त्या कोनाच्या भ र्जज्यानें दाखतििें. 
 

त्या कोनािे िृत्तपतरमाि ब आहे, आति भ ब = ि आहे. यािरून म्हिून ि च्या 
घातािळीनें ब िी ककमत ठरिाियािी. 

 
ब = भ –१ि =  +  ि +  ि२ +  ि३ +  ि४ +... (अ) 
 
ब िी ककमत म्हिरे्ज भ –१ि िी ककमत ि च्या घातािळीनें असिें शक्य आहे. ती या 

समीकरिाप्रमािें आहे, यातील अ ब क इत्यातद ग िकाचं्या ककमती शोधाियाच्या आहेत. समीकरिाच्या 
दोन्ही पेट्ािें सूक्षमाशंग ि कातढले तेव्हा—ं 

 
डािीकडच्या पेट्ािा सूक्षमाशंग ि लेख २१७ प्रमािे. 
 

 
 
हीं दोन्हीं समीकरिें समान आहेत. यातंील ि च्या समान घात असिाऱ्या पदािंें ग िक समान आहेत. असा 
तसद्ातं आहे (लेख ३५). 
 
त्यािरून 
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या ककमती (अ) समीकरिातं तलतहल्या तेव्हा—ं 
 

 
 
२३४. तिितित कोनािें िृत्तपतरमाि, त्या कोनाच्या स्पशवरेषेनें दाखिाियािे 
 

 
 

२३५. भ ि, कोभ ि,  ि आति  ि याचं्या ककमती िच्या रूपानें तसद् केल्या. हे रे्ज िार 
तसद्ातं तसद् केलें  त्याचं्या सहाय्यानें तत्रकोितमतीतील भ र्जज्यातद ग िोत्तराचं्या ककमती तसद् कतरता ं
येतात. तसेंि कोनािें अंश, त्या कोनाप ढिा कंस यािें सबंंध कळतात. तसेंि ज्या आति तत्रज्या आति कंस 
यािें अन्योन्यसंबधं तसद् होतात. ित वळाच्या परीधािें व्यासाशीं ग िोत्तर ठरतिता ं येते असें हे महत्त्िािे 
तसद्ातं आहेत. ित वळाच्या परीघािें व्यासाशी ग िोत्तर ३·१४५९२ असें आहे. ही ककमत कशी ठरतिली यािें 
गतित खालच्या लेखातं केलें  आहे. 

२३६. िर तसद् केलेला  या पदािा तसद्ातं घ्या. त्यातं ि ही भ र्जज्या आहे. ही भ र्जज्या ½ 

आहे असे घेऊं. ½ ही भ र्जज्या ३० अंश या कोनािी आहे. आति ३० अंश कोनािें िृत्तपतरमाि  आहे. 
म्हिरे्ज 
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आता ं
 

 
 

यातंील ि च्या तठकािी ½ आति  च्या तठकािी  तलतहले तर 
 

 
 

याप्रमािें बरीिशी पदें कातढल्यानें  िी ककमत कळते. 

२३७. िरच्या लेखातंील कृतीने िी ककमत काढण्यास पदसंख्या र्जास्त घ्यािी लागते. 

ि या पदाच्या तसद्ातंानें  िी ककमत अल्प आयासानें तयार होते. तो प्रकार असा. ज्यािी स्पशवरेषा १/५ 
आहे असा एक अ कोन आहे. म्हिरे्ज स्प अ = १/५ आहे. पि 
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आति 

π= ३•१४१५९१७७६ 
 
यािी आिखी सूक्षम ककमत  +१/९ )१/५(⁹—  १ /११ )१/५(¹¹  ही पदें घेतल्यास खालीं तलतहल्याप्रमािें 
येते. 
 

π= ३•१४१५९२६५३५ 
 

२३८. तिितित सखं्येिे ℮ या पायािरील घाताकं ठरतिण्यािे तसद्ातं सूक्षमाशंगतित म्हिरे्जि 
शून्यलक्ब्ध गतित याने सहर्ज तसद् होतात. ती तसद्ता खालीं दाखतिली आहे. 

 
घाताकं ℮ (१ + ि ) यािी ककमत ि च्या घातािळीनें ठरिाियािी. 

 

 

 
 
दोन्ही समीकरिातंील िच्या समान घातािे ग ि समान आहेत. 
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यातील ि र्जर ऋि असेल म्हिरे्ज – ि असेल तर 

घा ℮ (१—ि) =— ि —½ ि²—⅓ ि³— ¼ ि⁴— इत्यातद, .......(२) 
 
२३९. घातप्रकाशक दर्थशत भ र्जज्या आति कोभ र्जज्या. 
 
लेख २२९, २३०, २३१ मध्यें भ ि आति कोभ ि याच्या ककमती ि च्या घातािळीनें दाखतिल्या आहेत 

आति ℮ िा ि घात हा ही ि च्या घातािळीनें दाखतिता येतो. यािरून ℮ या संख्येिा घात करून 
भ र्जज्याि िी ककमत सातधता ं येते, आति कोभ ििी, स्पि िी ककमतही सातधता ं येते. तो प्रकार खालीं 
दाखिीत आहे. 

 
एक गूढ संख्या आहे. ती अशी आहे कीं ततिा िगव केला असता — १ ही संख्या येते. संख्या धन 

असो ककिा ऋि असो ततिा िगव धनि येतो कारि (—१) × (—१) = + १ आति (+१) × (+१) = 
१.पि तर्जिा िगव उिा येतो ती संख्या आपि √ (—१) अशी दाखि ूशकतो. तहिातह आम्हाला आमच्या 
गतित तसद्ातंात उपयोग करून घेता ं येतो. तो असा कीं, एखाद्या समीकरिातं दोन्ही पेट्ातं काहंीं गूढ 
संख्या ि काहंीं गूढ नाहीत अशा संख्या असतील त्या समीकरण्यािी दोन समीकरिें बनतात. र्जसें 
 

√ (— १) × क + √ (—१) ब + ड = अ + ई + √ (—१) र् 
असे समीकरि असेल तर 
ड = अ + ई .......(१) 
आति √ (—१) क + √ (—१) ब =√ (—१) र्...............(२) 
ककिा √ (—१) यानें द सऱ्या समीकरिास भातगलें  तर 
क + ब = र् .............(३) 

 
लेखन सौकयाकतरता √ (—१) ही संख्या  तिन्हानें दाखतिते. या तिन्हािंें िािन ग अिरानेंि कतरतों. 
तेव्हा ं
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२४०. ℮ या संख्येिा + ग्ि आति — ग्ि असा दोन प्रकारिा घात करून त्यािा घात तिस्तार केला 
तर त्या दोन श्रणे्या खालीं दाखतिल्याप्रमािें होतील :– 
 

 
 
दोन समीकरिािंी बेरीर्ज केली आति त्यातं  या ग ढ संख्याचं्या ककमती तलतहल्या तर 

 

 
 

या गूढ संस्थेनें समीकरिाच्या दोन्ही पेट्ास भातगलें  आति त्यातं याचं्या 
ककमती अन क्रमें—१, + १, —१ इत्यातद या ठेतिल्या तेव्हा ं
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२४२. िरच्या घातप्रकाशकी भ र्जज्या कोभ र्जज्या आति स्पशवरेषा याचं्या सहाय्यानें अनेक 
ग ंताग ंतीच्या तसद्ातंािी तसद्ता कतरता येतें. तिस्तार भयास्ति ते तसद्ातं आति त्यािंी तसद्ताही येथें देत 
नाहीं, पि नेहमीं उपयोगातं येिारी दोन समीकरिें खालीं तसद् करून दाखतित आहे. पूिी र्जीं समीकरिें 
लेख २२९, २३१, २३४ यामध्ये तसद् केलीं तीं तनरतनराळ्या अनेक रीतींनीं तसद् होतात तशीि या 
पद्तीनेंही तसद् होतात. 

 
२४३. भ  ि = न भ  (ि + अ) 
 
या समीकरिातंील न आति अ या दोन संख्या व्यक्त आहेत, त्यानंीं ि या िृत्तपतरमािािी ककमत 

ठरिाियािी आहे. 
 
या समीकरिाच्या दोन्ही पेट्ातं भ र्जज्या आहेत. त्यािंीं घातप्रकाशकदशी स्िरूपें केलीं. ती 

खालीं तदल्याप्रमािें :– 
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या समीकरिाच्या दोन्ही पेट्ािें ℮ या पायािरील घाताकं कातढले आति त्या घाताकंािंें 

समीकरि केले तर 
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तेव्हा ं२ ग्ि च्या बरोबर असलेल्या घाताकंाच्या दोन पदातील घात तिस्तारातं र्जी पदें आहेत ती न 

च्या घातािळीनें तलतहली तर खालिें समीकरि तयार होतें. 
 

 
 
या समीकरिातंील उर्जिीकडच्या तीन पदानंा ककिा अतधक पदें घेतल्यास त्याना या गूढ संख्येनें 
भातगले तर 
 

 
 
या प्रमािेंि प ढील पदािी स्िरूपें होतात  .म्हिून  
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२४४. स्पि = न स्प य आहे. तर ि या िृत्तपतरमािािी ककमत य ककिा य च्या पिीच्या भ र्जज्येनें 
ठरिाियािी. ि आति य याचं्या स्पशवरेषेच्या घातप्रकाशकी ककमतींिें समीकरि तलतहलें . स्पशवरेषेच्या घात 
प्रकाशकी ककमती ले. २४१ मध्यें दाखतिल्या आहेत. त्याप्रमािें. 

 

 

 
 
दोन्ही पेट्ातं १ ही संख्या तमळतिली तेव्हा ं
 

 
 
दोन्ही पेट्ातं १ संख्या िर्जा केली तेव्हा ं— 
 

 
 
(अ) या समीकरिास (ब) या समीकरिानें भातगले तेव्हा ं— 
 

 
 
१ — न = (१+न) म असें मानून उर्जव्या पेट्ातील न च्या र्जागीं म आतिला तेव्हा ं— 
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सिव समीकरि (१+न) नें भातगलें  
 

 
 
दोन्ही पेट्ािें घाताकं कातढले तर 
 

२ग्ि = २ग्य+ घा℮ (१+म℮-२ग्य) — घा℮ (१+म℮२ग्य) 
 
लेख २३८ समीकरि (१) मधील ि च्या र्जागीं म℮-२ग्य हें पद आति म℮२ग्य हें पद तलतहले तेव्हा—ं 
 

 
 
सिव  या गूढ संख्येनें भातगलें  तर उर्जिीकडच्या पदािंें स्िरूप खालीं तलतहल्याप्रमािे होते 
 

 
 
म्हिून 
 

ि= य—म भ  २ य + म² भ  ४ य — म³ भ  ६ य )........+२(  २ ३ 
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िांकलन 
 

२४५. भाज्य, भार्जक आति भागाकार ही त्रयी तििारातं आिा. याशीं सदृश संियािा ककिा 
अिलंबी पदािा सूक्षमाशं, तिकारीपदािा सूक्षमाशं आति सूक्षमाशंग ि ही त्रयी आहे. भार्जक आति भागाकार 
यािा ग िाकार केला तर तो भाज्याबरोबर असतो, तद्वत् तिकारीपदािा सूक्षमाशं आति सूक्षमाशंग ि यापासून 
अिलंबी पदािा सूक्षमाशं शोतधता येतो. मात्र तो ग िाकारानें सापडत नाहीं. कारि सूक्षमाशं शून्य रूप असतो 
आति शून्यानें कोित्याही संख्येला ग तिलें  तरी ग िाकार शून्य येतो. यास्ति सूक्षमाशंग ि हा अिलंबी 
पदापासून ज्या कृतीनें उत्पन्न झाला आहे त्याच्या उलि कृतत सूक्षमाशंग िाशी केली असता ंअिलंबी पद 
प्राप्त होतें. 

 
२४६. ि हे अिलंबी पद आहे. यािी ककमत अि न + आहे. आति ि हें तिकारी पद आहे तेव्हा ं
 

सूि = नअ ि न १-= बि म सूि 
 

यामंध्ये ब = नअ, न = म + १, आति अ = ब = ब 
न म + १ 

 
यािरून न अ ि न-१ या सूक्षमाशंग िािे अिलंबी पद 
 

म्हिरे्ज ब ि म या सूक्षमाशं ग िािे अिलंबी पद ब ि म + १ + क म + १ 
 
हे आहे. या िरून सूक्षमाशंग िािरून अिलंबी पद शोधाियािे असता ं कृतत करािी ती अशी —“तिकारी 
पदािा घातप्रकाशक एकानें िाढिा, आति तशा िाढतिलेल्या घातप्रकाशकाने तिकारी पदास भागा.” 
 

२४७. िरच्या लेखातं र्जी कृतत सातंगतली आहे ततला संकलन असें म्हिािें. सूक्षमाशंग िािरून 
अिलंबी पद शोधून काढिें याला संकलन म्हिलें  आहे. सूक्षमाशंग िामध्यें तिकारी पदािे संिय एक अथिा 
अनेक असतात. त्यापैकी एकाि संियािा म्हिरे्ज अि न + क यािा तििार िरच्या लेखातं केला, तसाि 
तििार भ ि, घाताकं अ ि या संियािे ही संकलन काय येते यािंाही कराियास पातहरे्ज आहे. परंत  

 

कोभ ि हा सूि याबरोबर आहे तर ि = भ ि हे आपिास कळते, तसेि १ 
सूि ि 

 
हा सूक्षमाशंग ि आहे यािे सकंलन काय तर त्यािे सकंलन घा ℮ि हे आहे. साध्या भागाकारातं अम क भाग 
बसेल हे अन मानानें आपि पाहतो त्यािप्रमािेंि हें कृत्य आहे. साराशं, तिितित सूक्षमाशंग िाबरोबर 
असलेल्या एक ककिा अनेक असलेल्या पदािें संकलन त्या सूक्षमाशंग िाबरोबर असलेल्या पदाच्या 
स्िरूपािरून कल्पनेनेंि बसिािें लागतें. आपल्या कल्पनेला र्जें संकलन येईल असें िाितें त्यािा 
सूक्षमाशंग ि करािा तो तिितित स क्षमाशंग िाबरोबर असल्यास संकलन बरोबर आहे असें समर्जाि.े 
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िांकलनाचें लेखन 
 

२४८. िांकलनाचें लेखन.— संकलनािे लेखन तलतहण्याच्या अनेक पद्तत आहेत. पि माझ्या 
तििारातं आलेली लेखनपद्तत खालीं दाखतित आहे. संकलन यािा अथव िागंल्या रीतीनें एकत्र करिें 
असा आहे. सूक्षमाशं म्हिरे्ज परमाि,ू तेव्हा ं अनंत परमािूंिे एकीकरि करिें त्यास संकलन म्हिाि.े 
संकलन यास परमािूिें कपडीकरि असेंही म्हिता ं येईल. यािें लेखन दाखतिण्यास, या आद्यािरािा 
उपयोग कतरता ंआला असता ंपि हे अिर संिय शब्दािे र्जागीं योतर्जले आहे म्हिून मोडी तलपीतील  हें 
अिर योतर्जले आहे.  या अिराप ढें कंस करून त्या कंसातं ज्या सूक्षमाशंग िािें संकलन कराियािे त्या 
बरोबर असलेली पदें तलहून त्याप ढे तिकारी पदािंा सूक्षमाशं र्जसें सूि असे तलहाि ेअसे मी योतर्जले आहे. 
र्जसें 
 

 
 

२४९. सूक्षमाशंग िाबरोबर र्जो राशी असेल, त्यातं र्जर अनेक पदें असतील तर प्रत्येक पदािें 
संकलन करून आलेलीs बेरीर्ज त्या सूक्षमाशंाच्या सकंलनाबरोबर असते. संियािा सूक्षमाशंग ि कातढताना, 
त्या सिंयातं र्जी स्थीर पदें असतात त्यािंा लोप होत असतो. ती पदें संकलनातं घ्यािी लागतात, परंत  ती 
पदें संियाच्या पूिव पतरियानेंि समर्जतात. 

 
२५०. सूक्षमाशं समीकरि हा एक सूक्षमाशं गतितािा भाग आहे. ज्योततगवतितातं त्यािी अनेक 

अडििीच्या तठकािी योर्जना करािी लागते. परंत  तो तिषय तिस्तृत आति खोल तििारािा आहे. 
तेिढ्यासाठी तो तििार ि त्या समीकरिािें स्पष्टीकरि ज्या ििीं त्यािी र्जरूर िािेल तेथे करण्यािे 
योतर्जले आहे. 

 
२५१. सूक्षमाशं गतितािा तििार कतरतानंा सूक्षमतेिा तििार करािा लागतो. परंत  सूक्षमता हा शब्द 

सापेि आहे. लाकडािे िर्जनािा तििार कतरता त्यातं खंडी, मि यािंा तहशबे असतो. त्या प्रसंगी तोळे मासे 
ग ंर्जा यािा तहशबे गाळािा लागतो. ५० खंडी, १०० खंडी अशा मोर्जिीत मिािा तहशबे नसतो. अथात 
शरेािी ककमत स द्ा ंकाहंीं नाही असेंि समर्जतो. त्याप्रमािेंि मासे आति ग ंर्जा. यािरून आमिी अपेिा 
असेल त्याप्रमािें सूक्षमतेिा तििार कतरतानंा ततिी मयादा ठरिािी लागते. िरच्या तििारातं खंडींच्या 
संख्येनें एखाद्या डोंगरािें िर्जन सागंताना खंडीपयंति आमच्या सूक्षमतेिी मयादा र्जाते. समरू्जतीकतरता ंया 
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सूक्षमतेला पतहल्या पदिीिी सूक्षमता म्हिा पि त्यातं सूक्षमता मिापयंत नेिें असेल तर ती तद्वतीय पदिीिी 
सूक्षमता होय. यािप्रमािें शरेापयंत ३ री, तोळ्यापयंत ४ थी इत्यातद सूक्षमतेच्या पदव्या मानाव्या लागतात. 

 
२५२. तित्रकारास एखादें तित्र काढाियािें असता ंप्रथम त्या तित्रािा आराखडा तो तयार कतरतो, 

नंतर त्यािी स धारिा करीत करीत अखेर तित्र तयार कतरतो. खगोलस्थ पदाथांच्या गततक्स्थतीिा तििार 
कतरतानंा अशीि कृतत करािी लागते. पूिव कालच्या तिद्वान गिकानंी ग्रहा संबधंी ज्या मोर्जमापी केल्या त्या 
आरंभी स्थूल मानल्या असून त्यातं स धारिा होत गेली आहे. एखाद्या पतरमेय भागािी मोर्जिी प्रथम स्थूल 
मानानें कतरतात ती ककमत खरी आहे असे मानून त्या पतरमेय भागािा द सऱ्या ज्या भागाशी संबधं असेल 
त्यािी मोर्जिी कतरतात आति त्या मोर्जिीच्या आधारें उलि पूिवपतरमेयािी मोर्जिी कतरतात. ही मोर्जिी 
पूिवमोर्जिी पेिा ं सूक्षम झाली तर ती बरोबर मानून प न्हा ं पूिीप्रमािे ककिा अन्य रीतीनें ततिी ही सूक्षमता 
सातधता येते. 

 
२५३. अनेक प्रसंगी पतरमेय मापनािा तििार िर सातंगतल्याप्रमािें पदिी पदिीनेंि करािा लागतो. 

प्रस्त त गं्रथातं ही पद्तत सिवत्र प ढें योतर्जली आहे. कोन आति िल तत्रज्या म्हिरे्ज रेषा याच्या मापनातं या 
पदव्याि योतर्जल्या आहेत. र्जी संख्या एकं पतरमािाच्या सूमारें १/२० र्जिळ असेल ती संख्या पतहल्या 
पदिीिी आहे असें स्िीकारलें  आहे. तहच्या िगार्जिळ असलेली संख्या द सऱ्या पदिीिी, घनार्जिळ 
असलेली संख्या ततसऱ्या पदिीिी संख्या, याप्रमािे पदव्यािंा क्रम स्िीकारला आहे. 

 
२५४. अनेक पदात्मक कोनािी भ र्जज्या आति कोभ र्जज्या. 
 
इक्च्छलेला कोन अनेक पदात्मक आहे, म्हिरे्ज त्या कोनािे अनेक भाग आहेत, तर त्या कोनािी 

भ र्जज्या आति कोभ र्जज्या, त्या भागाचं्या भ र्जज्या आति कोभ र्जज्या यानंीं ठरिाियाच्या आहेत. कोनािी 
भ र्जज्यातद ग िोत्तरें हीं भािसंख्यात्मक असतात, आति कोनािें िृत्तपतरमाि हेंतह भािसंख्यात्मकि असतें. 
यािरून भ र्जज्यातद ग िोत्तर हें िृत्तपतरमाि आहे असें मातनता येतें. या कल्पनेप्रमािें नभ ि ही एक 
भािसंख्या आहे म्हिून भ  (न भ  ि) असें मानता येतें. या कल्पनेप्रमािें — 
 

घ = अ + प भ  न ब + द भ  म ब 
     + त भ  क ब + ि भ  ग ब 

 
(१) या मध्यें घ हें एका कोनािें िृत्तपतरमाि आहे, ि त्या बरोबर प ढील पदािंें एकीकरि करून 

आलेली संख्या आहे. तेव्हा घ कोनािी भ र्जज्या ककिा कोभ र्जज्या ही, प ढील प्रत्येक पदािी भ र्जज्या आति 
कोभ र्जज्या यानंीं ठरिाियािी आहे. 

 
(२) अ हे एका कोनािें िृत्तपतरमाि आहे. 
 
(३) प भ  न ब ही ब कोनाच्या (म्हिरे्ज ब ज्यािें िृत्तपतरमाि आहे त्या कोनाच्या न पिीिी भ र्जज्या 

असून प हा ततला ग िक आहे. प हा ग िक पतहल्या पदिीिा आहे. म्हिरे्ज प िी तिशषे संख्यात्मक ककमत 
१/२० र्जिळ आहे. 
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(४) द भ  म ब िरच्याप्रमािें ब कोनाच्या म पिीिी भ र्जज्या असून ततला द हा ग िक आहे. ि तो 
द सऱ्या पदिीिा आहे. द िी ककमत स मारे १/४०० च्या र्जिळ आहे. 

 
(५) ि (६) िरच्याप्रमािेि त भ  क ब आति ि भ  ग ब यािें स्पष्टीकरि आहे. त हा ग िक ततसऱ्या 

पदिीिा १/८००० च्या र्जिळ आहे आति ि हा ििथ्या पदिीिा ग िक १/१६०००० या संख्येर्जिळ आहे 
असे समर्जाि.े 

 
२५५. िरिें समीकरि मी खालीं तलतहल्याप्रमािें तलतहतो — 
 

घ = अ + प+ द + त + ि 
 
लेखन सौकयाकतरता ंआति तिस्तार िाळण्याकतरता प द त ि हीं अिरें प भ  न ब इत्यातदकािंी तनदशवक 
आहेत. म्हिरे्ज प हें अिर प भ  न ब असे आहे असें समर्जािें, तसेंि द म्हिरे्ज द भ  म ब आहे. इत्यातद. इतके 
असून प मध्ये आिखीही तिशषे अथव स्िीकारला आहे. तो असा कीं प हें पतहल्या पदिीिें एकि पद नसून तो 
पतहल्या पदिीच्या अनेक पदािंा सम दाय आहे. त्यािप्रमािें द हा द सऱ्या पदिीिा सम दाय, त हा ततसऱ्या 
पदिीिा सम दाय, ि हा ििथ्या पदिीिा सम दाय आहे. या सिव पदािें दोन भाग केले आहेत. एका भागातं 
अ हें िृत्तपतरमाि आति द सऱ्या भागातं, प द त ि हीं पदें यािंें एकीकरि करून आलेली संख्या तर्जला मी 
स असे नािं देतों ती. तेव्हा ं
 

घ = अ + स 
भ  घ = भ  (अ + स) 
 = भ  अ को भ  स + को भ  अ भ  स. [ले. ५९ (१)] 

 
स हे िृत्तपतरमाि आहे, यािी भ र्जज्या आति कोभ र्जज्या स च्या घातािळीनें समर्जते. लेख २३०, 

२३१ पहा. 
 
म्हिरे्ज 
 

भ  स = स — १/६ स³ + १/१२० स⁵— ... 
आति को भ  स = १— १/२ स² + १/२४ स⁴— ... 

 
यामधील स हें पद पतहल्या पदिीिें आहे, स² द सऱ्या पदिीिे, यािप्रमािे स³ ततसऱ्या पदिीिे 

आति स⁴ ििथ्या पदिीिे आहे. प्रस्त त गं्रथात सूक्षमतेिी मयादा ििथ्या पदिीपयंत स्िीकारली आहे, 
म्हिून स⁵ हें पद पािंव्या पदिीिें म्हिनू तििारातं घेण्यािें कारि नाहीं. भ स आति कोभ स याचं्या ककमती 
िरच्या भ  घ च्या समीकरिातं तलतहल्या तेव्हा ं
 

भ  घ= (१ — १/२ स² + १/२४ स⁴) भ  अ + (स⁵—१/६ स³) को भ  अ. 
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२५६.िरच्या समीकरिातं स हें पद िापरलें  आहे तें काढून त्याच्या बरोबरीिी संख्या त्या 
समीकरिातं ठेिनू समीकरि तयार कराियािे आहे. ती तक्रया खालीं दाखतितो. त्यातं सूक्षमतेिी मयादा 
ििथ्या पदिीपयंत असल्याम ळें  प च्या ित धाता पेिा ंर्जास्त सूक्षम पदािी अपेिा नाहीं. तसेि, द², प त 
आति प²द या पेिा ंर्जास्त सूक्षम पदें घ्याियािी नाहींत :— 
 

 

 
 

२५७. िरच्या समीकरिातं प द त ि हीं पदें संिेपें दाखतिलीं आहेत. त्यािीं िास्ति स्िरूपें घेऊन 
तीं समीकरिें तलहाियािी आहेत. परंत  तत्पूिी भ र्जज्या × कोभ र्जज्या, ककिा भ र्जज्या कोभ र्जज्या यािे िगव 
घातंातद घात कशा प्रकारिे होतात यािी मातहती करून देिारी समीकरिें प्रथम तसद् केली पातहरे्जत. 
त्यापैकीं काहंीं समीकरिें पूिीं तसद् केलेलीं आहेत. तथातप तीं सिव एका तठकािीं तलतहतों. तथातप लेख ५० 
ते ६६ प न्हा पहा. 
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या िार समीकरिाच्या सहाय्यानें भ र्जज्या आति कोभ र्जज्या याचं्या घाताचं्या ककमती ठरतिता ं

येतात. त्या अशा 
 

 
 
याप्रमािेंि ित घांत, पंिघात इत्यातदकाच्या ककमती कातढता ं येतात. त्या ककमती काढून खालीं 

तलतहल्या आहेत :— 
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२५९. िरच्या लेखातं र्जशी को भ  स िी ककमत तसद् केली तशी भ र्जज्या स िी ककमत येथें तसद् 
कतरतों. त्या ककमतींत दोन संय क्त पदें आहेत त्यािें स्पष्टीकरि खालीं तदल्याप्रमािें :— 
 

 
 

२६०. लेख २५६ मध्यें भ  ध िी ककमत समीकरि (१) मध्यें र्जी तदली आहे ततच्यात पदािंी स्िरूपें 
सामान्य अशा तलतहली आहेत, त्यािंें स्पष्टीकरि सामान्यत्िें करूनि खालीं तदलें  आहे:— 



 

अनुक्रमणिका 

भ  ध च्या ककमतीत अ कोनािी भ र्जज्या आति कोभ र्जज्या याचं्या ककमती आहेत. त्यातं अ कोन 
प्रत्यि आहे आति स कोन हा इतर कोनािंा प्रतततनतध आहे. त्यािी भ र्जज्या आति कोभ र्जज्या िर तदली 
आहे त्यािरून घ कोनािी भ र्जज्या आति कोभ र्जज्या यािंी स्िरूपें खालीं तदली आहेत. 

 
भ  घ = भ  अ को भ  स + को भ  अ भ  स 
 
भ  अ आति को भ  स तसेि को भ  अ आति भ  स हे दोन्ही ग िाकार करून आलेली सिव पदें एकत्र 

तलतहली आहेत. 
 

 
 
२६१. को भ  घ िी सारिी. िरच्याप्रमािे को भ  घ िीं ककमत खालीं तलतहली आहे. 

 
को भ  घ = को भ  अ को भ  स — भ  अ भ  स 
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कोभ अकोभ स आति भ अभ स हे दोन्ही ग िाकार करून आलेलीं सिव पदें खालीं एकत्र तलतहलीं 
आहेत. 

 
 

२६२. ग्रहगतितातं िरच्या दोन समीकरिािंी तिशषे आिश्यकता असते म्हिून ती दोन्ही एथें तसद् 
करून तलतहली आहेत. एखाद्या अज्ञात राशीिी मोर्जिी सूक्षमतेच्या पदिी पदिीनें कतरता येते हा सूक्षमाशं 
गतितािा भाग आहे. म्हिनू ही समीकरिें एथें तदली आहेत. त्याप्रमािेंि खालीं दाखतिलेल्या कृत्यािें 
समीकरि केिळ पदिीच्या क्रमानेि तसद् केले आहे. तें समीकरि असें — 

 
य = ि + प भ  न ि + द भ  म ि + त भ  क ि + ि भ  ग ि + ...... 
 
हें समीकरि सामान्य स्िरूपािें आहे. यामध्यें ि हें तिकारी पद असून य हें अिलंबी पद आहे. 

त्यातशिाय प न िगैरे संख्या आहेत त्या स्थीर सखं्या आहेत.ग्रहगतितातं आपिास या समीकरिािी अशी 
आिश्यकता उत्पन्न होते कीं, या प्रमािें तसद् असलेल्या समीकरिापासून ि हें अव्यक्त पद समरू्जन आति 
य हें व्यक्त पद समरू्जन य च्या सहाय्यानें ि िी ककमत तयार कराियािी. सूक्षमाशंगतिताच्या सहाय्यानें 
असलीं समीकरिें सोडतिण्याच्या रीतत इंक्ग्लश गं्रथातं अनेक आहेत. परंत  त्या रीतत तसद् करण्यास 
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सूक्षमाशं गतितािें उत्तम ज्ञान असले पातहरे्ज. त्या गतित पद्तीिा मागव स लभ ि र्जिळिा आहे. परंत  
महाराष्ट्र भाषेंत इतक्या उच्च प्रतीच्या गतितािर गं्रथ झाले नसल्याम ळें, दीघव तिस्तार झालेला पत्करून 
उपपत्तीिी दृतष्ट ककतितही न िातकता ंिरिा तसद्ातं तसद् करीत आहे. 
 

२६३. समीकरिािें मूळ स्िरूप— 
 
य = ि+प भ  न ि + द भ  म ि + ....... 

 
यातंील ि िी ककमत आपिास पातहरे्ज आहे म्हिनू 
 

ि = य — प भ  न ि — द भ  म ि —...........(अ) 
 
सूक्षमतेिा तििार बारू्जस ठेिनू प्रथम 
 

ि = य— प भ  न ि......... 
 
असे मानंू. याला न नें ग िून त्यािी भ र्जज्या करू 
 

भ  न ि = भ  (न य—प न भ  न ि) 
 

प भ  न ि = प भ  ( न य— प न भ  न ि) = प भ  न य —प² न भ  न ि × को भ  न ि 
 
प्रथम आपि ि िी ककमत पतहल्या पदिी पयंति काढंू म्हिून प² न भ  न ि हें द सऱ्या पदिीिें पद सोडून 
तदलें  तेव्हा.ं 
 

—प भ  न ि = प भ  न य........ 
 
ही ककमत समीकरि (अ) मध्यें ठेतिली तेव्हा ं
 

ि = य—प भ  न य [पतहली पदिी] (प) 
 

२६४. ि िी ककमत पतहल्या पदिीिी आपिाला समर्जली. आता ि िी द सऱ्या पदिीिी ककमत 
शोधंू. 
 

ि = य — प भ  न य. 
 
या समीकरिाला न नें ग िनू त्यािी भ र्जज्या करंू. 
 

न ि = न य— प न भ  न य. 
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भ  न ि = भ  (न य — प न भ  न य) 
 

= भ  न य को भ  (प न भ  न य)— को भ  न य भ  (पनभ नय). 
 

भ र्जज्या आति कोभ र्जज्या िृत्तपतरमािाच्या घातािळीनें माडंता येतात र्जसें भ  ि = ि —१/६ ि³, आति को 
भ  ि = १ — ½ ि² याप्रमािें. 
 

को भ  (प न भ  न य) = १—½ प² न² भ ² न य +..... 
 

आति भ  (प न भ  न य) = प न भ  न य —......... 
 
आपिाला द सऱ्या पदिीिी पदें पातहरे्ज आहेत, आति आपि भ  न ि िी ककमत तसद् करीत आहोत भ  न ि 
ला प हा ग िक पतहल्या पदिीिा आहे म्हिनू ½ प²न² हें पद सोडून तदले तेव्हा ं
 

पभ नि = पभ नय ×१—कोभ नय × पनभ नय. 
–पभ नि = – पभ नय × प²न × भ नय × कोभ नय. 
= —पभ नय + ½ प²न भ  २ न य..........(१) 

 
आता 
 

दभ मि= दभ  {म(य—पनभ नय)} 
=दभ मय × १ —द को भ नय × पनभ नय. 

 
प × द या ग िकाने य क्त पद ततसऱ्या पदिीिे होतें. म्हिनू तें सोडून तदले तेव्हा ं— दभ मि = —

दभ मय. .........(२) 
 
अ समीकरिातं (१) (२) ही पदें तलतहलीं तेव्हा 
 

ि= य—पभ नय+ ½ प²नभ २ नय—दभ मय.                         (द सरी पदिी) (द) 
 

२६५. आता ंआपिाला ि च्या ककमतीतील ततसऱ्या पदिीपयंत पदें शोधाियािी आहेत. याकतरता. 
 

ि= य—पभ नि—दभ मि—पभ कि—             (अ) 
 
या समीकरिातं उर्जिीकडच्या पेट्ातं ि च्या तठकािीं ि िी य च्या रूपानें तनघालेली ककमत ठेिाियािी. 
प्रथम पभ नििी ककमत तयार करंू. 
 

नि= नय—पनभ नय+½ प²न²भ  २ नय —दनभ मय. 
=नय—स असें मातनले तर. 
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भ नि=ि (नि—स)= भ नयकोभ स—कोभ नयभ स या समीकरिातील स िी ककमत घेऊन येिारी 
पदें द सऱ्या पदिी पयंत पातहरे्ज आहेत, म्हिून 

 
कोभ स= को भ  (प न भ  न य— ½ प² न² भ २ न य+ द न भ  म य) 

=१— ½ प² न² भ ² न य 
 

भ  स = प न भ  न य— ½ प² न² भ ² न य + द न भ  म य 
 
तेव्हा.ं 
 

प भ  न ि= प (१— ½ प² न² भ ² न य) भ  न य 
—प² न भ  न य को भ  न य + ½ प³ न² भ  २ न य × को भ  न य 
—प द न भ  म य × को भ  न य 
—प भ  न ि = —प भ  न य+ ½ प³ न² भ ³ न य + ½ प² न भ  २ न य 
— ¼ प³न² भ  ३ न य—¼ प³ न² भ  न य 
+ ½ प द न भ  (म+न) य + ½ प द न भ  (म—न)य 

 
या समीकरिातं भ ³नय हें पद आहे यािी ककमत लेख २५७ प्रमािे ¾ भ नय— ¼ भ ३ नय ही आहे. तहला 
ग िक ½ प³न² हा आहे. याने ग िून ३/८ प³ न² भ  न य —१/८ प³ न² भ  ३ नय या दोन्ही पदातं — ¼ प³ 
न² भ नय आति —¼ प³ न² भ३ नय ही एकत्र केली तेव्हा +१/८ प³ न² भ नय आति —३/८ प³ न² भ ३ नय 
हीं पदें तयार होतात तेव्हा.ं 
 

—प भ  न ि= —प भ  न य + ½ प² न भ  २ न य + १/८ प³ न² भ  न य 
—३/८ प³ न² भ ३ न य + 
+ ½ पदनभ  (म+न)य + ½ पदनभ  (म—न)य 

 
आता भ मििी ककमत पातहरे्ज. (१) 

 
मि= मय—पमभ नय. 

 
भ मि ला द हा तद्वतीय पदिीिा ग िक आहे म्हिून मि बरोबरीच्या पदातं पतहल्या पदिीपेिा ं र्जास्त 
सूक्षमतेिी र्जरूर नाही म्हिून पमभ नय हें एकि पद प रें आहे. तेव्हा ं
 

भ मि= भ  (मय—पमभ नय). 
= भ मयकोभ  (पमभ नय)—कोभ मयभ  (पमभ नय). 
= भ मय— ½ पमभ  (म+न) य+ ½ पमभ  (म—न)य 

 
तेव्हा.ं 
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—दभ मि= —दभ मय+ ½ पदमभ  (म+न) य—½ पदमभ  (म—न) य. (२) 
 
आता 

—त भ  क ि= —त भ  क य(३) 
 
(१) (२) (३) या ककमती एकत्र केल्या 
तेव्हा ं
 

 
 
२६६. इक्च्छलेलें  समीकरि ततसऱ्या पदिी पयंत सोडतिलें  आहे. आता तें समीकरि ििथ्या पदिी 

पयंत सोडिाियािें आहे. 
 
(त) समीकरिाला न नें ग िनू त्यािी भ र्जज्या ततसऱ्या पदिी पयंत कराियािी 
 

नि=नय—स 
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कोित्याही अनेक पदात्मक राशीिा िगव हा; प्रत्येक पदािा िगव आति प्रत्येक दोन पदाच्या 

ग िाकारािी द प्पि याचं्या बरेरे्जबरोबर असतो. तेव्हा ं
 

 
 
या समीकरिास — पभ नय यानंीं ग तिलें  तेव्हा ं
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⬤ ⬤ ⬤ 
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प्रकरि नववें 
 

वेग आणि वेगवृणद्ध व त्याांचीं पृथिःकरिें 
 

२६७. या प्रकरिातं गततशास्त्रािे तसद्ातं तसद् करून दाखतिले आहेत. गतत म्हिरे्ज काय, ततिें 
मापन कसें करािें, पतरमाि कोितें घ्याि,े इत्यातद तिषयािे उपपादन केलें  आहे. आकषविाच्या कायानें 
पदाथाच्या गतीिर पतरिाम कसे होतात ि त्यायोगें पदाथािा गमन मागव कोित्या आकारािा होतो, त्या 
गमन मागािी तदशा कोिती होते हे येथें सोपपतत्तक िर्थिले आहे : पदाथािा गमनमागव पदाथांिें िलन हे 
शब्द त्या पदाथाच्या ग रुत्िमध्याला अन सरून िापरले आहेत असें समर्जािें. पदाथािें अक्स्तत्ि र्जर एकाि 
स्थानीं असेल तर तो पदाथव स्थीर आहे असे म्हितात, एथे त्या पदाथािा ग रूत्िमध्य एकाि स्थानीं आहे 
असें म्हिािें. यास्ति पदाथािें िलन ककिा गतत त्याच्या ग रुत्िमध्याला अन सरून िर्थिलीं असतात. 

 
२६८. ज्या कारिानें स्थीर पदाथास गतत उत्पन्न होते, ककिा िल पदाथािी गतत िाढते अथिा कमी 

होते, त्या कारिास पे्ररिा असें म्हितात. गतत म्हिरे्ज िलन अथिा पदाथािे एका तठकािाहून द सरें 
तठकािीं र्जािें. पे्ररिेनें िल पदाथािी गतत नष्ट होते : ककिा त्याच्या गमनािी तदशा बदलते. पे्ररिेपासून 
उत्पन्न होिाऱ्या तक्रयेिा अथिा कायािा शोध ज्या शास्त्रातं केलेला असतो त्याला पे्ररिाशास्त्र म्हितात. या 
शास्त्रािे दोन भाग आहेत — (१) ज्या भागातं स्थीर पदाथािर पे्ररिेिी स्थीर काये कशीं होतात यािंा 
तििार असतो त्यास (स्थैयोत्पादक पे्ररिाशास्त्र) म्हितात; आति (२) ज्या भागातं, िल अथिा स्थीर 
पदाथािर पे्ररिेिी िल काये कशीं होतात यािा तििार असतो, त्याला ‘गत्य त्पादक पे्ररिाशास्त्र’ म्हितात. 
प्रस्त त गं्रथािा तिषय ग्रह स्थान गिनेिा आहे. ग्रहाच्या गतीिें ज्ञान झाल्यातशिाय त्याच्या स्थानािा तनिवय 
होत नाहीं म्हिून गतीिें मापन कसें करािें हा तिषय गत्य त्पादक पे्ररिाशास्त्रािा आहे, त्यािें तििरि येथें 
कराियािे आहे. 

 
२६९. पदाथांतील कबदूच्या स्थलातंराला ‘गतत’ म्हितात, आति ती गतत ज्या त्िरेिी असेल त्या 

त्िरेला ‘िगे’ म्हितात. र्जी गतत तिितित कालातं पदाथाला (त्यातील कबदूला) र्जास्त अंतर आक्रमि 
कराियास लािील त्या गतीिा िगे र्जास्त आहे असें म्हिािें, आति कमी अतंर क्रमाियास लािील त्या 
गतीिा िगे कमी आहे असें म्हिािें. िगे दोन प्रकारिे आहेत — (१) समिगे आति (२) तिषमिगे. र्जो िगे 
कालाच्या प्रत्येक ििीं तनयतमत पतरमािािा असतो म्हिरे्ज एका ििी एक तर द सऱ्या ििीं त्याहून तभन्न 
म्हिरे्ज कमी ककिा र्जास्त असा नसतो त्या िगेास ‘समिगे’म्हितात; आति र्जो िगे कालाच्या प्रत्येक ििीं 
र्जास्त ककिा कमी होतो त्याला ‘तिषमिगे’ म्हितात. 

 
२७०. कालाच्या एकं पतरमािातं पदाथानें र्जें अंतर क्रतमलें  असेल, म्हिरे्ज त्यािें र्जें स्थलातंर झालें  

असेल त्या अंतरानें, समिगे मातपतात. दोन कबदंूमधील अंतर म्हिरे्ज रेषा होय.ज्याप्रमािें उष्ट्ितामापक 
यंत्रातं, ककिा भारमापक यंत्रातं उष्ट्िता ककिा हििेा भार पारदस्तंभाच्या उंिीनें दाखतितात. एथे 
पारदस्तंभािी उंिी पतरमेय नव्हे, तसेंि काहंीं अंशी िगे आति अतंर यािा सबंंध आहे. इकं्ग्लश गं्रथकार 
कालािा एकं एक सेकंद हा मातनतात आति रेषेिा एकं रू्ि मातनतात. एक पदाथव एका सेकंदातं १२ रू्ि 
िालतो, द सऱ्या सेकंदातंही १२ ि रू्ि िालतो आति ही त्यािी िाल प्रततििीं सारखी अशी आहे, असें र्जर 
असेल तर त्या पदाथािा िगे सम आहे आति तो १२ रू्ि आहे, असें म्हितात. पदाथािा िगे १२ रू्ि आहे. 
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हें िाक्य श द् आहे. पि पदाथािा िगे एका सेकंदातं १२ रू्ि आहे असें िाक्य अश द् होय. या अश द् 
िाक्यानें अशी भािना उत्पन्न होते कीं, ½ सेकंदातं त्या पदाथािा िगे ६ रू्ि आहे ती खरी नाहीं. सेकंदािे 
तकतीही त कडे केले तरी प्रत्येक त कड्ातं त्या पदाथािा िगे १२ रू्िि असतो. िगे आति काल मापण्यािे 
एकं या शास्त्रातं रू्ि आति सेकंद मानण्यािा संकेत ठरलेला आहे. तथातप अतत मोठ्या गतीिा िगे 
कालाच्या एकं या पतरमािातं म्हिरे्ज एका सेकंदातं र् िानें न दाखतिता मलै या रेषा पतरमािानें 
दाखतितात. असें र्जरी आहे तरी इच्छेप्रमािें पि सूक्षम अशी द सरीं पतरमािें क्स्िकारली तर कायात न्यनूत्ि 
येिार नाही. 

 
२७१. एक परमाि  तनयतमत िगेानें िलन पाित आहे, म्हिरे्ज तो समान काल भागातं समान अंतर 

क्रमीत आहे. अथात् त्यािा िगे सम आहे. तो दर सेकंदातं ग रू्ि िलन पाित आहे, म्हिरे्ज त्यािा िगे ग 
रू्ि आहे. तो परमाि  क संख्याकं सेकंदातं रे्ज अंतर क्रमील त्यास ‘िाल’ असें म्हिूं. िाल ही ि या 
अिरानें दाखिू ं तेव्हा ं िगे, काल आति िाल यािंा एकमेकाशंी असलेला संबधं खालच्या समीकरिानें 
दाखतिला र्जातो :— 
 

 िाल = िगे × काल  

आति ग = ि  
क  

 
म्हिरे्ज परमाििूी िाल तर्जतके रू्ि असेल त्या संख्येला त्या िालीस लागलेला काल क सेकंद, 

या क संख्येनें भातगलें  म्हिरे्ज िगे येतो. या रीतीनें सम िगेािें मापन कतरता येतें. म्हिरे्ज िाल 
दाखतििाऱ्या रू्िास काल दाखतििाऱ्या सेकंदानंीं भातगल्यानें िगे येतो. हा सम िगे होय. 
 

२७२. एथे िािकानंीं हे लिात ठेिाि ेकीं, िगे हे पतरमेय नव्हे. ही भाि सखं्या आहे. रुपयाला ४ 
पायली धान्य तमळतें एथें ४ पायली भाि सातंगतला, पि ककमत रुपया, आठ आिे, दोन रुपये िगैरे काहंीं 
तरी ककमतीनें ग तिल्यातशिाय तें धान्य होत नाही. एक सेकंद संपून द सरा स रू होण्यािा र्जो िि, त्याला 
क्स्थतत आहे पि महत्त्ि नाहीं. म्हिरे्ज भतूमतीत र्जसा कबद  तसा काल या पतरमेयात िि आहे. त्या ििीं 
परमािूच्या अंगीं र्जी िलनािी शक्क्त त्या शक्तीला िगे असें म्हिाियािे. अथात त्या ििीं तो परमाि ू
िगेाइतके अतंर िालला नाहीं. परंत  त्या िगेानें तो एक सेकंदभर िालला तर त्या िगेाइतके रू्ि िालेल. 
ििाला र्जर तिस्तार नाहीं तर त्यात िलन होिेंि नाहीं. सम िगेात एका सेकंदातील िाल, आति त्या 
सेकंदातल्या अनंत ििापंकैी प्रत्येक ििीं असलेला िगे ही दोन्हीं सारखीि असतात, म्हिून िगे ि िाल 
यातंील तभन्नत्ि लक्षयातं येत नाहीं. यासाठी स्मरिातं असाि ेकीं, िगे हा अंतर म्हिरे्ज रेषा नव्हे, तथातप 
परमाि  त्या िगेानें एका सेकंदात तततकें  अतंर आक्रमि करंू शकेल. 
 

२७३. स्थीर िगेािें मापन कसें कराि ेयािें तििरि िर केले आहे. आता िल िगे कसा मापाियािा 
त्यािें तििरि कतरतो. िल िगे हा प्रत्येक ििीं सारखा नाहीं, त्यािें मापन कसें करािें ही अशक्यता िािते. 
पि येथें असें मातनलें  आहे कीं, पदाथािा तिितित एखाद्या ििीं र्जो िगे असेल तो कालाच्या एका 
पतरमािातं सिव ििी सारखा आहे. 
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िगे (िल ककिा स्थीर) हा िालीच्या सूक्षमाशंािें कालाच्या सूक्षमाशंाशी र्जें ग िोत्तर त्या 
ग िोत्तराबरोबर असतो. स्थीर िगेातं ग = ि असते (कारि क = १ म्हिून ग = ि × १) ककिा 

 

ग = ि = ि  
क १ सेकंद  

 
कारि िाल ही एका सेकंदातील आहे. उर्जव्या पेट्ातंील अपूिाकाच्या अंश छेदास न या संख्येनें 

भातगले तर : 

 
 
यातील न ही संख्या कोितीही असली तरी ग मध्ये काहंीं बदल होत नाहीं. आता न ही संख्या 

अमयाद मोठी मातनली तर 
 

ि 
= िालीिा सूक्षमाशं 

न 
१ सेकंद 

= कालािा सूक्षमाशं 
न 

 
सूक्षमाशं गतिताच्या लेखनपद्ततप्रमािें 
 

 सूि = िगे = ग. (१)  सूक 
 

२७४. स्थीर िगेािें मापन सोपे आहे. िाल र् िात्मक घेऊन ततला सेकंदात्मक कालानें भातगलें  
म्हिरे्ज िगे येतो. िगे िल असला तर तो सप्रमाि पद्तीनें ठरिािा लागतो. अशी कल्पना करा कीं क 
कालाच्या अंत्यििीं तो िगे ग₁ रू्ि होता त्या ििानंतर कालािी िृतद् Δ क इतकी झाली त्या ििीं तो िगे 
ग₂ होता, क कालाच्या अतं्यििीं िाल ि रू्ि आति (क + Δ क) कालाच्या अतं्यििी (ि + Δ ि) रू्ि 
होती. एथें Δ ि ही िाल Δ क कालातली आहे. ि ती कालाप्रमािें िाढिारी आहे, त्यािरून ठरते कीं, ग₁ 
िगे मोठा आहे. 

 
Δ ि ही िाल ग ₁Δ  क पेिा लहान नाही आति ग ₂Δ  क पेिा ंमोठी नाहीं, 
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Δ ि हे ग िोत्तर ग₁ पेिा लहान नाहीं आति ग₂ पेिा मोठे नाहीं. Δ क 
 

आता ंसूक्षमाशं Δ क हा कालािा अततसूक्षम अंश मातनला तर Δ ि िालीिा सूक्षमाशं होईल आति ग₁ 
ि ग₂ हे िगे समान होतील अथात त्यामध्यें असलेला क कालाच्या अत्यिंिीिा िगे ग हाही त्याबरोबरि 
होईल. म्हिरे्ज 

 
ग₁= ग = ग₂ 

 

आति Δ ि हे ग िोत्तर सूि होईल म्हिून Δ क सूक 
 
सूि = िगे = ग सूक 
 

२७५. िगेािी तदशा आति घनिवत्ि, र्जडत्ि हा पदाथािा सातंसतद्क धमव आहे. तो धमव असा कीं 
प्रत्येक पदाथव कारिातशिाय िलन पाित नाहीं. आति िल म्हिरे्ज गततमान पदाथव कारिातशिाय स्थीर 
होत नाहीं म्हिरे्ज पदाथव हा गतततिषयीं उदासीन असतो. त्याला कोिी गतत तदली तर तो गततमान होतो, 
आति ती गतत कोिी नष्ट केल्यातशिाय थाबंत नाहीं. 

 
परमािू र्जर सरळ मागाने गमन करीत असेल तर त्याच्या गमनािी तदशा सिव मागांत एकि असते. 

परमािूिर एकदाि एका पे्ररिेिे कायव घडले तर त्या ििीं त्याला र्जी गतत उत्पन्न होईल, ि ती ज्या तदशिेी 
असेल त्याप्रमािेि तो परमािू त्याि गतीनें ि त्याि तदशनेें सतत गमन करील. परंत  त्यािर अन्य पे्ररिेिें 
कायव घडत असेल तर आति ते कायव पूिीच्याि तदशते घडेल तर त्या परमाििूी गतत िाढेल ककिा कमी 
होईल परंत  तदशा तभन्न होिार नाहीं. परमािूिर एकाि काली दोन पे्ररिािंी काये घडत आहेत आति त्या 
दोन्ही पे्ररिाचं्या तदशा तभन्न आहेत, तर त्या परमािूिें गमन कोित्या तदशनेें तकती पतरमािािें होईल हे 
ठरतिता ं येतें. पे्ररिा म्हिरे्ज शक्क्त तहच्याशी ततर्जपासून उत्पन्न झालेला िगे समप्रमािातं असता, पे्ररिा 
आति िगे या दोहींला पतरमाि आति तदशा यािंी आिश्यकता असतें. दोन पे्ररिाचं्या संयोगानें र्जी पे्ररिा 
उत्पन्न होते ततला त्या दोन पे्ररिािंी र्तलत पे्ररिा म्हितात. प्रत्येक सरळ रेषा स्ितिःिी लाबंी आति तदशा 
यानंी य क्त असते, त्याप्रमािेि पे्ररिा आति िगे ही दोन्हीही महत्त्ि आति तदशा यानंी य क्त असतात. या 
साम्याम ळें  पे्ररिा ककिा िगे ही आम्ही रेषानंीं दाखतितो. 

 
२७६. एका परमािूिर दोन पे्ररिा कायव कतरतात, त्यािंीं कायें एकाि सरळ रेषेत नाहींत, काहंीं 

कोनानें कायव कतरतात. तर त्या परमाििूें गमन कोित्या तदशनेें आति तकती परीमािािे होईल हें 
ठरिाियािें. 

