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णनिेदन 
 

१.आध डनक शासे्त्र ज्ञानडवज्ञान, तंत्र आडण अडभयाडंत्रकी इत्यादी के्षत्रातं त्यािप्रमाणे भारतीय प्रािीन 
संस्कृती, इडतहास कला इत्यादी डवर्यातं मराठी भारे्ला डवद्यापीठाच्या स्तरावर ज्ञानदान करण्यािे 
सामर्थयस याव ेहा म ख्य उदे्दश लक्षात घेऊन साडहत्य-संस्कृती मंिळाने वाङ्मय डनर्तमतीिा डवडवध कायसक्रम 
हाती घेतला आहे. मराठी डवश्वकोश, मराठी भारे्िा महाकोश, वाङ्मयकोश, डवज्ञानमाला, भार्ातंरमाला, 
आंतरभारती-डवश्वभारती, महाराष्ट्रडेतहास इत्यादी योजना या कायसक्रमात अंतभूसत केल्या आहेत. 
 

२. मराठी भारे्ला डवद्यापीठीय भारे्िे प्रर्ल्भ स्वरूप व दजा येण्याकडरता मराठीत डवज्ञान, 
तत्त्वज्ञान, सामाडजक शासे्त्र आडण तंत्रडवज्ञान या डवर्यावंरील संशोधनात्मक व अद्ययावत माडहतीने य क्त 
अशा गं्रथािंी रिना मोठ्या प्रमाणावर होण्यािी आवश्यकता आहे. डशक्षणाच्या प्रसाराने मराठी भारे्िा 
डवकास होईल ही र्ोष्ट तर डनर्तववादि आहे. पण मराठी भारे्िा डवकास होण्यास आणखीही एक साधन 
आहे आडण ते साधन म्हणजे मराठी भारे्त डनमाण होणारे उत्कृष्ट वाङ्मय हे होय. जीवनाच्या भारे्ति ज्ञान 
व संस्कृती यािें अडधष्ठान तयार र्व्हाव ेलार्ते. जोपयंत माणसे परकी भारे्च्याि आश्रयाने डशक्षण घेतात, 
कामे करतात व डविार र्व्यक्त करतात तोपयंत डशक्षण सकस बनत नाही, संशोधनाला परावलंडबत्व राहते व 
डविाराला अस्सलपणा येत नाही. एवढेि नर्व्हे तर वरे्ाने वाढणाऱ्या ज्ञानडवज्ञानापासून सवससामान्य माणसे 
वडंित राहतात. 
 

३. वरील डवर्यावर केवळ पाडरभाडर्क कोश अथवा पाठ्यप स्तके प्रकाडशत करून डवद्यापीठीय 
स्तरावर अशा प्रकारिे स्वरूप व दजा मराठी भारे्ला प्राप्त होणार नाही. सवससामान्य स डशडक्षतापंासून तो 
प्रज्ञावतं पडंितापंयंत मान्य होतील अशा गं्रथािंी रिना र्व्हावयास पाडहजे. मराठी भारे्त चकवा अन्य भारतीय 
भार्ामंध्ये डवज्ञान, सामाडजक शासे्त्र व तंत्रडवज्ञान या डवर्यािें प्रडतपादन करावयास उपय क्त अशा पडरभार्ा 
सूिी चकवा पडरभार्ा कोश तयार होत आहेत. पडिमी भार्ानंा अशा प्रकारच्या कोशािंी र्रज नसते, यािे 
कारण उघि आहे. पडिमी भार्ातं ज्या डवद्यािंा संग्रह केलेला असतो, त्या डवद्यािंी पडरभार्ा सतत वापराने 
रूढ झालेली असते. त्या शबदािें अथस त्याचं्या उच्चाराबंरोबर वा वािनाबरोबर वािकाचं्या लक्षात येतात, 
डनदान त्या त्या डवर्यातंील डजज्ञासूनंा तरी ते माहीत असतात. अशी स्स्थती मराठी चकवा अन्य भारतीय 
भार्ािंी नाही. पडरभार्ा चकवा शबद यािंा प्रडतपादनाच्या ओघात समपसकपणे वारंवार प्रडतडष्ठत लेखातं व 
गं्रथातं उपयोर् केल्याने अथस र्व्यक्त करण्यािी त्यात शक्ती येते. अशा तऱ्हेने उपयोर्ात न आलेले शबद 
केवळ कोशात पिून राडहल्याने अथसशून्य राहतात. म्हणून मराठीत आध डनक ज्ञानडवज्ञानािी भार्ा 
बनडवण्याकडरता शासन, डवद्यापीठे, प्रकाशनससं्था व त्या त्या डवर्यािें क शल लेखक यानंी मराठीत 
गं्रथरिना करणे आवश्यक आहे. 
 

४. वरील उदे्दश ध्यानात ठेवनू मंिळाने जो बह डवध वाङ्मयीन कायसक्रम आखला आहे त्यातील 
पडहली पायरी म्हणून सामान्य स डशडक्षत वािकवर्ाकडरता, इंग्रजी न येणाऱ्या क शल कामर्ारांकडरता व 
पदवी/पदडवका घेतलेल्या अडभयतं्याकंडरता स बोध भारे्त डलडहलेली डवज्ञान व तंत्रडवर्यक प स्तके 
प्रकाडशत करून स्वल्प चकमतीत देण्यािी र्व्यवस्था केलेली आहे. मंिळाने आजवर आरोग्यशास्त्र, 
शारीरडवज्ञान, जीवशास्त्र, आय व,द, र्डणत, ज्योडतर्शास्त्र, भौडतकी, रेडिओ, अण डवज्ञान, सासं्ख्यकी, 
स्थापत्यशास्त्र, वनस्पडतशास्त्र इत्यादी डवर्यावंर ३१ दज,दार प स्तके डवज्ञानमालेत प्रकाडशत केली आहेत. 
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वस्त्रोद्योर्, प्रकाशडित्रणकला, र्णकयंते्र रंर्, कृडत्रम धारे्, प स्तक बाधंणी, मोटार-द रुस्ती, वैमाडनक 
डवद्या, अवकाशयान, साखर डनर्तमती इत्यादी इतर अनेक डवर्यावंरील प स्तके तयार होत आहेत. 
 

५. मंिळाच्या डवज्ञानमालेत श्री. ना. रा. विनप यानंी डलडहलेले “ब डिबळे” हे प स्तक प्रकाडशत 
करण्यास मंिळास आनंद होत आहे. ब डिबळािी आवि असलेल्या र्व्यक्तींना व सवससाधारण मराठी 
वािकानंा हे प स्तक उपय क्त व माडहतीपूणस ठरेल अशी आशा आहे. 
 
वाई, लक्ष्मिशास्त्री जोशी 
मार्सशीर्स १, १८९७. अध्यक्ष, 
३ डिसेंबर, १९७५. महाराष्ट्र राज्य साडहत्य-संस्कृती मंिळ. 
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िस्तािना 
 

ब डिबळाच्या खेळात दैवािा भार् िार थोिा असतो. प्रडतकूल दैव, डनयडमत ब डिबळ 
खेळणाऱ्याच्या यशावर काहीि पडरणाम करू शकत नाही. याम ळे या खेळात यश डमळडवण्याकडरता, 
अभ्यास, सराव, एकाग्रडित्त, सावधानता, मनािा समतोल, कोणत्याही पडरस्स्थतीत र्िबिून न जाणे, 
मानडसक व बौडिक ताण सहन करण्यािी शक्ती या मनाच्या सवोत्तम र् णािंी जोपासना करावी लार्ते. 
 

यावरून असे लक्षात येईल की, स्वतःच्या अंर्ातील र् णावंर काही डवशरे् कतृसत्व करून 
दाखडवण्यािी ज्यािंी मनोधारणा असते अशाि र्व्यक्ती ब डिबळाच्या खेळाकिे आकृष्ट होतात. 
 

परंत  अन भव, सराव याचं्या तोटकेपणाम ळे आपल्यापेक्षा जास्त अन भवी खेळािंूशी खेळताना प्रथम 
प्रथम त्यानंा बरेि िाव हराव ेलार्तात व त्याम ळे डनराश होऊन ते या खेळािा नाद सोिून देतात. केवळ 
खेळत राडहल्याने ब डिबळाच्या िावात प्रर्ती होणे हे िार सावकाशीने होते व डततका धीर व उत्साह 
डटकणे, हे सवस साधारणपणे शक्य नसते त्याम ळे ज्यानंी ब डिबळे खेळून खेळून बरेिसे कौशल्य डमळडवलेले 
असते ते एक ठराडवक मयादा र्ाठतात व त्या मयादेपलीकिे पोहोि ूशकत नाहीत. या पलीकिे जायिे 
असेल तर ब डिबळाच्या खेळावर त्याचं्या सवस अंर्ोपारं्ािा ऊहापोह करणारी प स्तके, माडसके, लेख वािनू, 
अभ्यासून, आपल्या खेळातील उडणवा दूर करावयास पाडहजेत. 
 

स दवाने, ब डिबळाच्या खेळावर डलडहलेली प स्तके, माडसके, लेख संख्येने इतकी भरपूर आहेत 
(सवस खेळातं ब डिबळावर डलडहलेल्या प स्तकािंी संख्या अडधक आहे.) की, थोड्याशा प्रयत्नानंी ही प स्तके 
डमळवनू त्यािंा अभ्यास करणे ही र्ोष्ट िारशी अवघि नाही. 
 

ज्या प्रमाणात हे घिावयास पाडहजे तसे घित नसल्याने आपल्याकिील ब डिबळाच्या खेळात जशी 
प्रर्ती र्व्हावयास पाडहजे तशी ती होत नाही. 
 

प्रत्यक्ष पटावर खेळ खेळत राहणे, व त्याच्या जोिीला प स्तके, माडसके आणून, उत्कृष्ट खेळािंूच्या 
खेळपितीिा अभ्यास करून आपल्या खेळातील उडणवा दूर करीत राहणे, या पितीिा अवलंब केल्यास 
कोणाही खेळािूला या खेळात यशािा बरािसा पल्ला र्ाठता येईल. 
 

आपल्याकिे बह तेक नवीनि खेळायला लार्लेल्या खेळािंूना प्रत्यक्ष पटावरि खेळण्यािा उत्साह 
िार असतो व डजतके खेळावयाला डमळेल डततके खेळून त्यािंा उत्साह संप ष्टात येतो. पण वर डनर्तदष्ट 
केल्याप्रमाणे अभ्यास न केल्याने त्याचं्या खेळातील उडणवा तशाि राहून जातात व शवेटी काहीशी डनराशा 
पत्करावी लार्ते. 
 

अर्दी स रुवातीपासूनि पटावर प्रत्यक्ष खेळ खेळताना, प स्तके, माडसके याचं्या अभ्यासािी जोि 
घेऊन खेळ खेळण्यािी सवय लार्ण्यािी आवश्यकतां आहे. त्याकडरता, नवीन खेळािंूना ही सवय लावावी 
या उदे्दशाने श्री. विनप यानंी मराठीतून हे प स्तक डलडहले आहे व त्यािे नाव “ब डिबळे” असे आहे. 
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जे काही डशकायिे ते (त्यातल्या त्यात ब डिबळे हे) शवेटी स्वतःि डशकाव े लार्ते या सत्य 
वस्त स्स्थतीला धरून, तसे डशकण्याकडरता मदत म्हणून ब डिबळावर प स्तके, माडसके, लेख वर्ैरे डलडहली 
जातात, परंत  ही बह ताशंी सवस इंग्रजी भारे्तून वा परकीय भारे्तून असतात. इंग्रजी भार्ा न जाणणारे वा ती 
प रेशी न जाणणारे अशा अनेक लोकानंा ती पाडहजेत डततकी उपय क्त ठरत नाहीत. याकडरता मराठीतून 
ह्या सवस प स्तकातंील ज्ञान क्रमशः प्रसृत कराव ेया उदे्दशाने वरील प स्तक डलडहण्यात आले आहे. 
 

आतापयंत प्रत्यक्ष पटावर खेळून काहीशी प्रर्ती केलेल्या (वयाने लहान वा थोर) खेळािंूना हे 
प स्तक प ष्ट्कळि मदत करू शकेल. कारण अशा खेळािंूना खेळािे काही मूलभतू डनयम, पिती यािी 
डबनिूक माडहती नसते व जी काही असते ती अधसवट असते. 
 

उदाहरणाथस : खेळाच्या अंडतम पवातील अर्दी र्डणती पितीच्या भार्ासंबधंी अज्ञान ही ह्या 
खेळािंूच्या खेळातील सवससामान्य उणीव असते. 
 

प स्तके माडसके यावरून अभ्यास करणे याकडरता ब डिबळािे खेळीवािन व डलखाणपिती यािी 
संपूणस माडहती पाडहजे. या पिती तीन प्रकारच्या आहेत. त्यांतील महत्त्वाच्या दोन प्रकारािंी सपूंणस माडहती 
या प स्तकात डदली आहे. 
 

या प स्तकािा द सरा महत्त्वािा उपयोर् असा की, भारतात ब डिबळ खेळ िार ज ना आहे व तो 
डनराळ्या पितीने खेळला जातो. परंत  सध्या जार्डतक ब डिबळ स्पधा ज्या डनयमानंा आडण पितीला धरून 
खेळल्या जातात ते डनयम आडण पिती यािें ज्ञान सवससामान्य माणसानंा असत नाही. ते त्यानंा संपूणस प्रकारे 
देणे ही आजिी िार आवश्यकता आहे. त्या दृष्टीने हे प स्तक िार उपयोर्ी पिेल. 
 

डशकणे हे कधी संपत नाही. जन्मभर माणसाला डशकति राहाव ेलार्ते. त्याम ळे एखाद्या ३००-
४०० पानातं सवस ब डिबळाच्या खेळािे ज्ञान कसे देता येईल? पण, प स्तकाच्या नावािा अथस इतकाि की ते 
एक प्रकारिे आवाहन आहे. ब डिबळाच्या खेळाच्या अभ्यासािी स रुवात आपण या प स्तकापासून करू 
शकता. असा काही अभ्यास करावयािा असतो, करावा लार्तो यािी जाणीव झाल्यावर प ढच्या अभ्यासािी 
ओढ डनमाण होईल. या प स्तकात आडदपवस, मध्यपवस, अंडतम पवस असे भार् पािून त्या त्या पवांच्या 
अभ्यासािी डदशा दाखडवली आहे.अंडतम पवात डनडितता जास्त असल्याने त्यावर डवस्तारपूवसक व सवस 
महत्त्वाच्या प्रकारािंी शक्य तेवढी माडहती डवस्तार साभंाळून डदलेली आहे. 
 

ब डिबळािा अभ्यास करण्याच्या पितीत आतापयंत खेळल्या रे्लेल्या उत्तम िावािंा अभ्यास हा 
एक प्रम ख भार् आहे. खेळल्या रे्लेल्या िावात साहडजकि, आडद, मध्य, व अंडतम पवस येतात. तेर्व्हा पूवी 
खेळल्या रे्लेल्या, जर्ातील उत्तम खेळािंूच्या िावािंा अभ्यास, हा ब डिबळाच्या खेळािा, सवांर्ीण, स सूत्र 
असा अभ्यास बनू शकतो. तसेि िावातून येणाऱ्या डवशरे् महत्त्वाच्या स्स्थतींिी, “िाव प्रडसि करणारे” 
डवशरे् आकृडतद्वारा वािकािें लक्ष वधूेन घेऊन, त्या पडरस्स्थतील र् ंतार् ंत, डतिी सोिवणूक हे सवस करून 
दाखडवतात. याि कारणाकडरता कोणत्याही ब डिबळावरील प स्तकात प्रत्यक्ष िाव आडण त्या िावातील 
पटावर आलेली डनणायक पडरस्स्थती यािंा आवश्यक डततका समावशे केलेला असतो. याही प स्तकात 
डनरडनराळ्या स रुवातीच्या खेळावर आधाडरत असलेले डनविक िाव डदलेले आहेत ते व तत्सम द सरे िाव 
डमळवनू त्यािंा अभ्यास वािकानंी करावा असा ते िाव देण्यात उदे्दश आहे. 
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अशाप्रकारे ब डिबळ खेळािा अभ्यास करण्यािी प्रवृत्ती वाढीला लार्ावी असा हे प स्तक 
डलडहण्यािा उदे्दश आहे. अशा अभ्यासािी स रुवात करण्यास आवश्यक तेवढी माडहती, प रेशी सामग्री या 
प स्तकात डदली आहे. 

 
सध्यातरी या प ढिा अभ्यास इंग्रजी वा अन्य भार्ातंील प स्तके, माडसके यावरून करावा लारे्ल. 

मराठी भारे्तून ब डिबळाच्या अभ्यासािी स रुवातीिी सोय या प स्तकात केली आहे. 
 

या प ढील काळात, या प ढील अभ्यासास उपय क्त अशी ब डिबळावरील प्रर्त प स्तके मराठी 
भारे्तून डलडहली जातील व थोड्याि काळात आंतरराष्ट्रीय ब डिबळस्पधांकडरता उपय क्त होणारेसाडहत्य 
मराठी भारे्तून प्रडसि होईल अशी महत्त्वाकाकं्षा बाळर्ून ही प्रस्तावना प री करतो. 

 
 शं. न. जोगळेकर 

माजी ऑनररी सेके्रटरी, } अध्यक्ष 
मध्य डवभार् जॉली क्लब 

महाराष्ट्र िेस असोडसएशन प णे 
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“हृद् गत” 
 

वास्तववादी दृडष्टकोणातून, ब डिबळ खेळाकिे पाडहल्यास आपणास आढळून येईल की, 
“ब डिबळािा प्रत्येक िाव म्हणजे स सरं्त तकस शास्त्रािा एकवटलेला भाव आहे.” 
 

‘ब डिबळ खेळ’ म्हणजे दोन ब डिवतंामंधील लढा आहे. ब डिबळ खेळ म्हणजे आंतरराष्ट्रीय संधान 
साधण्यािा द वा आहे. ब डिबळ खेळ एक श्रडमक कायस होऊ शकते चकवा ब डिबळ खेळ एक श्रमपडरहारक 
मौजेिी लूट होऊ शकते. ब डिबळ खेळ, म्हणजे आठवणींच्या आट्यापाट्या नसून, स योग्य समज तीच्या 
स मनानंी बहरलेली आडण स सूत्र ताज्या डविारप ष्ट्पािंी प्रि डल्लत अशी माला आहे, की जी चजकण्यासाठी 
नवोडदत खेळािंूमध्येि नर्व्हे तर जार्डतक कीतीच्या ब डिबळ पंडितामंध्येही तीव्र िढाओढ लार्ते. 
 

अशा ब डिबळ खेळािी जननी भारतभमूी आहे. परंत  भारतामध्ये ब डिबळ खेळािी सध्या पडरस्स्थती 
अन कंपनीय आहे. 
 

आज ब डिबळ खेळािे मार्सदशसन करणाऱ्या र्व्यक्तींिा आडण तसेि मराठी भारे्तून योग्य रीतीने 
मार्सदशसक प स्तकािंा तीव्र अभाव पदोपदी जाणवतो. येथे आणखी एक र्ोष्ट आपल्या डनदशसनास आणावीशी 
वाटते की, ह त तू, हॉकी, डक्रकेट, खोखो, हे खेळ म ले त्याचं्या लहाणपणीि खेळता खेळता सहजपणे 
डशकतात, त्यामध्ये तरबजे होतात. इतकेि नर्व्हे तर स नील र्ावस्कर, एकनाथ सोळकर ह्यासारखे 
जार्डतक कीतीिे खेळािू डनमाण होतात. परंत  ब डिबळ खेळाकिे म लािें लक्ष साधारणपणे, ती 
कॉलेजमध्ये रे्ल्यावर वळते; म्हणजे हा खेळ म ले साधारणपणे त्याचं्या १७–१८ र्व्या वर्ी खेळावयास 
डशकतात. खेळ डशकल्यानंतर खेळािा सराव िार िार तर ४–५ वर्, करतात. त्यानंतर ती त्याचं्या 
र्व्यवसायाकिे वळली की त्याचं्या खेळामध्ये र्व्यत्यय येतो, खंि पितो. तेर्व्हा ब डिबळ खेळािा प्रिार आडण 
प्रसार, लहान थोरामंध्ये र्व्हावा, त्यािप्रमाणे ह्या खेळािा प्रसार सवस पेशाचं्या मंिळीमध्ये र्व्हावा त्यािप्रमाणे 
खेिोपािी, शाळा–कॉलेजामंधूनही र्व्हावयास हवा. हे सवस साध्य होण्यासाठी ब डिबळ खेळ सहज रीतीने 
आत्मसात करता येईल अशी साधने आडण प स्तके डनमाण करावयास हवीत. ह्या पडरस्स्थतीवर मात 
करण्यािा उपाय म्हणून हा एक सडित्र गं्रथ डलडहला आहे. या गं्रथांमध्ये ब डिबळ खेळाडवर्यीिी माडहती 
डित्राकृतींसह देण्यािा प्रयत्न केला आहे. 
 

ब डिबळे ह्या गं्रथात एका डवडशष्ट क्रमाने खेळािंूच्या तकस पितीिा, डविारशक्तीिा डवकास करता 
करता खेळ आत्मसात कसा करावयािा असतो ह्यावर भर डदला आहे. 
 

ह्या गं्रथामध्ये खेळाडवर्यीिे मूलभतू डनयम योग्य त्या डठकाणी डदले आहेत. 
 

स रुवातीच्या प्रकरणातं प ढील माडहती डदली आहे : प्रत्येक मोहोरे आडण प्यादे कसे िालते, त्याचं्या 
मारण्याच्या पितीडवर्यीिी माडहती, प्रत्येक मोहोऱ्यािे तौलाडनक मूल्य डकती आडण कसे असते त्यािी 
माडहती डदली आहे. खेळी लेखन आडण वािन कसे करावयािे असते, शह–मातिे डनरडनराळे प्रकार कसे 
असतात, डकल्लेकोट कसे करावयािे असतात, प्याद्यािे स प्त सामर्थयस कशात असते वर्ैरे डवर्यािंी माडहती 
पडहल्या पाि प्रकरणामंधून डदली आहे. 
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त्याच्याप ढे िावाच्या स रुवातीच्या िालींिे महत्त्व डकती आडण कसे असते, स रूवातीच्या िालींमध्ये 
होणाऱ्या संभार्व्य ि का कशा टाळार्व्यात; स रुवातीच्या िालींतून िाववाढ कशी करावयािी असते, मोहोरी 
स्वरृ्हाबंाहेर काढून मोक्याच्या स्थानात त्यानंा कसे बसवावयािे असते; त्यािप्रमाणे स रुवातीच्या िालींिी 
डनरडनराळी रूपलक्षणे, त्यािंी वैडशष्ट्टे्य, हे सारे सहार्व्या प्रकरणात डदले आहे. त्याच्याप ढील प्रकरणात, 
मध्यंतरीच्या िावामध्ये िाव आटोक्यात कसा आणावयािा असतो; त्यासाठी योग्य रीतीने मारामारी कशी 
करावयािी असते. डवद्य त िढाईिे िावपेि कसे लढवावयािे असतात, त्यामधून वस्त डनष्ठ लाभ कसा 
डमळवावयािा असतो, स संघडटत हल्ला कसा िढवावयािा असतो, िावावर विसस्व कसे डमळवावयािे असते 
वर्ैरे डवर्यािंी माडहती डदली आहे. अडंतम पवामध्ये िावािा शवेट डनरडनराळ्या प्रकारानंी कसा करतात, 
सक्तीने मात करण्यासाठी कमीत कमी डकती ब डिबळ दल असाव ेलार्ते, िाव कसे चजकावयािे असतात, 
प्याद्याच्या बढतीडवर्यीिी माडहती, डवडवध, खेळ्यामंध्ये त्यािी उपय क्तता कशी असते, आणीबाणीच्या 
पडरस्स्थतीत कसे वार्ावयािे असते, पराभवाच्या दाढेत उभे असताना िात याने िावपेि टाकून शवेटी िाव 
बरोबरीिा कसा करावयािा, तसेि सक्तीने मात करण्यािे डनरडनराळे प्रकार, िावािें मूलभतू शवेट ह्या 
सवांिी माडहती डदली आहे. त्याच्या प ढील प्रकरणात एका संपूणस िावािे सटीप वणसन डदले आहे आडण 
संपूणस िावािी जत्रा भरडवली आहे. दहार्व्या प्रकरणात ज लै १९७२ मध्ये बॉबी डिशर आडण बोरीस स्पास्की 
याचं्यामध्ये डवश्वडवजेतेपदासाठी झालेल्या सामन्यापंकैी डनविक पाि िाव समाडवष्ट केले आहेत.अकरार्व्या 
प्रकरणात ‘ब डिबळ खेळ पूवी आडण आता’ हे सारं्णारा खेळािा थोिक्यात इडतहास डदला आहे. 
उपसंहारात उरलेले डनयम, ब डिबळ सामन्यािे संिालन आडण खेळािंूसाठी उपय क्त माडहती डदली 
आहे... 
 

ह्या गं्रथात ब डिबळ खेळाच्या ताडंत्रक र्ोष्टींवर आडण खेळ शास्त्रोक्त पितीने कसा खेळावा ह्यावर 
अडधक भर देण्यात आला आहे. खेळािी शास्त्रीय बठैक दृढ करण्यािा प्रयत्न केला आहे. 
 

ह्या गं्रथात काही क्ष ल्लक ि का नजरि कीने राहून रे्ल्या आहेत. उदा॰‘प्यादे’ ऐवजी ‘ष्ट्यादे’, काही 
डठकाणी काना द्यावयािा राहून रे्ला आहे. त्यािी मला जाणीव आहे. परंत  डवर्य समजण्याच्या दृष्टीने 
त्यापासून डवशरे् अििण होणार नाही, म्हणून त्यािंा उल्लेख श डिपत्रकात केलेला नाही. 
 

श्री. शकंरराव जोर्ळेकर यानंी असा गं्रथ मी डलहावा म्हणून स रुवातीपासून प्रोत्साहन डदले तसेि 
हस्तडलडखते तपासताना वळेोवळेी मौडलक स धारणा स िडवल्का आडण प्रस्तावना डलहून डदली. प्रोिेसर बी. 
एस्. तोटे यानंी गं्रथ स बोध होण्यासाठी उपय क्त सूिना डदल्या, गं्रथातील एकूण एक (म्हणजे ४६४) 
डित्राकृती (डिझाईन्स) वळेोवळेी तपासून डदल्या आडण त्यातील उडणवा वळेीि काढण्यास बह मोल सहा्य 
केले, तसेि गं्रथािी सवस प्र िे तपासण्यास अमोल मदत केली; त्याबद्दल मी ह्या उभयतािंा ऋणी आहे. 
 

महाराष्ट्र राज्य ब डिबळ मिंळातील– डवशरे्तः मध्य डवभार्ातील– प ढील कायसकत्यांनी डवडवध 
मदत केली. 
 

श्री. बाबासाहेब र्ोखले आडण श्री. र्ोचवदराव खरे यानंी ब डिबळाच्या पूवस इडतहासाबद्दल साडहत्य 
प रडवले. श्री. अशोक खरे आडण डवनायक र्दे्र यानंी गं्रथातील खेळ्या तपासून डदल्या. तसेि खरे बधूं, 
सवसश्री. शकंरराव जोर्ळेकर, पिसलर्ीकर, आर.  बी. सपे्र, बढे, नीलकंठ खाडिलकर, (डर्रर्ाव 
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ब डिबळ मंिळ) जॉली क्लब आडण प्रभाकरपतं आपटे, (डदल्ली) यानंी त्याचं्या सगं्रहातील िोटो (ठसे) 
गं्रथात घालण्यासाठी डदले त्याबद्दल त्यािें आभार मानतो. 
 

श्री. स ठंणकर ह्याचं्या प्रोत्साहनाम ळे, श्री. राजाध्यक्ष ह्याचं्या साहा्याम ळे आडण सौ. मंदाडकनी 
विनप ह्याचं्या मदतीम ळे मी हा गं्रथ लवकर प रा करू शकलो. 
 

माझा हा पडहला प्रयत्न आहे. श्रीर्जाननाच्या कृपेने मी हा गं्रथ डलहू शकलो. ब डिबळावर आणखी 
दोन–तीन गं्रथािंी रिना श्रीर्जाननाच्या कृपेने मी प री करू शकेन असा मला डवश्वास वाटतो. ह्या गं्रथात 
काही दोर् असेल तर डवद्वानानंी लेखकाच्या डनदशसनास आणावा अशी नम्र डवनंती करतो. 
 
िाल्र् न १० शके १८९६  
१ मािस १९७५  
पत्ता : २१६ रस्ता पेठ )तळमजला(  – नागनाथ रा. िडपन 
डशराळशटे आळी, प णे ४११०११  
महाराष्ट्र  
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िकरि १: बुणिबळाचा सरंजाम 
 

ब डिबळािा खेळ दोन प्रडतस्पधी िौसष्ट िौरस असलेला पट मध्ये ठेवनू खेळतात 
 

पि 
 

 
आकृती १ 

आकृती १ पाहा. पट मध्ये ठेवताना प ढे डदलेला डनयम नेहमी कटाक्षाने पाळला पाडहजे : 
 
णनयम : पि मध्ये ठेिताना पिाच्या कोपऱ्यातील पाढंरा चौरस ित्येक खेळाडूच्या उजव्या हाताला 

असािा लागतो. 
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पटावरील सवस िौसष्ट िौरसािंा उपयोर् खेळामध्ये केला जातो. पटावरील िौरसाला ‘घर’ 
म्हणतात. ही घरे, एक सोिून एक अशी आळीपाळीने पाढंरी आडण काळी असतात. अशी आठ आठ घरे 
प्रत्येक आिर्व्या आडण उभ्या पट्टीत असतात. उभ्या पट्टीला न सती ‘पट्टी’ असेही म्हणतात; आडण आिर्व्या 
पट्टीला ‘राकं’ असे आणखी एक नाव आहे. एकरंर्ी पट्टीतील िौरसािें कोपरे जोिलेल्या घरानंा कणस चकवा 
कणसपट्टी म्हणतात. ही डतरक्या कणातील घरे एकाि रंर्ािी म्हणजे िक्त काळ्या रंर्ािी अथवा िक्त 
पाढंऱ्या रंर्ािी असतात. 
 

‘मोहोरी आडण प्यादी’ डमळून ‘ब डिबळे’ होतात. प्रतेक खेळािूकिे प ढे दाखडवल्याप्रमाणे सहा 
प्रकारिी डनरडनराळी ब डिबळे असतात. 
 

 
 

अशा प्रकारिे एकूण सोळा ब डिबळािें दल प्रत्येक खेळािूकिे असते; त्यािंी मािंणी आकृती २ 
मध्ये दाखडवल्याप्रमाणे करतात. आकृती २ मध्ये दाखडवल्याप्रमाणे, एक खेळािू पटाच्या एका बाजूच्या 
पडहल्या राकेंतील आठ घरातं, पाढंरी मोहोरी मािूंन त्याच्याप ढील राकेंतील आठ घरातं पाढंरी प्यादी 
मािंतो; ह्याच्या डवरुि बाजूला, द सरा खेळािू त्याच्या बाजूकिील पडहल्या राकेंतील आठ घरातं काळी 
मोहोरी मािूंन, त्याच्याप ढील राकेंतील आठ घरातं काळी प्यादी मािंतो. अशा रीतीने खेळाच्या स रुवातीिी 
मािंणी पूणस होते. 

 
आकृती २ प्रमाणे ब डिबळािी मािंणी प री केल्यानंतर, प्रत्येक खेळािून प ढे डलडहलेल्या दोन र्ोष्टी 

अत्यंत दक्षतापूवसक पाहार्व्यात :  
 
(१) खेळाडूच्या उजव्या हाताला, पिाच्या कोपऱ्यातील ‘घर’ पाढंऱ्या रंगाचे आहे का ? (आकृती 

१ मध्ये ↑ अशा बािाने दाखणिले आहे) आणि तसेच ...... 
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आकृती २ 

खेळाच्या स रुवातीिी मोहोऱ्यािंी आडण प्याद्यािंी मािंणी 
 

(२) पाढंरा िजीर पाढंऱ्या घरात आणि काळा िजीर काळ्या घरात आहे का? 
 
पाढंऱ्या िजीरासमोर काळा िजीर एकाच (उभ्या) पट्टीत असतो, त्या पट्टीला ‘िजीर पट्टी’ असे 

म्हितात. िजीराशेजारील पट्टीत पाढंऱ्या राजासमोर काळा राजा ‘राजाच्या पट्टीत’ असतो. अशा ह्या सिप 
गोष्टी तपासून घ्याव्यात. 

 
राजाच्या शजेारील घरातं अन क्रमे उंट, घोिा आडण हत्ती असतात; ह्या बाजूला ‘राजािी बाजू’ असे 

म्हणतात; तसेि वजीराच्या शजेारील घरातं अन क्रमे उंट, घोिा आडण हत्ती असतात, त्या बाजूला 
‘वजीरािी बाजू’ असे म्हणतात. खेळाच्या स रुवातीस आकृती २ मध्ये दाखडवल्याप्रमाणे मोहोरी आडण प्यादी 
ज्या घरातं असतात ती घरे त्यािंी स्वरृ्हे होत. 

 
ज्या खेळािूकिे पाढंऱ्या रंर्ािी ब डिबळे असतात त्याला ‘पाढंरी’ अथवा न सते ‘पा’ं असे म्हणतात; 

आडण ज्या खेळािूकिे काळी ब डिबळे असतात त्याला ‘काळी’ अथवा न सते ‘का’ असे म्हणतात. खेळािी 
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स रुवात प्रथम ‘पाढंरी’ आपले एक ब डिबळ िालवनू करतो; त्यानंतर ‘काळी’ आपले एक ब डिबळ 
िालडवतो. अशा रीतीने आळीपाळीने पाढंरी आडण काळी ब डिबळे खेळत जातात. 

 
ब डिबळाच्या िालीला ‘खेळी’ असेही म्हणतात. ब डिबळािी एक िाल म्हणजे एक खेळी होते. 

ह्यावरून डदसून येईल की ब डिबळािी ‘िाल’ चकवा ‘खेळी’ म्हणजे ब डिबळािा श्वासोच्् वास आहे. 
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िकरि २ : बुणिबळाचं्या चाली, गती आणि मारण्याच्या पिती; आणि बुणिबळाचंी 
तौलणनक मूल्ये. 

 

 
 
ब डिबळे जेर्व्हा पटावरील आिर्व्या चकवा उभ्या पट्टीतील अथवा डतरक्या कणसघरातूंन हलतात, 

तेर्व्हा त्याचं्या हालिालीला अन क्रमे आिवी िाल, उभी िाल आडण डतरकस िाल असे म्हणतात. 
 

एका खेळीत ब डिबळ जास्तीत जास्त डकती घरे िाल करू शकते त्यावर त्यािी र्ती अवलंबनू 
असते; आडण डनरडनराळ्या िालींनी जास्तीत जास्त घरे ताबयात ठेवण्याच्या क वतीवर त्यािा पल्ला 
अवलंबून असतो आडण ती घरे त्या ब डिबळाच्या माऱ्यात आहेत असे म्हणतात. गती, पल्ला आडण मारा ह्या 
सवस र्ोष्टी ब डिबळाचं्या िालीवर आधारलेल्या आहेत. 
 

प्रत्येक ब डिबळािी हलण्यािी िाल आडण र्ती वरे्वरे्ळ्या असतात. उदा∘ मोकळ्या पटावर : 
 
(१) राजा लर्तच्या कोणत्याही पट्टीतील, राकेंतील अथवा कणातील एका घरात हलतो; म्हणजे 

राजािी िाल आडण र्ती एका घराप रती आहे. 
 

(२) हत्ती आिर्व्या िालीने राकेंतील अथवा उभ्या िालीने पट्टीतील कोणत्याही एका घरात हलतो. 
राकेंत चकवा पट्टीत एकूण आठ घरे असतात; तेर्व्हा हत्तीिी र्ती (हत्ती आहे ते घर सोिून), एका खेळीत 
जास्तीत जास्त सात घरे अशी असते. 

 
(३) उंट िक्त डतरक्या िालीने त्याच्या कणातील कोणत्याही एका घरात हलतो. पटाच्या मधल्या 

कणामध्ये एकूण आठ घरे असतात; तेर्व्हा उंटािी र्ती (उंट आहे ते घर सोिून) एका खेळीत जास्तीत 
जास्त सात घरे अशी असते. 

 
(४) वजीर राकेंतील चकवा पट्टीतील चकवा कणातील कोणत्याही एका घरात अन क्रमे आिर्व्या 

चकवा उभ्या चकवा डतरकस िालीने हलू शकतो. म्हणजे वजीराला, हत्ती अडधक, वजीर ज्या घरात आहे 
त्या घराच्या रंर्ाच्या उंटािी डमळून होणारी संय क्त िाल आडण र्ती आहे. 
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(५) घोिा अिीि घराचं्या उड्डाण िालीने हलतो आडण त्यािी झेप म्हणजे िाल आडण र्ती िक्त 
२½ घरािंी असते. 

 
(६) प्यादे उभ्या िालीने, पट्टीत सरळ एक घर हलू शकते; परंत  एकदा प ढे रे्लेले प्यादे मारे् घेता 

येत नाही. 
 

मोहोरी आडण प्यादी ह्याचं्या मारण्याच्या पितीही वरे्ळ्या आहेत. उदा॰ 
 
मोहोरी त्याचं्या वाटेत येणाऱ्या डवरोधी ब डिबळाला मारू शकतात; म्हणजे मोहोरी त्याचं्या 

हलण्याच्या िालीनेि मारतात. परंत  प्यादे (वर ६ मध्ये डलडहल्याप्रमाणे) त्याच्या हलण्याच्या िालीने मारू 
शकणार नाही. कारण प्यादे िक्त लर्तच्या प ढच्या कणसघरातील डवरोधी ब डिबळ मारू शकते; म्हणजे 
 

प्याद्याची “हलण्याची चाल” सरळ असते आणि “मारण्याची चाल” णतरकी असते. 
 
डवरोधी ब डिबळाला मारण्याच्या डक्रयेमध्ये प ढील र्ोष्टी घितात. ब डिबळ (१) डवरोधी ब डिबळाला 

मारून, (२) त्या मृत ब डिबळािे पटावरून उच्चाटन करून (३) त्याच्या ऐवजी (ते) त्या घरात जाते, 
म्हणजे ह्या डतन्ही डक्रया जरी डनरडनराळ्या असल्या तरी त्या सवस एकाि खेळीिे भार् आहेत. 
 

ब डिबळाच्या िालीतील वैडित्र्य हेि ब डिबळ खेळािे वैडशष्ट्ट्य आहे. ब डिबळािें एकमेकातील 
सहकायस, िढाई करण्यािी त्यािंी डधटाई, डवरोधी ब डिबळाशंी केलेली मारामारी ह्या साऱ्या र्ोष्टी त्याचं्या 
िालींतूनि डनमाण होतात. 
 

ब डिबळाच्या िाली, र्ती आडण पल्ला ह्याचं्या वैडशष्ट्ट्यावर ब डिबळािे सामर्थयस मोजले जाते. 
ब डिबळाच्या िाली आडण र्ती डनरडनराळ्या आहेत. त्याम ळे त्यािंी तौलडनक मूल्ये ही डनरडनराळी होतात. 
त्याचं्या तौलडनक मूल्यािंा तक्ता खाली डदली आहे, त्यामध्ये प्याद्यािे मूल्य एक असे प्रमाण मानून इतर 
ब डिबळािंी मूल्ये ठरडवली आहेत. 
 

लहान आडण मोठी ब डिबळे दोन डनरडनराळ्या डवभार्ातं म द्दाम दाखडवली आहेत, कारण राजा 
केवळ एका मोठ्या ब डिबळाच्या साहा्याने (म्हणजे न सत्या वजीराच्या चकवा एका हत्तीच्या साहा्याने) 
डवरोधी एक लत्या एक राजावर सक्तीने मात करू शकतो. ब डिबळाच्या डनरडनराळ्या िालींनी मारामारी 
करीत करीत डवरोधी राजावर मात करणे हाि ब डिबळ खेळािा म ख्य उदे्दश असतो. म्हणूनि प्रत्येक 
ब डिबळािी िाल, र्ती, पल्ला आडण त्याच्या मारण्याच्या पितीिे ममस जाणनू घेणे आवश्यक आहे. 
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राजा : 
 

 
 
एका खेळीत राजा लर्तच्या कोणत्याही पट्टीतील चकवा राकेंतील अथवा कणातील एका घरात 

हलू शकतो, म्हणजे राजा कोणत्याही डदशसे म्हणजे वर, चकवा खाली अथवा िावी चकवा उजवीकिे 
असणाऱ्या कोणत्याही डदशतेील एका घरात हलू शकतो (आकृती ३ आडण ४ पाहा). राजा आिर्व्या चकवा 
उभ्या अथवा डतरकस िालीने लर्तच्या कोणत्याही एका घरात हलू शकतो, परंत  ते घर डवरोधी 
ब डिबळाच्या माऱ्यातील नसाव े(आकृती ४ आडण ५ पाहा). 
 

राजा लर्तच्या घरातील डबनजोर डवरोधी ब डिबळािा बळी (हवा असल्यास) घेऊ शकतो आडण 
त्यािे पटावरून उच्चाटन करून तो, त्या घरात जाऊ शकतो. (आकृती ५ आडण ६ पाहा.) 
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आकृती ३ 

राजा कसा हलतो 
आकृती ४ 

डवरोधी राजािंी हालिाल 
  

राजा ह्या ✡ डिन्हाडंकत कोणत्याही डदशतेील एका 
घरात, आिर्व्या चकवा उभ्या अथवा डतरकस िालीने 
हलतो. ह्यावरून डदसून येईल की, राजािी िाल 
आडण र्ती लर्तच्या एका घराप रतीि आहे; परंत  
राजािापल्ला (ह्या ✡ डिन्हाडंकत) लर्तच्या आठही 
घरावंर पोहोिू शकतो, म्हणूनि त्याच्या माऱ्यात 
लर्तिी आठ घरे आहेत. 
 

पा.ंराजािा मारा ह्या ⭘ डिन्हाडंकत पाि घरावंर होऊ 
शकतो तर काळ्या राजािा मारा ह्या  डिन्हाडंकत 
आठही घरावंर होऊ शकतो. परंत  ह्या 
डिन्हाडंकत डतन्ही घरावंरती दोन्ही डवरोधी राजािंा 
मारा होऊ शकतो, म्हणनू त्यानंा ह्या डतन्ही घरातं 
एकमेकाशजेारी जाता येणार नाही. म्हणूनि काळा 
राजा उरलेल्या पाि घरात हलू शकतो तर पा.ं 
राजाला हलण्यास िक्त दोनि घरे राहतात. 
 

 
ह्या प्रसंर्ाम ळे आणखी एक र्ोष्ट डनदशसनास येते, ती अशी की : 

 
बुणिबळे अशा रीतीने हालचाल करतात की त्याचं्या स्ितःच्या हालचालीस जास्तीत जास्त घरे 

कशी राखता येतील आणि त्याच िेळी णिरोधी बुणिबळाचं्या हालचालींिर बंधने आििून त्याचं्या िाट्याला 
कमीत कमी घरे कशी उरतील यासाठी त्याचं्यामध्ये सतत चुरस लागते आणि अगदी सुरुिातीच्या 
खेळीपासून तर शेििच्या खेळीपयंत दोघेही िणतस्पधी असा ियत्न अणिरत करीत असतात. 
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आकृती ५ 

राजाच्या िालीवरील बधंने 
आकृती ६ 

राजा कसा बळी घेतो 
  

राजा डवरोधी हत्तीच्या िालीच्या माऱ्यातील ह्या 
× × × डिन्हाडंकत लर्तच्या डतन्ही घरातं तसेि 
डवरोधी प्यादे क्र. २ च्या माऱ्यातील ह्या  

डिन्हाडंकत घरात आडण स्वपक्षाच्या प्याद्याच्या घरात 
(राजा) जाऊ शकणार नाही. 

डवरोधी प्यादे मारून राजा त्याच्याऐवजी त्या घरात 
जातो. राजा क्र. २ िे डवरोधी प्यादे मारू शकणार 
नाही, कारण ते राजाच्या माऱ्याबाहेरिे आहे. 

 
राजािा बळी घेत नसतात. राजा जरी मरू शकणार नसला तरी त्याच्या स रडक्षततेवरि 

ब डिबळािा िाव अवलंबनू असतो. म्हणजे राजा जोपयंत स रडक्षत आहे तोपयंत िावही स रडक्षत असतो. 
 

“राजा सलामत तो डाि पचास” म्हिूनच राजाचे मोहोरे अमोल आणि अत्यतं महत्त्िाचे आहे. 
 

हत्ती : 

 
 

एका खेळीत, हत्ती, राकेंतील (म्हणजे आिर्व्या पट्टीतील) अथवा उभ्या पट्टीतील कोणत्याही एका 
घरात हलतो. हत्ती आिर्व्या अथवा उभ्या िालीने, एका खेळीत कोणत्याही एका डदशसे जातो (आकृती ७ 
पाहा.). 
 

आपल्या िालीच्या माऱ्यात येणाऱ्या डवरोधी ब डिबळाला मारून, त्यािे पटावरून उच्चाटन करून, 
हत्ती त्या घरात जातो. जेर्व्हा त्यािी िाल स्वपक्षाच्या ब डिबळाने रोखली जाते तेर्व्हा तो त्या ब डिबळाच्या 
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अलीकिील कोणत्याही एका डरकाम्या घरात जातो; परंत  हत्ती कोणत्याही ब डिबळाला ओलािूंन 
पलीकिील घरात (जरी ते घर डरकामे असले तरीही) जाऊ शकणार नाही. (आकृती ८ पाहा.) 
 

 
आकृती ७ 

हत्तीिी हलण्यािी िाल 
आकृती ८ 

हत्तींिी मारण्यािी िाल 
  
हत्ती आिर्व्या िालीने ह्या →/← डिन्हाडंकत चकवा 
उभ्या िालीने ह्या ⋀/⋁ डिन्हाडंकत कोणत्याही एका 
घरात जातो. 

क्र. १ िा हत्ती आिर्व्या िालीने घोिा चकवा उभ्या 
िालीने उंट मारून त्याच्याऐवजी त्या घरात जाऊ 
शकतो. परंत  तो डवरोधी प्यादे मारू शकत नाही; 
कारण हत्ती त्याच्या िालीने मारामारी करतो. 

 
आकृती ८ मध्ये क्र. १ िा हत्ती डवरोधी उंटाला चकवा घोड्याला अथवा स्वपक्षाच्या प्याद्याला चकवा 

वजीराला ओलािूंन पलीकिे जाऊ शकणार नाही. 
 

आपण हत्तीच्या आिर्व्या िालीला ‘म’ आडण उभ्या िालीला ‘हा’ अशा अक्षरानंी संबोधू. 
 

हत्ती आपल्या ‘म हा’ िालीने डरकाम्या पटावर कोणत्याही घरातून एकूण १४ काळ्या आडण पाढंऱ्या 
घरावंर ताबा ठेव ू शकतो म्हणजे हत्तीिा पल्ला १४ घरावंर पोहोिू शकतो आडण ती घरे त्याच्या माऱ्यात 
येतात. 
 

राकेंतील आडण पट्टीतील काळ्या आडण पाढंऱ्या घरावंर एकाि वळेी ताबा ठेवण्याच्या त्याच्या ‘म 
हा’ सामर्थयाम ळे, राजा केवळ एका हत्तीच्या मदतीने एक लत्या एक डवरोधी राजावर सक्तीने मात करू 
शकतो. म्हणूनि प्रत्येक खेळािू िावाच्या शवेटापयंत डनदान एकतरी हत्ती (प्रडतस्पध्यापेक्षा जास्त) पटावर 
राखून ठेवण्यािा प्रयत्न करतो. 
 

हत्तीिे तौलडनक मूल्य ५ आहे. पान क्र. ७ वरील ब डिबळाचं्या तौलडनक मूल्यािंा तक्ता पाहा; 
आडण लहान व मोठ्या ब डिबळािंी तौलडनक मूल्ये म खोद्र्त करा. कारण िाव िालू असताना मारामारीिे 
प्रसंर् वारंवार येतात, त्या वळेेस हत्ती देऊन उंट घ्यावा का? चकवा हत्ती देऊन घोिा घेतला तर िायदा 
होईल की तोटा होईल? ह्यासारखे प्रश्न आपल्यासमोर उभे राहतात. ह्या सवस प्रश्नािें उत्तर पान क्र. ७ 
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वरील तौलडनक मूल्याचं्या तक्त्यात डमळते. उदा॰ सवससाधारणपणे प ढीलप्रमाणे मारामारी करतात, परंत  
ह्याला काही अपवाद आहेत. 
 

(१) हत्ती देऊन हत्ती घेतला की ती समतोल मारामारी होते. कारण पाि मूल्ये देऊन परत पाि 
मूल्ये डमळतात; म्हणूनि ह्या मारामारीमध्ये न कसान होत नाही. परंत  
 

(२) हत्ती देऊन जर का उंट चकवा घोिा घेतला तर ती अपयशी अदलाबदल होते; म्हणूनि अशी 
मारामारी तोट्यािी ठरते, कारण पाि मूल्ये देऊन िक्त तीन मूल्ये डमळतात. (पाि रुपयािंी मोि घेताना 
त म्हाला िक्त तीनि रुपये डदले तर ते त म्ही केर्व्हाही घेणार नाही.) म्हणूनि अशा प्रकारिी मारामारी 
प्रडतकूल ठरते आडण शवेटी िाव र्मावण्यािी पाळी येते. या उलट 
 

(३) कमी सामर्थयािा हत्ती (मूल्य पाि) देऊन महान सामर्थयसवान वजीर (मूल्य नऊ) घेतला की ती 
िायद्यािी मारामारी होते; आडण अशी अदलाबदल यशदायी ठरते. अशा अन कूल मारामारीम ळे शवेटी िाव 
चजकणे सहज शक्य होते. परंत  
 

(४) न सत्या प्याद्यासाठी हत्ती बळी डदला तर तो आत्मघात ठरेल, कारण पाि मूल्ये देऊन केवळ 
एक मूल्य डमळते आडण अशी मारामारी म्हणजे केवळ हाराडकरी ठरते. 

 
उंि: 

 

 
 

उंट एका खेळीत डतरकस िालीने, कणसघरातून एका डदशसे जातो. तो डतरकस िालीने िक्त 
एकाि रंर्ाच्या म्हणजे िक्त पाढंऱ्या अथवा िक्त काळ्या रंर्ाच्या कणसघरातूनि जाऊ शकतो, म्हणूनि 
जेर्व्हा काळ्या कणसघरातील उंट असतो तेर्व्हा पाढंऱ्या घरातंील डवरोधी ब डिबळानंा त्यािे भय नसते आडण 
जेर्व्हा पाढंऱ्या कणसघरातील उंट असतो तेर्व्हा काळ्या घरातंील डवरोधी ब डिबळानंा त्यािे भय नसते. 
(आकृती ९ आडण १० पाहा.) ह्यावरून कळून येते की, उंट हत्तीइतका सामर्थयसवान नाही, कारण हत्ती 
आपल्या ‘म हा’ िालीने पाढंऱ्या आडण काळ्या घरावंर एकाि वळेी मारा करू शकतो. 
 

पाांढऱ्याचा, पाांढऱ्या रांगाच्या कर्णघराांतून हलर्ाऱ्या उांटाला, पाांढऱ्याचा–“पाांढरा उांट” चकवा 
“राजािा उंट” असे म्हणतात; तसेि, पाढंऱ्यािा, काळ्या रंर्ाच्या कणसघरातूंन हलर्ाऱ्या उांटाला, 
पाांढऱ्याचा–“काळा उांट” ककवा “वजीराचा उांट” म्हणतात; त्यािप्रमाणे काळ्यािा, काळ्या रंर्ाच्या 
कणसघरातूंन हलणाऱ्या उंटाला,काळ्यािा –“काळा उांट” ककवा “राजाचा उांट” असे म्हर्तात; तसेच, 
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काळ्याचा, पाांढऱ्या रांगाच्या कणसघरातूंन हलणाऱ्या उंटाला, काळ्यािा,– “पाढंरा उंट” चकवा “वजीरािा 
उंट” असे म्हणतात. 
 

उंट, आपल्या िालीत येणाऱ्या डवरोधी ब डिबळाला मारून, त्यािे पटावरून उच्चाटन करून, 
त्याच्याऐवजी त्या घरात जातो. 

 

 
आकृती ९ 

उंटािी हलण्यािी िाल 
आकृती १० 

उंटािी मारण्यािी िाल 
  
उंट डतरकस िालीने कणसघरातूंन ह्या ↗/↙ 
डिन्हाडंकत कोणत्याही एका घरात जातो. 

क्र. १ िा उंट डतरकस िालीने कोणताही एक हत्ती 
मारून, त्याच्या ऐवजी त्या घरात जाऊ शकतो, परंत  
उंट लर्तच्या पाढंऱ्या घरातील डवरोधी प्यादे मारू 
शकणार नाही. 

 
आकृती १० मधील क्र. १ िा उंट डवरोधी हत्तीला चकवा स्वपक्षाच्या प्याद्यानंा ओलािूंन पलीकिील 

घरात जाऊ शकणार नाही. 
 
आपण उंटाच्या ह्या डतरकस िालीला ‘न’ ह्या अक्षराने संबोधू. उंट ह्या ‘न’ िालीने डरकाम्या 

पटावरील मधल्या कणातील कें द्रस्थ घरातून एकाि रंर्ाच्या एकूण १३ घरावंर ताबा ठेव ूशकतो. (आकृती 
९ पाहा.) म्हणजे उंटािा पल्ला १३ घरावंर पोहोिू शकतो. म्हणून ती घरे उंटाच्या माऱ्यात येतात. आकृती 
१० मधील क्र.२ िा उंट पाहा; पटाच्या मधल्या कणामधील हा उंट – तो आहे ते घर सोिून – एका खेळीत 
जास्तीत जास्त सात घरे जातो, म्हणून त्यािी र्ती जास्तीत जास्त सात घरे अशी आहे. 

 
उंटािे तौलडनक मूल्य ३ आहे; परंत  राजा एका उंटाच्या साहा्याने एक लत्या एक डवरोधी राजावर 

मात करू शकत नाही; कारण उंट िक्त एकाि रंर्ाच्या कणसघरावंर ताबा ठेव ूशकतो. परंत  उंटािंी जोिी 
काळ्या आडण पाढंऱ्या घरावंर ताबा ठेव ूशकते. म्हणून राजा दोन उंटाचं्या साहा्याने डवरोधी एक लत्या एक 
राजावर मात करू शकतो; असे जरी असले तरी दोन उंटाचं्या साहा्याने मात करण्यािे तंत्र अवघि आहे. 
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िजीर : 
 

 
 
वजीर म्हणजे हत्तीिी अडधक, वजीर ज्या घरात आहे. त्या घराच्या रंर्ाच्या उंटािी डमळून होणारी 

संय क्त िाल, पल्ला आडण र्तीिे एकवटलेले सामर्थयस होय. ह्यािे स्पष्टीकरण प ढे डदले आहे:– 
 

वजीर एका खेळीत हत्तीसारखा ‘म’ ह्या आिर्व्या िालीने राकेंतील कोणत्याही एका घरात जातो. 
चकवा हत्तीसारखा ‘हा’ ह्या उभ्या िालीने पट्टीतील कोणत्याही एका घरात जातो, 
चकवा कोणत्याही रंर्ाच्या 
कणसघरातील उंटासारखा } ‘न’ ह्या डतरकस िालीने कणातील कोणत्याही एका घरात 

जातो. (आकृती ११ पाहा.) 
 

  
आकृती ११ आकृती १२ 

वजीरािी हलण्यािी िाल. वजीरािी हत्तीच्या िालीने मारामारी. 
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वजीर प ढील डिन्हाडंकत (←/→)(⋀/⋁)↗/↙ 
कोणत्याही एका घरात, आिर्व्या चकवा उभ्या अथवा 
डतरक्या िालीने जातो. 
 
 

वजीर हत्तीच्या िालीने उंट चकवा घोिा मारून 
त्याच्या ऐवजी त्या घरात जाऊ शकतो. स्वपक्षाच्या 
प्याद्यानंी त्यािी डतरकस िाल रोखली आहे. वजीर 
स्वपक्षाच्या प्याद्यानंा चकवा हत्तीना तसेि डवरोधी 
उंटाला चकवा घोड्याला ओलािूंन पलीकिे जाऊ 
शकणार नाही.  

 
आकृती १३ 

वजीरािी उंटाच्या िालीने मारामारी 
 
वजीर, उंटाच्या िालीने घोिा चकवा हत्ती मारून 
त्याच्या ऐवजी त्या घरात जाऊ शकतो. स्वपक्षाच्या 
हत्तींनी आडण प्याद्याने त्यािी आिवी आडण उभी 
िाल रोखली आहे तेर्व्हा तो त्यानंा ओलािूंन 
पलीकिे जाऊ शकणार नाही. 

आकृती १४ 
वजीरािी सयं क्त िालीने मारामारी 

 
वजीर, हत्तीच्या ‘म हा’ िालीने उंट चकवा घोिा 
मारतो, अथवा उंटाच्या ‘न’ िालीने हत्ती मारतो. 
आडण त्याच्याऐवजी त्या घरात (तो) जातो. वजीर 
डवरोधी उंटाला चकवा घोड्याला अथवा हत्तीला 
ओलािूंन पलीकिे जाऊ शकणार नाही. 

 
आकृती ११ आडण १४ वरून प ढील समीकरण मािंता येते. 

 
वजीरािी } = [(हत्तीिी)  + (उंटािी)] संय क्त िाल आडण र्ती आहे. 
िाल आडण र्ती = [(म हा) + (न)] संय क्त िाल आडण र्ती आहे. 
 

ह्या म हा न िालीने आडण र्तीने, वजीर मोकळ्या पटावरील कें द्रस्थ घरातून काळ्या आडण 
पाढंऱ्या डमळून एकूण २७ घरावंर ताबा ठेव ूशकतो; म्हणजे वजीरािा पल्ला २७ घरावंर पोहोिू शकतो आडण 
ती घरे त्याच्या माऱ्यात येतात. राकेंतील आडण पट्टीतील आडण कणातील घरावंर एकाि वळेी ताबा 
ठेवण्याच्या त्याच्या म हा न सामर्थयाम ळे राजा केवळ वजीराच्या मदतीने एक लत्या एक डवरोधी राजावर 
सक्तीने मात करू शकतो; म्हणूनि िावाच्या शवेटापयंत डनदान वजीर (चकवा एक हत्ती) पटावर ठेवण्यािा 
प्रयत्न प्रत्येक खेळािू करतो. िाव िालू असताना मारामारीिे प्रसंर् वारंवार येतात, तेर्व्हा वजीरािे 
तौलडनक मूल्य नऊ आहे ही र्ोष्ट नवोडदत खेळािंूनी नेहमी लक्षात ठेवावयास हवी. कारण वजीर देण्यािा 
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प्रसंर् आल्यास डनदान वजीरा – वजीरी करावी (म्हणजे आपला वजीर देऊन डवरोधी वजीर घेणे) म्हणजे 
ती मारामारी समतोल होईल. परंत  जर का वजीर द सऱ्या कोणत्याही मोहोऱ्यासाठी मारला रे्ला तर (मृत) 
वजीराच्या चकमतीइतकी संपूणस चकमत केर्व्हाही भरून डमळत नाही, म्हणूनि अशी मारामारी खूपि 
तोट्यािी होते आडण प्रडतकूल ठरते. परंत  वजीराऐवजी जेर्व्हा दोन हत्ती डमळतात तेर्व्हा ती मारामारी 
साधारण बरोबरीिी मानतात (२ हत्ती = १० मूल्ये = १ वजीर + १ प्यादे = ९ +१ = १० मूल्ये.) मर् अशी 
मारामारी िायद्यािी होऊन अन कूल ठरते. असे तारतम्य पाहून मारामारी करावी. 

 
घोडा: 

 

 
 

घोड्याच्या िालीिे बरेि मनोहर पैलू आहेत. घोिा हेि एकमेव मोहोरे आहे की जे स्वपक्षाच्या 
चकवा डवरोधी ब डिबळावंरून उिी मारून जाऊ शकते; चकवा मारामारी करू शकते. असे हे उड्डाण िालीिे 
र्ूढ सामर्थयस राजा, वजीर, हत्ती आडण उंटामध्ये नाही. 

 
घोड्यािी िाल २½ घरािंी असते. घोिा प्रथम उजवीकिील चकवा िावीकिील अथवा वर चकवा 

खाली असलेल्या लर्तच्या घरातून (हे पडहले घर)त्यािे प ढील द सऱ्या घरातून(हे द सरे घर) नंतर डदशा 
बदलून द सऱ्या घरालर्तच्या घरात जातो; (हे अध, घर)–हे अंडतम घर पडहल्या घराला लार्ून असलेले 
कणसघरि असते (आकृती १५ आडण १६ पाहा). घोड्याच्या अिीि (२½) घराचं्या िालीिे प्रमाण नेहमीि 
सारखे असते. घोिा ही (२½ घरािंी) िाल एका खेळीत एक वळेा करतो. घोिा ह्या िालीने अंडतम 
घरातील डवरोधी ब डिबळाला मारून (त्यािे पटावरून उच्चाटन करून) त्याच्याऐवजी त्या घरात जातो. 

 
तन मन धनाची न बाळगता णिती 

बुणिबळ खेळाला यानंी णदली गती || 
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(डित्र क्र. ५) (डित्र क्र. ६) 

श्री. बाळकृष्ट्ि लक्ष्मि तथा बाबासाहेब गोखले श्री. शंकरराि नरसोपंत जोगळेकर 

  
(डित्र क्र. ७ ) (डित्र क्र. ८ ) 

श्री. एन. व्ही. पडसलगीकर श्री. श्रीकृष्ट्ि साखळकर 
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जुन्या णपढीतील काही नामितं बुणिबळपिू 
 

 
(डित्र क्र. ९) श्री. घािेकर, श्री. रामभाऊ सिे, श्री. बाबूराि िैद्य, श्री. खाडीलकर 

 
 
 
 

 
  

(डित्र क्र. १०) श्री. बी. पी. म्हैसकर (डित्र क्र. ११) कै. णदगंबरपंत मालेगािकर 
बी र्ट राष्ट्रीय डनवि सामन्यात हल्ला िढडवताना जॉली क्लब प णे कै. रानिे ख ल्या सामन्यात एकूण 

तीन वळेा डवजेतेपद डमळडवले. 
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अंडतम (उड्डाणािे) घरात जेर्व्हा स्वपक्षािे ब डिबळ असते तेर्व्हा घोिा त्या घरात जाऊ शकत नाही. 
 

 
आकृती १५ 

काळ्या घरातील घोड्यािी उड्डाण िाल. 
काळ्या घरातील घोड्यािी अंडतम उिी पाढंऱ्या 
घरात पिते. 

आकृती १६ 
पाढंऱ्या घरातील घोड्यािी उड्डाण िाल. 
पाढंऱ्या घरातील घोड्यािी अंडतम उिी काळ्या 
घरात पिते. 

 
आकृती १५ आडण १६ मधील घोड्याच्या उड्डाण िालीतील वैडशष्ट्टे्य: 
 

(१) घोड्याच्या उड्डाणातील २½ घरे: 
 

)उ(  एका लघ बाणाने दाखडवलेले– ‘पडहले घर’ 
)ड्डा(  दोन लघ बाणानंी दाखडवलेले– ‘द सरे घर’ 
)ण(  नंतर डदशा बदलून २¹/₂ ह्या आकड्याने दाखडवलेले— ‘अध, घर’ 

 अशी एकूण अिीि (२¹/₂ ) घरे 
 

(२) घोड्याच्या (अिीि (२½) घर) िालीिे प्रमाण नेहमीि सारखे असते म्हणून एका खेळीत 
त्यािी र्ती िक्त २½ घरािंी असते; त्याम ळे घोड्याला पडहल्या पट्टीतून (चकवा राकेंतून) आठर्व्या पट्टीत 
(चकवा राकेंत) जाण्यास कमीत कमी िार िाली (खेळ्या) करार्व्या लार्तात. म्हणनूि मोहोऱ्यामंध्ये घोिा 
मंद र्ती वाटतो. परंत  त्याला उड्डाण िालीिे वरदान डमळाल्याने तो वरिढ ठरण्यािा संभव असतो. 
 

(३) २¹/₂ ह्या आकड्याने दाखडवलेल्या ८ घरावंर घोड्यािा ताबा असतो. परंत  असा ८ घरावंरील 
ताबा, घोिा जेर्व्हा पटावरील कें द्रस्थानात असतो तेर्व्हाि डमळू शकतो, आडण तो जेर्व्हा पटाच्या किेला 
जाईल तेर्व्हा त्यािा ताबा कमी घरावंर बसतो आडण त्याच्या ताबयात कमी घरे येतात. 
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(४) घोिा ज्या घरातून िाल करून, उड्डाण करून जेथे अंडतम झेप टाकतो त्यामध्ये येणाऱ्या 
मध्यस्स्थत घरातंील डवरोधी ब डिबळानंा तो मारू शकणार नाही. तसेि त्या मध्यस्स्थत घरातंील डवरोधी 
चकवा स्वपक्षाच्या ब डिबळािंाअिथळा त्याच्या उड्डाणाला होणार नाही. (आकृती १७ व १८ पाहा.) 

 

 
आकृती १७ 

पा.ं घोिा काळ्या प्याद्यावंरून उड्डाण करून हत्तीला 
मारून त्या घरात त्याच्या ऐवजी जाऊ शकतो. 

आकृती१८ 
पा.ं घोिा स्वपक्षाच्या प्याद्यावंरून उड्डाण करून 
हत्तीला मारून त्याच्याऐवजी त्या घरात जाऊ 
शकतो. 

 
घोड्यािे तौलडनक मूल्य ‘तीन’ आहे. घोिा एका खेळीत दोन्ही रंर्ाच्या म्हणजे काळ्या आडण 

पाढंऱ्या घरावंरती (एकाि वळेी) मारा करण्यास असमथस असल्याम ळे राजा एका चकवा दोन्ही घोड्याचं्या 
साहा्याने एक लत्या एक डवरोधी राजावर डनणायक रीतीने मात करण्यास असमथस ठरतो. घोड्यािा 
उपयोर् िावाच्या स रुवातीला बह धा करतात. 
 

प्यादे: 

 
 

ब डिबळाच्या ित रंर् दलात पायदळािा समावशे केलेला आहे. पायदळ म्हणजे प्यादे दल आडण 
प्यादे म्हणजे (खड र्धारी) डशपाई आहे. 

 
प्याद्यािी प्रमाण हलण्यािी िाल म्हणजे त्याच्या उभ्या पट्टीतील समोरच्या डरकाम्या घरात जाणे ; 

परंत  एकदा प ढे रे्लेले प्यादे मारे् घेता येत नाही. (आकृती १९, २०,२१ आडण २२ पाहा.) 
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आकृती १९ आकृती २० 

पाढंरे प्यादे सरळ प ढच्या ह्या  डिन्हाडंकत 
डरकाम्या घरात िालले आहे. 

पा.ं प्याद्याने आपली हलण्यािी िाल प री केली 
आहे. 

 

  
आकृती २१ आकृती २२ 

काळे प्यादे सरळ प ढच्या ह्या डिन्हाडंकत 
डरकाम्या घरात िालले आहे. 

काळ्या प्याद्याने आपली हलण्यािी िाल प री केली 
आहे. 

 
प्यादे केर्व्हाही माघारी डिरत नाही, चकवा द सऱ्या कोणत्याही डदशसे जात नाही. प्याद्याच्या 

समोरील (लर्तच्या) घरात जेर्व्हा स्वपक्षािे ब डिबळ असते तेर्व्हा त्यािी िाल तात्प रती रोखली जाते; 
आडण प्यादे (तात्प रते) प ढे जाऊ शकत नाही. त्यािप्रमाणे त्यािे प ढील घरात जेर्व्हा डवरोधी ब डिबळ असते 
तेर्व्हास िा प्याद्यािी िाल (तात्प रती) रोखली जाते; कारण प्यादे इतर मोहोऱ्यापं्रमाणे िालीत येणाऱ्या 
डवरोधी ब डिबळाला मारू शकत नाही. 
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स्िगृहातून केलेली प्याद्याची पणहली चाल 
 

प्याद्यािी एक महत्त्वािी ऐस्च्िक िाल आहे. जेर्व्हा कोणतेही प्यादे त्याच्या स्वरृ्हात (आकृती २ 
पाहा) असते तेर्व्हा त्या (प्याद्या)ला त्यािे अर्दी पडहल्या खेळीत (ती िावािी पडहली खेळी असतेि असे 
नाही) त्यािे समोरील पडहल्या अथवा एकदम (एका खेळीत) द सऱ्या घरात जाण्यािी म भा असते. 
(आकृती २३ आडण २४ पाहा) प्याद्याच्या पडहल्या िालीनंतर त्यािी पटावरील प ढील िाल नेहमीच्या प्रमाण 
िालीसारखी म्हणजे एका खेळीत एक घर प ढे जाणे अशी असते. 

 

 
आकृती २३ आकृती २४ 

 

आकृती २३ आडण २४ मध्ये खेळाच्या स रुवातीिी प्याद्यािंी मािंणी दाखडवली आहे. आठही प्यादी 
त्याचं्या स्वरृ्हात एका राकेंत उभी आहेत. स्वर्ृहातील प्रत्येक प्यादे, एका खेळीत एक घर ⫯ अथवा एकदम 
दोन घरे  प ढे जाते. ही दोन्हीही घरे डरकामी असावी लार्तात. ही घरे बाणातंील र्ोलानंी  अशी 
दाखडवली आहेत. 

 
प्याद्याचंी मारामारी 

 
 

प्यादे त्यािे समोरून : िावीकिील अथवा उजवीकिील कोणत्याही एका कणसघरातील डवरोधी : 
ब डिबळ मारू शकते. 
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आकृती २५ आकृती २६ 

 
आकृती २५ चकवा २६ मधील प्यादे दोन बाणातंील र्ोलानंी दाखडवलेल्या कोणत्याही एका 

कणसघरातील डवरोधी ब डिबळाला मारू शकते; म्हणजे ही दोन कणसघरे त्या प्याद्याच्या माऱ्यातील आहेत. 
बाणातील दाखडवलेल्या ह्या  डिन्हाडंकत कणसघरातं प्यादे त्याच्या प्रमाण िालीने केर्व्हाही जाऊ 
शकत नाही. परंत  त्या कणसघरातं जेर्व्हा डवरोधी ब डिबळे असतात, तेर्व्हा त्यापंैकी कोणत्याही एका 
कणसघरातील डवरोधी ब डिबळाला मारून (त्यािे पटावरून उच्चाटन करून) ते (प्यादे) त्याच्याऐवजी जाते. 
ह्यावरून एक र्ोष्ट स्पष्ट होते की, डवरोधी ब डिबळाला मारताना होणारी प्याद्यािी मारण्यािी डतरकी िाल 
ही प्याद्याच्या नेहमीच्या सरळ िालीहून अर्दी डनराळी आहे. 
 

प्याद्यािी मारण्यािी ही डतरकी िाल अपवादात्मक आहे, कारण इतर सवस ब डिबळे (म्हणजे 
मोहोरी) त्याचं्या िालीनेि मारामारी करतात. यासाठीि ‘‘प्यादे सरळ चालते आणि णतरके मारते” ही र्ोष्ट 
नेहमी लक्षात ठेवावी. 

 
सवससाधारणपणे प्याद्यािी हलण्यािी िाल एक घर प ढे (त्याच्या पडहल्या खेळीखेरीज) अशी 

असते; आडण त्यािे तौलडनक मूल्य एक मानले आहे. हलण्याच्या िालीने प्याद्याला िक्त एक घर डमळते; 
परंत  मारामारी करताना प्याद्याला दोहोंपैकी एक कणस–घर डमळते; आडण प्याद्याच्या मारामारीच्या ह्या 
वैडशष्ट्ट्याम ळेि प्याद्यािी शक्ती मारामारीत वृचिर्त होते. नवोडदत खेळािू ही र्ोष्ट नेमकी डवसरतात, 
आडण खेळण्याच्या भरात बऱ्याि वळेा ते आपली मोहोरी जेर्व्हा डवरोधी प्याद्याच्या माऱ्यातील कणसघरातं 
नजरि कीने ठेवतात, तेर्व्हा ती (मोहोरी) अर्दी अल्प मोलात चकवा ि कटात मारली जातात. असा 
घोटाळा होऊ नये म्हणनूि नेहमी लक्षात ठेवाव ेकी: 

 

प्याद्याची ‘हलण्याची चाल’ सरळ असते 
 

परंतु प्याद्याची ‘मारण्याची चाल’ णतरकी असते. 
 

प्याद्याच्या मारामारीिी वैडशष्ट्टे्य प ढील आकृत्यामंधून दाखडवली आहेत. 
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आकृती २७ आकृती २८ 

माऱ्याच्या घरातंील बळींिी डनवि; कारण प्यादे 
हत्ती चकवा घोिे मारू शकते. 

प्याद्याने मारामारी प री केली आहे. हत्ती मारून प्यादे 
त्यािे ऐवजी त्या घरात रे्ले आहे. 

 

  
आकृती २९ आकृती ३० 

प्याद्यानंी एकमेकािंी िाल रोखली आहे. परंत  
पाढंऱ्या प्याद्याला मारण्यािी संधी लाभली आहे. 

पाढंऱ्या प्याद्याने मारामारी प री केली आहे. पाढंरे 
प्यादे घोिे मारून घोड्याच्या घरात रे्ले आहे. 

 
आकृत्यामंधून प्याद्याचंी चाल कशी दाखणितात 

 
प्रमाण िालीने पाढंरी प्यादी काळ्या बाजूकिे जातात तर काळी प्यादी पाढंऱ्या बाजूकिे जातात. 
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काळी काळी 

 
पाढंरी 

आकृती ३१ 
पाढंऱ्याने राजाप ढील प्यादे दोन घरे प ढे सारून 
िाव स रू केला आहे. अशा रीतीने राजािे प्यादे प ढे 
िालवनू पाढंऱ्याने आपल्या वजीरािा आडण उंटािा 
मार्स एका खेळीत मोकळा केलाआहे.  

पाढंरी 
आकृती ३२ 

ह्याला उत्तर म्हणनू काळ्यानेही आपल्या राजाप ढील 
प्यादे दोन घरे प ढे िालवनू आपल्या वजीरािा आडण 
उंटािा मार्स तर ख ला केलाि आहे,  त्याडशवाय 
पाढंऱ्या प्याद्यािी िाल रोखली आहे.  

 
अशा रीतीने प्याद्यानंी एकमेकािंी िाल रोखून, त्याचं्या प ढील माऱ्यातील कणसघरावंर मारक द्दष्टी 

ठेवली आहे. म्हणूनि िावाच्या स रुवातीच्या ह्या दोन्ही िाली िारं्ल्या असतात, यासाठीि िावािी 
स रुवात अशा तऱ्हेने प्यादी प ढे िालवनू करण्यािी डशिारस केली आहे.  तसे पाडहले तर िावािी स रुवात 
िक्त प्यादे चकवा उड्डाण िालीिा घोिाि करू शकतात, कारण इतर सवस मोहोऱ्यािें मार्स रोखलेले 
असतात. 
 

आकृती ३१ आडण ३२ खाली प्याद्यािंी खेळी डलडहताना बराि मजकूर डलहावा लार्ला आडण 
वळेही ि कट दविावा लार्ला;  हे सारे टाळण्यासाठी एक स टस टीत पित आहे; ती “खेळी लेखन आडण 
वािन” ह्या प ढील प्रकरणात डदली आहे. 
 

प्याद्याच्या स प्त सामर्थयाडवर्यािी म्हणजे (१) प्याद्यािी बढती आडण (२) प्याद्याच्या वाटमारी–
सामर्थयाडवर्यािी माडहती प ढे प्रकरण पािमध्ये डदली आहे. 

 
⋇ 
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िकरि ३ : खेळी लेखन आणि िाचन 
 

खेळी लेखन आडण वािन ह्यािी आवश्यकता का वाटावी हे आपण आधी जाणनू घेऊ. आपणास 
माहीत आहे की, महाराष्ट्रात आतंरराष्ट्रीय ब डिबळ खेळ म ंबई, प णे, सारं्ली वर्ैरे मोठ्या शहरातूंन 
खेळला जातो. ह्याला बऱ्याि र्ोष्टी कारणीभतू असतील, परंत  त्यातंील प्रम ख कारणािंा डविार केल्यास 
आपणास असे डदसून येईल की, ब डिबळ खेळावर बह तेक प स्तके इंग्रजी भारे्त आहेत. तसेि ब डिबळ 
खेळािे िारं्ले िाव काही डवडशष्ट इंग्रजी दैडनकातं/माडसकातं येतात. पण त्यातंील सवस मजकूर इंग्रजीत–
खेळीस िा इंग्रजी भारे्त डलडहलेल्या असतात आडण हे सारे समजावनू देणारे माहीतर्ार थोिे असतात; 
त्याम ळे बह संख्य लोकािंी क िंबणा होते. खेळ जाणून घेण्यािी इच्िा असूनही योग्य मार्सदशसन न 
डमळाल्याने डनराशा होते. म्हणूनि ब डिबळाच्या खेळी मराठीत देवनार्री डलपीत सहज डलडहता आल्यास 
त्यािा िायदा सवांस डमळू शकेल, मर् ब डिबळ खेळी मराठी भारे्तील दैडनकातं, साप्ताडहकातं, 
पाडक्षकातं, माडसकातं वळेोवळेी िापून आल्या म्हणजे ब डिबळािा सवकंर् प्रसार आडण प्रिार आपोआप 
होईल. असो. आता आपण म ख्य डवर्याकिे वळू या. 
 

“बुणिबळ खेळी नोंद” डनरडनराळ्या र्ोष्टींकरता खूप उपय क्त ठरते. उदा∘ ब डिबळ खेळाच्या 
िावािे डलखाण ही एक कायम स्वरूपािी नोंद असते आडण ती आपल्याला–(भडवष्ट्यकाळात) प ढे केर्व्हाही 
संदभासाठी सहज उपयोर्ी पिते. तसेि अशा तऱ्हेिी ‘खेळी नोंद’ वािून ब डिबळािा सपूंणस िाव पटावर 
खेळता खेळता त्या िावािे मूल्यमापन करणे शक्य होते. त्यािप्रमाणे त्या िावातील कोणत्या खेळ्या 
िारं्ल्या आहेत आडण कोणत्या खेळ्या वाईट, घातक असतात; वाईट खेळ्या कशा टाळता येतील ह्यािा 
संपूणस डविार करण्यास स लभ जाते. सवांत महत्त्वािी र्ोष्ट म्हणजे ब डिबळ खेळािा अभ्यास डनवातंपणे 
करण्यास स लभ जाते. कारण ब डिबळ खेळ स धारण्यास तसेि खेळातील कसब वाढडवण्यास, त्यािबरोबर 
खेळातून उत्पन्न होणारा डनभ,ळ आनंद ल टण्यास अशातऱ्हेिा िापील चकवा डलडखत नोंदीिा उपयोर् करून 
घेता येतो. 
 

ब डिबळ खेळी नोंदडवण्यासाठी प ढे डदलेले साधे सूत्र अंर्ीकारतात. 
 

“ित्येक मोहोऱ्याला नाि असिे आिश्यक आहे. तसेच पिािरील ित्येक घराला नाि असिे 
आिश्यक आहे.” मग खेळीची नोंद एका सिपसाधारि सूत्रात गोििे सहज शक्य होईल; उदा∘ ‘ि’ 
बुणिबळ ‘क’ घरामधून ‘ख’ घरामध्ये हलणिले. 

 
आता ह्याणशिाय आिखी एका गोष्टीची आिश्यकता असते आणि ती म्हिजे खेळ्याचंा योग्य क्रम 

माहीत असिे; म्हिूनच ित्येक खेळीला अनुक्रमाकं देण्यात येतो. 
 
ब डिबळ खेळी नोंदीच्या दोन प्रम ख पिती आहेत; पडहली ििपिात्मक पित आहे आडण द सरी 

बैणजक पित आहे. 
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आकृती ३३ 

 
(१) ििपनात्मक पित 

 
बुणिबळाचें नामकरि: मोहोरी आडण प्याद्याचं्या नामकरणडवधीसाठी िावाच्या स रुवातीिी 

ब डिबळािंी रिना अत्यतं उपय क्त असते. (आकृती २ आडण आकृती ३३ पाहा) मोहोऱ्यानंा आडण प्याद्यानंा 
नाव ेकशी डदली आहेत हे जाणून घेण्यासाठी आकृती ३३ पाहा. 
 

पाढंऱ्या मोहोऱ्यािंी नाव,े संडक्षप्त नाव ेआकृती ३३ मध्ये िावीकिून उजवीकिे प ढीलप्रमाणे आहेत. 
नाव ेमराठीत आडण इंग्रजीमध्ये डदलेली आहेत त्यािा सवांना उपयोर् होईल. 

 
 मराठी नाि संणिप्त नाि  इगं्रजी नाि संणिप्त नाि 
(१) िजीर हत्ती ि ह (1) Queen Rook Q R 

(२) िजीर घोडा ि घो (2) Queen Knight Q N 

(३) िजीर उंि ि उं (3) Queen Bishop Q B 
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(४) िजीर ि (4) Queen Q 

(५) राजा रा (5) King K 
(६) राजा उंि रा उं (6) King Bishop K B 

(७) राजा घोडा रा घो (7) King Knight K N 

(८) राजा हत्ती रा ह (8) King Rook K R 
 

ह्या नावामंध्ये आपणास असे डदसून येईल की, वजीराच्या िार्व्या बाजूच्या डतन्ही मोहोऱ्याचं्या 
नावामंारे् ‘वजीर’ (व) ह्या शबदािा उपसर्स आहे. त्यािप्रमाणे राजाच्या उजवीकिील डतन्ही 
मोहोऱ्याचं्यामारे्  ‘राजा’ (रा) ह्या शबदािा उपसर्स आहे. 
 

िावाच्या स रुवातीिी रिना दाखडवणाऱ्या आकृती ३३ मध्ये पाडहल्यास आपणास आढळून येईल 
की, प्रत्येक मोहोऱ्याच्याप ढे एक एक प्यादे आहे. तेर्व्हा प्रत्येक मोहोऱ्याच्या प ढील प्याद्यास त्या त्या 
मोहोऱ्यािे ते ते प्यादे असे नामकरण सहज करणे जमते. पाढंऱ्या प्याद्यािंी नाव ेआडण त्यािंी सडंक्षप्त नाव े
आकृती ३३ मध्ये िावींकिून उजवीकिे वािावीत. 
 

 मराठी नाि संणिप्त नाि  इगं्रजी नाि संणिप्त नाि 
(१) िजीर हत्ती प्यादे ि ह प्या (1) Queen Rook Pawn Q R P 
(२) िजीर घोडे प्यादे ि घो प्या (2) Queen Knight Pawn Q N P 

(३) िजीर उंि प्यादे ि उं प्या (3) Queen Bishop Pawn Q B P 

(४) िजीर प्यादे ि प्या (4) Queen Pawn Q P 

(५) राजा प्यादे रा प्या (5) King Pawn K P 
(६) राजा उंि प्यादे रा उं प्या (6) King Bishop Pawn K B P 

(७) राजा घोडा प्यादे रा घो प्या (7) King Knight Pawn K N P 

(८) राजा हत्ती प्यादे रा ह प्या (8) King Rook Pawn K R P 
 
आकृती ३३ मधून प ढील एक र्ोष्ट डनदशसनास येते. उदा∘ हत्तीिी पट्टी घेतल्यास पट्टीच्या एका 

बाजूला पाढंरा हत्ती असतो आडण द सऱ्या बाजूला काळा हत्ती असतो. त्यािप्रमाणे प्रत्येक पट्टीच्या एका 
बाजूला पाढंऱ्यािे ब डिबळ असते आडण द सऱ्या बाजूला काळ्यािे तेि ब डिबळ असते; म्हणूनि काळ्या 
मोहोऱ्यािंी आडण प्याद्यािंी नाव ेवर नमूद केलेल्या पाढंऱ्या ब डिबळाचं्या नावापं्रमाणेि असतात. 
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आकृती ३४ आकृती ३५ 

पटावरील प्रत्येक पट्टीिे नाव पाढंऱ्या ब डिबळाचं्या खेळी नोंदडवताना वापरावयािे 
अन क्रमाकं. 

  

 
आकृती ३६ 

काळ्या ब डिबळाचं्या खेळी नोंदडवताना वापरावयािे अन क्रमाकं 
 

पिािरील ित्येक घराचे नामकरि: िावाच्या स रुवातीच्या रिनेमध्ये (आकृती ३३ पाहा) उभ्या 
पट्टट्यामंध्ये जी पाढंरी आडण काळी मोहोरी (समोरासमोर) असतात त्या त्या (उभ्या) पट्टट्यानंा त्या त्या 
पाढंऱ्या आडण काळ्या मोहोऱ्यािंी नाव े देण्यािा प्रघात आहे. तेर्व्हा पाढंऱ्याच्या अर्दी िावीकिून आडण 
काळ्याच्या अर्दी उजवीकिून स रुवात केल्यास (उभ्या) पट्टीिी नाव ेप ढे डदल्याप्रमाणे असतात. (आकृती 
३४ पाहा.) 
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 मराठी इगं्रजी 

(१) िजीर हत्ती पट्टी (1) Queen Rook file 
(२) िजीर घोडा पट्टी (2) Queen Knight file 

(३) िजीर उंि पट्टी (3) Queen Bishop file 

(४) िजीर पट्टी (4) Queen file 
(५) राजा पट्टी (5) King file 

(६) राजा उंि पट्टी (6) King Bishop file 

(७) राजा घोडा पट्टी (7) King Knight file 

(८) राजा हत्ती पट्टी (8) King Rook file 
 

वर उल्लेख केल्याप्रमाणे पट्टट्यािंी नाव े ही स संर्त संदभासाठी कायमिी ठेवलेली असतात. 
कारण मोहोरी अथवा प्यादी त्यािंी स्वरृ्हे सोिून पटावरील इतरत्र घरामंध्ये जातात चकवा ती पटावरून 
अदृश्य होतात – म्हणजे बळी रे्ल्याने त्यािें पटावरून उच्चाटन केले जाते; परंत  (उभ्या) पट्टट्यािंी नाव े
तशीि कायम राहतात. (आकृती ३४ पाहा).–आपण सूक्ष्म दृष्टीने पाडहल्यास आपणास डदसून येईल की 
(उभ्या) पट्टीतील घर (आिर्व्या) राकेंतही असते. ह्या राकंानंा क्रमाकं डदले आहेत (आकृती ३५ आडण ३६ 
पाहा). तेर्व्हा कोणत्याही घरािे नामकरण करताना, प्रथम ते घर कोणत्या पट्टीत आहे त्या पट्टीिे नाव 
आकृती ३४ प्रमाणे डलहून त्याप ढे ते घर कोणत्या क्रमाकंाच्या राकेंत आहे त्या राकेंिा क्रमाकं आकृती ३५ 
चकवा आकृती ३६ मध्ये डदलेल्या क्रमाकंाप्रमाणे मािंतात. अशी रीतीने डमळून होणारे संय क्त नाव त्या 
घराला देतात. 
 

प्रत्येक घराला दोन नाव ेअसतात. त्यामधील एक नाव पाढंऱ्या ब डिबळाचं्या खेळी नोंदडवताना 
वापरतात (आकृती ३७ पाहा). द सरे नाव काळ्या ब डिबळाचं्या खेळी नोंदडवताना वापरतात (आकृती ३८ 
पाहा). 
 

आकृती ३७ पाहा: आकृती ३७ मध्ये दाखडवलेली घरािंी नाव े पाढंऱ्या ब डिबळाचं्या खेळ्या 
नोंदडवताना वापरतात. घरािंी नाव ेकशी तयार करता येतात त्यािी रीत प ढे डदली आहे. 
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आकृती३७ 
पाढंऱ्या ब डिबळाचं्या खेळी नोंदडवताना वापरावयािी घरािंी नाव ेआडण अन क्रमाकं 

 
प्रथम इष्ट घर कोणत्या पट्टीत आहे त्या पट्टीिे (आकृती ३४ प्रमाणे) नाव डलडहतात. त्यानंतर ते घर 

कोणत्या राकेंत आहे त्या राकेंिा अन क्रमाकं (आकृती ३५ प्रमाणे) डलहावयािा असतो. राकंानंा अन क्रमाकं 
देताना प ढील पित वापरतात. आकृती ३३ मध्ये दाखडवलेली पाढंऱ्या मोहोऱ्यािंी स्वरृ्हे आहेत ती सवस 
(पाढंऱ्याचं्या बाजूकिून) पडहल्या राकेंत येतात, तेर्व्हा त्या पडहल्या राकेंतील घरानंा अन क्रमाकं ‘१’ डदला 
आहे. तसेि पाढंऱ्या प्याद्यािंी स्वरृ्हे द सऱ्या राकेंत येतात. तेर्व्हा ह्या द सऱ्या राकेंतील घरानंा अन क्रमाकं 
‘२’ डदला आहे. अशा रीतीने घरािें अन क्रमाकं पाढंऱ्याच्या बाजूकिून काळ्याच्या बाजूकिे िढत जातात 
(आकृती ३५ पाहा). पाढंऱ्या ब डिबळािी खेळी नोंदडवताना प्रथम ब डिबळािे (आकृती ३३ प्रमाणे) संडक्षप्त 
नाव डलहून िोटी आिवी रेघ मारून; नंतर ते कोणत्या पट्टीतील घरात हलडवलें  आहे त्या पट्टीिे (आकृती 
३४ प्रमाणे) नाव डलडहतात. नंतर ते घर कोणत्या अन क्रमाकंाच्या राकेंत येते त्या राकेंिा (आकृती ३५ 
प्रमाणे) अन क्रमाकं प ढे डलहून तयार होणारे संय क्त नाव, वापरतात (आकृती ३७ पाहा). 
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आकृती३८ 

काळ्या ब डिबळाचं्या खेळी नोंदडवतानंा वापरावयािी घरािंी नाव ेआडण अन क्रमाकं; ही नाव ेकाळ्याच्या 
बाजूकिून वािता येतील. 

 
आकृती ३८ पाहा: आकृती ३८ मध्ये दाखडवलेली घरािंी नाव े काळ्या ब डिबळाचं्या खेळ्या 

नोंदडवताना वापरतात. वरील पितीप्रमाणेि ह्या घरािंी नाव ेतयार करता येतात. उदा∘ प्रथम इष्ट घर 
कोणत्या पट्टीत आहे त्या पट्टीिे (आकृती ३४ प्रमाणे) नाव डलडहतात; त्यानंतर ते घर कोणत्या राकेंत आहे 
त्या राकेंिा अन क्रमाकं (आकृती ३६ प्रमाणे) डलहावयािा असतो. राकंानंा अन क्रमाकं प ढीलप्रमाणे देतात. 
आकृती ३३ मध्ये दाखडवलेल्या काळ्या मोहोऱ्यािंी स्वरृ्हे आहेत ती सवस (काळ्याच्या बाजूकिून) पडहल्या 
राकेंत येतात तेर्व्हा त्या पडहल्या राकेंतील घरानंा अन क्रमाकं ‘१’ डदला आहे. त्यािप्रमाणे काळ्या प्याद्यािंी 
स्वरृ्हे द सऱ्या राकेंत येतात तेर्व्हा त्या द सऱ्या राकेंतील घरानंा अन क्रमाकं ‘२’ डदला आहे. अशा रीतीने 
घरािें अन क्रमाकं काळ्याच्या बाजूकिून पाढंऱ्याच्या बाजूकिे िढत जातात (आकृती ३६ पाहा). काळ्या 
ब डिबळािी खेळी नोंदडवताना, प्रथम काळ्या ब डिबळािे (आकृती ३३ प्रमाणे) संडक्षप्त नाव डलहून प ढे 
िोटी आिवी रेघ मारून, नंतर ते (ब डिबळ) कोणत्या पट्टीतील घरात हलडवले आहे त्या पट्टीिे (आकृती 
३४ प्रमाणे) नाव डलडहतात; नंतर ते घर कोणत्या अन क्रमाकंाच्या राकेंत येते, त्या राकेंिा (आकृती ३६ 
प्रमाणे) अन क्रमाकं प ढे डलहून तयार होणारे संय क्त नाव वापरतात. (आकृती ३८ पाहा). 
 

आतापयंत खेळी नोंदडवताना डजतकी डिन्हे वापरली आहेत ती सवस त्या त्या मोहोऱ्यािंी, प्याद्यािंी 
आडण घरािंी आद्याक्षरे होती, आडण एक आिवी लघ रेघ (Dash) वापरली होती. ह्या सवस डिन्हातूंन एखादे 
ब डिबळ एका डवडशष्ट घरात हलडवले आहे इतका बोध होतो. परंत  ब डिबळाच्या सबधं िावािी नोंद 
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करताना वर उल्लखेलेल्या डिन्हाडंशवाय आणखी काही डिन्हािंा उपयोर् करतात. ह्या सवस डिन्हािंी यादी 
प ढे डदली आहे. 
 

वणसनात्मक (आडण प ढे डदलेल्या बैडजक) पितीमध्ये खेळी नोंदडवताना वापरीत असलेल्या 
डिन्हािंी यादी प ढे डदली आहे. 
 
 नाि मराठी णचन्ह  नाि इगं्रजी णचन्ह 

(१) राजा रा (1) King K 

(२) िजीर ि (2) Queen Q 

(३) हत्ती ह (3) Rook R 

(४) उंि उं (4) Bishop B 

(५) घोडा घो (5) Knight N 

(६) प्यादे प्या (6) Pawn P 

(७) मारले ककिा बळी घेतले × (7) Captured X 

(८) –ला हलणििे – (8) Moves to – 

(९) शह शह (9) Check Ch. 

(१०) कािशह कािशह (10) Discovered Check Dis. Ch. 

(११) दुहेरी शह दु. शह (11) Double Check Db. Ch. 

(१२) प्याद्याची िािमारी िा. मा. (12) 
en. Passant 

(in Passing)  

 

e. P. 

(१३) णकल्लेकोि 
(राजाचं्या बाजूचा) 

 
°–° 

(13) Castles 

(King Side) 

 

°–° 

(१४) 
णकल्लेकोि 
(िजीराच्या बाजूचा) 

 
°–°–° 

(14) 
Castles 

(Queen Side) 

 

°–°–° 

(१५) चागंली खेळी ! (15) A good move ! 

(१६) अत्युत्तम खेळी ! ! (16) A very good move ! ! 

(१७) िाईि खेळी ? (17) A bad move ? 

(१८) अणतिाईि खेळी  (घोडचूक) ? ? (18) A very bad move ? ? 
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(१९) कडून अथिा कडे / (19) From or at / 

(२०) िजीर िाप्तीची बढती /ि (20) Promoted to Queen  /Q 

 
ह्याडशवाय पहा प्रकरण तीन मधील (१) वणसनात्मक पित वर ‘ब डिबळािें नामकरण’ ह्यामध्ये 

डदलेली सवस संडक्षप्त नाव ेब डिबळ खेळ्या नोंदडवताना वापरतात. 
 

(ह्या प्रकरणाच्या शवेटी एका संपूणस िावािे खेळी लेखन केले आहे ते पाहाव.े) 
 

आता खेळी नोंद कशी वािायिी असते ते पाहू या. 
 

ब डिबळ िावाच्या खेळी दोन उभ्या स्तंभामधून नोंदवावयाच्या असतात. त्यापंैकी पडहल्या 
स्तंभामध्ये पाढंऱ्याच्या (म्हणजे पाढंऱ्या ब डिबळाचं्या) खेळी नोंदडवतात आडण द सऱ्या स्तंभामध्ये 
काळ्याच्या (म्हणजे काळ्या ब डिबळाचं्या) खेळी नोंदडवतात. 
 

आता खेळ्यािंा क्रम योग्य रीतीने नोंदडवण्यास सोपे जाव े म्हणून ब डिबळाच्या खेळािी स रुवात 
पाढंऱ्याच्या पडहल्या खेळीने (िालीने) करतात. आडण त्यािी नोंद पडहल्या स्तंभामध्ये करतात. त्यानंतर 
ह्या पाढंऱ्याच्या पडहल्या खेळीला काळ्याने डदलेले उत्तर ही काळ्यािी पडहली खेळी असते; डतिी नोंद 
द सऱ्या स्तंभामध्ये पाढंऱ्याच्या नोंदीप ढे करतात. ह्यािेप ढील ओळीत अन क्रमाकं ‘२’ टाकून पाढंऱ्या आडण 
काळ्या ब डिबळाचं्या द सऱ्या खेळ्यािंी नोंद करतात. वर्ैरे. 
 

कधी कधी खेळीवरील केलेल्या भाष्ट्याम ळे, टीकात्मक चकवा सूिनात्मक डलखणाम ळे ह्या 
स्तंभामध्ये खंि पितो. कारण ज्या वळेी एखादी डवडशष्ट खेळी केली जाते आडण ती जर टीकेस चकवा िि,स 
पात्र असेल तर डतिी नोंद न कत्याि केलेल्या िालीिे डववरण करण्याकरता चकवा प ढे होणाऱ्या संभार्व्य 
िालीिी चकवा र्ोष्टीिी कल्पना देऊन वािकानंा सावधानतेिा इर्ारा देण्यासाठी चकवा न कत्यास केलेल्या 
िालीऐवजी द सरी िाल समजावनू देण्यासाठी ती नोंद तात्प रती थाबंडवतात; मर् सूिनाथी टीकात्मक 
डलखाण करतात. त्यानंतर यथाक्रम खेळ्यािंी नोंद डलडहण्यािे काम प ढे िालू होते. उदा॰ 
 

 मराठी  इगं्रजी 
खेळी 

अनुक्रमाकं 
स्तंभ क्र. १ 

‘पाढंरी’ अथिा ‘पा’ं 
स्तंभ क्र. २ 

‘काळी’ अथिा ‘का’ 
 White  Blask  

(१) प्या – रा ४,  प्या – रा ४; (1) P–K4 P–K4; 

(२) घो – रा उं ३, घो - ि उं ३; (2) N–KB3, N–QB3; 

(३) उं–घो ५, प्या – ि ३; (3) B–N5, P–Q3; 
(४) प्या – ि ४, प्या × प्या; (4) P–Q4, P × P 

 
ह्या खेळ्यामंधून उद भवणारी िावािी स्स्थती आकृती ३९ मध्ये दाखडवली आहे. 
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आकृती ३९:“पाढंऱ्यािी खेळी आहे.” 

 
आता प ढील खेळी पाढंऱ्यािी आहे ह्यािा उल्लेख “पाढंऱ्यािी खेळी आहे” असा आकृतीखाली 

करावयािा असतो. वर नोंदडवलेल्या खेळ्यािंा ख लासा खाली डदला आहे. 
 

(१) प्या – रा४,…; ह्यािा अथस असा आहे की पाढंऱ्याने आपली स रुवात राजाप ढील प्यादे दोन घरे 
प ढे िालवनू केली आहे. समजा पाढंऱ्याच्या िालीवर एखादे डटप्पण डलहावयािे असते त्यावळेी काळ्यािे 
उत्तर तात्प रते र्ाळावयािे असते त्यासाठी अशी … ३ चटब े देतात. त्यानंतर ज्यावळेेस िाव प ढे डलडहला 
जातो त्यावळेेस वािकानंी काळ्यािे उत्तरासाठी (म्हणजे िालीसाठी) द सऱ्या स्तंभाखाली पाहावयािे 
असते. उदा॰ 

 
(१) …, प्या – रा ४; 

 
ही काळ्यािी पडहली खेळी आहे. काळ्याने त्याच्या राजाप ढील प्यादे दोन घरे िालडवले आहे. 

नंतर पाढंऱ्यािी द सरी िाल िावीकिील पडहल्या स्तंभाखाली नोंदडवली जाईल. उदा॰ 
 
(२) घो – रा उं ३,… ; 

 
ह्या नोंदीिा अथस: पाढंऱ्याने आपला (राजाकिील) घोिा, राजा उंटाच्या डतसऱ्या घरामध्ये 

िालडवला आहे, असा होतो. येथे घोड्याच्या मारे् ‘रा’िा उपसर्स डलडहण्यािी आवश्यकता नसते, कारण 
स रुवातीला एकि पाढंरा घोिा राजा−उंटाच्या डतसऱ्या घरात जाऊ शकतो. तेर्व्हा न सते ‘घो’ एवढेि प रते. 
 

(२) …, घो - िउं३; ह्या नोंदीिा अथस प ढीलप्रमाणे आहे. 
काळा, वजीराकिील घोिा, वजीराकिील उंटाच्या डतसऱ्या क्रमाकंाच्या घरामध्ये खेळतो. 

 
(३) उं–घो ५,…; ह्या नोंदीिा अथस प ढीलप्रमाणे आहे. 
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पाढंरा, राजाकिील उंट, वजीर घोड्याच्या पािर्व्या क्रमाकंाच्या घरामध्ये खेळतो. ह्या सवांिे 
संडक्षप्तीकरण ‘उं–घो ५’ ने केलेले आहे. कारण पाढंऱ्यािा िक्त एकि उंट वजीर−घोड्याच्या पाि 
क्रमाकंाच्या घरामध्ये जाऊ शकतो. परंत  कधी कधी दोहोंपैकी कोणताही एक उंट दोहोंपकैी कोणत्याही 
एका घोड्याच्या पाि क्रमाकंाच्या घरामध्ये जाणारा असल्यास; ती खेळी स्पष्ट डलडहण्यासाठी “उं × ि घो 
५” अशी डलहावी लारे्ल. 
 
(३) …, प्या – ि ३; 

ह्यािा अथस: ‘काळ्याने वजीराप ढील प्यादे डतसऱ्या घरात हलडवले आहे’ असा होतो. 
 
(४) प्या – ि ४, …; 

ह्यािा अथस: ‘पाढंऱ्याने वजीराप ढील प्यादे एकदम िवर्थया घरात हलडवले आहे’ असा होतो. 
 

आता काळ्याच्या रा. प्याद्याने, पाढंऱ्यािे ‘ि–प्या’ मारता येते; आडण त्याने तसे मारल्यास त्यािी 
नोंद प ढील प्रमाणे करतात. (४) …, रा प्या × ि प्या; चकवा येथे द सरी कोणतीही प्याद्यािंी मारामारी शक्य 
नसल्याने न सते (४) …,प्या × प्या एवढे डलडहले तरी िालते. ज्यावळेेस ‘िावािी नोंद’ एखाद्या खेळीच्या 
संदभासाठी पाहतो, त्या वळेेस िावातील त्या खेळीच्या अवस्थेिी नीट कल्पना करता यावी म्हणनू 
पाढंऱ्याच्या आडण काळ्याच्या िालीतील भेदभाव वािकानंा स्पष्ट समजावा लार्तो. उदा∘ ‘प्या – रा ४’ ही 
एक िारं्ली िाल आहे. अशी एवढीि नोंद वािून वािकािंा घोटाळा होण्यािा संभव असतो. कारण ‘प्या – 
रा ४’ ही िाल पाढंऱ्यािी आहे की काळ्यािी िाल आहे ह्यािा नीट उलर्िा होत नाही. तेर्व्हा अशा तऱ्हेिा 
घोटाळा होऊ नये म्हणून ती नोंद आणखी स्पष्टपणे दाखवावी लार्ते. तेर्व्हा काळ्याच्या खेळीिी नोंद 
स्पष्टपणे करताना ‘…’ अशा तीन चटबािंा उपसर्स मािूंन मर् काळ्यािी नोंद डलडहतात. उदा∘ (१) ‘…,प्या – 
रा ४;’ असे स्पष्ट डलडहल्याने आपणास िटकन बोध होतो की, ही खेळी नोंद काळ्यािी आहे. (१) ‘प्या – 
रा ४, … ;’ ही एक िारं्ली खेळी आहे; (अथात पाढंऱ्यािी). 
 

(१) ‘…, प्या – रा४;’ हे एक त्याला िारं्ले उत्तर आहे (अथात काळ्यािे). 
अशा रीतीने खेळीिी नोंद सपूंणस आडण स्पष्टपणे डलडहली जाते. 

 
केर्व्हा केर्व्हा संपूणस िावािा धावता क्रम एका वाक्यामध्ये जोिून डलडहतात. उदा॰ पहा प्रकरण ३ 

वरील िार खेळ्यािंी नोंद एका वाक्यात प ढीलप्रमाणे करतात. 
 
(१) प्या – रा४, प्या – रा४; (२) घो – राउं३, घो × िउं३; (३) उं–घो५, प्या–ि३; (४) प्या–

ि४, प्या × प्या; 
 
अशा प्रकारच्या धावत्या नोंदीमध्ये पाढंऱ्याच्या खेळ्या पडहल्यादंा नोंदडवतात आडण त्यानंतर 

काळ्याच्या खेळ्या नोंदडवतात. असा क्रम शवेटपयंत पाळतात. उदा॰ 
 

(१) , ; (२) , ; (३) , ; (४) , ; 
ह्यािा अथस: (१) ह्या आकड्यानंतर पाढंऱ्याच्या खेळीिी नोंद करून स्वल्पडवराम देतात, नंतर काळ्याच्या 
खेळीिी नोंद करून अधसडवरामडिन्ह देतात. ह्याप्रमाणे प ढील नोंदी करतात. 
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कधी कधी धावत्या खेळीिी नोंद काळ्याच्या खेळीने करतात. उदा॰ 
(१) …, प्या – रा ४; (२) घो – रा उं ३, घो × ि उं ३; (३) उं–घो ५, प्या – ि ३; (४) प्या – ि 

४, प्या × प्या; वर्ैरे वर्ैरे. 
 

संणदग्धपिा कसा िाळािा? 
 

कधी कधी एकाि प्रकारिी दोन चकवा तीन डवरोधी ब डिबळे एकाि मोहोऱ्याने मारली जाण्यािी 
शक्यता डनमाण होते, अशा वळेी नेमके कोणते ब डिबळ मारले रे्ले ह्यािा स्पष्ट उल्लखे कटाक्षाने करावयास 
हवा. उदा∘ आकृती ४० मधील पाढंरा घोिा तीन काळ्या प्याद्यापैकी कोणतेही एक प्यादे मारू शकतो; 
तेर्व्हा ही खेळी डलडहताना न सते “घो × प्या” चकवा घो × (उं) प्या एवढे डलहून िालणार नाही. कारण ह्या 
नोंदीने नेमके कोणते प्यादे मारले रे्ले आहे ह्यािा बोध होत नाही. कारण त्यातील एक प्यादे 
वजीर−उंटाच्या सहार्व्या घरात आहे. उरलेल्या दोन्ही प्याद्या राजा−उंटाच्या पट्टीत अन क्रमे डतसऱ्या आडण 
सातर्व्या घरात आहेत. आता समजा राजा−उंट सात मधील प्यादे मारले रे्ले असल्यास त्यािी नोंद न सती 
“घो× (रा–उं) प्या” अशी करून िालणार नाही. कारण रा उं ३ मधील प्यादे मारले आहे की रा उं ७ 
मधील प्यादे मारले आहे ह्यािा नीट उलर्िा होत नाही. तेर्व्हा असा संडदग्धपणा टाळण्यासाठी, ह्या 
खेळीिी नोंद “घो × (रा उं ७) प्या, …;” अशी स्पष्टपणे करावयास हवी. (आकृती ४० पहा.) 
 

ह्यािप्रमाणे आकृती ४१ मधील पाढंरे प्यादे, रा. ६ मधील काळे प्यादे मारते की, व उं ६ मधील 
काळे प्यादे मारते, ह्यािी नोंद स्पष्टपणे करावयास हवी. समजा व उं ६ मधील (काळे) प्यादे मारीत 
असल्यास त्यािी नोंद “प्या × (ि उं) प्या अशी स्पष्टपणे करावयास हवी. परंत  िाव िालू असताना जेर्व्हा 
िक्त एखादेि प्यादे एखाद्याि डवरोधी प्याद्याला मारीत असेल, तेर्व्हा त्या िालीिी नोंद न सती प्या × प्या 
अशी केली तरी िालते. 
 

 
आकृती ४० 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे. 
 

आकृती ४१ 
पाढंऱ्यािी खेळी आहे. 
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येथे तीन (काळ्या) प्याद्यापैकी; नेमक्या कोणत्या 
घरातील प्यादे (पाढंरा) घोिा मारतो ह्यािा उल्लखे 
स्पष्टपणे करावयास हवा 

येथे दोन (काळ्या) प्याद्यापैकी, नेमक्या कोणत्या 
घरातील (काळे) प्यादे पाढंरे प्यादे मारते ह्यािा 
स्पष्ट उल्लखे करावयास हवा 

 
कधी कधी एकाि प्रकारिी दोन ब डिबळे एकाि डनयोडजत घरामध्ये जाऊ शकतात. तेर्व्हा नेमके 

कोणते ब डिबळ त्या डनयोडजत घरामध्ये हलडवले आहे त्यािी नोंद स्पष्टपणे करावयास हवी उदा∘ आकृती 
४२ पाहा: (१) पाढंऱ्या घोड्यािी खेळी नोंदडवताना न सते “घो – उं ५” एवढेि डलहून िालणार नाही. 
कारण दोन पाढंऱ्या घोड्यापंकैी नेमका कोणता (म्हणजे व ३ मधील की घो ३ मधील) घोिा हलडवला आहे 
त्यािा उलर्िा नीट होत नाही. समजा व ३ मधील घोिा हलडवला असल्यास त्या खेळीिी नोंद: ‘घो (ि 
३) – उं ५,’…; अशी करतात. 
 

(२) त्यािप्रमाणे पाढंऱ्याने दोहोपकैी एक हत्ती ‘घो१’ ह्या घरामध्ये हलडवला आहे. त्यािी नोंद 
न सती ह – घो १, …; अशी करून िालणार नाही. कारण दोहोपैकी नेमका कोणता हत्ती हलडवला त्यािा 
उलर्िा नीट होत नाही. समजा व ह १’ मधील हत्ती हलडवला असल्यास त्यािी नोंद न सती (व) ह–
घो१,…; अशी करून िालणार नाही. कारण व ह १ मधील हत्ती, ‘व घो १’ मध्ये हलडवला आहे की ‘रा घो १’ 
मध्ये हलडवला आहे त्यािा बोध होत नाही.  समजा व ह १ मधील हत्ती रा घो १ मध्ये हलडवला असल्यास 
त्यािी नोंद “(ि) ह – रा घो १,…;” अशी स्पष्टपणे करावयास हवी. आकृती ४२ पाहा. 
 

 
आकृती ४२ 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे. 
 

(१) न सते घो – उं ५,…;  इतकेि डलहून िालणार नाही. 
तेर्व्हा “घो (ि ३)–उं ५,…;” अशी स्पष्टपणे नोंद करावयास हवी. 
 
(२) न सते “ह – घो १,…;” इतकेि डलहून िालणार नाही; 
तेर्व्हा “(ि) ह – रा घो १,…;” अशी स्पष्टपणे नोंद करावयास हवी. 
 



 अनुक्रमणिका 

आता आपण बैडजक पितीप्रमाणे खेळी लेखन कसे करतात ते पाहू. 
 

(२) बैणजक पित 
 

वणसनात्मक पितीपेक्षा समजण्यास सोपी आडण तकस श ि अशी बैडजक पित आहे. बैडजक 
पितीमध्ये पटावरील घरानंा िक्त पाढंऱ्याच्या बाजूकिून अन क्रमाकं आडण नाव े डदली आहेत; म्हणूनि 
पटावरील प्रत्येक घराला िक्त एकि नाव असते. कारण पटावरील घरानंा अन क्रमाकं देताना पाढंऱ्या 
मोहोऱ्याच्या स्वरृ्हानंा म्हणजे पडहल्या राकेंतील घरानंा क्रमाकं ‘१’ देतात. तसेि पाढंऱ्या प्याद्याचं्या 
स्वरृ्हानंा म्हणजे द सऱ्या राकेंतील घरानंा क्रमाकं ‘२’ देतात. अशा रीतीने घरािें अन क्रमाकं पाढंऱ्याच्या 
बाजूकिून काळ्याच्या बाजूकिे िढत जातात. आकृती ४३ पहा. 
 

  
आकृती ४३ आकृती ४४ 

घरािें अन क्रमाकं उभ्या पट्टट्यािंी नाव े
 

पाढंऱ्याच्या िावीकिून उजवीकिे, उभ्या पट्टट्या अन क्रमे 
 

ए, बी, सी, डी, ई, एर्, जी, एच ; 

a, b, c, d, e, f, g, h; 
 
ह्या अक्षरानंी ओळखल्या जातात. (आकृती ४४ पाहा ) रडशयन आडण इगं्रजी भारे्त खेळी 

डलडहताना वर उल्लेडखलेली अक्षरेि उभ्या पट्टट्यासंाठी वापरतात; आडण म्हणूनि ही अक्षरे मराठी भारे्त 
जशीच्या तशीि घेतली आहेत. 
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आकृती ४५ 

 
आकृती ४३ आडण आकृती ४४ डमळून संय क्तपणे आकृती ४५ तयार होते. अशा प्रकारिी आकृती 

बैडजक पितीने लेखन करताना उपयोर्ी पिते. (आकृती ४५ पाहा) 
 

वणसनात्मक पितीमध्ये आडण बैडजक पितीमध्ये पटावरील घरानंा नाव े कशी असतात ती 
वानर्ीदाखल प ढे डदली आहेत. 
 

ििपनात्मक पितीमधील 
पाढंऱ्याचे ककिा काळ्याचे 

बैणजक पितीमधील 
ििपनात्मक पितीमधील 
पाढंऱ्याचे ककिा काळ्याचे 

घर  घर  घर घर  घर  घर 

ि ह १ ककिा ि ह ८ = ए १ ए ८ = िह ८ ककिा ि ह १ 

ि घो २ ककिा ि घो ७ = बी २ बी ७ = ि घो ७ ककिा ि घो २ 

ि उं ३ ककिा ि उं ६ = सी ३ सी ६ = ि उं ६ ककिा ि उं ३ 
ि ४ ककिा ि ५ = डी ४ डी ५ = ि ५ ककिा ि ४ 

रा ५ ककिा रा ४ = ई ५ ई ४ = रा ४ ककिा रा ५ 

रा उं ६ ककिा रा उं ३ = एर् ६ एर् ३ = रा उं ३ ककिा रा उं ६ 
रा घो ७ ककिा रा घो २ = जी ७ जी २ = रा घो २ ककिा रा घो ७ 

रा ह ८ ककिा रा ह १ = एच ८ एच १ = रा ह १ ककिा रा ह ८ 
 

वरील तक्त्यावरून कळून येते की पाढंऱ्याच्या खेळी लेखनासाठी चकवा काळ्याच्या खेळी 
लेखनासाठी घरािंी (अन क्रमाकं आडण नाव े डमळून होणारी संय क्त) नाव े एकि असतात (म्हणजे 
वणसनात्मक पितीप्रमाणे आकृती ३७ आडण आकृती ३८ मध्ये दाखडवल्याप्रमाणे डनरडनराळी नसतात.) 
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आकृती ४६ मध्ये पाढंऱ्या आडण काळ्या ब िीबळाचं्या खेळी नोंदडवताना वापरावयािी घरािंी नाव ेआडण 
अन क्रमाकं डमळून होणारी सयं क्त नाव ेडदली आहेत ती पहावी. 
 

बैडजक पितीमध्ये  खेळी लेखन (१) डवस्तारपूवसक चकवा (२) संडक्षप्त रीतीने केले जाते. 
 

(१) णिस्तारपूिपक खेळी लेखन करताना, प्रथम ब डिबळािे अद्याक्षर डलहून त्याप ढे ते ज्या घरातून 
हलडवले रे्ले आहे त्या प्रस्थान घरािे नाव (आकृती ४६ प्रमाणे) नोंदवनू प ढे िोटी आिवी रेघ देतात, 
त्यानंतर ते (ब डिबळ) ज्या घरात हलडवले आहे त्या डनयोडजत घरािे (आकृती ४६ प्रमाणे) नाव डलडहतात. 
उदा॰ 
 

“उं सी १–जी ५,…;” ह्या खेळी नोंदीिा अथस: उंट ‘सी १’ ह्या प्रस्थान घरातून ‘जी ५’ ह्या डनयोडजत 
घरात हलडवला आहे; असा होतो. ह्या खेळीिी वणसनात्माक पितीप्रमाणे “उं–रा घो ५,…;” अशी नोंद 
होईल (आकृती ४७ पाहा) बैडजक पितीमध्ये प्याद्यािी खेळी डलडहताना ‘प्या’ हे प्यादे डनदशसक अद्याक्षर 
डलडहत नाहीत. 
 

 
आकृती ४६ 

पाढंऱ्या आडण काळ्या ब डिबळाचं्या खेळी नोंदडवताना वापरावयािी नाव ेआडण अन क्रमाकं डमळून होणारंी 
संय क्त नाव.े 

 
उदा∘ आकृती ४७ मध्ये ई पट्टीतील पाढंरे आडण काळे प्यादे दोन, दोन घरे प ढे िालडवली आहेत. 

तेर्व्हा त्यािी नोंद प ढील प्रमाणे होईल. 
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बैडजक पितीप्रमाणे वणसनात्मक पितीप्रमाणे 
पाढंरी काळी पाढंरी काळी 

ई २ -   ई   ४  , ई ७ – ई ५; (१) प्या – रा ४, प्या – रा ४ 
 

 
आकृती ४७ 

 
(२) संणिप्त रीत: मोठ्या ि रशीच्या सामन्यातूंन खेळताना चकवा रोजच्या सरावाच्या िावािंी नोंद 

डवस्तारपूवसक खेळी लेखनाने केल्यास बराि वळे मोितो. खेळी–लेखनात वळे ि कट दविून िालणार 
नाही. तेर्व्हा प्रत्येक खेळी जलद डलडहता यावी म्हणून अनावश्यक डवस्तारदशसक बाबी आडण अनावश्यक 
डिन्हे वर्ळून खेळी डलडहली जाते. जलद खेळी–लेखनासाठी मोहोऱ्यािे अद्याक्षर आडण ते कोणत्या घरात 
रे्ले आहे त्या डनयोडजत घरािे नाव एवढेि डलडहले जाते – हीि खेळी लेखनािी सडंक्षप्त रीत होय. उदा∘ 
आकृती ४८ पाहा. ह्यामध्ये पाढंरा उंट त्यािे स्वरृ्हातून वजीर घोिा ५ ह्या घरात हलडवला आहे. त्यािी 
नोंद वणसनात्मक आडण बडैजक पितीमध्ये प ढे डलहून दाखडवली आहे. (उदा∘ एक पाहा) 
 

संणदग्धपिा कसा िाळािा 
 

कधी कधी एकाि प्रकारिी दोन ब डिबळे एकाि डनयोडजत घरात जाऊ शकतात, तेर्व्हा 
संडदग्धपणा नाहीसा करण्यासाठी ज्या घरातून ब डिबळ हलडवले रे्ले आहे त्या प्रस्थान घरािा उल्लखे 
योग्य डठकाणी केला जातो उदा∘ आकृती ४८ मध्ये डी २ आडण जी १ ह्या घरातंील पाढंरी घोिी ‘एर् ३’ ह्या 
डनयोडजत घरात जाऊ शकतात. तेर्व्हा कोणता घोिा नेमका हलडवला रे्ला आहे हे कळण्यासाठी त्या 
घोड्याच्या प्रस्थान घरािा उल्लेख करणे आवश्यक असते. समजा जी १ मधील घोिा हलडवल्यास त्यािी 
नोंद दोन्ही पितीमध्ये प ढे (उदा∘  दोन मध्ये) डलहून दाखडवली आहे. 
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कधीकधी एकाि प्रकारिी दोन ब डिबळे एकाि पट्टीत डनरडनराळ्या क्रमाकंाच्या घरातं असतात 
आडण ती एकाि डनयोडजत घरात जाऊ शकतात. तेर्व्हा संडदग्धपणा टाळण्यासाठी ज्या घरातून ब डिबळ 
हलडवले रे्ले आहे त्या प्रस्थान घरािा उल्लखे योग्य डठकाणी केला जातो. उदा∘ आकृती ४९ मध्ये दोन्ही 
पाढंरे घोिे जी पट्टीत ‘जी १’ आडण ‘जी ५’ घरातं आहेत आडण ते ‘एच ३’ ह्या डनयोडजत घरात जाऊ 
शकतात. तेर्व्हा नेमका कोणता घोिा ‘एच ३’ ह्या डनयोडजत घरात हलडवला रे्ला आहे हे कळण्यासाठी त्या 
घोड्याच्या प्रस्थान घरािा उल्लेख करणे आवश्यक असते. समजा ‘जी ५’ मधील घोिा हलडवल्यास त्यािी 
नोंद दोन्ही पितीमध्ये प ढे डलहून दाखडवली आहे. (उदा∘  तीन पाहा.) 
 

 
आकृती ४८ आकृती ४९ 

 
आकृती ४८ आडण ४९ मध्ये नेमका कोणता घोिा हलडवला आहे हे कळण्यासाठी घोड्याच्या 

प्रस्थान घरािा उल्लखे करावयास हवा. 
 

वर उल्लेख केलेल्या उदाहरणातंील खेळ्यािंी नोंद दोन्ही पितीमध्ये प ढे डलहून दाखडवली आहे. 
(आकृती ४८ आडण ४९ पहावी.) 
 

उदा॰ 
क्रमाकं 

ििपनात्मकपित बैणजकपित 

  णिस्तारपूिपक जलद 
एक १. उं - ि घो ५,…; १. उं एर् १–बी ५, …; १. उं–बी ५, …; 

दोन १. घो (रा घो)–उं ३…; १. घो जी १–एर् ३, … ; १. घो जी–एर् ३, … ; 

तीन १. घो (रा घो ५)–ह ३…; १. घो जी ५–एच ३, … ; १. घो जी ५–एच ३, … ; 
 

वरील उदा∘  दोनमध्ये आणखी एक र्ोष्ट डनदशसनास येते की, डवस्तारपूवसक डलडहताना ‘जी १’ 
मधील ‘१’ अंक जलद डलडहताना र्ाळला आहे. कारण हा अंक जरी र्ाळला तरी आपल्याला त्या खेळीिा 
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संपूणस बोध होतो. परंत  उदा∘  तीनमध्ये जी प ढे ‘५’ हा अंक डवस्तारपूवसक आडण जलद डलहीताना डलडहणे 
आवश्यक आहे. 
 
णबनचूक खेळी लेखनाचा उपयोग: 
 

डबनिूक खेळी लेखन करणे ही एक महत्त्वािी बाब आहे. मोठ्या ि रशीच्या सामन्यात, ब डिबळाच्या 
संपूणस िावािी नोंद प्रत्येक खेळािूला, पडहल्या खेळीपासून, शवेटच्या खेळीपयंत करावी लार्ते. िाव स रू 
झाला की, प्रत्येक खेळािूला, त्यािी स्वतःिी आडण प्रडतस्पध्यािी प्रत्येक खेळी डलहीणे आवश्यक असते. 
प ढे नमूद केलेल्या र्ोष्टींसाठी खेळी लेखन स बोध आडण स्पष्ट असाव ेलार्ते. कारण 

 
(ले) एखाद्या गोष्टीचा णनिपय द्याियाचा असतो, त्या िेळी ककिा 

 
(ख) िेळ संपल्याने डाि अधपिि थाबंिून, खेळी मोहोरबंद (ककिा सीलबंद) केली जाते. आणि 

डाि णबनचूकपिे पुढे चालू करण्यासाठी ककिा 
 

(न) आधी ठरलेल्या िेळामध्ये ठराणिक खेळ्याचंी संख्या पुरी झाली आहे की नाही हे 
ठरणिण्यासाठी खेळाडूच्या खेळी लेखनाचा आधार घेतला जातो. अशा िेळी जेव्हा खेळी लेखनात 
असंबिता आढळून येते, तेव्हा तो डाि रद्द ठरणिण्यास ककिा संबंणधत खेळाडूला बाद करण्याचा अणधकार 
पंचािर सोपणिला असतो. यासाठी खेळी लेखन सुबोध, सुसंबि आणि स्पष्ट असाि ेलागते. 
 

बैडजक पितीने ‘डवस्तारपूवसक’ आडण ‘जलद’ लेखन करताना वापरण्यात येणाऱ्या ख णा: 
 

ििपन  खूि 

–ला माणरले ककिा – ला बळी घेतले → ‘×’ ककिा : 
–ने शह णदला ह्यासाठी → + 

दुहेरी शहासाठी (कधी कधी) → ++ 

मात दशपणिण्यासाठी → ‡ ककिा ‡‡ 
णकल्लेकोि (राजा कडील) → ∘ –∘  

णकल्लेकोि (िजीरा कडील) → ∘ –∘ –∘  
 

(इतर डिन्हासंाठी पहा प्रकरण क्र.३ (खेळ नोंदडवताना वापरीत असलेल्या डिन्हािंी यादी) 
 

आपण पहा प्रकरण क्र.३ (खेळ नोंदडवताना वापरीत असलेल्या डिन्हािंी यादी) वर बरीि डिन्हे 
पाडहली आहेत. त्यापकैी बह तेक डिन्हािंी माडहती ह्या प्रकरणात साडंर्तली आहे. परंत  शह, द हेरी शह, 
काट शह, मात, डकल्लेकोट वर्ैरे संबंधीिी माडहती डदली नाही; त्यािी माडहती प ढील प्रकरणात डदली आहे. 
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दोन्ही पितीमध्ये एका संपूिप डािाचे (खेळी) लेखन पुढे णदले आहे ते पाहािे. 
 