 
उदाहरिाथव, अ हा एक कबद  आहे (परमािूिें स्थान कबदूनेि दाखतिले र्जाते) यािर अब अक या 

दोन तदशानंी ि आति य या दोन पे्ररिा कायव कतरतात. तर त्या दोन पे्ररिािें एकत्र कायव तकती पतरमािािें 
होईल, ि ते कोित्या तदशनेें होईल हें ठरिाियािें या एकत्र कायास र्तलत पे्ररिा म्हितात. 
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एथें आपिाला पे्ररिेच्या कायािा तििार कराियािा आहे; पे्ररिेिें कायव म्हिरे्ज त्या पे्ररिेपासून 
उत्पन्न होिारा िगे होय, िगेािें लेखन पे्ररिेप्रमािेंि सरळ रेषेनें कतरतात. सरळ रेषेनें िगेािें महत्त्ि आति 
तदशा कळतें. िगे ज्या पतरमािािंा असेल तत्पतरतमत रेषा पतरमािािी रेषा तो िगे दाखतिण्यास घ्यािी. 

 
ि आति य या िगेािे प्रमाि ३:२ आहे ते त्यापासून उत्पन्न होिारे िगे ३:२ याि प्रमािात असले 

पातहरे्जत.अ कबदूिर या दोन पे्ररिा बअक कोनाने कायव कतरतात म्हिरे्ज ि पे्ररिा अब तदशनेे आति य पे्ररिा 
अक तदशनेे कायव तकरते. तेव्हा ंएका काल तिभागात अ कबद  अब रेषेने अड इतका र्जाईल आति अक रेषेने 
अइ इतका र्जाईल अथात तो अर् तदशनेें र्जाईल. एथे अशी कल्पना करा कीं, िय या दोन पे्ररिापंैकीं य 
पे्ररिा प्रथम स्तंतभत ठेि,ू तेव्हा अ कबद  ि पे्ररिेनें ड स्थानी आला, नंतर ि पे्ररिा स्तंतभत ठेि ूआति य 
पे्ररिेिे कायव स रू करू, हें कायव अक तदशिेें असल्याम ळें  ड पासून अक तदशशेी समातंर तदशनेेि अ कबदू 
र्जाईल आति तो अई इतकाि र्जाईल. म्हिरे्ज तो र् कबदूत र्जाईल. अर् इर् कबद  साधले तर अइ = डर् 
आति अड = इर् म्हिनू अइर्ड हा समातंर भ र्ज िौकोन आहे, ि अर् त्यािा किव आहे. 
 

 
 

र्जोपयंत पे्ररिािें ग िोत्तर ३:२ आहे तोपयंत कोित्यातह लहान ककिा मोठ्या काल तिभागातं र्जो 
समातंर भ र्ज िौकोन होईल त्यािा किव अर् च्या बाहेर पडिार नाहीं. यािरून असा तसद्ातं तसद् होतो 
की, एका “कबद िर दोन पे्ररिा काहंीं कोनानें कायव करीत असतील तर त्या पे्ररिाचं्या तदशातं आति त्या 
पे्ररिाचं्या पतरमािाचं्या प्रमािातं दोन सरळ रेषा घेऊन समातंर भ र्ज िौकोन प रा केला असता त्याच्या 
किाइतकी त्या दोन पे्ररिािंी र्तलत पे्ररिा असते, ि किािी र्जी तदशा तीि त्या र्तलत पे्ररिेिी तदशा 
असते.” या तसद्ातंातं र्जो समातंर भ र्ज िौकोन िर्थिला आहे त्याला ‘पे्ररिा समातंर भ र्ज िौकोन’ 
म्हितात. तसेंि िरच्या समातंर भ र्ज िौकोनाच्या तसद्तेमध्यें अ कबद िें िलन अ पासून ड पयंत आति ड 
पासून र् पयंत असे प्रत्येक पे्ररिेिें कायव तनरतनराळे घेतल्याने झालेल्या दोन रेषा आति र्तलत पे्ररिा अर् 
ही ततसरी रेषा अशा तीन रेषानंी अडर् तत्रकोि बनली आहे त्याला पे्ररिातत्रकोि म्हितात. पे्ररिा 
तत्रकोिािा तसद्ातं असा आहे कीं, “तत्रकोिाच्या तीन कोनापंैकी कोित्याही कोनािी एक बारू्ज ही द सऱ्या 
दोन बारंू्जिी र्तलत पे्ररिा असते.” िरच्या अडर् तत्रकोिातं अ कोन घेतल्यास अड आति डर् यािंी 
र्तलत पे्ररिा अर् आहे; ड कोन घेतल्यास डर् आति र्अ यािंी र्तलत पे्ररिा डअ ही आहे. ककिा डअ 
आति अर् यािंी र्तलत पे्ररिा डर् आहे. 

 
२७७. तिितित िगेािें पृथिःकरि एकमेकीिर लंब अशा दोन तदशातं कराियािे. अप ही रेषा ग 

िगेािी तदशा आति महत्त्ि दाखतिते. तो िगे अब तदशते तकती होईल, म्हिरे्ज तकती पतरमािािा ककिा 
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केिढ्या महत्त्िािा होईल, आति अब िर लंब अशा एक तदशते तकती पतरमािािा म्हिरे्ज तकती महत्त्िािा 
होईल हें ठरिाियािें. 
 

 
 

एथे अब िी तदशा तदलेली आहे, ती अप च्या तदशशेी पअब कोन कतरते. म्हिरे्ज पअब कोन तदलेला 
आहे. हा कोन ब या अिरानें दाखिू.ं 

 
आता ंआपिास अप िगेािें पृथिःकरि कराियािें आहे म्हिरे्ज हा िगे ज्या दोन िगेाचं्या संयोगानें 

झालेला आहे ते दोन िगे तनरतनराळे कराियािे आहेत. आति त्या िगेाच्या तदशा एकमेकींिर लंब असल्या 
पातहरे्जत. त्यापैकीं एका पे्ररिेिी अब तदशा ज्ञात आहे. 

 
पे्ररिा तत्रकोिािरून आपिाला हे समर्जते कीं एक पे्ररिा अब तदशेंत आहे, आति द सरी पे्ररिा अब 

िर लंब असून ततिी तदशा प कबद तून र्जाते, म्हिून प कबद पासून अब िर पम लंब कातढला तेव्हा ंअमप हा 
पे्ररिा तत्रकोि झाला. अथात अप ही ज्यािंी र्तलत पे्ररिा आहे अशा त्या दोन पे्ररिा अम आति मप या 
होत, आति त्या एकमेकीिर लंबही आहेत. 

 
अप हा िगे ग अिरानें दाखतितों, यािेंि िर पृथिःकरि करून दाखतिले आहे. त्यापकैीं एका 

पृथक भागािी तदशा अप िगेाच्या तदशशेीं बअप कोन कतरते. हा कोन ब अिरानें दाखतितो. आता—ं 
 

अम = अप × कोभ ब } तत्रकोितमतत अम = अप × कोभ  (लअप) 
 
पि लअप कोन = (९०°— ब) कोन 
कोभ  (लअप) = कोभ  (९०°— ब) = भ ब 
म्हिून अम = ग कोभ  ब 
अल = ग भ  ब, ककिा ग कोभ  (९० —ब) 

 
यािरून ठरते की, एकमेकीिर लंब असिाऱ्या दोन तदशामंध्यें तिितित िगेािें पृथिःकरि 

कराियािे असेल तर, त्या तिितित िगेाचं्या तदशशेीं रे्ज कोन होतील त्या कोनाच्या कोभ र्जज्यानंी त्या 
तिितित िगेास ग िािें. 
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२७८. तिितित िगेािे पृथिःकरि एकमेकीिर लंब असिाऱ्या दोन तदशातं केले असता तकती 
पतरमािािें होतें हे िर सातंगतले आहे. त्या पृथग्िगेािा संबंध अन्योन्य लंबभ र्ज स्थल तनिायकाशीं कसा 
येतो यािा येथें तििार करंू. 
 

अि अय हे एकमेकािर लंब अि आहेत (बैज्यभतूमतत लेख १०९). बग रेषेनें ग िगे दाखिू.ं या 
िगेािें पृथिःकरि अि, अय या अिाशीं समातंर तदशातं केलें  असता ंस क्षमाशं गतित पद्तीनें त्या पृथग्िगेािंी 
स्िरूपें कशी होतात ते येथें दाखतित आहे.(बजै्य भतूमतींत घ हा प्रस्थातपत कबद  आहे त्या स्थानीं येथे अ 
िापरला आहे.) 
 

 
 
ब आति ग कबदूपासून, अि अिािर बल गम लंब कातढले, आति अय अिािर बन गर लंब कातढले. लब नब 
िाढतिल्या.तेव्हा ंिरच्या लेखाप्रमािें बग िगेािें पृथिःकरि बड, बक रेषाचं्या पतरमािािे होईल. ि अिाशी 
समातंर बड आहे. गबड हा कोन ि अिाशी बग िगेानें केला आहे त्यास ब हे नािं देऊ तेव्हा : 
 

लम = बड = बग × कोभ  ब = ग कोभ  ब (१) 
नर = बक = बग × कोभ  (९०°— ब) = गभ ब (२) 
ब कबदूिे अन्योन्य लंब भ र्ज (ि,य) हे आहेत. 
ि = अल = नब आति य = अन = लब. 

 
आता बड हा नब िा म्हिरे्ज ि भ र्जािा अंश आहे, तसाि बक हा लब िा म्हिरे्ज य भ र्जािा अंश 

आहे, आति बग हा ब कबदूच्या िालीिा अंश आहे. बग हा िालीिा सूक्षमाशं मातनला तर (कारि िगे हा 
िालीिा सूक्षमाशं असतो) बड हा ि भ र्जािा सूक्षमाशं होईल आति बक हा य भ र्जािा सूक्षमाशं होईल. तेव्हा 
तत्रकोितमतीच्या लििािरून— 
 

कोभ ब = 
बड 

= 
सूि  

बग सूि  

भ ब = बक = सूय  
बग सूि  
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या ककमती समीकरि (१) ि (२) यातं ठेतिल्या तेव्हा ं
 

ि अिाच्या तदशते िगे = ग को भ  ब =ग सूि  
सूि  

 

ि अिाच्या तदशते िगे = ग को भ  ब = ग सूि 
सूि 

 

य अिाच्या तदशते िगे = ग भ ब = ग सूय 
सूि 

 

परंत  िगे = ग = सूय लेख २७३, २७४. सूि 
 
म्हिून 
 

ग िगेािें पृथिःकरि अि तदशेंत = सूि × सूि = सूि (१) सूक सूि सूक 
 

ग िगेािें पृथिःकरि अय तदशेंत = सूि × सूय = सूय (२) सूक सूि सूक 
 

२७९. पदाथाच्या गतीसबंंधानें काहंीं तसद्ातं अन मान आति अन भि यानंीं तसद् झालेले आहेत. 
त्यािा उपयोग प्रत्यि प्रमािासारखा र्जागोर्जाग करािा लागतो. यासाठीं ते तसद्ातं खालीं देतो. 

 
तसद्ातं (१) प्रत्येक परमाि  आपल्या क्स्थतततिषयीं उदासीन असतो. यातील ‘क्स्थतततिषयी 

उदासीन’ या शब्दािंा अथव असा कीं, र्जी क्स्थतत असेल ततिा त्याग न करिें. परमाि  स्थीर असेल तर ती 
स्थीरता न सोडिें. तसेि परमाि  गततय क्त असेल तर त्या गतीिाही त्याग न करिें. इतकेि नव्हे तर त्या 
गतींत काहंींस द्ा र्रक न करिें, म्हिरे्ज कम र्जास्त न करिें आति ज्या गतींत तो आहे त्या गतीिी र्जी 
तदशा त्या तदशतेही बदल न करिें. असा क्स्थतततिषयी उदासीन या शब्दािा अथव आहे. 

 
तसद्ातं (२) पे्ररिेनें परमािचू्या गतींत र्जो र्रक होते तो त्या पे्ररिेशी प्रमािातं असतो. आति तो 

र्रक ती पे्ररिा ज्या तदशनेें कायव करीत असेल त्या तदशिेा असतो. 
 
‘पे्ररिेिें प्रमाि’ या दोन शब्दािंा र्जो अथव आहे त्यािरून असें तदसून येतें कीं, पे्ररिेिें मापन कतरता ं

येतें. पे्ररिा हें पतरमेय आहे, अथात हें पतरमेय मापनास पतरमाि पातहरे्ज. यािें येथें तदग्दशवन कतरतों. 
 
अिकाश. — प्रत्येक पदाथव काहंीं तरी र्जागा व्यातपतो, र्जी र्जागा व्यातपतो ततला त्या पदाथािा 

अिकाश म्हितात. अिकाशािे मापन घनरू्ि, घनहात अशा घनपतरमािानंीं कतरतात. 
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घनता ककिा दाढ्यव. — तनरतनराळे पदाथव एक एक घनरू्ि घेतले तर त्यातं काहंीं पदाथांिे 
परमाि  र्जास्त तर काहंींिें कमी असतात. यास्ति तिितित पदाथािी घनता एकं मानून त्याच्याशी त लनेने 
इतर पदाथािी घनता अम क पतरमािें असें ठरतिलेले आहे. 

 
प्रकृत्यंश.—प्रकृत्यंशािी मोर्जिी िर्जनानें होते. तिितित पदाथाच्या घनतेिा एकं आति 

अिकाशािा एकं यानंी य क्त र्जो प्रकृत्यंशािा भाग त्याला प्रकृत्यंशािा एकं म्हितात. 
 
पे्ररिा. — पे्ररिा म्हिरे्ज परमािलूा गततमान करिारें कायव. पे्ररिेिे पतरमाि असें आहे कीं, 

कालाच्या ठरातिक अशा एकं पतरमािातं, प्रकृत्यंशाच्या एकं पतरतमत पदाथास, अंतरािा एकं इतके िलन 
र्जी पे्ररिा देईल त्याला पे्ररिेिा एकं म्हिािें. 

 
प्रत्येक पे्ररिा, नेहमीं ततच्याशी समान आति तिरुद् अशा पे्ररिेिा प्रततकार करिारी असते. (एथे 

पे्ररिा हा शब्द ततच्या कायाच्या अर्थथ योतर्जला आहे.) 
 

परमािूचें वक्ररेरे्नें गमन 
 
२८०. एक परमाि  सरळ रेषेनें स्थीर अथिा िल िगेानें गमन करीत आहे. याप्रमािें गमन करीत 

असता ंएकदम त्याला आकषवि करिारा पदाथव, त्याच्या गमनािी र्जी सरळ रेषा आहे ततला सोडून ततच्या 
बाहेर उत्पन्न झाला तर त्या पदाथािी पे्ररिा त्या परमािूिर कायव करू लागेल. पि या कायानें त्या 
परमािूिी र्जी सरळ रेषेनें र्जाण्यािी तक्रया ती सोडािी लागून प्रततििीं त्या आकषवक पदाथाकडे र्जाण्यािी 
तक्रया करािी लागेल. ही तक्रया प्रततििीं घडत असल्याम ळें  त्या परमािूस गमनािा सरळ रेषात्मक मागव 
सोडून िक्ररेषेनें गमन करािें लागतें. त्या आकषवक पदाथाच्या पे्ररिेिें कायव, आकषवक पदाथव आति गमन 
करिारा परमािू यामंधील अंतर सतत सारखें राहील असें असेल तर त्या परमाििूा गमन मागव ित वळाकार 
होईल. आकषवक पदाथाच्या पे्ररिेिी तदशा आति गमन करिाऱ्या परमाििूी तदशा, परमािूच्या स्थानभेदें 
करून तभन्न तभन्न होऊं शकतात. त्याम ळें  पे्ररिेिें कायव तभन्न तभन्न होऊ शकतें, दोन्ही तदशामंध्यें कािकोन 
असून तो सतत राहिारा असेल तर गमन मागव ित वळ होतो, ततयवक्कोि असेल तर गमनमागव तनरतनराळ्या 
िक्ररेषािें होतात.या िक्ररेषात्मक गमन मागािा तििार आपिाला कराियािा आहे. 

 
२८१. एक कबद  एका पातळीत िक्ररेषेनें गमन करीत आहे, त्याच्या तिितित ििींच्या िगेािें 

पृथिःकरि िलतत्रज्या आति ततर्जिर लंब अशा दोन तदशातं कराियािें. 
 
तपन हा एका परमाििूा िक्ररेषात्मक गमन मागव आहे. त्यातं प हा परमािू आहे, प परमाि  म्हिरे्ज 

कबद  आहे, प कबदूिें (ि,य) हे भ र्ज कोति आहेत, अि आति अय हे त्या भ र्ज कोिीिे अि आहेत. हे अि असे 
स्िीकारले आहेत कीं, अि अय या अिािंा प्रस्थातपत कबद  अ आहे तो असा ठरतिला आहे कीं, प परमािूिर 
र्जी आकषवक पे्ररिा आहे त्या पे्ररिेिें कायव अ कबदूतून घडत आहे. अथात अप ही प परमािूच्या तपन या 
िक्ररेषात्मक गमन मागािी िलतत्रज्या आहे. ती र अिरानें दाखतिली आहे. पअ िलतत्रज्येनें अि अिाशी प 
अि = ब कोन केला आहे. पअ िलतत्रज्या म्हिरे्ज र, आति ब कोन ही प कबदूिी अिीय तनिायकें  आहेत 
आति अि रेषा हाि त्या तनिायकािा अि आहे. प कबदूपासून अििर पम लंब केला. तेव्हा ं
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ि = अम आति य = पम 
तसेंि 

 
ि = र कोभ ब 
य = र भ ब 
 

 
 
या प्रमािें अन्योन्य लंब भ र्ज तनिायकें  (ि,य) आति अिीय तनिायकें  (र,ब) यािंा अन्योन्य संबधं 

पूिी ठरतिला आहे. तिितित कालाच्या ििीं प िा िगे ग आहे. 
 
तिितित ग िगेािें पृथिःकरि अन्योन्य लंब भ र्जाशंी समातंर तदशातं कशा स्िरूपातं येतें तें लेख २७८ 

मध्यें दाखतिलें  आहे, ती दोन्ही समीकरिें खालीं तलतहली आहेत :— 
 

ग िगेािें पृथिःकरि अि तदशेंत = सूि .........(१) सूक 
 

ग िगेािें पृथिःकरि अय तदशेंत = सूय .........(२) सूक 
 

ही पृथिःकरिें लंबभ र्ज ि य याचं्या तदशेंतली आहेत तीं त्याि तदशेंत पि (र, ब) च्या स्िरूपािीं 
करंू. काल हें तिकारीपद र्जसे ि य या संियािें आहे तसे ते र, ब िेही आहे. आति 
 

ि = अम = र कोभ ब ................(१) 
य = पम = र भ ब ................(२) 

 
या दोन्ही समीकरिािें कालान िती सूक्षमाशंग ि कातढले. ते असे—र आति ब हे दोन्ही कालािें 

संिय आहेत. म्हिरे्ज कालाच्या एकं पतरमािातं र्जो िगे त्यािे संिय आहेत. 
 
दोन संियाचं्या ग िाकारािा सूक्षमाशंग ि लेख २०१ (४) मध्यें र्जी रीतत तलतहली आहे त्याप्रमािें 

कातढता ंयेतो. ती रीतत अशी— 
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दोन सिंयाचं्या ग िाकारािा सूक्षमाशंग ि हा, प्रत्येक सिंयाच्या सूक्षमाशं ग िास ततदिर संियाने 
ग िून रे्ज ग िाकार येतील त्या ग िाकाराचं्या बेररे्जबरोबर असतो. 

 
या रीतीप्रमािें ि िा सूक्षमाशंग ि हा, ि = र × कोभ ब आहे म्हिून र च्या सूक्षमाशंग िास कोभ बनें 

ग िाियािे आति कोभ बच्या सूक्षमाशं ग िास र नें ग िाियािे ि दोन्ही ग िाकारािंी बेरीर्ज कराियािी. 
 

 
 

२८२. प कबदूच्या िगेािें पृथिःकरि अिीय तनिायकाच्या ककमतीनें तनघालें  आहे. पि तें पृथक िगे 
अि अय याचं्या तदशातंील म्हिरे्ज त्या तदशाशंीं समातंर तदशातंील आहेत, ते आपिास िलतत्रज्येच्या 
तदशतेील ि ततर्जिर लंब असलेल्या तदशातंील आिाियािे आहेत. िगेािें एकमेकीिर लंब तदशेंत पृथिःकरि 
कराियािें असता ं त्या िगेास पृथग्भतू तदशाचं्या कोनाचं्या कोभ र्जज्येनें ग तिल्यानें पृथिःकरि होतें. 
िलतत्रज्येिी तदशा ि अिाशी ब अंशािा ककिा ब िृत्तपतरमािािा कोन कतरते आति िलतत्रज्येिर लंब तदशा 
म्हिरे्ज अई तदशा िअई कोन कतरते म्हिरे्ज (९०° + ब) एिढा कोन कतरते याचं्या कोभ ज्येनें अि तदशतेील 
िगेास ग तिलें  म्हिरे्ज त्यािें पृथिःकरि िलतत्रज्येच्या तदशते आति ततर्जिर लंब अशा तदशते होईल. 
 

अि तदशतेीन िगे सूि हा आहे, लेख २८१ समीकरि (१). तेव्हा ंसूक 
 

चलणत्रज्येिी िमाांिर णदिेंि वेग 
 

िलतत्रज्येशी समातंर तदशेंत िगे = कोभ ब सूि .............(५) सूक 
 

िलतत्रज्येिर लंब तदशेंत िगे = — भ ब सूि .............(६) सूक 
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२८३. िर ि अिाशीं समातंर असलेल्या िगेािें इष्ट तदशातं पृथिःकरि केलें  त्याप्रमािेंि य अिाशीं 
समातंर असलेल्या िगेािें त्याि तदशेंत पृथिःकरि कराियािे आहे. यास्ति त्या इष्ट तदशा य अिाशीं रे्ज कोन 
करतील त्याचं्या कोभ र्जज्यानंीं 

 
सूय या िगेास ग िाियािे. य अिािी तदशा अय ही िलतत्रज्येशी पअय कोन कतरते म्हिरे्ज (९०°— ब)  सूक 
कोन कतरते, या कोनािी कोभ र्जज्या म्हिरे्ज ब कोनािी भ र्जज्या होय. म्हिून भ ब 
 
सूय हा िलतत्रज्येशीं समातंर असा अय तदशतेील िगेािा पृथग्भतू भाग होय. िलतत्रज्येिर लंब तदशा अई सूक 
ही अय अिाशी ईअय कोन कतरते, पि हा कोन ब कोनाबरोबर आहे. म्हिनू कोभ ब 
 
सूय हा िलतत्रज्येिर लंब असिाऱ्या तदशतेील सूय या िगेािा पृथग्भतू भाग आहे. म्हिरे्ज सूक सूक 

िलतत्रज्येशी समातंर तदशेंत िगे = भ ब सूय …..……... (७) सूक 

िलतत्रज्येिर लंब तदशेंत िगे = कोभ ब सूय …..….... (८) सूक 
 

िरच्या लेखातील समीकरि (५) ि (६) या समीकरिातं ि अिाशी समातंर अशा िगेािे पृथग्भाग 
तें समीकरि (७) ि (८) यातंील य अिाशीं समातंर अशा पृथग्भागातं अन क्रमें तमळतिले तेव्हा ं

 

िलतत्रज्येशी समातंर िगे = कोभ ब सूि + भ ब सूय .............(९) सूक सूक 
 

िलतत्रज्येशी लंब तदशेंत िगे = भ ब सूि + कोभ ब सूय ... (१०) सूक सूक 
 

या समीकरिातं र्जी सूि आति सूय ही दोन पदें आहेत, त्याचं्या र्जागीं त्याचं्याबरोबर असलेल्या सूक सूक 
 
ककमती समीकरि (३) ि (४) मध्यें तयार केल्या आहेत त्या ठेि.ू त्यािी योर्जना अशी, 
 

कोभ ब सूि = कोभ ²ब सूर —रभ ब कोभ ब सूब 
सूक सूक सूक 

 

भ ब सूय = भ ²ब सूर + रभ ब कोभ ब सूब 
सूक सूक सूक 
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समीकरि (९) मध्यें या दोन समीकरिािंी बेरीर्ज आहे. 
 

िलतत्रज्येशीं समातंर िगे = (कोभ ²ब + भ ²ब) × सूर 
सूक 

 

= सूर .............(११) सूक 
 

आति — भ ब सूि = भ ब कोभ ब सूर + रभ ²ब सूय 
सूक सूक सूक 

 

कोभ ब सूय = भ ब कोभ ब सूर + रकोभ ²ब सूब 
सूक सूक सूक 

 
समीकरि (१०) मध्यें या दोन समीकरिािंी बेरीर्ज आहे. म्हिून 
 

चलणत्रज्येवर लांब णदिेंि वेग 
 

िलतत्रज्येिर लंब तदशेंत िगे = र(भ ²ब + कोभ ²ब) सूब 
सूक 

 

= र सूब .............(१२) सूक 
 

बेररे्जत (भ ²ब + कोभ ²ब) हें पद उप्तन्न होतें पि त्यािी ककमत १ असते. 
 

२८४. र्जो िगे प्रततििीं बदलत असतो त्याला िल िगे म्हिलें  आहे. िल िगे प्रततििीं िाढत 
असेल ककिा कमी होत असेल, त्या िाढीला ककिा ियाला आपि िगेिृतद् असें एकि नािं देऊ. ज्यािळेी 
िगेिृद्ीनें िगे िाढत असेल, तेव्हा ं ती िगेिृतद् धन आहे असें म्हिून ती + या तिन्हानें दाखि,ू आति 
ज्यािळेीं िगेिृद्ीनें िगे कमी होत असेल, तेव्हा ंती िगेिृतद् ऋि आहे असें म्हिू आति ती — या तिन्हानें 
दाखि.ू िगेिृतद् दाखतिण्यास ध हें तिन्हािर योरू्ज. 

 
२८५. तिितित क कालाच्या अतं्यििीं एका परमाि ला ग हा िगे होता, हा काल अल्पाशंानें 

िाढिनू क + Δ क झाला तर िगेही Δ ग या अल्पाशंानें िाढेल म्हिरे्ज तो ग + Δ ग हा होईल. Δ क या 
काल तिभागाच्या आरंभीं िगेिृतद् ध₁ पतरमािािी होती ि त्याि काल तिभागाच्या अंतीं िगेिृतद् ध₂ होती 
असे घेऊ. यािरून Δ क या काल तिभागातील कोित्याही ििीिी िगेिृतद् ध₁ पेिा ंकमी नसून र्जास्त 
होती आति ध₂ पेिा ंर्जास्त नसून कमी होती. अशीि असली पातहरे्ज. ती ध आहे असें घ्या. Δ क या काल 
तिभागात िगे ग िा ग + Δ ग झाला, म्हिरे्ज िाढ Δ ग झाली, ही िाढ िगेिृतद् Δ क × ध₁ यापेिा ंकमी 
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नाहीं, आति Δ क × ध₂ यापेिा ंर्जास्तही नाहीं. म्हिरे्जि Δ ग ही िगेिृतद् Δ क × ध₁ पेिा ंकमी नाहीं, आति 
Δ क × ध₂ पेिा ंर्जास्त नाहीं. 

 
Δ ग हे ग िोत्तर ध₁ पेिा ंकमी नाहीं, आति Δ क × ध₂ पेिा ंर्जास्त नाहीं. Δ क 
 

आता Δ क हा काल तिभाग अत्यतं सूक्षम मातनला तर तो कालािा सूक्षमाशं होईल आति Δ ग हा 
िगेािा सूक्षमाशं होईल आति Δ ग हा िगेािा सूक्षमाशं होईल तेव्हा ं

 

 Δ ग = सूग होईल, आति ध₁ ि ध₂ या िगेिृतद् समान होतील, Δ क सूक 
 
अथात त्याचं्या मध्यिती असलेली िगेिृतद् ध ही स द्ा ंध₁ ि ध₂ याचं्याबरोबर होईल. म्हिून 
 

सूग = ध...............(१३) सूक 
 

कालाच्या िाढीनें िगे िाढत असेल तर ध िें तिन्ह + (धन) होईल, आति कालाच्या िाढीने िगे 
कमी होत असेल तर ध िें तिन्ह (ऋि) — होईल. 

 
२८६. पूिी तसद् केले आहे कीं, िगे हा, िालीच्या सूक्षमाशंािे कालाच्या सूक्षमाशंाशी होिाऱ्या 

सूक्षमाशं ग िोत्तराबरोबर असतो. लेख २७४ पहा. म्हिरे्ज 
 

सूि = ग सूक 
 
या समीकरिािे दोन्ही पेट्ािें शून्यलक्ब्धग ि म्हिरे्ज सूक्षमाशंग ि केले तर 
 

सू२ि = सूग 
सूक² सूक 

 

पि सूग = ध असे तसद् केले आहे. म्हिून सूक 
सू२ि = ध...............(१४) सूक² 

 
२८७. एक परमाि  एकाि पातळीत असलेल्या िक्ररेषात्मक मागानें गमन करीत आहे, आति त्यािा 

िगे िल आहे, तर त्याच्या िगेिृद्ीिें पृथिःकरि िलतत्रज्येच्या तदशेंत आति िलतत्रज्येिर लंब असिाऱ्या 
तदशेंत, अथात त्या तदशाशंीं समातंर असिाऱ्या तदशातं कराियािें. 
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तिितित ििीं तो परमाि  ज्या कबदंूत आहे त्या कबदूिीं अन्योन्य लंबभ र्ज तनिायकें  (ि, य) आहेत, 
आति अिीय तनिायकें  (र,ब) ही आहेत. यािंा एकमेकाशी र्जो संबधं आहे तो अनेक िळेा दाखतिलेला 
आहे. लेख २८१ पहा, आति त्याि लेखातील आकृतत पहा. 

 
िगेािें कालान िती रे्ज स क्षमाशंग िोत्तर असेल तीि िगेिृतद् असते. असे िर 

 

तसद् केले आहे.ि अिाशी समातंर िगे सूि या िगेाबरोबर असतो. आति सूक 
 

वेगवृणद्ध 
 

िगेिृतद् सू२ि या बरोबर असते. याप्रमािेि य अिाशी समातंर िगे सूय या सूक² सूक 
 

बरोबर असतो, म्हिून य अिाशी समातंर िगेिृतद् सू२य या बरोबर असते. सूक² 
 

ि अिाशी समातंर िगेिृतद् = सू२ि ....................(अ) सूक² 
 

य अिाशी समातंर िगेिृतद् = सू२य ....................(ब) सूक² 
 

यापैकी (अ) िगेिृद्ीला कोभ ब ने आति (ब) िगेिृद्ीला भ ब ने ग िून दोन्ही ग िाकारािंी बेरीर्ज 
केली म्हिरे्ज िलतत्रज्येशी समातंर िगेिृतद् होईल, आति (अ) िगेिृद्ीला — भ बनें ग िून आति (ब) 
िगेिृद्ीला कोभ ब ने ग िून दोन्ही ग िाकारािंी बेरीर्ज केली म्हिरे्ज िलतत्रज्येिर लंब रूप अशा तदशते 
िगेिृतद् येईल. म्हिरे्ज 
 

िलतत्रज्येशी समातंर िगेिृतद् = कोभ ब सू२य + भ ि सू२य .........(१५) सूक² सूक² 
 

िलतत्रज्येशी लंब तदशते िगेिृतद् = कोभ ब सू२य — भ ब सू२ि .........(१६) सूक² सूक² 
 
२८८. िरच्या िगेिृतद् अन्योन्य लंब भ र्जाचं्या ककमतीनें तनघाल्या आहेत परंत  त्या आपिाला अिीय 

तनिायकाचं्या ककमतीनें पातहरे्ज आहेत. त्या प ढील कृतीनें तयार होतात. लेख २८१ मधील समीकरि (३) 
िरून ते समीकरि असे 
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सूि = सूर कोभ ब — रभ ब सूब 
सूक सूक सूक 

 
या समीकरिािे दोन्ही पेट्ािें कालान िती सूक्षमाशंग ि कातढले, हा सूक्षमाशंग ि काढाियािा 

असता उर्जव्या पेट्ात र्जास्त पदें उत्पन्न होतात म्हिनू अनेक भाग करंू 
 

सू ( सूर कोभ ब) = 
सू२र कोभ ब + सूर · सू (कोभ ब) सूक सूक सूक² सूक सूक 

 

= सू२र कोभ ब — सूर भ ब सूब .........(१७) सूक² सूक सूक 
 

सू (—रभ ब 
सूब )=— 

सूर भ ब सूब –र सूब (कोभ ब) सूब 
सूक सूक सूक सूक सूक सूक 

 

—रभ ब सू२ब .........(१८) सूक² 
 
यामधील उर्जिीकडच्या पदािंी बेरीर्ज डािीकडच्या दोन्ही पदाचं्या 
बेररे्जबरोबर म्हिरे्ज 

सू२ि याबरोबर आहे 
म्हिून सूक² 

 
सू२क = सू२र कोभ ब — सूर भ ब सूब — सूर भ ब सूब 
सूक² सूक² सूक सूक सूक सूक 

 
 
लेख २८१ मधील समीकरि (४) िरून. तें समीकरि असें— 
 

सूय = भ ब सूर + र कोभ ब सूब 
सूक सूक सूक 

 
सू२य = सू ( सूर भ ब) + 

सू (रकोभ ब 
सूब ). सूक² सूक सूक सूक सूक 
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उर्जिीकडच्या दोन पदापंैकी प्रत्येक घेऊन त्यािें सूक्षमाशंग ि करंू 
 

 
 
समीकरि (१९) हें कोभ ब नें ग तिलें , आति समीकरि (२०) हो भ ब नें ग तिले आति ग िाकारािंी बेरीर्ज 
केली म्हिरे्ज िलतत्रज्येशी समातंर िगेिृतद् येईल;तसेि समीकरि (१९) हें — भ ब नें ग िून (२०) हें 
कोभ ब ने ग तिलें  आति ग िाकारािंी बेरीर्ज केली तर िलतत्रज्येिर लंब तदशते, ककिा त्या तदशाचं्या समातंर 
तदशातं िगेिृतद् येईल. बेररे्जमध्ये (भ ²ब + कोभ ²ब) हें पद उत्पन्न होईल, पि त्यािी ककमत १ या 
संख्येबरोबर असते. म्हिनू 
 

  



 

अनुक्रमणिका 

प्रकरि दहावें 
 

ग्रहकके्षची िूक्ष्माांि िमीकरिें, 
आणि कके्षिांबांधी पदाांचा अन्योन्य िांबांध 

 
२८९. एक परमािू सरळरेषेने गमन करीत असता ंप्रततििीं त्यािर द सऱ्या एकाद्या पदाथािें काहंीं 

आकषवि घडत असेल तर म्हिरे्ज तो द सरा पदाथव त्या परमािलूा आपिाकडे ओढीत असेल तर, तो 
परमािू प्रततििीं आपल्या गमनािी तदशा आकषविाच्या प्रमािातं सोडील, आति याप्रमािें प्रततििीं तदशा 
सोडल्याम ळें  त्या परमािूच्या गमनािा मागव िक्ररेषात्मक होईल, या िक्ररेषेला त्या परमािूिी किा 
म्हितात. एथे परमािू शब्द पदाथाच्या ग रुत्िमध्याला अन लिून आहे हें लिात असािें. ही िक्ररेषा म्हिरे्ज 
ग्रहािी किा कशा प्रकारिी होईल, हें प ढे तसद् कतरता ंयेतें. परमाििूा स्ितिःिा िगे (पूिी प्राप्त झालेला) 
आति आकषविािें कायव याचं्या संक्स्थततप्रमािें त्यािी किा तनरतनराळ्या आकारािी होते. सूयासभोिती 
भ्रमि करिारे ग्रह आति त्या ग्रहासंभोिती तर्रिारे उपग्रह याचं्या किा दीघव ित वळाकृतत आहेत. यास्ति 
या गं्रथातं दीघव ित वळ किेिाि तििार केला आहे. 
 

२९०. ग्रहाचं्या किेसंबधंीं पदें खालीं तलतहल्याप्रमािें आहेत. ग्रहािी किा तनमाि करिारें 
आकषवि, पूिव किा भ्रमि करण्यास लागिारा काल, म्हिरे्ज प्रदतििाकाल, ग्रहािी िलतत्रज्या, ग्रहािी 
आरंभस्थानीय तत्रज्या (तहला आपि आरंभ तत्रज्या म्हिू)ं ग्रहािी मंदोच्चीय तत्रज्या, कें द्र सतंन्नधानी तत्रज्या 
(यापैकी मंदोच्चीय तत्रज्या सिात मोठी असते ि कें द्र सतंन्नधानी तत्रज्या सिात लहान असते.) 
िलतत्रज्यातनर्थमत कोन, हा कोन आरंभ तत्रज्या आति िलतत्रज्या यामध्यें कें द्रस्थानीं असतो. 
िलतत्रज्यातनर्थमत िेत्र, हें िेत्र आरंभ तत्रज्या ि िलतत्रज्या यामंधील किा मयातदत िेत्रािा भाग, ककिा 
कोित्याही दोन तत्रज्या यामंधील किातंरगत िेत्रािा भाग, या बरोबर असते. मध्यमतत्रज्या, ककिा ग्रहािे 
मध्यमातंर, हे महत्तम तत्रज्या ि लघ त्तम तत्रज्या याचं्या बेररे्जच्या अधाबरोबर असतें, कें द्रगभ र्ज ग्रहािी 
मध्यमगतत, किेिी कें द्रच्य तत िगैरे िगैरे पदें आहेत. यािें अन्योन्य संबधं या प्रकरिातं तसद् कराियािे 
आहेत. 
 

२९१. एक परमािू एका कबदूपासून घडत असलेल्या आकषविानें िक्ररेषेनें गमन करीत असेल, तर 
आकषवक कबदूपासून गेलेली र्जी िलतत्रज्या ती, समान कालातं समान िेत्रें आक्रतमते. अथात ती िलतत्रज्या 
र्जीं िेत्रें क्रतमतें तीं िेत्रें, ज्या कालातं उत्पन्न झाली असतील, त्या कालाशंीं समप्रमािातं असतात असें तसद् 
कराियािे. 
 

तो परमािू एका काल तिभागाच्या आरंभििीं अ स्थानीं आहे आति त्यािर स या कबदूपासून काहंीं 
पतरमािािें आकषवि सतत घडत आहे. या काल तिभागािे काहंीं समान भाग केले, त्यापैकीं पतहल्या 
भागातं तो परमािू अ पासून ब पयंत गेला असें माना. द सऱ्या भागात, र्जर त्यािर काहंीं आकषवि नसते तर 
तो परमािू अब तदशनेेि ग कबदूपयंत गेला असता, आति अ ब रेषेबरोबर ब ग रेषा झाली असती कारि बाय 
कारिातशिाय र्जड पदाथव आपली क्स्थतत बदलीत नाहींत. (लेख २७९, तस. १.) पि कालाच्या या द सऱ्या 
भागातं त्यािर स कबदूपासून ब न रेषे इतकें  आकषवि घडलें . यास्ति त्या परमािूिर दोन पे्ररिा बन बग या 
लागू झाल्या, म्हिून तो बन कग या समातंरभ र्ज िौकोनाच्या ब क किाच्या तदशनेें क पयंत र्जाईल. 
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[पे्ररिा समातंरभ र्ज िौकोनािा तसद्ातं लेख २७६] तेव्हा ंअस ि बस या िलतत्रज्यामंधील िेत्र अ स ब 
तत्रकोि, बस ि कस या िलतत्रज्यामंधील ब स क तत्रकोिाबरोबर होईल असें तसद् कराियािे 
 

 
 

अब = बग [िर तसद् केलेले. २७९.तस. १] 
 
म्हिून असब तत्रकोि = बसग तत्रकोि 
पि सब कग या रेषा समातंर आहेत. 
म्हिून बसग तत्रकोि = बसक तत्रकोि = असब तत्रकोि. 
 

याप्रमािेंि तसद् होईल कीं, असब तत्रकोिाबरोबरि कसड तत्रकोि आहे, आति डसई ि ईसक 
हेही असब तत्रकोिाबरोबर आहेत, आति ते समान काल तिभागातं िलतत्रज्येंने आक्रतमलेली िेत्रें आहेत. 

 
आता कालाच्या समान भागािंी संख्या अमयाद िाढतिली तर, तत्रकोिािंी संख्याही अमयाद 

होईल, आति प्रत्येक तत्रकोिािी स कबदूसमोरिी बारू्ज अत्यंत सूक्षम होईल. आति अ ब क ड ई र् हा मागव 
िक्ररेषात्मक होईल. यािरून िलतत्रज्या समान कालातं समान िेत्रें आक्रतमतें हा तसद्ातं तसद् आहे. 

 
२९२. िेत्राच्या सूक्षमाशंािें कालाच्या सूक्षमाशंाशी तनयतमत एकि असते. 
 
क₁ क₂ हो दोन काल तिभाग आहेत, या काल तिभागात िलतत्रज्येनें आक्रतमलेलीं िेते्र, अन क्रमें 

ि₁, ि₂ ही आहेत. तेव्हा ंिरच्या तसद्ातंाप्रमािें : 
 

ककिा क₁ : क₂= ि₁ : ि₂ 
ि₂ × क₁ = क₂ × ि₁ 

 
ि₁, ि₂ ही िेत्रें िरच्या लेखातं रे्ज असब, बसग तत्रकोि आहेत त्यािंी आहेत ककिा त्याचं्या पिीिी 

ककिा तहश्शािी आहेत. त्यापैकी क₁ हा कालािा एक मातनला आति ि₁ हा िेत्रािा एकं मातनला, पि 
कालािा एकं क₁ हा कालािा सूक्षमाशं असा अत्यंत सूक्षम मातनला आहे. आति या एकं पतरमाि कालातं 
िलतत्रज्येनें आक्रतमलेलें  िेत्र ½ र्ज या अिरानें दाखतिले हा िेत्रािा एकं मातनला आहे. 
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२९३. दोन तत्रकोिािें पाये समान आहेत आति पायाचं्या एका िोकात संपिाऱ्या बारू्ज समान 
आहेत. तर त्या तत्रकोिािंीं िेत्रें पायाच्या त्याि िोकाशीं असलेल्या कोनाच्या भ र्जज्येशीं प्रमािातं असतात. 
 

 
 
(आकृततमध्यें ईक आति कड या िक्ररेषा आहेत त्या तठकािीं ईक, कड हे कबद  साधूंन सरळ रेषा 

आहेत असे घ्या.) 
 

 
अईक आति अकड हे दोन तत्रकोि आहेत, पतहल्याच्या अई, अक या दोन बारू्ज द सऱ्याच्या अक, 

अड बारंू्जशी अन क्रमे समान आहेत, तर 
 

अईक तत्रकोिािें िेत्र : अकड तत्र. िेत्र :: भ कअई : भ डअक असें तसद् कराियािे 
 

अईक तत्र. िे. = ½ अई × अक × भ कअई 
अकड तत्र. िे. = ½ अक × अड × भ डअक 

 
बारू्ज बरोबर आहेत म्हिून 
 

अईक तत्र. िे. : अकड तत्र. िे. :: भ कअई : भ डअक. 
 

उपणिद्धाांि. — अकई तत्रकोिािा क कबद  ई कबदूशी तमळाला तर कअई कोन अत्यतं सूक्षम होईल, 
आति हा सूक्षम कोन कालाच्या सूक्षमाशंाति तनमाि होईल. (एथे क कबद  ई कबदूपासून ड कडे गमन करीत 
आहे अशी कल्पना आहे. अथात सूक्षम अशा कालातं क कबदूिें गमन सूक्षम आति त्याम ळें  कोनही (ईअक हा) 
सूक्षमि होईल. तेव्हा ंअईक तत्र. िेत्र. = ½ अई × अक भ ईअक. 
 

अईक तत्रकोिािें िेत्र अ नें दाखि.ू अई = अक = र मानू. ईअक कोन ब नें दाखिू.ं 
 
तेव्हा,ं 
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सूअ = ½ र² सूअ ............ सूक सूक 
सूअ हा आपि िेत्रािा एकं मानू ि त्यास ½ र्ज म्हिू ंसूक 
 
तेव्हा 
 

र्ज= र² सूब 
सूक 

 
२९४. कालाच्या सूक्षम अशा एकं पतरमािातं परमािू गमनाच्या िलतत्रज्येनें आक्रतमलेलें  िेत्र ½ र्ज 

यािा किेच्या इतर पदाशंीं संबंध. 
 

गमन करिाऱ्या परमाििूें अन्योन्य लंब भ र्जाशी ½ र्ज िा संबंध. 
 

अि अय हे अन्योन्य लंब भ र्जािे अि आहेत. गमन करिारा परमािू क कालाच्या अंतीं क तठकािीं 
आहे त्यािळेीं त्यािे भ र्ज (ि,य) आहेत. Δ क हा एक काल तिभाग आहे. या काल तिभागातं तो परमािू क 
पासून ब पयंत र्जातो. ब स्थानीं त्यािे भ र्ज { (ि+Δ ि) (य+Δय) } हे होतात. Δ क या काल तिभागातं 
िलतत्रज्येनें आक्रतमलेलें  िेत्र अबक हे आहे. हा अबक तत्रकोि िेत्र शद्बानेंि दाखतितो आति कालाच्या 
सूक्षम अशा एकं पतरमािात आक्रतमलेले िेत्र ½ र्ज नें दाखतितो. 
 

 
 
½ र्ज ×Δ क = िेत्र (अबक तत्रकोि) 
 
बारू्जस तदलेल्या आकृतीिरून समर्जतें कीं, 
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या समीकरिातील काल तिभाग Δक हा कालािा सूक्षमाशं मातनला तर Δ य हा य भ र्जािा सूक्षमाशं 

होईल आति Δ ि हा ि भ र्जािा सूक्षमाशं होईल आति र्ज हा  म्हिरे्ज कालाच्या सूक्षम अशा एकं 
पतरमािात आक्रतमलेलें  िेत्र होईल म्हिून 
 

र्ज = ि सूय — य सूि ............ सूक सूक 
 

२९५. कालाच्या सूक्षम अशा एकं पतरमािातं िल तबज्येनें आक्रतमलेलें  िेत्र अतिय तनिायकाचं्या 
तकमतीनें ठरिाियािे. 
 

सप ही िल तत्रज्या आहे, ततने Δ क या काल तिभागातं सपक हें िेत्र आक्रतमलें  आहे. म्हिून 
 

½ र्ज × Δ क = सपक िेत्र 
 

स मध्य करून सप तत्रज्येनें पल कंस कातढला, आति सक तत्रज्येनें कई कंस कातढला. या 
आकृतीिरून तदसून येतें कीं, सपक िेत्र सपल िेत्रापेिा ंर्जास्त आहे. आति सकई िेत्रापेिा ंकमी आहे. 
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आता सप = र = िलतत्रज्या 
 सक = र + Δ र = िलतत्रज्या 
आति पसक कोन = Δब = पक कंस ÷ तत्रज्या. 

 
ित वळाच्या दोन तत्रज्या आति त्याचं्या िोकामंधील ित वळािा कंस यानंी मयातदलेलें  िेत्र हें तो कंस 

आति तत्रज्येिा िगव याचं्या ग िाकाराच्या अध्याबरोबर असते. अथात सिव ित वळािे िेत्र π त्र² याबरोबर 
असते. तेव्हा ं
 

सपल िेत्र = ½ र² × Δ ब 
सकई िेत्र = ½ (र + Δर)² × Δ ब. 

 
Δ क हा काल तिभाग आहे. हा तिभाग कालाच्या एकं पतरमािािी पूिव पि असली पातहरे्ज कारि 

एकं पतरमाि कालािा सूक्षमाशं हे स्िीकारले आहें. तेव्हा ं
 
½ र्ज ×Δ क = सपक िेत्र, सपल पेिा ंर्जास्त आति सकई पेिा ंकमी आहे. म्हिून 
 
½ र्ज ×Δ क, ½ र²Δ ब पेिा ंर्जास्त आति ½ (र+Δर)²×Δ ब पेिा ंकमी आहे. 
 

½ र्ज Δ क हें ग िोत्तर ½ र² पेिा ंर्जास्त आति ½ (र+ Δर)² पेिा ंकमी आहे. Δ ब 
 
आता Δ क हा कालािा सूक्षमाशं मातनला तर Δ ब हें ब कोनािा सूक्षमाशं होईल आति Δ र = ० म्हिून 
 

½ र्ज 
सूक 

= 
सू (सयक िेत्र) 

= ½ र² 
सूब सूब 
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यामधील सूक्षमाशंग ि िृत्तपतरमािासंबधंी, म्हिरे्ज िृत्तपतरमाि तिकारीपद मानून आिलेला आहे 
तो काल हें तिकारीपद घेऊन आिाियािा आहे यास्ति त्यास  नें ग िाियािें असतें. लेख २०५. म्हिनू 
 

र्ज सूक × सूब = र² सूब 
सूब सूक सूक 

 

पि सूक × सूब = १ सूब सूक 
 
म्हिून 
 

र्ज = र² सूब 
सूक 

 
२९६. र्ज िी ककमत अन्योन्य लंब भ र्ज तनिायकाचं्या ककमतीनें लेख २९४ मध्यें तयार करून 

दाखतिली आहे. त्यािरून ही र्ज िी ककमत तसद् होते. ती अशी — 
 

र्ज = ि सूय — य सूि [लेख २९४] सूक सूक 
 
पि ि = रकोभ ब आति य = रभ ब 
 

सूय = भ ब सूर + रकोभ ब सूब .........(१) सूक सूक सूक 
 

सूि = कोभ ब सूर — रभ ब सूब .........(२) सूक सूक सूक 
 

यापैकी पतहल्या समीकरिाला ि नें म्हिरे्ज रकोभ ब नें ग िाियािे आति त्याग िाकारातं द सऱ्या 
समीकरिाला य म्हिरे्ज र भ  ब नें ग िून आलेला ग िाकार धनिव कराियािा आहे. तेव्हा ं
 

र्ज = ि सूय — य सूि 
सूक सूक 

 

= रभ कोब सूर + र²कोभ ²ब सूब 
सूक सूक 

 

= रभ बकोब सूर + र²भ ²ब सूब 
सूक सूक 
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= र² (कोभ ²ब + भ ब²) सूब 
सूक 

 
पि भ ²ब+ कोभ ²ब = १ म्हिून 
 

र्ज = र² सूब 
सूक 

 
२९७. ग्रहाच्या गमन मागानें झालेली र्जी िक्ररेषा ततच्या कंसािा, िलतत्रज्येिा आति 

िलतत्रज्यातनर्थमत कोनािा अन्योन्य संबधं ठरिाियािा. 
 
लेख २९५ मधील आकृतत पहा अपक ही िक्ररेषा आहे, ततच्यातं अ हा स्थीर कबद  आहे, या अ कबदू 

पासून िक्ररेषेिी लाबंी मोर्जाियािी आहे. अप कंस ि नें दाखिूं, आति पक = Δि आहे असें घेऊ. तसेंि 
कम = Δर मानू. 

 
पम = र भ  (Δ ब) = र Δ ब. कारि सूि कोनािी भ र्जज्या = िृत्तपतरमाि असते. कम रेषा ही कल 

पेिा ंर्जास्त आहे पि परभािधीला त्या समान होतात. तेव्हा,ं 
 
(ज्या) पक²= पम² + कम² (कारि कमप कोन कािकोन.) 
 
कोनाच्या सूक्षमत्िाम ळें  ज्यापक आति कंस पक या रेषा समान आहेत. पक पम कम याचं्या र्जागीं 

मानलेल्या ककमती ठेतिल्या. तेव्हा,ं 
 

(Δ ि)²= (र Δ ब)² + (Δ र)² .................(अ) 
 
हें समीकरि (Δ ि)² या पदानें भातगलें . तेव्हा,ं 
 

१ = र² (Δ ब)² + (Δ र)² 
(Δ ि)² (Δ ि)² 

 
क कबद  प कबदूशीं आला तर 
 

Δ ि = सूि, Δ ब Δ सूब, Δ र = सूर म्हिून 
 

१ = र²( 
सूब )² + ( 

सूर )² ........(१) सूि सूि 
 
(अ) हें समीकरि (Δ ब)² + ने भातगलें  तर 
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(Δ ि)² = र²+ (Δ र)² 
(Δ ब)² (Δ ब)² 

 
क कबद  प कबदूशी आला तर 
 

( 
सूि )²= र² + ( 

सूर )² ........(२) सूब सूब 
 
(अ) हें समीकरि (Δर)² या पदानें भातगलें  तर 
 

( 
सूि )²= र² × ( 

सूब )² + १........(३) सूब सूर 
 

२९८. ग्रहाच्या किेतील तिितित कबदूतून काढलेली स्पशवरेषा आति त्याि कबदूतील िलतत्रज्या 
यामधील कोन. 
 

 
 
या आकृतींत पस ही िलतत्रज्या आहे आति पय ही प कबदूतून काढलेली स्पशवरेषा आहे तर सपय 

कोनािी भ र्जज्या कोभ र्जज्या आति स्पशवरेषा ही तत्रकोितमतततिषयक ग िोत्तरें ठरिाियािीं. स या 
कें द्रापंासून स्पशवरेषेिर सय लंब केला. 
 

आपि रे्जव्हा ंपरमािधीिी कल्पना कतरतो तेव्हा ंक कबदू प च्या अत्यतं सतन्नध येतो. त्यािळेेस कमप 
हा सूक्षम असा तत्रकोि होतो. (प पासून कस िर पम लंब केला आहे, आति य कबदूपासून पस िर यन लंब 
केला आहे.) तो सूक्षम तत्रकोि पयस तत्रकोिाशी आति पनय तत्रकोिाशी सरूप होतो. त्यािळेीं सपय कोन 
पकम कोनाबरोबर असतो, आति पयन कोन कपम कोनाबरोबर असतो. ि पनय आति कमप हे कोन 
आहेत. 
 
पक = Δि, कम = Δर, पम = र Δ ब, 
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भ र्जज्या (सपय) = पम = र Δ ब = र सूब ..(४) पक Δ ि सूि 
 

कोभ  (सपय) = पय = कम = Δ र = सूर ..(५) पस पक Δ ि सूि 
 

स्प (सपय) = भ  (सपय) ÷ कोभ  (सपय) = र सूब × सूि 
सूि सूर 

 

= र सूब ..(६) सूि 
 

२९९. ग्रहाच्या किेतील तिितित कबदूतून कातढलेल्या स्पशवरेषेिरील, कें द्रापासून कातढलेल्या 
लंबािा किेच्या पदाशी संबधं. 

 
िरच्या तििरिामंध्यें सय हा पय स्पशवरेषेिरील लंब आहे. या लंबास आपि ल हें नाि ंदेऊं. 

 

 
 
परंत  
 

र² सूब = र्ज आति सूि = ग (िगे) सूक सूक 
 
म्हिून 
 

ल = र्ज ÷ ग ..........(७) 
 

३००. ग्रहािा िगे आति किेिीं इतर पदें यािा अन्योन्य संबंध. 
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३०१. एक परमाि  एका पातळींत स्ितिःच्या काहंीं गतीनें गमन करीत असेल आति त्यािर, त्याि 

पातळींत असलेल्या कबदूपासून काहंीं आकषवि सतत लागू होत असेल तर त्याच्या गमन मागािें समीकरि 
तसद् कराियािें. 

 
(गमन मागािें समीकरि ज्यानंीं बैज्यभतूमती िािली असेल त्यांनाि कळेल इतरानंा असे िािेल 

कीं, ‘गमन मागव म्हिरे्ज िक्ररेषा, त्या िक्ररेषेिें समीकरि कसे? कारि समीकरि बीर्जगतितातं असते 
भतूमतीत नसतें’. असें ज्यानंा िािेल त्यानंी प्रकरि ७ िें बजै्यभतूमती हें प निः िािािें.) 

 
त्या परमािूिर प्रततििीं र्जें आकषवि घडत आहे ते प्र पतरमािािें आहे. म्हिरे्ज प्रततििीं तो परमाि ू

प्र पतरमािाच्या रेषेइतका आकषवक कें द्र कबदूकडे र्जात आहे. अथात प्र ही त्यािी िगेिृतद् आहे. ही िगेिृतद् 
िलतत्रज्येच्या तदशेंत कायव करिारी आहे. आति ती ऋि आहे. कारि आकषविानें िलतत्रज्या प्रततििीं 
कमी होत आहे. 

 
अन्योन्य लंबभ र्जाचं्या ककमतीनें िगेिृतद् तकती येते हें पूिी तसद् केलें  आहे. लेंख २८७ समीकरि 

(अ) (ब) पहा. ती समीकरिें अशी 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

ि अिाशी समातंर िगेिृतद् = सू२ि ..........(अ) सूक² 
 

य अिाशी समातंर िगेिृतद् = सू२य ..........(ब) सूक² 
 

आता ं—प्र ही िगेिृतद् िलतत्रज्येच्या तदशेंतील आहे, हें िर दाखतिलें  आहे, तहिें पथृिःकरि, ि 
अिाशी समातंर तदशेंत, आति य अिाशी समातंर तदशेंत केलें  तर तें अन क्रमें — प्र को भ  ब आति — प्र भ  ब 
अशी पृथिःकरिें होतात. यािरून त्या परमािूच्या गमनमागािी सूक्षमाशं समीकरिें खालीं तलतहल्याप्रमािें 
होतील :— 
 

सू२ि = — प्र को भ  ब ..........(११) सूक² 
 
आति 
 

सू२य = — प्र भ  ब ..........(१२) सूक² 
 
३०२. िरिी सूक्षमाशं समीकरिें अन्योन्य लंब भ र्ज आति अिीय अशा दोन्ही प्रकारच्या 

स्थलतनिायकानंीं य क्त आहेत. पि आम्हास अिीय समीकरिािी आिश्यकता आहे. िरच्या दोन 
समीकरिापैकीं कोितेही एक समीकरि घेऊन, त्यातील लंबभ र्जाचं्या तठकािीं अिीय तनिायकें  आतिली 
म्हिरे्ज इष्ट समीकरि तयार होईल. प्रथम समीकरि (११) घेऊं. तें असें— 
 

सू२ि = — प्र कोभ ब सूक² 
 
आता ि = र कोभ ब 
 

आति र = १ ककिा ि = १ असें ठरातिक लेखन स्िीकातरत आहे. ि र 
 
तेव्हा, 
 

ि = १ कोभ ब = कोभ ब 
ि ि 

 
या समीकरिािा शनू्यलक्ब्धग ि ककिा सूक्षमाशं ग िोत्तर कातढलें . लेख २०३ प्रमािें. 

 



 

अनुक्रमणिका 

भार्जक × (भाज्य सू.ग .) — भाज्य × (भार्जक सू.ग .) 
भार्जकािा िगव 

 
तेव्हा,ं 
 

 
 

या समीकरिािें प निः सूक्षमाशं ग िोत्तर कातढलें . प्रथम ि संबंधीं सूक्षमाशं ग ि काढून त्यास 
नें ग िीलें  तर 
 
सू २ ि 

= — र्ज { 
सू (िभ ब) + सू (कोभ ब 

सूि )}×  
सूब 

सूक² सूब सूब सूब सूक 
 

— सूर्ज (िभ ब + कोभ ब 
सूि ) सूक सूब 

 
या समीकरिातं उर्जिीकडे दोन पदें आहेत. पैकीं खालिें पद तूतव ० असें घेतलें  पातहरे्ज. कारि र्ज 

ही कालाच्या सूक्षम अशा एक पतरमािातं िलतत्रज्येंनें क्रतमलेलें  िेत्र आहे. रे्जव्हा ंगमन करिाऱ्या पदाथािर 
एकाि पे्ररिेिें कायव घडत असेल तेव्हा ंर्ज ही संख्या स्थीर म्हिरे्ज तिकार न पाििारी असते अथात स्थीर 
संख्येिा सूक्षमाशं ग ि स्थीर असतो. म्हिून 
 

— सूर्ज (िभ ब + कोभ ब 
सूि ) = ० सूक सूब 

 
पि रे्जव्हा ंगमन करिाऱ्या पदाथािर द सऱ्या पे्ररिेिें कायव घडत असेल तेव्हा ंहें पद तििारातं घ्याि े

लागते. 
 



 

अनुक्रमणिका 

िरच्या समीकरिातंील पतहलें  पद अतिस्तृत रीतीनें तलतहले आहे त्यािा प्रथम तिस्तार तलतहतो. 
 

सू (िभ ब) = भ ब सूि + ि कोभ ब सूब सूब 
 

 
 

हें त्या परमािूच्या गमन मागािें अिीय सूक्षमाशं समीकरि आहे. (१२) या समीकरिापासूनही 
असेि समीकरि तसद् होते. 

 
३०३. एक परमाि  तदलेल्या एका कबदूपासून तदलेल्या तदशनेें ि तदलेल्या िगेानें रे्कला आहे. तो 

मध्यातभगामी पे्ररिेनें िक्र मागानें गमन करीत आहे. ज्या आकषविानें ती पे्ररिा उत्पन्न झाली आहे तें 
आकषवि अतंराच्या िगाच्या व्यस्त प्रमािातं कायव कतरते तर त्या परमािूच्या किेच्या पदािा तनिवय 
कराियािा. 

 
ते आकषवि म्हिरे्ज मध्यातभगातमनी पे्ररिा प्र आहे. आकषवक कबदूपासून त्या परमािूिें अंतर र आहे. 

म हे त्या आकषवक पदाथािें अंतराच्या एकं पतरमािाइतक्या अंतरािर घडिारें आकषवि होय. तेव्हा ंप्र ं= 

 एथें अंतरािा एक रू्ि घेतला आहे. ि कालािा सूक्षमाशं एक सेकंद घेतला आहे. यािरून त्या 
आकषवक पदाथािें सामथ्यव, एक रू्ि अंतरािरच्या परमािूस आपिाकडे एका सेकंदातं म रू्ि ओढून 
घेण्यािें आहे. या योर्जनेंप्रमािें 

 
 



 

अनुक्रमणिका 

र = १ घेतला तर प्र = मि² ि 
 

अशाप्रकारें आकषवि घडत असले तर त्या परमािूच्या गमनमागािें सूक्षमाशं समीकरि कसें होतें हें 
िरच्या लेखात तसद् केलें  आहे. त्यातील प्र च्या तठकािीं ततिी िर आलेली ककमत मि² ही तलतहली म्हिरे्ज 
त्या समीकरिािें स्िरूप खालीं तलतहल्याप्रमािें होतें. 
 

सू²ि + ि = प्र = मि² = म 
सूि² र्ज²ि² र्ज²ि² र्ज² 

 
या समीकरिातं म ही स्थीर संख्या आहे, आति र्ज² हीतह स्थीर संख्या आहे. ि हे अिलंबी पद आहे 

आति ब हे तिकारी पद आहे. म्हिरे्ज, 
 

ि = स ं(ब) 
 

या स्थानी ि = ज्ञ आति ब स्थानी ि हीं अिरें योरू्जन िरच्या समीकरिािें स्िरूप 
 

सू² (ि — 
म ) + (ि – 

म ) = ० सूब² र्ज² र्ज² 
 
अशा प्रकारिें होतें हें तसद् कतरतो. 
 

ज्ञ = ि आति ि = ब 
 



 

अनुक्रमणिका 

 
 

३०४. हें र्जें समीकरि आपि तसद् केलें  आहे, या समीकरिािरून ि संख्येिी ककमत  या 
स्थीर संख्याचं्या रूपानें आति ि या संख्येच्या रूपानें साध्य होते. यासाठी या समीकरिािे आपिाला 
संकलन कराियािें आहे. सकंलन म्हिरे्ज काय? तर अिलंबी पदािंी ककमत तिकारी पदानें ठरतििें म्हिरे्ज 
संकलन होय. सकंलनातिषयीं बरेंि स्पष्टीकरि केलें  आहे. तें या प्रसंगी प निः पाहिें आिश्यक आहे ते पहा. 
लेख २४५ पासून २४९ पयंत. एथें आपिाला तदसत आहे कीं, एका संियािा तद्वतीय सूक्षमाशंग ि, त्या 
संियाबरोबर संख्येंने आहे, मात्र तिन्ह तनराळे आहे. ते एकािे धन आति एकािे ऋि आहे. म्हिरे्ज 
 

(ि — 
म 

या संख्येिा तद्वतीय सूक्षमाशं ग ि —(ि — 
म ) हा आहे. र्ज² र्ज² 

 

यािरून आपिाला कळते कीं (ि — म ) हा ब कोनािा िार्थतक संिय आहे. र्ज² 
 
मग हा ब कोनाच्या भ र्जज्येिा असेल ककिा कोभ र्जज्येिा असेल. हें सूक्षमाशं समीकरि िल तत्रज्येिें आहे. 
आति बैज्यभतूमतीमध्यें दीघव ित वळाच्या िल तत्रज्येिें समीकरि तदलें  आहे. लेख १८५ (२) पहा. तें 
समीकरि असें 
 



 

अनुक्रमणिका 

 
 
हें शकं तछन्नातंगवत दीघवित वळाच्या िल तत्रज्येिें समीकरि आहे. लेख २९८ मधील आकृतत पहा. या 
आकृतींत सप ही िल तत्रज्या आहे, अथात  = ि आहे आति पसि हा कोन ब नें दाखतिला आहे. असें हें 
समीकरि आहे. या समीकरिातं अिीय तनिायकािा अि सि तदशिेा घेतला आहे, तो र्जर सअ तदशतेला 
घेतला तर ब कोनातून असि कोन, (यास आपि उ कोन म्हिूं तो) िर्जा केला पातहरे्ज.म्हिून िरिें 
समीकरि खालीं तदल्याप्रमािें होईल. त्यातं ब िें र्जागीं (ब — उ) येईल. म्हिून — 
 

ि = अ { १+ ई कोब  (ब —उ) } ..... (१५) 
 
३०५. िल तत्रज्येिें सूक्षमाशं समीकरि 
 

 
 
हें आहे. बैज्यभतूमतीच्या समीकरिािरून कळते कीं हे कोभ र्जज्येिें समीकरि आहे. आति हें िल तत्रज्येिें 
समीकरि आहे तें कोभ र्जज्येिेंि असलें  पातहरे्ज, कारि पसिकोन = ब कोन ० असता ंसप िल तत्रज्या सि 
तदशते असून ती लघ तम होते, आति ब कोन १८०° असता िल तत्रज्या महत्तम होते. परंत  हें भ र्जज्येिें 
समीकरि असतें तर ब कोन १८० अंश असता िलतत्रज्या लघ तमि झाली असती. म्हिून हें कोभ र्जज्येिें 
समीकरि आहे. कोित्याही पदािा शून्यलक्ब्धग ि कतरताना म्हिरे्ज सूक्षमाशंग ि कातढताना त्या पदामध्यें 
असलेली स्थीर संख्या ल प्त होत असते, आति सूक्षमाशंग िािें संकलन कतरताना ती ल प्त झालेली संख्या 
उत्पन्न होते. आता ं
 

(ि — 
म ) = स ं(ब) = कोभ ब, र्ज² 



 

अनुक्रमणिका 

या मध्ये स्थीर पद एकि नसता दोन असण्यािा संभि आहे. म्हिून ती पदें कोभ ब मध्यें असलीं 
पातहरे्जत. म्हिून 

(ि — 
म ) = स्थ कोभ  (िब + र्) ......(अ) र्ज² 

 
या समीकरिािें आपि सूक्षमाशंग ि काढू. उर्जव्या पेट्ातंील स्थ, ि, र् या स्थीर संख्या आहेत. 

ब ही एकि िल संख्या आहे ि ततिें सूक्षम िलन ह आहे. तेव्हा ं
 

 

 
 

या समीकरिािा उर्जिीकडिा पेिा ० आहे म्हिून ि ककिा ि² यािी ककमत १ आहे म्हिून (अ) 
समीकरि खाली तलतहल्याप्रमािें पातहरे्ज. 
 

(ि — 
म )= स्थ कोभ  (ब + र्) र्ज² 



 

अनुक्रमणिका 

म्हिरे्ज 
 

ि = म + स्थ कोभ  (ब + र्).....(क) र्ज² 
 

समीकरि (१५) आति (क) ही दोन्ही ि या एकाि पदािी आहेत. म्हिून 
 
म + स्थ कोभ  (ब + र्) = अ + अई कोभ  (ब —उ) र्ज² 

 
स्थानातंरानें 
 

(अ — 
म ) अई कोभ  (ब—उ) —स्थ कोभ  (ब + र्) = ० र्ज² 

समीकरि (१५) हे तसद् आहे आति (क) समीकरिातील  आति स्थ तसेंि र् या शोध्य आहेत 
म्हिून 
 

र् = — उ; स्थ = अई; 
 

आति अ =  म ; म = अर्ज²; र्ज² 
 

र्ज² = म 
अ 

 
३०६. िल तत्रज्येिें सूक्षमाशं समीकरि िर सोडिनू दाखतिले त्यातं ि िी ककमत तनघाली आहे ती 

खालच्या समीकरिातं आहे. या समीकरिापासून किेच्या काहंीं पदािंा संबधं कळतो तो येथें दाखिीत 
आहे. िल तत्रज्येच्या समीकरिाला मी ि िें समीकरि असेंि म्हितों. ते समीकरि असें— 
 

ि = म { १+ई कोभ  (ब — उ)} र्ज² 
 

या समीकरिातं रे्जव्हा ंब = उ असेल तेव्हा ंकोभ  (ब —उ) = १ 
 
तेव्हा ं

ि = म {१+ई } = १ 
र्ज² र 

 



 

अनुक्रमणिका 

आति रे्जव्हा ंब — उ = १८० अंश असेल तेव्हा ंकोभ  (ब —उ) = — १ 
 

 
 
(र + रा) हा दीघव ित वळािा बृहदि आहे. याच्या अधास आपि बृ हे अिर योरंू्ज म्हिरे्ज ½ (र+रा) 

= बृ. 
 

 
 
आति 

ब ृ(१ — ई²) = र्ज² 
म 

 
३०७. एक परमाि  दीघवित वळ किेनें गमन करीत आहे. तर त्या किेंत त्याला पूिव प्रदतििा 

करण्यास लागिारा काल आति किेिी इतर पदें यािंा अन्योन्य संबधं. 
 

प्रतदििा काल = दीघवित वळािें िेत्र = π बृहदि अधव × लघ्ििाधव 
सूक्षम का. एकं िेत्र ½ र्ज 

 



 

अनुक्रमणिका 

 
 
याि संबधंािरून परमाििूी म्हिरे्ज ग्रहािी मध्यम गतीही समर्जते ती अशी— 

 

 
 
३०८. गततशास्त्रातंील काहंीं तसद्ातं मागच्या ि या अशा दोन प्रकरिातं तदले आहेत. आकषवि 

करिारा एकि पदाथव असेल तर आकर्थषत पदाथािें गमन कशा गतीनें होईल हें एिढ्याि तसद्ातंानंीं 
ठरतिता ं येते. पि स्िस्थ पदाथापैकीं प्रत्येक ग्रह द सऱ्यास आकषवि कतरतो. याम ळें  प्रत्येक ग्रहाच्या 
गमनातं तभन्नत्ि येतें. तथातप सूयाच्या महान महत्त्िाम ळें  ग्रहािें आकषवि सूयाच्या आकषविाच्या त लनेनें 
अत्यंत अल्प आहे. म्हिून ग्रहाचं्या आकषविािा तििार मागें ठेिनू सूयाकषविानें ग्रहगतीिा तििार करंू. 
  



 

अनुक्रमणिका 

प्रकरि अकरावें 
 

ग्रहाचें कके्षिील स्थान 
 

३०९. तिितित कालीं ग्रह आकाशातंील कोित्या स्थानीं आहे हें ठरतििें ग्रहगतितातंील म ख्य कायव 
आहे. ग्रहािें गमनमागव म्हिरे्ज किा ित वळाकृतत असल्या, आति त्यािंें स्थान पाहिारा त्या ित वळाच्या 
मध्यकबद स्थळी असता ंतर हे कायव अत्यंत स्िल्प झाले असते. परंत  िस्त क्स्थतत तशी नाहीं. म्हिरे्ज ग्रहाच्या 
किा ित वळाकृतत नाहींत, आति पहािाराही त्या ित वळाच्या मध्य कबद स्थानीं नाहीं. ग्रहगतीच्या 
तसद्ातंािरून आति द सऱ्या अनेक प्रमािािरून ग्रहाच्या किा दीघवित वळाकृतत आहेत. प्रत्येक ग्रहािी 
स्ितिःिी गतत आति सूयािें आकषवि, या दोन पे्ररिानंी त्या ग्रहाला िक्ररेषेनें गमन कराि ेलागते, आति ती 
िक्ररेषा ित वळतछन्नाकृतत असते. त्यापकैी, परिलि आति उद्वलय या िक्ररेषािें गमनमागव ज्यािें आहेत, 
त्याना आपि ग्रह म्हित नाहीं. त्यास धूमकेत  म्हितों तथातप काहंीं धूमकेत  दीघवित वळ किेिेही आहेत. 
 

३१०. ग्रहाच्या किा दीघवित वळाकृतीच्या आहेत. त्या दीघव ित वळाच्या कें द्रात (एका कें द्रातं) सूयव 
आहे. ग्रहािें स्थान पाहिारा, किेच्या कें द्र स्थानीं नाहीं, तो भपूृिािर आहे. यास्ति ग्रहगतितािें काम 
तततकें  स लभ रातहलेलें  नाहीं. प्रथम अशी कल्पना करािी लागते कीं, पाहिारा ग्रहकिेच्या कें द्रस्थानीं 
अथात सूयवमध्यकबद स्थळी आहे. या कल्पनेप्रमािें ग्रह आकाशातील अम क कबद स्थळीं तदसला पातहरे्ज असें 
ठरिािें लागतें. नंतर पाहिाराच्या स्थलातंरानंें ग्रहाच्या स्थानातंील भेद ठरिािा लागतो. सूयवमध्यातूंन 
तदसिाऱ्या ग्रहाच्या स्थानास ‘रतिमध्य ग्रह’ म्हितात, आति भमूध्यातूंन तदसिाऱ्या स्थानास ‘भमूध्यग्रह’ 
म्हितात. अशा प्रकारच्या तििारानें ग्रहािें आकाशातंील स्थान ठरतिण्याच्या रीतत बसतिल्या आहेत. 
 

३११. प्रत्येक ग्रह आपल्या किेतील कें द्रस्थानासभोिती म्हिरे्जि सूयासभोिती दीघवित वळ मागानें 
प्रदतििा कतरतो. पृथ्िीही त्याप्रमािेंि सूयाभोितीं तर्रते. पृथ्िीच्या किेला क्रातंतिृत्त म्हितात. इतर 
ग्रहाचं्या किा क्रातंतिृत्ताच्या पातळीशी ककतित र्रकाने असलेल्या पातळींत आहेत, त्यातं क्रातंतिृत्तािी 
पातळी हीि शर भोग मापनाला घेतली आहे. प्रथम प्रत्येक ग्रह हा क्रातंतिृत्ताच्याि पातळीत तर्रतों असें 
धरून गतित कतरतात आति नंतर तो तकती बाहेर आहे हे त्यािा शर ठरिनू त्यािरून सागंतात. प्रत्येक ग्रह 
दीघवित वळाच्या कें द्रासभोिती ित वळ मागानें प्रदतििा कतरतो असें कल्पून प्रदतििा कालिरून त्यािी मध्यम 
िाल तयार कतरतात. त्यास मध्यम भोग ककिा मध्यमग्रह म्हितात नंतर दीघवित वळ मागाम ळें  त्याच्या 
स्थानातं येिारा भेद (अतंर) गतितानें ठरतितात. त्या भेदाला ‘मंदर्ल’ म्हितात. या प्रकरिातं पृथ्िी हा 
ग्रह आति आकषवक सूयव असें घेऊन पृथ्िीिें ततच्या किेतील स्थान ठरिाियािे आहे. इतर ग्रहािें स्थान 
पृथ्िीच्याि सादृश्यानें ठरतिता येते, तो तििार मागाहून कराियािा आहे. 
 

३१२. तिितित कालीं तिितित ग्रहानें आरंभ स्थानापासून क्रतमलेलें  कोनात्मक अंतर तदलेले आहे. 
या अंतराला स्पष्ट भोग म्हितात. संिेपे त्यास स्पष्ट ग्रहि म्हितात. आति त्या ग्रहािे कें द्रसतन्नधान 
आरंभस्थानापासून तकती अतंरािर आहे तें तदलें  आहे, तसेंि ग्रहाच्या प्रदतििाकालािरून त्यािी कालाच्या 
एकं पतरमािातं होिारी िाल. तहला मध्यमगतत म्हितात तीही तदली आहे, आति ग्रहाच्या दीघवित वळ 
किेिी कें द्रच्य तत तदली आहे तर तो ग्रह रेविीयोगिाऱयाांच्या तदशेंत म्हिरे्जि आरंभ स्थानकबदूत कोित्या 
कालीं होता हें ठरिाियािें म्हिरे्ज आरंभ स्थानीं ग्रह ज्या कालीं होता त्या ििापासून प्रस्त त ििापयंत 
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तकती काल गेला आहे हे ठरिाियािे. सध्या आपिास पृथ्िी आति सूयव यािंा तििार कराियािा आहे. यातं 
सूयव हा भकूिेच्या दीघवित वळाच्या कें द्रस्थानीं आहे तथातप पृथ्िी स्थीर आति ततच्या सभोिती दीघवित वळ 
किेनें तर्रिारा सूयव आहे अशी कल्पना केल्यास गतितातं दोष येत नाहीं. या आधारािरून तसें गतित 
केले आहे. 
 

३१३. सूयािी अ ई भ ही दीघवित वळ किा आहे. या किेत ई स्थानीं सूयव आहे.क हें या किेिें कें द्र 
आहे, आति अ हा कबद  किेिे कें द्र सतन्नधान आहे. कत ही रेविी योगिाऱयाची तदशा असून अकत कोन कें द्र 
संतन्नधानािा भोग आहे.तकई हा कोन सूयािा स्पष्ट भोग आहे. मध्यम गतीनें सूयव ग स्थानीं आहे. तकग हा 
मध्यम सूयव आहे. सूयव मध्यम गतीनें कत तदशते ज्या ििीं होता, त्या ििापासून काल मोर्जाियािा आहे. 
सूयाला मध्यम गतीने त क ग कोन क्रमण्याला क काल लागला आहे. आति ग ही सूयािी मध्यम गतत आहे. 
म्हिरे्ज 
 

 
 
ग = सूयािी मध्यम गतत. 
कग = सूयािे मध्यम भोग, तकग कोन. 
उ = सूयािे कें द्रसातन्नधान, तकअ कोन. 
ब = सूयािे स्पष्ट भोग. तकई कोन. 
ब —उ = सूयािे मंद कें द्र अकई कोन. 
 
३१४. िर र्जो तसद्ातं तसद् करण्यािे योतर्जले आहे त्यातं (ब—उ) हा कोन तदला आहे, आति क 

हा काल शोधाियािा आहे. तेव्हा ंकाल आति कोन यािंा संबंध दाखतििारें समीकरि आपिास तमळाले 
पातहरे्ज. तो संबधं दाखतििारें सूक्षमाशं समीकरि आहे तें खालीं दाखतिल्याप्रमािें :— 
 

ककिा र² सूब = र्ज  
सूक  
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 सूब = र्ज ........(अ)  सूक र² 
 

हें सूक्षमाशं समीकरि असून त्याच्या उर्जव्या पेट्ातील पदें अव्यक्त आहेत. त्या अव्यक्त पदाचं्या 
ककमती व्यक्त पदानंें काढून त्या ककमती समीकरिातं तलहून ती अव्यक्त पदें ल प्त केली पातहरे्जत. तेव्हा ं
 

र² =  बृ² (१ — ई²)² 
{१ + ई कोभ  (ब — उ)}² 

आति र्ज² म बृ १ ई² ले ३०७

म्हिून
र्ज = √ { म बृ × (१–ई²)} 

या ककमती िरच्या समीकरि अ मध्यें तलतहल्या तर

 
 

हें सूक्षमाशं समीकरि तयार झाले या समीकरिातंील क िी ककमत ब च्या ककमतीनें काढता ंयेते. 
या समीकरिातं क हें अिलंबी पद आहे आति ब हें तिकारी पद आहे. या समीकरिाच्या दोन्ही पेट्ािंें 

संकलन केलें  तर येिाऱ्या सखं्या समान येतील. डाव्या पेट्ातंील  यािें संकलन क ही संख्या आहे. 
आति उर्जव्या पेट्ािें सकंलन केलें  म्हिरे्ज क िी ककमत येईल. 
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३१५. िरच्या (ब) समीकरिािें संकलन कराियािे आहे. संकलन कराियास ज्यािें संकलन 
कराियािे त्या संख्या एकाियिी असाव्या लागतात. संय क्त संख्यािें संकलन कतरता येत नाहीं. यासाठीं 
या समीकरिाच्या उर्जव्या पेट्ातंील द सऱ्या अियिािा — २ घात कराियािा आहे तो पतहल्या 
प्रकरिातंील २१ व्या लेखाकंाप्रमािें कतरता येतो. तो घात तिस्तार असा : 
 

(१ + अ) न = १ + नअ + न(न—१) अ² + न(न—१) (न—२) अ³+...... १·२ १·२·३ 
 

(ब) समीकरिातं घाततिस्तार केला पातहरे्ज असे दोन्ही अियि आहेत, द सऱ्या अियिातं 
संकलनीय ब संख्या आहे तेव्हा ं त्यािा घाततिस्तार पातहरे्ज आति पतहल्या अियिातं ई² ही संख्या आहे. 
र्जरी ही संख्या स्थीर आहे तरी संकलनािी सूक्षमता तकती पातहरे्ज हें समर्जण्यासाठी, म्हिरे्ज (१—ई²)³/² 
यातंील ई च्या कोित्या घातापयंत सूक्षमता पातहरे्ज यासाठी या अियिािाही घाततिस्तार केला पातहरे्ज. हा 
घाततिस्तार खालीं तदल्याप्रमािें होतो. िरच्या समीकरिातं अ च्या र्जागीं — ई² आति न च्या र्जागीं + ३/२ 
तलहा. तेव्हा ं

 

(१—ई²) ३/२= १+३/२ (—ई²) + ३/२ (३/२ —१) (—ई²)² १·२ 
= १— ३/२ ई²+ ½·¾ ई⁴— ..........(१) 

 
प ढिें पद ई⁶ हे र्ार सूक्षम म्हिून ते सोडलें . 
 

द सऱ्या अियिातं अ च्या र्जागीं ई कोभ  (ब—उ) आति न च्या र्जागीं — २ ठेतिलें  म्हिरे्ज त्यािा घात 
तिस्तार होईल. प्रथम न = — २ घेऊन अ च्या ककमतीनेि समीकरि तलतहले तर 
 

(१+अ)⁻²= १— २ अ + ३अ²— ४अ³ + ............  
 
म्हिून 
 

{१+ई कोभ  (ब—उ)}⁻² = { १—२ ई कोभ  (ब—उ) + ३ई² कोभ ² (ब—उ) 
—४ई³ कोभ ³ (ब—उ) + ५ई⁴कोभ ⁴ (ब—उ) 
—६ई⁵ कोभ ⁵ (ब—उ) + इत्यातद. 

 
या तिस्तारातं कोभ  (ब—उ) या तत्रकोितमती ग िोत्तरािंा िगव घन इत्यातद घात आहे. तो ही 

संकलनास योग्य नाहीं. यास्ति त्या घाताचं्या ककमती (ब—उ) या कोनाच्या पिीच्याकोभ र्जज्येनें 
दाखतिता ंयेतात. लेख २५७ पहा. त्याप्रमािें ककमती प ढच्या समीकरिातं तलतहल्या आहेत. 
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या समीकरिास िरिे समीकरि (१) यानें ग िाियािे आहे, म्हिरे्ज १—३/२ ई² + ३/८ई⁴ या 

प्रत्येक संख्येनें ग िाियािें. १ या संख्येनें ग िनू र्जो ग िाकार येईल तो समीकरि (२) मध्यें आहे. —३/२ 
ई² ने आति + ३/८ ई⁴ नें ग िून आलेले ग िाकार करून खालीं तलतहले आहेत. ग िाकारािी सूक्षमता ई⁵ 
पयंत पातहरे्ज. प ढील नको. 

 

 
 
हें समीकरि सकंलनिम झालें . यािें संकलन कराियािें. 
 
३१६. संकलन म्हिरे्ज काय यािें स्पष्टीकरि अनेक िळेा ंमागें केलें  आहे. लेख २४५ ते २४९ पहा. 

तथातप लेख ३०५ मध्यें (अ) आति (आ) हीं दोन समीकरिें आहेत, त्यापंैकीं (आ) समीकरिािें संकलन 
(अ) समीकरि आहे. कारि (आ) समीकरि (अ) समीकरिािासूक्षमाशंग ि आहे. तेव्हा ं (आ) 
समीकरिापासून (अ) समीकरि कसें बनेल ती कृतत आपिास पातहरे्ज आहे. यािरून असें ठरते कीं 
सूक्षमाशंग ि काढतानंा, भ र्जज्या आति कोभ र्जज्या या ग िोत्तरािा कें द्र ग िक तो कें द्रातं कायम राहून त्याि 
पदाला ग िक होतो. र्जसें (अ) समीकरिामध्यें [स्थकोभ  (िब + र्)] ि हा कें द्रग िक तो (आ) 
समीकरिामध्यें [—स्थिभ  (िब +र्)] ि हा कें द्रग िक राहून पदग िक झाला आहे. आता (आ) 
समीकरिािरून (अ) समीकरिातं पद नेिें तर (आ) समीकरिात पदाला र्जो स्थि ग िक आहे त्याला ि 
नें भातगलें  पातहरे्ज. 
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ज्या पदािें संकलन कराियािे त्या पदाला र्जर स्थीर ग ि असेल तर तो ग िक संकलनातं र्जशािा 
तसाि राहतो. संकलनातं र्जर कें द्र तिरतहत स्थीर संख्या असेल तर त्याला तिकारी पद ग िक होतो. र्जसे 
 

सूय = १+ र्, तर य = ि + र्ि. सूि 
 

यािरून पाहता ं+ ५/८ ई⁴ कोभ  (ब—उ) या पदािें संकलन  भ  ४ (ब—उ) हे आहे. 
याप्रमािें िरच्या समीकरिािें संकलन केलें  तर तें खालीं तदल्याप्रमािें होईल. 

 
एखाद्या राशीिा सूक्षमाशं ग ि कातढताना त्या राशीमध्यें र्जर स्थीर पद असेल तर त्यािा लोप होत 

असतो. पि तें पद सकंलनातं घेतलेंि पातहरे्ज तें पद सूक्षमाशं समीकरिातं ल प्त झालेले असतें ते कोिते 
घ्याि ेअसा प्रश्न असतो. पि तो पूिान सधंानाने सोडिािा लागतो. या पदाला स्थार िेपक म्हिू. त्याप्रमािें 
या समीकरिातं प ही स्थीर संख्या िेपक उत्पन्न झाला असे घेऊं. यािरून 
 

 
 
३१७. िर तसद् केलेलें  समीकरि कालािें आहे. क हा काल आहे. परंत  कालािा अथवबोध काहंीं 

होत नाहीं. कारि काल हा अनंत आहे. म्हिून क संख्या काल तिभागािी आहे. काल तिभाग म्हिला 
म्हिरे्ज त्या तिभागाला आरंभ आति शिेि पातहरे्ज आहे. हा काल तिभागािा शिेििा िि रिीिे स्पष्ट भोग ब 
ज्या ििीं होते तो िि होय. पि ब भोगािे िलन तिषम आहे; काहंीं काल तिभागातं र्जास्त तर काहंींमध्यें 
कमी. म्हिून मध्यम सूयव ज्या ििी ० होता तो िि क या कालािा आरंभिि होय. यािरून िरच्या 
समीकरिात र्जी प ही संख्या संकलनातं उत्पन्न झाली आहे ती आपि आरंभिि र्जो स्िीकारू त्यािर 
अिलंबून आहे. िल तत्रज्येनें आक्रतमलेला कोन मोर्जण्यास क्रातंतिृत्तस्थ पौष्िाांि कबदुची तदशा ही आरंभ 
स्थानीं मातनली आति कालाच्या आरंभििीिी िल तत्रज्या आति कोनाच्या आरंभीिी िल तत्रज्या या एकि 
मातनल्यास त्यामध्यें अतंर ० असाियािे. म्हिून प ही संख्या ० आहे. पि भोग म्हिरे्ज ब कोन मोर्जण्यास क 
प ही िल तत्रज्या आरंभ मातनल्यास, (३१३ लेखातंील आकृतत पहा) त क प कोन क्रमण्यास िल तत्रज्येला 
लागलेला काल हा प होय. तेव्हा ं प िी ककमत केव्हा ं तकती घ्याियािी हे क प च्या सकं्स्थततप्रमािें 
तनरतनराळी होईल. तूतव आम्ही क त हीि आरंभििीिी तत्रज्या असे घेऊन िालू. 

 
िरिें समीकरि कालािें आहे. पि या समीकरिातील ग ही संख्या सोडून बाकी सिव भािसंख्या 

म्हिरे्ज केिल संख्या आहेत म्हिरे्ज त्यास एकं हेि पतरिाम आहे. ग ही संख्या िगे म्हिरे्ज रेषा (िक्र आति 
सरळ) आहे ककिा कोन आहे. (आमच्या या गतितकायात कोन पे्ररिा दोन कबदूमधील अतंर हे आम्ही 

रेषेनेि दाखतितो). ग ही कोनािी संख्या आहे आति ती अंशातदनीं न दाखतिता  या िृत्तपतरमािानें 
दाखतिली आहे. (िृत्तपतरमाि लेख ४७, ४८ पहा.) 
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ग ही िल तत्रज्येनें क्रतमलेल्या कोनािी संख्या आहे, आति त्या संख्येिे पतरमाि ित वळाच्या 
तत्रज्येइतक्या लाबंीच्या कंसािरिा मध्यकोि हें आहे. ग कोन हा कालाच्या एकं पतरमािात िल तत्रज्येनें 
आक्रतमलेला आहे. आति तो मध्यम गतीिा आहे, यासाठी तो कालाच्या तदिस घतिका ककिा पळ यापकैी 
हिा त्या पतरमािािा मातनता येतो. यािरून ग हा िगे ककिा गतत ज्या काल पतरमािातील असेल त्या काल 
पतरमािािी क ही संख्या आहे असें ठरते. 
 

िरिे समीकरि ग नें ग तिले म्हिरे्ज क ग हा कोन होईल आति तो मध्यम रिीिा होईल. 
 

 
 
३१८. कोित्यातरी एका ििी स्पष्ट सूयव ब कोनात्मक आहे. ि त्याि ििीं रिीिे कें द्र सतन्नधान उ 

कोनात्मक आहे. आति हे दोन्ही कोन भमूध्यातून रेिती योगताऱ्याच्या तदशिेी र्जी रेषा ती आरंभ घेऊन 
मोर्जलेले आहेत, तर त्या ििीं मध्यम सूयव तकती होता हे क ग या कोनानें कळते. (भमूध्य आति रेिती तारा 
यािंी र्जी तदशा ततशी समातंर सूयवमध्य आति रेिती तारा यािंी तदशा असते.) 

 
क ग हा मध्यम सूयव आहे. त्याला ग नें म्हिरे्ज रिीच्या मध्यम गतीनें भातगल्यास क हा काल 

समर्जतो. 
 
इ ही कें द्रच्य तत आहे. तनरतनराळ्या ग्रहािंी कें द्रच्य तत तनरातनराळी आहे. रति (भ)ू किेिी कें द्रच्य तत 

०·०१६७७५१ आहे. आति या कें द्रच्य तीनें िृत्तपतरमाि एकं = ५७·२९५७८ अंश आहे. या संख्यािंा ग िाकार 
इ च्या बरोबर अंशात्मक ककमत होईल. 

 
३१९. स्पष्ट सूयािरून रिीिें कें द्र संतन्नधान ज्ञात असता मध्यम रति साधनािें समीकरि िर तसद् 

केले आहे. ते (भ) समीकरि होय. हे भोगािें समीकरि होय आति ते मध्यम भोग साधनािें आहे. हें 
समीकरि िधेानें पृथ्िीिा प्रदतििाकाल म्हिरे्ज सूयािा प्रदतििाकाल ठरतिण्यास उपयोगी येते. िषवमानही 
ठरते. या कामीं ब, उ आति इ या तीन संख्या ज्ञात असाव्या लागतात. आति त्या िधेानें मोतर्जता येतात. 
यािा तििार प ढें करंू. 

 
३२०. आता ं मध्यम सूयव आति कें द्र सतंन्नधान यािरून स्पष्ट सूयव कसा साधािा तें समीकरि 

आपिाला तसद् कराियािे आहे. या कायाकतरता काहंीं स्ितंत्र योर्जना कराियास नको. िर रे्ज (भ) 
समीकरि तसद् केलें  आहे त्यािरूनि सूयाच्या स्पष्ट भोगािें समीकरि तसद् होते. तो प्रकार आता 
दाखतितो. लेख २६२ मध्ये य िें समीकरि तदले आहे तें असे — 
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य = ि + पभ नि + दभ मि + तभ कि + िभ गि 
 
या समीकरिातंील ि िी ककमत काढाियािी आहे. हे कायव लेख २६६ मधील शिेिच्या (ि) 

समीकरिािरून कतरता येतें. 
 
आपलें  (भ) समीकरि हें याि समीकरिाप्रमािें आहे. कसे तें पहा. (भ) समीकरिाच्या दोनी 

पेट्ातं उ िर्जा केला तेव्हा ं— 
 
कग — उ = ब —उ — २ इ भ  (ब—उ) + ¾ इ² भ  २ (ब—उ)— इत्यातद. 
 
यािरून या दोन्ही समीकरिातंील सामान्य संख्यािें सादृश्य ककिा समस्िरूपपिा लिातं येईल 

तो मी खालीं दाखतितो. 
 
य = कग — उ आति ि = ब —उ. 
न = १, म = २, क = ३, ग = ४. 
प = —२ इ, द= +¾ इ², त = —⅓ इ³. 
ि₁= + ३ ५/२ इ⁴ आति ि₂= +१/८ इ⁴. 
 
या ककमती (ि) समीकरिामध्यें ठेिनू पदें तयार करंू; (ि) समीकरि ििथ्या पदिीपयंत आहे, 

आति क ग िे समीकरि पािंव्या पदिीपयंत आहे. ही ५ व्या पदिीिी पदें मागे ठेि.ू (ि) समीकरिात १७ 
पदें आहेत. त्या प्रत्येक पदापासून क ग िे कोितें पद तनघते ते शोधंू. ही पदें क्रमानें एकाखालीं एक 
तलतहली आहेत. 
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ही तनघालेली १८ पदें इ च्या घाताचं्या क्रमानें एकत्र केली तर ४ थ्या पदिीपयंत समीकरि तयार 

होते. लेख २६६ मध्यें सातंगतलेल्या क्रमानें पािंव्या पदिीिी पदें शोतधता येतात. ती पदें शोधून तीही खालीं 
तलतहली आहेत. िरच्या भ समीकरिात उ िर्जा केला होता तो तमळतिला तेव्हा ं(भ) समीकरिािें स्िरूप 
खालीं तलतहल्याप्रमािें होते :— 
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३२१. मध्यम सूयानें स्पष्ट सूयव साधनािें हें समीकरि तसद् केलें . हें समीकरि आति लेख ३१७ 

मधील(भ) समीकरि, ही दोन्ही समीकरिें सूयव ककिा पथृ्िी याचं्या किेला उल्लेखून तलतहली आहेत. परंत  
तीं समीकरिें सामान्यत्िें तलतहली आहेत. तदघवित वळकिा आति ती किा तनमाि करिारा आकषवक त्या 
दीघवित वळाच्या एका कें द्रात अशी र्जी किा असेल ततला उदे्दशून हीं समीकरिें तसद् केली आहेत. हीि 
समीकरिें पािात्य गं्रथातं तसद् केली आहेत, परंत  त्यािंी तसद्ता तनराळ्या प्रकारिी आहे. त्याचं्या 
तसद्तेंत व्यापकपिा र्ार आहे तसा माझ्या तसद्तेत नाहीं. ब धातद नेपच्यून पयंत ग्रह आति िदं्र याचं्या 
किा दीघवित वळात्मक आहे एिढाि तििार माझ्या तसद्तेत आहे. परिलय उद्वलय या आकारािे धूमकेतूिे 
मागव यािंा तििार केला नाहीं. िर र्जीं समीकरिें तसद् केली त्यािंी तसद्ता तभन्न असली तरी अतं्य स्िरूप 
प्रत्येक समीकरिािे एकि आहे. हेंि कायव एका इकं्ग्लश गं्रथात अन्य प्रकारें केलें  आहे, तो प्रकारही खाली 
दाखतितो. परंत  सिवस्िी तोि प्रकार मला दाखतिता येत नाहीं. कारि या गं्रथात र्जी साधनें तसद् केली 
आहेत त्याचं्याबाहेर मला र्जाता येत नाहीं. 

 
३२२. एक परमाि  आकषवक कें द्रासभोिती दीघवित वळ किेने गमन कतरत आहे. ते आकषवक कें द्र 

दीघवित वळाच्या कें द्रात आहे. तर त्या परमािूिे किेतील स्थान,त्यािे कें द्रापासून अतंर आति किेतील एका 
ठरातिक कबद पासून प्रस्त त स्थानीं येण्यास लागलेला काल यािें अन्योन्य संबंध ठरिाियािे. 

 
अपद हें दीघव ित वळ आहे, आति अद हा त्यािा बृहदि आहे. क हे त्यािे एक कें द्र आहे, अथात अ 

यािे कें द्र सतन्नधान आहे. घ हा त्या दीघवित वळािा मध्य आहे. यादीघवित वळ किेत प हे परमािूिें स्थान 
आहे. घ मध्य करून घअ ककिा घद तत्रज्येनें अभद ित वळ कातढले. या ित वळास अिीयिृत्त म्हिा. प 
कबद पासून अद िर पम लंब केला, मप ित वळाला भ स्थानी तमळाली. कप, कभ आति घभ रेषा साधंल्या. 
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या तसद्तेत काहंीं पातरभातषक शब्दयोर्जना आहे ती अशी 
 
अ क प कोन = स्पष्टग्रह — कें द्र सतंनधान = ब घेऊं. 
 
ब = हें स्पष्ट मंदकें द्र होय (आरंभ स्थान के.स.ं मातनलें ) 
 
अ घ भ कोन = मध्येतर मंदकें द्र = य घेऊ 

 

ग ही ग्रहािी मध्यमगतत आहे, तेव्हा ं  हात्या ग्रहािा प्रदतििा काल आहे. क हा एक 
काल तिभाग आहे. या काल तिभागात तो ग्रह कअ रेषेपासून म्हिरे्ज कें द्र सतन्नधानापासून कग अंतर 
आक्रमील. हे त्या ग्रहािे मध्यम मंदकें द्र आहे. हे अंतर कअ आति कर या दोन िल तत्रज्यामधील अकर 
कोन होय. आता प्र.का. या त्या ग्रहािा प्रदतििाकाल म्हिला तर 

 
ग ही ग्रहािी मध्यमगतत आहे, तेव्हा ंहात्या ग्रहािा प्रदतििा काल आहे. क हा एक काल तिभाग 

आहे. या काल तिभागात तो ग्रह कअ रेषेपासून म्हिरे्ज कें द्र सतन्नधानापासून कग अतंर आक्रमील. हे त्या 
ग्रहािे मध्यम मंदकें द्र आहे. हे अंतर कअ आति कर या दोन िल तत्रज्यामधील अकर कोन होय. आता 
प्र.का. या त्या ग्रहािा प्रदतििाकाल म्हिला तर 
 

 



 

अनुक्रमणिका 

 
 

३२३. िरच्या लेखात मध्यम मंदकें द्र आति मध्येतर मंदकें द्र यािंा संबधं तसद् केला आता या 
लेखात स्पष्ट मंदकें द्र आति मध्येतर मंदकें द्र यािंा संबधं तसद् कतरतो. 
 

शकं क्च्छन्न भतूमततिरून ठरते कीं, 
 

कप = र = बृ (१—इ²) [लेख १८५ (२)] १ + इ को भ  ब 
 

कपकोभ ब = —मक = घम —घक 
 

पि घम= बृकोभ य आति घक = बृ × इ : 
 
तेव्हा ं
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आति 
 

 
 
३२४. िरच्या (२) या समीकरिाच्या सहाय्यानें ब िी ककमत ठरतिता येते. या समीकरिािें 

स्िरूप लेख २४४ समीकरि (२) प्रमािें आहे. ते स्िरूप असें 
 

स्प ि —न स्प य. 
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लेख २४४ मधील समीकरि (२) मध्ये ब,य आति म च्या ककमती तलतहल्या तेव्हा ं

 

 
 

या समीकरिातील सयं क्त पदाच्या ककमती इ च्या घातािलीच्या तयार करंू. इ च्या षड घातापेिा ं
र्जास्त घातािी र्जरूर नाहीं, असें घेऊन गतित करंू. या गतिताच्या सोयीकतरता ं
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या समीकरिात न = १; न = २; न = ३; इत्यातद संख्या घेऊन (—म) िा एक घात, िगव, घन, 
ित घात याचं्या ककमती इच्या घातािळीनें काढू. त्यासाठीं ध ध² ध³ इत्यातद ककमती कातढल्या पातहरे्जत. 
तेव्हा ं
ध = ¼इ² + १/८इ⁴ + ५/६४इ⁶ 

= ¼इ² (१ +½इ² + ५/१६इ⁴) 
ध²= १/१६इ⁴ (१ + ½इ²)²= ५/१६इ⁴ (१+इ²) 

= १/१६इ⁴ +१/१६इ⁶ 
ध³= १/६४इ⁶ 

 
या ध च्या ककमती (—म)न याच्या घाततिस्तारात तलतहल्या आति न =१; न =२ इत्यातद संख्या 

घेऊन घाततिस्तार तलतहले तेव्हा ं
 
—म = ½ इ (१+ ¼ इ² + १/८इ⁴) 
+म²= ¼ इ²{(१+ ½ इ² + ¼इ⁴) + ५/१६इ⁴} 

= ¼ इ² (१+ ½इ² +५/१६इ⁴) 
—म³= १/८इ³ (१+ ¾ इ²) 
+म⁴= १/१६इ⁴ (१+इ²) 
—म⁵= १/३२इ⁵ (१+..) = १/३२इ⁵ 
+म⁶= १/६४इ⁶ 
 
३२५. िरच्या लेखातील (ब) समीकरिात य ,भ य, भ २य इत्यातद मध्येतर मंदकें द्राच्या संख्या आहे 

त्याचं्या ककमती लेख ३२२ मधील समीकरि (१) च्या आधारें तयार होतात. या संख्या पदिी पदिीनें तयार 
कतरता येतात. त्यािा उपक्रम खालीं तलतहल्याप्रमािें :— 

 
य= कग +इभ य 
 
या समीकरिाच्या दोन्ही पेट्ािंी भ र्जज्या केली, तेव्हा ं
भ  य = भ  (कग + इभ य) 
= भ  (कग) कोभ  (इभ य)+ कोभ  (कग) भ  (इभ य) 
 
भ य या पदाला इ हा ग िक आहे, म्हिून इभ य याला इ ग िक आल्यास तें पद इ² िें म्हिरे्ज द सऱ्या 

पदिीिें होईल, याकतरता भ  (इभ य) आति कोभ  (इभ य) ही पदें अन क्रमें ० ि १ मातनली 
 
तेव्हा ंइभ य = इभ  (कग) 
म्हिून य = कग+इभ  (कग) ........(१) 
 
या समीकरिाच्या दोन्ही पेट्ािंी भ र्जज्या केली, तेव्हा ंभ य = भ कग कोभ  (इभ कग) + कोभ कग 

भ  (इभ कग) या तिस्तारात 
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कोभ  (इभ कग) = १—½इ²भ ²कग 
भ  (इभ कग) = इभ कग 
 
द सऱ्या पदिीपयंत गतित हि ेम्हिून इ² िें पद घनािे होईल म्हिून सोडून तदले 
 
इभ य = इभ कग + इ²भ कग कोभ कग 
इभ य = इभ कग +½इ² भ २ (कग) 
 
म्हिून य= कग +इभ कग +½इ²भ २ (कग)......(२) 
 
याप्रमािे आलेल्या समीकरिातील य पदािी भ र्जज्या लेख २६० प्रमािे करून र्जें समीकरि 

होईल त्याला इ नें ग िून कग मध्ये तमळतिले म्हिरे्ज य िें समीकरि प ढच्या पदिीला र्जाईल. त्याप्रमािे 
 
य= कग + इभ कग + ½ इ भ  २ कग+ ३/८इ³ भ ३ कग — १/८इ³ भ कग...(३) 
 
याप्रमािे य िी ककमत कग च्या ककमतींने ५ व्या पदिीपयंत तयार केली तर ती खालीं 

दाखतिल्याप्रमािे होते:— 
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य च्या समीकरिातं म्हिरे्ज (५) या समीकरिातं (अ) (आ) (इ) (ई) (उ) ही पािं समीकरिे 
तमळतिले म्हिरे्ज ब या स्पष्ट मंदकें द्रािी ककमत कग या मध्यम मंदकें द्रानें येतें. ते समीकरि खालीं 
तदल्याप्रमािें :— 
 

ब= { 

कग + २इभ कग + ५/४इ²भ  २ कग 
+१३/१२इ³भ  ३ कग—¼इ³भ कग 
+१०३/९६इ⁴भ  ४कग—११/२४इ⁴भ २ कग 
+१०९७/९६०इ⁵भ  ५ कग—६४५/९६०इ⁵भ  ३ कग 
+५०/९६०इ⁵भ कग 

 
३२६. िर र्जें समीकरि तसद् केले तें आति लेख ३२० मधील समीकरि ही दोन्ही अगदी सूक्षमपिें 

बरोबर आहेत. ही दोन समीकरिें दोन प्रकारानंी तसद् केली असून अगदी ज्याअथी एकरूप आली आहेत 
त्याअथी ती समीकरिें बरोबर आति श द् आहेत. आति ज्या कल्पनेनें गतित केले आहे ती कल्पनाही सत्य 
आहे. सकृतदशवनी या दोन्ही समीकरिातं र्जें तभन्नत्ि तदसतें तें तभन्नत्ि नाहीं. पूिव समीकरिातं ज्या ब आति 
कग या संख्या आहेत त्या कत या तदशपेासून मोर्जलेल्या आहेत (ले. ३२२ आकृ. पहा) आति िरच्या 
समीकरिातील संख्या क अ रेषेपासून मोर्जल्या आहेत. म्हिून पूिीिा ब कोन हा प्रस्त त ब कोनापेिा तकअ 
कोनाने मोठा आहे. प्रस्त त ब कोन बा कोनाने दाखतिला तर 
 

ब = बा + त ककिा बा = ब —त 
तसेंि कग = काग+त ककिा काग = कग—त 

 
एथे त म्हिरे्ज कें द्र सतन्नधान आहे, ते उ ने तलतहले तर प्रस्त त समीकरिातंील ब िे र्जागीं ब—उ 

आति कग िे र्जागीं (कग—उ)तलहा. ते कें द्रास द्ा सिव स्थानीं तलहा आति दोन्ही समीकरिातं उ तमळिा 
म्हिरे्ज ब = कग+२ इभ  (कग—उ)+इ असें त्यास स्िरूप येईल. 