खेळी 

क्रमाकं 
ििपनात्मक पित  

बैणजक पित 
णिस्तारपूिपक णलणहताना 

 
बणजक पित 

जलद णलणहताना 
 पाढंरी काळी  पाढंरी काळी  पाढंरी काळी 

(१) प्या – रा ४, 
प्या – 
रा ४; 

(१) ई २–ई ४, ई ७–ई ५; (१) ई ४, ई ५; 

(२) 
घो – रा उं 
३, 

प्या – 
ि ३; 

(२) 
घो जी १– 
एर् ३,  

डी ७–डी ६ (२) 
घो –एर् 
३, 

डी ६; 

(३) उं– उं ४,  
घो –रा 
उं३; 

(३) 
उं एर् १– 
सी४, 

घो जी ८– 
एर्६; 

(३) उं–सी ४, 
घो– 
एर् ६; 

(४) घो –उं ३, ि घो– 
ि २; 

(४) घो बी १– 
सी. ३, 

घो बी ८– 
डी ७; 

(४) घो–सी ३, घो बी–
डी ७; 

(५) प्या – ि ४, 
प्या × 
प्या; 

(५) 
डी २–डी 
४, 

ई ५ × डी 
४; 

(५) डी ४, 
ई ५ × 
डी ४; 

(६) ि × प्या,  उं–रा 
२; 

(६) ि डी १ × 
डी ४, 

उं एर् ८–
ई ७; 

(६) ि × डी ४, उं–ई ७; 

(७) 
उं × प्या 
शह, 

रा × उं; (७) 
उं सी ४ × 
एर् ७ + 

रा ई ८ × 
एर् ७; 

(७) 
उं × एर् ७ 
+, 

रा × एर् 
७; 

(८) घो – घो ५ 
शह,  

रा–घो 
१; 

(८) घो एर् ३–
जी ५+, 

रा एर् ७–
जी ८; 

(८) घो– जी ५ 
+, 

रा –जी 
८; 

(९) 
ि – उं ४ 
शह, 

प्या – 
ि ४; 

(९) 
ि डी ४–सी 
४+, 

डी ६–डी 
५;  

(९) 
ि–सी ४ 
+, 

डी ५ ; 

(१०) घो × ि प्या, घो – 
रा ४; 

(१०) घो सी ३ × 
डी ५,  

घो डी ७ –
ई ५ 

(१०) घो × डी ५,  घो–ई 
५; 

(११) 
घो × घो दु. 
शह 

रा–उं 
१; 

(११) 
घो–डी ५ × 
एर् ६ ++, 

रा जी ८– 
एर् ८; 

(११) 
घो × एर् ६ 
++, 

रा–एर् 
८; 

(१२) घो (घो ५) × 
प्या शह, 

ह × घो; (१२) घो जी ५ × 
एच ७+, 

ह एच ८ × 
एच ७; 

(१२) घो जी × 
एच ७+, 

ह × एच 
७; 

(१३) 
ि – घो ८ × 
मात. 

 (१३) 
ि सी ४– 
जी ८ . 

 (१३) ि–जी ८   
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िकरि ४ : शह, मात आणि णकले्लकोि 
 

“शह” आडण “मात” हे शबद मराठी भारे्त इतके रूढ झाले आहेत की त्यािंी र्व्य त्पत्ती िारशी 
भारे्तील ‘शाह मौत’ ह्या शबदापासून झाली असावी ह्यािी प सटशी शकंा स िा मनाला डशवत नाही. 
 

‘शाह मौत’ ह्यािा अथस राजा मेला आहे असा होतो. शाह पासून ‘शह’ हा शबद मराठीत आला तसेि 
“मौत” पासून ‘मात’ हा शबद मराठीत रूढ झाला आहे. आता शह म्हणजे नेमके काय आहे हे पाहू या. 
 

जेर्व्हा डवरोधी ब डिबळाच्या मारक िालीने राजावर हल्ला होतो म्हणजे काळ्या ब डिबळािा पा.ं 
राजावर चकवा पाढंऱ्या ब डिबळािा का. राजावर हल्ला होतो, तेर्व्हा हल्ल्यात सापिलेला राजा शहात आहे 
असे म्हणतात, चकवा राजाला शह लार्ला आहे असे म्हणतात. 
 

 
आकृती ५० 

उंि–व घो ५ ह्या घरात जाऊन डतरक्या मारक–
िालीने राजावर शह मारा करतो; “उंटाने राजाला 
शह डदला आहे” ह्यािी नोंद प ढीलप्रमाणे करतात. 
(१) उ–ि घो ५ शह, …; 

आकृती ५१ 
हत्ती घोड्याच्या पट्टीतील–रा घो २ ह्या घरात 
जाऊन उभ्या मारक िालीने राजावर शह मारा 
करीत आहे, “हत्तीने राजाला शह डदला आहे” 
ह्यािी नोंद: 
(१) ह –रा घो २ शह, …; अशी करतात. 

 
 णनयम: शह लागला असता दुसरी कोितीही खेळी न कणरता िथम राजािरील शह काढािा 

लागतो. ह्या खेरीज दुसरी कोितीही खेळी कणरता येत नाही. हा डनयम येथे देण्यािे कारण असे आहे की; 
कधी कधी नवोडदत खेळािू खेळाच्या भरात राजाला शह लार्ला असतानास िा अनवधानाने, राजावरील 
शह न काढता, द सरी खेळी करतात आडण ही र्ोष्ट प्रडतस्पध्याच्या लक्षात, त्यावळेी येत नाही, आडण िाव 
तसाि प ढे िालू राहतो, मर् प ढे केर्व्हातरी िाव सपंण्याच्या आधी ती िूक लक्षात येते. तेर्व्हा ही र्ोष्ट लरे्ि 
पंिाचं्या डनदशसनास आणावी लार्ते आडण पंिानंी डदलेल्या डनणसयाप्रमाणे (येथे उपसंहारामधील डनयम िार 
पाहा) वार्ाव ेलार्ते. बह तेक वळेा, हा डनणसय, खेळािूच्या खेळी लेखनाच्या आधारे डदला जातो. डवरोधी 
राजा खेरीज इतर कोणत्याही डवरोधी ब डिबळाने राजाला शह देता येतो. उदा∘  आकृती ५०, ५१. ५२, ५३, 
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५४ आडण ५५ पाहा. ह्यामध्ये अन क्रमे उंटाने, हत्तीने, घोड्याने, प्याद्याने आडण वडजराने डवरोधी राजाला शह 
डदल्यािे दाखडवले आहे. 
 

 
आकृती ५२ 

घोडा–राघो ५ ह्या घरात जाऊन आपल्या उड्डाण 
िालीच्या अडंतम माऱ्याच्या स्थानातील राजावर शह 
मारा करीत आहे. “घोड्याने राजाला शह डदला 
आहे.” ह्यािी नोंद: 
(१) घो – घो ५ शह,…; अशी करतात.  

आकृती ५३ 
प्यादे–नेहमीच्या हलण्याच्या िालीने िवर्थया 
घरातून पािर्व्या घरात जाऊन डतरक्या मारण्याच्या 
िालीने [पहा प्रकरण क्र.२ (प्याद्यािंी मारामारी)] 
राजावर शह मारा करते, “प्याद्याने राजाला शह 
डदला आहे” ह्यािी नोंद: 
(१) प्या – ि ५ शह,…; अशी करतात. 

 

 
आकृती ५४ 

िजीर, व उं ५ ह्या घरात जाऊन उंटाच्या डतरक्या 
मारक िालीने राजावर शह मारा करीत आहे. 
“काळ्या वजीराने राजाला शह डदला आहे.” त्यािी 
नोंद: 
(१) …, ि – ि उं ५ शह; अशी करतात. 

आकृती५५ 
िजीर रा उं ४ ह्या घरात जाऊन हत्तीच्या उभ्या 
मारक िालीने राजावर शह मारा करीत आहे. 
काळ्या वजीराने राजाला शह डदला आहे. ह्यािी 
नोंद: 
(१) …, ि–रा उ ४ शह; अशी करतात. 
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आकृती ५० ते ५५ मध्ये डदसून येईल की शह म्हणजे डवरोधी ब डिबळाने राजावर िढडवलेला हल्ला 
होय. ह्या शहाच्या माऱ्यातून जोपयंत राजा स टू शकतो, तो पयंत िाव प ढे िालू राहू शकतो. ज्या 
खेळािूच्या राजाला शह बसतो त्याने राजाला शह माऱ्यातून सोिडवणारी िाल करणे अत्यावश्यक असते. 
राजाला शहाच्या माऱ्यातून सोिडवण्यािे तीन मार्स आहेत: 
 

(१) शह देिाऱ्या णिरोधी बुणिबळाला मारून शहाचे णनिारि करिे आकृती ५६ आडण ५७ पहा 
राजा आहे त्या घरात राहतो आडण शहािे डनवारण शह देणाऱ्या ब डिबळाला मारून करतात. 

 
चकवा 

 
(२) शहाच्या माऱ्याबाहेर राजाला हलणििे येथे  “डवरोधी ब डिबळाच्या माऱ्यात राजाला केर्व्हाही 

हलडवता येत नाही” ही र्ोष्ट नेहमी लक्षात ठेवावी. तेर्व्हा, राजाला हलडवताना, प्रडतस्पध्याच्या कोणत्याही 
ब डिबळाच्या माऱ्यात, तो (राजा) येणार नाही, अशा एकाद्या (स रडक्षत) घरात राजाला हलडवणे भार् 
पिते. आकृती ५६ आडण ५८ पाहा. शहािे डनवारण करण्यासाठी हत्तीच्या शह माऱ्याबाहेर राजा जातो. 
याडठकाणी आणखी एक र्ोष्ट ध्यानात ठेवावी की; इरेस धरलेल्या डवरोधी ब डिबळाच्या माऱ्यात राजा 
केर्व्हाही जाऊ शकत नाही (आकृती ६१ पाहा.) 

 
चकवा 

 
(३) राजा आणि शह देिाऱ्या णिरोधी बुणिबळामध्ये राजाच्या रंगाचे (पिाचे) एकादे बुणिबळ 

आिून ठेिून, शहाचे णनिारि करिे.  ह्याला शहाणनिारक ढालीचा उपाय असे म्हितात. अशाप्रकारे 
ढालीसारखा उपयोर् ज्या मोहोऱ्यािा होतो त्याला “इरेस धरलेले मोहोरे” असे म्हणतात. आकृती ५६ 
आडण ५९ पहा. येथे (स्वपक्षाच्या) हत्तीला ढालीसारखे मध्ये आणनू, राजा शहािे डनवारण करतो. चकवा 
आकृती ५६ आडण ६० पाहा; येथे हत्तीऐवजी पाढंऱ्या घोड्याला मध्ये आणनू राजा शहािे डनवारण करतो. 
येथे ढालीसारखा मध्ये आणलेला (आकृती ५९ मधला) पाढंरा हत्ती चकवा (आकृती ६० मधला) पाढंरा 
घोिा इरेस धरला आहे असे म्हणतात. 
 

वरील तीन्ही पितींिे डदग्दशसन प ढील आकृत्यामंधून केले आहे. 
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आकृती ५६ 
पाढंऱ्यािी खेळी आहे. 
 
(१) …, ह–ह ५ शह; 
काळ्या हत्तीने पाढंऱ्या राजाला शह डदला आहे. 
 

आकृती ५७ 
पाढंऱ्याने खेळी प री केली आहे. 
 
(२) घो × ह,…; 
शह देणाऱ्या काळ्या हत्तीला पा.ं घोड्याने मारून 
काढून शहािे डनवारण पडहल्या पितीने केले आहे.  

 

 
आकृती ५८ आकृती ५९ 

[(१) ..., ह – ह ५ शह] 
(२) रा – घो १, ...; 
पाढंऱ्याने खेळी प री केली आहे. काळ्या हत्तीच्या 
शह माऱ्याबाहेर, पाढंऱ्या राजाला हलवनू शहाि 
डनवारण द सऱ्या पितीने केले आहे. 

[(१) ..., ह – ह ५ शह] 
(२) ह – ह, २ ...; 
पाढंऱ्याने खेळी प री केली आहे. काळ्या हत्तीच्या 
शह माऱ्यात पाढंऱ्या हत्तीला ह २ ह्या घरात आणून 
म्हणजे शह डनवारक ढालीसारखे मध्ये ठेवनू म्हणजे 
पाढंरा हत्ती इरेस घालून — शहािे डनवारण डतसऱ्या 
पितीने केले आहे. [आकृती ५९ मध्ये दाखडवल्याप्रमाणे पाढंरा 
हत्ती शह माऱ्यात ढालीसारखा न आणता पाढंरा घोिा शह माऱ्यामध्ये 
ढालीसारखा आणून काळ्या हत्तीच्या शहािे डनवारण पाढंरा डतसऱ्या 
पितीने करू शकतो. आकृती ६० पाहा.] 
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आकृती ६० 

 
[(१) …, ह – ह ५ शह;] 
(२) घो – ह २, …; 
पाढंऱ्याने खेळी प री केली आहे. 
येथे काळ्या हत्तीिा शह, पाढंरा घोिा ढालीसारखा 
मध्ये आणनू म्हणजे घोिा इरेस घालून काढला 
आहे; तेर्व्हा काळ्या हत्तीने पाढंऱ्या घोड्याला डवरेस 
चकवा इरेस धरला आहे असे म्हणतात. कारण 
शहडनवारक घोड्यािी (उड्डाण) िाल शह देणाऱ्या 
हत्तीच्या िालीहून वरे्ळी असल्याने, घोिा हत्तीला 
मारू शकत नाही. आडण काळ्या हत्तीने इरेस धरले 
असल्याम ळे घोिा हलूही शकणार नाही. ही ‘ईर’ 
जास्त त्रासदायक असते. कारण, आकृती ५९ 
मधील शह डनवारणारा पाढंरा हत्ती, त्याच्या प ढील 
खेळीत, इरेस धरणाऱ्या हत्तीला मारू शकतो. 
म्हणजे हत्तीने हत्तीला इरेस धरले तरी, हत्तीने हत्ती 
मारून काढून ईर काढू शकतो. कारण दोन्ही 
डवरोधी हत्तीच्या िाली सारख्या असतात. म्हणून ही 
ईर काढण्यास त्या मानाने (म्हणजे आकृती ६०) 
पेक्षा सोपी असते. 

आकृती ६१ 
 
पाढंऱ्यािी खेळी आहे. 
(१) ि – ह ५ शह, उं – रा ४; 
पाढंऱ्या वजीराने शह डदला असताना, काळा उंट 
ढालीसारखा मध्ये घालून काळ्याने शहािे डनवारण 
केले आहे. येथे काळ्या रंर्ाच्या कणातील उंटास 
वजीराने हत्तीच्या िालीने इरेस धरले आहे. ह्या 
आकृतीमध्ये आणखी एक र्ोष्ट डनदशसनास येते की, 
पाढंऱ्या राजाला हलता येण्याजोरे् स रडक्षत घर 
सद्यस्स्थतीत नाही. कारण 
(१) ह २ आडण घो ३ ही घरे पां. रंर्ाच्या 
कणसघरातील डवरोधी उंटाच्या माऱ्यात येतात. 
(२) घो. ४, हे घर काळ्या प्यादीच्या माऱ्यात येते. 
(३) घो. २–हे घर इरेस धरलेल्या काळ्या रंर्ाच्या 
कणस घरातील डवरोधी उंटाच्या माऱ्यात येते. ह्याम ळे 
पा.ं राजा हलू शक तनाही. 
येथे इरेस धरलेले बुिीबळ मारा करू शकते ही 
गोष्ट लिात ठेिािी.  
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आकृती ६२ 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे 
 
आकृती ६२ मध्ये इरेस धरलेल्या पाढंऱ्या 
ब डिबळािंी असहा्यता दाखडवली आहे. 
आकृती ६२ मध्ये 
(१) पा.ं हत्तीला काळ्या उंटाने इरेस धरले आहे 
तसेि 
(२) पा.ं उंटाला काळ्या हत्तीने इरेस धरले आहे. 
इरेस धरलेली ब डिबळे हलू शकत नाहीत तेर्व्हा 
पाढंऱ्याला प ढील खेळ्या करता येणार नाहीत. 
उदा॰ 
(इ) (१) ह × व शह, …; चकवा 
(रे) (१) उं × प्या शह, …; चकवा 
(स) (१) उं –व उं ४ शह, …; 
 
 
आकृती ६२ मधील स्स्थतीवर आधारलेले एक कोिे 
प ढींल पानावर डदले आहे ते सोिवाव.े  

आकृती ६३ 
पाढंऱ्यािी खेळी आहे 
 
येथे हत्ती इरेस धरला असताना स िा तो शह देऊ 
शकतो. 
वरील आकृतीमधील स्स्थती प ढील िालीतून 
उद भवली आहे. 
(१) ि – रा ४ शह, ह–ि ४ शह; येथे पा.ं वजीराने 
उंटाच्या िालीने शह डदला असताना काळा हत्ती 
ढालीसारखा मध्ये येऊन शहािे डनवारण करतो. येथे 
पाढंऱ्या वजीराने काळ्या हत्तीस इरेस धरला आहे 
आडण तो जरी हलू शकला नाही तरी स िा तो 
आपल्या उभ्या िालीने पा.ं राजाला शह देऊ शकतो;  
तेर्व्हा पाढंऱ्या राजाला त्या शहािे डनवारण करणे 
भार् पिते. तेर्व्हा राजा 
 
(२) रा – रा१,…; चकवा 
(२) रा – रा २,…; चकवा 
(२) रा–उं १,…; चकवा 
(२) रा–उं २,…;  

} 
येथे  हलतो. 

(को) पाढंऱ्यािी खेळी आहे, तेर्व्हा, पाढंरा कोणत्या 
कायदेशीर खेळ्या करू शकतो.? 

(डे) काळ्यािी खेळी आहे आडण समजा काळ्याने 
जर 
(१) …, ि × ह शह ही खेळी केली तर 
(अ) पाढंऱ्या उंटाने काळा वजीर मारता येईल का? 
(ब) पाढंरा कोणत्या कायदेशीर खेळ्या करू शकतो. 

(कोड्यािे उत्तर प्रकरणाशवेटी डदले आहे.) 
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काि शह 
 

साधा शह देताना एखादे ब डिबळ इष्ट स्थळी प्रत्यक्षपणे हलवनू डवरोधी राजाला शह देतात. परंत  
काटशहामध्ये ज्याने शह डदला जातो ते ब डिबळ स्स्थर असते आडण त्याि रंर्ािे (पक्षािे) द सरे ब डिबळ 
प्रत्यक्षपणे हलवनू डवरोधी राजावर होऊ शकणारा (त्या स्स्थर ब डिबळािा) ि पा शह मारा उघिा केला 
जातो आडण काटशह डदला जातो. मधले ब डिबळ काढल्याने लार्लेला शह म्हणजेि काढशह चकवा 
काटशह होय. काटशहािे स्वरूप आकृती ६४ आडण ६५ वरून जाणनू घेता येईल. 
 

 
आकृती ६४ 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे. 
 
प्यादे प ढे जाते;  पा.ं वजीरािा काटशह देता यावा 
म्हणून पा.ं प्यादे प ढे हलते. काटशह देणारा वजीर 
स्स्थर आहे.  

आकृती ६५ 
पाढंऱ्याने खेळी प री केली आहे. 

 
१. ‘प्या – रा ६ कािशह, …;’ 
प्रत्यक्षात पा.ं प्यादे हलते आडण वस्त तः पा.ं 
वजीरािा (न हलडवता) काळ्या राजाला आपोआप 
काटशह बसतो. 

 
दुहेरी–शह 

 
द हेरी शह म्हणजे एक खास प्रकारिा अधोरी काटशहि आहे. द हेरी शहमध्ये काटशहािा ि पा 

मारा मोकळा करणारे ब डिबळही त्यािे नवप्राप्त घरातून आणखी एका साध्या शहािा मारा डवरोधी राजावर 
करते. उदा∘  आकृती ६६ मधील उंट हलतो आडण (स्स्थर वजीरािा ि पा काटशहािा मारा उघिा तर 
करतोि त्याडशवाय तो उंटस िा नवप्राप्त घरातून द सरा साधा शहमारा करतो. आकृती ६७ पाहा; 
डनयमान सार साध्या काटशहाच्या माऱ्यातून डवरोधी राजािा बिाव करण्यासाठी तीन्ही शहडनवारक उपाय 
योजता येतात. परंतु दुहेरी शहाच्या माऱ्यातून बचाि करण्याचा एकच उपाय आहे. तो म्हिजे दोन्ही शह 
माऱ्याबाहेर राजाला हलणििे. 
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आकृती ६६ 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे. 
 
वजीरािा ि पा काटशह मारा उघिा करण्यासाठी 
पा.ं उंट अशा घरात हलणार आहे की त्या नवप्राप्त 
घरातून तो काळ्या राजाला द सरा साधा शह देऊ 
शकेल.  

आकृती ६७ 
पाढंऱ्याने खेळी प री केली आहे.  

 
१. उं – उं ६ दु. शह, …; वजीर काटशह देतो तर 
पा.ं उंट साधा शह देतो. काळा त्या उंटाला चकवा 
वजीराला (एकाि वळेी) मारू शकणारनाही. 

 
आकृती ६७ वरून आणखी एक र्ोष्ट ठळकपणे डदसून येते की ि पा काटशह देणाऱ्या पा.ं वजीराला 

जर काळ्या वजीराने मारून काढले तर पा.ं उंटािा साधा शहमारा काळ्या राजावर होति असतो. आडण 
ह्या साधा शह देणाऱ्या पा.ं उंटाला का. प्याद्याने मारले तर पा.ं वजीरािा काटशह मारा काळ्या राजावर 
होति असतो. म्हणजे थोिक्यात सारं्ावयािे झाले तर वजीराच्या काटशहािी कट्यार डनपटावी तर 
उंटाच्या साध्या शहािा शर रुतून बसतो. ह्या उलट उंटाच्या शहािा शर डनपटावा तर वजीराच्या 
काटशहािी कट्यार काळजात घ सते. म्हणूनि द हेरी शहाच्या माऱ्यातून डवरोधी राजाला सोिडवण्यािा 
एकमेव मार्स उरतो तो म्हणजे दोघाचं्या शहमाऱ्या बाहेर राजाला हलडवणे भार् पिते. आकृती ६७ मध्ये 
काळ्या राजाला रा–घो १ ह्या घरात हलडवणे भार् पिते म्हणजे काळ्या राजाला १…, रा घो १; ही खेळी 
करणे भार् पिते. 
 

परंत  जर का साधा शह देणारे ब डिबळ डबनजोर असून, राजालर्त (म्हणजे राजाच्या माऱ्यात) 
येऊन शह देत असेल तर राजा त्या शह देणाऱ्या ब डिबळाला मारून काढून अशा द हेरी शहािे डनवारण 
करू शकतो. (आकृती ६९ पाहा.) 
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आकृती ६८ 

 
वजीरािा ि पा काट शह मारा उघिा 

करण्यासाठी पा.ं प्यादे काळ्या प्याद्याला मारून 
काढून राजाला द सरा शह देऊ शकते. 
 
(१) प्या × प्या दु. शह, …; 

आकृती ६९ 
 
पा.ं वजीर काटशह देतो तर पा.ं प्यादे साधा 

शह देते. पा.ं प्यादे डबनजोर असल्याने ते मारून 
काढून काळा राजा द हेरी शहािे डनवारण करू 
शकतो.  उदा॰ 
(१) …,  रा × प्या; 

 
आता आपण अंतीम शह देऊन मात कशी करतात हे जाणनू घेऊ. 

 
मात 

 
राजाला जेर्व्हा शह बसतो तेर्व्हा तीन्ही पैकी कोणत्याही पितीने शहािे डनवारण करता आले नाही 

म्हणजे राजावर ‘मात’ झाली आहे असे म्हणतात. आडण ज्या खेळािूच्या राजावर मात होते तो िाव हरतो. 
ब डिबळामध्ये राजािे मोहोरे सामर्थयसवान नसले तरी ते सवांत महत्त्वािे मोहोरे आहे. ब डिबळािा िाव 
चजकावयािा असेल तर डवरोधी राजावर असा डनणायक रीतीने शहािा हल्ला िढवावयािा असतो की, 
डवरोधी ब डिबळाचं्या माऱ्यातून केर्व्हाही डनसटून जाऊ शकणार नाही; ह्यालाि शह–मात चकवा “मात” असे 
म्हणतात. 
 

शह–मातिे स्वरूप नीट समजण्यास प ढील र्ोष्टी लक्षात ठेवार्व्यात: 
 
(१) सवस साधारणपणे माऱ्यात सापिलेल्या ब डिबळािा बळी घेतात, परंत  शह–माऱ्यात 

अिकलेल्या राजािा बळी घेताि येत नाही. तसेि, 
 

(२) डवरोधी ब डिबळाचं्या (जरी ते डवरोधी ब डिबळ इरेस धरलेले असले तरीही त्याच्या) 
माऱ्यातील घरामंध्ये, राजा केर्व्हाही जाऊ शकत नाही. (आकृती ६१ पाहा) ह्या दोन्ही वस्त स्स्थती डनदशसक 
र्ोष्टी मातिे स्वरूप नीट रीतीने समजावनू देण्यास मदत करतील. 
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आकृती ७० 

 
(१) …, ह – घो ८ शह मात 
काळा हत्ती आठर्व्या घरात जाऊन पा.ं राजाला शह 
देतो आडण पाढंऱ्यावर मात करतो येथे तीन्हीपैकी 
कोणत्याही उपायाने शहािे डनवारण करता येत 
नाही. कारण या आकृतीमध्ये (१) पा.ं राजाच्या 
माऱ्याबाहेर शह देणारा काळा हत्ती असल्याने त्याला 
मारून, शहडनवारण कडरता येत नाही, (२) आठर्व्या 
रारें्तील घरावंर काळ्या हत्तीिा मारा होत 
असल्याने तसेि पाढंऱ्या राजाच्या लर्तच्या उदा∘ 
रा २; उं २ आडण घो २ ह्या तीन्ही घरावंर काळ्या 
राजािा मारा होत असल्याने पा.ं राजाला लर्तच्या 
तीन्ही घरातं जाता येत नाही तसेि (३) पा.ं किे 
द सरे पा.ं ब डिबळ नसल्याने शह डनवारक ढालीिा 
उपाय योजता येत नाही. एकूण पा.ं राजाला 
कोणत्याही स रडक्षत घरात हलडवताही येत नाही 
आडण तसेि शहािे डनवारण स िा करता येत नाही; 
म्हणून त्याच्यावर मात झाली आहे. 

आकृती ७१ 
 
(१) घो – घो ६ शह मात 
पा.ं घोिा का. राजाला शह देतो आडण काळ्यावर 
मात करतो कारण येथे तीन्हीपकैी कोणत्याही 
उपायाने शहािे डनवारण करता येत नाही. उदा∘ 
(१) शह देणाऱ्या घोड्याला मारता येत नाही. (२) 
काळा राजा हलू शकत नाही, कारण हलता 
येण्याजोरे् घो १ हे घर पा.ं प्याद्याच्या माऱ्यात आहे. 
(३) शहडनवारक ढालीिा उपाय घोड्याच्या 
शहाच्या डनवारणासाठी वापरता येत नाही. तेर्व्हा 
काळ्या’ राजाला स रडक्षत डठकाणी हलण्याजोरे् 
घरि नाही. म्हणून पा.ं ने काळ्यावर “मात’ केली 
आहे. आडण िाव चजकला आहे. 

 
आकृती ७१ वरून एक र्ोष्ट स्पष्ट होते की घोड्याच्या शहािे डनवारण िक्त पडहल्या आडण द सऱ्या 

उपायानंीि कडरता येते. कारण डतसरा शह डनवारक ढालीिा उपाय येथे योजता येत नाही. द सरी र्ोष्ट 
डनदशसनास येते की काळ्या राजाला  घोड्याच्या शहापासून आडण पा.ं प्याद्याच्या माऱ्यापासून स रडक्षतपणे 
हलता येण्या जोरे् ‘घो–२’ आडण ‘ह २’ ही दोन घरे होती पण ती (घरे) स्वतःच्याि प्याद्याने आडण हत्तीने 
आिवनू ठेवल्याने काळ्या राजाला स रडक्षत असे पलायन घरि उरले नाही. त्याम ळे त्याला मात ओढवनू 
घ्यावी लार्ली. एकूण स्वपक्षािे दळ कधी कधी कसे आत्मघातकी ठरू शकते ह्यािे हे एक उदाहरण आहे. 
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आ. ७० मध्ये हत्तीच्या सहा्याने मात कशी करतात हे पाडहले आहे. आता काही मात डनदशसक 
स्स्थती प ढील उदाहरणातं डदल्या आहेत, त्यामध्ये इतर मोहोरी एकमेकाचं्या सहा्याने डनणायक रीतीने 
मात कशी करतात हे दाखडवले आहे. 

 

 
आकृती ७२ आकृती ७३ 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे. पाढंऱ्यािी खेळी आहे. 
(१) ह (रा २) – घो २ शह, रा,-ह२ ; (दोन हत्ती डवरुि एक हत्ती) 
(२) ह (रा उं ३ ) – ह ३ शह मात. (१)ह-रा घो ७ शह, रा-ह १; 

 (२) ह – ह ७ शह, रा-घो १; 
 (३) ह(व ७) रा-घो ७ शह मात. 

 

 
आकृती ७४ 

दोन हत्ती डवरुि एक हत्ती. काळ्यािी खेळी आहे.  
(१) ... ह – ि उं ८ शह 

(२) ह × ह, ह × ह शह मात 
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आकृती ७५ आकृती ७६ 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे. पाढंऱ्यािी खेळी आहे. 
)हत्ती आडण उंट(  )हत्ती आडण घोिा(  

(१) ह – घो १ शह, रा – ह १; (१) घो – ब उं ६ शह, रा-ह१; 

(२) उं× प्या शह मात (२) ह – ह७ शह मात 

 

 
आकृती ७७ आकृती ७८ 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे. पाढंऱ्यािी खेळी आहे. 
)वजीर आडण घोिा(   )राजा आडण वजीर(  

 
(१) ि – ि ७ शह रा–घो १; (१) ि – घो ७ शह, रा – रा १; 
(२) घो – उं ६ शह, रा–ह१; (२) ि–रा ७ शह मात 

(३) ि–ह ७ शह मात;   
ककिा    
(३) ि – उं ८ शह मात.   
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वरील उदाहरणावंरून एक र्ोष्ट कळून येईल की, मोहोरी एकमेकाचं्या सहकायाने मात करता 
येण्याजोर्ी पडरस्स्थती सक्तीने डनमाण करू शकतात आडण शवेटी यशस्वी रीतीने मात करतात; तसेि मात 
करताना नेहेमी राजािी मदत घेणे आवश्यक असतेि असे नाही. 
 

पटावर जेर्व्हा एकूलता एक प्रडतस्पधी राजा राहातो, तेर्व्हा त्याच्यावर सक्तीने मात करण्यासाठी 
आपल्याजवळ कमीत कमी डकती ब िीबळ दल असाव ेलार्ते त्यािी माडहती प ढे तक्ता क्र. २ मध्ये डदली 
आहे. 
 

तक्ता क्र. २ 

(१) राजा आणि िजीर णिरुि एकुलता एक राजा, 
(२) राजा आणि हत्ती णिरुि एकुलता एक राजा, 

(३) राजा आणि दोन उंि णिरुि एकुलता एक राजा, 

(४) राजा, एक घोडा आणि एक उंि णिरुि एकुलता एक राजा, 
 

कधी कधी अशी पडरस्स्थती डनमाण होते की, राजाला त्याच्याि ब डिबळ दलािा अिथळा आल्याने 
त्याला स रडक्षत डठकाणी जाता येण्याजोरे् पलायन घर राहात नाही; आडण मर् वर उल्लेख केलेल्या ब डिबळ 
दलापेक्षा कमी ब डिबळ दलाने अशा असहाय राजावर मात होऊ शकते (उदा∘  आकृती ७१ पाहा). परंत  
एकूलत्या एक प्रडतस्पधी राजावर, केवळ राजा आडण एका उंटाने चकवा राजा आडण दोन घोड्यानंी मात 
करता येत नाही. अशा वळेेस तो िाव बरोबरीिा होतो. तसेि पटावर शवेटी जेर्व्हा केवळ दोन डवरोधी राजे 
राहतात तेर्व्हा तो िाव बरोबरीिा होतो. हे सवस सारं्ण्यािे प्रयोजन इतकेि आहे की नवोडदत खेळािंूना िाव 
कसा सपंतो हे नीट माहीत नसते, आडण मर् ते, त्या राजानंा पटावरील सवस घरातूंन डिरवीत बसतात. 
 

उपडरडनर्तदष्ट (तक्ता क्रमाकं २ मधील) कमीत कमी ब डिबळ दलाने, सक्तीने मात करण्यासंबधंी 
आडण बरोबरीच्या िावासंबधंी संपूणस माडहती प्रकरण क्रमाकं आठमध्ये डदली आहे. 
 

अंतीम शह देऊन मात कशी करतात हे आपण जाणनू घेतले आहे. आता आपण संपूणस िावामध्ये, 
प्रत्येक खेळािूला िक्त एकदाि करता येईल आडण राजाच्या संरक्षणाला उपय क्त ठरणारी अशी 
‘डकल्लेकोटच्या’ महत्त्वपूणस िालीिी माडहती करून घेऊ. 
 

“णकल्लेकोि” 
 

राजाच्या संरक्षणाच्या बाबतीत संपूणसपणे द लसक्ष झाल्याम ळे मात कशी लादली जाते ह्यािे एक िोटे 
उदाहरण आकृती ७९ आडण ८० मध्ये डदले आहे ते पाहाव.े ह्याला मूखािी मात असे म्हणतात. 
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आकृती ७९ 

काळ्यािी खेळी आहे 
 
(१) प्या – रा उं ३, प्या – रा ३; 
(२) प्या – रा घो ४, …; पाढंऱ्याने आपल्या राजाच्या 
संरक्षणाच्या र्ोष्टीकिे संपूणस द लसक्ष केल्याने त्यािा 
राजा उघिा पिला आहे. ह्यािा िायदा काळ्याने 
प ढील खेळीत घेतला,  

आकृती ८० 
काळ्याने खेळी पूणस केली आहे. 

 
(२) …, ि–ह ५ शह मात काळ्या वजीराने ह ५–रा 
हा कणस मोकळा असलेला पाहून आडण पाढंरा राजा 
भेदनीय असलेला पाहून ह–५ ह्या घरात येऊन 
पाढंऱ्यावर यशस्वीरीतीने मात केली आहे.  

 
वरील िोट्या िावावरून प ढील दोन र्ोष्टी ठळकपणे डदसून येतात: 
(१) पाढंऱ्याने स रूवातीच्या खेळ्या अर्दी डनष्ट्काळजीपणाने केल्या आहेत आडण 
(२) स्वतःच्या राजाच्या संरक्षणाकिे संपूणस द लसक्ष केले आहे. 

 
राजावर मात केली म्हणजे िाव संपतो म्हणनूि ब डिबळ खेळािा सपूंणस कणा राजाच्या 

स रडक्षततेवर आधारलेला असतो, ह्यासाठी प ढे डदलेला डनयम कटाक्षाने पाळावयास हवा: 
 

“जेर्व्हा त मिी खेळी असते तेर्व्हा त मच्या राजावर हल्ला करण्यािी सधंी प्रडतस्पध्याला डमळू शकेल 
अशी आत्मघातक िाल करू नका.” 
 

राजाच्या संरक्षणािी काळजी अर्दी स रुवातीच्या खेळीपासून ते िावाच्या शवेटपयंत सतत 
घ्यावयास हवी. िावाच्या स रवातीच्या खेळीत राजाला खूपि साभंाळाव ेलार्ते, कारण तो भेदनीय आहे. 
डवशरे्तः त्याच्या स्वरृ्हावर सहज हल्ला होण्यासारखा असतो. ह्यासाठी खेळािूने राजा उघिा पिणार नाही 
ह्यािी काळजी सतत मनात बाळर्ून स रवातीच्या खेळी अत्यंत दक्षतेने करावयास हर्व्यात. 
 

राजािे मोहोरे (स्वतः) सामर्थयसवान नाही, पण ते सर्ळ्यात महत्त्वािे आहे; म्हणूनि िावािा सवस 
िोलारा राजाच्या भडवतर्व्यावर अवलंबनू असतो. अशा कमक वत पण महत्वपूणस राजाला डवरोधी 
ब डिबळापासून तसेि भक्कम संरक्षण द्याव ेलार्ते. 
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राजाच्या संरक्षणािा योग्य असा प्रदीघस आडण पडरणामकारक उपाय म्हणजे ‘डकल्लकेोट’ िा ह कमी 
इलाज होय. डकल्लकेोट ही अशी वैडशष्ट्ठ्यपूणस िाल आहे की, ह्या एकाि िालीमध्ये दोन मोहोरी, उदा∘  
राजा आडण हत्ती एकाि वळेी हलवली जातात, अशी ही संरक्षणात्मक िाल सबंध िावात िक्त एकदाि 
करता येते. 
 

डकल्लेकोट करण्यािे दोन प्रकार आहेत. उदा∘ (१) राजाकिील डकल्लेकोट आडण (२) 
वजीराकिील डकल्लेकोट. 
 

(१) राजाकिील हत्तीने जेर्व्हा डकल्लकेोट करतात तेर्व्हा तो राजाच्या बाजूिा डकल्लकेो टहोतो– 
त्यािी खूण ‘∘ –∘ ’ अशी आहे. 
 

(२) वजीराकिील हत्तीने जेर्व्हा डकल्लेकोट करतात तेर्व्हा तो वजीराच्या बाजूिा डकल्लकेोट होतो– 
त्यािी खूण ‘∘ –∘ –∘ ’ अशी आहे. 
 

वरील दोहोंपैकी कोणताही एक प्रकार पडरस्स्थती पाहून खेळािू डनविू शकतो. 
 

डकल्लेकोट करावयास आवश्यक अशी िाथणमक गरज म्हिजे हत्ती आणि राजा ह्याचं्यामध्ये 
असिारी सिप घरे णरकामी असािी लागतात. 
 

पाढंऱ्याला चकवा काळ्याला राजाच्या बाजूिा डकल्लेकोट जेर्व्हा करावयािा असतो तेर्व्हा प ढील 
र्ोष्टी करार्व्या लार्तात: 
 

(१) पाढंरा राजा त्याच्या उजर्व्या बाजूला दोन घरे (म्हणजे रा घो १ मध्ये) िालवनू राजािा हत्ती 
राजाच्या नवप्राप्त घराशजेारील िार्व्या बाजूच्या घरात (म्हणजे रा उं १ मध्ये) ठेवावा लार्तो. (आकृती ८१ 
आडण ८२ पहा.) आडण (२) काळा राजा त्याच्या िार्व्या बाजूला दोन घरे (म्हणजे रा घो १ मध्ये) िालवनू 
राजािा हत्ती, राजाच्या नवप्राप्त घराशजेारील उजर्व्या बाजूच्या घरात (म्हणजे रा उं १ मध्ये) ठेवावा 
लार्तो. (आकृती ८३ आडण ८४ पाहा ) 
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आकृती ८१ आकृती ८२ 

 
राजाच्या बाजूिा डकल्लेकोट करण्यासाठी आवश्यक 
अशी प्राथडमक र्रज पूणस करून पाढंरा राजा-हत्ती 
डकल्लेकोट करण्याच्या तयारीत आहे. 

 
(१) ०-०, .. ; 
पाढंऱ्याने राजाच्या बाजूिा डकल्लेकोट केला आहे. 

 

 
आकृती ८३ आकृती ८४ 

 
राजाच्या बाजूिा डकल्लेकोट करण्यासाठी आवश्यक 
अशी प्राथडमक र्रज पूणस करून काळा राजा-हत्ती 
डकल्लेकोट करण्याच्या तयारीत आहेत. 

 
(१) ... , ०-०; 
काळ्याने राजाच्या बाजूिा डकल्लेकोट केला आहे. 

 
पाढंऱ्याला चकवा काळ्याला वजीराच्या बाजूिा डकल्लेकोट जेर्व्हा करावयािा असतो तेर्व्हा प ढील 

र्ोष्टी करार्व्या लार्तात. 
 

(१) पाढंरा राजा (त्याच्या) िार्व्या बाजूला दोन घरे (म्हणजे व – उं १ मध्ये) हलवनू वजीरािा 
हत्ती राजाच्या नवप्राप्त घराशजेारील ‘व १’ ह्या घरात ठेवतात (आकृती ८५ पाहा). 



 अनुक्रमणिका 

(२) काळा राजा (त्याच्या) उजर्व्या बाजूला दोन घरे (म्हणजे व उं १ मध्ये) हलवनू वजीरािा हत्ती 
राजाच्या नवप्राप्त घराशजेारील ‘व १’ ह्या घरात ठेवतात (आ. ८६ पाहा). 
 

 
आकृती ८५ 

 
(१) ∘  – ∘  – ∘ ,  …; 
पाढंऱ्याने वजीराच्या बाजूिा डकल्लेकोट केला आहे. 

आकृती ८६ 
 
(१) … ∘  – ∘  – ∘ ; 
काळ्याने वजीराच्या बाजूिा डकल्लेकोट केला आहे. 

 
णकल्लेकोिािरील णनबंध 

 
डकल्लेकोट करण्यावर दोन प्रकारिे डनबधं आहेत. ते प ढे डदले आहेत. 
 
(१) कायम स्िरूपाचे णनबंध आहेत ते संपूिप डाि संपेपयंत पाळािे लागतात. 
 
(२) तात्पुरते णनबंध आहेत ते पणरत्प्स्थतीजन्य आहेत. म्हिजे णनयमानंा धरून योग्य ती अनुकूल 

पणरत्प्स्थती णनमाि झाल्यािर णकल्लेकोि करिे शक्य होते. 
 

(१) कायम स्िरूपाचे णनबंध दोन तऱ्हेचे असतात 
 

(अ) राजा अणधच हलणिला असेल तर णकल्लेकोि करिे कायमचे अशक्य होते. (आ. ८७ पाहा) 
ककिा, 
 

(ब) ज्या हत्तीने णकल्लेकोि कराियाचा असतो तो जर आधीच हलणिला असल्यास त्या हत्तीने 
णकल्लेकोि करिे अशक्य होते (आकृती ८८ पाहा). 
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आकृती ८७ 

 
पाढंऱ्याला डकल्लेकोट करता येणार नाही; कारण 
पाढंरा राजा त्याच्या स्वरृ्हातून रा–उं १ ह्या घरात 
आधीि हलडवला आहे; त्याम ळे डकल्लेकोट करणे 
अशक्य झाले आहे. 

आकृती ८८ 
 
काळ्याला वजीराच्या बाजूिा डकल्लेकोट करता 
येणार नाही. कारण वजीर हत्ती त्याच्या स्वरृ्हातून 
आधीि हलडवला आहे. परंत  राजा हत्ती हलडवला 
नसल्याने काळ्याला राजाच्या बाजूिा डकल्लेकोट 
करता येईल.  

 
(२) डकल्लेकोट करण्यावर प ढे डदलेले तात्प रते डनबधं आहेत परंत  पडरस्स्थतीजन्य बंधनकारक 

स्स्थती नाहीशी झाल्यावर डकल्लेकोट करणे शक्य होते. 
 

(अ) डकल्लेकोट खेळीसाठी जो हत्ती लार्तो तो (हत्ती) आडण राजा ह्याचं्यामधील घरे डरकामी 
नसतील तेर्व्हा डकल्लेकोट करणे तात्प रते अशक्य होते (आकृती ८९ पाहा). 
 

(ब) डकल्लेकोट करण्यासाठी राजाला जर डवरोधी ब डिबळाच्या माऱ्यातील घर (म्हणजे राजाच्या 
बाजूिा डकल्लेकोट करताना “रा उं १” हे घर चकवा वजीराच्या बाजूिा डकल्लेकोट करताना “व १” हे घर) 
ओलािूंन जाव ेलार्णार असेल तर डकल्लेकोट करणे तात्प रते अशक्य होते (आकृती ९१ आडण ९३ पाहा). 
तसेि 
 

(क) डकल्लेकोट करण्यासाठी राजाला जर डवरोधी ब डिबळाच्या माऱ्यातील (म्हणजे राजाच्या 
बाजूिा डकल्लकेोट करताना “रा घो १” ह्या घरावर चकवा वजीराच्या बाजूिा डकल्लेकोट करताना “व उं १” 
ह्या घरावर मारा होत असताना त्या घरात, राजाला डकल्लेकोट करण्यासाठी जाता येणार नाही (आकृती 
९० पाहा). 
 

(ि) स्वरृ्हातील राजाला शह डदला असताना, डकल्लकेोट करता येत नाही (आकृती ९२ पाहा) 
परंत  राजाला न हलडवता शहािे डनवारण – (शह डनवारक ढालीिा उपाय योजून) केल्यावर 
डकल्लेकोटाला अन क ल अशी पडरस्स्थती डनमाण करता येते. 
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आकृती ८९ आकृती ९० 

 
(२ –अ पाहा :) डकल्लेकोट करण्यासाठी राजा 
आडण हत्ती ह्याचं्यामधील घरे डरकामी असावी 
लार्तात. आकृती ८९ मधील पडरस्स्थतीत : पाढंऱ्या 
राजाला दोन्हीही बाजूिा डकल्लेकोट करता येत 
नाही. काळ्या राजाला राजाच्या बाजूिा डकल्लकेोट 
करता येईल परंत  वजीराच्या बाजूिा डकल्लेकोट 
करता येणार नाही. 

 
(२ –क पाहा) डवरोधी ब डिबळािा मारा रा उं घो १ 
ह्या घरावर होत असल्याने, राजाला डकल्लेकोट 
करण्यासाठी त्या घरात जाता येत नाही. आकृती ९० 
मधील स्स्थतीत पाढंऱ्याला डकल्लेकोट करता येणार 
नाही. कारण डकल्लकेोटसाठी राजाला, राघो, १ ह्या 
काळ्या उंटाच्या माऱ्यातील घरात जाव ेलार्ते. 

 

 
आकृती ९१ आकृती ९२ 

(२ ब: पाहा) डवरोधी ब डिबळाच्या माऱ्यातील घर 
ओलािूंन डकल्लकेोटसाठी राजाला जाता येणार 
नाही. आकृती ९१ मध्ये काळ्या हत्तीच्या माऱ्यातील 
‘व १’ आडण काळ्या उंटाच्या माऱ्यातील “रा उं १” 
ही घरे ओलािूंन पाढंऱ्या राजाला कोणत्याही 
बाजूिा डकल्लेकोट करता येणार नाही.  

(२ ि पाहा). डवरोधी ब डिबळाने शह डदला 
असताना राजाला डकल्लेकोट करता येणार नाही. 
(आकृती ९२ पाहा) येथे काळ्या उंटाने पाढंऱ्या 
राजाला शह डदला आहे तेर्व्हा तो शह 
डनवारण्यासाठी पाढंऱ्या राजाला डकल्लेकोट 
करण्यािी सवलत डमळणार नाही.  
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वरील आकृती ८९ ते ९२ मधील पडरस्स्थतीत योग्य तो अन कूल बदल घिून आल्यानंतर आडण 
डनयमानंा अन सरून डवरोधी ब डिबळाचं्या माऱ्यातून राजाने योग्य रीतीने स टका करून घेतल्यानंतर, त्याला 
डकल्लेकोट करणे शक्य होईल. 
 

आकृती ९३ मधील स्स्थतीत राजाच्या बाजूिा डकल्लेकोट करणे बेकायदेशीर ठरते (२ – ब पाहा.) 
 

 
आकृती ९३ 

 
आकृती ९३ मध्ये पाढंऱ्या राजाला, राजाच्या बाजूिा डकल्लेकोट करता येणार नाही. कारण काळ्या 

उंटाच्या माऱ्यातील रा उं १ हे घर ओलािूंन पाढंऱ्या राजाला, डकल्लेकोट करता येणार नाही. परंत  पाढंरा 
राजा हवा असल्यास वजीराच्या बाजूिा डकल्लेकोट करू शकतो. 
 

आतापयंत आपण ब डिबळाचं्या, िाली, र्ती, पल्ला, मारा, त्याचं्या मारण्याच्या पितीडवर्यी 
त्यािप्रमाणे, शह, मात आडण डकल्लकेोट डवर्यीिी माडहती करून घेतली आहे. 
 

आता आपण ‘प्याद्यािंी वैडशष्ट्टे्य’ आडण ‘मारामारीिे तंत्र’ ह्या डवर्याच्या माडहतीसाठी प ढील 
प्रकरणाकिे वळू. 
 
आकृती ६२ खालील कोड्यािे उत्तर. 
को: पाढंरा प ढीलप्रमाणे कायदेशीर िाली करू शकतो. उदा॰– 
 
(१) ि – घो ३ शह, …; 

चकवा 
(१) रा – रा १, …;  ही खेळी जरी कायदेशीर असली तरी िायदेशीर नाही 

कारण काळ्याला उंट देऊन हत्ती डमळडवता येतो. 
लहान ब डिबळ देऊन मोठे घेता येते.  

(१) …, उं × ह; } (२) उं × उं, …; 
चकवा 

(१) रा– ि २, …; } ह्या खेळ्या जरी कायदेशीर असल्या तरी िायदेंशीर 
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ककिा नाहीत कारण काळा (१)… …, ि × ह शह; ही खेळी 
करून हत्ती ि कटात डमळडवतो.  (१) रा– उं २, …; 
चकवा 

(१) प्या–ह ३ ककिा ह ४, …,  ही िाल कायदेशीर आहे पण डततकीशी उपय क्त नाही. 
 
डे: (१) …, ि × हशह; 
 

(अ) काळ्या हत्तीने पाढंरा उंट इरेस धरला आहे म्हणनू तो हलू शकत नाही. म्हणून पाढंऱ्या उंटाने 
वजीर मारता येत नाही. 

 
(ब) पाढंरा िक्त (२) रा– उं १, …; ही एकि कायदेशीर खेळी करू शकतो. 

 

 
⋇ 
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िकरि ५: प्याद्याची िैणशष्ट्ट्य ेआणि मारामारीचे तंत्र 
 

प्याद्यािे वैडशष्ट्ट्य त्याच्या स प्त सामर्थयात आहे. 
 

प्याद्यािे स प्त सामर्थयस (१) प्याद्याच्या वाटमारीत आडण (२) प्याद्याच्या बढतीत प्रकटपणे डदसून 
येते. त्यािी माडहती प ढे डदली आहे. 
 

(१) प्याद्याची िािमारी 
 

प्याद्यािी हलण्यािी िाल सरळ आहे, आडण प्याद्यािी मारण्यािी िाल डतरकी आहे, हे आपण मारे् 
आकृती २३, २४, २५, २६ मध्ये पाडहले आहे. 
 

प्यादे डतरक्या कणसघरातील डवरोधी ब डिबळाला मारते ही प्याद्यािी सवससाधारण मारामारी झाली; 
परंत  ह्याडशवाय त्याच्या माऱ्यातील घरातूंन जाणाऱ्या डवरोधी प्याद्यािा बळी घेण्यािी एक वैडशष्ट्ट्यपूणस 
पित आहे ती प ढे डदली आहे. 
 

आकृती ९४ पाहा. ज्यावळेी (अ चकवा ब) प्यादे त्याच्या पडहल्या िालीत एकदम दोन घरे प ढे जाते 
आडण त्यावळेी त्याच्या लर्तच्या पट्टीत प्रडतपक्षािे (क) प्यादे पािर्व्या घरात आले असल्यास; त्या (क) 
प्याद्याला त्याच्या सहार्व्या राकेंतील माऱ्याच्या घरातूंन प ढे जाणाऱ्या डवरोधी (अ चकवा ब) प्याद्यास मारता 
येते. अशा तऱ्हेने डवरोधी प्याद्याला मारण्यािे वरदान िक्त पंिमस्थानीय प्याद्यालाि डमळते आडण ह्या 
डवडशष्ट मारामारीला “प्याद्यािी वाटमारी” असे म्हणतात; इंग्रजीमध्ये ह्याला Enpassant चकवा Inpassing 
Pawn असे म्हणतात. 
 

आकृती ९४ पाहा: पाढंरे ‘क’ प्यादे त्याच्या पािर्व्या घरात आहे. ह्या पाढंऱ्या ‘क’ प्याद्याच्या 
वाटमारीत दोन कणस घरे येतात. आडण ह्या पा.ं ‘क’ प्याद्याच्या लर्तच्या दोन्ही (उभ्या) पट्टीत काळी 
‘अ’ आडण ‘ब’ प्यादी त्याचं्या स्वरृ्हात आहेत. जेर्व्हा दोहोंपैकी एक काळे प्यादे एक घर प ढे जाते (आकृती 
९५ पाहा) तेर्व्हा ते ‘क’ प्याद्याच्या माऱ्यातील घरात येते आडण मर् डनयमान सार पाढंरे ‘क’ प्यादे त्या 
काळ्या प्याद्यािा बळी घेऊ शकते. 

 



 अनुक्रमणिका 

 
आकृती ९४ आकृती ९५ 

काळ्यािी खेळी आहे.  
 

 
आकृती ९६ आकृती ९७ 

काळ्याने आपली खेळी प री केली आहे. पाढंऱ्याने खेळी प री केली आहे. 
 
(१) ... , प्या – (ि) उं ४ ; 
परंत  दोहोपैकी एक काळे प्यादे (उदा∘ वउं २ मधील 
‘ब’ प्यादे ) एकदम दोन घरे प ढे िालडवले आहे. 
वास्तडवक काळ्या ‘ब’ प्याद्यािी ही िाल पाढंऱ्या ‘क’ 
प्याद्याच्या माऱ्यातील घर आक्रमण करून होत आहे 
(आकृती ९५ पाहा).   म्हणूनि जणू काय ते (ब) काळे 
प्यादे एक घर प ढे िालडवले आहे असे समजून, 
त्याला मारण्यािा हक्क पाढंऱ्या प्याद्याला पोहोितो 
(आकृती ९७ पाहा). 

 
(२) प्या × प्या (िा. मा.), ... ; 
आपल्या माऱ्यातील घरातून प ढे जाणाऱ्या 
प्याद्यािा बळी घेण्यािा न्याय हक्क पाढंऱ्या प्याद्याने 
बजावनू आपली वाटमारी प री केली आहे. त्यािी 
नोंद प ढीलप्रमाणे करतात. 
(२)“प्या ×प्या (िा. मा.)”, ...; 
येथे वा. मा. म्हणजे ‘वाटमारीतील प्यादे’ असा 
अथस होतो. 
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िक्त पािर्व्या घरातील प्याद्याला त्याच्या माऱ्यातील घरातूंन प ढे जाणाऱ्या डवरोधी प्याद्यािा बळी 
घेण्यािा हक्क पोहोितो. म्हणूनि त्याच्या लर्तच्या पट्टीतील स्वरृ्हातून एकदम दोन घरे प ढे जाणाऱ्या 
डवरोधी प्याद्याला धोका असतो. 
 

पािर्व्या घरातील प्याद्याच्या माऱ्यातून प ढे जाणाऱ्या डवरोधी प्याद्यािी वाटमारी करणे ही एक 
ऐस्ज्िक बाब– (द सरी एखादी कायदेशीर खेळी जर करण्याजोर्ी असेल तर) – आहे. आडण असा 
वाटमारीने जर बळी घ्यावयािा असेल तर तो लरे्िच्या खेळीला घ्यावा लार्तो. (आकृती ९८ आडण ९९ 
पाहा). 
 

 
आकृती ९८ 

काळ्यािी खेळी आहे. 
 
(१) ‘प्या – रा ४’, …; ही खेळी पाढंऱ्याने न कतीि 
प री केली आहे. पािर्व्या घरात असणाऱ्या काळ्या 
प्याद्याच्या माऱ्यातून पाढंरे प्यादे न कतेि प ढे रे्ले 
आहे.  परंत  काळ्याने वाटमारीने ते पाढंरे प्यादे 
लरे्ि मारले नाही. उदा∘ खेळी (१) पाहा. 

आकृती९९ 
काळ्याने खेळी प री केली आहे. 

 
(१) …, प्या – ि ६;* 
काळ्याने पाढंरे प्यादे वाटमारीने न मारता (लरे्ि) 
प ढे िालडवले आहे [(काळ्याने वाटमारीने पाढंरे प्यादे 
मारण्यािी सधंी आली असताना स िा ते प्यादे का मारले नाही ? ह्या 
समस्येिे उत्तर प्रकरणाशवेटी डदले आहे.)] आडण ते पाढंरे 
प्यादे वाटमारीतून बिावले आहे असे समजतात. 
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(िािमारीचे उदाहरि) 

 
आकृती १०० 

 
काळ्याने न कतीि खेळी प री केली आहे. 
उदा. (१) ‘…, प्या – ि ४ शह; 
काळ्याने आपले प्यादे स्वरृ्हातून एकदम दोन घरे 
प ढे िालवनू पाढंऱ्या राजाला शह डदला आहे तेर्व्हा 
पाढंऱ्याला एकि कायदेशीर िाल करणे भार् पिते. 
(आकृती १०१ पाहा). 

आकृती १०१ 
 
पाढंऱ्याने खेळी प री केली आहे. 
(२) प्या × प्या (िा. मा.), …; 
ती म्हणजे शह देणाऱ्या प्याद्यािी वाटमारी करणे; 
कारण ही वाटमारी केली नाहीतर; पाढंऱ्या राजावर 
प्यादे – (शह) मात होते. 

 
आता आपण प्याद्याच्या बढतीच्या स ष्ट्त सामर्थयािी माडहती करून घेऊ. 

 
(२) प्याद्याची बढती 

 
प्याद्यािे स प्त सामर्थयस त्याच्या बढतीमध्ये आहे. त्याच्या वजीरी–करणाच्या (बढती) मध्ये आहे. 

 
प्यादे असे एकमेव ब डिबळ आहे की ज्याला उज्वल भडवतर्व्य आहे. खेळाच्या स रुवातीला क्ष ल्लक 

असणारे प्यादे, एक एक घर, िढत िढत शवेटी उच्च बढतीिे ध्येय र्ाठू शकते. अशी बढतीिी डकमया 
साधण्यािी क वत द सऱ्या कोणत्याही ब डिबळामध्ये नाही. 
 

प्यादे त्याच्या (उभ्या) पट्टीतील आठर्व्या घरात पोहोिले की लरे्ि त्या प्याद्यािे रुपातंर नव → 
वजीरात चकवा हत्तीत चकवा उंटात चकवा घोड्यामध्ये करता येते. अशारीतीने प्याद्यािे आठव ेघर हे त्याच्या 
उच्चपद प्राप्तीिे स्थान ठरते. (आकृती १०२ पाहा). 
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आकृती १०२ 

 
प्याद्यािी बढती करताना प ढील र्ोष्टी करतात. 
 
(१) प्यादे आठर्व्या घरात िालवनू... 
(२) ते पटाबाहेर काढून ठेवनू .. 
(३) त्याच्या ऐवजी पटावर (त्याच्या पक्षािा-बाजूिा) नव – वजीर (चकवा नव मोहोरे) ठेवतात. 
 
ह्या तीन डनरडनराळ्या डक्रया असल्या तरी त्या सवस एकाि खेळीिे भार् आहेत. 

 
बढतीसाठी नििजीर का णनिडतात? 
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वजीर सवस मोहोऱ्यामंध्ये ‘महान’ सामर्थयसवान मोहोरे आहे. म्हणून नवीन मोहोरे रूपातंडरत करून 
घेताना बह धा ‘नि िजीर’ घेतात. 

 
आठर्व्या घरातील प्याद्यािे रूपातंरीत झालेले नव–मोहोरे (म्हणजे नव – वजीर वर्ैरे) काय काय 

पराक्रम र्ाजव ूशकते हे प ढील आकृत्यामंधून दाखडवले आहे. 
 

प्यादे बढतीची उदाहरिे 
 

उदाहरि १ 

 
आकृती १०३ आकृती १०४ 

 
पाढंऱ्यािी खेळी आहे. घोड्याच्या पट्टीतील पाढंरे 
प्यादे आठर्व्या घरात जात आहे. (आकृती १०४ 
पाहा) 

 
(१) प्या –घो ८ / ि शह-मात. 
अशा रीतीने पा.ं प्यादे आठर्व्या घरात जाऊन त्यािे 
नव-वजीरात रूपातंर होताि तो (वजीर) काळ्या 
राजावर शह –मात करतो. 

 
उदाहरि २ 

 
आकृती १०५ आकृती १०६ 
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पाढंऱ्यािी खेळी आहे. 
आकृती १०५ च्या स्स्थतीत पाढंऱ्याने प्याद्यािा वजीर 
करण्याच्या हेतूने जर प्यादे आठर्व्या घरात िालवनू 
प्याद्यािा वजीर केला तर त्याला िाव चजकता 
येणार नाही पण त्याच्यावर मात होऊ शकेल. उदा॰ 
(१)प्या – उं ८/ ि ??, ि–रा८ शहमात;  काळा 
उंटाच्या जोरात वजीर आणून पाढंऱ्यावर यशस्वी 
रीतीने मात करू शकतो. अशा रीतीने आत्मघातास 
कारणीभतू होणारी खेळी न करता अशा प्राप्त 
पडरस्स्थतीत प्रसंर्ोडित नव मोहोरे डनविणे 
आवश्यक असते. उदा∘ आकृती १०६ पाहा. 

(१) प्या – उं ८/घो शह, …; तेर्व्हा 
समय सूिकता दाखवनू पाढंऱ्याने अशा प्रसंर्ात 
उपय क्त असा द हेरी हल्ला िढडवणाऱ्या घोड्यामध्ये 
प्याद्यािी बढती केली आहे. कारण हा नवघोिा 
काळ्या राजावर शहािा हल्ला िढवनू त्याि वळेी 
काळ्या वजीरावर प्राणाडंतक ख नी हल्ला करतो. 
घोड्यािा शह काढण्यासाठी प्रथम काळा राजा 
हलडवणे भार् पिते आडण मर् घोिा, काळा वजीर 
सहज मारतो. उदा॰ 
(१) …, रा–घो १; (२) घो× ि, …; अशा रीतीने 
िावाला कलाटणी डमळते. 

 
उदाहरि ३ 

 
आकृती १०७ आकृती १०८ 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे; आडण जर का त्याने 
)१(  प्या -घो८/ ि... ,; ही खेळी केली तर काळा 

(२) ..., उं×ि; ही खेळी करून नववजीर मारू 
शकतो. म्हणनू आकृती १०८ पाहा. 

(१) प्या × घो/ि शह-मात. येथे पाढंऱ्याने, 
प्याद्याने आठर्व्या घरातील घोिा मारून 
स रडक्षत स्थानात नववजीर ठेवनू 
यशस्वी रीतीने मातस िा केली आहे. 
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(उदाहरण ४) 

 
आकृती  १०९ आकृती ११० 

आकृती १०९ पाहा. पाढंऱ्यािी खेळी आहे. 
पाढंऱ्यािा मूळिा वजीर पटावर डजवतं असला 
तरीस िा पाढंरा आपले प्यादे आठर्व्या घरात 
िालवनू त्यािा आणखी एक नववजीर करू शकतो. 
आकृती ११० पाहा.  

(१) प्या – रा ८/ि, …; पाढंऱ्याने द सर 
वजीर पटावर आणला आहे. [खेळािंूकिे एखादाि ब डिबळ 
सिं असतो आडण रोजच्या सरावाच्यावेळी द सरा वजीर प्रत्यक्ष पटावर 
आणणे शक्य नसते, अशावेळी नववजीरािे अस्स्तत्व दाखडवण्यासाठी 
पटावर उलटा हत्ती बढतीच्या घरात ठेवतात; परंत  सामन्याच्या वेळी 
द सरा वजीर पटावर ठेवणे आवश्यक असते.] आडण मर् दोन पा.ं 
वजीराडंवरूि एक काळा वजीर असा सामना होतो, 
तेर्व्हा पाढंरा, वजीरावजीरी करून, उरलेल्या 
वजीराने काळ्यावर मात करू शकतो. 

 
वरील उदाहरणावंरून कळून येईल की, आठर्व्या घरात प्रवशे करणाऱ्या प्याद्यािी स प्तशक्ती नव 

(वजीराच्या चकवा) मोहोऱ्याच्या रूपाने प्रकट होते. स प्त सामर्थयस बाळर्णारे—(उभ्या) पट्टीत वरवर िढत 
जाणारे प्यादे हे “बढत प्यादे” ह्या डवडशष्ट नावाने ओळखले जाते. कारण बढत प्याद्याच्या वजीरीकरणाच्या 
घराकिे जाणाऱ्या मार्ातील घरावंर त्याच्या लर्तच्या दोन्ही (उभ्या) पट्टट्यामंधून डवरोधी प्याद्यािंा मारा 
नसतो, तसेि त्यािी आरे्कूि थाबंव ूशकणारे डवरोधी प्यादे त्याच्या पट्टीत नसते, तेर्व्हा ते ‘(बढत प्यादे)’ 
डबनधोकपणे वजीरीकरणाच्या घराकिे जाऊ शकते. म्हणूनि बढत प्यादे वरच्या घरात िढत असताना 
प्रडतस्पधी त्याला अिवनू धरण्यािा आटोकाट प्रयत्न करतो; आडण त्यािा नववजीर होऊ नये यासाठी 
(प्रसंर्ी) त्याला एखादे मोहोरे स िा बळी द्याव ेलार्ते. मर् बढत प्याद्यासाठी बळी द्यावयास लार्णाऱ्या 
मोहोऱ्याम ळे त्यािे न कसान होते; परंत  बडलदान करून स िा, अंती िाव र्मडवण्यािी पाळी कधीकधी 
त्याच्यावर येते. अंडतम पवात, बढत ष्ट्याद्यािे वजीरीकरण साधण्यासाठी, दोन्हीही राजािंी संबडंधत स्स्थती, 
प्रसंर्ोडित योग्य खेळी करण्यािी अन कूलता ह्या र्ोष्टीही अत्थंत महत्त्वाच्या आहेत. 
 

(अंडतमपवात, एक, दोन चकवा अडधक बढत प्याद्यािें वजीर चकवा इतर मोहोरी करता येतात.) 
 

बढत प्याद्याच्या स प्त सामर्थयािे एक नम नेदार उदाहरण प ढील आकृत्यावंरून समजावनू घेऊ: 
(आकृती १११, ११२ आडण ११३ पाहा). 
 

आकृती १११ मध्ये दोन्ही बाजंूकिे प ढीलप्रमाणे ब डिबळ दल आढळून येते: (दोन्ही बाजूकिे राजा 
असतोि हे डनराळे सारं्ावयास नको) 
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काळ्याकिे १ वजीर, १ हत्ती, ३ प्यादी (एकूण १७ र् ण) आहेत. पाढंऱ्याकिे १ वजीर, १ उंट, ५ 
प्यादी (एकूण १७ र् ण) आहेत. थोिक्यात, दोघाकंिे वस्त डनष्ठ समानता आढळून येते. परंत  पाढंऱ्याकिे 
उंटािे लहान मोहोरे आहे तर काळ्याकिे हत्तीिे मोठे मोहोरे असल्याने काळ्याकिे पारिे झ कतेसे वाटते. 

 

 
आकृती १११ 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे. 
 

परंत  प्याद्यािंी आडण मोहोऱ्यािंी स्स्थतीदशसक पडरस्स्थती पाडहल्यास त्यामध्ये खूपि िरक आढळून 
येईल. अर्दी िोळ्यातं भरणारा िरक म्हणजे ‘रा.उं’ पट्टीतील पाढंरे ‘बढत प्यादे’ सहार्व्या घरात ठाण 
मािूंन बसले आहे, आडण पाढंरा वजीर आडण उंट अर्दी मोक्याच्या जार्ा बळकावनू बसले आहेत. त्याम ळे 
पाढंऱ्याला स्स्थतीजन्य लाभ डमळतो. कारण हे पाढंरे ‘बढत प्यादे’ आठर्व्या घरात जाऊन वजीर बनण्यािी 
महत्त्वाकाकं्षा बाळर्नू आहे; आडण ह्यािे भािंवल करून पाढंरा, काळ्याला खूपि भिंावनू टाकू शकतो; 
कारण आपली मनीर्ा पूणस करण्यासाठी, पाढंरा प्रडतस्पर्थयावर प्रखर दिपण आणू शकतो. अशारीतीने 
पाढंरा, स्स्थडतजन्य विसस्व प्रस्थाडपत करू इस्च्ितो. 
 

‘रा उ’ पट्टीतील पाढंऱ्या बढत प्याद्यािी आरे्कूि रोखण्यासाठी काळा वजीर स्वतः त्याच्याप ढील 
घरात उभा राडहला आहे. असा हा बडलष्ठ अिथळा उखिून टाकण्यासाठी पाढंऱ्याने एक डवस्मयजनक 
उपाय योजला आहे. 
 
(१) ि – उं ८ शह !!...; 
 

ही खेळी करून पाढंऱ्याने वजीरािा बळी डदला आहे. कारण पा.ं वजीरािा शह काढण्यािा एकि 
उपाय काळ्याकिे आहे तो म्हणजे वजीरावजीरी करणे भार् पिते. नाहीतर त्याच्यावर मात होते. परंत  
पाढंऱ्यािी ही खेळी आत्मघातकी ठरणार नाही ना? मर् पाढंऱ्याने आपला वजीर ि कटात मारावयास का 
बरे डदला असेल? अशी रास्त शकंा त म्हाला येईल. सूक्ष्मदृष्टीने डविार केल्यास त म्हाला कळून येईल की 
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वस्त तः हे एक उच्च प्रतीिे बडलदान आहे. कारण ह्या बडलदानािा संपूणस मोबदला पाढंरा लवकरि वसूल 
करणार आहे. 
 
(१) …, ि×ि; 
 

काळ्या वजीरािा (नजीकिा) अिसर मारे् सरल्याने िढाईखोर बढत प्याद्यािा मार्स एका 
घराप रता का होईना मोकळा झाला आहे; आडण हे बढत प्यादे (एक घर) प ढे जाण्यास मोकळे झाले आहे. 
इथेि प ढे दिलेले नाट्य आहे! (आकृती ११२, ११३ पाहा) 
 

 
आकृती ११२ 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे. 
 
(२) प्या –उं ७ कािशह, ि – घो २; 
पाढंरे बढत प्यादे एक घर प ढे जाताि पा.ं उंटािा 
ि पा काटशह काळ्या राजाला बसतो. उंटािा 
काटशह काढण्यासाठी काळा वजीर मध्ये इरेस 
घालावा लार्तो, नाहीतरकाळ्यावरमातहोते. 

आकृती ११३ 
पाढंऱ्यािी खेळी आहे. 

 
(३) प्या– उं८/ि शह–मात. [आकृती ११३ मध्ये पाढंरा, 
वजीराऐवजी, द सरे कोणते नवीनमोहोरे डनविून यशस्वीरीतीने मात 
करू शकतो, ते ओळखा.] बढत प्याद्यािा झालेला नव-
वजीर स रडक्षतपणे शह देऊन मात करतो. कारण 
त्याला मारू शकणाऱ्या काळ्या वजीराला उंटाने 
आधीि इरेस धरला आहे. 

 
आकृती १११, ११२ आडण ११३ वरून कळून येते की ‘बढत प्यादे’ जसे जसे िढत जाते, तसतशी 

त्यािी डवध्वसंक स प्त शक्ती प्रकट होत जाते. (बढत प्याद्यािे स प्त सामर्थयस दशसडवणारे आणखी एक 
उदाहरण आकृती २२१ ते २२५ मध्ये डदले आहे ते पाहाव.े) 
 

एकूण हत्ती आडण वजीरासारखी (मातबर) मोठी मोहोरी जवळ असूनस िा काळ्यावर िाव 
र्मावण्यािी पाळी येते; ह्यािे कारण केवळ पा.ं िे ‘बढत प्यादे’ होय! कारण म ळात ‘बढत प्यादे’ नसते तर 
पाढंऱ्याला हा िाव सहजासहजी चजकता आला नसता. बढत प्याद्यािी वाट काळ्या वजीराने जरी रोखली 
होती, तरीस िा, असा कणखर अिथळा दूर करण्यासाठी पाढंऱ्याने अर्दी डबनतोि िाव टाकून डवजयश्री 
खेिून आणली. कारण मोक्याच्या डठकाणी बसलेल्या आपल्या उंटाच्या आडण वजीराच्या साहा्याने 
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स संघडटत हल्ला करण्याच्या स प्त सामर्थयाम ळेि त्याच्या बढत प्याद्यािी अिलेली वाट, डबनतोि िाव 
टाकून समथसपणे मोकळी करता आली. 
 

वरील उदाहरणावरून कळून येते की; 
 

ज्याच्याकडे ‘बढत प्यादे’ असते 
त्याच्याकडे ‘णिजयश्री’ झुकते!! 

 
बढत प्याद्यािी यशस्वी रीतीने केलेली ‘बढती’ म्हणजे डवजय प्राप्तीिी नक्की नादंी ठरते प ढील 

उदाहरण पाहा: 
 

 
आकृती ११४ 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे 
 
अशा स्स्थतीत पाढंऱ्याला राजा हलडवणे भार् पिते 
आडण मर् त्याच्या प्याद्यािे संरक्षण जाते. उदा∘ (१) 
रा–घो ३, …; पाढंऱ्या प्याद्यािे रक्षण करू शकणाऱ्या 
राजाला अशा रीतीने प्याद्यापासून दूर जाणे भार् 
पिते. 

आकृती ११५ 
काळ्यािी खेळी आहे. 

 
(१) …, रा × प्या; 
डबनजोर पाढंऱ्या प्याद्याला काळा राजा मारतो. आडण 
आता काळा राजा आपले ‘बढत प्यादे’ स रडक्षतपणे 
आठर्व्या घरात घेऊन जाऊ शकतो आडण त्यािा 
नववजीर करून िाव चजकू शकतो.  

 
वरील आकृती ११४ आडण आकृती ११५ वरून कळून येते की काळ्याकिे म ळात एकही प्यादे नसते 

तर त्याला नववजीर करता आला नसता, आडण त्याच्याकिे जरी उंट असला तरीस िा तो पाढंऱ्यावर 
डनणायक रीतीने मात करू शकला नसता. 
 

ह्यावरून एक र्ोष्ट डनर्तववाद डसि होते की, “प्याद्यािे नव-वजीरीकरण म्हणजे िावात ओतलेले 
नविैतन्य आहे.” ‘नव – वजीर’ म्हणजे िोळ्यात भरणारा वस्त डनष्ठ र्व्यवहाडरक आडण विसस्व र्ाजवणारा 
लाभ आहे, की ज्याम ळे डनणायकरीतीने मात करणेही एक सहजसाध्य र्ोष्ट ठरते. म्हणूनि आणखी एकदा 
आवजूसन सारं्तो की, 
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“यशाची गुरुणकल्ली िुल्लक णदसिाऱ्या प्याद्यात आहे” 
 

आता आपण डवडशष्ट स्स्थतीमधील प्याद्यािें प्रकार कसे असतात ते पाहू. 
 

(३) णिणशष्ट त्प्स्थतीमधील प्याद्याचें िकार 
 

आतापयंत आपण दोन प्रकारच्या डवडशष्ट प्याद्यािंी उदा॰(१) वाटमारीिे प्यादे; (२) आडण बढत 
प्यादे ह्या डवर्यािंी माडहती वािलीत. आकृती ११६ मध्ये आणखी काही डवडशष्ट स्स्थतीतील प्यादी 
दाखडवल्या आहेत. 
 

 
आकृती ११६ 

 
आकृती ११६ मध्ये पाढंरी सहा आडण काळी सहा अशा प्रत्येकी सहा सहा प्यादी आहेत; त्याचं्या 

डवडशष्ट स्स्थतीम ळे त्या प ढे डदलेल्या नावानंी ओळखल्या जातात. 
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प्यादे णिरणहत पट्टी ककिा मोकळी पट्टी : 
 

(१) राउं पट्टीखेरीज बाकी सवस पट्टीत ‘प्यादी’ आहेत. प्यादेडवरडहत पट्टीला ‘मोकळी पट्टी’ असे 
म्हणतात. मोकळ्या पट्टट्या हत्तीच्या सहजस लभ हालिालींना अत्यंत उपय क्त असतात; कारण हत्तीला 
प्रडतस्पधी ब डिबळाचं्या र्ोटात प्रवशे करण्यास चकवा म सिंी मारण्यास मोकळ्या पट्टट्या उपय क्त ठरतात. 
 

(२) ‘व ह’ पट्टी आडण ‘रा ह’ पट्टी ह्या ‘अध्या मोकळ्या पट्ट्ट्या’ आहेत; कारण ह्या पट्टीमध्ये िक्त 
एकेकि प्यादे आहे. ‘रा’ पट्टीतही एकि काळे प्यादे आहे, पण ते बढत प्यादे आहे प ढे (५) पाहा. 
 

(३) वह ३, व घो ४, आडण व उं ५ मधील काळी प्यादी ही डवडशष्ट रिनादशसक आहेत; ह्या रिनेला 
‘प्याद्याचंी साखळी’ असे म्हणतात. कारण ह्या रिनेत प्रत्येक प्यादे, लर्तच्या पट्टीतील त्याच्या प ढील 
प्याद्याला जोर देऊन रक्षण करत आहे. उदा∘  वह ३ िे प्यादे व घो ४ च्या प्याद्याला जोर देत आहे; आडण व 
घो ४ िे प्यादे व उं ५ मधील प्याद्याला जोर देते; ह्याडशवाय: 
 

(४) व उं ५ मधील प्याद्याला व ४ मधील प्याद्यािा आणखी एक जोर डमळाला आहे; आडण व घो ४, 
व उं ५ आडण व ४ मधील काळ्या प्याद्यानंी शत्रूच्या र्ोटात ‘पाचर’ मारली आहे; ती जणू शत्रूच्या िळीत 
डशरलेल्या प्यादेरूपी भाल्याच्या टोकासारखी भासते. 
 

(५) रा ५ मधील काळे प्यादे हे ‘बढत प्यादे’ आहे. कारण वजीरीकरणाच्या घराकिे जाणाऱ्या 
मार्ातील घरात डवरोधी प्यादी नाहीत, त्याडशवाय त्याच्या लर्तच्या (म्हणजे ‘रा उं’ चकवा ‘व’ पट्टीत) 
डवरोधी पा.ं प्याद्यािंा मारा त्याच्या बढतीवर होणार नसल्याने हे रा-५ मधील बढत प्यादे डवना अिथळा प ढे 
वजीरीकरणाच्या घराकिे जाऊ शकेल. 
 

(६) वह ३ मधील काळ्या प्याद्याच्या बढतीला डवरोध करणारे पाढंरे प्यादे व ह पट्टीत नाही, परंत  
त्याच्या बढतीला मारक असे व घो ४ मधील पाढंरे प्यादे आहे; कारण ह्या पाढंऱ्या प्याद्याच्या माऱ्यात 
असणारे वह ४ हे घर ओलािंल्याडशवाय वह ३ मधील काळे प्यादे प ढे जाऊ शकणार नाही. अशा प्याद्याला 
“मागासलेले प्यादे” म्हणतात. 
 

(७) रा घो ४ मधील ‘काळे प्यादे’ हे “सुिे प्यादे” आहे; कारण त्याच्या लर्तच्या दोन्ही पट्टय्ातं 
(येथे रा उं चकवा राह पट्टीत ) त्याच्या रंर्ािे द सरे जोर देऊ शकणारे प्यादे नाही. 
 

(८) रा घो पट्टीत रा घो २ आडण रा घो ४ मध्ये एकाि रंर्ािी पाढंरी प्यादी आहेत, त्यानंा (एक 
पट्टी, एक रंर्ी) ‘दुहेरी प्यादी’ म्हणतात. (रा घो ४ मधील प्यादे रा उं पट्टीमधून डवरोधी ब डिबळाला मारून 
प ढे आले असाव.े). 

 
(९) रा घो २, रा ह २ मध्ये पा.ं प्यादी आहेत. ह्यालर्तच्या पट्टीतील प्याद्यानंा “प्याद्याचंी जोडी ” 

म्हणतात. प्याद्याचं्या जोिीत एका रंर्ािी दोन प्यादी एकमेकाचं्या लर्तच्या घरातं शजेारी शजेारी 
असतात. 
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वर वणसन केलेल्या डवडशष्ट स्स्थतीतील प्याद्यातूंनि “प्यादी–रचना” डनमाण होतात. ह्या प्यादी–
रिनेच्या भक्कमपणावर चकवा कमक वतपणावरि िावािा ‘शेिि’ बऱ्याि वळेा अवलंबून असतो. कारण 
साधेस धे डदसणारे हे प्यादे िाव सावरून धरू शकते चकवा मोिून टाकू शकते. उदा∘ रा ५ मध्ये असलेले 
‘बढत प्यादे’ अत्यतं िायदेशीर असते कारण डवरोधी ब डिबळानंा जातीने त्या (बढत प्याद्या)िी आरे्कूि 
थोपवावी लार्ते. (आकृती १११, ११२ व ११३पाहा). ह्या उलट प्यादी रिनेत कमक वतपणा आणणारी वर 
(८) मध्ये वणसन केलेली ‘दुहेरी प्यादी’ असतात. डदसावयास दोन असली तरी एकापाठोपाठ एक असल्याने 
त्यािंी सद्यःपडरस्स्थतीत चकमत ‘एक’ धरतात. म्हणूनि ‘डाििाढ’ करणारी आडण त्यािवळेी स स्स्थतीत 
असणारी भक्कम पायािर आधारलेली प्यादी रिना िावाच्या अडंतम पवामध्ये अन कूल आडण उपय क्त 
कामडर्री करू शकते. यासाठीि अर्दी स रुवातीच्या खेळीपासूनि प्याद्यािी िाल योजनापूवसक करावी 
लार्ते. ‘डाििाढ’, ‘सुत्प्स्थती ’ वर्ैरे संबंधीिी माडहती प्रकरण ७ मध्ये डदली आहे. 

 
वर वणसन केलेल्या डनरडनराळ्या प्रकारच्या प्याद्यािंी नाव ेमराठीत आडण इंग्रजी भारे्त प ढे डदली 

आहेत. 
 

मराठी इगं्रजी 

(१) मोकळी पट्टी Open file 
(२) अधसमोकळी पट्टी Half open file 
(३) प्याद्यािंी साखळी Pawn chain 
(४) पािर Wedge 
(५) बढत प्यादे Passed pawn 
(६) मार्ासलेले प्यादे Backward pawn 
(७) स टे प्यादे Isolated pawn 
(८)द हेरी प्यादे Doubledpawn 
(९) प्याद्यािंी जोिी Adjacent pawn 
(१०) वाटमारीिे प्यादे Enpassent pawn 

 
आता आपण ‘ मारामारीिे तंत्र ’ कसे असते ते जाणून घेऊ. 

 
मारामारीचे तंत्र 

 
जो खेळािू, आपल्या िावािी जलद वाढ करून स्वतःच्या ब डिबळानंा हालिालीिे अगे्रसरत्व 

डमळवनू देऊ शकतो; तो शवेटी िाव चजकू शकतो. 
 
ब डिबळाचं्या हालिालींना जास्तीत जास्त वाव डमळवनू देऊन त्यानंा कायसप्रवृत्त करण्यासाठी, 

खेळािू, मारामारी करण्यास उद्य क्त होतो. परंत  मारामारी योग्य रीतीने करावयास हवी. जर मारामारी 
करताना ि कीिे तंत्र वापरले रे्ले तर तोटा होतो. परंत  योग्य रीतीने मारामारी केल्यास ती िायदेशीर 
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ठरते. ह्यासाठी मारामारीिे तंत्र नीट रीतीने जाणून घेणे आवश्यक आहे. मारामारीिे काही ठळक प्रसंर् प ढे 
डदले आहेत ते पाहावते. 

 
िसगं १ आणि २ 

 

 
आकृती ११७ 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे. 
समतोल मारामारी: 

आकृती ११८ 
पाढंऱ्यािी खेळी आहे 
हाडनकारक मारामारी : 

  
(१) उं×उं, घो×उं; 
उंटास उंट मारला रे्ल्याने ही मारामारी समतोल 
होते. 

(१) ि×उं? घो×ि; 
पाढंऱ्याने केवळ उंटासाठी वजीर डदला 
आहे,त्याम ळे त्यािे कधीही भरून न येणारे न कसान 
होते. ही अत्यंत प्रडतकूल मारामारी आहे. (कारण 
वजीर =९ मूल्ये=३ लहान मोहोरी) येथे वजीराने 
उंट मारणे ही एक महान घोििूक ठरते. 

 
िसगं ३ आणि ४: 
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आकृती ११९ 
पाढंऱ्यािी खेळी आहे. 
िायदेशीर मारामारी 

आकृती १२० 
पाढंऱ्यािी खेळी आहे. 
हाडनकारक मारामारी 

  
येथे काळ्या उंटावर पाढंऱ्यािा द हेरी मारा (उदा∘ 
वजीर+उंटािा मारा) होत आहे; आडण त्यािा 
बिाव िक्त एक घोिा करीत आहे; हे पाहून एक 
मोहोरे पाढंरा ि कटात डमळव ूशकतो. उदा॰ 
(१) उं×उं, घो×उं; 
(२) ि×घो,…; 
अशारीतीने पाढंऱ्याला घोिा ि कटात डमळतो. परंत  
अडतउत्साहािे भरात पाढंऱ्याने जर काळा उंट 
वजीराने मारला तर ती अत्यंत तोट्यािी मारामारी 
होईल. 
उदा∘ (१) ि×उं ? घो×ि !; 
 (२) उं×घो, …; 
वजीराच्या बदल्यात पाढंऱ्याला िक्त दोन लहान 
मोहोरी डमळतात. केवळ सहा मूल्यासंाठी नऊ मूल्ये 
देणे योग्य नर्व्हे. अडत उत्साहाने कधीकधी असा 
अधःपात होतो. तेर्व्हा मारामारी करताना नेहमी 
जार्रूक असाव ेलार्ते. 
 

आकृती ११९ आडण आकृती १२० मध्ये थोिासा 
िरक आहे. कारण आकृती १२० मध्ये काळ्या 
उंटाला आता द हेरी (म्हणजे प्यादीिा+घोड्यािा) 
जोर झाला आहे. तसेि त्याच्यावर पाढंऱ्यािा द हेरी 
(म्हणजे वजीरािा+उंटािा) मारा होत आहे. एकूण 
पाढंऱ्याला मारामारी करून कोणताही लाभ 
डमळडवता येणार नाही. िारिार तर तो उंटाने उंट 
घेऊ शकेल. उदा॰ 
(१) उं×उं, घो×उं; आडण आता हा काळा घोिा 
पाढंऱ्या वजीराने जर घेतला उदा॰(२) ि × घो? …; 
तर पाढंरा वजीर, काळ्या प्याद्याने मारून, उदा॰ 
(२) …, प्या× ि; काळ्यािा खूपि िायदा करून 
डदल्यासारखे होईल; आडण पाढंऱ्यािे कधीही भरून 
काढता येणार नाही असे भयंकर न कसान होईल; 
म्हणूनि मारामारी करताना अत्यतं दक्ष राहावयास 
पाडहजे आडण तारतम्य पाहून वळेीि मारामारी 
थाबंडवणे इष्ट ठरते. [आकृती १२० वरून आणखी एक र्ोष्ट 
डदसून येते की मोहोऱ्यानंा योग्य जोर देऊन, पूणस सरंक्षण द्याव.े 
मोहोऱ्याला जोर देण्यासाठी प्यादे उपयोगी पडते, (उदा∘ आकृती १२० 
मध्ये काळ्या उंटाला प्याद्याने जोर डदला आहे.)] 

 
िसगं ५ आणि ६ 

 

 
आकृती १२१ 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे. 
आकृती १२२ 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे. 
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हाडनकारक–मारामारी. लाभदायक मारामारी. 
  

येथे काळ्या उंटाला एकेरी जोर आहे, आडण 
त्याच्यावर द हेरी मारा होत आहे. असे असूनस िा 
काळा उंट मारून पाढंऱ्याला कोणताही लाभ होणार 
नाही, उलट खूप तोटा होईल. उदा॰ 
(१) ि×उं ? घो×ि; 
(२) ह× घो, …; 
म्हणजे वजीराच्या बदल्यात, िक्त दोन लहान 
मोहोरी डमळतात. अशा रीतीने ही मारामारी 
हाडनकारक ठरते. 

आकृती १२१ मधील वजीर आडण हत्तीने 
एकमेकाचं्या स्थानािंी अदलाबदल केलेली 
आकृती १२२ डदसून येते. अशा (आकृती १२२ 
मधील) स्स्थतीत पाढंऱ्यािा लाभ होऊ शकतो. 
उदा॰ 
(१) ह × उं, घो × ह; 
(२) ि × घो, … ; 
येथे हत्ती देऊन दोन लहान मोहोरी डमळतात 
(म्हणून ५ मूल्ये देऊन ६ मूल्ये डमळतात) म्हणून ही 
मारामारी लाभदायक आहे. 

 
िसगं ७ आणि ८ 

 

 
आकृती १२३ 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे. 
िसवी मारामारी. 

आकृती १२४ 
पाढंऱ्यािी खेळी आहे. 
लाभदायक मारामारी 

  
काळ्या घोड्याला द हेरी जोर आहे; आडण त्याच्यावर 
डतहेरी मारा होत आहे; म्हणून पाढंऱ्याने काळा घोिा 
मारून जर प ढे मारामारी केली तर तो िसतो. 
उदा॰ (१) घो×घो, उं× घो; 
 (२) ह × उं ? प्या × ह; 
 (३) ह× प्या, … ; 
म्हणजे घोड्यास घोिा देऊन; उंट आडण प्याद्यावर, 
पाढंऱ्याने आपला हत्ती डदला आहे. (५ मूल्ये देऊन 
त्याला (३+१) िक्त िार मूल्ये डमळतात.) म्हणूनि 
ही िसवी मारामारी तोट्यािी आहे. येथे पाढंऱ्याला 

येथेस िा काळ्या घोड्याला द हेरी जोर आहे, आडण 
त्याच्यावर डतहेरी मारा होत आहे अशी आकृती १२३ 
सारखी पडरस्स्थती आहे. परंत  आकृती १२४ मधील 
स्स्थतीत पा.ं ने मारामारी केल्यास त्यािा िायदा 
होईल. कारण काळ्यािे द सरे मोहोरेस िा, पाढंरा, 
आपल्या लहान मोहोऱ्याने घेऊ शकतो. 
उदा॰ 
(१) घो× घो, उं × घो; 
(२) उं × उं, प्या × उं; 
(३) ह × प्या, … ; 
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लाभ होत नाही, कारण जोर देणारी ब डिबळे कमी 
प्रतीिी लहान ब डिबळे आहेत आडण हल्लखेोर 
ब डिबळे उच्च प्रतीिी मोठी ब डिबळे आहेत. म्हणून 
पाढंऱ्याने िार तर घोिा देऊन मारामारी थाबंडवणे 
इष्ट आहे. उदा॰ 
(१) घो×घो, प्या × घो; ह्यानंतर पाढंऱ्याने 
(२) ह×प्या? …; ही िाल करू नये कारण 
(३) …, उं × ह प्याद्यावर हत्ती देणे भार् पिते चकवा 
(१) घो×घो, उं×घो; येथेि मारामारी थाबंवावी. 
(२) ह×उं?...; ही िाल करू नये. कारण 
(३) … प्या × ह; उंटासाठी हत्ती देणे भार् पिते. 
थोिक्यात : कोणत्याही पडरस्स्थतीत हत्तीने द सरे 
लहान ब डिबळ म्हणजे उंट चकवा प्यादे मारण्यािा 
मोह वळेीि आवरावा हेि श्रेयस्कर ठरते. कारण 
शवेटी मारामारी तोट्यािी होते. 

येथे घोड्यास घोिा देऊन तसेि उंटास उंट 
देऊनस िा पाढंऱ्याला एक काळे प्यादे ि कटात 
डमळते. एकूण एका प्याद्यािा लाभ होतो. परंत  
येथेही (आकृती १२३ खाली स्पष्टीकरण 
केल्याप्रमाणे, एक र्ोष्ट लक्षात ठेवावी की, 
पाढंऱ्याने पडहली अथवा द सरी मारामारी करताना 
हत्ती केर्व्हाही वापरू नये. कारण अशा मारामारीत 
हत्ती मारला रे्ला म्हणजे पाढंऱ्यािा िायद्याऐवजी 
तोटा होईल. 
 

 
िसगं ९ आणि १० 

 

 
आकृती १२५ 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे. 
आकृती १२६ 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे. 
  

येथे काळ्या प्याद्यावर िौिेर मारा होत आहे, परंत  
त्याच्या संरक्षणास िक्त द हेरी जोर आहे. असे 
असूनस िा मारामारी केल्यास पाढंऱ्याला िायदा 
डमळणार नाही. कारण हल्ला करणारी मोठी ब डिबळे 
संरक्षक लहान ब डिबळाहूंन मूल्यवान आहेत. िार 
िार तर पाढंऱ्याला प्याद्याने प्यादे मारता येईल. 
उदा॰ 
(१) प्या × प्या, प्या × प्या; प्याद्याला प्यादे चकवा 

ह्या प्रसंर्ात पाढंऱ्याला एक प्यादे जास्ती डमळू 
शकते. कारण तो द सरी मारामारी लहान मोहोऱ्याने 
करतो. उदा॰ 
(१) प्या × प्या, प्या × प्या; 
(२) घो × प्या, घो× घो; 
(३) ह × घो,…; 
एकूण पाढंऱ्याने एक प्यादे जादा घेतले आहे. 
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(१) …, घो × प्या; देऊन पाढंऱ्याने मारामारी 
थाबंडवणे इष्ट आहे.  कारण ह्यानंतर पाढंऱ्याने जर 
काळे प्यादे चकवा काळा घोिा मारला तर त्यािा 
शवेटी तोटा होतो. 
 

वरील सवस उदाहरणावंरून एक र्ोष्ट कळून येते की, हल्लखेोर मोहोऱ्यािंी आडण बिावखोर 
मोहोऱ्यािंी तौलडनक मूल्ये लक्षात घेऊनि मोहोरे द्याव ेचकवा घ्याव.े कारण मारामारीच्या िक्रात 
 

पडहली मारामारी प्याद्याने करावी. 
द सरी मारामारी लहान मोहोऱ्याने करावी, आडण 
डतसरी मारामारी मोठ्या मोहोऱ्याने (म्हणजे हत्तीने चकवा वजीराने ) करावी. 

 
कारण ह्याि अन क्रमाने डवरोधी संरक्षक ब डिबळेस िा प्रथम (१) प्याद्याने मारामारी करतील. (२) 

नंतर लहान ब डिबळाने मारामारी करतील; वर्ैरे. परंत  हा डनयम म्हणजे काही दर्िावरील रेघ नर्व्हे की 
सवस प्रसंर्ात तो उपयोर्ी पिेल. मारामारी करताना, मारण्यािा क्रम कसा असावा ही र्ोष्ट नेहेमी नीट 
लक्षात ठेवनूि मारामारी करणे िायदेशीर ठरते. ब डिबळािंी मारामारी नेहेमी पूवस योजना करून आडण 
मूल्याकंन लक्षात घेऊन करावी. 
 

सवस ब डिबळाचं्या िाली, र्ती, पल्ला, तसेि मारामारीिे तंत्र वर्ैरे डवर्यािंी माडहती त म्ही करून 
घेतली आहे; आडण आकृती २ प्रमाणे ब डिबळािंी स रुवातीिी मािंणी पटावर करून, त म्ही आता िाव 
खेळावयास उत्स क झाला असाल. परंत  स रुवातीिी खेळी कशी करावी ! प्रथम काय खेळाव?े असे प्रश्न 
त मच्याप ढे उभे राहतात, आडण त मच्या मनािा र्ोंधळ उितो. असा र्ोंधळ होऊ नये यासाठी अर्दी 
स रुवातीच्या खेळीपासून योजनापूवसक कसे खेळाव े हे जाणनू घेणे आवश्यक आहे. स रुवातीच्या 
खेळ्याडवर्यीिी माडहती प ढील प्रकरणात डदली आहे ती पाहावी. 
 

(आकृती ९९ िरील समस्या : आकृती ९९ पाहा. काळ्याने वाटमारीने पाढंरे प्यादे मारल्यास काळे 
प्यादे राजा पट्टीत पाढंऱ्या राजाच्याप ढे आले असते. आडण काळ्याला त्या प्याद्यािा वजीर करून िाव 
चजकण्यािी संधी र्मवावी लार्ली असती. तेर्व्हा वाटमारीने पाढंरे प्यादे न मरता काळे प्यादे वजीर पट्टीति 
प ढे िालडवल्यास त्या प्याद्यािा यशस्वी रीतीने वजीर केवळ दोन खेळीत करता येणे शक्य आहे; (कारण 
काळ्या राजािा व ८ ह्या वजीरी करणाच्या घरावर ताबा आहे.) आडण शवेटी काळ्याला िाव सहज चजकता 
येतो. 
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िकरि ६: आणदपिप – सुरुिातीच्या चाली 
 

ब डिबळाच्या िावािी आखणी आडण िावपेिािंी डवभार्णी सवससाधारणपणे तीन भार्ात करतात. 
उदा॰ 
 

(१) स रुवातीच्या िाली – आडदपवस Opening 
(२) मध्यंतरीच्या खेळ्या – मध्यपवस Middle game 
(३) शवेटच्या खेळ्या – अंडतमपवस End game 

 
वर उल्लेख केलेले भार् केवळ आपल्या इच्िेवरती अवलंबून असतात; कारण सपूंणस िावािी 

डवभार्णी हवा-बंद िबयासारखी अर्दी काटेकोरपणे करता येत नाही. आडण समजा तशी डवभार्णी 
केल्यास नवोडदत खेळािंूना िाव समजावनू घेण्यास त्रासदायक आडण अििणीिी ठरेल. 
 

वास्तववादी दृडष्टकोणातून ब डिबळ खेळाकिे पाडहल्यास आपणास कळून येईल की “वस्त तः 
ब डिबळािा प्रत्येक िाव म्हणजे स संर्त तकस शास्त्रािा एकवटलेला भाव आहे.” 

 
स रुवातीच्या िाली, मध्यंतरीच्या िाव–आखणीसाठी र् ंतार् ंतीच्या कल्पना डवणीत असतात. 

मध्यपवामध्ये बरीि मोहोरी आडण प्यादी कायास्न्वत होतात, मारामारी करून िाव आटोक्यात आणतात; 
आडण िाव समाप्तीिा सािा तयार करतात. ह्या सवस र्ोष्टी जाणून न घेता आडण पूवसयोजना न करता केवळ 
दैवावर डवसंबनू जर नवोडदत खेळािू ब डिबळािा िाव खेळला तर त्यािा पराभव सहज होऊ शकतो 
म्हणूनि िावाच्या अर्दी स रुवातीपासून योजनापूवसक खेळी खेळार्व्या लार्तात. िाव िारं्ल्यारीतीने 
खेळण्यासाठी त मच्या मनात डवडशष्ट डविारप्रणाली आडण डनडित हेतू आडण उडद्दष्ट असाव ेलार्तात. कारण 
डनह,त क आडण डनष्ट्कारण िाली करून त म्ही काहीि साधू शकणार नाही. तसेि ि कीिे उडद्दष्ट 
र्ाठण्यासाठी केलेल्या िाली त म्हाला धोक्यात टाकतील. 

 
अर्दी स रुवातीच्या िालींत मारामारी करून झटपट शह−मात करण्यािे उडद्दष्ट त म्हाला र्ाठता 

येत नाही. यासाठी स रुवातीच्या िालींतून कोणते म ख्य हेत  साधावयािे असतात ह्यािी माडहती प ढे डदली 
आहे. 
 

िावाच्या स रुवातीला दोहो बाजंूिे ब डिबळ दल डनस्ष्ट्क्रय असल्याने बलहीन असते. तेर्व्हा त्यानंा 
कायास्न्वत करण्यासाठी प ढे ‘अ’ ‘व’ ‘घ’ ‘ि’ मध्ये डदलेल्या र्ोष्टी स रुवातीच्या िालींतून साधावयाच्या 
असतात :– 

 
‘अ’: ‘वळे ि कट न दविता’ आपल्या ब डिबळानंा स्वरृ्हातूंन बाहेर काढून, 
‘व’ : त्यानंा ‘स स्थानातं’ ठेवनू, 
‘घ’ : ‘िाव वाढ’ साधणे; अशा र्ोष्टी म ख्यत्वकेरून स रुवातीच्या िालींतून साधावयाच्या असतात 

आडण हे सवस करत असताना, 
‘ि’: ‘राजाच्या संरक्षणाच्या बाबीकिे” केर्व्हाही द लसक्ष करून िालणार नाही. 



 अनुक्रमणिका 

‘अ’ : िेळ रु्कि दिडिे म्हिजे काय? 
 

‘वळे’ म्हणजे आपले उडद्दष्ट र्ाठण्यासाठी लार्णाऱ्या िालींिी संख्या होय. जी र्ोष्ट साधण्यासाठी 
केवळ एका िालीिी आवश्यकता असते त्यासाठी जर दोन िाली डवनाकारण केल्या तर वळे (ि कट) 
दविला असे म्हणतात. (आकृती १४८ ते आकृती १५१ पाहा.) 

 
‘वळेेिे तत्व’ िावाच्या अर्दी स रुवातीच्या िालीपासून ते अर्दी शवेटच्या खेळीपयंत काटेकोर 

रीतीने पाळावयास पाडहजे. 
 

‘ि’ : ‘सुस्थानात’ म्हिजे काय? 
 

‘िाववाढ’ योग्य रीतीने साधण्यासाठी आपल्या ब डिबळानंा अशा मोक्याच्या स्थानी हलवावयािे 
असते की त्या (ब डिबळा)ंना त्या स्थानातूंन प्रडतस्पधी ब डिबळे सहजासहजी हकलून देऊ शकणार नाहीत. 
आडण त्यािप्रमाणे वळेप्रसंर्ी प्रडतस्पध्याच्या ममसस्थळावंर हल्ला करता येणे शक्य होते. मर् अशी ब डिबळे 
स स्थानातं आहेत असे म्हणतात. मोक्यािी स्थाने ही बह धा ‘कें द्रस्थाने’ असतात. (आकृती १४५ ते १४७ 
पाहा). 

 
‘घ’ : ‘डाि िाढ’ म्हिजे काय? 

 
स रुवातीच्या िालींत, स्वरृ्हातंील ब डिबळे त्वडरत बाहेर स स्थानातं काढल्याने, त्या (ब डिबळा)ं 

च्या हालिालीस भरपूर वाव डमळतो त्याम ळे ती जास्त कायसक्षम बनतात. जो खेळािू स रुवातीच्या िालींतून 
हे सारे यशस्वी रीतीने साधू शकतो त्याने ‘िाव वाढ’ (Development) साधली आहे असे म्हणतात. 

 
जो खेळािू कमीत कमी खेळ्यातं (वळेात) िाववाढ पूणस करू शकतो तो प्रडतस्पध्यापेक्षा िावावर 

लवकर पकि डमळव ूशकतो. ह्या उलट जो खेळािू स रुवातीच्या िालींत वळे ि कट दवितो, त्याला 
ब डिबळानंा स्वरृ्हाबंाहेर काढण्यािी योग्य संधी डमळत नाही; तेर्व्हा त्यािी ब डिबळे डनष्ट्क्रीय राहतात; 
एकूण त्याला िाववाढ नीट रीतीने साधता येत नाही. िाव वाढ करण्यामध्ये मारे् पिल्याने त्याच्या ताबयात 
प्रडतस्पध्यापेक्षा कमी घरे राहतात त्यािप्रमाणे त्यािी मोहोरी स्वरृ्हाबंाहेर न आल्याने त्यािी सवस बाजंूनी 
क िंबणा होते. 

 
‘ड’ : “राजाचे संरिि” म्हिजे काय?: 

 
राजा त्याच्या स्वरृ्हात असतो, तेर्व्हा तो भेदनीय असतो, त्याम ळे त्याला धोका पोहोिण्यािा 

म्हणजे त्याच्यावर हल्ला होण्यािा संभव अडधक असतो. यासाठी त्याला स रडक्षत डठकाणी –उदा∘ 
डकल्लेकोटात ठेवणे, – डहतकारक असते. डकल्लेकोट केल्याडशवाय ‘िाव वाढ’ पूणस होत नाही. म्हणूनि 
स रुवातींच्या िालींत योग्य समयी डकल्लेकोट करणे ही एक आवश्यक बाब आहे. डकल्लेकोटात राजाला 
ठेवनू कोटािा हत्ती कें द्रघरानंा जोर देण्यासाठी उपय क्त ठरतो. (आकृती १४०, १४१ पाहा). 
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आपणास माहीत आहे की ‘डवरोधी राजाला किाट्यात पकिून त्यावर डनणायक रीतीने मात 
करावयािी’ हाि ब डिबळ खेळािा एकमेव उदे्दश असतो. परंत  हे उडद्दष्ट नीट रीतीने साधण्यासाठी, िावािी 
स्वान कूल अशी उभारणी अर्दी स रुवातीच्या खेळीपासून वर ‘अ’ ‘व’ ‘घ’ ‘ि’ मध्ये साडंर्तल्याप्रमाणे 
पितशीरपणे करावयास हवी. जर योग्य रीतीने िाववाढ करता आली नाही तर तो िाव पत्याचं्या 
बंर्ल्यासारखा कसा कोलमिून पितो ते प ढील दोन उदाहरणावंरून डदसून येईल. 
 
उदा∘  पडहले : तिकाििकी डनकाल 
 

उदा∘  द सरे : िाव कोलमिून पिल्यािे प्रत्यक्षात 
घिलेले एक उदाहरण. (हा सामना शाळकरी 
म लामंध्ये झाला होता.) 

  

 
आकृती १२७ 

 
(१) प्या – रा ४, प्या – रा ४; 
(२) उं– ि उं ४, घो – ि उं ३; 
(३) ि – रा ह ५, घो – रा उं ३?? 
(४) ि × प्या शह मात 
(आकृती १२७ पाहा ). 

आकृती १२८ 
 
(१) प्या– रा उं ४, प्या – रा ४; 
(२) प्या – रा उं ५? प्या – ि ४; 
(३) प्या – रा घो ४ ?? ि –ह ५ शह मात 
(आकृती १२८ पाहा. ) 

 
अशा प्रकारिे एक उदा∘ प्रकरण िारमध्ये ‘मूखािी मात’ ह्याखाली आकृती ७९, ८० मध्ये डदले होते 

ते कृपया पाहाव.े 
 
वरील उदाहरणावंरून कळून येईल की सवससाधारण खेळािंूच्या ि का होऊ शकतात, परंत  

िारं्ल्या ब डिबळपटंूच्या खेळातही कशा ि का होतात यािे प्रत्यक्षात घिलेले एक उदाहरण प ढे डदले आहे. 
हा सामना इ. स. १८५८ साली झाला. एका बाजूला, ब्र न्सवीकिा डू्यक आडण ऐसॉिसिा काउंट ह्या दोघा 
ब डिबळपटंूनी काळी ब डिबळे घेतली होती आडण त्याचं्या डवरुि बाजूला अमेडरकेिा इडतहासप्रडसि क शल 
ब डिबळपटू पॉल मॉिी होता. ह्या सामन्यािे प्रसंर्ोडित वणसन आकृत्यासंह खाली डदले आहे. 
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आकृती १२९ आकृती १३० 

  
(१) प्या – रा ४, प्या – रा ४ ; 
दोन्ही बाजंूनी रा. प्यादे िालवनू िाव स रू केला 
आहे. अशा रीतीने राजाप ढील प्यादी कें द्रघरामंध्ये 
िालडवल्याने ती (१) एकमेकािें मार्स रोखतात, 
(२) त्याचं्या माऱ्यातील ‘व ५’ आडण ‘रा उं ५’ ह्या 
घरावंर मारक दृष्टी रोखून आहेत त्याम ळे (३) 
डवरोधी ब डिबळानंा त्या घरातं स्स्थरावण्यास मज्जाव 
करतात; त्यािवळेी (४) उंटािा कणसमार्स आडण (५) 
वजीरािा कणसमार्स मोकळा करतात. 

(२) घो–(रा) उं ३, प्या – ि ३; पाढंऱ्याने 
स रवातीला एक लहान मोहोरे (उदा∘ घोिे) बाहेर 
काढून िाव रिण्यास श भारंभ केला आहे. परंत  
काळ्याने स रुवातीलाि आणखी एक प्यादे प ढे 
िालवनू (१) रा उंटािा कणसमार्स तात्प रता बंद 
करून स्वबंधनकारक िाल केली आहे. तसेि (२) 
एखादे लहान मोहोरे बाहेर काढण्यािी स संधी त्याने 
दविली आहे. म्हणून काळ्यािी ‘…, प्या –ि ३;’ ही 
िाल डततकीशी स्वार्ताहस नाही. 

 

 
आकृती १३१ आकृती १३२ 

  
(३) प्या – ि ४, (ि) उं–रा घो ५; पाढंऱ्याने 
वजीर–प्यादे दोन घरे प ढे सारून रा–४ मधील 
काळ्या प्याद्यावर, आपल्या घोड्याडनशी द हेरी मारा 

(४) (ि) प्या × प्या, उं×घो; पा.ं घोिा इरेस 
धरल्याने, व प्यािा एक जोर कमी होतो आडण 
काळ्या प्याद्याने व–प्यादे मारल्यास ते काळे प्यादे 
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िढवला आहे. काळ्या प्याद्यािा (व–प्या िा ) 
एकेरी बिाव पाहून काळ्याने, उंटाने पा.ं घोड्यास 
डखळवनू ठेवला आहे. (कारण घोिा काढल्यास, 
काळा उंट पाढंरा वजीर मारू शकतो.) 
सवससाधारणपणे लाबं पल्ल्यािा उंट बाहेर 
काढावयाच्या आधी उड्डाण िालीिा घोिा 
कें द्रघरावंर जरब बसवण्यासाठी बाहेर काढतात. 
येथे काळ्याने तसे न करता उंट बाहेर काढला आहे. 

वजीराने घ्याव े लार्ते (आडण नंतर काळा उंट 
घोड्यास मारून पाढंऱ्यािी डकल्लेकोटािी एक 
तटबंदी ढासळून टाकू शकतो वर्ैरे) म्हणून पा.ंने 
रा–प्यादे मारले आहे. काळ्याने मात्र बाहेर 
काढलेला, सध्या स स्स्थतीत असलेल्या उंटाने पा.ं 
घोिा मारण्यािी अकाली घाई केली आहे. काळ्याने 
स रवातीच्या िालींत तेि ते (उंटािे) मोहोरे दोन 
वळेा हलवनू वळे ि कट दविला आहे. 

 

 
आकृती १३३ आकृती १३४ 

(५)ि × उं, प्या × प्या ; 
काळ्या उंटाला वजीराने मारून पाढंऱ्याने आपला 
वजीर डनधास्तपणे बाहेर काढला आहे. म्हणजे पा.ं 
ने एक मोहोरे बाहेर काढले आहे ह्याउलट 
काळ्यािा बाहेर आलेला उंट मारला रे्ला आहे. 

(६)उं-(ि) उं ४, घो-(रा) उं ३ ; 
पाढंऱ्याने आपला उंट मध्यवती स्थानात बाहेर 
काढून, रा उं ७ मधील काळ्या प्याद्यावर द हेरी 
मारक दृष्टी रोखली आहे. काळ्याने उशीरा का 
होईना, रा-घोिा बाहेर काढून पां. रा-प्याद्यावर 
मारक दृष्टी रोखली आहे; आडण त्यािवळेी पा.ं 
वजीरािी रा-उं. मधील काळ्या प्याद्यावरील मारक 
दृष्टीला अिथळा आणला आहे. 
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आकृती १३५ आकृती १३६ 

  
(७) ि– (ि) घो ३, ि– रा २; 
पाढंऱ्याने वजीर आडण उंट एकाि कणात आणनू–
रा उं ७ मधील काळ्या प्याद्यावरील मारा परत 
द पटीने वाढडवला म्हणनू काळ्याने वजीर बाहेर 
काढून त्या प्याद्याला द सरा जोर डदला आहे. 

(८) घो - ि उं ३, प्या–(ि) उं ३; पाढंऱ्याने घोिा 
बाहेर काढून, रा–प्याद्याला जोर केला आहे. अशा 
रीतीने आतापयंत पाढंऱ्याने तीन मोहोरी बाहेर 
स स्थानातं काढली आहेत; परंत  काळ्याने प्यादे 
िालवनू मोहोरे बाहेर काढण्यािी सधंी घालडवली 
आहे. 

 

 
आकृती १३७ 
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(९) (ि) उं–रा घो ५, प्या – ि घो ४; 
 

आकृती १३७ पाहा : पाढंऱ्याने द सरा उंट स्वरृ्हातून बाहेर स स्थानी काढून त्यािवळेी रा उं ६ 
मधील का घोड्यास इरेस धरला आहे. ह्याउलट काळ्याने, अर्दी क्ष ल्लक लाभ िोळ्यासमोर ठेवला आहे. 
स रुवातीच्या िालींत प्यादी िालडवण्याने त्यािी िक्त दोनि मोहोरी बाहेर आली आहेत. परंत  पाढंऱ्याने 
ह्याि वळेेमध्ये िार मोहोरी बाहेर काढून ‘िाववाढ’ िारं्ली केली आहे. आतापयंत केलेल्या िालींतील 
काही ठळक र्ोष्टी प ढे डदल्या आहेत : 
 

(१) आतापयंत दोन्हीही बाजूच्या खेळींिी सखं्या सारखी आहे म्हणजे पाढंऱ्याने आडण काळ्याने 
प्रत्येकी नऊ, नऊ खेळ्या प ऱ्या केल्या आहेत. 

 
(२) पा.ं मोहोरी योग्य रीतीने बाहेर काढल्याने पाढंऱ्याला ‘िाववाढ’ िारं्ली साधली आहे. 
 
(३) पाढंऱ्याला दोहोंपैकी कोणत्याही बाजूिा डकल्लेकोट करण्यािी मोकळीक डमळाली आहे. 
 
(४) पाढंरा स संघडटतरीतीने मारामारी करण्यास डसि झाला आहे. परंत  ह्याच्या उलट काळ्यािी 

पडरस्स्थती आहे. उदा॰ 
 
(१) काळी मोहोरी स स्थाडपत झाली नाहीत आडण ती मारामारी करण्याच्या तयारीत नाहीत. (२) 

काही काळ्या मोहोऱ्यानंी त्यािंी स्वरृ्हे सोिली नाहीत त्याम ळे (३) काळ्याला डकल्लेकोट करणे 
सद्यपडरस्स्थतीत जमणार नाही. (४) काळ्याला  ‘िाववाढ’ करणे बरोबर जमले नाही. 

 
एकूण पाढंऱ्या ब िीबळानंी कें द्रघरावंर दृढ ताबा डमळडवला आहे, ह्या उलट काळ्यािी स्स्थती 

अन कंपनीय आहे; कारण त्याने बाहेर काढलेली मोहोरी डनस्ष्ट्क्रय आहेत. उदा∘ बाहेर काढलेल्या काळ्या 
घोड्यास पाढंऱ्या उंटाने डखळवनू ठेवलेला आहे; आडण रा उं २ मधील प्याद्यािा बिाव करण्यामध्ये 
वजीरासारखे महान सामर्थयसवान मोहोरे र् ंतले आहे. ह्या र्ोष्टींवरून डदसून येते की िाववाढीच्या दृष्टीने 
काळा पाढंऱ्याच्या खूपि मारे् आहे. ह्या उलट िपल हालिाली करण्याच्या क्षमतेने आडण स संघडटतरीत्या 
मारा करण्याच्या पात्रतेने पाढंऱ्या ब डिबळाचं्या ताबयात जास्तीत जास्त घरे येतात, त्याम ळे पाढंऱ्या 
मोहोऱ्यानंा िायदेशीर हालिाली सहजरीतीने करण्यास िारं्ला वाव डमळू शकतो. ह्या सवस र्ोष्टी जमेस 
धरता पाढंरा आक्रमक पडवत्रा घेऊ शकतो. 
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आकृती १३८ आकृती १३९ 

  
(१०) घो× (ि घो ) प्या, प्या × घो; 
पाढंऱ्याने केवळ एका प्याद्याच्या मोबदल्यात आपला 
घोिा बळी डदला आहे; 
हे आक्रमक बडलदान कशासाठी बरे? 

(११) उं× प्या शह, (ि) घो– ि २; पा.ं 
उंटाने द सरे प्यादे मारून काळ्या राजावर शहात्मक 
हल्ला िढडवला आहे. काळ्याने घोिा 
(ढालीसारखा) मध्ये घालून शहािे डनवारण केले 
आहे.  

 

 
आकृती १४० आकृती १४१ 

(१२) ०-०-०, ( ि ) ह – ि १; (१३) ह × घो , ह × ह ; 
पाढंऱ्याने वजीराच्या बाजूिा डकल्लेकोट करून 
मधल्या मोकळ्या पट्टीवर, आपला हत्ती एकाि 
खेळीत आणण्यािी डकमया करून त्यािवळेी 
शहडनवारक काळ्या घोड्यावर द सरा मारा जारी 
केला आहे, तेर्व्हा घोड्याला जोर देण्यासाठी काळा 
हत्ती व १ मध्ये आणला जातो. 

हत्तीने घोिा मारून, पाढंऱ्याने उंटाने काट-शह 
देण्यािी तयारी केली आहे.काळ्याने तसा शह बसू 
नये म्हणून हत्तीने हत्ती मारला आहे. 
पाढंऱ्याने स्स्थडतजन्य लाभ डटकडवण्यासाठी आडण 
िावावर विसस्व राखण्यासाठी लहान–घोड्यासाठी 
आपल्या हत्तीसारखे मोठे ब डिबळ खिी घातले 
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आहे. तेर्व्हा ही समयोडित अशी एक उत्कृष्ट खेळी 
आहे. 

 

 
आकृती १४२ आकृती १४३ 

  
(१४) (रा ) ह– ि १, ि– रा ३ ; पाढंऱ्याने आपला 
हत्ती, मोकळ्या पट्टीत आणनू, उंटाने इरेस 
धरलेल्या हत्तीवर आणखी एक मारा िढडवला आहे. 
काळ्याने मात्र वजीरा वजीरी करण्याच्या ईर्,ने 
त्यािा वजीर पाढंऱ्या रंर्ाच्या कणसघरात िालवनू 
राउं३ मधील इरेस धरलेल्या घोड्यास खेळण्यािी 
सवि डदली आहे. 
 

(१५) उं× ह शह, घो × उं; 
ह्या मारामारीच्या माडलकेतून एक र्ोष्ट ठळकपणे 
डदसून येते की, पाढंऱ्या मोहोऱ्यापेंक्षा, एक काळे 
मोहोरे (उदा∘ घोड्यािे) अडधक असूनस िा काळा 
राजा हालिाल करण्यास असमथस आहे, तसेि 
त्यािा एक लता एक हत्ती स्वरृ्हात तसाि पिून 
आहे. ह्याच्या उलट पाढंरी मोहोरी कायसक्षम 
असल्याने पाढंऱ्यािी स्स्थती उत्तम डदसते. 

 
आकृती १४३ मधील पडरस्स्थतीत पाढंरा काळ्यावर कशी मात करू शकेल बरे? हे त म्ही शोधून 

काढा. (हे शोधून काढण्यासाठी त म्हाला एक िावपेि सारं्तो. वजीरािे बलीदान करून पाढंऱ्याला मात 
कडरता येते का ते पाहा, आडण हे त म्हाला जमले नाहीतर, ह्या समस्येिे उत्तर प्रकरणाशवेटी डदले आहे ते 
पाहाव.े) 
 

ह्या िावावरून एक र्ोष्ट स्पष्ट होते की, पॉल मॉिीने प्रथमपासून केन्द्रघरावर ताबा डमळडवण्यािी 
धिपि केली आहे, आडण त्यात तो यशस्वी झाला आहे. 
 

कें द्रस्थानाचं्या आसपास मोहोऱ्यानंा योग्य ती र्व्यूहरिना करण्यात त्वडरत यश डमळाल्यास 
स्वसंरक्षणािी चकवा प्रडतस्पध्यावर हल्ला करण्यािी सधंी सहजर्त्या डमळू शकते. परंत  ह्याउलट मोहोरी 
जर, पटाच्या किेच्या पट्टीमध्ये चकवा एखाद्या कोपऱ्यातील घरात जाऊन बसली की त्यानंा अशा तऱ्हेिी 
संधी कदापी डमळणार नाही. 
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आता कें द्रस्थाने चकवा कें द्रघरे म्हणजे काय हे आपण प ढील आकृत्यावंरून जाणनू घेऊ. 
 

आपल्या डनदशसनास प ढील एक र्ोष्ट प्राम ख्याने आणावयािी आहे की, ‘मोहोऱ्याच्या ताबयात 
(म्हणजे पल्ल्यात) जास्तीत जास्त घरे येतात तेर्व्हा त्याच्या हालिाली आपणास हर्व्या तशा सहज करता 
येतात.’ यासाठी मोकळ्या पटावरील, नेमक्या कोणत्या घरात मोहोरे ठेवले असता, त्या (मोहोऱ्या)च्या 
पल्ल्यात जास्तीत जास्त घरे येतील हे आपण प्रत्यक्ष पाहू या. प्रथम आपण मोकळ्या पटावर, वरे्वरे्ळ्या 
घरात घोिा ठेवनू, त्याच्या पल्ल्यात कशी कमी–जास्त घरे येतात ते पाहू :–(आकृती १४४ पाहा). 
 

 
आकृती १४४ 

घोिा जर ‘ए १’ ह्या घरात ठेवला तर त्याच्या पल्ल्यात, बी ३ आडण सी २ ह्या ख णानंी 
दाखडवलेली दोन घरे येतात. घोिा जर बी १ ह्या घरात ठेवला तर त्याच्या पल्ल्यात, ए ३, सी ३ आडण िी २ 
अशी तीन घरे येतात. घोिा जर बी २ ह्या घरात ठेवला तर त्याच्या पल्ल्यात, ए ४, सी ४, िी ३, आडण िी १ 
अशी िार घरे येतात. घोिा जर सी ३ ह्या घरात ठेवला तर त्याच्या पल्ल्यात ए २, ए ४, बी १, बी ५, िी ५, 
िी १, ई २ आडण ई ४ अशी एकूण आठ घरे येतात. त्यािप्रमाणे िी ४ घरात घोिा असेल तर त्याच्या 

पल्ल्यात आठ घरे येतील.  आकृती १४४ मध्ये घोिा ई ५ ह्या कें द्रघरामध्ये असताना त्यािा पल्ला  ह्या 
आकड्यानंी दाखडवलेल्या आठ घरावंर कसा पोहोितो हे दाखडवले आहे. 
 

वरील वस्त स्स्थडतडनदशसक र्ोष्टींवरून कळून येईल की घोड्यािा पल्ला कमीत कमी दोन घरापंासून 
जास्तीत जास्त आठ घरापयंत पोहोिू शकतो, आडण पटाच्या अर्दी कोपऱ्यातील घरापेक्षा, मध्यवती 
घरात, चकवा त्याहीपेक्षा केन्द्र घरात जर घोिा असेल तर त्यािा पल्ला वाढत वाढत जातो. 

 
आता आपण, मोकळ्या पटावर, वरे्वरे्ळ्या घरात ‘महान’ सामर्थयसवान वजीर ठेवनू, त्याच्या 

पल्ल्यात कशी कमी जास्त घरे येतात ते पाहू. आकृती १४५ पाहा. 
 

आपण मारे् प्रकरण २ मध्ये पाडहले आहे की वजीर म्हणजे हत्तीिी अडधक तो ज्या रंर्ाच्या घरात 
आहे त्या कणातील उटािंी डमळून होणारी सयं क्त िाल, र्ती आडण पल्ला होय. 
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आता आपण वडजर प ढे डदल्याप्रमाणे डनरडनराळ्या घरात ठेवनू त्यािा पल्ला अजमावनू पाहू. 

आकृती १४५ पाहा. 
 

 
आकृती १४५ 

 
(ि) िजीर जर ‘ए १’ ह्या घरात असेल तर त्याच्या पल्ल्यात एकूण २१ घरे येतात उदा॰:– 
 
हत्तीच्या ‘म’ िालीने राकेंतील ७ घरे वजीराच्या पल्ल्यात येतात, 
+हत्तीच्या ‘हा’ िालीने पट्टीतील ७ घरे वजीराच्या पल्ल्यात येतात, 

काळ्या कणातील 
उंटाच्या } ‘न’ िालीने ए १–एि ८ 

ह्याकणातील } ७ घरे वजीराच्या पल्ल्यात येतात; 

 अशी एकूण २१ घरे वजीराच्या पल्ल्यात येतात. 
 

(र) आता वजीर जर ‘बी२’ ह्या घरात असेल तर त्याच्या पल्ल्यात एकूण २३ घरे येतात. उदा॰ 
 

हत्तीच्या म + हा िालीने + 
उंटाच्या न िालीने 

 
एकूण १४ घरे वजीराच्या पल्ल्यात येतात, 

 { +ए१–एि८ कणातील ७ घरे वजीराच्या पल्ल्यात येतात. 
+सी१–ए ३ कणातील २ घरे वजीराच्या पल्ल्यात येतात; 

 अशी एकूण २३ घरे वजीराच्या पल्ल्यात घेतात, 

वजीरािी िाल, र्ती आडण पल्ला = { हत्तीिी (म + हा) िाल र्ती आडण पल्ला } +उंटािी ‘न’ िाल, र्ती आडण पल्ला 
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(च) आता वजीर जर सी ३ ह्या घरात असेल तर त्याच्या पल्ल्यात एकूण २५ घरे येतात, उदा॰ 
 
हत्तीच्या म + हा िालीने+ 
उंटाच्या न िालीने 

 एकूण १४ घरे वजीराच्या पल्ल्यात येतात, 

 { +ए१–एि ८ कणातील ७ घरे वजीराच्या पल्ल्यात येतात, 
 +ई१ए– ए ५ कणातील ४ घरे वजीराच्या पल्ल्यात येतात; 
  अशी एकूण २५ घरे वजीराच्या पल्ल्यात येतात. 
 

(ढ) आता वजीर जर ‘िी ४’ ह्या घरात असेल तर त्याच्या पल्ल्यात एकूण २७ घरे येतात, उदा॰ 
 

हत्तीच्या म+हा िालीने + 
उंटाच्या न िालीने 

 एकूण १४ घरे वजीराच्या पल्ल्यात येतात, 

 { +ए१ – एि ८ कणातील ७ घरे वजीराच्या पल्ल्यात येतात, 
 +जी १ – ए ७ कणातील ६ घरे वजीराच्या पल्ल्यात येतात; 
  अशी एकूण २७ घरे वजीराच्या पल्ल्यात येतात. 
 

ह्यािप्रमाणे िजीर जर िी ५ चकवा ई ४, ई ५ मध्ये असेल तर त्याच्या पल्ल्यात एकूण २७ घरे 
येतात. 
 

उपरीडनर्तदष्ट ‘ि’ ‘र’ ‘च’ ‘ढ’ मधील वस्त स्स्थतीडनदशसक र्ोष्टी पाढंऱ्या रंर्ाच्या (कणस) घरातील 
वजीरालास िा लार् ूपितात हे डनराळे सारं्ावयास नको. 
 