 
३२७. या पद्तीनें ग्रहािी िल तत्रज्या र तहिी ककमत, बृ हे बृहदिािे अधव, इ ही कें द्रच्य तत आति 

कग हे ग्रहािे मध्यम मंदकें द्र याचं्या सहाय्यानें तयार करण्यािे समीकरि तसद् होते त्यािी तसद्ता खालीं 
दाखिीत आहे:— लेख ३२३ पहा. 
 

कप = र 
 

कप कोभ ब = र कोभ ब = बृ कोभ य—बृ इ 
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या समीकरिातील य या संख्येच्या र्जागी आपिास कग ही संख्या आिता येते. िर तसद् केले 
आहे कीं, 

 
य= कग+इभ कग+½इ²भ  २ कग+ ३/८इ³भ  ३ कग—१/८इ³भ कग 
 
या समीकरिािी दोन्ही पेट्ािंी कोभ र्जज्या लेख २६१ च्या आधारें केली ती खालीं 

तलतहल्याप्रमािें येतें, 
 
कोभ य = कोभ कग —½इ(१—कोभ  २कग) 

—१/८इ²(३कोभ कग—३ कोभ  ३कग) 
—१/३इ³(कोभ  २ कग—कोभ  ४कग) 

 
या समीकरिास इ या कें द्रच्य तीनें ग िनू तें समीकरि दोन्ही पेिे १= १ या संख्यातून िर्जा केले 

तेव्हा ं
 

 
⬤⬤ 
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प्रकरि बारावें 
 

णिधा आकर्गि णनर्षमि कके्षची िूक्ष्माांि िमीकरिें 
 

३२८. ब धातद ग्रहानंा आकषवि करिारा एकिा सूयवि असता, ककिा िदं्राला पृथ्िीतशिाय इतर 
कोिी आकषवि करीत नसता ं तर, त्यािी त्याच्या किेतील स्थानें मागच्या प्रकरिातं तसद् केलेल्या 
तसद्ातंानंीं ठरतिता ंआलीं असतीं. परंत  िस्त क्स्थतत तशी नाहीं. ग्रहाला सूयव हा आकषवि कतरतो तसेंि 
त्याला इतर प्रत्येक ग्रह आकषवि करीतो. तसेंि िदं्रला पृथ्िी आकषवि कतरते, आति सूयवही आकर्थषतो, 
इतकेि नव्हे तर ग्रह स द्ा िदं्राला आकर्थषतात. हें आकषवि कायव आकषवकाच्या प्रकृत्यशंाच्या सम प्रमािानें 
आति आकषवक ि आकर्थषत याचं्यामधील अंतराच्या िगाच्या व्यस्त प्रमािातं असते. याम ळें  तिितित 
ग्रहाच्या स्थानातं तभन्नत्ि येतें. त्या तभन्नत्िासह ग्रहस्थानािा तििार कराियािा आहे. त्यािा उपक्रम या 
प्रकरिातं कराियािा आहे. 

 
३२९. र्जर एखादा पदाथव मध्याकषी पे्ररिेनें उत्पन्न होिाऱ्या आपल्या किेत गमन करीत असता ं

त्यास ततसरा एखादा पदाथव आकषवि करंू लागला तर,त्याच्या गमनमागात ि त्याच्या गतीत तभन्नत्ि येईल 
आति त्यािी किा तभन्न होईल. अशा पदाथाच्या गतीतिषयीं सामान्य स्िरूपानें आपि तििार करंू. या 
तििारातं, तिितित ग्रह, सूयव आति इतर ग्रह यािंा समािशे होईल, तसा िंद्र, पथृ्िी, सूयव आति ग्रह 
यािंाही तििार होईल. कोित्याही पदाथािें पोकळीतील स्थान तनतित करण्यास तीन गोष्टींिी र्जरूरी 
असते. त्या तीन गोष्टी ग्रहासंबंधीं अशा आहेत. (१) तो ग्रह क्रातंतिृत्ताच्या पातळी बाहेर अंशात्मक तकती 
अंतरािर आहे, ज्याला आपि ‘शर’ म्हितो ती पतहली गोष्ट. (२) किेच्या कें द्रापासून तकती अंतरािर आहे, 
ती रेषा. ततला आपि ‘िलतत्रज्या’ म्हितो. ही द सरी गोष्ट. आति (३) किेच्या कोित्या भागी आहे, म्हिरे्ज 
किेतील ठरतिलेल्या आरंभ स्थानापासून तकती अतंरािर आहे, ते कोनात्मक अतंर. याला आपि ‘भोग’ 
म्हितो. ही ततसरी गोष्ट. यािरून शर, िल तत्रज्या आति भोग यािंा तनिवय किेच्या इतर पदानीं आपिास 
ठरिाियािा आहे. 

 
३३०. ही तीन माने ठरतिण्याकतरता ग्रहाच्या किेिी समीकरिें तसद् केली पातहरे्जत. समीकरिािी 

समानता, एकंदर आकषवि आति त्याम ळें  होिारी िगेिृतद् तहिी, किेच्या इतर पदाशीं समानता र्ज ळतिता ं
येते. एकंदर आकषवि घडत असता,ं त्या आकषविाच्या कायानें होिारी गततिृतद्, शर, िलतत्रज्या ि भोग 
याचं्या तदशेंत किेच्या पदानंीं दाखतिता ं येते. आति त्यािंें समीकरि र्ज ळतिता ं येते. या पद्तीनें प ढें 
प्रततपादन केलें  आहे. 

 
३३१. ग्रहाला र्जो िगे आहे तो सिव आकषविानंीं उत्पन्न झाला आहे. त्या िगेािी िृतद् प्रतत ििीं 

तकती, र्जी असेल ततिें पृथिःकरि िल तत्रज्येशी समातंर आति िल तत्रज्येिर लंब तकती असते हे किेच्या 
पदानंीं निव्या प्रकरिाच्या शिेिीं (लेख २८८) तसद् केलें  आहे. समीकरि (२१) ि (२२) पहा. ती खालीं 
तदली आहेत:— 
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चल णत्रज्येिी िमाांिर वेगवृणद्ध 
 

 
 

यापैकीं समीकरि (२) ही िल तत्रज्येिर लंब अशी िगेिृतद् आहे. परंत  भोगािी तदशा िल 
तत्रज्येिर लंब अशी ठरािीक दोन कबदूत असते सिव किेिर नसते. किा ित वळाकृतत असती तर स्पशव रेषा 
िल तत्रज्येिर लंब असते. तशी दीघवित वळाकृतत किेिी स्पशवरेषा िल तत्रज्येिर लंब नसते. आति ग्रहाच्या 
गमनािी तदशा, त्याच्या िक्र गमनमागाच्या िक्ररेषेशी र्जी स्पशव रेषा त्या पदाथाच्या स्थान कबदंूतून र्जाईल, 
त्या स्पशवरेषेच्या तदशिेी असते. यास्ति या िगेािें पथृिःकरि करून, िल तत्रज्येशी समातंर आति 
स्पशवरेषेशीं समातंर िगेिृतद् काढंू.तें तििरि प ढें तलतहल्याप्रमािें. 
 

३३२. िरच्या लेखातंील समीकरि (२) मधील िगेिृतद् यन तदशेंतील आहे. (सप िल तत्रज्येिर 
यन लंब आहे) आकृतत पहा. 
 

 
 
तहिे पृथिःकरि यप आति पस तदशेंत करंू. प कबदूतून पस िर पम लंब केला आति त्यािा यन 

एिढा पम त कडा पाडला, तसेंि म कबदूतून पस शी मक समातंर कातढली. या कृतीनें झालेला पमक 
कािकोन तत्रकोि यनप तत्रकोिाशीं एकरूप आहे. िरच्या लेखातील समीकरि (२) मधील िगेिृतद्. तहला 
आपि ध म्हिूं ती यन ककिा पम पतरमािािी मातनली तर यप पतरमािािी िगेिृतद् तै्ररातशकाने तनघेल, ती 
अशी 
 

यन : यप : : ध : यप × ध यन 
 
पि 
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यप = सप = िल तत्रज्या = र 
यन सय स्पशव रेषेिरील लंब ल 

 

या अपूिांकास आपि थ अशी संज्ञा देऊं. 
तेव्हा ं
 

स्पशवरेषेशी समातंर िगेिृतद् = थ सू (र² 
सूब ).. (१) सूक सूक 

 
िरच्या प्रमािेि 
 

यन : पन : : ध : पन × ध यन 
 
पि 
 

 
 
तेव्हा ंिल तत्रज्येिर लंब असलेल्या िगेिृद्ीच्या पृथिःकरिातील द सरा भाग खालीं तलतहल्याप्रमािें होईल. 
पतहला भाग स्पशवरेषेशी समातंर िगेिृतद् हा भाग ध िगेिृतद् प्रमािेि म्हिरे्ज धन आहे तो र्जशािा तसाि 
तलतहला. पि हा खाली तलतहलेला द सरा भाग िल तत्रज्या कमी करिारा आहे म्हिनू त्यास ऋि तलतहले 
आहे; िल तत्रज्येशी समातंर असा ध िगेिृद्ीिा पृथिःभाग 
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३३३. ग्रहािा शर कोनात्मक असतो. परंत  आमिी सिव पतरमािें रेषा स्िरूपीं घेतली आहेत. पे्ररिा 
रेषा स्िरूपी गतत रेषा स्िरूपी तसा कोन ही रेषा स्िरूपी. म्हिनू शर हाही रेषा स्िरूपीि घेऊं. शर म्हिरे्ज 
ग्रहापासून क्रातंतितृ्तािर िाकलेला लंब. हा लंब ित वळाच्या कंसािा भाग असतो. र्जसें तशश॑रािे र्जागी तश ॑
ही िक्ररेषा न दाखतिता तश ही सरळ रेषा श अिराने दाखतिली आहे. तश ही रेषा क्रातंतिृत्तािर िाकलेला 
लंब आहे, तो घश ॑या िल तत्रज्येिर श स्थानीं पडला आहे. परंत  घश ॑ही घत रेषेिी छाया आहे. 
 

 
 
आता तश ला तदशतेील गततिृतद् तकती हे आपिास ठरिाियािे आहे. तश ही रेषा आहे या रेषेिा 

म्हिरे्ज ही रेषा तर्जतकी रेषा पतरमािे असेल त्या संख्येिा तद्वतीय सूक्षमाशंग ि हा त्या तदशतेील गततिृतद् 
दाखतितो. लेख २८५, २८६ एथे गततिृतद् म्हिरे्ज िगेिृतद् समर्जािी. या तत्िान सार शराच्या तदशतेील 
गततिृतद् खालीं तलतहल्याप्रमािें असते. 

 
३३४. श ही शरािी स्पशवरेषा आहे. तेव्हा ं

 

श = स्पशवरेषा (तघश) = तश 
घश 

 
पि घश = िल तत्रज्या = र 
 
म्हिून तश रेषा = र × स्पशवरेषा (तघश) = रश. 
 
रश या संख्येिा कालासबंंधी तद्वतीय सूक्षमाशंग ि र्जो येईल ती शराच्या तदशतेील गततिृतद् होईल. 
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३३५. एखाद्या ग्रहािर ककिा उपग्रहािर बाय पे्ररिा कायव करीत असल्या तर गततिृतद् कशाप्रकारें 
होते हें िरच्या लेखामंध्ये स्पष्ट केलें  आहे. आकषविािें कायव ती पे्ररिा होय. आति पे्ररिेिें कायव गततितृद् 
ककिा िगेिृतद् हे आहे. िल तत्रज्येशी समातंर ज्या पे्ररिा असतील त्या सिांिे एकीकरि प्र पतरमािािे आहे 
असे घेऊं. तसेि स्पशव रेषेच्या तदशतेील सिव पे्ररिािंी एकूिातं त पतरमािािंी आहे, आति शराच्या तदशेंतील 
म्हिरे्ज क्रातंतिृत्तािर लंब अशा तदशातंील पे्ररिािंी एकंदरी र्जी होईल ती ष पतरमािािंी आहे असें घेऊं. या 
प्र त ष पे्ररिा म्हिरे्ज िगेिृतद् तकती हे सामान्य स्िरूपानें िर तसद् केल्या आहेत त्याच्या ककमती खालीं 
तलतहल्याप्रमािें. यातंील प्र पे्ररिा ग्रहािी िल तत्रज्या कमी करिारी अशी मोठी आहे. म्हिून ही पे्ररिा — 
(ऋि) आहे. त प्ररेिा भोग िाढतििारी मोठी म्हिून ती + (धन) आहे. ग्रहािा उत्तर शर (धन) म्हिण्यािा 
संकेत ठरलेला आहे. परंत  आकषविाने शर कमी होतो म्हिून ष पे्ररिा — (ऋि) आहे. या 
स्पष्टीकरिान सार (— प्र) (+त) (—ष) पे्ररिािंीं सूक्षमाशं समीकरिें खाली तलतहलेआहेत :— 
 

 
 

या सूक्षमाशं समीकरिातील पदें प ष्ट्कळि ग ंताग तंीिी आहेत. हीं समीकरिें सोडिनू प्र त ष 
पे्ररिाचं्या ककमती किेच्या पदानंीं दाखिाियाच्या आहेत यािें स्पष्टीकरि प ढच्या लेखातं करंू. 

 
३३६. प्रथम द सऱ्या म्हिरे्ज त पे्ररिेच्या समीकरिािें स्पष्टीकरि करंू — 

 

थ सू (र² 
सू ब ) = त सू क सू क 

 
समीकरि थ ने भातगलें  — 
 

सू (र² 
सू ब ) = त 

सू क सू क थ 
 
परंत  
 

र² सू ब = र्ज [लेख २९३] सू क 
 
म्हिून 
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सू ब = त 
सू क थ 

 
एथे र्ज ही स्थीर सखं्या आहे तहिा शनू्यलक्ब्धग म ० असला पातहरे्ज. पि एथे र्ज ही िल सखं्या 

झाली आहे. कारि किेच्या कें द्रस्थ एकाि आकषविािें कायव असता र्ज ही संख्या स्थीर असते. आता आपि 
कें द्रस्थ आकषविाहून अन्य आकषविािें कायव ग्रहािर होत आहे असे म्हिून गतित करीत आहोत. म्हिनू र्ज 
िी ककमत एथें तभन्न आहे. ततला आपि‘र्जा’ म्हिूं. तेव्हा ं
 

सू र्जा = त 
सू क थ 

 
या समीकरिास 
 

२ र्जा = २ र² सू ब 
सू क 

 
याने ग तिले 
 

२ र्जा सू र्जा = २ त ·र² सू ब 
सू क थ सू क 

 

दोन्ही पेट्ाना सू क नें ग तिलें  तेव्हा ंसू ब 
 

२ र्जा सू र्जा × सू क = २ त ·र² सू ब × सू क 
सू क सू ब थ सू क सू ब 

 

२ र्जा सू र्जा = २ त र² सू ब थ 
 

या तयार झालेल्या समीकरिािें संकलन कतरता येते एथे २ र्जा  हा र्जा²या संख्येिा ककिा 
र्जा × र्जा या ग िाकारािा शनू्यलक्ब्धग ि आहे यािे संकलन र्जा आहे, लेख २०१. कारि संकलन म्हिरे्ज 
शून्यलक्ब्धग िापासून पूिव सखं्या आििें म्हिरे्ज अिलंबी पद शोधिें असा संकलनािा अथा आहे, लेख २४७ 
पहा. उर्जिीकडच्या पेट्ािे संकलन सध्या कतरता येत नाहीं. त पे्ररिािी ककमत तयार केल्यानंतर तें 
संकलन कतरता येईल. याकतरता ं(२र² त/थ ) या पदािे संकलन कराियािे आहे आति ते ब या तिकारी 
पदासंबधंीं कराियािे अशा अथािे पद आपि त्या स्थानी तलहंू. ते लेखन असें — 
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संकलनातं स्थीर सखं्या उत्पन्न होते. र्जा िी तिकार रतहत र्जी ककमत तीि सकंलनातं उत्पन्न 

झालेली स्थीर होय. र्जा िी तिकार रतहत ककमत र्ज आहे, तेव्हा ंर्ज ही सकंलनातं उत्पन्न झालेली स्थीर 
संख्या होय म्हिून — 
 

 
 
पि 
 

र्जा = र² सू ब 
सू क 

 
म्हिून 
 

(र² 
सू ब )²= र्ज²{१+२  ( 

त र² ) सू ब} सू क र्ज² थ 
 

संकलनाला स्थीर संख्येनें ग िाियािें ककिा भागाियािें असता ं तर्जिे संकलन कराियािे असेल 
ततला ग तिले ककिा भातगले असता कायात दोष येत नाहीं. िरच्या समीकरिािें िगवमूळ काढून र² ने 
भातगलें . आति भागाकारातं र²= १/ि² ही ककमत तलतहली. तेव्हा, 
 

सू ब 
= र्ज ि²{१+२  ( 

त ) सू ब }½ सू क र्ज² ि² थ 
 

१ = १ यास समीकरिानें भातगलें . ककिा उलि पालि केली तेव्हा ं
 
सू ब = १ {१+२  ( 

त ) सू ब }—½ ...(२) सू क र्ज² ि² र्ज² ि² थ 
 

हे ग्रहाच्या भोगािें आति कालािें सूक्षमाशं समीकरि होय. याच्या संकलनानें कालािी संख्या ब 
च्या ककमतीनें येते. 

 
३३७. किेिें पतहलें  सूक्षमाशं समीकरि िल तत्रज्येिें आहे. त्यािी गततितृद् प्र पे्ररिेनें होते. म्हिनू 

प्र पे्ररिेिें समीकरि तेंि िल तत्रज्येिें होय तें खालीं तलतहल्याप्रमािें आहे :— 
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या समीकरिातील एक एक पदािें स्िरूप आपल्या सोयी प्रमािें बनऊ. तेव्हा ं
 

 
 
आति 
 

 
 
समीकरि (अ) (ब) आति (क) यािंी एकूिात ४ पदें होतात तीं एकत्र केली म्हिरे्ज 
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३३८. किेिें ततसरें सूक्षमाशं समीकरि शरािें आहे.ते ष पे्ररिेिें आहे. ते संकलनाला योग्य असे 

करंू. तें असें 
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(ब) समीकरिातं (अ) समीकरि तमळतिले, आति तमळििीस र्जा²ि³ नें भातगले तेव्हा ं

 
हे शरािें सूक्षमाशं समीकरि होय. 
 

३३९. िर र्जीं समीकरिें तसद् केली त्यामध्यें प्र त ष या पे्ररिा तलतहल्या आहेत. या पे्ररिा 
कोित्या यािें ििवन िर तदले आहे परंत  त्या तकती यािें स्पष्टीकरि कराियािे आहे. आति त्या ककमती 
व्यक्त ककिा प ढे व्यक्त कतरता येतील अशा सामान्य संख्यानंी कशा दाखतिता येतील यािाही ख लासा 
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कराियािा आहे. या पे्ररिाच्या ककमती आकषविाच्या तसद्ातंाधारें कातढता येतात. तो प्रकार खालीं 
दाखिीत आहे. या ककमती रेषात्मक आहेत, या संख्या िरच्या समीकरिामध्यें तलहून त्यािंी संकलनें 
कराियािी आहेत. म्हिरे्ज िलतत्रज्या, शर, भोग हें सापडतात. 
 

३४०. ग रुत्िाकषविातिषयीं गं्रथारंभीि ििवन केलें  आहे. हें आकषवि गततिृतद् ककिा िगेिृतद् उत्पन्न 
कतरतें. हें आकषवक आकर्थषत या दोन पदाथाच्या ग रुत्िमध्यामंधील अंतराच्या िगाच्या व्यस्त प्रमािातं 
असते; आति आकषवक पदाथाच्या प्रकृत्यंशाच्या समप्रमािातं असतें. सोप्या भाषेनें म्हिाियािे म्हिरे्ज 
िर्जनाच्या समप्रमािातं असते. परंत  िर्जन हें पतरमेय आपि पृथ्िीच्या आकषविास म्हितो आति तेही 
पृथ्िीच्या तभन्न भागी तभन्न असते. म्हिरे्ज सम द्र सपािीिर आति तहमालयाच्या तशखरािर एकाि पदाथािें 
िर्जन तभन्न असतें. म्हिून िर्जन शब्दानें प्रकृत्यंश दाखतिता येत नाहींत. 
 

३४१. प हा पदाथव स च्या आकषविानें आपल्या किेत तर्रत आहे त्यािी किा अपइ॑ ही आहे. प ही 
पृथ्िी असेल तर प आति प ं हे दोन्ही कबद  एकत्र असतील, म्हिून अपइ॑हें क्रातंतिृत्त आहे आति कख ही 
क्रातंतिृत्तािी पातळी आहे. ग हा ततसरा पदाथव आहे. यािें आकषवि प पदाथािर घडतें, याम ळें  प च्या 
गमनातं होिारा रे्रर्ार तििारातं घ्याियािा आहे. हा तििार सामान्यत्िें कराियािा आहे.तथातप, स हा 
सूयव, प हा ग्रह, ज्याच्या गतीिा आपि तििार करीत आहोत तो, आति ग हा द सरा ग्रह, र्जो प ला आकर्थषत 
आहे तो. असें समरू्जन प ढील प्रततपादन केलें  आहे. हाि तििार िदं्राच्या गततसंबधंी कतरताना स स्थानीं 
पृथ्िी, प स्थानीं िदं्र आति ग स्थानीं सूयव असे मानाियािे आहे. 
 

 
 
३४२. िरच्या आकृतीत स हा सूयव, प हा तिितित ग्रह आति ग हा आकषवक ग्रह आहे. असें समर्जा, 

स॑प॑ग॑ या त्याच्या क्रातंतिृत्तािरील छाया आहेत. म्हिरे्ज स प ग कबदूतून क्रातंतिृत्तािर िाकलेले लंब सस॑, 
पप॑ ि गग॑हे आहेत. अथात या त्याचं्या शराच्या स्पशवरेषा आहेत. म कबद  पस रेषेंत असून तो स आति प या 
दोन पदाथाच्या सागंडीिा ग रुत्िमध्य आहे. सूयािे कृत्यशं स आति प ग्रहािे प्रकृत्यशं प आहेत आति ग 
ग्रहािे प्रकृत्यंश न स आहेत. त्यातं स हे सूयािे प्रकृत्यंश असून न हा त्याला सूक्षमाशंग िक आहे. प ंम ही प 
ग्रहािी आति गम ही ग ग्रहािी िल-तत्रज्या आहे. 
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३४३. प या ग्रहािर ग या ग्रहाच्या आकषविािा तििार कराियािा आहे. सूयाच्या आकषविानें र्जी 
त्याला गततक्स्थतत प्राप्त झाली ततिें तििरि मागे केलेि आहे तथातप, येथेही त्यािा प नर्थििार करंू. म्हिरे्ज 
एथे दोन्ही आकषविािा एकतत्रत तििार कराियािा आहे. ग रुत्िाकषविाच्या तसद्ातंाप्रमािें प ग्रहािर स िें 

आकषवि  इतके आहे, परंत  प िें ही आकषवि स िर आहे ते  आहे. प म तदशतेली 
पे्ररिा ऋि मातनली आहे, तेव्हा सम तदशतेील पे्ररिा धन होते. पि स हा पदाथव क्स्थर मातनला तर, स हा प 
कडे र्जातो असे म्हिण्याऐिर्जी प हाि स कड र्जातो असे म्हिाि ेलागते. म्हिनू प िर एकंदर आकषवि 
 

+ स + प = + स + प इतके होते. (पस)² (पस)² (पस)² 
 

प ग्रहािर ग िें आकषवि  इतके आहे हे आपि  नें दाखि.ू या िर्थिलेल्या दोन पे्ररिा 

प िर लाग ूआहेत. त्यात  ही पे्ररिा प म तदशेंतील आहे. आति  ही पे्ररिा प ग 
तदशतेील आहे. या दोन्ही पे्ररिािंें पृथक्करि इष्ट तदशामंध्ये करून त्यािंीं काये तकती होतात, हें आता 

आपि शोधंू. त्यापैकी प्रथम  या पे्ररिेिें पृथक्करि करंू. 
 

३४४.  ही पे्ररिा पम तदशेंतील आहे. तहिें पृथक्करि िल-तत्रज्या शर आति भोग याचं्या 
तदशातं कराियािे आहे. भोगािी तदशा म्हिरे्ज किेच्या स्पशवरेषेिी तदशा होय. परंत , प्रथम िल-तत्रज्येिर 
(क्रातंतिृत्ताच्या पातळीत) लंबरूप अशा तदशेंत पे्ररिेिें कायव तकती हें ठरिनू नंतर आलेल्या पे्ररिेिें कायव 
भोगाच्या तदशेंत तकती घडतें तें शोधंू. िल-तत्रज्येिर क्रातंतिृत्तपातळीत लंबरूप अशी तदशा भोगाच्या तदशिेी 
नसते, तककित तभन्न असते, म्हिून िलतत्रज्येिर लंब प्ररेिा त॑ या अिरानें दाखि.ू कोित्यातह पे्ररिेिें 

पृथिःकरि, त्याि पे्ररिेच्या तदशशेी कािकोन करिाऱ्या तदशते ० असते. म्हिून  या पे्ररिेंिा 
िलतत्रज्येिर लंबतदशतेील पृथग्भाग ० आहे, म्हिून ततिें पृथिःकरि इतर दोन तदशातं करंू. त्या तदशा प॑म 
आति प ॑प या होत. पे्ररिेच्या पतरमािािें लेखन सरळ रेषेनें कतरतात, यास्ति ही पे्ररिा पम पतरमािािी 
मातनली तर ततिें पृथग्भाग पे्ररिा तत्रकोिाच्या तसद्ातंाप्रमािें प ॑म आति प॑ प पतरमािािे होतील. तेव्हा ं
तै्ररातशकानें :— 

 

पम : प॑म :: स + प : स + प × प॑ म 
(प स)² (पस)² प म 
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परंत  प प॑म कोन कािकोन आहे, (प प॑ रेषा प॑ म िर लंब आहे ि प प॑ म कािकोन तत्रकोि असून पम हा 
त्यािा किव आहे.) 
 

म्हिून प॑ म = कोभ पम प;॑ यािरून प म 
 

स + प × प ॑म = स + प को भ  पम प ॑(प स)² पम (प स)² 

यामध्ये पमप॑ हा कोन धन आहे आति स + प ही पे्ररिा धन आहे. (प स)² 
म्हिून 
 

+ प्र = + स + प कोभ पमप॑ ..........(१) (प स)² 
 
त्याप्रमािेंि पप॑ तदशतेील पथृग्भाग काढू 
 

पम : प ॑प : : स + प : स + प × पप ॑
(प स)² (प स)² पम 

 

परंत  पप ॑ = भ  पमप ॑म्हिून पम 
 
स + प × प प॑ = स + प भ पमप ॑(प स)² पम (प स)² 
 

र्जी पे्ररिा उत्तर शर कमी करिारी ती पे्ररिा धन मानाियािी आहे. िरिी ही पे्ररिा उत्तर शर कमी 
करिारी आहे; 
 

म्हिून स + प ही पे्ररिा धन आहे (प स)² 
 

+ ष = + स + प भ पमप.॑..........(२) (प स)² 
 

३४५. िरच्या लेखातंील पे्ररिेिें पृथक्करि पे्ररिा तत्रकोिाच्या तसद्ातंाधारें केले आहे. परंत , 
कोित्यातह पे्ररिेिें पृथक्करि एकमेकीिर लंब अशा कोित्यातह दोन तदशातं कराियािे असेल तर त्या 
पे्ररिेला, ततच्या तदशशेीं पृथग्भतू तदशानंीं रे्ज कोन होतात, त्या कोनाचं्या कोभ र्जज्यानंीं ग िािें. असे मागें 
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तसद् केले आहे. लेख २७७ पहा. त्याप्रमािेि िरच्या पे्ररिेिें पृथिःकरि झाले आहे. भ पमप ॑ही प॑पम कोनािी 
कोभ र्जज्याि आहे. 

 

३४६. प ग्रहािर द सरी पे्ररिा  ही आहे. तहिें पृथक्करि िरच्याप्रमािें करंू. ही पे्ररिा पग 
तदशतेील आहे. तहिें पृथक्करि प्रथम प प ॑आति प॑ग या तदशातं करंू, आति नंतर पग तदशतेल्या पे्ररिेिें, 
प निः पृथिःकरि करू. पप॑ग तत्रकोिािरून पे्ररिा तत्रकोिाच्या तसद्ातंाप्रमािें तै्ररातशकानें ठरतें. तें असें :— 
 

 
 

हें आकषवि प प ॑तदशतेील आहे, म्हिरे्ज शर कमी करिारें आहे, ि ते ष पे्ररिेतील आहे, तेव्हा ं
 

+ ष = + न स पप॑...........(३) (पग)³ 
 
न स तहिा द सरा पृथग्भाग खालीं तलतहल्याप्रमािें आहे. (पग)² 

 

पग :प॑ग : : नस : न स × प॑ग 
(पग)² (पग)² पग 

 
या द सऱ्या भागािें पृथिःकरि प॑ग॑आति प॑ प तदशातं करंु. 
 

प॑ग :प॑ग:॑ : नस × प॑ग : न स × प॑ग × प॑ग ॑
(पग)² पग (पग)² प ग पग 

 

म्हिरे्ज न स ×प॑ग.॑ या भागािें पृथिःकरि प ढे करू. परंत  ग प॑ग ॑(प ग)³ 
 
तत्रकोिाच्या ग॑ ग बार्ज  पतरतमत येिारा भाग आधी घेऊं. हा भाग ष पे्ररिेतला आहे. गग॑ तदशतेली पे्ररिा शर 
िाढतििारी आहे म्हिनू ही ऋि होईल. 
 

प॑ग : गं गं : : नस × प॑ग : नस × प॑ग × ग॑गं 
(पग)² पग (पग)² पग प॑ग 

 
म्हिून 
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+ ष = — न स × ग॑ ग ......................(४) (पग)³ 
 

आता न स × प॑ग ॑या भागािें पथृिःकरि करंू. ही पे्ररिा प॑ग ॑(प ग)³ 
 
तदशतेली आहे म्हिरे्ज ऋि आहे. तहिें पृथिःकरि प॑म आति मग॑ तदशते करू. प॑मग ॑ तत्रकोिािरून पे्ररिा 
तत्रकोिाच्या तसद्ातंाप्रमािें ठरतें कीं, 
 

प॑ग ॑:प॑म : : नस × प॑ग ॑ : नस × पग ॑× प॑म 
(पग)³ (पग)³ प॑ग ॑

 

म्हिरे्ज न स × प ॑म. ही पे्ररिा प॑ म तदशतेील म्हिरे्ज प्र पे्ररिेतील (प ग)³ 
 
असून िलतत्रज्या कमी करिारी आहे. म्हिून ही घन आहे. तेव्हा ं
 

+ प्र = + नस × प॑म.............(५) (पग)³ 
 
तसेंि 
 

प॑ग ॑: मगं : : नस × प॑ग ॑ : नस × प॑ग ॑× मग 
(पग)³ (पग)³ प॑ग॑ 

 

म्हिरे्ज न स × मग॑. ही पे्ररिा मगं तदशतेली आहे, तहिें पृथिःकरि (प॑ग)॑³ 
 
आपल्या इंष्ट पे्ररिामध्यें आिाियािें आहे. म्हिरे्ज िलतत्रज्या आति ततर्जिर (क्रातंतिृत्त पातळीतील) लंब 
या एकमेकीिर लंब असिाऱ्या तदशातं पृथिःकरि कराियािे आहे. म्हिून मूळ पे्ररिेच्या तदशशेीं पृथग्भतू 
तदशानंी रे्ज कोन होतात त्या कोनाचं्या कोभ र्जज्यानंीं तर्जिें पृथिःकरि कराियािे त्या पे्ररिेस ग तिले पातहरे्ज. 
प॑ म आति मग॑याच्यामध्ये पम॑ग॑कोन आहे, म्हिून कोभ  प॑मग॑ ने ग तिल्यानें प॑म तदशतेला पृथग्भाग येईल. 
द सऱ्या पृथग्भागािी तदशा (९०° — प॑मग॑ कोन) ही आहे. या कोनािी कोभ र्जज्या म्हिरे्ज प॑मग॑ कोनािी 
भ र्जज्या होय. पतहला पृथग्भाग मपं तदशतेील आहे, म्हिरे्ज िलतत्रज्या िाढतििारा आहे. म्हिनू तो ऋि 
आहे आति तो प्र पे्ररिेतला आहे. द सरा भाग भोग कमी करिारा आहे म्हिून तो ऋि आहे. 
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३४७. प ग्रहािें आकषवि सूयािर घडते त्या योगाने प च्या स्थानातं र्जो रे्रपडतो तो तििारातं 

घेतलाि आहे. आता ग ग्रहािें आकषवि सूयािर घडून त्यायोगे प च्या स्थानातं र्जो रे्र होईल तो तििारातं 
घेऊं. ग्रहाच्या आकषविानें सूयवमध्यािर र्जें आकषवि घडेल त्याम ळें  सूयाला शर उत्पन्न होतो, ती पे्ररिा 

 ही आहे. (सूयव ग्रहकिेच्या कें द्रस्थानीं असेल त्यािळेींि ही पे्ररिा सूक्षम असते, पि उपग्रहाच्या 
किेिा तििार कतरताना ही पे्ररिा तििारात घ्यािी लागते. िंद्रकिेच्या कें द्रस्थानीं पथृ्िी असते म्हिून ही 
पे्ररिा तििारातं घेतली पातहरे्ज. 

 

३४८. स िर ग िे आकषवि  हे आहे. ही पे्ररिा स ला ग कडे ओढते, पि स स्थीर 
मानल्याम ळें  ग हा स कडे र्जातो, म्हिरे्ज सग िलतत्रज्या कमी होते, म्हिून ही पे्ररिा धन आहे. तहिें 
पृथिःकरि ससंग तत्रकोिािरून 
 

सग :सस॑: : नस : नस × सस॑ = नस सस॑ (गस)³ (गस)² सग (गस)³ 
 

ही पे्ररिा स िा उिा शर कमी करिारी धन अथात प िा अतधक शर कमी करिारी म्हिरे्ज ऋि 
आहे. 
 

ष = — नस सम.ं................(८) (गस)³ 
 
तसेंि 
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म्हिरे्ज मग॑ ही पे्ररिा शिेिी रातहली. तहिे पृथक्करि ३४६ लेखाच्या शिेिीं  मग॑ 

या पे्ररिेिें केलें  त्याप्रमािें कराियािें.  मग॑ही पे्ररिा मग॑तदशतेली म्हिून ततिा िल तत्रज्येच्या 
तदशतेील भाग िलतत्रज्या िाढतििारा आहे. आति भोगाच्यासंबधंीं भाग भोग िाढतििारा आहे. म्हिरे्ज 
दोन्ही धन आहेत. तेव्हा ं
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३४९. लेख ३४४ पासून ३४८ पयंत पे्ररिािंी पृथिःकरिें करून रे्ज १० भाग कातढलें  आहेत, ते प्र त॑ ष 
पे्ररिापंैकी कोित्या पे्ररिेिे कोिते भाग आहेत तें पाहून, त्या त्या पे्ररिासमोर तलहंू. १,५,६,८,९ हे प्र 
पे्ररिेिे भाग आहेत. ७ आति १० हे त॑ पे्ररिेिे भाग आहेत, आति २, ३ ि ४ हे ष पे्ररिेिे आहेत. तेव्हा ं
 

 
 
३५०. आकषविाच्या कायानें पे्ररिा उत्पन्न होते, त्या पे्ररिेने िगेिृतद् उत्पन्न होते. आति 

िगेिृतद्पासून िलतत्रज्या भोग आति शर ही तसद् होतात. िलतत्रज्या भोग आति शर याचं्या पे्ररिा कशा 
आति तकती पतरमािाच्या असतात यािें तििरि िर केले आहे. आकषवक ग्रहािी किेच्या बाहेर आहे असें 
आकृतीत दाखतिले आहे. आति त्या क्स्थततप्रमािें येिाऱ्या पे्ररिा िर तलतहल्या आहेत. परंत , त्याच्या 
तिपतरत क्स्थतत असली तर, म्हिरे्ज आकषवक ग्रहािी किा आकर्थषत ग्रहाच्या किेच्या आंत असली तर त॑ 
पे्ररिेिी ककमत ऋि होते. 
 

३५१. तिितित पदाथािर त्याच्या किेच्या कें द्र कबदूतील आकषवि आति स्थानिें आकषवि तििारातं 
घेऊन त्या सिव पे्ररिािंीं कायें ठरलेल्या तकती प्रमािानें घडतात तें िर तसद् केले आहे. त्यामध्ये रेषात्मक 
प ष्ट्कळ संख्या सामान्य सखं्यारूप असून अव्यक्त क्स्थतीत आहेत. ककबहूना सिव संख्या अव्यक्ति आहेत 
अशा कल्पनेने त्यािंीं समीकरिें बनतिलीं आहेत. त्या समीकरिांतील एक अव्यक्तािी ककमत (इतर सिव 
संख्या व्यक्त आहेत असे घेऊन) ठरतिता येते. आति अव्यक्ताचं्या ककमत (इतर सिव संख्या व्यक्त आहेत 
असे घेऊन) ठरतिता येते. आति अव्यक्ताचं्या संख्येपेिा ं एकानें अतधक समीकरिें असली म्हिरे्ज सिव 
अव्यक्ताचं्या ककमती ठरतिता ंयेतात. याकतरता अव्यक्त संख्यािंी संख्याि कमी करिें प्राप्त असते. तसेंि 
काहंीं अव्यक्त संख्या अशा योर्जाव्या लागतात कीं, त्या िधेानें तसद् व्हाव्यात. याकतरता ं िधेाने तसद् 
होिाऱ्या संख्या समीकरिातं ठेऊन इतर तर्जतक्या संख्या कमी करता येतील तततक्या कमी कराियाच्या 
आहेत. 
 

३५२. या पे्ररिामधील म्हिरे्ज त्याच्या समीकरिामंधील संख्यािंें मापन करिें अतततर कठीि 
कायव आहे. र्जसें सूयािें ि पृथ्िीिें िर्जन यािें ग िोत्तर, मध्यमग्रहािी गतत, कें द्रच्य तत, मंदोच्चस्थान िगरेै 
िगैरे. पूिव कातलन ज्योततिःशास्त्रातं सर ऐझाक-न्यिूनच्या पूिी हा आकषविािा तसद्ातं मन ष्ट्याच्या ब द्ींत 
आला नाहीं. आकषवि आहे अशी कल्पना होती. भारतीय गं्रथातं ‘प्रिह’ नामक िाय  आकषवि कतरतो असें 
ठरलेलें  होतें. पि ते आकषवि कोठून प्राप्त होते, तकती प्रमािािें असतें यािी पूिव र्जािीि झाली नव्हती. 
यािें कारि भारतातंील स्िास्थ्य कमी झाल्यानें असल्या गहन तिषयाकडे लि कमी झाले. 
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३५३. मागे तसद् केलेलीं सूक्षमाशं समीकरिें आति िर तसद् केलेल्या प्र त॑ ष पे्ररिा यािंी 
समीकरिें, सामान्यत्िें तसद् केली आहेत. त्यामध्यें र्जी पदें आलीं आहेत त्याचं्या स्पष्टीकरिािें दोन भाग 
करंू. (१) ग्रहासंबधंीं, म्हिरे्ज किेच्या कें द्रस्थानीं सूयव आहे अशी समीकरिें, (२) उपग्रहासंबधंी, म्हिरे्ज 
िंद्रासंबधंी, ककिा ग रु, शतन िगैरेच्या उपग्रहासंबधंी समीकरिें. त्यािें स्पष्टीकरि क्रमिार खालीं देत आहे. 
 

३५४. (१) स+प यामंध्ये स म्हिरे्ज सूयािे प्रकृत्यंश आति प म्हिरे्ज ज्या ग्रहाच्या किेिा तििार 
कराियािा अथात ज्यािे शर भोग आति भान्ितंर तसद् कराियािे त्यािे प्रकृत्यंश होत. आकषवि ककिा 
पे्ररिा प्रकृत्यंशाशी सम प्रमािातं असते. म्हिून आकषविािें मापन प्रकृत्यंशानंीं कतरता ंयेतें. म्हिून स+प हें 
ग्रहाच्या किेच्या कें द्रस्थानिें आकषवि होय. हे आकषवि म या अिर संख्येनें दाखतिलें  आहे (लेख ३०३). 
आति लेख ३०५ प्रमािे 
 

म = अर्ज² 
 
म्हिून 
 

स+प = अर्ज².......................(१) 
 
यातं र्ज म्हिरे्ज कालाच्या सूक्षम अशा एकं पतरमािातं ग्रहानें आक्रतमलेल्या िेत्रािी द प्पि आहे. (ले. २९३.) 
आति भ म्हिरे्ज कें द्रापासून मोठ्या अिािर किेपयंत काढलेला लंब होय. याला कें द्रगभ र्जाधव म्हितात. 
लेख ३१३ आकृतत मध्ये कभ हा कें द्रगभ र्जाधव होय. 
 

भ = क भ = बृ (१—इ²) [लेख १७२ (ब) १७८ (१).] 
 
आति 
 

 
 
३५५. (२) कोभ पमप॑:— पम प ॑हा कोन ज्या ग्रहाच्या किेिा तििार त्या ग्रहािा शर होय. म्हिून 
 
कोभ पम प॑= ग्रहाच्या शरािी कोभ र्जज्या. ग्रहाच्या शरािी स्पशवरेषा सूक्षमाशं समीकरिातं श या 

अिरानें दाखतिली आहे. तेव्हा ंकोभ पम प॑ हें पद आम्हास श नें दाखतिता ंयेते. कारि 
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(१), (२), (३) यािंा ग िाकार केला तेव्हा ं

 
स + प को भ पमप॑= अर्ज²ि² (१+श²)-३/२  (पस)² 

 
(प्र १)......................(४) 
 

३५७.  या पदािी ककमत व्यक्त संख्यानंीं ठरतििें आहे त्या खालीं तलतहल्या प्रमािें. 
 

स॑ म प॑ ग॑हे कबद  क्रातंतिृत्ताच्या पातळीत आहेत. पग ही रेषा क्रातंतिृत्ताच्या पातळीच्या बाहेर आहे. 
पि 

 
(पग)² = (पद)² + (गद)² 
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पद ही रेषा प॑ ग॑ शी समातंर असून ततच्याशी समान आहे कारि प प॑ ग॑ द हा समातंर भ र्ज िौकोन 
कािकोन िौकोन आहे. आति गद ही रेषा (प॑प —ग॑ग .......) बरोबर आहे. आता ंपम॑ग॑ या क्रातंतिृत्ताच्या 
पातळीतील तत्रकोिािरून (प ॑ग॑)²= (ग॑म)² + (प॑म)²— २ प॑म. ग॑म कोभ  प॑मग॑ 
 
तेव्हा ं
 
(पग)²= (ग॑भ)²+ (प॑म)²+ (प॑प – ग॑ग)²– २ग॑म प॑म कोभ प॑मग॑यातंील गंम ही रेषा ग ग्रहािी िलतत्रज्या 
आहे. म कबद  प ग्रह आति सूयव याचं्या सागंडीिा ग रुत्िमध्य आहे. म्हिनू ग ग्रह म याि कबदू सभोिती भ्रमि 
कतरतो. म्हिून 
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३५९. समीकरि (५) ि (६) िर तयार केली आहेत, त्यात र् आति घ या संय क्त आहेत आति 

दोहीिे घाततिस्तार कराियािे आहेत. प्रथम घाततिस्तार करून नंतर त्यातं र् ध च्या ककमती तलहंू. 
घाततिस्तार लेख २१ मधील (१+अ) –न प्रमािे केला आहे. 
 

 
 
तसेंि 
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(५) यातं ढ ही सयं क्त संख्या आहे ततिी ककमत— 

 
 
त्यािप्रमािें ढ॑ िी ककमत ठरिू ं
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यािरून समीकरि (५) ि (६) यािंी स्िरूपें खालीं तदल्याप्रमािे होतात. 
 

 
 

३६०. समीकरि (५) ला पम॑ नें ग तिले आति ६ ला स॑म नें ग तिले. दोन्ही ग िाकारािी बेरीर्ज 
करून त्या बेररे्जला + नस यानें ग तिले तेव्हा– (र्², र्॑² ही पदें सूक्षम म्हिून गाळली आहेत) 
 

 
 

३६१. पे्ररिामधील इतर पदें सरुप अशी आहेत. त्यापैकीं प्र पे्ररिेतील ततसरें पद खालीं 
तदल्याप्रमािे आहे : 
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म्हिून 
 

 
 
असें त्या पदािे स्िरूप झालें . 
 

 
 

या समीकरिाला— नस ध या संख्येनें ग तिले म्हिरे्ज प्र पे्ररिेतील ततसरें पद होते म्हिून— ि॑² 
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३६२. िरिे समीकरि (७) याला—नस मग॑ भ  प॑ मग॑ ग तिल्यानें त॑ पे्ररिेिें पद तयार होते. 
 

 
 
परंत  ध = ि॑ कोभ प॑ मग॑ तेव्हा ं
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३६३. पे्ररिाचं्या ककमती िर ज्या तयार केल्या आहेत त्यांत काहंीं संयोगी संख्या रातहल्या आहेत; 

त्या स्पष्ट करून त्या ज्या ज्या पदातं योर्जाियाच्या आहेत, त्यािें स्पष्टीकरि खाली तदल्याप्रमािें— 
 
पस रेषेच्या दोन्ही िोकाशंी प आति स पतरमािाच्या पे्ररिा कायव कतरतात. पस रेषेिे प आति स 

पे्ररिाचं्या व्यस्त  प्रमािातं भाग केले असता असे अन भिास येते कीं लहान पे्ररिा आति मोठा भाग यािंा 
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ग िाकार, मोठी पे्ररिा आति लहान भाग याच्या ग िाकाराबरोबर असतो. त्याप्रमािे पस िे प॑म आति मस॑ 
असें दोन भाग केले तेव्हा—ं 
 

 
 
तसेंि र् = ि॑² (प॑म)² आति र्॑ = ि॑² (स॑म)² यापैकीं पप॑ ग॑ग स॑स या अततसूक्षम म्हिून गाळल्या आहेत. 
 

३६४. पे्ररिाच्या ककमती ज्यािर तयार केल्या आहेत त्यातं अद्यातप काहंीं संयोगी संख्या रातहल्या 
आहेत. आकषविाच्या कायानें ज्या पे्ररिा उत्पन्न होतात त्यािंी कायें इष्ट तदशामध्ये तकती आहेत हें 
शोधण्यासाठीं अनेक सामान्य संख्या ि त्यािें संघ गतित सौकऱ्याकतरता योतर्जले आहेत. आता ं त्या 
योतर्जलेल्या सखं्यािंा आति इतर काहंीं संख्यािंा तनरास करून पे्ररिािंीं समीकरिें तलहाियािीं आहेत 
त्यापैकीं प्रथम प्र पे्ररिेिें समीकरि तयार कतरतो. प्र पे्ररिेच्या ककमतींत तीन पदें आहेत. त्यापैकीं प्रत्येक 
पदािे स्िरूप लेख ३४९ मध्ये दाखतिले आहे. त्या प्रत्येक पदािी ककमत खालीं तलतहल्याप्रमािे— 
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या पदामध्ये ७ संय क्तपदें उत्पन्न झाली आहेत. लेख ३६० पहा. त्यापकैीं प्रत्येक पदािें स्पष्टीकरि 
क्रमानें देतों.— 
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या पदामध्ये ६ सयं क्त पदे आहेत. त्यापैकीं प्रत्येकािें स्पष्टीकरि खालीं देतो 
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३६६. लेख ३४९ मध्ये त॑ पे्ररिेिें पद तयार केले आहे तें एकि आहे. त्यािें स्पष्टीकरि लेख ३६२ 
मध्यें आहे. त्यातं सात पदें आहेत, त्यािें स्पष्टीकरि क्रमिार खालीं केले आहे.— 
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िर तनघालेली सिव पदें खालीं एकत्र तलतहली आहेत :– 

 

 
 
३६७. त॑ ही पे्ररिा भोगाच्या तदशतेील नाहीं, कारि भोगािी तदशा िलतत्रज्येिर लंब तदशेंत सिवदा 

नसते. ग्रह आपल्या किेच्या उच्चस्थानीं ककिा कें द्र सतन्नधान कबदूत असेल त्याििळेीं त्याच्या गमनािी तदशा 
िलतत्रज्येिर लंब असते. इतर स्थानी त्यािें गमन, त्यािस्थानी किेच्या िक्र रेषेशी र्जी स्पशवरेषा तनघेल त्या 
स्पशवरेषेच्या तदशिेें असते. आति ग्रहािे गमनािी तदशा तीि त्याच्या भोगािी तदशा होय. तेव्हा आपिासं 
आता ंत॑ या िलतत्रज्येिर लंब असिाऱ्या पे्ररिेिें पृथिःकरि करून स्पशवरेषी पे्ररिात ही आतिली पातहरे्ज. 
ही पे्ररिा खालीं तदलेल्या रीतीनें आतिता ं येतें. लेख ३३२ पहा. तेथे िलतत्रज्येिर लंब अशा िगेिृद्ीिें 
पृथिःकरि, स्पशवरेषेच्या तदशते आति िल िलतत्रज्येच्या तदशेंत केले आहे. िगेिृतद् आति पे्ररिा एकि कायव 
करिाऱ्या आहेत. त्यािे तभन्नत्ि खालीं दाखिीन. येथे त॑ पे्ररिेिें पृथिःकरि स्पशवरेषी तदशते आति 
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िलतत्रज्येच्या तदशते कराियािे—लेख ३३२ प्रमािे—त॑ पे्ररिेला  नें ग तिलें  म्हिरे्ज त पे्ररिा येतें. 
सय=स्पशवरेषेिर कें द्रापासून िातकलेला लंब होय, यास ल म्हिले आहे. येथें आपि  यास  म्हिूं 
आति त्याला सतंिप्त नािं देऊं.  = थ हें अिर योरू्ज तेव्हा ं

 

 
 

तसेि त॑ पे्ररिेिा द सरा पृथग्भाग त॑ पे्ररिेला खालच्या ग िकाने ग तिल्याने येतो. तो ग िक (आ. 
ले. ३३२ मधील पहा.) 
 

 
 

 या पदानें त॑ पे्ररिेला ग तिले असता ंिलतत्रज्येशी समातंर असा पृथग्भाग तयार होईल. 
 
३६८. पे्ररिा आति गततिृतद् या दोन्ही रेषानंी दाखिाव्या लागतात, त्या सरळ रेषाि घेतात. सरळ 

रेषेच्या तदशा दोन्ही िोकाकंडे दोन असतात त्यापैकीं रेषेिाि (ततच्या लाबंीिा) तििार असता ंएक िोक 
स्थीर ठरतिलेलें  असते. या स्थीर िोकापासून द सऱ्या िोकाकडिी तदशा रेषा िाढतिते म्हिनू ती धन 
मातनली पातहरे्ज. िलतत्रज्येच्या रेषेच्या लाबंीिा तििार कतरताना िलतत्रज्या िाढतििारें पद धन होते. परंत  
पे्ररिेिा तििार कतरतानंा याच्या उलि तिन्ह येते. म्हिरे्ज िलतत्रज्या िाढतििारी पे्ररिा ॠि असते. 
यािरून िरच्या लेखातील त॑ पे्ररिेिे पृथक्करि ज्या दोन भागात केलें , ते दोन भाग त॑ पे्ररिेला तनरतनराळे 
दोन ग िकानंी ग िून येतात. आति त्या भागािी तिन्हें ग िकाचं्या तिन्हाप्रमािे असतात. त॑ पे्ररिेला स्पशवरेषी 
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ग िक  हा धन आहे. पि िलतत्रज्येशी समातंर भागात नेिारा ग िक िलतत्रज्या कमी करिारा म्हिनू 

तोतह धन आहे म्हिनू  हा ग िक धन आहे. 
 

 
 

हा प्र पे्ररिेतील एक भाग आहे. तो प्र या पे्ररिेंत घेऊं. 
 
३६९. ष पे्ररिेिें स्पष्टीकरि कराियािें आहे. या पे्ररिेतील दोनि पदें कातढली आहेत. त्यािरून 

शरािी सूक्षमता उत्तम प्रकारें सातधली र्जाते. त्यापैकीं पतहलें  पद 
 

 
 
यातंील भ प॑मप िी ककमत काढंू. 

 

 

 

 
 

आता ं  या पदािी ककमत काढंू. त्याकतरता लेख ३५९ मधील समीकरि (५) यािा उपयोग 
करंू. त्यापैकीं खालिे स्िरूप प रे आहे. 
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३७०. सूक्षमाशं समीकरिामंध्ये प्र त ष या पे्ररिास काहंीं भार्जक आहेत. यासाठी त्या भार्जकानंीं प्र 
त ष यानंा भागून सूक्षमाशं समीकरिात ज्या स्िरुपािी आहेत त्या स्िरुपािी करून त्याचं्या ककमती खाली 

तलतहतो. ती स्िरूपे  ही स्िरूपे आिाियाकतरता प्र आति  याना 

र्ज²ि² या संख्येनें भागाियािे आहे.  हें पद, हे तयार करण्याकतरता प्र पे्ररिेला श नें ग िून 
ग िाकारातं ष पे्ररिेिी पदें िर्जा करा आति बाकीला र्ज²ि² नें भागा. िर्जाबाकी करण्याकतरता िरच्या 
लेखातंील (ब) समीकरिातं (अ) समीकरि िर्जा करा. 

 
३७१. प्र त षं पे्ररिाचं्या ककमती— 
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३७२. या पे्ररिाचं्या ककमती त्याचं्या किेशी संबधं दाखतििारी समीकरिे आति त्या 
समीकरिािरून इष्ट मानें कशी शोधािी यािीं साधने हा तिषय या प्रकरिातं आतिला आहे. हा तिषय 
अत्यंत महत्त्िािा आहे. ज्योततिःशास्त्र हें िधेानें उच्च क्स्थतीला गेले आहे असे म्हिण्यापेिा ंतें उच्च प्रतीच्या 
गतितशास्त्रानेंि या उच्च क्स्थतीला आले आहे. न सते िधे बापडे काहंींि करंू शकत नाहींत, िधेानंा 
गतितािी आिश्यकताि असते. िरिे सिव प्रततपादन सामान्य आहे. कल्पनेच्या आधारास्ति प हा पृथ्िी 
ग्रह, स हा सूयव आति ग हा प ला आकषवि करिारा किेच्या कें द्रापासून तभन्न स्थानीं असलेला आकषवि 
करिारा ग्रह (पदाथव) आहे असे तनदशवक घेतले आहे. या प्रततपादनातं प च्या स्थानीं श क्र, ग च्या स्थानीं 
मंगळ आति स च्या स्थानीं सूयव मातनला आति स प ग च्या स्थानी स श  भौ अिर योतर्जल्यास ती समीकरिें 
श क्राच्या किेिी होतील. हीि समीकरिें िदं्र किेला योरू्जन िदं्रािे गतित कतरता ंयेतें तें प ढच्या प्रकरिातं 
केलें  आहे. त्या स्पष्टीकरिािरून या प्रकरिातील तिषयािा िागंला बोध होईल. सामान्य स्थूल अशा 
िधेानंी किेसंबधंी र्जी पदें प्राप्त होतात ती समीकरिातं योरू्जन द सऱ्या काहंीं पदाच्या ककमती काढाव्या. 
अशा रीतीने एकमेकािें संशोधनानें त्या पदािें श द्ीकरि कतरता ं येते. ग्रहाच्या अन्योन्याकषविािा तििार 
मागे घेतल्यास प्रकरि १० आति ११ यािरून सिव ग्रहािें गतित कतरता ंयेते, त्यािंी सामान्य समीकरिें त्या 
प्रकरिातं तसद् झालीं आहेत. प्रत्यि ककमती प ढें तयार करण्यािे योरू्जन प्रस्त त िंद्रािे गतितािे 
स्पष्टीकरि करण्यािे ठरतिले आहे. म्हिरे्ज प ढिे प्रकरिीं िदं्र किेच्या गतितािा तििार केला आहे. 

 
⬤ ⬤ 
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प्रकरि िेरावें 
 

चांद्राच्या कके्षचीं िूक्ष्माांि िमीकरिें 
 

३७३. िंद्रािी किा तनमाि करिारा ग्रह पृथ्िी हा होय. म्हिरे्ज िंद्र हा पृथ्िीिा उपग्रह आहे. 
िंद्रािी किा दीघवित वळ असून त्या दीघवित वळाच्या एका कें द्रातं म्हिरे्ज कें द्रस्थानीं पृथ्िी आहे. िदं्रािी 
िलतत्रज्या, शर आति भोग ही अम क इतकी असता ंकाल तकती हे ठरतििें, तसेि अमक्या काली िदं्रािी 
िलतत्रज्या तकती, शर तकती, भोग तकती हें ठरतििें ही कायें कशीं ठरिािीं यािा येथे सोपपतत्तक तििार 
कराियािा आहे. हीं कायें गेल्या प्रकरिातं र्जी सूक्षमाशं समीकरिें तसद् केलीं आहेत ती सोडतिल्यानें साध्य 
होतात. िरिी सूक्षमाशं समीकरिें सामान्य स्िरुपािी आहेत. परंत  त्यामध्ये ज्या प्र त ष पे्ररिाचं्या ककमती 
तदल्या आहेत त्याही सामान्य आहेत. त्या ककमतीमध्यें पृथ्िी, िंद्र आति सूयव ही घेऊन पे्ररिाच्या ककमती 
ठरिाव्या लागतात आति त्या ककमतीनें ती समीकरिें स ितात. तीही एकदम स ित नाहींत. प्रथम स्थूल 
मानाने, नंतर काहंींशी सूक्षम, नंतर सूक्षमतर आति सूक्षमतम ि शिेिीं अततसूक्षम अशी पदिीपदिीनें सोडिािी 
लागतात. अशी ती सूक्षमाशं समीकरिें ि त्यामधील प्र त ष च्या ककमती खाली तलतहतो. ही समीकरिें मागे 
तलतहली आहेति पि त्यातील आपिास लागेल तततकाि भाग घेऊन ही समीकरिें खाली तलतहतो— 

 

 
 
३७४. िरच्या समीकरिातं प्र ष त पे्ररिाचं्या ज्या ककमती आहेत त्या लेख ३७१ मध्यें आहेत, त्याि 

िंद्र किेला अन सरून कशा स्िरुपाच्या होतात हें येथें दाखतित आहे. िदं्र किेच्या कें द्रस्थानीं पृथ्िी आहे; 
ततिे तनदशवक अिर प योरंू्ज. किा िदं्रािी म्हिनू िंद्रािे तनदशवक अिर ि, हे पूिी दाखतिलेल्या 
समीकरिातं प ज्या स्थानी आहे त्या स्थानी तलहू, आति कें द्राव्यतततरक्त आकषवक ग आहे त्या स्थानीं येथे 
स म्हिरे्ज सूयािे तनदशवक अिर तलहंू. म्हिरे्ज पूिीच्या समीकरिातंील स प ग च्या ऐिर्जीं आता प ि स ही 
अिरें योरू्ज. पूिीच्या समीकरिातं ग िे प्रकृत्यंश ि आकषवि नस ने दाखतिले आहे ते आता ंस नेंि दाखतिले 
आहे. 
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३७५. या समीकरिामंध्यें सिवि संख्या सामान्य आहेत आति सामान्य असून अव्यक्त आहेत. र्जसे 

ि ही संख्या. ही सामान्य असून अव्यक्त आहे. पि तशिाय ती िल आहे. या िल संख्येिी ककमत आपिाला 
क्स्थर संख्यानंीं दाखिाियािी आहे. िदं्रािी िलतत्रज्या र आहे आति लेख १८५ (२) प्रमािे 

 

 
 
याप्रमािेि सूयािी िलतत्रज्या र॑ आहे तेव्हा ं
 

 
 
आता िंद्रािा कें द्रगभ र्ज (भ र्जाघव) कभ यािी ककमत लेख १७८ (१) प्रमािे 
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पि  म्हिरे्ज दीघवित वळाच्या बहृदिािे अधव = बृ असे तलतहले आहे. 

आति कभ = १ ककिा १ = अ आहे. अ कभ 
 

म्हिून कभ = (१ — इ²) बृ आति अ १  
(१—इ²) बृ  

 
याप्रमािेंि रिीिा कें द्रगभ र्ज यािरून 
 

अ॑ = १  
(१—इ²) ब ृ  

 
यािरून 
 

 
 
आति 
 

 
 
या समीकरिातंील ब आति ब॑ या मात्र िलसखं्या आहेत. 
 

३७६. िरच्या पे्ररिाचं्या समीकरिामध्यें स ही संख्या आहे तहिी ककमत शोधंू. र्ज² 
 
स ही सूयाकषवि शक्क्त, तहच्याशी समप्रमािातं प्रकृत्यशं आहेत. सूयािे प्रकृत्यंश किेच्या पदानंीं 

समर्जतात. त्यािरून (ले. ३०७)— 
 
स = म 
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पृथ्िीिा सूयासभोिती प्रदतििाकाल =  

आति िंद्रािा पृथ्िीसभोिती प्रदतििा काल =  
 

 
 

ठ हें अिरतिन्ह योतर्जले आहे, यािी ककमत २७ आहे. ३६५ 
 

 
 
परंत  भ ूकिेसंबधंी र्जसे म = अर्ज² तसे िंद्र किेसंबधंीं 
प = अर्ज² 
 

 
 

या समीकरिाला ि॑³ याच्या ककमतीनें ग िू. ही मागच्या लेखातं तसद् केली आहे. त्यािरून ि³ 
 

 
 
३७७. िंद्रकिेिी कें द्रच्य तत इ ही स मारें १/२० आहे. या अन रोधाने सूक्षमतेच्या पदव्या स्िीकारल्या 

आहेत. एखादी संख्या १/२० च्या स मारे असेल तर ती संख्या पतहल्या पदिीिी सखं्या होय. तसेि र्जी 
संख्या १/४०० च्या स मारे असेल ती द सऱ्या पदिीिी संख्या समर्जािी आति १/८००० र्जिळिी ततसऱ्या 
पदिीिी संख्या होय. िदं्रकिेिी कें द्रच्य तत इ ही संख्या िंद्रसूयाच्या गतीिे ग िोत्तर ठ, िंद्राच्या महत्तम 
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शरािी स्पशवरेषा ल या अिरानें दाखिाियािे ठरतिले आहे. ती ल ही संख्या. भ ूकिेिी कें द्रच्य तत इ॑ ही 
स मारें १/६० र्जिळ आहे; ही स द्ा पतहल्याि पदिीिी सखं्या मातनली आहे. िदं्रकिेिी सूक्षमाशं समीकरिें 
प्रथम पतहल्या पदिींने सोडिाियािी आहेत. नंतर द सऱ्या, ततसऱ्या पदिीने सोडतिता येतात. ही समीकरिें 
एकदम सोडतिता येत नाहींत. प्रथम स्थूल ककमती शोधून नंतर त्यापेिा सूक्षम ककमती काढाव्या लागतात. 
िंद्रािर सूयािें आकषवि द सऱ्या पदिीिी संख्या उत्पन्न करिारे आहे; कारि   यािी ककमत ठ² या 
संख्येर्जिळ आहे. त्यािा तििार द सऱ्या पदिीच्या िळेी होईल. असे म्हिून ते बारू्जस ठेतिले तर िंद्रकिेिी 
सूक्षमाशं समीकरिें खालीं तलतहल्याप्रमािें होतील :— 

 

 
 
यापैकीं (२) ि (३) ही समीकरिें मागे सोडिनू दाखतिली आहेत. लेख ३१६, ३१७ आति ३०५, 

३०६ ि ३०७ हे प निः लिपूिवक पहा. तिितित समीकरिािें संकलन त्या समीकरिाच्या सकं्स्थततिरूनि 
कराि ेलागते. िलतत्रज्येसंबधंी तििार केला तर तदसून येत कीं, िलतत्रज्या ० कधीही नसते, म्हिून ततच्या 
समीकरिातं क्स्थर संख्या असलीि पातहरे्ज. िलतत्रज्या कें द्र संतन्नधानापासून िाढत र्जाते म्हिून ि संख्या 
कमी होत र्जाईल म्हिून (२) हे समीकरि कोभ ज्येिे आहे. पि (१) हे समीकरि शरािे आहे. ते भ र्जज्यिे 
आहे. 

 
यािरून िरच्या ततन्ही समीकरिािंें सकंलन खालीं तदल्याप्रमािे होते :— 
 
श = ल भ  (एब — रा) ........................................... (१) 
 
ि = अ {१ + इकोभ  (िब — उ)} ........................................... (२) 
 
कम = ब — २इभ  (िब — उ) ........................................... (३) 
 
३७८. िरच्या तीन समीकरिापंैकीं समीकरि (२) िलतत्रज्येिें आहे. याच्या संकलनासबंंधीं लेख 

३०५ मध्यें तिशषे ख लासा केला आहे. तथातप तेथें (१ — ि²) यािी ककमत ० मातनली आहे, म्हिरे्ज ि² = 
१ मातनली आहे. र्जर पृथ्िीच्या किेंत कें द्र सतन्नधान म्हिरे्ज तकअ कोन (आ. लेख ३४१) ज्यास उ म्हिले 
आहे तो स्थीर असता तर ि² = १ असता. पि कें द्रस्थाकषविातशिाय इतर आकषवि असल्यास कअ रेषा 
(आ. ले. ३१३) क्स्थर रहात नाहीं. ततला िलन प्राप्त होते. त्या िलनास उच्चािे िलन म्हितात. हे िलन 
आम्ही ब या िल संख्येला ि हा ग िक देऊन त्यात सामील करून घेतले आहे. आति उ ही संख्या ज्यािळेी 
ब = ० असेल ककिा िास्ततिक ब िी कालाशी समप्रमािातं असलेली क म सखं्या ज्यािळेीं ० असेल त्या 
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कालातंीिी कें द्रसंतन्नधानािी संख्या होय. या स्थानीं ब आति क म या संख्या स्थूलमानाने समान आहेत 
असें घेतले आहे. प्रस्त त आपि असें मातनलें  आहे कीं, िंद्रािर पृथ्िीतशिाय इतर कोिािें आकषवि नाहीं 
(सूयािें आकषवि द सऱ्या पदिीिे आहे) म्हिून िंद्रकिा दीघवित वळ आहे. त्यास अन सरून समीकरि (२) 
ि (३) यािंा स्पष्ट ख लासा होतो. लेख ३१७ पहा. 

 
३७९. समीकरि (१) हे शरािे आहे. खालच्या आकृतींत तहश हें क्रातंतिृत्त आहे, आति ह ि हें 

िंद्रािें किािृत्त आहे. त हे पौष्ट्िांत स्थान असून ह कबद  िंद्रकिेिा ि क्रातंतिृत्तािा छेदन कबद  (किापात) 
राह  आहे. आति ि हे िंद्रािें स्थान आहे. ि कबद पासून त ह क्रातंतिृत्तािर िश लंब कातढला आहे, अथात 
िश हा िदं्रािा शर आहे. 

 

 
 
िहश हा गोलीय तत्रकोि असून त्यािा िशह कोन कािकोन आहे. तेव्हा गोलीय तत्रकोि-

तमतीिरून : 
 
स्प (िश) = स्प (िहश) × भ  (हश) [लें . ८७ स. (७)] यामध्ये स्प (िश) = स्पशर = श. 
 
आति स्प (िहश) = ल ही संख्या घेतली आहे. मध्यम मानाने िदं्रािा महत्तम शर ५ अश ८ कला 

आहे. (अनेक महत्तम शरािंी िधेाने बेरीर्ज घेऊन आलेल्या बेररे्जिी सरासरी.) तसेंि हश = तश—तह 
म्हिरे्ज स्पष्ट िदं्र—राहू = ब—रा. 

 
यातील ह कबदूिे स्थान स्थीर नाहीं. ते प्रततििी त पौष्ट्िातं कबदूकडे सरत आहे. म्हिरे्ज राहूला 

गतत असून ती ऋि आहे. याकतरता ंए ही संख्या र्जशी घेतली आहे कीं, 
 
(ए-१) × मध्यम िंद्रगतत = राह  गतत; या योर्जनेने राहूिी गतत िदं्राच्या गतीने दाखतिली र्जाते ती 

अशी :— 
 
मध्यम िंद्र — राह  = मध्यम िंद्र — {राह  — राह गतत} 
= म. िंद्र — रा + (ए — १) म. िंद्र 
= म. िंद्र — रा + ए. म. िं — म. िंद्र 
= ए. म. िंद्र — रा 
 
यामध्ये स्थूल मानानें मध्यम िंद्र = स्पष्ट िदं्र घेतला म्हिनू 
 
श = ल भ  (ए ब — रा) 
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िर र्जशी राहूिी गतत मध्यम िंद्राला ए हा ग िक योरू्जन दाखतिली तशीि मध्यम िदं्राला ि हा 
ग िक योरू्जन िंद्राच्या उच्चािी ककिा कें द्र सतन्नधानािी गतत दाखतिता येते ती अशीं :— 

 
िंद्रोच्च गतत = िदं्र मध्यम गतत × (१ — ि) 
िं. मध्यम गतत — िंद्रोच्चगतत = ि × ि. म. गतत = ि कम 
 
३८०. सूक्षमतेच्या पतहल्या पदिी प्रमािें िदं्रािा शर आति रति िदं्रािी िलतत्रज्या आति भोग ही 

समीकरिें सिांशी अशीं तसद् झालीं आहेत. तीं खाली तदलीं आहेत. त्यातं द्र हें रिीिे कें द्रसातन्नधान आहे 
असें समर्जाि.े सूयािें मंदकें द्र क॑ग — द्र हें आहे. यातं क॑ हा काल मध्यम रति ज्या ििीं पौष्ट्िातंत होता त्या 
ििापासून मोर्जलेला आहे असें समर्जािें. ग ही रिीिी मध्यम गतत आहे. क॑ आति क यामध्यें अंतर आहे. 
आति द्र ही संख्याही िल आहे. परंत  ते िलन अगदी थोडे असल्याम ळें  दोन्ही म्हिरे्ज क॑ आति क काली 
समाध आहे म्हिरे्ज द्र हेंि आहे असें म्हिण्यास प्रत्यिाय नाही. 

 
ती समीकरिें खाली तदल्याप्रमािे— 
 
श = ल भ  (ए ब – रा) .. .. .. (१) 
ि = अ {१ + इ को भ  (ि ब — उ)} .. .. .. (२) 
कम = ब — २ इ भ  (ि ब — उ) .. .. .. (३) 
ब = कम + २ इ भ  (ि क म — उ) .. .. .. (४) 
ब॑ = क॑ग + २ इ॑ भ  क॑म — द्र) .. .. .. (५) 
क॑ग = ब॑ — २ इ॑ भ  (ब॑ — द्र) .. .. .. (६) 
ि॑ = अ॑ {१ +इ॑ को भ  (ब ॑— द्र) .. .. .. (७) 
 
[सूक्षमतेिी पहली पदिी] 
 
सूक्षमतेिी द सरी पदिी 
 
३८१. सूक्षमाशं समीकरिातं उर्जिीकडे र्जी व्यक्त संख्यात्मक पदें येतात त्या पदािें संकलन 

कराियािे असते, त्यात िल संख्या एकि असािी लागते, आति तर्जच्या सूक्षमाशंानें सूक्षमाशंग ि आलेला 
असेल तीि पातहरे्ज असते, म्हिरे्ज संकलन कतरता ंयेते. िरच्या तसद् केलेल्या सूक्षमाशं समीकरिातं (लेख 
३७३, ३७४) ब च्या सूक्षमाशंा संबधींि सूक्षमांशग ि आहेत, आति त्या समीकरिाचं्या ककमती प्र त ष च्या 
ककमती ब याि िल सखं्येच्या रूपानें आतिल्या आहेत. तथातप त्यात इतर िल संख्या येऊ लागल्यास त्या 
ब च्या रूपानें म्हिरे्ज बला काहंीं स्थीर ग िक योरू्जन घ्याव्या लागतात. लेख ३८० मध्ये श ि कम यािी 
(१), (२), (३) ही समीकरिें तदली आहेत त्याचं्या ककमती ब च्याि संियानें तदल्या आहेत. परंत  ब॑ क॑ग 
आति ि॑ याचं्या ककमती ब च्या संियाच्या नाहींत. याकतरता ं त्या िल सखं्याच्या ककमती आपिास ब नें 
दाखतिल्या पातहरे्जत. 

 
३८२. स्पष्ट रति िदं्रािा एकमेकाशी कसा संबंध आहे तो कळण्यासारखा नाहीं. परंत  मध्यम रति 

िंद्रािा एकमेकाशीं र्जो संबधं आहे तो कळतो. अगोदर क॑ग या पदािी ककमत ठरि.ू काल मोर्जण्यािा 
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आरंभ िि, ज्या ििीं मध्यम िंद्र पौष्ट्िातं कबदूत येईल तो िि घेतला आहे. त्यापासून मोर्जलेला काल क 
आहे. ज्या ििी मध्यम िंद्र ० होता त्या ििीं मध्यम रति ० असे नेहमी संभित नाहीं. मध्यम रति ० होता तो 
काल क॑ हा आहे. तेव्हा ं क॑-क या कालातंील रिीिी मध्यम गतत (क॑-क) ग इतकी असली पातहरे्ज. ही 
िाल ‘घ’ या अिरानें दाखिू ंतेव्हा : 

 
(क॑-क)ग=क॑ग—कग=घ 
 
म्हिून 
 
क॑ग=कग+घ. 
 
क कालिा आपिाला स्पष्ट रति पातहरे्ज आहे. म्हिरे्ज ब॑ िी ककमत आपिाला ठरतिली पातहरे्ज. 

मध्यम रिीिरून आपिाला स्पष्ट रति कतरता ंयेतो [ले. ३८० समी. (५)] त्याप्रमािें 
 

ब ॑ = क॑ग + २ इ॑ भ  (क॑ग — द्र) 
 = कग + घ + २ इ॑ भ  (कग + घ — द्र) 

 
या समीकरिात ग ही रिीिी मध्यम गतत आली आहे ती ल प्त कतरता ं येते. त्या स्थानीं म या 

िंद्राच्या मध्यम गतीिी योर्जना कतरता येते. ती खाली तदल्याप्रमािे :— 
 
ग = २π ÷ रिीिा पूिव प्रदतििा काल 
म = २π ÷ िंद्रािा पूिव प्रदतििा काल 
 

 ग = िं. प्र. का = ठ [ले. ३७६] म र. प्र. का 
 
ग = ठम 
 
ही गिी ककमत िरच्या समीकरिातं ठेिू.ं तेव्हा ं
 
ब॑ = उ क म + घ + २ इ॑ भ  (ठ क म + घ — द्र) 
 
या समीकरिातं कम हा मध्यम िंद्र आलेला आहे तो इष्ट नाहीं. त्या स्थानीं ब हा स्पष्टिंद्र आतिला 

पातहरे्ज. हें कृत्य ले. ३८० स. (३) प्रमािे कतरता ंयेते. कारि : 
 
कम = ब — २ इ भ  (ि ब — उ) 
 
तेव्हा ं
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प्रस्त त आपिास पतहल्याि पदिीच्या रूपािी र्जरूर आहे. 
 
म्हिून 
 
ब॑ = ठ ब + घ + २ इ॑ भ  (ठ ब + घ — द्र) 
 
िरिे समीकरि ब = ब यातंून िर्जा केलें  तेव्हा 
 
ब — ब॑ = ब — ठ ब॑ — घ — २ इ॑ भ  (ठ ब + घ — द्र) 
२ (ब — ब॑) = (२ — २ ठ) ब — २ घ — ४ इ॑ भ  (ठ ब + घ — द्र) 
 
३८३. काहंीं पातरभातषक शब्दािें अथव— 
 
कें द्र— या शद्बािा व्यिहारातील अथव अनेक िस्तंूच्या एकीकरिािें स्थान असा आहे. परंत  येथें 

आम्ही दोन कोनािंी ककिा कोनाचं्या पिीिी िर्जाबाकी ककिा बेरीर्ज अशा अथानें कें द्र हा शद्ब िापरीत आहो. 
र्जसे : मंदकें द्र = ग्रहािे मध्यम भोग – कें द्रसातन्नधान. सूयािे मंदकें द्र ब॑ — द्र, ककिा िंद्रािा स्पष्ट भोग ब 
च्या ककमतीनें (ठब + घ — द्र) हे आहे, इत्यातद. 

 
कें द्रग िक— कें द्रात र्जी िल संख्या असते, ततच्या ग िकाला कें द्रग िक असें म्हिले आहे. र्जसे 

(ठब + घ — द्र) या कें द्रातं घ आति द्र कोन स्थीर आहेत, ब ही कोनािी संख्या िल आहे, ततला ठ हा 
ग िक आहे म्हिनू त्याला कें द्रग िक म्हिािें. 

 
पदग िक— इक्च्छलेल्या पदािा र्जो ग मक त्याला पदग िक म्हिािें. 
 
लेखन सौकयाकतरता लाबं लाबं दोन-तीन-िार पदें ज्यामध्ये आहेत र्जशा कें द्रानंा काहंीं नामािरें 

योतर्जली आहेत. त्यािा ख लासा येथे करीत आहे. कें द्रातील स्थीर िेपक पदें घ, उ, रा, द्र, ही गाळून ठेिनू 
कें दे्र तलहाियािी आहेत. ही पदें गातळल्यानें काहंीं मोह उत्पन्न होत नाहीं. ही स्थीरपदें कें द्र ग िकाशी संगत 
आहेत. ब ला कें द्रग िक १,२,३ हे ग िक असले तर त्याप ढे िेपक पद नाहीं. र्जसे : (२ ब) असें कें द्र असेल 
तर त्या कें द्रात स्थीर पद नाहीं. ब ला ि ग िक असेल तर िेपक पद — उ आहे असे म्हिािें, ए हा ग िक 
असला तर — रा आहे. कें द्रग मक ठ असता ं+ घ हें िेपक पद असतें. पि रिीच्या, िंद्रगतीनें आतिलेल्या 
कें द्रात + घ — द्र ही िेपक पदें आहेत. यास्ति त्यातठकामीं ठ च्या र्जागी ड हा ग िक (कें द्रग िक) 
योतर्जला आहे. 
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३८४. सूक्षमाशं समीकरि सोडिाियािे म्हिरे्ज त्यातं रे्ज अिलंबी पद असते त्यािी ककमत ठरतििें 
होय. त्या समीकरिातं र्जो सूक्षनाशं ग ि असतो त्यािी ककमत केिळ संख्यानंी तदलेली असते त्या 
संख्यािंरून त्या अिलंबी पदािी ककमत ठरते याच्या कृतीला संकलन म्हिले आहे. प्रस्त त तिषयामध्यें 
म्हिरे्ज ग्रहगतितातं र्जी सूक्षमाशं समीकरिें आली आहेत, आति त्यािे सकंलन करण्यािे प्रसंग येतात 
त्यािंीं काल्पतनक एक-दोन उदाहरिें घेऊन त्यािंें सकंलन कशा रीतीनें करािें यािी रीतत खालीं देतो. 
त्याकतरता एक काल्पतनक पद सामान्य स्िरूपािें घेतो :— 

 

 सू²ि +ि =.................+ ध को भ  (पब — स) ........................ (१) सूब² 
 
या समीकरिािें संकलन कसें येतें हें मातहत आहे. डािीकडच्या पेट्ातं ि ही सखं्या येते आति 

उर्जिीकडे कोभ  (पब—स) हेंि पद येतें. पि त्याला ग मक कोिता येतो हें मातहत नाहीं. समर्जा तो ग िक 
र् हा येतो. म्हिरे्ज संकलन 

 
ि = ....... + र् कोभ  (पब — स) ......... .. (२) 

 
यािा शून्यलक्ब्धग ि. 
 

 सू ि = ...... — प. र् भ  (पब — स) ........ .. (३) सू ब 
 
तसेि : 
 

 सू²ि =....... — प². र् को भ  (पब — स) ........ .. (४) सू ब² 
 
समीकरि (२) ि (४) यािंी बेरीर्ज केली तर 
 

 सू² ि + ि = ..... (१ — प²) र् कोभ  (प ब — स) (५) सू ब² 
 
समीकरि (१) यािे सकंलन समीकरि (२) हे आहे. कारि (२) या समीकरिापासून समीकरि 

(१) मधील डािीकडिा पेिा तयार होतो. आति असें ठरतें कीं, समीकरि (१) आति (५) ही दोन्ही एकि 
आहेत. म्हिनू 

 
+ ध कोभ  (पब—स) = + (१—प²) र् कोभ  (पब—स) 

ध = (१—प²)र् 

र् = ध  
१–प²  
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यािरून रीतत ठरते ती अशी :— 
 
रीतत (१) श आति ि याचं्या सूक्षमाशं समीकरिािे संकलन कराियािे असले तर, ज्या पदािें 

संकलन कराियािें त्याचं्या कें द्रग िकािा िगव १ या सखं्येत िर्जा करून आलेल्या बाकीनें त्या पदाच्या 
ग िकाला भागाि,े हा भागाकार संकतलत पदािा ग िक होतो. संकलनानें कें द्रग िक ककिा िेपक पद यातं 
बदल होत नाहीं. सकंलन ज्या पदािे असेल त्याशीि सकंलन कायािा संबधं सबंंध असतो, इतर पदाशीं 
नसतो. 

 
या पद्तीनेि कालाच्या म्हिरे्ज कम च्या समीकरिािें संकलन कसें करािें तें ठरिू.ं त्याकतरता 

काल्पतनक पद घेऊं. 
 

 सूक = ... ... + ध कोभ  (पब—स)  सूब 
 
यािे संकलन 
 

 क = ... ... + र् भ  (पब—स) 
 
यािा सूक्षमाशं ग ि 
 

 सूक = ... ... + पर् कोभ  (पब—स) सूब 
 
पर् = ध 
 

र् = ध  
प  

 
यािरून रीतत ठरते ती खालीं तदली आहे. कोभ र्जज्येिे संकलन + भर्जज्या या पदानें येते, आति 

भ र्जज्येिे संकलन—कोभ र्जज्येने येतें. 
 

रीतत (२) कालाच्या सूक्षमाशं समीकरिािे म्हिरे्ज  यािे ककिा त पे्ररिेच्या पदािें 
संकलन कराियािे असेल तर, ज्या पदािे संकलन कराियािे त्या पदाच्या ग िकाला त्याच्या कें द्रग िकानें 
भागािें. भागाकार हा संकतलत पदािा ग िक होतो. कें द्रातं काहंीं बदल होत नाहीं. 

 
३८५. िरच्या लेखातील तििारािरून आपिाला हे कळते कीं, संकलनानंतर तिितित पदािा 

पदग िक बदलतो, त्याम ळें  तकत्येक पदािंी पदिी तभन्न होते. शर आति िलतत्रज्या यािंी पदिी ििथीिी 
ततसरी, ततसरीिी द सरी, पार्जिीिी ििथी याप्रमािें होते. ज्या पदािा कें द्रग िक १ या संख्येर्जिळ असेल 
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तर (१ — कें द्रग ि²) हा भार्जक लहान झाल्यानें, संकलनानंतर येिारा पदग िक मोठा होतो आति 
िरप्रमािे पदिी सूक्षमतेच्या अलीकडे येते. म्हिरे्ज ततसरीिी द सरी होते. पि कें द्रग िक ३ ते ५ या संख्या 
समीप असेल तर पदिी सूक्षमतेकडे र्जाते म्हिरे्ज ततसरीिी ििथी होते. कालाच्या समीकरिातं कें द्रग िक 
० या संख्येर्जिळ असता त्याने भातगल्यानें पद ग मक िाढतो. यािरून सकंलनानंतर ज्या पदिीिी पदें 
आपिास इष्ट असतील, त्या अन संधानानें समीकरिात पदें गोळा केली पातहरे्जत. कालाच्या समीकरिातं 

येिाऱ्या  याच्या ककमतीपासून येिाऱ्या पदािें दोन िळेा संकलन होते. म्हिून त्यातंील ० समीप 
कें द्रग िकािी पदें दोन पदव्या प ढिी घ्यािी लागतात. 

 
३८६. िंद्रािी सूक्षमाशं समीकरिें द सऱ्या पदिीनें सोडतिण्यास आता स रुिात करंू. समीकरिातं 

र्जीं पदे घ्याियािी ती कोित्या पदिीिी घ्यािी यािा गतितकायाच्या आधी उमर्ज घडािा याकतरता ं
समीकरिातंील ग िक कोित्या पदिीिे आहेत हे त्ितरत लिातं याि े म्हिनू त्यािें स्पष्टीकरि प्रथम 
काढतो. हे म ख्य ग िक िार आहेत. तें असे 

 

(१) सि³॑ 
, (२) सि³॑ 

, (३) सि⁴॑ 
, (४) सि⁴॑  

र्ज²ब³ र्ज²ि³ र्ज²ि² र्ज²ि⁵  
 

(१) सि³॑ = अठ² (१ + इ॑ को भ डब)³ × (१ + इ कोभ िब)⁻³ र्ज²ब³ 
 
यािरून हें पद द सऱ्या पदिीपासून ततसरी ििथी िगैरे हव्या त्या पदिीपयंत आहे. 
 
या पतहल्या पदाला ि = अ (१+इ कोभ ि ब) याने ग तिलें  
 

(२) स ि॑³ = ठ² (१ + इ॑ कोभ  डब)³ × (१ + इ कोभ ि ब)⁻⁴ र्ज²ि॑⁴ 
 

(३) स ि॑⁴ = अ॑ अठ² (१+इ॑ कोभ  डब)⁴ × (१ + इ कोभ ि ब)⁻⁴ र्ज²ि॑⁴ अ 
 

(४) स ि॑⁴ = अ॑ ठ² (१ + इ॑ कोभ  डब)⁴ × (१ + इ कोभ ि ब)⁻⁵ र्ज²ि॑⁵ अ 
 
भ  (ब-ब॑) तसेंि कोभ  (ब — ब॑) तसेंि (ब-ब॑) िी कोितीही पि यािंी भ र्जज्या ककिा कोभ र्जज्या 

या पदिी कमर्जास्त करीत नाहींत. पि याचं्या तिस्तारातं र्जी पदें येतील त्यानंा काहंीं ग िक येतात. त्या 
ग िकान रूप त्या पदािी पदिी असतें. (३) आति (४) हे ग िक ििथ्या पदिीिे आहेत, कारि— 

 
 अ॑  प—ि  =  १ आहे,  अ प+ि ४०० 
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३८७. प्रथम शरािें समीकरि घेऊं. या समीकरिातं ३ पदें आहेत. ले. ३७३ पहा. ती क्रमानें घेऊन 
त्याचं्या ककमती काढंू. या ककमतींत द सऱ्या पदिीिीं सिव पदें, आति ज्यािंा कें द्रग िक १ या संख्येर्जिळ 
आहे अशी ततसऱ्या पदिीिी पदें इतकीि घ्याियािी आहेत. 

 
 प्रश—ष = — ३ श सि³॑ { १ + कोभ  २ (ब—ब॑) }  र्ज²ि³ २ र्ज²ि⁴ 

 = — ३ ठ² लभ एि { १ + कोभ  (२—२ ठ) ब } २ 

 = — ३ ठ² लभ एब + ¾ ठ²लभ  (२— २ ठ— ए) ब २ 
 
या स्पष्टीकरिातं ततसऱ्या पदिीिें आिखी एक पद तमळतें, तें ¾ ठ²लभ  (२–२ठ+ए) ब हें आहे. 

पि यािा कें द्र ग िक (२+ए) हा ३ सखं्येंर्जिळ आहे कारि ए=१. म्हिनू ते घेतले नाहीं. िरच्या पदाच्या 

ककमती मधील श  हा ग िक पािंव्या पदिीिा आहे. समीकरिातंील द सरें पदािें स्पष्टीकरि :— 
 

 श = लभ एब 
सूश = लएकोभ एब = लकोभ एब [कारि ए = १] सूब 

— त · सूश = + ३ सि³॑ भ  २ (ब—ब॑) × लकोभ एब थर्ज²ि² सूब २ र्ज²ि⁴ 
 = + ३ ठ²भ  (२—२ठ) ब × लकोभ एब २ 

= + ¾ ठ²लभ  (२—२ठ—ए) ब 
 
त पे्ररिेच्या ककमतीपासून ततसऱ्या पदिीिें इष्ट पद यापेिा ं आिखी तनघत नाहीं. शराच्या 

समीकरिातंील ततसऱ्या पदाला  हा ग िक आहे यािी पतहल्या पदिीिी ककमत शून्य आहे. 
आति गतित करीत आहोत एथे ततसऱ्या पदिीिी पदें आहेत. ठ²ल हा ग िक ततसऱ्या पदिीिा आहे. 

 सूब यातील पातहलें  पद ठ² आहे म्हिरे्ज द सऱ्या पदिीिे आहे. म्हिनू शराच्या समीकरिांत 
िर तनघालेल्या पदातशिाय पद तनघत नाहीं. म्हिून 

 
 सू²श + श = — ३ ठ²ल²भ  एब + ३ ठ²लभ  (२—२ ठ—ए) ब  सूब² २ २ 

 
या समीकरिािें संकलन केलें  म्हिरे्ज श िी ककमत कळेल. लेख ३८४ मधील रीतत (१) प्रमािें 

कृतत कराियािी. तेव्हा ं
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 (— ३ ठ²ल ) ÷ (१—ए²) २ 
 
पि भ एब या पदािा ग िक ल आहे असे भतूमतीरीत्या तसद् आहे. अथात एथेंही तोि ग िक असला 

पातहरे्ज. म्हिनू 
 

 (— ३ ठ²ल ) ÷ (१—ए²) = ल २ 

तेव्हा १—ए² = — ३ ठ²; ए² = १ + ३ ठ² २ २ 
 ए = १ +¾ ठ² 

 
याप्रमािे एथे आपिाला एक महत्त्िािा तसद्ातं सापंडला आहे. तो असा कीं, ए ही संख्या मध्यम 

िंद्रगतीशी संबधं दाखतिते आति त्यािरून राहूगतीिा मध्यम िंद्रगतीशी संबधं कळतो. लेख ३७९ मध्यें 
दाखतिले आहे कीं, 

 
(१ — ए) × मध्यम िंद्रगतत = राह गतत 

 = — ¾ ठ² मध्यम िंद्रगतत 
 
राह गतत = — ¾ ठ² िंद्रािी मध्यमगतत 
िंद्रािी मध्यम गतत ७९० कला आहे आति ठ² = १/१८० तेव्हा ं
राह गतत = — ¾ × १/१८० × ७९० =— ७९/२४ = —३ २९ कला. 
 
सूक्षमाशं समीकरिािी ही द सरीि पदिी आहे, म्हिून आलेली राह गतत स्थूल आहे. 
 
आता द सऱ्या पदािें संकलन करंू. त्यासाठीं त्या पदािा संकलन ग िक तयार करंू. 
 

{१ — (२ — २ठ — ए)²} = {१ — (१ — २ठ)²} 
 = {१ — (१ — ४ठ)} 
 = + ४ठ 

 
१ = १ हा संकलन ग िक होय १ — (२ — २ठ — ए)² ४ठ 

 
तेव्हा 
 

 + ३ ठ²ल × १ = + ⅜ ठ ल २ ४ठ 
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म्हिून तें द सरें पद = + ⅜ ठल भ  (२ — २ठ — ए) ब 
 
यािरून 
 
श = लभ एब + ⅜ ठलभ  (२ — २ठ — ए) ब 
[शरािी द सरी पदिी] 
 
३८८. आता आपि िलतत्रज्येिें समीकरि सोडतिण्यास घेऊ. िलतत्रज्येिे म्हिण्यािे र्जागी 

आपि त्यास ि िें समीकरि म्हिूं. कारि  िलतत्रज्येच्या म्हिरे्ज ि च्या सूक्षमाशं समीकरिातं दोन 
पदें आहेत. त्यापकैीं पतहलें  पद  हे आहे. यािी ककमत लेख ३७४ मध्ये तदली आहे. त्या ककमतीत सहा 
पदें आहेत. तीं क्रमानें घेऊन त्यातंील द सऱ्या पदिीिी सिव आति ज्यािंा कें द्रग िक १ हा संख्य समीप आहे 
अशी ततसऱ्या पदिीिी पदें गोळा करंू. 
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आता ि च्या समीकरिातंील द सरें पदापासून येिारी ककमत काढंू. त्या द सऱ्या पदातं दोन अियि 

आहेत. त्यापैकीं एक अियि खाली तदल्याप्रमािे आहे. लेख ३७७ स. (२) पहा. 
 

२{ 
सू२ि 

+ ि } = २अ सू ब² 

द सरा अियि  यातंील 
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या समीकरिािें संकलन खालच्या लेखातं केलें  आहे. 
 
३८९. ि च्या समीकरिािें संकलन कराियािें. या समीकरिातं — ¾ ल² — ½ ठ² ही आति 

यानंा ग िक अ अशी स्थीर पदें आहेत. परंत , या समीकरिातं असलेल्या स्थीर पदातं (कें द्रातिरतहत स्थीर 
पदातं) कोित्याही प्रकारिा तिपयास होत नाहीं, हे सहर्ज लिातं येण्यासारखे आहे. कारि सूक्षमाशंग ि 
ितवतितानंा तिकारी पदाशी असंय क्त पदें ल प्त होतात. पि या समीकरिातं ि हे तिकारीपद तमळतिले 
असल्याम ळें  संकलनातं तीं पदें र्जशीिीं तशीं येतात. 

 
सूक्षमाशं गतित ि त्यास सहाय्यभतू तत्रकोतमतत आतदकरून उच्चगतितात्मक भाग याचं्या सहाय्यानें 

अनेक िमत्कृततर्जनक तसद्ातं ि शोध लागले आहेत. त्यापकैींि िंद्रािा किापात म्हिरे्ज राह  यािी गतत 
केिळ गतिताने साध्य होते, तशीि िंद्रोच्च अथिा िदं्रािे कें द्रसतंन्नधान यािीही गतत साध्य होते. िदं्रोच्चगतत 
िरच्या समीकरिािरून कशी साध्य होते हे राहूगतत लेख २८७ मध्ये दाखतिली आहे त्यािप्रमािे साध्य 
होते. तीं खालीं तदल्याप्रमािें. 

 



 

अनुक्रमणिका 

भतूमततरीत्या तसद् केले आहे कीं, ि या पदाच्या ककमतीत कोभ िब या पदाला इ हा ग िक आहे. 
आति आकषवि कायव नसते तर त्यातं बदल झाला नसता.ं संकलनानें त्या पदाला   हा ग ि येतो. अथात हे 
दोन्ही ग िक समान आहेत. म्हिून, 

 
+ ३/२ ठ² इ ÷ (१ — ि²) = इ 
१ — ि² = ३/२ ठ²; ि² = १ — ३/२ठ² 
ि = १ — ¾ ठ² 
 
३९०. ि च्या समीकरिािे संकलन करण्याकतरता ं संकलन ग िक तयार करंू. म्हिरे्ज त्या 

ग िकानें ज्याच्या त्या पदाला ग तिल्यानें संकलन होते. तो ग िक ि ग िाकार खालीं तदल्याप्रमािें एथें 
ग िक न कतरता — ३, — ३, + ४ ठ हे भार्जकि तयार केले आहेत. 
 

 
 
यािरून ि िें समीकरि खालीं तदल्याप्रमािें झाले. 
 

 
 

३९१. शर आति िलतत्रज्या यािंी सूक्षमाशं समीकरिें द सऱ्या पदिीपयंत सोडतिली. आता ंकालािे 
म्हिरे्ज कम िे समीकरि द सऱ्या पदिी पयंत सोडिाियािे. पि ते सोडतिण्यास ि च्या ककमतीिीं काहंीं 
पदें ततसऱ्या पदिीिीं घ्यािीं लागतात म्हिरे्ज ज्या पदािा कें द्रग िक ० या संख्येर्जिळ असेल अशी ततसऱ्या 
पदिीिीं पदें शोधािी लागतात. याकतरता ंि िें समीकरि ततसऱ्या पदिीपयंत पूिवत्िानें सोडतिल्यािर कम 
िें समीकरि सोडिू.ं शर आति ििलतत्रज्या यािंी समीकरिें ततसऱ्या पदिीनें सोडतिण्यास कम च्या 
द सऱ्या पदिीच्या पदािी आिश्यकता नाहीं. 

 
३९२. िलतत्रज्या आति शर याचं्या समीकरिातंील पदें द सऱ्या पदिीकतरता ंर्जशी गोळा कतरता ं

आली, तशीं प ढच्या पदिीकतरता ंगोळा करिें अतत कठीि काम होईल. िरच्या समीकरिाचं्या कृतीिरून 
आपिास हे समरू्जन आलें  आहे कीं, समीकरि इष्ट पदिीनें सोडतिण्याकतरता ं तिितित पदें गोळा करािी 
लागतात. म्हिरे्ज तनयतमत पदिीिी आति तनयतमत कें द्रग िकािी पदें शोधािी लागतात. प्रत्यि पदें 
ग िाकार िगरे करून न कातढता ंतिितित पदें शोतधता यािीं अशाकतरता खालिी य क्क्त योतर्जली आहे. या 
य क्तीत अशी योर्जना केली आहे कीं, प्रत्येक पदािी ककमत दाखतिण्यास अव्यक्त अशी पदें घेऊन त्याचं्या 
ग िाकाराने (न सते ग ण्य ग िक माडूंन) त्या पदािी ककमत इष्ट पदिीपयंत दाखतिली आहे. त्या ग ण्य ग िक 
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स्िरूपापासून इष्ट पदें शोतधता येतात. संय क्त पदापासून तनमाि होिारी असंय क्त पदें कोित्या 
कें द्रग िकािी आहेत ि कोित्या पदिीिी होतील हे प्रत्यि ग िाकार न कतरता ंकळतें यािें स्पष्टीकरि प ढे 
तदल्याप्रमािें. उदाहरिाथव, एक, दोन अियिािें सयंोगी पदें घेऊ ि त्यािी असयं क्त पदें करू. तो ग िाकार 
असा— 

 
प कोभ  न ब × द कोभ  म ब 
 
हे दोन अियिािें सयंोगी पद आहे, यातं प हा पतहल्या पदिीिा ग िक असून द हा द सऱ्या 

पदिीिा ग िक आहे. तेव्हा ंपद हा ततसऱ्या पदिीिा ग िक होईल म्हिरे्ज असंय क्त असे प्रत्येक पद ततसऱ्या 
पदिीिे होईल, आति त्यािें कें द्रग िक खाली तलतहल्याप्रमािे होतील. 

 
½ पद कोभ  (न + म) ब +½ पद कोभ  (न — म) ब 
 
यािरून उघड होते की, संय क्त पद ज्या दोन पदाच्या ग िाकारापासून झालेले असेल, त्याच्या 

पदग िकाचं्या ग िाकारािे अथव हा असंय क्त पदािा ग िक असतो. आति या ग िकािरून तें पद कोित्या 
पदिीिे आहे हे समर्जते. तसेि त्या दोन अियिािे रे्ज कें द्रग िक असतील, त्याचं्या बेररे्जबरोबर एका 
असंय क्त पदािा कें द्रग िक असून द सऱ्या पदािा कें द्रग िक िर्जाबाकी बरोबर असतो. एथे हेही कळेल की, 
प²द हा ििथ्या पदिीच्या पदािा ग िक आहे. सयं क्तपद दोहोपेिा ंर्जास्त अियिािें असले तरी ही पदाचं्या 
ग िकाचं्या ग िाकारानें असयं क्त पदािी पदिी कळेल, आति कें द्रग िकाचं्या बेरर्जा िर्जाबाक्या यािरून 
असंय क्त पदािा कें द्रग िक शोतधता येतो. या योर्जनेनें तिितित पदें सहर्ज िेंतिता ंयेतात. 

 
३९३. आपि आता ं ज्या सूक्षमाशं समीकरिािे सकंलन करीत आहोत, त्याच्यामधील पदाचं्या 

ककमती सामान्य स्िरूपाच्या आति अव्यक्त संख्यात्मक घेऊ, आति त्या अव्यक्त संख्या संघ रूपानें घेऊं. ते 
संघ कसें हे खालच्या स्पष्टीकरिािरून कळेल. श ि आति कम याचं्या ककमती सामान्य स्िरूपानें आति 
संघ रूपानें खालीं तलतहल्याप्रमािें घेतल्या आहेत. 

 
श = (श₁) + (श₂) + (श₃) + (श₄)……(१) 
 
  ि = (ि₁) + (ि₂) + (ि₃) + (ि₄)….(२) 
 
कम = ब + (क₁) + (क₂) + (क₃)….(३) 
 
श िे आति ि िे सूक्षमाशं समीकरि द सऱ्या पदिीपयंत सोडतिलेले आहे त्यािरून (श₁), (श₂) 

याचं्या ककमती व्यक्त झाल्या आहेत त्या अशा. 
 
(श₁) = ल भ  ए ब 
(श₂) = ⅜ ठ ल भ  (२ — २ठ — ए) 
 
तसेि ि च्या ककमती खालीं तदल्याप्रमािें 
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(ि₁) = अ इ कोभ  ि ब 
(ि₂) = — ½ अ ठ² — ¾ अ ल² — ¼ अल² कोभ  २ ए ब 
 
+ अठ² कोभ  (२ — २ठ) ब + १५/८ अठइ कोभ  (२ — २ठ — ि) ब यापैकी प्रत्येक पद. अशा 

संघाच्या स्िरूपानें (ि₂) हे अव्यक्त पद योतर्जले आहे. 
 
एथें असेही लिातं असाि ेकीं, (ि₂)² या संख्येिा अथव िरच्या पािंही पदाचं्या एकूिातीिा िगव. 
 
३९४. िंद्राच्या गतितातंील सूक्षमता सूक्षमतेच्या ििथ्या पदिीपयंत न्यािो अशा हेतूनें हें गतित 

कराियािें आहे. तेव्हा ंत्या मानानें अव्यक्त पदें घेतली आहेत. पे्ररिाचं्या ककमतीमध्ये प्रत्येक पे्ररिेमध्ये आहे 
अशी साधारि पदें आहेत. त्या पदाचं्या ककमती सामान्य स्िरूपाने आतध तयार करंू, म्हिरे्ज त्यािरून 
प्रत्येक पे्ररिेिी ककमत सहर्ज तयार होईल. ही सामान्य पदें खालीं तदल्याप्रमािें. 
 

 
 

या पदाचं्या ककमती, व्यक्त पदें असल्यास त्यानीं, आति व्यक्त पद नसल्यास अव्यक्त पदानंीं प्रथम 
तयार करंू. नंतर त्याचं्या तनदशवनानें पे्ररिाचं्या ककमती तलहंू. या ककमती मधून आपिास इष्ट पदिींिीं पदें 
ििेून घेऊन समीकरिें माडंता येतील. 
 

३९५. िरच्या २० पदापैंकी (१), (२), (३) यािीं स्िरूपें स्पष्टीकरिासह ३९३ लेख यामध्यें 
दाखतिली आहेत. 
 

(४) ब॑ = सूयािे स्पष्ट भोग. सूक्षमाशं समीकरिात अिलंबी पद श ि आति क या पकैीं एक, आति 
तिकारी पद ब हें एकि असलें  पातहरे्ज. या तशिाय िलसखं्या नसली पातहरे्ज. त्या तशिाय असलेली 
िलसखं्या ब च्या पिीनेंि दाखतिली पातहरे्ज. तेव्हा ं
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ब॑ = ठ क म + घ + २ इ॑ भ  (ठ क म + घ — द्र) 
+ ५/४ इ॑² भ २ (ठ क म + घ — द्र) 
[लेख ३२०, ३२५, ३८२] 
 

या समीकरिातं कम हें पद आहे तें यातूंन ल प्त केले पातहरे्ज. 
 