आपण वर पाडहले आहे की, वजीर जर िी ४ चकवा ई ५ ह्या घरात असेल तर त्याच्या पल्ल्यात 
एकूण २७ घरे येतात; त्यािप्रमाणे वजीर जर ई ४, चकवा िी ५ ह्या घरात असेल तर त्याच्या पल्ल्यात एकूण 
२७ घरे येतात. िी ४, िी ५, ई ४ आडण ई ५ ही केन्द्रघरे आकृती १४५ मध्ये जाि िौकटीत दाखडवली 
आहेत. ह्या केन्द्रघरापंैकी कोणत्याही एका केन्द्र घरात जर वजीर असेल तर त्याच्या पल्ल्यात एकूण २७ 
घरे येतात. वजीराच्या पल्ल्यात २७ घरे येतात ह्यािा वस्त तः खेळात उपयोर् म्हणजे सहज हालिाली 
करता येण्याजोर्ी २७ पयायी घरे वजीराच्या वाट्याला येतात. वरील सवस र्ोष्टींवरून आणखी एक र्ोष्ट 
स्पष्ट होते की, पटाच्या किेच्या घरापासून वजीर (चकवा उंट) जसजसा केन्द्र घराकंिे जातो तसतसे 
त्याला हलता येईल अशा पयायी घरािंी संख्या वाढत जाते. यासाठी प्रत्येक ब डिबळपटू आपल्या 
मोहोऱ्यानंा पटावरील केन्द्रघरे डमळवनू देऊन त्यािवळेी प्रडतस्पधी मोहोऱ्यानंा त्या केन्द्रघरापासून दूर 
ठेवण्यािा सतत प्रयत्न करत असतो. 

 
िाववाढीमध्ये मोहोऱ्यानंा कें द्र घरातील स्थान डमळवनू देण्यात प्याद्यािंी उपय क्तता केर्व्हाही 

डवसरून िालणार नाही. कारण प्रडतस्पधी मोहोऱ्यानंा केन्द्रघरापासून दूर ठेवण्यािी महत्त्वािी कामडर्री 
प्यादी िोखरीतीने करू शकतात. यावरून डदसून येईल की कें द्रघरातंील प्याद्यावंर खूपि महत्त्वािी आडण 
जबाबदारीिी कामडर्री बजवावयािी असते. उदा∘ आकृती १४६ आडण आकृती १४७ पाहा. 
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आकृती १४६ आकृती १४७ 

 
आकृती १४६ आडण आकृती १४७ वरून डदसून येईल की राजा आडण वजीराप ढील प्याद्यािंी जोिी 

व उं ५, व ५, रा ५, आडण रा उं ५ ह्या घरावंरती मारक दृष्टी ठेवनू त्याडशवाय रा–उंट आडण व – उंटािे 
कणसमार्स मोकळे करून त्याडशवाय वजीरािा एक कणसमार्स मोकळा झाल्याने ह्या सवस मोहोऱ्यािंी मारक दृष्टी 
व उं ४, रा उं ४, रा घो ४, ह्या मध्यवती घराडंशवाय त्याप ढील पािर्व्या व सहार्व्या राकेंतील (कणस) 
घरावंरती मारक दृष्टी राहाते. ह्यावरून कळून येईल की जो खेळािू स रुवातीच्या िालींत राजा आडण 
वजीराप ढील प्यादी यशस्वीरीतीने प ढे िालव ूशकतो तो कें द्रघरावंरती ती योग्य रीतीने ताबा ठेव ूशकतो. 
 

आकृती १४६ आडण १४७ वरून आणखी एक र्ोष्ट डनदशसनास येते की :– मोहोऱ्यानंा हलता येतील 
अशा घरािंी संख्या वाढली म्हणजे त्यािें सामर्थयसही त्या प्रमाणात वाढते. ह्या वस्त स्स्थती डनदशसक र्ोष्टीिा 
उपयोर् िावाच्या प्रत्येक स्तरात प्रत्ययास येईल. उदा∘  आकृती १४६, १४७ मधील स्वरृ्हातंील (म्हणजे ए 
१, ए ८, एि १, एि ८ मधील) हत्तींिे सामर्थयस शून्य आहे कारण त्यानंा हालिाल करता येत नाही. परंत  
आकृती १४०, १४२ चकवा १४३ मधील िी १ ह्या घरातंील हत्तीिे सामर्थयस वृचिर्त झाल्यािे आढळून येईल. 
यावरून आणखी एक र्ोष्ट उघि होते की मोहोऱ्यानंा सहजस लभ हालिाल करणे शक्य झाले म्हणजे योग्य 
वळेी मोक्याच्या घरात जाऊन प्रडतस्पधावर हल्ला करता येणे सहज शक्य होते. 
 

आणखी एक र्ोष्ट प्रकर्ाने डदसून येते की कें द्रघराचं्या राजमार्ावरूनि मोहोरी प्रडतपक्षावर हल्ला 
िढडवतात; आडण प्रडतस्पध्याने जर का अशा िढाईखोर मोहोऱ्यानंा डवना अिथळा कें द्रस्थानात बसू डदले 
तर िावािा समतोल नाहीसा होऊन त्या (प्रडतस्पध्या) ला बिावात्मक िळी उभारण्यािी संधी 
डमळण्यापूवीि त्यािा िाव कोलमितो. केन्द्रघरािे हे राजमार्स म्हणजे ममसस्थानेि होत आडण िारं्ले 
ब डिबळपटू ते स रडक्षत ठेवण्यािी दक्षता अर्दी स रुवातीच्या िालीपासून घेतात. 
 

सवससाधारणपणे पाढंऱ्याला एकूण १८ प्रकारच्या स रुवातीच्या िाली करण्यािी सधंी लाभते. परंत  
ह्या सवांमध्ये ज्या िालींनी केन्द्रघरावंर प्रभ त्व डमळडवता येते त्या िाली अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. उदा॰ 
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(१) प्या – रा ४, … ; चकवा 

} 
 

(१) प्या – ि ४, …; चकवा ह्या होत. ह्यानंतर 
(१) प्या – ि उं ४, …; चकवा  
(१) प्या – रा उं ४, …; चकवा  
(१) घो – रा उं ३, …; ही िाल बरी आहे.   

 
ह्या सर्ळ्या िालींमध्ये पडहल्या दोन िाली अत्यंत लोकडप्रय आहेत कारण त्या एकाि वळेी 

केन्द्रघरािंा ताबा डमळवनू त्याि वळेी उंटािंा मार्स ही मोकळा करतात. ह्या पडहल्या िालीनंतर पाढंऱ्याने 
केवळ प्याद्याचं्या उनाि िाली न करता आपली मोहोरी स स्थानातं आणणे उडित ठरते. वर पाढंऱ्याबद्दल जे 
साडंर्तले आहे ते सारे काळ्यालाही लार् ूपिते हे डनराळे सारं्ावयास नको. 
 

(१) प्या– रा ४, …; आडण (१) प्या – ि ४, …; ह्या िाली सरळ केन्द्र घरात जातात येवढेि नाही 
तर त्यािे प ढील कणसघरावंर मारक नजर रोखून डवरोधी प्याद्याचं्या मार्ात आल्याने त्यािंी आरे्कूि 
रोखतात. 
 

यासाठी पाढंऱ्याला शक्य झाल्यास वरील दोन्हीही प्याद्याचं्या िाली स रडक्षतपणे करता आल्यास 
िायदेशीर असते. कारण त्याम ळे त्याला त्वडरत िाववाढ साधणे शक्य होते. पाढंऱ्यािी प ढे सरसावणारी 
अशा प्रकारिी िाववाढ वळेीि रोखण्यासाठी, काळ्याला सवस शक्ती पणाला लावणे भार् पिते. ह्यासाठी 
काळ्यानेही काही कें द्रघरावंर ताबा डमळवावा लार्तो, चकवा तसा ताबा प ढे डमळडवण्यािी तजवीज करून 
ठेवावी लार्ते. ह्या सवस र्ोष्टींतून एकि डनष्ट्कर्स डनघतो तो म्हणजे “कें द्रघरावंरील ताबा होय.” कारण 

 
“जो कें द्रघरािंर ताबा णमळिू शकतो, 

तो डािािर िचपस्ि णमळिू शकतो” 
 

खेळावयािी द सरी पाळी काळ्यावर येत असल्याने त्याला स रुवातीला र्ैरसोय सहन करावी 
लार्ते. ह्याउलट पाढंऱ्याला त्यािा हेतू साध्य करण्यासाठी प्रथमपासून उत्तम सधंी लाभते; त्याम ळे तो 
स रुवातीिे प्राधान्य काही काळ डटकव ूशकतो. ह्या सवस घिामोिी डनरडनराळ्या प्रकारच्या स रुवातीच्या 
िालींतून कशा घितात हे पाहू. 
 

“सुरुिातीच्या चालींचे िकार” 
 

िावाच्या स रुवातीच्या मािंणीवरून एक र्ोष्ट लक्षात येईल की, िावािी स रुवात मोहोऱ्यापं ढील 
प्यादी चकवा उड्डाणिालीिे घोिे करू शकतात. ह्यामधून स रुवातीच्या िालींिे डनरडनराळे प्रकार 
उद भवतात आडण सोयीसाठी त्यािें वर्ीकरण वरे्वरे्ळ्या र्टातं करतात. ह्या वरे्वरे्ळ्या र्टािंी नावहेी 
डनरडनराळी आहेत. उदा॰ 
 

(१) काही र्टािंी नाव े त्याचं्या शोधकाचं्या नावावंरून पिलीआहेत. उदा  ‘रूयलेपेझ’, 
‘अलेडखनिा बिाव’, ‘डनमझोडवझिी’ स रुवात वर्ैरे. (२) काही नाव ेत्याचं्या मूळ उर्मस्थानावंरून पिली 
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आहेत उदा∘ ‘भारतीय बिाव’, ‘फ्रें ि बिाव’, ‘इंस्ग्लश स रुवात’, ‘डसडसडलयन बिाव’, वर्ैरे. (३) काही 
नाव े ज्या प्याद्याने चकवा ज्या मोहोऱ्याने स रुवात करतात त्यािे नाव त्या र्टाला देतात. उदा∘ ‘वजीर 
प्याद्यािी ’ स रुवात, ‘दोन घोड्यािंा बिाव’ वर्ैरे. 
 

प ढे ‘सु’ ‘रु’ ‘िा’ ‘त’ ह्याखाली काही खास र्टामंधील, महत्त्वाच्या स रुवातीच्या िालींिी माडहती, 
सटीप आडण आकृत्यासंह डदली आहे ती पहावी. 
 

(सु) दुहेरी राजा – प्याद्याचंी सुरुिात : – 
(१) कें द्रडाि : – 

 

 
आकृती १४८ 

काळ्यािी खेळी आहे 
आकृती १४९ 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे. 
 
(१) प्या – रा ४, प्या – रा ४; 
(२) प्या – ि ४, प्या × प्या; 
(३) ि × प्या, …; 
(आकृती १४८ पहा ) 

(३) …, घो – ि उं ३ 
(४) ि – ि १, उं – (ि) उं ४; 
(आकृती १४९ पहा ) 

 
पाढंऱ्यािी ही स रुवात डततकीशी िारं्ली नाही; त्यािी कारणे प ढे डदली आहेत. पाढंऱ्याने, 
(क) स रुवातीला प्याद्याचं्या िाली केल्या आहेत; त्याम ळे 

 
(ख) त्याला िाववाढीसाठी मोहोरी बाहेर काढता आली नाहीत, 

 
(र्) त्याने स रुवातीच्या िालीति वजीरासारखे ‘म हा न’ सामर्थयसवान मोहोरे बाहेर काढले आहे, 

त्याम ळे 
 



 अनुक्रमणिका 

(घ) बाहेर पिलेल्या पा.ं वजीरावर दबाव आणण्यासाठी काळा वजीर–घोिा बाहेर काढण्यािी 
संधी काळ्याला आयती डमळते. उदा∘ “(३)..., घो – (ि) उं ३;” ही खेळी करून काळ्याला आपले एक 
मोहोरे िाव वाढीसाठी बाहेर काढण्यािी संधी सहज डमळते. आडण त्याि वळेी 
 

(ि) हा काळा घोिा पा.ं वजीरावर हल्ला करत असल्याने त्यािा बिाव करण्यासाठी, पाढंऱ्याला 
तो वजीरि हलडवणे भार् पिते तेर्व्हा 
 

(ि) पाढंऱ्यािे तेि, ते मोहोरे स रुवातीच्या खेळ्यामंध्ये दोनदा हलडवले जाते. कारण पा.ं ला (४) 
ि – ि १, … ; ही खेळी करणे भार् पिते आडण 
 

(ज) पाढंऱ्याने खेळी क्र. २ आडण ४, ह्या दोन उनाि िाली केल्याम ळे, काळ्याला ‘वळेेिा िायदा’ 
आपोआप डमळतो. आडण मर् 
 

(झ) काळ्याला द सरे एक मोहोरे बाहेर काढण्यािी सधंी सहज डमळते. उदा॰ 
 
 (४) …, उं – (ि) उं ४; 
 

अशा रीतीने काळ्यािी दोन मोहोरी स स्थानात बाहेर आली आहेत आडण त्याचं्या माऱ्यात दोन कें द्र 
घरे आडण इतर घरे येतात; थोिक्यात काळ्याच्या स रूवातीच्या सवस िाली िाववाढीसाठी पोर्क आहेत 
परंत  पाढंऱ्याच्या स रुवातीच्या िाली आत्मघातकी ठरतात. 
 

(२) डॅनीशचे आमीष (Gambit) 
 

 
आकृती १५० 

काळ्यािी खेळी आहे. 
आकृती १५१ 

काळ्यािी खेळी आहे. 
 



 अनुक्रमणिका 

(१) प्या – रा ४, प्या – रा ४; 
(२) प्या – ि ४, प्या × प्या; 
(३) प्या –(ि) उं ३, …; 
(आकृती १५० पाहा) 

(३) …, प्या × प्या; 
(४) उं – (ि) उं ४, प्या × प्या; 
(५) उं × प्या, … ; 
(आकृती १५१ पहा). 

 
प्याद्यािे हे एक आमीर् आहे. ‘आमीष’ हा शबद इटाली भारे्तील ‘Gambit’ ह्या शबदाकरता 

वापरला आहे. र्मॅ्बीट म्हणजे आमीर् – ही जोखीम पत्करून केलेली वैडशष्ट्ट्यपूणस अशी स रुवातीिी िाल 
आहे, ह्यामध्ये खेळािू जोखीम पत्करून प्रसंर्ी एखाद द सऱ्या ब डिबळािा आमीर् रूपाने बळी देतो आडण 
त्याच्या बदल्यात अन कूल िाववाढ साधण्यासाठी प ढाकार चकवा इतर स्स्थडतजन्य लाभ डमळव ूशकतो. 
थोिक्यात आमीर् (Gambit) म्हणजे “स्थानाकूल िाव वाढ साधण्यासाठी, एखाद्या ब डिबळािे 
(साधारणपणे प्याद्यािे) आमीर् दाखडवणे होय” 

 
वरील आकृती १५० मध्ये : आमीर् रूपाने डदलेल्या पाढंऱ्या ‘व’ प्याद्यािा बळी काळ्याने न कताि 

(म्हणजे २…, प्या × प्या खेळीने) घेतला आहे. ह्याडशवाय पाढंऱ्याने द सरे एक प्यादे – (व) उं ३ मध्ये 
िालवनू आणखी एक आमीर् काळ्याला दाखडवले आहे. आडण ह्या आमीर्ािा स्वीकार काळा करील असा 
अंदाज पाढंऱ्याने केला आहे. कारण काळ्याने जर का (३) …, प्या × प्या; ही िाल करून आमीर् स्वीकारले 
तर पाढंरा (४) उं – (ि) उं ४, …; ही खेळी करून आपला एक उंट कें द्रात बाहेर स स्थानी काढू शकतो 
आडण वर ि कटात डमळालेले आमीर् डर्ळंकृत करणारा काळा आणखी एक आमीर् स्वीकारतो. उदा॰ 
 

(४) …, प्या × प्या; ह्याला उत्तर म्हणून पाढंरा मर् 
 

(५) उं × प्या ... ; ही खेळी करून आपला द सरा उंट मारडर्री करण्यासाठी स स्थानात बाहेर 
काढतो  (आकृती १५१ पहा). 

 
ह्या सवस पाि खेळ्यािंी र्ोळा बेरीज केल्यास आपणास प ढील र्ोष्टी डदसून येतील :– 
 
पाढंऱ्याने तीन प्याद्यािें आमीर्रूपाने बडलदान करून त्याच्या बदल्यात प ढील र्ोष्टी साधल्या 

आहेत– 
 

(क) स रुवातीच्या िालींत दोन मोहोरी समथसपणे बाहेर काढून, त्याने 
(ख) िारं्ली िाववाढ साधली आहे. 
(र्) एक पा.ं प्यादे स रुवातीपासूनि केन्द्र घरात काढले आहे; ह्या उलट काळ्यािी कृती आहे; 

कारण काळ्याने प ढील ि का केल्या आहेत. उदा॰ 
(ि) बाहेर काढलेल्या प्याद्याने मारामारी केली आहे; आडण 
(ि) स रुवातीला त्याने प्याद्याच्या िाली केल्या आहेत; त्याम ळे 
(ज) त्याला आपली मोहोरी बाहेर काढता आली नाहीत – तसेि 
(झ) बाहेर काढलेले प्यादेस िा शवेटी मारले जाते; त्याम ळे 
(ट) त्याला एकही मोहोरे चकवा प्यादे बोहेर काढण्यािे भाग्य लाभले नाही. 
(ठ) त्याला िाववाढ करता आली नाही. 
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(ि) आमीर्रूपी पा.ं प्यादी ि कटात मारण्याच्या नादात बाहेर काढलेले रा–प्यादेि दोन तीनदा 
हलडवण्यात, काळ्याने ‘वळे ि कट दिवला’ आहे. 

(ढ) ह्यािा िौपट िायदा पाढंऱ्याने घेतला आहे. 
 
थोिक्यात सारं्ावयािे म्हणजे, काळ्याने तीन प्याद्यािें आमीर् स्वीकारले आडण त्यापोटी बाहेर 

काढले रे्लेल्या पाढंऱ्या उंटाचं्या जोिर्ोळीच्या प्रखर हल्ल्यािे आर्व्हानही काळ्याला स्वीकारणे भार् पिते. 
 

(३) इव्हॅनचे आमीष 
 

(१) प्या – रा ४, प्या – रा ४; 
(२) घो – (रा) उं ३, घो – (ि) उं ३; 
(३) उं – उं ४, उं – उं ४; 
(४) प्या – (ि) घो ४, …; (आकृती १५२ पाहा.) 

 
प्याद्यािे आमीर् पाढंऱ्याने दाखडवले आहे, आडण असा अंदाज बाधंला आहे की जर काळ्याने ते 

आमीर् स्वीकारले उदा॰ 
 

 
आकृती १५२ 

काळ्यािी खेळी आहे 
 

(४) …, उं × (घो) प्या; तर तो प ढीलप्रमाणे पािवी आडण सहावी 
(५) प्या – उं ३, …; 
(६) प्या – ि ४, …; } खेळी करू शकतो. 

आडण अशा रीतीने तो वजीराप ढील प्यादे 
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डनधोकपणे प ढे सारू शकतो, आडण प्याद्याचं्या साहाऱ्याने केन्द्रघराभंोवती दृढ ताबा डमळवनू 
िाववाढ साधू शकतो. तसेि संभार्व्य हल्ला िढडवण्यािी पूवस तयारी करू शकतो. आडण धिाकेबाज खेळ 
होऊ शकतो त्याम ळे असा िाव खूप रंर्तो. 
 

परंत  अनन भवी खेळािंूना हे सारे जमणार नाही तेर्व्हा नवोडदत खेळािंूनी शक्यतो “(४) …, उ –घो 
३;” ही खेळी करून प्याद्याच्या अमीर्ािा स्वीकार करू नये. अशा प्रकारिा धोपटमार्स स्वीकारल्यास 
काळ्याला त्वडरत धोका पोहोित नाही. परंत  िाव लाबंतो. 
 

(४) चार घोड्ाचंा डाि : 
 

 
आकृती १५३ 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे. 
 
(१) प्या – रा ४, प्या –रा ४; 
(२) घो (रा) उं ३, घो – (ि) उं ३ 
(३) घो – उं ३, घो – उं ३; (आकृती १५३ पाहा). 

 
आकृती १५३ मधील स्स्थती प ढील खेळ्यातून आणता येते. उदा॰ 

 
(अ) (२) घो – (रा) उं ३, घो–(रा) उं ३; 
(३) घो– उं ३, घो – उं ३; चकवा 
 
(ब) (२) घो– (ि) उं ३, घो – (ि) उं ३; 
(३) घो – उं ३, घो – उं ३; 
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अशा प्रकारिी स रुवात जरी स रडक्षत असली तरी त्यामध्ये डजवतंपणा भासत नाही. कारण दोन्ही 
बाजंूना समान स्स्थती प्राप्त होते त्याम ळे िावामध्ये तिि उत्पन्न होत नाही. परंत  धोका नसल्याने, नवोडदत 
खेळािंूनी अशा प्रकारच्या स रुवातीच्या िाली करावयास हरकत नाही. 
 

(५) ग्युको णपयानो 
 

 
आकृती १५४ 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे. 
 

(१) प्या – रा ४, प्या – रा ४; 
(२) घो – (रा) उं ३, घो– (ि) उं ३; 
(३) उं – उं ४, उं – उं ४; (आकृती १५४ पाहा) 

 
आडण ह्याप ढे पाढंऱ्याने जर का 

 
(अ)  (४) प्या – व ३, …; 
 (५) घो – उं३, …; } असा धोपट मार्स स्वीकारला तर 
 

िावाला सौम्य स्वरूप प्राप्त होते. परंत  पाढंऱ्याने जर का: 
 

(ब) (४) प्या – उं ३, …; ही खेळी करून, 
नंतर कें द्रघरावंर ताबा डमळडवण्यासाठी, 
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(५) प्या – व ४, …; अशी खेळी करून वजीर प्यादे प ढे सरकडवल्यास त्याला कें द्रघरावंर 
योजनापूवसक दबाव आणता येतो, आडण ह्या हालिाली यशस्वी रीतीने केल्यास त्याच्या दोन प्याद्या 
कें द्रामध्ये राहतात आडण मर् त्याला योग्य ती िाववाढ, करता येते. 

 
(६) राजाचे आमीष 

 

 
आकृती १५५ 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे. 
आकृती १५६ 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे. 
  

(१) प्या – रा ४, प्या – रा ४; 
(2) प्या (रा) उं ४, प्या × प्या; 

चकवा (२) … , प्या – ि ४; 
ह्याला िाल्कबीरिे प्रती आमीर् म्हणतात. 

 
आकृती १५५ पाहा : पाढंऱ्या प्याद्यािे आमीर् काळ्याने स्वीकारले आहे त्याम ळे पाढंऱ्याला 

प ढीलप्रमाणे िायदा होऊ शकतो : 
 

(क) काळ्यािे कें द्रघरात प ढे आलेले प्यादे कें द्राबाहेर ओढले जाते. 
 

(ख) काळ्याने स रुवातीला प ढे धािलेल्या प्याद्याने पाढंरे प्यादे मारले आहे. 
 

(र्) म्हणजे एकाि प्याद्याने, स रुवातीच्या दोन खेळ्या करून, काळ्यानें आपला वळे ि कट 
दविला आहे. कारण त्याने ि कटात डमळणारे आमीर्रूपी प्यादे जरी मारले आहे तरी ह्या द सऱ्या खेळीने 
त्यािा िाववाढीसाठी दृश्य असा कोणताही िायदा होत नाही. अशाने वळे ि कट जातो आडण त्यािा 
िायदा पाढंरा घेऊ शकतो. उदा॰ 
 

(ि) पाढंऱ्याला डनधोकपणे अपाले द सरे प्यादे म्हणजे व–प्यादे एकदम दोन घरे प ढे िालवनू 
स रुवातीच्या िालीत आपली दोन प्यादी कें द्रघराकिे िालवनू कें द्रावरील ताबा दृढ करता येतो. अशा 
रीतीने कें द्रघरातं स रडक्षतपणे दोन्ही प्यादी आल्याने पाढंऱ्यािा प ढीलप्रमाणे िायदा होतो.उदा॰ 
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(ि) दोन्ही उंटािे मार्स मोकळे होतात. 
 

(ज) वजीरािा मार्सस िा मोकळा होतो. 
(झ) ह्याम ळे घोिे, उंट बाहेर काढून योग्य रीतीने िाववाढ त्वडरत साधता येते. 

 
(ट) वळेेवर डकल्लेकोट करणे शक्य होते. वर्ैरे. 

 
ह्या िालींतून िाव मात्र र् ंतार् ंतीिा होतो पण डततकाि तो डित्तवधेक आडण ब िीला िालना देणारा 

होतो. 
 
परंत  वरीलप्रमाणे पा.ं प्याद्याच्या आमीर्ािा स्वीकार न करता म्हणजे उपडरडनर्तदष्ट 
 
(२) …, प्या × प्या …; ही खेळी न करता) जर का काळ्याने 

 
(अ) २… उं – उं ४ ही खेळी केली आडण पाढंऱ्याने जर का 
 

(३) प्या × प्या … ; ही खेळी केली तर ती पाढंऱ्यािी घोििूक ठरेल कारण (३) …, ि (रा) ह ५ 
शह; ही खेळी काळ्याने केली की मर् पाढंऱ्यािी स्स्थती केडवलवाणी होते आडण काळ्याला िाववाढीसाठी 
मोहोरी बाहेर काढण्यािी सधंी डमळू शकते आडण स रुवातीच्या िालीतील पाढंऱ्यािा प ढाकार जातो. कारण 
पाढंऱ्याने स रुवातीला प्याद्याचं्या िाली केल्या आहेत आडण राजाच्या संरक्षणािी योग्य ती काळजी घेतली 
नाही त्याम ळे तो िाववाढीमध्ये मारे् पिण्यािा संभव आहे. 
 

(ब) पाढंऱ्या प्याद्यािे आमीर् न स्वीकारता, काळ्याला (२) …, प्या – ि ४; ही िाल करून 
प्रडतटोला हाणता येतो. ह्यालाि “िाल्कबीरिे प्रती आमीर्” म्हणतात. (आकृती १५६ पाहा.) मारे् आकृती 
क्र. १५४ मध्ये दाखडवल्याप्रमाणे ‘ग्य को–डपयानो’ सारखा साधा खेळ न होता िाल्कबीरच्या प्रडतटोल्याच्या 
िालीतून र् तंार् तं वाढत जाते. यासाठी कोणत्याही प्रकारिे आमीर् स्वीकारावयाच्या आधी संपूणस डविार 
करणे अर्दी आवश्यक आहे. कारण आमीर् स्वीकारणे म्हणजे जाणूनब जून संकटात उिी टाकणे होय. 
तेर्व्हा आमीर् देण्यामारे् कोणता हेतू दिला आहे हे नेमके ह िकून त्यावर वळेीि योग्य तो उपाय शोधला 
पाडहजे. कारण वळेेवर उपाययोजना झाली तरि िाव सावरता येतो. 
 

(७) “पेरॉर्चा बचाि” 
 

(१) प्या – रा ४, प्या – रा ४; 
(२) घो – (रा) उं ३, घो – (रा) उं ३; 

 
आकृती १५७ पाहा. पाढंऱ्या घोड्याने काळ्या रा–प्याद्यावर हल्ला िढडवला असतानाही काळ्याने 

त्या प्याद्याला जोर करण्याऐवजी, डबनजोर पाढंऱ्या रा–प्याद्यावर लरे्ि प्रडतहल्ला िढडवला आहे. 
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आकृती १५७ 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे. 
 

ज्यानंा िाव आडण प्रडतिाव िारं्ल्या रीतीने हाताळता येतील, त्यानंाि अशा प्रकारच्या 
स रुवातीच्या िालींतील मौज ल टता येईल. उदा∘ पाढंऱ्याने जर का (३) घो × प्या, ...; ही खेळी केली तर 
काळ्याने लरे्ि (३) ..., घो × प्या ?? ही खेळी करणे धोक्यािे ठरेल. कारण पाढंरा लरे्ि (४) ि रा२ …; 
ही खेळी करून काळ्या घोड्याला हाकलतो. उदा∘ काळा ही खेळी (४) …घो (रा) उं ३?? करतो तेर्व्हा 
पाढंऱ्याला काटशह सहज देता येतो. 

उदा∘ (५) घो –(व) उं ६ काटशह, व – रा २;  आडण मर् 
        (६) घो × व, उं × घो; 
चकवा (५) घो – व (उं ६) काटशह, उं – रा २;  आडण मर् 
         (६) घो × व, रा × घो 
 
अशा रीतीने घोड्याच्या मोबदल्यात, काळा वजीर पाढंऱ्याला मारता येतो. 

 
अशी ही घसरर् ंिी थाबंडवण्यासाठी पाढंऱ्याच्या डतसऱ्या खेळीला म्हणजे (३) घो × प्या, …; ह्या 

खेळीला काळ्याने (३) …, प्या – व ३; ह्या खेळीने उत्तर देणे िारं्ले. कारण पाढंऱ्याला (४) घो – (रा) उं 
३, …; ही िाल स्वीकारणे भार् पिेल. परंत  ह्या घिामोिीत स रुवातीलाि काळ्यािे केन्द्र प्यादे जाते. 
 

(८) णर्लीडोरचा बचाि 
 

(१) प्या – रा ४, प्या – रा ४; 

(२) घो – (रा) उं ३, प्या – ि ३; आकृती १५८ पाहा. 
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आकृती १५८ 

पाढंऱ्यािंी खेळी आहे. 
 

डबनजोर रा–प्याद्यावर पा–ंघोड्याने हल्ला िढडवल्याने, त्याला, व–प्याद्यािा जोर काळ्याने डदला 
आहे. म्हणजे स रुवातीला प्याद्याचं्या िाली केल्याने, आपले मोहोरे बाहेर काढण्यािी स सधंी काळ्याने 
दविली आहे. उदा∘ मारे् डशिारस केलेली (२) …, घो – (व) उं ३; ही स योग्य िाल करण्यािी सधंी 
दविली आहे. तसेि काळ्याने व–प्याद्यािा जोर डदला आहे परंत  तो डनस्ष्ट्क्रय वाटतो, कारण त्याम ळे 
काळ्याच्या िाववाढीमध्ये अिथळा होतो. उदा∘ राजा – उंटािा मार्स तात्प रता का होईना अिडवला जातो. 
एकूण व – घोिा बाहेर काढण्यािी स सधंी दविली जाते. त्याडशवाय रा – उंटािा कणसमार्स ख ंटतो, 
त्याम ळे ही िाल आत्मबंधनकारक ठरते. 
 

(९) रुय लोपेझ 
 

(१) प्या – रा ४, प्या – रा ४; 
(२) घो – (रा ) उं ३, घो – (ि) उं ३; 
(३) उं – घो ५, …; 

 
आकृती १५९ पाहा. 
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आकृती १५९ 

काळ्यािी खेळी आहे. 
 

आकृती १५९ पाहा राजाच्या द हेरी प्याद्याचं्या स रूवातीमध्ये वर उल्लेडखलेली िाल बऱ्याि वळेा 
स्वीकारली जाते; कारण ह्यामध्ये काळ्याच्या खेळ्यावंर, पाढंऱ्याला सतत दबाव आणणे शक्य होते, आडण 
त्याम ळे काळ्याच्या कळत वा न कळत ि का होण्यािा संभव वाढतो. परंत  येथे एक र्ोष्ट ध्यानात टेवावी 
की, काळ्या रा – प्याद्याला, सहजासहजी पाढंऱ्याला मारता येणार नाही. 

 
तसेि बाहेर काढलेल्या पा–ंउंटावर, काळ्याला प्यादे प ढे सारून हल्ला करता येतो. उदा∘ (३) 

..., प्या – (व) ह ३; आडण पा–ंउंट इतरत्र हलडवल्यास खेळी वाया जाते. तेर्व्हा (४) उं ☓ घो, (व) प्या ☓ 
उं; ह्या खेळ्या होतात. आता जर का पाढंऱ्याने काळ्यािे रा–प्यादे घेतले उदा॰(५) घो ☓ प्या ..., तर मर् 
काळा 

 
(५) ..., व – व ५; ही खेळी करून पाढंऱ्यािे–रा – प्यादे मारू शकतो. चकवा (५) ..., व – घो 

४; ही खेळी करून पाढंऱ्यािे रा–घो प्यादे मारू शकतो. थोिक्यात मारले रे्लेल्या प्याद्यािा बदला घेता 
येतो आडण अशा वळेी वजीर बाहेर काढल्याने काळ्यािे िारसे न कसान होत नाही; हा एक अपवाद आहे. 
कारण पाढंऱ्याला आपला घोिा मारे् (रा उं ३ मध्ये) घेऊन वािडवणे भार् पिते. त्याम ळे बाहेर काढलेल्या 
वजीरावर लरे्ि हल्ला होत नाही. 

 
(१०) स्कॉचचा डाि 

 
(१) प्या – रा ४, प्या – रा ४; 
(२) घो – (रा) उं ३, घो – (ि) उं ३; 
(३) प्या – ि ४, प्या ☓ प्या; 
(४) घो ☓ प्या, ... ; 
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आकृती १६० पाहा 
 

 
आकृती १६० 

काळ्यािी खेळी आहे. 
 

येथे स रुवातीच्या िालीत, पाढंऱ्याने आपला घोिा दोन वळेा खेळवनू वळे दविला आहे; ह्यािा 
िायदा काळा घेऊ शकतो, त्याला सहज िाववाढ करता येते. उदा∘  ४ ..., घो – उं ३; चकवा ४ ..., उं – 
उं ४; अशी खेळी करून आणखी एक मोहोरे िाववाढीसाठी बाहेर काढता येते. 

 
(११) दोन घोड्ाचंा बचाि 
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आकृती १६१ 
पाढंऱ्यािी खेळी आहे. 

(१) प्या – रा ४, प्या – रा ४; 

(२) घो – (रा) उं ३, घो – (ि) उं ३; 

(३) उं – उं ४, घो – उं ३; आकृती १६१ पाहा. 
 

येथे काळ्याने उंट बाहेर न काढता द सरा घोिा बाहेर काढला आहे. अशा रीतीने आकृती १५४ मध्ये 
दाखडवल्याप्रमाणे ‘ग्य को डपयानो’िी स रुवात टाळली आहे. परंत  वरील िालींतून प ढे र् ंतार् ंत खूप वाढते. 
काळ्याने घोिा बाहेर काढून पाढंऱ्या राजा – प्याद्यावर मारक दृष्टी ठेवली आहे. तेर्व्हा रा – प्याद्यािे 
संरक्षण करण्यासाठी पाढंरा (४) घो – घो ५, ...; ही खेळी करतो, आडण रा – प्याद्यािे संरक्षण करतोि, 
त्याडशवाय काळ्या रा – उंट प्याद्यावर उंटाच्या सहा्याने द हेरी हल्ला िढडवतो तेर्व्हा काळा प ढील खेळी 
करतो– 

 
(४) ..., प्या – व ४; आडण पाढंऱ्या उंटावर हल्ला िढडवतो तेर्व्हा (५) प्या ☓ प्या, ...; ही िाल 

करून प्याद्याने प्यादे मारतो. आडण काळ्या घोड्यावर हल्ला िढडवतो. तेर्व्हा ‘व ५’ मध्ये घ सलेल्या पाढंऱ्या 
प्याद्याला काळ्या घोड्याने माराव ेचकवा न माराव ेहे नवोडदत खेळािंूनी संपूणसपणे डविार करून ठरवावयास 
हव,े कारण; 

 
(क) काळे प्यादे मारून ‘व ५’ मध्ये पाढंरे प्यादे आल्याने पाढंऱ्या उंटािा काळ्या रा उं – 

प्याद्यावरील एक तीव्र मारा आपोआप रोखला जातो आडण मर् काळ्याला घोिे वािडवण्यासाठी (५) ..., 
घो – (व) ह ४; ही खेळी करून पाढंऱ्या उंटावर हल्ला िढडवता येतो (आकृती १६२ पाहा) परंत  
 

 
आकृती १६२ 

फे्रि डलर्व्हरिा हल्ला 
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(ख) येथे काळ्याने जर (५) ..., घो ☓ प्या; ही खेळी केली तर पाढंरा, घोड्याने रा उं मधील काळे 
प्यादे मारतो. उदा∘ (६) घो ☓ (रा उं) प्या,...; अशा रीतीने पाढंरा घोिा काळ्या वजीरावर आडण हत्तीवर 
एकाि वळेी द हेरी हल्ला िढडवतो. ह्यालाि “फे्रड णलव्हरचा हल्ला” म्हणतात. आकृती १६२ मध्ये ‘फे्रि 
डलर्व्हरच्या हल्ल्यािी’ पूणस कल्पना येण्यासाठी ‘वह’ पट्टीतील काळा घोिा ‘व उं ३’ मध्ये हवा आहे; तसेि 
(५) ..., (रा) घो ☓ प्या; म्हणजे काळ्या (रा) घोड्याने ‘ब ४’ मधील पाढंरे प्यादे मारलेल्या स्स्थतीनंतर 
पाढंरा, (६) घो ☓ (रा उं) प्या, ..., ही खेळी (आकृती १६२ मध्ये दाखडवली आहे) करून, काळ्या 
वजीरावर आडण हत्तीवर “एकाि वळेी द हेरी हल्ला” िढडवतो. तोि “फे्रड णलव्हरचा हल्ला” होय. तेर्व्हा अशा 
हल्लेखोर डद्वघाती घोिा, काळ्या राजाला मारणे भार् पिते. 

 
(६) ..., रा ☓ घो; राजा हलडवल्याने काळ्यािी डकल्लकेोट करण्यािी सधंी जाते. त्यािवळेी काळा 

राजा उघड्यावर आल्याने, पाढंऱ्याला वजीराच्या सहा्याने त्याच्यावर सहज हल्ला िढडवता येतो. उदा॰ 
 
(७) व – उं ३ शह, रा – रा ३;*आडण काळ्याला राजा हलडवणे भार् पिते. अशा रीतीनें 

पाढंऱ्याला डनधोकपणे वजीर बाहेर काढण्यािी स संधी तर डमळतेि त्याडशवाय काळ्याला राजा हलडवणे 
भार् पिल्यानें त्याला मोहोरे बाहेर काढून िाववाढ करण्यािी सधंी दविावी लार्ते. अशा रीतीने पाढंऱ्यािा 
‘वळे वाितो’ त्याम ळे तो आणखी एक मोहोरे बाहेर काढू शकतो.* काळ्याला राजा ‘रा ३’ मध्ये हलडवणे 
भार् पिते कारण (ख :- (५) ... घो ☓ प्या ही खेळी करून) व ४ मधील इरेस धरलेल्या काळ्या घोड्यावर 
पाढंऱ्या उंटािा आडण वजीरािा द हेरी मारा होत असल्याने, काळा राजा रा३ मध्ये आणनू त्याला द सरा 
जोर करावा लार्तो. 

 
(८) घो – उं३,...; ही खेळी करून पाढंरा इरेस धरलेल्या काळ्या घोड्यावर आणखी एक मारा 

िढडवतो अशारीतीने पाढंरा आणखी एक मोहोरे डनधोकपणे बाहेर काढून यशस्वीरीतीने िाववाढ साधू 
शकतो. ह्याच्या उलट काळ्यािी स्स्थती होते. कारण इरेस धरलेल्या काळ्या घोड्याला डतसरा जोर 
देण्यासाठी व उं ३ मधील बाहेर काढलेला घोिा हलडवणे भार् पिते. उदा∘ (८)..., घो – रा २; 

 
अशा रीतीने बाहेर काढलेली काळ्यािी तीि ती मोहोरी प न्हा प न्हा िालडवल्याने काळ्यािा वळे 

ि कट दविला जातो. आडण त्याम ळे तो िाववाढीत मारे् पितो. 
 
तेर्व्हा काळा राजा स्वरृ्हाबाहेर हलडवल्याने (अ) त्यािी डकल्लकेोटिी संधी जाते आडण (ब) राजा 

उघड्यावर आल्याने तो भेदनीय ठरतो. हे सारे टाळण्यासाठी काळ्याने वर साडंर्तलेली (क) (५)..., घो 
– (व) ह४; ही खेळी करणे इष्ट ठरते. 

 
(१२) त्प्व्हएन्नाचा डाि : 

 
(१) प्या – रा ४, प्या – रा ४; 
(२) घो – (ि) उं ३, ...; 

 
पाढंऱ्यािी ही िाल अर्दी डमळडमळीत वाटते; कारण ह्या िालीने काळ्यावर कोणताही दाब 

आणता येत नाही. पाढंऱ्याने (२) घो – (रा) उं ३, ...; ही खेळी केल्यास रा ४ मधील काळ्या प्याद्यावर 
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जसा मारक हल्ला िढवनू दबाव आणता येतो तसा दबाव (२) घो – (व) उं ३, ...; ह्या िालीने आणता येत 
नाही. 

(रु) एकेरी राजा प्याद्याची सुरुिात 
 

द हेरी राजा-प्याद्याच्या स रुवातीपेक्षा एकेरी राजा-प्याद्यािी स रुवात, दोन्ही बाजंूच्या खेळािंूना 
खेळणे अवघि जाते. परंत  काळ्याला अशी एकेरी राजा प्याद्यािी स रुवात थोिी लाभदायक होऊ शकते. 
कारण पाढंऱ्याच्या (१) प्या – रा ४, ...; ह्या खेळीला उत्तर म्हणून काळ्याने, जर, (१) ..., प्या – रा ४; 
ही खेळी करण्यािे टाळले, तर, पाढंऱ्याला त्यािे स रुवातीिे आविते िावपेि टाकण्यास आळा बसू 
शकतो. 

 
)१ (अलेखीनचा बचाि  

 
(१) प्या – रा ४, घो – (रा) उं ३; (आकृती १६३ पाहा.) 

 
काळ्याने ही तऱ्हेवाईक खेळी करण्यामारे् त्यािा हेतू उघि आहे : उदा∘ न कताि बाहेर 

काढलेल्या काळ्या घोड्यावर पाढंऱ्याला त्यािे डवनजोर रा–प्यादे प ढे सारण्यािा मोह र्व्हावा. आडण मर् 
त्यातून प ढीलप्रमाणे खेळ्या होतील. उदा॰ 

 

 
आकृती १६३ 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे. 
 
(२) प्या – रा ५, घो – व ४; 

} 
ह्या सवस खेळ्यातूंन डदसून येईल की पाढंऱ्याने 
स रुवातीला प्याद्याचं्या िाली केल्या आहेत आडण 
काळ्याने प्रथम बाहेर काढलेला घोिा वरिेवर 
हलडवला आहे. 

(३) प्या – (व) उं ४, घो – घो ३, 
(४) प्या – व ४, प्या – व ३ 
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प ढे पाढंरा जर योग्य रीतीने खेळला तर, काळ्या ब डिबळानंा मोक्याच्या घरात थारा डमळू शकणार 
नाही, त्याम ळे त्यािंी भाऊर्दी होण्यािी शक्यता वाढते आडण मर् काळ्यािी स्स्थती अवघिल्यासारखी 
होईल. परंत  काळ्याने वळेीि योग्य िावपेि टाकले तर, प ढे आलेल्या पाढंऱ्या प्याद्यानंा, पाढंऱ्याला 
साभंाळणे अवघि जाईल आडण ह्या कमजोर प्याद्यामं ळे िावामध्ये कमक वतपणा वाढत जातो. १९७२ साली 
झालेल्या डवश्वडवजेतेपदाच्या ि रशीच्या िावामंध्ये अमेडरकेच्या ब डिबळपटू बॉबी डिशरने अलेडखनच्या 
बिावािा उपयोर् बऱ्याि वळेा केला. (प्रकरण १० पाहा). 

 
(२) कॅरोकान्नचा बचाि 

 
(१) प्या – रा ४, प्या – (ि) उं ३; 
 
आकृती १६४ पाहा. ह्यानंतर सवससाधारणपणे प ढे डदलेल्या िाली केल्या जातात. 
(२) प्या – व ४, प्या – व ४; 
 

 
आकृती १६४ 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे. 
 

अशा पडरस्स्थतीत एक र्ोष्ट प्रकर्ाने डदसून येते की, िावािी स रुवात जेर्व्हा राजाप ढील द हेरी 
प्याद्यानंी दोन्ही खेळािू करतात तेर्व्हा त्यातून कें द्रघराचं्या ताबयाडवर्यी स्पधा उद भवते. परंत  काळ्याच्या 
स रुवातीच्या उदा∘ (१) ..., प्या (व) उं ३ ह्या िालीम ळे, तो कें द्रघराच्या स्पध,मध्ये आताि उतरणार नाही, 
असे अन मान काढता येते; त्याम ळे कें द्रघराचं्या ताबयािी बाब टारं्ती राहते. 

 
कॅरोकान्निा बिाव स रडक्षत वाटतो. िारं्ल्या खेळािूडवरुि तो खेळावयास हरकत नाही. 
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(३) िणतकें द्र डाि 
 

(१) प्या – रा ४,प्या – ि ४; 
 

काळ्यािा हा बिाव स्वार्ताथस नाही. 
कारण मर् प ढील िाली होण्यािा संभव असतो. 
(२) प्या ☓ प्या, व ☓ प्या; 
(३)घो – (व) उं ३,...; आकृती १६५ पाहा. 
 

 
आकृती १६५ 

काळ्यािी खेळी आहे. 
 

आकृती १६५ पाहा पाढंऱ्याने आपला घोिा काळ्या वजीरावर घातल्याने, काळ्याला, त्यािा 
अकाली बाहेर काढलेला वजीर मारे् स रडक्षत डठकाणी डपटाळावा लार्तो. अशा रीतीने बाहेर काढलेले तेि 
ते मोहोरे प न्हा हलडवल्याने त्यािा वळे ि कट दविला जातो. ह्या वस्त स्स्थती डनदशसक र्ोष्टीिा द प्पट 
िायदा पाढंऱ्याला डमळतो. कारण वजीर वािडवण्यासाठी ि कट केलेल्या खेळीम ळे पाढंऱ्याला आणखी 
एक मोहोरे बाहेर काढण्यािी संधी आपोआप डमळते. 

 
(४) फ्रें च–बचाि 

 
(१) प्या – रा ४, प्या – रा ३; 
 
कॅरोकान्नमध्ये दाखडवल्याप्रमाणे प ढील खेळ्या होतील. 
 
(२) प्या – ि ४, प्या – ि ४; 
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आकृती १६६ पाहा. 
 

 
आकृती १६६ 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे. 
 

ह्या संघर्ातून, कें द्रघराचं्या ताबयासाठी दोघामंध्ये िढाओढ िाललेली डदसून येते. ह्यामध्ये काळा, 
‘रा ४’ ऐवजी ‘व ४’ मध्ये कें द्र सत्ता प्रस्थाडपत करू इस्च्ितो. ह्या िावामध्ये िारं्ली लढत ज ंपते, बिाव 
भक्कम असतो, परंत  कॅरोकान्नपेक्षा हा िाव जोखमीिा आहे. काळ्याला, स रुवातीला, िाव बंधनकारक 
वाटतो. प ढे तो खूप र् ंतार् तंीिा आडण स्क्लष्ट होतो. परंत  शवेटी काळा िाव चजकण्यािी शक्यता वाढते. 
कारण आवश्यकतेपेक्षा जास्त िाव (िौिेर) िैलावण्यािा मोह पाढंऱ्याला होतो; त्यािा िायदा काळा घेऊ 
शकतो; आडण अंती िाव चजकू शकतो. ह्यािे म ख्य कारण म्हणजे अर्दी स रुवातीपासून काळ्याने घेतलेला 
भक्कम बिावात्मक पडवत्रा होय, ह्याम ळे प ढे तो शवेटपयंत िारं्ल्या रीतीने िाव लढव ूशकतो. 

 
(५) णसणसणलयन बचाि 

 
(१) प्या – रा ४, प्या – (ि) उं ४; 

 
ह्या िालींतूनि स प्रडसि ‘डसडसडलयन बिाव’ उद भवतो. आतापयंत डदलेल्या स रुवातीच्या िालींत 

आडण डसडसडलयन बिावामध्ये ताडत्त्वकदृष्ट्ट्या िरक आहे. येथे काळा, ‘ई ५’ चकवा ‘िी ५’ मध्ये प्यादी – 
कें द्र सत्ता प्रस्थापीत करण्याऐवजी, वजीराच्या बर्लेकिील एक प्यादे पाढंऱ्या वजीर – प्याद्याच्या 
बदल्यात देऊ करून पाढंऱ्याला शक्तीशाली कें द्रसत्ता प्रस्थापीत करण्यापासून त्याला (म्हणजे काळ्याला) 
वडंित करावयािे आहे. आडण प ढे ई ६, आडण िी ६, मध्ये िोटे कें द्र स्थापून, काळ्याला कें द्रामधील अध्या 
भार्ावर जरब बसवावयािी आहे. चकवा, तो, िाववाढ करू शकतो. चकवा, तो प ढील प्रमाणे खेळ्या करू 
शकतो...., प्या – व ३; आडण प ढे ..., प्या – (रा) घो३; आडण त्यानंतर ..., उं – घो २ मर् तो उंटाच्या 
साहा्याने, कें द्रातील काळ्या कणसपट्टीतील घरावर आडण व – उं च्या मोकळ्या पट्टीवर हत्तीच्या आडण 
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वजीराच्या साहा्याने सत्ता प्रस्थापीत करू शकतो. ह्याम ळे स रुवातीलाि, खेळािे स्वरूप सौम्य करण्यािे 
टाळून खेळािंूना, िावािा शवेट बरोबरीने करण्यािे टाळता येते; कारण ह्या डससीडलयन बिावाच्या 
खेळ्यातूंन, प ढे, र् ंतार् तंीिा लढा डनमाण होतो; आडण अशा लढ्यातूनि खेळािूिे खरे कसब उठून डदसते. 
परंत  ह्यामध्ये प ढील धोका उद भवतो. राजाच्या बर्लेवर हल्ला करण्यास पाढंऱ्याला बराि वाव डमळू 
शकतो, त्याम ळे काळ्याला बिावात्मक धोरण अत्यतं िात याने आखाव ेलार्ते. 
 

(२) घो – (रा) उं ३, प्या – रा ३; 
(३) प्या – ि ४, ...;  

 
पाढंऱ्याने जर ही खेळी केली नाही तर मर् काळ्यािी (३) . . ., प्या – व ४; ही खेळी त्याला 

लाभदायक ठरते. 
 
(३) . . ., प्या ☓ प्या; 
(४) घो ☓ प्या,घो – (रा) उं ३; 
(५) घो – (ि) उं ३,...; 
 
जर (५) प्या – रा ५, व – ह ४ शह; त्यानंतर (६) . . .; व ☓ (रा) प्या; अशा खेळ्या होतील. 
 
(५) ..., प्या – ि ३, 
(६) उं – (ि) उं ४, ...; 
 
हा उंट राजाच्या बर्लेवर हल्ला करू शकतो. ही कल्पना (अमेडरकेच्या) जर्जे्जत्या बॉबी डिशरिी 

अत्यंत आविीिी आहे. ह्या डशवाय आणखी पयायी खेळ्या प ढे डदल्या आहेत. 
 
(६) उं – रा २,....; नंतर प्या – (रा) उं ४,...; त्याप ढे 
उं – उं ३, ...; ह्या खेळ्या करून; चकवा 
 
(६) प्या – (रा) घो ३, ...; नंतर उं – घो २,...; ह्या खेळ्या करून; कें द्र कणातील पाढंरी घरे, 

पाढंऱ्याच्या पल्ल्यातं येतील. 
 
(६) ..., घो – उं ३; 
 
(७) ० – ०; प्या – (ि) ह ३; ही एक महत्त्वािी िाल ठरते. कारण ह्यातून काळ्याला प ढील र्ोष्टी 

साधता येतील. आकृती १६७ पाहा. 
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आकृती १६७ 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे. 
 

(अ) बी ५ ह्या घरातून पाढंऱ्या घोड्याच्या होणाऱ्या संभार्व्य त्रासातून म क्त झाल्याने, काळा वजीर 
सी ७ ह्या स्थानात येऊन अडधक कायसक्षम बनतो. 

 
(ब) व – घो प्यादे प ढे सारून पाढंऱ्या वजीराच्या बर्लेतील पाढंऱ्या मोहऱ्यावर हल्ला िढडवता 

येतो. 
 

(िा) दुहेरी िजीर प्याद्यांची सुरुिात : 
 

द हेरी वजीर प्याद्याचं्या स रुवातीच्या िालींतून म्हणजे अर्दी आरंभापासून ि रशीच्या आडण 
िलाखीच्या िाव–प्रडतिावातूंन र् ंतार् ंत वाढत जाते. खेळाला अिानकपणे वरे्ळे वळण लार्ते; आडण िाव 
िमकदार आडण बहारीिा होतो. अशा स रुवातीच्या िालींतून डनमाण होणारे िावपेि अिूक हेरण्यािे कसब 
अंर्ी असाव ेलार्ते. यासाठी खेळािा खूप अन भव असावा लार्तो, िावपेिािें सखोल ज्ञान असाव ेलार्ते. 
िाव–प्रडतिाव करण्यािी योग्यता असावी लार्ते. उदा॰ 

 
(१) िजीराच्या आमीषाचा स्िीकार 

 
(१) प्या – ि ४, प्या – ि ४; 
(२)प्या (ि) उं ४; प्या ☓ प्या; आकृती १६८ पाहा. 
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आकृती १६८ 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे. 
 

संपूणस डविार केल्यास, पाढंऱ्याने देऊ केलेले व उं प्याद्यािे ‘आमीर्’ खरे वाटत नाही. कारण 
आमीर्रूपाने डदलेले प्यादे पाढंरा व – ह ४ शह, ... ; ही खेळी करून काळ्यािे प्यादे मारू शकतो. 

 
परंत  येथे काळ्याने, हे आमीर् स्वीकाराव ेचकवा नाही हा एक वादग्रस्त प्रश्न आहे. कारण काळ्याने 

जर ते (आमीर्रूपी) प्यादे मारले तर कें द्रघरातले त्यािे प्यादे बाहेर ओढले जाते, त्याम ळे कें द्रघरावरील 
त्यािा ताबा कमक वत होतो. ह्याउलट पाढंरा, कें द्रघरावंरील आपला ताबा सहज दृढ करू शकतो. मर् 
त्याला िाववाढ त्वडरत करणे शक्य होते; तसेि त्याच्या ब डिबळािंी समयोडित हालिाल करण्यािी क्षमता 
खूप वाढते. 

(२) िजीराच्या आमीषाला नकार : 
(चकवा व–प्याद्यािे आमीर् नाकारणे) 

 
(१) प्या – ि ४, प्या – ि ४; 
(२) प्या – (ि) उं ४, प्या – रा ३; (आकृती १६९ पाहा.) 
 ककिा 
(२) ...प्या – (ि) उं ३; 
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आकृती १६९ आकृती १७० 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे. प्याद्याच्या वढे्यात अिकलेला उंट 
 

पाढंऱ्याने देऊ केलेले आमीर्रूपी – व उं – प्यादे, काळ्याने सध्यातरी मारण्यािे टाळले आहे. ह्या 
वस्त स्स्थती डनदशसक बाबीम ळे ह्याला ‘वजीराच्या आमीर्ाला नकार’ हे समपसक नाव पिले आहे. 

 
येथे काळ्याने रा – प्यादे (चकवा व उं–प्यादे) खेळून व – प्याद्याला जोर केला आहे. ह्यािे कारण 

उघि आहे. ह्यामध्ये स रुवातीला ‘व ४’ ह्या कें द्रघरात स्वतःिे प्यादे राखून ठेवण्यािा काळ्यािा हेतू स्पष्ट 
होतो. ह्यािे मूळ कारण ‘कें द्रघरािा ताबा’ होय, हा दोघा खेळािंूमधील एक वादग्रस्त प्रश्न आहे. उदा॰येथे 
पाढंऱ्याने जर का (३) प्या × प्या,..., ही खेळी केली तर काळाही (३) ..., प्या × प्या; ही खेळी करून ‘व 
४’ ह्या कें द्रघरात प्यादे राखून ठेव ूशकतो. यावरून डदसून येईल की, अशा प्रकारिी स रुवात नीट रीतीने 
खेळण्यािे ज्ञान आडण कसब दोघाही खेळािंूना असाव ेलार्ते. 

 
परंत ; काळ्यािी स्स्थती कोंिल्यासारखी होते. स रुवातीपासून काळ्यािा िाव हळूहळू आवळला 

जातो; ह्या र्ळिेपीिी जाणीव काळ्याला होत असते, त्यामधील धोकाही त्याला डदसून येतो. तेर्व्हा ह्या सवस 
र्ोष्टींिी जाणीव ठेवनूि त्याने, ह्या र्ळिासातून स टका करून घेण्यािा योग्य इलाज ताबितोब करावयास 
हवा. उदा∘  (आकृती १७० पाहा.) 
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(डित्र क्र. १२) डम. अलेक्झी स्यूटीन यािंी प ण्याच्या जॉली क्लबला भेट (१९७१) 

 
(डित्र क्र. १३) िावीकिून : क . जयश्री (वय १२ वर्,) क . वासतंी (वय १३) क . रोडहणी (वय ११) 
ब डिबळपटू खािीलकर भडर्नी १९७५ च्या मडहला राष्ट्रीय स्पध,िे डवजेतेपद क . वासंतीने भरू्डवले आहे 
आडण त्यामध्ये क . जयश्रीने डतसरा क्रमाकं डमळडवला. 
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काही अणखल भारतीय नैपुण्यपद धारक 
 

 

 
 

 
(णचत्र क्र. १४) श्री. एम. एरन 

(१९५९, ६१, ६९, ७१,७२, ७३) 
(णचत्र क्र. १५) श्री. नसीर अली 

(१९६७) 

  
(णचत्र क्र. १६) श्री. र्रूक अली (१९६३) (णचत्र क्र. १७) श्री. आर. बी. सिे (१९५५) 

 
येथे रा ३, व ४ आडण (व) उं ३ मधील काळ्या प्याद्याचं्या वढे्यात सापिलेल्या (व) उंटाला बाहेर 

कसे काढाव?े ही एक म ख्य अििण काळ्याला स रुवातीपासून भेिसावीत असते. ही समस्या अशा 
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प्रकारच्या िालींतून वरिेवर उद भवते; आडण आकृती १७० मध्ये दाखडवल्याप्रमाणे प्याद्यािंी रिना 
साहडजकि डनमाण होते. तेर्व्हा काळ्या प्याद्याचं्या कैदेत पिलेल्या (व) उंटाला मोकळा करण्यािी 
तजवीज काळ्याने करावयास हवी. उदा∘ त्याने ..., प्या – रा ४; चकवा ..., प्या – (व) घो ४; ह्या िालीं 
करून काळ्या प्याद्याचं्या वढे्यातून उंटाला बाहेर पिण्यािी संधी द्यावी. 

 
एकूण ब डिबळाचं्या सवस स रुवातीच्या प्रकारामंध्ये ही स रुवात अत्यंत ि रशीिी आडण डततकीि 

उत्कंठा उत्पन्न करणारी आहे. म्हणून ब डिबळ खेळामध्ये ज्याने िारं्ली प्रर्ती केली आहे त्यानेि अशा 
प्रकारच्या स रुवातीच्या िालींच्या वाटेला जाव ेहे बरे. 

 
(त) एकेरी – िजीर प्याद्याची सुरुिात 

 
आपण आताि पाडहले आहे की पाढंऱ्याच्या (१) प्या – व ४, ... ; ह्या िालीला काळ्याने जर (१) 

..., प्या – ४; ह्या िालीने उत्तर डदले तर प ढे िाव खेळणे अर्दी कठीण जाते; म्हणून काळा, ही (१ ..., 
प्या – ४;) खेळी न करता द सरी एखादी योग्य िाल डनवितो. उदा॰ 

 
(१) ..., घो – (रा) उं ३, आकृती १७१ पाहा चकवा 

 
(१) ..., प्या– (रा) उं ४; (आकृती १७२ पाहा) ही िाल करून काळा पाढंऱ्याच्या ‘रा ४’ ह्या 

घरावर ताबा डमळडवण्यािा प्रयत्न करू शकतो. (ह्याम ळे दोन्ही खेळािंूमध्ये कें द्रसत्तास्पध,िा लढा स रू 
होतो.) ह्या िालींम ळे काळ्यािे दोन िायदे होतात. 

 
पडहला िायदा : ह्या िालीम ळे, पाढंऱ्याला हर्व्यातशा स रुवातीच्या खेळ्या करण्यास आळा बसतो. 

 
द सरा िायदा : ही िाल केल्याम ळे काळ्याला हवा तसा िाव टाकता येण्यािी सधंी लाभते; अशा 

रीतीने खेळण्यािे स्वातंत्र्य काळ्याला लाभल्याने त्यािा आत्मडवश्वास वाढतो. तसेि त्याला पाढंऱ्याच्या 
ओंजळीने पाणी डपण्यािे टाळता येते आडण त्याच्या मनावरील दिपण आपोआप कमी होते; तो मोकळ्या 
मनाने िाव खेळू शकतो. 

(१) बुडापेस्िचा बचाि 
 

(१) प्या – ि ४, घो – (रा) उं ३; 
(२) प्या – (ि) उं ४, प्या – रा ४; 
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आकृती १७१ 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे. 
 

(आकृती १७१ पाहा) डविारपूवसक देऊ केलेले हे काळे प्यादे आहे. कारण पाढंऱ्याने जर (३) प्या × 
प्या, ... ; ही खेळी केली तर; काळा (३) ..., घो – घो ५; ही खेळी करतो आडण प ढे (४) ..., घो × (रा) 
प्या, → ही खेळी करू इस्च्ितो. 

 
ह्या िार िालींमध्ये काळ्याने बाहेर काढलेला (रा) घोिा एकूण तीन वळेा हलडवला आहे. 

स रुवातीच्या िालींत तेि ते मोहोर हलवनू वळे दविला आहे. तेर्व्हा पाढंऱ्याने िवर्थया खेळीच्या वळेी “(४) 
प्या – (रा) उं ४ ...” ही खेळी करून, प ढे रे्लेल्या डबनजोर (रा) प्याद्याला जोर करण्याच्या भानर्िीत न 
पिता शातं डित्ताने आपली िाववाढ करावी हे उत्तम. परंत  ह्याउलट पाढंऱ्याने त्या प ढे रे्लेल्या (रा) 
प्याद्याला (४) प्या – (रा) उं ४, ..., ही खेळी केल्यास काळा (४) ..., उं – उं ४; ही खेळी करून तो 
त्यािा उंट डनधोकपणे बाहेर स स्थानात आणतो आडण पाढंऱ्यावर दबाव आणू शकतो. 

 
(२) डच बचाि 

 
(१) प्या – व ४,प्या – (रा) उं ४; (आकृती १७२ पाहा) 
 
वरील िाल प ढील िालींतून येऊ शकते. 

 
उदा∘ : (१) प्या – ि ४, प्या – रा ३; 
 (२) प्या – (ि) उं ४, प्या – (रा) उं ४; 
 

ह्या प ढे पाढंऱ्याला (२) प्या – रा ३, ... ; ही खेळी करून फ्रें ि बिावात्मक िालीत रूपातंर 
करण्यािी सधंी लाभते. 
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आकृती १७२  

पाढंऱ्यािी खेळी आहे. 
 
िढाईखोर खेळािंूना िि बिावात्मक िाव अन सरण्यास िारं्ला आहे. कारण ह्यामध्ये बऱ्याि वळेा 

िढाईिे धोरण स्वीकारण्यािी संधी काळ्याला डमळू शकते. त्यािप्रमाणे हा िाव बराि लवडिक आहे, 
कारण काळ्याला प ढील िाली करण्यािी सधंी डमळू शकते. उदा॰ 

(अ)..., प्या – रा ३; त्यानंतर ..., प्या – व ४; चकवा, 
(ब)..., प्या – रा ३, त्यानंतर ..., प्या – व ३; चकवा 
(क)..., प्या – व ३, त्यानंतर ..., प्या – रा ४; 

 
(३) गु्रन णर्ल्डचा बचाि : 
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आकृती १७३ 
पाढंऱ्यािी खेळी आहे. 

 
(१) प्या – ि ४, घो – (रा) उं ३; 
(१) प्या – (ि) उ ४, प्या – (रा) घो ३; 
(३) घो – (ि) उं ३, प्या – ि ४; (आकृती १७३ पाहा) 
 
ह्या बिावामध्ये काळा (रा) उंट → घो २ ह्या घरात ठेवनू, कें द्रकणातील घरावंर उंटािा दबाव 

वाढडवण्यािा, काळ्यािा उदे्दश आहे. वरील तीन िालीनंतर प ढीलप्रमाणे िाली करता येतील. उदा॰ 
 
(४) प्या × प्या, घो × प्या; 
(५) प्या – रा ४, घो × घो; 
(६) प्या × घो, प्या – (व) उं ४; 
(७) घो – उं ३, उं – घो २; 

 
अशा रीतीने काळा आपला उंट बाहेर काढतो. ह्या खेळ्यामंधून उद भवणाऱ्या स्स्थतीत, पाढंऱ्या ‘व 

– प्याद्याला’ डतहेरी जोर आहे, आडण याच्यावर काळ्यािा डतहेरी मारा होत आहे. तेर्व्हा आता खरी 
िढाओढ कें द्रकणातील पाढंऱ्या प्याद्याचं्या बलाडवरुि; घो २ मधील कें द्रकणातील काळ्या उंटाच्या 
सामर्थयामध्ये आहे. 

 
(४) राजाचा भारतीय बचाि 

 

 
आकृती १७४ 

काळ्यािी खेळी आहे. 
 

 



 अनुक्रमणिका 

(१) प्या – ि ४, घो – (रा) उं ३; 
(२) प्या – (ि) उं ४, ..., (आकृती १७४ पाहा) : 

चकवा 
(२) घो – (रा) उं ३...; 
(२) ..., प्या – (रा) घो ३; 
 
ह्याच्याप ढे, खाली डदल्याप्रमाणे नम नेदार िाली करता येतील. उदा॰ 
 
(३) घो – (व) उं ३, उं – घो २; 
(४) प्या – रा ४, प्या – व ३; 
(५) घो – उं ३, (व) घो –व २; 
(६) उं –रा २, ० – ०; 
(७) ० – ०, प्या –रा ४; वर्ैरे. 

 
ह्याच्याप ढे उंटािा मारा वाढडवण्यासाठी, काळा,...प्या × प्या ही खेळी करू शकतो तेर्व्हा काळ्यािा 

हा बेत हाणून पािण्यासाठी, पाढंरा 
 
(८) प्या – व ५, ... ; ही िाल करू शकतो. तेर्व्हा असा पेि डनमाण झाल्यानंतर काळा, ..., घो – 

रा ५; ही खेळी करून रा – उं पट्टीतील प्यादे प ढे दामटू शकतो. उदा॰..., प्या – (रा) उं ४; प ढे त्याला रा 
– उंट पट्टी मोकळी करून, डकल्लेकोटातील त्याच्या रा – हत्तीला आडण इतर ब डिबळानंा खेळावयास वाव 
डमळू शकतो. 

 
(५) णनमझो – इंणडयन बचाि 

 
(१) प्या – ि ४, घो – (रा) उं ३; 
(२) प्या – (ि) उं ४, प्या – रा ३; 
(३) घो – (ि) उं ३, उं – घो ५; 

 आकृती १७५ पाहा : 
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आकृती १७५ 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे. 
 

पाढंऱ्याच्या (१) प्या – व ४, ... ; ह्या स रुवातीच्या पडहल्या िालीला काळ्याने वर डदलेले उत्तर 
(१) ... घो (रा) उं ३; खूपि लोकडप्रय आहे. येथे काळा आपले व – प्यादे तात्प रते प ढे िालवीत नाही. 

 
डतसऱ्या खेळीत पाढंऱ्याने व – घोिा बाहेर काढून ‘रा ४’ िे घर त्यािे ताबयात ठेवण्यािा स्पष्ट हेतू 

पाहून काळ्याने उंट बाहेर काढून त्या पाढंऱ्या घोड्याला इरेस धरले आहे. त्याि वळेी (रा) उं ३ मधील 
काळा घोिा पाढंऱ्याच्या ‘रा ४’ घरावर मारा करीत असल्याम ळे पाढंऱ्याला (४) प्या – रा ४, ... ही खेळी 
सध्यातरी करता येत नाही. आडण समजा त्याने ती खेळी केलीि तर काळा घोिा ते प्यादे सहज मारू 
शकतो. परंत  त्या काळ्या घोड्याला (इरेस धरलेला) पाढंरा घोिा परत मारू शकणार नाही. त्याम ळे 
पाढंऱ्यािे प्यादे ि कटात डदल्यासारखे होते आडण त्याि वळेी काळ्या उंटाने इरेस पकिलेल्या पा.ं 
घोड्यावर काळ्यािा द हेरी मारा होतो. 

 
वर उल्लेडखलेल्या खेळ्याचं्या प ढे काळ्याला प ढीलप्रमाणे खेळ्या करता येतील. उदा॰..., प्या – व 

३; आडण त्यानंतर ..., प्या – उं ४; चकवा तो ..., प्या – रा ४; चकवा ..., प्या – व ४ ही खेळी करू शकतो. 
ह्याप्रमाणे काळा डनरडनराळ्या योजना आखू शकतो. त्यािप्रमाणे पाढंऱ्यालाही समपसक योजना आखण्यास 
भरपूर वाव आहे आडण काळ्याच्या योजना उखिून टाकण्यासाठी तो (४) प्या – (व) ह ३, ...; ही खेळी 
करू शकतो आडण उंटावर हल्ला करू शकतो तेर्व्हा उंट मारे् घेऊन वािडवण्याऐवजी म्हणजे ि कट वळे 
दविण्याऐवजी काळ्याला (४) ..., उं × घो; ही खेळी करणे भार् पिते. आडण मर् पाढंरा (५) प्या × उं, 
...; ही खेळी करतो. प ढे पाढंरा, आपल्या दोन्ही उंटानंा बाहेर काढण्यािा लाभ डमळव ूशकतो तसेि प्या – 
रा ४, ... ; ही खेळी करून कें द्रघरावर दृढ ताबा डमळव ूशकतो. आडण मर् काळ्याला सपूंणस बिावात्मक 
धोरण स्वीकारणे भार् पिते. पाढंऱ्याच्या आडण काळ्याच्या अशा प्रकारच्या िावपेिातूंन, खेळ अत्यतं 
ि रशीिा होतो. 
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(६) िजीराचा भारतीय बचाि 
 

(१) प्या – ि ४, घो – (रा) उं ३; 

(२) प्या – (ि) उं ४, प्या – रा ३; 

(३) घो – (रा) उं ३, प्या – (ि) घो ३; 
 

अशा रीतीने व – घोड्याप ढील प्यादे प ढे सारण्यात काळ्यािा हेतू स्पष्ट डदसून येतो की, त्याला 
प ढे ..., (व) उं – घो २; ही खेळी करून मधल्या मोठ्या कणसघरावंर उंटािा मारा जारी करावयािा आहे. 
उदा∘ प ढीलप्रमाणे खेळ्या होतील.(४) प्या – (रा) घो ३, उं – घो २; काळ्यािा उंट बाहेर आलेला पाहून 
पाढंरा (५) उं – घो २, ... ; (आकृती १७६ पाहा) ही खेळी करून आपल्या उंटािा प्रडतमारा त्याि 
कणसघरावंर करू शकतो. एकूण डनष्ट्कर्स काढल्यास असे डदसून येईल की, पाढंऱ्या ब डिबळाचं्या 
हालिालीस आडण त्याचं्या िावपेिास स रुवातीला बराि वाव डमळू शकतो. 

 

 
आकृती १७६ 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे 
 
सवससाधारणपणे वरील िालींम ळे िाव सौम्य स्वरूप धारण करतो. ह्या बिावामध्ये राजाच्या 

भारतीय बिावापेक्षा चकवा डनमझो इडंियन बिावापेक्षा र् ंतार् ंत कमी प्रमाणात आढळून येते. 
 

स रुवातीच्या िालींच्या प्रकारािंी माडहती वर करून डदली आहे. ह्या सवस प्रकरािें खेळले रे्लेले 
िाव नवोडदत खेळािंूनी प्रत्यक्ष खेळून बघावते (उदा∘  प्रकरण नऊ, िावािंी जत्रा पाहा); त्यािप्रमाणे 
स रुवातीच्या िालींवर उपलबध असलेली आडण डवस्तृतपणे डलडहलेली ििात्मक प स्तके अभ्यासावीत. 

 
आतापयंत बह तेक सवस लोकडप्रय स रुवातीच्या िालींिी ओळख करून डदली आहे, त्यािप्रमाणे 

त्यामंधील ताडत्त्वक भडूमका स्पष्ट केली आहे. परंत  स रुवातीच्या िालींिी ही माडहती, सखोल अभ्यासासाठी 
आडण प्रदीघस अन भवासाठी केर्व्हाही अप री पिेल. ही माडहती केवळ नवोडदत खेळािंूच्या मार्सदशसनासाठी 
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आहे. तेर्व्हा स रुवातीच्या िालींमधील ताडत्त्वक भडूमका लक्षात ठेवनूि खेळािंूनी स रुवातीच्या िाली प्रसरं् 
पाहून करार्व्यात हे सवांत बरे. 
 

स रुवातीच्या िालीं कशा असार्व्यात ह्यािे एक आदशस उदाहरण प ढे डदले आहे. ह्या उदा∘  मध्ये 
पाढंऱ्याने स रुवातीच्या िालींतून आपली ब डिबळे स स्थानात (आणून) ठेवण्यािा डनियपूवसक प्रयत्न केला 
आहे; आडण ती त्या स्थानातूंन केन्द्रघरावंरती ताबा ठेव ूशकतील. ह्याउलट काळ्याने येणाऱ्या सकंटािी 
िाहूल न घेता स रुवातीच्या िाली केल्या आहेत त्याम ळे पाढंऱ्यािा आयता िायदा झाला आहे. 
उदा॰आकृती १७७ पाहा : 
 

(१) प्या – रा ४, प्या – रा ३; 

(२) प्या – ि ४, प्या – ि ३; 

(३) घो – (रा) उं ३, घो – (रा) ह ३; 

(४) घो – (ि) उं ३, (ि) घो – ि २; 

(५) उं – (रा) उं ४, प्या – (ि) ह ३; 

(६) उं – (ि) उं ४, ... ; 
 

आकृती १७७ पाहा 

 
आकृती १७७ 

काळ्यािी खेळी आहे. 
 
आतापयंत करण्यात आलेल्या पाढंऱ्या आडण काळ्या ब डिबळाचं्या िालींम ळे होणारे िायदे आडण 

तोटे थोिक्यात प ढे डदले आहेत : – 
 
 पाढंरी काळी चालींमुळे होिारे र्ायदे आणि तोिे 

)१(  प्या – रा ४, ...; उंट आडण वजीरािे मार्स मोकळे झाले आहेत, प्यादे कें द्रघरात जाऊन 
केन्द्रघरावर मारक दृष्टी ठेवते आडण रा. पट्टीतील काळ्या प्याद्यािा मार्स 
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रोखते. ही एक िारं्ली िाल आहे. 
)१ (  ...., प्या – रा ३; प्यादे (दोनाऐवजी) िक्त एकि घर प ढे िालडवल्याने केन्द्रघराभोवती 

योग्य तो दबाव आणू शकत नाही. रा – उंट आडण वजीरािे मार्स मोकळे 
झाले आहेत परंत  प ढे व – उंटाच्या मार्ात अिथळा उत्पन्न होतो, त्याम ळे 
ही िाल आत्मबधंनकारक ठरते. 

)२(  प्या – ि ४, ...; केन्द्रात दोन प्याद्याचं्या आघािीम ळे केन्द्रघरावंर विसस्व प्रस्थाडपण्यास 
मदत होते, तसेि योग्य रीतीने िाववाढ करण्यास मोकळीक डमळते. व – 
उंटािा मार्स मोकळा झाला आहे. 

)२(  ..., प्या – ि ३; प न्हा प्यादे िक्त एकि घर प ढे सारल्याने, केन्द्र घराभोवती योग्य तो 
दबाव आणता येत नाही. व – उंटाला एका घराप रती मोकळीक डदली 
आहे. परंत  रा–उंटाच्या मार्ात अिथळा आणल्याने आत्मबधंनकारक 
िाल ठरते. 

)३(  घो – (रा) उं ३, ...; हा घोिा व – प्याद्यािे संरक्षण करतो आडण रा ५ ह्या केन्द्रघरावर मारक 
दृष्टी ठेवतो. िाववाढीसाठी स योग्य िाल आहे. 

)३(  ..., घो – (रा) ह ३; किेच्या पट्टीतील घरात घोिा बाहेर काढल्याने त्यािा मारा (आठापेक्षा 
कमी घरावंर म्हणजे) केवळ िार घरावंर होतो (आकृती १४४ पाहा) 
‘स रुवातीच्या िाववाढीसाठी घोड्यािी िाल उंटाच्या पट्टीतील घरात 
करणे सोइस्कर ठरते.’ तेर्व्हा काळ्यािी ही िाववाढीिी िाल कमी 
दजािी आहे. 

)४(  घो – (ि) उं ३, ...; केन्द्रघरानंा आडण रा – प्याद्याला जोर करणारी ही िाल अत्यतं उपय क्त 
आहे. 

)४(  ..., (ि) घो – ि २; हा घोिा व – उंटािा कोंिमारा करतो. उं ३ ह्या घरापेक्षा व २ ह्या घरात 
आणलेला हा घोिा कमी कायसक्षम ठरतो. 

)५(  उं – (रा) उं ४, ...; रा ५ ह्या कें द्रघराला आणखी एक जोर केला आहे. ह्या उंटाने ह–३ 
मधील काळा घोिा मारणे िूक ठरले असते; कारण डनकृष्ट स्थानात 
बसलेल्या घोड्यािा बळी लाबं पल्ल्याच्या उंटाने घेणे योग्य ठरले नसते. 

)५(  ..., प्या – (ि) ह ३; काळ्याने केलेली ही आणखी एक डनकृष्ट खेळी आहे. कारण ह्या खेळीने 
िक्त पा.ं उंटाला व घो ४ ह्या घरात जाण्यास तात्प रते बधंन घातले आहे, 
परंत  काळ्या ब डिबळ दळाला प ढील लढ्यासाठी उद्य क्त करण्यास ही 
िाल आडण आत्तापयंत केलेल्या िाली काळ्याच्या दृष्टीने डनरुपयोर्ी 
आहेत. 

)६(  उं – (ि) उं ४, ...; पाढंऱ्याने केन्द्रघरावंर ताबा डमळडवण्यासाठी आडण िाववाढ साधण्यासाठी 
एका पाठोपाठ एक केलेल्या प्याद्याचं्या आडण मोहोऱ्याचं्या यशस्वी िालींत 
ही एक उत्कृष्ट भर आहे. (आकृती १७७ पाहा) 

 
केवळ सहा खेळ्यात पाढंऱ्याने आपली िाववाढ अर्दी आदशस रीतीने साधली आहे, ह्याउलट 

काळ्यािी स्स्थती अर्दी डनकृष्ट आहे, आडण अशा ह्या चिताजनक स्स्थतीतून काळ्या मोहोऱ्यानंा जर त्याच्या 
प्राप्त कमक वत स्थानातूंन कायसक्षम घरातं आणावयािे झाल्यास काळ्याला आणखी डकतींतरी जादा खेळ्या 
करार्व्या लार्तील. काळ्याने योग्य अशी िाववाढ न केल्याम ळे त्यािा िाव आवळला जाण्यािी शक्यता 
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आहे. पाढंऱ्याने डकल्लकेोटािी ज्यत तयारी करून ठेडवली आहे आडण त्यािी मोहोरी िढाईखोर हल्ला 
करण्यास सज्ज आहेत.  ह्याउलट काळ्याला डकल्लेकोट लरे्ि करता येत नाही तसेि संभार्व्य मारामारीला 
योग्य रीतीने तोंि देण्यास त्याला खूप तयारी करावी लारे्ल. 

 
स रुवातीच्या िालीत वजीर बाहेर काढल्यास कसे तोटे होतात हे आकृती १७८ वरून समजावनू 

घेऊ. 
 
(१) प्या – रा ४, प्या – रा ४; 
(२) प्या – ि ४, प्या × प्या; 
(३) ि × प्या, घो–(ि) उं ३, (आकृती१७८पाहा). 
 

 
आकृती १७८ 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे. 
 

पाढंऱ्या वजीराने प्यादे मारताि काळ्या घोड्याने प्याद्यावरून उिी मारून पाढंऱ्या वजीरावर हल्ला 
िढडवला आहे आडण त्याि वळेी उत्कृष्टपणे िाववाढ साधली आहे. वजीर वािडवण्यासाठी त्याला स रडक्षत 
डठकाणी हलवणे भार् पिते, आडण त्याला तसे हलडवले की पाढंऱ्यािा वळे ि कट जातो आडण त्याि वळेात 
काळा आपले द सरे मोहोरे िाववाढ करण्यासाठी यशस्वी रीतीने बाहेर काढतो. तसेि आकृती १४८, १४९ 
आडण पान १०७ वरील मजकूर पाहावा. 
 

“िावािी स रुवात योग्य रीतीने कशी करावी” ह्यासाठी काही महत्त्वाच्या सूिना प ढे डदल्या आहेत. 
 

(१) िावािी स रुवात, राजाप ढील प्यादे चकवा वजीराप ढील प्यादे िालवनू करावी. उदा॰ 
 

(१) प्या – रा ४, प्या – रा ४ 
} 

ह्या खेळीने वजीर आडण उंटािे मार्स मोकळे होतात. रा ४ 
चकवा व ४ ह्या कें द्रघरािंा ताबा घेऊन प्यादे कणसघरावंर 
मारक दृष्टी ठेवते, आडण डवरोधी प्याद्यािंा मार्स रोखते. 

ककिा 
(२) प्या – ि ४, प्या – ि ४; 
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स रुवातीच्या पडहल्या दोन खेळ्यामंध्ये त म्ही जर रा – प्यादे आडण व – प्यादे यशस्वी रीतीने प ढे 
दोन घरे हलव ूशकलात तर मर् त म्ही िावािी स रुवात उत्कृष्ट रीतीने साधली आहे असे समजतात. 
 

(२) लाबं पल्ल्याच्या उंटा अर्ोदर उड्डाण िालीिे आडण अखूि टप्प्यािे दोन्ही घोिे िाववाढ 
साधण्यासाठी (रा) उं ३ आडण (व) उं ३ ह्या घरामंध्ये हलवावते म्हणजे ते ह्या स्थानातूंन प्या – व ४ आडण 
प्या – रा ४ ह्या कें द्रातील प्याद्यानंा जोर देतात आडण त्याि वळेी रा ५ आडण व ५ ह्या कें द्रघरावंर मारक दृष्टी 
ठेवतात. िाववाढीच्या दृष्टीने लाबं पल्ल्याच्या उंटाला स रुवातीला कोणत्या योग्य स्थानात हलवाव े हे 
ठरवता येत नाही. तेर्व्हा घोिे प्रथम बाहेर काढलेत की त्याच्या अन र्ंर्ाने उंट कोठे हलवावयािा हे ठरडवणे 
सोपे जाते. 
 

(३) लवकरात लवकर डकल्लेकोट करणे हे िारं्ले असते. कारण त्याम ळे राजाला संरक्षण डमळू 
शकते. तसेि कें द्रघरानंा जोर देण्यासाठी डकल्लेकोटाच्या हत्तीिा उपयोर् होऊ शकतो. (आ. १४० पाहा) 
 

(४) सवससाधारणपणे राजाच्या बाजूिा डकल्लेकोट करणे सोयीस्कर असते; कारण डकल्लेकोटाच्या 
सवस प्याद्यानंा राजािा जोर होऊ शकतो. परंत  वजीराच्या बाजूिा डकल्लेकोट केला की व –ह प्याद्याला 
राजािा जोर लरे्ि डमळत नाही. त्या प्याद्याला संरक्षण देण्यासाठी आणखी एक खेळी करणे भार् पिते. 
उदा∘ रा – (व) घो १. अशी जादा खेळी, राजाच्या बाजूिा डकल्लेकोट केला असता, करावी लार्त नाही. 
 

(५) आत्मबधंनकारक िाली शक्यतो टाळार्व्यात. (आ. १७७ मधील काळ्याच्या खेळ्या पाहा.) 
 

(६) िावाच्या स रुवातीला वजीरासारखे महान सामर्थयसवान मोहोरे एकदम बाहेर काढू नये; असे 
करणे न सतेि धोक्यािे नाही तर त्यामध्ये वळे ि कट जातो त्याम ळे िाववाढीमध्ये मारे् पितो, कारण बाहेर 
काढलेल्या वजीरावर डवरोधी लहान ब डिबळ हल्ला करून त्याि वळेी ते िाववाढ साधू शकते. वजीराला 
वािडवण्यासाठी हलवणे भार् पिते. ह्या हलवाहलवीत खेळ्या आडण वळे ि कट जातो. ह्या ि कट जाणाऱ्या 
वळेेत आणखी एक डवरोधी ब डिबळ यशस्वी रीतीने बाहेर येऊ शकते म्हणजे ह्यािा िायदा प्रडतस्पध्याला 
डमळतो (आ. १४८, १४९, १७८ पाहा. आडण पान १०७ वरील मजकूर पाहा.) 
 

(७) स रुवातीच्या खेळ्यामंध्ये एकि मोहोरे दोन तीन वळेा हलवनू वळे ि कट दविू नये (आकृती 
१३१, १३२, १५०, १५१ पाहा.) 
 

(८) योग्य रीतीने िाववाढ साधण्यासाठी जास्तीत जास्त मोहोरी यशस्वी रीतीने (स स्थानात) 
बाहेर काढावीत (आकृती १७७ पाहा) 
 

वर डदलेल्या सूिना, आपल्या सवससाधारण मार्सदशसनासाठी आहेत. एखाद्या पडरस्स्थतीत, वर 
साडंर्तलेल्या डविारसरणीत, जर एखादी खेळी बसत नसेल, तर ती (खेळी) त मच्या कल्पनेन सार, त म्ही 
केर्व्हाही करू शकता. 
 

स रुवातीच्या िालीसबंंधी डजतके सारं्ाव ेडततके कमीि पिते. (तेर्व्हा सखोल अभ्यासासाठी केवळ 
ह्या डवर्यावर डलडहलेली प स्तके वािावीत). 
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आता आपण ब डिबळ खेळातील, सवांना आविणारा िढाईिा, र् ंतार् तं वाढडवणारा आडण 
मारामारी करून िाव आटोक्यात आणणारा मध्यंतरीिा िाव कसा असावा लार्तो ह्यासंबधंीिी माडहती 
प ढील प्रकरणात पाहू या. 
 

आकृती क्रमाकं १४३ वरील समस्येिे उत्तर : पाढंऱ्याने प ढील डबनतोि िावपेि टाकला. (१६) व 
– घो ८ शह, …; पाढंऱ्याने आपल्या वजीरािे बडलदान का बरे केले असाव?े कारण (१) काळा राजा हलू 
शकत नाही (२) तेर्व्हा शह काढण्यासाठी पा.ं वजीर घोड्याने मारणे भार् पिते. 
 

(१६) …, घो × व; ही िाल काळ्यावर लादली आहे. मर् 
 

(१७) ह – व ८ शह मात. पाढंरा हत्ती, उंटाच्या साहा्याने व८ मध्ये नेऊन काळ्यावर यशस्वी 
रीतीने मात करतो.) 
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िकरि ७ : मध्यपिप (मध्यतंरीचा डाि) 
 

मध्यंतरीिा िाव नेमका कोठून स रू होतो, हे सारं्णे कठीण असते. कारण स रुवातीपासून ते 
शवेटपयंत िावािी घिामोि सतत होत असते. उदा॰ 
 

िावाच्या स रुवातीला, दोन्ही डवरोधी खेळािंूकिे संख्येने आडण र् णानंी समान, असे अर्दी सारखे 
ब डिबळ दल असते. परंत  िाव स रू झाल्यावर दोन्ही बाजूकिील ब डिबळ दलातील समानता नाहीशी 
होते; त्यािी अनेक कारणे आहेत, त्यापकैी एक कारण प ढे डदले आहे. 
 

दोहोंपकैी एका खेळािूकिे (१) त्याच्या प्रडतस्पध्यापेक्षा संख्येने जास्त ब डिबळ दल राहते आडण 
त्याला “ब डिबळ संख्याडधक्यािा वस्त डनष्ठ लाभ” डमळतो. चकवा (२) त्याच्या प्रडतस्पध्यापेक्षा र् णवते्तने 
अडधक असे ब डिबळ दल राहते आडण त्याला “ब डिबळ र् णाडधक्यािा वस्त डनष्ठ लाभ” डमळतो. अशा 
रीतीने वस्त डनष्ठ लाभ डमळवनू तो (खेळािू) िावावर विसस्व र्ाजव ूशकतो आडण शवेटी सक्तीने िाव चजकू 
शकतो. 
 

मध्यंतरीच्या िावामध्ये, ‘डािािर िचपस्ि’ डमळडवण्यािा म ख्य हेतू साधावयािा असतो. असा 
विसस्वलाभ डमळडवण्यासाठी प ढे डदलेल्या डनरडनराळ्या र्ोष्टी करणे आवश्यक असते. 
 

खेळाडूने स्िगृहाबाहेर काढलेल्या मोहोऱ्यानंा : 
 
(१) कायात्प्न्ित कराियाचे असते, 
 
(२) त्याचंी सुलभ हालचाल करण्याची िमता िाढिाियाची असते, 
 
(३) त्याचं्यामध्ये सुसंघणित रीतीने मारा करण्याची कुित णनमाि कराियाची असते. 
 
वरील र्ोष्टी साधल्या म्हणजे प ढे िढाईिे धोरण स्वीकारावयािे असते. यासाठी: 
 
(४) योग्य रीतीने मारामारी करून, ‘िस्तुणनष्ठ लाभ’ णमळिाियाचा असतो, आणि 
 
(५) डािािर “िचपस्ि” णमळिून, आपल्याला अनुकूल अशी डाि समाप्तीची त्प्स्थती णनमाि 

कराियाची असते. 
 
डािािर िचपस्ि कसे णमळिाियाचे असते ? 

 
िावावर विसस्व प ढे डदलेल्या कोणत्याही एका र्ोष्टींतून डनमाण करता येते. 

 
(१) योग्य ‘िस्तुणनष्ठ लाभ’ णमळिून िावावर विसस्व डमळडवता येते. चकवा 
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(२) िणतस्पध्यापेिा जास्त घरािंर ताबा णमळिून म्हिजे पिािरील जादा िापू व्यापून िचपस्ि 
णनमाि करता येते. चकवा 

 
(३) डािाच्या अगदी सुरुिातीपासून िणतस्पध्यापेिा, जलद गतीने मोहोरी बाहेर काढून म्हिजे 

िेळ िाचिून योग्य अशी डाििाढ करून, िचपस्ि णमळणिता येते. 
 

वरील तीन र्ोष्टी कशा रीतीने साध्य कडरता येतात ह्यािी माडहती थोिक्यात प ढे डदली आहे. 
 
(१) िस्तुणनष्ठ लाभ पुढे णदल्यािमािे असतात. उदा॰ 
 
(अ) बुणिबळ – संख्याणधकाचा िस्तुणनष्ठ लाभ चकवा 
 
(ब) बुणिबळ – गुिाणधक्याचा िस्तुणनष्ठ लाभ. 

 
(अ) बुणिबळ–संख्याणधक्याचा िस्तुणनष्ठ लाभ 

 
पटावर जेर्व्हा, प्रडतस्पध्यापेक्षा संख्येने जास्त आडण उपय क्त असे ब डिबळ दल उरते, तेर्व्हा 

संख्याडधक्यािा लाभ होतो. उदा∘  एखादे डबनजोर मोहोरे चकवा प्यादे मारून चकवा अन कूल अशी 
िायदेशीर मारामारी करून चकवा िढाईिे ह कमी िावपेि वापरून, प्रडतस्पध्यापेक्षा संख्येने जास्त ब डिबळ 
राहते आडण त्यामधून वस्त डनष्ठ लाभ डमळतो, तो लाभ, योग्य ते िावपेि वापरून, वाढडवता येतो आडण 
िावावर विसस्व डमळडवता येते. शवेटी संख्येने वरिढ अशा प्रभावी दलाने िाव चजकता येतो. ह्यािे; सवांना 
माहीत असणारे उदाहरण म्हणजे प्रत्यक्ष लढाईिे देता येते. उदा∘  लढाईमध्ये मोठे सैन्यदल, िोट्या 
सैन्यदलािा बह धा, पराभव करू शकते. ही र्ोष्ट ब डिबळ खेळालास िा लार् ू पिते. तेर्व्हा खेळामध्ये 
डवजयश्री खेिनू आणण्यािा एक सोपा मार्स म्हणजे आपले ब डिबळ दल िारसे खिी न घालता, 
प्रडतस्पध्यािी ब डिबळे सक्तीने मारून काढून, संख्याडधक्यािा वस्त डनष्ठ लाभ डमळडवणे, आडण िावावर 
विसस्व स्थापन करून शवेटी िाव चजकणे. 
 

िढाईिे ह कमी िावपेि वापरून, प्रडतस्पध्यािी ब डिबळे सक्तीने मारून वस्त डनष्ठ लाभ कसा 
डमळवावयािा असतो ह्यासाठी आकृती १७९ ते आकृती १९६ पाहा. 
 

(ब) बुणिबळ–गुिाणधक्याचा िस्तुणनष्ठ लाभ 
 

पटावर, जेर्व्हा प्रडतस्पध्यापेक्षा र् णवते्तने अडधक ब डिबळ दल राहते, तेर्व्हा वस्त डनष्ठ लाभ डमळतो. 
उदा· 
 

मारामारीत, आपला उंट चकवा घोिा देऊन त्याच्या बदल्यात प्रडतस्पध्यािा हत्ती मारला असता 
दोन्ही बाजंूकिील ब डिबळ दलािी संख्या समान राहते परंत  त्याचं्या तौलडनक मूल्यात िरक पितो. 
उदा∘  येथे उंट चकवा घोड्याच्या तीन मूल्याचं्या बदल्यात प्रडतस्पध्याच्या हत्तीिी पाि मूल्ये डमळतात. 
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म्हणजे (५–३=२) एकूण दोन मूल्ये जास्त डमळतात. अशा प्रकारे र् णाडधक्यािा वस्त डनष्ठ लाभ डमळडवता 
येतो. 
 

पटावर जेर्व्हा प्रडतस्पध्याच्या ब डिबळ दलात कायम स्वरूपािा कमक वतपणा राहतो; तेर्व्हा 
र् णाडधक्यािा वस्त डनष्ठ लाभ डमळतो. उदा॰ 
 

कायम स्वरूपािा कमक वतपणा बह धा ‘प्रडतस्पध्याच्या (१) प्याद्याच्या क रिनेतून चकवा वर 
साडंर्तल्याप्रमाणे मोठ्या ब डिबळाच्या अभावातून डनमाण होतो आडण त्यामधून र् णाडधक्यािा वस्त डनष्ठ लाभ 
डमळडवता येतो. 
 

सवससाधारणपणे खेळािू, वर अ चकवा ब मध्ये साडंर्तल्याप्रमाणे प्रथम वस्त डनष्ठ लाभ डमळडवतो 
आडण त्याच्या जोरावर तो आणखी वाढत्या प्रमाणात वस्त डनष्ठ लाभ डमळडवण्यािा सतत प्रयत्न करतो आडण 
िावावर डनणायक विसस्व डमळवनू, अंडतम पवामध्ये प्रडतस्पध्यापेक्षा एखादा जादा हत्ती चकवा वजीर 
शवेटपयंत राखून ठेवण्यािा आटोकाट प्रयत्न करतो, चकवा शवेटी एखाद्या प्याद्यािा यशस्वी रीतीने वजीर 
करून अंती िाव चजकण्यािी पराकाष्ठा करतो. 

 
पहा प्रकरण ७ वरील िावावर विसस्व कसे डमळवावयािे असते मध्ये (२) आडण (३) मध्ये डनद,श 

केलेले विसस्व डमळडवण्यासाठी खेळािू, जाणूनब जून आपले ब डिबळ आमीर् रूपाने देऊन तो : 
 

(२) प्रडतस्पध्यापेक्षा, जास्त घरावंर ताबा डमळव ूशकतो. चकवा 
 

(३) प्रडतस्पध्यापेक्षा, जलद र्तीने मोहोरी बाहेर काढून म्हणजे वळे वािवनू योग्य अशी िाववाढ 
करू शकतो, आडण िावावर डनणायक विसस्व डमळव ूशकतो. (आकृती १२९ ते आकृती १४३ पाहा) 
 

आता आपण िढाईिे ह कमी िावपेि वापरून, प्रडतस्पध्यािी ब डिबळे सक्तीने मारून वस्त डनष्ठ 
लाभ कसा डमळवावयािा असतो हे पाहू. 
 

सक्तीने मोहोरे (ि कटात) डमळवावयािा एक साधा मार्स म्हणजे ‘डद्वघाती हल्ला’ होय. अशा 
डद्वघाती हल्ल्यामध्ये प्रडतस्पध्याच्या दोन मोहोऱ्यावंरती एकाि वळेी हल्ला िढडवला जातो. प्रडतस्पध्याने 
दोहोंपकैी एका मोहोऱ्याला जोर डदला तरीस िा द सरे डबनजोर मोहोरे (ि कटात) मारता येते; आडण 
वस्त डनष्ठ लाभ डमळडवता येतो. अशा प्रकारिा वस्त डनष्ठ लाभ डमळडवण्यासाठी बऱ्याि वळेा उपयोर्ात 
आणता येतील अशा ह कमी िढाईिे िावपेिािंी यादी प ढे डदली आहे. 
 

(१) णिघाती हल्ला : (Fork) 
घोडा / िजीर / हत्ती / उंि / प्यादे; हे णिघाती हल्ला चढि ूशकतात. 
(‘/’ म्हिजे ककिा) 
(२) इरेस धरलेले मोहोरे (Pin) 
(३) रेषा घात– (Skewer) 
(४) छुपा हल्ला– (Discovered attack) 
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(५) कािशह– (Discovered check) 
(६) दुहेरी शह– (Double check) 

 
उपडरडनर्तदष्ट िढाईिे सहा िावपेि म्हणजे ब डिबळ खेळातील र्ड यतें्रि होत, त्यािंी सडवस्तर 

माडहती प ढे डदली आहे. 
 

(१) णिघाती हल्ला (Fork) : म्हणजे, दोन चकवा अडधक मोहोऱ्यावंर एकाि वळेी िढडवलेला हल्ला 
होय. उदा. आ. १७९ ते १८४ पाहा. 
 

 
आकृती १७९ 
डद्वघाती – घोिा 

 
(१) …, घो – रा ५ शह; 
काळ्या घोड्याने एकाि वळेी पाढंऱ्या राजाला शह 
देऊन वजीरावर ख नी हल्ला िढडवला आहे. तेर्व्हा 
शहािे डनवारण करण्यासाठी पाढंऱ्याला राजा 
हलडवणे भार् पिते उदा∘ (२) रा–घो २, …; तेर्व्हा 
काळा घोिा (२) …, घो × ि; ही खेळी करून  वजीर 
ि कटात मारतो. 

आकृती १८० 
डद्वघाती उंट 

 
(१) उं–उं ४, …; पाढंऱ्या उंटाने हत्ती आडण 
घोड्यावर एकाि वळेी हल्ला िढडवला आहे; तेर्व्हा 
काळ्यािा हत्ती वािडवला तर घोिा मरतो आडण 
घोिा वािवावा तर हत्ती मरतो. त्यािप्रमाणे हत्तीने 
घोड्याला चकवा घोड्याने हत्तीला जोर देता येत 
नाही,  तेर्व्हा पाढंऱ्याला एक मोहोरे ि कटात डमळते. 
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१९७१ च्या राष्ट्रीय नैपुण्यपद णनिड सामन्यातंील 
बुणिबळपिू 

उदयोन्मुख बुणिबळपिू 

 
 

(णचत्र क्र. १८) (णचत्र क्र. २०) 
श्री. महमद हसन (िवथा क्रमाकं) णच. जी. शेखर 

 अडखल भारतीय क मार र्टािा १९६२ िा डवजयी 
वीर; १९६४ च्या तेल अर्व्हीर्व्ह येथे इस्त्रायलमध्ये 
झालेल्या जार्डतक िेस ऑचलपीएिमध्ये 

  
(डित्र क्र. १९) (डित्र क्र. २१) 

श्री. अब्दुल जब्बार (सहावा क्रमाकं) णच. णिश्वनाथ िभाकर आपिे (वय ८ वर्,) 
 कौत क कस्त री वास कायम डटकवावयास। 

प्रयत्न आडण अभ्यास यािा हवा डनत्य ध्यास॥  
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लेपणझर् ऑणलत्प्म्पएड (१९६७) मध्ये गेलेला भारतीय संघ 

 
(डित्र क्र. २२) 

डािीकडून उजिीकडे : श्री. रमेश शेठ, श्री. केशि साठे (मॅनेजर), श्री. मॅन्युअल एरन, कै. एम. आर 
िही, श्री. आर बी. सिे 

 

 
आकृती १८१ आकृती १८२ 
डद्वघाती प्यादे डद्वघाती हत्ती 
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(१) प्या – ि ३, ... ; प्याद्याने एकाि वळेी हत्तीवर 
आडण घोड्यावर हल्ला िढडवला आहे. हत्ती 
वािडवल्यास, (प्यादे देऊन) घोिा मारता येतो. 

(१) ..., ह – रा ५; हत्तीने एकाि वळेी उंटावर 
आडण घोड्यावर हल्ला िढडवला आहे. येथे हत्ती एक 
मोहोरे ि कटात डमळव ूशकतो. 

 

 
आकृती १८३ आ  .१८४  
डत्रघाती वजीर आत्मघातकी डत्रघाती हल्ला 

 
(१) ि - ि ५ शह, ...; वजीराने एकाि वळेी काळ्या 
राजाला शह डदला आहे आडण हत्ती आडण उंटावर 
हल्ला िढडवला आहे. शहािे डनवारण करण्यासाठी 
राजा हलला चकवा काळा उंट मध्ये घातला की, 
वजीर हत्तीला सहज मारू शकतो आडण ि कटात 
मोहोरे डमळव ूशकतो. 

 
(१) ि - ि ३ शह, ...; अती उत्साहाच्या भरात 
वजीर डत्रघाती हल्ला िढडवण्यासाठी ‘व ३’ ह्या घरात 
नेला, परंत  ‘रा ४’ मध्ये ख रमािंी घालून बसलेला 
घोिा वजीरावर प्रहार करून त्यालाि मारतो. (१) 
…, घो × ि; अती उत्साहाच्या भरात अशी िकू 
कधीही होऊ देऊ नये; कारण त्यामध्ये िायदा 
होण्याऐवजी केर्व्हाही भरून काढता येणार नाही 
असे न कसान होते. 
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णिघाती हल्लय्ाचा डािामध्ये केलेला उपयोग : (आकृती १८५, १८६ पाहा) 
 

 
आकृती १८५ 

काळ्यािी खेळी आहे; 
 

(१) …, ि × ह शह! 
(२) ि × ि, …; 
काळ्याने आपला वजीर कमी दजाच्या हत्तीसाठी 
का बरे डदला असेल? 
(उत्तरासाठीआ. १८६पाहा)  

आकृती१८६ 
घोड्यािा डद्वघाती हल्ला 

 
(२)…, घो – रा ६ शह; घोड्याने राजाला शह 
देऊन, वजीरावरती ख नी हल्ला िढडवला आहे. शह 
डनवारण्यासाठी राजाला हलडवणे भार् पिते, मर् 
घोिा वजीराला मारतो. 
(३) रा – कोठेही हलतो, घो × ि; अशा रीतीने 
काळ्याने डहकमतीने िावपेि टाकून पाढंरा हत्ती 
ि कटात डमळवनू सक्तीने वस्त डनष्ठ लाभ डमळडवला 
आहे. 

 
(२) इरेस धरलेले मोहोर (Pin) : म्हणजे स्वतःच्याि देविीत घायाळ झालेला पाहारेकरीि होय. 

ह्यािी सडवस्तर माडहती मारे् डदली आहे. (आ. ६० आडण ६१ पाहा) 
 

डवरोधी मोहोऱ्याच्या माऱ्यातील इरेस धरलेले (पडहले) मोहोरे हलडवता येत नाही; कारण ते 
हलडवले की त्यामारे् असणाऱ्या राजावर शह–मारा होतो. (आ. १८७, १८८पाहा.) 
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आकृती १८७ 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे. 
 

(१) उं – उं३ , …; काळा राजा आडण घोिा एकाि 
कणसपट्टीत असलेले पाहून पाढंऱ्या उंटाने त्याि 
कणावर येऊन काळ्या घोड्यास इरेस धरले आहे. 
तेर्व्हा 
(१) …, रा – घो२ काळ्या घोड्याला राजाने 
संरक्षण डदले आहे. इरेस धरलेला घोिा ि कटात 
डमळावा म्हणून पाढंरा प्यादे प ढे सारतो, आडण इरेस 
धरलेल्या घोड्यावर द सरा मारा िढडवतो.  

आकृती १८८ 
उंटाने घोड्यास इरेस धरले आहे. 

 
(२) प्या – घो ५, …; इरेस धरलेल्या घोड्यावर 
पाढंऱ्याने द सरा मारा िढडवला आहे. येथे इरेस 
धरलेला घोिा हलवला की, राजावर शह – मारा 
होतो, म्हणून तो (घोिा) हलडवता येत नाही. (२)…, 
रा – घो ३ ककिा (२) … रा – उं २; (३) उं × घो, 
…;  उंटाने घोिा ि कटात डमळडवला आहे आडण 
वस्त डनष्ठ लाभ सक्तीने वसूल केला आहे. 

 
(३) रेषाघात (Skewer) : 

 
डवरोधी ब डिबळाच्या (शह) माऱ्यातील रेरे्त, प ढे राजा (चकवा एखादे मोहोरे) आडण मारे् त्याच्याि 

बाजूिे मोहोरे, जेर्व्हा सापिते, तेर्व्हा राजाला शह माऱ्याबाहेर (चकवा प ढच्या मोहोऱ्याला माऱ्याबाहेर) 
हलडवणे भार् पिते. अशा रीतीने राजाला (चकवा प ढच्या मोहोऱ्याला) माऱ्याच्या रेरे्बाहेर हलडवले की, 
त्याच्यामारे् असणाऱ्या मोहोऱ्यावर, डवरोधी ब डिबळािा हल्ला होतो. 
 

रेर्ाघात कसा होतो हे दाखडवणारे एक उदाहरण आकृती १८९, १९० मध्ये डदले आहे ते पाहा. 
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आकृती १८९ 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे. 
 

(१) उं (ि१) – उं२ शह, रा – रा४ (ककिा रा –
उं३); काळा वजीर ज्या कणसपट्टीत आहे त्या 
कणसपट्टीत राजाला सक्तीने आणले आहे. आता 
रेर्ाघात कसा होतो ते आकृती १९० मध्ये पाहा.  

आकृती १९० 
रेर्ाघातेत सापिलेला वजीर 

 
(२) उं (ि२) – उं३ शह, …; 
(आ. १९० पाहा) आता शहमाऱ्याबाहेर राजाला 
हलडवणे भार् पिते. उदा॰ 
(२) …, रा – ि३; (ककिा रा – ि४) मर् पाढंरा (३) 
उं × ि, …; ही खेळी करून वजीर ि कटात 
डमळडवतो. अशा रीतीने पाढंऱ्याने िार मोठा 
वस्त डनष्ठ लाभ डमळडवला आहे.  

 
(४) छुपा हल्ला (Discovered Attack) : 

 
प ढिे एक मोहोरे (मारा करण्यासाठी) हलले की, मार्िे द सरे मोहोरे उदा∘  हत्ती / वजीर / उंट; 

ि पा हल्ला करते. (ि पा हल्ला म्हणजे, डशखंिीमारे् असलेला अज सन आहे) ि पा हल्ला कसा करता येतो आडण 
त्यातून वस्त डनष्ठ लाभ कसा करून घेता येतो ह्यािे एक उदाहरण आकृती १९१ आडण १९२ मध्ये डदले आहे, 
ते पाहाव.े 
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आकृती १९१ 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे. 
आकृती १९२ 

घोड्याने राजाला शह देऊन, काळ्या वजीरावर 
हत्तीिा ि पा हल्ला िढडवला आहे. 

  
(१) प्या – ह ५ शह,...  हा न सता शह देण्यासाठी 
शह नाही. ही ि पा हल्ल्यािी पूवसतयारी आहे. 
काळ्या राजाला, ह ३ चकवा घो २ ह्या घरात 
सक्तीने जाणे भार् पिाव ेअशी त्यामार्ील कल्पना 
आहे. 
(१) ..., रा– घो २; (काळा राजा– ह ३ मध्ये 
हलडवल्यास त्यावर मात होते) ‘व’ पट्टीत पाढंरा 
हत्ती, घोिा आडण काळा वजीर आहेत. 
 

(२) घो– उं ५ शह, हत्तीच्या माऱ्यात अिथळा 
आणणाऱ्या घोड्याने शह डदल्याने हत्ती, वजीरावर 
ि पा हल्ला करू शकतो, कारण राजाला प्रथम 
शहाबाहेर हलडवणे भार् पिते. उदा॰ 
(२) ..., रा – कोठेही हलतो. 
(उदा. रा – घो १) 
(३) ह × ि (शह, मात)  
अशा रीतीने ि पा हल्ला करून वस्त डनष्ठ लाभ 
डमळडवता येतो आडण िावावर विसस्व र्ाजडवता येते. 

 
(५) कािशह (Discovered Check) : 

 
काटशहामध्ये राजावर होऊ शकणारा वजीर/हत्ती/उंटािा शह–मारा उघिा केला जातो. 

(आकृती ६४, ६५ पाहा.) काटशहािा िायदा कसा करून घेता येतो हे दशसडवणारे एक उदाहरण आकृती 
१९३ आडण १९४ मध्ये पाहा. 
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आकृती १९३ 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे. 
आकृती १९४ 

हत्तीिा काटशह आडण उंटािा हल्ला. 
  

येथे सवस काळी मोहोरी पाढंऱ्या घरात आहेत; पाढंरा 
उंट काळ्या कणसपट्टीतील घरामंध्ये हलू शकतो आडण 
उं ४ मधील उंट हलला की पाढंऱ्या हत्तीिा काटशह 
काळ्या राजाला बसू शकतो. तेर्व्हा काटशह देताना 
आपला िायदा करून घेण्यासाठी एखादे काळे 
मोहोरे योग्य अशा काळ्या घरात सक्तीने आणता येते 
का हे पाढंरा आधी बघतो. उदा॰ 

(१) प्या – ह ४, घो – ह २ घोिा एक लत्या एक 
अशा स रडक्षत घरात हलतो. तेर्व्हा... 
(२) उं – घो ८ कािशह, रा – कोठेही हलतो. 
आडण मर् पाढंऱ्याला ि कटात घोिा डमळतो उदा∘ 
(३) उं × घो, ...; अशा रीतीने घोिा ि कटात 
डमळवनू पाढंऱ्याने वस्त डनष्ठ लाभ डमळडवला आहे. 

 
(६) दुहेरी शह (Double : Check ) 

 
हा काटशहािाि एक अघोरी प्रकार आहे. द हेरी शहामध्ये द सऱ्या स्स्थर मोहोऱ्यािा ि पा काटशह 

उघिा करणारे मोहोरेही नव प्राप्त घरातून द सरा साधा शह देते (आकृती ६६ आडण आकृती ६७ पाहा.) 
द हेरी शहािा िायदा कसा करून घेता येतो ह्यािे एक उदाहरण आकृती १९५ आडण १९६ मध्ये डदले आहे 
ते पाहाव.े 
 

 



 अनुक्रमणिका 

 
आकृती १९५ 

काळ्यािी खेळी आहे. 
आकृती १९६ 
द हेरी शह 

  
(१) ..., प्या – उं ५ शह; द हेरी शहाच्या 
पूवसतयारीसाठी डदलेला हा शह आहे. 
(२) रा – ह ३, ...; पाढंऱ्या कणातील काळ्या 
उंटािा संभार्व्य ि पा काटशह आडण घोड्यािा साधा 
शह एकाि वळेी देता यावा म्हणून राजाला ह. ३ ह्या 
पाढंऱ्या घरात सक्तीने रेटला आहे. 

उंटािा काटशह आडण घोड्यािा साधा शह 
डमळून होणारा ‘द हेरी शह’ देता यावा म्हणनू 
काळ्याने प ढील ह कमी खेळी केली. 

(२) ..., घो × ह; दुहेरी शह आणि मात होते. 
उंट काटशह देतो आडण घोिा हत्तीला 

मारून नवप्राप्त घरातून द सरा साधा शह देतो. येथे 
द हेरी शह डदल्याम ळे राजाला हलडवणे भार् पिते. 
कारण एकाि वळेी दोन डनरडनराळ्या डदशातूंन 
होणारा द हेरी शह मारा करणाऱ्या मोहोऱ्यानंा एकाि 
खेळीत मारून काढून, दोन्ही शहािें डनवारण एकाि 
वळेी करू शकणार नाही ही र्ोष्ट नेहमी ध्यानात 
ठेवावी. येथे पाढंऱ्या राजाला स रडक्षतपणे हलता 
येण्याजोरे् पलायन घर न उरल्याने त्याच्यावर मात 
होते. 

 
आ. १९६ मध्ये काळ्याने हत्ती ि कटात मारून स्स्थडतजन्य लाभ डमळवनू शवेटी यशस्वी रीतीने मात 

केली आहे. 
 

वरील उदाहरणातूंन िढाईिे ह कमी िावपेि कायसवाहीत कसे आणावयािे आडण वस्त डनष्ट लाभ 
कसा डमळवावयािा असतो हे दाखडवले आहे. 
 

आता प्राप्त स्स्थतीत ह कमी िावपेि वापरून सभंार्व्य डवद्य त िढाई कशी करावयािी आडण 
स्स्थडतजन्य आडण वस्त डनष्ठ लाभ कसा करून घ्यावयािा असतो ह्यािी काही उदाहरणे सटीप प ढे डदली 
आहे. 
 

सूचना क्रमाकं १ : पुढील उदाहरिातं, डािातील मूळ चाली ठळक अिरात णदल्या आहेत. 
िेळोिेळी काही सूचना णदल्या आहेत. तसेच पयायी चाली (लहान अिरात) णदल्या आहेत. हे सारे 
सरसकि िाचत गेल्यास खेळाडूला मूळ डाि समजण्यास अिघड जाईल. यासाठी खेळाडूने, पिािर 
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िथम, मूळ (ठळक अिरातील) चाली एका पाठोपाठ एक खेळत जाव्यात.(त्यािेळी पयायी चाली सूचना 
िगैरे िाचू नये म्हिजे अडखळल्यासारखे होिार नाही) हे िात्यणिक संपूिपपिे ध्यानात आल्यािर ित्येक 
मूळ चालीिरील सूचना, िीपा आणि पयायी चाली समजािून घ्याव्यात. म्हिजे डािातील खेळींचे 
पृथक्करि कसे करािे, डाि खेळताना कोित्या णदशेने णिचार करािा लागतो िगैरे गोष्टींचे आकलन 
होण्यास खूप मदत होईल. 
 

सूिना क्रमाकं २ िार्व्या बाजूकिील आकृतीखालील मजकूर वािून झाल्यावर उजर्व्या बाजूकिील 
आकृतीखालील मजकूर वािावा म्हणजे अिखळल्यासारखे होणार नाही. 
 
उदाहरण १ 

 

 
आकृती १९७ 

काळ्यािी खेळी आहे. 
आकृती १९८ 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे. 
 

आ. १९७ मधील दोन्ही बाजंूच्या ब डिबळािंी स्स्थती डविारात घेता प ढील र्ोष्टी ठळकपणे डदसून 
येतात. 
 

त लनात्मक दृष्ट्ट्या काळ्या मोहोऱ्यानंा, स योग्य हालिाली करण्यािी क्षमता जास्त आहे. ह्याउलट 
दोन्ही पाढंरे हत्ती स्वरृ्हात घोरत पिले आहेत, पाढंरा उंट अजून खेळात उतरला नाही; तोही स्वरृ्हात 
रखिला आहे. सवांत धोका आहे तो पाढंऱ्या राजाला. तो उघिा पिला आहे आडण सहज भेदनीय आहे. 
तेर्व्हा काळ्याच्या द्दष्टीने अशी स्स्थती ह कमी िढाईच्या िावपेिाला अत्यतं अन कूल आहे. उदा॰ 

 
(१) ..., उं – घो५ !! पाढंऱ्या वजीरास इरेस धरण्यासाठी उंट धावला आहे; 

(२) ि × उं, ...; 
काळ्या उंटािा वजीराने बळी घेतला आहे, (उंटािे बडलदान 
करण्यामार्ील काळ्यािा हेत  लवकरि डदसून येईल), परंत  व ५ 
मधील पाढंऱ्या प्याद्याला होणारा वजीरािा जोर नाहीसा होतो. 

(२) ..., ि×(ि) प्या शह; डबनजोर प्यादे मारून, काळ्या वजीराने शह डदला आहे. 
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(३) रा – रा,१ [येथे पांढऱ्याने जर (३) रा – 
रा२ , ... , ही खेळी केल्यास त्याच्यािर मात होते. 
उदा∘ (३) ..., ह – उं७ शह (४) रा – रा१, ि – ि७ 

शह; मात होते.] ह – उं८ शह; 

उंटाच्या पट्टीत दोन्ही हत्ती असल्याने, काळ्या हत्तीने शह डदला 
आहे. 

(४) ह × ह, ह × ह शह; हत्तीस हत्ती देऊन, द सऱ्या काळ्या हत्तीने शह डदला आहे. 

(५) रा – रा२, ि – ि८ शह ; 
‘व८– ह४’ ह्या पा.ं वजीर असणाऱ्या कणसरेरे्त पा.ं राजाला 
सक्तीने आणवनू, ‘रेर्ाघातािी पूवसतयारी केली आहे’ (आ.१९८ 
पाहा) आता काळ्या उंटाच्या बडलदानािा मूळ हेतू प्रर्ट होईल. 

(६) रा – रा३, ि×ि; 
पा.ं राजा हलताि, बीनजोर पाढंऱ्या वजीराला, काळा वजीर 
रेर्ाघाताने मारतो. 

 
अशा रीतीने स्स्थडतजन्य वस्त डनष्ठ लाभ डमळवनू काळा िावावर विसस्व र्ाजव ूशकतो. आडण शवेटी 

िाव चजकू शकतो. 
 

चकवा 
(४)रा – रा३, ह – रा१ शह 
(५) रा – उं४, व – रा४ शह; 
(६) रा – उं३, ह – उं१ शह मात 

 
उदाहरण १ 

 

 
आकृती : १९९ 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे. 
आकृती : २०० 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे 
  

आकृती १९९ मधे दोन्ही बाजंूकिील ब डिबळािंी 
संख्या आडण र् ण समान आहेत. पाढंरा राजा 
डकल्लेकोटात स रडक्षत आहे, परंत  काळा राजा 
उघड्यावर पिला असून भेदनीय आहे, तेर्व्हा 

आकृती २०० मधे दोन्ही बाजंूकिील संख्या आडण 
र् ण डवर्म आहेत. काळ्याकिे महान सामर्थयसवान 
वजीर असून त्याच्याकिे र् णाडधक्य आहे. ह्याउलट 
पाढंरी मोहोरी र् णानंी जरी कमी असली तरी ती 
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राजाच्या संरक्षणासाठी काळा वजीर प ढे संरसावला 
आहे. ह्या वस्त स्स्थतीतून, पाढंऱ्याला ह कमी 
िढाईिे िावपेि लढडवण्यािी स सधंी डमळते. उदा॰ 
(१) ह – घो३,...; पाढंरा हत्ती घो३ मध्ये िालवनू 
पाढंऱ्याने काळ्या वजीराला इरेस धरला आहे. आता 
काळ्याने जर (१) ... प्या × ह, ही खेळी केली तर 
पाढंरा (२) व × व शह, ...; ही खेळी करून वजीर 
मारतो आडण समजा काळ्याने जर (१) ..., व × ह; 
ही खेळी केली तर (२) प्या × व; ...; ही खेळी 
करून पाढंरा हत्ती देऊन वजीर डमळडवतो. अशा 
रीतीने पाढंरा भरीव वस्त डनष्ठ लाभ डमळव ूशकतो. 
 

 

स संघडटत रीतीने िढाई करण्याच्या द्दष्टीने 
मोक्याच्या जार्ा बळकावनू बसली आहेत. त्याम ळे 
त्यानंा स्स्थडतजन्य लाभ डमळू शकतो. तेर्व्हा 
पाढंऱ्याला ह कमी िावपेि लढडवण्यािी स सधंी 
सहज प्राप्त होते. उदा॰ 
(१) ह × ह शह, ह × ह; पाढंऱ्याने हत्तीस हत्ती 
देऊन संभार्व्य िढाईिी तयारी केली आहे. (२) उं 
– घो७ शह, रा × उं; पाढंऱ्याने उंट देऊन काळ्या 
राजाला सक्तीने घो२ ह्या घरात यावयास भार् 
पािले आहे. कारण संभार्व्य डद्वघाती हल्ल्यािी ती 
पूवस तयारी आहे. (३) घो × ह शह, ...; हत्तीला 
मारून, पाढंऱ्या घोड्याने एकीकिे राजाला शह 
डदला आहे आडण त्याि वळेी वजीरावर ख ंनी हल्ला 
िढडवला आहे. 
(३) ..., रा – घो१/ ह१/उं१/ह३; 
(४) घो × ि, ...; 

 
अशा रीतीने केवळ एक उंट देऊन पाढंऱ्याने हत्ती आडण वजीर मारून िोळ्यात भरेल असा पराक्रम 

केला आहे. काळ्यािी सवस मोहोरी डहकमती िावपेि लढवनू र्ारद केल्याने, पाढंऱ्याने वस्त डनष्ठ लाभ 
डमळवनू िावावर डनर्तववादपणे विसस्व डमळडवले आहे. 
 
उदाहरण ४ 
 

आकृती २०१ मधील स्स्थतीत काळ्यािे एक मोहोर कमी आहे आडण त्यात भर म्हणजे काळ्यािी 
डपिािीिी बाजू कमक वत आहे. ह्या दोन र्ोष्टी काळ्यािी अन कंपनीय स्स्थती दाखडवते. ह्याउलट पाढंरी 
मोहोरी स संघडटत रीतीने हल्ला करण्यास डसि आहेत आडण समयोडित िावपेिािंा ससेडमरा लावनू 
काळ्यािा प्रडतकार सहज मोिून काढू शकतील. उदा॰ 
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आकृती २०१ 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे. 
आकृती २०२ 

काळ्यािी खेळी आहे. 
  

(१) घो – ि ४, ...; काळा हत्ती आडण उंटावर घोड्याने डद्वघाती हल्ला 
िढडवला आहे. 

(१) ..., ह – रा ४; 
 

तेर्व्हा काळ्याने हत्ती वािवनू उंटास जोर केला 
आहे. 

(२) घो × उं, ह×घो, 
 

आडण पाढंऱ्याने उंट मारून काळ्या हत्तीला घोिा 
मारावयास भार् पािले आहे. आडण दोन्ही काळे 
हत्ती ह ३–उं ८ ह्या एका कणसरेरे्त आलेले पाहून 
उंटाने 

(३) उं – घो ४; ...; 

रेर्ाघाती हल्ला िढडवला आहे (हा रेर्ाघातािा 
आणखी एक प्रकार आहे.) आडण त्याि वळेी रा–
पट्टी मोकळी करून हत्तीला बेधिक म संिी मारून 
मात करण्यािा मार्स सूडित केला आहे. तेर्व्हा मात 
होऊ नये आडण 

(३) ..., प्या – (रा) घो ३. 
 

हत्ती वािावा म्हणून ही खेळी करणे भार् पािले 
आहे. 

(४) उं × ह, प्या × उं; 
पाढंऱ्याने लहान मोहोरे देऊन मोठे डमळडवले आहे 
आडण काळ्यािा डकल्लेकोट तोिला आहे. 

(५) ह – रा ८ शह, रा – घो २; 
हत्तीने राजाला शह देऊन घोड्यावर हल्ला िढडवला 
आहे. 

(६) ह × (ि) प्या, ...; (आकृती २०२ पाहा) 
द सऱ्या हत्तीने प्याद्यािा अिथळा दूर सारून 
घोड्यावर द सरा हल्ला िढडवला आहे; घोड्याला 
एक लत्या एक 
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(६) ..., ह – उं २ ; हत्तीिा जोर आहे त्याम ळे पाढंऱ्याने घोिा ि कटात 
(७) ह (ि ६) × घो ...; डमळडवला आहे. 
 

अशा रीतीने पाढंऱ्याने वस्त डनष्ठ लाभ सक्तीने डमळवनू िावावर विसस्व डमळडवले आहे. 
 
उदाहरि ५ उदाहरि ६ 

 
आकृती २०३ 

काळ्यािी खेळी आहे. 
आकृती २०४ 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे. 
  

आकृती २०३ मध्ये दोन्ही बाजूकिील ब डिबळािंी 
संख्या आडण र् ण समान आहेत. पाढंऱ्यािी खेळी 
असती तर त्याने एका खेळीत काळ्यावर मात केली 
असती उदा∘ व – घो ७ शह–मात. परंत  खेळी 
काळ्यािी आहे आडण तो समयोडित िावपेि टाकून 
उलट पाढंऱ्या वजीराला मारून काढू शकतो. उदा॰ 

(१) ..., ि – उं ८ शह, } शह 
(२) रा–ह २, घो – उं८ शह; देऊन 
(३) रा–घो १, ि × ि; संभार्व्य 
ि पाहल्ल्यािी पूवसतयारी केली आहे आडण घोड्याने 
शह देऊन पाढंरा वजीर वजीराने घेतला आहे. 
 
(४) रा × घो...; 
 थोिक्यात काळयाने, एकाि वळेी शह आडण ि पा 
हल्ल्यािा उपयोर् करून केवळ घोिा देऊन वजीर 
डमळडवला आहे; आडण मात होण्यािी टारं्ती दहशत 
असूनस िा समयोडित िावपेि लढवनू, मात देऊ 
शकणाऱ्या वजीरालाि म ळापासूनि उखिून टाकून 
पाढंऱ्यावर िाव उलटडवला आहे. समयसूिकतेिे हे 
एक उत्कृष्ट उदाहरण आहे. 