क म = ब + (क₁) + (क₂) + (क₃) 
 

या समीकरिाला ठ नें ग िनू त्यात घ्र—द्र ही स्थीरपदें धनिव केली तेव्हा.ं 
 

ठकम + घ–द्र = ठब + घ—द्र + ठ(क₁) + ठ(क₃) 
 
या पदािी ि याच्या द पिीच्या पदािी भ र्जज्या केली पातहरे्ज. 
(हे कृत्य लेख २५६ प्रमािे कराि.े) 
 

एक पिीिी भ र्जज्या ििथ्या पदिीपयंत प रे, आति द पिीिी भ र्जज्या द सऱ्या पदिीपयंत असािी. 
त्या भ र्जज्याना अन क्रमें २ इ॑ आति ५/४ इ॑² हे ग िक याियािे आहेत. इ॑² ही संख्या र्ार सूक्षम (१/६०)² 
असल्याम ळे इ॑² पेिा ंर्जास्त सूक्षमतेिी आिश्यकता नाहीं. ठकम+घ—द्र यातील घ—द्र या संख्या गाळून 
ठ च्या र्जागी ड हा कें द्र ग िक केला. असे घेऊन :— 
 

भ  (ठकम + घ — द्र) = भ डब — ½ठ² (क₁)² भ डब + ठ (क₁) कोभ ड 
+ ठ (क₂) कोभ ड + ठ (क₃) कोभ ड 

 
आति भ २ (ठकम + घ — द्र) = भ २डब + २ठ (क₁) कोभ २डब 
 
तेव्हा ं
 

 
 

३९६. (५) भ  (ब—ब॑), हें पद तयार करण्याकतरता ब िदं्रािे स्पष्ट भोग यामध्यें ब॑ म्हिरे्ज सूयािे 
स्पष्ट भोग िर्जा कराियािे. अथात समीकरि (४) िर्जा कराियािे. आति र्जी िर्जाबाकी येईल त्या बाकीिी 
भ र्जज्या कराियािी आहे. (हें कृत्य लेख २५६ प्रमािें कराि.े) 
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प्रथम ब–ब॑ यािंी िर्जाबाकी तलतहली पातहरे्ज, ती खाली तदली आहे. ती सिव न देता ततसऱ्या 
पदिीपयंत र्ार सूक्षम होते. पि तदली आहे. 

 
ब—ब॑ = (१—ठ)ब — २ इ॑ भ डब — ठ (क₁) — ठ (क₂) 
भ  (ब—ब॑) = भ  (१—ठ)ब — २ इ॑भ डबकोभ  (१—ठ) ब 
— ठ (क₁)कोभ  (१—ठ)ब — २ इ॑²भ ²डबभ  (१—ठ) ब 
— ५/४ इ॑² भ २डबकोभ  (१—ठ)ब••••••••(५) 
 
(६) या पदािी सूक्षमता द सऱ्या पदिीपंयत प रे आहे. 
कोभ  (ब—ब॑) = कोभ  (१—ठ)ब + २इ॑भ डबभ  (१•ठ)ब 
+ ठ (क₁) भ  (१—ठ)ब — २इ॑² भ ² डबकोभ  (१ — ठ)ब 
+ ५/४ इ॑² भ २डबभ  (१—ठ) ब.•••••••(६) 
 
(७) भ  २ (ब—ब॑) या पदाच्या तिस्तारातं ४ थ्या पदिीपयंत सूक्षमतेिी आिश्यकता आहे. तततकी २ 

(ब-ब॑) िी ककमत तलहू नंतर त्यािी भ र्जज्या करंू. भ र्जज्या लेख २५६ प्रमािें करािीं. 
 

 
 

यािी भ र्जज्या कतरता त्यातं र्जी भ  (२—ठ) ब आति कोभ ड याचं्या ग िाकारािीं पदें येतील त्यािंी 
ग िाकार करून आलेलीं पदें खाली तलतहलीं आहेत. म्हिरे्ज भ डब. कोभ  (२–२ठ) = ⅓ भ  (२–२ठ+ड) 
आति –½भ  (२–२ठ–ड) अशा रीतीनें ग िाकार करून पदें घेतली आहेत. 
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(८) कोभ  २(ब–ब॑) या पदािी ककमत ततसऱ्या पदिीपयंत प रे आहे. ही कोभ र्जज्या २५६ 
लेखाप्रमािें करून कोभ डब × भ  (२—२ठ) असे ग िाकार केले आहेत. 
 

+कोभ  (२–२ठ)ब — २इ॑कोभ  (२–२ठ + ड)ब 
— ४इ॑²कोभ  (२–२ठ)ब + २इ॑कोभ  (२–२ठ — ड)ब 
+ २ ठ (क₂) भ  (२–२ठ)ब + २ ठ (क₂) भ  (२–२ठ)ब 
+ ६ ठ (क₁) इ॑भ  (२–२ ठ–ड) — २ ठ (क₁) इ॑ भ  (२–२ ठ + ड)ब 
+ १३/४ इ॑²कोभ  (२–२ ठ – २ड)ब + ¾ इ॑²कोभ  (२–२ठ + २ड)ब 
 
(९) भ ३ (ब-ब॑) या पदाला स्थीर पदािा ग िक ििथ्या पदिीिा आहे म्हिनू यािी भ र्जज्या 

कोभ र्जज्या पतहल्या पदिीिी प रे आहे. 
 

३ (ब–ब॑) = (३–३ ठ)ब — ६ इ॑ भ डब 
 
म्हिून 
 

भ  ३ (ब–ब॑) = भ  (३–३ठ)ब — ६ इ॑ भ डब कोभ  (३–३ठ) ब……(९) 
(१०) कोभ  ३ (ब—ब॑) = कोभ  (३ — ३ठ) 
+ ६ इ॑ भ डबभ  (३ल — ३ठ)ब……(१०) 
 
३९७. (११) हें पद भकूिेच्या िलतत्रज्येच्या व्य त्क्रय पदािे आहे. ि॑ िी ककमत भतूमततरीत्या तसद् 

झालेली आहे. 
 
ती अशी. 
 

ि॑ = अं {१ + इ॑कोभ  (ब–॑द्र)} 
 
लेख ३९५ समीकरि (४) प्रमािें. 

 

 
 

यािी कोभ र्जज्या लेख २५६ प्रमािें केली आति ततला इं या पदानें ग तिले तेव्हा ं
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या उल्लखेातंील इ॑³ िीं पदें नको आहेत. 
 

 
 
या समीकरिािा घन आति ितूघांत केल्याने येतात. 
 

 
 

या तिस्तारातं इ॑³ िें पदािंी आिश्यकता म ळीि नाहीं. यास्ति ध² तील पदें शोधंू. 
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३९८. (१३) १/ि या पदािा घन, ित घात आति पंिघात कराियािा आहे. ि िी ककमत द सऱ्या 
पदिीपयंत आपिाला कळली आहे. परंत  ती न घेता ंसामान्य स्िरूपािी लेख ३९३ मधील घेऊं. ती अशी 

 
ि = अ {१ + (ि₁) + (ि₂) + (ि₃) + (ि₄)} 
ि = अ [१ + {(ि₁) + घ}] 
  = [१ + {(ि₁) + ध}]⁻³ 
= [१—३ {(ि₁) + ध} + ६ {(ि₁)+ध}²… …] 

 
यातंील 

+ ६ {(ि₁) + ध}² = ६ (ि₁)² + १२ (ि₁) ध + ६ ध² 
६ ध² = ६ (ि₂)² 

 
१० {(ि₁) + ध }³ = + १० (ि₁)³ + ३० (ि₁)² ध 

 
तेव्हा ं
 



 

अनुक्रमणिका 

 
 
या प्रमािेंि 
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या मधील प्रत्येक पदातं ३ अियि आहेत. स/र्ज² हा एक द सरा ि॑ िा घन ककिा ित घात आति 
ततसरा १/ि िा घन ित घात ककिा पिंघात. त्यापैकी पतहल्या अियिािंी ककमत (१४) मध्यें अठ²स्थ 
अ³/अ॑³ ही आहे. ि॑ च्या घाताच्या ककमती (१२) मध्यें आहेत आति १/ि या अियिाच्या घाताच्या ककमती 
(१३) मध्ये आहेत. प्रत्येक अियिािी ककमत घेऊन ग िाकार केला म्हिरे्ज िरच्या िार पदापंैकी प्रत्येक 
पदािी ककमत तयार होईल. त्याप्रमािें ग िाकार करून ककमती खालीं तलतहल्या आहेत. 
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४००. सूक्षमाशं समीकरिामध्यें प्र, त, ष पे्ररिािंी तीन पदें आहेत. ती लेख ३७४ मध्यें तदली आहेत. 
ते प्रत्येक पद ज्या सखं्यानंी बनते ती प्रत्येक संख्या सामान्य स्िरूपानें ३९३ लेखापासून ३९९ लेखापंयंत 

दाखतिली आहे. आता ंपे्ररिेिे प्रत्येक पद त्या सामान्य संख्यानंी दाखिीत आहे. म्हिरे्ज  या पदािी 
ककमत िरच्या लेखात [२] या अंकीं ज्या संख्यानंीं दाखतिली आहे तसल्याि सखं्यानंीं प्र, त, ष ला 
पे्ररिामध्यें र्जीं अनेक पदें आहेत, त्या पदाचं्या ककमती व्यक्त अव्यक्त अशा संख्यानंीं दाखतितो. 

 
४०१. प्रथमतिः त पे्ररिेिी ककमत तलतहतो. या पे्ररिेच्या ककमतीमध्यें तीन पदें आहेत. लेख ३७४ 

पहा. त्यापैकीं पतहलें  पद 
 

 
 

हें आहे. या पदािें अियि दोन म ख्य आहेत. पतहल्या  या अियिािा तिस्तार ३९९ व्या 
लेखातंील (१५) [२] या अकंी तदला आहे. आति द सऱ्या अियिािा तिस्तार म्हिरे्ज भ  (२ब – २ब॑) या 
पदािा तिस्तार ३९६ व्या लेखाच्या (७) या अंकी तदला आहे. तेव्हा ं या दोन पदसंघािंा ग िाकार 
कराियािा आहे. अथांत हा ग िाकार, एका संघातील प्रत्येक पदानें द सऱ्या संघातंील प्रत्येक पदास 
ग तिल्यानें येतो. हे ग िाकार कतरतानंा, २५७ या लेखातंील भ र्जज्या आति कोभ ज्या यािें ग िाकार कसे 
होतात ते १ ते ४ अंकी दाखतिले आहेत, त्याकडे तिशषे लक्षय असािें. त्यापकैीं २ ि ४ यातं तिन्ह ि कण्यािा 
र्ार संभि असतो. या ग िाकारातं ग िून आलेल्या ककिा येिाऱ्या पदािी पदिी कोिती आहे हें ही पातहलें  
पातहरे्ज. ग िक ि ग ण्य या दोन पदाचं्या पदव्याचं्या बेररे्जइतकी ग िाकारािी पदिी असते. तसेि ग िनू 
आलेल्या पदािा कें द्र ग िक कोिता आहे हे ही ठरतिले पातहरे्ज. हा कें द्र ग िक, ग ण्य आति ग िक याचं्या 
कें द्र ग िकाचं्या सतिन्ह बेररे्जबरोबर असतो. त पे्ररिेच्या पािव्या आति सहाव्या पदिीच्या प्रत्येक पदािा 
कें द्र ग िक तनयतमत असािा लागतो. म्हिरे्ज पािंव्या पदिीच्या प्रत्येक पदािंा कें द्र ग िक १ ककिा ० या 
संख्ये समीप असला पातहरे्ज, आति सहाव्या पदिीिा कें द्र ग िक ० या संख्ये समीप असाि असला पातहरे्ज. 
कें द्रग िक तसा नसल्यास तें पद ग िाकारातं न घेता ंसोडून द्यािें. 
 

४०२. िरच्या लेखातंील ग िाकारािंा कायवतिस्तार कमी व्हािा ि त्यािी िाििी होऊन स लभता 
यािी यासाठी ज्या ज्या तठकािी (ि₁) आति (क₁) या अव्यक्त संख्या येतील त्या त्या तठकािी त्याचं्या 
व्यक्त ककमती अनूक्रमे +इ कोभ ि ब आति – २ इ भ ि ब या ठेिाव्या. स्थ ही स द्ा ंव्यक्त संख्याि आहे, 
कारि 
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स्थ = (१ — ३ इ² + ३ इ॑²) 
 
तेव्हा ं स्थ संख्या गाळून ततिी व्यक्त ककमत (१ — ३ इ² + ३इं²) ही उपयोगातं आिािी. ग िाकार 
कतरतानंा प्रथम ३९६ (७) मधील पतहलें  पद भ  (२ — २ठ) ब यानें ३९९ (१५) [२] मधील प्रत्येक पदास 
ग िािें नंतर द सऱ्या ततसऱ्या पदानें ग िाि.े दोन संघातंील पदानंा क्रमाकं द्याि े म्हिरे्ज बरीि सोय होते. 
३९९ (१५) [२] यामध्यें ३० पदें आहेत आति ३९६ (७) मध्यें १६ पदें आहेत. या सिव पदािंा ग िाकार 
करण्यािें कारि नाहीं. ४०१ िा लेख पहा. रे्ज ग िाकार कराियािे तेही येथे करून गं्रथािी र्जागा अडतििे 
योग्य नाहीं. तथातप, उदाहरिाथव, काहंी ग िाकार खालच्या लेखातं केले आहेत. 
 

४०३. िरच्या ३० पदाचं्या समूहातील ६ व्या पदाला १६ पदाच्या संघातंील पतहल्या पदाने ग तितो. 
 

 
 
आिखी दोन पदें तनघतात, पि त्यािंा कें द्र ग िक ३ या संख्ये समीप होतो म्हिून ती पदें घेतली नाहीत. 
 

[९] [१] + ६ठ² (ि₃) × भ  (२ — २ठ)ब. (ि₃) िी ककमत व्यक्त नाहीं 
= + ६ठ² (ि₃) भ  (२ — २ठ)ब. 

 
या ग िाकारातंील तयार पदानंा — ३इ² आति + इ॑² यानंी ग िाि ेलागते. पि इष्ट असें पद तनघत नाहीं. 
कारि कें द्र ग िक ० समीप नाहीं. 
 

याप्रमािें ग िाकार करून पदें पदिीच्या क्रमाप्रमािे खालीं तलतहली आहे. ही त पे्ररिेच्या पतहल्या 
पदािी ककमत होय. 
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द सरी आति ततसरी पदिी. 

 

 
 
त पे्ररिेच्या ६ व्या पदिीिा पदसंघ येथे तयार केला नाहीं. तो प ढे तयार करंू. त्या पदािंी 

आिश्यकता कम िें समीकरि ४ थ्या पदिीनें सोडतितानंा उत्पन्न होते. शर आति िलतत्रज्या याचं्या ििथ्या 
पदिीला त्यािंी आिश्यकता नाही म्हिून तीं पदें यथा प्रसगंी तयार करंू. 
 

४०४. त पे्ररिेिे द सरें आति ततसरें पद खालीं तलतहल्याप्रमािे आहे. 
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पदिीच्या दृष्टीनें हा ग िक १ आहे असें मातनले तर पदिीमध्यें बदल होत नाहीं म्हिून तो एक या 
संख्येइतका आहे. आति द सरा अियि यािी ककमत लेख ३९९ [४] मध्यें तदली आहे. तसेंि भ  (ब—ब॑) 
आति भ ३ (ब—ब॑) या पदाचं्या ककमती ३९६ व्या लेखातं (५) आति (९) या अंकी तदल्या आहेत. या 
ककमती घेऊन ग िाकार करून त पे्ररिेिीं र्जीं िरिीं दोन पदें त्यामध्यें येिारीं पदें खालीं तदली आहेत. 

त्यापैकीं भ  (३ब—३) यािा कें द्र ग िक ३ असल्याम ळें  आति  यािा स्थीर ग ि  या ििथ्या 
पदिीिा असल्याम ळें  त्यातं ५ व्या ि सहाव्या पदिीिें, आपिास इष्ट असें पद तनघत नाहीं. याप्रमाके 
ग िाकार करून आलेली इष्ट अशी पदें खालीं तदली आहेत. 
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४०५. िरच्या गतित कायांत र्जशी त पे्ररिेिी ककमत तीन पदामंध्यें तिशद केली तशी आता प्र पे्ररिेिी 
ककमत तिशद करंू. प्र पे्ररिेमध्यें सहा पदें आहेत त्यापकैीं प्रत्येक पद घेऊन त्यािें स्पष्टीकरि कतरतो. 
त्यापैकी पतहलें  पद खालीं तलतहल्याप्रमािे. 
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सिव पदें एकत्र केलीं तेव्हा ं
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४०६. प्र पे्ररििें द सरें पद खालीं तलतहल्याप्रमािें आहे. त्यािी सामान्य स्िरूपािी ककमत ३९९ 
(१५) [१] मध्यें तदली आहे. तीि येथेही देत आहे. त्यातं ४०२ व्या लेखातं दाखतिल्याप्रमािें (ि₁), (क₁) 
आति स्थ याचं्या व्यक्त सखं्या त्याचं्या र्जागीं तलहून ग िाकार करून आलेला पदसघं खालीं तलहीत आहे 
त्यातं (ि₂) िी व्यक्त ककमत ले. ३९० प्रमािे घेतली आहे. 
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४०७. प्र पे्ररिेच्या ततसऱ्या पदािी ककमत िरच्या पदसंघास ३ कोभ  २ (ब—ब॑) यानें ग तिल्याने येतें. 
िरच्या पदसंघातं पािंव्या पदिीिीही सिवि पदें घेतली आहेत. िस्त तिः ती ० आति १ या संख्ये सतंन्नध 
ज्यािंा कें द्रग ि आहे अशीि असािी लागतात. पि त्यानंा ३ कोभ  २ (ब—ब॑) या पदाचं्या संघातंील पदानंीं 
ग ितानंा ग िाकारािा कें द्रग िक समर्जािा म्हिून ती सिवि तदली आहेत. आता या ततसऱ्या पदाच्या 
ककमतीत, ििथ्या पदिीपयंत सिव पदें आति पािंव्या पदिीिी ० आति १ या संख्या समीप कें द्रग िािी पदें 
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घेऊन इतर पदें गाळािी. कोभ  २ (ब—ब॑) या पदाच्या ककमतीिा पदसंघ ३९६ व्या लेखातं आठव्या अंकीं 
तदला आहे. त्यातील प्रत्येक पदानें िरच्या प्र (२) या पदसंघास ग िाियािे आहे. हे ग िाकार िरच्याि 
तरतीनीं कराियािे आहेत. ते करून आलेल्या पदसंघ खालीं तलतहला आहे. 
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४०८. प्र पे्ररिेच्या (४) आति (५) या पदाचं्या ककमती, ३९९ व्या लेखातील (१५) [३] अंकी रे्ज पद 
आहे त्याला अन क्रमें ९/८ कोभ  (ब — ब॑) आति १५/८ कोभ ३ (ब — ब॑) या पदानंीं ग तिल्यानें येतात. या 
कोभ ज्यािें पद तिस्तार ३९६ व्या लेखाच्या अन क्रमें (६) आति (१०) या अंकी तदल्या आहेत. 
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४०९. प्र पे्ररिेिें सहािें पद त पे्ररिेच्या ककमतीच्या पदसंघानें बनते. तेव्हा ंते मागाहून तयार करंू. 
त्याकतरता ंत पे्ररिेिा पदसघं प्रथम तयार करंू. मागे त पे्ररिेिी ििथ्या पदिीपयंत सिव पदें तयार केली 
आहेत, त्यातं + ६ठ² (ि₂) भ  (२ — २ठ) याि एका सयं क्त पदािी ककमत कातढली नाही. त्यातं खालीं 
तलतहलेली सहा पदें तनघतात. तीं अशी 

 

 
 
हीं ६ पदें ४०३ व्या लेखातील १७ पदातं तमळतिली आति ४०४ व्या लेखातील दोन पदें तमळून २५ 

पदें खालीं एकत्र तलतहली आहेत.— 
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४१०. िरच्या पदसंघािें सकंलन कराियािें. संकलन म्हिरे्ज शून्य लक्ब्धग िापासून तो ज्या 
पदसंघािा म्हिरे्ज संियािा लक्ब्धग ि आहे तो संिय शोधाियािा. संकलन म्हिरे्ज काय, लेख ३१६ पहा. 
आति लेख ३८४ पहा. िरिें संकलन कराियािें असता ंपदग िकाला कें द्रग िकानें भागािें लागतें. त्यािे 
र्जागीं कें द्रग िकानें १ या सखं्येला भाग न ग िक तयार करून त्या ग िकानें पदग िकाला ग तिल्यानें तेंि 
कायव होते. त्यानंा संकलन ग िक म्हिूं. ते खालीं तयार करून तलतहले आहेत. भ र्जज्येिे संकलन—
कोभ र्जज्येने होते. एथे ऋितिन्ह संकलनालाि तदले आहे. 

 

 



 

अनुक्रमणिका 

 
 
या सकंलनामध्यें ततसऱ्या पदिीच्या पदापासून आति ििथ्या पदिीच्या पदापासून काहंीं पदें 

पािंव्या पदिीिी तनघण्यािा संभि आहे. 
 
४११. िंद्राच्या किेिें ततसरें सूक्षमाशं समीकरि पतहल्या ि द सऱ्या समीकरिाहून तभन्न आहे. या 

समीकरिात सूब / सूक हें एकि पद आहे. यातंील पदें अव्यक्त स्िरूपािी घेऊन त्यानंीं या पदािी ककमत 
ठरिू.ं तें समीकरि खाली तलतहल्याप्रमािें.— 

 

 
 
लेखन सौकयाकतरता ंसंकलन हे कंसातील पद प्रथम ि नें दाखतितो. 



 

अनुक्रमणिका 

तेव्हा ं
 

 
 
एथें ि म्हिरे्ज ४०२ या लेखातं र्जो पदसमूह तयार होईल त्यािें संकलन करून आलेली पदें. यामध्ये 
पतहलें  पद द सऱ्या पदिीिें येतें आति पािंव्या पदिीपेिा ंसूक्षम पदें आपिास नको आहेत. याकतरता ि िी 
सामान्य स्िरूपािी ककमत खालीं तदल्याप्रमािें होते. 
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िरिें समीकरि (अ) आति (ब) यािंा ग िाकार केला म्हिरे्ज सूक/सूब या पदािी ककमत येतें, ती पािंव्या 
पदिीपयंत खालीं तदली आहे. 
 

 
 
हें समीकरि कम िी ककमत ििथ्या पदिीपयंत पूिवपिें काढण्याच्या उपयोगी पडेल. यातंील पदें 

पदिीच्या क्रमानें तदलीं आहेत. 
 
⬤ ⬤  
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प्रकरि चवदावें 
 

चांद्रकके्षच्या िूक्ष्माांि िमीकरिाांचें िांकलन 
 

णििरी पदवी 
 

४१२. िंद्राच्या शरािें सूक्षमाशं समीकरि आता ंआपि ततसऱ्या पदिीनें सोडिू.ं हें समीकरि ३७३ 
या लेखातं तदलें  आहे. त्यातंील पतहलें  पद प्रश—प / र्ज² ि³  हें आहे. यािी ककमत प्रथम तयार कतरतो. या 
पदाच्या ककमतीत तीन पदें आहेत, त्यापैकीं ततसरें पद असें आहे कीं, त्यातील पतहलेंि पद पािंव्या पदिीिें 
असून कें द्रग िक ० ककिा २ या संख्या समीप असल्याम ळें  तें आपिाला तििारातं घ्याियािेंि नाहीं. बाकी 
दोन पदें प्र पे्ररिेिीि आहेत. मात्र त्यानंा ३ श/ब आति श/ि यानंीं ग िािें लागते. म्हिनू प्रथम आपि श/ि 
िी ककमत तयार करंू. ही ककमत द सऱ्या पदिीिी प रे आहे. 

 
श = लभ एब + ३/८ ठल भ  (२ — २ठ — ए) ब 
 
ब = अ (१ + इ कोभ िि + .......) 
 
श/अ अ = श × (१ + इ कोभ िि)⁻¹ 
 
= लभ एब + ३/८ ठल भ  (२ — २ठ — ए) ब 
 
= १/२ इल भ  (ए — ि) ब — १/२ इल भ  (ए + ि)ब ..(अ) 
 
यानंीं ३ प्र (२) ि प्र (३) या पदसंघाला ग िून पदें गोळा केलीं त्यात ततसऱ्या पदिीिीं सिव पदें, 

आति ििथ्याही पदिीिीं सिव पदें घेतली. हे पदसंघ ४०६ ि ४०७ या लेखातं आहेत. हा ग िाकार कतरताना 
त्या दोन्ही पदसंघातंील तीन तीन पदानंा ग िािें लागते. 
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४१३. शराच्या सूक्षमाशं समीकरिातं र्जें द सरें पद आहे त्या द सऱ्या पदाला (सूश / सूब —श सूि/ि 

सूि) हा ग िक आहे. या ग िकािी ककमत प्रथम तयार करंू. 
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४१४. शराच्या सूक्षमाशं समीकरिातंील ततसरें पद अत्यतं सूक्षम आहे. त्यातंील पतहलेंि पद पािंव्या 
पदिीिें आहे. त्यािा तििार मागाहून करंू. िरच्या दोन लेखातंील पदसंघ (१) ि (२) यामध्यें ििथ्या 
पदिीपयंत सिव पदें आली आहेत. यािंें सकंलन केले तर ििथ्या पदिीपयंत सिव पदें येिार नाहींत. त्यातं 
थोडे िैग ण्य राहील. पि त्याकतरता ंअशी योर्जना करंू कीं, पािंव्या पदिीिी १ कें द्रग िकासमीप ज्यािें 
कें द्रग िक आहेत अशीं पदें शोधून, त्यािें संकलन ििथ्या पदिीिें होईल. तीं पदें या संकलनात घेतलीं 
म्हिरे्ज ते िैग ण्य नाहींसे होईल. म्हिनू ४ थ्या पदिीपयंत सिव पदें घेऊन त्यािें संकलन करंू. तीं सिव पदें 
खालीं तलतहल्याप्रमािें :— 

 

 
 
४१५. क्रातंतिृत्ताला िंद्रकिेनें छेतदल्याम ळें  होिारे दोन कबद  ज्यानंा राह  आति केत  अशीं दोन नािंें 

आहेत, हे दोन कबद  स्थीर नाहींत, त्यानंा गतत आहे. ही गतत िंद्राच्या मध्यम गतीच्या (१ — ए) इतक्या पिी 
बरोबर असते. या गतीला कारि सूयािें आकषवि होय. िंद्र-सूयाच्या मध्यम गतीिें ग िोत्तर ठ ही संख्या 
आहे. ठ या संख्येच्या तिशषे घातानंीं ए ही संख्या ठरतिता ंयेतें. ३८७ व्या लेखातं हे उघड केले आहे. तेथें ठ 
च्या िगापयंत ककमत कातढली ती एथें घननापयंत सापडतें, ती अशी— 

 

 
 
४१६. शर आति िलतत्रज्या यािें संकलन करण्याकतरता प्रत्येक पदाच्या ग िकाला, कें द्रग िािा 

िगव १ या सखं्येंत िर्जा करून र्जी सखं्या होते ततनें भागािें लागतें. या भार्जकानें १ या संख्येस भागनू त्या 
भार्जकाला ग िकािें स्िरूप तदलें  आहे. या ग िकानंा ‘संकलन ग िक’ म्हिा. ते शराच्या समीकरिािें 
संकलन ग ि खालीं तयार केले आहेत :— 

 
१ = { १—(कें द्र ग िक)²}⁻¹ १—(कें द्रग िक)² 
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या पद्तीनें म्हिरे्ज िर्जाबाकी केल्यानंतर — १ घात कराियािा आहे, आति ठ ही संख्या ड 
बरोबर आहे असे मातनलें  आहे. ए आति ि याचं्या ककमतीं ठ च्या रूपानें घ्याियाच्या आहेत. 
स्पष्टीकरिासाठीं काहंीं कें द्रािंें संकलन ग िक तयार करून दाखतितों. 

 

 
 

 
 

प ढिें सकंलन ग िक कतरतानंा ए आति ि याचं्या ककमतीं  आति  अशा अन क्रमें 
घ्याव्या. 
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याप्रमािेंि 

 

 
 
िरिे सकंलन ग िक घेऊन ज्याच्या त्या पदाच्या ग िकाला ग तिलें  म्हिरे्ज शरािी पदें होतात. हें 

शरािें समीकरि आपिाला ििथ्या पदिीपयंत न्याियािे आहे. शरािें समीकरि पािंव्या पदिीिी १ 
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संख्येसमीप कें द्रग िािीं पदें घेऊन त्यातं र्जीं पदें तनघतील ती मागाहून तयार केली म्हिरे्ज ििथी पदिी 
पूिव होईल. 

 

 
 
४१७. िलतत्रज्येिें समीकरि आता ंततसऱ्या आति अपूिव अशा ििथ्या पदिीपयंत सोडतिता ंयेईल. 

याकतरता ंसिव पदें ििथ्या पदिीपयंत तनघतील ती काढून ठेिू.ं परंत , संकलन मात्र ततसऱ्या पदिीपयंत 
करंू. या समीकरिातं दोन पदें आहेत. द सरें पद तयार आहे. पतहल्या पदातं प्र पे्ररिेिी सहा पदें आहेत. 
त्यापैकीं पतहल्या पदातं — ३ (श₃) ल भ  ए ब हें पद तयार कराियािे, आति ६ िें पद सिवि कराियािे हीं 
काये क्रमानें करंू. 
 

 
 

४१८. प्र पे्ररिेतील सहािें पद — त  सू ि हें आहे. यातंील पतहल्या अियिािी  थ र्ज² ि²  सू ब 
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ककमत ४०९ व्या लेखातं तदली आहे आति द सऱ्या अियिािी ककमत ४१३ व्या लेखातं (ब) या पदसंघातं 
तदली आहे. यािंा ग िाकार कराियािा. ग िाकार ििथ्या पदिीपयंत सिव पदें घ्याियािी आहेत आति 
आलेला ग िाकार ऋि तलहाियािा आहे. 
 

 
 
हें आहे. यातील पतहल्या अियिािी ककमत ४१० व्या लेखातं आहे. आति द सरा अियि िलतत्रज्येिें 
समीकरि हाि आहे. पि तें पूिीच्या ३८८ व्या लेखातंील र्जें समीकरि आहे, त्यामंधील पदें घ्याियािी. 
आपिाला ििथ्या पदिीपयंत पदें गोळा कराियािी आहेत. त्यापैकीं संकलनातील, म्हिरे्ज पतहल्या 
अियिात पतहलें  पद द सऱ्या पदिीिें आहे, तेव्हा ंद सरा अियि द सऱ्या पदिीपयंत प रे आहे. म्हिून— 
 

 
 
या ग िाकारािे दोन भाग करू; त्यापैकीं पतहला भाग ४१० व्या लेखातंील पदसंघािी द प्पि हा आहे आति 
द सरा भाग  तो असा— 
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४२०. िलतत्रज्येच्या समीकरिािीं पदें ििथ्या पदिीपयंत सिवि कातढलीं आहेत. त्या सिव पदािंें 
संकलन आतािं न कतरता ं ि च्या ततसऱ्या पदिीिी सिव पदें तयार होतील अशीि पदें खालच्या 
समीकरिातं घेतली आहेत. 

 

 
 
४२१. सूयाच्या आकषविानें, िंद्रकिेच्या बृहदिास गतत प्राप्त होते. अथात त्या अिािीं िोकें  र्जी 

िंद्रोच्च आति कें द्र सतंन्नधान यानाहंी गतत उत्पन्न होते. लेख ३८९ पहा. िंद्राच्या कें द्र संतन्नधानािी गतत या 
ततसऱ्या पदिीच्या समीकरिािरूनही साध्य होते. ती अशी— 
 

 
 
कोभ िब या कें द्रािा कें द्रग मक ि आहे. यािा िगव १ या संख्येत िर्जा करून िर्जाबाकीनें पदग िकाला 
भातगल्यानें त्या पदािें संकलन होतें. कोभ िब या पदािें संकलन + इ कोभिूब असे आहे, हे भतूमतीच्या 
तसद्ातंानंी तसद् झाले आहे. म्हिून— 
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४२२. समीकरिािें संकलन करण्याकतरता ंप्रत्येक पदाच्या ग िकाला एक उिा कें द्रग िािा िगव 

यानें भागािें लागतें. त्याकतरता त्या भार्जकाला ग िकािें रूप देऊन ग िक तयार केले आहे. त्याला 
संकलन ग िक असें म्हिलें  आहे. ३८७ व्या लेखातं असा ग िक तयार केला आहे. तसेंि ३९० व्या लेखातं 
ग िक भार्जक तयार केले आहेत. ते ग िक आपि तयार करंू. सामान्यत्िें— 
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याप्रमािें सिव कें द्रािंें कें द्र ग िक घेऊन सकंलन ग िक काढून ते सिव खालीं एकत्र तलतहले आहेत 

:— 
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४२३. िरिें संकलन ग िक घेऊन िलतत्रज्येच्या समीकरिातील पदानंा ग तिले म्हिरे्ज ि च्या 

ककमतीिी पदें येतात. हीं पदें ततसऱ्या पदिीपयंत घ्याियािी आहेत. याकतरता ंसकंलन ग िक एक ककिा 
दोन घ्याि.े 

 

 
 
िरच्या सकंलनातं ० समीप कें द्र ग िाच्या पदापासून पािंव्या पदिीिीं पदें उत्पन्न होतात. ती खालीं 

तलतहलीं आहेत :— 
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४२४. िंद्रािे मध्यम भोग साधनािें समीकरि म्हिरे्ज कम िें समीकरि आता ं आपिास 

सोडिाियािें आहे. हें समीकरि सोडतिण्यािी योर्जना अगदी स लभ आहे. प्रथम समीकरिातील पदें 
शोधून एकत्र कराियािी आहेत. नंतर त्यािें संकलन कराियािें असते. पदें शोधण्यािे कायव, ४०५ व्या 
लेखातं र्जें सूक / सूब यािें सामान्य स्िरूप तदले आहे त्यािरून सहर्ज कतरता ंयेतें. सामान्य स्िरूपातील 
एक एक पद घेऊन त्यािी व्यक्त पदात्मक ककमत तयार करािी, त्याप्रमािें खालीं कृतत केली आहे. या 
समीकरिातंील पदें ततसऱ्या पदिीिी सिवि तयार करू. तीं अशी— 
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— २ (ि₃) = ४१६ व्या लेखातंील ि च्या ककमतीतील ततसऱ्या पदिीच्या सिव पदास २ नीं ग िून 
आलेली पदें ॠि घेिें. 

 
+ (स₃ं) = ४१० व्या लेखातंील ततसऱ्या पदिीिी सिव पदें. 
 
४२५. िरच्या लेखातं दाखतिल्याप्रमािें आलेली सिव पदें खाली एकत्र केली आहेत:— 
 

 
 

या समीकरिात  ही स्थीर संख्या आहे. आति इतर प्रत्येक 

पदाला  हा ग िक आहे. तेव्हा ंया पदािें स्पष्टीकरि झालें  पातहर्जें. लेख ३०७ िरून आपिाला कळतें 
कीं, 
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पि, आपि र्जें गतित कतरत आहोत त्यातं र्जी िदं्रािी किा आहे, त्या किेिें स्िरूप पूिव 

तदघवित वळात्मक नाहीं. सूयाच्या आकषविानें आति क्रातंतिृत्ताच्या तभन्नत्त्िाम ळें  िदं्रकिेच्या स्िरूपातं 
प्रततििीं बदल होत असतो. याम ळें  प्रदतििा कालातं आति तदन सारी मध्यम गतींत तभन्नत्त्ि येतें. आति हें 
तभन्नत्त्ि न्यनूातधक्य पाित असते म्हिून एथें म या िदं्राच्या मध्यम गतीिे स्िरूप. 
 

 
असें आहे. 

द सरें सूक्षमाशं गतिताच्या तििारानें पातहलें  असता ं
 

 
 
ही स्थीर संख्या आहे, आति तहला िल ग िक असा नाहीं, म्हिून या संख्येबरोबरि िदं्र मध्यम गतत असली 
पातहरे्ज. सूयािें आकषवि ० असतें तर ठ = ० असतें, तसेि क्रातंतिृत्त आति िदं्रकिा ही दोन्ही एकाि 
पातळीत असली तर ल = ० ही स्थीर संख्या िरच्या समीकरि (२) प्रमािेंि असती, म्हिून समीकरि 
(३) बरोबर आहे. 
 
म्हिून,— 
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४२६. यािरून िरच्या सूक्षमाशं समीकरिाला र्जो  हा ग िक आहे त्या स्थानीं त्याच्या 

बरोबरीिा  हा ग िक ठेऊ. असा ग िक ठेतिल्यानें समीकरिातंील प्रत्येक 

पदाला  या िार संख्यापंैकी प्रत्येकीनें सिव समीकरिातंील प्रत्येक 
पदाला ग तिले पातहरे्ज. पि आपिाला ग िाकार ततसऱ्याि पदिीपयंत पातहरे्ज आहे, ििथ्या पदिीिा नको, 
यास्ति समीकरिातंील १ — २ इ कोभ िब यासि त्या ग िकानें ग िाि ेलागतें, तो ग िाकार असा— 

 

 
 

ग िकातंील िार पदापंकैीं पतहलें  पद १ ही आहे तहनें ग ििें म्हिरे्ज ग िाकार ते समीकरिि होय. 
तथातप, १ — २ इ कोभ िब यािे र्जागीं िरिा ग िाकार घेिें. म्हिरे्ज पद समूह (४) हा घेिें. याप्रमािें 
ग िाकार करून सिव समीकरि प न्हा तलतहलें . तें असें— 
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४२७. या िरच्या समीकरिािें संकलन कराियािें आहे. या संकलनातं ििथ्या पदिीपयंत 
तनघिारी सिव पदें पातहरे्ज आहेत. त्याकतरता ंसंकलन ग िक तयार केलें  पातहरे्जत. त्यापैकीं काहंीं ग िक 
लेख ४०७ मध्यें केलें  आहेत. त्यािंा एथें उपयोग करण्यास प्रततबधं काहंीं नाहीं. केभ र्जज्येिें संकलन 
भ र्जज्येनें होते ि संकलनािें तिन्ह संकलनीय पदािें तिन्हाप्रमािें संकलन ग िाकाराच्या तिन्हान रूप होते. 
काहंीं संकलन ग िक ४१० व्या लेखातं नाहींत ते येथें कतरतों. 

 

 
 

 
 
प्रत्येक पदािें सकंलन करून तीं पदें खालीं तलतहली आहेत. १ यािे संकलन ब 
 



 

अनुक्रमणिका 

 
 
[ततसऱ्या पदिीिी काहंीं पदें कमी आहेत. तीं ४५९ या लेखात तदली आहेत.] 

 
⬤ ⬤  
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प्रकरि पांधरावें 
 

िूक्ष्मिेची चवथी पदवी 
 

(ि) ची ककमि 
 
४२८. िंद्रकिेिी सूक्षमाशं समीकरिें आता आपिास ििथ्या पदिीनें सोडिाियािी आहेत. 

सूक्षमतेिी मयादा या गं्रथात ििथ्या पदिीपयंत न्याियािी अशा सकेंतानेि आरंभापासून प्रततपादनािी 
आखिी केलेली आहे. पािात्य गतितकाराचं्या दृष्टीने ही सूक्षमता कमीि म्हिता येईल पि भारतीय 
गतितकाराचं्या दृष्टीनें ही सूक्षमता र्ारि र्ार आहे. 

 
४२९. शरािें समीकरि ििथ्या पदिीपयंत सोडतिले आहे पि त्यातं थोडें न्यनूत्ि रातहले आहे. तें 

आता ंघालिनू समीकरि पूिव करू. तें न्यनूत्ि हें आहे कीं, शराच्या सूक्षमाशं समीकरिातं पािंव्या पदिीिी 
१ या संख्ये समीप कें द्रग िािी पदें घेतलीं नाहींत. कारि (श₃) िी ककमत व्यक्त झाली नव्हती तशींि 
आिखीं काहंीं कारिें होती. ही पािंव्या पदिीिी पदें आपिाला शोधाियािी आहेत. 

 

प्रथम  या पदातील इष्टपदें शोधू. लेख ३७४ पहा त्यातं पदािी ककमत पदानंी दाखतिली 
आहे. ती पदें क्रमिार 

 

 
 
(अ) आति (ब) यािंा ग िाकार ततसऱ्या पदिीपयंत केला. तेव्हा ं
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४३०. यािर कातढलेल्या पदसंघानें, प्र (२) ि प्र (३) या दोन पदसंघास ग िाियािे आहे. हे 

पदसंघ लेख ४०६ ि ४०७ यामंध्ये आहेत. यापंकैीं प्र (२) पासून र्जो ग िाकार येईल त्याला ३ नीं ग िाियािे 
आहे. या ग िाकारातं पािंव्या पदिीिी मात्र पदें घ्याियािी आहे, आति तीं अशी पातहरे्जत कीं, ज्यािंा 
कें द्रग िक १ या संख्येसमीप आहे. याप्रमािे ग िाकार करून तनघालेलीं पदें एकत्र तलतहली आहेत. 

 

 
 

४३१. शराच्या सूक्षमाशं समीकरिातं र्जें द सरें पद आहे त्याला  हा ग िक आहे या 
ग िकािी ककमत प्रथम तयार करंू. या ग िकातील पदें ततसऱ्या पदिीपयंत पातहरे्ज आहेत. शनू्यलक्ब्धग ि 
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कतरतानंा ि आति ए याचं्या ककमती अन क्रमे  आति  या घेतल्या पातहरे्जत. 
प्रथम श िा सूक्षमाशं ग ि कातढला तो खालीं तदल्याप्रमािें आला 

 

 
 
४३२. ि िा सूक्षमाशं ग ि द सऱ्या पदिीपयंत तयार केला, तो असा 

 
ि = १ + इकोभ िब + ठ²कोभ  (२ — २ठ)ब 

— ¼ ल²कोभ२एि + १५/८ ठइ कोभ  (२ — २ठ — ि)ब 
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सूि = — इभ िब — २ठ²भ  (२ — २ठ) + ½ल²भ  (२एब) सूब 
 

— १५/८ ठइ भ  (२ — २ठ — ि) ब 
 
 

यानें श या ४२९ व्या लेखातंील पदसंघास ग िनू त्या ग िाकारास त या ि थर्ज²ि² 
पदानें ग तिलें  तेव्हा ंग िाकार खालीं तलतहल्याप्रमािें आला 

 

 
 
४३३. शराच्या सूक्षमाशं समीकरिातंील ततसरें पद आति तेंि शिेििें खालीं तदल्याप्रमािें आहे. या 

पदाचं्या ककमती तयार केलेल्या आहेत त्या घेऊन त्यापासून तनघिारी पदें कातढतो 
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सूक्षमाशं समीकरिातं तिकारी पदातशिाय इतर संख्या स्थीर असाव्या लागतात. िल असल्यास 

त्यािंें िलन तिकारी पदानें दाखिािें लागतें. िदं्रािें कें द्र संतन्नध्यान आति राह  याचं्या गतत मागे दाखतिल्या 
त्या मध्यमिंद्राच्या गतीनें दाखतिल्या आहेत. पि समीकरिातं तिकारी पद स्पष्टिदं्र आहे. त्या स्पष्टिदं्रानें 
दाखिू ं गेल्यास अत्यतं सूक्षम पदें उत्पन्न होतात. म्हिून तशीं पदें शोतधलीं नाहींत. त्याप्रमािें ि आति कम 
च्या समीकरिातं हीं असलीं पदें शोतधली नाहीं तरी सूक्षमतेला बाघ येत नाहीं. 

 
४३४. िंद्राच्या शरािें सूक्षमाशं समीकरि पािंव्या पदिीपयंत सिव तयार झालें  आहे. त्यािे दोन भाग 

पातडले आहेत. ििथ्या पदिीपयंत असा पतहला भाग तो ४१४ लेखातं तदला आहे. पािंव्या पदिीच्या भागािे 
तीन पदसंघ ४३०, ४३२ ि ४३३ या लेखातं तदले आहेत. ते सिव समीकरि एकत्र खालीं तलतहलें  आहे. 
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४३५. या समीकरिातंील भ ूएब या पदािा ग िक भतूमतीरीत्या ल हा होता. या समीकरिातं भ एब 
या पदाला ६ ग िक आहेत. ते सिव तमळून अल आहे असें समर्जा. या पदािें संकलन १-ए² या भार्जकानें 
भातगल्यानें होतें. त्यािरून 

 

 
 
४३६. िरच्या शराच्या समीकरिािें संकलन कराियािे आहे. त्याकतरता ंसंकलन ग िक ४१६ व्या 

लेखातं केले आहेत तेंि घ्यािें. त्या समीकरिापेिा ं प्रस्त त समीकरिातं काहंीं पदें र्जास्त आहेत त्यािें 
संकलन ग िक तयार करून खालीं तलतहले आहेत 
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याप्रमािें संकलन ग िक घेऊन त्या प्रत्येक ग िकानें प्रत्येक पदाच्या ग िकास ग िून ििथ्या 
पदिीपयंत सिव पदें एकत्र तलतहली आहेत. 

 

 
 

(ब) ची ककमि 
 
४३७. िलतत्रज्येिें सूक्षमाशं समीकरि आता आपिाला ििथ्या पदिीनें सोडिाियािें आहे. या 

समीकरिातं र्जीं दोन पदें आहेत (लेख ३७३ पहा.) त्यापकैीं पतहलें  पद प्र पे्ररिेिें आहे आति द सरें पद २ × 
त पे्ररिेिें संकलन × ि िें सूक्षमाशं समीकरि हें आहे. पतहल्या पदातं ६ पोि पदें आहेत त्यासं आपि अंक 
म्हिू. या ६ अंकापंैकीं आपिाला इष्ट असलेली पदें बह तेक तयार आहेत. पि प्रत्येक अंकामध्यें काहंीं काहंीं 
कमीपिा आहे. तो कमीपिा काढून एक एका अकंातील पदसंघ खालीं तलतहले आहेत. ते क्रमिार खालीं 
देतो. 

 
४३८. प्र(१) हें पद लेख ४०५ मध्ये आहे. त्यातं — ३ (श₃) लभ एब — ३(श₄) लभ एब आति — 

९/८(श₃) ठलभ  (२—२ठ—ए) ब या तीन अव्यक्त पदाचं्या ककमती तयार कराियाच्या आहेत, असें 
दाखतिलें  आहे. त्यामधील — ३ (श₃) लभ एब यािीं व्यक्त अशीं आठ पदें ४१७ व्या लेखातं तयार केली 
आहेत. तीं आठ पदें आति — ३(श₄) ल भ  एब आति आति — ९/८ (श₃) ठलभ  (२—२ठ—ए) ब या दोन 
पदािंी तनघतील ती पािंव्या पदिीिी इष्ट पदें ही ४०५ व्या लेखातंील व्यक्त पदातं तमळिनू होिारा पदसंघ 
हा प्र(१) िी व्यक्त ककमत होय. तो खालीं तदला आहे. 
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४३९. िरच्या अंकातंील म्हिरे्ज प्र(१) मधील पािंव्या पदिीिी आति ० समीप कें द्रग िािी पदें 

िरच्याि ग िाकारात तयार केली आहेत. ही पदें कम समीकरिातं उपयोगी पडतील म्हिून तीं खालीं 
तलतहली आहेत 

 

 
 
४४०. प्र(२) यािी ककमत ४०६ व्या लेखातं सिवि तदली आहे. शिेििें +३/२ ठ² (ि₃) हें पद मात्र 

अव्यक्त स्िरूपी आहे. त्यािी व्यक्त स्िरूपी ककमत काढून या अंकािंीं सिव पदें खालीं तलतहली आहेत. 
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िरच्या अंकातंील पािंव्या पदिीिी ० समीप कें द्रग िािी पदें कम समीकरिातं (ि₅) िीं ककमत 

उपयोगी आहे. म्हिून ती येथें तलतहली आहेत. 
 

 
 
४४१. प्र(३) या अंकातंील पदसंघ. ४०७ व्या लेखातं यािी ४ थ्या पदिीपयंत सिव पदें आति 

पािंव्या पदिीिी इष्ट पदें हीस द्ा ं त्यातं आहेत. शिेििी दोन खेरीर्ज करून सिव पदसंघ सूक्षमाशं 
समीकरिातं घेण्यायोग्य आहे म्हिून त्यािे एथे लेखन करीत नाहीं. शिेिच्या दोन पदापासून र्जीं इष्ट पदें 
सापडतील तेिढीि खाली तलतहत आहे. 
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४४२. प्र(४)आति प्र(५) याचं्या ककमती ४०८ व्या लेखातं तयार आहेत. ती पािं पदें आहेत ती 

र्जशीच्या तशीि समीकरिातं घेिें आहे. आता ंप्र(६) िी ककमत तयार करंू. या पदातं दोन अियि आहेत. 
म्हिरे्ज ते पद — 

 

 
 
असें आहे. यातील पतहल्या अियिािी ककमत ४०९ व्या लेखातं आहे. त्या पदसंघातं पतहले पद द सऱ्या 
पदिीिे आहे म्हिून द सऱ्या अियिािी ककमत ३ ऱ्या पदिीपयंत हिी आहे. ती तयार करंू. 

 
ि = अ (१—¾ ल²—½ठ² + इ कोभ  ि ब ......इत्यातद.) 
 
४२३. लेख पहा. यािा सूक्षमाशंग ि तयार करंू. सूक्षमाशंग ि तयार कतरतानंा पदाच्या ग िकाला 

कें द्रातील ग िकानें ग िािें लागते. हा ग िाकार कतरतानंा ि, ए याचं्या ककमती संकलनातं तनघालेल्या 
ध्याव्या. र्जसें 
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याप्रमािे सूक्षमाशंग ि काढून ततसऱ्या पदिीपयंत सिव पदें खालीं तलतहली आहेत 
 

 
 
४४३. या िरच्या पदसंघानें त पे्ररिेच्या पदसंघास ग िून ग िाकार ऋि करिें म्हिरे्ज प्र(६) या 

पोिपदािी ककमत येईल. त पे्ररिेिा पदसंघ ४०९ व्या लेखातं आहे. हा ग िाकार करून सिवि पदसंघ 
खालीं तदला आहे. सिवि म्हिरे्ज ििथ्या पदिीपयंतिी सिव पदें आति पािंव्या पदिीिी १ संख्ये समीप 
आति ० संख्ये समीप कें द्रग िािी पदें समर्जािी. 
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४४४. िलतत्रज्येच्या सूक्षमाशं समीकरिातंील द सरें पद, त पे्ररिेिें संकलन आति िलतत्रज्येिेंि 

सूक्षमाशं समीकरि याचं्या ग िाकारािी द प्पि याबरोबर आहे. हे सूक्षमाशं समीकरि पूिीच्या पदिीकतरता ं
र्जें तसद् केलें  आहे तेंि ग िाकाराकतरता ंध्याि.े त पे्ररिेच्या सकंलनातंील पदें ििथ्या पदिीिी सिव आति 
पािंव्या पदिीिी १ संख्ये समीप कें द्रग िािंी अशी पातहरे्ज आहेत. आति पािंव्या पदिीिी ० समीप 
कें द्रग िािी पदें ही स द्ा ंकातढली पातहरे्जत, कारि त्यािंा उपयोग कम च्या समीकरिातं होता. त पे्ररिेिी 
पदें ४०३ व्या लेखाप्रमािें घ्याियािी. त्या लेखातं पहा, आठ पदें व्यक्त आहेत आति सहा पदें अव्यक्त 
आहेत. या अव्यक्त पदामध्ये (ि) आति (क) च्या व्यक्त संख्या ठेिनू येिाऱ्या पदातील इष्ट पदें ििेनू 
घेऊन खालिा पदसंघ तलतहला आहे. 
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४४५. िरिा पदसंघ हा ४०९ व्या लेखातंील पदसंघाच्या प ढिा भाग आहे. दोन्ही तमळून एकि 

पदसंघ आहे असे समर्जा. आति या एकाि पदसघंािें संकलन कराियािे आहे. एकाि पदाच्या 
संकलनापासून संकलन ग िकातील पदप्रमािें अनेक पदें उत्पन्न होतात. दशाशं भागाकाराप्रमािें आपिास 
इष्ट असतील तततकी ठेिनू प ढिी सोडािी लागतात. त्याप्रमािेंि येथेही कायव तसेंि कराि ेलागत आहे. 
संकलनाकतरता ं सकंलनग िक ४१० व्या लेखातंील घ्याि.े त्यातं काहंीं पदें नसून िरच्या पदातं आहेत 
आति काहंीं पदानंा संकलग िक र्जास्त हि ेआहेत असें ग िक तयार करून खालीं तदले आहेत 
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ततसऱ्या पदिीच्या पदापासून ि ििथ्या पदिीच्या पदापंासून काहंीं पािंव्या पदिीिी पदें उत्पन्न 
होतात. ४०९ व्या लेखातंील पदसंघािे सकंलनातं ५ व्या पदिीिी इष्ट पदें तनघालीं आहेत ती ६ पदें खालीं 
तलतहली आहेत. ही पदें खालच्या संकलनातं तमळिनू घेतली आहेत 
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४४७. िलतत्रज्येच्या सूक्षमाशं समीकरिातील द सरें पद. 
 