 

आकृती २०४ मध्ये दोन्ही बाजंूकिील ब डिबळािंी 
संख्या आडण र् ण समान आहेत, पाढंरा राजा 
डकल्लेकोटात स रडक्षत आहे. परंत  काळ्या राजािा 
डकल्लेकोट ि टल्याने तो समोरून उघिा पिला आहे 
आडण भेदनीय आहे. ह्या वस्त स्स्थतीिा प रेपूर 
िायदा पाढंऱ्याने उठडवला आहे. 

उदा॰ 
 
(१) ह × ह..., वजीरािी (व १–ह ५) ही कणस वाट 
मोकळी करण्यासाठी, व डद्वघाती हल्ल्यािी 
पूवसतयारी करण्यासाठी हत्ती मारून काळ्या 
वजीरावर हल्ला िढडवला आहे तेर्व्हा 
 
(१) ..., ि ×ह; ही चाल करून; 
पाढंरा हत्ती मारला आहे आडण वजीर वािडवला 
आहे. 
पाढंऱ्या वजीरािा व १– ह ५ हा कणसमार्स मोकळा 
झाल्याने त्याला डद्वघाती हल्ला सहज िढडवता येतो. 
(२) ि – घो ४ शह; रा–हलतो. 
आडण मर् पाढंरा वजीर, हत्ती ि कटात डमळडवतो. 
उदा∘ (३) ि × ह, ...; 
थोिक्यात पाढंऱ्याने (१) त्याच्या मोहोऱ्याचं्या सहज 
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स लभ हालिाली करण्याच्या क वतीिा आडण (२) 
स्स्थडतजन्य पडरस्स्थतीिा प रेप र उपयोर् करून 
घेतला आहे. 

 
उदाहरण ७ उदाहरण ८ 

 
आकृती २०५ 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे 
आकृती २०६ 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे 
 
दोन्ही बाजंूकिील ब डिबळािंी संख्या आडण र् ण 
समान आहेत. दोन्ही राजे डकल्लेकोटात स रडक्षत 
आहेत. पाढंऱ्या वजीरावर काळ्यािे दोन जोर 
झाले आहेत. आता जर काळ्यािी खेळी असती 
तर त्याने घोिा ि कटात डमळडवला असता. 
उदा॰ 
(१) ..., व × व; (२) घो × व, उं – घो ५. 
रेर्ाघात, कारण ‘व८ – ह४’ ह्या कणात असणारे 
पाढंरा हत्ती आडण घोिा (२) ..., उं - घो ५; ह्या 
खेळीम ळे) काळ्या उंटाच्या माऱ्यात येतात. (३) 
ह – व२, उं × घो; अशा रीतीने काळा, घोिा 
ि कटात डमळव ूशकतो. 
परंत  आता पाढंऱ्यािी खेळी असल्याने, तो 
डहकमतीने असाि वस्त डनष्ठ लाभ डमळव ूशकतो; 
कारण रा २ मधील काळ्या हत्तीला व२ मधील 
उंटाला आडण रा ४ मधील वजीराला एकाि वळेी 
जोर देण्यािे द प्पट काम कराव ेलार्ते. म्हणजे 
हत्तीवरील कामािा ताण वाढतो तेर्व्हा उंटाला 
जोर देणारा हत्ती हलडवला की मर् उंट ि कटात 
डमळतो. उदा॰ 

 
दोन्ही बाजंूकिील ब डिबळािंी संख्या आडण र् ण समान 
आहेत. पाढंऱ्याने डकल्लेकोट करून िाव वाढ केली 
आहे. त्यािी मोहोरी स संघडटत रीतीने सभंार्व्य हल्ला 
करण्यास डसि आहेत. ह्याउलट काळ्याने डकल्लेकोट 
केला नसल्याने त्यािा राजा अस रडक्षत असून भेदनीय 
आहे. तेर्व्हा आता जर काळ्यािी खेळी असती तर त्याने 
डकल्लेकोट प्रथम केला असता. परंत  आता पाढंऱ्यािी 
खेळी आहे आडण तो डहकमतीने समयोडित िावपेि 
लढवनू उघड्यावर पिलेल्या काळ्या राजावर 
हल्ल्यािंा ससेडमरा लावनू अतंी मात करतो. 
(१) ि – ि८ शह! ...; वजीरािे हे बडलदान कशासाठी 
असेल बरे? येथेि तर नाट्य दिले आहे. कारण 
काळ्याला आविो वा न आविो, त्याला मात 
टाळण्यासाठी वजीर घेणे भार् पिते. 
(१) ..., रा × ि; पाढंऱ्याने राजाला सक्तीने ‘व १’ च्या 
घरात आणले आहे. 
(२) उं – घो५ दुहेरी शह, रा – रा१; काळ्या राजाला 
एक लत्या एक पलायन घरात  भार् पिते. आडण मर् 
(३) ह – ि८ शह – मात हत्तीने उघड्या ‘व’ पट्टीवर 
थेट म संिी मारून उंटाच्या जोरात आडण त्याच्या 
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(१) ि × ि, ह × ि; (काळ्याला ही खेळी करणे 
भार् पिते, नाहीतर वजीर आडण हत्ती दोन्हीही 
नाहक मरतील.) 
(२) ह × उं, ...; अशा रीतीने उंट ि कटात 
डमळवनू पाढंऱ्याला वस्त डनष्ठ लाभ डमळडवता 
येतो. 

साहा्याने काळ्यावर मात केली आहे; आडण 
स्स्थडतजन्य अन कूलतेम ळे उत्कृष्ट लाभ डमळडवला 
आहे. 

 
उदाहरण ९ 
 

आकृती २०७ मध्ये दोन्ही बाजंूकिील ब डिबळािंी संख्या आडण र् ण समान आहेत. दोन्ही राजे 
डकल्लेकोटात आहेत. काळ्याने, एक पाढंरे मोहोरे ि कटात डमळू शकेल अशा हेतूने डकल्लकेोटािे ‘ह’ 
पट्टीतील प्यादे न कतेि प ढे सरकडवले आहे. कारण त्याला वाटले की पाढंरा उंट वािडवण्यासाठी हलडवला 
की डबनजोर पाढंरा वजीर ि कटात डमळू शकेल. पाढंऱ्याच्या लक्षात ही र्ोष्ट आली असतानास िा त्याने 
डतकिे कानािोळा केला आडण वजीर वािडवण्याऐवजी उंट वािडवला उदा∘ : 

 
(१) उं – उं ६...; पाढंऱ्या वजीरासमोर ढालीसारखा उभा असलेला उंट 

बेर् मानपणे बाजूला काढण्यात पाढंऱ्याने घोििूक तर केली 
नाही ना? कारण 

(१) ...; ि × ि; ही िाल करून काळ्याने पाढंरा वजीर डमळडवल आहे. पण 

)२(  ह × प्या, शह, रा – ह१; ही िाल करून पाढंऱ्याने उंटाच्या जोरात राजाला शह 
डदला आहे. पाढंऱ्याने केवळ शहावर शह देता यावते म्हणनू 
का आपला वजीर ि कटात डदला आहे? 

(३) ह × प्या कािशह, रा – घो १; 
} 

पाढंऱ्याने वजीरािे बडलदान करण्यामार्ील हेतू, प ढील 
खेळीत डदसून येईलि, परंत  येथे पाढंऱ्याने शहावर शह 
देऊन काळ्यािा डकल्लेकोट भ ईसपाट करून काळ्या  

(४) ह – घो ७ शह, रा – ह १; 

 

 
आकृती २०७ 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे. 
आकृती २०८ 

काळ्यािी खेळी आहे. 
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  डकल्लेकोट िोिून पाढंऱ्याने डबनजोर काळ्या 
वजीरावर हल्ला िढडवला आहे. 
 

  राजाला पळता भ ई थोिी केली आहे. आता प ढील 
नाट्यमय िाल पाढंरा करतो. 
 

)५(  ह – घो ५ कािशाह...; 
(आकृती २०८ पाहा) 

पाढंऱ्यानें उंटािा परत एकदा काटशह देऊन 
आपल्या वजीराच्या बडलदानािे उटे्ट सर्व्याज 
िेिण्यासाठी डबनजोर काळ्या वजीरावर हत्तीने 
हल्ला िढडवला आहे. कारण शहािे डनवारण 
करण्यासाठी राजा हलडवणे भार् पिते आडण मर् 
पाढंऱ्या हत्तीने वजीराला मारता येते. 

)५(  ..., रा – ह २; 
} 

अशा रीतीने पाढंऱ्याने आधी वजीरािे बडलदान 
करून स रुवातीला अवघिलेल्या पडरस्स्थतीत 
समयोडित िावपेि वापरून काळ्यािा डकल्लकेोट 
नष्ट केला आहे. काळा राजा उघिा पिल्याने 
पाढंऱ्याला स्स्थडतजन्य लाभ डमळू शकतो आडण 
काळ्या वजीराला मारून टाकल्याने िावावर विसस्व 
डमळू शकते. 

(६) ह × ि, ..., 

   

 
आतापयंत दाखडवलेल्या िढाईच्या ह कमी िावपेिाडंशवाय प ढे डदलेल्या आणखी काही तंत्रािंा 

उपयोर् मध्यतंरीच्या िावामध्ये केला जातो. 
 

(१) मोकळ्या पट्टीिर हत्तीच्या हालचाली आणि माऱ्याचा उपयोग पणरिामकारक रीतीने करून 
घ्याियाचा असतो. 

 
(२) अडथळाणिरणहत किपमागांिर उंिाच्या हालचाली आणि माऱ्याचा उपयोग पणरिामकारक 

रीतीने करून घ्याियाचा असतो. 
 
(३) ह्याणशिाय अत्यतं िभािशाली असे तंत्र म्हिजे 
(अ) संघणित माऱ्याचे (Combination चे) ककिा 
(ब) सुसंघणित हल्ल्याचे (good, Combination चे) तंत्र होय. 

 
ह्या तंत्रािंा यशस्वी रीतीने िावात उपयोर् करून घ्यावयािा असतो. 

 
संघणित मारा ककिा सुसंघणित हल्ला म्हणजे एक मोठा िमत्कार आहे. मध्यंतरीच्या िावात 

चकबह ना अंडतम पवामध्ये एखाद्या र् ंतार् ंतीच्या स्स्थतीिा शवेट संघडटत माऱ्याने चकवा स संघडटत हल्ल्याने 
करता येतो. संघडटत मारा चकवा स संघडटत हल्ला करण्यासाठी दोन, तीन चकवा अनेक ब डिबळे 
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एकमेकाचं्या सहकायाने स सघंडटत मारा करून, त्यानंा हव ेअसेल त्याप्रमाणे, डवरोधी ब डिबळानंा, सक्तीने 
खेळावयास भार् पाितात. ह्या स संघडटत हल्ल्यािा प्रत्यक्ष पडरणाम अनेक खेळ्या केल्यानंतर डदसून येतो. 
 

खेळ िालू असताना अशा एखादी पडरस्स्थती डनमाण होते की, काही ब डिबळाचं्या आकस्स्मक 
बडलदानाने प्रडतस्पध्यावर िालींिी माडलका सक्तीने लादली जाते, आडण त्यामधून प ढे डदलेली उडद्दषे्ट 
र्ाठता येतात. उदा॰ 

 
(१) डािािर णनर्वििादपिे िचपस्ि णमळिून अणंतम णिजय णमळणििे ककिा 
(२) णनकृष्ट त्प्स्थतीमधील डािामध्ये आशादायक अशी अनुकूल सुधारिा करिे. 

 
संघडटत माऱ्यात चकवा स सघंडटत हल्ल्यामध्ये प ढे डदलेले घटक असाव ेलार्तात. 

 
(१) प्रारंभीिे आकस्स्मक बडलदान, 
(२) आधी योग्य पृथक्करण करून लादता येण्याजोर्ी सक्तीच्या िालींिी माडलका, 
(३) लाभदायक पडरणाम आडण त्यातून उत्पन्न होणारे डवडजर्ीर् ूविसस्व. 

 
स संघडटत मारा चकवा स सघंडटत हल्ल्यािा उपयोर् दाखडवणारी उदाहरणे प ढे डदली आहेत ती 

पाहावीत. 
उदाहरण १ 

 

 
आकृती : २०९ 

काळ्यािी खेळीआहे 
आकृती : २१० 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे 
 

आकृती २०९ मध्ये दोन्ही बाजंूकिील ब डिबळािंी सखं्या आडण र् ण समान आहेत. परंत  िोळ्यात 
भरेल असे मोहोऱ्याचं्या हालिालीिे श्रेष्ठत्व काळ्याला प ढे डदलेल्या कारणामं ळे डमळाले आहे. 
 

(१) काळा वजीर िढाईच्या दृष्टीने उत्कृष्ट स्थान बळकावनू बसला आहे; ह्याउलट पाढंरा वजीर 
अजूनही स्वरृ्हात आहे. 
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(२) दोन्ही काळ्या हत्तींनी मोकळ्या पट्टट्या डमळडवल्या आहेत, परंत  दोन्ही पाढंरे हत्ती 
सद्यःस्स्थतीत डनष्ट्क्रीय आहेत. 

 
(३) एक काळा घोिा कें द्रस्थानात समथसपणे पाय रोवनू बसला आहे, आडण द सरा घोिा, 

कें द्रघरात सहज उड्डाण करू शकतो. ह्याउलट एक लत्या एक पाढंऱ्या घोड्याला कें द्रघरात जाण्यास 
स रडक्षत घर नसल्याने त्याला उड्डाण करता येतील अशी किेच्या पट्टीतील दोनि डनष्ट्क्रीय घरे उरतात. 

 
(४) पाढंरे ट डनष्ट्प्रभ आहेत. 
 
(५) काही बाबतींत काळी मोहोरी पाढंऱ्या राजाला खूप हैराण करू शकतील. ह्या सवस र्ोष्टींिी 

दखल घेऊन काळ्याने स सघंडटत हल्ल्याला स रुवात केली आहे. उदा॰ 
 
(१) ..., उं × घो ! 
आता समजा पाढंऱ्याने  )२(  उं × उं ...; ही खेळी केल्यास, 

काळा,  )२(   ..., घो – उं ६ शह ही खेळी करून, 
प ढील खेळ्या पाढंऱ्यावर 
सक्तीने लादू शकतो 

} (३) 
(४) 

उं × घो ...; चकवा प्या × घो, ...; 
..., ह × व ; ही खेळी करून तो पाढंरा वजीर मारू शकतो. 
अशा रीतीने लाभदायक मारामारी करून, उत्कृष्ट वस्त डनष्ठ 
लाभ डमळव ूशकतो. 

 
(२) प्या × उं, घो – रा५! पाढंऱ्याने उंटाने उंट मारण्याऐवजी प्याद्याने उंट मारून ‘व ५’ मधील 

काळ्या घोड्यावर हल्ला िढडवला आहे. काळ्याने हल्ल्यामधे सापिलेल्या व५ मधील घोड्याला 
वािडवण्याऐवजी द सरा घोिा रा५ मध्ये आणला आहे (आकृती २१० पाहा) ह्यामध्ये त्यािा काही डवडशष्ट हेतू 
दिला आहे. 
 

 
आकृती २११ 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे 
आकृती २१२ 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे 
(३) प्या × घो, ह × (ि) प्या; 
केवळ प्याद्यासाठी आपल्या एका मोहोऱ्यािे 

)४ (ि घो३ , घो × उं आकृती २१२ पाहा द हेरी 
माऱ्यात सापिलेल्या व२ मधील उंटाला वािडवता 
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बडलदान करण्यामारे् काळ्यािा हेतू स्पष्ट डदसून 
येतो  .कारण हत्तीने प्यादे मारून व२ मधील पाढंरा 

उंट इरेस धरला आहे .कारण उंटावर , रा५ मधील 
घोड्यािा द सरा मारा होत आहे  .तेर्व्हा उंट 
हलडवल्यास, हत्तीने वजीर मारता येतो  .समजा 
पाढंऱ्याने तो उंट काळ्या वजीरावर जर घातला 

उदा∘ )४ (उं – (रा  (घो५ , ...; तर मर् काळा )४ (
. ..घो × उं; ही खेळी करून उंट ि कटात 

डमळवतोि; त्याडशवाय डबनजोर हत्तीला वजीरािा 
परस्पर जोर होतो. 

येणार नाही, हे पाहून डपिािीला अिकून पिलेला 
वजीर िढाई करण्यासाठी बाहेर प्रारं्णात काढला 
आहे  .त्यािा रोख रा३ मधील डबनजोर प्याद्यावर 

आहे .काळ्या घोड्याने व२ मधील उंट मारून 
एकाि वळेी वजीरावर आडण हत्तीवर डद्वघाती हल्ला 
िढडवला आहे; आडण घोड्याच्या बडलदानािा 
बदला घेतला आहे. 
 

 
(५) ि × (रा) प्या शह, रा – ह१ डबनजोर रा – प्यादे वजीराने मारून, राजाला शह देऊन, 

वजीराला घोड्याच्या डद्वघाती हल्ल्याबाहेर यशस्वी रीतीने काढला आहे. परंत  घोड्याच्या हल्ल्यात 
सापिलेल्या पाढंऱ्या हत्तीला जर वािडवण्यािा प्रयत्न केला तर मर् पाढंरा िाव हरतो उदा॰ 
 

(६) (रा) ह – रा१, व × (उं) प्या शह; उंट – प्याद्याला जोर देणारा हत्ती बाजूला जातािा 
काळ्या वजीराने हत्तीच्या जोरात ते प्यादे मारून शह डदला आहे. 
 

(७) 
(८) 

रा – ह१, ह – रा५! 
व – व६, ह × उं; } 

काळ्या हत्तीने आपल्या घोड्याच्या जोरात पाढंऱ्या वजीरावर आडण 
उंटावर एकाि वळेी डद्वघाती हल्ला िढडवला आहे. तेर्व्हा पाढंऱ्याने 
वजीर वािडवताि हत्तीने उंट मारून रा१ मधील हत्तीवर हल्ला 
िढडवला आहे. 

 
(९) ह × ह, ...; कारण हा काळा हत्ती मारला नाही तर काळा (९) ..., व × (घो) प्या शह मात 

करतो. (९) ..., व – उं८ शह!! परंत  येथे काळ्याने... ‘व × ह’ ही खेळी करून िालणार नाही. कारण 
पाढंरा वजीर (१०) व × ह मात करू शकतो. तेर्व्हा नेहमी जार्रूकतेने खेळावयास हव.े 

 
(१०) ह × व, ह × ह शह मात. हे सवस जाणून घेऊन पाढंऱ्याने प ढील खेळी केली. 

 
(६) प्या – घो ३, ि – रा ५ : 

 
पाढंऱ्या रा – उंट प्याद्यावर, काळ्या वजीरािा आडण हत्तीिा द हेरी मारा होत असल्याने पाढंऱ्याने 

घो – प्यादे प ढे सारून काळ्या वजीरावरि प्रडतहल्ला िढवनू, प्याद्यावरील एक मारा कमी केला आहे. तेर्व्हा 
काळ्या वजीराने रा ५ मध्ये जाऊन डबनजोर पाढंऱ्या वजीरावर प्रडतहल्ला िढडवला आहे, आडण 
वजीरावजीरी करण्यािा पडवत्रा घेतला आहे. कारण पाढंऱ्याला एकाि वळेी आपला वजीर आडण रा २ 
मधील उंट वािवावयािा आहे. तेर्व्हा उंट वािडवण्यासाठी वजीर जर (व) उं ४ मध्ये चकवा (रा) घो ४ मध्ये 
हलडवला की मर् त्याला काळा दोन जोरात (म्हणजे ह + व च्या जोरात) मारून उंट ि कटात डमळव ू
शकतो. म्हणनू पाढंरा वजीरावजीरी करणेि पसतं करतो. 
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आकृती २१३ 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे. 
आकृती २१४ 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे. 
  

(७) ि × ि, ह × ि; (आकृती २१३ पाहा.) आता 
काळा हत्ती डबनजोर उंटावर हल्ला करू शकतो. 
उदा∘ (८) ... ह × उं; तसेि काळा घोिा हत्तीवर 
हल्ला करू शकतो. उदा∘ (८) ... घो × ह; पाढंऱ्याने 
उंट वािडवण्यासाठी हत्ती जर रा १ मध्ये हालडवला 
तर दोन्ही काळे हत्ती राजाच्या पट्टीत आणनू उंटाला 
द हेरी माऱ्यात इरेस पकिू शकतात आडण उंट 
हलला की दोन्ही पाढंरे हत्ती एका काळ्या हत्तीने 
र्ारद करून पाढंऱ्यावर मात करता येते. तेर्व्हा 
(८) उं – ि ३; ह – ि ५, ही खेळी करून उंटाने, 
काळ्या हत्तीवर हल्ला िढडवला तेर्व्हा काळा हत्ती व ५ 
मध्ये आणनू उंटावर प्रडतहल्ला िढडवला आहे. 

त्याडशवाय काळ्या घोड्यािा पाढंऱ्या हत्तीवर मारा 
होति आहे. तेर्व्हा पाढंऱ्याला हत्ती व१ मध्ये हलवनू 
वािडवता आला असता परंत  उंट ि कटात मारला 
रे्ला असता. आडण हा उंट, उं१–ह६ ह्या कणात 
स रडक्षतपणे ठेवता येणार नाही, हे जाणून तसेि उंट 
ि कटात देण्याऐवजी, पाढंऱ्याने हत्ती देऊन घोिा 
घेण्यािे ठरडवले. 
(९) उं – उं २ घो × ह; आकृती २१४ पाहा. 
पाढंऱ्याने उंट उं २ मध्ये हालवनू वािडवला आहे. 
एकूण काळ्याने घोड्यासारखे लहान मोहोरे देऊन 
हत्तीिे मोठे मोहोरे डमळवनू िावावर डवडजर्ीर् ू
विसस्व डमळडवले आहे. 

 
साराशं: पाढंऱ्याला योग्य अशी िाव–वाढ करता आली नाही. उदा∘ आ. २०९ पाहा: पाढंरा व – 

हत्ती स्वरृ्हात घोरत पिला आहे, आडण त्यािी इतर मोहोरी डनस्ष्ट्क्रय आहेत. ह्याउलट काळ्याने योग्य 
िाव–वाढ करून मोहोऱ्याचं्या समयोडित हालिालीने विसस्व डमळडवले आडण पाढंऱ्याच्या डनस्ष्ट्क्रयतेवर 
धाक, दिपणािा ससेडमरा लाडवला आडण एकडत्रत दिपण आणनू काळ्याने लहान देऊन मोठे ब डिबळ 
डमळवनू िावावर शवेटी डवडजर्ीर् ूविसस्व स्थापन केले आहे. 

 
 
 

मोहोऱ्याचं्या हालचालींचे श्रेष्ठत्ि 
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मोहोऱ्याचं्या सहज, स लभ हालिालींिे श्रेष्ठत्व डमळडवणे हीि मध्यंतरीच्या िावािी र् रुडकल्ली आहे; 
सवससाधारणपणे खेळािूने स रुवातीच्या िालींतून िाववाढ कशी केली आहे ह्यावरि स योग्य हालिालींिा 
डनकर् लावता येतो. 

 
खेळािूने योग्य रीतीने िाववाढ केली नसल्यास, त्याच्या मोहोऱ्याच्या हालिालीस कमी वाव 

डमळतो, आडण मर् त्याच्याप ढे आपत्तींिा िोंर्र वाढत जातो. अशा वळेी, पटावर कोंिमारा होऊन 
पिलेल्या त्याच्या मोहोऱ्यािंी सखं्या जरी जास्त असली तरीस िा त्याचं्या डनस्ष्ट्क्रयतेम ळे त्यािें सामर्थयस 
आपोआप कमी होते. ती मोहोरी त टकत टक असल्याने त्यािें एकमेकातील सहकायस आडण संघटनात्मक 
हालिाल करण्यािी क वत कमी होते, हे न कत्याि डदलेल्या उदाहरणातील (आ. २०९ पाहा) पाढंऱ्याच्या 
अन कंपनीय स्स्थतीवरून डदसून आले आहे आडण काळ्या मोहोऱ्यानंी योग्य िाववाढ करून हालिालींिे 
श्रेष्ठत्व डमळडवले त्याम ळेि ती संघडटत मारा करू शकली आडण शवेटी डवडजर्ीर् ूविसस्व डमळव ूशकली. 
स संघडटत हल्ल्यािी आणखी काही उदाहरणे प ढे डदली आहेत ती पाहावीत. 

 
उदाहरण २ 

 

 
आकृती २१५ 

काळ्यािी खेळी आहे 
आकृती २१६ 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे. 
  

आकृती २१५ मध्ये काळी मोहोरी स संघडटत असून 
रा – पट्टी आडण रा – उंट पट्टीवर त्यािंा ताबा 
उपय क्त आहे. ह्याच्या उलट पाढंरी मोहोरी त टक 
आहेत आडण त्यािें एकमेकातील संबंधही त टक 
आहेत. एकाि आिर्व्या रारें्त असणारा पाढंरा 
वजीर आडण काळा हत्ती पाहून एक र् ंतार् ंतीिा 
िावपेि लढडवता येतो. उदा॰ 
(१) ..., प्या × प्या; 

(२) प्या × प्या, उं – उं ५; आकृती २१६ पाहा. 
पाढंऱ्या प्याद्याने काळे प्यादे पाढंऱ्याला सक्तीने घेणे 
भार् पिते कारण त्याला द सरा इलाज राहात नाही. 
नाहीतर त्याच्यावर मात होईल. इतकी प्राथडमक 
तयारी करून काळा हत्ती वजीरावर (ि पा) हल्ला 
करतो; आडण त्याि वळेी काळा उंटही नवप्राप्त 
स्थानातून पाढंऱ्या उंटावर हल्ला करतो. 
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अशा रीतीने एकाि िालीत काळ्याने २ डनरडनराळ्या पाढंऱ्या मोहोऱ्यावंर हल्ला िढडवला आहे. 
पाढंरा वजीर वािडवणे भार् पिते तेर्व्हा पाढंरा वजीर हलला की काळा उंट पाढंऱ्या उंटाला सहज मारू 
शकतो. अशा रीतीने उंट ि कटात डमळवनू काळ्याने वस्त डनष्ठ लाभ डमळडवला आहे. तसाि हा काळा उंट 
पाढंऱ्या हत्तीवर हल्ला िढवीत असल्याने त्याला प्रथम हत्ती हलडवणे भार् पिते. अशा रीतीने काळ्याने 
िावावर विसस्व डमळडवले आहे. 

 
उदाहरण ३ 

 

 
आकृती : २१७ 

काळ्यािी खेळी आहे 
आकृती : २१८ 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे. 
  

आकृती २१७ मध्ये दोन्ही बाजंूकिील ब डिबळािंी 
संख्या आडण र् ण समान आहेत. 
काळ्या मोहोऱ्यानंी एकमेकाचं्या सहकायाने, 
संभार्व्य िढाईच्या दृष्टीने, स संघडटत हल्ला 
करण्यािी ज्यत तयारी केली आहे. ह्या 
हल्ल्याच्या दहशतीिे दिपण पाढंऱ्यावर स्पष्ट 
डदसून येते. एकूण काळ्याने िावावर विसस्व 
स्थापन केले आहे. काळ्यािे विसस्व प ढील 
र्ोष्टींवरून डसि होते. 
(१) वजीर पट्टीवर दोन्ही काळ्या हत्तींिा संपूणस 
ताबा आहे. 
(२) काळा वजीर आडण हत्ती पाढंऱ्यावर डनयोडजत 
हल्ला करण्याच्या तयारीत आहे. 
(३) पाढंरे हत्ती डवभार्ले असल्याने ते एकमेकाशंी 
सहकायस करू शकत नाहीत. 
(४) पाढंरा वजीर पडरणामकारक हालिाल करू 
शकत नाही. त्यािा काळ्या घोड्याकिील हल्ला 
तात्प रता ठरेल. 

(१) ..., ि – उं७! (आकृती २१८ पाहा) काळ्या 
वजीराने बधेिकपणे पाढंऱ्याच्या आतील र्ोटात, 
समथसपणे प्रवशे करून आपल्या डबनजोर घोड्याला 
जोर डदला आहे आडण प ढे डदल्याप्रमाणे दोन उग्र 
धाक डनमाण केले आहेत. उदा॰ 
(धा) (२) ..., ह –व८; 
 (३) व – उं २, ह × ह शह; 
  (४) व × ह, ह – व८ 
अशा रीतीने पाढंऱ्या वजीराला इरेस पकिून मारता 
येते. 
चकवा (४) रा × ह, ह – व८ शह, 
 (५) व – रा १, ह × व शह 
 (६) रा × ह, व – रा ७ मात 
(क) (२) ..., घो – रा ७ शह; 
 (३) रा – ह१, ह – व ८; 
 (४) व – उं २, ह × ह शह 
 (५) व × ह, ह – व ८ 
अशा रीतीने पाढंऱ्या वजीराला इरेस पकिून मारता 
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(५) अजूनही स्वरृ्हात असणाऱ्या उंटािा मारा 
तोकिा आहे. 
वरील सवस र्ोष्टी डविारात घेऊन काळ्याने प ढील 
खेळी केली आहे. 

येते, आडण हत्ती देऊन वजीर डमळडवल्याने 
काळ्याला उत्कृष्ट वस्त डनष्ठ लाभ डमळडवता येतो 
आडण अंती िाव चजकता येतो. ह्यावरून डदसून येते 
की वजीरपट्टीवरील सपूंणस ताबयाम ळे काळ्याला व ८ 
ह्या स्थानातून डवडजर्ीर् ूिढाई करता येते. हा धाक 
आडण दिपण पाढंरा जाणून आहे, तेर्व्हा ह्यावर 
कोणता तोिर्ा तो काढू शकतो ते पाहू. पाढंऱ्याला 
प ढील खेळ्या करता येणार नाहीत. उदा॰ 

 
पाढंऱ्याला प ढील खेळ्या करता येणार नाहीत. उदा॰ 

 
(२) व – उं २, घो – रा ७ शह; (३) रा – ह१, ह – व८; कारण मर् तो प ढच्या संभार्व्य खेळ्यामं ळे 

हतबल होतो उदा∘ (४) ..., ह × ह; (५) व × ह, ह – व८ प ढे वर ‘धा’ ‘क’ मध्ये साडंर्तल्याप्रमाणे घिू 
शकते. तेर्व्हा पाढंऱ्याने प ढे डदल्याप्रमाणे खेळी केली. आकृती २१९ पाहा. 
 

 
आकृती २१९ 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे. 
आकृती २२० 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे. 
  

(२) ह – उं २, व – व ८; 
ह्यामधून प ढील खेळ्या होण्यािी शक्यता आहे; 
(३) व × व, ह × व शह, 
(४) ह – उं १, ह × ह शह, 
(५) रा × ह, ह – व ८ शह 
(६) रा – उं २, ह × उं; 
डद्वघाती हल्ला करून उंट ि कटात डमळतो. चकवा 
(३) ह – उं१,घो – रा ७ शह; 
(४) रा – ह१, घो × उं 
डद्वघाती हल्ला करून उंट ि कटात डमळतो. तेर्व्हा 

(‘डन’) (४) ह – उं ३, व – उं ७! आडण मर् प ढिी 
(५) ... ह – व८! ही िाल वजीर घातािी ठरते. 
(‘रु’) (४) ह – रा २, व × ह; 
(५) व × व, ह – व ८ शह; 
(६) व – उं १, ह × व शह; 
(७) रा × ह, ह – व ८ शह द हेरी हल्ला करून उंट 
ि कटात डमळतो. 
(‘पा’) (४) व × व, ह × व शह; 
(५) ह – उं १, ह × ह शह; 
(६) रा × ह, ह – व८ शह, आडण मर् वरीलप्रमाणे. 
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पाढंऱ्याने प ढील खेळी केली. 
(३) व – उं १, घो – रा ५; 
आकृती २२० पाहा 
आता काळा प ढे डदल्याप्रमाणे हल्ला करून 
पाढंऱ्याला र्ारद करू शकतो उदा॰ 
(४) ..., घो × ह; 
(५) रा × घो, व × व शह; 
(६) रा × व, ह – व ८ शह आडण काळा उंट 
ि कटात डमळव ूशकतो. त्याडशवाय त्याच्याकिे एक 
हत्ती जास्त राहातो. अशा पडरस्स्थतीत पाढंरा िाव 
सोिून देतो कारण प ढे डदल्याप्रमाणे (४ प्रकारच्या 
डन ‘रु’ पा ‘यी’) िाली डन रा श ज न क आहेत. 
उदा॰ 

(यी) ह (ह ७) – ह२, घो × ह; 
(५) ह × घो, व – घो ६; 
(६) ह – रा २, ह – व ८! 
(७) ह – रा १, ह × ह. 
(८) व × ह, ह – व ८ अशा रीतीने पाढंऱ्या वजीरास 
इरेस धरून मारता येते. 

 
साराशं : काळ्या मोहोऱ्याचं्या स संघडटत, सहकायाने वजीरपट्टीवरून, काळ्याने एका पाठोपाठ 

एक असे प्राणाडंतक हल्ले पाढंऱ्यावर िढडवले आहेत. हे हल्ले परतडवण्यास पाढंरा असमथस ठरतो. कारण 
त्याच्या मोहोऱ्यामंध्ये असलेला सहकायािा आडण स सघंडटतपणािा पूणस अभाव हेि होय. आता आणखी 
एक उदा. प ढे डदले आहे हे पाहा: 

 
उदाहरण ४ 

 

 
आकृती २२१ 

काळ्यािी खेळी आहे. 
आकृती २२२ 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे. 
  

आकृती २२१ मध्ये दोन्ही बाजंूकिील ब डिबळािंी 
संख्या आडण र् ण समान आहेत. परंत  प ढे डदलेल्या 
र्ोष्टींवरून स्पष्ट डदसून येईल की, स संघडटत हल्ला 
करण्यासाठी काळा प ढाकार घेऊ शकतो. 

(१) ..., प्या – ि ६! (आकृती २२२ पाहा). 
काळ्याने बढत प्याद्यामधील साठडवलेल्या प्रिंि 
सामर्थयाडनशी पाढंऱ्या घोड्यावर प्रखर हल्ला 
िढडवला आहे, तेर्व्हा ह्या मरणोन्म ख पाढंऱ्या 
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(१) पाढंऱ्या व – उं – प्याद्यावर काळ्याने डतहेरी 
हल्ला िढडवला आहे. ह्या कमजोर प्याद्यािे संरक्षण 
करण्यास पाढंरा असमथस आहे. 
(२) दोन्ही काळे हत्ती िढाईच्या तयारीत आहेत. 
एक हत्ती उपडरडनर्तदष्ट कमजोर प्याद्यावर हल्ला 
करण्यात वजीराला आडण घोड्याला सहा्य करतो 
आडण द सरा हत्ती वजीर पट्टीतील बढत प्याद्याला 
संरक्षणात्मक जोर देत आहे. 
(३) काळ्या घोड्याने कें द्रस्थानातून समथसपणे 
पाढंऱ्या व – उं – प्याद्यावर प्राणाडंतक प्रहार 
करण्यािा पडवत्रा घेतला आहे. 
(४) काळे वजीर – प्यादे– हे बढत प्यादे आहे. 
कारण त्याच्या आरे्बढतीवर त्याच्या पट्टीतून चकवा 
लर्तच्या दोन्ही पट्टट्यातूंन डवरोधी प्याद्यािा 
अिथळा होणार नाही. तेर्व्हा काळ्या प्याद्यामध्ये 
प्रिंि स प्त सामर्थयस सामावलेले आहे. 
(५) दोन्ही काळे उंट पाढंऱ्या राजाच्या बाजूला ि पा 
मारा करण्यास डसि आहेत. 
(६) ह्याउलट पाढंऱ्या मोहोऱ्यािंी स्स्थती बडंदस्त 
झाल्यार्त डदसते. उदा∘ व – घो १ मधील उंटािा 
मार्स पाढंऱ्या प्याद्याने अिवनू धरला आहे. 
(७) पाढंऱ्या घोड्याला कें द्रघरात जाण्यास वाव 
डमळत नाही. उलट काळ्याच्या ...प्या – व ६ ह्या 
हल्लेखोर िालीला, त्याला तोंि द्यावयािे आहे. 
(८) पाढंरा वजीर आडण हत्तींना हालिालींिी म भा 
नसल्याने त्यानंा त्याचं्या सवस सामर्थयाडनशी खेळता 
येणार नाही. वरील सवस पडरस्स्थतीिा आढावा घेऊन 
काळ्याने हल्ला िढडवला आहे. उदा॰ 

घोड्याला हलडवणे प्राप्त आहे. आडण समजा पांढरा 
घोिा न हलडवता द सरी कोणती तरी िाल केली तर 
उदा∘ (२) उं × घो, प्या × घो; पाढंरा घोिा मारून 
ते काळे प्यादे पाढंऱ्या वजीरावर वमी घाव घालणारी 
िाल करते तेर्व्हा (३) व × प्या, उं × उं; अशा खेळ्या 
होतात. आडण एक (उंटािे) मोहोरे प्याद्याच्या 
ऐवजी डमळते. असे मोहोरे र्मडवण्याऐवजी, 
हल्ल्यात सापिलेल्या पाढंऱ्या घोड्याला हलडवणे 
भार् पिते. मर् तो घोिा समजा (२) घो – उं३; 
...; मध्ये हलडवला की मर् प ढीलप्रमाणे खेळ्या 
होतील. 

 

 
(२) ..., घो × (उं) प्या; (३) उं × उं, प्या – व७! ही खेळी करून, हे बलाढ्य काळे बढत प्यादे 

दोन्ही पाढंऱ्या हत्तींवर डनघृसण डद्वघाती हल्ला करू शकते. आडण दोहोंपकैी एक हत्ती मारू शकते. कारण ह्या 
बढत काळ्या प्याद्याला हत्तीिा आडण घोड्यािा द हेरी जोर आहे तेर्व्हा पाढंरा वजीर, ते प्यादे मारू शकणार 
नाही. अशा रीतीने प ढे घ सणाऱ्या भयंकर प्याद्याला रोखण्यासाठी पाढंरा घोिा घो१ ह्या घरात माघारी घेणे 
भार् पिते. 
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आकृती : २२३ 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे 
आकृती : २२४ 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे. 
  

(२) घो–घो१ घो×प्या; आ. २२३ पा. काळ्या 
घोड्याने प्यादे मारले आहे आडण तो व – घो 
प्याद्यावर मारा करू शकतो. परंत  ह्या काळ्या 
घोड्यामारे् काळा वजीर एकाि व उंट पट्टीत येतो 
आडण पाढंरा हत्ती ह्या काळ्या घोड्यास (३) प्या – 
(व) घो३ ही िाल करून इरेस पकिू शकतो. 
म्हणून काळा वजीर त्या पट्टीबाहेर हलडवणे भार् 
पिते. (आकृती २२४ पाहा) तेर्व्हा सध्या काळा 
घोिा हलू शकत नाही आडण ह२ – घो८ ह्या 
कणातील पाढंऱ्या उंटाला काळ्या उंटाच्या 
हल्ल्यातून बिाडवण्यासाठी तो उंट हलडवणे भार् 
पिते तेर्व्हा. 

(३) उं – ि२, ि – ि३! (आकृती २२४ पाहा) 
पाढंरा उंट व२ मध्ये आणून त्यािा बिाव केला आहे. 
आडण काळ्याने आपला वजीर व उं पट्टीबाहेर अशा 
मारक डठकाणी हलडवला आहे की, तो उंटाच्या 
जोरात (४) ... व × (ह) प्या मात ही खेळी करून 
सरळ िाव चजकण्यािी दहशत देऊ शकतो. 
ह्यावरून काळ्या मोहोऱ्यािंी एकमेकातंील 
सहकायािी आडण स संघडटतपणे हल्ला करण्यािी 
स प्तशक्ती प्रर्टपणे डदसून येते. 
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आकृती २२५ 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे. 
 

(४) घो – उं ३, ...; आकृती २२५ पाहा. पाढंऱ्याने घोिा उं ३ मध्ये हलवनू डनघृसण हल्ल्यात 
सापिलेल्या ह – प्याद्याला बिावनू मात वािडवण्यािा प्रयत्न केला आहे. हे पाहून काळ्याने द सरा भयंकर 
हल्ला केला. उदा॰ 
 

(४) ..., घो × (घो) प्या; ही खेळी करून पाढंऱ्या वजीरावर प्राणाडंतक हल्ला िढडवला आहे. 
(आकृती २२५ पाहा.) कारण पाढंऱ्या वजीराला ह्या मरणातून बिाव करण्यास पलायन घरि उरले नाही. 
तेर्व्हा काळ्या वजीरावर प्रडतहल्ला िढडवण्यासाठी पाढंऱ्याने जर 
 

(५) उं – घो ४, ही िाल केली तरी काळा (५) ... घो × व ही िाल करतो आडण पाढंरा (६) उं × 
व ... ही िाल करून काळा वजीर मारतो तेर्व्हा काळा (६) ..., ह × ह; ही िाल करून ि कटात पा.ं हत्ती 
डमळडवतो. 
 

अशा रीतीने काळा िारं्ला वस्त डनष्ठ लाभ डमळवनू िावावर विसस्व डमळडवतो. 
 

साराशं : काळ्या मोहोऱ्याचं्या सहज स लभ हालिालींच्या सहकायाम ळे, काळ्याला एका पाठोपाठ 
एक असे स संघडटत हल्ले करून िावावर डनर्तववादपणे डवडजर्ीर् ूविसस्व डमळवता आले. पाढंऱ्यािी मोहोरी 
डपिािीस डनस्ष्ट्क्रय होऊन पिल्याने काळ्यािे खूपि िावले आडण त्यािे काम स कर झाले. ह्यामधून बढत 
प्याद्याच्या सूक्ष्म सामर्थयािे डदग्दशसन िारं्ल्या रीतीने डदसून येते. अशा प्रकारिी आणखी काही उदाहरणे 
प ढे डदली आहेत ती पाहू. 
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उदाहरण ५ 
 

 
आकृती २२६ 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे. 
 

आकृती २२६ मध्ये दोन्ही बाजंूकिील ब डिबळािंी संख्या आडण र् ण समान आहेत. 
 

पाढंरे बढत प्यादे सातर्व्या राकेंत जाऊन वजीरीकरणािी स्वप्ने पाहू लार्ले आहे. ह्या बढत 
प्याद्यािी आरे्कूि थोपडवण्यासाठी काळा हत्ती त्याच्याप ढे उभा आहे. काळा उंटस िा डपिािीला आहे. 
आडण तो, पाढंऱ्या राजाला शह देऊ शकतो. ह्याउलट पाढंऱ्या हत्तीच्या जोरात असलेल्या बढत प्याद्याच्या 
स प्त सामर्थयािा मडहमा लवकरि डदसून येईल. काळ्या हत्तीिा अिसर बाजूला करण्यासाठी पाढंऱ्या 
घोड्याने उड्डाण केले आहे. (१) घो – रा ५, उं – उं २; काळ्या उंटाने घो १ – ह ७ ह्या कणावर येऊन 
आपल्या हत्तीला पळावयाला वाट मोकळी केली आहे तसेि पाढंऱ्या बढत प्याद्याच्या वजीरीकरणाच्या 
घरावर मारक दृष्टी ठेवली आहे. येथे काळ्याने (१) ..., उं – ह ५ शह ही खेळी केली असती तर पाढंऱ्याने 
(२) प्या – घो ३, ..., ही खेळी करून उलट उंटावरती हल्ला िढडवला असता म्हणजे काळ्या उंटाला 
स रडक्षत स्थळी हलडवणे भार् पिले असते. 
 

हे सवस जाणनूि काळ्याने उंट, उं – उं २ मध्ये हलडवला आहे. आता प ढे डदल्याप्रमाणे खेळ्या 
होतील. 
 

(२) घो – ि ७, ह – ि १; 
 
घोड्याने हत्तीवर हल्ला करून, वजीरीकरणािे घरावर मारा केला आहे. काळा हत्ती व १ मध्ये 

येऊन घोड्यावर हल्ला करतो तसेि वजीरीकरणाच्या घरावर मारा करीत आहे. 
 
(३) प्या – घो ८/ ि, उं × ि; 
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(४) ह × उं, ह × ह; 
(५) घो × ह,...; 

 
अशा रीतीने पाढंऱ्याकिे एक घोड्यािे मोहोरे पटावर राहते. तेर्व्हा घोड्याच्या आडण उरलेल्या 

प्याद्याचं्या मदतीने तो प्याद्यािा वजीर करून काळ्यावर मात करू शकतो. आणखी एक उदा∘ प ढे डदले 
आहे. 
 

उदाहरण ६ 
 

आकृती २२७ मध्ये काळ्याकिे एक (उंटािे) मोहोरे जास्त आहे तर पाढंऱ्याकिे िार प्याद्या जास्त 
आहेत. तसेि पाढंरा राजा डकल्लेकोटात स रडक्षत आहे. परंत  काळा राजा उघड्यावर असल्याने भेदनीय 
आहे. ह्या र्ोष्टी जाणून पाढंऱ्याने राजावर शहात्मक हल्ला िढडवला. 
 

(१) ि – उं ३ शह, ...; 
 

आता शहािे डनवारण करण्यासाठी काळा हत्ती ढालीसारखा मध्ये घातला तर पाढंरा 
 

 
आकृती २२७ 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे. 
 

(२) हत्ती × उं शह, ही खेळी करून घातक हल्ला िढव ूशकतो तेर्व्हा शह मात डनवारण्यासाठी 
वजीर घो १ – मध्ये घालावा लार्तो आडण मर् पाढंरा हत्ती वजीराला मारून वस्त डनष्ठ लाभ डमळव ूशकतो. 
तेर्व्हा हत्ती घो २ मध्ये ढालीसारखा न आणता काळा वजीरि घो २ मध्ये आणावा लार्तो. उदा॰ 
 

(१) ..., ि – घो २; 
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आडण मर् पाढंरा हत्ती प्यादे मारून वजीरावर िालून जातो. उदा॰ 
 

(२) ह × प्या; ...; आता मारामारी झाल्यास दोघािेंही वजीर आडण हत्ती मारले जाण्यािी शक्यता 
डनमाण झाली आहे. अशी मारामारी काळ्याला टाळता येत नाही. मारामारी झाल्यास, ती पाढंऱ्याला 
िायदेशीर ठरते. आडण शवेटी एक काळा उंट डवरुि पाि पाढंऱ्या प्याद्यािंा असा सामना होतो आडण अंती 
काळा हरण्यािी शक्यता जास्त आहे. 
 

(२) ..., ि × ि; पाढंऱ्याने (३) प्या × व, ... ही खेळी करू नये कारण (३) ..., ह × ह; ही खेळी 
करून काळा, पाढंरा हत्ती ि कटात डमळव ूशकतो आडण िावावर विसस्व डमळव ूशकतो. तेर्व्हा (३) ह × ह 
शह, ...; ही खेळी करून पाढंऱ्याने काळ्या हत्तीिा आधी काटा काढून राजाला शह डदला आहे. (३) ..., 
रा × ह; काळ्या राजाने हत्तीला मारून शह काढला आहे. (४) प्या × ि, ...; आता उसंत डमळताि पाढंऱ्या 
प्याद्याने काळा वजीर मारून आपल्या वजीरािा बदला घेतला आहे. आता पटावर िक्त एक काळा उंट 
डवरुि पाि पाढंरी प्यादी राहतात. राजाच्या साहा्याने त्याचं्यापैकी एका प्याद्यािा वजीर सहज करता येणे 
शक्य आहे. 

उदाहरण ७ 
 

 
आकृती २२८ 

काळ्यािी खेळी आहे. 
आकृती २२९ 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे. 
  

उदाहरण ७ मध्ये स संघडटत हल्ला आडण बढत प्याद्यािे वाढते वैभव कसे असते हे दाखडवले आहे. 
आकृती २२८ पाहा. 

  
आकृती २२८ मध्ये दोन्ही बाजंूकिील ब डिबळािंी 
संख्या आडण गुि समान आहेत. प ढे डदलेल्या र्ोष्टी 
िटकन लक्ष वधूेन घेतात. उदा॰ 
(१) पाढंरा वजीर, उंटाच्या जोरात ‘ह’ पट्टीतील 
काळे प्यादे घेण्यािी दहशत देत आहे. 
(२) काळ्या उंटानंा हालिालींिी मोकळीक 
डमळाल्याने, त्यािंा मारा तीव्र वाटतो. 

(१) ..., उं – उं ४! आकृती २२९ पाहा व – घो १ 
मध्ये स्थानबि झालेल्या पाढंऱ्या हत्तीवर काळ्या 
उंटाने हल्ला िढडवला आहे. ३ मध्ये आपण पडहलेि 
की मारभयाने हत्ती हलू शकत नाही. एकूण काळ्या 
उंटाचं्या जोिर्ोळीला हत्ती बळी पिण्यािी शक्यता 
डनमाण झाली. तेर्व्हा पाढंऱ्याला “न सत्या उंटाच्या 
बदल्यात हत्ती द्यावा. का ?” हा प्रश्न भेिसाव ू
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(३) पाढंरा हत्ती मारभयाने हलू शकत नाही. कारण 
तो हलू शकेल अशी वह१ आडण व घो २ ही घरे 
काळ्या उंटाच्या माऱ्यात येतात. 
(४) तसेि पाढंऱ्या उंटाला आडण घोड्याला 
हालिाल करण्यास कमी वाव डमळतो. 
ह्या सवस र्ोष्टींिी जाणीव ठेवनू काळ्याने कोणती 
खेळी करावी? उदा∘ मरणोन्म ख ‘ह’ प्याद्याला जोर 
करण्यासाठी ...; ह – ह १ ही िाल करून, संथपणे 
िाव खेळावा चकवा िढाईिे धोरण स्वीकारून 
धिािीिा खेळ करावा आडण िावात िैतन्य उत्पन्न 
कराव.े आता काळ्याने कोणती िाल केली आहे ती 
पाहा. 

लार्ल्याने, आपला घोिा ि ३ ह्या घरात हलवनू 
मरणोन्म ख हत्तीला डदलासा देता येतो. म्हणून २ घो 
– ि ३; ...पाढंरा ही खेळी करतो. कारण, 
मारामारी झाल्यास घोड्याच्या बदली उंट घेता येतो 
आडण मारामारी समतोल होऊ शकेल असा 
ठोकताळा पाढंऱ्याने बाधंला आहे. परंत  इथेि तर 
प ढे घिू शकणारे नाट्य दिले आहे. 

 

 

 
आकृती २३० 

काळ्यािी खेळी आहे. 
आ. २३१ 

काळ्यािी खेळी आहे 
  

(२) ..., उं × घो; 
(३) ि × उं, ...; आ. २३० पाहा. 
काळ्या उंटाने पाढंरा घोिा मारून हत्तीवर हल्ला 
िढडवला, म्हणून तो काळा उंट, वजीराने घेणे भार् 
पिते, नाहीतर एकापाठोपाठ दोन मोहोरी ि कटात 
मरतील ही धास्ती होती;  म्हणून पाढंऱ्या वजीराने 
उंट मारला आहे. परंत  मोठ्या ब डिबळाला 
वािडवण्यासाठी िोट्याचं्याकिे कसे द लसक्ष होते, 
ह्यािे प्रत्यंतर लरे्ि येते. 
(३) ..., ि × (ह) प्या; 

(४) प्या – ह ३, ..., आ. २३१ पाहा. काळ्या 
वजीराने पाढंरे ह – प्यादे मारले आहे. ह्यामध्येि 
काळ्यािी शहामत दिली आहे. कारण प्रथम त्याने 
स्थानबि पाढंऱ्या हत्तीवर प्राणाडंतक मारा 
करण्यािा धाक दाखवनू, व ह – प्याद्यावरील 
दोन्ही (उदा∘ व उं १ मधील घोड्यािा आडण व २ 
मधील वजीरािा असे दोन्ही) जोर उखिून 
टाकलेत आडण नंतर त्या बेवारशी डबनजोर पा.ं 
प्याद्यािा ि कट बळी घेतला आहे. 
पाढंऱ्याने रा – ह प्यादे प ढे सारून राजाला 
हलण्यासाठी जार्ा केली आहे. 
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(४) ..., प्या – ह ५! 
 
(५) प्या – (ि) घो ४, प्या × प्या (आ. २३२ पाहा) 

 
(४) काळ्याने ह पट्टीतील प्यादे प ढे सारून द सरे पाढंरे प्यादे घेण्यािा धाक घातला आहे. कारण 

घो ३ मधील पाढंरे प्यादे इरेस पकिले आहे. उदा∘  पाढंऱ्याने जर (५) प्या × प्या, ... ही खेळी केली तर 
मर् काळ्या हत्तीच्या आडण वजीराच्या द हेरी जोरात 
 

 
आकृती २३२ 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे 
 

एकेरी जोर असणारा पाढंरा हत्ती ि कटात मरतो. त्याडशवाय व घो ३ मधील पाढंरे प्यादेस िा 
काळा तीन जोरात मारू शकतो, तेर्व्हा ते प्यादे वािडवण्यासाठी प ढे ढकलणे भार् पिते. थोिक्यात ही 
पाढंऱ्यािी (उदा∘ (५) प्या – (व) घो ४, ...;) िाल, काळ्याने सक्तीने लादली आहे, हे स्पष्ट डदसून येते. 
प ढील घरात िालवनू स िा त्या पा.ं प्याद्यािे मरण काही ि कत नाही. तसेि आताि मारलेल्या पाढंऱ्या 
प्याद्याच्या बदली काळे प्यादे घेण्यािी इच्िा पाढंऱ्याने केली तर प ढे डदल्याप्रमाणे खेळ्या होतील. 
 

(६) उं × प्या, उं – उं ६; ही खेळी करून, काळा िावावर विसस्व डमळडवतो. उदा॰ 
(अ) { (७) व × उं, व × ह शह; } चकवा (ब) { (७) उं × उं, व × ह शह; }  (८) रा – हलतो, ह × उं  (८) व × व, ह × व शह. 

 
अशा रीतीने हत्ती ि कटात डमळवनू काळा, िावावर डवडजर्ीर् ूविसस्व स्थापन करू शकतो; आडण 

शवेटी िाव चजकू शकतो. परंत  हे सारे टाळण्यासाठी पाढंऱ्याने प ढीलप्रमाणे खेळी केली. 
 

(६) ह × प्या, ... , काळे प्यादे हत्तीने घेऊन मेलेल्या पा.ं प्याद्यािा बदला घेतला आहे. 
 

(६) ..., ह × ह; काळ्या हत्तीने पाढंरा हत्ती घेऊन त्यािा विपा काढला आहे. 
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(७) उं × ह, ि – घो ६! (आकृती २३३ पाहा).पाढंऱ्या उंटाने हत्ती मारून समतोल मारामारी केली 

आहे खरी, परंत  त्यािा खरा िायदा काळा वजीर ‘घो ६’ ह्या घरामध्ये आणून काळ्याने लाटला आहे. 
कारण हा काळा वजीर ‘ह’ पट्टीतील काळ्या प्याद्याच्या जोरात पाढंऱ्या डबनजोर उंटावरती आडण पाढंऱ्या 
वजीरावर द हेरी डनणायक हल्ला िढवीत आहे. पाढंऱ्याने वजीरावजीरी केली तर मर् प ढीलप्रमाणे खेळ्या 
होतील. उदा॰ 

 

 
आकृती २३३ 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे. 
आकृती २३४ 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे. 
 

(८) व × व, प्या × व आडण मर् हे ‘घो’ – पट्टीत आलेले काळे बढत प्यादे वजीर बनण्यािा धाक 
घालते तेर्व्हा पाढंऱ्याला उंट हलवावा लार्तो. उदा॰ 
 

(९) उं – ह ३, प्या – घो ७; काळे प्यादे प ढे पाऊल टाकून वजीर बनण्यािे स्वप्न पाहात आहे. 
 

(१०) उं × प्या, उं × उं; म्हणजे काळ्या बढत प्याद्यासाठी पाढंरा उंट र्मवावा लार्तो आडण मर् 
काळा िावावर डवडजर्ीर् ूविसस्व र्ाजव ूशकतो. तेर्व्हा, वजीरावजीरी टाळण्यासाठी पाढंऱ्याने प ढील िाल 
केली. 

 
(८) ि – ि २, प्या – ह ६! (आकृती २३४ पाहा). पाढंरा वजीर बाजूला जाताि, काळ्या वजीरािे 

बोट धरून ‘ह’ पट्टीतील काळ्या बढत प्याद्याने प ढे पाऊल टाकले आहे. तेर्व्हा ह्या बढत प्याद्यािा वजीर 
होण्याआधीि त्याला पाढंऱ्या उंटाने सक्तीने मारावयास लार्ते. 
 

(९) उं × प्या, ...; आडण मर् काळा वजीर त्या उंटाला मारतो. 
 

(९) ...; ि × उं; अशा रीतीने बढत प्यादे, वजीरीकरणािा धाक दाखवनू, एक मोहोरे सहज डमळव ू
शकते. 
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साराशं: आपल्या स लभ हालिाली करण्याच्या श्रेष्ठत्वाने आडण समयोडित िावपेि लढवनू 
काळ्याने प्रथम एका ह – प्याद्यािा बळी घेतला आडण नंतर बढत प्याद्यािा वजीर करण्यािा धाक दाखवनू 
िावावर डवडजर्ीर् ूविसस्व डमळडवले आहे. 
 

वरील उदाहरणावंरून एक र्ोष्ट प्रकर्ाने डदसून येते की अर्दी स रुवातीपासून ते िावाच्या 
शवेटापयंत, थोिक्यात िावाच्या प्रत्येक स्तरात प्याद्याचं्या स योग्य रिनेिा िायदा खेळताना डमळतो, परंत  
ह्याच्या उलट प्याद्याचं्या अयोग्य रिनेतून िावामध्ये कमक वतपणा नकळत डनमाण होतो आडण शवेटी िाव 
हरण्यािी पाळी येते. प्याद्याचं्या रिनेत कमक वतपणा कशा प्रकारिा असू शकतो हे प ढे डदले आहे. 
 

डदसावयास अर्दी साधे आडण नम्र असणारे प्यादे िावािी घिण मोिू शकते अथवा घिव ूशकते. 
उदा∘ ‘बढत प्यादे.’ 

 

 
आकृती २३५ 

(सी ५ मधील) बढत (पाढंरे) प्यादे. 
 

(१) बढत प्यादे: बढत प्याद्यािी आरे्कूि थोपडवण्यास, त्याच्या लर्तच्या पट्टट्यामंधून अथवा 
त्याच्याप ढे, डवरोधी प्यादे/प्यादी नसतात हा एक अमोल लाभ आहे. त्याम ळे त्यािी आरे्कूि 
थोपडवण्यासाठी, त्याला आवरून धरण्यासाठी, डवरोधी मोहोऱ्यानंा तेथे र् ंतून पिाव ेलार्ते. उदा∘ आकृती 
२३५ मध्ये सी ५ मध्ये असणारे पाढंरे प्यादे पाहा. स प्त सामर्थयाने य क्त असणारे बढत प्यादे, म्हणजे 
प्रडतस्पध्यािी अनावर िोकेद खी आहे. सी ५ मधले बढत पाढंरे प्यादे जसजसे प ढे घ सू लार्ते तसतशी 
मारामारी होणे अपडरहायस ठरते. त्यामध्ये काळे ब डिबळदल खिी पिते आडण काळ्या ब डिबळािी तीव्रता 
जसजशी मंदावत जाते तसतसे ह्या पा.ं बढत प्याद्यािे महत्त्व वाढत जाते. 
 

(२) सुिे प्यादे: आकृती २३६ मध्ये दाखडवल्याप्रमाणे प्याद्यािंी रिना बऱ्याि वळेा पाहावयास 
डमळते. 
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आकृती २३६ मध्ये वजीरपट्टीतील िी५ मधील स टे काळे प्यादे प ढे डदलेल्या दोन कारणाकंडरता 
कमक वत आहे ) .१ (त्याला संरक्षण देणारे चकवा त्याला  प ढे जाण्याकरता सहा्य करू शकतील अशा 
मदतर्ार प्याद्या नसल्याने, त्याच्या बिावासाठी त्याच्या बाजूिी मोहोरी अिकून पितात आडण (२) त्यािे 
प ढील िी४ घर, काळ्या प्याद्याच्या माऱ्यात येत नसल्याने, त्या (िी४) घरात लहान पाढंऱ्या मोहोऱ्यानंा 
ठाण मािूंन बसण्यास सधंी डमळू शकते. परंत  ह्यािी भरपाई सी आडण ई पट्टट्यामोकळ्या करवनू, त्या 
पट्टट्यामंधून मोठ्या काळ्या मोहोऱ्यानंा हल्ला करण्यािी स संधी लाभ ूशकते. 
 

 
आकृती : २३६ 

(िी५ मधील) स टे प्यादे 
 

)३(  णत्रशंकू प्यादी : आकृती २३७ मध्ये सी५ आडण िी५ मध्ये काळ्या प्याद्यािंी जोिी डदसते. ही 
जोि प्याद्यािंी  रिना त टक असल्याने त्यािंी स्स्थती डत्रशकूंसारखी होते; 
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आकृती : २३७ आकृती : २३८ 

“डत्रशकूं प्यादी ” मार्ासलेले प्यादे 
 
कारण ह्या प्याद्यानंा साभंाळणे महा कठीण काम असते. कारण त्याचं्याि पट्टट्यातूंन त्याचं्यावर 

हल्ला होण्यािी शक्यता असतेि आडण त्याडशवाय त्याचं्या रक्षणासाठी मोहोरी अिकून पितात. 
 

(४) मागासलेले प्यादे : आकृती २३८ मध्ये सी६ मध्ये मार्ासलेले काळे प्यादे दाखडवले आहे. हे 
मार्ासलेले काळे प्यादे प ढे केर्व्हाही जाऊ शकणार नाही; आडण ते प ढे िालडवल्यास त्यावर पाढंऱ्या प्याद्या 
डनघृसण हल्ला करू शकतील. तेर्व्हा अशा प्रकारच्या कमक वतपणािी भरपाई नीट रीतीने होऊ शकली नाही 
तर मर् शवेटी िाव हरण्यामध्ये त्यािी पडरणती होते. 

 

 
आकृती २३९ 
द हेरी प्यादी 

आकृती २४० 
रिनेतील चखिारे 
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(५) दुहेरी प्यादी : आकृती २३९ मध्ये सी पट्टीत काळी द हेरी प्यादी आहेत. ए, बी आडण सी 
पट्टट्यामंध्ये तीन पाढंऱ्या प्याद्या आहेत आडण िार काळ्या प्याद्या आहेत. परंत  ह्या िार काळ्या प्याद्यािें 
मूल्य पाढंऱ्या तीन प्याद्यापेंक्षा थोिेसे जास्त होते, कारण सी पट्टीतील द हेरी काळी प्यादी होत. ही 
वजीराच्या बाजूकिील प्याद्यािंी स्स्थती झाली. आता राजाच्या बाजूकिील प्याद्यािंी स्स्थती पाडहल्यास 
एि पट्टीतील रा – उं पाढंरे प्यादे, रा – प्याद्याच्या मदतीसाठी प ढे धािून त्या प्याद्यािे रूपातंर बढत 
प्याद्यामध्ये करता येते. अशा प्रकारिा स्स्थडतजन्य रिनेिा िायदा एके काळिे डवश्वडवजेते िॉ. लाष्ट्कर 
ह्यानंी दोन डनरडनराळ्या सामन्यातं, करून घेतला होता. 
 

(६) रचनेतील कखडारे : (Holes) (आकृती २४० पाहा) काळ्या राजाच्या बाजूकिील काळ्या 
प्याद्याचं्या रिनेत चखिारे पिलेली असल्याम ळे त्यािंी रिना कमक वत होते, कारण एि ६ आडण एि ६ ह्या 
मोक्याच्या घरामंध्ये पाढंरी मोहोरी मोि, बाधूंन डनभसयतेने ठाण मािूंन बसू शकतील. कारण त्यानंा ह्या 
घराबंाहेर सहजर्त्या हाकलून देण्यासाठी ई ७ चकवा जी ७ मध्ये काळी प्यादी नाहीत, कारण ती तेथून 
आधीि प ढे हलडवली रे्ली आहेत. उदा∘ पाढंरा वजीर एि ६ मध्ये पोहोिला आडण जर पाढंरा उंट एि ६ 
मध्ये असेल चकवा पाढंरा हत्ती जर एि ३ मध्ये असेल तर डकल्लेकोटामध्ये असलेल्या काळ्या राजािी स्स्थती 
अत्यंत शोिनीय होईल, कारण त्याच्यावर ताबितोब मात होण्यािा संभव असतो. त्यािप्रमाणे वजीराच्या 
बाजूकिे ए ६ आडण बी ५ मध्येही पाढंरी मोहोरी पाय रोवनू बसू शकतील. 

 
उपडरडनर्तदष्ट उदाहरणात प्याद्यािंा कमक वतपणा आडण त्यािे द ष्ट्पडरणाम थोिक्यात साडंर्तले 

आहेत. तेर्व्हा अशा तऱ्हेिा कमक वतपणा डनमाण होऊ नये म्हणनू अर्दी स रुवातीच्या खेळीपासून 
दक्षतापूवसक खेळावयास हव.े 
 

प्याद्याचं्या रिनेत कमक वतपणा कळत नकळत उत्पन्न होतो आडण मध्यंतरीच्या िावामध्येि मात 
अिानकपणे होते. त्यािी काही डनविक उदाहरणे प ढे डदली आहेत. 
 

उदाहरण १ 
 

 
आकृती २४१ 

काळ्यािी खेळी आहे 
आकृती २४२ 

(३) ... घो – घो ६ मात 
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आकृती २४१ मध्ये दोन्ही बाजंूकिील ब डिबळािंी संख्या आडण र् ण समान आहेत. पाढंरा हत्ती थेट 
काळ्या ब डिबळ दलाच्या आतील र्ोटात डशरून ध माकूळ माजडवण्यािी दहशत देत आहे. पाढंरा हत्ती 
घोड्याच्या जोरात काळ्या राजाला शह देण्यािा धाक दाखवीत आहे. तसेि तो थेट आठर्व्या पट्टीत जाऊन 
काळा वजीर इरेस धरून मारण्यािा द सरा धाक घालीत आहे. परंत  आता खेळी काळ्यािी आहे. काळी 
मोहोरी पाढंऱ्याच्या र्ोटात डशरलेली डदसत नसली तरीही ती पाढंऱ्याला सक्तीने खेळावयास भार् पािू 
शकतील, कारण काळ्या घोड्याने मोक्यािे स्थान डमळडवले आहे. रा – हत्ती पट्टी अधसवट मोकळी 
असल्याने डकल्लेकोटाच्या पाढंऱ्या प्याद्यावर काळ्या हत्तीिी मारक दृष्टी आहे. मधल्या लाबं कणावरून 
कें द्रघरात जाऊन काळा उंट पाढंऱ्या राजावर थेट हल्ला िढवनू शह देऊ शकतो. ह्यािे कारण पाढंऱ्याने रा 
उंट पट्टीतील डकल्लेकोटािे एक प्यादे प ढे सारून डकल्लकेोटािी द सरी पट्टीही द बळी केली आहे. पाढंऱ्या 
प्याद्याचं्या रिनेतील अशा तऱ्हेिा कमक वतपणा कसा आत्मघातकी ठरतो हे काळ्या मोहोऱ्याचं्या 
स संघडटत हल्ल्यातूंन प्रर्टपणे डदसून येते. उदा॰ 

 
(१) ..., उं – ि५ शह; 
 
(२) रा – ह१,...; येथे पाढंरा वजीर रा३ मध्ये आणनू शहािे तात्प रते डनवारण होते, कारण उंटाने 

वजीर मारून परत शह देता येतो. आडण पाढंऱ्या राजाला ह१ मध्ये सक्तीने हलडवणे भार् पिते. 
 

(२) ..., घो – घो६ शह, मात (आकृती २४२ पहा) ह – पट्टीतील पाढंरे प्यादे हत्तीने इरेस 
धरल्याम ळे हल्लेखोर घोड्याला मारता येत नाही. ‘घो १’िे घर काळ्या उंटाच्या माऱ्यात असल्याने पाढंऱ्या 
राजाला पलायन घर उरत नाही; आडण त्याच्याि डकल्लकेोटात त्याच्यावर मात होते. ह्यािे कारण म्हणजे 
प्याद्याचं्या रिनेतील कमक वतपणा हेि होय. 

 
आणखी एक उदाहरण प ढे डदले आहे ते पाहाव.े 
 

उदाहरण २ 
 

 
आकृती २४३ 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे 
आकृती २४४ 

पाढंऱ्याने मात केली आहे 
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आकृती २४३ मध्ये दोन्ही बाजंूकिील ब डिबळािंी 
संख्या आडण र् ण समान आहेत. पाढंरा राजा 
डकल्लेकोटात स रडक्षत आहे. काळ्या हत्तीने मोकळ्या 
पट्टीवरून पाढंऱ्या ब डिबळदलाच्या आतील र्ोटात 
प्रवशे डमळडवला आहे. काळा उंट मधल्या लाबं 
कणावरून थेट पाढंऱ्या राजाच्या डकल्लेकोटाच्या 
मधल्या प्याद्यावर हल्ला करण्यािे स्वप्न रंर्वीत 
आहे. परंत  काळे प्यादे त्याि कणावर अिकून 
पिल्याने त्यािा मारा बोथट झाला आहे. ह्याच्या 
उलट पाढंरे हत्ती मधल्या िळीवर भक्कम मोिा 
बाधूंन उंटाच्या साहा्याने स संघडटत हल्ला 
िढडवण्याच्या तयारीत आहेत. कारण काळ्या 
राजाने डकल्लकेोटािे ‘घो’ पट्टीतील प्यादे प ढे सारून 
आपल्या डकल्लकेोटाला स्वहस्ते चखिार पािून 
घेऊन, जणू शत्रूला आमंत्रण डदले आहे. 
काळ्या प्याद्याचं्या रिनेतील कमक वतपणािा 
िायदा पाढंऱ्या उंटाने प रेपूर करून घेतला आहे, 
आडण काळ्या राजाच्या डकल्लेकोटात जाऊन, त्यािा 
पराभव केला आहे. 

(१) उं – ह६ शह, रा – घो१; पाढंऱ्या उंटाने 
डकल्लेकोटातील चखिारात घ सून शह डदला आहे. 
रा–पट्टीतील घरे, पाढंऱ्या हत्तीच्या माऱ्यात 
असल्याने, काळ्या राजाला ‘घो१’ ह्या 
डकल्लेकोटातील एक लत्या एक स रडक्षत घरात पळाव े
लार्ते. परंत  स्वतःच्या डकल्लेकोटात असूनस िा 
त्याला स रडक्षतता लाभत नाही. कारण 
डकल्लेकोटाच्या प्याद्यामंध्ये पिलेल्या चखिाराने, 
आडण हे चखिार यशस्वी रीतीने लढव ू शकणाऱ्या 
घो२ मधील काळ्या उंटाच्या अभावाने हा 
कमक वतपणा प्रकटपणे डदसून येतो. 
ह्या कमक वतपणािा पूणस िायदा पाढंऱ्याने घेतला 
आडण आपले हत्ती थेट आठर्व्या राकेंत घ सवनू 
काळ्या राजावर मात केली. उदा॰ 
(२) ह – रा८ शह, ह × ह; 
(३) ह × ह मात. आकृती २४४ पाहा. प्याद्याचं्या 
रिनेतील कमक वतपणा कसा जीवघेणा ठरतो हे 
वरील दोन उदाहणावंरून स्पष्टपणे कळून येते. 
 

 
ह्या प्रकरणात डदलेल्या उदाहरणावंरून आपल्या लक्षात आले असेल की योग्य रीतीने मारामारी 

करीत रे्ल्याने ब डिबळाचं्या हालिाली स लभ रीतीने करण्यास वाव डमळतो; आडण ज्या खेळािूिी ब डिबळे 
डजतक्या जास्त प्रमाणात स लभ रीतीने हालिाल करू शकतील डततक्या जास्त प्रमाणात, पटावरील घरे 
त्या ं (ब डिबळा)ंच्या ताबयात येऊ शकतील, आडण ती ब डिबळे यशस्वी रीतीने प ढे िाल करू शकतील, 
आपापसातील संपकस  वाढव ूशकतील, आडण स संघडटत हल्ला करण्यास डसि राहतील. 
 

थोिक्यात सारं्ावयािे म्हणजे स लभ हालिालीिे श्रेष्ठत्व डमळालेल्या ब डिबळािंी पे्ररक स प्तशक्ती 
प्रभावीपणे वापरता येते आडण प्राप्त पडरस्स्थतीतून आपल्याला अन कूल अशी स्स्थती सक्तीने डनमाण करता 
येते. प्रसंर्ोडित िावपेि ित राईने वापरून शवेटी डवडजर्ीर् ूविसस्व स्थाडपत करता येते आडण मात करता 
येते. 
 

डनणायक रीतीने मात करण्यािे डनरडनराळे प्रकार आहेत, त्यािंी माडहती प ढील प्रकरणात डदली 
आहे. 

* 
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िकरि ८ : अणंतम पिप 
 

अंडतम पवािे प ढे डदल्याप्रमाणे तीन डवभार् पािले आहेत. 
 

णिभाग १ : िाव समाप्तीच्या डनरडनराळ्या प्रकारािंी यादी आडण तत्संबंधी इतर र्ोष्टींिी माडहती 
डदली आहे. 

 
णिभाग २ : िावाच्या शवेटच्या डनणायक िालींिी माडहती आडण सवससाधारण शवेट दाखडवले 

आहेत. खेळी लेखन बैडजक पितीमध्ये केलेले आहे . 
 
णिभाग ३: ब डिबळ िावािे मूलभतू शवेट डदले आहेत. (सकंीणस) खेळी लेखन वणसनात्मक 

पितीने केले आहे. 
 

णिभाग १ 
 

अंडतम पवामध्ये िावाच्या शवेटच्या डनणायक िालींिा समावशे होतो. अधसवट राडहलेले िावपेि 
पूणस करण्यात येतात; मात होते आडण िाव संपतो; चकवा िाव अडनर्तणत राहतो आडण शवेट बरोबरीमध्ये 
होतो. 

 
सवससाधारणपणे िावािा शवेट अंडतम पवामध्ये होतो; परंत  कधी कधी नजरि कीने घोििूक होते 

आडण िाव मध्यंतरालाि र् ंिाळावा लार्तो; (उदा∘ आकृती २४१ ते २४४ पाहा); आडण काही िाव तर 
स रुवातीलाि कोसळतात (उदा∘ आकृती ७९, ८० आडण आकृती १२७, १२८ पाहा) 

 
िाव चजकणे आडण बरोबरीने सोिडवणे ह्यामध्ये प ढे डदल्याप्रमाणे मोठा िरक असतो. 

 
(१) जेर्व्हा खेळािू मात करून िाव चजकतो, तेर्व्हा त्याला सबंध एक र् ण डमळतो आडण जो 

खेळािू हरतो त्याला शनू्य र् ण डमळतो. परंत  
 

(२) जेर्व्हा सक्तीने मात करावयास आवश्यक असणारे कमीत कमी ब डिबळ नसते चकवा िाव 
क ं डठत होऊन अडनर्तणत राहतो आडण मर् असे िाव बरोबरीने सोिडवले जातात, तेर्व्हा 
खेळािंूना प्रत्येकी अधा, अधा र् ण डमळतो. 

 
सक्तीने मात करून िाव चजकण्यासाठी आवश्यक असे कोणते ब डिबळ दल असाव ेलार्ते ह्यािी 

माडहती प ढे तक्ता क्रमाकं १ मधील ‘डव’ ‘ज’ ‘य’ ‘श्री’ मध्ये डदली आहे. तसेि अडनर्तणत िाव बरोबरीने 
सोिवाव ेलार्तात, त्यािेंही डनरडनराळे प्रकार आहेत ते तक्ता क्रमाकं २ मधील ‘अ’ ‘डन’ ‘र्तण’ ‘त’ ‘िा’ ‘व’ 
मध्ये डदले आहेत. 
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तक्ता क्र. १  
मात (Mate) 

 
एक लत्या एक डवरोधी राजावर सक्तीने मात करण्यासाठी आपल्याकिे, प ढे डदल्याप्रमाणे, कमीत 

कमी ब डिबळ दल अवश्य असाव ेलार्ते. 
 

णि )१(  राजा आडण वजीर, 
 )२(  राजा आडण हत्ती; 

ज )१(  राजा आडण दोन उंट, 
 )२(  राजा अडधक एक उंट आडण घोिा, 

य  राजा आडण प्यादे १ हे केर्व्हा शक्य होईल बरे १ [ह्यािे उत्तर : त्या प्याद्यािा वजीर चकवा हत्ती केल्यावरि 
शक्य होते. मर् वर ‘डव’ मध्ये डदल्याप्रमाणे एक लत्या एक डवरोधी राजावर मात करता येते.] 

   

श्री  िाव सोिून देणे (by resigning). 
 

तक्ता क्र. २  
बरोबरीचे डाि 

 
अ क ं डठत िाव (Stalemate) 
णन शह सातत्याने चकवा अडवरत शहाने बरोबरी (Perpetual Check) 
र्वि एकाि िावात एका पाठोपाठ तीि ती स्स्थती परत परत तीन वळेा येण्याने बरोबरी (Same 

position has happened three times in a game). 
त संमतीने ठरवलेली बरोबरी (Draw by agreement), 
डा पन्नास िालींिा डनयम, (Fifty moves Rule), 
ि तक्ता क्र. १ मध्ये ‘डव’ ‘ज’ ‘य’ मध्ये डनद,श केलेले – सक्तीने मात करावयास लार्णारे कमीत कमी 

ब डिबळ दल नसल्याने होणारी बरोबरी. 
 

तक्ता क्र. १ मध्ये ‘डव’ ‘ज’ ‘य’ मध्ये डनद,श केलेल्या ब डिबळ दलाडशवाय आपल्याकिे आणखी 
जास्त ब डिबळ दल असल्यास मात करणे सहज शक्य होते हे काही डनराळे सारं्ावयास नको. परंत  कधी 
कधी अशी िमत्काडरक पडरस्स्थती डनमाण होते की, िालींच्या िक्रात र् रिटलेल्या राजाला स्वतःच्याि 
ब डिबळ दलािा अिथळा होतो, अशा वळेी डवरोधी ब डिबळािा शह बसला असता त्या बंडदस्थ राजाला 
स रडक्षत डठकाणी पळून जाता येईल असे पलायन घर उरत नाही, कारण त्यािे संरक्षक दल त्याला 
उपय क्त ठरण्याऐवजी उपद्रवी ठरते. अशा अन कंपनीय स्स्थतीत सापिलेल्या राजावर तक्ता क्र. १ मध्ये 
‘डव’ ‘ज’ ‘य’ मध्ये उल्लडेखलेल्या कमीत कमी ब डिबळ दलापेक्षाही कमी ब डिबळ दलाच्या सहा्याने मात 
करणे कधीकधी शक्य होते. (आकृती २४५ पाहा) परंत  अशा तऱ्हेिी मात करणे अपवादात्मक असते. 
आकृती २४५ मध्ये घोड्याने शह देताि, काळ्या राजाला पळून जाता येईल. असे एक लते एक ‘एि ७ ’ िे 
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घर त्याच्या संरक्षक घोड्याने अिवनू ठेवले आहे. उरलेली दोन घरे उदा∘ – जी ७ आडण जी ८ ही दोन्ही 
घरे पाढंऱ्या राजाच्या माऱ्यात आहेत आडण जी ७ मध्ये त्यािें प्यादे आहे. अशा असहाय काळ्या राजावर 
पाढंऱ्या राजाने केवळ एका घोड्याच्या सहा्याने मात केली आहे. 

 

 
आकृती २४५ 

पाढंरा घोिा काळ्या राजावर शह मात करतो. 
 

अशा प्रकारिे द सरे उदाहरण आकृती क्र. ७१ मध्ये डदले आहे ते पाहाव.े 
 

(१) घो – जी६  (बैणजक पितीिमािे) 
(२) घो – घो६ मात (ििपनात्मक पितीिमािे) 

 
णिभाग २ 

सिपसाधारि शेिि 
 

सक्तीने मात कशी कराियाची असते त्याचे तंत्र आणि मंत्र. 
 

तक्ता क्र. १ मध्ये ‘डव’ ‘ज’ ‘य’ मध्ये उल्लेडखलेल्या कमीतकमी ब डिबळ दलाच्या साहा्याने राजा, 
एक डवडशष्ट तंत्र वापरून, एक लत्या एक डवरोधी राजावर सक्तीने मात करू शकतो, हे डवडशष्ट तंत्र 
पायरीपायरीने वापराव ेलार्ते, ते क्रमशः प ढे डदले आहे. 
 
पणहली पायरी : 
 

प्रथम राजाने, आपल्या मोहोऱ्याच्या सहा्याने एक लत्या एक डवरोधी राजाला, पटाच्या एका 
बाजूच्या पट्टीत म्हणजे ए चकवा एि ह्या हत्तीच्या पट्टीत अथवा पडहल्या चकवा आठर्व्या राकेंत, िेपीत िेपीत 
नेणे. (पितशीर माघार घ्यायला लावणे) 
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दुसरी पायरी : 
 

(अ) राजा, त्याच्या वजीराच्या चकवा हत्तीच्या सहायाने, डवरोधी राजावर, सक्तीने मात करतो. 
 
(ब) राजाला, दोन उंटाचं्या सहा्याने जेर्व्हा मात करावयािी असते तेर्व्हा तो, एक लत्या एक 

डवरोधी राजाला पटाच्या कोपऱ्यातील घरातं म्हणजे ए १/ ए ८/ एि १/ एि ८ ह्याचं्यापकैी एका घरात 
रेटून, (ढकलून) सक्तीने मात करू शकतो. 

 
(क) राजा, घोिा आडण उंटाच्या साहायाने जेर्व्हा मात करतो तेर्व्हा उंट ज्या कणस घराचं्या रंर्ािा 

आहे त्या रंर्ाच्या कोपऱ्यातील घरामध्ये एक लत्या एक डवरोधी राजाला रेटत (ढकलत) नेऊन, सक्तीने 
मात करतो. 
 

उपडरडनर्तदष्ट पडहली पायरी र्ाठण्यासाठी “राजािा डवरोध” (King opposition) ह्या पटावरील 
डवडशष्ट रिनेिा उपयोर् करतात, त्यािी माडहती प ढे डदली आहे. 

 
राजाचा णिरोध’’ 

 
‘राजाचा णिरोध’’ “राजा डवरोधी ब डिबळाच्या माऱ्यातील घरात जाऊ शकत नाही” हा डनयम 

आपल्याला माहीत आहे. (आकृती ४, ५ पाहा) तेर्व्हा राजाने डवरोधी ब डिबळाच्या माऱ्यात (म्हणजे शहात) 
जाणे ही एक डनयमबाह्य र्ोष्ट ठरते. ह्या डनयमान सार दोन डवरोधी राजे त्याचं्या मध्ये असणाऱ्या लर्तच्या 
घरामध्ये जाऊ शकणार नाही. आकृती २४६ मध्ये दोन डवरोधी राजे एक घर मध्ये सोिून, एकमेकासमोर 
असलेले दाखडवले आहेत. अशा वैडशष्ट्ट्यपूणस रिनेला ‘राजािा डवरोध’ असे म्हणतात. िावाच्या 
डनरडनराळ्या स्तरातंील स्स्थतीमध्ये या रिनेिा खूप उपयोर् करून घेता येतो. 
 

 
आकृती २४६ 

काळ्यािी खेळी असताना : 
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पाढंऱ्यािी खेळी असताना : 
 
आकृती २४६ मध्ये पाढंरा राजा न कताि एि ४ मधून ई ५ ह्या घरामध्ये हलडवला आहे, आडण त्याने 

‘राजािा डवरोध’ ही स्स्थती प्राप्त करून घेतली आहे. ह्या स्स्थतीमध्ये दोहोपैकी कोणताही राजा िी६, ई६, 
चकवा एि ६ ह्या घरातं जाऊ शकणार नाही, कारण असे केल्याने डवरोधी राजाच्या माऱ्यात रे्ल्यासारखे 
होईल; आडण ती डनयमबाह्य र्ोष्ट ठरेल. 
 

आता काळ्यािी खेळी आहे. 
 

काळा राजा िी ७ चकवा एि ७ मध्ये रे्ला की प ढच्या खेळीत पाढंरा राजा (आता आहे त्या 
स्थानाच्या) प ढच्या (म्हणजे सहार्व्या) राकेंतील घरात घ सू शकतो. उदा॰ 
 

(१) ...; रा ई ७ – डी ७; काळा राजा बाजूच्या घरात हलतो. 
(२) रा ई ५ – एर् ६, ..., पाढंरा राजा प ढच्या राकेंतील घरात घ सतो. 

 
आकृती २४६ मधील स्स्थतीत जेर्व्हा काळा राजा हलतो आडण पाढंरा राजा प ढच्या (राकेंतील) 

घरात घ सतो तेर्व्हा पाढंऱ्या राजाकिे “डवरोध” आहे असे म्हणतात. आडण आकृती २४६ मधील स्स्थतीत, 
जेर्व्हा पाढंरा राजा हलतो आडण काळा राजा त्याच्या प ढच्या (राकेंतील) घरात घ सतो, तेर्व्हा काळ्या 
राजाकिे “डवरोध” आहे असे म्हणतात. उदा∘  आकृती २४६ मध्ये काळा राजा न कताि एि ८ मधून ई ७ 
ह्या घरात आला आहे आडण त्याने ‘डवरोध’ डमळवला आहे. आडण आता पाढंऱ्यािी खेळी आहे. पाढंरा राजा 
(१) रा ई ५ – िी ५, ..., ही खेळी करून बाजूच्या घरात हलतो. तेर्व्हा काळा राजा (१) ..., रा ई ७ – एि 
६, ही िाल करून त्याच्या प ढच्या राकेंतील घरात घ सतो. 
 

आतापयंत एका राजाकिे जेर्व्हा डवरोध असतो तो प ढच्या राकेंतील घरात घ सतो असे जे साडंर्तले 
आहे ते सारे (उभ्या) पट्टट्याचं्या बाबतीतही लार्ू पिते. 

 
राजाच्या णिरोधाचा उपयोग 

 
राजाच्या णिरोधाचा उपयोग : राजा आपल्या एका मोहोऱ्याच्या (डवशरे्तः हत्तीच्या चकवा 

वजीराच्या) सहा्याने एक लत्या एक डवरोधी राजाला पटाच्या एका बाजूच्या पट्टीत चकवा राकेंत सक्तीने 
रेटत नेऊन मात करू शकतो. आता मात कशी करतात ह्यािे एक उदाहरण प ढे डदले आहे. (आकृती २४७ 
पाहा.) 
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आकृती २४७ 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे. 
 

(णि) १ आणि २ 
 

आकृती २४७ मध्ये ‘राजािा डवरोध’ ह्या स्स्थतीमध्ये दोन्ही राजे आहेत. पाढंरा राजा आपल्या हत्तीने 
काळ्या राजावर सक्तीने कशी मात करतो हे प ढे सटीप डदले आहे. 
 
पहा आकृती २४५ वर डनद,श केलेली पडहली पायरी र्ाठण्यासाठी पाढंरा प ढील खेळी करतो. 
 
(अ) 
(१) ह – ए ७ +, ...; काळ्या राजाला डपिािीच्या राकेंत रेटण्यासाठी डदलेला शह आहे. आडण 

मर् प ढे डदल्याप्रमाणे खेळ्या होतात. 
(१) ..., रा – सी ८;  

(२) रा - सी६, रा - बी८; (पाढंऱ्या राजाकिे डवरोध आहे) काळ्या राजाने हत्तीवर हल्ला िढडवला आहे. 
(३) ह – ई७ , रा – ए८;  

(४) रा – बी६, रा – बी८;  

(५) ह – ई८   

ककिा  

)ब(   
(१) ह – ए७ +, रा – ई८; (२) रा-ई६, रा - डी८; 

(३) ह – डी ७ +, रा – सी८ ; (४) रा – डी६, रा – बी८; 

(५) रा – सी६, रा – ए८;✻ (६) रा – बी६, रा – बी८; 

(७) ह – डी८   
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✻ (५) रा – सी६, रा – सी८; (६) ह – िी५, रा- बी८; 
(७) रा – बी६, रा – सी८; (८) ह – िी६, रा – बी८; 

(९) ह –िी८   
 

उपडरडनर्तदष्ट ‘अ’ आडण ‘ब’ मध्ये डदलेल्या िालींम ळे काळा राजा पटाच्या किेच्या राकेंत रेटला 
रे्ला आहे, आडण त्याला स रडक्षत घरात पळून जाण्यािी संधी पाढंरा राजा डमळू देत नाही. 

 

 
आकृती २४८ आकृती २४९ 

)१ (ह - सी८  )२ (ह - ई८  
 

अशा रीतीने कोणत्याही बाजूच्या किेच्या–राकेंत अथवा पट्टीत एक लत्या एक राजाला सक्तीने 
रेटून राजा आपल्या हत्तीच्या चकवा वजीराच्या सहा्याने मात करू शकतो .आकृती २४८ ते आकृती २५५ 
पाहा. 
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आकृती २५० आकृती २५१ 

(१) ..., ह - ई१  (१) व - िी ८  
  

 
आकृती २५२ आकृती २५३ 

(१) ि – ई ८  ि – जी ७  
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आकृती २५४ 

(१) ि – डी ८  

आकृती २५५ 
(१) ि – ए ३  

 
सूचना: डवभार् २ च्या स रुवातीस डनद,श केलेल्या द सऱ्या पायरीतील ‘ब’ आडण ‘क’ मधील मात 

करण्यािी रीत प ढे डदलेल्या बरोबरीच्या िावाचं्या प्रकारानंतर डदली आहे. (पान क्र. १९८ ते २०४ पाहा.) 
 

तक्ता क्र. २ मध्ये डनद,श केलेले बरोबरीिे िाव करण्यािी आवश्यकता का भासावी; आडण ते 
करण्यािी रीत प ढे डदली आहे. 
 

जो खेळािू मात करतो, तो िाव चजकतो तेर्व्हा त्याला एक पूणस र् ण डमळतो. परंत  काही काही िाव 
अशा रीतीने संपवाव ेलार्तात की त्यामध्ये दोहोंपकैी कोणताही खेळािू चजकू शकत नाही. अशा प्रसंर्ी तो 
िाव ‘बरोबरीने’ सोिवावा लार्तो, आडण प्रत्येक खेळािूला ½; ½ र् ण डमळतो. अशी वस्त स्स्थती 
असल्याम ळे, एखाद्या खेळािूवर िाव हरण्यािी पाळी जेर्व्हा येते, तेर्व्हा तो, िाव बरोबरीिा कसा करता 
येईल ह्यािा आटोकाट प्रयत्न करतो. कारण सवस नाश होण्यािी डिन्हे डदसत असता पंडित अध्यािा त्यार् 
करतो – म्हणजे तो अध, त्याच्याकिे राखतो. 
 

शून्य र् ण डमळण्यािा प्रसंर् येऊन ठेपला असता, खेळािू, कमीत कमी अधा र् ण कसा डमळडवता 
येईल ह्यािा आटोकाट प्रयत्न शवेटपयंत करत राहातो. 
 

तक्ता क्र. २ मध्ये डनद,श केलेले ‘अ’ ‘डन’ ‘र्तण’ ‘त’ ‘िा’ ‘व’ करण्यािी रीत प ढे डदली आहे. 
 

(अ) कंुणठत डाि : (Stalemate) 
 

खेळताना अशी एक स्स्थती प्राप्त होते की जेर्व्हा एका खेळािूला त्यािी खेळी असताना त्याच्या 
राजाला शह बसत नाही आडण त्याि वळेी, पटावरील त्याच्या कोणत्याही ब डिबळाला (हाल) िाल करता 
येत नाही, तेर्व्हा तो िाव क ं डठत होतो आडण असा िाव बरोबरीिा होतो. अशा रीतीने क ं डठत िाव करणे 
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बऱ्याि वळेा िायदेशीर असते. उदा∘ एखाद्या खेळािूवर जेर्व्हा िाव हरण्यािी शक्यता डनमाण होते, तेर्व्हा 
तो जाणनूब जून क ं डठत िाव करू शकतो आडण अधा र् ण डमळडवतो. 
 

कधी कधी डनष्ट्काळजी िालीने िाव क ं डठत होऊ शकतो. उदा∘ आकृती २५६ आडण २५७ पाहा: 
 

 
आकृती : २५६ 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे. 
आकृती : २५७ 

काळ्यािी खेळी आहे आडण िाव क ं डठत होतो. 
  

पाढंरा (१) ह – एि ८ ही खेळी करून मात 
करू शकतो आडण िाव डनडितपणे चजकू शकतो. 
परंत  पाढंऱ्याने केवळ हलर्जीपणाने प ढील खेळी 
केली; 

(१) ह – बी ७ ? ?...; आ. २५७ पाहा. पाढंऱ्याने 
हत्ती अशा डठकाणी डनष्ट्कारण हलडवला आहे की 
त्याम ळे िाव क ं डठत होतो [कारण काळ्या राजाला धि शहही 
बसत नाही आडण तो बी ८ चकवा ए ७ ह्या (हत्तीच्या माऱ्यातील) घरात 
जाऊ शकत नाही चकवा हत्तीला मारून त्या घरात त्याला जाताही येत 
नाही. तसेि पटावरील एि ४ आडण जी ५ मधील काळ्या प्याद्यािंी 
आरे्कूि अन क्रमे एि ३ आडण जी ४ मधील पाढंऱ्या प्याद्यानंी रोखली 
आहे, त्याम ळे काळी प्यादी हलू शकत नाही. थोिक्यात काळ्यािी खेळी 
असताना त्यािे कोणतेही ब डिबळ हलूही शकत नाही आडण त्याि वेळी 
त्याच्या राजाला शहही बसला नाही, त्याम ळे िाव क ं डठत होऊन, 
बरोबरीिा होतो. अशा तऱ्हेने िाव क ं डठत होऊ शकणारे िाव समाप्तीिे 
प्रकार आकृती २५८ ते आकृती २६१ मध्ये दाखडवले आहेत.] 
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आकृती : २५८ अ, ब 
काळ्यािी खेळी आहे. 

आकृती: २५९ अ, ब 
काळ्यािी खेळी आहे. 

  
आकृती २५८ अ. मध्ये काळ्याने न कतीि (१) ..., 
रा बी ८ – ए ८; ही खेळी केली तेर्व्हा पाढंऱ्याने 
संभार्व्य धोका न ओळखता, वजीरीकरण करण्याच्या 
र्िबिीत प्यादे प ढे सारले उदा॰ 
(२) सी ६ – सी ७? ...; ह्या खेळीम ळे काळ्या 
राजाला स रडक्षतपणे हलण्याजोरे् घर उरत नाही. 
त्याि वळेी त्याला शहही लार्लेला नाही. अशा 
रीतीने िाव क ं डठत होतो. 
आकृती २५८ ब. मध्ये पाढंऱ्याने (१) ि – एर्७? 
...; ही खेळी केली, त्याम ळे काळ्या राजाला 
स रडक्षतपणे हलण्याजोरे् घर उरत नाही, त्याि वळेी 
त्याला शह ही लार्लेला नाही. अशा रीतीने िाव 
क ं डठत होतो. 

आकृती २५९ अ. मध्ये पाढंऱ्याने (१) घो – सी३, ? 
...;  ही खेळी केली, तेर्व्हा काळ्या राजाला 
स रडक्षतपणे हलण्याजोरे् घर उरत नाही.त्याि वळेी 
त्याला शहही लार्लेला नाही. अशा रीतीने िाव 
क ं डठत होतो. 
आकृती २५९ ब. मध्ये पाढंऱ्याने (१) उं एि ३ – जी 
२  ही खेळी करून मात करण्याऐवजी र्िबिीने 
(१) रा एर् २ – एर् १, ...; 
ही खेळी केली. त्याम ळे काळ्या राजाला स रडक्षतपणे 
हलता येण्याजोरे् घर उरत नाही. त्याि वळेी त्याला 
शहही बसत नाही; अशा रीतीने िाव क ं डठत होतो. 

 
 



 अनुक्रमणिका 

 
आकृती २६० 

काळ्यािी खेळी आहे 
आकृती २६१ 

काळ्यािी खेळी आहे. 
  

आकृती २६० अ मध्ये : पाढंऱ्याने हलर्जीपणाने (१) 
ि – बी ६? ?...; ही खेळी केल्याने, काळ्या राजाला 
शहही लार्त नाही आडण त्याला स रडक्षतपणे हलता 
येण्याजोरे् घरही राहात नाही. त्याम ळे िाव क ं डठत 
होतो. 
आकृती २६० ब मध्ये : प्याद्याच्या बिावासाठी पाढंरा 
राजा जी ६ मध्ये येतो. काळ्या राजाला शहही 
लार्त नाही आडण स रडक्षतपणे हलता येण्याजोरे् 
घर राहात नाही. तेर्व्हा िाव क ं डठत होतो. 
 

आकृती २६१ अ मध्ये : पाढंऱ्याने प ढील खेळी केली 
(१) ह – बी ३?? ...; िाव क ं डठत होतो. येथे बी ४ 
मधील काळ्या प्याद्यािी आरे्कूि थाबंडवण्यासाठी 
पाढंरा हत्ती ि कून बी ३ मध्ये आणनू ठेवला. त्याम ळे 
कोणत्याही काळ्या ब डिबळानंा हलता येत नाही. 
तेर्व्हा िाव क ं डठत होतो. 
आकृती २६१ ब मध्ये : पाढंऱ्याने (१) उं एच ६ – ई 
३, ...; ही खेळी केल्याने काळ्या राजाला 
स रडक्षतपणे हलता येण्याजोरे् घर राहात नाही. 
तसेि त्याला शहही लार्त नाही, तेर्व्हा िाव क ं डठत 
होतो. 

 
आकृती २५८ ते २६१ मधील पाढंऱ्या ब डिबळाचं्या िालींम ळे काळा राजा त्यािे स रडक्षत स्थान सोिू 

शकत नाही. तसेि आकृती २६१ मधील काळ्या प्याद्यानंा कायदेशीर िाल नाही. (परंत  ह्या आकृत्यामंध्ये 
जर, काळ्यािे एखादे मोहोरे चकवा प्यादे कायदेशीरपणे हलू शकले असते तर मर् िाव क ं डठत होत नाही.) 

 
(णन) शह सातत्य ककिा अणिरत शह आणि बरोबरीचा डाि (Perpetual Check): हा एक 

बरोबरीिा िाव साधण्यािा आणखी एक प्रकार आहे. ह्या प्रकारात एक खेळािू एकापाठोपाठ एक असा 
सतत शह देत राहतो. कारण त्याने जर अशी अडवरत शह देण्यािी सधंी साधली नाही तर मर् तो िाव 
हरतो. उदा∘  आकृती २६२ पाहा. पाढंऱ्याकिे एक हत्ती कमी आहे आडण काळा हत्तीस हत्ती देऊन 
उरलेल्या एका हत्तीने पाढंऱ्यावर मात करू शकतो. अशा रीतीने िाव हरण्यािी पाळी पाढंऱ्यावर जेर्व्हा येते, 
तेर्व्हा तो अडवरत शह देण्यािी सधंी साधून, िाव बरोबरीिा करू शकतो. 



 अनुक्रमणिका 

 
आकृती २६२ 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे. 
 
आकृती २६२ मध्ये पाढंरा हत्ती अडवरत शह देऊन िाव बरोबरीिा करतो उदा॰ 
(१) ह – बी ८ +, रा – ए ७; 
(२) ह – बी ७ +, रा – ए ८; 
(३) ह – बी ८ +, रा – ए ७; 
(४) ह – बी ७ +, रा – ए ८; 
अशा रीतीने एकापाठोपाठ एक असा शहािा ससेडमरा लावनू पाढंरा हा िाव हरण्याऐवजी बरोबरीिा करू 
शकतो. 
 

(र्वि) पुनरणप त्प्स्थतीचा – बरोबरीचा डाि : 
 

िाव िालू असताना पटावर परत परत ती ती स्स्थती तीन वळेा जेर्व्हा येते तेर्व्हा एक खेळािू चकवा 
त्यािा प्रडतस्पधी तो िाव बरोबरीिा आहे असे प्रडतपादन करू शकतो. आकृती २६२ मधील शह सातत्य 
आडण बरोबरी हा प्रकारस िा ह्या प नरडप स्स्थतीच्या प्रकारिा एक खास प्रकार आहे. तीन्ही िालींत िावािी 
तीि ती अवस्था येते हे डसि करण्यासाठी खेळी लेखनािा आधार आवश्यक प्रमाण म्हणून घ्यावा लार्तो. 
 

ज्या खेळािूच्या लक्षात ही र्ोष्ट प्रथम येते, त्याने तशी स्स्थती पटावर स्वतःच्या खेळीने 
आणण्याआधी पिंानंा बोलावनू त्याचं्या डनदशसनास आणून सारं्ाव ेकी, “मी आता माझ्या खेळीने पटावर 
तीन वळेा तीि ती स्स्थती आणणार आहे आडण िाव बरोबरीिा झाला आहे अशी मार्णी करणार आहे.” असे 
ताबितोब आडण स्पष्ट शबदात पंिाचं्या डनदशसनास आणल्यावर; पंि तो िाव बह तेक बरोबरीिा म्हणनू 
ठरवतील. 
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(त): संमतीने ठरिलेली बरोबरी : (Draw By Agreement): 
 

ब डिबळािा िाव बरोबरीने सोिवावयािा असा डनणसय जेर्व्हा दोन्ही खेळािू एकमेकाचं्या संमतीने 
ठरवतात तेर्व्हा तसे त्यानंा स्पष्टपणे जाहीर कराव ेलार्ते. अशा रीतीने जाहीर केलेला डनकाल बंधनकारक 
असतो. साधारणपणे दोन्ही खेळािंूिी िाव चजकण्यािी आशा मावळते; चकवा िाव प ढे िालू ठेवण्यामध्ये 
धोका आहे असे दोघानंाही वाटते, तेर्व्हा ते, एकमेकाचं्या संमतीने तो िाव बरोबरीने सोिडवण्यािा डनणसय 
घेतात. 
 

(ड) पन्नास चालींचा णनयम : आणि बरोबरीचा डाि : 
 

खेळािूने, त्यािी खेळािी पाळी आली असताना असे दाखवनू डदले की, — 
 

“एकही मोहोरे न मारता चकवा प्यादे हलडवले न जाता, ५० (अथवा त्याहून अडधक) िाली 
झालेल्या आहेत, तेर्व्हा िाव बरोबरीिा झाला आहे,” असे तो प्रडतपादन करू शकतो. अशा तऱ्हेने िाव 
बरोबरीिा झाला आहे हे डसि करण्यास खेळी लेखनािा आधार घेतात. असा प्रसंर् बह धा नवोडदत 
खेळािंूच्या बाबतीत घितो. उदा∘  पटावर एका खेळािूकिे राजा आडण हत्ती उरतो आडण द सऱ्याकिे 
एक लता एक राजा उरतो. अशा स्स्थतीत हत्तीच्या सहा्याने मात करण्यािे तंत्र त्या खेळािूला माहीत 
नसेल आडण तो न सता हत्ती आडण राजा डनह,त क हलवत बसला तर मर् पन्नास िालीिा डनयम लार् ू
करण्यािी शक्यता डनमाण होते. कारण प ढे काय कराव ेह्यािी नक्की योजना त्या खेळािूकिे नसते. आडण 
मर् तो पटावरील सवस घरातूंन एक लत्या एक राजािा पाठलार् करीत भरकटत राहतो. त्याच्या ह्या उनाि 
िालींना अंत नसतो. मर् हा पन्नास िालींिा डनयम लार् ूकरावा लार्तो. आडण मर् िाव बरोबरीिा होतो. 
परंत  काही अवघि पडरस्स्थतीत पन्नास खेळ्यािंा डनयम लार्ू करणे चकवा खेळींिी संख्या वाढवनू देणे हे 
सरपंिाच्या अडधकारात असते. 
 

(ब) : तक्ता क्र. १ मध्ये ‘णि’ ‘ज’ ‘य’ मध्ये उले्लणखलेले कमीत कमी बुणिबळ नसल्याने, तो डाि 
बरोबरीचा म्हिून सोडणििे भाग पडते. उदा∘ पटावर जेर्व्हा एक लत्या एक राजाडवरुि राजा आडण एकि 
उंट उरतो चकवा राजा आडण एकि घोिा उरतो तेर्व्हा िाव बरोबरीिा होतो. 
 

सूिना: डवडशष्ट प्रकारिी ब डिबळािी घड्याळे वापरून जेर्व्हा सामने खेळले जातात, तेर्व्हा त्यात 
भार् घेणाऱ्यानंी घड्याळाच्या उपयोर्ाम ळे डनमाण होणाऱ्या सवस डनयमािंी माडहती सरपंिाकिून घेऊन 
मर्ि िाव खेळावयाला बसाव.े असे न केल्यास, काही वळेा अज्ञानाम ळे तोटा होण्यािा संभव असतो. 
 

मारे् पान क्र. १९० ते १९३ वर राजा आडण हत्ती चकवा वजीर, एक लता एक डवरोधी राजावर 
सक्तीने मात कशी करतात हे पाडहले आहे. 

 
(ज१) दोन उंिाचं्या साहाय्याने राजा ; णिरोधी एकुलत्या एक राजािर कशी मात करतो ? 

 
ज १ आता राजा दोन उटाचं्या सहा्याने डवरोधी एक लत्या एक राजावर सक्तीने मात कशी करतो 

ह्यािे एक उदाहरण प ढे डदले आहे. (आ. २६३ आडण २६४ पाहा). 
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आकृती २६३ आकृती २६४ 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे. पाढंऱ्याने मात केली आहे. 
  

(१)उं – सी ५; रा – ए ४ , 
काळ्या राजाला पटाच्या एका किेच्या 
पट्टीत रेटला आहे. पडहली पायरी. 
(२) उं – सी ४ ! रा – ए ५; 
(३) रा – सी ६ , रा ए – ४; 
(४)उं – डी ५, रा – ए ५; 
(५) उं – बी ३ , रा – ए६; राजाला कोपऱ्यातील 
घरात ढकलण्यािा यशस्वी प्रयत्न िालला आहे. 

(६) उं – बी ४ ! रा – ए ७ 
(७) रा – सी ७, रा –ए ६; 
(८) उं – सी ४ +, रा – ए ७; 
(९) उं – सी ५ +, रा – ए ८; 

(१०) उं – डी ५ काळ्या राजावर मात केली 
आहे आडण पाढंऱ्याने िाव चजकला आहे. (आकृती 
२६४ पाहा ) 
 
 

 
अशा तऱ्हेने २ उंटाचं्या सहा्याने मात करण्यािे डनरडनराळे प्रकार आ. २६५ अ, ब, आडण २६६ अ, 

ब, मध्ये दाखडवले आहेत. 
 



 अनुक्रमणिका 

 
आकृती २६५ आकृती २६६ 

 
(ज२) राजा, एक उंट : आडण एका घोड्याच्या सहा्याने डवरोधी एक लत्या एक राजावर कशी 

मात करतो ह्यािे एक उदा∘  प ढे डदले आहे. आ. २६७ आडण आ. २६८ पाहा. येथे एक र्ोष्ट लक्षात 
ठेवावयािी आहे ती अशी की ज्या घरिा उंट असेल त्या रंर्ाच्या कोपऱ्यातील घरात राजाला ढकलणे 
यासाठी, प ढीलप्रमाणे खेळ्या करार्व्या लार्तील. 

 

 
आकृती २६७ आकृती २६८ 

काळ्यािी खेळी आहे. काळ्याने पाढंऱ्यावर मात केली आहे. 
  

(१) ..., घो – एर् ४; 
(२) रा – एर् १, उं – डी १, 
(३) रा – ई १, उं – जी ४; 
(४) रा – एर् १, उं – ई २ +; 
पाढंऱ्या राजाला पितशीरपणे कोपऱ्यातील पाढंऱ्या 

(५) रा – जी १, रा – एर् ३; 
(६) रा – एच २, रा – एर् २; 
(७) रा – एच १, उं – एर् १; 
(८) रा – एच २, घो – ई २, 
(९) रा – एच १, घो – डी ४; 



 अनुक्रमणिका 

घरात ढकलण्यािी कृती जोरात िालली आहे. 
कारण जर (५) रा – ई १ ?..., अशी पाढंऱ्याने खेळी 
केल्यास काळा (५) ...; घो – िी 
३ चकवा (५) ...; घो – जी २ अशी खेळी 
करून मात करू शकतो. 

(१०) रा – एच २, घो – एर् ३+ 

(११) रा – एच१, उं – जी २  
अशा रीतीने पाढंऱ्या राजावर मात करून काळ्याने 
िाव चजकला आहे. 

 
अशा तऱ्हेने उंट आडण घोड्याच्या सहा्याने मात करण्यािे प्रकार आ. २६९ मध्ये डदले आहेत. 

अशा प्रकारानंी मात करण्याच्या प्रयत्नात असताना, कधी कधी िाव क ं डठत होण्यािा धोका उत्पन्न होतो 
तेर्व्हा असे धोकादायक प्रकार आ. २७० मध्ये डदले आहेत ते पाहाव.े 
 

 
आकृती २६९ आकृती २७० 

  
(१) उं – सी ३  अ : (१) ...रा – सी२; आडण िाव क ं डठत 

होतो. 
  ब : (१) घो – एि ६, िाव क ं डठत होतो. 
  क : (१) ..., उं – जी२; आडण िाव क ं डठत 

होतो. 
 

(य) राजा आणि प्यादे णिरुि एकुलता एक राजा आणि मात : 
 

अंडतम पवामध्ये राजा आडण प्यादे डवरुि एक लता एक राजा अशी पडरस्स्थती बऱ्याि िावामंध्ये 
उद भवते. अशा पडरस्स्थतीत प्याद्यािा वजीर करून िाव नेहमीि चजकता येतो असे नाही. कारण िाव 
चजकणे चकवा हरणे हे सारे काही पटावरील राजा त्यािे प्यादे आडण बिावखोर डवरोधी एक लत्या एक 
राजाच्या स्स्थतीवर अवलंबनू असते. तेर्व्हा त्या त्या स्स्थतींिा आडण प्याद्याच्या वजीरीकरणाच्या शक्यतेिा 
सखोल अभ्यास करणे आवश्यक ठरते. प्रथम आपण आकृती २७१ ब मधील पडरस्स्थती जाणनू घेऊ. 
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आकृती २७१ 

 
आ. २७१ ब मध्ये दाखडवलेल्या स्स्थतीप्रमाणे बिावखोर काळा राजा पोहोिला आहे. आता जर 

काळ्यािी खेळी असेल तर तो समयोडित िाल करून िाव क ं डठत करू शकतो, परंत  जर त्याने योग्य िाल 
केली नाही तर हल्लखेोर पाढंरा राजा आपल्या प्याद्यािा वजीर करून िाव चजकू शकतो. कसे ते (पहा 
प्रकरण ८ (२) ..., रा–ए ७:) वर डदले आहे. 
 

वर वर पाहता आ. २७१ अ आडण ब डदसावयाला सारख्या वाटतात. परंत  प्रत्यक्षात त्याचं्यामध्ये 
(राजाच्या स्थानातील िरकाम ळे) खूपि िरक आहे. तसेि (प्रत्येक खेळािूच्या) खेळीच्या प्रथम पाळीच्या 
हक्कािे महत्त्वही बरेि आहे. 
 

आकृती २७१ अ मध्ये जर पाढंऱ्यािी प्रथम खेळी असेल तर तो प्रर्ती करू शकत नाही. उदा॰ 
 
कंु (१) सी ७ +, रा – सी ८;  
 (२) रा – सी ६, ..., आडण िाव क ं डठत होऊन बरोबरीिा होतो. कारण काळ्या 

राजाला िाल उरत नाही. चकवा पाढंऱ्या राजाला प्यादे सोिणे 
भार् पिते.) 

  चकवा  
णठ (१) रा – सी ५, रा – सी ७;  
 (२) रा – बी ५, रा – सी ८;  
 (३) रा – बी ६, रा – बी ८; म्हणजे शवेटी, आकृती २७१ अ प्रमाणे (स रुवातीिीि) स्स्थती 

प्राप्त होते. ह्यावरून पाढंऱ्याने कसलीही प्रर्ती केली नाही हे 
डदसून येते. 

  चकवा  
त (१) रा – बी ५, रा – सी ७;  
 (२) रा – सी ५, रा – सी ८;  
 (३) रा – बी ६, रा – बी ८; प न्हा आकृती २७१अ प्रमाणे स रुवातीिीि स्स्थती येते; (आडण 
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प्रर्ती शनू्य) 
आता समजा, जर काळ्यािी प्रथम खेळी असेल तर काय होते ते पाहू. 

ज (१) ..., रा – सी ८;  
 (२) प्या – सी ७, रा – डी ७;  
 (३) रा – बी ७, ...; ⇴अशा रीतीने पाढंरा राजा सी ८ ह्या वजीरीकरणाच्या घरािा 

ताबा घेऊ शकतो आडण प्याद्यािा वजीर करून िाव चजकू 
शकतो. 

  चकवा  
य (१) ..., रा – ए ८;  
 (२) रा – सी ७, ...; परंत  पाढंऱ्याने जर (२) प्यादे – सी ७ ??..., ही खेळी ि कून 

केली तर िाव क ं डठत होऊन बरोबरीिा होतो. 
 (१) ..., रा – ए ७;  
 (२) रा – डी ७, ...; ⇴अशा रीतीने पाढंरा राजा सी ८ ह्या वजीरीकरणाच्या घरािा 

ताबा घेऊन, प्याद्यािा वजीर करून िाव चजकू शकतो. 
 

आता २७१ ब मध्ये जर पाढंऱ्यािी खेळी प्रथम असेल तर, तो, िाव नक्की चजकू शकतो. उदा॰ 
 

(१) जी ७, रा – एच ७; 
(२) रा – एर् ७, ...; ⇴अशा रीतीने पाढंरा जी ८ ह्या वजीरीकरणाच्या घरावर ताबा डमळवनू 

प्याद्यािा वजीर करून िाव चजकू शकतो. 
 

परंत  जर काळ्यािी प्रथम खेळी असेल तर मर् तो (१) ... रा – एर् ८; ही खेळी करून आ. २७१ 
‘अ’ च्या स्स्थतीत येतो आडण मारे् ‘क ं ’ ‘डठ’ ‘त’ मध्ये साडंर्तल्याप्रमाणे िाव क ं डठत करून बरोबरी करू 
शकतो. 
 

वर उल्लेडखलेल्या उदाहरणावंरून दृग्र्ोडित होणारे सूत्र प ढे डदले आहे. 
 

सूत्र : पाढंरे प्यादे त्याच्या राजाच्या मदतीने जर शह न देता सातव्या घरात पोहोचू शकले तरच 
पाढंऱ्या प्याद्याचा िजीर करून, पाढंरा डाि कजकू शकतो. आणि जर हे शक्य झाले नाही तर मग डाि 
कंुणठत होऊन बरोबरीचा होतो. प्याद्यािे वजीरीकरण करण्याच्या वळेी वरील सूत्र नेहमी लक्षात ठेवावयास 
हव.े कारण ह्याि सूत्रावर प्याद्यािे भडवतर्व्य आडण िावािा शवेट अवलंबून असतो. 
 

तसेि प ढे जाणाऱ्या प्याद्याच्या प ढे जेर्व्हा बिावखोर राजा असतो, तेर्व्हा खेळी र्णनेिे (म्हणजे 
मोजण्यािे) आडण वळेेिे महत्त्व अत्यंत दक्षतेने पाळावयास हव.े कारण दोन्हीपकैी कोणत्याही खेळािूच्या 
खेळी र्णनेतील क्ष ल्लक ि कीिा शवेट, िाव बरोबरीने सोिडवण्यात चकवा चजकण्यात होऊ शकतो. 
 

बिावखोर राजािा, वजीरीकरणाच्या घरावरील ताबा संपूणसपणे नाहीसा करण्यावरि िावािे 
भडवतर्व्य अवलंबनू असते. आपण आकृती २७१ अ आडण ब मध्ये प्यादे सहार्व्या घरात असतानािी पडरस्स्थती 
पाडहली. 
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आता आपण आ. २७२ प्रमाणे प्यादे पािर्व्या घरात असताना काय होऊ शकते ते पाहू. 
 

 
आकृती २७२ 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे. 
 

आकृती २७२ पाहा. 
पाढंऱ्यािी खेळी असताना 

 
(१) रा – ई ४, रा – एर् ७; 
ककिा 
 

{ (१) रा – जी ४, रा – ई ७; चकवा } (१) ..., रा – जी ७; 
 

थोिक्यात प्याद्याच्या बढतीच्या मार्ातील काळ्या राजािा नजीकिा अिसर मारे् ढकलला आहे. 
 

(२) रा – ई ५, रा – ई ७; 
(३) – एर् ६ +, रा – एर् ७; 
(४) रा – एर् ५, रा – एर् ८; 
(५) रा – ई ६, रा – ई ८; 

 
अशा रीतीने आकृती २७१अ मध्ये दाखडवलेली स्स्थती येते आडण मर् िाव क ं डठत होऊन बरोबरीिा 

होतो. उपडरडनर्तदष्ट उदाहरणावरून आपल्याला डदसून येते की, जेर्व्हा बिावखोर राजे प्याद्याच्या अर्दी 
समोरील घरात चकवा त्याच्या पाठीमार्च्या म्हणजे प्याद्याच्या समोरून द सऱ्या घरात पोहोिू शकतात तेर्व्हा 
िाव क ं डठत होऊन बरोबरीिा होतो. 
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आता आपण आकृती २७३ मध्ये दाखडवल्याप्रमाणे दोन्ही राजे आडण प्यादे – (डतसऱ्या घरात) 
असताना काय होते ते पाहू. 
 

 
आकृती २७३ 

 काळ्यािी खेळी आहे—बरोबरी होते. }  
 पाढंऱ्यािी खेळी आहे—िाव चजकतो.  
 

आकृती २७३ पाहा. 
काळ्यािी प्रथम खेळी असताना बरोबरी होते. 

 
(१) ..., रा – एर् ६; 
(२) रा – ई ३, रा – ई ५; 
(३) –एर्४+, रा – एर् ५; 
(४) रा – एर्३; …; म्हिजे 

 
आकृती २७२ सदृश स्स्थती प्राप्त होते आडण िाव क ं डठत होतो. परंत  जर पाढंऱ्यािी प्रथम खेळी 

असेल तर तो ‘राजािा डवरोध’ (आकृती २४६ पाहा) ह्या तंत्रािा योग्य रीतीने उपयोर् करून 
वजीरीकरणाच्या घरािा ताबा डमळवनू िाव चजकू शकतो. उदा॰ 
 

(१) रा – इ ३, रा – एर् ६; चकवा १ ..., रा – ई ६; (२) रा – ई ४, रा – एि ६ (३) रा – एि 
४; ...; (प ढे मूळ खेळी २ प्रमाणे स्स्थती येते.) 
 

(२) रा – एर् ४, रा – ई ६; 
 

(३) रा – जी ५, रा – ई ७; चकवा (अ) (३) ..., रा – एि७; (४) रा – एि५, रा – ई७; (५) रा 
– जी६ म्हणजे परत म ख्य खेळीकिे वळतो चकवा (ब) ३ ..., रा – ई५, (४) एि ४+, रा – ई ६; (५) रा 
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– जी ६, रा – ई७; (६) एि ५, रा – एि ८; (७) रा – एि ६, रा – ई८; (८) रा – जी७, ०→, पाढंरा 
वजीरीकरणाच्या घरािा ताबा डमळवतो आडण प्याद्यािा वजीर करू शकतो). 
 

(४) रा – जी ६, रा – ई ८; चकवा ४ ... रा – ई ६; (५) एि ४, रा – ई ७; (नंतर वर डदलेल्या (३ 
ब) प्रमाणे) 
 

(५) रा – एर् ६, रा – एर् ८; (राजािा डवरोध ह्या तंत्रािा िायदा पाढंऱ्याला सातर्व्या खेळीत 
डमळतो.) 
 

(६) एर् ४, रा – ई ८; (चकवा ६ ..., रा – जी ८; (७) रा – ई ७, वरील ४ प्रमाणे चजकतो.) 
 

(७)रा – जी ७, रा – ई ७; 
(८) एर् ५, रा – ई ८;आता पाढंरा चजकू शकतो. 
(९) एर् ६, रा – डी ८; 
(१०) एर् ७, रा – डी ७/– ई ७ 
(११) एर् ८/ ि + ...; अशा रीतीने वजीर करून पाढंरा िाव चजकू शकतो. 

 
खेळी गिना : अंडतम पवामध्ये आ. २७४ मध्ये दाखडवल्याप्रमाणे िावािी स्स्थती बऱ्याि वळेा 

उद भवते. िावाच्या अशा स्स्थतीत वजीरीकरणाच्या घरात प्यादे डकती खेळ्यामंध्ये पोहोिू शकते यावर 
िावािे भडवतर्व्य अवलंबून असते. यासाठीि “खेळी र्णना” म्हणजे िालींिी आर्ाऊ मोजणी करणे ही एक 
आवश्यक बाब ठरते. उदा∘  आकृती २७४ पाहा: 
 

 
आकृती : २७४ 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे. चजकतो. 
काळ्यािी खेळी आहे. बरोबरी होते. 
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(अ) प्यादे तीन खेळ्यामंध्ये एि ८ ह्या वजीरीकरणाच्या घरात पोहोिू शकते. उदा∘  (१) एच ६, 
...; (२) एच७, ...; (३) एच ८, ...; 
 

(ब) काळ्या राजाला एि ८ ह्या घरात पोहोिावयाला ४ खेळ्या लार्तात. उदा॰ 
(१) ..., रा – ई ६; 
(२) ..., रा – एर् ७; 
(३) ..., रा – जी ७; 
(४) ..., रा – एच ८, 

 
आता आपण पाढंऱ्यािी खेळी प्रथम असताना आडण काळ्यािी खेळी प्रथम असताना काय होते ते 

पाहू. 
 
पडहली खेळी पाढंऱ्यािी असताना 
(१) एच ६, रा – ई ६; 
(२) एच ७, रा – एर् ७; 
(३) एच ८/ = ि, ...; 
येथे जी ७ ह्या घरात रे्ल्यानंतरि काळ्या राजाला 
एि ८ ह्या वजीरीकरणाच्या घरावर ताबा ठेवता 
येतो, परंत  येथे वजीरीकरणाच्या घरापासून दोन 
घरे लाबं असतानाि पाढंरे प्यादे एि ८ ह्या घरात 
स रडक्षतपणे जाते आडण त्यािा वजीर डनधोकपणे 
होतो. 

पडहली खेळी काळ्यािी असताना 
(१) ..., रा – ई ६; 
(२) एच ६, रा – एर् ७; 
(३) एच ७, रा – जी ७; ‘एच ८’ हे वजीरीकरणािे 
घर काळ्या राजाच्या ताबयात येते, तेर्व्हा पाढंऱ्याने 
(४) एच ८ / = ि ..., ही खेळी करून वजीर करून 
स िा काळा राजा त्याला मारू शकतो (४) ..., रा × 
एि ८; कारण एि ८ ह्या घरात, काळ्या राजापेक्षा 
कमी खेळ्यात, प्यादे, पोहोित नसल्याने ते मरते. 

 
अशा प्रकारच्या समस्येतून उद भवणारे सूत्र प ढे डदले आहे ते नेहेमी ध्यानात ठेवाव.े 

 
खेळी गिना “पितीचे सूत्र” : 

 
सूत्र (क्र. १) : अणंतम पिामध्ये राजा आणि प्यादे णिरुि एकुलता एक बचािखोर राजा अशी 

त्प्स्थती असताना, िजीरीकरिाच्या घरात आधी पोहोचण्याची तीव्र चढाओढ बढत प्यादे आणि बचािखोर 
राजा ह्याचं्यामध्ये लागते. अशा िेळी पणहली खेळी बढत प्याद्याची असेल आणि िजीरीकरिाच्या घराकडे 
जाण्याच्या चढाओढीत, बचािखोर राजा त्या (िजीरीकरिाच्या) घरापासून कमीतकमी दोन घरे लाबं 
असताना जर ते प्यादे सुखरूपपिे पोहोचले तर त्याचा िजीर बनतो (सूचना येथे प्यादे त्याच्या राजाच्या 
मदतीणिना स्ितंत्रपिे पुढे जाते.) 
 

(१) हत्तीच्या पट्टीतील प्याद्याचा अपिाद : 
 

ए चकवा एि ह्या हत्तीच्या पट्टीत प्यादे असताना, बिावखोर राजा, वजीरीकरणाच्या घरात जर 
वळेीि जाऊ शकला तर त्या प्याद्यािा वजीर होऊ शकत नाही. उदा∘  आकृती २७५ आडण आकृती २७६ 
पाहा. 
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आकृती २७५ आकृती २७६ 

  
काळ्यािी खेळी आहे. 
पाढंऱ्यािी खेळी आहे.  

(१) ..., रा – बी ८; 
(२) रा – बी ६, रा – ए ८; 
(३) ए ६, रा – बी ८; 
(४) –ए ७ +, रा – ए ८; 
(५) रा – ए ६, ...; िाव क ं डठत होऊन बरोबरीिा 
होतो. 
चकवा 
(५) रा – ए५, (चकवा रा – बी ५ चकवा रा – सी 
६,) रा × ए ७; आडण मर् िाव बरोबरीिा होतो. 
 
आकृती २७५ मध्ये प्रथम पाढंऱ्यािी खेळी असली 
तरी स िा वरीलप्रमाणेि िाव क ं डठत होऊन 
बरोबरीिा होतो. 

आकृती २७६ मध्ये पाढंरा राजा ए ८ ह्या 
वजीरीकरणाच्या घरात असला तरीस िा िाव 
क ं डठत होतो; कारण पाढंऱ्या प्याद्याच्या 
वजीरीकरणासाठी पाढंऱ्या राजाला ए पट्टीच्या बाहेर 
प्रथम जाणे भार् पिते. परंत  पाढंऱ्या राजाला ए पट्टी 
बाहेर, काळा राजा येऊ देत नाही. उदा॰ 
(१) रा – ए ७, रा – सी ७; 
(२) रा – ए ८, रा – सी ८ आडण परत 
(३) रा – ए ७, रा – सी ७! परत त्याि त्या खेळ्या 
होतात आडण िाव क ं डठत होऊन बरोबरीिा होतो. 