 
 
हे आहे. यात रे्ज दोन अियि आहेत, त्या दोहींच्या ककमती तयार आहेत, त्यािंा ग िाकार कराियािा आहे. 
हा ग िाकार पािव्या पदिीपयंत कराियािा आहे. ग िाकाराच्या सोईसाठी पतहला अियि —(सं) या 
अिर तिन्हानें ि द सरा अियि (प) या तिन्हानें दाखतितो तेव्हा ंिरिा ग िाकार सिव पद —२(स)ं × (प) × 
१/अ असा होतो. तसेंि असेंतह घेऊ कीं, 
 

 
 
या उल्लखेािरून कळतें कीं, आपिाला तीन ग िाकार कराि ेलागतील. कारि िरच्या ४ पदापंैकीं 

पतहलें  पद —२ (सं) हे तयारि आहे. मात्र प्रत्येक पदािी द प्पि घ्याियािी आहे. ते ३ ग िाकार क्रमानें 
करंू (स₂ं) यातं एकि पद —¾ ठ² कोभ  (२—२ठ) ब हे आहे. आति (प₂) मध्ये िार पदें आहेत. ४२० व्या 
लेखातंील समीकरि पहा. तेव्हा ं
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िर कातढलेली सिव पदें खालीं एकत्र तलतहली आहेत. 
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४४८. िलतत्रज्येच्या म्हिरे्जि (ि) च्या सूक्षमाशं समीकरिामध्यें र्जीं पदें येतात ती ४३८ व्या 
लेखापासून दहा लेखामध्यें तयार केली आहेत. तीं सिव पदें एकत्र करून खालीं तलतहली आहेत. हीं पदें 
पदिीच्या क्रमानें तलतहली आहेत. त्यातं ििथ्या पदिीपयंत सिव पदें आति पािंव्या पदिीिी १ सखं्ये समीप 
कें द्रग िािी पदें आहेत. पािंव्या पदिीिी ० समीप कें द्रग िािी पदें शिेिीं तनराळी तलतहली आहेत. 
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या पद संघातं त पे्ररिेच्या संकलनािी द प्पि घ्यािी लागते त्याप्रमािे पािंव्या पदिी संकलनािी 

द प्पि सिव घेतली गेली नाहीं. त पे्ररिेच्या ६ व्या पदिीच्या पदापासून र्जें पािंव्या पदिीिें सकंल होईल 
त्यािी द प्पि घेतली पातहरे्ज. ती पदें प ढे तयार होतील. 

 
४४९. िरच्या समीकरिातं स्थीर पदें तनघाली आहेत ती अ या (१ ÷ कें द्रग भ र्जाधव) स्थीर संख्येिें 

अस्थीरत्ि दाखतितात. आति हें अस्थीरत्ि िंद्र किेिर सूयाच्या आकषविानें तभन्नत्ि उत्पन्न झाल्याम ळें होते. 
या स्थीर संख्यापकैीं ल या पदािा संबधं क्रातंतिृत आति िंद्रािे किािृत्त यामंधील ततयवगत्िाशी आहे आति 
ठ या पदािा संबधं सूयाच्या िंद्रकिेिरील आकषविाशी आहे. 

 
४५०. िलतत्रज्येच्या सूक्षमाशं समीकरिातंील कोभ िब या पदात अनेक ग िक आहेत आति त्या 

ग िकािंा सबंंध िंद्राच्या कें द्र संतन्नधानाच्या गतीशी आहे. मागें दोन िळेा ंया सबंधंातिषयीं तिििेन केले 
आहे. ३८९ िा लेख आति ४२१ िा लेख पहा. त्याप्रमािें एथेंही ि या ग िकािी ककमत प्राप्त होते. कोभ िब 
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या पदािें संकलन कराियािे आहे. या पदाला ध इ हा ग िक आहे असे घेऊं. आता ंसंकलन कराियािे 
म्हिरे्ज धइ या ग िकाला १—ि² यानें भागाियािें आहे. पि बैज्यभतूमतीिरून ठरते कीं, 

 

 
 
ककिा 

 
िरच्या सूक्षमाशं समीकरिातं कोभ िब या पदाला असलेला ग िक धइ नें दाखतिलेला आहे. 

त्यािरून ि िी ककमत ििथ्या पदिीपयंत खालीं तलतहल्याप्रमािें येते 
 

 
 
४५१. िरच्या सूक्षमाशं समीकरिािें संकलन करण्याकतरता सकंलनग िक लेख ४२२ मध्यें तयार 

केलेले आहेत. ििथ्या पदिीच्या गतितात प ष्ट्कळ निीन कें द्रािंी पदें उत्पन्न झालीं आहेत. त्यापकैीं ज्या 
पदािंें कें द्रग िक एक या सखं्ये समीप आहेत त्यािंें संकलनग िक खालीं तलतहले आहेत. ज्या पदािें 
कें द्रग िक ० या संख्ये समीप आहेत त्यािंा संकलनग मक +१ हा आहे असें समर्जािें. ज्या पदािा 
कें द्रग िक ० ककिा १ या संख्ये समीप नसून २ ककिा त्यापेिा ंर्जास्त असिाऱ्या संख्ये समीप असेल तर त्या 
पदािा संकलनग िक म ख गिनेनें करािा. म खगिनेनें ग िक कतरताना ि = १, ए = १ आति ठ ककिा ड 
= ० समर्जािें. म्हिरे्ज कें द्रग िक पूिांक असाि होईल. त्या पूिव संख्येिा िगव १ या सखं्येत िर्जा करून र्जी 
ऋि संख्या येईल, त्या संख्येनें १ या संख्येस भातगल्यानें र्जो अपूिांक होईल तो सकंलनग िक होय. र्जसें 
(२ — २ठ + ि) यातील पूिांक संख्या ३ तहिा िगव +९ आहे तो १ या संख्येंत िर्जा केला तेव्हा ंबाकी —८ 
म्हिून —⅛ हा संकलनग िक होय. याप्रमािें संकलनग िक करािें. 

 
(१ — ठ + ड) या कें द्रािा संकलनग िक तदला नाहीं. म खगिनेनें तो १/० असा येतो. पि १/० 

ही अनंत अशी सखं्या आहे. म्हिून हा संकलनग िक असंभिनीय ठरतो. पि हे पद असंभिनीय नाहीं. डब 
= ठब + घ — द्र. हीं दोन्हीं रिीिी मंदकें द्रें आहेत. रिीच्या मंदकें द्रातील द्र ही संख्या स्थीर नाहीं ती िल 
आहे. तहला िार्थषक ११ तिकला धनगतत आहे हे याि संकलनग िकानें तसद् होते. पि तो तििार 
यथास्थानीं कतरता येईल. खालीं संकलनग िक तदले आहेत 
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४२३ व्या लेखातं ि िी पािंव्या पदिीिीं तीन पदें खालच्या पदामध्यें धनिव केली आहेत. 
 

 
 
(या पािंव्या पदिीच्या पदामध्ये ‘त’ पे्ररिेच्या सकंलनािी शून्य कें द्रग िािी पािंव्या पदिीच्या 

पदािी द प्पि घ्यािी तेव्हा ं(ि५) िी पािंव्या पदिीिी ‘कम’ कतरता आिश्यक असलेली पदें प्राप्त होतील.) 
 

(कम) ची ककमि 
 
४५२. कम िें सूक्षमाशं समीकरि आता ंआपि ििथ्या पदिीनें सोडि.ू ४११ व्या लेखातं रे्ज कम िे 

सामान्य स्िरूपािें सूक्षमाशं समीकरि आहे, त्यातंील एक एक पद घेऊन त्यािी व्यक्त ककमत तयार करून 
हें समीकरि तलतहले पातहरे्ज. या सामान्य पदामध्ये ि िी आति त पे्ररिेच्या संकलनािी पदें आहेत. कम 
च्या ििथ्या पदिींकतरता ंििथ्या पदिीिी सिव पदें आति पािंव्या पदिीिी ० समीप कें द्रग िािी पदें गोळा 
करािीं लागतील. त िे सकंलन पािंव्या पदिीिें खेरीर्जकरून बाकी सिव पदे तयार झालीं आहेत. 
संकलनाच्या पािंव्या पदिीकरीता ं त पे्ररिेिीं ६ व्या पदिीिीं पदें र्जमा केली पातहरे्जत. हें कायव आता ं
आपिास करिें आहे. कम च्या सामान्य स्िरूपातं आति त च्या सामान्य स्िरूपात काहंीं अियि दोहोंत 
साधारि आहेत, त्याम ळें  एक कायव कतरतानंा द सरें स लभ होतें. म्हिून हीं दोन्हीं कायें स रू करंू. त्यासाठी 
कम च्या आति त च्या पदानंा क्रमाकं देऊं. कम च्या ििथ्या पदिीच्या ५ (ि₁)⁴ या पदाला प्रथम पद म्हिूं. 
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सामान्य स्िरूपातं ििथ्या आति पािंव्या पदिीिी तमळून २६ पदें आहेत. त पे्ररिेिें पद तयार कतरतानंा कम 
िें ही पद तयार करू. 

 
४५३. त पे्ररिेिें सामान्य स्िरूप मागे तदलेलें  नाहीं. ते स्िरूप ३९९ व्या लेखातंील (१५) [२] या 

अंकी र्जो पदसंघ तदला आहे त्याला ३९६ व्या लेखातंील (७) या अंकीच्या पद समूहानें ग तिल्यानें येईल. 
३९९ व्या लेखातंील पदसंघास ठ²स्थ हा ग िक आहे. त्यािी व्यक्त ककमत ठ² — ३ ठ² इ² + ३ठ² इ॑² ही 
आहे तरी प्रथम ठ² एिढाि ग िक घेऊन पदें कातढतो. आति ३९६ व्या लेखातील पतहलें  पद भ  (२ — 
२ठ)ब हे ग िाियास घेतो. म्हिरे्ज + ठ² भ  (२ — २ठ) ब या  पदानें ग िाियास आरंभ कतरतों. 
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या पदसंघाला —५ ठ²भ  (२—२ठ)ब या पदानें ग तिलें  म्हिरे्ज त पे्ररिेिी ६ व्या पदिीिीं पदें 

तमळतील. 
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िरच्या पदसंघाला —५ ठ² भ  (२ — २ठ) यानें ग तिल्यानें. 
 

 
 

 
 
(८) + ९० ठ² भ  (२—२ ठ)ब (ि₁)² (ि₂). या पदातं दोन अियि आहेत ते असे— १२ (ि₁)² 

(ि₂) हा एक आति द सरा —१५/२ ठ² भ  (२—२ठ)ब. पतहला अियि कम िें द सरें पद आहे तो प्रथम 
तयार करंु. 

 
—१२(ि₁)² (ि₂) = — ६इ² (ि₂) — ६इ² (ि₂) को भ  २ ि ब. 
 

 
 
या पदसंघाला —१५/२ठ²भ  (२ — २ठ) ब नें ग तिलें  तेव्हा ं
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४५४. त पे्ररिेच्या ६ व्या पदिीिी पदें ज्या दोन पदसंघाच्या ग िाकारानें प्राप्त व्हाियािी त्यापैकीं भ  

(२ब — २ब॑) याच्या तिस्तारातंील पदापैकीं पतहलें  पद भ  (२—२ ठ) ब यानें ३९९ व्या लेखातंील (१५) [२] 
यास ग िनू िरच्या लेखातं इष्ट पदें कातढली. आता भ  (२ब—२ब॑) याच्या तिस्तारातंील द सरें आति ततसरें 
पद अनूक्रमें —२ इं भ  (२ — २ठ + ड) ब आति + २ इ॑ भ  (२ — २ ठ — ड) ब या पदानंी ग िनू इष्ट पदें 
काढंू. ती क्रमिार. 
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आता ं—४ इ॑² भ  (२—२ ठ) ब या पदानें, ले. ३९९ (१५) [२] या पद संघास ग िाियािे. 
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४५५. िरच्या ग िाकारातं, भ  (२ब—२ब॑) च्या द सऱ्या पदिीपयंतच्या सिव पदानंीं ३९९ (१५) [२] 

च्या पदानंी ग तिलें . आता रातहलेल्या ३ पदानंीं म्हिरे्ज —३/२ ठ² + ६ ठ² (ि₁) — ९/२ ठ² इ॑ को भ  ड ब 
या पदानंी भ  २ (ब — ब॑) याच्या पदतिस्तारातील पदाना ग िू. 
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प ढच्या दोन पदातं इष्ट पद नाहीं. 
 
४५६. लेखाकं ३९९ मध्यें र्जो स्थ हा ग िक आहे, त्यािें व्यक्त स्िरूप (ठ² — ३ ठ² इ॑² + ३ ठ² इ॑²) 

असें आहे. यात ज्या तीन संख्या आहेत त्यापकैीं ठ² घेऊन िरच्या लेखामंधील पदें कातढली. आता ं—३ 
ठ²इ² आति + ३ ठ²इ॑² हे ग िक घेऊन पदें काढंू. 
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याप ढे पद प्राप्त होत नाहीं. एथपयंत तनघालेली त पे्ररिेिी पदें खालीं एकत्र तलतहलीं आहेत. 

यामध्यें त च्या २ ऱ्या पदातं सहाव्या पदिीिी ३ पदें तनघतात (लेख ४०४ पहा) ती यामध्यें घेतली आहेत. 
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४५७. िरच्या त पे्ररिेच्या पदसंघािें संकलन कराियािें, म्हिरे्ज पदग िकाला कें द्रग िकानें 

भागाियािें. या संकलनातं भ र्जज्येच्या स्थानीं ऋि कोभ र्जज्या येतें. त्यापिी पदािंीं तिन्हें र्जशीच्या तशी 
ठेिनू सिव संकलन ऋि म्हिूं. संकलन ग िक म ख गिनेनें तयार करािा. त्यातं ए = ि = १ आति ड = ठ 
घ्यािा. याप्रमािें कृती करून आलेले संकलन खालीं तलतहले आहे. ४६८ व्या लेखातं रे्ज त पे्ररिेिें संकलन 
आहे त्यातंील शिेििीं सात पदें पािंव्या पदिीिीं ही खालच्या पदातं तमळिाियािी आहेत. त्या पदास द्ा ं
िरच्या पदसंघािें संकलन खालीं तलतहले आहे. 
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४४८ व्या लेखातंील (ि) च्या सूक्षमाशं समीकरिातं िरच्या पदसंघािी द प्पि घेिें. आति तीि 

द प्पि (ि) च्या ककमतीत म्हिरे्ज ४५१ व्या लेखातं शिेिीं घेिें म्हिरे्ज ि िी पािंिी पदिी ० कें द्रग िािी 
तयार होईल. 

 
िरच्या संकलनातंील तीन पदािंें सकंलन कतरता ंयेत नाहीं कारि हीं पदें ६ व्या पदिीतील ििेनू 

घेतलेली आहेत. तशिाय त्यािें कें द्रग िक शून्याच्या अततसतन्नध आहेत. ठ—ड यािंी ककमत शनू्य नाहीं ए—
ि = १—१ नाहीं अनेक पदाचं्या िर्जाबाक्या आहेत. म्हिून २ — २ठ — २ि + २ड; २ — २ठ — २ए + 
२ड; १ — ठ — ि + ड या कें द्रग िािी पदें गाळली. 

 
४५८. ४२४ व्या लेखातं कम िी ततसऱ्या पदिीिी पदें तयार केलीं आहेत. त्यातं कम च्या सामान्य 

स्िरूपािी र्जी पदमाला आहे त्यातंील —२(ि₃) यापासून पदें घेतानंा ती ४१६ लेखातंील घेतली पि ४५१ 
या लेखातं (ि₃) िीं पदें काहंीं र्जास्त तनघाली आहेत. ती कम च्या समीकरिातं घेतली पातहरे्जत त्यास कम 
(अ) म्हिूं. 
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४५९. क म िी १, २, ३ आति ५ या अंकािीं पदें तनघाली आहेत. ४ या अंकी — २ (ि₄) हीं पदें 

आहेत. ही ४५१ या लेखातं आहेत. त्यातंील ििथ्या पदिीला — २नीं ग िून येतील ती समर्जािी. कम च्या 
६ व्या अंकी + (स₄ं) हीं पदें आहेत. ही ४१० व्या लेखातं आहेत. तेव्हा ं४ ि ६ या अंकािी एथे तलतहण्यातं 
तिशषे नाहीं एक िातं कतरताना िरच्या स्थानिी घेऊं. आता ं७ व्या अंकापासून कम िीं पदें घेऊं. 

 

 
 



 

अनुक्रमणिका 

 
 
४६०. एथून प ढे कम िीं पदें पािंव्या पदिीिीं पदें काढाियािी आहेत आति ती ० समीप 

कें द्रग िािी घ्याियािी आहेत. 
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(२) —२ (ि₅). ४५१ या लेखातं ‘ि’ च्या पािंव्या पदिीिीं पदें तदली आहेत पि तीं अपूिव आहेत, 
म्हिरे्ज त्यातं सगळी पदें आली नाहींत. त पे्ररिेिी ६ व्या पदिीिी पदें ४५६ व्या लेखातं एकत्र तदलीं आहेत. 
त्यािें संकलन ४५७ व्या लेखातं तदले आहे. या सकंलनािी द प्पि ऋि केलेली ि च्या सूक्षमाशं 
समीकरिामध्यें घेतली पातहरे्ज ती घेिें रातहली आहेत. (ि) च्या समीकरिािें संकलन ० कें द्रग िािें 
कतरताना संकलन ग िक १ असतो म्हिनू समीकरिाप्रमािेि संकलन असतें. याप्रमािे कृतत करून —
२(ि₅) िी संपूिव पदें खालीं एकत्र तलतहली आहेत. 
 
—२(ि५) 
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(१२) — ३(ि₁) (स₂ं) (स₂ं) यात पद नाहीं. 
 
(१३) + (सं₅) ४४६ व्या लेखातंील शिेििीं सात पदें आति ४५७ या लेखातंील सिव 

पदें घेिें. तीं येथे तदली नाहींत. 
कम २३ 

 
(१४) — ४ (ि₁)³ (स₂ं) यातं पद नाहीं. 

 
 
(१६) + ६ (ि₁ (ि₂) (स₂ं) इष्ट पद नाहीं. 
 
४६१. कम च्या २६ सामान्य पदापासून येिाऱ्या सिव पदािंी एकंदरी केली म्हिरे्ज सू क/ सू ब या 

शून्यलक्ब्धग िािी ककमत येईल. यािें संकलन केलें  असता क िी ककमत ब च्या संियानें येईल. या 
शून्यलक्ब्धग िािें सकंलन करण्यापूिी समीकरिातं रे्ज १/र्ज अ² हें पद आहे, या अव्यक्त पदािी व्यक्त 
ककमत तयार करून ती समीकरिातं ठेतिली पातहरे्ज. या  तिषयीं ४२५ व्या लेखामंध्ये १/र्ज अ² या पदािी 
व्यक्त ककमत तयार केली आहे, ती प न्हा पहा. तेथील क्स्थर पदापेंिा ंआता ंर्जास्त पदें समीकरिातं आली 
आहेत. (ि च्या ककमतीला क्स्थर पदािी — २ पि ही कम च्या समीकरिातील क्स्थर पदें होत.) त्या प्रमािें 
पातहले तरी खालील स्िरूप तसद् होते. ते असें. 

 

 
 



 

अनुक्रमणिका 

४६२. िरच्या लेखातं दाखतिल्याप्रमािें कम च्या समीकरिातंील प्रत्येक पदाला 
 

 
 

या पदानें ग तिले पातहरे्ज. हा ग िाकार करतानंा सिव क्स्थरपदें ल प्त होऊन  याच्या र्जागीं  हें पद 

येतें, आति इतर सिव पदानंा (१ —  इ² —  ल² — ठ²) या ग िकानें ग िािें लागतें, ि त्यानें ग िून 
उत्पन्न होिारीं निीन पदें समीकरिातं घ्यािी लागतात. ती निीन पदें खालीं तलतहल्याप्रमािें; या 
पदसंघाला कम २७ म्हिू. 
 

 
 
४६३. िंद्राच्या कें द्रसतन्नधानािी गतत आपि न ग िकानें सातधली आहे लेख ३७९ पहा. तेथें. 
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४६४. कम च्या िर तयार केलेल्या २८ पद संघातंील पदें एकत्र केलीं म्हिरे्ज कम िें सूक्षमाशं 

समीकरि तयार होईल. तें खालीं तलतहल्याप्रमािें 
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अनुक्रमणिका 
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या समीकरिाच्या दोन्ही पेट्ािे सकंलन केलें  म्हिरे्ज कम िी ककमत येईल. डािीकडच्या 
पेट्ािे म्हिरे्ज सू क/सू ब म यािें सकंलन कम हें आहे. उर्जिीकडच्या पेट्ािे संकलन ४२७ व्या 
लेखाप्रमािें करून त्यािें समीकरि खालीं तलतहलें  आहे. 

 
४६५. िरच्या सूक्षमाशं समीकरिािें संकलन, 
कम = खालिा पदसमूह. 
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४६६. गेल्या दोन प्रकरिातं केलेल्या गतिताकडे कसहािलोकन दृष्टीनें पातहल्यास असें तदसून 

येईल कीं, िंद्राच्या शरािी स्पशवरेषा, िंद्रािें भमूध्यापासून अंतर, आति त्या ििीिा मध्यम िंद्र (कम) ही 
आपिास तसद् कतरता येतील. या गोष्टी कशा तसद् होतील हें अन मानद्वारा िर तसद् केलें  आहे. ही तसद्ता 
सिवसामान्य आहे. या तसद्तेंत ज्या अव्यक्त ि व्यक्त अशा सामान्य संख्या योतर्जल्या आहेत त्यापकैीं काहंीं 
संख्या िधेानें ठरतिल्या पातहरे्जत. परंत  हे पूिव लिातं असाि ेकीं, िधेानें ज्या साध्य होतात त्या कधीही सूक्षम 
असत नाहींत. गतिताच्या सामान्य तसद्ातंानंीि त्यािंी सूक्षमता साध्य करून घ्यािी लागते. कोिताही िधे 
घ्या त्यािरून इष्ट सखं्येिें मापन गतित तसद्ातंानंींि ठरतें. िदं्राच्या समीकरिापासून इष्ट कायें कशीं 
कतरता येतील यािा तििार आता ंआपिास कराियािा आहे. िर र्जें कम समीकरि तसद् केले आहे त्यातं 
ब म्हिरे्ज तिितित ििीिा स्पष्टिंद्र ही व्यक्त सखं्या असून ततर्जपासून इतर स्थीर सखं्याचं्या सहाय्यानें कम 
ही अव्यक्त संख्या शोतधता येईल असें तसद् केले आहे. आता ंकम ही व्यक्त संख्या असता ब िी संख्या कशी 
प्राप्त करून घेता येईल हें तसद् कराियािे आहे. समीकरि हा तसद्ातं आहे. िरच्या समीकरिातं ब ही 
संख्या पि स्थानीं आहे आति कम साध्य स्थानीं आहे. आता आपिाला या तसद्ातंािा व्यत्यास तसद् 
कराियािा आहे. म्हिरे्ज ब च्या स्थानीं कम आति कम च्या स्थानीं ब आिून समीकरि तसद् कराियािें 
आहे. अथात इष्ट ििीं मध्यमिंद्र ज्ञात असला ंतर स्पष्टिंद्र तकती हें ठरतिता ं येईल असें समीकरि तसद् 
कतरता येईल. ही तसद्ता िास्ततिक मोठी कठीि आहे. परंत  ते कातठण्य दूर करण्याकतरता ंएक तसद्ातं 
स्ितिः तसद् करून ठेतिला आहे. २६२ ते २६६ लेखाकं पहा. 

 
४६७. िरिें कम िें समीकरि २६६ या लेखातंील समीकरिाशीं सरूप आहे. त्यातील ि आति य 

यािें र्जसे स्थान पतरितवन केले तसे कम च्या समीकरिातं कम च्या र्जागीं ब आति ब च्या र्जागीं कम असा 
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त्यािंा स्थान तितनमय होऊन समीकरि तसद् झाले पातहरे्ज. २६६ या लेखातंील समीकरिातं ज्या सामान्य 
संख्या योतर्जल्या आहेत त्याचं्यासबंंधीं रे्ज सकेंत स्िीकारले आहेत ते प्रथम तिशद कतरतो. ि, आति या 
संख्या पतरितवन होिाऱ्या आहेत. प, द, त, आति ि या संख्या पदािें ग िक दाखतििाऱ्या आहेत. आति 
द, त, ि या संख्या एकाि पदाच्या दशवक नसून सघं दशवक आहेत. ज्या पदािा पदग िक प म्हिरे्ज 
पतहल्या पदिीिा त्यािा कें द्रग िक न स्िीकारला आहे. पदग िक द असता कें द्रग िक म स्िीकारला आहे. 
यािप्रमािे त िा क आति ि िा ग कें द्रग िक स्िीकारला आहे. या समीकरिाच्या उर्जव्या बारू्जस य खेरीर्ज 
१९ पदें आहेत. पतहल्या पदिीिें एक पद, द सरीिी दोन, ततसरीिी पािं आति ििथ्या पदिीिी अकरा पदें 
आहेत. या १९ पदाच्या ककमती कम मध्यें धनिव केल्या म्हिरे्ज ब िें समीकरि तसद् होईल. तेव्हा ं२६६ या 
लेखातंील एक एक पद घेऊन त्याचं्या ककमती काढू. 

 
४६८. पतरितवन समीकरिातंील प्रत्येक पदािे पतरितवन क्रमिार — 
 
[१] — प भ  न य. यातंील य च्या स्थानीं क म तलतहला, आति न च्या र्जागीं ि हा कें द्रग िक 

तलतहला. म्हिरे्ज भ  ि क म हे कें द्र झाले. प च्या र्जागीं — २ इ हा पदग िक तलतहला. पि प ऋि आहे 
म्हिून ग िक + २ इ तलतहला तेव्हा ं  

+ २ इ भ  ि क म          ..         ..( १) 
 
[२] — द भ  म य. हें एकि पद नसून पािं पदािंा सम दाय आहे. म्हिरे्ज द च्या ककमती पािं 

आहेत, आति म च्या ककमतीही तततक्याि आहेत. द सऱ्या पदिीच्या पािं पदापंैकीं प्रत्येक पदािा पदग िक 
धन असल्यास ऋि करून, आति ऋि असल्यास धन करून त्या पदानंा तलहािा, आति त्या त्या पदािा 
कें द्रग िक म च्या र्जागीं तलहािा. तसेि य च्या स्थानीं क म तलहाि ेम्हिर्जें प्रत्येक पदािें पतरितवन होईल. 
तें असें : 

 

 
 
[३] + ½ प² न भ  २ न य. यातंील प च्या स्थानीं — २ इ, न च्या स्थानीं ि आति य च्या स्थानीं क 

म तलतहिें. ि = १ — ¾ ठ² घेिे. तेव्हा ं
 

+ ½ × ४ इ² (१ — ¾ ठ²) भ  २ ि क म = (२ इ² —  ठ² इ²) भ  २ ि क म.........(३) 
 
[४] — त भ  क य. क म च्या समीकरिातंील ततसऱ्या पदिीच्या सिव पदानंा —१ नें ग िून, आति ब 

च्या स्थानीं क म तलहून होिारा पदसमूह. [२] या अकाप्रमािें. 
 
[५] + ⅛ प³ न² भ  न य. यापासून + ⅛ ( — ८ इ³) ि² भ  ि क म 

= — इ³ भ  ि क म ..                 ..                .. (५) 
 
[६] — ⅜ प³ न² भ  ३ न य. यापासून — ⅜ ( — ८ इ³) ि² भ  ३ ि क म 
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= + ३ इ³ भ  ३ ि क म..         ..                .. (६) 
 
[७] + ½  पद (म + न) भ  (म + न) य. या पदामध्यें द च्या पािं ककमती आहेत आति त्याशंी 

संगत म च्या पािं ककमती आहेत, त्या त्या यथास्थानीं तलतहल्यानें खालीं तलतहल्याप्रमािें पदें येतात :— 
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(१९) — ि भ  ग य. क म च्या समीकरिातंील ििथ्या पदिीिी सिव पदें —१ नें ग िनू आति ब च्या 

र्जागीं क म तलहून आलेला पदसंघ.       ..             ..                (१९) 
 
४६९. िरच्या लेखातं र्जी कृतत केली आहे त्या कृतीनें र्जो एक पदसंघ बनेल तो ब या 

स्पष्टिदं्राबरोबर होईल. िरच्या १९ अंकापैकी १, २, ४ आति १९ यामध्यें र्जी पदें आहेत ती क म बरोबर 
असलेल्या पदसंघात र्जीं पदें आहेत त्याशंीं समान आहेत, मात्र त्यािंीं तिन्हें तभन्न आहेत. म्हिून तींि पदें ब 
बरोबर असलेल्या पदसंघातं येतात. आति िरिे िार अकं सोडून बाकीच्या पंधरा अंकात र्जीं पदें उत्पन्न 
झाली तीही ब च्या ककमतीत येतात. म्हिून ती पंधरा अंकात उत्पन्न झालेली पदें एकत्र केली आहेत तीं 
खालीं तदली आहेत. यास आपि पतरितवन पदसंघ म्हि.ू 

 
तेव्हा ं:— 

 
क म = ब — (कम िा पदसघं) आति 
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ब = क म + (कम िा पदसघं) + (पतरितवन पदसंघ) 
 
४७०. पतरितवन पदसंघ. 
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४७१. क म बरोबर असलेला पदसंघ उिा करून म्हिरे्ज त्यास —१ नें ग िून त्यातं पतरितवन 

पदसंघ तमळतिला असता ंब बरोबर असलेला पदसंघ होतो. प्रस्त त हे दोन्ही पदसंघ एकत्र न कतरता तसेि 
तभन्न ठेतिले आहेत. प ढील कृतीच्या अन रोधानें तभन्नतेिी आिश्यकता आहे. 

 
४७२. िंद्राच्या गततसबंंधी तसद्ातंािंी तसद्ता येथे पूिव झाली आहे. आता या तसद्ातंाच्या आधारानें 

िंद्रािे शर भोग लंबन आति तततथ नित्र योग याचं्या साधनािी समीकरिें तसद् कराियािी आहेत. ती 
प ढच्या प्रकिातं करीत आहे. 
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प्रकरि िोळावें 
 

काल आणि ग्रहाचे िर भोग 
 
४७३. िंद्रािीं सूक्षमाशं समीकरिें सोडिनू िंद्रािा शर, िंद्रािे भमूध्यापासून अंतर आति िंद्रािे भोग 

(मध्यम आति स्पष्ट) यािंी समीकरिें मागच्या प्रकरिातं तसद् केली आहेत. ही समीकरिें अन मानािलंबी 
शास्त्रान सार पृथिःकरि सयंोगीकरि पद्तीनें तसद् केली आहेत. अन मानािलंबी न्यायशास्त्र या तिषयािर 
स्ितंत्र असा गं्रथ महाराष्ट्र भाषेत र्जरी नाहीं तरी श्री. रािर्जी शास्त्री देिक ळे यानंीं ‘भतूमतीिी पूरतिका’ या 
नािंािा र्जो गं्रथ तलतहला आहे त्यात या तिषयािें सागंोपागं तिििेन केलेले आहे. त्या गं्रथािें अिलोकन 
केल्यास या  गं्रथातं र्जी गतिताच्या तसद्ातंाच्या तसद्तेिी पद्तत िापरली आहे ततिें रहस्य सहर्ज ध्यानीं 
येईल. 

 
४७४. या गं्रथातं गतित शास्त्रातंगवत रे्ज तसद्ातं तसद् केले आहेत ते सिव सामान्य ि अव्यक्त संख्या 

तनदशवनाकतरता घेऊन तसद् केले आहेत. आति ते तसेि कराि ेलागतात. गेल्या प्रकरिातं रे्ज िंद्रगतीिे 
तसद्ातं तसद् केले आहेत ते सामान्य संख्या घेऊनि केले आहेत. म्हिून िरिी समीकरिें अद्यातप 
म ग्धािस्थेति आहेत. त्या समीकरिानंा प्रत्यि शर भोग तयार करण्यािे स्िरूप या प्रकरिातं द्याियािे 
आहे. मागे योतर्जलेल्या सामान्य अव्यक्त संख्या ठ, ल, इ आति इ॑ या आहेत. तसेि अ आति अ॑ याही 
संख्या अव्यक्ति आहेत. या संख्या तिशषे संख्यानंीं आति भाििािक नसतील त्या इष्ट पतरमािानंी कशा 
दाखिाियाच्या यािा आता तििार कराियािा आहे. 

 
४७५. िरच्या सामान्य संख्यािंी मानें ठरतिण्याकतरता िधेािी आिश्यकता असते. िधेातशिाय त्या 

तसद् होत नाहींत. िधे अनेक प्रकारिे आहेत. ि ते िधे घेण्यास उपकरिेंही अनेक प्रकारिी आहेत. साध्या 
शकूंपासून तों िधे शाळेतील सम्राि यंत्रापयंत िधे उपकरिें अनेक आहेत. तसेंि द र्थबिी ि त्यानंा र्जोडलेली 
इके्विोतरयल, म्यूरल सकव ल, अल्िाक्क्झमथ िगैरे यंत्रें होत. हीं साधनें तकतीही उत्तम असो, तकतीही सूक्षम 
असो त्यानंीं िरच्या लेखातं सातंगतलेल्या अव्यक्त संख्यािी मानें सूक्षमतर सूक्षमतम अशी कधीि ठरतिता 
येिें शक्य नाहीं. त्या कायास गतित शास्त्रातंगवत तसद्ातंािीि आिश्यकता असते. या तसद्ातंाचं्याि 
योर्जनेनें स्थूल िधेािंरून सूक्षम मानें ठरतिता ंयेतात. हा तिषय एका स्ितंत्र गं्रथातं प्रततपादन करण्यासारखा 
तिस्तीिव आहे. तििारपूिवक पाहता या स्थानीं, िरच्या लेखातं िर्थिलेला ठ, ल आतदकरून संख्या िधेानें 
कशा तसद् कराव्या यािें प्रततपादन करिें आिश्यक आहे. परंत  हे तिस्तीिव कायव एकाि व्यक्तीकडून होिें 
शक्य नसल्याम ळें  येथें तसे काहंीं केलें  नाहीं. तथातप त्या तिषयाला ‘िधे तिज्ञान’ हें नािं देऊन काहंीं भाग 
तलतहले आहेत. 

 
४७६. िधे आति गतितातंगवत तसद्ातं यानंीं तसद् केलेली मानें िधे तिज्ञान शास्त्रािरून घ्याियािी 

ती येथें घेत आहे. िधेतसद् मानें घेताना तत्संबधंीं काहंीं गोष्टींिा ख लासा करिें प्राप्त आहे. तीं मानें 
स्िीकारताना त्या मानािें पतरमाि आति संख्या, काल आति त्यािा आद्यिि, स्थल ककिा रेषा यातंील 
कबद  यािंा तििार केला पातहरे्ज. यासंबधंी तििार कतरतानंा सूयेन्द स्थानमान या गं्रथातील पतरभाष आति 
संकेत हीं आधीं पहािीं. 
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णनरयि गिनेचे आरांभस्थान 
 
४७७. स्िस्थ पदाथािें स्थान दाखतिण्यासाठी र्जी मोर्जिी करािी लागते ती मापन करण्यासाठी, 

ती मोर्जिी कोित्या कबदूपासून केली हें दाखतिण्यास एक कबद  तनतित करािा लागतो. त्यास आरंभस्थान 
असें म्हितात. पािात्य गिक िसंतसंपात तबद  हें आरंभस्थान घेतात. आति भारतीय तसद्ातंकार आति 
ज्योततशास्त्रज्ञ तनरयि आरंभस्थान घेतात. या गं्रथात िूयगणिद्धाांिोक्ि पौष्िाांि कबदु आरंभस्थान घेतलें  
आहे. पौष्िाांिाची व्याख्या अशी कीं, रेविी योगिारा आति उत्तर कदंब यामधून गेलेले िृत्त क्रातंतिृत्ताला 
ज्या कबदूत छेतदते त्या कबदूला ‘पौष्िाांि’ असें अन्िथवक म्हिले आहे. यािरून भोग मानण्यािें कामी पौष्िाांि 
आणि रेविी योगिारा (वैजयांणि) हें तभन्न नाहींत. कोित्यातह कबदूिा शर त्याच्या क्रातंतिरून ठरिािा 
लाितो. स्ितंत्रपिें शर मोर्जिें अशक्य आहे. आति या कामी रिीिी परमक्रातंत ही अिश्य घ्यािी लागते. 
आपल्या प्रािीन गिकानंीं रिीिी परम क्रातंत २४ अंशाला काहंीं कमी स मारें २३ अंश ५० कला इतकी 
घेतल्याम ळें  रेिती योगताऱ्यािा शर ० अंश ० कला असा तदसला. िस्त तिः त्यानंीं २३ अंश ३७ कला रति 
परमक्रातंत घेतली असती तर श द् िधेानें १३ कला शर आला असता. पौष्ट्िातं म्हिरे्ज रेिती योगतारा होय, 
हे अनेक प्रमािानंीं तसद् होते. 

 
४७८. ज्योततगवतितातं िधेानें ज्या गोष्टी ठरिाव्या लागतात त्यातंील प ष्ट्कळ मानें सूयव तसद्ातंातील 

मानास बीर्ज संस्कार करून घेतली आहेत. आिइ काहंीं पािात्य गं्रथातूंन घेतली आहेत. हीं मानें 
शतलिाहन शक १८०३ िैत्र श द् प्रतदपदा ब धिार उज्जतयतन मध्यमाकोदय काल या ििीिीं आहेत. त्या सिव 
संख्या खालीं तदल्या आहेत. 
 
आरंभस्थान 
 

पौष्िाांि रेविी योगिारा (वैजयांणि) 
 
अयनाांि िके १८०३ चैत्र िुद्ध प्रणिपदा 
 
म्हिजे 

 
पौष्ट्िातं आति िसंत संपात यामधील अंतर १८° १२’ ५५”•४ अयनाशं िार्थषक िृतद् + ५०•२ 

तिकला. 
 
िसंत संपात कबदूशीं क्रातंतितृ्त आति तिष ििृत्त याचं्या छेदन कबदूशीं कोन शके १८०३ या शकातं २३ 

अंश २७ कला १७•३७ तिकला होता. यािी िार्थषक िृतद् —०”•४७६ आहे. म्हिरे्ज हा कोन प्रततिर्थष ०•४७६ 
तिकला कमी होतो. 
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शके १८०३ िैत्र श द् प्रततपदा 
 

ब धिार उज्जायेतनमध्यमाकोदय या ििींिे 
तनरयन मध्यम भोग 

कोष्टक अंक (१) 
 

ग्रह  ग्रहाचे मध्यम 
भोग 

कें द्र िणन्नधान 
मध्यम भोग 

कक्षापाि 
मध्यम भोग 

कके्षची मध्यम 
केन्द्रच्युणि 

रति ... ३४९•३३६१ २६२•६५७  ·०१६७७५१ 
िंद्र ... ३४७•८५१२ २७२•९३९ २४३•७२५ ·०५४८४४२ 
ब ध ... २०५•२९८६ ५७•३९८ २८•५३८ ·२०५६१७८ 
श क्र ... १४८•९६६६ १११•४८१ ५७•५३१ ·००६८१८३ 
मंगळ ... २८५•४०४६ ३१५•६५३ ३०•४२० ·०९३२५२८ 
ग रु ... १०•३६१९ ३५४•२०५ ८१•०५० ·०४८२२३५ 
शतन ... १८•८६०६ ७२•४९४ ९४•४९० ·०५६०२६५ 
हषवल ... १४५•६४३२ १५०•४७३ ५५•०९३ ·०४६६००६ 
नेपच्यनू ... २५•९३०४ २९•४६१ ११२•३०३ ·००८७१९३ 
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४७९. िरच्या लेखातं तदलेलीं मानें हीं ठरतिलेल्या एका ििींिीं आहेत. ग्रहातदकािें मध्यम भोग 
इक्च्छलेल्या ििीं तकती असतील हे आपिासं ठरतिता ंआले पातहरे्ज. ग्रहातदकािंी कालाच्या एकं प्रमािात 
गतत तकती या तदल्या आहेत, तेव्हा ंिरिा ठरातिक िि आति इक्च्छलेला िि यामंध्ये कालात्मक अंतर 
तकती आहे हे समर्जले तर इष्ट ििीं ग्रहािे मध्यम भोग समर्जतील. तदलेल्या ठरातिक ििीं ग्रहािे मध्यम 
भोग यास िेपक म्हिू ि त्यास ि हें अिर योरंू्ज, कालात्मक अंतर क आति एका काल पतरमािातील गतत ग 
ककिा म तेव्हा—ं 

 
मध्यम ग्रह = ि + कम. 
 
४८०. दोन ििामंधील गेलेला काल िषव, मास, तदिस असल्या पतरमािानंीं दाखतिला तर तो 

तनतित होत नाहीं कारि िषािे मास १२ ककिा १३ होतात आति मासािे तदिस ३० ककिा २९ होतात. 
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यास्ति दोन ििामंधील गेलेला तदिस घति आति पळें याि पतरभािानंीं दाखिािा लागतो. यास्ति 
कालातंरािे िदं्रमास तततथ यािरून तततथ करून त्यािे तदिस कराि ेलागतात. या तदिसाचं्या सखं्येला 
अहगवि तदनगि अशीं नािें ठेतिलेली आहेत. िक्र अहगवि तदनगि या तिषयािें उपपादन सूयेंद  नामक 
प स्तकातं तिस्तृत रीतीनें केलेलें  आहे. त्या उपपादनातं उत्तम ठरलेले िक्र १६० िषािें आहे. त्या िक्रास 
मध सूदन िक्र हें नािं तदलेले आहे. या िक्रांत तनयतमत िषवक्रमाकंीं तनयतमत अतधकमास येतो. या 
तिषयासंबधंी तिशषे स्पष्टीकरि सूयेंद स्थानमान या प स्तकातं पहाि.े लेखाकं ४७४ मध्यें ठ ल इ इत्यातद 
सामान्य संख्या व्यक्त सखं्यानीं कशा दाखिाियाच्या हें आता ंपाहू. 

 
४८१. आता आपि ठ ल आतद करून सामान्य संख्या तिशषे संख्यानंीं कशा दाखतिता ं येतात हें 

पाहंू. 
 
(१) ठ हे रिीच्या मध्यम गतीिें िदं्राच्या मध्यमगतीशीं असलेले ग िोत्तर आहे. ग िोत्तर हें भाि 

संख्यात्मक असतें. अथात या संख्येिें पतरमाि एकं हें असतें आति एकं हे संख्या पतरमाि हव्या त्या िस्त  
पतरमािाशी योर्जता येते. त्या आधारें पतरमाि प ढे योरू्ज. प्रथम ठ ही संख्या तकती ते ठरिू.ं 

 
ठ = सूयािी मध्यम गतत ÷ िदं्रािी मध्यम गतत 
 
= िंद्रािा प्रतदििाकाल ÷ पृथ्िीिा प्रदतििा काल 
 

[लेख ३७६ पहा] 
 

िरच्या कोष्टक अंक (३) मध्यें िंद्र-सूयािे प्रदतििाकाल तदले आहेत त्यािरून— 
 
ठ = २७·३२१६६१४ ÷ ३६५·२५६३७४४ 
 

= ०·०७४८०१३५. 
 
(२) ल ही िदं्राच्या महत्तम शरािी स्पशवरेषा आहे, आति िंद्रािा महत्तमशर ५ अंश ८ कला ४७•९ 

तिकला असतो. म्हिून 
 
ल = स्प (५°८’४७”·९) = ०·०९००६८१. 
 
(३) इ ही िदं्रकिेिी कें द्रच्य तत आहे. अथात इ ही ग िोत्तरािी संख्या आहे आति ती संख्या िरच्या 

कोष्टक अंक (१) मध्ये तदली आहे. 
 
इ = िंद्रकिेिी कें द्रच्य तत = ०·०५४८४४२ 
 
(४) िरच्या प्रमािेि इ॑ ही सखं्या आहे 
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इ॑ = भ ूकिेिी कें द्रच्य तत = ०·०१६७७५१. 
 

 
 
= (१ —·००३०० + ·०००२२) × ०·००२५३८४ 
 
= ०·००२५३ 
 
४८२. दोन कबदूमधील अंतर ही रेषा असते, त्याप्रमािे दोन तदशामंधील अंतर म्हिरे्ज कोन, हाही 

िक्र रेषेनें मातपता येतो. दोन पदाथांपैकीं एकािें द सऱ्यािरील आकषवि हेही रेषेनेंि मातपतात. कोनािें 
मापन िृत्त पतरमािानें कतरतात. लेखाकं ४८ यामध्यें िृत्त पतरमािािें स्पष्टीकरि केलें  आहे. यािरून  

 
भगि = ३६० अंश = २π िृत्त पतरमाि. 
 
रातश = ३० अंश = π/६ िृत्त पतरमाि. 
 
नित्र = १३ १/३ अंश = २π/२७ िृत्त पतरमाि. 
  
४८३. िरच्या तिििेनािरून कळून येईल कीं ठ ल इ इ॑ या केिळ संख्या म्हिरे्ज भाि संख्या 

आहेत. त्या सिांना ककिा त्याचं्या बेरीर्ज-िर्जाबाकीला ककिा ग िाकार-भागाकाराना एकि पतरमाि देता 
येतें. यास्ति त्यास िृत्त पतरमाि हा एकं घेऊं आति प्रत्येक संख्या िृत्त पतरमािाने दाखिू.ं एका 
िृत्तपतरमािाच्या तिकला— 

 
१ िृत्तपतरमाि = २०६२६४·८०६२ तिकला. 
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या घाताकंाचं्या सहाय्याने ठ²इ ककिा ठ ल² इ अगर ठ² असल्या पदािंी ककमत सहर्ज काढता 

येईल. 
 
उदाहरिाथव ठल²इ या ग िकािी तिकलात्मक ककमत काढून दाखतितो. िगात्मक र्जी संख्या 

असेल ततिा घाताकं दोन िळेा घ्यािा. 
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याप्रमािे ग िकाच्या ककमती तिकलात्मक काढून खालीं तदल्या आहेत :— 
 

 
 
४८४. प्रत्येक पदािें कें द्र आपि एथपयंत रे्ज तलतहत आलो आहोत त्यातील स्थीर पदें आपि 

गातळली आहेत. म्हिरे्ज स्थीर तलतहलीं नाहींत पि ती त्यातं आहेत. सूक्षमाशं समीकरिातं तिकारी पद 
आति अिलंबी पद या व्यतततरक्त सिव संख्या स्थीर असल्यानें तें समीकरि सोडतिता येतें. म्हिून प्रत्येक 
िल सखं्येिी गतत तिकारी पदाच्याि रूपानें दाखिािी लागते. याम ळें  कें द्रािें लेखन तिस्तार पािले आहे. 
आता तो तिस्तार कमी करून प्रत्येक कें द्रािी सखं्या कशी तयार करािी यािा आता ंआपि तििार करू. 
याकतरता ंप्रम ख कें द्रािें स्पष्टीकरि करंू. 
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४८५. ि ब आति ि क म ही कें द्रें आपि योतर्जली आहेत यािें स्िरूप र्जािण्याकतरता ३८३ िा लेख 
पहा. या दोन्ही कें द्रामध्यें उ हे स्थीर पद आहे. म्हिरे्ज ती कें द्रें खाली तदल्याप्रमािें आहेत. 

 
(िकम — उ) आति (िब — उ) 
 
या कें द्रामंधील ि ही संख्या कें द्र सतंन्नधानािें िलन दाखतिण्यासाठीं योतर्जली आहे. (लेख ३७८ ि 

३७९ पहा). त्या स्थानीं दाखतिले आहे कीं : 
 
िंद्रोच्चगतत म्हिरे्जि िं. कें द्र संतन्नधान गतत = िं. म. गतत (१—ि) तेव्हा.ं 
 
ि क म — उ = — कम + ि क म + कम — उ 

= — कम (१ — ि) + कम — उ 
= कम — उ — कम (१ — ि) 
= कम —{उ + कम (१ — ि)} 

 
= मध्यमिंद्र क काली — (क = ० असता ंकें द्र स ं+ क कालातील के. स. गतत) 
 
= क काली म. िदं्र — क कालीं िं. केद्रसतंनधान 
 
यािरून लिातं येईल कीं िकम यािा अथव क कालातंीिा मध्यमिदं्र यातूंन िर्जा त्याि ििीिें 

िंद्रािें कें द्र सतन्नधान. हा आहे. या कें द्रास पूिवकालीन गिकानी मंदकें द्र असें नािं तदले आहे. तेंि मी 
माझ्या गं्रथामंधून िापरले आहे. हें कें द्र सिेंपे एकािरानें दाखिाि ेहें मनातं आिून त्यास मं हें अिर योतर्जले 
आहे. आति िब यािाही अथव असाि आहे तो असा कीं ब हा स्पष्टिदं्र ज्या ििींिा आहे, त्यात त्याि ििीिें 
कें द्र सतंन्नधान िर्जा करून आलेली बाकी. पि मध्यमिदं्र आति स्पष्टिदं्र समान असे सिवदा नसतात पि 
त्यािे िैषम्य पदरूपानें काढून िाकले आहे. म्हिनू िब हें कें द्रस द्ा मं या अिरानें दाखतिता ंयेतें. 

 
४८६. आता ंए क म आति एि यािा तििार करंू. 
 
ए क म — रा = — कम + एकम + कम — रा 

= + (ए — १) कम + कम — रा 
= कम — रा + (ए — १) कम 
= कम —{रा — (ए — १) कम} 

 
= मध्यमिंद्र क कालीं — (क = ० असता राह  — क कालातील राह गतत) 
 
= क कालातंी मध्यमिदं्र — क कालातंी राह . या कें द्रास तिराह िदं्र हें नािं देऊन ति हे नामािर 

योतर्जले आहे. 
 
४८७. (२ — २ठ) कम — २घ या कें द्रात 
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२ कम — २ठकम — २घ = २ (मध्यमिंद्र — मध्यमरति) िंद्र सूयाच्या िर्जाबाकीिरून यास 
तततथकें द्र असे नािं आहे तसेंि 

 
(२ — २ठ — ि) कम — २घ + उ या कें द्रातं. 
 
{(२ — २ठ) कम — २घ} — िकम + उ = तततथकें द्रािी द प्पि यातून मंदकें द्र िर्जा करिें असा 

अथव आहे या कें द्रास च्य ततकें द्र असें नािं आहे. (म.ि ं— म. रति) यास म्हिरे्ज तततथकें द्रास तत हें नामािर 
योतर्जले आहे. आति च्य ततकें द्रास च्य  हें नामािर योतर्जले आहे. 

 
त्यािप्रमािें ठकम + घ  — द्र हें रिीिें मंदकें द्र आहे यास स ंहें नामािर योतर्जलें  आहे. 
 
मं, ति, तत, च्य  आति स ंही म ख्य कें दे्र होत इतर कें द्रें याि कें द्राच्या काहंीं पिीच्या सयंोग तियोगानें 

बनतात. तेव्हा,ं ही नामािरें योरू्जन आपिास कें दे्र तलतहली पातहरे्जत. 
 
४८८. लेखाकं ४६५ मध्यें र्जें क म िें समीकरि तलतहले आहे, त्या समीकरिािरून तसद् होते कीं, 

र्जर आपिास स्पष्टिदं्र मातहत असेल तर तो ज्या ििींिा असेल त्याििीं मध्यमिंद्र तकती हें आपिास 
कळेल. त्या मध्यमिदं्राला म या िदं्राच्या मध्यमगतीनें भातगले तर मध्यमिंद्र ० ज्या ििीं होता त्या 
ििापासून स्पष्टिंद्र ज्या ििींिा त्या ििापयंत गेलेला काल समरे्जल. र्जसें — 

 

 
 

 
 
यािरून कळते कीं ब/म हा काल आहे ि तो काल ब हा मध्यमिंद्र असता तर र्जो काल आला 

असता तततकाि आहे. आति मं, रति, िगैरे कें द्र ब/म या पदानें र्जो काल दाखतिला र्जाईल त्या 
कालातंीिी असतात. या तिषयािा तििार प ढे करू. आता ंआपि कम िें समीकरि सामान्य संख्यात्मक 
ग िकािें आहे तें तिकलात्मक ग िकािें करंू. 

 
४८९. तिकलात्मक ग िकािंें कम िें समीकरि. 