 
 

(२) राजा आणि दोन प्यादी णिरुि राजा : 
 

आकृती २७७ पाहा. अशा स्स्थतीत पाढंरा राजा चजकू शकतो. कारण एकाि वळेी काळ्या राजाला 
त्यािे लक्ष दोन्ही प्याद्याचं्याकिे यशस्वी रीतीने डवभार्ता येणार नाही. येथे एका प्याद्याला माराव ेतर द सरे 
प्यादे प ढे जाते आडण त्यािे वजीर बढतीिे ध्येय र्ाठून चजकू शकते. उदा॰ 
 
 
 
 



 अनुक्रमणिका 

काही आंतरराष्ट्रीय कीतीचे बुणिबळ महापंणडत 

 

 

(डित्र क्र. २३) 
ब डिबळ महापडंित 
डम. अलेडखन 

(डित्र क्र. २४) 
ब डिबळ महापडंित 

िावीकिे टायमेनॉर्व्ह आडण उजवीकिे य री अर्व्हखाख 
मध्ये िॉ. ए. बी. सरर्व्हेयर 

यानंी भारताला १९६४ मध्ये भेट डदली त्यावळेी 
 

 
(डित्र क्र. २५) 

ब डिबळ महापडंित णम. मायकेल ताल 
माजी डवश्वडवजेता १९६०-६१ 

(डित्र क्र. २६) 
ब डिबळ महापडंित ॲन्िोली कापोव्ह 
डवद्यमान डवश्वडवजेता १९७५ 
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(अ) (१) ए – ५, रा × ई ४; ई ४ िे प्यादे मारल्याने काळा राजा एक घर लाबं जातो आडण द सऱ्या 
पाढंऱ्या प्याद्याला वजीरीकरणाच्या ‘ए ८’ ह्या घरात जाण्यासाठी केवळ ३ िाली लार्तात. परंत  काळ्या 
राजाला ए ८ ह्या घरात जाण्यासाठी ४ खेळ्या लार्तात. येथे – खेळी र्णनेच्या सूत्रान सार प्याद्यािा वजीर 
डबनधोक होतो. 
 

 
आकृती २७७ 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे. 
(ब) आता काळ्या राजाने डनराळा बिावात्मक पडवत्रा घेतल्यास काय होते ते पाहू. 
(१) ए ५, रा – सी ५; 
(२) ई ५! रा – बी ५; 
(३) ई ६, रा × ए५; ह्याप ढे खेळी र्णनेच्या सूत्रान सार उरलेल्या प्याद्यािा डबनधोकपणे वजीर 

होतो. येथे प ढे डदलेला धोक्यािा इर्ारा जाणनू घेणे आवश्यक आहे. 
 

उदा∘  (१) ए ५, रा – सी ५; 
(२) ए ६, रा – बी ६; आडण आता पाढंऱ्याने जर प ढिी खेळी ि कीिी केली उदा∘  (३) –ए ७, ...; 

तर मर् काळा राजा ‘ए ७’ िे प्यादे मारतो. उदा∘  (३) ..., रा × ए७, मर् द सरे ई ४ मधील पाढंरे प्यादे 
त्याच्या वजीरीकरणाच्या आधी यशस्वी रीतीने मारू शकतो. कारण खेळी र्णनेच्या सूंत्रान सार 
वजीरीकरणासाठी ई ४ मधील प्याद्याला ४ खेळ्या लार्तात आडण काळा राजाही त्या प्याद्याला िार 
खेळ्यातं र्ाठून मारू शकतो. यासाठी पाढंऱ्याने द सरी िाल करताना काळ्या राजािे श्रम (डद्वधा) 
डवभार्णारी ह क मी िाल करणे आवश्यक ठरते. उदा∘  पाढंऱ्याने (२) ई ५! ...; हीि िाल करणे श्रेयस्कर 
ठरते. 
 

आता आकृती २७८ मधील स्स्थतीत राजा कसा चजकू शकतो ते पाहू. 
आकृती २७८ पाहा. 
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आकृती २७८ 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे. 
 
(अ) (१) – ए ५, ई ६ × एर् ५ + 
 (२) रा × एर् ५, रा – सी ७; 
 (३) ए ६, रा – बी ६; 
 

आता काळा राजा द सरे प्यादे मारून िाव बरोबरीिा करू शकतो. 
 

(४) ए ७, रा × ए ७; 
 

ह्याि पितीने प ढे (ब) आडण (क) मध्ये दाखडवलेल्या खेळ्या करून काळा राजा िाव बरोबरीिा 
करू शकतो. 
 
(ब) (१) रा – इ ५, इ ६ × एर् ५; 
 (२) –ए ५, रा – सी ७; 
 (३) ए ६, रा – बी ६; 
 
प ढे (अ) प्रमाणे 
(क) (१) एर्५ × ई ६ +, रा × ई६; 
 (२) ए ५, ...; प ढे ब प्रमाणे 
चकवा (२) रा – डी ४, रा – डी ६; 
 
काळ्याकिे डवरोध आहे आडण मर् शवेटी तो बरोबरी करू शकतो कारण काळा राजा ए ८ ह्या 
वजीरीकरणाच्या घरात आधी पोहोिून आकृती २७५ प्रमाणे बरोबरी साधू शकतो. तेर्व्हा अशा स्स्थतीत 
(आकृती २७७ मध्ये दाखडवल्याप्रमाणे) (१) एर्५ – एर्६! ...; हीि खेळी करून पाढंऱ्याला, काळ्या 
राजािे लक्ष यशस्वी रीतीने डद्वधा डवभार्ता येते, मर् पाढंरा दोहोंपकैी एका प्याद्यािा स रडक्षत रीतीने वजीर 
करू शकतो; आडण िाव चजकू शकतो. कारण काळ्या राजाने जर एि पट्टीतील पाढंरे प्यादे मारले तर ए 
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पट्टीतील पाढंरे प्यादे स टते आडण त्यािा वजीर होतो. ह्याच्या उलट काळ्या राजाने ए पट्टीतील पाढंऱ्या 
प्याद्याकिे धाव घेतली तर डतकिे एि पट्टीतील प्यादे प ढे धावते आडण त्यािा वजीर होतो. ह्या समस्येतून 
डनमाण होणारे प ढे डदलेले उद बोधक सूत्र ध्यानात ठेवाव.े 

 
सूत्र : (क्र. २) 

 
सूत्र : (क्र. २) एकमेकापंासून दूर असिाऱ्या प्याद्या, बचािखोर राजाचे ियत्न यशस्िी रीतीने 

णिभागू शकतात आणि शेििी णिजयश्री खेचून आिू शकतात. 
 

(३) एकमेकाचं्या जोरात असिाऱ्या प्याद्या : 
 

 
आकृती २७९ 

काळ्यािी खेळी आहे 
 

आकृती २७९ मध्ये दोन पाढंऱ्या प्याद्या, जणू काळ्या राजाच्या दयेवरती अवलंबनू असल्यासारख्या 
डदसतात. अशा वळेी पाढंरा राजा, जवळ येण्यािी वाट पाहात, त्या (प्याद्या) आहेत त्या स्थानाति थबकून 
राडहल्या तर त्याचं्यापैकी एका प्याद्यािा वजीर नक्की होऊ शकतो. कारण काळ्याने जर 

(१) ..., रा × ई ५? ही खेळी केली तर मर् द सरे पाढंरे प्यादे वजीरीकरणासाठी प ढे धाव घेते. 
(२) – डी ७, रा – ई ६; 
(३) डी ८/ = ि, ...; तेर्व्हा वजीरीकरण टाळण्यासाठी, काळा राजा जर, िी ७ आडण ई ६ ह्या 

घरामंध्ये र्स्त घालीत राडहला तर मर् पाढंऱ्या राजाला त्या प्याद्याचं्या जवळ जाण्यास सहज सवि डमळते; 
आडण मर् पाढंरा राजा एका प्याद्याला योग्य ते संरक्षण देऊन त्यािा वजीर बनव ूशकतो आडण शवेटी िाव 
चजकू शकतो. उदा∘  आकृती २८० मध्ये पाढंरा राजा आपल्या एका (ई ५ मधील) प्याद्याजवळ येऊन ठेपला 
आहे. आडण मर् प ढे डदल्याप्रमाणे खेळ्या करून तो िाव चजकू शकतो. 
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आकृती २८० पाहा. 
 

 
आकृती २८० 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे 
 

(१) रा – जी ५, रा – डी ७; 
(२) रा – एर् ६, ...आता काळा राजा काहीि करू शकत नाही, कारण ह्याच्याप ढे त्याला 

स्वतःिा बिाव करणे अशक्य असते. उदा. 
 

(२) ..., रा – ई ८; 
(३) ई ६, रा – डी ८; 
(४) रा – एर् ७; रा – सी ८; 
(५) ई ७, रा – डी ७; 
(६) ई ८ / = ब +...; 

 
ह्या समस्येतून उद भवणारे प ढील सूत्र ध्यानात ठेवाव.े 
 

सूत्र : (क्र. ३) 
 

सूत्र (क्र. ३) : “डािाच्या अणंतम पिात जेव्हा दोन प्याद्या एकमेकाचं्या जोरात शेजारच्या पट्टींत 
असतात, तेव्हा णिरोधी राजा मागून जोर देिाऱ्या प्याद्याला, णबनधोकपिे मारू शकिार नाही.” 

 
(४) राजा आणि दोन प्याद्याणंिरुि राजा आणि प्यादे : 

 
(अ) दोहोंपैकी एक बढत प्यादे असताना. 

 
आकृती क्र. २८१ पाहा. बढत प्याद्याडवर्यीिे महत्त्व आणखी एकदा प ढे डदले आहे. 
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आकृती २८१ 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे 
 

बढत प्याद्याच्या वजीरीकरणाच्या घराकिे जाणाऱ्या मार्ातील घरावर त्याच्या लर्तच्या दोन्ही 
पट्टट्यामंधून डवरोधी प्याद्यािंा मारा होऊ शकणार नाही, तसेि त्यािी आरे्कूि अिवनू धरू शकणारे 
डवरोधी प्यादे, त्याच्या पट्टीत नसल्याने, ते (बढत प्यादे) डनधोकपणे स्वतःिा मार्स आक्रमीत 
वजीरीकरणाच्या घराकिे जाऊ शकते. 

 
मारे् डदलेल्या आकृती २८० पेक्षा आकृती २८१ मध्ये एक काळे प्यादे जास्त आहे. हे काळे प्यादे 

जोर देणाऱ्या पाढंऱ्या प्याद्यािी वाट अिवनू बसले आहे. आकृती २८० मधील उदाहरणावरून आपल्याला 
कळून ि कले आहे की पाढंऱ्यािी िाव चजकण्यािी स प्त शक्ती िी ४ ह्या प्यादीमध्ये सामावलेली आहे. 
ह्याच्या उलट काळ्या राजाला िी ५ मधील त्यािे प्यादे सी ६ आडण ई ६ ह्या घरामंध्ये र्स्त घालीत मोठ्या 
म स्ष्ट्कलीने साभंाळाव ेलार्ते. तेर्व्हा सी ६ आडण ई ६ ह्या बिावाच्या घरातं र्स्त घालण्यापासून काळ्या 
राजाला परावृत्त करणे, हे पाढंऱ्या राजािे आद्य कतसर्व्य ठरते; तेर्व्हा समयोडित खेळ्या करून तो हे काम 
यशस्वी रीतीने पार पािू शकतो. 
 

(क) आता जर पाढंऱ्यािी खेळी असेल तर काळ्या राजाला ई ६ हे घर वापरण्यास अवकाश डमळू 
शकणार नाही आडण मर् तो सरळ िाल करून जाऊ शकतो. 
 

(१) रा – एर् ४, रा – डी ७; 
 
(२) रा – ई ५,...; काळ्या प्याद्यावर हल्ला करण्याच्या ईर्,ने पाढंऱ्या राजाने पडवत्रा टाकला आहे. 

 
(२) ..., रा – सी ६; 
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(३) रा – ई ६, ...; पाढंरा राजा येथूनही काळ्या प्याद्यावर हल्ला िढव ूशकतो, अशा वळेी काळ्या 
प्याद्याला जेथून जोर देता येणे शक्य आहे ते सी ६ िे स्थान काळ्या राजाला सोिणे भार् पिते. अशा रीतीने 
सी ६ आडण ई ६ ह्या दोन्ही स्थानापंासून काळ्या राजाला दूर ठेवण्यात पाढंऱ्याने यश डमळडवले आहे. 

 
(३) ..., रा – सी ७; (चकवा (३) ... रा – बी ७) 
(४) रा × डी ५, ...; आता पाढंरा राजा आपल्या एका प्याद्यािा वजीर डबनधोकपणे (आकृती २८० 

मध्ये साडंर्तल्याप्रमाणे) करू शकतो. 
 

(ख) आता जर काळ्यािी खेळी असेल तर मर् ई ६ ह्या घरात जाण्यापासून काळ्या राजाला 
परावृत्त करण्यासाठी पाढंऱ्या राजाला थोिा लाबंिा प्रवास करावा लार्तो. उदा॰ 

 
(१) ..., रा – डी ७; (४) रा – एर् ५, रा – डी ७; 

(२) रा – एर् ४, रा – ई ६; (५) रा – ई ५, रा – सी ६; 
(३) रा – जी ५! रा – ई ७; (६) रा – इ ६, ...; आता पाढंरा राजा 
 
पहा प्रकरण ८ वरील (४) राजा आडण दोन प्याद्याडंवरुध्द राजा आडण प्यादे मधील (क) मध्ये डदल्याप्रमाणे 
प्याद्यािा वजीर करून िाव चजकू शकतो. 
 

(ब) दोहोंपैकी; एकसुिा बढत प्यादे नसताना. 
 

आकृती २८२ मध्ये एि ५ मधले ज्यादा पाढंरे प्यादे बढत प्यादे होऊ शकत नाही. कारण त्याला 
प ढे जाताना जी ७ मधल्या काळ्या प्याद्याच्या माऱ्यातील घरातून जाव ेलार्ते. अशा पडरस्स्थतीत, िाव 
बरोबरीिा होऊ नये म्हणून पाढंऱ्याने अत्यतं जपून खेळावयास हव ेआहे. अशा स्स्थतीमधून प ढच्या खेळ्या 
तीन डनरडनराळ्या प्रकारानंी खेळता येतात. उदा॰ 
 
आकृती २८२ पाहा 

 
आकृती २८२ 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे. 
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(कंु) (१) एि ६, रा – जी ८; 
(२) एि६ × जी७, +, रा × जी ७; 
(३) रा – एि ५, ...; आता उरलेल्या पाढंऱ्या प्याद्याच्या प ढे काळा राजा आहे आडण पाढंरा 

राजा त्या प्याद्याला मार्ून जोर करू शकतो. येथे काळ्याच्याकिे डवरोध आहे आडण आकृती २७२ मध्ये 
दाखडवल्याप्रमाणे शवेटी िाव बरोबरीिा होतो. 

(३) ..., रा – जी ८; 
(४) रा – एि ६ रा – एि ८; 
(५) जी ७ + रा – जी ८; आडण पाढंऱ्याच्या प ढल्या खेळीम ळे बरोबरी होते; 
(६) रा – जी ६, ...; 

 
काळ्या राजाला िाल नसल्याने, िाव बरोबरीिा होतो. चकवा (६) रा – जी ६ सोिून इतरत्र 

हलला की पाढंऱ्या प्याद्यािा जोर जातो मर् काळा (६) ..., रा × जी ७; ही खेळी करून प्यादे मारू शकतो 
आडण िाव बरोबरीिा होतो. चकवा 

(णठ) (१) एि ६, रा – जी ८; 
 (२) रा – ई ७, जी ७ × एि ६; 
 (३) रा × एि ६, रा – एि ८; म्हणजे प न्हा (क ं ) मधल्या िवर्थया खेळीिी 

स्स्थती प्राप्त होते आडण िाव बरोबरीिा होतो. चकवा 
   

(त) (१) – एि ६, रा – जी ८; 
 (२) – एि ७ +, रा – एि ८; 
 (३) रा – िी ६, चकवा िी ७ काळ्या राजाला स रडक्षतपणे हलता 

येण्याजोरे् घर न राडहल्याम ळे िाव बरोबरीिा होतो. 
   

चकवा (३) रा – ई ५, रा – ई ७; 
 (४) रा – एि ५, रा – एि ८; काळा राजा ई७ आडण एि ८ मध्ये िेऱ्या 

मारीत राहतो; आडण जर पाढंरे प्यादे एि ८ मध्ये रे्ले तर मारून 
काढतो. आडण मर् िाव बरोबरीिा होतो. 

 
उपडरडनर्तदष्ट ‘कंु’ ‘णठ’ ‘त’मध्ये काळ्याने समयोडित िाली केल्याम ळे तो िाव बरोबरीिा करू 

शकला. म्हणून त्याने प ढे डदलेल्या धोकादायक िाली टाळणे अत्यावश्यक आहे. उदा॰ 
 

(१) – एि ६, ...; ह्या पाढंऱ्याच्या िालीला काळ्याने (१) ..., जी ७ × एि ६; ही िाल 
करून केर्व्हाही उत्तर देऊ नये कारण मर् प ढे डदल्याप्रमाणे िाली होतात आडण अंती 
पाढंरा चजकू शकतो. उदा॰ 

(२) रा × एि ६, ...; पाढंरा राजा एि ६ मध्ये आल्याने त्याच्याकिे डवरोध 
(२) ..., रा – जी ८; आहे. 
(३) जी ७, रा – एि ७;  
(४) रा – एि ७, ...; पाढंऱ्या राजाने जी ८ ह्या वजीरीकरणाच्या घरावर ताबा 

डमळडवल्याने त्याला प्याद्यािा वजीर डनधोकपणे करता येतो. 
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(४) ..., रा – एि ६; आडण शवेटी िाव चजकता येतो. 
(५) – जी ८/ = व, ...;  

 
ह्यावरून कळून येईल की काळ्याने (१) ..., जी ७ × एि ६; ही खेळी करू नये. 

 
अशा पडरस्स्थतीमध्ये पाढंऱ्याला जर हमखास डवजय डमळवावयािा असेल तर पाढंऱ्याने प ढे 

डदल्याप्रमाणे तीन टप्प्यातं आपला अडंतम हेतू साध्य करावयास हवा. 
 

(१) ‘जी ८’ ह्या वजीरीकरणाच्या घरावर ताबा डमळडवण्यासाठी पाढंऱ्या राजाला ‘एि ७’ ह्या 
घरात जाणे आवश्यक ठरते. तेर्व्हा एि ७ ह्या घरात डबनधोकपणे जाता याव ेयासाठी योग्य 
अशा घरात पाढंऱ्या राजाला आधी आणले पाडहजे. 

(२) एि ५ िे प्यादे प ढे एि ६ मध्ये सारून जी पट्टीतील काळ्या प्याद्यािा अिसर आधी 
बाजूला केला पाडहजे. 

(३) एि ७ ह्या घरात पाढंऱ्या राजाला नेणे; त्यानंतर पाढंरे प्यादे जी ८ ह्या वजीरीकरणाच्या 
घरात स खरूपपणे नेता येते आडण मर् वजीर करून, िाव चजकता येतो. (आकृती २८२ 
पाहा) 

 
(१) रा – डी ७, रा – जी ८;  
(२) रा –ई ७, रा – एच ८; पाढंऱ्या राजाने पडहला टप्पा र्ाठला आहे. परंत  घाईर्िबिीत 

पाढंऱ्याने जर आताि (३) रा – एि ७ ... ही िाल केली तर िाव 
बरोबरीिा होतो. कारण मर् काळ्या राजाला िाल उरत नाही. 

 
तेर्व्हा प ढील सूत्र ध्यानात ठेवाव े

जो घाईत चाल करतो । 
तो खाईत जयश्री लोितो ॥ 

यासाठी डतसरी खेळी पाढंऱ्याने िोके शातं ठेवनू करावयास हवी. 
 

(३) एर् ६, जी ७ × एर् ६; द सरा टप्पा र्ाठला आहे. येथे काळ्याने 
(३) ..., रा – जी ८; ही खेळी केली तर मर् पाढंरा 
(४) एि ७ +, रा – एि ८ आडण मर् 
(५) एि ८/व मात करतो. 
(४) रा – एर् ७, ...,अशा रीतीने डतसरा टप्पा र्ाठून अंती डवजय प्राप्त करून घेता येतो. येथे 

पाढंऱ्याने जरी 
(४) रा × एि ६ ..., ही खेळी केली तरीस िा िाव संपडवता येतो. उदा॰ 
(४) ..., रा – जी ८; 
(५) जी ७, रा – एि ७; 
(६) रा – एि ७, रा – एि ६; 
(७) जी ८/व ..., पाढंरा मर् िाव चजकू शकतो. 
(४) ..., एर् ५; 
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(५) जी ७ +, रा – एच ७; 
(६) जी ८/ = ि +, रा – एच ६; 
(७) ि – जी ६  

 
हत्ती आणि प्यादे णिरुि हत्ती 

 
(अ) प्याद्याला मागून जोर देिारा हत्ती असताना : 

 

 
आकृती २८३ 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे. 
 

(आकृती २८३ मध्ये प्याद्याला मार्नू जोर देणारा हत्ती असतानािी स्स्थती दाखडवली आहे. अशा 
स्स्थतीत जर प्यादे प ढे रे्ले तर प ढे डदल्याप्रमाणे खेळ्या होतील. 
 

(१) एि ८/ = व, ह × एि ८; 
(२) ह × एि ८, ...; 

आडण मर् पाढंरा राजा त्याच्या हत्तीच्या साहा्याने (आकृती २४७ ते आकृती २५० मध्ये दाखडवल्याप्रमाणे) 
सहज मात करू शकतो. 
 

आता आकृती २८४ मधील स्स्थती पाहा:- 
 

आ. २८४ मधील त्प्स्थती णनराळी आहे, कारि येथे िजीरीकरिाच्या घरातच काळा हत्ती ठाि 
माडूंन बसला आहे. तेर्व्हा हा अिसर बाजूला सारण्यासाठी पाढंरा राजा त्या हत्तीवर हल्ला िढडवण्यािा 
पडवत्रा घेतो. (१) रा – जी७, ह – ए८ आडण काळ्या हत्तीला एि ८ मधून ह सकावनू लावतो. आडण मर् तो 
दोन जोरातं डबनधोकपणे वजीर करू शकतो. (२) – एच ८/ =ि, ...; आडण शवेटी िाव चजकतो. 
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आकृती २८४ 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे 
 

(ब) जोर देिारा हत्ती प्याद्याच्या पुढे असताना 
 

आकृती २८५ मध्ये जोर देणारा हत्ती प्याद्याच्या प ढे असणारी स्स्थती दाखवली आहे. अशा 
पडरस्स्थतीत पाढंरा हत्ती त्या एि ८) घरातून हलडवला की मर् काळा हत्ती त्या डबनजोर प्याद्याला मारू 
शकतो. तेर्व्हा पाढंरा एक ित र िावपेि योजतो. उदा॰ 
 

 
आकृती २८५ 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे 
 
(१) ह – ए ८! ह × एच ७, 
(२) ह – ए ७ +, रा – बी ६; 
(३) ह × एच ७, ...; 
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अशा रीतीने हत्तीला मारून मर् पाढंरा िाव सहज चजकू शकतो. 
 

येथे एक र्ोष्ट लक्षात ठेवावयास हवी की काळा राजा सी ७ ऐवजी बी ७ मध्ये असता तर मर् तो ए ८ 
च्या लर्तच्या घरात असला असता. अशा स्स्थतीत वरील िावपेि वापरता येत नाही. तेर्व्हा (आकृती २८५ 
मध्ये) वरील िावपेि यशस्वी होण्यासाठी प ढे डदलेल्या र्ोष्टी कारणीभतू आहेत. 

 
(१) काळा राजा ए ८ ह्या घरालर्त नर्व्हता. 
(२) तो पाढंऱ्या प्याद्याच्या राकेंत परंत  त्याच्यापासून लाबं होता. 

 

 
आकृती २८६ 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे 
 
आता आ. २८६ पाहा. ह्यामध्ये आ. २८५ प्रमाणे काळा राजा आडण पाढंरे प्यादे एका राकेंत 

नसल्याम ळे (१) ह – ए ८ ही खेळी करून िालणार नाही. कारण काळा हत्ती डबनधोकपणे पाढंरे प्यादे 
मारू शकतो. कारण पाढंरे प्यादे आडण काळा राजा एका राकेंत नसल्याने काळ्या राजाला पा.ं हत्तीने शह 
डदल्यानंतर तो त्या राकेंबाहेर हलला की मारे् असणाऱ्या काळ्या हत्तीला मारता येत नाही. कारण पाढंरे 
प्यादे सातर्व्या राकेंत असल्याने काळा हत्ती त्या प्याद्याला मारून सातर्व्या राकेंत येतो. परंत  काळा राजा 
सहार्व्या राकेंत असल्याने आ. २८५ मधील िावपेि येथे वापरून िालणार नाही. त्यासाठी येथे द सरी 
समयोडित डहकमत लढवावी लार्ते. 
 

(१) ह – सी ८ + !, ...; पा.ं हत्तीने शह डदल्याने तीन र्ोष्टी साधल्या आहेत (१) एि ८ ह्या 
वजीरीकरणाच्या घरातून हत्ती यशस्वी रीतीने अशा डठकाणी हलडवला आहे की तो (२) काळ्या राजाला 
शह देतो. त्याम ळे शहािे डनवारण करणे हे काळ्या राजािे आद्य कतसर्व्य ठरते. तेर्व्हा प्रथम काळा राजा 
हलडवणे प्राप्त ठरते. (३) त्याम ळे काळ्या हत्तीला आताि पाढंऱ्या प्याद्याला मारता येत नाही. 

 
(२) ... रा – डी ७; 
 
(३) एच ८/ = ि, ह × एच ८; 
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(४) ह × एच ८, ...; अशा रीतीने हत्तीने हत्ती मारून शवेटी पाढंरा राजा त्याच्या हत्तीच्या 
सहा्याने मात करू शकतो. 
 

उंि आणि प्यादे णिरुि उंि 
 

(अ) बचािखोर राजा प्याद्याच्यापुढे असताना 
 

आकृती २८७ मध्ये बिावखोर राजा प्याद्याच्या प ढे असतानािी एक आदशस स्स्थती दाखडवली आहे, 
ती पाहावी. ह्यामध्ये उंट ज्या रंर्ाच्या कणस-घरातून धावतो त्याच्या डवरुि रंर्ाच्या घरात बिावखोर राजा 
आहे आडण तो स िा प्याद्याच्या पट्टीतील घरात प ढे बसला आहे. पाढंरा उंट पाढंऱ्या रंर्ाच्या कणस घरातूंन 
जात असल्याने तो काळ्या रंर्ाच्या घरात बसलेल्या काळ्या राजाला शह देऊ शकणार नाही. आता 
काळ्याला िक्त एक र्ोष्ट साधावयािी आहे ती म्हणजे, काळ्या राजाला आता आहे त्या स्थानातून न 
हलडवता, िक्त काळा उंट स रडक्षत डठकाणी हलवत राहावयािे उदा॰ 

 

 
आकृती २८७ 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे 
 

(१) उं – एर् ५, उं – बी ३; 
(२) रा – बी ६, उं – सी ४ (ककिा उं – डी ५) अशा रीतीने खेळत राहण्याने िाव बरोबरीिा 

होतो. 
 

(ब) बचािखोर राजा प्याद्याच्या पुढील घरात जाऊ शकला नाही तर काय होते ते पाहू: 
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आकृती २८८ 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे 
 

आकृती २८८ मधील स्स्थतीमध्ये काळ्या राजाला प्याद्याच्या प ढील िी ८ह्या घरात जाता येणार 
नाही, हे उघि आहे. परंत  पाढंऱ्याने आताि जर प्यादे प ढे सरकडवले तर मर् त्याला िाव चजकता येणार 
नाही. कारण काळा उंट ते प्यादे मारतो आडण पाढंऱ्या उंटाने काळा उंट मारला तरीस िा पाढंऱ्याला 
एक लत्या एका उंटाडनशी मात करून िाव चजकता येणार नाही; आडण िाव बरोबरीिा होतो. उदा. (१) – 
िी ७, उं × िी ७ (२) उं × िी७, ... आडण मर् बरोबरी होते. पाढंऱ्याला जर िाव चजकावयािा असेल, तर 
मर् ‘िी ७’ ह्या घरावर काळ्या उंटािा मारा होणार नाही ह्यािी काळजी आधी घ्यावयास हवी. हा हेतू साध्य 
करण्यासाठी प ढील खेळ्या करार्व्या लार्तात. (१) उं – डी ७, ..., काळ्या उंटाला ए ४ – ई ८ ह्या 
कणसपट्टीतून सक्तीने लाबं हलडवणे भार् पािले आहे. आडण आताि काळ्याने जर (१) ... उं × िी ७ ही 
खेळी केली तर पाढंरा (२) रा × िी ७, ... ही खेळी करून प्याद्यािा वजीर करून िाव चजकू शकतो. तेर्व्हा 
काळा उंट हलडवणे भार् पिते. 
 

(१) ..., उं – डी १; आता पाढंऱ्या उंटाने प्याद्यािा मार्स अिडवला आहे. आडण काळा उंट अशा 
डठकाणी हलडवला आहे की तो तेथून (अ) िी १ – एि ५ चकवा (ब) िी १ – ए ४ ह्यापैकी कोणत्याही 
कणावर जाऊन िी ७ ह्या घरावर मारा करू शकेल. 

 
(२) उं – सी ६, ...; काळ्या उंटाला जी ४ मध्ये जाऊन िी ७ ह्या घरावर मारा करण्यास भार् 

पािले आहे. 
 

(२) ... ; उं – जी ४; 
 

(३) उं – बी ७; ...काळ्या उंटाला एि ३ – सी ८ ह्या कणावर र्स्त घालीत राहणे भार् पािले 
आहे. कारण त्याला पाढंरे प्यादे प ढे जाताि मारण्यािी संधी साधावयािी आहे. 
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(३) ..., उं – एच ३, 
 

(४) उं – सी ८! ..., आता पाढंऱ्या उंटाला, प्याद्याप ढील िी ७ ह्या घरापेक्षाही प्याद्याच्या बढतीला 
अिथळा न आणणारे आडण उपय क्त असे घर डमळाले आहे. तसेि ह्या घरातून, काळ्या उंटाला एि ३ – 
सी ८ ह्या कणातून दूर हाकलता येते. आडण तो तसा दूर रे्ला म्हणजे पाढंरे प्यादे स रडक्षतपणे प ढे सारून 
त्याला डनधोकपणे वजीर करता येतो आडण िाव चजकता येतो. 
 

घोडा आणि प्यादे णिरुि घोडा 
 

आकृती २८८ मधील पडरस्स्थतीत, संधी साधून प्याद्यासाठी उंट देऊन िाव बरोबरीिा करता येतो. 
न सता राजा आडण घोिा डवरुि राजा आडण घोिा असताना मात करता येत नाही. परंत  आकृती २८९ मध्ये 
एक पाढंरे प्यादे जास्त आहे आडण आहे ह्या स्स्थतीतून ते समजा प ढे िालडवले तर काळा घोिा त्या 
प्याद्याला मारून िाव बरोबरीिा करतो: उदा∘ (१) िी ८/ = व, घो × िी ८, आडण मर् िाव बरोबरीिा 
होतो. तेर्व्हा पाढंऱ्या प्याद्यािा वजीर डनधोकपणे जर करावयािा असेल तर पाढंऱ्याने वजीरीकरणाच्या िी 
८ ह्या घरावर होणारा काळ्या घोड्यािा मारा नाहीसा करणे आवश्यक ठरते. येथे िी ८ ह्या घरावर काळा ई 
६ आडण एि ७ ह्या घरातून ताबा ठेव ूशकतो. तेर्व्हा ह्या घरातं काळ्या घोड्याला जाण्यापासून मना करणे 
आडण त्याि वळेी पाढंऱ्या प्याद्यािे संरक्षण करणे अशा दोन र्ोष्टी यशस्वी रीतीने साभंाळल्या म्हणजे पाढंऱ्या 
प्याद्याला वजीर करून िाव चजकता येतो. 
 

 
आकृती २८९ 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे 
 

ह्यासाठी पाढंऱ्याने प ढील खेळ्या करणे आवश्यक ठरते. आकृती २८९ पाहा. 
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(१) घो – ई ५! ...; आता जर काळ्याने (१) ... घो × ई ५; ही खेळी करून घोिा मारला तर मर् 
पाढंरा (२) िी ८/ = व ...; ही खेळी करून डनधोकपणे प्याद्यािा वजीर करू शकतो. आडण शवेटी िाव 
चजकू शकतो तेर्व्हा काळ्याने पाढंरा घोिा ि कटात डमळतो म्हणून मारता कामा नये. 

 
(१) ..., घो – जी ५; आता पाढंऱ्याने अत्यतं सावधपणे खेळणे आवश्यक आहे. कारण पाढंऱ्याने 

जर (२) – िी ८/ = व, ...; ही खेळी केली तर मर् काळा घोिा डद्वघाती हल्ला करतो. उदा∘ (२) ... घो – 
ई ६, + आडण एकाि वळेी राजाला शह देऊन पाढंऱ्या वजीरावर ख नी हल्ला िढवनू तो वजीराला प ढच्या 
खेळीत मारू शकतो. तेर्व्हा पाढंऱ्याने योग्य ती काळजी घेऊन खेळी करणे आवश्यक आहे. 
 

(२) रा – डी ६! ..., आता पाढंरा राजा काळ्या घोड्याला ई ६ ह्या घरात येऊ देत नाही. 
 

(३) ... घो – ई ४ + ; काळा घोिा राजाला शह देतो. 
 

(४) रा सी ६ ककिा ई ७, ...; ह्याच्याप ढे काळ्याने कोणतीही खेळी केली तरी पाढंरा िाव चजकू 
शकतो. 
 

िजीर णिरुि प्यादे 

 
आकृती २९० 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे. 
 

आ. २९० मध्ये केवळ राजाच्या आधाराने वजीर होण्यािी स्वप्ने पाहात असणाऱ्या प्याद्याला, 
डवरोधी वजीर त्याच्या राजाच्या सहा्याने कसा मारू शकेल हे पाहू. उदा॰ 

 
(१) ि – ई ६ +, रा – डी ३; 
(२) रा – सी ५, रा – सी ३; 
(३) ि – ई ५, रा – डी ३; 
(४) ि × डी ४ +, रा – ई २; 
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मर् वजीर राजाच्या सहा्याने काळ्या राजावर सहज मात करू शकतो. 
 

परंत  ह्याला प ढीलप्रमाणे अपवाद आहेत उदा॰ 
 

प्यादे, केवळ एका िालीत वजीरीकरणाच्या घरात त्याच्या राजाच्या सहा्याने जेर्व्हा जाऊ शकते, 
तेर्व्हा िाव बरोबरीिा होण्यािी शक्यता डनमाण होते. 
 

जेर्व्हा प्यादे, ए/सी/एि चकवा एि ह्या पट्टीत असते तेर्व्हा िाव बरोबरीिा होण्यािी शक्यता जास्त 
असते; परंत  ह्यार्व्यडतडरक्त इतर पट्टीत जर प्यादे असेल तर डवरोधी वजीरािी बाजू चजकण्यािी शक्यता 
असते. ह्यासाठी प्याद्याला आधार देणाऱ्या राजाला, वजीरीकरणाच्या घरात ढकलून, त्या अवधीमध्ये 
हल्लेखोर राजाला प्याद्याच्या सडन्नध आणावयािे आडण त्याने त्याच्या वजीराला योग्य ती मदत करावयािी 
असते. उदा॰ 
 

आकृती २९१ पाहा. 
 

 
आकृती २९१ 

 
(१) ि – ई ४ +, रा – एर् २; 
(२) ि – डी ३ ...; प्यादे मारण्यािा धाक दाखडवला आहे. 
(२) ..., रा – ई १; 
(३) ि – ई ३ + ! ...; काळ्या राजाला त्याच्या प्याद्याप ढे सक्तीने जाणे भार् पिते. कारण जर 

(३) ..., रा – एि १; ही खेळी काळ्याने केली तर पाढंरा (४) व × िी २, ...; ही खेळी करून प्यादे 
मारतो. 

(३) ..., रा – डी १; 
(४) रा – सी ४; रा – सी २; प्याद्यािा वजीर करण्यािी इर्ा काळा राजा अजूनही सोित नाही. 
(५) ि – सी ३ +, रा – डी १; नाहीतर प्यादे मारले जाते. 
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(६) रा – डी ३, रा – ई १; 
(७) ि × डी २ +, ...; आडण मर् पाढंरा िाव चजकतो. 

 
आता आपण “ब डिबळ िावािे मूलभतू शवेट” ह्या डवस्तीणस डवभार् – ३ किे वळू या. 

 
णिभाग ३ 

 
बुणिबळ डािाचें मूलभूत शेिि (संकीिप) 

 
ह्या डवभार्ात काही ‘शबद’ डवडशष्ट बाब, ठळकपणा दाखडवण्यासाठी वापरले आहेत. उदा. पाढंरा/ 

री आडण काळा / ळी हे दोन शबद प ढील र्ोष्टीिे डनदशसक आहेत. श्रेष्ठ/उच्च दजािी बाजू चकवा िढाईिी 
बाजू दाखडवण्यासाठी “पाढंरा/री” हा शबद योजला आहे. आडण 
 

कडनष्ठ/र्ौण दजािी बाजू चकवा बिावखोर बाजू दाखडवण्यासाठी “काळा/ळी” हा शबद वापरला 
आहे. उदा॰ 
 

िावाच्या अडंतम पवामध्ये, जेर्व्हा राजा आडण हत्ती डवरुि राजा आडण घोिा अशी स्स्थती येते, तेर्व्हा 
ज्या बाजूकिे हत्ती असेल ती बाजू नेहमी ‘पाढंरी’ (म्हणजे श्रेष्ठ/उच्च चकवा िढाईखोर) असते; आडण ज्या 
बाजूकिे घोिा असतो ती बाजू नेहमी काळी (म्हणजे कडनष्ठ/र्ौण) असते, असे समजाव.े 
 

(ह्या डवभार्ात खेळी लेखनासाठी वणसनात्मक पितीिा उपयोर् केला आहे.) 
 

बुणिबळाच्या खेळामध्ये नेहमी उपयोगी पडिाऱ्या ताणंत्रक पितींची यादी पुढे णदली आहे. 
 
ता ं र्डतवाढीसाठी योजावयािे िावपेि (Manoeuvering for a Tempo) 
णत्र (१) डवरोध (Opposition), 

(२)दूरिा डवरोध (Distant opposition) 
क डत्रकोण पिती (Trangulation) 
 

उपडरडनर्तदष्ट ताडंत्रक पिती िावाच्या कोणत्याही स्तरात उपय क्त ठरतात, परंत  अंडतम पवामध्ये 
त्यािंा उपयोर् प्रकर्ाने डदसून येतो. ह्या सवस ताडंत्रक पितींिी माडहती प ढे डदली आहे. 
 

(प्राथडमक मात डवर्यीिी माडहती ताडंत्रक पितीच्या माडहतीनंतर डदली आहे) 
 

(ता)ं “गणतिाढीसाठी योजाियाचे डािपेच (Manoeuvering for Tempo)” 
 
‘र्डतवाढ’ला इंग्रजीत ‘Tempo’ म्हणतात. 

 



 अनुक्रमणिका 

‘र्डतवाढ डमळडवणे’ (ह्याला इंग्रजीत ‘To gain a tempo’ असे म्हणतात.) आडण ‘र्डतवाढ 
घालडवणे’ (ह्याला इगं्रजीत To lose a tempo असे म्हणतात.) 
 

र्डतवाढीिा लाभ डमळडवण्यासाठी खेळी, प्रथम खेळावयास लार्णे हाडनकारक ठरते. आकृती 
२९२ मध्ये दाखडवल्याप्रमाणे समान रिना स्स्थती असताना ज्या खेळािूिी खेळी नसते तेर्व्हा, तो एक जादा 
‘र्डतवाढ’ राखून ठेव ूशकतो, त्याने िक्त त्याच्या प्रडतस्पध्याच्या िालींिी नक्कल करावयािी असते. 
 

उदा∘ आकृती २९२ पाहा: 
 

 
आकृती २९२ 

जो कोणी खेळी करतो तो र्डतवाढ घालवतो 
 

(अ) (१)प्या – ह ३, प्या – ह ३; 
 (२)प्या – ह ४, प्या – ह ४; 
(ब) (१)प्या – उं ३, प्या – उं ३; 
 (२)प्या – ि ३, प्या – ि ३; 
 (३)प्या – उं ४, प्या – उं ४; 
ककिा (३)प्या – ि ४, प्या – ि ४; 

 
(क) (१) प्या– उं३, प्या– उं३; 

(२)प्या– घो ३, प्या– घो ३; 
(३) प्या– ह ३, प्या– ह ३; 
(४) प्या – उं ४, प्या– ह ४ ! परंतु येथे ४ ..., प्या– उं४ ही खेळी करू नये कारण मर् 

(५) प्या–घो ४! प्या– ह४; (६) प्या × (ह) प्या, प्या × प्या; (७) प्या – ह४,...;) (५) प्या – घो 
४, ....; (चकवा, (५) प्या – ह ४, प्या – उं ४; चकवा (५) प्या – उं ५, प्या × प्या; (६) प्या – ह ४, 
प्या – उं ५! (७) प्या × प्या, प्या – उं ४;) 
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(५) ...: प्या–ह ५ ! 
(६) प्या– घो ५, प्या – उं ४; (ककिा (६) प्या – उं ५, प्या – घो ४); 

 
शवेटच्या भेदावरून आपल्याला सवांत महत्त्वािा डनष्ट्कर्स काढता येतो की, मारामारीतील 

अदलाबदल ‘र्डतवाढ घालडवते’. 
 

जर प्यादी, समान रिना स्स्थतीत नसतील तर मर् सराव करून चकवा खेळािूने अन भवाने 
र्डतवाढ कोणािी आहे ह्यािा नीट रीतीने शोध घ्यावयास हवा. येथे नेहमी ध्यानात ठेवाव ेकी, “समान 
रचना त्प्स्थतीत, जो कोिी खेळी करतो तो गणतिाढ घालणितो. 
 

(णत्र) णिरोध: (Opposition) 
 

अंडतम पवामध्ये, (शवेटी उरणाऱ्या एका मोठ्या मोहोऱ्याच्या चकवा) प्याद्याच्या शवेटील 
खेळ्यामंध्ये, काही डवडशष्ट घरात राजा कसा राहू/जाऊ शकेल चकवा ममसस्थानातील डवरोधी राजाला कसे 
हाकलून लावता येईल? अशा प्रकारच्या महत्त्वाच्या समस्यािंा डविार करावा लार्तो. कारण, 
ब डिबळाच्या डनयमान सार दोन्ही राजानंा कमीत कमी एक घर मध्ये सोिून राहाव ेलार्ते, म्हणून दोन्ही 
राजे सरळ एकमेकाशंजेारी येऊ शकत नाहीत, तेर्व्हा घराच्या ताबयािी बाब द सऱ्या राजावर आडण 
प्याद्याचं्या रिनेवर अवलंबनू असते. कधी कधी प्याद्यानंा योग्य िाली डमळू शकत नाही चकवा देता येत 
नाही. अशा वळेी िावािे भडवतर्व्य दोन्ही राजाचं्या आन रं्डर्क स्स्थतीवरती संपूणस अवलंबून असते. अशा सवस 
संबंडधत स्स्थतीत सभंार्व्य ‘डवरोध’ उत्पादक स्स्थतीि सर्ळ्यात महत्त्वािी ठरते. 
 

आ. २९३ मध्ये ‘डवरोध’ िा अर्दी साधा प्रकार दाखडवला आहे. ह्यामध्ये जो कोणी खेळी करील, 
तो, त्याच्या ताबयात असणाऱ्या दोहोंपकैी एका उपय क्त अशा महत्त्वाच्या घराला म कतो. उदा. आकृती 
२९३ पहा. 
 

 (१) ...., रा – उं ३; (२)रा – ि ५, ...; 
ककिा (१) ...., रा – ि ३; (२) रा – उं ५, ...; 
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एकाच िेळी एकिा खेळे अनेकाशंी ।‘बुणिबळपिूचा खेळ आहे बािनकाशी ।’ 

 

१६-१२-१९७३ रोजी सोलापूर येथे एकाच िेळी ३० खेळाडंूबरोबर झालेल्या सामन्यातं श्री. एन. 
व्ही.पडसलगीकर खेळी देत असताना (णचत्र क्र. २७) 

 
श्री. अशोक खरे (डित्र क्र. २८)   आडण   श्री. मोहन र्डके (डित्र क्र. २९) 

सप्टेंबर १९७४ ला नर्र येथे २०, २० खेळािंूबरोबर एकाि वळेी खेळी खेळत असताना 
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बुणिबळ सामन्यातं णिजयी खेळाडू बिीस स्िीकारताना 

 

 

 

 
(डित्र क्र. ३०) (डित्र क्र. ३१) 
श्री. मोहन. िी. बाबूर   आडण   क . रोणहिी खाडीलकर (वय ९ वर्,) 

प ण्यािे महापौर माननीय डनळूभाऊ डलमये याचं्या हस्ते बक्षीस स्वीकारीत आहेत. 
 

 
 

 

 

(डित्र क्र. ३२) (डित्र क्र. ३३) 
श्री. णिजय अणधकारी श्री. ना. रा. िडनप (लेखक) 

डहमािल प्रदेशिे राज्यपाल श्री. बी. एन. िक्रवती 
याचं्या पत्नीच्या हस्ते पाडरतोडर्क स्वीकारताना 

माजी अथसमंत्री नामदार मोरारजी देसाई यािें हस्ते 
पाडरतोडर्क स्वीकारताना 
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आकृती : २९३ 

जो कोणी खेळी करणार नाही 
त्याच्याकिे ‘डवरोध’ असतो 

 
ककिा (१) रा – ि ४, रा – उं ४; 
ककिा (१) रा – उं ४, रा – ि ४; 

 
आता अशी कल्पना करा की जर ‘व – उं’ आडण ‘रा – घो’ पट्टीत प्यादी असतील तर उपडरडनर्तदष्ट 

घरे कशी महत्त्वािी असतात हे प ढे समजावनू डदले आहे. 
 
(ह्यासाठी आकृती २९४ पहा). 
 
आकृती २९३ पाहा, सरळ डवरोधािें डनरडनराळे प्रकार आहेत उदा. 
 
(१) उभ्या पट्टीतील ‘उभा डवरोध’ उदा. आकृती २९३ प्रमाणे  
(२) आिर्व्या राकेंतील ‘आिवा डवरोध’ उदा. आकृती २९३ मध्ये पाढंरा राजा जर व उं ६ मध्ये 

चकवा रा – धो ६ मध्ये (आडण काळा राजा रा ३ मध्ये असेल तर आिवा डवरोध होतो. 
 
(३) “कणस डवरोध” आ. २९३ मधे पाढंरा राजा जर रा घो ४ चकवा व उं ४ मध्ये (आडण काळा राजा 

रा ३ मध्ये) असेल तर ‘कणस डवरोध’ होतो. 
 
आता आकृती २९४ पाहा: 
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आकृती २९४ 

काळ्यािी खेळी असेल तर तो हरतो  
पाढंऱ्यािी खेळी असेल तर बरोबरी होते 

 
अशा स्स्थतीत जर काळ्यािी खेळी असेल तर पाढंऱ्याकिे डवरोध जातो आडण तो चजकतो. 
 
(१) ..., रा – उं ३; 
(२) रा – ि ५, ...; आडण प ढच्या खेळीत व उं ४ मधील काळे प्यादे, पाढंरा राजा मारतो; अशाि 

रीतीने द सऱ्या बाजूकिील प्यादेही पाढंरा मारू शकतो आडण शवेटी िाव चजकतो. 
 

आता आकृती २९४ मधील स्स्थतीत, पाढंऱ्यािी जर खेळी असेल तर मर् िाव िक्त बरोबरीिा 
होतो. उदा∘  

 
(१) रा – ि ३, ...; काळ्याला (१) ...रा – उं ४ चकवा ... रा – व ४ ह्या खेळ्या करणे अशक्य 

ठरते, कारण ती घरे पाढंऱ्या प्याद्याचं्या माऱ्यातील आहेत. म्हणून काळ्याकिे ‘डवरोध’ जाऊनस िा त्याला 
त्यािा िायदा घेता येत नाही. परंत  पाढंऱ्याने डनष्ट्काळजीपणे जर (१) रा – रा ३ ??...; ही खेळी करून 
घोििूक केली तर मर् काळा त्याला हवी ती खेळी उदा.(१) ...रा – रा ४; करतो आडण मर् त्याच्याकिे 
“डवरोध” जातो आडण शवेटी तो िाव चजकू शकतो. 
 

आपण मार्च्या पानावर पाडहले आहे की सरळ डवरोधािे तीन प्रकार असतात. उदा∘  उभा डवरोध, 
आिवा डवरोध आडण कणसडवरोध; हे सवस ‘डवरोध’ घरे डमळडवण्यासाठी सारखेि उपयोर्ी पितात, परंत  
त्यामधून डवजयी विसस्व डमळू शकेल चकवा नाही हे सारे ‘प्यादी रिनेवर’ अवलंबून आहे. उदा∘  आकृती 
२९५ पाहा: 
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आकृती २९५ 

काळ्यािी खेळी आहे, पाढंऱ्याकिे ‘डवरोध’ जातो. आडण तो चजकतो. कारण रा – उं ५ िे घर 
डमळडवणे डनणायक ठरते. 

 
आकृती २९५ मध्ये रा उं ५ हे घर डमळडवणे डनणायक ठरते उदा∘  

 
(१) ..., रा– उं ३; 
(२) रा – ह ५, रा – उं २; 
(३) रा – घो ५, रा – रा ३; 
(४) रा – घो ६, ...; (आिवा डवरोध) 
(४) ..., रा – ि ३; 
(५) रा – उं ५,...; 

 
आता आकृती २९६ पाहा. 

 

 
आकृती २९६  

काळ्यािी खेळी आहे. 
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तेथे काळ्याकिे डवरोध असूनस िा तो डनरुपयोर्ी ठरतो. आडण पाढंरा राजा रा - उं ५ मध्ये 
जाऊनस िा काहीही साध्य होत नाही. उदा∘  

 
(१) ..., रा – उं ३; 
(२) रा – ह ५, रा – उं २; 
(३) रा – घो५, रा – घो २; 
(४) राउं ५, रा – उं २; 

 
शवेटी बरोबरी होते. 

 
(२) दूरचा णिरोध 

 

 
आकृती २९७ 

जो कोणी खेळी करील त्याच्याकिे दूरिा डवरोध असतो. 
 

आकृती २९७ मधील स्स्थती आकृती २९३ मधील तत्त्वािा डवस्तार दशसडवते. एकाि पट्टीत दोन्ही 
डवरोधी राजाचं्या मधील घरािंी संख्या डवर्म असेल तर मर् जो कोणी खेळी करील त्याच्याकिे “दूरिा 
डवरोध” असतो. दूरच्या डवरोधात ‘स प्तशक्ती’ सामावलेली असते. उदा∘  प्यादी, रिना जर क ं डठत झाली 
असेल चकवा क ं डठत होण्याच्या मार्ावर असेल तर बह धा दूरिा डवरोध उपय क्त ठरतो. कारण डवडशष्ट 
घरािंा ताबा डमळडवण्यासाठी, त्याडशवाय, डवरोधी राजाला सक्तीने खेळावयास लावण्यास चकवा सक्तीने 
डवडशष्ट राकेंबाहेर चकवा पट्टीबाहेर ठेवण्यास “दूरिा डवरोध” उपयोर्ी पितो. 
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आता आकृती २९८ पाहा. 
 

 
आकृती २९८ 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे. तो चजकतो. 
 

(१) रा – उं १, ....; ही खेळी पाढंऱ्याला ‘दूरिा डवरोध’ डमळवनू देते. परंत  त्याला जर 
चजकावयािे असेल तर त्याने रा उं ४ चकवा व ह ६ हे घर ताबयात घ्यावयास हव.े येथे न सते वह५ मध्ये 
जाऊन भार्णार नाही, कारण मर् काळा राजा त्यािी प ढिी िाल रोखू शकतो. तेर्व्हा ह्यावरून असा बोध 
घ्यावयास हवा की जेर्व्हा पाढंरा राजा व ह ५ मध्ये जातो तेर्व्हा काळा राजा (जवळात जवळ) व उं २ ह्या 
घरात असता कामा नये. म्हणजे थोिक्यात पाढंऱ्याने काळ्या राजाला उजवीकिील दोन पट्टट्याचं्या बाहेर 
ठेवण्यािी डशकस्त करावयास हवी. उदा∘  

 
(सूचना : पुढे ज्या णठकािी खेळींची संख्या खूप आहे, त्या खेळ्या दोन स्तंभातूंन णिभागल्या 

आहेत; तेव्हा डाव्या बाजूकडील स्तंभातील खेळ्यानंंतरच्या खेळींसाठी उजव्या बाजूकडील स्तंभातील 
खेळ्या िाचाव्यात.) 
 
(१) रा– उं १! रा – रा २; (१५) प्या – उं ७, प्या – ह ७; 
(२) रा – रा १ ! रा – उं २; (१६) प्या – उं ८/ व, प्या – ह८/= व; 
(३) रा – ि १, रा – रा २; (१७) व × प्या,...; आडण मर् पाढंरा चजकतो) 
(४) रा – उं २, रा – रा३; (५) रा – ि२, रा – उं३; 

(परंत  जर ४..., रा – व २; (चकवा (५)..., रा – व२; 
(५) रा – उं ३, रा – उं २; (६) रा – रा३, रा –उं२; 
(६) रा – व २, रा – घो २; (७) रा – उं४, ... वर्ैरे) 
(७) रा – रा ३, रा – ह ३; (६) रा – उं३, रा – रा२; 

(८) रा – उं ४, रा – ह ४;  (७) रा – घो४, रा – ि२; 
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(९) रा – रा ५!! प्या – घो ५; (८) रा – ह५, रा– उं२; 

(१०) प्या × प्या शह, रा × प्या; (९) रा –ह६, रा – ि१; 
(११) रा – व ६, रा – ह ६; (१०) रा – घो७, रा – ि२; 

(१२) रा × प्या, रा × प्या; (११) रा – घो६, ...; 

(१३) रा × प्या, रा – घो ६; आडण मर् पाढंरा िाव चजकतो. 
(१४) प्या – उं ६, प्या – ह ६;  
 

“दूरच्या डवरोध”िी? आणखी काही उदाहरणे प ढे डदली आहेत. (आकृती २९९ पाहा) आकृती 
२९९ मधील समस्येत ‘डवरोध’ िे? सवस लाभ एकडत्रत पाहावयास डमळतील. पाढंऱ्याच्या खेळीने त्याच्याकिे 
डवरोध येतो. आडण त्याम ळे तो जास्तीत जास्त १७ खेळ्यामंध्ये वह ८ चकवा वउं ८ मध्ये जाऊ शकतो. 
(ह्यावरंून दूरच्या डवरोधिा उपयोर् कसा होऊ शकतो हे डदसून येईल.) 
 

 
आकृती २९९ : पाढंऱ्यािी खेळी आहे. 

 
उदा∘  
(१) रा– ह२, (दूरिा डवरोध) 
(१) ..., रा – घो१; 
(२) रा – घो२, रा – उं१; 
(३) रा – उं२, रा – रा१  
(४) रा – रा२, रा – ि१  
(५) रा – ि२, रा –उं१  
(६) रा – उं २ रा - घो १; 
(७) रा – घो२, रा – ह१;  
(८) रा – उं३, ...; 
(डत्रकोण पितीच्या िावपेिाम ळे पाढंरा दूरिा डवरोध ठेव ूशकतो. 
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(८) ... , रा – घो२; 
(९) रा – घो३, रा – ह२;  
(जर (९) ..., रा – उं२; 
(१०) रा –ह४, आडण मर् पाढंरा राजा व – ह८ मध्ये जाऊ शकतो) 
(१०) रा – उं४, रा – घो३; 
(११) रा – घो४, रा – ह२; 
(१२) रा – उं५, (कणस डवरोध) 
(१२) ..., रा – घो२; 
(१३) रा – घो५, रा – ह२; 
(१४) रा – उं६, रा – घो१; 
(१५) रा – घो६, रा – ह१; 
(१६) रा – उं७, रा – ह२; 
(१७) रा – उं८, ...; 
 
प्रत्येक खेळािूने प ढे डदलेले तत्त्व नेहमी लक्षात ठेवाव.े 
 
“मधल्या घराचंी संख्या णिषम असताना जर दोन्ही राजे – एकाच उभ्या पट्टीत ककिा राकेंत ककिा 

किात असतील तर मग जो कोिी खेळी करिार नाही त्याच्याकडे णिरोध असतो; आणि अशा त्प्स्थतीतून 
डािपेच लढणििे सोपे जाते.” उदा∘  आकृती ३०० पाहा. 
 

 
आकृती ३०० 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे. बरोबरी होते. 
 
(१) रा – उं ७, रा – रा २; 
(२) रा – उं ८, रा – रा १; 
चकवा (१) रा – घो ७, रा – उं २!! 
परंत  (१) ..., रा – रा ४ नको मर् 
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(२) रा – उं ७, ...; चकवा (१) ..., 
रा – उं मर् (२) रा – उं ८!! 
ककिा (२) रा – घो ६, रा – उं ३! 
(परंतु (२)..., रा – उं १ नको मग 
(३) रा – उं ६, रा – रा २; 
(४) रा – उं ७ मर् पाढंऱ्यािे जादा प्यादे डनरुपयोर्ी ठरते. 

 
(क) : णत्रकोि पिती (Trangulation) 

 
डत्रकोणपिती ही ‘डवरोध’ संबंडधत पित आहे. जेर्व्हा एका बाजूकिील राजाकिे, डवरोधी 

राजापेक्षा अडधक घरे असतात, तेर्व्हा ही पिती वापरता येते. 
 

 
आकृती ३०१ 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे, तो डत्रकोण पितीने चजकतो. 
 

आकृती ३०१ मध्ये ह्या पितीिे एक नम नेदार उदाहरण डदले आहे. यामध्ये पाढंऱ्याने जर (१) रा 
– रा ३??... ही खेळी करून सरळ (काळ्या) प्याद्याकिे जाण्यािा हेतू दशसडवला तर काळा (१) ..., रा – 
रा ४; ही खेळी करतो आडण मर् पाढंऱ्याला माघार घ्यावी लार्ते. तेर्व्हा पाढंऱ्याला रा ३ मध्ये जाण्यासाठी 
दोन राजमार्स ख ले आहेत. (उदा॰ (१) व २ मार्,, (२) उं २ मार्,) परंत  काळ्याला रा ४ मध्ये जाण्यासाठी 
िक्त एकि मार्स राहतो. (उदा॰ व ३ िा), थोिक्यात पाढंरा डत्रकोणाकृती हालिाल करू शकतो. उदा॰ 
व २ – रा २ – रा ३, परंत  काळ्याला व ३ – रा ४ ह्या रेरे्ति र्स्त घालावी लार्ते. ह्याम ळे र्डतवाढ (A 
tempo move) िालींिी य क्ती येथे पाढंऱ्याला वापरता येते. 
 
(१) रा – ि २, ....; आडण जर 
(१) ..., रा – रा ४; असेल तर 
(२) रा – रा ३, ...; ही खेळी करून प्यादे डमळव ू
शकतो. 

चकवा 
(१) ..., रा – उं ३; ही खेळी केल्यास वरीलप्रमाणे 
पाढंरा 
(२) रा – रा ३, ..., ही खेळी करून प्यादे डमळव ू
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शकतो. 
 

बुणिबळ डािाचें मूलभूत शेिि 
िाथणमक मात: 

 
ह्या प्रकरणाच्या डवभार् १ मधील तक्ता क्र. १ मध्ये आडण डवभार् २ मध्ये सवससाधारण ‘मात’ 

करण्यािे प्रकार साडंर्तले आहेत. ह्या डवभार्ात एक लत्या एक राजावर डनरडनराळ्या मोहोऱ्यानंी सक्तीने 
प्राथडमक मात करण्यािे प्रकार दाखडवले आहेत; ह्यासाठी प ढे डदलेले कमीत कमी ब डिबळ दल असाव े
लार्ते. 
 

(िा) राजा आणि िजीर 
(थ) राजा आणि हत्ती, 
(णम) राजा आणि दोन उंि, 
(क) राजा अणधक एक उंि आणि एक घोडा, 
* (मा) राजा अणधक तीन घोडे, 
* (त) राजा आणि दोन घोडे, : ह्या प्रकाराने मात करणे शक्य होते. पण सक्तीने मात करता येत 

नाही म्हणून ह्या * प्रकारािंा येथे न सता उल्लखे केला आहे. 
 

सक्तीने मात करण्यासाठी, पाढंऱ्याने काळ्या राजाला पटाच्या किेच्या पट्टीत बळजबरीने नेणे 
भार् पिते. किेच्या िौकटीतील कोणत्याही पट्टीत चकवा राकेंत नेल्यानंतर हत्तीने चकवा वजीराने सहज 
मात करता येते. परंत  दोन उंटानंी चकवा एक घोिा आडण एक उंटाने मात करण्यासाठी, काळ्या राजाला 
प ढे एखाद्या योग्य कोपऱ्यात रेटणे भार् पिते. (चकवा तीन घोड्यानंी कशी मात करतात ह्यासाठी Reuben 
Fine िे “Basic chess Endings” िे प स्तक पाहाव)े 
 

(िा) राजा आणि िजीर: 
 

ह्या आडण इतर प्रकारातं एकूण लार्णाऱ्या खेळ्याचं्या संख्येपेक्षा, शवेटी डनमाण करावयाच्या मात 
डनदशसक स्स्थतीिे डदग्दशसन आधी करू या. 
 

वजीराने मात करता येण्यासारखे दोन प्रकार आहेत. उदा॰ जर पाढंरा राजा व६ मध्ये आडण काळा 
राजा व १ मध्ये असतील तर (अ) वजीर व – व७ मध्ये नेऊन शहमात करता येते चकवा (व) वजीर (व) ह८ 
मध्ये चकवा (व) घो८/ (रा) उं८/ (रा) घो८/ (रा) ह८ मधे नेऊन मात करता येते. 
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आकृती ३०२ आकृती ३०३ 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे. पाढंऱ्याने मात केली आहे आडण िाव चजकला आहे. 
 

सवससाधारणपणे कोणत्याही स्स्थतीमधून जास्तीत जास्त १० खेळ्यातं सक्तीने मात करता येणे 
शक्य आहे. उदा॰ आकृती ३०२ पाहा. 
 

आकृती ३०२ मधील स्स्थती असताना जास्तीत जास्त ९ खेळ्या लार्तात. 
 
(१) रा – घो२, रा – ि४ (८) व – रा७ * रा – ह४; 
(२) रा – उं३, रा – रा४; (९) व – ह७ शह, मात) 
(चकवा २...., रा – रा३; *परंत , येथे (८) व – (व) उं७ ??... 
(३) रा – व४, रा – उं३; ही खेळी केल्यास बरोबरी होते. 
(४) व – रा४, रा – उं२; (४) रा – ि४, रा – उं६; 
(५) रा – रा५, रा – धो२; (५) ि – घो५, रा – उं७; 

(६) रा – उं५, रा – उं२; (चकवा ५ ..., रा – रा७; 
(७) व – घो७ शह, रा – रा१; (६) व – धो२ शह, ...) 
(८) रा – रा६, रा – उं १; (६) ि – घो४, रा – रा८; 

(९) व – उं ७ शह-मात) (७) रा – रा३, रा – उं८; 

(३) ि – (रा) घो६, रा – उं५; (८) ि – घो७, ...; (येथे 
(चकवा (३)..., रा – व४; (८) व –घो३??... ही खेळी केल्यास िाव  
(४) व – रा८, रा – व३;  बरोबरीिा होतो) 
(५) रा – उं४, रा – उं२; (८) ..., रा – रा८; 

(६) रा – उं५, रा – घो२; (९) ि – घो१, शह, मात 
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(७) व – व७ शह, रा – ह३; आकृती ३०३ पाहा. 
 

आ. ३०२ मध्ये पाढंरा राजा स रुवातीपासून समजा ‘व – घो’ २ ह्या घरात जर असेल तर मात 
करण्यासाठी १० खेळ्या लार्तील, कारण राजा चकवा वजीराला एक ि कार खेळी करावी लार्ते. 
 

येथे दोन प्रकारानंी बरोबरीिा िाव होण्यािा संभव असतो.उदा॰ काळ्यािी खेळी असताना :– 
 
जर (१) काळा राजा व-ह १ मध्ये आडण पाढंरा वजीर व-उं ७ चकवा व-घो ६ मध्ये असेल तर 

बरोबरीिा िाव होतो, (आकृती ३०४ अ पाहा) 
 
ह्यािप्रमाणे इतर डतन्ही कोपऱ्यामंध्ये आशा प्रकारिी स्स्थती आली की िाव बरोबरीिा होतो. 

 
(२) काळ्यािी खेळी असताना जर काळा राजा रा. ह३ मध्ये, 
पाढंरा राजा रा उं ६ मध्ये आडण पाढंरा वजीर रा उं ७ मध्ये असेल तर िाव बरोबरीिा होतो. 

(आकृती ३०४ ब पाहा.) 
 

 
आकृती ३०४ 

काळ्यािी खेळी आहे. 
 

(थ) राजा आणि हत्ती 
 

पटाच्या किेतील पट्टीमधील अथवा राकेंतील कोणत्याही एका घरामध्ये एक लत्या एक राजाला 
रेटून राजा आडण हत्तीने मात करता येते. अशा मातिा िक्त एकि प्रकार संभवतो उदा∘  काळा राजा व घो 
१ मध्ये पाढंरा राजा व घो ६ मध्ये आडण पाढंरा हत्ती रा ह ८ (चकवा रा घो ८/रा उं चकवा रा ८ /व ८) मध्ये 
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आणनू शह डदल्यावर मात होते. अशा रीतीने मात करण्यासाठी कमीत कमी १६ खेळ्या लार्तात (काही 
िावात ह्यापेक्षाही कमी खेळ्या लार्तात.) आकृती ३०५, ३०६ पाहा. 
 

 
आकृती ३०५ 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे 
तो सोळा खेळ्यात मात करतो. 

आकृती ३०६ 
पाढंऱ्याने मात केली आहे. 

 
(१) रा-घो २, रा ि-५; (१३) रा – उं ६, रा – ह १; 
(२) रा-उं, रा- रा ५; (१४) रा – उं ७, रा – ह २; 

 येथे जर (२) ... , रा – उं ५; (१५) ह – ह १, मात 
(३) ह – व १, ... ; पाढंऱ्यािे पडहले उडद्दष्ट 

म्हणजे काळ्या राजाला पटाच्या किे-पट्टीत 
चकवा राकेंत रेटणे हे आहे.  

(८) रा – रा ४, रा – घो३! 

(३) रा-उं ३, रा – रा ४; (९) रा – रा ५, रा –घो ४; 
(४) रा – उं ४, रा – रा ५; (१०) ह – घो १ शह, रा – ह५; 

(५) ह – रा १ शह, रा – उं ४;  चकवा १० ..., रा – ह ४; 
 (जर ५ ..., रा. – उं ५; (११) रा उं ४, ..., आडण मर् काळ्याच्या सातर्व्या 

खेळीवरील डटपण्णी प्रमाणे प ढील खेळ्या होतील. 
(६) रा – व ५, रा – उं ६; (११) रा – उं ५, रा – ह६; 

(७) ह – रा ४, ... ;) (१२) रा – उं ४, रा – ह ७; 
(६) रा – ब ४, रा – उं ५; (१३) ह –घो ३, ... ; परंत  येथे 

(७) ह – उं १ शह, रा – घो ४; (१३) ह – (व) ह१, रा – धो ७ ! 
 (जर (७)... ; रा – घो ६; ह्या खेळ्या डततक्या बरोबर नाहीत. 

(८) रा – रा ४, रा – घो ५; (१३) ..., रा ह८; 
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(९) ह – घो १ शह, रा – ह ५; (१४) रा – उं ३, रा – ह ७; 

(१०) रा – उं ३, रा – ह ४; (१५) रा – उं २, रा – ह ८; 
(११) रा – उं ४, रा – ह ३; (१६) ह – ह ३ मात. 

(१२) रा – उं ५, रा – ह २;   
 

आकृती ३०६ पाहा. 
 

 
आकृती ३०७ 

काळ्यािी खेळी आहे, िाव बरोबरीिा होतो. 
 

आता आकृती ३०५ मध्ये, समजा पाढंरा हत्ती, व घो२ मध्ये जर असेल तर मर् आणखी एक खेळी 
जादा करावी लार्ते. ह्यामध्ये बरोबरीिे िाव बह धा प ढील स्स्थतीत संभवतात. उदा∘  काळ्यािी खेळी 
असताना, जर, 

 
(१) काळा राजा ‘व ह १’ मध्ये, पाढंरा राजा ‘उं ६’ मध्ये आडण पाढंरा हत्ती ‘व घो ७’ मध्ये असेल 

तर िाव बरोबरीिा होतो. (आकृती ३०७ अ पाहा). 
 
(२) काळ्यािी खेळी असताना जर काळा राजा ‘रा – ह १’ मध्ये, पाढंरा राजा ‘रा – उं ८’ मध्ये 

आडण पाढंरा हत्ती ‘रा – रा ७’ मध्ये चकवा सातर्व्या राकेंत रा – ह ७ खेरीज कोणत्याही घरात जर असेल 
तर बरोबरीिा िाव होतो. आकृती ३०७ ब पाहा. 
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(णम) : राजा आणि दोन उंि 
 

दोन उंटानंी मात करता यावी यासाठी डवरोधी राजाला पटाच्या एका कोपऱ्यात रेटणे आवश्यक 
असते. 
 

 
आकृती ३०८ आकृती ३०९ 

 
आकृती ३०८ पाहा. मात करण्यासाठी १८ खेळ्या आवश्यक आहेत. उदा॰  

 
(१) उं – ि१, रा – रा६; (१२) रा – उं३, रा – उं८; 
(२) रा – घो२, रा – ि७; (१३) उं – व२, रा – घो८; 
(३) उं – (ि)उं२, रा – रा६; (१४) रा – घो३, रा – उं८; 
(४) रा – उं३, रा – उं६; (१५) उं – व३ शह, रा – घो८; 
(चकवा अ : (४) ..., रा – रा७; (१६) उं – रा३ शह, रा – ह८; 
(५) उं – घो५, रा – उं६; (१७) उं – रा४, मात) 
(६) रा – व२, रा – घो५; (चकवा ब : (४) ...; रा – उं५; 
(७) उं – रा३, रा – उं६; (५) उं – ि३, रा – उं६; 

(८) उं – (रा)उं५, रा – घो७; (६) रा – व४, रा – घो५; 
(९) रा – रा२, रा – घो६; (७) उं – रा१, रा – उं६; 
(१०) उं – घो५, रा – घो७; (८) उं – व२, नंतर (अ) प्रमाणे) 
(११) उं – उं४, रा – घो८; (५) रा – ि४, रा – घो५; 
(६) उं – रा१, रा – उं६; (१७) उं – घो२ शह, रा – ह७; 
(७) उं – ि३, रा – उं५; (१८) उं – उं४, मात) 
(८) उं – रा४, रा – घो४, (११) उं – (रा) उं५, रा – ह३; 
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(९) रा– रा५, रा – घो५; (१२) रा – उं६, रा – ह४; 

(१०) उं (रा)उं२, रा – घो४; (१३) उं – रा६, रा – ह३; 
(चकवा (१०)..., रा – ह६; (१४) उं – घो४, रा – ह२; 

(११) रा – उं४, रा – ह७; (१५) रा – उं७, रा – ह३; 

(१२) रा – उं३, रा – ह६ ; (१६) उं – रा३ शह, रा – ह२; 
(१३) उं – व३, रा – ह७; (१७) उं – उं५ शह, रा – ह१; 

(१४) उं – उं१, रा – ह८; (१८) उं – ि४ शह मात 

(१५) उं – रा३, रा – ह७; (आकृती ३०९ पाहा) 
(१६) रा – उं२, रा – ह८;  
 

ह्यामध्ये बरोबरीिे िाव बह धा प ढील स्स्थतीत संभवतात. उदा॰ आकृती ३१० अ आडण ब पाहा. 
काळ्यािी खेळी असताना; जर 
 

 
आ. ३१० 

काळ्यािी खेळी आहे. 
 

(१) काळा राजा व ह १ मध्ये, पाढंरा राजा व उं ७ मध्ये आडण पाढंरा उंट व घो ६ मध्ये असेल तर 
िावबरोबरीिा होतो. आकृती ३१० अ पाहा चकवा जर 
 

(२) काळा राजा रा ह ५ मध्ये पाढंरा राजा रा उं ४ मध्ये आडण पाढंरा उंट रा घो ४ असेल तर िाव 
बरोबरीिा होतो. आ. ३१० ब पाहा. 
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(क) राजा उंि आणि घोडा 
 

हा प्रकार सवांत कठीण आहे. मात डनदशसक स्स्थती सक्तीने आणण्यासाठी, उंट ज्या कणस रंर्ाच्या 
घरातील आहे त्या रंर्ाच्या कोपऱ्यातील घरात, डवरोधी राजाला शवेटी बळजबरीने आणनू मात करता येते. 
 

ह्यामध्ये अन कूल स्स्थती नसल्यास, मात करण्यासाठी कमीत कमी ३ ४ खेळ्या लार्तात. 
 

मात करण्याच्या पितीिे दोन भार् पािले आहेत. त्यापंैकी पडहल्या भार्ात काळ्या राजाला, 
सक्तीने ि कीच्या रंर्ाच्या कोपऱ्यातील घरात (म्हणजे उंट ज्या कणस रंर्ाच्या घरातील आहे, त्याच्या डवरुि 
रंर्ाच्या घरात) नेऊन नंतर त्याला द सऱ्या बाजूला रेटत न्याव ेलार्ते. (आकृती ३११ पाहा) 
 

 
आकृती ३११ 

काळ्यािी खेळी आहे, 
पाढंरा ३३ खेळ्यात मात करतो. 

 
(१) ..., रा – उं ३; (जर पाढंऱ्यािी खेळी असेल तर तो (१) घो – घो ३ शह, ...; ही खेळी 

करून स रवात करतो मर् (१) ..., रा – उ ५, (२) उं – उं ७ शह ... ह्याच्याप ढे खेळी प्रणाली बह धा मूळ 
खेळीसारखी येते.) 
 
(२) घो घो ३, रा – व ३; चकवा  (२) ..., रा – व ४; (३) रा – घो५, रा – व३; 
 
(४) रा – उं४, रा – रा४; * चकवा (१६) ..., रा – ह २; 
(५) घो – उं५, रा – उं४; (१७) घो – रा५, रा – ह३; 
(६) रा – व५, रा – घो४; (१८) उं – रा२, रा – ह२; 
(७) उं – उं३, रा – उं४; (१९) घो – उं७, रा – घो१; 
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(८) घो – रा६, रा – उं३; (२०) उं – व३, नंतर (आ. ३१२ प्रमाणे) 
(९) उं – रा४, रा रा२; (३) रा – घो५, रा – ि४; 
(१०) रा – रा५, रा – उं२; (४) उं – उं७ शह, रा – रा४; 

(११) घो – उं४, रा – घो२; जर (४)... रा – व३; 
(१२) उं – व५, रा – ह२; (५) उं – उं४, रा – रा४; 
(१३) रा – उं६, रा – ह१; (६) रा – उं५, रा – रा५; 
(१४) घो – घो६ शह, रा – ह२; (७) रा – व६, रा – उं४; 
(१५) उं – रा६, रा – ह३; (८) उं – व३ शह, रा – उं३; 
(१६) उं – उं४, रा – ह४* (९) घो – व२, रा – उं२; 
(१७) उं – रा२ शह, रा – ह३; (१०) घो – उं४, रा – उं३; 
(१८) घो – रा५, रा – ह२; (११) घो – रा५, रा – घो२; 
(१९) घो – उं७, रा – घो१; (१२) रा – रा७, रा – ह१; 
(२०) उं – व३, नंतर (आ. ३१२ प्रमाणे) (१३) रा – उं६, रा – घो१· 
(१४) घो – उं७, (प ढे आ. ३१२ प्रमाणे) (१९) उं – व१, रा – रा ८; 
(५) रा – उं५, रा – उं३; (२०) उं – उं३, रा – उं७; 
(६) उं – उं४, रा – रा४; (२१) घो – व४, रा – रा८; 
(७) घो – व२, रा – उं५; (२२) रा – रा३, रा – उं८; 
(८) रा – व६, रा – उं४; (२३) घो – उं२, रा – घो८; 
जर (८) ...., रा – रा६; (२४) उं – घो४, रा – ह७; 
(९) घो – घो३, रा – उं५; (२५) रा – उं२, रा – ह८; 
(१०) उं – व३, रा – घो४; (२६) घो – रा३, रा – ह७; 
(११) रा – रा५, रा – ह३; (२७) घो – उं१ शह, रा – ह८ 
(१२) रा – उं६, रा – ह४; (२८) उं – उं३ शह मात) 
(१३) उं – उं५, रा – ह५; (९) उं – ि३ शह, रा – उं३; 

(१४) रा – घो६, रा – घो६; (१०) घो – उं३, रा – उं२; 
(१५) रा – घो५, रा – उं६; (११) रा – रा५, रा – घो२; 

(१६) उं – उं२, रा – रा६; (१२) घो – घो५, रा – घो१; 

(१७) रा – घो४, रा – रा७; (१३) रा – उं६, रा – उं१; 
(१८) रा – उं४, रा – उं७; (१४) घो – उं७, रा – घो१; [आडण ह्या िालीतून आ. ३१२ िी 

स्स्थती येते, आता राजाला द सऱ्या बाजूला हकलणे ही समस्या उरते. आ. 
३१२ पाहा.] 
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आकृती : ३१२ 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे. 
 

(१५) उं – उं ५, रा – उं १;  
(१६) उं – ह ७! रा – रा १;  
(१७) घो – रा ५, रा – व १; [प ढच्या खेळीपेक्षा िारं्ली आहे.]  
(१७) ..., रा – उं १;  
(१८) घो – व ७ शह, रा – रा १;  
(१९) रा – रा ६, रा – व १;  
(२०) रा – व ६, रा – रा १;  
(२१) उं – घो ६ शह, रा – व १;  
(२२) घो – उं ५, रा – उं १;  
(२३) उं – व ३, रा – व १;  
(२४) उं – घो ५, रा – उं १;  
(२५) उं – व ७ शह, रा – घो १;  
(२६) रा – उं ६, रा – ह २;  
(२७) रा – उं ७, रा – ह १; चकवा (१९) ..., रा – उं३; 
(२८) रा – घो ६, रा – घो १; (२०) उं – व३!... आडण आता 
(२९) घो – ह ६ शह, रा – ह १; (अ) (२०)..., रा – उं२; 
(३०) उं – उं ६, शह मात) (२१) उं – घो५, रा – उं१; 
(१८) रा – रा ६, ...; चकवा (२२) रा – व६, रा – व१; 
(१८) उं – रा ४, ... ही स िा िारं्ली (२३) घो – उं५, रा – उं१; 
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खेळी आहे. प ढे त्याि प्रकारिी खेळी  (२४) उं – व७ शह,... आडण काळ्याच्या १७ र्व्या  
प्रणाली येते. उदा॰ खेळीवरील सूिनेप्रमाणे प ढे 
 (ब) २०..., रा – घो२; 
(१८) उं – रा ४, रा – उं २;  (२१) रा – व६, रा – उं१; 
(१९) घो उं ४, रा – ि २; (२२) घो – उं५, रा –घो१; 
(२०) रा – उं ७, रा – व १; चकवा (२२) ..., रा – व१; 
(२१) उं – उं ६, रा – उं २; (२३) उं – घो५, ... मर् वरीलप्रमाणे) 
(२२) उं – घो ५, रा – व १; (२३) रा – व७, रा – ह२; 
(२३) रा – रा ६, रा – उं १; (२४) रा – उं७, रा – ह१; 
(२४) रा – व ६, रा – व १, (२५) रा –घो६, रा – घो१; 
(२५) घो – ह ५, रा – उं १; (२६) उं – ह६ आडण २ खेळ्यातं मात 
(२६) उं – व ७ शह, रा – घो १; (२६) ..., रा – ह१; 
(२७) रा – उं ६, रा – ह २; (२७) उं – घो७ शह, रा – घो१; 
(२८) घो – घो ७, रा – ह ३; (२८) घो – व७ मात 
(२९) रा – उं ७, रा – ह २; (२०) उं – ि३, रा – उं३; 
(३०) उं – घो ५, रा – ह १; (२१) उं – ह६, रा – उं२; 

(३१) घो – व ६, रा – ह २; (२२) उं – घो५, रा – ि१; 

(३२) घो – उं ८ शह, रा – ह १; (२३) घो – घो६, रा – उं२; 

(३३) उं – उं ६ शह मात) (२४) घो – ि५ शह, रा – ि१; 
(१८) ..., रा – उं २; (२५) रा – ि६, रा – उं१; 

(चकवा १८...रा – उं १; (२६) रा – रा७, रा – घो२; 

(१९) घो – व७, रा – घो२; (२७) रा – ि७, रा – घो१; 
(२०) उं – व३, रा – उं१; (२८) उं – ह६, रा – ह२; 

(२१) उं – घो५, रा – व१; (२९) उं – उं८, रा –घो१; 

(२२) घो – उं५, ... आडण काळ्याच्या (३०) घो – रा७, रा – ह२; 
१७ र्व्या खेळीवरील सूिनेप्रमाणे प ढे िालू. चकवा (३०)..., रा – ह१; 
(१९) घो – ि७, रा – घो२; (३२) उं – घो७ शह, येथे  
(३१) रा – उं७, रा – ह२; (३२) घो – उं ६ ?? नको कारण बरोबरी  
(३२) घो – उं६ शह, रा – ह१; होते (३२) ..., रा – ह२; 
(३३) उं – घो७ मात (३३) घो – उं६ (ककिा उं८) मात 
(३१) रा – उं७, रा – ह१;  
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ह्यामध्ये तीन प्रकारानंी बरोबरीिा िाव होण्यािा संभव असतो. उदा॰ काळ्यािी खेळी असताना. 
 

 
आकृती ३१३ 

काळ्यािी खेळी आहे. 
(१) उंटाम ळे बरोबरी 

आकृती ३१४ 
काळ्यािी खेळी असताना 
(२) घोड्याम ळे बरोबरी 

 

 
आकृती ३१५ 

काळ्यािी खेळी आहे. 
(३) उंट आडण घोड्याम ळे बरोबरी 

 
(३) आकृती ३१५ मध्ये दोन्ही मोहोऱ्यामं ळे होणारी बरोबरी दाखडवली आहे. 

 
आकृती ३१३ ते ३१५ मधील पाढंऱ्या ब डिबळाच्याम ळे काळा राजा त्यािे स रडक्षत स्थान सोिू शकत 

नाही त्याम ळे िाव बरोबरीिा होतो. 
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काही (िाथणमक) शेििच्या खेळ्या 
 

आतापयंत डदलेल्या ‘प्रा’ ‘थ’ ‘डम’ ‘क’ ‘मा’ ‘त’ मधील उदाहरणावंरून आपल्याला माहीत झाले 
आहे की जर केवळ एक एक लहान मोहोरे, दोन्ही बाजंूना असेल, तर मात करता येत नाही. परंत  अडंतम 
पवामध्ये पटावर, प्यादे आडण राजा डवरुि लहान मोहोरे आडण राजा, अशी स्स्थती असेल, तर िावािे 
भडवतर्व्य प्याद्याच्या वजीरीकरणावरती अवलंबून असते. तेर्व्हा आपण अशा प्रकारिी काही उदाहरणे पाहू. 
 

(एक) 
 

(च) राजा आणि प्यादे णिरुि राजा आणि घोडा 
 

अंडतम पवामध्ये, घोिा डवरुि प्यादे अशी स्स्थती येते; अशा स्स्थतीमध्ये, वजीरीकरणाच्या पट्टीतील 
(परंत  ‘व ह’ पट्टीत प्यादे असेल तर ‘व ह १’ खेरीज) प्याद्याच्या प ढे जर घोिा पोहोिू शकला तर शवेटी 
बरोबरी होते. (१) उदा॰ आ. ३१६ मध्ये एक वैडशष्ट्ट्यपूणस स्स्थती दाखवली आहे ती पहा. या स्स्थतीतून 
काळ्याने जर (१) ... रा – उं७, ही खेळी केली तर पाढंरा (२) घो – ह३ शह ...ही िाल करून शह देतो. 
आडण काळ्याने जर (१) ..., रा – ह७ ही खेळी केली तर पाढंरा (२) घो – व२ ... ही खेळी करतो. 
थोिक्यात वजीरीकरणाच्या घरावर घोड्यािा ताबा राहतो. आता पाढंरा घोिा जरी सक्तीने हलडवणे भार् 
पािले तरीही िाव बरोबरीिा होतो. उदा॰  
 

 
आकृती ३१६ 

कोणािीही खेळी असो बरोबरी होते. 
 

(१) घो –व २ शह, रा – उं७, 
(२) घो – उं ४ ! प्या – घो ८ = व 
(३) घो – ह ३ शह डद्वघाती हल्ला करून वजीर मारतो. 
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(२ – क) आता घोिा जर प्याद्या पासून लाबं असेल चकवा काही कारणाने तो वजीरीकरणाच्या 
पट्टीत सरळ पोहोिू शकत नसेल तर शह देत देत चकवा शहािी दहशत दाखवीत तो वळेेवर योग्य स्थानी 
पोहोिू शकतो. 
 

अशा प्रकारच्या डहकमती बिावासाठी आकृती ३१७ पाहा. 
 

 
आकृती ३१७ 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे. बरोबरी होते. 
 
उदा॰ आकृती ३१७ पाहा. 
 

(१) घो – उं७, ...; (परंत  
(१) घो – घो६, ... ही खेळी केली तर पाढंरा हरतो. उदा॰  
(१) ..., प्या – ह६; 
(२) घो – उं४, प्या – ह७; 
(३) घो – रा२ शह, रा – व७; 
(४) घो – घो३, रा – रा८; 
(१) ..., प्या –ह६; 
(२) घो –घो५, प्या –ह७; 
(३) घो –रा४ शह, रा –उं७; ककिा 
(३) ..., रा –व५; 
(४) घो – उं२ !; आडण घोड्याजवळ जाण्यासाठी काळ्याला माघार घेणे भार् पिते. तेर्व्हा 

पाढंऱ्याला उसतं डमळते, आडण तो पाढंरा राजा घोड्याजवळ आणण्याच्या खटपटीला लार्तो. 
 
(४) ..., रा – उं६; (१०) रा – उं२,बरोबरी होते) 
(५) रा – व६, रा – व७; (४) घो – घो३, रा – ि८; 

(६) रा – रा५, रा – रा७; (५) रा – ि६, रा – रा८; 
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(७) घो – ह१!रा – उं६;  
(८) रा – व४, रा – घो७; (६) रा – रा५, रा – उं७; 
(९) रा – रा३, रा × घो; (७) रा – उं४, बरोबरी होते. 
 

(२ ख) ह्यामध्ये एक अपवादात्मक स्स्थती आकृती ३१८ मध्ये दाखडवली आहे. ती पाहा. आकृती 
३१८ मध्ये दाखडवलेल्या घोिा डवरुि प्यादे अशा पेिप्रसंर्ातील स्स्थतीति िक्त शवेटी मात होऊ शकते. 
उदा॰  

 
(१) रा – उं२, रा – ह ८; 
(२) घो – उं १, प्या – ह ७; 
(३) घो – घो ३ शह मात. 

 
ह्या िस्तुत्प्स्थतीिरून उद् भििारे एक सूत्र लिात ठेिािे. जर ह – पट्टीतील ककिा घो – पट्टीतील 

सातव्या घरात प्यादे असताना त्याच्याजिळ त्याचा राजा असेल तर प्याद्याने कजकण्याची संधी णमळू 
शकते. परंतु प्यादे जर ि – पट्टीतील ककिा रा – पट्टीतील ककिा उं – पट्टीतील सातव्या घरात असेल तर 
घोड्ाने बरोबरी करण्याची संधी णमळते 

 

 
आकृती ३१८ 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे. 
आकृती ३१९ 

काळ्यािी खेळी आहे. पाढंरा चजकतो. परंत  प्यादे 
जर रा/उं/व पट्टीत असेल तर बरोबरी होते. 

  
(२ ग ) आकृती ३१९ पाहा.  
(१) ..., घो – ि २ शह; (३) ...,घो – उं ४; बरोबरी होते. 
(२) रा – उं ८ ...परंत  (२) ...,घो – घो ३ शह; 
(२) रा – उं ७?? नको कारण (३) रा – ि ८, ...; 
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आडण मर् पाढंऱ्या प्याद्यािा वजीर डनधोकपणे होऊ शकतो आडण शवेटी पाढंरा िाव चजकतो. 
 

(छ) राजा आणि घोडा णिरुि राजा आणि दोन प्यादी 
 
ह्यामध्ये प्यादी जर जोिलेली नसतील आडण त्याचं्यामध्ये एक/दोन चकवा तीन पट्टींिे अंतर असेल 

तर घोिा त्यानंा रोखू शकतो. परंत  अंडतम डनणसय दोन्ही राजाचं्या आन रं्डर्क स्स्थतीवर अवलंबून असतो. 
 
(१) उदा. आकृती ३२० पाहा. 
आकृती ३२० मध्ये पडहली खेळी पाढंऱ्यािी असेल तर बरोबरी होते. 

 

 
आकृती ३२० 

जर पाढंऱ्यािी खेळी असेल तर बरोबरी होते आडण जर काळ्यािी खेळी असेल तर तो चजकतो. 
 

(१) घो – उं३, प्या – घो७; 
(२) घो – घो१! ... (परंत  
(२) रा – रा६ नको कारण मर् 
(२) ... प्या – रा७, 
(३) रा – उं६, प्या – घो८/ =व; 
(४) घो × व, प्या – रा८/= व) 
(२) ..., रा – उं२; 
(३) रा – रा६, रा – उं३; 
(४) रा – रा५, ... वर्ैरे. 
आडण समजा पडहली खेळी जर काळ्यािी असेल तर तो प्याद्यािा वजीर नक्की करू शकतो. उदा॰  
(१) ..., प्या – रा७; 
(२) घो – उं३, प्या – घो७; 
(३) घो – रा१, प्या – घो८= ि चकवा (३) घो – घो१, प्या – रा८ = व 
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आता आकृती ३२० हून थोिी डनराळी स्स्थती असताना काय होते ते पाहू. उदा॰ आकृती ३२१ 
पाहा. 
 

 
आकृती ३२१ 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे 
 
(२) आकृती ३२१ मध्ये राजा, एका प्याद्यािा समािार घेतो आडण घोिा द सऱ्या प्याद्यािा समािार 

घेऊ शकतो. उदा॰  
 
(१) घो – उं६ शह; रा – उं२; 
(२) घो – रा४, रा – रा३; 
(३) रा – ि३, रा – उं४; 
(४) घो – घो३ शह, रा – उं५; 
(५) घो – ह५ शह ... िगैरे 

 
आता हत्ती पट्टीतील प्याद्यािा समािार घोिा समथसपणे घेऊ शकतो आडण घोिा पट्टीतील प्याद्यािा 

समािार राजा सहज घेऊ शकतो. 
 

(३ क) लर्तच्या पट्टीतील दोन जोि बढत प्याद्यानंा, घोिा अिकवनू ठेव ूशकतो. 
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(आकृती ३२२ पाहा.) 
 

 
आकृती ३२२ 
पाढंऱ्यािी खेळी 

 
(१) घो – उं३, प्या – घो६; 

चकवा १ ..., प्या – उं६; 
(२) घो – व४, ...; 

चकवा १ ..., रा – ह२; 
(२) घो – व२, ....; 

चकवा (२) रा – रा७, ...; 
(२) घो – ि२, प्या – घो७; 
(३) घो – घो१, ...; िगैरे 

 
परंत  अशा दोन जोि प्याद्या असताना डवरोधी घोिा त्याचं्याजवळ आहे. परंत  त्या जोि प्याद्या 

सहार्व्या चकवा सातर्व्या राकेंत नसतील तरि वरील प्रकारिे िावपेि करता येणे शक्य असते. 
 

(३ख) आता प्याद्यानंा त्याचं्या राजािे सहा्य डमळाल्यास आडण तेथे जवळपास असणाऱ्या 
घोड्याला राजािे सहा्य असल्यास िाव काही काळ िालू शकतो. 

 
उदा॰ आकृती ३२३ पहा. 
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आकृती ३२३ 

(अ) पाढंऱ्यािी खेळी असेल तर बरोबरी होते. 
(ब) काळ्यािी खेळी असेल तर तो चजकतो. 

 
(अ) आकृती ३२३ मध्ये जेर्व्हा पाढंऱ्यािी खेळी असते, तेर्व्हा बरोबरी होते. 
उदा॰  
(१) रा – घो१, ...;आता पाढंऱ्या राजाने समयोडित पडवत्रा घेतला आहे. उदा॰ जर (१) ..., प्या 

– उ७ शह; (२) घो × प्या, ...; आडण जर (१) ..., प्या – घो७; 
(२) घो – ि१, रा – घो६; 
(३) घो × (घो) प्या! ...; शेििी जर (१) ..., रा – घो५; 
(२) घो – ि५ शह, रा – उं५; 
(३) घो ×प्या, रा ×घो; 
(४) रा – उं१, ...; 
(प ढे आकृती २७१ अ प्रमाणे बरोबरी होते.) 
 
(ब) आकृती ३२३ मध्ये जेव्हा काळ्याची खेळी असते तेव्हा तो कजकतो. 

 
(१) ...,रा – ह७; (३) घो × प्या, प्या× घो शह 

ही खेळी िावािा डनणसय देते. (४) रा – ि१, प्या – घो८ = ि शह 
(२) घो –ि१, प्या – घो७ शह  
 

(३ग) आकृती ३२४ प्रमाणे दोन प्याद्या असताना घोड्याने मात करता येणे शक्य होते 
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आकृती ३२४ 
पाढंरा चजकतो 

 
(अ) पाढंऱ्याची खेळी असताना 
(१) घो – उं६, रा – ह८; 
(२) घो – घो४, प्या – ह७; 
(३) रा – उं१, प्या – घो४; 
(४) घो – उं२ मात. 
(ब) काळ्याची खेळी असताना 
(१) ..., रा – ह८; चकवा (१) ..., प्या –घो४; 
(२) घो – उं६, प्या – घो५; 
(३) घो × प्या शह, रा – ह८; 
(४) रा – उं१, ...; 
(२) घो – उं६, रा – ह७; 
(३) घो – घो४ शह, रा – ह८; 
(४) रा – उं१, प्या – घो४; 
(५) रा – उं२, प्या – ह७; 
(६) घो – रा३, प्या – घो५; 
(७) घो – उं१, प्या – घो६ शह; 
(८) घो × प्या शह – मात 

 
(ज) राजा, प्यादे आणि घोडा णिरुि राजा 

 
अंडतम पवामध्ये न सत्या घोड्यािा वस्त डनष्ठ लाभ जर असेल तर िाव चजकता येत नाही. परंत  

पटावर घोड्याडशवाय जर एखादे प्यादे जादा असेल तर िाव चजकता येतो. परंत  येथे काळ्याने जर प्यादे 
मारले तर िाव बरोबरीिा होतो हे उघि आहे. ह्यासाठी घोड्याने (डपिािीला राहून) प्याद्यािे संरक्षण 
नेहमी करावयास हव.े कारण वळे पिल्यास, घोिा स्वतःिे बडलदान करून, प्याद्यािी बढतीिी 
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महत्त्वाकाकं्षा प री करू शकतो. उदा. आकृती ३२५ मध्ये काळा राजा व ३ आडण रा ४ मध्ये र्स्त 
घालण्याडशवाय काहीही करू शकत नाही. कारण त्याने जर घोिा मारला तर प्यादे प ढे प ढे जाते आडण 
शवेटी त्यािा वजीर होऊ शकतो. काळा राजा व ३ आडण रा ४ मध्ये जर र्स्त घालीत बसला तर पाढंरा 
राजा प्याद्याजवळ जातो. आडण प ढे राजाच्या मदतीने प्याद्यािा वजीर होऊ शकतो. कारण प्यादे सहार्व्या 
घरात पोहोिल्यावर घोड्याने शह देऊन राजाला वजीरीकरणाच्या घरापासून लाबं पळडवता येते चकवा 
घोड्याच्या मदतीने पाढंरा राजा डवरोध डमळव ूशकतो. उदा. 

 

 
आकृती ३२५ 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे. 
 

(१) रा – घो २ रा – ि ३; 
(२) रा – उं ३, रा – रा ४; 
(३) रा – उं ४, रा – ि३; 
(४) रा – घो ५, रा – ि २; 
(५) रा – उं ५, रा – उं २; 
(६) प्या – ि ६ शह, रा – ि १; 
(७) रा – उं ६, रा – उं १; 
(८) घो – रा ६, *रा – घो १; 
(९) प्या – ि ७, रा – ह १ ककिा ह २ 
(१०) प्या – ि ८/ = ि, ... 
* चकवा (८) प्या – व ७ शह रा – व १; 
(९) घो – ह ३, रा – रा २. 
(१०  (रा – उं ७, मर् प्याद्यािा वजीर होतो. येथे दहार्व्या िालीम ळे पाढंरा वजीरी करणाच्या 
घरािा ताबा डमळव ूशकतो त्याम ळे प्याद्यािा वजीर डनधांक होऊ शकतो. 

 
 
 



 अनुक्रमणिका 

(दोन) 
 

(च) राजा आणि उंि णिरुि राजा आणि प्यादे 
 

अंडतम पवामध्ये प्यादी जर िार प ढे रे्ली असतील तर त्यािंी आरे्कूि केर्व्हाही थाबंडवता येत 
नाही. ह्या अपवादार्व्यडतडरक्त, शवेटील खेळ्यात, उंट डवरुि एक प्यादे अथवा दोन प्यादी जेर्व्हा असतात 
तेर्व्हा त्यािा शवेट बरोबरीत होतो. परंत  शवेटी जर उंट डवरुि तीन प्यादी असतील तर त्यािा शवेट, 
प्याद्याचं्या आन रं्डर्क स्स्थतीवरती अवलंबनू असतो; आडण मर् िावािा शवेट बरोबरीत अथवा िाव 
चजकण्यामध्ये होतो. 
 

वजीरीकरणाच्या पट्टीतील प्याद्याप ढील कोणतेही घर जर उंटाच्या माऱ्यात येत असेल, तर 
(अर्दी असाधारण प्रकाराखेरीज) मर् “उंट डवरुि प्यादे” ह्यािा शवेट बरोबरीत होतो; परंत  राजा जर 
त्याच्या उंटािा मारा रोखीत असेल चकवा प्यादे शह देऊन जर िाल डमळवीत असेल तर मर् प्याद्याने 
(म्हणजे प्याद्यािा यशस्वी रीतीने वजीर करून) अतंी िाव चजकता येतो. उदा. आ. ३२६ पहा. 

 
(१) हत्तीच्या पट्टीत प्यादे असताना 

 

 
आकृती ३२६ 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे. 
 

(१ क) वजीरीकरणाच्या घराच्या रंर्ाच्या घरात हलणारा उंट जर असेल तर राजाच्या मदतीने 
त्या प्याद्यािा वजीर करता येतो. उदा. आकृती ३२६ पाहा. 

 
(१) उं – ि५ शह, रा – घो१; 
(२) प्या – ह७ शह, रा –उं१; 
(३) प्या – ह ८/ि शह, 
आडण मर् पाढंरा सहज चजकू शकतो. 

 



 अनुक्रमणिका 

(१ख) उंट जर वजीरीकरणाच्या घराच्या रंर्ाडवरुि रंर्ाच्या घरात हलणारा असेल आडण डवरोधी 
राजा जर घो २ चकवा ह १ ह्या घरात वळेीि पोहोिू शकला तर िाव बरोबरीिा होतो. आकृती ३२७ पहा: 

 
(१ ख) आकृती ३२७ पाहा. 
 

 
आकृती ३२७ 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे. 
 

(१) उं – ि४, ...; 
येथे (१) प्या – ह७, ... चकवा 
(१) उं – रा५ ... ह्या खेळ्या केल्या की िाव क ं डठत होऊन बरोबरीिा होतो. 
(१) ..., रा – घो१; 
(२) उं – रा५ शह रा – ह१; चकवा (२) प्या – ह७ शह, रा – ह१ दोन्ही मधे िाव क ं डठत होऊन 

बरोबरी होऊ शकते. म्हणनू (३) उं – ि४, ...; ही खेळी पाढंरा करतो मर् काळा (३) ..., रा – घो१; ही 
खेळी करतो; काळा राजा घो१ आडण ह१ ह्या घरामंध्ये र्स्त घालीत राहतो पाढंरा काहीि प्रर्ती करू 
शकत नाही आडण िाव शवेटी बरोबरीिा होतो. 

 
(२) आता काही वैडशष्ट्ट्यपूणस स्स्थती असताना काय होते ते पाहू. 
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२ (क) 
 

आकृती ३२८ पाहा. 
 

 
आकृती ३२८ 

काळ्यािी खेळी आहे तो चजकतो. 
 

(१) ..., प्या – ि ६ शह; 
(२) राजा कोठेही हलतो, प्या – ि७; 
(३) ... नंतर, प्या – ि८/ = ि; 
मर् काळा िाव चजकतो. 

 
असा िाव, काळा केवळ त्याच्या स दैवाने चजकतो. अडंतम पवात आकृती ३२८ िी स्स्थती खूप 

र् ंतार् ंतीच्या खेळ्यातूंनि उद् भवली असावी. कारण सवससाधारणपणे, पाढंऱ्याने ते प्यादे मारून, बरोबरी 
केली असती. 

 
(२ ख) आकृती ३२९ मधील स्स्थती डनराळी आहे. यामध्ये प्याद्यािा शह बसत नसल्याने काळा 

अर्दी वळेेवर योग्य डठकाण बळकाव ूशकतो. उदा॰  
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आकृती ३२९: पाढंऱ्यािी खेळी आहे. 

 
(१) रा – ह ६, उं – रा५! 
(२) प्या – घो७, रा – उं२; 
(३) रा – ह७, उं × प्या; 
आडण मर् बरोबरी होते. 

 
आकृती ३२९ मधील स्स्थतीत उंट, रा १ ह्या घराखेरीज द सऱ्या कोणत्याही घरात (स रडक्षतपणे) 

जर असेल तर तो बरोबरी करू शकतो. 
 

(छ) राजा आणि दोन प्यादी णिरुि राजा आणि उंि 
 

उंटाडवरुि दोन प्यादी असताना, चजकण्यािी सधंी बऱ्याि वळेा डमळते; परंत  िवर्थया राकेंप ढे 
प्यादी, जर रे्ल्या नसतील तर िाव बरोबरीिा होण्यामध्ये काही अििण येत नाही. 

 
परंत , िवर्थया राकेंप ढे प्यादी असतील आडण उंट एका प्याद्यािा समािार घेऊ शकतो का? तसेि 

राजा द सऱ्या प्याद्याला रोखू शकतो का? ह्यावर िावािे भडवतर्व्य अवलंबून असते. 
 

(१) आता प्यादी पािर्व्या राकेंत जर असतील तर मर् राजाच्या आन र्ंडर्क स्स्थतीवर िावािा 
डनणसय अवलंबून असतो. उदा॰ आकृती ३३० पाहा. 
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आकृती ३३० 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे. 
 

(१) उं – उं४, प्या – ह६; 
(२) रा – घो४, रा – उं७! 
(३) रा – उं४, प्या – ि६; 
(४) रा – रा४, प्या – ि७; 
(५) उं – घो३, प्या – ह७; 

 
तेर्व्हा एका प्याद्यािा वजीर नक्की होऊ शकतो आडण मर् िाव चजकता येतो. 

 
अशाप्रकारे पािर्व्या राकेंत चकवा त्याच्याप ढे, मध्ये दोन पट्टट्यािें अंतर ठेवनू जर प्यादी असतील, 

तर मर् उंट त्यानंा रोखू शकत नाही. परंत  त्याचं्यामध्ये एकाि पट्टीिे जर अंतर असेल (उदा॰ वह५ आडण 
वउं५) तर मर् त्यानंा वघो२ चकवा वघो४ ह्या घरातून उंट रोखू शकतो आडण त्याचं्यामध्ये जर तीन पट्टट्यािें 
अंतर असेल (उदा॰ वह ५, रा ५) तर मर् वउं१ चकवा वउं५ मधून उंट त्यानंा रोखू शकतो. ह्या सवांमधून 
असा डनष्ट्कर्स काढता येतो की, दोन प्याद्यािें एकमेकापासूनिे अंतर, जर दोन/िार चकवा अडधक पट्टट्यािें 
असेल तर, ते प्याद्यानंा अडधक अन कूल असते, (ह्यािे एक उदा॰ आकृती ३३० मध्ये डदले आहे ते आपण 
पाडहले आहे.) 
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आकृती ३३१ 

काळ्यािी खेळी आहे. 
 
(२) एकमेकाचं्या शजेारच्या पट्टीत दोन बढत प्याद्या जर सहार्व्या राकेंत नसतील तर त्यानंा उंट 

थोपव ूशकतो. उदा॰ आकृती ३३१ मध्ये दोन पाढंऱ्या प्याद्या, रा४ आडण व ४ मध्ये असताना जर काळ्यािी 
खेळी असेल तर तो त्या प्याद्यानंा थोपव ूशकतो. 
 

(१) ..., उं – (रा) उं ३; 
(२) प्या – रा ५, उं – घो २; 
 ककिा 
(२) प्या – व ५, उं – रा ४; 

 
आता प्याद्या प ढे जाऊ शकणार नाही. परंत  पाढंऱ्या प्याद्या जर रा ६ आडण व ६ मध्ये असतील तर 

मर् 
 

(१) ..., उं – (रा) उं १; 
(२) प्या – रा ७, ... ही खेळी करून पाढंरा एका प्याद्यािा वजीर नक्की करू शकतो. 
(३) एकमेकालर्त प्यादी असताना, उंट ज्या कणस रंर्ाच्या घरातील आहे, त्याच्याडवरुि रंर्ाच्या 

घरात प्यादे हलडवणे नेहमी श्रेयस्कर ठरते. नाहीतर त्यानंा लरे्ि रोखता येते. उदा॰ आकृती ३३२ मध्ये, 
राजा असूनस िा प्याद्यािी िाल उंटाने रोखली असल्याम ळे िाव चजकता येत नाही. उदा॰  
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आकृती ३३२ 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे. 
 

(१) उं – घो २! रा – रा ४; 
(२) रा – रा ७, रा – ि ५; 
(३) रा – रा ६, रा – रा ६; 
(४) रा – रा ५, रा – रा ७; 
(५) रा – उं ४, ...; शवेटी दोन्ही राजेि िक्त एकमेकाशंी लढू शकतात. त्याम ळे बरोबरी होते. 

 
(ज) राजा, उंि आणि प्यादे णिरुि राजा आणि उंि 

 
रे्ल्या शतकाच्या शवेटी एल.सेंटूरनी ने, अंडतम पवामधील राजा, उंट आडण प्यादे डवरुि राजा 

आडण उंट ह्याचं्या शवेटील खेळ्यावंर प ष्ट्कळ संशोधन केले आहे. त्यानंी सवस संभार्व्य र्ोष्टींिा डविार करून 
अत्यंत महत्त्वािे डनष्ट्कर्स काढले आहेत. हे डनष्ट्कर्स प ढील दोन सूत्रात साडंर्तले आहेत. 

 
(सूत्र क्र. १) काळा राजा प्याद्यापुढील घरात जर असेल ककिा तो जर प्याद्यापुढील कोित्याही 

घरात जाऊ शकेल आणि त्या घरातून, त्या (काळ्या राजा) ला हकलता येत नसेल तर तो डाि 
बरोबरीचा होतो. (आकृती २८७ पहा). 

 
(सूत्र क्र. २) पाढंरा राजा प्याद्याजिळ असताना, काळा राजा त्या प्याद्याच्या मागे असून, ते प्यादे 

त्याच्या (म्हिजे काळ्या राजाच्या) माऱ्यातील असते. पुढे त्या (काळ्याराजा) च्याकडे ‘णिरोध’ येत असेल 
आणि त्याचा उंि दोन किािरती हालचाल करून त्यापैंकी कोित्याही किािरील कमीत कमी दोन 
घरािंरती मारा करीत असेल तरच काळा, तो डाि बरोबरीचा करू शकतो. (ह्या सूत्राचे स्पष्टीकरिासाठी 
आकृती ३३३ ते ३३६ पाहा) 
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आकृती ३३३ 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे. 
 

(१) आकृती ३३३ मध्ये काळा उंट दोन कणांवरती हालिाल करू शकतो. इतर सवस र्ोष्टी सूत्र क्र. 
दोन प्रमाणे आहेत. तेर्व्हा प ढील खेळ्या होतात. उदा॰  

 
(१) उं – उं७, उं – रा७; 
(२) उं – घो६, उं – उं५; 
(३) उं – ह७, उं – घो६; 
(४) उं – घो८, उं ×उं; 
(५) रा × उं, रा × प्या 
चकवा 
(१) उं – रा६, उं – रा१ चकवा 
(२) उं – घो५, उं – घो३ वर्ैरे. 

 
पाढंरे प्यादे मारले रे्ल्याम ळे पाढंऱ्यािा शवेटिा अशातंतू नष्ट होतो. 
 
(२) आकृती ३३४ मध्ये काळ्याकिे न सता कणस डवरोध असून भार्त नाही. 
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आ. ३३४ पाहा. 
 

 
आकृती ३३४ 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे. 
 

(१) उं – ि३, रा – उं५; 
(२) उं – घो ६,उं हलतो; 
(३) प्या – उं ७,आडण प्याद्यािा वजीर होतो आडण मर् पाढंरा चजकतो. ह्यावरून आणखी एक र्ोष्ट 

कळून येते की, काळ्या उंटाला, प्याद्याच्या वजीरीकरणाच्या मार्ावरून यशस्वी रीतीने हकलून लावले की 
मर् पाढंरा िाव चजकू शकतो. 
 

(३) आता प्यादे मध्यावरील पट्टीवर असताना काय होते पाहू. 
 
आ. ३३५ पहा 
 

 
आकृती ३३५ 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे, बरोबरी होते. 
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(१) उं – रा७, उं – उं७; 
(२) उं – घो४, उं – ह५; ककिा 
(१) उं – उं६, उं – घो५; 
(२) उं – घो७, उं – उं४; 
(३) उं – उं८, उं × उं; 
(४) रा × उं रा × प्या. 
अशा रीतीने बरोबरी होते. 

 
(४) आता आ. ३३६ पाहा. ह्यामध्येही कणसडवरोधाम ळे काळा हरतो. 

 

 
आकृती ३३६ 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे तो चजकतो. 
(१) उं – रा७, उं – उं७; 
(२) उं – घो४, उं – ह५; 
(३) उं – उं३, रा – ि३; 
(४) उं – उं६, ...; 

 
आडण आता प्याद्याला प ढे जाण्यापासून रोखता येत नाही. तेर्व्हा प्याद्यािा वजीर करून पाढंरा िाव 

चजकतो. 
 

तीन 
 

शेििच्या खेळ्यातं लहान मोहोरे 
 

अंडतम पवामध्ये जर लहान मोहोरी असतील, तर प ढीलप्रमाणे ४ डनष्ट्कर्स डनघतात. 
 
(१) सवससाधारणपणे घोड्यापेक्षा उंट बरा असतो.  
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(२) वस्त डनष्ठ लाभ जेर्व्हा दृग्र्ोिर होतो, तेर्व्हा ह्या दोन्ही मोहोऱ्यािें महत्त्व कमी लेखण्यात येते; परंत  
अशा प्रकारात घोड्यापेक्षा उंट बह धा डवजय सपंादन करू शकतो. 

(३) वस्त डनष्ठ समान स्स्थती जर असेल तर बरोबरी होते. पंरत  अत्यल्प स्स्थडतजन्य विसस्व जर असेल 
तर उंट समथसपणे त्यािा िायदा िारं्ल्या रीतीने घेऊ शकतो. 

(४) बह तेक प्याद्या चकवा सवस प्यादी जर उंटाच्या कणसघराच्या रंर्ातील घरातं असतील तर मर् 
उंटापेक्षा घोिा वरिढ ठरण्यािा संभव असतो.  
 
वरील बाबींिे स्पष्टीकरण प ढे डदलेल्या उदाहरणामंधून केलेले आहे ते पाहाव.े 
 

(च) राजा अणधक उंि आणि प्यादे णिरूि राजा आणि घोडा 
 

 
आकृती ३३७ 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे बरोबरी होते. 
 
(१) आकृती ३३७ पाहा. काळा राजा, जर प्याद्याच्याप ढे चकवा जवळ असेल तर िाव, बरोबरीिा 

होतो. परंत  ह्याच्या उलट काळा राजा, जर प्याद्याच्या पाठीमारे् चकवा लाबं असेल तर पाढंरा चजकतो. 
 

(१) उं – घो५, ...; (परंत  
(१) रा – व५, घो – उं३ शह; 
(२) रा – हलतो, घो × प्या;) 
(१) ..., रा – रा३; (मर् पाढंरा काहीही करू शकत नाही) घोिा, पटाच्या किेच्या िौकटीत, जर 

नसेल तर मर् घोिा क ं डठत होत नाही. 
 

आकृती ३३७ मध्ये काळा राजा, जरी रा – घो३ मध्ये असला तरीस िा िाव बरोबरीिा होतो. 
ह्याच्या उलट प्यादे जर प ढे रे्ले असेल तर (उदा॰ आ. ३३८ मध्ये) प्याद्याप ढे काळा राजा असणे इष्ट असते 
आडण तसा जर तो नसेल तर मर् िाव क ं डठत करणे हा एकमेव बिाव उरतो. उदा॰  
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आकृती ३३८ 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे. बरोबरी होते. 
 

(२) आ. ३३८ पाहा. 
(१) घो – घो३!, उं – रा४; (चकवा 
(१) ..., उं × घो; बरोबरी होते) 
(२) घो – उं१, रा – रा ७; 
(३) रा – घो२, उं – उं५; 
(४) रा – ह१! रा – उं६ (चकवा 
(४) ...रा ×घो; बरोबरी होते) 
(५) घो – घो३,! उं – रा६; 
(६) रा – ह२, उं – उं५; 
(७) रा – ह१, ...; 

 
आता काळा काहीही करू शकत नाही. येथे पाढंरा, त्याच्या घोड्यािे बडलदान करावयास नेहमी 

तयार असूनस िा, काळ्यािे काहीही िालत नाही. 
 
(३) आता आकृती ३३९ पाहा. ह्यामध्ये आकृती ३३८ मधील ब डिबळे एका पट्टीने िावीकिे 

हलडवली आहेत. 
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आकृती ३३९ 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे, तो हरतो. 
 

आ. ३३९ मधील स्स्थतीतून िाव बरोबरीिा न होता, काळा चजकू शकतो. कारण काळा त्याच्या 
प्याद्यािा वजीर करू शकतो. आडण शवेटी िाव चजकू शकतो. उदाहरणाथस, 

 
(१) घो – उं३, उं × घो; 
(२) रा हलतो, प्या – रा८/ = व प्याद्यािा वजीर होतो. 
 
(४) आता समजा, पाढंरा राजा रा१ मध्ये आहे. बाकीिी पडरस्स्थती आकृती ३३९ सारखी असेल 

तर मर् िाव बरोबरीिा होतो. 
 
(५) पाढंरे प्यादे सहार्व्या राकेंत असताना, काळा राजा जर प्याद्याच्या मारे् असेल, तसेि पाढंरा 

राजा जर घोड्यावर सरळ हल्ला िढव ूशकत असेल तर साधारणपणे पाढंरा चजकू शकतो. कारण पाढंरा 
त्याच्या क शल िावपेिानंी घोड्याला प्याद्यापासून लाबं डपटाळून देऊ शकतो. उदा॰ आकृती ३४० पाहा. 
पाढंरे प्यादे प ढील िावपेि टाकून मोकळे करता येते. 
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आकृती ३४० 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे. 
 

(१) उं – उं३, ...; (परंत  
(१) उं – रा५! नको कारण 
(१) ..., रा – घो३; 
(२) उं – व४ शह, रा – घो४! 
आडण पाढंऱ्याला वळेकाढू – िाल राहात नाही.) 
 
(१) ..., रा – घो३, (जर 
(१) ... रा – घो४ चकवा 
(१) ... रा – व४ तर मर् 
(२) उं – व४ ! ... ही खेळी करून पाढंरा चजकतो. 

 
(२) उं – ह५ शह, रा – घो४; (६) उं – रा३ शह, रा – व४; 
(३) उं – ि८, रा – उं४; (७) उं – व४!घो – व३; 
(४) उं – ह४, रा – घो४; (८) प्या – उं७ ...आडण मर् पाढंरा चजकतो. 
(५) उं – घो५, रा – उं४;  
 

(छ) राजा, घोडा आणि प्यादे णिरुि राजा आणि उंि 
 

काळा राजा जर, प्याद्याप ढे अथवा जवळ असेल, तर ती साधी बरोबरी होते. कारण, काळा उंट 
अशा कणात राहतो की, त्या उंटाच्या कणसमाऱ्यातून पाढंऱ्या प्याद्याला जाणे भार् पिते. तेर्व्हा काळ्या 
उंटाच्या कणसमाऱ्यात, ढालीसारखे येऊन, त्याि वळेी काळ्या राजाला लाबं पळडवणे ह्या दोन्ही र्ोष्टी 
एकाि वळेी साधणे, पाढंऱ्या घोड्याला अशक्य असते. 
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पाढंऱ्या प्याद्याप ढे जर काळा राजा नसेल आडण त्याि वळेी तो खूप लाबं असेल तरि पाढंऱ्याला 
डवजय डमळडवणे शक्य होईल. परंत  ह्याला, पट मध्यावरील प्यादीिा अपवाद आहे, कारण, मर् बरोबरी 
सक्तीने करता येते. 

 
(१) प्याद्याजवळ राजा असतानािा एक सामान्य प्रकार आ. ३४१ मध्ये दाखडवला आहे तो पाहा. 

 

 
आकृती ३४१ 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे. 
 

(१) रा – रा७ ! रा – ह२; (चकवा 
(१) ..., उं – ह६ शह; 
(२) रा – रा८, उं – उं१; 
(३) प्या – उं७ शह, रा – घो२; 
(४) घो – घो६, उं – व३; 
(५) घो – रा७ ...;) 
(२) प्या – उं७, उं – ह६ शह; 
(३) रा – रा८, रा – घो२; 
(४) घो – उं४, उं – घो५; (जर 
(४) ..., उं – उं४; 
(५) घो – घो६, रा – उं३; 
(६) घो – व५ शह, रा – उं४;  
(७) घो – रा७ शह ...) 
(५) घो – रा३, उं – ह६; 
(६) घो – ि५, उं – उं१; 
(७) घो – रा७, ...; आडण मर् पाढंरा चजकतो. परंत  हे एक अपवादात्मक उदाहरण आहे. 
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आकृती ३४२ 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे. 
 

(उदाहरण क्र.२) समजा, वरील आ. ३४१ मध्ये काळा राजा पटाच्या कोपऱ्यातील रा ह१ मध्ये 
असेल तर िाव बरोबरीिा होतो. आ. ३४२ पाहा. 

 
(१) प्या – उं७, ...; (कारण आता 
(१) रा – रा७ ... ह्या िालीला उं × घो ह्या िालीने उत्तर देता येते. मर् 
(२) प्या – उं७, उं – घो२ अशा खेळ्या करता येतात.) 
 
(१) ..., उं – ह६; 
(२) रा – ि७, रा – घो२; 
(३) रा – रा८, रा – उं३; आडण आता पाढंरा घोिा रा७ ह्या घरात जाऊ शकणार नाही म्हणून 

शवेटी बरोबरी होते. 
 
(उदाहरण क्र. ३) पाढंऱ्या प्याद्यापासून काळा राजा जर लाबं असेल तर मर् उंटािा कणस मारा, 

घोिा थोपव ूशकेल आडण प्याद्यािा वजीर करणे शक्य होईल. ह्यामधील सामान्य प्रकार आकृती ३४३ मध्ये 
दाखडवला आहे. 
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आकृती ३४३ 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे. तो चजकतो. 
 

(१) घो – ि६, उं – घो८; 
(२) प्या – उं६, उं – घो३; 
(३) रा – रा६, उं – उं२; (येथे 
(४) रा – व७ ... आडण नंतर 
(५) घो – उं४ ... असे दिपण आणता आले असते?) 
(४) रा – ि७, उं – घो१; 
(५) घो – घो५, रा – घो७; 
(६) घो – उं७, रा – उं६; 
(७) रा – उं८, उं – ह२; 
(८) घो – घो५, उं – घो३; 
(जर (८) ..., उं – रा६; 
(९) घो – व६, उं – घो३; 

 
(१०) घो – उं४, उं – उं७; (१०) घो – ह३,रा – रा५; 
(११) रा – व७,उं – घो६; (११) घो – उं४, रा – व४ बरोबरी होते.) 
(१२) घो – व६, ...; (९) ..., रा – रा५; 
(९) घो – ह३! (परंत  (१०) घो – उं४, उं – उं७; 
(९) रा – घो७ ? ! नको कारण (११) रा – ि७,उं – घो६; 
(९) ..., उं – व१; (१२) घो – ि६ शह ...; आडण ह्याप ढे प्याद्यािी 

आरे्कूि थाबंडवता येत नाही. 
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अंणतम पिात हत्ती 
 

 
 

हत्ती आणि प्यादे ह्याचं्या शेििील खेळ्या : 
राजा आणि हत्ती णिरुि राजा आणि प्यादी : 

 
आपल्याला अवर्ति आहे की, एका हत्तीच्या मदतीने राजा, डवरोधी एक लत्या एका राजावर 

सक्तीने मात करू शकतो. (आकृती ७० पाहा) अंडतम पवामध्ये राजा आडण हत्ती डवरुि राजा आडण प्यादी 
अशी स्स्थती जेर्व्हा असते, तेर्व्हा हत्ती जर सवस प्याद्यानंा मारू शकला तर तो शवेटी चजकतो. 
सवससाधारणपणे पाढंरा राजा एखादद सऱ्या काळ्या प्याद्याजवळ जर असेल तर तो चजकतो; परंत  काळ्या 
प्याद्या जर तीन–िार असतील तर मर् बरोबरी होते. ह्याच्या उलट, पाढंरा राजा काळ्या प्याद्याजंवळ 
नसून काळा राजा जर काळ्या प्याद्याजंवळ असेल आडण जर एक काळी प्यादी असेल तर बरोबरी होते; 
आडण एकापेक्षा जास्त प्याद्या असतील तर काळा राजा चजकतो. 

 
एक 

 
राजा आणि हत्ती णिरुि राजा आणि एक प्यादे : 

 
(क) अशा स्स्थतीत काळ्या प्याद्याजवळ काळा राजा असेल आडण प ढे जर तो त्याच्याजवळ राहू 

शकला तरि त्याला कदाडित भरीव कामडर्री करता येईल; परंत  ह्यासाठी प्यादे आडण राजा कमीत कमी 
िवर्थया राकेंत असाव ेलार्तात. असे असेल तरि काळ्या राजाला संकस्ल्पत भरीव कामडर्री करता येणे 
शक्य होईल. 

 
आता समजा, प्यादे आडण राजा जर डतसऱ्या राकेंत असतील तर काय घिते ते आपण आकृती 

३४४ वरून समजावनू घेऊ. 
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आकृती ३४४ 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे. तो चजकतो. 
 

(१) ह – ह५, प्या – ह४; 
(२) रा – उं७, प्या – ह५; 
(३) रा – ि६, प्या – ह६; 
(४) ह – ह३! प्या – ह७; 
(५) ह – (रा ) ह३, ...; 

 
आता काळे प्यादे सहज मारता येते. 

 
(ख) परंत  काळा राजा आडण प्यादे िवर्थया राकेंत चकवा त्याच्याप ढे जर असेल तर िावािा 

डनकाल पाढंऱ्या राजाच्या स्स्थतीवर सवसस्वी अवलंबून असतो आडण त्यामध्ये पाढंरा राजा प्याद्याप ढील 
घरात जर जाऊन बसू शकला तर मर् त्या प्याद्यािा अवतार संपतो; कारण मर् पाढंऱ्या हत्तीच्या साहा्याने 
(दोन जोरात) पाढंरा राजा ते क ं डठत झालेले प्यादे सहज मारू शकतो. परंत  पाढंरा राजा प्याद्याच्या 
वजीरीकरणाच्या पट्टीपयंत जर पोहोि ूशकला नाही तरि मर् म ख्य समस्या डनमाण होते. ह्या र्ोष्टींवरून 
तयार केलेले सूत्र प ढे डदले आहे. 

 
सूत्र क्र.४ आणि सूत्र क्र.५ 

 
सूत्र क्र. ४: अणंतम पिामध्ये पाढंरा हत्ती आणि राजा णिरुि काळे प्यादे आणि राजा अशी त्प्स्थती 

असताना, काळ्या प्याद्याला अजूनही ओलाडंाियाच्या पुढील घरािरती जर (दोघाचंाही म्हिजे) पाढंऱ्या 
हत्तीचा आणि पाढंऱ्या राजाचा एकाच िेळी मारा होत असेल तरच र्क्त पाढंरा कजकतो. 
 

ह्यामधून आणखी एक सूत्र डनघते ते प ढे डदले आहे. 
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सूत्र क्र. ५ : काळ्या प्याद्यापुढे पाढंरा राजा आहे परंतु तो प्याद्याच्या पट्टीपासून दोन पट्ट्ट्या 
बाजूला आहे. अशा त्प्स्थतीत पाढंऱ्याची जर खेळी असेल तर तो कजकतो. आकृती ३४५ मध्ये असा एक 
सामान्य प्रकार दाखडवला आहे. 
 

 
आकृती ३४५ 

काळ्यािी खेळी असताना बरोबरी होते. 
 

काळ्याची खेळी असेल तर तो बरोबरी करतो. 
 

उदा॰ (१) ..., प्या – ह ४; 
(२) रा – घो२, प्या – ह ५; 
(३) रा – उं २, जर 
(३) ह – घो१ शह, रा – उं ६; 
(४) ह – (रा ) ह १, रा – घो ६; 
 (पडरस्स्थतीत िारसा बदल होत नाही.) 
(३) ..., प्या – ह ६; 
(४) रा – ि २, प्या – ह ७; 
(५) रा – रा २, रा – घो ६; 
(६) ह – (रा ) ह १, (ह्यापेक्षा जास्त काहीही करू शकत नाही.) 
(६) ..., रा – घो ७; 
(७) ह × प्या शह, रा × ह अशा रीतीने बरोबरी होते. 

 
परंतु िथम खेळी पाढंऱ्याची, जर असेल तर मग तो पुढे जािाऱ्या प्याद्याच्या आगेकुचीिर बंधन 

घालतो आणि त्याच िेळी रा –ह ह्या िजीरीकरिाच्या पट्टीत, पाढंऱ्या राजाला जाता यािे यासाठी पाढंरा 
िेळ (म्हिजे खेळ्या) णमळिू शकतो. आकृती ३४५ पाहा. 
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उदा. (१) ह – घो १ शह; रा – उं४; (३) रा – घो २, प्या – ह ४; 

(२) ह – ह १, रा – घो ३; (४) रा – उं ३, रा – घो ४; 
(५) रा – ि २, प्या – ह ५; (९) ह – ह४शह, रा – घो४ ककिा उं४; 

(६) रा – रा २, रा – घो ५; (१०) रा – घो ३, ... आडण मर् प्यादे सहज मारता येते. 
(७) रा – उं २, प्या – ह ६;  
(८) ह – (ि) ह १, रा – उं ५;  
 

परंत  येथे प्यादे सातर्व्या राकेंत जावयाच्या आधी (पाढंरा) राजा रा २ ह्या घरात जाऊ शकतो चकवा 
नाही; असा पेिप्रसंर् जेर्व्हा उपस्स्थत होतो तेर्व्हा नेहमी जार्तृपणे खेळी र्णना करूनि खेळावयास हव.े 
 

आता पाढंरा राजा आ. ३४६ प्रमाणे व घो २ मध्ये जर असेल तर तो वळेेवर पोहोिू शकेल आडण 
िाव चजकू शकेल. (इतर पडरस्स्थती आ. ३४५ प्रमाणे आहे.) 
 

 
आकृती ३४६ 

काळ्यािी खेळी आहे. 
पाढंरा िाव चजकतो. 

 
(१) ..., प्या – ह४; 
(२) ह – घो१ शह, रा – उं६; 
(३) ह – ह१, रा – घो५; 
(४) रा – उं ३, प्या – ह५; 
(५) रा – ि ३, प्या – ह६; 
(६) रा – रा २, रा – घो६; 
(७) ह – घो१ शह (परंत  
(७) रा – उं१?? नको, कारण 
(७) ..., प्या – ह७; 
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ही खेळी केल्याने बरोबरी होते. 
(७) ..., रा – ह७; 
(८) ह – घो ८, रा – ह८; 
(९) रा – उं २, प्या – ह७; 
(१०) रा – घो३, रा – घो८; 
(११) रा – ह३ कािशह, रा – ह८; 
(१२) ह – (ि) ह८, रा – घो८; 
(१३) ह – ह१ शह, रा – उं ७; 
(१४) रा × प्या, ... 

 
(र्) काळ्या प्याद्याच्या पाठीमारे् पाढंरा हत्ती जर असेल तर मर् पाढंरा राजा एक घर लाबं असला 

तरी िालू शकतो.कारण (प्याद्याला मारण्यासाठी) पाढंऱ्याला वळेेिा लाभ डमळू शकतो. उदा॰ आ. ३४७ 
पाहा ह्यामध्ये हत्ती व घो८ मध्ये आहे; बाकी सवस आकृती ३४५ प्रमाणे आहे. 

 
आकृती ३४७ पाहा. 
 

 
आकृती ३४७ 

काळ्यािी खेळी आहे. 
 

(१) ..., प्या – ह४; 
(२) ह – घो८ शह, रा – उं६; 
चकवा (२) ..., रा – ह६; 
(३) रा – घो२, प्या – ह५; 
(४) रा – उं२, रा – ह७; 
(५) रा – व२, प्या – ह६; 
(६) रा – रा२, रा – ह८; 
(७) रा – उं३, ... नंतर म ख्य िालीप्रमाणे) 
(३) ह – (रा) ह८, रा – घो५; 
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(४) रा – घो२, प्या – ह५; 
(५) रा – उं२, प्या – ह६; 
(६) रा – ि२, रा – घो६; 
(७) रा – रा २, (परंत  (९) रा – उं ३! 
(७) रा – रा३;  नको परंत  हे नको 
कारण (७) ..., रा – घो ७! (९) रा – उं१? ... ; कारण 
(८) ह – घो ८ शह, रा – उं८!! (९) ...,प्या – ह७; 
आडण मर् बरोबरी होते चकवा बरोबरी होते. 
(८) रा – रा २,प्या – ह७, बरोबरी होते.  
(७) ..., रा – घो७; (९) ..., प्या – ह७; 

जर (७)..., प्या – ह७; (१०) रा – घो३,रा – घो८; 

(८) रा – उं१ आडण मर् राजाला त्याच्या (११) रा – ह३ कािशह, रा – ह८; 
प्याद्यािे संरक्षण करता येत नाही. (१२) ह (ि) ह८, ...; 

(८) ह – घो८ शह, रा – ह८; प ढे आकृती ३४६ प्रमाणे 
 

(घ) पाढंरा राजा काळ्या प्याद्याच्या पाठीमागे जर असेल तर णनरणनराळे िकार उद् भितात. 
 
(१) ह – प्यादे चकवा घो – प्यादे जर असेल तर हत्ती प्याद्याच्या पाठीमारे् आठर्व्या राकेंत असणे 

श्रेयस्कर असते. ह्यावरून आणखी एक सूत्र उद् भवते ते प ढे डदले आहे. 
 

सूत्र क्र. ६ 
 

सूत्र क्र. ६: पाढंरा राजा आणि पाढंरा हत्ती काळ्या (ह – प्या ककिा घो – प्या) प्याद्याच्या 
पाठीमागे आहेत; आणि अशा िेळी पाढंरा राजा काळ्या प्याद्याच्या घरापासून जर दोन राकंा लाबं असेल 
तर पाढंरा कजकतो. अर्दी काटेकोरपणे सारं्ावयािे झाल्यास वरील सूत्राला आणखी एक प स्ती जोिावी 
लारे्ल. ती अशी : “दोन राकंामंध्ये राहता याव ेयासाठी राजाने ‘र्डतवाढ’ घालवनू िालणार नाही. उदा॰ 
आकृती ३४८ मध्ये ह्या डनयमािे डदग्दशसन केले आहे. ह्यामध्ये दोन मार्ांनी डवजय डमळडवता येतो. उदा॰  
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आकृती ३४८ 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे. 
 
(अ) 
(१) रा – ि६, प्या – घो५, 
ककिा (१)..., रा – रा५; 
(२) ह – (रा) घो ८, रा – उं ५; 
(३) रा – व५, प ढे म ख्य खेळ्यापं्रमाणे, 
(२) रा – ि ५, रा – उं ५; 
(३) रा – ि ४, रा – उं ६; 
जर (३)..., प्या – घो ६; 
(४) ह – उं ८ शह, रा – घो ५; 
(५) रा – रा ३, ...; 
(४) रा – ि ३, प्या – घो ६; 
(चकवा ४) ..., रा – उं७; 
(५) ह – उं ८ शह, रा – घो ६; 
(६) रा – रा २, रा – ह ७; 
(७) ह – (रा) घो ८, प्या – घो ६; (७) रा – उं ३, (चकवा 
(८) रा – उं ३, ...; (७) ह (रा) घो ८ ...) 
(५) ह – उं ८ शह, रा – घो७; (७) ...,प्या – घो ७; 
(६) रा – रा २, रा – घो ८; (८) ह – घो ८,रा – ह ८; 

चकवा (६) ..., रा – ह –७;  
(७) ह – (रा) घो ८, प्या – घो ७; (९) रा – उं २! (परंत  (८) ह × प्या, नको. कारण मर् 

बरोबरी होते.) (८) रा – उं २, रा – ह ८; 
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(९) ह – ह ८, शह (मात) ह्यानंतर पाढंरा तीन खेळ्यातं मात करतो. 
 

)ब(  
 
(१) ह – उं ८ शह, रा – रा ५; (२) रा – उं ६,प्या – घो ५; 
(चकवा (१) ..., रा – घो ५; (३) रा – घो५,प्या – घो ६; 

(२) रा – उं ६, रा – उं ५; (४) रा – ह ४,प्या – घो ७; 

(३) रा – घो ६ काटशह, रा – घो ५; (५) ह – (रा) घो ८, रा – उं ६; 

(४) ह –उं ५, ...;) (६) रा – ह ३, ..., आडण मर् पाढंरा प्यादे मारू शकतो. 
 

उपडरडनर्तदष्ट दोन्ही खेळी प्रकारात राजाला, त्याच्या परतीच्या मार्ाने जाताना र्डतवाढ 
घालडवण्यािी म ळीि आवश्यकता नसते. म्हणजे ‘र्डतवाढ’ न घालडवता स िा, तो प्याद्याजवळ राहतो. 
आता आकृती ३४९ मध्ये हत्ती व ६ मध्ये आहे (आडण बाकी सवस आकृती ३४८ प्रमाणे आहे.) ह्या (आकृती 
३४९) मध्ये िाव बरोबरीिा होतो. उदा॰  
 

 
आकृती ३४९ 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे. बरोबरी होते. 
 
(१) ह – उं६ शह, रा – रा ५; 
(२) रा – रा ६, प्या – घो५; 
(३) ह – घो६, रा – उं६; 
(४) रा – उं५, प्या – घो६; 
पाढंऱ्याला िारं्ली र्डतवाढ डमळून देणारी खेळी डमळत नाही. 
(५) रा– घो५, प्या – घो७; 
(६) रा – ह४, रा – उं७; 
आडण पाढंरा एक खेळी मारे् पितो. कारण जर 
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(७) ह – उं६ शह, रा – रा७; 
(८) ह – (रा) घो६, रा – उं७; िगैरे. 

 
ह्यामध्ये पाढंऱ्याने, प ढे डदलेला एक सवांत िारं्ला प्रयत्न करावा. 
 

(१) ह – ि५ शह, रा – उं५; (६) रा – उं४,प्या – घो७; 

(२) रा – उं६,प्या – घो५; (७) ह – ि२ शह, रा – उं८; 
(३) ह – ि४ शह, रा – उं६; (८) रा –उं३, प्या – घो८/=घो–शह; 

(४) रा – उं५,प्या – घो६; (९) रा – रा३,घो – ह३  

(५) ह – ि३ शह, रा – उं७; शेििीबरोबरीहोते. 
 

ह्यावरून डदसून येते की, अशा प्रकारच्या शवेटील खेळ्या होण्यासाठी म ळातली वैडशष्ट्ट्यपूणस 
स्स्थतीि कारणीभतू असते म्हणजे प्याद्याच्या जवळपास राजा असला म्हणजे डवजय डमळू शकतो; परंत  
योग्य डठकाणी जर तो नसला (म्हणजे तो जर लाबं असला) तर हमखास बरोबरी होते. 
 
(१) ‘ह प्यादे’ हे नेहमी अपिादात्मक असते. उदा॰ आकृती ३५० पाहा.  
 

 
आकृती ३५० 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे. तो चजकतो. 
 
(१) ह – रा५ शह, रा – घो५; 
(२) रा – घो६, प्या – ह५; 
(३) ह – रा४ शह, रा – घो६; 
(४) रा – घो५, प्या – ह६; 
(५) ह – रा३ शह, रा – घो७; 
(६) रा – घो४, प्या – ह७; 
(७) ह – रा२ शह, रा – घो८; 
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(८) रा – घो३, प्या –८/=घो, शह; 
(९) रा – उं३, रा – उं८; 
(१०) ह – (रा)घो२, ... आडण मर् हत्ती घोिा मारू शकतो व शवेटी पाढंरा चजकतो. 

 
(२) उंट पट्टी प्यादे चकवा कें द्रपट्टी प्यादे जर असेल तर खेळ डनराळ्या तऱ्हेने होतो. 

 
सूत्र क्र. ७ 

 
सूत्र क्र. ७: काळे प्यादे ज्या राकेंत असेल त्याच राकेंत काळा राजा आहे; आणि पाढंरा हत्ती 

पणहल्या राकेंत आहेत; अशा िेळी पुढे णदल्यािमािे त्प्स्थती असेल आणि पाढंऱ्याची जर खेळी असेल तर 
पाढंरा नेहमी कजकतो. 
 

(१) दुसऱ्या, णतसऱ्या ककिा चिथ्या राकेंत जर प्यादे असेल तर पाढंरा नेहमी कजकतो; 
ककिा 

(२) अ : पाचव्या राकेंत काळे प्यादे आणि राजा असताना, पाढंरा राजा जर त्याच्या पाठीमागे 
तीन राकंा असेल तरच पाढंरा कजकतो. 

ककिा 
(२) ब : सहाव्या राकेंत काळे प्यादे आणि राजा असताना, पाढंरा राजा जर त्याच्या पाठीमागे दोन 

राकंा असेल तरच पाढंरा कजकतो. 
ककिा 

(२) क : सातव्या राकेंत काळे प्यादे आणि राजा असताना, त्याच राकेंत जर पाढंरा राजा 
िजीरीकरिाच्या घराजंिळ असेल तरच पाढंरा कजकतो. 
 

िरील बाबींणशिाय, पुढे णदलेली आिखी एक पुस्ती जोडिे आिश्यक आहे. “प्याद्याच्याच 
बाजूकडे दोन्ही राजे जर असतील तर, मग काळ्याकडे णिरोध जातो, तेव्हा अशा त्प्स्थतीत पाढंऱ्याने 
कधीही जाता कामा नये.” प्याद्याच्या णिरुि बाजूला जर राजे असतील तर पाढंऱ्याला णिजय सहज िाप्त 
होतो. आकृती ३५१ मध्ये एक वैडशष्ट्ट्यपूणस स्स्थती दाखडवली आहे. 
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आकृती ३५१ 

पाढंऱ्यािी खेळी असताना पाढंरा चजकतो. 
काळ्यािी खेळी असताना बरोबरी होते. 

 
(अ) पाढंऱ्यािी खेळी असताना– 
 

(१) रा – उं६, प्या – ि६; 
(२) रा – उं५, रा – रा६; 

(३) रा – उं४, प्या – ि७; 

(४) रा – उं३, रा – रा७; 
(५) रा – उं२ ... शवेटी पाढंरा चजकतो.  

 
(ब) प्रथम काळ्यािी खेळी असताना 
 

(१) ..., प्या – ि६; 

(२) रा – उं६, प्या – ि७; 
(३) रा – उं५, रा – रा६; 

(४) रा – उं४, रा – रा७; 

(५) ह – ह२, रा – रा८; शवेटी बरोबरी होते. 
 

सहार्व्या राकेंत प्यादे जर असेल, तर पाढंरा राजा आणखी जवळ असणे आवश्यक ठरते; कारण 
त्याच्या प्रडतस्पध्याला एका जादा खेळीिा लाभ डमळालेला असतो. उदा. आकृती ३५२ पाहा. 
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आकृती ३५२ 

पाढंऱ्यािी खेळी असताना पाढंरा चजकतो. 
काळ्यािी खेळी असताना बरोबरी होते. 

 
(अ) पाढंऱ्यािी खेळी असताना 
(१) रा – उं४, प्या – ि७; 
(२) रा – उं३, रा – रा७; 
(३) रा – उं२, प्या – ि८/ = ि शह 
(४) ह × ि ... 
आडण मर् पाढंरा चजकतो. 
 
(ब) काळ्यािी खेळी असताना 
(१) ..., प्या – ि७; 
(२) रा – उं४, रा – रा७; 
(३) रा – उं३, प्या – ि८/=ि 
(४) ह × ि, रा × ह; 
बरोबरी होते. 

 
सहार्व्या राकेंत जर प्यादे असेल तर प्याद्याच्या घरापासून पाढंरा राजा दोन राकंापेंक्षा जास्त लाबं 

असून िालणार नाही. सूत्र क्र. ७ (२ ब) पाहा आडण आकृती ३५३ पाहा. 
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आकृती ३५३ 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे. 
 

(अ) पाढंरा राजा (ब) घो ५ मध्ये असताना 
 
(१) रा – उं४, प्या – उं७; 
(२) रा – ि३, रा – घो७; 
(३) रा – रा२, प्या – उं८/= ि; 
(४) ह × ि, ...; 
पाढंरा चजकतो. 
 
(ब) पाढंरा राजा (व) ह६ मध्ये असताना 
(१) रा – घो५, प्या – उं७; 
(२) रा – उं४, रा – घो७; 
(३) रा – ि३, प्या – उं८/= ि; 
(४) ह × ि , रा × ह; 
बरोबरी होते. 

 
प्याद्याच्या एकाि बाजूला दोन्ही राजे असतील तर मर् काळ्याकिे डवरोध जातो आडण त्याि वळेी 

मूल्यवान र्डतवाढ घालडवण्याच्या जोखमीम ळे जी स्स्थती प्राप्त होते ती पाढंऱ्याला त्रासदायक ठरते. उदा॰ 
आकृती ३५४ पाहा. 
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आकृती ३५४ 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे. 
 

(अ) पाढंऱ्यािी खेळी असताना 
(१) रा – ि६, प्या – रा६; 
(चकवा (१) ..., रा – व५; 
(२) रा – रा६, प्या – रा६; 
(३) रा – उं५) 
(२) रा – रा५, प्या – रा७; 
(३) रा – उं४, रा – ि६; 
(४) रा – उं३, रा – ि७; 
(५) रा – उं२, ...; 
शवेटी पाढंरा चजकतो. 
 
(ब) काळ्यािी खेळी असताना 
(१) ..., प्या – रा६; 
(२) रा – ि६,प्या – रा७; 
(३) रा – रा५,रा – ि६; 
(४) रा – उं४,रा – ि७; 
(५) ह – ह२ शह, रा – ि६;! 
(चकवा) (५) ...,रा – व८;  
शवेटी बरोबरी होते. 

 
एकाि पट्टीत दोन्ही राजे असताना, डवरुि बाजूला जाऊन (पाढंऱ्याला) डवजय डमळडवता येतो. 

ह्याच्या प्राथडमक तयारीसाठी ‘डवरोध’ डमळडवणे आवश्यक असते. उदा॰ आकृती ३५५ मध्ये पाढंऱ्याकिे 
डवरोध आहे आडण तो (डवरोध) त्यािा हत्ती पडहल्या राकेंत जाईतोपयंत डटकवनू ठेवणे आवश्यक असते. 
 

(१) ह – ि२, प्या – ि५; 
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(२) ह – ि१!! ... , 
 

आता पाढंऱ्याकिे डवरोध आल्याने काळा िाव हरतो. तेर्व्हा अर्दी आवश्यक बाब म्हणजे प्याद्याच्या 
डवरुि बाजूला जाणे. 

 

 
आकृती ३५५ 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे. तो चजकतो. 
 

(२) ..., रा – ि४; 
(३) रा – ि७!!, परंत , हे नको 
(३) रा – उं६, रा – रा५; 
(४) रा – रा६, प्या – व६; 
 
आडण काळ्याकिे डवरोध जातो. 
 
(३) ..., रा – उं५; 
(चकवा (३) ..., रा – रा५; 
(४) रा – उं६, ...) 
(४) रा – रा६, ...; 
आडण मर् आकृती ३५१ प्रमाणे स्स्थती प्राप्त होते. 
 
शवेटी आणखी एक र्ोष्ट लक्षात ठेवावयास हवी आहे की, काही डवडशष्ठ प्रकारातं सहार्व्या रांकेतील 

प्यादे, हत्तीला रोखता येत नाही. ह्यािे एक नम नेदार उदा. आ. ३५६ मध्ये डदले आहे. 
 
(१) प्या – उं ७, ह – ि३ शह; (२) रा – घो७, मर् (२) ...,ह – व२ 
(२) रा – घो ५, (परंत , हे नको चकवा (२) रा – उं५, ह – व८) 
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आकृती ३५६ 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे, तो चजकतो. 
 

(२) ..., ह – ि४ शह, 
(३) रा – घो४, ह – ि५ शह; 
(४) रा – घो३, ह – ि६ शह 
(५) रा – उं२, ह – ि५! 
(६) प्या – उं८,/=ह परंत  
(६) प्या – उं८= ि, ह– उं५ शह 
(७) व × ह मर् बरोबरी होते. 
(६) ..., ह – (व) ह५; ही खेळी मात वािडवण्यासाठी आवश्यक आहे. 
(७) रा – घो ३ मात करतो चकवा हत्ती मारतो. 

 
दोन 

 
राजा आणि दोन प्यादी णिरुि राजा आणि हत्ती. 

 
(क) सहाव्या राकेंत असिारी दोन बढत जोड प्यादी राजाच्या साहाय्याणशिाय कजकू शकतात. 

उदा॰  
 

आकृती ३५७ पाहा. 
पाढंऱ्यािी खेळी असताना; 
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आकृती ३५७ 
पाढंरा चजकतो. 

 
(१) प्या – घो७, ह – घो५; 
(२) प्या – ह७, ह × प्या 
(३) प्या – ह८ = ि आडण मर् झ म्झवरँ्च्या स्स्थतीत (आकृती ३९५ पाहा). आणनू िाव चजकतो. 
 
काळ्यािी खेळी असताना 
(१) ..., ह – घो१; 
(२) प्या – घो७, ह – (रा) घो१; 
(३) प्या – ह७, मर् वरीलप्रमाणे 
 
(ख) दोन्ही प्याद्याचं्या समोर णिरोधी राजा जर आला तर तो हत्तीच्या साहाय्याने दोन्ही प्यादी 

मारून शेििी डाि कजकतो. (आकृती ३५८ पाहा.) 
 

 
आकृती ३५८ 
पाढंरा चजकतो. 
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(१) ह – ह४, रा – घो४; 
(२) रा – उं२, रा – ह४; 
(३) रा – रा३, प्या – ह६; 
(जर (३) ..., रा – घो४; 
(४) ह – ह५; शह, रा –घो३; 
(५) रा – उं४, प्या – घो६; 
(६) रा – घो४, प्या – घो७; 
(७) ह – घो५, शह, रा – ह३; 
(८) रा × प्या५, ...; 
(४) रा – उं२, रा – ह५; 
(५) ह – घो४, रा – घो४; 
(जर (५) ..., प्या – ह७; 
(६) रा – घो२,). 
(६) रा – घो३,रा – ह४; 
(७) ह ×प्या, प्या – ह७; 
(८) ह – ह४ शह, रा – घो३ 
ककिा घो४; 
(९) ह × प्या, िगैरे 

 
आता काही वैडशष्ट्ट्यपूणस स्स्थती प ढे डदल्या आहेत. 
 
(स्स्थडत क्र. १) आकृती ३५९ पाहा: 

 

 
आकृती ३५९ : जो कोणी खेळेल तो चजकतो. 

(काळा राजा जर रा ४/रा उं ४, चकवा रा घो ४ मध्ये असेल तर बरोबरी होते.) 
 

 



 अनुक्रमणिका 

(अ) पाढंऱ्यािी खेळी असताना 
(१) प्या – रा ८/= ि, ह × ि; 
(२) रा × ह, रा – रा ३; 
(३) प्या – उं ७, रा– ि ३; 
(४) प्या – उं ८= ि; मर् पाढंरा चजकतो. 
(ब) काळ्यािी खेळी असताना 
(१) ..., रा – ि २; 
(२) रा – घो ६, रा – रा ३; 
(३) रा – घो ७, ह –(ि) घो १; 
(४) रा – घो ६, ...; 
(जर (४) प्या – रा ८= व, ह × व; 
(५) प्या – उं ७, ह – रा २). 
 (४) ..., ह – घो १ शह; 
(५) रा – ह ७,रा – उं २ 
(६) रा – ह ६,रा × प्या; 
(७) प्या – रा ८,ह × प्या; 
मग काळा हत्तीच्या मदतीने कजकतो 

 

(स्स्थडत क्र. २) आकृती ३६० पाहा. 
 

 
आकृती ३६० 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे. तो चजकतो. 
 
(१) रा – ि ४, रा – घो ६; 
(जर (१) ..., ह – उं ४, 
(२) रा – रा ४ !! ह × (घो) प्या; 
(३) प्या – उं ७, ह – घो ५ शह, 
(४) रा – रा ३, ह – घो ६ शह; 
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(५) रा – उं २, ह – घो २ चकवा 
ह – ह ६ 
(६) प्या – उं ८= व वर्ैरे) 
(२) रा – रा ५, रा – उं ५, 
(३) प्या – घो६, ह – रा ८ शह 
(४) रा – ि ६, ह – (रा) घो ८; 
(५) प्या – घो ७ !! 
(पण (५) प्या – उं ७ नको, ह ×प्या शह; 
(६) रा – रा ५, ह – घो ४ शह, बरोबरी होते.) 
(५) ...,रा – ि ५! 
(६) रा – उं ६ !! रा – उं ५! 
(७) रा – ि ७!!! रा – ि ४; 
(८) रा – रा ८; रा – रा ३; 
(९) प्या – उं ७,ह – (ि) ह ८; 
(१०) प्या – उं ८= घो शह !! 
रा हलतो; 
(११) प्या –घो ८ = ि िगैरे. 

 
(तीन) 

 
राजा, हत्ती आणि प्यादे णिरुि राजा आणि हत्ती 

सामान्य सूत्र: 
 

वजीरीकरणाच्या घरापयंत काळा राजा जर पोहोिू शकला तर िाव बरोबरीिा होतो, आडण तो जर 
तसा पोहोिू शकला नाही तर तो िाव हरतो. बऱ्याि अंडतम िावामंध्ये हा डनयम लार् ूपितो, परंत  हा डनयम 
म्हणजे दर्िावरिी रेघ नाही. काटेकोरपणे सारं्ावयािे झाल्यास वरील सूत्राच्या द सऱ्या भार्ास ह – 
प्याद्यािा अपवाद आहे. 
 
वरील सूत्राप्रमाणे बरोबरीिी आदशस स्स्थती कशी आणता येते हे आधी पाहू: 
 

(अ) िजीरीकरिाच्या घरात काळा राजा आहे. 
 

प्यादे जर िार प ढे (िालडवले) रे्ले नसेल तर (काळ्या) राजाला हकलून देणे शक्य नसते. (ही 
र्ोष्ट िीलॉिोरच्या काळापासून माहीत आहे.) आ. ३६१ मध्ये एक आदशस स्स्थती दाखडवली आहे. 

 
आ. ३६१ मध्ये, प्यादे सहार्व्या घरात–राकेंत–जाईपयंत, काळा त्यािा हत्ती डतसऱ्या राकेंत ठेवतो 

आडण त्यानंतर तो हत्ती आठर्व्या राकेंत हलडवतो. पाढंऱ्या राजाला रा६ हे घर जर डमळू शकले नाही तर मर् 
तो व ६ चकवा रा६ ह्या घरात जाऊ शकत नाही आडण त्याम ळे तो काळ्या राजाला हाकलून देऊ शकत 
नाही. 
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आकृती ३६१ 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे, बरोबरी होते 
 

(१) प्या – रा५, ह – (ि) ह ३; 
(२) प्या – रा ६, ह – ह ८; 
(परंत  (२) ..., ह – घो३ ही खेळी केल्यास मोठी घोििकू होईल. 
(३) रा – उं६, रा – व१; 
(४) ह – ह८, शह, रा – उं२; 
(५ रा – उं७ चजकतो.) 
(३) रा – उं६, ह – उं८ शह; 
(४) रा – रा५, ह – रा८ शह; 
(५) रा – ि६, ह – ि८ शह िगैरे 

 
ह्यामध्ये प ढे डदल्याप्रमाणे तीन सापळे दिलेले आहेत; तेर्व्हा बिावखोर बाजूने ते नेहमी टाळणे 

आवश्यक आहे. 
 

बिावखोर बाजूने 
(१) आपला हत्ती स्स्थर ठेवणे. 
(२) आपल्या राजाला वजीरीकरणाच्या घराबाहेर हाकलण्यािी सधंी देणे. 
(३) आडण जेर्व्हा इष्ट वजीरीकरणािे घर सोिणे भार् पिते, तेर्व्हा आपल्या राजाला ि कीच्या 

घरात हलडवणे. 
 
ह्या र्ोष्टी नेहमी टाळणे अत्यावश्यक असते. 
ह्या सवांिे स्पष्टीकरण प ढे केले आहे. 
 

(१) हत्ती त्प्स्थर ठेििे 
 
आकृती ३६१ मधील स्स्थतीत; प ढे डदल्याप्रमाणे बिाव करता येतो– 
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पाढंऱ्या राजाला सतावल्याखेरीज, सहजासहजी सहार्व्या राकेंत येऊ न देणे; काळ्या हत्तीिी 
हालिाल करीत राहण्यानेि हे शक्य होईल. (आकृती ३६१ मध्ये शवेटी काळा हत्ती आठर्व्या राकेंत 
हलवावा लार्तो.) 

 
आता काळा हत्ती पडहल्या राकेंत जर ठेवला तर काय होते, हे आपण आकृती ३६२ वरून जाणून 

घेऊ. प्रथम काळ्यािी खेळी जर असेल तर त्याला मात टाळण्यासाठी, वळे पाहून, त्यािा हत्ती पडहल्या 
राकेंत ठेवणे भार् पिते. शवेटी पाढंरा प ढे डदल्याप्रमाणे चजकू शकतो. 
 

 
आकृती ३६२ 

काळ्यािी खेळी आहे, – पाढंरा चजकतो, व–प्यादे आडण 
 उं – प्यादे जर अशा प्रकारच्या स्स्थतीत असेल तर डवजय डमळतो. 
परंत  जर घो–प्यादे चकवा ह–प्यादे असेल तर बरोबरी होते. 

 
(१) ..., ह – उं१; 
(चकवा १ ..., रा – घो१; 
(२) ह – घो२ शह, रा – उं१; 
(३) प्या – रा७ शह, रा – रा१; 
(४) ह – घो८ शह, रा – व२; 
(५) ह ×ह, ...) 
(२) ह – (रा) ह२, रा – घो१; 
(३) ह – घो२ शह, रा – ह१; 
(चकवा ३ ..., रा – उं१; 
(४) प्या – रा७ शह, वर्ैरे) 
(४) रा – उं७, ह – उं२ शह, 
(५) प्या – रा७ आडण मर् प्याद्यासाठी हत्तीिे बडलदान करणे भार् पिते. 

 
उंट – प्यादे जर असेल तर हालिाल करण्यास प रेशी जार्ा राहत नाही, त्याम ळे मात करण्यािी 

दहशत देता येत नाही. परंत  ह्याला एक िारं्ला पयाय आहे. उदा॰ आकृती ३६३ पाहा. 
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आकृती ३६३ 

काळ्यािी खेळी आहे. पाढंरा चजकतो. 
 

(१) ..., ह – (व) उं१; (परंत  िारसे काही साधत नाही.) 
(२) ह – ह७, ह – घो१; 
(३) ह – घो७, शह, रा – उं१; (चकवा (३) ..., रा – ह१; 
(४) ह – ह७ शह, रा – घो१; 
(५) प्या – उं७ शह, रा – उं१; 
(६) ह – ह८ शह ...) 
(४) ह – (रा) ह७, रा – घो१; 
(५) प्या – उं७ शह, रा – उं१; 
(६) ह – ह८ शह; रा – रा२; 
(७) ह × ह, ... 
मर् पाढंरा सहज चजकतो. 

 
घोिा प्यादे चकवा हत्ती प्यादे जर असेल तर सक्तीने मात करण्यािी दहशत देता येणे शक्य नसते, 

तेर्व्हा काळा हत्ती पडहल्या राकेंत असूनस िा िाव बरोबरीिा होतो. 
 
उदा॰ आकृती ३६४ पाहा. 
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आकृती ३६४ 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे, बरोबरी होते. 
 

(१) ह – ह ७,ह – (ि) उं १; 
(२) ह – घो७शह, रा – ह १, 
(३) ह –ह ७शह, रा – घो १; आता जर प्यादे प ढे िालडवले की, उदा॰  
(४) प्या – घो ७, ... ; ही खेळी ब मररँ्सारखी ठरते. उदा. (४) ..., ह – उं ३ शह; (५) रा – ह 

५, ...; आडण पाढंरा राजा पािर्व्या राकेंत मारे् हलडवणे भार् पिते. त्याम ळे डबनजोर हत्तीला आडण 
प्याद्याला काळा राजा मारू शकतो आडण शवेटी िाव चजकू शकतो. 
 
(२) िजीरीकरिाच्या घरातून राजाला णिनाकारि बाहेर काढल्याने िणतस्पध्याला आयती संधी णमळिून 

देिे. 
 
प्रडतस्पध्याला उपडरडनर्तदष्ट संधी केर्व्हाही डमळू नये म्हणनू नेहमी खेळािूने योग्य रीतीने खेळावयास 

हव.े अशा प्रकारिी सधंी प्रडतस्पध्याला जर ि कून डदली तर काय होते हे आकृती ३६५ मधून समजावनू 
घेऊ. येथे मातच्या दहशतीिी टारं्ती तलवार सतत िोक्यावर लटकत असल्याने काळ्या राजाला प ढील 
खेळ्या सक्तीने खेळार्व्या लार्तात. उदा॰  
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आकृती ३६५ 

काळ्याची खेळी आहे 
 

(१) ...,रा – उं १, (चकवा १) ..., रा – रा १; 
(२) ह – ह ८ शह, रा – उं २; 
(३) रा – व ७, ह – (व) ह ८; 
(४) प्या – व ६, ह – ह २ शह 
(५) रा – उं६, ह – ह३ शह 
(६) रा – उं ७, ह – ह २ शह; 
(७) रा – घो ६! ह – व २; 
(८) रा – उं ६, आडण मर् चजकतो. 
(२) ह – ह ८ शह, रा – घो २, 
(३) रा – ि ७, ह – (रा) घो ८; 
(४) प्या – ि ६, ह – घो २ शह; 
(५) रा – रा ६, ह – घो ३ शह; 
(६) रा – रा ७, ह – घो२ शह; (चकवा (६) ..., रा – उं ३; 
(७) ह – उं ८ शह, रा – घो २; 
(८) प्या – व ७) 
(७) रा – उं ६! ह – ि२; 
(८) रा – रा ६, ह – घो २; 
(९) प्या – ि ७; 
आडण प्याद्यासाठी हत्ती द्यावा लार्तो. 

 
(३) चुकीच्या घरात राजाला हलणििे : 

 
उंटपट्टी प्याद्यािा एक सामान्य प्रकार आहे तो आकृती ३६६ मध्ये दाखडवला आहे. अशी स्स्थती 

बऱ्याि वळेा येते आडण िारं्ले िारं्ले ब डिबळपटू त्यामधील सापळ्यात नकळत अिकतात.  
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आकृती ३६६ 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे. बरोबरी होते. 
 
 उदा॰ (१) रा – घो६, ...; (आता बरोबरी करण्यासाठी िक्त एकि िाल आहे.) (१) ..., ह – 
(ि) उं८! आडण जर पयायी िाल (अ) (१) ..., ह – घो३ शह ?? केली तर मर् 
(२) प्या – उं६, ह – घो१; 
(३) ह – (व) ह७, रा – घो१; 
(४) प्या – उं७ शह,रा – उं१; 
(५) ह– ह८ शह, रा – व२; 
(६) ह × ह, मर् पाढंरा चजकतो. चकवा ब (१) ..., ह – घो८ शह; 
(२) रा – उं६,रा – व१; 
(३) ह – ह८ शह,रा – रा २; 
(४) रा – उं७, शवेटी पाढंरा चजकतो. 
(२) रा – उं ६, ...; (चकवा 
(२) ह – ह८ शह, रा – व२; 
(३) प्या – उं६ शह, ह × प्या शह ) 
(२) ..., रा – घो १! येथे राजा ‘घो१’ मध्ये न हलडवता जर ‘व१’ मध्ये हलडवला तर ती घोििूक ठरते. 
तेर्व्हा अशा आणीबाणीच्या क्षणी िूक होण्यािी शक्यता असते. 
(३) ह – ह८ शह, रा – ह२; 
(४) ह – (ि) उं८, ह – (रा) ह८; 
(५) ह – ि८, ह – (ि) उं८! 
(६) ह – ि५, रा – घो१; 
(७)रा – ि७, रा – घो२; 
 

शवेटी बरोबरी होते कारण पाढंऱ्याने कोणतीही भरीव कामडर्री केली नाही. 
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आतापयंत पाडहले आहे की, वजीरीकरणाच्या पट्टीत जर काळा राजा असेल तर तो पाढंऱ्या 
प्याद्याला अिथळा करू शकतो; परंत  त्याला वजीरीकरणाच्या पट्टीतून जर बाहेर काढले तर काय होते ते 
प ढे ल्य सेनािी स्स्थती (आकृती ३६७ पाहा) मध्ये डदले आहे ते पाहाव.े 

 
ल्युसेनाची त्प्स्थती 

 
वजीरीकरणाच्या पट्टीतून जर राजाला तोिला तर काय होते हे पाहू; वजीरीकरणाच्या पट्टीतून 

राजाला तोिणे म्हणजे पाढंरे प्यादे आडण काळा राजा ह्या दोघाचं्या मध्ये असणाऱ्या पट्टीत, पाढंरा हत्ती 
राहतो त्याम ळे काळा राजा पाढंऱ्या प्याद्याला अिथळा आणू शकत नाही. 

 
वर उल्लेख केल्याप्रमाणे एक आदशस स्स्थती आ. ३६७ मध्ये दाखडवली आहे. ह्या स्स्थतीला 

‘‘ल्य सेनािी स्स्थती’’ असे म्हणतात. शवेटील खेळ्यामंध्ये अशा प्रकारिी स्स्थती उत्पन्न करून िाव चजकता 
येतो. त्याम ळे ‘‘ल्य सेनािी स्स्थती’’ म्हणजे डवजयसपंदनािी र् रुडकल्ली आहे. ही आदशस स्स्थती पंधरार्व्या 
शतकातील स्पॅडनश लेखक श्री. ल्य सेना (Lucena) ह्यानंी शोधून काढली. (हत्ती प्यादे खेरीज) अशा 
प्रकारच्या सवस स्स्थतीत डवजय डमळतो. 

 

 
आकृती ३६७ 

काळ्यािी खेळी आहे. पाढंरा चजकतो 
 

(१) ..., ह – ह६; 
(२) ह – उं ४, ! (ह्या डवजय पितीला ‘‘पूल बाधंणी’’ असे म्हणतात. 
(२) ..., ह – ह८; 
(३) ह – रा ४ शह, रा – ि२; 
(४) रा – उं७, ह – उं८ शह; 
(५) रा – घो६, ह – घो८ शह; 
(६) रा – उं६, ह – उं८ शह; (जर (६) ..., ह – घो७ 
(७) ह – रा५, ... आडण त्यानंतर 
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(८) ह – (रा) घो ५,..., आडण जर (६) ..., रा – व३; 
(७) ह – व४ शह, रा – उं३; 
(८) ह – व८, ह – उं८ शह; 
(९) रा – रा५, ह – रा८ शह; 
(१०) रा – उं ४, वर्ैरे) 
(७) रा – घो ५, ह – घो ८ शह; 
(८) ह – घो४, आडण मर् पाढंरा चजकतो. 

 
आता समजा काळ्या हत्तीने जर ह – पट्टी सोडली तर काय होते ते पाहू. 
 
आकृती ३६७ पाहा. (१) ... ह – रा७; 
 
(२) ह – (रा) ह१, ह्या खेळीम ळे, पाढंऱ्या राजाला, रा ह८ मध्ये चकवा रा ह७ मध्ये जाण्यािी संधी 

डमळते आडण प्याद्यािा अिथळा नाहीसा होतो आडण प्यादे प ढे जाण्यास मोकळे होते, आडण काळा राजा 
जर रा२ आडण नंतर उं३ मध्ये रे्ला तर पाढंरा राजा उं८ मध्ये घ सतो. उदा॰  

 
(१) ..., रा – रा२; 
(२) ह – रा१ शह, रा – उं३, (चकवा (२) ..., रा – व ३; 
(३) ह – रा४ मर् वरीलप्रमाणे), 
(३) रा – उं८ 

 
ह्यावरून एक र्ोष्ट स्पष्ट होते की ह – प्याद्याला ही पित लार्ू पित नाही. कारण पटाच्या एका 

किेला असल्याम ळे एका बाजूने, पाढंऱ्या राजाला बाहेर पिण्यािा मार्स ख ंटतो. 
 

ल्युसेनाची त्प्स्थती केव्हा िाप्त करून घेता येते ? 
 

सवस साधारणपणे, पािर्व्या राकेंत पाढंरे प्यादे असताना काळ्या राजाला जर वजीरीकरणाच्या 
पट्टीतून तोिले असेल तर पाढंरा नेहमी चजकतो. 

 
िवर्थया राकेंत पाढंरे प्यादे असताना, काळ्या राजाला प्याद्यापासून (म्हणजे वजीरीकरणाच्या 

पट्टीपासून) जर तीन पट्टट्या दूर ठेवता आले तर, पाढंरा चजकतो. उदा॰  
 

पाढंरे प्यादे व – घो पट्टीत जर असेल तर काळा राजा रा–उं पट्टीत असावा लार्तो. 
 

परंत  असे बरेि प्रकार आढळून आले आहेत की ज्यामध्ये काळा राजा ह्याहून जवळ असूनस िा 
पाढंरा चजकतो; परंत  ह्यासाठी राजा आडण प्यादे ह्याचं्यामधील अतंर दोन राकंाहून जास्त असाव ेलार्ते; 
तेर्व्हा हे साध्य होते. 
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सूत्र क्र. ८ 
 
सूत्र क्र. ८ पाचव्या राकेंतील प्याद्याजिळ त्याचा राजा असताना जर काळ्या राजाला 

िजीरीकरिाच्या पट्टीतून तोडले तर पाढंरा कजकतो. 
 

ह्यािे स्पष्टीकरण आकृती ३६८ वरून करून घेऊ. 
 

 
आकृती ३६८. 

कोणािीही खेळी असो. पाढंरा चजकतो. 
 

(१) रा – ह५, ह – ह १ शह; (चकवा (१) ...,रा – व२; 
(२) प्या – घो६) 
(२) रा – घो ६, ह – घो १ शह, 
(३) रा – ह६, ह – ह१ शह; (जर (३) ..., रा – व२; 
(४) प्या – घो६, ह – (रा)ह१; 
(५) प्या – घो७, ... आडण नंतर 
(६) रा – ह७, ही खेळी करून हत्ती मारता येतो.) 
(४)रा – घो७, ह – ह७; 
(५) प्या – घो६, ह – (ि)घो७; 
(६) रा – ह७, ह – ह७ शह; 
(७) रा – घो८, ह – (ि)घो७; 
(८) प्या – घो७, आडण ल्य सेनािी स्स्थती प्राप्त होते. आकृती ३६७ पाहा. 

 
वरील आकृती ३६८ मध्ये काळा राजा जेर्व्हा व२ मध्ये असतो तेर्व्हा ह्या डनयमाला एक अपवाद 

डनमाण होतो. कारण डवरोधी हत्ती एकमेकासमोर येऊन मारामारी करू शकतात. आकृती ३६९ पाहा. 
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आकृती ३६९ 

काळ्यािी खेळी आहे. बरोबरी होते. 
 

(१) ..., ह – (ि)उं१; पाढंरा मारामारी करू शकत नाही. 
(२) ह – रा१, रा – उं२; 
(३) रा – ह५, ह – ह१ शह; 
(४) रा – घो४, रा – घो३; आडण मर् बरोबरी होते. 

 
ह्यामध्ये आणखी एक अपवाद आहे, तो असा; काळ्या हत्तीने प्याद्याच्या आडण पाढंऱ्या राजाच्यामध्ये 

येऊन जर पाढंऱ्या राजाला तोिला तर काय होते ते पाहू. आकृती ३७० पाहा. 
 

 
आकृती ३७० 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे. बरोबरी होते. 
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(१) रा – ह३, ह – (रा) ह५; 

(२) प्या –घो६, ह –ह३; 
(३) प्या –घो७, (चकवा रा –उं१); 
(३) ह –घो२,  
(३) ..., ह –ह३ शह; 
(४) रा –घो४, ह –घो३ शह; 
 
आडण शवेटी बरोबरी होते. 

 
(चार) 

 
राजा आणि हत्ती णिरुि राजा आणि उंि (प्यादी णिरणहत) 

 
सवससाधारणपणे पटावर ही ब डिबळे डवख रली असताना बरोबरी होते. परंत , काळा राजा जर (अ) 

ि कीच्या कोपऱ्यातील घरात असेल चकवा (ब) पट – मध्यवती घरात असून त्याच्या प्रडतस्पध्याकिे डवरोध 
असेल, तरि (पाढंरा) सक्तीने िाव चजकू शकतो. 

 
उंट ज्या रंर्ाच्या घरातूंन हलतो : – त्याि रंर्ािे घर कोपऱ्यात असेल तर ते ि कीच्या 

कोपऱ्यातील घर (wrong corner) होय. परंत , त्याच्या डवरुि रंर्ािे घर कोपऱ्यात असेल तर ते रास्त 
कोपऱ्यातील घर होय (right corner) 

 
(क) आकृती ३७१ पाहा. ह्यामध्ये सवससाधारणपणे बरोबरी कशी होऊ शकते ते दाखवले आहे. येथे 

राजा रास्त कोपऱ्यातील घरात असल्याम ळे हत्तीच्या शहापासून संरक्षण करण्यासाठी उंट ढालीसारखा 
मध्ये येऊ शकतो. उदा॰  

 

 
आकृती ३७१. 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे, बरोबरी होते 
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(१) ह – ह८ शह, उं – घो १; 
(२) रा – घो ६, ... ; चकवा 
(२) ह – घो ८ ह्या खेळ्या करून प ढे काही भरीव प्रर्ती होत नाही. शवेटी िाव बरोबरीने 

सोिवावा लार्तो. 
 

(ख) आकृती ३७२ मध्ये उंट राजा लर्तच्या घरात त्वडरत (माघारी) जाऊ शकत नाही. उदा॰  
 

 
 

आकृती ३७२ 
पाढंऱ्यािी खेळी आहे तो चजकतो. 

 
(१) ह – ि ४!, आडण काळा  ‘झ ग्झवरँ्च्या’ िक्रर्व्यूहात (आकृती ३९५ पाहा) अिकतो. उदा॰  

 
(क) (घ) 

(१) ..., उं – घो ५; (१) ...,उं – घो ७; 
चकवा (२) ह – घो ४ शह, रा – उं १; 
(१) ... उं – व २; (३) ह × उं, ...; 
(२) ह × उं, ... ; (ि) 

(ख) (१) ... उं – उं ८; 
(१) ..., उं – उं ४; (२) रा – घो ६!रा – उं १; 
चकवा (३) ह – उं ४ शह, रा – रा १; 
(१) ..., उं – रा ३; (४) ह × उं, ...; 
(२) रा × उं, ...; )ि(  

(र्) (१) ..., रा – ह १, चकवा रा – ह २; 
(१) ..., उं – उं १; (२) ह – ह ४ शह, रा – हलतो 
(२) ह – व ८ शह, रा – ह २ ; (३) ह × उं, ...; 
(३) ह × उं, ...;  
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ह्या उदाहरणावंरून केन्द्र घरातील हत्तीच्या वृचिर्त शक्तीिे आकलन होते. 
 
(ग) आता काळा राजा जर ि कीच्या कोपऱ्यातील घरात असेल तर तो हरतो. 
 
उदा॰ आकृती ३७३ पाहा. 

 

 
 

आकृती ३७३ 
काळ्यािी खेळी आहे. पाढंरा चजकतो. 

 
(१) ..., रा – घो१; 
(२) रा – घो६, उं – घो५; 
(३) ह – (रा) घो७, उं – रा३; 
(४) ह – रा७, उं – घो५; 
(५) ह – रा८ शह, उं – उं१; 
(६) ह – (रा) ह८, रा – ह१; 
(७) ह × उं, शह मात. 

 
(घ) आता आकृती ३७४ पाहा. ह्यामध्ये चपजऱ्यात अिकलेला काळा राजा बाहेर पिू शकत नाही 

त्याम ळे त्याला उंटाच्या िालीवरि अवलंबनू राहाव ेलार्ते. तेर्व्हा त्याला (१) ..., उं – ह ७! (ही खेळी 
करून, सवोत्कृष्ट बिाव करता येतो कारण पाढंऱ्याला एकाि वळेी मात आडण उंटावर हल्ला िढडवण्यािी 
दहशत देता येत नाही.) 
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आकृती ३७४ 
कोणािीही खेळी असो. पाढंरा चजकतो. 

 
(२) ह – (ि) ह३, उं – घो ८,  
(येथे जर (२) ..., उं – उं५; 
(३) ह –ह४, चकवा  
(२) ..., उं – व ४; 
(३) ह – ह५, उं – उं२; 
(४) ह – (रा) उं५, उं – घो – ३; 
(५) ह – उं६ वर्ैरे) 
(३) ह – (ि) घो३, उं – उं७; 
(४) ह – घो२, उं – ि६; 
(५) ह – घो८! (आडण आता जर 
(५) ..., रा – ह६; 
(६) ह – घो३, ह्याम ळे उंट मारता येतो.) 
(५) ..., उं – उं४; 
(६) ह – ह८ शह, उं – ह६; 
(७) ह – ह७, रा – ह८; 
(८) ह × उं, शह मात 
 
(च) आकृती ३७५ पाहा. ह्यामध्ये पाढंऱ्याला मात करण्यािी सधंी त्वडरत सापित नसेल तर त्याला 

िाव चजकण्यासाठी आकृती ३७३ चकवा आकृती ३७४ सदृश्य स्स्थती प्रथम प्राप्त करून घेणे भार् पिते. 
 
आकृती ३७५ मध्ये प ढे डदलेल्या पाि डनरडनराळ्या घरापंकैी एखाद्या घरात जर पाढंरा, त्यािा हत्ती 

नेऊ शकला तरि तो िाव चजकू शकतो. उदा॰ ह्यासाठी आधी काही खेळ्या करार्व्या लार्तील. 
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आकृती ३७५ 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे. 
 

)क(  (१) ह – (ि) घो६, उं – घो७ शह; 

 (२) रा – उं७ (आकृती ३७४ सदृश्य) 
)ख(  (१) ह – (ि) घो२, उं – कोठेही हलतो. 

 (२) ह – (ि) घो६, (आकृती ३७४ सदृश्य); 
)ग(  (१) ह – (ि) ह२ शह, रा – घो१; 

 (२) ह – (ि) घो२ शह, रा – उं१; 
 (३) ह – (रा) उं२, ...; 

)घ(  (१) ह – (रा) घो३, रा – घो१ (चकवा (१) ... उं – रा७; (२) ह – (व) घो३ आडण नंतर 
(३) ह – (व) घो६); 

 (२) ह – घो७, उंि कोठेही हलतो; 
 (३) ह – (ि) उं७, ... आणि नंतर 

 (४) रा – घो६, (आकृती ३७४ सदृश्य). 
)च(  (१) ह – ि२,उं – उं५; (जर १ ..., उं – ह६; चकवा १ ..., रा – घो१; मर्, (२) ह – (व) घो२, 

नंतर (र्) प्रमाणे). 
 (२) ह – (ि) घो २, रा – ह३; (३) ह – घो४, आडण नंतर पाढंरा चजकतो. 

 
(छ) आता आकृती ३७६ पाहा. येथे राजाला अजूनही कोपऱ्यातील घरात कोंिता येत नाही म्हणनू 

हा िाव बरोबरीिा होतो. 
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आकृती ३७६ 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे, बरोबरी होते. 
 

(१) ह – रा३, उं – घो३! (काळ्याने (१) ... उं – घो३ हीि खेळी करावी नाहीतर तो हरतो. 
उदा॰  

(१) ..., उं – उं७; चकवा उं – घो८; 
(२) ह – रा७ शह, रा – घो१; 
(३) रा – घो६, ...; 
पाढंरा चजकू शकतो कारण काळा राजा स रडक्षतपणे पळून जाऊ शकत नाही. 
(२) रा – उं६, रा – घो१; (परंत  (२) ..., उं – ह४ ? नको (३) रा – उं७! ...; चकवा (२) ..., उं 

– उं४; (३) ह – रा७ शह ...) 
(३) रा – ि७,...; (परंत  (३) ह – रा६, उं – ह४, बरोबरी होते.) 
(३) ..., रा – घो२; 
(३) ह – (ि)घो३ शह, रा – ह३! बरोबरी होते. 

 
(पाच) 

 
राजा आणि हत्ती णिरुि राजा आणि घोडा(प्यादी णिरणहत) 

 
सवससाधारणपणे अशा स्स्थतीत बरोबरी होते. परंत , काळ्याने पट मध्यवती घरामंध्ये राहण्यािा 

आटोकाट प्रयत्न करावयास हवा, कारण काळा राजा जर पटाच्या कोपऱ्यात ढकलला रे्ला तर तो हरतो. 
 

(क) आकृती ३७७ पाहा: 
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आकृती ३७७ 

काळ्यािी खेळी आहे, बरोबरी होते. 
 
(१) ..., घो × ि १ शह; 
(२) रा – ि६, घो – घो २ शह; 
(३) रा – ि५, घो × ि १; 
 
पाढंरा काहीही करू शकत नाही. उदा॰  
जर (४) ह–ह ८, रा – व २; चकवा (४) ह – रा ७, घो – घो २; 
काळ्या राजाला पाढंरा कोपऱ्यात रेटू शकत नाही. त्याम ळे मात करता येण्याजोर्ी स्स्थती प्राप्त 

करून घेता येत नाही. 
 

(ख) आता राजा जर कोपऱ्यात रे्ला तर काय होते ते आकृती ३७८ वरून पाहू. 
 

 
आकृती ३७८ 

पाढंऱ्यािी खेळी असेल तर तो चजकतो. 
काळ्यािी खेळी असेल तर बरोबरी होते. 
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(१) रा – घो ६!, रा – घो १; चकवा (१) ..., घो – उं १ शह; (२) रा–उं ७, घो – ह २; (३) ह – 
घो ८, मात होते.) 

(२) ह – घो २ !! घो – उं १ शह; 
(३) रा – उं ६ कािशह, रा – ह १; ( चकवा (३) ..., रा – ह २ ;) (४) रा – उं ७...); 
(४) रा – उं ७, आडण दोन खेळ्यातं मात करतो. 

 
आता जर काळ्यािी प्रथम खेळी असेल तर तो त्यािा घोिा कोंिीबाहेर काढतो. उदा॰  

 
(१) ..., घो – उं१; 
(२) ह – घो २, घो – रा २ !! 
(३) रा – घो ६, रा – घो १; 
(४) रा – उं ५ कािशह, रा – उं२; शवेटी बरोबरी होते. 
 
(ग) शवेटील खेळ्यात राजा, हत्ती डवरुि राजा, घोिा अशी स्स्थती उत्पन्न झाल्यास पाढंऱ्याने 

चजकण्यासाठी प ढील तीन िावपेि वापरावते. 
 

(१) मात करण्यािीदहशत. 
(२) घोड्याला अशा डठकाणी डखळवनू ठेवावयािे की काळ्या राजाला त्यािा त्यार् करणे भार् 

पिाव.े 
(३) घोड्याला क ं डठत करून त्यािा बळी घ्यावयािा. ह्या सवामध्ये पडहला डािपेच उत्तम आहे. 

(आकृती ३७९ पाहा). 
 

 
आकृती ३७९ 
पाढंरा चजकतो. 

 
(१) ..., घो – घो २; (जर (१) ..., घो – घो ६; 
(२) ह – व १, आडण घोिा मारता येतो. 
(२) ..., रा – घो २ ; 
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(३) रा – घो ४ वर्ैरे). 
(२) ह – ि ७, रा – घो १; 
(३) रा – घो६, रा – ह १! 
(४) ह – (रा) ह ७ ! (परंत  (४) ह × घो? केल्यास बरोबरी होते). 
(४) ..., घो – ि १; 
(५) ह – ह ८, घोिा मरतो आडण मर् मात होते. 
चकवा (४) ... घो – व ३; 
(५) ह – ह ८ शह; 

 
(घ) आता घोिा पटाच्या मध्यवती घरात जर असेल तर काय होते ते आकृती ३८० मधून पाहू. 

 
घोिा जेर्व्हा पट मध्यवती घरात असतो तेर्व्हा िाव र् ंतार् तंीिा होतो. परंत  शवेटी घोड्याला क ं डठत 

करण्यात यश येते. कारण तो राजा–पासून दूर असतो. प्रत्येक वळेी मात करण्यािी दहशत देत देति 
घोड्याला क ं डठत करणे शक्य होते. 

 
आकृती ३८० पाहा. ह्यामध्ये िक्त म ख्य खेळ्या डदल्या आहेत. 
 

 
आकृती ३८० 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे चजकतो. 
 

(१) : ह–ि७ शह रा–ह३; 
(२) ह–ि३, घो – उं ५; 
(३) रा – उं५, घो – रा ४; 
(४) ह–ि५! घो – उं६; 
(५) ह – उं५!घो – ि७; 
(६) ह – उं४, रा – ह४; 
(७) ह –(ि)घो४!!, रा – ह३; 
(८) ह – ह४ शह, रा – घो२; 
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(९) ह –(रा) उं४, घो – घो६ शह; 
(१०) रा–घो४, घो – उं८; 
(११) रा–उं४ !, घो – रा७; 
(१२) ह–घो४, रा–उं३; 
(१३) रा – ि३, घो – उं८ शह; 
(१४) रा–उं२, घो – ह७; 

 )१५ (ह –(ि  (ह ४ , मर् घोिा मारता येतो. 
 

(च) आता आणखी एक उदा. आ. ३८१ मध्ये डदले आहे ते पाहा. 
 

 
आकृती ३८१ 

काळ्यािी खेळी आहे. पाढंरा चजकतो. 
 
ह्यामध्ये िक्त म ख्य खेळ्या डदल्या आहेत. 
 
(१) ..., रा – घो१; 
(२) रा – ि४, रा – उं२; 
(3) ह –(रा) उं६, घो – रा७ शह; 
(४) रा –ि३, घो – उं८ शह; 
(५) रा –उं४, घो – रा७; 
(६) ह –उं२, घो – घो६; 
(७) रा – ि५, रा – ि२; 
(८) रा – रा५, रा–उं३; 
(९) ह –(रा)घो२, घो – उं८; 
(१०) रा – उं४ आणि मग 
(११) ह –(रा) उं२, 
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अंणतम पिात िजीर 
 

सवस ब डिबळामंध्ये वजीरािे सामर्थयस एकमेवाडद्वतीय आहे, हे आपणाला माहीत झाले आहेि. तेर्व्हा 
‘महान’ सामर्थयसवान वजीरािे वैडशष्ट्ट्यही अर्दी डनराळे आहे. 

 
एक 

 
(अ) राजा आणि िजीर णिरुि राजा आणि प्यादी 

 
प्यादी डवरुि, घोिा चकवा उंट चकवा हत्ती जसे चजकू शकतात त्याप्रमाणे वजीरस िा चजकू शकतो. 

येथे म ख्य प्रश्न प्याद्याचं्या संख्येिा नसून, प्यादी कोणत्या राकेंपयंत पोहोिल्या आहेत आडण त्याचं्याप ढे 
िालडवण्याच्या हक्कावरती सारे काही अवलंबून असते, उदा॰ द सऱ्या राकेंवरील म्हणजे स्वरृ्हात 
असणाऱ्या प्याद्या वजीराडवरुि नक्की हरतील. परंत  सातर्व्या राकेंतील एक प्यादे बरोबरी करते; आडण 
सातर्व्या राकेंतील दोन प्यादी िाव चजकतील. 

 
(ब) राजा आणि िजीर णिरुि राजा आणि प्यादे 

 
एक र्ोष्ट उघि आहे की काळे प्यादे सातर्व्या राकेंत असताना, त्या (प्याद्या)च्या प ढे त्यािा राजा 

असेल, आडण ते वजीर बढतीिा जर दबाव आणीत असेल तर काळ्याला चजकण्यािी िक्त एकि सधंी 
डमळू शकते. 

 
पाढंरा वजीर प्याद्यापं ढे आि येऊन जर त्यािा मार्स रोखू शकला तर काळा राजा त्या वजीराला 

केर्व्हाही हाकलून लाव ूशकणार नाही आडणमर् पाढंरे राजेसाहेब तेथे िालत जातात आडण मर्(वजीराच्या 
साहा्याने) त्यािें भक्ष्य डर्ळंकृत करतात. 

 
सातर्व्या राकेंत ‘ह’ प्यादे (चकवा ‘उं’ प्यादे) असताना त्यािा राजा जर जवळ असेल तर िाव 

बरोबरीिा होतो. परंत  अशा स्स्थतीत इतर पट्टीतील प्यादे जर असेल तर ते हरते. 
 
अंडतम पवात आढळून येणारी डनविक १२ उदाहरणे आकृती ३८२ ते आकृती ३९४ मध्ये डदली 

आहेत ती पाहावीत. 
 
(उदाहरण क्र.१) डवजयसंपादनािे एक सामान्य उदाहरण आकृती ३८२ मध्ये डदले आहे, आडण 

डवजयसंपादनािा मार्स प ढे डदला आहे. 
 
प्रथम प्याद्याप ढच्या-वजीरीकरणाच्या घरात, काळ्या राजाला सक्तीने रेटावयािे, याम ळे पाढंऱ्या 

राजाला, त्या कमनडशबी प्याद्याजवळ जाण्यास वळे डमळतो आडण त्याच्याजवळ रे्ल्यावर द हेरी जोरात 
त्याला मारता येते. हे सारे साध्य होण्यासाठी काळ्या राजाला शह आडण प्याद्यावरच्या हल्ल्यािी दहशत 
अशा द हेरी िावपेिािे वळसे देत देत डवजय संपादन करावयािा असतो. आकृती ३८२ पाहा. 
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आकृती ३८२ 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे. 
 

(१) ि – उं७ शह, रा – घो७; 
(१) ... रा – रा८; 
(२) रा – उं६, ...) 
(२) ि – रा६, रा–उं७; 
(३) ि – उं५ शह, रा – घो७; 
(४) ि – रा४ शह, रा – उं७; 
(५) ि – उं४ शह, रा – घो७; 
(६) ि – रा३, रा – उं८; 
(७) ि – उं३ शह! आता काळ्याला किाट्यात पकिला आहे.), रा – रा८; काळ्या राजाला 

सक्तीने वजीरीकरणाच्या घरात रेटला आहे. कारण (७) ...रा–घो८ ही खेळी केल्यास (८) व × प्या – 
ह्या खेळीने उत्तर डदले जाते.) 

(८) रा – उं६, रा – ि७: 
(९) ि – उं२, रा – ि८, 
(१०) ि – ि४ शह, रा – उं७; 
(११) ि – रा३, रा –ि८; 
(१२) ि – ि३ शह, रा – रा८; 
(१३) रा – ि५, रा – उं७; 
(१४) ि – ि२, रा – उं८; 
(१५) ि – उं४ शह, रा – घो७; 
(१६) ि – रा३, रा – उं८; 
(१७) ि – उं३ शह, रा – रा८; 
(१८) रा – रा४; डवजय सपंादनाच्या खेळ्या अशा असतील.  उदा॰  
(१८) रा – व४, रा –व७; 
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(१९) व – उं२, रा – व८; 
(२०) रा – व३, प्या – रा८ = व; 
(२१) व – उं२ मात 
(१८) ..., रा – ि७; 
(१९) ि – ि३ शह; रा – रा८; 
(२०) रा – उं३, रा – उं८; 
(२१) ि × प्या शह, रा – घो८; 
(२२) ि – घो२ शह मात. 

 
(उदाहरण क्र. २) परंत , पाढंरा राजा वजीराच्या मार्ात येऊन, जर, शह–बंदी करत असेल तर 

मर् ह्या पितीला एक मोठा अपवाद डनमाण होतो. उदा॰ आकृती ३८३ पाहा. येथे बरोबरी होते. कारण, 
पाढंऱ्या वजीराला लरे्ि शहही देता येत नाही. तसेि प ढच्या खेळीत होणारे, प्याद्यािे वजीरीकरणही रोखू 
शकत नाही. तेर्व्हा शवेटी बरोबरी होते. 

 
(उदाहरण क्र. ३) आकृती ३८२ मध्ये दाखडवलेल्या डवजय संपादनाच्या मार्ाने उं – प्यादे 

 
चकवा ह प्याद्याडवरुि डवजय डमळवता येत नाही; कारण काळ्याला िाव क ं डठत करणाऱ्या 

बिावािा िावपेि वापरता येतो. उदा. आकृती ३८४ आडण आकृती ३८५ पाहा. 
 

 
आकृती ३८३ 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे – बरोबरी होते. 
आकृती ३८४ 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे – बरोबरी होते. 
 

आकृती ३८४ मध्ये : (१) ि – घो३ शह, ...; ह्या खेळीला 
 
(१) ..., रा – ह८; ह्या खेळीने उत्तर देता येते. कारण पाढंऱ्याने जर – (२)व × प्या, ...; ही खेळी 

केली तर मर् काळ्या राजाला हलण्यासाठी स रडक्षत पलायन घर राहत नाही त्याम ळे िाव क ं डठत होतो, 
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त्याि वळेी प्याद्याच्या जवळ जाता येईल, अशी आवश्यक र्डतवाढ पाढंऱ्या राजाला डमळू शकत नाही, 
आडण शवेटी बरोबरी होते. 

 
आकृती ३८५ मध्ये : 

 

 
आकृती ३८५ 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे – बरोबरी होते. 
 

(१) ि – घो३ शह, रा – ह८ ! 
 
अशा खेळ्या झाल्यास, पाढंऱ्या वजीराला ‘घो’ पट्टी सोिणे भार् पिते, नाहीतर काळ्या राजाला 

स रडक्षत पलायन घर राहत नाही आडण िाव क ं डठत होतो आडण बरोबरी होते. 
  

(उदाहरण क्र. ४) उपडरडनर्तदष्ट बरोबरीच्या िावानंा काही अपवाद डनमाण होतात ते असे : अंडतम 
पवामध्ये शवेटील डनणायक खेळ्या िालू असताना पाढंरा राजा त्या टापूजवळ असताना प्याद्यािा वजीर 
जेर्व्हा होतो तेर्व्हा तो जर मातडनदशसक स्स्थती डनमाण करू शकत असेल तरि तो चजकू शकतो. उदा॰ 
आकृती ३८६पाहा. 
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आकृती ३८६ 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे, तो चजकतो. 
 
बरोबरीिा िाव टाळण्यासाठी पडहली पायरी म्हणजे वजीराप ढे पाढंऱ्या राजाला हलडवणे. 
 
उदा॰ (१) रा – घो६ ! रा – घो७; 
(२) रा – उं५ कािशह, रा – उं७; 
(३) ि – रा४ शह, रा – घो७; 
(४) ि – रा२ शह, रा – घो८; 
(५) रा – उं४ !! प्या – ह८/ = ि[येथे दुसऱ्या कोित्याही मोहोऱ्याची बढती णततकीच णनकृष्ट ठरते.)] 

(६) रा – घो३! ही एक समयोडित आडण नम नेदार िाल आहे. 
(६) ..., ि – ि५; आता काळ्यािी अििण हीि आहे की, त्याला वजीराने शह देण्यािी संधी 

डमळत नाही. 
(७) ि – रा१ शह, ि – ि८; 
(८) ि × ि शह मात. 
 
(उदाहरण क्र.५) ह्यामधून द सरी एक डनराळी खेळी प्रणाली डनघते, ती प ढे डदली आहे. आकृती 

३८७ पाहा. 
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आकृती ३८७ 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे, तो चजकतो. 
 

(१) ि –(रा) ह१ शह, रा – घो७; 
(२) ि – ह२ शह, रा – घो८; 
(३) रा – ि३, प्या – ह८/= घो 
(चकवा ३ ..., प्या – ह८/व). 
(४) व – उं२, मात; चकवा 
(३) ..., रा – ह८; 
(४) रा – उं३, आडण नंतर मात;) 

 (४  (रा – उं३; आडण दोन खेळ्यामंध्ये मात होते. 
 

(उदाहरण क्र. ६) उंट प्यादे असताना वरीलप्रमाणे मात डनदशसक स्स्थती डनमाण करता येते. 
आकृती ३८८ पाहा. ह्यामध्ये काळ्या राजाला वजीराच्या बाजूला जाण्यापासून रोखाव ेलार्ते. 
 

 
आकृती ३८८ 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे, तो चजकतो. 
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(१) ि – ि (घो)३, रा – ि७; 
(२) ि – घो२, रा – ि८; 
(३) रा – उं३ ! रा – ि७; 
( (३) ..., प्या – उं८/ = व. 
(४) व – रा२ मात. 
(४) रा – उं२, रा – ि८; 
(५) ि – ि४ शह, रा – उं८; 
(६) ि – (ि) घो४ ! रा – ि८! 
(७) ि – रा१ मात 

 
(उदाहरण क्र.७) आकृती ३८९ मधील स्स्थतीतून पाढंऱ्याला चजकावयािे जर असेल, तर त्याला 

आकृती ३८६ सद्दश स्स्थती डनमाण करावी लारे्ल; आडण नंतर मात करता येईल. 
 

 
आकृती ३८९ 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे, तो चजकतो. 
 

(१) ि – ह८ शह, रा – ह७; 
( (१) ..., रा – घो८; 
(२) रा – घो३, प्या – उं८/ = व; 
(३) व – ह७ शह, रा – ह८; 
(४) व – ह७ शह, रा – घो८; 
(५) व – ह२ मात) 
(२) ि – ह२, रा – घो७; 
(३) ि – ि२, रा – घो८; 
(चकवा ३..., रा – ह८; 
(४) रा – घो३, चकवा  
(४) व – उं१ शह, ...; 
(४) रा – घो३, प्या – उं८ = ि; 
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(५) ि – ह२ मात. 
 

(उदाहरण क्र.८) उपडरडनर्तदष्ट खेळी प्रणालीहूनही आणखी एक डनराळी खेळी प्रणाली आकृती 
३९० मधून पाहा. 

 

 
आकृती ३९० 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे, तो चजकतो. 
 

(१) ि – ह४, रा – ि७; 
(२) ि – ि४ शह, रा – रा७; 
(३) ि – उं३, रा – ि८; 
(४) ि – ि३ शह, रा – उं८; 
(५) रा – उं४, ... 
नंतर आकृती ३८९ प्रमाणे 
( (५) ..., रा – घो७; 
(६) व – व२, रा – घो८; 
(७) रा – घो३,...;) 

 
(उदाहरण क्र.९) वजीरीकरणािे घर पाढंऱ्या राजाने त्याच्या माऱ्यात जरी आणले तरीस िा 

बरोबरी होऊ न देता पाढंरा शवेटी डवजय डमळव ूशकतो. उदा॰ आकृती ३९१ पाहा. 
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आकृती ३९१ 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे, तो चजकतो. 
 
(१) ि – रा४, रा – घो७; 
( जर (१)..., रा – ह८; 
(२) रा – व२ ! ...आडण जर 
(१) ..., रा – उं८; 
(२) व – (व)घो४, रा – व८; 
(३) व – व२ मात) 
(२) ि – घो४ शह, रा – ह८; 
(२) ..., रा – उं८; 
(३) रा – उं२, रा – व८; 
(४) व – रा१ मात) 
(३) रा – ि२, ....; 
आडण बरोबरीिी संधी न देता, पाढंरा राजा प्यादे डनधोकपणे मारू शकतो. 
(३) ..., प्या – उं८/ = ि शह; 
(४) रा × प्या, रा – ह७; 
(५) ि – घो२ मात. 
 
(उदाहरण क्र.१०) आता सातर्व्या राकेंत अद्याडप प्यादे जर रे्ले नसेल तर बरोबरीिी दहशत देता 

येत नाही. त्याम ळे पाढंरा नेहमी चजकतो. उदा॰  
 
आकृती ३९२ पाहा. 
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आकृती ३९२ 

काळ्यािी खेळी आहे.पाढंरा चजकतो. 
 

(१) ..., रा – घो७; 
(२)ि – घो४ शह, रा – उं७; 
(३) रा – घो७, रा – रा६; 
(४) रा – उं६, प्या – उं७; 
(५) ि – ि१, रा – उं५; 
(६) ि – (रा) उं१, िगैरे 

 
येथेही पाढंरा शह देऊन काळ्या राजाला प्याद्याच्या प ढे सक्तीने रेटतो आडण जो वळे वािेल 

त्यामध्ये पाढंऱ्या राजाला प्याद्याजवळ आणण्यात वापरतो आडण शवेटी आकृती ३८२ प्रमाणे िावपेि टाकून 
चजकतो. 

 
(उदाहरण क्र.११) आता हत्ती – प्यादे जरअसेल तर डवजयमार्स आणखी सोपा असतो. उदा॰  

आकृती ३९३ पाहा. 
 



 अनुक्रमणिका 

 
आकृती ३९३ 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे. तो चजकतो. 
 

(१) ि – रा२ शह, रा – घो८; 
(२) ि – घो४ शह, रा – ह७; 
(३) रा – घो७, रा –ह८; 
(४) ि × प्या शह, 
आडण पाढंरा चजकतो येथे जर... 
(१) ..., रा – घो६; 
(२) व – उं१, रा – ह७; 
(चकवा २ ..., प्या – ह७; 
(३) रा – घो७, रा –ह५; 
(४) व – घो२, ...) शवेटी जर 
(१) ..., रा – ह८; 
(२) व – उं२ !! प्या – ह७; 
(३) व – उं१ शह मात 

 
येथे एक र्ोष्ट लक्षात ठेवावी की, वरील दोन्ही प्रकारातं (चकवा ह्यासारख्या प्रकारात) प्यादे 

सातर्व्या घरात जावयाच्या आधी रोखता येते. ह्यामध्ये प ढे डदल्याप्रमाणे काही अपवाद उद् भवतात. 
 
(१)पाढंरा राजा कणस चकवा उभ्या पट्टीत आि आल्याने पाढंऱ्याला जेर्व्हा आवश्यक असते तेर्व्हा शह 

जर देता आला नाही तर अपवाद डनमाण होतो चकवा 
 
(२) सातर्व्या राकेंतील घरात जाण्यापासून जर प्याद्याला रोखता आले नाही तर मर् आणखी एक 

अपवाद डनमाण होतो. उदा॰ आकृती ३९४ पाहा. 
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आकृती ३९४ 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे. बरोबरी होते. 
 

(उदाहरण क्र.१२) 
 

(१) ि – ह१ शह, रा–घो४; 
 
आता पाढंऱ्याकिे एकमेव शह उरतो की ज्याम ळे प्याद्यािी बढती रोखली जाऊ शकते. 
 
(२) ि – घो७ शह, रा – उं८; 

 

अशा प्रकारिी स्स्थती काळा वरिेवर आणू शकतो आडण शवेटी यशस्वी रीतीने बरोबरी करू 
शकतो.  
 

(दोन) 
राजा आणि िजीर णिरुि राजा आणि हत्ती  

(अ)(१) प्यादे नसताना : 
 
अंडतम पवामध्ये, राजा आडण वजीर डवरुि राजा आडण हत्ती अशी स्स्थती जर असेल तर शवेटी 

पाढंरा िाव चजकू शकतो. परंत , सवससाधारपणे अशा स्स्थतीत िाव चजकण्यािी पित िारि र् तंार् तंीिी 
आहे. 

 
ह्यामध्ये बरोबरी साधण्यासाठी, काळ्याने त्यािा हत्ती, नेहमी त्याच्या राजाजवळ ठेवणे आवश्यक 

असते. कारण असे, जर केले नाही तर मर्, शह देऊन, हत्ती मारणे, पाढंऱ्याला शक्य होते. डवजय 
संपादण्याच्या मार्ातील प्राथडमक िावपेि म्हणजे, काळ्याला “झ ग्झवरँ् स्स्थतीत” सक्तीने आणणे, हा 
होय. ह्या स्स्थतीत आल्यावर काळ्या हत्तीला त्याच्या राजापासून, लाबं ठेवणे भार् पिते. आकृती ३९५ मध्ये 
झ ग्झवरँ्िी मूळ स्स्थती दाखडवलेली आहे. ह्या स्स्थतीत आणल्यावर, डनरडनराळ्या प्रकारच्या खेळ्या 
करून, (काळा) हत्ती मारता येतो. उदा॰  
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आकृती ३९५ पाहा. 
 

 
आकृती ३९५ 

काळ्यािी खेळी आहे. 
“झुग्झिगँची त्प्स्थती” 

 
(क) (१) ..., रा – ह३; 
(२) ि – (ि) उं८, 
(ख) (१) ..., ह – घो१; 
(२) ि – ह५ मात. 
(ग) (१) ..., ह – घो५; 
(२) ि – ह५ शह, रा– घो१; 
(३) ि × ह, ...; 
(घ) (१) ..., ह – घो६; 
(२) ि – ि४ शह, रा – घो१; 
(३) ि – उं४ शह, रा – ह२; ककिा 
(३) ..., रा – उं१; 
(४) व – उं८ मात). 
(४) ि – ह४ शह, 
(च) (१) ..., ह – घो७; 
(२) ि – ि४ शह िगैरे 
(छ) (१) ..., ह – घो८; 
(२) ि – ि४ शह, रा – घो१; 
(३) ि – उं४ शह, रा – ह१; 
(४) ि – उं८ शह ककिा 
(४) रा – उं७, ...; मर् प ढे मात करता येते. 
(४) ..., रा – ह२; 
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(५) ि – उं२ शह, रा – घो१; 
(६) ि – (रा) ह२ शह, रा – ह२; 
(७) ि – (ि) ह२ शह, िगैरे 
(ज) (१) ..., ह – (रा) उं२; 
(२) ि – ि४ शह, रा – घो १; 
चकवा (२) ..., रा – ह१; 
(३) व – ह१ शह) 
(३) ि – घो२ शह, रा – ह१; 
(४) ि – ह२ शह, ...; 
(झ) (१) ..., ह(रा) घो२; 
(२) ि – ि४ शह, 
(ि) (१) ... ह – (रा) ह२; 
(२) ि – ह५ शह, रा – घो१; 
(३) ि – घो४ शह, रा – ह२; 
(४) ि – ह३ शह, रा – घो१; 
(५) ि – घो३ शह, रा – ह२; 
(६) ि – ह२ शह, रा – घो१; 
(७) ि – घो८ शह, ...; 
 

 
उपडरडनर्तदष्ट डनरडनराळ्या खेळी प्रकारातून आपल्या प्रत्ययाला आलेि आहे की झ ग्झबँर्िी स्स्थती 

प्राप्त करून घेतल्यावर हत्तीला वरे्ळे करून त्यािा काटा काढता येतो. तेर्व्हा कोणत्याही पडरस्स्थतीतूनही 
झ ग्झबँर्िी स्स्थती कशी प्राप्त करून घ्यावयािी असते ह्यािे एक उदाहरण आकृती ३९६ मधून समजावनू 
घेऊ. आकृती ३९६ मधील पडरस्स्थतीत काळ्या राजाला प्रथम पटाच्या किेच्या िौकटीत सक्तीने जाव े
लार्ते, कारण त्याने तसे केले नाही तर त्यािा हत्ती त्यािे जवळ ठेवणे मोठ्या म स्ष्ट्कलीिे होते; आडण जर 
त्याला त्यािा हत्ती जवळ ठेवावयािा असेल तर त्याला माघार घेत घेति तसे ठेवणे शक्य होते. परंत  
पटाच्या किेला आल्याने त्याला प ढे माघार घेणे शक्य होत नाही आडण ह्यामधून ‘झ ग्झबँर्िी’ स्स्थती प्राप्त 
होणे अपडरहायस ठरते. 
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आकृती ३९६ 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे. 
 

(१) रा–घो२, ह–उं५; )७(  रा – रा४, ह–(रा) घो४; 
(२) रा–उं३, ह–रा५; )८(  व – व६ शह, रा–घो२; 
(३) रा – ि३, ह–ि५ शह; )९(  रा–उं४, ह–घो३; 
(४) रा – रा३, ह–ि४; )१०(  व–रा७ शह, रा–घो१; 
(जर (४) ... ह–(व) उं५; )११(  रा–उं५, ह–घो२; 
(५) व–ह५ शह, रा – रा३; )१२(  व–रा८ शह, रा–ह२; 
(६)व–(व) घो५, ह–(रा) घो५; )१३(  रा–उं६, ...; 
(७) व–(व) उं५, ह–(रा) ह५; (आकृती ३९५  पाहा.) 
(८) रा–उं३, रा–उं३;  तेर्व्हा काळ्यािा उत्तम प्रडतकार म्हणजे त्याने 

शक्यतो पट मध्यात राहणे. (९) व – व५, रा–घो३; 
 

(१) रा–घो२, ह–उं५; 
(२) रा–उं३, ह–रा५; 
(३) रा – ि३, ह–ि५ शह; 
(४) रा – रा३, ह–ि४; 
(जर (४) ... ह–(व) उं५; 
(५) व–ह५ शह, रा – रा३; 
(६)व–(व) घो५, ह–(रा) घो५; 
(७) व–(व) उं५, ह–(रा) ह५; 
(८) रा–उं३, रा–उं३; 
(९) व – व५, रा–घो३; 

 
(७) रा – रा४, ह–(रा) घो४; 
(८) व – व६ शह, रा–घो२; 
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(९) रा–उं४, ह–घो३; 
(१०) व–रा७ शह, रा–घो१; 
(११) रा–उं५, ह–घो२; 
(१२) व–रा८ शह, रा–ह२; 
(१३) रा–उं६, ...; 
 
(आकृती ३९५  पाहा.) 
 
तेर्व्हा काळ्यािा उत्तम प्रडतकार म्हणजे त्याने शक्यतो पट मध्यात राहणे. 

 
आडण आता िवर्थया राकेंतील कोणतीही िाल केल्यास काळ्याला त्याच्या हत्तीस म काव ेलारे्ल. 
 
(५) ि–ह२ शह, रा–उं४; 
(६) ि – उं४ शह, रा – रा३; 
(चकवा (६) ..., रा– घो३; 
(७)रा – रा४, ह–ि३; 
(८) ि – उं५ शह, रा – रा२; 
(९) रा – रा५, ह–ि२; 
(१०) ि – उं६ शह, रा – रा१; 
(११) ि–ह८ शह! 
(परंत  हे नको) 
 

)११(  रा – रा६ ?? ह–व३ शह; )१८(  व–ह५ शह, रा–घो१; 
)१२(  रा×ह, मर् बरोबरी होते) )१९(  व – घो५ शह, ...; चकवा 
)११(  ..., रा–उं२! )१५(  ..., रा – रा१; 
)१२(  ि–ह७ शह, रा – रा१; )१६(  व – घो५ शह, रा–उं२; 
)१३(  ि – घो८ शह, रा – रा२; )१७(  व – उं४ शह, ...; वर्ैरे) 
)१४(  ि–(ि) उं८! ...; )१६(  ि – घो५ शह, रा–उं१; 

आता काळ्या हत्तीला आडण राजालाएकमेकापासून 
सक्तीने दूर राहाव े लारे्ल.ह्याच्याप ढे डनरडनराळ्या 
तऱ्हेने बिाव कसा करता येतो ते पयायी बिाव प ढे 
डदले आहेत. 

)१७(  रा – रा६! ह–(ि) उं७; 
)१८(  रा – ि६, ह–(रा) ह७; 
)१९(  ि–रा८ शह, रा–घो२; 
)२०(  ि–रा४ शह, रा–घो३; 

  )चकवा  (२०) ..., रा–घो१; 
  )२१(  व–(रा) उं४! ह–ह२, 

)प(  (१४) ...,ह–ि१; )२२(  रा–उं६ काटशह मर् आ. ३९५ प्रमाणे) 
)१५(  ि – घो७ शह, रा–उं१;   
)१६(  रा–उं६, आणि मग मात होते. )२१(  ि–(रा) उं४, ह–ह४; 

  )२२(  ि–रा३शह, रा–ह४; 
)र्(  (१४) ..., ह–ह२; )२३(  रा–उं६ आडण पा.ं मात करतो 
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)१५(  ि – उं५ शह, ककिा  चकवा हत्ती मारतो. 
)१४(  ..., ह–व३;   
)१५(  व – उं५, ...; )म(  (१४) ..., ह–ि८; 

)ब(  (१४) ..., ह–ि६; )१५(  ि – उं५ शह, रा – ि२; 
)१५(  ि–रा६ शह, रा – ि१;  (चकवा ‘भ’ प्रमाणे इतर खेळ्या) 
)१६(  ि – घो८ शह, रा–उं२; )१६(  ि – घो५ शह, रा – ि१; 

 चकवा १६ ... रा – व२; )१७(  ि–ह५ शह, रा–उं१; 
)१७(  व–ह७ शह, )१८(  ि – उं३ शह, रा – ि२; 
)१७(  ि – उं४ शह, ...; )१९(  ि – घो४, रा–उं२; 

  )२०(  ि – उं४ शह, रा – ि१; 
)भ(  (१४) ..., ह–ि७; )२१(  रा – रा६, ह–रा८ शह; 
)१५(  ि – उं५ शह, रा – ि२; )२२(  रा – ि६, ह–ि८ शह; 
)चकवा  (१५) ..., रा–उं२; )२३(  रा–उं६, ह–ि७; 
)१६(  व – उं४ शह, रा–घो२; )२४(  ि – उं५, आडण पा.ं मात करतो 
)१७(  व – घो४ शह, रा–ह१;  चकवा हत्ती मारतो. 

 

 
आकृती ३९७ 

काळ्यािी खेळी आहे, बरोबरी होते. 
 

िाव बरोबरीिा करण्यािी िक्त एकि सधंी काळ्याला लाभते; आडण ती म्हणजे िाव क ं डठत 
करण्यािी संधी होय. बरोबरीिा िाव करण्यािे एक लाबंलिक उदाहरण आकृती ३९७ मध्ये डदले आहे. 
ह्यामध्ये, घो–पट्टी आडण ह – पट्टीतून काळा हत्ती, एक सारखा शह देत राहतो; तेर्व्हा हे टाळण्यासाठी 
पाढंरा राजा जर रा–पट्टीकिे वळला तर काळा हत्ती ...रा२ मध्ये जाऊन पाढंऱ्या वजीराला इरेस पकिू 
शकतो. म्हणून पाढंऱ्या राजाला रा पट्टी टाळणे आवश्यक ठरते. ह्याला द सरा यशस्वी मार्स ठरतो, तो 
म्हणजे पाढंऱ्या राजाला रा–उं६ मध्ये आणणे हा होय. परंत  हा मार्सही सपूंणस डबनधोक नाही. कारण हत्ती 
घो३ ह्या घरात जाऊन आत्मबडलदान करण्यास डसि होतो. कारण त्याला राजाने मारले की िाव 



 अनुक्रमणिका 

बरोबरीिा होतो. (आडण राजा त्या सहार्व्या राकेंवर रे्ला तर हत्ती वजीराला मारतो आडण शवेटी हत्तीस िा 
मारला जाऊन अंती बरोबरीि होते. उदा॰  

 
(१) ..., ह–ह२ शह; (७) रा–उं६, ह–घो३ शह! 
(२) रा–घो२, ह–घो२ शह; (८) रा×ह, ... िाव क ं डठत होऊन बरोबरीिा होतो. 
(३) रा–उं३, ह–उं२ शह;  
(४) रा–घो४, ह–घो२ शह; नाहीतर (८) रा–उं५, ह×व; 
(५) रा–उं५, ह–उं२ शह;  
(६) रा–घो६, ह–घो२ शह; (९) रा×ह, शवेटी बरोबरी होते. 
 

हे सारे उं–पट्टी, घो–पट्टी, चकवा ह–पट्टीत शक्य होईल. ह्यािा एक प्रकार आ. ३९८ मध्ये 
दाखडवला आहे. 
 

आकृती ३९८ पाहा. ह्यामध्ये िाव क ं डठत होण्याच्या शक्यतेने शवेटी बरोबरी होते. उदा॰  
 
(१) ..., ह–ह२ शह; 
(२) रा–घो६, ह–ह३ शह; 
(३) रा×ह– िाव क ं डठत होतो. चकवा : पाढंरा राजा मारे् मारे् घो पट्टीत आडण ह पट्टीत जात 

राडहला तर शह सातत्याने बरोबरी होते. समजा आकृती ३९८ मध्ये पाढंरा वजीर रा–उं १ चकवा, रा उं २ 
चकवा रा उं ३ चकवा रा उं ४ मध्ये जर असेल (आडण इतर सवस आकृती ३९८ प्रमाणे असेल) आडण काळ्यािी 
खेळी असेल तर येथे क ं डठत िावािी दहशत नसतानाही िाव बरोबरीिा होऊ शकतो कारण काळा हत्ती रा 
घो २ आडण रा ह २ मधून सतत शह देत राहतो. आडण शवेटी शह सातत्याने बरोबरी होते. (कारण उंटाच्या 
पट्टीत राजा जर रे्ला तर वजीराला इरेस पकिून मारता येते हेही येथे लक्षात ठेवाव.े) 

 

 
आकृती ३९८ 

काळ्यािी खेळी आहे, बरोबरी होते. 
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(ब) राजा आणि िजीर णिरुि राजा आणि हत्ती अणधक एक प्यादे. 
 
अंडतम पवातील ह्या शवेटील खेळ्या अत्यंत र् ंतार् ंतीच्या असतात. साधारणपणे, घो–प्यादे आडण 

उं–प्यादे नेहमी बरोबरी करतात, परंत  कें द्रपट्टी प्यादे चकवा ह प्यादे बह धा हरतात. कें द्रपट्टीतील डतसऱ्या 
चकवा िवर्थया राकेंतील प्यादे नेहमी हरते, ह्यािे एक उदा॰ आकृती ३९९ मध्ये डदले आहे. ह्यामध्ये 
काळ्यािा सवोत्कृष्ट बिाव दाखडवला आहे. ह्या स्स्थतीत पाढंऱ्याला जर िाव चजकावयािा असेल तर 
पाढंऱ्या राजाला काळ्या प्याद्यावर हल्ला करून िाव चजकता येतो; परंत  त्यासाठी काळ्या राजाला सतत 
सक्तीने हलवावयास लावनू (पाढंऱ्याला) हे साध्य करता येते. उदा॰  
 

 
 

आकृती ३९९ 
पाढंऱ्यािी खेळी आहे, तो चजकतो. 

 
(१) ि–ह ७ शह, रा – रा ३; 
(२) ि –(ि) उं ७, ह –(ि) उं ४; 
(३) ि –ि ८, ह –रा ४; 
(४) ि –रा ८ शह, रा –ि ४; 
(५)ि –(ि) उं८, ह –रा ५ शह; 
(६) रा –उं ५, ह –रा ४ शह; 
(७)रा –उं ६, ह –रा ५; 
(८) ि –उं ३! ह –रा ३ शह ; 

 (९) रा –उं ७, ह –रा ४ ; 
(१०) रा – उं ८, हा –रा ५; 
(११) ि –ि३ शह, ह –ि ५ ; 
(१२) ि –उं५ शह, रा –उं ५ ; 
(१३) रा –रा ७, प्या –ि ४ ; 
(१४) ि –उं २ शह, रा –घो५ ; 
(१५) रा –ि६, आता काळ्याला त्यािे 

 प्यादे देणे भार् पिते. 
 

ह्या त्प्स्थतीिमािे सातव्या ककिा आठव्या राकेंतील प्यादे पाढंरा राजा मारू शकतो. 
 

साराशं : राजा आडण वजीर डवरूि राजा, हत्ती आडण प्यादे अशी स्स्थती अडंतम पवामध्ये असताना : 
(अ) काळ्याला, जर बरोबरी साधावयािी असेल तर त्याला त्यािा राजा, हत्ती आडण प्यादे एकत्र ठेवाव े
लार्तील. (ब) पाढंरा राजा जर प्याद्याच्या पाठीमारे् जाऊ शकला तर तो नेहमी चजकू शकतो. (आकृती 
३९९ पाहा.) 
 

आता प्यादे डनरडनराळ्या राकेंत असेल तर काय घिू शकते. ह्यािी कल्पना थोिक्यात प ढे डदली 
आहे. 



 अनुक्रमणिका 

द सऱ्या राकेंतील (ह –प्याद्याखेरीज) कोणतेही प्यादे असताना, पाढंऱ्या राजािी घूसखोरी काळा 
हत्ती त्वडरत जर रोखू शकला तर िाव बरोबरीिा होतो. 
 

काळा हत्ती जर पाढंऱ्या राजािी घूसखोरी त्वडरत रोखू शकला तर, 
 

(अ) डतसऱ्या राकेंतील; ह–प्यादे/घो –प्यादे चकवा उं –प्यादे िाव बरोबरीिा करू शकतात. 
परंत  कें द्रपट्टी प्यादे हरते. 

 
(ब) िवर्थया राकेंतील घो –प्यादे, उं –प्यादे िाव बरोबरीिा करतात; परंत  इतर पट्टीतील प्यादे 

हरते. 
 
(क) पािर्व्या राकेंतील ह –प्यादे हरते, परंत  घो प्यादे चकवा उं प्यादे बरोबरी करते; कें द्रपट्टी 

प्यादे हरते चकवा बरोबरी करते. 
 
हे सारे कोणािी िाल प्रथम आहे ह्यावर अवलंबून असते. 
 
(ि) सहार्व्या आडण सातर्व्या राकेंतील प्यादे बरोबरी करते. 
 

(क) राजा आणि िजीर णिरुि राजा, हत्ती आणि दोन ककिा जास्त प्यादी 
 
दोन जोिलेली (जोर डदलेली) प्यादी बह धा बरोबरी करतात. परंत  दोन डबन जोिलेली चकवा 

एकपट्टी द हेरी प्यादी बह धा हरतात. (परंत  त्यापंैकी एखादे प्यादे बरोबरीिी स्स्थती आणू शकते). आकृती 
४०० मध्ये बरोबरीिा प्रकार दाखडवला आहे. ह्यामध्ये दोहोच्याऐवजी एकटे प्यादे जर असेल तर हरते. 
आकृती ४०० साठी आकृती ३९९ िी डवडजर्ीर् ूपित वापरता येत नाही. कारण आकृती ४०० मध्ये हत्ती 
आडण दोन प्यादी (एकमेकांच्या जोरात असल्याने) एकमेकािंा उत्कृष्ट रीतीने बिाव करीत असल्याने 
पाढंरा काहीही करू शकत नाही. काळ्याला अखंडितपणे खेळ्या करता येतात. थोिक्यात त्याच्याकिे 
अडवरत ‘र्डतवाढ’ िाली आहेत. 
 

 
आकृती ४०० 
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परंत  प्यादी कमक वत झाली तर मर् पाढंरा चजकू शकतो. उदा॰ आकृती ४०१ पाहा. 
 

 
आकृती ४०१ 

 पाढंऱ्यािी खेळी आहे, तो चजकतो.  
 

(१) ि –ह४ शह, रा –रा३; 
(२) ि –घो५, ह –(रा)उं२; 
(३) रा –उं४, ह –उं३; 
(४) ि –घो८ शह, रा –रा२; 
(५)रा – रा५! आडण मर् तो लवकरि  
दोन्ही प्याद्या मारू शकतो; चकवा 
(३) ..., ह –व२; 
(३) व –घो६ शह, रा –रा४; 

(४) व –रा८ शह, रा –व३; 
(५) रा –व४, ह –रा२; 
(६) व –घो८ शह, रा –व२; 
(७) रा –व५, प्या –रा६; 
(८) व –घो५ शह, रा –उं२; 
(९) व –उं६ शह, रा –घो१; 
(१०) व –व६ शह, ह –उं२; 
(११) व –उं८ शह 

 
आता दोन्ही प्यादी मारता येतात. 

 
तीन चकवा जास्त प्यादी बह धा िाव बरोबरीिा करू शकतात. परंत  ह्या मध्येही पाढंऱ्याला 

चजकण्यािी आशा असते. एकमेकानंा जोिलेली (जोरात असलेली) तीन बढत प्यादी एका वजीरापेक्षा 
(भारी) वरिढ असतात; तेर्व्हा अशा प्याद्यानंाही चजकण्यािी आशा असते. 
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(ड) राजा, िजीर आणि प्यादे णिरुि राजा, हत्ती आणि प्यादी 
 

 
आकृती ४०२ 

(अ) काळ्यािी खेळी आहे 
(ब) पाढंऱ्यािी खेळी आहे. 

 
आपणास माहीत आहे की, हत्ती हमखास साऱ्या प्याद्यािें संरक्षण करू शकत नाही, तेर्व्हा अघडटत 

घटना घिल्याडशवाय हत्ती चजकू शकणार नाही. साधारणपणे अशा स्स्थतीत वजीर बह धा चजकतो. ह्यािे 
एक उदाहरण आकृती ४०२ मध्ये डदले आहे. ह्यामध्ये (अ) जर काळ्यािी प्रथम खेळी असेल तर तो हरतो. 
कारण तो झ ग्झवरँ्च्या स्स्थतीत जातो. उदा॰  

 
(१) ..., ह –(ि)उं५; 
(२) ि –ि७ शह, रा –ह३; 
(३) ि –रा६, ह – उं६ शह; 
(४) रा –रा४, ह×प्या; 
(५) ि × प्या शह, रा –ह४; 
(६) ि × प्या शह, रा –ह५; 
(७) रा – उं५, ह –उं६ शह; 
(८) रा –घो६, ...; िगैरे. 
 
(ब) जर पाढंऱ्यािी खेळी असेल तो एक उनाि िाल करून खेळी घालडवतो. 

उदा॰  
 
(१) रा –रा२, ह –ि४; (५) ..., रा –घो३; 

(२) ि –ह५, ह –ि५; (जर (५) ..., रा –ह३; 
(३) रा –उं२, ह –घो५; (६) व –उं५ ही वाईट िाल आहे.) 
(परंत  (३) ..., ह –व७ शह; (६) ि – ि३,प्या –उं४; 



 अनुक्रमणिका 

(४) रा –रा३, ह –व५; (७) ि –ि६ शह, रा –घो४; 

(५) व –रा! ... (८) ि –रा६, प्या –उं५; 
(४) ि –रा८! ह –रा५; (९) ि –घो८ शह, रा –उं३; 

(५) ि –ि७ शह, ही खेळी िावािा डनणसय १०) ि × प्या, प्या × प्या शह; 

डनणसय देणारी आहे. ११) ि × प्या, नंतर पाढंरा चजकू शकतो. 
 

तीन 
 

राजा आणि िजीर णिरुि राजा आणि लहान मोहोरी. 
 

राजा आणि िजीर णिरुि राजा आणि लहान मोहोरे. 
 

अंडतम पवामध्ये, राजा आडण वजीर डवरुि राजा आडण लहान मोहोरे आडण त्याडशवाय बऱ्याि 
प्याद्या जरी असल्या तरीस िा शवेटील खेळ्यामंध्ये वजीर िाव चजकू शकतो. 
 

(क) राजा आणि िजीर णिरुि राजा आणि घोडे. 
 

प्यादेडवरडहत एक प्रकार आकृती ४०३ मध्ये डदला आहे. 
 

 
आकृती ४०३ 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे, तो चजकतो. 
 

(१) रा –घो२, रा –ि ४; 
(२) रा –उं३, घो –रा५ शह; 
(३)रा – ि ३, घो – उं ४ शह; 
(४) रा – रा ३, घो – रा३; 

(९) ि – उं ५ शह, रा – ि२; 
(१०) ि – घो ६, घो – रा ३; 
(११) रा– ि ५, घो – उं २ शह; 
(१२) रा – रा ५, घो – रा १; 
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(५) ि – उं ५ शह, रा – ि ३; 
(६) रा – रा ४, घो – उं ४शह; 
(७) रा – ि४, घो – रा३ शह; 
(८) रा–उं ४, घो – उं २; 

(१३) ि–रा ६ शह, रा – ि १; 
(१४) ि – उं ७, घो– उं २; 
(१५) रा – ि ६, घो – घो ४ शह; 
(१६) रा–उं५, 

 
आता काळ्याने त्याच्या घोड्यािे बडलदान करावयास हवे, नाही तर त्वडरत मात स्वीकारावयास 

हवी (उंटाडवरुिस िा वजीराला सहज मात करता येते.) 
 

(ख) राजा आणि िजीर णिरुि राजा, उंि आणि तीन प्यादी. 
 

वर (ख) मध्ये डदल्याप्रमाणे स्स्थती असताना वजीर कसा चजकतो हे आकृती ४०४ वरून पाहू. 
 

 (१) ि – उं२ शह, रा–घो५; 
 (२) ि – उं ६, रा–घो६; 
 (३) ि – घो ५ शह, रा–उं ६;  
 (४  (ि –रा ५, रा–घो ५; 

(५) रा–उं २! रा–ह ५; 
(चकवा (५) ..., उं–उं ४; 
(६) व–रा २ शह, ...). 

(६) ि – घो ३ शह, रा – ह ४; 
(७) ि × प्या शह, रा–घो ४; 
(८) ि × प्या शह, रा–उं ३; 
(९) ि – उं ३ शह, रा – रा ३; 
(१०) ि–(ि) उं ३, आडण ह्याच्या प ढे 

 नेहमीच्या पितीने मात करता येते. 
 

 

 
आकृती ४०४ 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे, तो चजकतो 
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(ग) राजा आणि िजीर णिरुि राजा आणि दोन लहान मोहोरी : 
 

सवससाधारणपणे, प्यादीडवरडहत जर मोहोरी असतील तर िाव बरोबरीिा होतो, परंत  ह्याला बरेि 
अपवाद आहेत की ज्यामध्ये वजीर चजकू शकतो. डवशरे्तः पटाच्या किेच्या िौकटीत काळा राजा सापिला 
की पाढंऱ्याला चजकणे सहज शक्य होते. 
 

(१) राजा आणि िजीर णिरुि राजा आणि दोन उंि 
 

ह्यामध्ये बिावखोर उंटानंी असा पडवत्रा घ्यावयास हवा की, हल्लखेोर राजा, दोहोंपकैी एकालाही 
मारू शकणार नाही. अशी एक स्स्थती आकृती ४०५ मध्ये डदली आहे. 

 
(१) ि – ि७ शह, रा –घो१! 
(परंत , हे नको (१) ..., उं –उं २? कारण (२) रा – उं५, चजकतो. उदा॰  
(२) ..., उं –उं६; 
(३) व –उं७, उं –ह८; 
(४) व–(व)ह७, उं–घो७; 
(५) व – घो६, उं–ह६; 
(६) व – व४ शह, रा–उं१; 
(७) व –ह८ शह, रा – रा२; 
(८) व–रा५ शह, रा–उं१; 
(९) रा–उं६, उं–रा१; 
 

 
आकृती ४०५ 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे; बरोबरी होते 
 

(१०) व – उं७, उं–ह४; 
(११) व – घो७ शह, रा – रा१; 

परंत  पाढंरा काहीि प्रर्ती करू शकत 
नाही. उदा॰  
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(१२) व–ह८ शह, रा – व२; 
(१३) व×उं, ...; वर्ैरे 
(२) ि–रा६ शह, रा–घो२; 
(३) रा–उं४, उं–ह२; 
(४) ि – ि७ शह, रा–घो३; 
(५) ि–रा८ शह, रा–घो२; 

(६) रा–घो४, उं–घो३; 
(७) ि–रा६, उं–ह२; 
(८) ि – ि७ शह, रा–घो३; 
(९) ि–रा८ शह, रा–घो२; 
(१०) रा–ह५, उं–उं४; 
(११) ि – उं६, उं–घो३ शह; वर्ैरे 

 
(२) राजा आणि िजीर णिरुि राजा आणि दोन घोडे 

 

 
आकृती ४०६ 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे, बरोबरी होते. 
 

ह्यामध्ये स िा बरोबरी होते. कारण, घोिे पाढंऱ्या राजाला लाबं ठेव ूशकतात. उदा॰ आकृती ४०६ 
मध्ये प ढे डदल्याप्रमाणे प्रयत्न करावा. 

 
उदा॰  
 

(१) ि–रा६, रा–घो२; 
(२) रा–उं३, घो – ह२; 
(३) रा–घो४, घो(ह२) –उं१; 
(४) ि – ि६, रा–उं२; 
(५) रा–घो५, घो – रा३ शह; 
(६) रा–ह६, घो – रा२; 
पाढंरा काहीही प्रर्ती करू शकत नाही. 
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(३) राजा आणि िजीर णिरुि राजा, उंि आणि घोडा 
 

अंडतम पवामध्ये बिावखोर उंट आडण घोड्याला (अशी स्स्थती) वाईट असते, कारण दोन्ही लहान 
मोहोऱ्यानंा ंएकमेकाशंी सहकायाने हालिाल करणे शक्य नसते. तेर्व्हा अशा प्रकारच्या शवेटच्या खेळ्यामंध्ये 
वजीराला अनेक िावातं डवजय डमळू शकतो. उदा॰ आकृती ४०७ पाहा. 

 
(१) ..., रा–घो ४; (ह्याहून िारं्ली खेळी नाही) उदा॰  (१०) ि – घो ७ शह, रा–उं १; 

(११) रा – ि ६, उं–उं ३, 
(१२) रा – ि ७, रा–उं २; 
(१३) ि–रा ४, रा–उं १; 
(१४) ि – घो! उं–ह ५; 
(१५) ि – ि ६ शह; रा–उं २; 
(१६) ि – ि ५ शह, रा घो ३; 
(१६) ..., रा–उं १, 
(१७) ि– (ि) उं ५ शह आणि 
(१८) ि – उं ४ शह िगैरे) 
(१७) ि–रा ४ शह, रा–ह ४; 
(१८) ि–ह ७ शह, ...; 
आडण शवेटी पाढंरा चजकतो, 
 

(१) ...,घो – रा ३; 
(२) व – व५ आडण एक मोहोरे मारता येते). 
(२) रा – ि ५, ...; चकवा 
(२) व – घो ३शह ही स िा िारं्ली खेळी आहे.) 
(२) ..., उं–उं ३; 
(३) ि – घो ३ शह, रा–उं ४; 
(४) ि – घो २, उं–घो ४; 
(५) ि–(ि) उं २ शह, रा–उं ३; 
(६) ि – उं २ शह, रा–घो ३; 
(७) रा – रा ५, उं × ि १; 
(८) ि – घो२ शह, रा–उं २; 
(९) ि – ि ५ शह, रा – रा २; 
 

 

 
आकृती ४०७ 

काळ्यािी खेळी आहे.पाढंरा चजकतो 
 

आकृती ४०८ पाहा : ह्यामध्ये एक बरोबरीिा प्रकार डदला आहे. ह्यामध्ये पाढंरा राजा त्यािा प्रभाव 
पािूशकेल अशा उपय क्त घरापयंत पोहोिू शकत नाही. उदा॰  
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आकृती ४०८ 

 
(१) रा – रा ७, उं–ह१; 
(२) रा – रा ६, उं–घो २; 
(३) रा–उं ५, उं–ह १; 
(४) रा–घो ५, उं–घो २; 

(५) ि–रा ८ शह, रा–ह २; 
(६) रा–ह ५, उं–ह १; 
(७) ि–रा ७ शह, उं–घो २; 
(८) ि–(ि) उं ७, रा–घो १; वर्ैरे. 

 
ह्यामध्ये पाढंरा काहीही प्रर्ती करू शकत नाही. 
 

अंणतम पिात प्यादे 

 
 

‘प्यादे’ जणू काही ब डिबळ िावािा आत्मा आहे, असे उद् र्ार ‘डिलिोरने’ काढले आहेत. 
 
बह तेक अंडतम िावातंील शवेटील खेळ्या प्याद्याचं्या भोवती घोटाळत असतात. उदा॰ प्याद्यानंी 

मारामारी केर्व्हा करावयािी असते; ते आहेत त्या स्स्थत घरािें मूल्यमापन कसे करावयािे; खेळी र्णना 
करून प्याद्यािा वजीर होऊ शकतो चकवा नाही ह्यािा प्रत्यक्ष अंदाज घ्यावयािा असतो. 
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अंडतम पवामध्ये प्यादीडवरडहत स्स्थती क्वडिति येते; आडण जेर्व्हा येते तेर्व्हा ती साधारण स्वरूपािी 
असते. 

 
अंडतम पवामध्ये मोहऱ्यानंी शवेट साधता यावा, यासाठी प्याद्याचं्या डबनिूक िालीिे ज्ञान असाव े

लार्ते. इतकेि नाही तर शवेटी मोहोऱ्यानंी िावािा शवेट करता यावा यासाठी म ळात मोहऱ्यािंी मारामारी 
करताना, त्यानंा अदलाबदलीने घ्याव े चकवा नाही ह्यािे यथोडित ज्ञान अवश्य असाव ेलार्ते. तेर्व्हा अशा 
सवस र्ोष्टींिे मूलभतू ज्ञान असाव े लार्ते आडण स दैवाने ह्या र्ोष्टींिे बरेि संशोधन झाले आहे, त्याम ळे 
खेळाला लार्णारे आवश्यक असे ज्ञान खेळािूला करून घेता येते. येथे एक र्ोष्ट लक्षात ठेवावयास हवी 
की, अंडतम पवामध्ये ९५ टके्क शवेट, डनडित र्णना करून करता येतात. परंत  हेही लक्षात ठेवाव ेकी, 
वस्त डनष्ठ समान स्स्थती डमळडवण्यासाठी चकवा एखादे प्यादे कमी असताना बरोबरी साधण्यासाठी चकवा 
डवजय प्राप्त करून घेण्यासाठी, असाधारण पडरस्स्थती कारणीभतू होते. 

 
(अ) राजा आणि प्यादे णिरुि राजा 

 
येथे प्याद्यािा वजीर होऊ शकतो चकवा नाही ही एक र्हन समस्या असते. काळ्या 

राजाला, प्यादे, जर डमळू शकले नाही तर त्यािा वजीर होऊ शकतो आडण मर् साधी मात करता 
येते. 

 
काळा राजा वजीरीकरणाच्या पट्टीत जाऊ शकेल चकवा नाही, आडण शवेटी वजीरीकरणाच्या 

घरािा ताबा कोणाकिे जातो ह्यावरि िावािा अंडतम डनणसय अवलंबून असतो. वजीरीकरणाच्या घराच्या 
ताबयाडवर्यीिा एक ठोकताळा प ढे डदला आहे. 

 
प्यादे जर द सऱ्या राकेंत(म्हणजे स्वरृ्हात) असेल तर मर् डतसऱ्या राकेंपासून चकवा प्यादे ज्या 

घरात आहे येथपासून ते आठर्व्या राकेंपयंतिे अंतर अशी एक बाजू धरून पटावरती एक िौकोन काढा. 
आकृती ४०९ आडण आकृती ४१० पाहा. 

 

 
आकृती ४०९ 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे. 
आकृती ४१० 

काळ्यािी खेळी आहे. 
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पटावरील ह्या िौकोनात, काळा राजा जर असेल 
तर िाव बरोबरीिा होतो. परंत  काळा राजा जर 
िौकोनाच्या आत नसेल तर प्यादे चजकते. 

काळा राजा जर ह्या िौकोनातून िाल करू शकला, 
तर िाव बरोबरीिा होतो. आडण काळा राजा 
िौकोनाच्या आत नसेल तर प्यादे चजकते. 

 
आकृती ४०९ आडण ४१० पाहा, ह्या िौकोनात काळा राजा असताना, पाढंऱ्यािी जर खेळी असेल 

तर, तो (काळा राजा) प्यादे र्ाठू शकतो; चकवा काळ्यािी जर खेळी असेल तर तो ते प्यादे थाबंव ूशकतो; 
जर असे होऊ शकले नाही तर प्याद्यािी बढती−वजीरात−होते आडण मर् काळा हरतो. 

 
काळा राजा, जेर्व्हा वजीरीकरणाच्या पट्टीत असतो चकवा ती पट्टी, तो र्ाठू शकतो तेर्व्हा पाढंरा त्या 

(काळ्या राजा)ला तेथून हकलून लाव ूशकतो चकवा नाही ह्यावर अंडतम जय अवलंबून असतो. हे सारे 
ज्याच्याकिे  ‘डवरोध’ आहे त्यावर अवलंबनू असते. 

 
अंडतम पवातील, राजा आडण प्यादे डवरुि राजा अशा पडरस्स्थतीतून दोन मलूभतू स्स्थडतदशसक 

प्रकार डनमाण होतात. पडहल्या प्रकारात पाढंरा राजा त्याच्या प्याद्याच्या पाठीमारे् असतो आडण द सऱ्या 
प्रकारात तो प्याद्याच्या प ढे असतो. (आकृती ४११ आडण ४१२ पाहा.) पडहल्या प्रकारात (आकृती ४११ 
मध्ये) िाव नेहमी बरोबरीिा होतो, कारण काळा राजा “डवरोध” केर्व्हाही सोित नाही. द सऱ्या प्रकारात 
(पाढंरा राजा प्याद्याच्या प ढे असताना) िावािा डनकाल राजाच्या आन रं्डर्क स्स्थतीवर अवलंबून असतो. 
 

 
आकृती ४११ 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे, बरोबरी होते. 
 

(१) प्या–ि५ शह, रा – ि३; 
(२) रा – ि४, रा – ि२; 
(३) रा – रा५, रा – रा२; 
(४) प्या–ि६ शह, रा – ि२; 

(५) रा – ि५, रा – ि१! (आवश्यक 
आहे.) 

(६) रा – रा६, रा – रा१; 
(७) प्या – ि७ शह, रा– ि१; 
(८) रा – ि६, बरोबरी होते. 
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येथे एक र्ोष्ट नेहमी लक्षात ठेवावी की, सदोडदत सरळ पाठीमारे् हलत जाताना काळा राजा जर 

‘डवरोध’ त्याच्याकिे ठेवीत रे्ला तर मर् तो केर्व्हाही हरणार नाही. उदा॰ पािवी खेळी काळ्याने जर (५) 
... रा – रा१ ?? अशी केली तर तो सरळ चकवा मारे् जाण्याऐवजी तो कणात जातो. त्याम ळे प ढील 
खेळ्यामंध्ये वजीरीकरणािे घर सक्तीने सोिावयास भार् पािता येते. उदा॰ (६) रा – रा ६, रा – व१; 
(७) प्या–व७, रा–उं२ (८) रा – रा७, आडण मर् प्याद्यािा वजीर होतो. 

 
आकृती ४१२ पाहा. 

 
आकृती ४१२ 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे; तो चजकतो 
 

ह्यामध्ये पाढंरा (१) प्या – रा३, ...; 
ही खेळी करो वा न करो तो शवेटी चजकतो. 
उदा॰  
(१) प्या – रा३, (आता त्याच्याकिे 
डवरोध आहे), रा – ि३;  
(२) रा–उं५, रा – ि२; 
(३) रा–उं६, रा – ि१; 
(४) प्या – रा४, रा – ि२; 
(५) प्या – रा५, रा – रा१; 
(६) रा – रा६, (परत ‘डवरोध’ डनडितपणे 

 डमळडवतो, परंत  येथे (६) प्या – रा६ ?? ही 
 खेळी नको, कारण (६) ..., रा–उं१; 

ह्या खेळीम ळे िाव बरोबरीिा होतो.) 

(६) ..., रा; व१; 
(७) रा–उं७, अशा रीतीने वजीरीकरणाच्या 

 घरािा ताबा घेऊन प्याद्यािा वजीर 
 स रडक्षतपणे करता येतो आडण शवेटी िाव 
 चजकतो. 

चकवा (१) ..., रा–उं३; 
(२) रा – व५, रा – रा२; 
(३) रा – रा५, प ढे मूळ खेळ्याप्रमाणे. प ढे 

 डदलेला डनयम पाहा. 
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सूत्र क्रमाकं ९ : पाढंरा राजा, त्याच्या प्याद्यापुढे दोन ककिा जास्त घरे जर असेल तर तो नेहमी 
कजकतो. परंतु तो प्याद्यापुंढे एक घर असून त्याच्याकडे जर ‘णिरोध’ असेल तरच तो कजकतो. 
 

उदा॰ आकृती ४१२ मध्ये पाढंरे प्यादे रा३ मध्ये आडण इतर स्स्थती आकृती ४१२ प्रमाणे आहे. अशा 
स्स्थतीत पाढंऱ्यािी खेळी जर असेल तर बरोबरी होते; परंत  काळ्यािी खेळी जर असेल तर तो हरतो. 
ह्यामध्ये एक अपवाद ध्यानात ठेवावा की पाढंरा राजा सहार्व्या राकेंत असताना कोणािीही खेळी असो, तो 
चजकतो. ह–प्याद्याला वरील डवविेन लार्ू पित नाही; कारण काळा राजा उं१, घो१ चकवा ह१ हे घर जर 
र्ाठू शकला तर नेहमी बरोबरी होते. 

 
आकृती ४१३ अ मध्ये काळ्या राजाला पटाच्या कोपऱ्यामधून केर्व्हाही हकलता येत नाही.  
 

 
 

(अ)बरोबरी होते. (ब)बरोबरी होते. 
आकृती ४१३ 

 
आकृती ४१३ ब मध्ये पाढंऱ्या राजाला चकवा त्याच्या प्रडतस्पध्याला िाव सहज क ं डठत करता येतो. 

उदा॰  
 
(१) प्या–ह६, रा–उं२; 
(२) रा–ह८, रा–उं१; 
(३) प्या–ह७, रा–उं२ बरोबरी होते. 
चकवा (१) रा–घो६, रा–घो१; 
(२) प्या–ह६, रा–ह१; 
(३) प्या–ह७, बरोबरी होते. 
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येथे एक साधे सूत्र नेहमी ध्यानात ठेवावयास हव ेकी : अणंतम पिामध्ये ह–प्याद्याच्या शेििील 
खेळ्यामंध्ये काळा राजा, उं१ हे घर जर गाठू शकला तर बरोबरी होते; आणि पाढंरा राजा घो७ हे घर जर 
गाठू शकला तर तो कजकतो. 
 

(ब) राजा आणि प्यादे णिरुि राजा आणि प्यादे : 
 

ह्यामधील सवस डवजय हे खास प्रकारिे आहेत; त्यातंील बरेिसे र्व्यावहाडरक दृष्टीने अत्यंत महत्त्वािे 
आहेत. 
 

पाढंरा का चजकू शकतो ह्याला िार कारणे आहेत 
(१) तो प्रडतस्पध्याच्या आधी वजीर करतो 
(ह्यामध्ये काही अपवाद आहेत.) 
(२) त्याला वजीरीकरणाच्या घरातून (वजीरािा) शह देता येतो. 
(३) दोन्ही बाजंूनी ‘वजीर’ केला असता पाढंरा मात करतो चकवा काळा वजीर मारतो. 
(४) पाढंरा प्यादे मारतो आडण काळा राजा वळेेच्या आत परत जाऊ शकत नाही. चकवा काळा 

राजा वजीरीकरणािी पट्टी र्ाठू शकतो परंत  ‘पाढंरा’ डवरोध राखू शकतो. 
 
वरील कारणािें स्पष्टीकरण प ढे डदले आहे. 
 

(१) िथम पाढंऱ्याचा िजीर होतो : 
 
प्रथम पाढंऱ्या प्याद्यािे वजीरीकरण होते आडण मर् तो नववजीर लवकरात लवकर काळे प्यादे 

मारतो. परंत  सातर्व्या राकेंत रे्लेले प्यादे मारण्यािी शक्यता कमी असते. 
 
साधारणपणे ह–प्याद्याने, चकवा उं प्याद्याने काळा बरोबरी करू शकतो. परंत , (कधी, कधी) काळे 

प्यादे जर िारि प ढे रे्ले असेल तर ते मारण्यािे काम खूपि र् ंतार् ंतीिे होते. 
 
उदा॰ आ. ४१४ पाहा. ह्यामध्ये खरी समस्या अशी आहे की, काळा राजा ‘रा ७’ हे घर र्ाठू शकतो 

का? आडण असे करीत असताना पाढंऱ्या प्याद्यावर हल्ला िढडवण्याच्या दहशतीने र्डतवाढ डमळव ूशकतो 
का? हे साधले की मर् बरोबरी उद् भवते. उदा॰  
 

)१(  प्या–ह ४, रा–घो ६; )६(  व–ह ३ शह, ...;) 
)२(  प्या–ह ५, रा–उं ६; )३(  रा–घो १!! परंत  हे नको 

(जर (२) ..., रा–उं ५; )३(  प्या–ह ६? रा – व ७; 
)३(  प्या–ह ६, रा – व ६; )४(  प्या–ह ७, प्या – उं ७; 
)४(  प्या–ह ७, प्या – उं ७; )५(  रा–घो २, रा – रा ७; 
)५(  प्या–ह ८/= व, प्या – उं ८/ =व  मर् बरोबरी होते. 
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ककिा (३) रा – घो ३ ?? रा – ि ५; 
(४) प्या – ह ६, रा – रा ६; 
(५) प्या – ह ७, प्या – उं ७; 
मर् बरोबरी होते. 
(३) ..., रा – ि ५; 
(४) प्या – ह ६, रा – रा ६; 
(५) रा – उं १,! 

आडण पाढंऱ्या प्याद्यािा वजीर बनतो, परंत  काळ्या प्याद्याच्या आरे् बढतीला खीळ बसते. येथे पाढंऱ्या 
राजाने अर्दी वळेेवर काळ्या प्याद्याच्या वजीरीकरणाच्या घरािा ताबा घ्यावयास हवा. उदा॰ आ. ४१४ 
मध्ये पाढंरा राजा जर ‘ह३’ मध्ये असता, तर मर् िाव बरोबरीिा होतो. उदा॰ 

 
आकृती ४१४ 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे तो चजकतो 
 

(१) प्या – ह ४’, रा – घो ६; 
(२) प्या – ह ५, रा – उं ६; 
(३) प्या – ह ६, रा – व ७; 

(४) रा – घो ३, रा – रा ७; 
(५) प्या – ह ७, प्या – उं ७; 
(६) प्या – ह ८/=व, प्या – उं ८/=व 

शवेटी बरोबरी होते. 
 

 
आता आकृती ४१५ मध्ये पाढंऱ्यािी जर प्रथम खेळी असेल तर त्याने बरोबरी करावयािी आहे? 
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आकृती ४१५ पाढंऱ्यािी खेळी आहे; 
त्याने बरोबरी करावयािी आहे? 

 
(१) रा – घो७, प्या – ह५; 
(२) रा – उं६, रा – घो३; 
(चकवा (२) ..., प्या – ह६; 
(३) रा – रा७, प्या – ह७; 

(४) प्या – उं७, बरोबरी होते) 
(३) रा – रा५ !! प्या – ह६; 
(४) रा – ि६, आडण मर् दोन्ही प्याद्यािंा 

वजीर होतो आडण शवेटी बरोबरी होते. 
 

(२) पाढंरा िजीरीकरिाच्या घरातून शह देतो. 
 

ह्यासाठी, सवससाधारणपणे, काही खास कामडर्री करावयास नको. अशा पडरस्स्थतीतून, शवेटी 
वजीर डवरुि प्यादे असा अडंतम सािा डनमाण होतो. काही प्रसंर्ात, काळ्या राजाला नव−वजीरािा शह 
बसू शकेल अशा स्स्थतीत त्याला िावपेि घालून सक्तीने आणावा लार्तो. उदा. आकृती ४१६ पाहा. 

 

 
आकृती ४१६ 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे, तो चजकतो 
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(१) रा – उं५! रा – घो३; 
(चकवा (१) ..., प्या – घो४; 
(२) प्या – घो४, प्या – घो५; 
(३) रा – व४! रा – घो४; 
(४) प्या – घो५, प्या – घो६; 
(५) रा – रा३, रा – घो५; 
(६) प्या – घो६, रा – ह६; 
(७) प्या – घो७, प्या – घो७; 
(८) रा – उं२, रा – ह७; 

 

(९) प्या – उं८ = व शह,) 
(२) प्या – घो४, रा – उं२; 
(३) प्या – घो५, रा – रा२; 
(४) रा – उं६! रा – ि१; 
(५) रा – घो७ !! प्या – घो४; 
(६) प्या – घो६, प्या – घो५; 
(७) रा – ह८, प्या – घो६; 
(८) प्या – घो७, प्या – घो७; 
(९) प्या – घो८ = ि शह, ...; 

 
(३) दोन्ही बाजंूचा िजीर होतो 

 
अशा पडरस्स्थतीत पाढंरा मात करतो चकवा काळा वजीर मारतो. अशा प्रकारिी उदाहरणे आ.४१७ 

आडण आ.४१८ मध्ये डदलेली आहेत. ह्यामध्ये काळा नव-वजीर डजवतं होतो पण तो मरतो. 
 

अंडतम पवामध्ये एक महत्त्वािा शवेट असा आहे की ज्यामध्ये दोन्ही बाजंूिा नव-वजीर होतो; पंरत  
शवेटी पाढंरा मात करतो. ह्यासाठी आकृती ४१७ पाहा : 

 

 
आकृती ४१७ 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे, तो चजकतो 
 

(१) प्या – उं७, प्या – ह७; 
(२) प्या – उं८ = ि, प्या – ह८ = ि; 
(३) ि – उं३ शह, रा – घो८; 
(चकवा ३..., रा – ह७; 
(४) व – घो३ मात,) 
(४) ि – रा३ शह, रा – उं८; 

(५) व – रा२ शह, रा – घो८; 
(६) रा – घो३, ... मर् म ख्य िालींप्रमाणे) 
(५) ि – ि३ शह, रा – घो७; 
(६) ि – ि२ शह, रा – घो८; 
(७) ि – रा१ शह, रा – घो७; 
(८) ि – रा२ शह, रा – घो८; 
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(४) ..., रा – घो७; (९) रा – घो३!! 
 

आडण लरे्ि मात टाळण्यासाठी काळ्याला आपला वजीर बळी देणे भार् पिते. परंत  वजीर बळी 
डदला तरी पाढंरा प ढच्या खेळीत मात करतो. 

 
ह्यामधील अर्दी क्वडित आढळून येणारा प्रकार आ. ४१८ मध्ये डदला आहे.  

 

 
आकृती ४१८ 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे.तो चजकतो 
 

(१) प्या – घो७, प्या – ह७; 
(२) प्या–घो८ = ि, प्या – ह८= ि; 
(३) ि – घो६ मात. 
 

(४) पाढंरा प्यादे मारतो 
 
प्यादे मारल्यानंतर काळा राजा, जर खूपि लाबं असेल चकवा पाढंरा राजा जर डवरोध राखून ठेव ू

शकेल तरि पाढंरा चजकू शकतो. ह्यािी डनविक १२ उदाहरणे प ढे डदली आहेत ती पहावीत. 
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आकृती ४१९ 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे, तो चजकतो 
उदाहरण क्र. १ : आकृती ४१९ पाहा. 
 
 )१ (रा – रा६, 
 )२ (रा – व५ !! 