 
कम = खालिा पदसमूह 
 
ब — २२६२४·८४ भ  मं ; + ४७६·३८ भ  २मं 
—११·३४ भ  ३मं + ०·५४ भ  ४मं 
+१३१·८६ भ  तत —१९२४·९६ भ  २तत 
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—०·९६ भ  ३तत +७·१७ भ  ४तत 
—४६९६·६५ भ  च्य  +७·१५ भ  २च्य  
+६७९·७९ भ  सं +९·७२ भ  २स ं
+४१०·९० भ  २ति +०·४२ भ  ४ति 
—१८६·१८ भ  (२तत-२मं) —७·०४ भ  (२तत + २मं) 
+१४४·०० भ  (२तत+मं) +१४·७८ भ  (४तत—मं) 
—१८२·९६ भ  (च्य —सं) +५५·७० भ  (च्य+सं) 
—१२४·१२ भ  (२तत —सं) +१२·५० भ  (२तत +सं) 
—७१·१८ भ  (म—ंसं) +६२·०४ भ  (मं+सं) 
+९९·२९ भ  (२ति —मं) —२२·९४ भ  (२ ति + मं) 
—५९·२१ भ  (२तत —२ति) —१·१९ भ  (२ तत+ २ति) 
—३·०० भ  (२ तत + २ति —मं) +५·१४ भ  (२तत—२ति—मं) 
—१५·२२ भ  (२तत—२मं+सं) —१०·२५ भ  (२तत—२मं—सं) 
—६·५९ भ  (२तत—२ति+सं) —७·२४ भ  (२तत—२ति—सं) 
+५·५६ भ  (मं+२स)ं —६·१८ भ  (म—ं२सं) 
+३·८६ भ  (२ति+सं) —३·८६ भ  (२ति—सं) 
—७·४८ भ  (२तत—२सं) —३·१६ भ  (तत+मं) 
+४·९६ भ  (तत—मं) +०·०९४ भ  (२ति+२मं) 
+७·४२ भ  (२तत+मं—सं) +१·२२ भ  (२मं—सं) 
—१·०६ भ  (२तत+मं+सं) —१·२२ भ  (२मं+सं) 
—९·०१ भ  (२तत— २ति+मं)  
 

४९०. कें द्र पतरितवन कायानें र्जो पदसंघ उत्पन्न झाला आहे त्या संघातंील प्रत्येक पदािी 
तिकलात्मक ककमत खालीं तदली आहे :— 
 
+१२४५·४३ भ  २मं +२५·५२ भ  ३मं 
—८·३८ भ  २ति +२·३० भ  ४मं 
+२२·९४ भ  (२ति—मं) —६८·८२ भ  (२ति+मं) 
—३·१८ भ  (२ति+२मं) +०·८५ भ  ४ति 
+४४०·४६ भ  २तत —९४·७१ भ  च्य  
+३२४·८१ भ  (२तत+मं) +२६·०२ भ  (२तत—२मं) 
+३·२५ भ  (२तत+२मं) +८·३३ भ  (२तत—३मं) 
—४५·७५ भ  (मं+सं) +३९·३९ भ  (म—ंसं) 
—६·४३ भ  (२मं+सं) +६·४३ भ  (२मं—सं) 
+३·८६ भ  (२तत—२ति+मं) +०·६४ भ  (२तत—२ति—मं) 
—९·६५ भ  (२तत+२ति—मं) —६·४३ भ  (२तत+२ति) 
+१५·३१ भ  (२तत+मं—सं) —२·१८ भ  (२तत+मं+सं) 
+१९·६३ भ  (२तत—सं) —११·८३ भ  (२तत+सं) 
+०·५२ भ  (म—ं२सं) —०·५२ भ  (मं+२सं) 
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+०·८६ भ  (च्य —सं) —५·२४ भ  (च्य +सं) 
+१·५८ भ  (२ति+सं) —१·५८ भ  (२ति—सं) 
+३६·५८ भ  (४तत—मं) +२४·४० भ  २च्य  
+१२·२१ भ  ४तत  

 
४९१. कम िा तिकलात्मक पदसंघ र्जो ४८९ व्या लेखातं तदला आहे, त्याला —१ नें ग िून म्हिरे्ज 

पद धन असेल तर ऋि आति ऋि असेल तर धन करून त्यातं, िरिा कें द्र पतरितवन कायानें उत्पन्न 
झालेला पदसंघ धनिव केला म्हिरे्ज ब या स्पष्ट िदं्राबरोबर असलेला पदसंघ तयार होतो. त्याप्रमािें कृतत 
करून खालिा पदसंघ तलतहला आहे — 
 
ब = खालिा पदसंघ 
 
कम + २२६२४·८४ भ  मं +७६९·०५ भ  २मं 
+३६·८६ भ  ३मं +१·७६ भ  ४मं 
—१३१·८६ भ  तत +२३६५·४२ भ  २तत 
+०·९६ भ  ३तत +५·०४ भ  ४तत 
+४६०१·९३ भ  च्य  +१७·२५ भ  २ च्य  
—६७९·७९ भ  सं —९·७२ भ  २ स ं
—४१९·२८ भ  २ ति —१·२७ भ  ४ ति 
+२१३·२० भ  (२तत—२मं) +१०·२९ भ  (२तत+२मं) 
+१८३·८२ भ  (च्य —सं) —६०·९४ भ  (च्य +सं) 
+१८०·८१ भ  (२तत+मं) +३६·५८ भ  (४तत—मं) 
+१४३·७५ (२तत—सं) —२४·३३ भ  (२तत+स)ं 
+११०·५८ भ  (म—ंसं) —१०७·७९ भ  (मं+सं) 
—७६·३५ भ  (२ति—मं) —४५·८८ भ  (२ ति+मं) 
+५९·२१ भ  (२तत—२ति) —५·२४ भ  (२तत+२ति) 
+१५·२२ भ  (२तत—२मं+सं) +१०·२५ भ  (२तत—२मं—सं) 
+५·७८ भ  (२तत—२ति—मं) +१२·७८ भ  (२तत—२ति+मं) 
—६·६५ भ  (२तत+२ति—म) +८·३३ भ  (२तत—३म) 
+७·२४ भ  (२तत—२ति—सं) +६·५९ भ  (२तत—२ति+सं) 
+७·८९ भ  (२तत+मं—स) —१·१२ भ  (२तत+मं+सं) 
—५·२१ भ  (२मं+सं) +५·२१ भ  (२म—स) 
+६·७० भ  (म—ं२सं) —६·०८ भ  (मं+२सं) 
+२·२८ भ  (२ति—सं) —२·२८ भ  (२ति+स) 
+७·४८ भ  (२तत—२सं) +३·१६ भ  (तत+मं) 
—४·९६ भ  (तत—मं) —०·९४ भ  (२ति+२म) 
 

४९२. िंद्रािा शर साधण्यािें समीकरि तयार कराियािें आहे. ४३६ व्या लेखातं शरािें समीकरि 
ििथ्या पदिीिें तयार केलें  परंत  त्यातंील अव्यक्त संख्या काढून त्याचं्या व्यक्त ककमती त्या र्जागीं आतिल्या 
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पातहरे्जत. त्या समीकरिातं श ही शरािी स्पशवरेषा (तत्रकोि तमतत तिषयक ग िोत्तर) आहे. तेव्हा ं प्रथम 
त्यािें िृत्तपतरमाि केलें  पातहरे्ज. हें कायव लेख २३४ च्या आधारें कतरता येतें. त्याप्रमािें शर (िृत्त पतरमाि) 
= श — ⅓ श³ + ⅕ श⁵ 

 
आपल्या गतितािी सूक्षमता ििथ्या पदिीपयंत आहे. म्हिून िरच्या + ⅕ श⁵ या पदािी 

आिश्यकता नाहीं. म्हिनू — ⅓ श³ या पदािी ककमत काढून ती श मध्यें िर्जा केली म्हिरे्ज िृत्त 
पतरमािात्मक शर होईल. आता ं

 

 
 
ही पािं पदें श च्या ककमतीत धनिव केली म्हिरे्ज शरािें िृत्त पतरमाि यािी ककमत येईल. त्या 

ककमतीतील ठ ल इ इ॑ या ग िकाचं्या तिकलात्मक ककमती ४८३ व्या लेखातं तदल्या आहेत, त्या घेऊन 
प्रत्येक पदािा तिकलात्मक ग िक तयार केला म्हिरे्ज शरािें समीकरि तयार होईल. याप्रमािें कृतत 
करून शरािें तिकलात्मक ग िकािें समीकरि खालीं तलतहले आहे. त्यातं िरिी पािं पदें धनिव केली 
आहेत. 

 
४९३. िंद्राच्या शरािें समीकरि तिकलात्मक ग िकािें हें समीकरि स्पष्ट िंद्रािरून सातधले आहे. 

 
शर = खालिा पदसंघ 

 
+ १८५४०·२० भ  ति  + ५३३·६४ भ  {ति — २ (म·र —रा)} 
—२५·८९ भ  (ति — सं) +२४·२६ भ  (ति + सं) 
+ २५·२२ भ  (२ मं—ति) —१९·२४ भ  (२तत — ति — मं) 
+ २२·०८ भ  (२तत — ति — सं) —१०·२३ भ  (२तत — ति + सं) 
+१७·१० भ  (ति — मं) +१२·५६ भ  ३ ति 
+५·०० भ  (२तत — ति +मं) —५·७० भ  (२ति + मं) 
+१·४४ भ  (२तत + ति) —३·३३ भ  (२तत — २म — ति) 

_______ 

—०·७१ भ  (२ तत + ति — मं) + ०·१४ भ  (२ तत + ति + मं)  
+०·६२ भ  (२ तत — ति — २सं) — ०·१९ भ  (ति — २ सं)  
+ ०·९८ भ  (२ तत — २ मं + ति) — ०·४१ भ  (२ तत — ३ ति)  
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चांद्राचे णक्षिीज लांबनां 
 
४९४. लंबन म्हिरे्ज लोंबिें. िंद्रािें िास्ति स्थान गतितानें र्जें येतें ते भमूध्यापासून पातहले असता 

र्जें आकाशातं तदसेल तें असतें. पि आपि पाहिार भपूिृािरून म्हिून दृश्यस्थानात भेद पडतो. त्याम ळें  
िास्ति स्थानापासून तो दृश्य पदाथव तिततर्जाकडे लोंबलेला तदसतो. हे रे्ज तदशातंर त्याला लंबन म्हितात. 
हे लंबन तिततर्जाशी र्जास्त असून पदाथव खस्िक्स्तकाकडे र्जसर्जसा िर येईल तसतसें तें कमी कमी होऊन 
खस्िततकीं शून्य होते. तितीर्जाशीस द्ा लंबन तभन्न तभन्न होते. पदाथव भमूध्यापासून र्जसर्जसा दूर असेल 
तसतसे लंबन कमी होत र्जाते. या संबधंी स्पष्टीकरि आकृतीनें केलें  असता तिशषे स्पष्ट होते. म्हिनू 
आकृततद्वारा ख लासा कतरतो. 

 

 
 
भ हा पृथ्िीिा मध्य आति इ हा िंद्रािा मध्य आहे. भ स्थानापासून िंद्रािा मध्य भइ तदशलेा तदसेल. 

पि पे्रिक र्जर भ स्थानी नसेल आति प्र स्थानापासून र्जर िंद्राकडे पहात असेल तर िदं्र त्याला प्रइ तदशलेा 
तदसेल. पि िदं्र र्जर र्ार अतंरािर असता तर भ आति प्र या दोन्ही स्थानापासून एकाि ताऱ्याच्या तदशते 
तदसला असता. दोन्ही स्थानापासून पातहले असता र्जें तदशा तभन्नत्ि येतें त्यास लंबन म्हितात म्हिरे्ज दप्रइ 
या कोनास लंबन असें म्हितात. िंद्र तिततर्ज पातळीत असता र्जें लंबन तदसतें तें तिततर्ज लंबन होय. 

 
४९५. लंबन म्हिरे्ज दप्रइ कोन ककिा प्रइभ कोन होय. या कोनािें मापन भप्र आति भइ या दोन 

रेषानंीं होते. इप्रभ कोन कोिकोन आहे. कारि तिततर्ज पातळी भ ख या ख स्िक्स्तकाच्या तदशशेी कािकोन 
करिारी असते. आता दप्रइ कोन हा भइप्र कोनाबरोबर आहे. तेव्हा ं 

 

 
 
िंद्रािा हा भइप्र कोन मध्यम मानानें ५७ कला १·८ तिकला असतो. मध्यम मानानें म्हिरे्ज भइ हें 

अंतर मध्यमातंराइतके असेल तेव्हािा कोन. प्रभ ही रेषा भतूत्रज्या आहे म्हिरे्ज ही रेषा लाबंीच्या मानानें 
क्स्थर म्हिरे्ज कमीर्जास्त न होिारी आहे. तेव्हा ं िदं्रािें तिततर्ज लंबन सिवदा िंद्राच्या भमूध्यापासून 
असलेल्या अंतरािर अिलंबनू आहे. िदं्रािें भमूध्यापासून अंतर त्याच्या किेतील प्रत्येक स्थानीं तकती असते 
हें आपि तसद् केलें  आहे. िंद्र मध्य आति भमूध्य यामध्ये अंतर र पतरमािे आहे असे आपि घेतले आहे. 

आति र =  मातनला आहे म्हिरे्ज  =ि हा अपूिांक आहे. ि िी ककमत िदं्र किेच्या केन्द्रग भ र्जाधानें 
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दाखतिली आहे. तें समीकरि ४५१ या लेखातं आहे. त्यातंील कें दे्र ब या स्पष्टिंद्रानंीं तनर्थमली आहेत. 
लंबन तसद् करण्याला ि च्या ककमतीिी आिश्यकता आहे. ती ककमत मात्र मध्यमिंद्रािें कें द्र बनिनू 
आतिली पातहरे्ज. स्पष्टिंद्रानें आतिल्यास स्थूल येतें. यासाठी ि िी ककमत कम नें तसद् केली पातहरे्ज. 

 
४९६. ि िें समीकरि ४२३ व्या लेखातं आहे ककिा ४५१ या लेखातं तदले आहे त्यापैकीं ततसऱ्या 

पदिीिी काहंीं तनिडक पदें घेतली म्हिरे्ज ती लंबनािें गतिताला प रेशी होतात. हें समीकरि स्पष्टिंद्रानें 
सातधलेलें  तें आपिाला मध्यमिंद्रािरून साधलें  पातहरे्ज. यासाठीं त्यामधील स्पष्टिंद्राच्या र्जागीं त्याबरोबर 
असलेली मध्यमिदं्रानें साधलेली ककमत ठेि ूम्हिरे्ज इष्ट असें समीकरि तयार होईल. आरंभी ब िी ककमत 
सामान्य स्िरूपािी घेऊं. ती अशी 

 
ब = कम + (ब₁) + (ब₂) 
िब  = िकम + ि (ब₁) + ि (ब₂) 
 

४५६ या लेखाप्रमािें म्हिरे्ज 
 
को भ  घ = (१ — ½ प²) को भ  अ — प भ  अ — द भ  अ 
 

यातील घ = िब आति अ = िकम, तसेंि प = ि (ब₁) 
 
को भ  ि ब = को भ  ि क म — ि (ब₁) भ  ि क म 
— ½{ि (ब₁)}² को भ  ि क म — ि (ब₂) भ  ि क म 
(ब₁) = + २ इ भ  ि क म ; (ब₂) = + (२ इ² — ¾ इ²) 

=  इ² भ  २ ि क म 
 

आति ि = १ तेव्हा ं
 
को भ  ि ब = को भ  ि क म — २ इ भ  ि क म × भ  ि क म 
— ½ × ४ इ² भ ² ि क म कोभ िकम — ि (ब₂) भ २ ि क म 
 

यामधील (ब₂) मध्यें पािं पदें आहेत त्यापासून येिारीं पदें. 
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िर तनघालेल्या पदास इ नें ग िून सिव समीकरि तलतहलें  तेव्हा ं
 

 
 
आता ि च्या ककमतीतील द सऱ्या पदिीच्या पदातंील ब च्या तठकािीं कम येईल अशीं पदें 

शोधाियािी आहेत. 
 
ब = कम — २इ भ िकम 
 
यास र् नें ग िून त्यािी को भ ज्या केली 
 
को भ  र् ब  = को भ  र् क म × को भ  (२ र् इ भ  ि क म) 
 

— भ  र् क म × भ  (२ र् इ भ  ि क म) 
 

= को भ  र् क म — र् इ को भ  (र् + ि) क म 
+ र् इ को भ  (र् — ि) क म 
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यातील र् च्या तठकािीं द सऱ्या पदिीच्या प्रत्येक पदािा कें द्रग िक ठेिनू पदें कातढली, आति त्या 
पदास ज्याच्या त्या कें द्रग िकानें ग िले म्हिरे्ज इष्ट पदें तयार होतील. 

 
र् च्या तठकािी २ए, २ — २ठ आति २ — २ठ — ि हें तीन ग िक येतात. 
२ ए पासून — ½ ल² इ {को भ  (२ ए + ि) कम 

— को भ  (२ ए — ि) क म} 
 
२ — २ ठ पासून + २ ठ² इ {को भ  (२ — २ ठ + ि) क म 

— को भ  (२ — २ ठ — ि) क म} 
 

२ — २ ठ — ि पासून +  ठ इ²{को भ  (२ — २ठ) क म 
— को भ  (२ — २ ठ — २ ि) क म} 

 
ततसऱ्या पदिीिी पदें ब च्या स्थानीं कम ठेिनू येतील ती पदें घ्याियािी आहेत. याप्रमािें सिव पदें 

गोळा करून समीकरि तलतहले. क्स्थरपदें र्जशीिी तशीि घेिें. 
 

 
 
४९७. िंद्रािें तिततर्ज लंबन हें िंद्रािें र्जें भमूध्यापासून अतंर त्या अंतरािर अिलंबून असतें. हें अंतर 

मध्यम मानानें 
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हें अंतर क्रातंतिृत्तािरील आहे. तें िास्ति पातहरे्ज आहे म्हिून त्यास √ (१ + श²) यानंें ग तिले पातहरे्ज. येथें 
श म्हिरे्ज शरािी स्पशवरेषा होय. 

 
आता ं
 

 
 
या समीकरिातंील ि िी ककमत ४९६ व्या लेखातं आहे ती समीकरिातं ठेतिली. तेव्हा ंर्जी पदें 

येतात ती सिव घेण्यािें कारि नाहीं. ज्या र्लािा ग िक १·० तिकला आहे अशीि पदें घेिें इष्ट आहे. 
त्यापेिा ंसूक्षम असलेली पदें सोडली तरी िालतील. यास्ति खाली १० पदें घेतली आहेत. 
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या समीकरिात अ (१ — ¼ल² — ½ ठ² — इ²) ही स्थीर संख्या आहे. या संख्येबरोबर 
३४२१•८ तिकला मध्यम तिततर्जलंबन आहे. यािरून अ = ३४५६•३ तिकला ककमत येते. ही ककमत 
समीकरिातं ठेतिलीं तेव्हा ं— 

 

 
 

चांद्राची स्पि गणि 
 
४९८. िंद्रािी एका घतिकेतील स्पष्ट गतत तकतत हें समीकरि तसद् कराियािें आहे. सूक्षमाशं 

गतिताच्या तसद्ातंानें हें समीकरि सहर्ज तसद् होते. तें खालीं तलतहल्याप्रमािें. ४९१ व्या लेखातील ब िें 
समीकरि सिेंपे घेऊन, त्यातंील पदें सामान्य स्िरूपानें तलतहतो. 

 
ब = कम + र्भ  (नकम — उ) + धभ  (तकम — ग) 

 
या समीकरिािें स क्षमाशं ग िोत्तर ककिा श न्यलक्ब्धग ि कातढला तर 
 

 
= म + नभ × र् कोभ  (न कम —उ) 

 + तम × ध कोभ  (तकम — ग) 
म्हिून सूब = म (सूक) + नमर् (सूक) कोभ  (नकम — उ) 

    + तमध (सूक) कोभ  (तकम — ग) 
 
या समीकरिातं सूक हा कालािा सूक्षमाशं आहे असें घेऊं. ि हा कालािा सूक्षमांश १ घतिका मानंू. 

म ही िदं्रािी मध्यमगतत आहे, ही एका घतिकेत १३·१७६३५८ कला इतकी आहे. सूब म्हिरे्ज एका 
घतिकेतील िदं्रािी स्पष्ट गतत होय. यािरून रीती ठरते ती अशी — 

 
“प्रत्येक पदाच्या ग िकाला मध्यम गतीनें ग िून कें द्र ग िकानें ग िाि ेर्जो ग िाकार येईल तो त्या 

कें द्राच्या कोभ ज्येला ग िक र्जोडािा. म्हिरे्ज ते त्या कें द्रािें गततर्ल होईल.” 
 
याप्रमािें प्रत्येक पदाला कृती करून िदं्राच्या स्पष्टगतीिें समीकरि तयार कराि.े पद ग िकाला 

मध्यमगतीनें ग िाियािें तेव्हा ं ग ण्य ग िकयापंकैीं एक तरी िृत्तपतरमािात्मक असला पातहरे्ज याकतरता 
१३·१७६३५८ कलािें िृत्तपतरमाि तयार करंू. 
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३६० अंशािें िृत्तपतरमाि २ × ३·१४१५९२३ इत्यातद म्हिरे्ज २π तेव्हा ं१३·१७६३५८ कलािें तकती 
असे तै्ररातशकाने काढंू. तेव्हा — 

 

 
 
यािरून असें ठरतें कीं ब च्या समीकरिातंील पदग िकाच्या तिकलानंा ⅓ (·०१) आति ½ 

(·००१) या दोन ग िकानंीं ग िून येिाऱ्या तिकलािंी बेरीर्ज करून बेररे्जला पदाच्या कें द्रग िकानें ग िािें. 
म्हिरे्ज ते गततर्लािें पद होते. कें द्र ग िक ि ए आति ठ हे असतात याच्या व्यक्त ककमती खालीं 
तलतहल्याप्रमािें ध्याव्या :— 

 

 
 
४९९. िंद्राच्या घतिगतीिें समीकरिािी काहंीं पदें तयार कतरतो. ४९१ व्या लेखातील 

समीकरिािें पतहलें  पद. 
 

२२६२४·८४ भ  म ं
२२६२४·८४ × ⅓ (·०१) = ७५४१·६१ × (·०१) = ७५·४१६ 
२२६२४·८४ × ½ (·०१) = ११३१२·४२ × (·०१) = ११·३१२ 

बेरीर्ज = ८६·७२८  
                               ८६·७२८ —(८६·७२८ ÷ १३०) = ८६·०६ तिकला. 

           + ८६·०६ कोभ  मं     ..            ..              ..               (१) 
७६९·०५ भ  २ मं  
७६९·०५ × ⅓ × (·०१) =  २५६·३५ × (·०१) = २·५६३ 
७६९·०५ × ½ × (·०१) =  ३८४·५२ × (·००१) = ०·३८४ 

बेरीर्ज = २·९४७ 
२·९४७ — (२·९४७ ÷ १३०) = २·९२ तिकला.  
+ ५·८४ कोभ  २ मं  ..            ..               ..            ..(२) 
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२३६५·४२ भ  (२ — २ ठ)  
२३६५·४२ × ⅓ × (·०१) = ७८८·४७३ (·०१) = ७·८८५ 
२३६५·४२ × ½ × (·००१) = ११८२·७१ (·००१) = १·१८३ 

बेरीर्ज = ९·०६८ 
९·०६८ × (२ — २ ठ) = १८·१३६ — (१८·१३६ × ) = १६·७५ 
+ १६·७५ कोभ २तत .. ..            ..               ..            ..( ३) 
४६०·९३ भ  च्य   
४६०१·९३ × ⅓ × (·०१) = १५३३·९८ × (·०१) = १५·३४ 
४६०१·९३ × ½ × (·००१) = २३००·९६ × (·००१) = २·३० 
(बेरीर्ज = १७·६४) × (१ — ) = १४·८५ 

+ १४·८५ को भ  च्य  + १·९७ को भ  (२ तत + मं) 
— ३·२२ को भ  २ ति + १·०० को भ  (२ तत — सं) 

 

 
 
५००. िंद्राच्या घतिगतत प्रमािेंि त्याचं्या शरघतिगतीच्या समीकरिािी साधतनका आहे. तेव्हा ं

त्याि प्रमािेंि शरघतिगतीच्या समीकरिातील पदें शोधंू. 
 
१८५४०·२० भ  ति 
१८५४०·२० × ⅓ (·०१) = ६१८०·०७ (·०१) = ६१·८०१ 
१८५४०·२० × ½ (·००१) = ९२७०·१० (·००१) = ९·२७० 

 
 
मध्यमिंद्रानें िदं्रािा शर साधण्यािें समीकरि केलें  म्हिरे्ज शरािी र्ार पदें उत्पन्न होतात त्यापैकी 

१०१४•६० भ  (ति + मं) हें पद येतें. आति या पदापासून शरघतिगतीिें पद उत्पन्न होते तें खालीं तदले 
आहे. 

 
१०१४·६० × ⅓ (·०१) = ३३८·२ (·०१) = ३·३८२ 
१०१४·६० × ½ (·००१) = ५०७·३ (·००१) = ०·५०७ 
(बेरीर्ज = ३·९९८) × २ = ७·७८ ... (२) 
 
बाकीिीं पदें िरच्याप्रमािेंि घेतली आहेत. या प्रमािें शरघतिगतीिी पदें तयार करून खालीं 

तलतहली आहेत. 
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प्रकरि ििरावें 
 

पांचाांग प्रविगनीय णिद्धाांि 
 
५०१. पंिागंामध्यें िार, तततथ, नित्र, करि, योग या पािं अंगािंा तििार केलेला असतो. िार 

ककिा िासर यािा तििार सूयेंद स्थानमान या गं्रथातं केला आहे, आति करि हे ततथीिे अंग आहे. तिितित 
ततथीच्या आरंभििापासून अंत्यििापयंत र्जो काल त्यािे दोन समीन भाग केले असता ंत्या प्रत्येक काल 
तिभागास करि म्हितात. प्रत्येक मतहन्याच्या तततथ ३० अथात करिें ६० होतात. त्यातं ४ करिें स्थीर 
आहेत तीं अशी शक नी ित ष्ट्पाद आति नाग ही िादं्रमासाच्या अंती असतात. कृष्ट्ि १४ उत्तराथी शक नी 
करि असतें. आमािास्थेला ित ष्ट्पाद आति नाग ही करिें असतात. आति प्रत्येक िादं्रमासाच्या आरंभी 
म्हिरे्ज श द् प्रततपदेच्या आरंभी कींस्त घ्न नामक करि असतें. बाकी रातहलेल्या ५६ करिािंी, ७ करिािंें १ 
िक्र अशी आठ िक्रें  होतात. त्या ७ िक्रािंा क्रम खालीं तलतहल्याप्रमािें असतो :— 

 
१ बि, २ बालि, ३ कौलि, ४ तैतील, ५ गर, ६ ितिर्ज आति ७ भद्रा. 
 
५०२. पंिागंािी रातहली अगें तीन. तततथ, नित्र आति योग यािंा तििार कराियािा. त्यापैकीं 

प्रथम नित्र नंतर तततथ आति मग योग असाि त्यािंा क्रम आहे. सूयव तसद्ातंात प्रथम नित्रािे मान सागंनू 
ततथीिे मान सातंगतले आहे. 

 
भभोगोऽष्टशतीतलप्तािः खातश्व शलैा स्तथा ततथे ॥ 
 
(सूयव तस. अ-२—६४) 

 
आति प्रस्त त गं्रथातील प्रततपादनाच्या सोईनें पातहले असता हाि क्रम य क्त ठरतो. नित्र, तततथ आति योग 
यािंा मी तीन भागातं तििार केला आहे त्या भागास मी अन क्रमें ‘नक्षत्र रत्नमाला’, ‘णिणथमुक्िाहार’ आति 
‘योगपद्मावली’ अशीं नािंें तदलीं आहेत. या क्रमानेंि त्यािंा तििार करीत आहे. 
 

नक्षत्र रत्नमाला 
 
५०३. पंिागंापंकैी र्जें एक अगं त्यास उदे्दशून िरिें नािं तदलें  आहे. क्रातंतिृत्तािे म्हिरे्ज ३६० अंशािे 

प्रत्येक भाग ८०० कलािंा असे समान भाग केले आहेत. ते भाग २७ होतात. हे भाग अिल असे स्िीकारले 
आहेत, आति ते र्ार प्रािीन कालीं स्िीकारले आहेत. हे अनेक प्रमािानंी तसद् होते. या अिल भागापंैकीं 
प्रथम भाग अतश्वतन नित्रािा. त्यािा आरंभ तबद ं ‘पौष्िाांि’ होय. अथात तोि कबद  रेविी नित्र भागािा अंत्य 
कबद  होय. या प्रत्येक भागाच्या आरंभ कबदूशी, िंद्र प्रत्यि आला कोित्या ििीं आति अंत्य कबदूशी गेला 
कोित्या ििीं हें पिंागंात दाखिािें लागते. कोित्यातह नित्रािा भाग हा ८०० कलािंाि असतो हे तसद्ातं 
िाक्यानेंि तसद् आहे. तेव्हा ंस्पष्ट गतीनें िंद्रास हा प्रत्येक भाग आक्रमि करण्यास तकती काळ लागेल हे 
आपिाला तसद् कराियािे आहे. 
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५०४. मध्यमिंद्र ज्याििीं शनू्य होता तो िि म्हिरे्जि पौष्िाांिीं मध्यम िंद्र असेल तो िि काल 
मापनािा आरंभ िि म्हिूं. आति सामान्यत्िें ब अशंात्मक स्पष्टिदं्र आहे तर काल तकती गत झाला हें 
समीकरि आपि तसद् करंू. मागील तसद्ातंाचं्या आधारें हें समीकरि सहर्ज तसद् होतें. ४८९ व्या 
लेखाचं्या आधारें हें तसद् होतें. येथे हे लिातं असाि ेकीं, ४८९ व्या लेखातंील मं मंदकें द्र स्पष्टिदं्रािरून 
सातधलें  आहे. तें समीकरि खालीं तलतहल्याप्रमािें आहे असें माना :— 

 

 
 
या समीकरिातं कम हें पद अव्यक्त आहे. आति ब या स्पष्टिंद्रािर कम अिलंबून आहे. ब हा स्पष्टिंद्र ज्या 
ििींिा असेल त्या ििींिीं कें द्रें असली पातहरे्जत ककिा कसें, िगैरे तििार मागाहून करंू. प्रथम हें 
समीकरि आहे, याच्या दोन्ही पेट्ानंा म िंद्रािी एका घतिकेतील गतत, तहने भातगलें  तरी समीकरिािें 
दोन्हीं पिािंें (पेट्ािें) समानत्ि भगं पाित नाहीं म्हिनू 
  

 
 
या समीकरिातं क हा काल आहे. म ही एका घतिकेतील िंद्रािी मध्यम गतत आहे, आति कम हा 

मध्यमिंद्र म्हिनू  या बरोबर क या कालाच्या घतिका आहेत. ब हा कोनि आहे त्याला म या एका 

घतिकेतील कोनाने भातगलें  तेव्हा ं  = कालि आहे ि याही घतिकाि आहेत. या प्रमािेि   हे सिव 
ग िक कालात्मक असून या सिव घतिकाचं्या संख्या आहेत. क हा काल आहे आति तो मध्यमिंद्र ० ज्या 

ििीं होता त्या ििापासून मोर्जलेला आहे. त्यामंध्यें  हा काल आति प्रत्यक कें द्रापासून आलेला काल 
धनिव केला म्हिरे्ज ब भोगात्मक स्पष्ट व्हाियास लागिारा काल येईल. 

 
५०५. िरच्या लेखातंील समीकरिाच्या कें द्रमध्यें ब ही स्पष्टिदं्राच्या भोगािी सखं्या आहे. तेव्हा ं

कें द्रािंी साधतनका कशी साधािी, याबद्दल तििार करंू. 
 
िब — उ हें एक कें द्र आहे या बरोबरि खालिें कें द्र आहे 

 

िब × म — उ = ि ब म — उ म म 
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िब × म —उ = ि ब म — उ म म 

पि  हा तदलेला म्हिरे्ज ब भोगापासून उत्पन्न झालेला काल आहे. अथात मध्यम काल आहे, 
त्यासाठी त्यािे र्जागीं क हें मध्यम काल दशतििारें अिर तलतहलें  तर िब —उ = िकम — उ = मं हें 

मंदकें द्र होय आति तें  या मध्यम कालातंीिें होय. ब ही िंद्राच्या स्पष्टभोगािी हिी ती सखं्या आपि 
मातनली आहे, 

 

 
 

यातील न ही संख्या ०, १, २, ३ इत्यातद संख्या दाखतििारी आहे  = ६०•७१४८ 
मध्यमकालाच्या घतिका आहेत. याला म = १३·१७६ कला घतिगतीनें ग तिलें  म्हिरे्ज १३ अं २० कला एका 
नित्रािी मध्यमिंद्रािी गतत होते. यािरून — 

 

 
 
ि म = िंद्रमध्यमगतत — कें द्र स.ं मध्यमगतत. दोहोंिा ग िाकार केला तर 
 

 
 
यािरून स्पष्ट कळतें कीं ि २π / २७ न — उ हें, ज्या ििीं मध्यममानानें नित्र पूिव होते त्या 

ििीिें िदं्रािे मंदकें द्र आहे. हें िरच्या सतंिप्त लेखन पद्तीनें मं या अिर तिन्हानें दाखतितो. आति याि 
पद्तीनें तत च्य  ति सं ही हीं अिरें योतर्जली आहेत. याप्रमािें योर्जना करून नित्रािें स्पष्टकाल ितवतिण्यािें 
समीकरि तयार होतें. तें असें कीं, ४८९ व्या लेखातंील समीकरिाच्या प्रत्येक कें द्राच्या ग िकास म या 
िंद्राच्या मध्यमघति गतीनें भागािें, भागाकार घतिकात्मक होईल तो ज्या त्या कें द्रास ग िक द्यािा आति 
तिन्ह कायम ठेिनू समीकरि तलहाि.े म्हिरे्ज खालीं तलतहल्याप्रमािें समीकरि तयार होईल. :— 
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५०६. िरच्या समीकरिातं न ही संख्या नित्र क्रम दाखतििारी आहे. रे्जव्हा ंन ही सखं्या ० असेल 

तेव्हा ंनित्र एकही भ क्त झालेले नाहीं अथात रेितीिा अंत्यिि (मध्यममानाने) आहे. परंत  या ििािी 
र्जािीि झाली पातहरे्ज. काल हा अनंत आहे, त्यातंील कोित्या ििाशंी रेिती अतं्यिि र्जोडािा हें समर्जलें  
पातहरे्ज. यासाठी समीकरिातं आद्यकाल हें पद तलतहले आहे. हा िि ज्या ििीं मध्यम िंद्र शून्य होता तो 
िि होय. तो िि अहगवि घतिपळें यानंीं दाखतिला र्जातो. या अहगवि घतिपळानंा आद्यकाल म्हिले आहे. 
न ही संख्या १, २, ३ इत्यातद घेऊन र्जो काल उत्पन्न होईल तो आद्य कालातं तमळिनू र्जो काल होईल त्या 
त्या मध्यम कालिी मंदकें द्रातद कें द्रें तयार करून कालात्मक र्लें  र्जीं येतील ती मध्यमकालात धनिव केली 



 

अनुक्रमणिका 

म्हिरे्ज नित्रािे स्पष्टकाल तयार होतील. अशा प्रकारें एखाद्या नित्रािाही अंत्यिि आतिता येईल. परंत  
सिव िषािे नित्र काल काढण्यास हें समीकरि उपयोगी आहे. 
 

णिणथ मुक्िाहार 
 
५०७. नित्रािें स्पष्टकाल तसद् करण्यािें समीकरि ज्याप्रमािें तसद् केलें , त्याि पद्तीनें ततथींिे 

स्पष्टकाल तसद् करण्यािें समीकरि तसद् कतरता ंयेते. तिितित नित्रािा स्पष्ट काल ठरतििारें समीकरि 
४८९ व्या लेखातंील समीकरिाच्या आधारें तसद् केलें . त्यातं तिितित स्पष्टिदं्रास तकती काल लागेल हें 
समीकरि तसद् केलें , तसेंि समीकरि पद्तीनें िदं्रािे स्पष्टभोग आति सूयािे स्पष्टभोग (अंश, कला, 
तिकला) यामध्यें इक्च्छलेल्या अंश, कला, तिकला इतके अंतर व्हाियाला काल तकती लागेल हें साधण्यािें 
समीकरि आपिाला तसद् केलें  पातहरे्ज. त्यािरून आपिाला ततथींिें समीकरि तसद् कतरता येईल. 

 
५०८. सूयािे स्पष्टभोग तसद् करण्यािें समीकरि ३२० व्या लेखातं तदले आहे. तें खाली 

तलतहल्याप्रमािें आहे :— 
 
ब॑ + क म ठ + ६९२०·२२ भ  (क म ठ — द्र) 

+ ७२·५५ भ  २ (क म ठ — द्र) 
 

ककिा 
 
ब॑ = क म ठ + घ + ६९२०·२२ भ  ड क म + ७२·५५ भ  २ ड क म. 

 
स्पष्ट िंद्रािें समीकरि आपि तसद् केलें  आहे. ४९१ लेख पहा. त्या ब च्या समीकरिातं हें ब॑ िे समीकरि 
िर्जा केलें , तेव्हा ं— 
 

(कें द्रें मं स.ं इत्यातद संिेपे न तलतहता ंतिस्तृत तलतहली) 
 
ब — ब॑ = क म — क म ठ — घ + २२६२४·८४ भ  (ि क म — उ) 
 

+ ७६९·०५ भ  २ (ि क म — उ) 
+ ३६·८६ भ  ३ (ि क म — उ) 

 
+ २३६५·४२ भ  {(२ — २ ठ) क म — २ घ} 
 
— १३१·८६ भ  {(१ — ठ) क म — घ} 
 
+ ४६०१·९३ भ  {(२ — २ ठ — ि) क म — २घ + उ} 
 
— ७६००·०१ भ  (ठ क म + घ — द्र) 
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— ८२·२७ भ  २ (ठ क म + घ — द्र) इत्यातद 
 
(बाकीिी सिव पदें ४९१ व्या लेखाप्रमािें तिन्हासह). 
 
या समीकरिामध्यें कम हें व्यक्त पद असून ब — ब॑ हें अव्यक्त पद आहे, या समीकरिापासून 

ज्यामध्यें, कम हें अव्यक्त पद असून (ब — ब॑) या व्यक्त पदानें कम िी ककमत तसद् होईल असें समीकरि 
तसद् कराियािें आहे. याकतरता ंकम — कमठ = (१ — ठ) कम हें पद डािीकडे घेऊन (ब — ब॑) हें पद 
उर्जिीकडें घेतलें . त्याम ळें  रातहलेल्या सिव पदािंीं तिन्हें बदलली म्हिरे्ज धन तें ऋि झालें  आति ऋि तें 
धन झालें . आति कम ला र्जो (१ — ठ) हा ग िक होता त्यानें सिव समीकरि भातगलें . तेव्हा ं— 

 

 

 
 
इत्यातद इत्यातद इत्यातद 
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या समीकरिातं अव्यक्त पद कम हें डािीकडे सातधले आहे परंत  उर्जिीकडें कें द्रातं कम हें पद 

तसेि आहे तें तेथून ल प्त केलें  पातहरे्ज आति त्या र्जागीं  हें पद आतिलें  पातहरे्ज. 
म्हिरे्ज या समीकरिातंील कें द्रािें पतरितवन केलें  पातहरे्ज. हें कायव २६६ व्या लेखातं तदलेल्या तसद्ातंानें 
होते. पि िरच्या समीकरिातंील पदािें ग िक तिकलात्मक आहेत त्यानंीं पतरितवन कायव कतरता याियािे 
नाहीं. यास्ति ते ग िक िृत्तपतरमािािे आतिले पातहरे्जत. पतरितवन कायव ततसऱ्या पदिीपयंत होते. म्हिनू 
िरच्या समीकरिािें स्िरूप ततसऱ्या पदिीपयंत िृत्तपतरमाि ग िकािंें केलें  पातहरे्ज. 

 
५१०. लेखाकं ४६९ मध्यें पतरितवन पदसंघानें य क्त असें ब िें समीकरि तदले आहे. तें असें — 
 
ब = कम + (कम िा पदसंघ) + (पतरितवन पदसंघ)......(अ) यापैकीं कम िा पदसंघ लेखाकं 

४६५ मध्यें आहे. आति पतरितवन पदसंघ ४७० या लेखातं आहे. या दोन्ही पदसंघातंील पतहल्या, द सऱ्या ि 
ततसऱ्या पदिीिीं पदें मात्र घ्याियािी ती घेऊन समीकरि खालीं तलतहले आहे. आति त्यातं ब ॑= असलेलीं 
पदें लेखाकं ५०८ प्रमािें घेऊन तें समीकरि ब च्या समीकरिात िर्जा केले आहे. योगािंें स्पष्टकाल तसद् 
करण्यासाठी या समीकरिािंा उपयोग कराियािा आहे. 

 

 
 

(अ) मध्ये (ब) समीकरि िर्जा केलें . तेव्हा ं— 
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या समीकरिातंील पदानंा स्थान भेद करून १ — ठ नें भातगलें  तेव्हा ं— 
 

 
 
अशा तऱ्हेनें र्जें समीकरि होईल यामधील कम च्या र्जागीं थ आति थ च्या र्जागीं कम अशा रीतीिें 

कें द्रपतरितवन कतरता येतें. आति तें २६६ या लेखामंधील समीकरिानें कतरता येतें. कें द्रपतरितवन बऱ्याि 
तठकािीं केलें  आहे त्याअथी त्याबद्दल तिशषे सागंण्यािें कारि नाहीं. त्या समीकरिातील १९ पदापंैकीं एक 
एक घेऊन त्यापासून उत्पन्न होिारी पदें शोधंू. 

 
५११. पतरितवन समीकरिातील प्रत्येक पदािें पतरितवन. 
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[२] — दभ मय. या पदातं द च्या ककमती पािं आहेत आति म च्यातह पािं ककमती आहेत. 

त्याप्रमािें 
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५१२. िरच्या लेखातं र्जीं पदें तनघाली आहेत, त्या प्रत्येक पदाला १/(१ — ठ) हा ककिा यािा िगव 

घन ग िक आहे. त्या ंपदामंध्यें ठ इ ल इ॑ हे ग िक आहेत. या ग िकाचं्या ककमती ४८३ व्या लेखातं तदल्या 
आहेत. त्या घेऊन िरच्या लेखातं तनघालेल्या सिव पदाचं्या ककमती कातढल्या. मात्र प्रत्येक पदाला १/(१ — 
ठ) हा ग िक कायम ठेतिला. १/(१—ठ)२ असेल तर १/(१—ठ) हा एक ग िक ठेिनू एका ग िकानें ग िनू 
ककमती घेतल्या. यास्ति काहंीं पदानंा १/(१—ठ) नें ग िािें लागलें  ि काहंीं पदानंा १/(१—ठ)२ या पदानें 
ग िािें लागलें . याकतरता ं

 

 
 
हे ग िक घेऊन ग िाकार केले. १/(१—ठ) हा एक ग िक सिव पदानंा ठेिण्यािें कारि ही सिव पदें 

४९१ व्या ब च्या तकमतींत धनिव कराियािी आहेत. ४९१ व्या लेखातंील सिव पदें —१ ने ग िून र्जो पदसघं 
झाला त्यातं ब॑ िी पदें ऋि करून घेऊन तनघालेला पतरितवन पद तमळतिला आति त्याला १/म नें ग तिलें . 
तेव्हा ंअखेर ग िक १/(१—ठ)म = १/१२ — १/७६७ यानें ग तिले म्हिरे्ज पळात्मक ग िकािे तततथकाल 
दाखतििारें समीकरि होते. तें प ढे दाखतिलें  आहे. तें समीकरि तलतहण्यापूिी कें द्रामध्यें र्जी थ ही संख्या 
आतिली आहे ततिें स्पष्टीकरि केलें  पातहरे्ज. 

 
५१३. थ ही संख्या कोनाच्या िृत्तपतरमािािी आहे, आति ती हिी ती संख्या आहे. या संख्येिें 

स्िरूप खालीं तदल्याप्रमािें आहे:— 
 

थ = ब — ब॑ + घ = क म + १ पदसंघ १ — ठ १ — ठ 
 
या समीकरिाला म ही िद्रािंी मध्यमगतत (एका पळातंील तिकला) या सखं्येने भातगलें  तेव्हां— 
 

थ = घ + ब — ब॑ = क + १ × पदसंघ म (१ — ठ) म (१ — ठ) म (१ — ठ) म 
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यातंील ब — ब॑ ही संख्या स्िीकारलेली आहे. ततिें स्िरूप १२ अंश × न असें घेऊ. ब — ब॑ हे अंतर १२ अंश 
झाले म्हिरे्ज १ तततथ झाली, २४ अंश झाले म्हिरे्ज २ तततथ झाल्या या अथानें ब — ब॑ हें अंतर न ततथींिें 
आहे असें घेऊं. १२ अंश हें िृत पतरमािानें म्हिरे्ज केिल संख्येनें २π/३० आहे. तेव्हा ंब — ब॑ = २π/३० × न 
म्हिून, 

 
थ = घ + २π × न 
म (१ — ठ) म ३० (१ — ठ) म 

 

= घ + २π × न (१ — ठ) म ३० (१ — ठ) म 
 

= घ + १२ अ॑ तिकला × न (१ — ठ) म १२·१९०७५ 
 

= घ + ३५४३·६७०५६ पळें  × न १२·१९०७५ 
 
घ ही संख्या ज्या ििीं मध्यमिंद्र ० होता त्या ििींिे सूयािे मध्यम भोग दाखतििाऱ्या कोनािी 

संख्या िृत्तपतरपतरमािािी आहे. त्याच्या तिकला करून त्यासं १२·१९०७५ नीं भातगलें  म्हिरे्ज पळािंी संख्या 
येतें. या पळाचं्या सखं्येला आद्यकाल म्हिूं. हा िादं्रलासािा आरंभकाल (मध्यममानािा) होय. यातं 
प्रत्येक ततथीिा मध्यमकाल ५९ घ. ३·६७२ पळें तमळतित गेल्यानें ततथींिे मध्यमकाल होतील. या 
मध्यमकालास र्ल संस्कार केल्यानें तीथींिे स्पष्टकाल होतील. ५०५ व्या लेंखातं दशवतिल्याप्रमािें आति ब 
च्या स्थानीं थ तलहल्यानें र्जीं कें द्रें होतात ती, ततथीच्या मध्यमकालाच्या अंतत िंद्राच्या मध्यम गतीनें होिारी 
मं तत च्य  इत्यातद कें दे्र होत. तेव्हा ंततथींिे स्पष्टकाल दाखतििारें समीकरि खालीं तदल्याप्रमािें होतें. या 
समीकरिातं काल दाखतििाऱ्या सखं्या पळाचं्या आहेत :— 
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योग पद्मावली 
 
५१४. िंद्रसूयाच्या तनरयन भोगािंी बेरीर्ज इक्च्छलेल्या कोनाइतकी व्हाियास तकती काल लागेल, 

ककिा ती बेरीर्ज कोित्या ििीं होईल, तो काल ठरतिण्यािें समीकरि तसद् कराियािें आहे. असें 
समीकरि तसद् केलें  म्हिरे्ज त्यािरून तिष्ट्कंभातद २७ योगािें भोग्य काल ठरतिता ं येतील. तें समीकरि 
आता ंआपि तसद् करंू. ततथींिे स्पष्टकाल ठरतिण्यािें समीकरि ज्या पद्तीनें तसद् केलें  त्याि पद्तीनें हें 
योगािंें काल ठरतिण्यािें समीकरि तसद् होतें. ती तसद्ता खालीं देत आहे. 

 
५१५. िरच्या ततथींच्या समीकरिाकतरता ं ब आति ब॑ यािंी समीकरिें ५०८ व्या लेखातं तदलीं 

आहेत, त्याि समीकरिािंा उपयोग करून योगािंें समीकरि तसद् कतरता येतें. ततथी प्रकरिीं या 
समीकरिािी िर्जाबाकी केली आहे, ती आता ंबेरीर्ज करंू. 

 
ब + ब ॑= कम + कमठ + घ + २२६२४·८४ भ िकम 
 +  +  
   + ६२४०·४३ भ  (ठकम + घ  — द्र) 
   + ६२·८३ भ  (२ठकम + २घ — २द्र) 
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या समीकरिािें कें द्र पतरितवन म्हिरे्ज कम स्थानीं स्थ हें पद आतिले म्हिरे्ज योगािें स्पष्टकाल 

साधनािें समीकरि तसद् होईल. 
 
५१६. िरच्या लेखातंील (अ) समीकरिािें कें द्र पतरितवन केलें  असता ं त्या समीकरिािें स्िरूप 

खालीं तदल्याप्रमािें होईल. कें द्र पतरितवनानें र्जीं निीन पदें उत्पन्न होतील तीं ५११ व्या लेखातं र्जीं पदें 
उत्पन्न झाली तींि पदें उत्पन्न होतात. त्यामध्यें तभन्नत्ि कोिते येईल ते दाखतितों. १/१ — ठ याचं्या र्जागीं 
१/१ + ठ येतो. थ च्या र्जागी (ब + ब॑ — घ) १/१ + ठ हें पद येतें. तसेंि ५१० व्या लेखातंील ब — ब॑ च्या 
र्जागीं ब + ब॑ येतो, भ डकम याला ग िक (+ २ इ॑ — ३ठ इ॑ ) हा येतो. यातशिाय द सरा काहंीं र्रक येत 
नाहीं. पतरितवन करून आलेल्या समीकरिािें स्िरूप खालीं तदल्याप्रमािें होतें :— 

 

 
 
त्या समीकरिातंील प्रत्येक पदाला १/(१ + ठ ) हा ग िक आहे. (१ + ठ)म ही िंद्र आति सूयव 

याचं्या मध्यम गतीिी बेरीर्ज आहे. (ब + ब॑) हा एक समयाद परंत  िल असा कोन आहे आति या कोनािें 
िलन समान कालातं समान असें होतें, १/ (१ + ठ)म हा त्यास ग िक आहे. घ हाही एक कोन आहे. तोही 
स्थीर असा कोन दाखतितो. आति त्यास १/(१ + ठ)म या ग िकानें ग तिल्यानें स्थीर असा काल त्या 
ग िाकारानें दाखतिला र्जातो. यािरून हा थ/म हा अपूिांक योगािा मध्यमकाल दाखतितो. एका योगािा 
मध्यम काल 

 
८०० कला ÷ १४•१६१९७ कला = ५६•४८९३ घतिका इतका आहे. ककिा ४८००० तिकला ÷ 

१४•१६१९७ तिकला = ३३८९•३५८ पळ इतका आहे. प्रत्येक र्लाच्या तिकलात्मक ग िकाला १४•१६१९७ 
तिकलानीं भातगल्यानें पळात्मक ग िक येतो. तिकलाचं्या सखं्येला कृती स गम व्हािी म्हिनू खालीं 
दाखतिलेल्या ग िकानें ग तिल्यानें पळ येतात. तो ग िक असा— 
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तिकला × ( १ — १ िा १ — १ िा १ × १ ) १४ १४ १०० १४ १०० ७ 
 
५१७. प्रत्येक र्लाच्या कें द्रामध्यें थ ही संख्या आहे. कें द्रातं थ संख्येला काहंीं ग िक (कें द्रग िक) 

असून स्थीर संख्या िेपक आहेत र्जसें— 
 

{ (२ — २ठ — ि) थ — २घ + उ } यातील थ च्या र्जागीं त्यािी ककमत 
 

{ (ब + ब॑) १ — घ } (१ + ठ) (१ + ठ) 
 
हा कोन आहे. आति तो योगािा मध्यमकाल ज्या ििीं पूिव होईल त्या ििींिा आहे. तो २π/२७ न हा आहे. 
२π/२७ = ८०० कला होतात. म्हिरे्ज थ = ८o o × न कला. 

 
२ थ = २ × ८०० × न कला 
 

२ थ × म = २ × ८०० × न × म. (१ + ठ) म (१ + ठ) म 
 
या समीकरिातं ८०० न/(१ + ठ)म  हा योगािा मध्यम काल आहे. या मध्यम कालास म या िदं्र 

गतीनें ग तिलें  म्हिरे्ज, मध्यम िंद्र होतो. 
 

२ × ८०० न × म = २ मध्यम िंद्र; (१ + ठ) म 
 
यािप्रमािें 
 

 — २ ठ थ × म = —२ मध्यम रति गतत (१ + ठ) म 
 

 — २ ठ थ × म = —२घ = —२ मध्यम रति (१ + ठ) म 
 

तसेंि — िथ × म + उ = —िंद्रािें मंदकें द्र. (१ + ठ) म 
 
यािरून कळून येतें कीं, प्रत्येक र्लािें कें द्र हें योगाच्या मध्यम कालििींिे िदं्रािें कें द्र आहे. 

याकतरता ंत्यास मं तत च्य  या अिरात्मक नामानंीं उच्चातरता ंि तलतहता येतें. त्याप्रमािें तलहून योगािें स्पष्ट 
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काल दाखतििारें समीकरि खालीं तलतहलें  आहे. त्यातंील ग िकसंख्या पळाच्या संख्यािें आहेत. या 
समीकरिातं कालािी स्थीर संख्या 

 

— घ ही आहे. ब + ब॑ — घ हा काल, योगािा मध्यम परंत  तो कोित्या तरी योगािा (१ + ठ) म (१ + ठ) म 
 
पूिव काल आहे, असे समर्जतें. म्हिरे्जि ब + ब॑ — घ हा कोन ८०० कलानंी तिभाज्य आहे. मध्यम रति 
आति मध्यम िंद्र याचं्या बेररे्जला ८०० कलानंीं भागनू र्जी पूिांक संख्या येईल ते गत योग ज्या कला बाकी 
राहतील त्या िालू योगाच्या गत कला होत. त्यासं ककिा त्याचं्या तिकला करून त्यास (१/१४ — १/१४०० 
— १/९८००) यानंीं ग िून पळात्मक ग िाकार हा िालू योगािा भोग्यकाल (मध्यम मानािा) होईल. त्यास 
येथें आद्यकाल असें म्हितों. योगािें स्पष्ट काल दाखतििारें समीकरि खालीं तलतहल्याप्रमािें आहे :— 
 

 
 

⬤ ⬤  