(२) रा – व६,  
(३) रा – उं६,  
(४) रा – घो७,  
(५) रा × प्या, बरोबरी होते). 
(२) ...,  
जर (२) ... ,  
(३) रा – उं६,  
(४) रा – घो७,  
(५) रा × प्या,  
(६) रा – घो८  
(३) रा – उं६,  
(४) रा – घो७,  
(५) रा × प्या,  
(६) रा – घो८,  

 

 रा – उं६; 
 )परंत  हे नको  
 रा – व५; 
 रा – रा४; 
 रा – व३; 
 रा – उं२; 
 रा – घो५; 
 रा – व६; 
 रा – रा५; 
 रा – व४; 
 रा – उं३; 

पा.ं शवेटी वजीर करतो आडण चजकतो) 
रा – ह४; 
रा – घो४; 
रा – उं३; 
शवेटी पाढंरा डजकतो. 

 
 



 अनुक्रमणिका 

 
आकृती ४२० 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे, तो चजकतो 
 
उदाहरण क्र. २ : आकृती ४२० पाहा. 
 
(१) रा – ि४!!  
(२) रा –रा५,  
(३) प्या – उं४! 
(४) रा – उं६,  
(५) रा × प्या वर्ैरे. 
परंत  इथे जर 
(१) रा – व५ ?  
(२) रा – व४,  
(३) प्या – उं४, 
शवेटी बरोबरी होते. चकवा जर,  
(१) रा – उं४?  
(२) रा – घो५,  
(३) रा × प्या,  
(४) रा – घो५,  

 रा – उं३; 
 रा – उं ४; 

रा – उं५; 
रा – ि५; 
 
 
रा – घो५! 
रा – घो६! 
रा – उं७; 
 
रा – उं५; 
रा – व४; 
रा – रा५; 
रा – उं६; बरोबरी होते. 

 
उदाहरण क्र. ३ : आकृती ४२० वरील डनष्ट्कर्ावर आधारलेले आणखी एक उदा. आकृती ४२१ 

मध्ये डदले आहे ते पाहाव.े 
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आकृती ४२१ 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे, बरोबरी होते. 
 

(१) रा – ह८!! ... 
(परंत  (१) रा – उं८ नको, रा – उं३; मर् पाढंरा राजा व उं२ मध्ये वळेेवर परत जाऊ शकणार 

नाही). 
 

(१) ..., 
(२)  रा –घो७, 
(३)  रा –उं६, 
(४)  रा –रा५, 
(५) रा –व४, 
(६) रा –व३, 
(७) रा –उं२, 

रा–उं४; 
रा –रा५; 
रा –व६; 
रा –उं७; 
रा –घो७; 
रा×प्या; 
...बरोबरी होते. 

 
उदाहरण क्र. ४ : जर दोन्ही राजे प्याद्याजंवळ असतील तर काय होते हे आकृती ४२२ वरून 

समजावनू घेऊ. 
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आकृती ४२२ 

अ : काळ्यािी खेळी आहे.  } पाढंरा ब : पाढंऱ्यािी खेळी आहे; चजकतो. 
 

(अ) प्रथम काळ्यािी जर खेळी असेल तर लरे्ि त्याला काळे प्यादे सोिून द्याव ेलार्ते आडण मर् 
डबनजोर प्यादे पाढंऱ्याला मारता येते. आडण शवेटी िाव चजकता येतो. उदा॰ 

 
(१) ..., रा – ह १ ककिा रा – घो १; (२) रा × प्या, मर् प्याद्यािा वजीर करून पाढंरा िाव 

चजकतो. 
 
(ब) प्रथम खेळी पाढंऱ्यािी असेल तर त्याने प्रथम ही खेळी करावी. उदा॰ 
(१) रा – उं७, रा – ह १; 
(२) रा × प्या, मर् पाढंरा प्याद्यािा वजीर करून िाव चजकतो. 
 
उदाहरण क्र. ५ : आता वरील प्रकारिे आणखी एक उदा॰ आकृती ४२३ मध्ये पाहू. 
 

 
आकृती ४२३ 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे–बरोबरी होते. 
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हा िाव बरोबरीिा होतो. कारण काळा डवरोध ठेव ूशकतो. 
 
(१) रा – ह ६, रा – उं २; 
(२) रा – ह ५, रा – उं १! 
(३) रा × प्या, रा – घो २! 
 
आडण मर् कोणत्याही प्रकारिी उपय क्त प्रर्ती होत नाही. 

 
आता आकृती ४२३ मधील स्स्थतीतील राजे आडण प्यादे एक चकवा दोन राकंा पाठीमारे् घेतले तरी 

स िा वरीलप्रमाणे िाव बरोबरीिा होतो. परंत  त्यानंा जर आकृती ४२२ प्रमाणे स्स्थती येईपयंत हलवले तर 
मर् आकृती ४२२ प्रमाणे पाढंरा िाव चजकू शकतो. 
 

उदाहरण क्र. ६ : आता आकृती ४२४ मधील स्स्थतीत जो कोणी िाल करील, तो प्यादे घालवनू 
बसेल; आडण त्यानंतर त्याला वजीरीकरणािी पट्टी पण र्ाठता येणार नाही. उदा॰ 
 

 
आकृती ४२४ 

जो कोणी िाल करील, तो हरेल. 
 
(१) ..., रा – ि ६; 
(२) रा × प्या, रा – ि ५; 
(३) रा –घो ४, रा – ि ४; 
(४) रा – घो ५, रा – ि ३; 

(५) रा – घो ६, रा – ि २; 
(६) रा – घो७, रा – ि ३; 
(७) प्या – घो ४, रा – ि ४; 
(८) प्या – घो ५, ...; 

 
शवेटी पाढंरा चजकतो. 
 
वरील डविारप्रणालीिा वरे्वरे्ळ्या प्रसंर्ी, डवडवध तऱ्हेने उपयोर् करून घेता येतो. उदा॰ आकृती 

४२५ िी स्स्थती आकृती ४२४ बरोबर तािून पाहा; आडण मर् त्यामधील िरक लक्षात येईल. 
 

उदाहरण क्र. ७ : आकृती ४२५ मध्ये जो कोणी प्रथम खेळी करील तो चजकेल. 
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आकृती ४२५ 

जो कोणी िाल करील, तो चजकेल. 
 

(१) रा – उं५! परंतु हे नको 
(१) रा – उं४?? रा – ि६; आडण मर् काळा चजकतो.) 
(१) ..., रा – व६; 
(२) रा – उं४, ...; काळ्या राजाला काळ्या प्याद्यापासून लाबं जाणे भार् पिते. 
(२) ..., रा – हलतो 
(३) रा × प्या, ...; शवेटी पाढंरा चजकतो. ह्यावरून डदसून येईल की आकृती ४२५ मधील 

पडरस्स्थती आकृती ४२४ च्या पडरस्स्थतीच्या डवरुि आहे. 
 

उदाहरण ८ : वरील उदाहरणावंरून थोिी डनराळी स्स्थती असताना काय होते ते पाहू. आकृती 
४२६ पाहा. 
 

 
आकृती ४२६ 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे, तो चजकतो 
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(१) प्या– रा५! परंत  हे नको 
(१) रा – उं६, रा – घो३; 
(२) रा – व७ ?? रा – उं३; 
(३) रा – व६, प्या – रा४; 
(४) रा – व५, रा – उं२ बरोबरी होते ) 
(१) ..., रा – घो३; 
(२) रा – उं६, रा – घो४; 
(३) रा – व७! रा – उं४; 
(४) रा – व६, मर् पाढंरा चजकतो. 
 
उदाहरण क्र. ९ : आकृती ४२७ पाहा. 
 

 
आकृती ४२७ 

काळ्यािी खेळी आहे, तो चजकतो 
 

(१) ..., रा – घो५; 
( काळ्याकिे डवरोध आहे ) 
(२) रा – उं२, रा – उं५; 
(३) रा – ि२, रा – घो६; 
(४) रा – रा२, रा – उं७; 
(५) रा – उं२, रा – ि७ िगैरे 
 
उदाहरण १० : आकृती ४२८ पाहा. 
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आकृती ४२८ 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे, बरोबरी होते 
 

(१) प्या – रा३, ...; ( चकवा 
(१) प्या – रा४, रा – व१; 
(२) रा – उं७, प्या – रा४! 
मर् आकृती ४२३ प्रमाणे) 
(१) ..., रा – ि१; 
(२) प्या – रा४, ( जर 
(२) रा – उं७, रा – व२ ! 
(३) प्या – रा४, रा – व३; 
बरोबरी होते ) 
(२) ..., रा – रा१; 
(३) प्या – रा५, रा – ि१; 
(४) रा – उं७, रा – ि२; आडण आता जर 
(५) रा – उं८ ही खेळी केली तर बरोबरी होते; परंत ; 
(५) प्या – रा ६ शह ?? रा – व३; अशा खेळ्या झाल्या तर, आकृती ४२४ मध्ये साडंर्तल्याप्रमाणे 

पाढंरा हरतो; कारण आता त्याला खेळी करावी लार्ते. 
 

(१) उदाहरण क्र. ११ : कधी कधी प्यादी जेर्व्हा एकमेकाचं्या लर्तच्या पट्टीत असतात तेर्व्हा 
बडलदान करून बरोबरी करता येणे शक्य होते. उदा॰ आकृती ४२९ पाहा. 
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आकृती ४२९ 

काळ्यािी खेळी आहे, बरोबरी होते. 
 

(१) ..., रा – घो ३; 
(२) रा – उं ४, रा – उं ३; 
(३) रा × प्या, रा – रा ३; 
(४) रा – उं ४, रा – उं ३; 
(५) प्या – उं ३, ... ( मर् पाढंरा आ. ४१२ प्रमाणे चजकतो ) म्हणून काळा प ढीलप्रमाणे स रुवात 

करून िाव बरोबरीिा करतो 
उदा॰ (१) ..., प्या – रा ६;! 
(२) प्या × प्या, रा – घो ३; 
(३)रा – उं ४, रा – उं ३; 
(४) रा – रा ४, रा – रा ३; 
अशा रीतीने काळा शवेटी बरोबरी करतो. 
 
आकृती ४२९ प्रमाणे रिना यशस्वी होण्यासाठी काळा राजा िार दूर असून िालणार नाही. 

 

 
आकृती ४३० 
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पाढंऱ्यािी खेळी आहेतो चजकतो. 
 

उदाहरण १२ : आ. ४३० पाहा. ह्यामध्ये काळा राजा दूर आहे तेर्व्हा काय होते ते पाहू : 
 
(१) रा – घो १! प्या – ह ६! 
(२) प्या – घो ३,! ( परंत  हे नको 
(२) प्या – घो ४, ...) 
(२) ..., रा – रा ३; 

(३) रा – ह २, रा – ि ४; 
(४) रा × प्या, रा – उं ४; 
(५) रा – ह ४, रा – घो ३; 
(६) रा – घो ४, 

 
आडण पाढंऱ्याकिे डवरोध जातो, मर् तो शवेटी िाव चजकतो. 

 
आपण आतापयंत, ब डिबळ खेळािे तंत्र आडण मंत्र जाणनू घेतले आहे; आता काही उत्कृष्ट िावािंी 

माडहती करून घेण्यासाठी आपण प ढील प्रकरणाकिे वळू. 
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िकरि नऊ 
(डा) एक बोलका डाि; (ब) डािाचंी जत्रा 

 
(डा) एक बोलका डाि 

 
हा बोलका िाव ब डिबळािे तंत्र आडण मंत्र समजावनू देतो; त्यामधील मूल तत्त्वािंी ओळख प न्हा 

प न्हा करून देतो. त्याि वळेी प्रत्येक प्रडतस्पधी खेळािू ज्यािी त्यािी डविारप्रणाली स्वर्त भार्णाने प्रर्ट 
करतो;– पयायी िालींिे पथृक्करण करून, त्यातील बऱ्यावाईट िालींिी प्रदीघस ििा करून त्यातील एक 
िाल का डनविली ह्यािे डवविेन करतो, ह्यामध्ये बऱ्याि डठकाणी त्याि त्या बाबींिी प नरुक्ती केलेली 
आहे. ती म ख्यत्व,े मूलडनयम, तत्त्व, आडण खेळािे मंत्र आडण तंत्र मनावर चबबडवण्यासाठी केलेली आहे. 
 

ब डिबळामध्ये िाववाढीच्या र्व्यूहरिनेसाठी सर्ळ्यात प्राधान्य कशाला असेल तर ते ‘स रुवातीच्या 
िालींना’ आहे. 
 

डपिािीस बसलेल्या मोहोऱ्यानंा, त्याचं्या स्वरृ्हातून कौशल्याने बाहेर आणून त्यानंा कायास्न्वत 
करावयािे, हाि स रुवातीच्या िालींिा म ख्य उदे्दश असतो. स रुवातीपासून मोहोऱ्यानंा योग्य मोक्याच्या 
स्थानी स्थानापन्न करणे हा ब डिबळ खेळातील स प्त स्थायीभाव आहे. एखादद सऱ्या मोहोऱ्याडनशी 
प्रडतस्पध्यावर हल्ल्यािा हर्व्यास धरणे म्हणजे हाराडकरीि होय! ह्याने मात कधीि साधता येत नाही, परंत  
िावािे मातेरे मात्र होते! तेर्व्हा प्रत्येक मोहोऱ्याला त्याच्या कामािा वाटा उिलण्यािे भाग्य लाभ ू द्या, 
यासाठी त्यानंा कायास्न्वत करण्यािी कोशीस करा. एकाि खेळीत दोन मोहोऱ्यानंा कायास्न्वत करण्यािी 
धिािी साधणे हीि सवोत्कृष्ट िढाई होय! आता कें द्रातील प्याद्याच्या स रुवातीच्या िालीिी त तारी 
प्रडतस्पध्याला आर्व्हान देते. 
 

(१) प्या – रा४, ...; 
 

हीि ती स रुवातीिी सवोत्कृष्ट िाल होय. 
 
सलामीच्या खेळीतील ह्या प्याद्याने प ढे िाल करून पटाच्या कें द्रघरात ठाण मािंले आहे; आडण 

त्याि वळेी वजीर आडण उंटािे मार्स ख ले केले आहेत. त्या (प्याद्या)च्या कणसघरावंरती मारक दृष्टी रोखली 
आहे. प ढील खेळीत, पाढंरा त्याच्या लर्तच्या व – प्याद्याला त्याच्या जोिीला पाठडवण्यािी वाट पाहात 
आहे. कारण (२) प्या – व ४, ...; ही खेळी पाढंरा राजा जर करू शकला तर मर् ह्या दोन्ही प्याद्याचं्या 
ताबयात पािर्व्या राकेंतील मध्यवती घरे उदा॰ व – उं५, व५; रा५ आडण रा उं५ ही स्थाने राहतील; एवढेि 
नर्व्हे तर काळ्या मोहोऱ्यानंा ह्या घरामंध्ये डशरावयाला अटकाव–मज्जाव करतील. 
 

पाढंऱ्याच्या ह्या पडहल्या िालीला काळ्यािे उत्तर कोणते असू शकेल हे आता पाहू. ह्या समयाला 
(१) ..., प्या –(रा)ह३; चकवा (१) ..., प्या –(व) ह३; चकवा अशा प्रकारच्या उनाि िाली करण्यात 
काळ्यािा कोणताि हेतू साध्य होत नाही. कारण ह्या डनष्ट्िळ िालींनी त्यािी मोहोरी कायास्न्वत होऊ 
शकत नाहीत, आडण मध्यवती घरावंरील पाढंऱ्याच्या डमरासदारीस काळा कोणतीही बाधा आणीत नाही. 
तेर्व्हा स रुवातीपासूनि िारं्ल्या मोक्याच्या घरावंरती ताबा डमळडवण्यासाठी काळ्यानेही कोशीस करावयास 
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हवी. पाढंऱ्याच्या सलामीच्या आर्व्हानाला काळ्यानेही सलामीिा (समयसूिक) शडू्ड ठोकावयास हवा. 
“मध्यवती कें द्रघरावंरती आमिाही ताबा आहे” हे िातीठोकपणे ठणकावनू सारं्ावयािी ज्यत तयारी 
काळ्याने करावयास हवी. 
 

दोन्ही खेळािंूिा कें द्रघरावंरि आपापली सत्ता प्रस्थाडपत करण्यािा हा इतका अट्टाहास का?( ह्या 
डवर्यािी सपूंणस ििा आकृती १४६, १४७ प्रकरण सहामध्ये केलेली आहे. ) 

 
कें द्राघरातं बसलेल्या ब डिबळािंा िारी डदशानंा पल्ला पोहोितो. त्याम ळे त्वडरत कायसडसिी 

करण्यासाठी भरपूर वाव डमळतो. त्यािप्रमाणे ब डिबळानंा एकमेकाचं्या सहकायाने स संघडटतपणे हल्ला 
िढडवण्यासाठी मोक्यािी कें द्रघरे अत्यतं उपय क्त ठरतात. 

 
कें द्रस्थाने डमळडवल्याने, मोक्याच्या घरावंरती ताबा डमळतो. त्याम ळे डवरोधी ब डिबळानंा अशा 

मोक्याच्या घरातं डशरकाव करून घेण्यास वाव डमळत नाही; त्याम ळे त्याचं्या बिावात न कळत 
कमक वतपणा डशरतो; ह्या ब डिबळानंा मोक्यािी स्थाने न डमळाल्याने त्यानंा द ्यम स्थानातं इतरत्र कसेबसे 
जाव े लार्ते, त्याम ळे ती एकमेकाचं्या मार्ात अिथळा आणतात. त्याचं्या हालिाली आत्मबंधनकारक 
होतात. थोिक्यात डवरोधी ब डिबळ दल डवभार्ले जाते. त्याम ळे त्यानंा स सबंि हालिाल करणे अवघि 
होते. अशा अन कंपनीय ब डिबळ दलािा बिाव आडण प्रडतकार पडरणामकारक होऊ शकत नाही; आडण 
त्यािंा डवरोध डनष्ट्िळ ठरतो. तेर्व्हा काळ्यानेही हे सवस डविारात घेऊन पडहली खेळी केली. 
 

(१) ..., प्या – रा४; 
 
ही समपसक खेळी करून काळ्याने त्याच्या वडजराला आडण उंटाला प ढे येण्यास स सधंी डदली आहे. 

 
(२) घो –(रा) उं ३, ...; 
 
पाढंऱ्यािी, ही एक उत्तम िाल आहे. काळ्याच्या तात्प रत्या डबनजोर प्याद्यावर, घोड्याने मारक 

दृष्टी रोखली आहे. त्याम ळे वळे वाितो, कारण, मन मानेल तसे खेळावयास काळ्याला सधंी डमळत नाही. 
कारण द सरे काहीही करण्याअर्ोदर आपले मरणोन्म ख प्यादे बिावणे हे त्यािे आद्य कतसर्व्य ठरते त्याम ळे 
त्याच्या प ढल्या िालीवर नकळत बंधन पिते. 
 

( पाढंरे ) घोिे मध्यवती स्थानात स्थानापन्न झाल्याने त्यािा पल्ला आठ घरावंरती पोहोिू शकतो. 
डवशरे्तः रा ५ आडण व ४ ही मोक्यािी कें द्रघरे त्याच्या माऱ्यात येतात. त्याम ळे त्यािा विक वाढतो. 
 

“उंटाआधी घोड्याला कायसवाहीत आणा” ह्या मूल्यवान तत्त्वान सार हा घोिा उंटाच्या–आधी 
पटारं्णात उतरला आहे. स रवातीला ह्या तत्त्वािा आग्रह धरण्यािे कारण असे आहे की, घोड्यािी 
मयाडदत २½ घरािंी उिी ही लाबं पल्ल्याच्या उंटाच्या झेपेपेक्षा कमी असते; तेर्व्हा लाबं पल्ल्याच्या उंटाला 
स्थानापन्न करता येईल असे योग्य स्थान स रुवातीला डमळडवणे कठीण पिते म्हणनूि ह्या तत्त्वािी एवढी 
प्रशसंा केली आहे. घोड्याला प्रडतस्पध्याच्या र्ोटात थेट प्रवशे करण्यास बऱ्याि िाली करार्व्या लार्तात. 
उदा॰ स्वरृ्हातील रा – घोड्याला व – घो५ ह्या घरात जाण्यासाठी तीन वळेा उड्या मारार्व्या लार्तात, 
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परंत  स्वरृ्हातील रा – उंट ... त्याि घरात केवळ एका झेपेत जाऊ शकतो. उंटाआधी घोिा कायसवाहीत 
आणण्यािा आणखी एक उदे्दश असा आहे की खेळाच्या स रुवातीला घोड्यािे स्थान कोठे असाव ेह्यािा 
आिाखा बाधंता येतो; कारण कोणत्या स्थानात घोिा जास्त पडरणामकारक असतो ह्यािा नेमका अंदाज 
मनाशी केलेला असतो. परंत  स रुवातीलाि उंटािे योग्य स्थान कोणते आहे ह्याबद्दल आपण साशकं 
असतो. खेळ प ढे प्रर्त होत असताना, पटाच्या मधल्या लाबंकणावर उंटािा दबाव आणावयािा असेल त्या 
वळेी चकवा डवरोधी मोहोऱ्याला इरेस पकिावयािे असते त्या वळेी उंटािा िटकन उपयोर् होऊ शकतो. 
तेर्व्हा आणखी एकदा आग्रहािे सारं्णे आहे की, “उंटाआधी घोड्यानंा कायसवाहीत आणा”. 
 

आता पाढंऱ्याच्या वरील िालीला काळ्याने कोणते उत्तर द्यावे? रा – प्याद्यािे संरक्षण करणे हे 
त्यािे आद्य कतसर्व्य ठरते. त्यासाठी तो कोणकोणते उपाय योजू शकतो ह्यािी यादी प ढेडदली आहे. (आकृती 
४३१ पाहा. ) 

 

 
आकृती ४३१ 

 
(अ) (२) ..., प्या –(रा) उं३; 
(आ) (२) ..., व – उं३; 
(इ) (२) ..., व – रा२; 
(ई) (२) ..., उं – व३; 
(उ) (२) ..., प्या – व३; 
(ऊ) (२) ..., घो –(व) उं३; 

 
उपडरडनर्तदष्ट िालींतून काळ्याने कोणती िाल स्वीकारावी ह्यािी िाननी आधी करावयास हवी. 

त्यासाठी प्रत्येक िाल केल्यावर त्यािे प ढील पडरणाम काय होऊ शकतील ह्यािा डविार आधी करावा 
लार्तो. अशा रीतीने प ढे होऊ शकणाऱ्या संभार्व्य िालींतून उद् भवणाऱ्या अवस्थािें पृथक्करण कराव े
लार्ते. परंत  खेळािंूना, अशा रीतीने प्रत्येक िालीला वळे दविणे शक्य नसते. तेर्व्हा अशा तऱ्हेिे पृथक्करण 
सरावाच्या िावाच्या वळेीि करणे उत्तम असते. िालीिी डनवि करताना प्रत्येक खेळािूने खेळािे प ढे 
डदलेले तत्त्व िारं्ले लक्षात ठेवावयास हव.े ते तत्त्व म्हणजे “त्वडरत िाववाढ साधणे आडण मोक्यािी स्थाने 



 अनुक्रमणिका 

पटकाडवणे” हे होय. तेर्व्हा अशा तऱ्हेने िाल पारखून घेताना खेळािूच्या मनात जे डविारमंथन िालते त्यािे 
स्वर्त डविारिक्र प ढे डदले आहे. 
 

“(अ) (२) ..., प्या–(रा) उं३; अं–ह ही िाल ि कीिी वाटते, कारण जे घर घोड्यासाठी राखून 
ठेवावयािे असते त्याि घरात हे प्यादे सरकडवणे ि कीिे आहे; कारण पाढंरा त्याच्या घोड्यािा बळी देऊन 
िावावर पकि डमळव ूशकतो. तेर्व्हा स रुवातीला मोहोरी बाहेर काढण्याऐवजी प्यादे प ढे िालडवण्यात, मी 
िूक करीत आहे. तेर्व्हा ही िाल नको. 

(आ) (२) ..., व – उं३; ही िाल वाईटि आहे. कारण स रुवातीला हे स्थान घोड्यािे आहे 
वजीरािे नाही; क्ष ल्लक प्याद्याच्या संरक्षणाला महान सामर्थयसवान वडजराला धािून िालणार नाही. तेर्व्हा ही 
िाल नको. 

 
(इ) (२) ..., व – रा२; रा – उंटाच्या मार्ावर हा वजीर अिथळा आणतो. प्याद्याच्या संरक्षणाला 

कमी दजािे मोहोरे आणावयािे सोिून महान सामर्थयसवान वजीर कशाला प ढे येतो? तेर्व्हा ही िाल नको. 
 
(ई) (२) ..., उं – व३; न सते मोहोरे कसेबसे बाहेर आणले म्हणजे झाले का? व – प्याद्याच्या 

मार्ात उंटाला खाबंासारखा उभा करून व – प्याद्याला कोंिलेि आहे ना! इतकेि नर्व्हे तर व – प्यादे 
कोंिले रे्ल्याने व – उंटािी डजवतं समाधी बाधंली जाते. तेर्व्हा ही िाल स िा नको. 

 
(उ) (२) ..., प्या – व३ ही िाल वाईट नाही; कारण वजीर उंटाला बाहेर पिण्यािा मार्स मोकळा 

होतो. पण मर् राजा –उंटाने राजाच्या प ढे न सता थयथयाट करीत बसाव ेका? त्याच्या मार्ात हे प्यादे 
काय कामािे? स रुवातीला मोहोरे प ढे काढावयािे सोिून प्यादे आताि प ढे का काढा? तेर्व्हा ‘स रुवातीला 
मोहोरे प ढे काढा’ हे तत्त्व डवसरता कामा नये. तेर्व्हा ही िाल डततकीशी स्वार्ताहस नाही. तेर्व्हा ही िाल 
नको. 

 
(ऊ) (२) ..., घो –(व) उं ३! ठीक आहे, ही सवोत्तम िाल आहे. कारण ह्या िालीने उपडरडनर्तदष्ट 

सर्ळ्या शकंा–क शकंािें डनराकरण होते. ह्या एकाि िालीने प्याद्यािे संरक्षण करण्यािे आद्य कतसर्व्य तर 
बजावले आहेि, त्याडशवाय स रुवातीला मोहोरे बाहेर काढण्याच्या तत्त्वािे पालनही केले आहे. तेर्व्हा ही 
िाल सवोत्तम आहे.” उदा॰ 

 
(२) ..., घो –(ि) उं ३; 
 
‘राजा प ढील प्यादे बाहेर काढून लरे्ि त्यािे संरक्षणाथस मोहरे बाहेर आणणे हे तंत्र’ अत्यतं 

महत्त्वािे आहे; ही र्ोष्ट जरी खरी असली तरीही ही बाब म्हणजे दर्िावरिी रेघ नर्व्हे. कारण ब डिबळ 
खेळामध्ये प्रत्येक वळेेस समय पाहून सूिक हालिाल करण्यामध्येि खरी समयसूिकता असते; हेही 
डततकेि खरे आहे. 

 
‘समयसूिकता’ हा ब डिबळ खेळािा आत्मा आहे. ही समयसूिकता िावाच्या कोणत्याही स्तरात 

अत्यंत उपय क्त असते. 
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(३) उं –उं ४, ...; 
 
‘िढाई करण्यास अत्यतं उत्तम मोहोरे म्हणजे राजािा उंट होय.’ म्हणूनि पाढंऱ्याने ह्या उंटाला 

त्याच्या स्वरृ्हाबाहेर कें द्रामध्ये काढून कायसप्रवृत्त केले आहे. त्याि वळेी हत्ती आडण राजा ह्याचं्यामधील घरे 
डरकामी करून डकल्लेकोटािी प्राथडमक तयारी पूणस केली आहे. हा उंट कें द्रातील महत्त्वाच्या ह २ – घो ८ 
ह्या कणावर आसन ठोकून काळ्या राजाच्या उंट – प्याद्यावर मारक दृष्टी ठेवनू बसला आहे. 

 
वास्तडवक रीत्या रा – उंटािे प्यादे भेदनीय आहे, कारण त्यािे संरक्षण िक्त एकि मोहोरे करते 

आडण ते म्हणजे द बळ्या राजािे मोहोरे होय. तेर्व्हा बऱ्याि वळेा, खेळाच्या स रुवातीला ह्या प्याद्याच्या बदली 
एखाद्या मोहोऱ्यािे बडलदान करावयास खेळािू तयार होतो. कारण ते मोहोरे मारण्यासाठी ख द्द राजाला 
धावाव ेलार्ते आडण राजा उघिा पितो, मर् त्याच्यावर हल्ले िढडवण्यास सोपे जाते. 

 
(३) ..., उं – उं४; 
 
उं – उं४ हे िावाच्या स रुवातीला उंटाच्या सोयीिे आडण त्यािप्रमाणे मोक्यािे स्थान आहे. आता 

आपण इतर पयायी िालींिी िाननी करू या. 
 
(अ) (३) ..., उं – घो५; उंटाच्या दृष्टीने कमी दजािी िाल आहे. कारण, कें द्र स्थानािंा ताबा 

डमळडवण्यासाठी उंटाला ह्या स्थानािा िारसा उपयोर् होत नाही; त्यािप्रमाणे स रुवातीला ‘घो५’ ह्या 
घरातून त्याच्या माऱ्यािा डततकासा प्रभाव पित नाही. 

 
(आ) (३) ..., उं – व३; ही िाल वाईट आहे. कारण त्याम ळे वजीर प्याद्यािी म स्कटदाबी तर 

होतेि. त्याडशवाय व – उंटाच्या मार्ात, ते प्यादे, ब िासारखे बसते; आडण व – उंटाला (मध्यवती घरात) 
येण्यास अिथळा होतो. 

 
(इ) (३) ..., उं – रा२; ही िाल डततकीशी वाईट नाही. कारण उंट स्वरृ्हाबाहेर येऊन दोन 

कणांवरती मारक नजर रोखू शकतो. त्यािप्रमाणे वळेप्रसरं्ी बिावात्मक धोरणास योग्य असतो. येथे उंटाने 
जरी िक्त एकि पाऊल स्वरृ्हाबाहेर टाकले असेल तरी तो डपिािी सोिून बाहेर आला आहे आडण 
कायसप्रवृत्त झाला हेही डततकेि महत्त्वािे आहे. 

 
“स रुवातीला, प्रत्येक मोहोरे त्याच्या स्वरृ्हाबाहेर योग्य स्थानात आणून कायसप्रवृत्त करावयािे 

असते, हा िाववाढीिा पाया होय!” तेर्व्हा : – 
 
(ई) (३) ..., उं – उं४; ही उंटािी िाल सवोत्तम आहे. कारण ह्या स्थानातून, सर्ळ्यात 

महत्त्वाच्या (१) उं१ – ह६ आडण (२) ह२ – घो८ ह्या दोन कें द्रकणांवर उंटािी जरब प्रर्टपणे डदसून येते. 
त्याि वळेी तो डवरोधी रा – उं – प्याद्यावर मारक दृष्टी रोखून आहे. तेर्व्हा स रुवातीला रा – उंटािे ‘उं – 
उं४’ हे एक अत्यंत प्रभावशाली स्थान आहे. 

 
तेर्व्हा खेळाच्या स रुवातीपासून प ढे डदलेल्या दोन सूत्रािें काटेकोर रीतीने पालन करावयास हव.े 
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सूत्र क्रमाकं १० : ज्या स्थानातून जे मोहोरे अत्यतं िभािशाली कायप करू शकते त्या मोक्याच्या 
स्थानात शक्यतो ित्येक मोहोरे, सुरुिातीच्या चालीत त्िणरत स्थानापन्न करिे अत्यतं उपयुक्त असते. 
त्याचिमािे सुरुिातीच्या चालीत, प्याद्याचं्या चाली करिे शक्यचो िाळाि.े” 

 
सूत्र क्रमाकं ११ : सुरुिातीच्या चालींत, ित्येक मोहोरे र्क्त एकदाच हलणिण्याची दिता नेहेमी 

घ्यािी. 
 
(४) प्या – उं३, ...; 
 
“कें द्रामध्ये दोन प्याद्या प्रस्थाडपत करणे” हा पाढंऱ्यािा मूळ उदे्दश आहे. तेर्व्हा वजीर प्यादे प ढे 

स रडक्षतपणे आणता याव ेआडण कें द्रात आणल्यावर त्याला योग्य जोर देण्यासाठी ही पूवसतयारी केली आहे. 
ह्यामधून प ढील संभार्व्य िाली होण्यािी शक्यता आहे. 

 
(५) प्या – व४, ... ह्या िालीने पाढंरे प्यादे डवरोधी उंटावर आडण प्याद्यावर एकाि वळेी हल्ला 

करते. तेर्व्हा काळा (५) ..., प्या × प्या, ... ही िाल करून ते प्यादे मारतो तेर्व्हा (६) प्या × प्या, ... ही 
िाल करून पाढंरा, कें द्रामध्ये दोन प्यादी समथसपणे आणू शकतो. ह्यामध्ये पाढंऱ्यािा द ्यम हेतू दिला 
आहे. उदा॰ वजीर, रा – उं३ ह्या स्थानावर आणून काळ्या रा उं२ मधील द बळ्या प्याद्यावर द हेरी दिपण 
आणावयािे हे होय. अशी ही दोन उडद्दष्टे ह्या (४) प्या – उं३ ...; िालीमध्ये दिलेली आहेत. परंत  ह्या 
िालीत न कळत कमक वतपणा येतो. उदा॰ उपडरडनर्तदष्ट पडहल्या सूत्राला बाध येतो. कारण सूत्र क्र. १० 
प्रमाणे स रुवातीच्या िालीत मोहोरी बाहेर आणावयािी असतात; आडण प्याद्याचं्या िाली टाळावयाच्या 
असतात. तेर्व्हा ह्या सूत्रान सार उं३ हे घर व – घोड्यािे आहे, आडण ह्याि स्थानात प्यादे सरकडवल्याम ळे 
घोड्याला मध्यवती स्थानात बाहेर येण्यास अिथळा उत्पन्न होतो. तेर्व्हा ही र्ोष्ट येथे ध्यानात घ्यावी. 

 
(४) ..., ि – रा२; 
 
काळ्यािे हे उत्तर समपसक वाटते. कारण ह्या िालीने पांढऱ्याने देऊ केलेल्या धाक–दिपशाहीिे 

डनवारण होते. त्याडशवाय एक मोहोरे स्वरृ्हाबाहेर काढ्यािे उडद्दष्टही साधता येते. कारण आता जर 
पाढंऱ्याने (५) प्या – व४ ... ही खेळी करण्यािा हर्व्यास धरला तर प ढील संभार्व्य खेळ्या होऊ शकतील. 

 
(५) ..., प्या × प्या; (६) प्या × प्या, व × प्या शह; अशा रीतीने शह देऊन प ढे आलेला वजीर, 

प्याद्यावर आडण त्याि वळेी रा – घो –प्याद्यावर एकाि वळेी हल्ला िढडवता येतो. ह्यामधून एक प्यादे 
डनडितपणे ि कटात डमळडवता येते. स रुवातीला झालेला प्याद्यािा हा लाभ शवेटपयंत जर राखून ठेवला 
तर अंडतम पवामध्ये त्या जादा प्याद्यािा वजीर करून िाव चजकण्यािे मनस बे रिता येतात. 

 
(५) ० – ०, ...; 
 
वर उल्लेडखलेला संभार्व्य धोका लक्षात घेऊनि पाढंरा (५) प्या – व४, ...; ही खेळी आताि 

करण्यािे टाळतो; आडण त्याच्या राजाला डकल्लकेोटात नेऊन संरक्षण देतो. स रुवातीच्या िालीत, 
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“राजाच्या बाजूला डकल्लकेोट” करणे अत्यंत उपय क्त असते. कारण राजािे संरक्षण होतेि, त्याडशवाय, 
कोटािा हत्ती मध्ये आणून कें द्रघरानंा जोर देता येतो. 

 
(५) ..., प्या – ि३; 
 
काळ्यािी ही िाल, राजा – प्याद्याला आडण उंटाला एकाि वळेी जोर देते आडण त्याि वळेी 

कें द्रातील मधली िळी भक्कम करते. त्याडशवाय, व – उंटािा मार्स ख ला झाल्याने, त्याला कायसवाहीत 
आणणे सोपे होते. 

 
(६) प्या – ि४, ...; 
 
राजाला डकल्लेकोटात स रडक्षत हलडवल्यावर, पाढंरा सभंार्व्य मारामारी करण्यास उद्य क्त झाला 

आहे. कारण काळ्या उंटावर व–प्याद्याने हल्ला िढडवला आहे. तेर्व्हा काळ्याला मारामारी करणे भार् पिेल 
असा कयास पाढंऱ्याने केला आहे. आडण प ढील संभार्व्य खेळ्या होतील असा पाढंऱ्यािा होरा आहे. उदा॰ 
(६) ..., प्या × प्या; (७) प्या × प्या, व × प्या? अशा रीतीने वडजराने रा – प्याद्याला मारण्यािी घोििकू 
जर काळ्याने केली तर मर् पाढंरा (८) ह – रा१, ...; ही िाल करून काळा वजीर इरेस पकिू शकतो, 
शवेटी हत्तीच्या बदल्यात वजीर डमळव ूशकतो. असा हा संभार्व्य धोका काळा वळेीि ओळखतो आडण तो 
प ढील िाल करतो. 

 
(६) ..., उं – घो३; 
 
अशा रीतीने उंट जरी मारे् घेतला तरी तो तेथून कें द्रातील कणसघरावंर पहारा देण्यािे काम िोख 

रीतीने बजाव ूशकतो. 
 
वर वर स रडक्षत भासत असलेल्या कें द्र प्याद्यािे भडवतर्व्य िळमळीति आहे. कारण वजीर 

प्याद्यावरील डतहेरी हल्ल्याला तोंि देण्यास त्या प्याद्याला डतहेरी जोर देणे पाढंऱ्याला भार् पिते; आडण 
त्याि वळेी स रडक्षत िावबाधंणी करणेही आवश्यक असते. (१७) व – उं३, ...; ही खेळी करण्यािी जी मूळ 
योजना होती ती आता त्याला अमलात आणता येणार नाही. कारण मर् व –प्याद्यािा आधार त टतो आडण 
आता जर (७) (व)घो – व२, ...; ही िाल केली तर ख द्द वजीरि कोंिला जातो ! आडण मर् (७) ..., उं 
– घो५; ह्या काळ्याच्या िालीलाही त्याला तोंि द्याव ेलारे्ल; आडण घोिा इरेस धरल्याने – व –प्याद्यािा 
द सरा आधारही जातो. 
 
ह्या सवस र्ोष्टी र्ृहीत धरून, पाढंरा त्यािा िावबाधंणीिा कायसक्रम थाबंवनू; एक िसवा िावपेि टाकतो. 
उदा॰  

 
(७) प्या – (ि) ह ४, ...; 
 
ही िाल डहकमती वाटते, परंत  ह कमी नाही, कारण ती तकाला धरून केल्यासारखी वाटत नाही. 

ह्यातून प ढील संभार्व्य िाली होऊ शकतील उदा॰  
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(८) प्या – ह ५, उं × (ह) प्या; काळा दोन जोरातं प्यादे मारतो तेर्व्हा पाढंरा 
 
(९) प्या – व ५, ...; ही िाल करून उंटाला जोर देणाऱ्या घोड्यावर हल्ला िढडवतो तेर्व्हा, 
 
(९) ..., घो – व १; ही िाल करून घोिा माघारी वळला की पाढंरा 
 
(१०) ह × उं, ...; ही िाल करून सक्तीने डबनजोर उंटाला उखिून टाकू शकतो. आडण अशा 

रीतीने एक सबधं मोहोरे ि कटात डमळवायिे असा एक डविारतरंर् पाढंऱ्यािा असावा चकवा काळ्याने जर 
(८) ...; घो × (ह) प्या ही िाल करून प्यादे घेतले तर प ढील िाली होतील, (९) ह × घो, उं × ह; (१०) 
व – ह ४ शह, देऊन पाढंरा एका हत्तीच्या बदल्यात दोन काळी मोहोरी डमळव ू शकतो. परंत  हे सारे 
कल्पनासाम्राज्यात शोभनू डदसेल; कारण वस्त स्स्थती सारं्ते की, पाढंऱ्याने मोहोरे बाहेर काढून त्यानंा 
कायसप्रवृत्त करण्याच्या ऐवजी प्याद्यािी ही अवास्तव आडण आत्मघातकी िाल करून वळे ि कट दविला 
आहे. अशा वळेी मधली िळी भक्कम करावयािी सोिून तो प्याद्या िालडवण्याच्या मारे् का लार्ला हेि 
कळत नाही. कारण वर डनद,श केलेला हल्ला अकाली ठरतो आडण तो यशस्वी होत नाही. तेर्व्हा प ढील र्ोष्ट 
नेहमी लक्षात ठेवावी. 

 
“कोिताही डािपेच लढिाियाच्या आधी आपली सिप मोहोरी कायात्प्न्ित करण्याकडे लि कें णद्रत 

कराियास हिे.” 
 
(७) ..., प्या –(ि) ह३; 
 
उंटावर होणाऱ्या संभार्व्य हल्ल्यापासून रक्षण करण्यासाठी काळ्याने केलेली ही आर्ाऊ तरतूद 

आहे. उंटाला हत्तीच्या पट्टीत एक पलायन घर प्यादे प ढे सरकवनू केले आहे. तेर्व्हा प्याद्यािी ही िाल; 
“स रुवातीला प्याद्याचं्या िाली टाळा”. ह्या डनयमाला िावलून केली नाही ना? अशी शकंा येते. कारण 
स रवातीला “मोहोऱ्यानंा बाहेर काढा” िावबाधंणी करा ह्या तंत्रान सार नेहमीि याडंत्रक रीतीने िाली करून 
भार्णार नाही. कारण िाव प्रर्त होत असताना प ढे कोसळणाऱ्या संभार्व्य हल्ल्यािा धोका कधीही द लसक्षनू 
िालणार नाही. 

 
“समयसूिकता, जार्रूकता” हेि खेळािे प्राण आहेत. तेर्व्हा संभार्व्य हल्ल्यापासून आर्ाऊ 

संरक्षण करणे हे आद्य कतसर्व्य ठरते. तेर्व्हा काळ्यािी (७) ... प्या (व) ह ३. ही िाल, वळे वाया 
घालडवणारी नाही, ह्या उलट पाढंऱ्यािी (७) प्या–(व) ह ४..., ही िाल खरी उनाि िाल आहे. 

 
(८) प्या – ह ५... ; 
 
काळ्याला, प्याद्यािे आडमर् डदले आहे. आडण ते आडमर् काळा स्वीकारील असे पाढंऱ्याला वाटते. 
 
(८) ..., उं – ह२; 
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पाढंऱ्याने देऊ केलेले आडमर् स्वीकारण्याऐवजी काळ्याने उंटालाि स रडक्षतपणे ह पट्टीत नेऊन 
ठेवला आहे; आडण ह२ – धो ८ ह्या कणावरील उंटािी जरब कायम ठेवली आहे. 

 
(९) प्या –(रा) ह ३ ??...; 
 
मूळ डनयमाला धाबयावर बसवनू पाढंऱ्याने बेहोर्ीत केलेली ही बभेरवशंी िाल आहे. केवळ त्यािे 

एक मोहोरे इरेस पकिले जाऊ नये म्हणून केलेली ही अनाठायी धिपि आहे. केवळ एक मोहोरे इरेस 
पकिले जाऊ नये म्हणनू डकल्लेकोटािे संरक्षण करणाऱ्या तटबंदीतील प्यादे त्याच्या स्वरृ्हातून ओढून 
बाहेर काढणे सय स्क्तक ठरेल का? असे करणे केर्व्हाही आत्मघातकी असते, कारण ह्या कृतीने एकज टीने 
डकल्लेकोटािे संरक्षण करणाऱ्या प्याद्यामंध्ये कमक वतपणा डनमाण होतो आडण राजाच्या संरक्षणात डढलाई 
येते. तेर्व्हा 

 
प्या –(रा) ह ३; ककिा प्या – (रा) उं ३ 
 

 
आकृती ४३२ 

 
ह्या िालीम ळे एकडजनसी डकल्लेकोटात कमक वतपणा डनमाण होतो, (आकृती ४३२ पाहा)आडण तो, 

प ढे केर्व्हाही भरून काढता येणार नाही. कारण एकि आहे की, “एकदा पुढे चालणिलेले प्यादे माघारी 
पूिपस्थळी कधीही घेता येत नाही” म्हणूनि एकदा प्याद्यािी नवीन रिना केली रे्ली की ती पूवसवत करणे 
केर्व्हाही शक्य होत नाही. अशा पडरस्स्थतीत प ढे रे्लेले प्यादेि प्रडतपक्षािे भक्ष्य बनते. तसेि ते प्यादे (येथे 
ह–प्यादे) प ढे िालडवण्याच्या आधी ज्या घरािे (येथे रा–घो ३ िे) रक्षण करीत होते तेही जाते, त्याम ळे 
त्या घरात प्रडतपक्षाला पाय ठेवण्यास अनाहूतपणे आमतं्रण डदले जाते. तेर्व्हा अशा पडरस्स्थतीत हा िाल 
आत्मघातकी ठरते, परंत  त्यालाही अपवाद असतात. उदा॰ जर ती िाल करून नक्की िायदा डमळत असेल 
तर; चकवा अर्दी आवश्यक वाटल्यासि डकल्लकेोटाच्या प्याद्या हलडवल्या तर िालतील. परंत  लक्षात 
ठेवाव ेकी प्याद्यािी अनावश्यक िाल, र्व्यूहरिनेत कमक वतपणा आणते, असे महान ब डिबळपटू तराशिे 
म्हणणे आहे. आलेकाईन तर ह्याच्याही प ढे जाऊन आग्रह करतो की “राजाप ढील डकल्लकेोटाच्या प्याद्या, 
त्याचं्या स्वरृ्हात डजतका जास्त वळे ठेवता येणे शक्य आहे डततका वळे ठेवण्यािी पराकाष्ठा करणे उपय क्त 
असते.” 
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डकल्लेकोटाच्या तटबंदीतून बाहेर पिलेल्या प्याद्यावर हल्ला िढडवण्यािा समयोडित िावपेि 

टाकण्यािी योजना, काळा आखू शकतो; आडण तसे करण्यासाठी तो त्याच्या मोहोऱ्यािे बडलदान करण्यास 
मारे् प ढे पाहणार नाही. कारण मारामारीत रा – घोड्यािी पट्टी उघिी पिते आडण पाढंऱ्या राजाप ढील 
संरक्षक तटबंदीला भर्दािे पिल्याने राजा उघिा पितो; आडण त्याला काळ्याच्या प्रखर हल्ल्याला 
मदतीडवना तोंि देणे भार् पिते. तेर्व्हा अशा कमक वत तटबंदीवर स संघडटतपणे हल्ला करता यावा म्हणनू 
आणखी काही मोहोरी तेथे आणल्याडशवाय, काळ्याला ही िढाईिी मोहीम आताि घेणे परविणार नाही 
म्हणून तो प ढील तयारीस लार्तो. 

 
(९) ..., घो – उं३; 

 
प ढील संभार्व्य हल्ल्याला पोर्क अशी ही िाल आहे. डनयमानंा धरून केलेली ही िाव – वाढीिी 

िाल उपय क्त आहे. 
 
‘दहशती हल्ल्यािे डनवारण करणे हे प्रडतस्पध्यािे आद्य कतसर्व्य ठरते’ ही र्ोष्ट सतत ध्यानात 

ठेवावयास हवी. 
 

(१०) प्या × प्या, ...; 
 

पाढंऱ्याने अकाली मारामारी करून व – पट्टी मोकळी केली आहे. प्याद्यािी िाल करून, 
िाववाढीसाठी मोहोरी प ढे आणण्यािी बाब िावलली आहे. ही र्ोष्ट काळ्याच्या दृष्टीने िायदेशीर आहे. 
कारण ज्याने िावबाधंणीसाठी मोहोरी बाहेर काढली आहेत आडण त्यानंा कायास्न्वत केले आहे, त्यालाि 
मोकळ्या पट्टीिा योग्य िायदा करून घेता येतो. येथे ह२ – घो८ ह्या कणस – पट्टीवर व४ मधील पाढंरे प्यादे 
अिथळा आणीत होते. आता त्या प्याद्यािेि उच्चाटण झाल्याने, ह२ मध्ये दिलेल्या काळ्या उंटािे मात्र 
आयते िावले आहे. कारण त्यािी तीव्र मारक दृष्टी आता थेट रा – उं प्याद्यावर जाऊन थिकते इतकेि 
नर्व्हे तर ह्या भेदक दृष्टीने प्याद्यामारे् दिलेला पाढंरा राजास िा भयभीत झाला आहे. 
 

(१०) ..., (ि) घो × प्या; (आकृती ४३३ पाहा). 
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आकृती ४३३ 

 
प्याद्याने प्यादे मारण्याऐवजी, घोड्याने प्यादे मारून काढले आहे आडण काळ्याने िालून आलेल्या 

संधीिा प रेपूर िायदा करून घेतला आहे. कारण कें द्रस्थानात घ सलेला घोिा त्याच्या वाढत्या सामर्थयािी 
जाणीव िारी डदशानंा करून देत आहे. (परंत  ही र्ोष्ट प्याद्याने पाढंरे प्यादे मारून कदाडप जमली नसती.) 
उदा॰ एकीकिे डबनजोर पाढंऱ्या उंटावर घोिा थेट हल्ला िढव ूशकतो तर द सरीकिे तो घोड्याने घोिा 
मारून शहािी दहशत दाखडवतो. तेर्व्हा पाढंऱ्याने त्या डद्वघाती घोड्यािा काटा काढावयािे ठरडवले. 
 

(११) घो×घो, ...; 
 
कें द्रस्थानात बसलेल्या दहशती घोड्यािा काटा काढला खरा, परंत  तो डकल्लकेोटाच्या म ख्य 

आधारस्तंभाने उदा॰ रा – घोड्याने घेतल्याम ळे, डकल्लेकोटािी तटबंदी खूपि डखळडखळी झाली आहे. 
 

डबकट प्रसंर्ात, नेहमी उपयोर्ी पिणाऱ्या रा – उं३ मधल्या घोड्यासंबंधी, ब डिबळ पडंित 
स्टीनीझ ह्याने ७० वर्ांपूवी डलहून ठेवले आहे की, “प्रडतपक्षाच्या कोणत्याही हल्ल्यास यशस्वी रीतीने तोंि 
देण्यास, रा –उं३ मधला संरक्षक घोिा आडण डकल्लकेोटाच्या तटबंदीच्या अडविडलत अशा स्वरृ्हातंील 
तीन प्याद्यािें एकवटलेले सामर्थयस, हाि एकमेव उपाय आहे.” तराशस िा ह्या र्ोष्टीला द जोरा देताना 
म्हणतात की, “राजाकिील डकल्लेकोटािा म ख्य आधारस्तंभ, रा – उं३ मधील घोिा आहे.” 

 
(११) ..., ि × घो; 

 
पाढंरा घोिा पटावरून अदृश्य झाला आहे; आडण तेथे काळ्यािे महान सामर्थयसवान मोहोरे येऊन 

बसले आहे. कें द्रस्थानात घ सलेला काळा वजीर, डबनजोर रा – प्याद्याला डिरिून टाकू शकतो; तसेि 
पटमध्यात असल्याने कोणत्याही डदशलेा धाि घालू शकतो. तेर्व्हा मरणोन्म ख रा – प्याद्याच्या 
संरक्षणासाठी योग्य असा उपाय पाढंऱ्याला योजावा लार्तो. येथे पाढंरे प्यादे रा – उं३ मध्ये िालवनू रा – 
प्याद्याला जोर करता येत नाही कारण ती एक डनयमबाह्य िाल होते. इरेस धरलेले ब डिबळ हलडवता येत 
नाही. तेर्व्हा पाढंरा प ढील िाल करतो. 
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(१२) घो × ि२, ...; 
 

पाढंरा बेभान झाला आहे. त्याने प ढीलप्रमाणे संभार्व्य िाली होतील अशी कल्पना केलेली डदसते 
उदा॰  

 
(१२) ..., घो×प्या; (१३) घो×घो, व×घो? (१४) ह–र१! ...; 

 
वडजराने घोिा मारला की, काळ्या वडजराला हत्तीने इरेस पकिता येईल अशी पाढंऱ्याने मनीर्ा बाळर्ली 
आहे. काळ्याने वळेीि हा संभार्व्य धोका जाणला आहे. त्याने योजनापूवसक स संघडटत हल्ला िढडवण्यािे 
धोरण स्वीकारले. आपल्या कायसप्रवृत्त मोहोऱ्यामंध्ये वसत असलेल्या स प्त सामर्थयाडनशी डकल्लेकोटावर 
हल्ल्यावर हल्ले िढडवण्यािी महत्त्वाकाकं्षा, काळ्याने उराशी बाळर्ली आहे. कारण त्यािा एक उंट, ह२–
घो८ ह्या कणावर दिपण आणू पाहतो तर द सरा उंट स्वरृ्हातून, पाढंऱ्या ह३ प्याद्यावर सरळ हल्ला िढवनू 
हाराडकरी करण्याच्या तयारीत आहे. रा–उं३ मधला काळा घोिा वळेप्रसंर्ी उड्डाण करून त्यािी कामडर्री 
िोख रीतीने बजाव ूशकतो. िढाईसाठी काळ्यािी कें द्रघरावंरील पकि अर्दी भक्कम आहे. स संघडटत हल्ला 
करण्यास सारी अन कूलता असल्याने काळ्याने बडलदानािी तयारी केली आहे. 
 

(१२) ..., उं×(ह) प्या; 
 

नवर्व्या खेळीत, डकल्लेकोटाच्या तटबंदीिे प्यादे प ढे सरकावनू पाढंऱ्याने हा उंटािा घाला ओढवनू 
घेतला आहे. डकल्लकेोटाच्या तटबंदीबाहेर जाणाऱ्या राजाशी बेइमानी करणाऱ्या प्याद्याला, काळ्याने 
िारं्लाि धिा डशकडवला आहे. तेर्व्हा पाढंऱ्याने ह्या डनदसय उंटाला कापण्यािे ठरवले आहे; नाहीतर उंटाने 
मारलेले प्यादे ि कटात डदल्यासारखे होईल! 
 

(१३) प्या × उं, ि – घो६ शह; 
 

पाढंऱ्याने डकल्लेकोटाच्या तटबंदीतील द सऱ्या प्याद्याने काळा उंट मारला आहे; तेर्व्हा उघड्या 
पिलेल्या पाढंऱ्या राजावर काळ्या वजीराने डनघृसण हल्ला िढडवला आहे. ह्या सवस अनथािे मूळ शोधल्यास ते 
पाढंऱ्याच्या नवर्व्या िालीत उदा॰ (९) प्या – ह३, ...; ह्या िालीति आढळून येईल. आकृती ४३३ पाहा. रा 
– घो ३ ह्या स्थानािा एक रक्षक रा – ह२ मधले प्यादे आहे. त्याि रक्षक प्याद्याला प ढे ढकलल्याने 
त्यािाि बळी उंटासारखे मोहोरे देऊन काळ्याने घेतला आहे. आडण उंटािे बडलदान करून काळ्याने रा –
घो६ हे स्थान यशस्वी रीत्या काबीज केले आहे; आडण पाढंऱ्याच्या डकल्लकेोटावर बधेिक स्वारी केली आहे. 

 
(१४) रा–ह१, ...; 

 
राउं२ मधील पाढंरे प्यादे, ह२ मधल्या काळ्या उंटाने इरेस धरल्याने, पाढंऱ्याला काळ्या वडजरािा 

सामािार घेता येत नाही. 
 

(१४) ..., ि × प्या शह; 
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उंट मारून ह पट्टीत डशरलेल्या डबनजोर प्याद्याला मारून पाढंऱ्या राजाला उघिा पािून शह डदला 
आहे. पाढंऱ्या राजािी स रडक्षतता काळ्याने डहरावनू घेतली आहे. 

 
(१५) रा – घो१, ...; 
 
घो१ ह्या एक लत्या एक पलायन घरात राजाने आश्रय घेतला आहे. थोिक्यात काळ्याने एका 

उंटािे बडलदान करून, डकल्लेकोटाच्या तटबंदीच्या २ रक्षक प्याद्या घेऊन, डनणसयाक हल्ला िढडवण्यासाठी 
आतल्या र्ोटातील मोक्यािे स्थान पादाक्रातं केले आहे. 

 
(१५) ..., घो – घो५; 
 
काळ्याने मात करण्यािी मोहीम प ढे िालू ठेवली आहे. आता, पाढंऱ्याला रा ह२ च्या स्थानािे 

रक्षण करणे भार् पिते चकवा राजाला यशस्वी रीतीने पळून जाता येईल असे स्थान डनमाण करावयास हव.े 
ह्या डविारसरणीत बसणाऱ्या प ढील संभार्व्य खेळ्या होऊ शकतील (१६) ह – रा१, व – ह७ शह; (१७) रा 
– उं१, व × प्या मात; ह्याने मात टाळता येत नाही म्हणून पाढंरा उशीरा का होईना त्यािे एक मोहोरे 
डकल्लेकोटाच्या रक्षणासाठी धाितो. 

 
(१६) घो – उं ३, ...; 
 
रा–ह२ िे स्थान घोड्याच्या माऱ्यात आणून पाढंरा संभार्व्य मात टाळतो. तेर्व्हा काळा, पाढंऱ्यावर 

मात कशी करावयािी ह्यािा सखोल डविार करतो. तेर्व्हा काळ्याच्या मनातील डविारमंथनािे स्वर्त 
भार्ण त्याच्याि शबदात प ढे डदले आहे. डकल्लेकोटाच्या तटबंदीच्या दोन प्याद्या, उंटािे बडलदान करून मी 
घेतल्या खऱ्या! तसेि तटबदंीिे उरलेले प्यादे घेऊन टाकले की पाढंऱ्या राजािा एक लता एक आशातंतू 
त टून तो हताश होईल. रा – उं२ मधला हा शवेटिा रक्षक डशलेदार आहे. काळ्या उंटाच्या आडण 
घोड्याच्या हल्ल्यात डिरिून जाणारे हे प्यादे, केवळ राजाने आडण हत्तीने सावरून धरलेले आहे. तेर्व्हा मी 
ह्या दोन रक्षकापंैकी एका रक्षकाला पळवनू लावाव े चकवा त्याच्यावर डतहेरी हल्ला िढडवण्यािी डसिता 
करावी! कदाडित एका दर्िात दोन पक्षी मारण्यात मी यशस्वी होऊ शकेन का?” 
 

(१६) ..., ि – घो ६ शह! 
 

काळ्या उंटाने रा उं २ िे प्यादे इरेस धरल्याम ळे काळ्या वडजरािी ही मग् रूरी पाढंऱ्याला डनमूटपणे 
सहन करावी लार्ते. आता त्या रक्षक प्याद्यावर काळ्याने यशस्वी रीतीने डतहेरी हल्ला िढडवला आहे त्याि 
वळेी, त्याच्या राजािा जोर डनखळून टाकावयास लावले आहे. 

 
(१७) रा–ह१, ...; 

 
पाढंऱ्या राजाला कोपऱ्यात रेटून, प्याद्यािा एक आधार डनपटून काढला आहे. एक लत्या एक 

हत्तीिे संरक्षण असणारे ते प्यादे, घोिा, उंट आडण वजीराच्या डतहेरी हल्ल्यात डकतपत डटकाव धरणार 
आहे? 
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(१७) ..., उं× प्या; 
 

पाढंऱ्या राजाला स रडक्षतपणे पळता येण्याजोरे् असलेले रा – घो१ िे पलायन घर, काळ्या 
उंटाच्या माऱ्यात येते. आडण िावािा शवेट पटावर उमटू लार्तो. 
 

(१८) ह × उं, घो × ह मात 
 

नवर्व्या खेळीत केलेल्या घोिि कीने पाढंऱ्याला शवेटी शरणार्ती पत्करावी लार्ते. 
 

ह्या बोलक्या िावािे मौडलक बोल मनाशी घोळवीत, आपण आता प ढच्या डवभार्ातील िावांच्या 
जते्रत डशरू या. 

 
णिभाग २ 

 

 
 

(ि) डािाचंी जत्रा 
 

ह्या डवभार्ात, ब डिबळ पंडिताचं्या उत्कृष्ट िावािंी जत्रा भरवली आहे. त्यामध्ये जर्जे्जत्या डिशरिा 
बहारीिा िाव, तसेि माशसलिा क शल िाव, असे िारं्ले िारं्ले िाव बघावयास डमळतील. तेर्व्हा ह्या 
जते्रिी स रुवात “राजािा भारतीय बिाव” ह्या िावाने करू या. 
 

(१) राजाचा भारतीय बचाि 
(Neuhausen–१९५३) 

 
 M. Euwe M. Najdrof  

 पाढंरी काळी 

(१) प्या–व४, घो–(रा)उं३; 
(२) प्या–(व)उं४, प्या–(रा)घो३; 
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(३) प्या–(रा)घो३, उं–घो२; 
(४) उं–घो२, ०– ०; 
(५) घो–(व)उं३, प्या–उं४; 
(६) प्या–व५, प्या – रा४; 
(७) उं–घो५, प्या–(रा)ह३; 
(८) उं × घो, व × उं; 
(९) प्या–व६! घो – उं३; 

(१०) प्या – रा३, प्या–घो३; 
(११) उं × व५, रा–ह१; 
(१२) घो – रा४, व – व१; 
(१३) प्या–(रा)ह४, प्या–उं४; 
(१४) घो–घो५, उं–घो२! 
(१५) प्या–(रा)घो४, प्या – रा५; 
(१६) घो – रा२, उं× प्या; 
(१७) घो – उं४, व – उं३; 
(१८) प्या× प्या, उं× ह; 
(१९) घो× प्या, शह, रा–घो२; 
(२०) घो× प्या, उं–उं६शह; 
(२१) रा–उं१, व× (उं) प्या; 

 
(आकृती४३४पाहा) 
 

 
आकृती ४३४ 
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 पाढंरी काळी 

(२२) घो – उं४, रा–ह१; 
(२३) घो× उं, (व)ह–रा१; 
(२४) घो/३–रा२, ह–(रा)घो१; 
(२५) प्या–ह५, ह–घो४; 
(२६) घो–घो३, ह× घो; 
(२७) प्या × ह, ह × प्या; 
(२८) रा–उं२, ह–रा१; 
(२९) ह–रा१, ह× ह; 
(३०) व× ह, रा–घो२; 
(३१) व–रा८, व – उं७शह; 
(३२) रा–घो१, व – व८शह; 
(३३) रा–ह२, व–उ७शह 
(३४) घो–घो२, व – उं४; 
(३५) व – घो८शह, रा–उं३; 
(३६) व–ह८शह, रा–घो४; 
(३७) व – घो७शह, िाव सोिून देतो. 

 
(२) िजीराचा भारतीय बचाि 

(Copenhagen–१९३२) 
 
 F. Saemish A. Nimzovich 
 पाढंरी काळी 

(१) प्या–व४, घो–(रा)उं३; 
(२) प्या–(व)उं४, प्या – रा३; 
(३) घो–(रा)उं३, प्या–(व)घो३; 
(४) प्या–(रा)घो३, उं–घो२; 
(५) उं–घो२, उं–रा२; 
(६) घो – उं३, ० – ०; 
(७) ० – ० प्या–व४; 
(८) घो – रा५, प्या–उं३; 
(९) प्या× प्या, (उं)प्या× प्या; 

(१०) उं–उं४, प्या–(व)ह३; 
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(११) ह–उं१, प्या–(व)घो४; 
(१२) व – घो३, घो – उं३; 
(१३) घो×घो उं× घो; 
(१४) प्या–(रा)ह३, व – व२; 
(१५) रा–ह२, घो – ह४! 
(१६) उं × व२, प्या–उं४, 
(१७) व – व१, प्या–घो५; 
(१८) घो–घो१, उं–(व)घो४; 
(१९) ह–घो१, उं × व३; 
(२०) प्या – रा४, (उं) प्या× प्या; 
(२१) व× घो, ह× प्या; 
(२२) व – घो५, (व)ह–(रा)उं१; 
(२३) रा–ह१; (व) ह–उं४; 
(२४) व–रा३, उं × व६; 
(२५) (व)ह–रा१, प्या–ह३; 
(२६) िाव सोिून देतो. (आ. ४३५पाहा) 

 

 
आकृती ४३५ 

 
(३) भारतीय बचाि 

(London Congress–१९३२) 
 

 Mrs. V. Menchik 
Stevenson 

Sir G. A. Thomas 

 पाढंरी काळी 
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(१) प्या–व४, घो–(रा) उं३; 
(२) प्या–(व) उं४, प्या– (रा)घो३; 
(३) घो–(व) उं३, उं– घो२; 
(४) प्या – रा४, प्या–व३; 
(५) प्या–उं३, ० – ०; 
(६) उं–रा३, प्या – रा४; 
(७) (रा) घो – रा२! प्या–घो२; 
(८) व – व२, घो – उं३; 
(९) प्या–व५, घो – रा२; 

(१०) प्या–(रा)घो४, घो × व२; 
(११) ह–(रा)घो१, प्या–(व) ह४; 
(१२) ० – ०–०, घो–(व) उं४; 
(१३) घो–घो३, उं × व२; 
(१४) प्या (रा) ह४, प्या–ह५; 
(१५) प्या–ह५, व – घो१; 
(१६) उं–ह६, व–ह२; 
(१७) उं× उं, रा× उं; 

(आकृती ४३६ पाहा) 

 
आकृती ४३६ 

 पाढंरी काळी 

(१८) घो– उं५शह, घो× घो; 
(१९) (घो) प्या× घो, प्या– ह६; 
(२०) प्या– उं६ शह! रा– ह१; 
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(२१) व– ह६, प्या× प्याशह; 
(२२) रा– घो१, ह– (रा) घो१; 
(२३) प्या× प्या, प्या× प्या; 
(२४) व× प्या शह!  िाव सोिून देतो.  
 

(४) फ्रें च बचाि 
(Breslau – १९१२) 

 
 S. Lewitzky F. J. Marshall 
 पाढंरी काळी 

(१) प्या – व४, प्या– रा३; 
(२) प्या– रा४, प्या – व४; 
(३) घो– (व) उं३, प्या– (व) उं४; 
(४) घो– उं३, घो– (व) उं३; 
(५) (रा) प्या × प्या, (रा) प्या× प्या; 
(६) उं– रा२, घो– उं३; 
(७) ० – ०, उं– रा२; 
(८) उं– (रा) घो५, ० – ०; 
(९) प्या× प्या, उं– रा३; 

(१०) घो– व४, उं× प्या; 
(११) घो× उं, प्या× घो; 
(१२) उं– घो४, व– व३; 
(१३) उं– ह३, (व) ह– रा१; 
(१४) व– व२, उं– घो५; 
(१५) उं× घो, ह× उं; 
(१६) (व) ह– व१, व– उं४; 
(१७) व– रा२, उं×घो; 
(१८) प्या× उं, व× प्या; 
(१९) ह× प्या, घो– व५; 
(२०) व– ह५, (व) ह– (रा)उं१; 
(२१) ह– रा५, ह– ह३; 
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आकृती ४३७ 

 
 पाढंरी काळी 
(२२) व– घो५, ह × उं; 
  (पहा प्रकरण ९ मधील आकृती. ४३७) 
(२३) ह– (व) उं५, 

िाव सोिून देतो. 
व– (रा) घो६!  

 
(५) डच बचाि 

(London – १९१२) 
 
 Ed. Lasker, Sir George Thomas 
 पाढंरी काळी 

(१) प्या – व४, प्या– (रा)उं४; 
(२) घो– (व)उं३, घो– (रा)उं३; 
(३) घो– उं३, प्या– रा३; 
(४) उं– घो५, उं– रा२; 
(५) उ × घो, उं × उं; 
(६) प्या – रा४, प्या × प्या; 
(७) घो × प्या, प्या– (व)घो३; 
(८) घो– रा५, ० – ०; 
(९) उं– व३, उं– घो२? 

(१०) व– ह५! व– रा२; 
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(आकृती ४३८ पाहा) 
 

 
आकृती ४३८ 

 
 पाढंरी काळी 

(११) व × प्या शह! रा × व; 
(१२) घो × उं द . शह, रा– ह३; 
(१३) घो/५– घो४ शह, रा– घो४; 
(१४) प्या– ह४ शह, रा– उं५; 
(१५) प्या– घो३ शह, रा– उं६; 
(१६) उं– रा२ शह, रा– घो७; 
(१७) ह– ह२ शह, रा– घो८; 
(१८) रा– व२ मात.   

 
(६) णर्णलडोरचा बचाि 

(London – १८५८) 
 
 H. E. Bird P. Morphy : 
 पाढंरी काळी 

(१) प्या– रा४, प्या– रा४; 
(२) घो– (रा)उं३, प्या – व३; 
(३) प्या – व४, प्या– (रा)उं४; 
(४) घो– उं३, प्या× (रा) प्या; 
(५) (व)घो× प्या, प्या – व४; 
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(६) घो– घो३, प्या– रा५; 
(७) घो– रा५, घो– (रा)उ३; 
(८) उं– (रा)घो५, उं– व३; 
(९) घो– ह५, ०– ०; 

(१०) व– व२, व– रा१; 
(११) प्या– (रा)घो४, घो × प्या; 
(१२) घो × घो व × घो; 
(१३) घो– रा५, घो– उं३; 
(१४) उं– रा२, व– ह६; 
(१५) घो × घो, प्या × घो; 
(१६) उं– रा३, ह– घो१; 

 
(आकृती ४३९ पाहा) 

 

 
आकृती ४३९ 

 
 पाढंरी काळी 

(१७) ०– ०– ०, ह × (उं) प्या; 
(१८) उं × ह, व – ह६! 
(१९) प्या – उं३, व × प्या; 
(२०) प्या – घो४, व – ह८ शह; 
(२१) रा– उं२, व– ह५ शह; 
(२२) रा – घो२? उं × (घो) प्या; 



 अनुक्रमणिका 

(२३) प्या × उं, ह × प्या शह; 
(२४) व × ह, व × व शह; 
(२५) रा– उं२, प्या– रा६; 
(२६) उं× प्या, उं– उं४ शह; 
(२७) ह– व३, व– उं५ शह; 
(२८) रा– व२, व– ह७ शह; 
(२९) रा– व१, 

िाव सोिून देतो. 
व– घो८ शह; 

 
(७) गु्रएनणर्ल्डचा बचाि 

(U. S. Championship New York – १९५६) 
 

 D. Byrne R. Fisher 
 पाढंरी काळी 

(१) घो– (रा)उं३, घो– (रा)उं३; 
(२) प्या– उं४, प्या– (रा)घो३; 
(३) घो– उं३, उं– घो२; 
(४) प्या – व४, ०– ०; 
(५) उं– उं४, प्या – व४; 
(६) व– घो३, प्या× प्या; 
(७) व× (उं) प्या, प्या– उं३; 
(८) प्या– रा४, (व)घो– व२; 
(९) ह– व१, घो– घो३; 

(१०) व– उं५, उं– घो५; 
(११) उं– (रा)घो५, घो– ह५! 
(१२) व– ह३, घो× घो; 
(१३) प्या × घो, घो × प्या; 
(१४) उं × प्या, व– घो३; 
(१५) उं– उं४, घो× (वउं) प्या; 
(१६) उं– उं५, (रा)ह–रा१ शह; 
(१७) रा– उं१, उं– रा३!! 

  (पहा प्रकरण ९ मधील आकृती – ४४०) 
(१८) उं × व, उं × उं शह; 
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(१९) रा–घो१, घो – रा७ शह; 
(२०) रा–उं१, घो × प्या काटशह; 
(२१) रा–घो१, घो – रा७ शह; 
(२२) रा–उं१, घो – उं६ काटशह; 
(२३) रा–घो१, प्या × उं; 
(२४) व – घो४, ह–ह५; 
(२५) व × प्या, घो × ह; 

 

 
आकृती ४४० 

 
 पाढंरी काळी 

(२६) प्या–(रा)ह३,  ह × प्या; 
(२७) रा–ह२, घो × प्या; 
(२८) ह–रा१, ह × ह; 
(२९) व – व८शह, उं–उं१; 
(३०) घो × ह, उं × व४; 
(३१) घो – उं३, घो – रा५; 
(३२) व – घो८, प्या–(व) घो४; 
(३३) प्या–ह४, प्या–ह४; 
(३४) घो – रा५, रा–घो२; 
(३५) रा–घो१, उं–उं४ शह; 
(३६) रा–उं१, घो–घो६ शह; 



 अनुक्रमणिका 

(३७) रा – रा१, उ–घो५ शह; 
(३८) रा – व१, उं–घो६ शह; 
(३९) रा–उं१, घो – रा७ शह; 
(४०) रा–घो१, घो – उं६ शह; 
(४१) रा–उं१, ह–(व) उं७ मात.  

 
(८) कॅरोकानचा बचाि 

(Vienna–१९२९) 
 

 Spielmann Honlinger 
 पाढंरी काळी 

(१) प्या – रा४, प्या–(व) उं३; 
(२) प्या–व४, प्या–व४; 
(३) घो–(व) उं३, प्या × प्या; 
(४) घो × प्या, घो – उं३; 
(५) घो–घो३, प्या – रा३; 
(६) घो – उं३, प्या–उं४; 
(७) उं × व३, घो – उं३; 
(८) प्या × प्या, उं × प्या; 
(९) प्या–(व)ह३, ०– ०; 

(१०) ० – ०, प्या–(व) घो३; 
(११) प्या–घो४, उं–रा२; 
(१२) उं–घो२, व – उं२; 
(१३) प्या–घो५, घो–(व) ह४; 
(१४) घो – रा५, उं–घो२; 
(१५) घो–घो४, व – व१; 
(१६) घो – रा३, घो × व४; 
(१७) व–ह५, प्या–घो३; 

 
 
 
 
 
 



 अनुक्रमणिका 

(आकृती ४४१ पाहा) 
 

 
आकृती ४४१ 

 
 पाढंरी काळी 

(१८) घो – घो ४, उं–(रा) उं३; 
(१९) घो – उं शह, घो × घो; 
(२०) व–ह ६, ह – उं१; 
(२१) (व) ह–व१, व–रा २; 
(२२) (रा) ह–रा१, घो – रा १; 
(२३) घो – उं ५, व – उं ४; 
(२४) ह – रा ५, उं × व ४; 
(२५) घो – रा७ शह, िाव सोिून देतो.  

 
(९) णसणसणलयनबचाि 

(Moscow–१९४३) 
 
 V. Smyslov A. Kotov 
 पाढंरी काळी 

(१) प्या – रा ४, प्या–(व) उं४; 
(२) घो–(व) उं३, घो–(व) उं३; 
(३) प्या–(रा)घो३, प्या–(रा) घो ३; 
(४) उं–घो २, उं–घो २; 
(५) प्या–व३, प्या – व ३; 



 अनुक्रमणिका 

(६) घो – उं ३, प्या – रा ३; 
(७) उं–घो ५, (रा) घो – रा२; 
(८) व – व २, प्या–(रा) ह३; 
(९) उं–रा ३, प्या – रा ४; 

(१०) ० – ०, उं–रा ३; 
(११) घो – रा १, व – व २; 
(१२) प्या–(व)ह३, उं–ह ६; 
(१३) प्या–उं४, घो × व५; 
(१४) ह–घो१, प्या × प्या; 
(१५) उं × प्या, उं × उं; 
(१६) व × उं, ० – ०; 
(१७) प्या–(रा) घो४, (व)ह–व१; 
(१८) रा–ह१, घो – रा३; 
(१९) उं × व२, प्या–व४; 
(२०) घो – उं३, प्या–व५; 
(२१) घो – रा२, घो – उं३; 
(२२) व–ह ३, रा–ह २; 
(२३) घो–घो३, प्या–उं३; 

 
(आकृती ४४२ पाहा) 

 
आकृती४४२ 

 
 पाढंरी काळी 

(२४) घो – उं५, प्या × घो; 



 अनुक्रमणिका 

(२५) (घो) प्या × प्या, घो – उं२; 
(२६) ह–घो१, घो – रा१; 
(२७) ह–घो६, ह–उं२; 
(२८) (व) ह–घो१, रा–घो१; 
(२९) ह × (ह) प्या, रा–उं१; 
(३०) ह–ह७, रा – रा२; 
(३१) व–ह५, रा – व३; 
(३२) उं–उं४ शह, घो – रा४; 
(३३) उं × घो शह, प्या × उं; 
(३४) प्या–उं६! घो × प्या; 
(३५) व × प्या शह, रा–उं३; 
(३६) ह/७×उं, रा–घो४; 
(३७) घो × प्या शह, रा–घो३; 
(३८) प्या–घो४, ह–(व)उं१; 

(३९) ह × ह, व × ह; 
(४०) व – व६ शह, ह–उं३; 
(४१) घो × ह, घो×प्या; 
(४२) प्या × प्या शह, िाव सोिून देतो.  
 

(१०) णनझमो इंणडयन–बचाि 
(U. S. Championship–New York. १९४४): 

 
 A. Denker R. Fine 
 पाढंरी काळी 

(१) प्या–व४, घो–(रा)उं३; 
(२) प्या–(व)उं४, प्या – रा३; 
(३) घो–(व)उं३, उं–घो५; 
(४) प्या – रा३, प्या–(व)घो३; 
(५) उं × व३, उं–घो२; 
(६) घो – उं३, घो – रा५; 
(७) ० – ०, घो× घो; 
(८) प्या × घो, उं × प्या; 
(९) ह–घो१, उं–ह४; 



 अनुक्रमणिका 

(१०) उं–ह३, प्या–व३; 
(११) प्या–उं५, ०– ०; 
(१२) प्या × (व) प्या, प्या × प्या; 
(१३) प्या – रा४, ह–रा१; 
(१४) प्या – रा५, प्या × प्या; 
(१५) घो × प्या, व – घो४? 
(१६) प्या–घो३, प्या–घो३; 
(१७) व–ह४, व – व१; 
(१८) (रा)ह–उं१, प्या–(व)घो४; 
(१९) उं × (व घो)प्या, व – व४; 
(२०) प्या–उं३, उं–घो३; 

 
(आकृती ४४३ पाहा) 

 

 
आकृती ४४३ 

 
 पाढंरी काळी 

(२१) ह–उं५! उं × ह; 
(२२) उं × उं४, ह–(रा)उं१; 
(२३) उं–उं४, उं–उं३; 
(२४) उं × व, उं × व; 
(२५) उं × (व) ह, िाव सोिून देतो. 

 



 अनुक्रमणिका 

(११) पेरॉर्चा बचाि 
(Vienna, १८९८) 

 
 S. Tarrash, G. Marco 
 पाढंरी काळी 

(१) प्या – रा४, प्या – रा४; 
(२) घो–(रा) उं३, घो–(रा)उं३; 
(३) घो × प्या, प्या–व३; 
(४) घो–(रा) उं३, घो × प्या; 
(५) प्या–व४, उं–रा२; 
(६) उं × व३, घो–(रा)उं३; 
(७) ० – ०, ० – ०; 

(८) प्या–(रा)ह३, उं–रा३; 
(९) प्या–उं४, प्या–उं३; 

(१०) घो–घो५! घो – ह३; 
 (११) घो–(व)उं३, घो – उं२; 
 (१२) प्या–उं४, प्या–(रा)ह३; 
 (१३) घो – उं३, व – उं१; 
 (१४) व – उं२, ह–घो१; 
(१५) प्या–(रा)उं५, उं × व२; 
(१६) उं–उं४, प्या–(व)घो४; 
(१७) प्या–(व)घो३, प्या–उं४; 
(१८) प्या–व५, प्या–घो५; 
(१९) घो – रा२, प्या–(व)ह४; 
(२०) प्या–घो४, घो – ह२; 
(२१) प्या–(रा)ह४, व – व१; 
(२२) उं–घो३, प्या–ह५; 
(२३) रा–ह१, ह–ह१; 
(२४) (व)ह–रा१, घो – रा१; 
(२५) घो – उं४, उं – (रा) उं३; 
 
 
 



 अनुक्रमणिका 

(आकृती ४४४ पाहा) 
 

 
आकृती ४४४ 

 
 पाढंरी काळी 

(२६) घो – रा६, प्या × प्या; 
(२७) प्या × प्या, व – घो३; 
(२८) घो × ह, रा × घो; 
(२९) प्या – घो५, प्या × प्या; 
(३०) प्या × प्या, घो × प्या; 
(३१) व – (रा)ह२, रा –घो१; 
(३२) घो × घो, उं × घो; 
(३३) प्या–उं६! प्या–घो३; 
(३४) उं × (घो) प्या, िाव सोिून देतो. 

 
(१२) रुय लोपेझ 

(New York–१९१८) 
 
 J. R. Capablanka Fonaroff 
 पाढंरी काळी 

(१) प्या – रा४, प्या – रा४; 
(२) घो – (रा)उं३, घो – (व)उं३; 
(३) उं – घो५, घो – उं३; 



 अनुक्रमणिका 

(४) ० – ०, प्या – व३; 
(५) प्या – व४, उं – व२; 
(६) घो – उं३, उं – रा२; 
(७) ह – रा१, प्या × प्या; 
(८) घो × प्या, घो × घो; 
(९) व × घो, उं × उं; 

(१०) घो ×उं, ० – ०; 
(११) व – उं३, प्या – उं३; 
(१२) घो – व४, घो –व२; 
(१३) घो – उं५, उं – उं३; 
(१४) व – (रा)घो३, घो – रा४; 
(१५) उं – उं४, व – उं२; 
(१६) (व)ह – व१, (व)ह – व१; 

 
(आकृती ४४५ पाहा) 

 

 
आकृती ४४५ 

 
 पाढंरी काळी 

)१७(  ह × प्या, ह × ह; 

)१८(  उं × घो, ह – व८; 
)१९(  ह × ह, उं × उं; 
)२०(  घो – ह६ शह, रा – ह१; 



 अनुक्रमणिका 

)२१(  व × उं, व × व; 
)२२(  घो × प्या शह, िाव सोिून देतो. 

 

 
आकृती ४४६ 

 
(१३) ग्युको णपयानो 
(Hastings–१८९५) 

 
 W. Steinitz, 

पाढंरी 
C. Von Bardeleben 
काळी 

(१) प्या – रा४, प्या – रा४; 
)२(  घो–(रा)उं३, घो–(व)उं३; 
)३(  उं–उं४, उं–उं४; 
)४(  प्या–उं३, घो – उं३; 
)५(  प्या–व४, प्या × प्या; 
)६(  प्या × प्या, उं–घो५ शह; 
)७(  घो –उ३, प्या–व४; 
)८(  प्या × प्या, (रा) घो × प्या; 
)९(  ० – ० उं–रा३; 
)१०(  उं–(रा)घो५, उं–रा२ 
)११(  उं × घो, (व)उं × उं; 
)१२(  घो × उं, व × घो; 
)१३(  उं × उं, घो × उं; 
)१४(  हा–रा१, प्या–(रा)उं३; 
)१६(  व–रा२, व – व२; 
)१६(  (व)ह–उं१, प्या–उं३; 



 अनुक्रमणिका 

(१७) प्या–व५, प्या × प्या; 
)१८(  घो × व४, रा–उं२; 
)१९(  घो – रा६, (रा)ह–(व)उं१; 
)२०(  व – घो४, प्या–(रा)घो३; 
)२१(  घो–घो५ शह, रा – रा१; 
)२२(  ह × घो शह, रा–उं१; 
)२३(  ह–उं७ शह, रा–घो१; 
)२४(  ह–उं७ शह, रा–ह१; 
)२५(  ह × प्या शह, िाव सोिून देतो. 

Steinitz ने ह्या िावािा अत्यतं िलाखीने केलेला शवेट प ढे डदला आहे. 
)२५(  ... , रा–घो१; 
)२६(  ह–घो७ शह, रा–ह१; 
)२७(  व–ह४ शह, रा×ह; 
)२८(  व–ह७ शह, रा–उं१; 
)२९(  व–ह८ शह, रा – रा२; 
)३०(  व – घो७ शह, रा – रा१; 
)३१(  व – घो८ शह, रा – रा२; 
)३२(  व – उं७ शह, रा – व१; 
)३३(  व – उं८ शह, व–रा१; 
)३४(  घो – उं७ शह, रा – व२; 

(३५) व – व६ मात  
 

(१४) इव्हॅनचे आमीष 
(Berlin–१८५३) 

 
 Anderson 

पाढंरी 
J. Dufresne 
काळी 

(१) प्या – रा४, प्या – रा४; 
)२(  घो–(रा) उं३, घो–(व) उं३; 
)३(  उं – उं४, उं – उं४; 
)४(  प्या–(व) घो४, उं × प्या; 
)५(  प्या–उं३, उं – ह४; 
)६(  प्या–व४ प्या × प्या; 
)७(  ० – ०, प्या–व६; 



 अनुक्रमणिका 

)८(  व – घो३, व – उं३; 
)९(  प्या – रा५, व – घो३; 
)१०(  ह–रा१, (रा)घो – रा२; 
)११(  उं – ह३, प्या – घो४; 
)१२(  व × प्या, ह –(व)घो१; 
)१३(  व – ह४, उं – घो३; 
)१४(  (व) घो × व२, उं – घो; 
)१५(  घो – रा४, व – उं४; 
)१६(  उं × प्या, व – ह४; 
)१७(  घो – उं६ शह, प्या × घो; 
)१८(  प्या × प्या, ह – घो१; 

 
(आकृती ४४७ पाहा.) 

 

 
आकृती ४४७ 

 
 पाढंरी काळी 
)१९(  (व) ह – व१, व × घो; 
)२०(  ह × घो शह, घो × ह; 
)२१(  व × प्या शह, रा × व; 
)२२(  उं – उं५ शह, रा – रा१; 
)२३(  उं – व७ शह, रा – व१; 
)२४(  उं × घो मात.  

 



 अनुक्रमणिका 

(१५) राजाच्या उंिाचे आमीष 
(London–१८५१) 

 
 Anderssen 

पाढंरी 
Kieseritzky 
काळी 

(१) प्या – रा४, प्या – रा४; 
)२(  प्या–(रा) उं४, प्या × प्या; 
)३(  उं – उं४, प्या–(व)घो४ 
)४(  उं × प्या, व–ह५ शह; 
)५(  रा–उं१, घो–(रा) उं३; 
)६(  घो–(रा) उं३, व–ह३; 
)७(  प्या–व३, घो – ह४; 
)८(  घो – ह४, प्या–(व)उं३; 
)९(  घो – उं५, व – घो४; 
)१०(  प्या–(रा) घो४, घो – उं३; 
)११(  ह–घो१, प्या × उं; 
)१२(  प्या–(रा) ह४, व – घो३; 
)१३(  प्या–ह५, व – घो४; 
)१४(  व – उं३, घो–घो१; 
)१५(  उं × प्या, व – उं३; 
)१६(  घो – उं३, उं – उं४; 
)१७(  घो - व५, व × प्या; 
)१८(  उं × व६! उं × ह; 
)१९(  प्या – रा५, व × हशह; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 अनुक्रमणिका 

(आकृती ४४८ पाहा) 

 
आकृती ४४८ 

 
 पाढंरी काळी 

(२०) रा – रा२, घो – (व) ह३; 
)२१(  घो × प्या शह, रा – व१; 
)२२(  व – उं६ शह, घो × व; 
)२३(  उं – रा७ मात.  

 
(१६) िणजराच्या आणमषाला नकार 

(New York, १९२४) 
 

 A. Alekhine 
पाढंरी 

Emanuel Lasker 
काळी 

(१) प्या–व४, प्या–व४; 
)२(  प्या–(व) उं४, प्या – रा३; 
)३(  घो–(रा)उं३, घो–(रा)उं३; 
)४(  घो – उं३, (व)घो × व२; 
)५(  प्या × प्या, प्या × प्या; 
)६(  उं – उं४, प्या – उं३; 
)७(  प्या – रा३, घो – ह४; 
)८(  उं × व३, घो × उं; 
)९(  प्या × घो, उं × व३; 
)१०(  प्या –(रा)घो३, ० – ०; 
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)११(  ० – ०, ह – रा १; 
)१२(  व – उं२, घो – उं१; 
)१३(  घो × व १, प्या – उं ३; 
)१४(  घो – रा ३, उं–रा ३; 
)१५(  घो – ह ४, उं–(व)उं २; 
)१६(  प्या–(व) घो ४, उं–घो ३; 
)१७(  घो – उं ३, उं–(रा) उं २; 
)१८(  प्या – घो ५, उं–(रा) ह ४; 
)१९(  प्या – घो ४, उं–(रा) उं २; 
)२०(  प्या × प्या, ह – उं१; 
)२१(  व – घो २, प्या × प्या, 
)२२(  प्या – उं ५, व – व ३; 

 
(आ. ४४९ पाहा) 

 

 
आकृती ४४९ 

 
 पाढंरी काळी 

)२३(  घो – घो २, उं – उं २; 
)२४(  (रा)ह – रा १, प्या – (रा) ह ४; 
)२५(  प्या–(रा) ह ३, घो – ह२; 
)२६(  ह × ह शह, ह × ह; 
)२७(  ह – रा १, ह – घो १; 
)२८(  व – उं १, घो – घो ४; 
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)२९(  घो – रा ५, प्या × घो; 
)३०(  व × घो, प्या – रा ५; 
)३१(  प्या – उं ६, प्या – घो ३; 
)३२(  प्या – उं ४, (ह) प्या × प्या; 
)३३(  उं–रा २, प्या × प्या; 
)३४(  उं – ह ५, ह – घो ७; 
)३५(  घो – ह ४, व × प्या/५; 
)३६(  व×व, िाव सोिून देतो. उं × व; 

 
(१७) िणजराच्या आणमषाचा स्िीकार : 
(U.S.A. –U.S.S.R. रेडिओ मिॅ १९४५) 

 
 S. Flohr 

पाढंरी 
I. A. Horowitz 
काळी 

(१) प्या – व४, प्या – व४; 
)२(  प्या– (व) उं४, प्या × प्या; 
)३(  घो– (रा)उं ३, घो– (रा)उं ३; 
)४(  प्या– रा ३, प्या– रा ३; 
)५(  उं × प्या, प्या – उं ४; 
)६(  ० – ०, प्या–(व) ह ३; 
)७(  व – रा २, घो– उं ३; 
)८(  ह – व १, प्या–(व) घो ४; 
)९(  प्या × प्या, व– उं २; 
)१०(  उं – व ३, उं × प्या; 
)११(  प्या – (व) ह ४, प्या – घो ५; 
)१२(  (व) घो – व २, ० – ०; 
)१३(  प्या– (व)घो ३, घो– रा ४; 
)१४(  घो – रा ४, घो × उं; 
)१५(  घो × घो शह, प्या × घो; 
)१६(  व × घो, प्या – रा ४; 
)१७(  उं – घो २, उं – रा ३; 

(आ. ४५० पाहा) 
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आकृती ४५० 

 
 पाढंरी काळी 

)१८(  उं × प्या, प्या × उं; 
)१९(  घो – घो ५, रा – घो २; 
)२०(  व × प्या शह, रा – उं ३; 
)२१(  घो – रा ४ शह, रा – रा २; 
)२२(  व – ह ४ शह, प्या – उं ३; 
)२३(  (रा) ह–(व) उं १, (व) ह – उं १; 
)२४(  ह × उं, व– घो १; 
)२५ (  प्या – उं ४, ह × ह; 
)२६(  घो ×  ह, व– घो ३ 
)२७(  घो × उं, व × प्या शह; 
)२८(  रा – ह १, रा × घो ; 
)२९(  प्या × प्या प्या × प्या; 
)३०(  व – घो ४ शह, ह – उं ४; 
)३१(  व – घो ६ शह, ह – उं ३; 

(३२) व – रा ८ शह, रा – उं ४ 
(३३) ह – उं १ शह, िाव सोिून देतो. 
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(१८) रेिी सुरुिात 
(New York १९२४) 

 
 R. Reti, 

पाढंरी 
E 
Bogolubow : 
काळी 

(१) घो – (रा) उं ३, घो – (रा) उं ३; 
)२(  प्या – उं ४, प्या – रा ३; 
)३(  प्या–(रा)घो ३, प्या – व ४ 
)४(  उं–घो २, उं × व ३; 
)५(  ० – ०, ० – ०; 
)६(  प्या – घो ३, ह – रा १; 
)७(  उं–घो २, (व) घो – व २; 
)८(  प्या – व ४! प्या – उं ३; 
)९(  (व) घो × व २, घो – रा५; 
)१०(  घो×घो, प्या × घो; 
)११(  घो – रा ५, प्या–(रा) उं ४; 
)१२(  प्या – उं ३, प्या × प्या; 
)१३(  उं × प्या, व – उं २; 
)१४(  घो×घो, उं×घो; 
)१५(  प्या – रा ४! प्या – रा ४; 
)१६(  प्या – उं ५, उं–(रा) उं १; 
)१७(  व – उं २! प्या×(व) प्या; 
)१८(  प्या × प्या, ह – व १; 
)१९(  उं – ह ५! ह – रा ४; 
)२०(  उं × प्या, ह×(रा उं) प्या; 
)२१(  ह × ह, उं × ह; 
)२२(  व × उं, ह × उं; 
)२३(  ह–(रा) उं१, ह – व१; 

 
 
 
 



 अनुक्रमणिका 

(आकृती ४५१ पाहा) 

 
आकृती ४५१ 

 
 पाढंरी काळी 

)२४(  उं – उं ७ शह, रा–ह १; 
)२५(  उं – रा ८, िाव सोिून देतो; 

 
(१९) णसणसणलयन बचाि 

War Shaw Team Tournament १९३५ 
 

 P. Keres 
पाढंरी 

W. Winter 
काळी 

(१) प्या – रा ४, प्या–(व) उं ४; 
)२(  घो–(रा) उं ३, घो–(रा) उं ३; 
)३(  प्या – रा ५, घो – व ४; 
)४(  घो – उं ३, प्या – रा ३; 
)५(  घो×घो, प्या × घो; 
)६(  प्या – व४, प्या – व ३; 
)७(  उं–(रा) घो ५, व – ह४ शह; 
)८(  प्या – उं ३, प्या×(व) प्या; 
)९(  उं × व ३, प्या×(उं) प्या; 
)१०(  ० – ०, प्या×(घो) प्या; 
)११(  ह – घो १, प्या × प्या; 
)१२(  घो × प्या, उं × व३, 
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(आकृती ४५२ पाहा) 
 

 
आकृती ४५२ 

 
 पाढंरी काळी 

)१३(  घो × प्या, रा × घो ; 
)१४(  व – ह५ शह, प्या – घो ३; 
)१५(  उं × प्या शह, प्या × उं; 
)१६(  व × ह; उं – (रा) ऊं ४; 
)१७(  (रा) ह – रा १, उं – रा ५; 
)१८(  ह × उं प्या × ह; 
)१९(  व – उं ६ शह; िाव सोिू देतो. 

 
(२०) फ्रें च बचाि 

Magdeburg, १९२७ 
 

 R 
Spielmann 
पाढंरी 

R 
L’Hermet 
काळी 

(१) प्या – रा ४, प्या – रा३, 
)२(  प्या – व ४, प्या – व ४; 
)३(  घो –व २, प्या × प्या; 
)४(  घो×प्या, घो –व २; 
)५(  घो –(रा) उं ३; (रा) घो –उं ३; 
)६(  घो×घो शह; घो × घो; 
)७(  उं –व ३, प्या–(रा) ह३! 
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)८(  व – रा २, उं – व ३; 
)९(  उं – व२, ० – ०; 
)१०(  ० – ० –०, उं – व २; 
)११(  घो – रा ५, प्या – उं ४; 
)१२(  प्या×प्या! उं×घो; 
)१३(  व×उं, उं – उं ३; 
)१४(  उं – (रा) उं ४, व – रा २; 
)१५(  व – व ४, (रा)ह –व १; 
)१६(  उं –व ६, व –रा १; 
)१७(  (रा) ह –घो १, प्या–(व) घो ३; 
)१८(  व –(रा) ह ४, प्या×प्या; 
)१९(  उं – रा ५, व – रा २; 

(२०) प्या–(रा) घो४! प्या – उं ५; 
(२१) प्या – घो ५ ! घो – व २; 
(२२) व × प्या ! प्या × व, 
(२३) प्या × प्या काट शह, रा–उं १; 
(२४) ह – घो ८ शह, रा×ह; 
(२५) प्या – ह ७ शह, रा – उं १; 
(२६) प्या – ह ८⧸ = व मात  

 
आकृती ४५३ पाहा 

 

 
आकृती ४५३ 

 
सूचना : उपडरडनर्तदष्ट िावामंधील काही िाव खेळािंूनी सोिून डदल्याने अधसवट राडहले आहेत; ते 

िाव नवोडदत खेळािंूनी, पटावर खेळून पूणस करावते. 
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िकरि १० : जागणतक कीतीच्या णर्शर आणि स्पास्की 
याचं्यामधीलणिश्वणिजेतेपदाच्या आव्हान डािातील णनिडक पाच डाि 

 
१९७२ साल बऱ्याि र्ोष्टींकडरता र्ाजले आहे. ब डिबळ खेळािे डवश्वडवजेतेपद भरू्डवणाऱ्या 

स्पास्कीला, डिशरने सरळ आर्व्हान डदले, ह्यािा प्राम ख्याने उल्लेख करावयास हवा. ब डिबळपे्रमी लोकि 
नर्व्हे तर इतर जनतास िा हा आर्व्हानात्मक सामना केर्व्हा स रू होतो, ह्यािी िातकासारखी वाट पाहात 
होती. 

 
आईसलँिने १,२५,००० िॉलरिी रक्कम बडक्षसासाठी देऊ केली होती. रेक्झाडवक (आईसलँि) 

मध्ये सामान्याच्या डदवाणखान्यािी तयारी प री झाली होती. उणीव होती ती िक्त बॉबी डिशरिी. परंत  
सामन्यातील पडहला िाव खेळण्यािी तारीख २ ज लै १९७२ उजािली तरी डिशरिा पत्ता नर्व्हता. हा 
अटीतटीिा सामना बारर्ळू नये म्हणून जार्डतक ब डिबळ िेिरेशनिे (F. D. D. E. िे) अध्यक्ष िॉ. य व े
यानंी, बॉबी डिशरला २ डदवसािंी म दतवाढ डदली आडण ४ ज लै १९७२ पयंत जर बॉबी डिशर रेक्झाडवकला 
हजर झाला नाही तर मर् स्पास्कीलाि ‘डवश्वडवजेता’ म्हणून जर्जाहीर केले जाईल असेही िमान 
काढले. 

 
दरम्यान द सऱ्या बाजूनेही दहशत डदली रे्ली की, सामान्यािी अडधकृत स रुवात उद् घाटन 

समारंभाने १ ज लै १९७२ ला झाली आहे तेर्व्हा बॉबीला बितिस  करून स्पास्कीला डनयोडजत रकमेतील ५/८ 
डहस्सा देण्यात यावा; “परंत  आतापयंतच्या इडतहासात कोणताही खेळािू अशा तऱ्हेने बितिस  केला रे्ला 
नाही, तेर्व्हा तशी तरतूद नाही,” असे िॉ. य व े यानंी ठासून साडंर्तले. १९४८ सालानंतर, रडशयाबाहेर 
प्रथमि होऊ घातलेल्या ह्या जार्डतक ब डिबळ दं्वद्वावर डनराशिेे दाट सावट पिणार की काय अशी धास्ती 
ब डिबळपे्रमींना पिली होती. अशा वळेी एक आशिेा डकरण डदसला. डब्रटनच्या एका ब डिबळपे्रडमकाने–
डजम स्लेटरने एका पत्रकाद्वारे जाहीर केले की “जर पैशािीि बाब असेल तर मी पैशािा अिसर दूर करतो 
...” आडण त्याने पदरिी ५०,००० पौंिािंी रक्कम देऊ केली, आडण बॉबी डिशरला सामना खेळण्यािे 
आवाहन डदले. ह्यािा योग्य तो पडरणाम झाला. ४ ज लै १९७२ ला सकाळी सात वाजता बॉबी डिशर 
सामन्यातील पडहल्या िावाच्या दहा–तास आधी रेक्झाडवक डवमानतळावर हजर झाला. 

 
रेक्झडवक (आइसलँि) येथे डदनाकं ४ ज लै १९७२ पासून १ सप्टेंबर १९७२ पयंत हा सामना झाला. 

ह्या सामान्यात एकूण २४ िाव होणार होते. परंत  १ सप्टेंबर १९७२ ला अमेडरकेच्या बॉबी डिशरने २१ 
िावातंि डनर्तववाद आघािी डमळवनू रडशयन ब डिबळमहापंडित (ग्रँिमास्टर) बोडरस स्पास्कीपासून 
डवश्वडवजेतेपद चजकून घेतले. लहानपणापासून उराशी बाळर्लेले डिशरिे स्वप्न साकार झाले. २१ र्व्या 
डवजयी िावाम ळे स्पास्कीच्या ८½ र् णावंर डिशरने १२½ र् णािंी आघािी डमळडवली आडण डवश्वडवजेतेपद 
चजकले. ह्या सामन्यातील िावािंा र् णिलक प ढे डदला आहे. डवश्वडवजेतेपदासाठी एकूण २४ िाव ठरले 
होते, त्यापंैकी २१ िाव प्रत्यक्ष खेळले रे्ले. ह्यापंैकी १० िाव डनणायक ठरले. त्यातंील, प्रत्येकी एक र् ण 
डमळवनू देणारे सात िाव डिशरने चजकले, उरलेले तीन िाव स्पास्कीने चजकले (परंत  त्यातंील एक िाव 
वादग्रस्त होता) आडण प्रत्येकी ½, ½ र् ण डमळवनू देणारे ११ बरोबरीिे िाव झाले. 

 
उपडवजेतेपदािे बक्षीस ३५ वर्, वयाच्या स्पास्कीला डमळाले. १९६९ मध्ये स्पास्कीने रडशयाच्या टी. 

पेरोडशयनपासून डवश्वडवजेतेपद चजकून घेतले होते. ब डिबळ खेळावर बरीि वर्, रडशयाने अखंि प्रभ त्व 
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राखले होते. परंत  १९७२ मध्ये अमेडरकेच्या बॉबी डिशरने आर्व्हान देऊन, डवश्वडवजेतेपद डमळवनू रडशयािी 
डमरासदारी नाहीशी केली. ह्या डवश्वडवजेतेपदासाठी झालेले २१ िाव अत्यतं ि रशीिे झाले. डवजयश्री कधी 
डिशरकिून स्पास्कीकिे झ कावयािी तर कधी ती स्पास्कीकिून डिशरकिे झ कावयािी. अशा ह्या २१ 
िावाचं्या सामन्यातील डनविक ५ िाव (पहा प्रकरण १० मधील आकृती ४५४ व ४५५) वर डदले आहेत. 

 
बॉबी डिशर आडण बॉडरस स्पास्कीिी माडहती थोिक्यात प ढे डदली आहे. 

 

 
 

बॉबी डिशर 
 

रॉबटस जेम्स डिशर हा बॉबी डिशर ह्या नावाने ओळखला जातो. त्यािे विील शरीरशास्त्रज्ञ होते. 
आई नसस होती. त्याच्या आईिा जन्म स्स्वझलंिमध्ये झाला आडण वडिलािंा जन्म बर्तलनमध्ये झाला होता. 
प ढे ते दोघे अमेडरकेत स्थाडयक झाले. डिशर दोन वर्ांिा असताना त्याच्या आई–वडिलानंी एकमेकापंासून 
घटस्िोट घेतला. 

 
बॉबीला त्याच्या मोठ्या बडहणीने जोनने वाढडवले. तो सहा वर्ांिा असताना, जोनने त्याला एक 

प्लॅस्स्टकिा ब डिबळ सिं आणनू डदला. बॉबीने हा खेळ लवकरि आत्मसात केला आडण तो त्याच्या 
बडहणीला सहज हरव ू लार्ला. खेळातील त्यािी प्रर्ती आडण त्यािी तन्मयता इतकी पराकोटीला 
पोहोिली होती की तो खेळात मग्न झाला की हाका मारूनस िा त्यािी खेळातील तंद्री भरं् पावत नसे. 

 
प ढे तो ब्र कलीनमधील ब डिबळ क्लबात खेळू लार्ला आडण त्याच्यापेक्षा वयाने मोठ्या असणाऱ्या 

खेळािंूना सहज हरव ूलार्ला. 
 
वयाच्या बारार्व्या वर्ी त्याने रडशयन भारे्िे आवश्यक ते ज्ञान संपादन केले. रडशयन भारे्तून प्रडसि 

होणारी ब डिबळ माडसके तो वािू लार्ला. ह्या खेळावरील रडशयन लोकािें प्रभ त्व पाहून त्याने 
त्याचं्याहूनही वरिढ होण्यािा डनडिय मनाशी केला आडण त्याप्रमाणे तो प्रयत्न करू लार्ला. 
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त्याने अमेडरकेतील २० वर्ांखालील खेळािंूसाठी असलेले क मार र्टातील ख ले सामने, वयाच्या 
केवळ १३ र्व्या वर्ी चजकले. प ढे अमेडरकेिे नैप ण्यपद (Championship) वयाच्या केवळ १४ र्व्या वर्ी 
चजकले आडण तो अडत लहान वयािा जार्डतक खेळािू ठरला. वयाच्या केवळ १५ र्व्या वर्ी त्याने 
आंतरराष्ट्रीय महापंडित (International Grand Master) ही पदवी डमळडवली आडण तो अडतलहान वयािा 
जार्डतक आंतरराष्ट्रीय महापंडित ठरला. 

 
डिशरने वयाच्या २९ र्व्या वर्ी आर्व्हान देऊन डवश्वडवजेतेपद स्पास्कीपासून डहरावनू घेतले, आडण 

वयाच्या बारार्व्या वर्ापासून उराशी बाळर्लेले स्वप्न साकार केले. बॉबी डिशर म्हणतो की, “ब डिबळ हेि 
जीवन आहे.” बॉरीस–स्पास्की म्हणतो की, “ब डिबळ हे जीवनासारखे आहे.” 

 
डिशरप्रमाणे स्पास्कीिे बालपण हालात रे्ले. त्यालाही एक खेळकर पे्रमळ बहीण होती. द सऱ्या 

महाय िात स्पास्कीच्या आई–वडिलानंी घटस्िोट घेतला. 
 
वयाच्या पािर्व्या वर्ी स्पास्की ब डिबळ खेळावयाला डशकला. वयाच्या केवळ दहार्व्या वर्ी त्याने, 

त्या वळेच्या जार्डतक डवजेता बोटर्व्हीडनकला, एक प्रदशसनीय सामन्यात हरडवले होते. तेर्व्हा बोटर्व्हीडनकने 
“स्पास्की डवश्वडवजेता होईल” असे भाकीत केले होते. वयाच्या १८ र्व्या वर्ी प्रभार्ीय महापंडितपद डमळवनू 
तो डिशरच्या आधीच्या काळातील अडत लहान वयािा जार्डतक ब डिबळ महापडंित ठरला. 
 

 
 

“बॉरीस स्पास्की” 
 

१९६९ मध्ये त्या वळेिा डवश्वडवजेता पेरोडशयनला हरवनू स्पास्की डवश्वडवजेता झाला. 
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सामन्यातील ११ िा डाि 
 
रेक्झाडवक येथे झालेल्या डवश्वडवजेतेपदाच्या आर्व्हानात्मक िावापंैकी ११ वा िाव बॉरीस स्पास्कीने 

त्यािा मूळिा आत्मडवश्वास परत डमळवनू चजकला, आडण आर्व्हान देणाऱ्या बॉबी डिशरिी तीन िावािंी 
आघािी दोन िावावंर आणली. (पाढंरी – स्पास्की, काळी – डिशर) 

 
ह्या िावाच्या डवजयािी म हूतसमेढ स्पास्कीने १४ र्व्या खेळीत अधा तास खोलवर डविार करून केली; 

ह्यामध्ये िाव वाढीसाठी बाहेर काढून कायास्न्वत झालेल्या घोड्याला स्वरृ्हाकिे परत मारे् खेिून जी एक 
वैडशष्ट्ट्यपूणस िाल केली त्या िालीति प ढे घिणारे नाट्य दिलेले होते. स्वरृ्हाकिे झेपावणाऱ्या 
घोड्याच्या टापाखंाली डिशरिा वजीर सापितो. आडण त्याति त्याच्या वजीराला स रडक्षत डठकाणी पळून 
जाता येण्याजोरे् मार्स रोखले जातात आडण तो मारला जातो. 

 
डिशर जर दक्षतेने आडण काळजीपूवसक खेळता तर त्याला डटकाव धरता आला असता, परंत  त्याने 

रा–घो ६ मध्ये घोड्यािे बडलदान करण्याच्या हेतूने पे्रडरत होऊन आक्रमक धोरण स्वीकारले. स्पास्कीने हे 
वळेीि ओळखून, डिशरवर सतत दबाब आणण्यािे धोरण स्वीकारून डिशरच्या वजीराला पटमध्यावरती 
डर्रिदार केले. य . एस. िा ग्रँिमास्टर (ब डिबळ पंडित) राबटस बायरन म्हणतो की, “हा िाव म्हणजे 
रडशयन ब डिबळपटंूच्या पृथक्करणािा अकस  होय आडण स्पास्कीने त्यािा वाटा योग्य रीतीने उिलला आहे.” 
सामन्याच्या वळेी हजर असलेले पे्रक्षक आपापसात क जब जत होते, ििा करीत होते, की शवेटी 
स्पास्कीच्या वजीराप ढे डिशरच्या उंटािे काहीही िालू शकणार नाही; हे समजूनउमजूनस िा डिशर 
उर्ािि प ढे का खेळत राडहला? परंत  असा तकस  आहे की, सामन्यात हजर असलेल्या २००० पे्रक्षकासंमोर, 
अशा रीतीने नाम ष्ट्कीने िाव सोिून देणे डिशरला लाजीरवाणे वाटत असाव.े स्पास्की जेर्व्हा स्टेज सोिून 
काही क्षण बाहेर रे्ला तेर्व्हा डिशरने त्याच्या राजाला तिाखा डदला. दोन्ही घड्याळे बंद केली आडण तो 
तािकन उठून मोटारीकिे रे्ला. 

 
ह्या िावािे सटीप वणसन प ढे डदले आहे. 
 

सामन्यातील ११ िा डाि )णससीणलयन बचाि(  
 

 स्पास्की पाढंरी णर्शर काळी 
)१(  प्या – रा४, प्या–(ि) उं४; 
)२(  घो–(रा) उं३, प्या–ि३; 
)३(  प्या–ि४, प्या × प्या; 
)४(  घो × प्या, घो–(रा) उं३; 
)५(  घो–(ि) उं३, प्या–(ि) ह३; 
)६(  उं – (रा) घो५, प्या – रा३; 
)७(  प्या – उं४, ि – घो३; 
)८(  ि – ि२, ि × प्या; 
)९(  घो – घो३, ि – ह६; 
)१०(  उं × घो, प्या × उं; 
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)११(  उं – रा२,  
 

उंट – ह५ मध्ये नेण्यािा धाक दाखवनू, काळ्याला अशी उत्तरदायी खेळी करण्यािी भ रळ पािली 
आहे की त्याम ळे, त्यािी राजाकििी बाजू कमक वत होते. 
 

)११(  ..., प्या – (रा) ह४; 
)१२(  ० – ० घो – उं३; 
)१३(  रा – ह१, उं × ि२; 

 
आकृती ४५४ पाहा. 

 
आकृती ४५४ 

 
(१४) घो – घो१ ! घोड्याच्या अनपेडक्षत आडण शानदार, माघार घेण्याम ळे डिशरिा वजीर 

अिानकपणे घोटाळ्यात पितो. 
 
जर (१४) ..., व – घो७; प ढे (१५) प्या –(व) ह३, ही खेळी करून त्याप ढे ह – ह२ मध्ये नेऊन 

धाक देऊ शकतो आडण जर (१४) ..., व – ह५; मर् 
 
(१५) प्या – उं४, ही खेळी जोरदार ठरते. 

 
)१४(  ..., ि – घो५; (१९) ..., घो–घो६ शह; 
)१५(  ि – रा३, आता (२०) प्या × घो, प्या×प्या काटशह 

 (१६) प्या – (व)ह३, ...; ही खेळी करून वजीर 
मारण्यािा धाक डदला असता (१६) ..., व –
ह५; आडण मर् (१७) घो – उं३, ...; ही खेळी 
करून परत तो वजीरावर हल्ला करतो; तेर्व्हा 
डिशरला वाटले की प्यादे देऊन त्याच्या 
बदल्यात त्याच्या मोहोऱ्यानंा खेळात िैतन्य 

(२१) रा–घो१, उं – उं४, 



 अनुक्रमणिका 

ओतण्यास प्रवृत्त करता येईल. 
)१५(  ..., प्या–व४; शह आडण मर् काळ्याला सक्तीने मात करता 

येईल. 
)१६(  प्या×पाय,घो – रा२; (१९) उं– घो४, घो– ि३; 
)१७(  प्या–उं४,घो – उं४; ह्या नाम ष्ट्कीच्या डपिेहाटीम ळे डिशरिा 

प्रडतिाव कोसळून पितो. जर 
)१८(  ि – ि३;प्या–ह५; (१९)... , घो– घो६ शह. 

 आता काळ्याला एक ओझरता आशिेा डकरण (२०) प्या × घो, प्या × प्या काटशह; 
 डदसतो, कारण डिशरिा प ढील खेळ्या होतील. (२१) रा – घो१, उं – ह३ 
 असे वाटले. उदा॰  (२०) घो(घो१)ि२, प्या – उं४; 
(२४) प्या – ह४, स्पास्की, डिशरच्या वजीराला 

कोंिीत पकितो. पे्रक्षक बभेान होतात. सरपंि 
लूथर स्स्मि (Lothar Schmid) शातंता 
प्रस्थाडपत करण्यािा आटोकाट प्रयत्न करतात. 
डवश्वडवजेतेपदाच्या सामन्यात, अशा रीतीने 
वजीर अिानक कोंिीत पकिल्यािे, कोणालाही 
स्मरत नर्व्हते.डिशरला त्याच्या वजीरािा बिाव 
प ढील खेळ्या करून करता आला असता. 

  

 (२४) ... व – रा७;   
 (२५) (व) ह – रा१,घो – घो४; परंत  (२१)प्या–(ि) ह३, ि – घो३; 
 (२६) व × ह, व – व६; (२७) प्या × घो, (२२) प्या–उं५, ि – घो४; 
  (२३) ि–(ि) उं३, प्या × उं; 

 
आकृती ४५५ पाहा 

 

 
आकृती ४५५ 
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ह्या खेळ्या होतात आडण पाढंऱ्याकिे एक हत्ती जादा राहतो; आडण काळ्यािी अवस्था अर्दी 
अण कंपनीय होते. डिशरला हत्तीच्या बदल्यात त्यािा वजीर देता आला असता. उदा॰ (२४) ..., व × ह 
शह; परंत  प ढे िार काळ डटकाव धरता आला नसता. 

 
)२४(  ..., प्या – ह६; )२८(  प्या – उं६, उं – उं१; 

)२५(  प्या × ि, प्या × प्या शह; )२९(  प्या × (रा) प्या, प्या × (रा) प्या; 

)२६(  रा × प्या, ह –  ह६; )३०(  (रा) ह – रा१, उं – रा२; 

)२७(  ि – उं६, घो – उं४; )३१(  ह × (रा), प्या, डाि सोडून देतो. 
 

कारण त्याच्याप ढे, प ढीलप्रमाणे खेळ्या होतात उदा॰ (३१) ..., उं × ह; (३२) व × उं, घो – रा६ 
शह; (३३) रा – घो१, त्यानंतर काळ्याला प ढील दिपणाला सय स्क्तक बिाव उरत नाही. उदा॰ प्या × 
(घो) प्या चकवा प्या – उं७. आता समजा जर (३१) ..., ह – ह३; त्याप ढे पाढंरा प ढील कोणत्याही मार्ाने 
चजकू शकतो. (३२) ह × उं शह वरै्रे. 
 

डिशरने हा िाव हरल्यािे प रेपूर उटे्ट तेरार्व्या सामन्यातील प्रदीघस िाव चजकून िेिले; तो िाव प ढे 
डदला आहे. 
 

सामन्यातील तेरािा डाि 
 

हा िाव मारुतीच्या शपेटीसारखा लाबंला. शवेटी हा मारथॉन सामना डिशरने चजकला. (पाढंरी – 
स्पास्की, काळी – डिशर) 
 
७४ खेळ्या असलेला हा प्रदीघस िाव अर्दी अटीतटीने खेळून, डिशरने त्यािी तीन िावािंी आघािी परत 
डमळडवली. 
 

(१) प्या – रा४, ...; ह्या स्पास्कीच्या सलामीच्या खेळीला, डदलेल्या अलेडखनच्या बिावात्मक 
उत्तरातून डिशरने प ढे बरीि र् तार् तं वाढडवली. त्याति पाढंऱ्या प्याद्यानंी काळ्या राजाला, पटावर सळो 
की पळो करून सोिले होते. 

 
स्पास्की नेहमीच्या धोपटमार्ाने, संथपणे िाववाढ करीत होता. डिशरने मात्र, केवळ तेरार्व्या 

खेळीति एका प्याद्याला मारले. परंत  प ढे डिशर, डनष्ट्काळजीपणाने खेळला तेर्व्हा स्पास्कीने, प्याद्याच्या 
मोबदल्यात, आपल्या घोड्यानंा कें द्रातंील मोक्यािी स्थाने डमळवनू डदली आडण राजाच्या बर्लेवर हल्ला 
िढडवण्यासाठी सधंी डमळडवली. २५ र्व्या खेळीच्या वळेी, त्याने दोन हल्लखेोर प्याद्या आत घ सवल्या, परंत  
त्यािा वजीर भेदनीय झाला आडण स्पास्कीच्या दृष्टीने अर्दी आणीबाणीिी स्स्थती डनमाण झाली. ही िकू 
डिशरने वळेीि जाणून समयोडित िावपेि टाकून, दोघाचं्या वजीरानंा पटावरून अदृश्य होण्यािी डकमया 
केली. 
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आता डिशरकिे वह िे एक जादा प्यादे उरले होते आडण ते त्वडरत वह ७ िे घर र्ाठू शकले 
असते. अशा आणीबाणीच्या पडरस्स्थतीला न िर्मर्ता, स्पास्कीने, माराव े चकवा मराव े हा डनधार केला 
आडण डिशरकिून काही (िोरट्या) खेळ्या उपटून, राजाच्या बर्लेवर प्रडत–दहशत उत्पन्न केली. खेळ 
जेर्व्हा तहकूब झाला तेर्व्हा डिशरिा डवजय दृडष्टपथात नर्व्हता. आडण खेळ प न्हा प ढे स रू झाला तेर्व्हा, 
डिशरने, वजीराच्या बर्लेकिल्या तीन ज ळलेल्या प्याद्या, उंटाच्या बदल्यात डमळडवल्या. परंत  डिशरिा 
हत्ती एके डठकाणी डखळवनू ठेवण्यात स्पास्कीने यश डमळडवले. तेर्व्हा डिशरने रा – ह – प्याद्यािे बडलदान 
करून, आपल्या राजाला, हव े होते अशा योग्य स्स्थतीत आणले. हा दबाव असह्य झाल्याने स्पास्की 
र्िबिला आडण ६४ र्व्या खेळीत त्याने आपला राजा ि कीच्या घरात हलडवला. त्यानंतर केवळ १० 
खेळ्यानंंतर डिशरच्या प्याद्यािा वजीर नक्की होणार, हे पाहून स्पास्कीला सक्तीने िाव सोिणे भार् पिले. 

 
तेरािा डाि 

 
स्पास्की पाढंरी णर्शर काळी 

(१) प्या – रा४, घो –(रा)उं३; 

(२) प्या – रा५, घो -  ि४; 
(३) प्या – ि४, प्या – ि३; 

(४) घो – (रा)उं३, प्या – (रा)घो३; 

(५) उं – (ि)उं४, घो – घो३; 

(६) उं – घो३, उं – घो२; 
(७) (ब)घो – ि२, डिशरने स रुवातीपासून केलेल्या ह्या डवडित्र खेळ्यानंी स्पास्की संभ्रमात 

पिला. कारण (७) (व)घो – व२ ह्या िालीिा स्पास्कीच्या दृष्टीने िारसा प्रभाव पित नाही; तेर्व्हा, 
अलेडखनच्या खेळी वैडित्र्यातून डनमाण होणाऱ्या समस्यावंर, समयोडित तोिर्ा शोधून काढण्यासाठी 
स्पास्कीने ही जार्डतक स्पधा स रू होण्याच्या आधी, सहा मडहने कसून तयारी करावयास हवी होती. 

(७) ..., ० – ०; 
(८) प्या –( रा)ह३, प्या –(ि)ह४; 
(९) प्या –( ि)ह४, 
 
आता स्पास्कीला त्याच्या प्याद्यािे बडलदान कराव ेलार्ते चकवा ते घालवाव ेलार्ते. घोड्याच्या 

बदल्यात उंट देण्यािे त्याने टाळावयास हव.े परंत , (९) प्या –(व)ह३ ही खेळी त लनात्मक दृष्टीने िारं्ली 
वाटते. तरीस िा काळ्याला िारं्ल्या रीतीने खेळता येईल. 
उदा॰ . 

पाढंरी काळी 
)९(  ..., प्या – ह५; 
)१०(  उं – ह२, प्या × प्या 
)११(  प्या × प्या, घो – उं३; 
)१२(  व – २, उं – उं४; 
)९(  ..., प्या × प्या; 
)१०(  प्या × प्या, घो – ह३; 
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)११(  ० – ०, घो – उं४; 
)१२(  ि–रा२, ि–रा१;[येथे वजीर िमत्काडरक स्स्थतीत ठेवलेला वाटतो. सवससाधारणपणे, आमीर् रूपाने 

डदलेल्या प्याद्या घेणे, डिशरला आविते.] 
)१३ (  घो – रा४, घो(घो३) × प्या; 
)१४(  उं × घो, घो × उं 
)१५(  ह – रा१, घो – घो३; 
)१६(  उं – ि२, प्या – ह५; 
)१७(  उं – घो५, प्या – ह३; 
)१८(  उं – ह४, उं – उं४; 

 
ह्या ि कीच्या खेळीने स्पास्कीला प्रडतटोला हाणण्यास वाव डमळतो. येथे 

(१८) ... , उं – रा३ ही िाल बरी होती. 
(१९) प्या –(रा) घो४, उं – रा३; 
(२०) घो – ि४, उं – उं५; 
(२१) ि – ि२, ि – ि२; 
(२२) (ि) ह–ि१, (रा) ह–रा१; 
(२३) प्या–उं४, उं – ि४; 
(२४) घो–(ि) उं५, ि – उं१; 

 
आकृती ४५६पाहा 

 

 
 

आकृती ४५६ 
 

(२५) ि – उं३? ही घातक िाल वाटते; ती डिशरच्या दृष्टीने प ढे िायदेशीर ठरते, कारण त्याच्या 
२९ र्व्या िालीतून डनमाण होणाऱ्या स संघडटत मोहोऱ्याचं्या हालिालींना ती, पोर्क ठरते. येथे, स्पास्कीने, 
काळ्या राजाच्या भोवताली असणारे काळ्या प्याद्यािें सरंक्षक किे सोिडवण्यािा प्रयत्न जारीने करावयास 
हवा होता. उदा॰ (२५) प्या – उं५ ह्या िालीला (२५) ... , घो – उं५ िे उत्तर डमळाले असते. तेर्व्हा रा –
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प्याद्यावर हल्ला िढडवता येतो, परंत  मारले रे्लेल्या प्याद्याच्या दृष्टीने (२५) प्या – रा६ ही खेळी करून 
पाढंऱ्याला िारं्ल्या रीतीने िाव खेळता आला असता. 
 

पाढंरी काळी 
(२५) ..., प्या – रा३; 
(२६) रा – ह२, घो – ि२; 
(२७) घो – ि३, प्या–(ि) उं४; 
(२८) घो–घो५, ि – उं३; 
(२९) घो – ि६, ि×घो! आता काळा चजकू 

शकतो. 
(३०) प्या×ि, उं×ि; 
(३१) प्या × उं, प्या – उं३; 

 
प न्हा प्रडतिाव टाकण्यािी सधंी डदली आहे. येथे (३१) ..., प्या – ह६ ही खेळी केली तरी िालते, 

कारण वस्त तः पाढंऱ्याला राजाच्या बर्लेकिे िावपेि लढडवता येत नाहीत; तेर्व्हा काळ्यािे हे बढत प्यादे, 
डनणायक ठरते. 
 

(३२) प्या – घो५, (ह) प्या × प्या; 
(३३) प्या × प्या, प्या – उं४; 
(३४) उं – घो३, रा – उं२; 
(३५) घो – रा५ शह, घो × घो; 
(३६) उं × घो, प्या – घो४; 
(३७) ह – (रा) उं१, ह – ह१! 

 
येथे ह – उं४, नंतर ह – ह४, नंतर ह – ह७ शह, पाढंऱ्याच्या ह्या दहशती डवरुि (३७) ..., ह – 

ह१; हा एक उत्कृष्ट बिाव आहे. आता जर (३८) उं × ह, ह×उं; ह्या खेळ्या केल्या तर पाढंऱ्याच्या दृष्टीने, 
शवेट डनराशाजनक होतो. काळ्यािे बढत व – ह – प्यादे रोखण्यासाठी एक हत्ती र् ंतवावा लार्तो. आडण 
पाढंऱ्यािे एक मोहोरे (र् ंतून पिल्याने) डनकामीि ठरते; जणू काय त्यािे एक मोहोरे बाद होते. 
 

)३८(  उं – उं६, प्या – ह६; 
)३९(  ह – उं४, प्या – ह७; 
)४०(  प्या – उं४, उं × प्या; 
)४१(  प्या – ि७, उं × ि४; 
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आकृती ४५७ पाहा. 
 

 
आकृती ४५७ 

 
(४२) रा – घो३, िाव तहक बीच्या ह्या मोहोरबंद खेळीसाठी स्पास्कीने अध्या तासाच्यावर वळे 

घेतला. त्याला एक उत्कृष्ट संधी होती; त्याला प ढीलप्रमाणे दहशत देता आली असती उदा॰  
(४३) ह –( रा) ह४, ह × ह; 
(४४) रा × ह, आडण काळ्याला द सराही हत्ती, बढत ‘व’ प्याद्यासाठी र्मवावा लार्ला असता. 
 

(४२) ..., ह – ह६ शह; 
)४३ (  प्या – उं३, (रा) ह – ह१; 

जर (४३) ..., प्या – ह८ = व; 
)४४(  ह × व, ह × ह; 

 
(४५) ह – (रा) ह४ अशा जास्त सय स्क्तक िाली झाल्या असत्या. 
(४४) ह–(रा) ह४, प्या – रा४; 
ही िाल सक्तीने लादली आहे. नाहीतर पाढंऱ्याला शह सातत्याने बरोबरी करता आली असती. 

आता डिशर त्याच्या उंटािे बडलदान करतो. येथे काळी बढत प्यादी अत्यंत धोक्यािी आहेत. 
 

)४५(  ह – ह७ शह, रा – रा३; 

)४६(  ह – रा७ शह, रा – ि३; 

)४७(  ह × प्या, ह × प्या शह; 
)४८(  रा – उं२, ह – उं७ शह; 

)४९(  रा – रा१, रा × प्या; 

)५०(  ह (रा५)× उं शह, रा – उं३; 
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)५१(  ह – ि६ शह, रा – घो२; 

)५२(  ह – ि७ शह,  
 

ब डिबळपटू बोटर्व्हीडनकच्या मते 
(५२) ह – रा६ ह्या खेळीने िाव बरोबरीिा होऊ शकला असता. 
(५२) ..., रा – ह३; 
(५३) ह (ि७) ि२, 

 
येथे (५३) ह – व६ शह, रा – ह४ ह्या खेळीम ळे काळा राजा कायास्न्वत झाला असता. 

)५३(  ..., ह × ह; 
)५४(  रा × ह, प्या – घो५; 
)५५(  प्या – ह४,  

 
आता पाढंऱ्याला िक्त एकि संधी उरते; आडण ती म्हणजे उंटाने जोर देता येण्याजोरे् बढत प्यादे 

डनमाण करणे. 
 

)५५(  ..., रा – घो४; 
)५६(  प्या – ह५, प्या – (ि)उं५; 
)५७(  ह – (ि) ह१, प्या × प्या; 
)५८(  प्या– घो६, प्या – ह५; 
)५९(  प्या – घो७, प्या – ह६; 
)६०(  उं – रा७,  

 
स्पास्की, वजीरीकरणाच्या दहशतीसाठी (६१) उं – उं८ ही खेळी करून डिशरच्या हत्तीवर विक 

बसव ूशकतो. 
 

)६०(  ..., ह – (रा) घो१; 
)६१(  उं – उं८, प्या – ह७; 
)६२(  रा – उं२, रा – उं३; 
)६३(  ह – ि१, प्या – घो६ शह; 
)६४(  रा – उं३,  

 
कदाडित ही घोििूक वाटते; 

 
(६४) रा – घो२, ही खेळी बरोबरी करू शकेल असे रेकझावीकमध्ये असणाऱ्या बऱ्याि 

ब डिबळपंडितानंा वाटले होते. ह्याम ळे एक महत्त्वािी र्डतवाढ वािली असती कारण, दोन खेळ्यानंंतर 
राजा, व – घो२ मध्ये रे्ला असता. 

 
)६४(  ..., प्या –(रा) ह८=ि; 
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)६५(  ह × ि, रा – ि४; 
)६६(  रा – घो२, प्या – उं५; 
)६७(  ह – ि१ शह, रा – रा५; 
)६८(  ह – (ि)उं१, रा – ि६; 
)६९(  ह – ि१ शह,  

 
ब डिबळपंडित क्रॉर्ीयस (Krogious) ह्यािे मत पिते की, (६९) ह – उं३ शह ह्या खेळीने 

स्पास्कीिा िाव सावरला असता 
 

)६९(  ..., रा – रा७; 
)७०(  ह – (ि)उं१, प्या – उं६; 

 
ह्या बढत प्याद्याच्या वजीरीकरणाच्या दहशतीनेि, पाढंऱ्याला, काळा हत्ती मोकळा करून प न्हा 

खेळावयाला सोिणे भार् पिते. ह्यानंतर पाढंऱ्याला िरसा बिाव उरत नाही. 
 

)७१(  उं – उं५, ह × प्या; 
)७२(  ह × प्या, ह – ि२; 
)७३(  ह – रा४ शह, रा – उं८; 
)७४(  उं × ि४, प्या – उं७; 

 
(आकृती ४५८ पाहा.) 

 

 
आकृती ४५८ 

 
(७५) पाढंरा िाव सोिून देतो, ह्याप ढे शवेट, प ढे डदल्याप्रमाणे करता येते.(७५) ह – उं ४, (जर 

७५ उं × प्या, मारे् प ढे (७५) ..., ह – व ८ ने पाढंरा िाव हरतो), 
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)७५(  ..., ह × उं; 
)७६(  ह × ह, रा – रा७; 
)७७(  ह – (रा)उं४ , प्या – उं८= व; 
)७८(  ह × व, रा × ह आडण 

 
त्यानंतर डिशर त्यािा राजा, व – घो– प्याद्याला जोर देण्यासाठी द सऱ्या बर्लेला आणू शकतो. 
 
आता ह्याच्याप ढे डिशरने चजकलेल्या तीन िावाचं्या खेळ्या डदल्या आहेत, त्या पहार्व्यात. 
 

सामन्यातील पाचिा डाि : 
(डनमझो इंडियन बिाव) 

पाढंरी—स्पास्की 
काळी—णर्शर 

 
 पाढंरी काळी 

)१(  प्या – ि४, घो –(रा)उं३; 
)२(  प्या – (ि)उं४, प्या – रा३; 
)३(  घो –(ि) उं३, उं –घो५; 
)४(  घो – उं३, प्या – उं४; 
)५(  प्या – रा३, घो – उं३; 
)६(  उं – ि ३, उं × घो शह; 
)७(  प्या × उं, प्या – ि ३; 
)८(  प्या – रा४, प्या – रा४; 
)९(  प्या – ि ५, घो – रा२; 

)१०(  घो – ह४, प्या – (रा)–ह३; 
)११(  प्या – उं४!? घो – घो३; 
)१२(  घो × घो, प्या × घो; 
)१३(  प्या × प्या, प्या × प्या; 
)१४(  उं–रा३? ! प्या – घो ३; 
)१५(  ० – ०, ० – ०; 
)१६(  प्या–(ि) ह४, प्या –(ि) ह४; 
)१७(  ह – घो१, उं – ि२; 
)१८(  ह–घो२, ह – घो१; 
)१९(  ह(२)–(रा)उं२! ि – रा२; 
)२०(  उं – उं २, प्या–(रा)घो४; 
)२१(  उं – ि२, ि – रा१; 
)२२(  उं – रा १, ि – घो ३; 
)२३(  ि – ि३, घो – ह४; 
)२४(  ह × ह शह, ह × ह; 
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)२५(  ह × ह शह, रा × ह; 
)२६(  उं – ि१, घो – उं५; 
)२७(  ि – उं२ ?? उं × प्या; 

 
आकृती ४५९ पाहा 

 

 
आकृती ४५९ 

 
पाढंऱ्यावर वज्राघात झाला आहे, कारण काळ्या मोहोऱ्याचं्या स संघडटत हल्ल्याला योग्य असा 

बिाव उरत नाही. उदा॰  
 

(२८) व × उं, व × प्या; काळ्याला दोन्ही बाजंूनी मात करता येते. उदा॰  
(२९) रा – उं२, घो — व ६ शह चकवा जर 
(२८) व – घो १, उं × उं, 
(२९) व × उं, व × प्या वर्ैरे. म्हणून 
(२८) पाढंरा डाि सोडून देतो. 

 
सामन्यातील आठिा डाि 

(इतं्प्ग्लश सुरुिात) 
 

णर्शर स्पास्की 
पाढंरी काळी 

)१(  प्या–(ि) उं४! प्या–(ि)उं४! 
)२(  घो – (ि)उं ३, घो – (ि) उं३; 
)३(  घो – उं ३, घो – उं ३, 

(४) प्या–(रा) घो३, प्या–(रा)घो३; 
)५(  उं – घो २, उं – घो २; 
)६(  ० – ०, ० – ०; 
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)७(  प्या – ि ४, प्या × प्या; 
)८(  घो × प्या, घो × घो 
)९(  ि × घो, प्या – ि३; 

)१०(  उं – घो५! उं– रा३; 
)११(  ि – उं ४! ि – ह४; 
)१२(  (ि) ह – उं१, (ि)ह– घो१; 
)१३(  प्या – घो ३, (रा) ह – उं१; 
)१४(  ि – ि२, प्या – (ि) ह ३; 
)१५(  उं – रा ३, प्या – (ि) घो४? 
)१६(  उं – ह७, प्या × प्या? 
)१७(  उं × ह, ह × उं; 
)१८(  प्या × प्या, उं × प्या; 
)१९(  (रा) ह – ि१, घो – ि२ ? ? 
)२०(  घो – ि५, ि × ि; 
)२१(  घो×प्या शह, रा – उं१; 
)२२(  ह × ि, रा × घो; 
)२३(  ह×उं, ह – घो८ शह; 
)२४(  उं – उं१, घो – उं४; 
)२५(  रा – घो२, प्या – (ि) ह४; 
)२६(  प्या – रा ४, उं – ह८; 
)२७(  प्या – उं४, प्या – उं३; 
)२८(  ह– रा२, रा– रा३; 
)२९(  ह(२)–(ि) उं२, उं– घो७; 

 
(आकृती ४६० पाहा) 

 

 
आकृती ४६० 
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)३०(  उं – रा२, प्या – ह ४? 
)३१(  ह – ि२, उं – ह६; 
)३२(  प्या –उं५ शह, प्या × प्या; 
)३३(  प्या×प्या शह, रा – रा४; 
)३४(  ह(४) – ि४, रा × प्या; 
)३५(  ह – ि५ शह, रा – रा३; 
)३६(  ह×(ि) प्या शह, रा – रा२; 
)३७(  ह – (ि)उं६,  

 
काळा डाि सोडून देतो. 

 
सामन्यातील २१ िा (सामना कजकिारा) डाि : 

(णसणसणलयन बचाि) 
 

स्पास्की णर्शर 
पाढंरी काळी 

)१(  प्या – रा४, प्या – (ि)उं४ 
)२(  घो – (रा) उं३, प्या – रा३; 
)३(  प्या – ि४, प्या × प्या; 
)४(  घो × प्या, प्या – (ि) ह३; 
)५(  घो – (ि) उं३, घो – (ि) उं३; 
)६(  उं – रा३, घो – उं३; 
)७(  उं – ि३, प्या – ि४! 
)८(  प्या × प्या, प्या × प्या; 
)९(  ० – ०, उं – ि३; 

)१०(  घो × घो, प्या ×  घो; 
)११(  उं – ि४, ० – ०; 
)१२(  ि– उं३, उं– रा३; 
)१३(  (रा) ह– रा१, प्या – उं४; 
)१४(  उं × घो, ि  × उं; 
)१५(  ि × ि, प्या × ि; 
)१६(  (ि) ह – ि१, (रा) ह – ि१; 
)१७(  उं – रा२, (ि) ह – घो१; 
)१८(  प्या – (ि) घो३, प्या – उं५; 
)१९(  घो × प्या? उं × घो; 
)२०(  ह × उं, उं × प्या शह; 
)२१(  रा × उं, ह × ह; 
)२२(  उं × प्या, ह – ि७; 
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)२३(  उं × (ह) प्या, ह ×(िउं)प्या; 
)२४(  ह – रा२, ह × ह; 
)२५(  उं × ह, ह – ि१; 
)२६(  प्या – ह४, ह – ि७; 
)२७(  उं – उं४, ह – ह७; 
)२८(  रा – घो३, रा – उं१; 
)२९(  रा – उं३, रा – रा२; 

 
(आकृती ४६१ पाहा.) 

 

 
आकृती ४६१ 

 
)३०(  प्या – (रा) घो४? प्या – उं४; 
)३१(  प्या × प्या? प्या – उं३; 
)३२(  उं – घो८, प्या – ह३; 
)३३(  रा – घो३, रा – ि३; 
)३४(  रा – उं३, ह – ह८; 
)३५(  रा – घो२, रा – रा४; 
)३६(  उं – रा६, रा – उं५; 
)३७(  उं – ि७, ह – (ि) घो८! 
)३८(  उं – रा६, ह – घो७; 
)३९(  उं – उं४, ह – ह७; 
)४०(  उं – रा६, प्या – ह४; 

 
(िाव तहकूब झाला. पाढंऱ्याने खेळी मोहोरबंद केली.) 
 
 



 अनुक्रमणिका 

(आकृती ४६२ पाहा.) 

 
आकृती ४६२ 

 
(४१)उं × ि७ ?? ...ह्या मोहोरबंद खेळीने स्पास्कीिी िावावरील पकि डढली पिते. उदा॰ आता ४१...., 
रा– घो ५; ही खेळी काळ्याला िायदेशीर ठरते. 
(४२) उं – उं ६, (नाहीतर काळा त्यािे प्यादे प्या – ह ५ → ह ६ मधे नेऊन मातिी दहशत देऊ शकतो.) 
(४२) ..., प्या – ह ५; 
(४३) उं – उं ३ शह, रा × प्या; 
(४४) उं – उं ६, रा – घो ५; 
(४५) उं – उं ३ शह,→ही खेळी करणे भार् पिते. 
(४६) ..., रा – उं ५; 
(४७) उं – उं ६, ह – उं ७; प ढे काळा. 
(४८) ..., ह – उं ६; ही खेळी करून, काळा, पाढंऱ्यािा, पाढंऱ्या घरावंरील ताबा कमी करू शकतो. 
त्यावरि िावािे भडवतर्व्य अवलंबून आहे. म्हणून पाढंरा डाि सोडून देतो. 
 

अशा रीतीने ह्या आर्व्हानात्मक सामन्यामध्ये स्पास्कीच्या ८½ र् णाडंवरुि, १२½ र् ण डमळवनू 
डिशरने डवश्वडवजेतेपद सपंादन केले. 
 

१९७५ चे णिश्वणिजेतेपद 
 

डवश्वडवजेतेपद सामन्यासाठी, आंतरराष्ट्रीय ब डिबळ महासंघाने घातलेल्या अटींवर खेळण्यािे 
बॉबी णर्शरने नाकारल्याने स्पधा न होता, (F. I. D. E. ने) जार्डतक ब डिबळ महासंघाने णिश्वणिजेतेपद 
रडशयाच्या ॲन्िोली कापोव्ह यानंा बहाल केले. 
 

ऑक्टोबर १९७५ मध्ये मडॅनला येथे होणाऱ्या अडंतम डवश्वडवजेतेपदाच्या सामान्यात कापोर्व्ह बरोबर 
खेळण्यास डिशरने कबूल र्व्हाव ेयासाठी त्याला, महासघंािे अध्यक्ष डम. मकॅ्स य व ेयानंी २–४–१९७५ ला 
२४ तासािंी जादा म दत डदली होती, परंत  डिशरकिून या बाबतीत काहीही न कळल्याने कापोर्व्हला 
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महासंघाच्या डनयमान सार डवश्वडवजयी म्हणून जाहीर केले. तेवीस वर्ांिा ॲन्िोली कापोव्ह (डित्र क्र. २६ 
पाहा) सवांत तरुण अचजक्यवीर र्णला जाईल. 
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िकरि ११: बुणिबळ एक खेळ ! पूिी आणि आता 
 

िौसष्ट िौरसाचं्या डवश्वात ित रंर् दल (उदा॰ र्जदल, अश्वदल, रथ (चकवा नौ) दल आडण 
पायदळ) डदमतीला घेऊन इतकेि नर्व्हे तर राजा आडण वजीरालाही आपल्या ह कमतीखाली घेऊन 
आपल्याला स्वतंत्रपणे कारभार करण्यास िाव प्रडतिाव करण्यािी सधंी देणारे, य क्ती, िलाखी, िात यस 
आडण ब िी वापरण्यास वाव देणारे जर्ात डनर्तववादपणे एकमेव स्थळ म्हणजे ब डिबळ होय. 

 
एक ब डिबळपटू रे्ली पन्नास वर्, हा खेळ सतत खेळत आहे, परंत  त्याच्या मनावरील ब डिबळािी 

पकि कायम आहे. मला वाटते पे्रम, प्रणय चकवा र्ायनात मानव जसा रमतो, स खावतो तसेि स ख 
देण्यािी शक्ती ब डिबळामध्येही आहे. कारण आपली ब िी वापरण्यािे आडण आपल्या स्वतःच्या 
र्व्यस्क्तमत्त्वािा ठसा उमटडवण्यािे ‘ब डिबळ’ हे एकमेव साधन आहे. अशा ह्या करमणूकप्रधान मनोरंजक 
ब डिबळािी पूवीिी आडण आतािी पडरस्स्थती थोिक्यात प ढे डदली आहे. 

 
ब डिबळािा खेळ हा सवस बौडिक खेळािंा राजा समजला जातो. या खेळावर सवस जर्भर आजवर 

डजतकी गं्रथडनर्तमती झाली आहे डततकी द सऱ्या कोणत्याही खेळावर झालेली नाही. या खेळात नडशबािा 
भार् जवळ जवळ नाहीि. या खेळास लार्णारी एक प्रकारिी डवडशष्ट ब िी आडण प ढिा डविार करून 
त्याप्रमाणे स रुवातीपासूनि िावपेि करण्यािे कौशल्य या बाबतीत जो वरिढ असेल तोि चजकतो. 
स रुवातीच्या काही खेळ्या सोिल्या, तर प नः प नः तोि तो िाव सहसा होत नाही. पटावरील मोहरी आडण 
प्यादी याचं्या हालिालींतून असंख्य नवनव े िाव होत असतात; त्याम ळे खेळणाऱ्यानंा दर िावात नर्व्या 
आनंदािा लाभ होतो. 

 
हा खेळ भारताति नर्व्हे तर जर्ातील सवस प ढारलेल्या व नव–डवकडसत राष्ट्रातं मान्यता पावला 

आहे. डवश्वडवजेतेपदाकरता आईसलँिमध्ये १९७२ मध्ये झालेल्या डिशर−स्पास्की सामान्याने तर सवस 
जर्ािे लक्ष वधूेन घेतले होते. 

 
असा हा खेळ भारतामध्ये जन्म पावला. येथेि काही शतके वाढला, व नंतर सवस जर्तात पसरला 

आडण खूप उत्क्रातंी पावनू आजच्या स्स्थतीपयंत येऊन पोहोिला. पूवी या खेळाच्या जनकत्वाबद्दल मोठा 
ऊहापोह झाला. काही डवद्वानाचं्या मते या खेळािा जन्म ग्रीसमध्ये, तर काहींच्या मते बॉडबलोडनया, 
इडजप्त, इराण, िीन वर्ैरे देशातं झाला असे होते. परंत  हे तकस  कोणत्याही ऐडतहाडसक कसोटीला उतरू 
शकले नाहीत. 

 
ऑस्रेडलया व न्यू डर्नी सोिल्यास सवस जर्ात मानवाच्या रानटी अवस्थेमध्ये स िा दान टाकून 

पटावर सोंर्ट्या मािूंन खेळण्यािा प्रकार सवसत्र आढळतो. दानाकरता मातीिे, लाकिािे, हािािे िासे 
कवड्या वर्ैरेंिा उपयोर् करीत असत व त्यािे अवशरे् सवस डठकाणी उत्खननात सापितात. 
सवससाधारणपणे सोंर्ट्या व पट यािें तीन प्रकारिे खेळ डदसून येतात. पडहल्या ‘शयसतीिा’ म्हणजे पटावर 
ज्यािी सोंर्टी एका डवडशष्ट डठकाणी अर्ोदर पोहोिते तो डवजयी होतो. द सरा प्रकार म्हणजे सावज घेरून 
त्यािी डशकार करणे म्हणजे प्रडतपक्षाच्या सोंर्ट्या डवडशष्ट डठकाणी पोहोिण्याच्या आत त्या घेरणे व मारणे. 
डतसरा प्रकार य िािा आहे. यामध्ये कौशल्याने आडण वरे्ाने स्वतःच्या सोंर्ाट्यािंी हालिाल करून 
प्रडतपक्षाच्या सोंर्ट्या घेरून टाकणे व त्या जास्तीत जास्त प्रमाणात मारणे. 
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या खेळात तेर्व्हाच्या दैनंडदन जीवनािे प्रडतचबब स्पष्टपणे डदसून येते. रानटी अवस्थेंतील मानवाला 
स्वसंरक्षणाथस झपाट्याने जाऊन आश्रयािी जार्ा डमळडवणे, िडरताथाकडरता सावज घेरून त्यािी डशकार 
करणे व स्वतःिी क रणे, वस्त्या राखण्याकरता अर्र नवीन डमळडवण्याकरता द सऱ्या टोळ्याचं्या बरोबर 
य ि करून डवजय डमळडवणे हे नेहमीि कराव ेलार्त असे. िार पूवी म्हणजे प राणकालापासून या खेळािे 
रूपातंर भारतात ित रंर्मध्ये झालेले होते. हा अष्टपद म्हणजे प्रत्येक ओळीत आठ िौकोन याप्रमाणे आठ 
ओळींिा पट अथवा िौसष्ट घरािंा पट अशा पटावर हा खेळला जाई. ित रंर् म्हणजे सेनेिी िार महत्त्वािी 
अंरे् म्हणजे र्ज, अश्व, रथ (चकवा नौ), पदाडत चकवा पायदळ ही होय. पटाच्या िार कोपऱ्यामंध्ये पडहल्या 
ओळीत राजा, हत्ती, घोिा, व रथ व प ढच्या ओळीत समोर िार प्यादी अशी मािंणी करून िार खेळािंूत 
िासे टाकून खेळला जात असे. दान पिेल त्याप्रमाणे प्यादे, हत्ती, घोिा चकवा रथ यािंी खेळी असे. घोिा, 
हत्ती, राजा ह्याचं्या िाली आजच्याप्रमाणेि होत्या. रथ नौका चकवा उंट या मोहोऱ्यािी िालही डतरपी असे, 
परंत  उिी मारून दोनि घरे जाण्यािी असे. प्यादे हल्लीप्रमाणेि सरळ जाई व डतरकस मारी; परंत , ह्या सवस 
खेळ्या ज्याप्रमाणे दान पिेल त्याप्रमाणे खेळावयाच्या असल्याने हळूहळू हा खेळ पूणसपणे द्यतूमय होऊ 
लार्ला. 

 
या ित रंर् खेळाच्या द्यतूािा प्रकार डकती भयानक अवस्थेपयंत पोहोिला होता त्याबद्दल अनेक 

उदाहरणे सारं्ता येतील. इसवी सन ९५० मध्ये अलमसूदी या अरेडबयन इडतहासकाराने भारतामध्ये 
हस्स्तदंतािे जे अनेक उपयोर् करीत असत, त्यापंैकी एक मोठा उपयोर् ब डिबळािी मोहोरी व प्यादी 
करण्यासाठी असे, हे नमदू करताना साडंर्तले आहे की, मोहोरी व प्यादी एवढी मोठी असत की, 
नोकराकरवी ह्या घरातून त्या घरात त्यािंी हलवाहलव करावी लार्त असे. सवस स्थावर जंर्म मालमत्ता 
पणाला लावत असत, व ती संपल्यावर शवेटी स्वतःिे एक बोट, नंतर द सरे, नंतर डतसरे, नंतर िवथे, 
नंतर पािव.े तेवढ्यानेही न भार्ल्यास सबंध हात, द सरा हात, पाय हेही कापून टाकण्यात येत असत, व 
खेळण्याच्या जार्ी शजेारीि मोठ्या शरे्िीवर एका भाडं्यामध्ये वनस्पतीपासून केलेले मलम ठेवलेले असे 
व शरीरािा भार् कापल्यावर हे र्रम मलम लावनू रक्तस्त्राव थाबंवीत असत. बलराम आडण रुक्मी, शक नी 
व धमसराजा याचं्याही द्यतूाचं्या कथा प्रडसि आहेत. पािंवानंा वनवास व द्रौपदीवर वस्त्रहरणािा प्रसंर् कसा 
आला हे सवांना माहीत आहे. अशा तऱ्हेने ित रंर्ािा डनर्व्वळ ज र्ार बनू लार्ला. 

 
र्ौतमब िाने, खऱ्या डभक्षूने कोणत्या र्ोष्टी कधीही करू नयेत यामध्ये हा अष्टपदािा खेळ खेळू नये 

हे स्पष्टपणे म्हटले आहे. मन स्मृतीमध्येही द्यतूासंबधंी डनबधं घातले आहेत व राज्यकत्यांनी हे खेळ 
खेळणारास किक शासन करावे, हातपाय तोिाव ेव हद्दपारीिी डशक्षा पण द्यावी असे डलहून ठेवले आहे. या 
सवांिा पडरणाम म्हणजे ित रंर्ामधून िाश्यािें उच्चाटन करण्यात झाले. िौघाऐवजी हा खेळ दोघातं 
खेळण्यात येऊ लार्ला. प्रत्येकािे दोन हत्ती, दोन रथ, दोन घोिे, एक राजा, एक वजीर व आठ प्यादी 
असे ित रंर्ािे ब डिबळामध्ये पडरवतसन ५ र्व्या ते ७ र्व्या शतकात घिले असाव,े कारण तसे उल्लखे भारतीय, 
पर्तशयन व अरेडबयन गं्रथामंधून तेर्व्हापासून डमळू लार्तात. मात्र खेळािे नाव ित रंर् असेि राडहले. 

 
चसधू खोऱ्यात व रं्रे्च्या खोऱ्यातील प्रदेशात हा खेळ खेळला जात होता. भारतामधून प्रथम 

पर्तशयामध्ये, तेथून अरब राष्ट्रामंध्ये; तेथून उत्तरेकिे, मध्य आडशया व पडिमेकिे उत्तर आडफ्रकेतील 
मूराचं्यापासून स्पेनमध्ये व स्पेनमधून इतर य रोडपयन राष्ट्रामंध्ये रे्ला असे डदसते. त्यािप्रमाणे हा खेळ 
काश्मीरमार्, डतबटे, डतबटेातून िीन, कोडरया व जपान या डठकाणी रे्ला. तसेि ब्रह्मदेशातून इंिोिायना 
वर्ैरे देशातं पसरला. उत्तर भारतातून दडक्षण भारतात, दडक्षण भारतातून लंका व लंकेतून मलाया, या 
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डठकाणी पसरला. ित रंर्ािे पर्तशयन रूपातंर ‘ितरंर्’, अरेडबक रूपातंर ‘शतरंज’, मलायािे ‘ितोर’, 
मंर्ोल ‘शतर’, िायनीज –‘डसयाकंी’ अशी डदसून येतात. ही सवस मूळ संस्कृत ‘ित रंर्ा’ वरून आलेली 
असावीत हे स्पष्ट आहे. मोहोऱ्याचं्या िाली पण तशाि आहेत. हत्ती, घोिे, राजा, वजीर, प्यादी हेही तसेि 
आहेत. रथािे नाव बदललेले डदसते. देशकालाप्रमाणे उंट, नौका अथवा धमसर् रू (Bishop) ही नाव े
डदसतात. मात्र िाल तीि आहे, पटही तोि आहे. 

 
भारतीय खेळािे जोरी व मारी असे प्रकार होते. प्रडतपक्षािे एकतरी मोहोरे डजवतं ठेवनू मात करणे 

व एकही मोहोरे डजवतं नसल्यास ब रझीवर िाव सोिणे हेही ठरलेले होते. प्याद्याने मात करावयािी व 
प्याद्यास उंटािा जोर असल्यास ह िमल्ली; घोड्यािा जोर असल्यास घोिमल्ली व प्याद्यािा जोर असल्यास 
प्यादीमात असे वरे्वरे्ळे मात करण्यािे प्रकार असत. स रुवातीलाि आपले एखादे मोहोरे काढून ठेवनू 
प्रडतपक्षावर मात करणे चकवा स्वतःवर मात करून घेण्यासाठी खेळ खेळला जात असे. 

 
पािर्व्या शतकापासून १५ र्व्या शतकापयंत ज्याप्रमाणे भारतात ब डिबळाच्या खेळात बदल होत 

रे्ले, त्यािबरोबर हा खेळ इतर देशातं पसरून तेथेही त्यािी जिण–घिण होऊ लार्ली. व साधारणपणे 
१८ र्व्या शतकापयंत भारतीय पितीने व य रोपात पािात्त्य पितीने हा खेळ खेळला जाऊ लार्ला. दोन्ही 
पितीत म ख्य भेद म्हणजे पािात्त्य पितीत राजा डकल्लकेोट (कॅसचलर्) करू शकतो तर भारतीय पितीत 
राजा एकदाि अिीि घरे उिून घोड्याच्या द सऱ्या घरात जातो. पािात्त्य पितीत जोरी, ब रझी वर्ैरे 
नाहीत. द सऱ्या बाजीरावाच्या पदरी डत्रवेंर्िािायस नावािे एक पंडित होते. त्यानंी ब डिबळावर संस्कृतमध्ये 
“डवलासरमणी मडंजरी” नावािा गं्रथ डलडहला. त्यामध्ये त्यानंी पािात्त्य पितीच्या खेळािा, तसेि डिनी 
पितीच्या खेळािा व दाडक्षणात्य, कनाटक, डमश्र कनाटक महाडवलास म्हणजे १० × १० म्हणजे १०० 
घरािंा पट वर्ैरे प्रकारच्या खेळािंा उल्लखे केला आहे. तसेि त लनात्मक परीक्षण पण केले आहे. ए्.. िी. 
कू्रझ यानंी या गं्रथािे इंस्ग्लश भार्ातंर करून १८१४ मध्ये म ंबई येथे िापून काढले होते. 

 
भारतात डब्रडटश अंमलामध्ये इतर सवस र्ोष्टींप्रमाणेि या खेळािी पण डपिेहाट झालेली डदसून येते. 

याउलट य रोपमध्ये या खेळास उत्तरोत्तर शास्त्रीय स्वरूप प्राप्त होत रे्ले. 
 
रु. ए. लोपेज, डिलीिोर, रूबेन िाईन वर्ैरे खेळािंूनी या खेळावर डवशरे् अभ्यास करून गं्रथही 

डलडहले. 
 
भारतीय जोरी खेळािी पिती अवािीन य र्ामध्ये डटकणे शक्य नर्व्हते, कारण जोरी खेळािा एक 

िाव अनेक डदवसही िालत असे. साहडजकि आज सवस जर्ात पाडिमात्य पितीिा खेळ प्रमाण मानला 
जाऊ लार्ला आहे. 

 
या सवस डवविेनावरून ब डिबळािा आजिा खेळ हा कोणा एका र्व्यक्तीने शोधून काढला असणे कसे 

अशक्य आहे हे सहज समजून येण्यासारखे आहे. मंदोदरीने वा राणी समेॅरॅडमस डहने शोधून काढला; 
ॲडरस्टॉटल, झेनोडबया, जापेद, सॉलोमन राजा चकवा कोणी एका ब्राह्मणाने शोधून काढला वैरे्रे र्ोष्टी 
डनर्व्वळ दंतकथाि आहेत. 
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ज्या ब्राह्मणाने हा खेळ शोधून काढला त्याच्यावर राजा खूर् झाला व त्यास तू काय पाडहजे ते मार् 
असे साडंर्तले, तेर्व्हा “पटाच्या पडहल्या घरावर एक दाणा, द सऱ्यावर दोन दाणे, डतसऱ्यावर िार, 
िवर्थयावर सोळा, पािर्व्यावर १६ × १६ = २५६ दाणे वर्ैरे प्रमाणे ६४ घरापयंत जे धान्य होईल ते मजला 
द्या” असे त्याने साडंर्तले. प्रत्यक्षात डहशबे करता हे धान्य लाखो कोटी टन भरते. राजाला ते देता आले 
नाही. त्यािे सत्त्वहरण झाले. अशी ही दंतकथा डनरडनराळ्या स्वरूपात अनेकानंी ऐकलेली असणार. या 
सवस दंतकथािें मूळ अथाति ब डिबळाच्या आकर्सणामध्ये आहे. ब डिबळािा प्रत्येक िाव कसा नवा असतो 
आडण हार–जीत संपूणसपणे ब डिकौशल्यावर अवलंबून असते, नडशबावर नाही ही र्ोष्ट उघि आहे. 

 
हा खेळ लढाईिा असल्याने राजे व सरदार घराण्यात हा खेळ िार लोकडप्रय होता. डकत्येक 

राजानंी व सरदारानंी िारं्ले ब डिबळ खेळािू आपल्या पदरी ठेवले होते; जोरा–जोरी, प्यादी–मात, 
उंटी–मात अशा तऱ्हेच्या ह्या खेळािे डनरडनराळे प्रकार होते व ह्या खेळात डनष्ट्णात असे बरेि खेळािू होते. 
मोर्ल साम्राज्याच्या काळात उत्तर भारतात हा खेळ िारि लोकडप्रय झाला. मोर्ल बादशहा जहारं्ीर 
याला ब डिबळ खेळािा िार शौक होता. 

 
इ. स. ९०० च्या स मारास हा खेळ य रोपमध्ये पसरला. त्यानंतर ह्या खेळािा डवशरे् अभ्यासही केला 

रे्ला. इ. स. ११५० च्या स मारास डलडहलेल्या एका इगं्रजी कडवतेत ह्या खेळािा उल्लेख आढळतो; तर 
ब डिबळ खेळावरील पडहले प स्तक इ. स. १५७४ मध्ये प्रडसि झाले असे डदसते. 

 
इ. स. ८२० मध्ये प्रथम म स्स्लम व पर्तशयन राष्ट्रानंी जार्डतक डवजेता व ‘डनष्ट्णात ब डिबळपटू अशा 

तऱ्हेिे डकताब देण्यास स रुवात केली होती. परंत  तरीही साधारणपणे १७ र्व्या शतकािे अखेरीपयंत खऱ्या 
अथाने अशा प्रकारच्या जार्डतक स्पधा झाल्याि नाहीत. तसेि सवस देशातं त्या काळिे डनयमही सारखे 
नर्व्हते. इ. स. १८ र्व्या शतकात मात्र यात िार झपाट्याने स धारणा झाली. १८५१ मध्ये पडहली 
आंतरराष्ट्रीय अशी स्पधा लंिनमध्ये हॉविस स्टॉन्टम ह्या खेळािूच्या प ढाकाराने भरडवली रे्ली. इंग्लंि, 
फ्रान्स, जमसनी व हंरे्री ह्या देशातंील नामवतं खेळािंूना स्पध,साठी डनमंत्रण केले होते. जमसनीच्या 
ॲण्िरसनने ही स्पधा डजकली. इ. स. १८५७ मध्ये अमेडरकेतही मोठा ब डिबळ मेळावा भरडवण्यात आला. 
त्यात पॉलमॉिी याने डवजेतेपद डमळडवले. इ. स. १८६६ मध्ये ऑस्स्रयाच्या स्टीडनट्टझ ह्या ३० वर्ांच्या 
खेळािूने ॲण्िरसनिा पराभव केला व तो आपणास “डवश्वडवजेता” (World Champion) म्हणवनू घेऊ 
लार्ला. त्यानंतर जवळ जवळ ७० वर्, अडधकृत असे आंतरराष्ट्रीय सामने भरलेि नाहीत. “जार्डतक 
अचजक्यपद” ही खाजर्ी मालमत्ता होती. स्वतःला अचजक्य म्हणडवणाऱ्या खेळािूला कोणी आर्व्हान डदले 
तर स्वीकारावयािे की नाही आडण स्वीकारल्यास स्पधा केर्व्हा खेळावयािी वर्ैरे र्ोष्टी त्या अचजक्य 
खेळािूच्या मजीवर अवलंबून असत. अचजक्यपद स्वतःकिेि राहाव े म्हणनू बरेि वळेा आर्व्हान 
स्वीकारण्यािे या ना त्या कारणाने टाळले जात असे, तर काही वळेा प्रत्यक्ष स्पधा खेळण्यास बराि डवलंब 
लावला जात होता. इ. स. १९२४ मध्ये आंतरराष्ट्रीय ब डिबळ महासंघ –(World Chess Federation) 
वल्िस िेस िेिरेशनिी स्थापना झाली. परंत  १९४८ सालापयंत म्हणजे जवळ जवळ २४ वर्, ह्या 
िेिरेशनलाही ह्या पडरस्स्थतीत स धारणा करणे शक्य झाले नाही. मात्र १९४८ सालापासून ह्या िेिरेशनने 
सवस आतंरराष्ट्रीय स्पधांिा ताबा आपल्याकिे घेतला व तेथून प ढे (जार्डतक) डवश्वडवजेतेपद हा डकताब 
कोणा खेळािूिी खाजर्ी मालमत्ता राडहलेली नाही. हे अचजक्यपद वा डवजेतेपद स्वतःकिे ठेवण्यासाठी 
त्याला ठराडवक म दतीनंतर िेिरेशनने डनविलेल्या आर्व्हानवीराशी स्पधा खेळून डवजय डमळवावा लार्तो. 
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पािात्त्य देशातं ब डिबळ खेळाला आज जी अमाप लोकडप्रयता लाभली आहे व ब डिबळ खेळािा जो 
डवकास झाला त्यािे सवस श्रये १७ र्व्या व १८ र्व्या शतकातं उदयास आलेल्या ब डिबळ खेळािंूनाि द्याव े
लारे्ल. णर्लॅडोर, हॉिडप स्िॉन्िन, इमॅन्युल लास्कर, रेिी, आरन णनमझोत्प्व्हच, रुणबनत्प्स्िन, कालप 
फ्लेचर, लेव्हेनणर्श, जेणिस, णमसेस ॲिणकन्स, स्िीणनिस, णचगोणरन, िॅरॅश, िािाकीव्हर असे एकापेक्षा 
एक अभ्यासू व प्रडतभावान खेळािू त्या काळात होऊन रे्ले. त्यानंी ब डिबळ खेळािा िार कसून अभ्यास 
केला. ‘ब डिबळ हा केवळ र्मतीिा व वळे घालडवण्यािा खेळ नर्व्हे तर हा खेळ एक शास्त्र आहे, एक कला 
आहे. या खेळािा करावा तेवढा अभ्यास थोिाि आहे. मन ष्ट्याच्या अंर्च्या ब डिमते्तिा व मन ष्ट्यस्वभावाच्या 
सवस पैलंूिा आडवष्ट्कार घित असल्याने या खेळात तोितोपणा नाही आडण म्हणूनि ह्या खेळािा डजतका 
अभ्यास करावा डततका जास्त आनंद ह्या खेळापासून डमळतो’ असे डविार त्यानंी लोकाचं्या मनावर 
चबबडवले. ह्याि काळात ब डिबळावर असखं्य गं्रथही डलडहले रे्ले आडण त्यांच्याम ळेि कॅपाब्लॅका, डॉ. 
अलेखाईन, डॉ. युिे, णमग्िेल नॅजडार्प , बॉिणिणनक, केरस ह्या खेळािंूना ब डिबळ खेळािा डवशरे् अभ्यास 
करण्यािी पे्ररणा डमळाली. 

 
णर्लॅडोरने इ. स. १७४९ मध्ये “Analysis of Chess” हे प स्तक डलडहले. ह्या प स्तकात त्याने 

खेळाच्या स रुवातीच्या खेळ्या (Theory of openings) व ब डिबळ खेळातील प्याद्यािे महत्त्व, िावाच्या 
अंडतम पवात हत्ती व घोिा ह्याचं्या मोहोऱ्याचं्या िाली कशा करार्व्यात यासंबधंी डवस्तृत डवविेन केले. हॉिडप 
स्िॉन्िन याने इ. स. १८४१ मध्ये ‘Chess Player’s Chronicle’ हे माडसक स रू केले व १८४६ मध्ये 
‘Chess Player’s Handbook’ हे प स्तक प्रडसि केले. फ्रें ि, जमसन व रडशयन भारे्तही बरीि प स्तके त्या 
काळात डलडहली रे्लीत. िावाच्या स रुवातीच्या खेळ्या कशा करार्व्यात, राजा व वजीर याचं्या पट्टीतील 
प्यादी प्रथम प ढे सारून उंट मोकळे करून घ्याव,े का, घोड्याच्या पट्टीतील प्यादे प ढे सारून त्या घरातून 
उंटािा उपयोर् करावा; अर्दी स रुवातीच्या खेळ्यातंि प्रडतस्पध्यास एखादे प्यादे ि कट मारावयास 
देण्यािे आडमर् (Gambit) दाखवाव ेकाय? हल्ल्या–प्रडतहल्ल्याच्या दृष्टीने मोहोऱ्याचं्या कोणत्या िाली 
आवश्यक आहेत इत्यादी डनरडनराळ्या अंर्ानंी ह्या खेळािंूनी अभ्यास करून आपली मते आग्रहाने 
प्रडतपादन केली व त्याचं्या ह्या डसिान्तािा व मतािंा खरेखोटेपणा तपासून पाहण्यािी डजद्द नवीन खेळािंूत 
डनमाण झाली. या सवांिा पडरणाम म्हणजे ब डिबळ खेळािा सवांर्ीण डवकास होण्यात झाला. 

 
आज जर्ातील १०० हून जास्त देशातं हा खेळ िार लोकडप्रय आहे. वर्सभर कोणतीना कोणती तरी 

स्पधा िालूि असते. रडशयात तर हा राष्ट्रीय खेळ मानतात. ब डिबळ खेळावर स्ध्या जेवढी माडसके व 
प स्तके प्रडसि होतात तेवढी इतर कोणत्याही खेळावर प्रडसि होत नाहीत. ही र्ोष्ट खेळाच्या लोकडप्रयतेिी 
साक्ष आहे. 

 
परकीय अंमलाम ळे १७ र्व्या–१८ र्व्या शतकात भारतात मात्र ह्या खेळािा ऱ्हास झाला असे म्हणाव े

लारे्ल. राजाश्रय, व समाजातील धडनक वर्ािा आश्रय नाहीसा झाल्याने ब डिबळ खेळािंूना प्रोत्साहन 
डमळणे, त्याचं्या खेळािे कौत क होणे बंद झाले. असे असले तरीही भारतीय पितीने म्हणजे जोरा-जोरी, 
प्यादी-मात, उंटी-मात अशा पितीने हा िाव खेळणारे बरेि खेळािू होते. डवशरे्तः उत्तर भारत, 
हैदराबाद, सारं्ली, डमरज, कोल्हापूर ह्या भार्ात हा खेळ िार मोठ्या प्रमाणात खेळला जात होता. 

 
परंत  खेळािू आपला देश सोिून इतर देशामंध्ये ह्या खेळाच्या सामन्यासाठी िार क्वडिति रे्ले. 

त्यािप्रमाणे पािात्त्य देशानंी ह्या खेळासाठी केलेल्या डनयमाबंद्दल त्यानंी डवशरे् आस्था दाखडवली नाही. 
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पडरणामतः ब डिबळ खेळात आंतरराष्ट्रीय कीती सपंादन केलेला भारतीय खेळािू नाहीि असे म्हणाव े
लारे्ल; याला अपवाद मात्र–एकि खेळािू–मीर सुलतान खान ह्यािा आहे. 

 
ब डिबळ हा भारतीय खेळ आहे व भारतीय खेळािू ह्या खेळात पािात्त्याचं्या तोिीस तोि आहेत. 

चकबह ना वरिढ आहेत हे मीर सुलतान खान याने आपल्या केवळ ३–३॥ वर्ांच्या कतसबर्ारीने सवस जर्ास 
पटवनू डदले. 

 
मीर सुलतान खान यािा जन्म १९०५ साली पजंाबमधील एका खेड्यात झाला. लहान वयाति 

त्याने ब डिबळ खेळातील आपले विसस्व दाखवनू सवांना िडकत केले. प स्तकी ज्ञान त्याला नर्व्हतेि. परंत  
आजूबाजूच्या स डशडक्षत खेळािंूिे िाव पाहून त्याने पािात्त्य देशातंील ह्या खेळाच्या डनयमािंा अभ्यास केला 
व वयाच्या २१ र्व्या वर्ी अडखल भारतीय स्पध,त त्याने पडहला क्रमाकं डमळडवला. 

 
त्याच्या स दैवाने सर उमर हयात खान हे श्रीमान र्ृहस्थ त्याच्या ब डिबळ खेळातील कौशल्याने 

प्रभाडवत झाले व १९२९ साली आपल्याबरोबर त्यानंी मीर स लतान खान याला य रोपला नेले. त्या वळेी मीर 
स लतान खान याला इंग्रजी भारे्िे ज्ञान नर्व्हते व त्याम ळे िावाच्या स रुवातीच्या खेळाच्या तंत्रामध्ये तो 
िारि कच्चा होता. याउलट भारतीय पितीच्या खेळािा डवशरे् अभ्यास असल्याने व या खेळािी उपजत 
आवि असल्याने एकदा िावािी मािंणी झाल्यानंतर प ढे करावयािी र्व्यूहरिना, आक्रमक हल्ले ह्या तंत्रात 
तो िारि वरिढ होता. 

 
पडहल्या िािणी स्पध,त त्यािा डवशरे् प्रभाव पिला नाही. परंत  केवळ ५–६ मडहन्याचं्या अवधीत 

त्याने स रवातीच्या खेळ्याचं्या तंत्रािंा अडतशय डजद्दीने अभ्यास करून १९२९ मध्ये डब्रडटश नैप ण्यपद 
(िडँपयनडशप) डमळडवले. त्यानंतर जवळजवळ ३–३॥ वर्, त्याने डनरडनराळ्या स्पधांमधून अडतशय 
कौत कास्पद असे यश डमळडवले. १९३० सालच्या आंतरराष्ट्रीय सामन्यात िवथा क्रमाकं, आंतरराष्ट्रीय 
लीर् स्पध,त द सरा क्रमाकं डमळडवला (तेर्व्हा डनमझोडवि, रुडबनस्स्टन, व माशसल या म रबबी खेळािंूना त्याने 
मारे् टाकले) हेस्स्टंग्ज डखसमस काँगे्रसमध्ये डतसरा क्रमाकं डमळडवला. (ह्या सामन्यात त्याने कॅपाबलँका या 
जर्जे्जत्या खेळािूवर िाव केला.) 

 
१९३१ मध्ये िॉ. टारटा, कोर्व्हर ह्या डनष्ट्णात खेळािंूिा ५½– ३½ र् णानंी पराभव केला. १९३३ 

मध्ये प न्हा डब्रडटश नैप ण्यपद (िडँपयनडशप) डमळवनू त्याने अशा रीतीने यशोमाडलका परदेशातं झळकावली. 
त्याच्या ह्या नेत्रदीपक यशाने जर्ातील डनष्ट्णात ब डिबळ खेळािंूत त्यािी र्णना झाली ह्यात नवल ते काय! 

 
भारतात, राष्ट्रीय पातळीवर, ब डिबळ सामना सवस प्रथम आयोडजत करण्यािा मान प ण्याने 

डमळडवला आहे; हा सामना १९२१ साली प ण्यातील जॉली क्लबने आयोडजत केला होता. त्याि स मारास 
कै. कॅप्टन रानिे रस्टिी कामधेनू जॉली क्लबला लाभली आडण मृतवत ब डिबळ खेळाला सजंीवनी देता 
आली. रानिे रस्ट ब डिबळ वार्तर्क सामने रे्ली ३८ वर्, जॉली क्लब भरवीत आहे. रे्ल्या डपढीतले रामदास 
र् प्ता, नारायणराव जोशी, बाबा बोिस, मोरभट मेहेंदळे, बाळाशास्त्री िाटक, बाबरूाव वैद्य, खाडिलकर, 
पिसलर्ीकर, म्हैसकर बी. पी., अलूरकर बंधू अशा ब डिमंत र्व्यासंर्ी खेळािंूनी हे सामने र्ाजवले. या 
सामान्यातूंनि रामदास र् प्ता, रामभाऊ, सपे्र, श्रीकृष्ट्ण साखळकर प ढे आले आहेत. तसेि राष्ट्रीय ‘अ’ र्ट 
ि रशीच्या स्पध,मध्ये भार् घेणारे स रेश शाडळग्राम, मोहन बाबूर, डवजय अडधकारी हे सवस खेळािू ह्या रानिे 
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रस्ट सामान्यातूंनि प ढे आले आहेत. ह्याम ळे रानिे रस्ट सामन्याला राष्ट्रीय पातळीिे महत्त्व प्राप्त झाले 
आहे. 

 
१९५७ साली, जॉली क्लबने, स. प. महाडवद्यालय, प णे येथे राष्ट्रीय ब डिबळ स्पधा आयोडजत 

करून ब डिबळ खेळात िैतन्य ओतले आडण प णे आसमतंात ब डिबळ खेळाला प्रिंि िालना डदली. कारण 
तोपयंत म ंबई राज्य ब डिबळ मंिळ, आडण दडक्षण मराठा प्रान्त ब डिबळ मंिळ, ब डिबळ खेळाला िालना 
देण्यािा प्रयत्न करीत होती; परंत , त्यािंा प्रयत्न तोकिा होता; कारण त्यािें प्रयत्न बृहनम ंबई आडण 
सारं्ली शहरापं रतेि मयाडदत होते; त्याम ळे उरलेल्या महाराष्ट्रातील डवशरे्तः पडिम महाराष्ट्रातील आडण 
प ण्यातील स्पधा–इच्ि क खेळािंूिी बरीि क िंबणा होत असे. कारण, परर्ावी खेळण्यासाठी उतरण्यािी 
सोय आडण पैशािी अििण त्यानंा भेिसावीत होती, त्यािंी इच्िा असूनही अडखल भारतीय (म्हणजे 
राष्ट्रीय) पातळीवरच्या सामन्यात भार् घेणे त्यानंा परवित नसे. ह्या अििणींवर मात करण्याच्या हेतूने, 
उपडरडनर्तदष्ट मंिळाच्या पूणस साहा्याने “ब डिबळ मंिळ–महाराष्ट्र” िी स्थापना १९५८ साली करण्यात 
आली. परंत , प्रत्येक राज्यात एकापेक्षा अडधक संलग्न ब डिबळ मंिळे नसावीत ह्या शासकीय बाबीवरून 
उपडरडनर्तदष्ट मंिळाला मान्यता देण्यास आली नाही. 

 
कालातंराने, ऑल इंडिया िेस िेिरेशन (ए. आय. सी. एि.) ने प्रत्येक राज्यात िक्त एकि 

ब डिबळ मंिळ असाव े असा ठराव मंजूर करून घेतला. ह्या ठरावाला अन सरून १ एडप्रल १९६७ रोजी 
“महाराष्ट्र राज्य ब डिबळ मंिळ” स्थापन झाले. ह्या मंिळािे प ढील प्रमाणे पाि डवभार् पािण्यात आले 
आहेत.  
 
(१) म ंबई डवभार् : ह्यामध्ये बृहन् म ंबई आडण ठाणे डजल्हा आहे. 
(२) दडक्षण डवभार् : ह्यामध्ये, सारं्ली, सातारा, कोल्हापूर, रत्नाडर्री आडण सोलापूर असे 

५ डजल्हे आहेत. 
)३(  मध्य डवभार् : ह्यामध्ये अहमदनर्र, ध ळे, क लाबा, जळर्ाव, नाडसक आडण प णे असे 

सहा डजल्हे आहेत. 
)४(  डवदभस डवभार् : ह्यामध्ये नार्पूर, िंद्रपूर, भिंारा, अमरावती, अकोला, ब लढाणा आडण 

यवतमाळ असे ७ डजल्हे आहेत. 
)५(  मराठवािा डवभार् : ह्यामध्ये ५ डजल्हे आहेत. 

 
यापंकैी पडहले तीन डवभार् उदा॰ म ंबई, दडक्षण आडण मध्य डवभार् जवळ जवळ एकाि वळेी म्हणजे 

२ एडप्रल १९६७ च्या स मारास अस्स्तत्वात आले आहेत. 
 
महाराष्ट्र राज्य ब डिबळ मंिळाला (म्हणजे महाराष्ट्र स्टेट िेस असोडसएशनला) सलंग्न 

असणाऱ्या डवभार्ीय कायालयािें पते्त प ढे डदले आहेत. 
 

महाराष्ट्र राज्य बुणिबळ मंडळातील पाच णिभागाचें पत्त े
 

)१(  ऑ. सेके्रटरी,  
  महाराष्ट्र राज्य ब डिबळ मंिळ, मंुबई णिभाग, झंडू र्ामास्युणिकल हॉल, झंिू 
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िामससी, सयानी रोि, म ंबई २२; 
)२(  ऑ. सेके्रटरी,  

  महाराष्ट्र राज्य ब डिबळ मंिळ, दणिि णिभाग, पडसलगीकर िाडा, पेठ भार्, 
सारं्ली; 

)३(  ऑ. सेके्रटरी,  
  महाराष्ट्र राज्य ब डिबळ मंिळ, मध्य णिभाग ४१९, नारायि पेठ, प णे ३०; 
)४(  ऑ .सेके्रटरी,  

  महाराष्ट्र राज्य ब डिबळ मंिळ, णिदभप णिभाग, ११२, णशिाजीनगर, नार्पूर. 
)५(  ऑ. सेके्रटरी,  

  महाराष्ट्र राज्य ब डिबळ मंिळ, मराठिाडा णिभाग, आौरंर्ाबाद. 
 

डवदभस डवभार्ास अडधकृत मान्यता जरी ७१ साली डदली रे्ली तरीस िा १९७० च्या (म ंबई येथे 
भरडवण्यात आलेल्या) राज्य नैप ण्य स्पध,साठी, ह्या डवभार्ाने खेळािू पाठडवले होते. मराठवािा डवभार्ाला 
– न कतीि म्हणजे नोर्व्हेंबर १९७४ मध्ये मान्यता डदली आहे. 

 
महाराष्ट्र राज्य ब डिबळ मंिळाच्या कायसकारी मंिळािी उभारणी करण्यासाठी, प्रत्येक डवभार्ािे 

दोन प्रडतडनधी लार्तात, आडण असा संकेत ठरला की, त्यापंकैी एक (प्रडतडनधी) त्या डवभार्ािा डिटणीस 
असणे आवश्यक आहे. प्रत्येक डवभार्ाशी सलंग्न असणारे मंिळ (क्लब), संस्था चकवा वत सळ संस्था (वत सळ 
संस्थेिे, – डजल्हा मंिळ असे नामकरण लवकरि करण्यािे ठरले आहे.) ह्यामधूनि कायसकारी मंिळािी 
डनवि केली जाते. महाराष्ट्र राज्य ब डिबळ मंिळाने न कताि एक डनणसय घेतला आहे की, प्रत्येक वर्ी, 
राज्य नैप ण्यपद स्पधा साधारणपणे आक्टोबर मध्यापासून नोर्व्हेंबर मध्यापयंत आयोडजत केली जाईल. 

 
ब डिबळािा खेळ ब िीिी वाढ करणारा डन:संशय आहे म्हणूनि भारत सरकार व डनरडनराळी राज्य 

सरकारे आडण डवश्वडवद्यालये यानंी ब डिबळ खेळास इतर मदैानी खेळापं्रमाणे हा एक खेळ आहे म्हणनू 
मान्यता डदलेली आहे आडण या खेळाच्या संघटनानंा आर्तथक मदत, डशक्षणास मदत, सामन्यास साहा्य 
डमळू लार्ले आहे. या खेळावर डनयंत्रण करणारी ए. आय. सी. एि. – ऑल इंडिया िेस िेिरेशन – 
अडखल भारतीय ब डिबळ पडरर्द आहे. 

 
ए. आय. सी. एि. िी स्थापना १९५० च्या स मारास झाली. ए. आय. सी. एि. ने जार्डतक 

पितीिा ब डिबळ खेळ जनतेच्या सवस स्तरातंील लोकामंध्ये लोकडप्रय करण्यािा िंर् बाधंला आहे. 
 
१९५५ मध्ये ए. आय. सी. एि. ने पडहली राष्ट्रीय नैप ण्य स्पधा एलूरू (आंध्र) येथे आयोडजत केली 

होती. त्यामध्ये म ंबई, हैदराबाद, आंध्र आडण डदल्लीिा एक एक प्रडतडनधी आडण इतर राज्यातंील काही 
खेळािंूनी भार् घेतला होता. 

 
सध्या १६ राज्य ब डिबळ मंिळे ए. आय. सी. एि. मध्ये आहेत. त्यािें पते्त प ढे डदले आहेत. 
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ऑ. सेके्रिरी, ए. आय. सी. एर्. 
 
१–२१ महारािी बाग, निी णदल्ली १४ 

)१(  आंध्र राज्य ब डिबळ मंिळ, बाल डवहार, म्य डझयम रोि, बचकर्हॅमपेठ, पो. ऑ. डवजयवािा, २. 
)२(  डबहार राज्य ब डिबळ मंिळ, फ्लॅट ५, लॉ कॉलेज कंपाउंि, पाटणा ६. 
)३(  करस्पॉन्िन्स िेस असोडसएशन, ऑि इडंिया, ६/९ कंधारी कॉलनी, िेंब र, म ंबई ७१, (ए. एस.) 
)४(  डदल्ली ब डिबळ मंिळ, २१० नानकप रा, न्यू डदल्ली, २३. 
)५(  डहमािल प्रदेश राज्य ब डिबळ मंिळ, अँब्रोडशया डबस्ल्िंर्, राम बझार, डसमला. 
)६(  र् जरात राज्य ब डिबळ मंिळ, र् जरात क्लब, भद्र, अहमदाबाद. 
)७(  केरळ राज्य ब डिबळ मंिळ, मलबार डखिन कॉलेज हाऊस, काडलकत १. 
)८(  मध्य प्रदेश राज्य ब डिबळ मंिळ, ५१ रामबार् रोि, इंदूर २. 
)९(  महाराष्ट्र राज्य ब डिबळ मंिळ, ४१९ नारायण पेठ, प णे ३०. 
)१०(  म्हैसूर राज्य ब डिबळ मंिळ, नारे्श डबस्ल्िंर्, िस्टस मेन शरे्ाडद्रप रम, बंर्लोर १०. 
)११(  ओडरसा राज्य, ब डिबळ मंिळ, C/o ओ. एल. असेंबली डिपाटसमेंट, भ वनेश्वर. 
)१२(  पॉंिेिरी ब डिबळ मंिळ, १८० भारती स्रीट, पॉंिेिरी. 
)१३(  राजस्थान राज्य, ब डिबळ मिंळ, ५६ सादूल र्जं, डबकानेर, राजस्थान. 
)१४(  तामीळनािू राज्य ब डिबळ मंिळ, २१ दामोदर म दलीयार रोि, मद्रास – १०. 
)१५(  उत्तरप्रदेश राज्य ब डिबळ मंिळ, ऑडिस ऑि लेबर कडमशनर, बेर्म ब्रीज, मीरत. 
)१६(  पडिम बंर्ाल राज्य ब डिबळ मंिळ, ३०३ – १ आिायस प्रि ल्लिदं्र रोि, कलकत्ता – ९. 

 
ए. आय. सी. एि. दरवर्ी राष्ट्रीय नैप ण्य पदािे सामने भरडवते; तसेि आंतरराष्ट्रीय डवभार्ीय 

सामन्यासंाठी आडण ऑचलडपक सामन्यासंाठी पाठवावयाच्या भारतीय खेळािंूिी डनविही करते. 
 
ब डिबळ खेळाला िालना आडण िेतना डमळावी ह्या हेतूने जानेवारी १९७१ मध्ये अडखल भारतीय 

ब डिबळ डशडबर प ण्यामध्ये भरडवले होते. त्यामध्ये भारतातील प्रथम श्रेणीच्या स मारे २० खेळािंूनी भार् 
घेतला होता. त्यानंा रडशयाच्या ब डिबळ महापंडित (ग्रिँमास्टर) अलेक्सी शूटीन ह्यानंी मार्सदशसन केले. 
(डित्र क्र. २, ३ पाहा) 

 
ए. आय. सी. एि. ही संस्था आंतरराष्ट्रीय ब डिबळ महासंघ (Federation International Des 

Echess – F. I. D. E.) एि. आय. िी. ई. ह्या जार्डतक महासंघास जोिलेली आहे. 
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आंतरराष्ट्रीय बुणिबळ महासंघ 
 

आंतरराष्ट्रीय ब डिबळ महासंघ (Federation International Des Echess – F. I. D. E.) ह्या 
संस्थेिी स्थापना २० ज लै १९२४ रोजी पॅडरस येथे झाली. जवळ, जवळ १०० देश या संस्थेिे सभासद 
आहेत. ह्या देशातंील राष्ट्रीय ब डिबळ संस्था ह्या महासंघाने केलेले कायदे व डनयम पाळतात. 

 
ह्या महासंघाति,  दर तीन वर्ांनी डवभार्ीय, आंतर–डवभार्ीय, आर्व्हानवीर डनवि व जार्डतक 

अचजक्यपद अशा महत्त्वाच्या आंतरराष्ट्रीय स्पधा भरडवल्या जातात. 
 
णिभागीय स्पधा (Zonal Tournaments) : सवस सभासद मंिळािी प ढील दहा डवभार्ात डवभार्णी 

केली आहे. 
 
पडिम य रोप, मध्य य रोप, पूवस य रोप, रडशया, यू. एस. ए. (अमेडरका), कॅनिा, मध्य अमेडरका, 

दडक्षण अमेडरका, पडिम आडशया, व पूवस आडशया. 
 
ह्या डवभार्ीय स्पध,तून प्रत्येकी पडहल्या तीन खेळािंूिी आंतरडवभार्ीय स्पध,साठी डनवि केली 

जाते. 
आंतर णिभागीय स्पधा 

 
आंतर णिभागीय स्पधा (Inter Zonal Tournaments) : ह्या स्पध,साठी एकूण ३२ खेळािू 

असतात.१६, १६ च्या दोन र्टात राऊंि रॉबीन पितीने हे सामने खेळले जातात. प्रत्येक र्टातील पडहले 
तीन खेळािू, ‘आर्व्हानवीर’ सामन्यासाठी डनविले जातात. 

 
आव्हानिीर सामने 

 
आव्हानिीर सामने (CandidatesTournament) : आंतरडवभार्ीय सामन्यातूंन डनविलेले सहा 

खेळािू व मार्च्या आर्व्हानवीर स्पध,तील दोन खेळािू अशा आठ खेळािंूत हे सामने बाद पितीने (Knock-
out system) खेळले जातात. या सामन्यातं बरोबरीने स टलेल्या िावािें र् ण मोजण्यात येत नाहीत. 
प्रत्येक खेळािूला आपल्या प्रडतस्पध्याडवरुि जास्तीत जास्त १६ िाव खेळता येतात. तीन र् ण प्रथम 
डमळडवणारा खेळािू उपान्त्य िेरीसाठी डनविला जातो. उपान्त्य िेरीतील दोन डवजयी खेळािंूत डनणायक 
सामने होतात व त्यातंील डवजयी खेळािू, ‘आर्व्हानवीर’ (Challenger) म्हणून ‘डवश्वडवजेतेपद’ 
सामन्यासाठी डनविला जातो. 

 
णिश्वणिजेतेपद स्पधा 

 
णिश्वणिजेतेपद स्पधा (World Championship) : डवश्वडवजेतेपद भरू्वीत असलेला खेळािू व 

आर्व्हानवीर (Challenger) अशा दोन खेळािंूत हे सामने होतात. ह्या सामन्यातही बरोबरीने स टलेल्या 
िावािें र् ण मोजण्यात येत नाहीत, पडहल्या प्रथम सहा र् ण डमळडवणारा खेळािू डवजयी ठरडवला जातो. 
(ही पित १९७५ च्या णिश्वणिजेतेपद स्पधेपासून अमलात आिण्यात आलेली आहे.) 
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इतर खेळापं्रमाणेि ब डिबळािे ऑचलडपक सामने (Chess Olympiad) दर वर्ाआि घेतले 
जातात. त्याडशवाय मडहलािें डवश्वडवजेतेपद सामने (Women’s World Championship Match) व क मार 
र्टािे डवश्वडवजेतेपद सामने (World Junior Championship) या स्पधाही भरडवल्या जातात. 
 

आंतरराष्ट्रीय महासंघाति,  प ढीलप्रमाणे डकताब डदले जातात : 
‘‘वल्िस िडँपयन’’,‘‘डवश्वडवजेता’’ 
इंटरनॅशनल ग्रँि मास्टर – आंतरराष्ट्रीय महापडंित 
इंटरनॅशनल मास्टर – आंतरराष्ट्रीय पडंित 
इंटरनॅशनल जज्ज – आतंरराष्ट्रीय न्याय डनवािक 
काही आतंरराष्ट्रीय ब डिबळपटंूिी माडहती प ढे डदली आहे. 

 
आंतरराष्ट्रीय बुणिबळ महापंणडत (गॅ्रण्ड मास्िर) : 

 
ब डिबळ खेळाडवर्यी साऱ्या जर्ात क तूहल उत्पन्न करणाऱ्या डवश्वडवजेत्या बॉबी डिशरिी आडण 

स्पास्कीिी माडहती मार्ील प्रकरणात डदली आहे. आणखी काही आतंरराष्ट्रीय कीतीिे ब डिबळपटू आहेत. 
त्यापंैकी भारताला काहींनी भेट डदली होती. त्यािंी माडहती थोिक्यात प ढे डदली आहे. 
 

बुणिबळ महापंणडत युरी अिरबाख आणि िायमानोव्ह : 
 

१९६४ साली य री अवरबाख आडण टायमानोर्व्ह यानंी भारताला भेट डदली होती. १९६४ नंतर ११ 
वर्ांनी (िेब्र वारी– मािस) १९७५ मध्ये य री अवरबाख यानंी भारताला परत भेट डदली. य री अवरबाख ‘‘हे 
अंडतम पवातील खेळीशास्त्रात’’ अत्यतं प्रवीण आहेत. त्यानंी ब डिबळावर बरेि लेख आडण गं्रथ डलडहले 
आहेत; त्यातील ‘‘Chess Ending’’ आडण ‘‘How to Play end games’’ हे गं्रथ उत्कृष्ट आहेत. 

 
य री अवरबाख यानंी इडंजडनयचरर्िा डिप्लोमा घेतला होता. ब डिबळ महापंडित (गॅ्रण्ि मास्टर) हा 

डकताब त्यानंी डमळडवला आडण ते ब डिबळ वृत्तपत्र र्व्यवसायाकिे वळले. यू. एस. एस. आर. च्या 
‘Shackmaty’ ह्या ब डिबळ खेळावरील माडसकािे ते म ख्य संपादक आहेत. ब डिबळावर न सतेि डलखाण 
करीत न बसता एक डक्रयाशील ब डिबळपटू म्हणनू त्यानंी नावलौडकक डमळडवला आहे. 

 
वयाच्या सातर्व्या वर्ी त्याचं्या वडिलानंी त्यानंा ब डिबळ खेळावयाला डशकडवले. १९३८ साली 

वयाच्या पधंरार्व्या वर्ी शालेय सामन्यात त्यानंी प्रथम क्रमाकं डमळडवला. १९४३ च्या मॉस्को नैप ण्यपद 
सामन्यात त्यानंी ब डिबळ पडंित (मास्टर) हा डकताब डमळडवला; १९५२ मध्ये त्यानंी ‘ब डिबळ महापडंित’ 
हा डकताब डमळडवला. १९५४ मध्ये यू. एस. एस. आर. िे नैप ण्यपद त्यानंी डमळडवले. 

 
असा अन भवी खेळािू भारतात प न्हा आला तेर्व्हा महाराष्ट्र राज्य ब डिबळ मंिळाने डद. ११ आडण 

१२ मािस १९७५ ला य रीच्या मार्सदशसनाखाली एक शकै्षडणक डशडबर खंिाळ्याच्या पडरसरात भरडवले. 
डशडबरातील डशष्ट्यवृदं अवरबाखच्या र्व्याख्यानाशी इतका एकरूप आडण भारावलेला प्रत्यक्षात पाहून प्रािीन 
ऋडर्म नींच्या ‘‘र् रूक लािे डित्र’’ माझ्या दृष्टीसमोर उभे राडहले आडण सहजि प ढील उद्र्ार डनघाले : 
 



 अनुक्रमणिका 

‘‘बहूमोल िेळ देऊन, लाभते अनुभिाने णशिि 
परंतु गुरूचे मागपदशपन, देते ििात मौणलक ज्ञान’’ 

 
‘‘बुणिबळ महापंणडत णम. अलेक्झी स्यिूीन’’ 

 
१९७१ मध्ये रडशयािा ब डिबळ महापंडित डम. अलेक्झी स्यूटीन यानंा डनमंत्रण देऊन भारतात 

बोलावले आडण त्याचं्या मार्सदशसनाखाली, प णे येथे अडखल भारतीय ब डिबळ डशक्षण डशडबर भरडवण्यात 
आले (डित्र क्र. २, ३ पाहा). 
 

डम. अलेक्झी स्यूटीन यािंा जन्म १९२६ मध्ये झाला. य.ू एस. एस. आर. च्या अडंतम सामन्यात 
त्यानंी दहा वळेा भार् घेतला होता. १९६५ साली त्यानंा ‘ब डिबळ महापंडित’ हा डकताब डमळाला. डम. 
अलेक्झी स्यटूीन हे ब डिबळािे महान डसिान्ती आडण अन भवी मार्सदशसक म्हणनू ज्ञात आहेत. पूवीच्या 
डवश्वडवजेत्या पेरोडशयनिे ब डिबळ–मार्सदशसक म्हणून त्यानंी ख्याती डमळडवली आहे. तसेि, ‘‘स रुवातीच्या 
िालींच्या अन मानशास्त्रािा एक र्ाढा अभ्यासक’’ म्हणून ते प्रडसि आहेत. अशा ब डिबळ महापडंिताच्या 
मार्सदशसनािा लाभ भारतातील (२०) ब डिबळपटंूना झाला. 
 

णमग्युएल नाजडॉर्प  
 

१९७२ मधे, अजेंडटनािे आंतरराष्ट्रीय ब डिबळ महापंडित णमग्युएल नाजडॉर्प  (डित्र क्र. १ पाहा) 
भारतात येऊन रे्ले. 
 

२ जानेवारी १९७२ रोजी, डमग्य एल नाजिॉिस  याचं्या खेळाच्या प्रात्यडक्षकािा कायसक्रम महाराष्ट्र 
राज्य ब डिबळ असोडसएशनने आयोडजत केला होता. हे प्रात्यडक्षक र्रवारे (एम. ई. एस. प णे.) कॉलेजच्या 
सभार्ृहात झाले. डम. नाजिॉिस  एका वळेी तीस खेळािंूबरोबर खेळले आडण डतसापंकैी एकूणतीस 
खेळािंूवर त्यानंी मात केली. िक्त श्री. उज्वल नेने यानंी िाव बरोबरीने सोिडवण्यात यश डमळडवले. 
 

असे आणखी एक प्रात्यडक्षक ३१ जानेवारी १९७२ रोजी म ंबईला झाले तेर्व्हा ते एका वळेी पंिवीस 
खेळािंूबरोबर खेळले; आडण बावीस खेळािंूवर त्यानंी मात केली. म ंबईच्या तीन ब डिबळपटंूनी िाव 
बरोबरीने सोिडवण्यात यश डमळडवले. 
 

डमग्य एल नाजिॉिस  यािंा जन्म १४ एडप्रल १९१० रोजी झाला. त्यानंी पोलंिमध्ये र्डणताच्या 
प्राध्यापकािे काम केले. प ढे ते अजेंडटनामधे स्थाडयक झाले. ते वयाच्या आठर्व्या वर्ी ब डिबळे खेळावयास 
डशकले. त्यानंी १९६० मधील ब डिबळ स्पध,त भार् घेऊन अचजक्यपद डमळडवले. १९६१ मधे झालेल्या 
आंतरराष्ट्रीय स्पध,त हॅडमल्टन िर्क डमळडवला. हेस्स्टंर् येथे (बलाईंििोल्ि िेस) िोळे बाधूंन ब डिबळे 
खेळण्यामध्ये त्यानंी डवक्रम केला, त्या वळेी ते ४५ खेळािंूबरोबर खेळले आडण ४० खेळािंूवर त्यानंी मात 
केली;िार खेळािंूशी बरोबरी केली. आडण िक्त एका खेळािूबरोबर ते हरले. 
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उपडरडनर्तदष्ट खेळािंूडशवाय आणखी डकतीतरी जार्डतक कीतीिे ब डिबळपटू आहेत. त्या सवांिी 
समग्र माडहती ह्या गं्रथात देणे शक्य होणार नाही. त्यातंील काही उल्लखेनीय खेळािंूिी माडहती अर्दी 
थोिक्यात प ढे डदली आहे : 
 
शास्त्रोक्त अिूक खेळी करणारा पॉल मािी (१८३७ – १८८४), अमेडरका 
स्वयंपे्ररणेने डबनिूक िाली करणारा कॅपाबलाकंा (१८८८ – १९४२), क्य बा; 
स्स्थडतजन्य अन कूलता उत्पन्न करणारा िॉ. अलेखीन (१८९७ – १९४६), रडशया; 
(डित्र क्रमाक २३ पाहा)   
अन भवी, बडलदान बहाद्दर– स्पाइलमन (१८८३ – १९४३),  
प्रडतकूल पडरस्स्थतीवर मात करणारा, केरेस (१९१६ – ),  
िढाईखोर खेळ्या करणारा – टाल (१९२६ – ),  
डब्रटनिा ब डिबळपटू – पेनरोज (१९३४ – ),  
रडशयािा ब डिबळपटू, बोटडवडनक ... (१९११ –  ),  
 

वरील ब डिबळपटंूडशवाय अणॅ्िरसन, स्टॉन्टन, स्टेन्नीझ, टराश, डनमझोडवि, रेटी, िॉ. लास्कर, 
टायमेनॉर्व्ह, य री अवरबाख, अशा अडतरथी, महारथी ब डिबळपटंूिा उल्लेख केल्याडशवाय ही यादी प री 
होणार नाही. 

 
काही जार्डतक कीतीच्या मडहला ब डिबळपटंूिी माडहती प ढे डदली आहे. 
 
व्हेरा मेनणचक (१९०६ – १९४४) : डहने १९३१ साली डवश्वडवजेतेपद डमळडवले. 
 
णिणर्स जॉर्वजयाची नोना गॅकिडा त्प्स्पली (१९४९, – ) : डहने वयाच्या केवळ २१ र्व्या वर्ी मडहला 

डवश्वडवजेतेपद सपंादन केले आडण ते प ढे डटकवनू ठेवले. 
 

भारतामधील मणहला बुणिबळपिू 
 

१९३१ मध्ये मडहला डवश्वडवजेतेपदासाठी सामने झाले आडण मडहलाही ब डिबळ खेळामध्ये मारे् 
नाहीत हे डसि केले; परंत  भारतात मडहला ब डिबळपटंूिे राष्ट्रीय पातळीवरील सामने न कतेि १९७४ च्या 
डिसेंबरमध्ये बंर्लोरला झाले. त्यामध्ये महाराष्ट्रािा मडहला संघ सवांत तरूण स्पधसकािंा होता; त्यामध्ये 
 
)१(  क . वासंती डनळकंठ खािीलकर (वय १३ वर्,) 
)२(  क . जयश्री डनळकंठ खािीलकर (वय १२ वर्,) आडण 
)३(  क . रोडहणी डनळकंठ खािीलकर (वय ११ वर्,) या तीन बडहणींिा समावशे होता. 

(डित्र कं्रमाक १३ पाहा).  
 



 अनुक्रमणिका 

महाराष्ट्र राज्य आडण इतर ५ राज्ये डमळून, एकूण २४ मडहलानंी ह्या सामन्यात भार् घेतला होता. 
त्यामध्ये पडहल्या पाि जार्ा चजकणाऱ्या मडहलािंी नाव ेप ढे डदली आहेत. 

 
(१) क . वासंती खािीलकर (महाराष्ट्र) 
(२) पी. राधाक मारी (कनाटक) 
(३) क . जयश्री खािीलकर (महाराष्ट्र) 
(४) डवन था आिायस (कनाटक) 
(५) शरताज डमरर्ी (महाराष्ट्र) 
 

भारतातील काही बुणिबळ पिू : 
 

भारतात ब डिबळ खेळामध्ये नेत्रदीपक डवजय डमळडवणाऱ्या काही खेळािंूिी माडहती प ढे डदली 
आहे : 

 
कै. णदगंबर गोपाळ मालेगािकर 

 
कै. णदगंबर गोपाळ मालेगािकर (१८८९ – १९६४) (डित्र क्र. ११ पाहा) कै. डदर्ंबरपतं 

मालेर्ावकर प णे येथील वधेशाळेत काम करीत होते. नोकरीतून डनवृत्त झाल्यावर त्यानंी ख ल्या स्पध,त भार् 
घेतला. रानिे रस्टति,  आयोडजत केल्या जाणाऱ्या ख ल्या सामन्यातं भार् घेऊन, त्यानंी श्री. रामभाऊ सपे्र. 
श्री. नातू, श्री. म्हैसकर याचं्याशी डनकरािी लढत डदली. त्यानंी तीन वळेा (१९५४, १९५५ आडण १९५७ 
मध्ये) डवजेतेपद डमळडवले होते. त्यानंी बऱ्याि होतकरू नवोडदत खेळािंूना जार्डतक पितीने ब डिबळे 
खेळावयास डशकडवले, आडण योग्य मार्सदशसन करून प्रोत्साहन डदले. 
 

श्री. एम. एरन (णचत्र क्र. १४ पाहा) 
 

३९ वर्ांच्या एम. एरन यानंी १९७० पयंत दहा वळेा ताडमळनािूिे अचजक्यपद भरू्डवले आहे. 
अडखल भारतीय ब डिबळ खेळामध्ये ३ वळेा राष्ट्रीय अचजक्यपद डमळडवले आहे, तसेि ७ वळेा राष्ट्रीय 
पातळीवरील भार् घेतलेल्या सामन्यातं ३ वळेा द सरा क्रमाकं डमळडवला आहे. १९६२ मध्ये भारत सरकारने 
त्यानंा अज सन पाडरतोडर्क बहाल केले. 

 
श्री. एरन यानंी आंतर राष्ट्रीय सामन्यात ब डिबळ ऑडलस्म्पकमध्ये तीन वळेा भार् घेतला होता. 

त्यानंी आडशया–ऑस्रेडलयाच्या सलंग्न डवभार्ािे डवजेतेपद डमळडवले आडण जार्डतक ब डिबळ महासंघाने 
त्यानंा १९६१ मध्ये आंतरराष्ट्रीय ब डिबळ पडंित (इंटरनॅशनल मास्टर) हे डबरुद बहाल केले. 

 
त्यािंा जन्म ब्रम्हदेशात झाला. आईविील ब डिबळे खेळत असताना पाहून ते वयाच्या सातर्व्या वर्ी 

ब डिबळ खेळावयास डशकले. १९५५ मध्ये अलाहाबाद डवश्वडवद्यालयातून त्यानंी पदवी डमळडवली आडण 
तेर्व्हापासून ते मोठ्या स्पध,तून भार् घेऊ लार्ले. ते इडंियन बँकेमध्ये एक अडधकारी आहेत. 
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श्री. आर. बी. सिे : (णचत्र क्र. १, ९, १७, २२ पाहा) 
 

रामभाऊ सपे्र यािंा जन्म ४–३–१९१५ रोजी अकोला येथे झाला. त्यािें मामा श्री. बी. एल. 
अंतरकर हे संस्कृत पडंित होते. त्यानंी रामभाऊंना लहानपणी भारतीय पितीने ब डिबळे खेळावयास 
डशकवली. प ढे डवश्वडवद्यालयीन डशक्षण घेत असताना, ते आतंरराष्ट्रीय पितीने ब डिबळे खेळावयास 
डशकले. १९१८ पासून, सामन्यातूंन भार् घेण्यास त्यानंी स रुवात केली आडण १९४९ ते १९५९ पयंत म ंबईत 
आयोडजत केलेल्या ब डिबळ सामन्यातं (दरवर्ी) प्रथम क्रमाकं डमळवनू तो शवेटपयंत राखून ठेवला. तसेि 
रानिे रस्टति,  आयोडजत केलेल्या सामन्यातं त्यानंी दोन वळेा डवजेतेपद भरू्डवले आडण दोनदा द सरा 
क्रमाकं डमळडवला. 

 
राष्ट्रीय पातळीवर आयोडजत केलेल्या सामन्यातं, त्यानंी सह–राष्ट्रीय डवजेतेपद, एल रु (आधं्र) 

येथे १९५५ साली डमळडवले. तसेि १९५९ मध्ये डदल्लीत डतसरा क्रमाकं; १९६१ मध्ये हैदराबादला पािवा 
क्रमाकं, १९६५ मध्ये ताडमळनािू (मद्रास) येथे डतसरा क्रमांक, १९६७ मधे प ण्यात िवथा क्रमाकं; १९७३ 
मध्ये अहमदाबादेत डतसरा क्रमाकं डमळवनू ब डिबळ खेळािी ि णूक आडण िमक सतत झर्मर्त ठेवली. 

 
बोटडवडनक आडण स्मायस्लार्व्ह याचं्यामधील डवश्वडवजेतेपदािा ि रशीिा सामना पाहण्यास 

सोस्र्व्हएट सरकारच्या डनमंत्रणावरून ते १९५४ मध्ये मास्कोला रे्ले होते. 
 

जार्डतक ब डिबळ जलशात (ऑडलस्म्पएि) भार् घेण्यासाठी ते, १९५६ मध्ये मास्को आडण १९६० 
साली लेपडझर् येथे रे्ले होते. मास्कोत ते आंतरराष्ट्रीय ब डिबळ पंडित – ग्रिँमास्टर – नॅजिॉिस  
याचं्याशी खेळले (डित्र क्र. १ पाहा); लेपडझर् येथे ते डम. केरेस, डम. िोनर आडण डम. एडलस्काडसस 
याचं्याशी खेळले. आडण एडलस्काडसस याचं्याशी बरोबरी केली, परंत  िोनरशी खेळताना, त्याचं्या एका 
घोिि कीने, डवजयश्रीने त्याचं्याकिे पाठ डिरवली होती. 

 
ब डिबळ खेळावर, ते संिे स्टँििसमध्ये १९५४ पासून डलहीत आहेत आडण १९७३ पासून ते टोपण 

नावाने, एका साप्ताडहकात डलहीत आहेत. ब डिबळासबंधंी त्यानंी प ढील दोन ज न्या आठवणी साडंर्तल्या. 
 
(१) १९३९ साली ते आडण श्री. एस. र्व्ही. सामंत रॅममधून जात होते. ब डिबळ खेळावरील टरॅशिे 

प स्तकश्री. सामंत वािीत होते, ते प स्तक पाहून रामभाऊंना प्रथमि माहीत झाले की ब डिबळ खेळावरही 
प स्तक आहे! श्री. सामंतना, त्यानंी ब्रीज खेळावरील कल्बटससनिे प स्तक देऊन टरॅशिे ब डिबळ 
खेळावरील प स्तक घेतले; आडण श्री. सामतं ब्रीज खेळािू झाले आडण रामभाऊ ब डिबळपटू झाले. 

 
(२) अरेडबयन नाईटमधील चसदबादच्या अद् भ त सिरीप्रमाणे त्यािंी १९५४ सालिी मास्को सिर 

अिानक झाली. 
 
रामभाऊंिे प ढील वैडशष्ट्ट्य साडंर्तल्यावािून ही माडहती पूणस होत नाही. 
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इतर मदैानी अथवा बैठ्या खेळातं खेळािू काही काळि ि रशीने खेळतात आडण िमकून जातात 
उल्केप्रमाणे! परंत  रामभाऊ लहानपणापासून ते आजपयंत ब डिबळे अडवरत खेळत आहेत. इतकेि नर्व्हे तर 
खेळावंरील पकि आडण उच्च श्रेणी अढळपणे त्यानंी राखून ठेवली आहे – ध्र वाप्रमाणे!! 

 
जर्ािा कानोसा घेतल्यास, भारत आतंरराष्ट्रीय स्पध,त बराि मारे् आहे. परंत  आता एक आशिेा 

डकरण, बाल ब डिबळपटू डवश्वनाथच्या रूपाने डदसू लार्ला आहे. 
 

कुमार णिश्वनाथ िभाकर आपिे : (णचत्र क्र. २१ पाहा) 
 

डवश्वडवजेता बॉबी डिशर, वयाच्या सहार्व्या वर्ी ब डिबळे खेळावयास डशकला. डि. डवश्वनाथ 
वयाच्या सहार्व्या वर्ी ब डिबळ खेळावयास डशकला, एवढेि नर्व्हे तर त्याने सहार्व्या वर्ीि खेळामध्ये 
नेत्रदीपक प्रर्ती केली. डवश्वनाथ हा डदल्लीतील पहािर्ंज भार्ातील डि. ए. र्व्ही. शाळेत, डतसऱ्या इयते्तत 
डशकत आहे. खेळाप्रमाणे डशक्षणातही त्यािी प्रर्ती िारं्ली आहे. 

 
१९७३ साली त्याच्या वडिलानंी, त्याला ब डिबळे खेळावयास डशकडवले; आडण थोड्याि काळात 

म लाने वडिलािंा पराभव केला. डदल्ली येथे सप्टेंबर १९७३ मध्ये आयोडजत केलेल्या क मार र्ट ब डिबळ 
स्पध,त त्याने भार् घेतला. पडहल्या िेरीत त्यािा पराभव झाला. परंत , मोठ्या र्टाच्या अचजक्यपद स्पध,त 
भार् घेणाऱ्या ब डिबळपटंूिा खेळ त्याने मन लावनू पाडहला आडण दोन सामन्यामंध्ये उरणाऱ्या वळेात मोठ्या 
र्टातील ब डिबळपटंूशी खेळून, त्याने,एका पाठोपाठ एक अशा ब डिबळपटूना हरडवले. नंतर क मार र्ट 
डवजयी वीरालाही त्याने हरडवले. भारतीय भवनामधील, ब डिबळ डशकडवणाऱ्या डशक्षकालाही त्याने 
अनपेडक्षतरीत्या हरडवले. अडखल भारतीय ब डिबळ संस्थेिे उपाध्यक्ष श्री. राममूती याचं्या उपस्स्थतीत, 
डवश्वनाथने डदल्लीच्या िवर्थया डवजयी वीरािा पराभव केला. १९७४ च्या पडहल्या डतमाहीत तो एकूण ३४० 
िाव खेळला आडण त्याने २५३ िाव चजकले. ब डिबळ खेळातील त्यािे िात यस पाहून ‘बॉबी डिशर टीिेस 
िेस’ नावािे बॉबी डिशरिे प स्तक भेट म्हणून त्याला डमळाले. त्या प स्तकातील ८० कूट प्रश्न डवश्वनाथने 
ि टकीसरशी सोिडवले व तो अजाणतेपणी म्हणाला ‘‘बॉबी डिशरने इतके सामान्य प स्तक का डलडहले?’’ 

 
डवश्वनाथला ह्या खेळात डवशरे् र्म्य असून, त्याच्या प्याद्याचं्या हालिाली लोकडवलक्षण असतात. 

एकाग्र डित्त करण्यािी त्यािी असामान्य क्षमता प्याद्याचं्या हालिालीवरील नेत्रदीपक प्रभ त्व आडण 
खेळातील प्रडतस्पध्याला डमळणारा िायदा त्याच्यावरि उलटडवण्यािे त्यािे कसब पाहून तो डदल्लीतील 
एक नामवतं ब डिबळपटू म्हणून ओळखला जाऊ लार्ला आहे. डदल्लीतील ब डिबळ तज्ज्ञाचं्या मते, 
डवश्वनाथला ४–५ वर्, िारं्ले डशक्षण डदले तर तो डनडितपणे जार्डतक अचजक्यपद डमळडवल्याडशवाय 
राहणार नाही. 

 
उपडरडनर्तदष्ट खेळािंूडशवाय आणखी बरेि ब डिबळपटू भारतात आहेत. त्या सवांिी माडहती ह्या 

गं्रथात देणे अशक्य आहे. त्यातील काही उल्लेखनीय खेळािंूिा नामडनद,श प ढे केला आहे. 
 
१. श्री. स रेश शाडळग्राम २. श्री. डवजय अडधकारी 
३. श्री. िदं्रशखेरन् ४. श्री. राघवन् 
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५. श्री. िरूक अली ६. श्री. एम. वाच्िा 
७. श्री. र्ाडलब ८. श्री. शमसूल हसन 
९. श्री. महमद हसन १०. श्री. नसीर अली 
११. श्री. अरुण वैद्य १२. श्री. अबद ल जबबार 
 

बुणिबळ खेळाची (महाराष्ट्रात) िाढ : 
 

महाराष्ट्रात ब डिबळ खेळािा प्रिार आडण प्रसार ज्यानंी केला त्यापंैकी काही जणािंा पडरिय : 
 

श्री. बाळकृष्ट्ि लक्ष्मि तथा बाबासाहेब गोखले (णचत्र क्रमाकं ५ पाहा.): 
 

एक काळ असा होता की, ज्या वळेी ब डिबळािा खेळ बृहन्-म ंबई आडण सारं्ली शहराप रताि 
मयाडदत होता; त्याम ळे उरलेल्या महाराष्ट्रातील डवशरे्तः प ण्यातील स्पध,च्ि क खेळािंूिी बरीि क िंबणा 
होत असे, कारण परर्ावी खेळण्यासाठी उतरण्यािी सोय आडण पैशािी अििण त्यानंा भेिसावीत होती; 
आडण इच्िा व क वत असूनही अडखल भारतीय (म्हणजे राष्ट्रीय) पातळीवरच्या सामन्यातं भार् घेणे 
स्पध,च्ि क खेळािंूना वरील कारणामं ळे, जवळ जवळ अशक्य होत असे. ह्या अििणींवर मात करण्यासाठी, 
बाबासाहेब र्ोखले यानंी प ण्यातील ब डिबळपे्रमी लोक, जॉली क्लब, पी. वाय. सी. व िेक्कन डजमखाना, 
खरे क्लब, क्लब ऑि महाराष्ट्र या सवांच्या साहा्याने “ब डिबळ मंिळ महाराष्ट्र” िी स्थापना केली. प ढे 
प्रत्येक राज्यात िक्त एक ब डिबळ मंिळ असाव ेह्या सरकारी – म्हणजे स्पोटस कौस्न्सलच्या धोरणाम ळे ह्या 
मंिळाला ए. आय. सी. एि िी मान्यता डमळू शकली नाही. तसेि महाराष्ट्रात अस्स्तत्वात असलेल्या व ए. 
आय. सी. एि. शी सलंग्न असलेल्या २ संस्था – म्हणजे “म ंबई राज्य ब डिबळ मंिळ” आडण सारं्लीतील 
– “सदनस मराठा कंरी िेस असोडसएशन” १ एडप्रल १९६७ रोजी डवलीन करून “महाराष्ट्र राज्य बुणिबळ 
मंडळ” स्थापन झाले आडण ह्या मंिळािे मारे् (पहा प्रकरण ११ मधील महाराष्ट्र राज्य ब डिबळ मंिळातील 
पाि डवभािे पते्त) वर साडंर्तल्याप्रमाणे पाि डवभार् पािण्यात येऊन त्यासं अडधकृत मान्यता देण्यात आली 
. तेर्व्हा म ंबई व सारं्ली येथील संस्था आडण त्यातंील प्रम ख कायसकत,, डवशरे्तः श्री. श्रीकृष्ट्ण साखळकर 
आडण श्री. पिसलर्ीकर याचं्या सहान भडूतपूणससहकायाम ळे आडण बाबासाहेबाचं्या अडवश्रातं पडरश्रमामं ळे 
प णे आडण मध्य डवभार्ीय खेळािंूिा प्रश्न सोिडवता येणे शक्य झाले. 
 

बाबासाहेब महाराष्ट्र राज्य ब डिबळ मंिळािे डिटणीस असताना ए. आय. सी. एि. िे अडधवशेन 
जयपूर येथे भरले होते त्यावळेी (मंिळाति, ) बाबासाहेबानंी एकूण १० ठराव मािंले होते. त्यापंैकी ९ ठराव 
मंजूर झाले. परंत  वास्तववादी दृष्टीकोणातून ए. आय. सी. एि. आडण राज्य मंिळािा आर्तथक पाया भक्कम 
करू शकणारा “ब डिबळ िंिािा” ठराव ११ डवरुि ९ मतानंी नामंजूर झाला. त्या ठरावािी थोिक्यात 
माडहती प ढे डदली आहे. 

 
प्रत्येक खेळािूने आपले नाव राज्य ब डिबळ मंिळाकिे (३१ डिसेंबरच्या आत) नोंदवनू रुपये ५ 

भरावयािे. राज्य मंिळानंी ह्या प्रत्येक ५ रुपयापंकैी ‘२ रुपये राज्य बुणिबळ रं्डात’ जमा करून ‘उरलेले 
रुपये ३ ए. आय. सी. एर्. च्या कें द्र बुणिबळ रं्डात’ जमा करावयािे. अशा रीतीने जमा झालेल्या कें द्र 
ब डिबळ िंिातील (साधारणपणे) अधी रक्कम “राष्ट्रीय व स्पधा आयोडजत करण्यासाठी आडण 
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बडक्षसासाठी” खिस करावयािी. वरीलप्रमाणे नोंदडवलेल्या खेळािंूनाि (प्रडतवर्ी जानेवारीत होणाऱ्या) 
राष्ट्रीय ‘ब’ स्पध,साठी पाठडवता येईल आडण राज्यात एकूण डकती खेळािू नोंदडवले रे्ले त्या संख्येच्या 
प्रमाणात त्या राज्यािे डकती खेळािू राष्ट्रीय ‘ब’ स्पध,साठी पाठवावयािे हे प ढे डदलेल्या तक्त्यावरून 
ठरवावयािे. 
 

तक्ता क्र. १ 
 

राज्य मंडळात नोंदणिलेल्या खेळाडंूची संख्या राष्ट्रीय ‘ब’ सामन्यासाठी पाठिाियाच्या खेळाडंूची 
संख्या 

(१) २५ पेक्षा कमी २ 
(२) २५ पासून १५० पयंत ४ 
(३) १५१ पासून २०० पयंत ५ 
(४) २०१ पासून ३०० पयंत ६ 
(५) ३०१ पासून ५०० पयंत ७ 
(६) ५०१ पासून ९०० पयंत ८ 
(७) ९०१ पासून १७०० पयंत ९ 
(८) १७०१ आडण वर १० 
 

उपडरडनर्तदष्ट ‘बुणिबळ रं्डाचा’ आडण वरील तक्त्यािा मेळ घालून, राज्य ब डिबळ मिंळानंा आडण 
ए. आय. सी. एि. ला ‘आर्तथक दृष्ट्ट्या’ कसे स्वावलंबी होता आले असते हे प ढील उदाहरणावरून कळून 
येईल. 

समजा १९७२ साली तक्ता क्र. २ मध्ये दाखडवल्याप्रमाणे खेळािू पाठडवले असता, १६ राज्य 
‘बुणिबळ रं्डात’ आडण ए. आय. सी. एर्. च्या कें द्र ‘बुणिबळ रं्डात’ खिस वजा जाता डकती पसेै जमा 
झाले यािा अंदाज डदला आहे. 

 
तक्ता क्र. २ 

 
नोंदणिलेल्या खेळाडंूची खेळाडंूच्या सरासरीिमािे सरासरी × 

राज्याची 
बुणिबळ रं्डजमा 

संख्या सरासरी राज्याचंी 
संख्या 

स्पधपकाचंी 
संख्या (तक्ता 

क्र. १ च्या 
आधारे 

संख्या 

राज्य 
बुणिबळ 

रं्ड 

ए. आय. 
सी. एर्. चा 

कें द्र 
बुणिबळ 

रं्ड 

     रुपये रुपये 
२५ ते १५० १२० १ ४ १२० २४० ३६० 
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१५१ ते २०० १७५ ३ १५ ५२५ १०५० १५७५ 
२०१ ते ३०० २५० ५ ३० १२५० २५०० ३७५० 
३०१ ते ५०० ४०० ४ २८ १६०० ३२०० ४८०० 
५०१ ते ९०० ७०० २ १६ १४०० २८०० ४२०० 
९०१ ते १७०० १३०० १ ९ १३०० २६०० ३९०० 

एकूण १६ १०२ ६१९५ १२,३९० १८,५८५ 
 

म्हणजे १९७२ साली ए. आय. सी. एि. च्या कें द्र ब डिबळ िंिात जमा होणाऱ्या रुपये १८,५८५ 
पैकी समजा ८,५८५ रुपये राष्ट्रीय ‘ब’ स्पधा आयोडजत करण्यासाठी आडण बडक्षसासंाठी खिस झाले असते 
तर उरलेले रुपये १०,००० कें द्र ब डिबळ िंिात (कायमिे) जमा झाले असते. 

 
अशा रीतीने प्रत्येक राज्यात नोंदडवलेल्या खेळािंूच्या सखं्येच्या द प्पट रुपये, आडण ए. आय. सी. 

एि. किे सवस सलंग्न राज्य मंिळातं नोंदडवलेल्या खेळािंूच्या डतप्पट रुपये प्रडतवर्ी जमा झाले असते. 
 
दरवर्ी राज्यडनहाय नोंदडवलेल्या खेळािंूिी संख्या वाढत जाणार, त्यािे वाढते प्रमाण लक्षात घेता 

१९७५ जानेवारी अखेरीस ए. आय. सी. एि. च्या कें द्र ब डिबळ िंिात, खिस वजा जाता अंदाजे रु. 
५०,००० जमा झाले असते. एवढेि नर्व्हे तर जास्तीत जास्त खेळािू नोंदडवण्यासाठी राज्य मंिळास ि रस 
लार्ली असती आडण जमा झालेल्या ५०,००० च्या र्व्याजातून डनयोडजत सामन्यािंा, बडक्षसािंा खिस 
भार्डवता आला असता. थोिक्यात सारं्ावयािे झाल्यास 

 
“तळे साचे थेंबे थेंबे 

स्िािलंबनाने ओथंबे” 
 

बाबासाहेबाचं्या कायाच्या तळमळीिे मूर्ततमंत दशसन घिडवणारा प्रसंर् म्हणजे, प णे येथे १९७१ 
साली रडशयाच्या ग्रँिमास्टर अलेग्झी स्यटूीनच्या मार्सदशसनाखाली भरडवलेले “अणखल भारतीय बुणिबळ 
णशिि णशणबर” हा होय. कारण, प्रखर डवरोध असतानास िा श्री. बाबासाहेब र्ोखले ह्याचं्या कणखर 
डनियी धोरणाम ळेि हे डशडबर भरू शकले यात शकंा नाही. 
 

श्री. शंकरराि नरसोपंत जोगळेकर : (णचत्र क्र. ६ पाहा). 
 

ब डिबळे आडण शकंरराव जोर्ळेकर यािंा सबंंध अतूट आहे. प णे येथील जॉली क्लबति,  कै. रानिे 
रस्ट ख ले सामने दरवर्ी भरतात. श्री शकंरराव रे्ली २६ वर्, हे सामने आयोडजत करीत आहेत. आडण एक 
यशस्वी स्पधािालक म्हणून त्यानंी ख्याती डमळडवली आहे. ते जॉली क्लबिे अध्यक्ष आहेत. 
 

१९५७ व १९६७ सालच्या राष्ट्रीय सामन्यािें ते स्पधा सिंालक (Tournament Director) होते. 
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श्री. नरहर व्यंकिेश पडसलगीकर 
 

श्री. नरहर व्यकंिेश पडसलगीकर:(डित्र क्र. ७ आडण २७ पाहा) यािंा जन्म ४ ज लै १९१९ साली 
चवर् र्ावी (कऱ्हाि ताल क्यात) झाला. 

 
नरहरीिे आजोबा आडण विील ब डिबळ खेळात पारंर्त होते. त्याम ळे िोट्या नरहरीला ब डिबळ 

खेळातील हत्ती, घोिे, उंट, वजीर, राजाशी रारं्त असतानाि खेळावयास डमळाले. येवढेि नर्व्हे तर 
लहानपणीि ते आंतरराष्ट्रीय पितीने ब डिबळे खेळावयास डशकले. 

 
रानिे रस्टति,  आयोडजत होणाऱ्या ब डिबळ सामन्यातं १९४४–४५ पासून त्यानंी भार् घेण्यास 

स रुवात केली आडण १९५४ साली डवजेतेपद संपादन केले; आडण १९५४, ५९ साली वरिे क्रमाकं 
डमळडवण्यात यश डमळडवले. राष्ट्रीय पातळीवरील सामन्यातं त्यानंी, १९५५, ५७, ६३, ६५, ६७ आडण ७४ 
मध्ये भार् घेतला होता आडण िारं्लेि यश सपंादन केले होते. १९६९ जानेवारीपासून, इंग्रजी, (चहदी, 
मराठी) भारे्तून प्रडसि होणाऱ्या ब डिबळ खेळावरील ‘शतरंज’ माडसकािे ते संपादक आहेत. 

 
ज न्या आठवणी सारं्त असताना पिसलर्ीकर म्हणाले की, सारं्लीमध्ये अर्दी प्रथम ब डिबळािा 

क्लब १९२१ साली रामभाऊ डभिे (देशम ख) यानंी स्थापन केला आडण १९२४, २५, २६ साली सारं्लीतील 
डजमखान्यात िॉ. र्व्ही. एन. देसाई यानंी ब डिबळ सामने आयोडजत केले. 

 
द सरी एक ठळक आठवण सारं्ताना त्यानंी एक र्ोष्ट मोठ्या अडभमानाने साडंर्तली की, रानिे 

रस्टति,  आयोडजत केल्या जाणाऱ्या ब डिबळ सामन्यातं, १९४८ साली त्याचं्या वडिलानंी कै. र्व्यंकटेश 
र्ोचवद तथा तमण्णािायस यानंी डवजेतेपद संपादन केले होते आडण १९५४ साली त्यानंी स्वतः डवजेतेपद 
संपादन करून वडिलािंा वारसा प ढे िालडवला. 

 
सारं्लीमध्ये पिसलर्ीकर घराणे, ब डिबळ खेळािा प्रसार डपढ्यास्न् पढ्या करीत आहे. तेर्व्हा 

सारं्लीत ‘ब डिबळे’ म्हटले की, पिसलर्ीकरािें नाव सवसप्रथम आपोआप प ढे येते. 
 

श्री. श्रीकृष्ट्ि साखळकर (णचत्र क्रमाकं ४, ८ पाहा) 
 

ब डिबळ खेळावर उस्िूतस र्व्याख्यान देणारे आडण ब डिबळ खेळ सहज-स लभ पितीने समजावनू 
देणारे आडण उत्कृष्ट मार्सदशसक म्हणून श्रीकृष्ट्ण साखळकर प्रडसि आहेत. ते अडखल भारतीय ब डिबळ 
संस्थेिे डिटणीस होते; त्यावळेी ब डिबळािे सामने दरवर्ी डनयडमतपणे भरडवण्याच्या दृष्टीने त्यानंी खूप 
प्रर्ती केली. 
 

वयाच्या १८ र्व्या वर्ापासून ब डिबळ खेळािी त्यानंा आवि होती, आडण डवश्वडवद्यालयीन र्टात 
त्यानंी नैप ण्यपद डमळडवले होते. तसेि आतापयंत झालेल्या राष्ट्रीय सामन्यातं त्यानंी बऱ्याि वळेा वरिा 
क्रमाकं डमळडवला होता. 
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१९६२ साली वाना बल्रे्डरया येथे आडण १९६४ साली तेल अस्र्व्हर्व्ह, इस्त्रायल येथे भरलेल्या िेस 
ऑचलडपएिमध्ये त्यानंी भारताति,  भार् घेतला होता. तसेि १९६३ साली मंर्ोडलया येथील आतंर–राष्ट्रीय 
डवभार्ीय सामन्यात त्यानंी भार् घेतला होता. 

 
उपडरडनर्तदष्ट र्व्यक्तींडशवाय (मला माहीत असलेल्या) प ढील कायसकत्यांिा उल्लखे करावयास हवा. 
 
(१) िॉ. एम. बी. डभिे, महाराष्ट्र राज्य िेस असोडसएशनिे डिटणीस. 
 
(२) श्री. र्ोचवदराव खरे, महाराष्ट्र राज्य ब डिबळ मंिळ, मध्य डवभार्ािे खडजनदार, अहमदनर्र 

येथे ब डिबळ मंिळ स्थापण्यात त्यानंी िार मोठा प ढाकार घेतला होता आडण आता मंिळ वृचिर्त 
करण्यासाठी ते पडरश्रम घेत आहेत. 

 
)३(  श्री. मोहन बाबूर )४(  श्री. ए. ए. बढे 
)५(  श्री. शतंनूराव डकलोस्कर )६(  श्री. वसंतराव वैद्य 
)७(  श्री. रामभाऊ सपे्र )८(  श्री.रामजी (यािें संिे टाईम्समधील रामजीज् िेस 

कॉनसर प्रडसि आहे. 
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उपसहंार 
णिभाग १ 

 
प्रकरण १ ते ९ मध्ये ब डिबळ खेळािे बह तेक सवस डनयम डदले आहेत. परंत  आणखी काही 

महत्त्वाच्या डनयमािंी माडहती करून घेणे आवश्यक आहे. ते डनयम प ढे डदले आहेत. 
 

णनयम क्रमाकं १ : खेळी केव्हा पूिप होते? 
 

(अ) डरकाम्या घरात ब डिबळ हलवनू, खेळािू जेर्व्हा आपला हात त्या ब डिबळावरून काढून घेतो 
तेर्व्हा ती खेळी पूणस होते. 

 
परंत  हातातून ब डिबळ न सोिता खेळािूने जर ते द सऱ्या एखाद्या घरात हलडवल्यास त्याला काही 

शासन नाही. परंत  एकदा ब डिबळावरून हात काढून घेतला की खेळािूने ते परत उिलून द सरीकिे ठेवता 
कामा नये चकवा ती खेळी परत घेता कामा नये. 

 
(ब) चकवा खेळािूने (बळी घेतला चकवा) मारले असेल त्यावळेी, बळी घेतलेल्या मृत ब डिबळाला 

पटाबाहेर काढून ठेवनू, त्याच्या ऐवजी ज्या ब डिबळाने मारले आहे त्या ब डिबळाला त्या (नव) स्थानात 
ठेवल्यावर ब डिबळावरील हात काढून घेतला की, ती खेळी पूणस होते. 
 
(क) ककिा णकल्लेकोि करताना : 
 

डकल्लेकोटासाठी (प्रथम) राजा हलडवतात आडण एकदा का त्याला योग्य त्या घरात हलडवला की 
हत्तीस िा योग्य त्या स्थानी ठेवनू, त्या हत्तीवरील हात काढून घेतला म्हणजे डकल्लकेोटािी िाल पूणस होते. 

 
डकल्लेकोटासाठी न सत्या राजाला हलवनू खेळािूने जरी हात काढून घेतला तरी ती खेळी अपूणस 

राहते तेर्व्हा त्याला प्रथम डकल्लेकोट पूणस करणे भार् पिते. ह्याखेंरीज त्याला द सरी कोणतीही िाल कडरता 
येणार नाही. 
 

णनयम क्रमाकं २ : प्याद्याच्या बढतीच्या िेळी : 
 

प्याद्याच्या बढतीच्या िेळी ते जेव्हा बढतीसाठी हलणिले जाते, तेव्हा त्याची बढती पूिप करिे 
आिश्यक असते; अशा िेळी बढतीच्या निीन बुणिबळाची णनिड करून ते बढतीच्या घरात ठेिून हात 
काढला की मग ती (बढतीची) चाल पूिप होते उदा॰ (आकृती ४६३ पाहा.) 
 

पाढंऱ्याची खेळी आहे : येथे प्यादे णतनापैकी एका घरात बढतीसाठी जाऊ शकते. 
 



 अनुक्रमणिका 

 
आकृती ४६३ 

पाढंऱ्यािी खेळी आहे. 
 

(१) ते सरळ प ढच्या ‘बी८’ ह्या घरात जाते चकवा 
 
(२) ते घोड्याला मारून ‘सी८’ ह्या घरात जाते, चकवा 
 
(३) ते हत्तीला मारून ‘ए८’ ह्या घरात जाते. 
 
िरील पयाय पाहून तुम्ही प्यादे हातात धरून ते ‘बी८’ मध्ये हलणिण्याची इच्छा बाळगता, परंतु 

एकाएकी बेत बदलून तुम्ही हत्ती ककिा घोडा घेण्याचे ठरिता. प्यादे पिाबाहेर काढून ठेिून, तुम्ही नि-
िजीर, िरील णतघापैंकी एका घरात ठेिता आणि हात काढता. 

 
सूचना : तुम्ही प्याद्याला हात लािण्यापूिी जर घोडा ककिा हत्तीला हात लािलात की मग ते स्पशप 

केलेले बुणिबळ, तुम्हाला मारिे भाग पडते; आणि मग ते प्यादे त्या स्थानाणशिाय दुसऱ्या कोित्याही 
घरात जाऊ शकिार नाही, आणि बढतीचा नि-िजीर त्याच घरात ठेििे भाग पडते. 

 
यासाठी नेहमी लिात ठेिािे की, तुमचे बदलते बेत िर साणंगतलेल्या मयादेत चालू शकतील. 

परंतु नेहमी िरचेिर बेत बदलिे, धरसोड बुिीने खेळिे िाळािे. अनुभिी खेळांडूशी खेळताना मनाचा 
असा चंचलपिा केव्हाही िाईि असतो. 

 
मोठ्या सामन्यातूंन खेळताना तुमची िागिूक, तुमचे आचरि िणतस्पध्याला त्रासदायक होिार 

नाही ह्याची काळजी घ्याियास हिी. 
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णनयम क्रमाकं ३ : स्पशप केलेले बुणिबळ आणि चाल: 
 

खेळािू आपली खेळण्यािी पाळी आली असताना प्रडतस्पध्याला आधी सूिना देऊन बठैक मोिलेले 
एखादे-द सरे ब डिबळ घरात ठेव ूशकतो; प्रडतस्पध्याच्या र्ैरहजेरीत खेळािूला एखादद सरे ब डिबळ जर 
नीट करावयािे असेल तर पिंानंा पूवससूिना देऊन तसे करता येईल. 

 
वरील र्ोष्टीडशवाय (आणखी एक र्ोष्ट येथे लक्षात ठेवावयास हवी.) खेळीिी पाळी आली असताना 

खेळािूने, (सूिना न देता) एक चकवा अनेक ब डिबळानंा स्पशस केला तर, त्याने प्रथम ज्या ब डिबळाला 
स्पशस केला आहे तेि ब डिबळ हलडवणे चकवा मारणे भार् पिते. (जेर्व्हा तो प्रथम डवरोधी ब डिबळाला स्पशस 
करतो तेर्व्हा ते मारणे भार् पिते.) त म्ही स्पशस केलेल्या ब डिबळाला चकवा ब डिबळानंा जर (१) कायदेशीर 
िाल नसेल तर चकवा (२) कायदेशीरपणे त्याला मारता येणार नसेल तर त्याला डशक्षा नाही. उदा∘  
आकृती ४६४ पाहा. समजा येथे त मिी पाढंरी ब डिबळे आहेत, आडण त म्ही हत्तीला चकवा उंटाला जर स्पशस 
केलात तर त्याला डशक्षा नाही. कारण येथे (१) उंटाने हत्तीला इरेस धरले आहे. त्याम ळे तो हलू शकत 
नाही, कारण हत्ती हलला की राजाला शह बसतो. त्यािप्रमाणे येथे त म्ही उंटाला मारू शकत नाही. 
 

 
आकृती ४६४ 

 
णनयम क्रमाकं ४ बेकायदेशीर त्प्स्थती : 

 
(अ) िाव िालू असताना, मारे् एखादी बेकायदेशीर खेळी केल्यािे जर डनदशसनास आले तर त्या 

बेकायदेशीर खेळीच्या आधीिी स्स्थती पटावर प न्हा प्रस्थाडपत करावी लार्ते. अशा रीतीने बेकायदेशीर 
िाल द रुस्त करून प ढे िाव स रू करावयािा असतो. 

 
(ब) िाव िालू असताना अपघाताने एक चकवा अनेक ब डिबळे स्थानभ्रष्ट झाली आडण जर ती 

बरोबर नीट ठेवली रे्ली नाहीत तर त्या ि कीच्या स्स्थतीच्या आधीिी स्स्थती प न्हा प्रस्थाडपत करून िाव 
प ढे िालू करावयािा असतो. परंत  अशा वळेी पूवसस्स्थती प्रस्थाडपत करणे जर अशक्य झाले तर तो िाव रद्द 
केला जातो आडण स रुवातीपासून नवीन िाव खेळावा लार्तो. 
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ब डिबळ खेळाला आवश्यक असणारे बह तेक सवस डनयम सारं्ून झाले आहेत. तेर्व्हा हे सवस डनयम 
सरावाच्या वळेीस िा काटेकोरपणे पाळावयास हवते. 

 
आतापयंत आपण ब डिबळ खेळािी बरीि माडहती करून घेतली आहे. आता ब डिबळ सामने कसे 

िालवतात त्यािी माडहती प ढे डवभार् २ मध्ये डदली आहे ती पाहावी. 
 

णिभाग२ 
 

बुणिबळ सामन्याचें संचालन 
 

ब डिबळािे सामने तीन पितींनी िालवतात. 
 

(सा) बाद पित (Knock out) 
(म) राऊंड रॉणबन पित, ककिा साखळी पित 
(ने) त्प्स्िस लीग पित. 

 
बाद पितीच्या सामन्यात, बरोबरीिे िाव डविारात घेत नाहीत. तेर्व्हा दोन प्रडतस्पध्यापैकी, 

एकािा संपूणस डवजय प्रस्थाडपत होईतोपयंत िाव खेळले जातात. जो खेळािू हरतो तो सामन्यातून बाद 
होतो. 

 
राऊंड रॉणबन (साखळी) पितीच्या सामन्यात प्रत्येक खेळािू, इतर सवस खेळािंूशी खेळतो. 
 
त्प्स्िस लीग पितीच्या सामन्यामध्ये सामने स रू र्व्हावयाच्या वळेीि, डकती िाव चकवा डकती िेऱ्या 

खेळावयाच्या, ह्यािंी संख्या आधी ठरडवली जाते, आडण प्रत्येक खेळािूला प्रत्येक िाव नर्व्या खेळािूबरोबर 
खेळत खेळत आधी ठरलेल्या संख्येइतके िाव खेळाव ेलार्तात. 

 
ह्या डतन्ही पितींिी सपूंणस माडहती प ढे डदली आहे. 

 
(सा) बादपित (Knock out) 

 
कोणत्याही इतर खेळाचं्या सामन्यापं्रमाणे ब डिबळाच्या सामन्यातस िा खेळािूच्या िात यािी, 

प्रावीण्यािी आडण सहनशक्तीिी परीक्षा होते. ह्यामध्ये नडशबािा भार् काढून टाकणे शक्य नसते परंत  तो 
भार् कमी करता येतो. ही महत्त्वािी बाब लक्षात आणनूि बाद पितीने सामने घ्यावयािे टाळता आल्यास 
िार बरे. खेळण्याच्या समयाला, खेळािूिी मनोवृत्ती कशी आहे ह्यावर ब डिबळ खेळ अवलंबनू असतो. 
जेर्व्हा मध्यम प्रतीच्या खेळािूबरोबर खेळताना एखादा खरा िारं्ला खेळािू हरण्यािा संभव असतो; तेर्व्हा 
त्या िारं्ल्या खेळािूने असे हरणे म्हणजे बक्षीस घालडवणे चकवा डवजय प्राप्तीिी सधंी ह कणे होय. अशा 
प्रकारिे अपघात सवस खेळात होतात; असे जरी र्ृहीत धरले तरीही बाद पितीने डवजयी खेळािूखेरीज 
इतर खेळािंूिी, र् णवते्तन सार त लना करून, त्याचं्या जार्ा डनडित करणे शक्य नसते. तेर्व्हा एखाद्या 
डवडजर्ीर् ूखेळािूिी त्याहून िारं्ल्या खेळािूिी र्ाठ अर्दी पडहल्याि िेरीत पिण्यािी शक्यता असू शकते 
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आडण तो त्या िावात हरला की मर् तो सामन्यातून बाद होतो. जेर्व्हा डवजयी खेळािूडशवाय एका जारे्पेक्षा 
जास्त जार्ा डनडित करावयाच्या असतात तेर्व्हा बादपितीने सामने घेण्यािे टाळाव.े बादपितीने सामने 
घ्यावयािेि झाल्यास, प्रत्येक (खेळािूच्या) जोिीने एकि िाव खेळण्याऐवजी कमीत कमी दोन िाव तरी 
खेळावते. 
 

(म) राऊंड रॉणबन पित : (साखळी रे्री सामने) 
 

ब डिबळ सामने खेळण्यासाठी सवांत उत्तम पित म्हणजे प्रत्येक खेळािूने इतर सवस खेळािंूशी 
खेळावयािी पित आहे. ह्या संपूणस साखळी (लीर्) पितीला “राऊंड रॉणबन पित” म्हणतात. ह्या 
पितीमध्ये प्रत्येक खेळािू इतर प्रत्येक खेळािूशी खेळतो; आडण सामन्याच्या शवेटी खेळािूने डमळडवलेल्या 
प्रत्येक िावाच्या र् णसंख्येिी बेरीज करतात, आडण एकूण डमळणाऱ्या र् णानं सार त्यािी जार्ा डनडित 
करतात. यासाठी प ढीलप्रमाणे र् ण देतात; डवजयी खेळािूला १ र् ण; बरोबरीला ½ र् ण आडण हरणाऱ्याला 
० र् ण. जर वळे आडण पडरस्स्थती अन कूल असेल तर द हेरी साखळी (राऊंि रॉडबन) सामने घेणे शक्य 
होते. द सऱ्या िेरीच्या राऊंि रॉडबन सामन्यात (ब डिबळािें) रंर् बदलण्यात येतात. हे सारे यासाठी 
करावयािे असते की प्रत्येक खेळािूला दोन्ही रंर्ानंी (म्हणजे पाढंरी आडण काळी ब डिबळे) खेळून आपली 
र् णवत्ता प्रर्ट करण्यािी सधंी डमळते. परंत  ही राऊंि रॉडबन पित इतर सवस बाबतीत पडरपूणस असली तरी 
त्यामध्ये एक आन र्डंर्क उणीव आहे. जेर्व्हा खेळािंूिी सखं्या खूप असते तेर्व्हा ही पित वापरता येणे शक्य 
नसते; कारण ह्या पितीन सार प्रत्येकाने सवांशी खेळणे अशक्य असते. 
 

राऊंि रॉडबन पितीत, डिठ्या टाकून कोणी कोणाशी खेळावयािे – म्हणजे Draws – ड्रॉज 
काढण्यािे – म्हणजे, जोड्या कशा लावावयाच्या, यािे तंत्र अर्दी सोपे आहे. 

 
समजा एखाद्या सामन्यात सात खेळािू भार् घेणारे असतील तर प्रत्येक खेळािूला सहा िाव आडण 

एका िेरीत १ बाय ‘म्हणजे ‘१ सूट’ डमळते. 
 
पडहल्या वत सळ-िेरी सामन्यासाठी, खेळािंूिी नाव े चकवा त्यािें अन क्रमाकं िक्रीक्रमान सार 

डलडहतात; नंतर पडहल्या अन क्रमाकंाला (म्हणजे पडहला अन क्रमाकं असणाऱ्या खेळािूला) प्रथम ‘पाढंरी’ 
ब डिबळे देतात, मध्यंतरीच्या अन क्रमाकंाला सूट (म्हणजे बाय) देतात आडण सातर्व्या अन क्रमाकंाला काळी 
ब डिबळे देतात. 

 
पडहल्या आडण द सऱ्या िेरी सामन्यासाठी ‘पाढंरी’ आडण ‘काळी’ ब डिबळे प ढे दाखडवल्याप्रमाणे देतात. 
 

पणहली रे्री   दुसरी रे्री 

पाढंरी काळी पाढंरी काळी 
१ ७ ५ ४ 
२ ६ ६ ३ 
३ ५ ७ २ 
४ सूट १ सूट 
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द सऱ्या िेरी सामन्याच्या वळेी ‘काळी’ ब डिबळे घेऊन खेळणारा शवेटिा खेळािू (येथे पडहल्या 
िेरीतील पािर्व्या अन क्रमाकंािा खेळािू) ‘पाढंरी’ ब डिबळे घेऊन खेळणारा पडहला खेळािू होतो. अशा 
रीतीने सात खेळािंूसाठी संपूणस िक्रीक्रम प ढीलप्रमाणे असतो. 
 
िेरी क्रमाकं १ २ ३ ४ 

 पाढंरी काळी पाढंरी काळी पाढंरी काळी पाढंरी काळी 

 १ – ७ ५ – ४ २ – १ ६ – ५ 
 २ – ६ ६ – ३ ३ – ७ ७ – ४ 
 ३ – ५ ७ – २ ४ – ६ १ – ३ 
 ४ – सूट १ – सूट ५ – सूट २ – सूट 
 
िेरी क्रमाकं ५ ६ ७ 

 पाढंरी काळी पाढंरी काळी पाढंरी काळी 
 ३ – २ ७ – ६ ४ – ३ 
 ४ – १ १ – ५ ५ – २ 
 ५ – ७ २ – ४ ६ – १ 
 ९ – सूट ३ – सूट ७ – सूट 
 

राऊंि रॉडबन पितीने सामने खेळल्यास, प्रत्येक खेळािूला सम सखं्येत पाढंरी आडण काळी 
ब डिबळे खेळावयास डमळतात. इतकेि नाही तर आलटून पालटून काळी, पाढंरी ब डिबळे खेळावयास 
डमळतात. ह्या पितीत आणखी एक र्ोष्ट ठळकपणे आढळून येते, ती म्हणजे खेळािूने ‘सूट’ घेण्यािा 
आनंद अन भवल्यानंतर, त्याला काळी ब डिबळे घेऊन खेळाव ेलार्ते. 

 
जेर्व्हा खेळािंूिी संख्या सम असते तेर्व्हा उपडरडनर्तदष्ट पित आडण िक्रीक्रम उपयोर्ात आणतात. 

वरील उदाहरणात, जर सात ऐवजी आठ खेळािू असतील तर, वरील तक्त्यामध्ये दाखडवल्याप्रमाणे 
िक्रीक्रम ठेवता येतो, परंत , येथे आठर्व्या खेळािूला प ढीलप्रमाणे जोि देतात. उपडरडनर्तदष्ट िेरीत ज्या 
खेळािूला ‘सूट’ डमळाली आहे त्याच्याशी आठर्व्या खेळािूिी जोि देतात आडण आठर्व्या खेळािूला प्रत्येक 
िेरीत, आलटून पालटून रंर् देतात; यामध्ये िेरींिी सखं्या वाढत नाही. आठर्व्या खेळािूला प ढीलप्रमाणे 
आलटून पालटून रंर् देतात. उदा॰ 
 
िेरी क्रमाकं १ मध्ये िवर्थया खेळािू डवरुि खेळताना ‘काळी’ 

िेरी क्रमाकं २ मध्ये पडहल्या खेळािू डवरुि खेळताना ‘पाढंरी’ 
िेरी क्रमाकं ३ मध्ये पािर्व्या खेळािू डवरुि खेळताना ‘काळी’ 

िेरी क्रमाकं ४ मध्ये द सऱ्या खेळािू डवरुि खेळताना ‘पाढंरी’, वर्ैरे 
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एखाद्या सामन्यात खेळािंूिी संख्या जेर्व्हा सम असते तेर्व्हा, त्या सम संख्येच्या अलीकििा डवर्म 
आकिा एकूण िेरींिी सखं्या दशसडवतो; उदा॰ जर एखाद्या सामन्यात दहा खेळािू भार् घेत असतील तर 
एकूण ९ िेऱ्या होतील. खेळािंूिी संख्या डकती का असेना उपडरडनर्तदष्ट उदाहरणात दाखडवल्याप्रमाणे 
जोड्या लावनू, कोणी कोणाशी खेळावयािे ह्यािा आराखिा तयार करता येतो, आडण एकूण िेऱ्या डकती 
होतील ह्यािा नक्की आकिा स्पधा संिालक सहज काढू शकतात. 
 

(ने) त्प्स्िस लीग पित 
 

खेळािंूिी सखं्या जर खूप असेल तर राऊंि रॉडबन पितीने सामने खेळणे अडतशय कठीण जाते. 
यासाठी खूप बऱ्या−वाईट अन भवावंरून ब डिबळािे सामने खेळण्यािी एक सोपी पित (उदा॰ स्स्वस 
पित) शोधून काढली आहे. ही स्स्वस पित, राऊंि रॉडबन आडण बाद पित ह्यािंी डमळून होणारी एक 
जोि पित आहे. 

 
स्स्वस पितीमध्ये, राऊंि रॉडबन पितीिा समावशे अशा रीतीने होतो की, ज्याम ळे िाव हरणे, 

बरोबरीने सोिवणे चकवा चजकणे ह्याच्या डनरपेक्ष खेळािू प ढिे िाव खेळत राहतो. त्या बरोबर बाद 
पितीिा समावशे अशा रीतीने होतो की, ज्याम ळे एखाद्या खेळािूला पडहले काही िाव एकापाठोपाठ 
हरल्याम ळे, प ढे उच्च र् णधारक खेळािंूशी खेळण्यािी संधी डमळणे अडत कठीण जाते; आडण त्याम ळे 
सामन्यामध्ये डवजयप्राप्तीिी त्यािी संधी ह कते म्हणजे थोिक्यात तो आपोआप बादहोतो. ह्या पितीत 
आणखी एक बाब अशी आहे की, सामन्याच्या प्रत्येक पातळीत, प्रत्येक खेळािूला, त्याच्या इतक्याि म्हणजे 
समर् णधारक चकवा त्याच्या (र् णाचं्या) जवळपास असणाऱ्या प्रडतस्पध्याशी खेळाव े लार्ते. ह्याम ळे 
सामन्याच्या प ढील कोणत्याही पातळीत समशस्क्तमान म्हणजे समर् णधारक खेळािंूत लढत होत जाते. 

 
खेळािंूिी संख्या डकती का असेना; उदा॰ ती संख्या १०० असो वा २०० असो; साऱ्या खेळािंूिे 

डनकाल केवळ १६ िेरीत चकवा िार िार तर २० िेरीत लावता येतील; हा मोठा िायदा स्स्वस पितीने 
सामने खेळण्यामध्ये आहे. तसेि प्रत्येक बाबतीत डवजयी खेळािू डनडितपणे ठरू शकतो. ह्या पितीमध्ये 
एकि उणीव आहे ती अशी की, खेळािंूिी संख्या जेर्व्हा ५० च्या आसपास असते आडण िेरींिी संख्या १४ 
चकवा त्याहून कमी असते, तेर्व्हा एखादा खेळािू उच्चर् णधारक ५ चकवा ६ खेळािंूशी खेळताना बाद होतो. 
त्यानंतर त्याला उच्च र् णधारक ४ चकवा ५ खेळािंूशी खेळण्यािी संधी लाभत नाही. तथाडप खेळािंूिी 
संख्या जेर्व्हा जास्त असते तेर्व्हा ही स्स्वस पित एक आदशस अशी उत्कृष्ट पित ठरते. 
 

ह्या पितीने सामने खेळावयािे झाल्यास प ढील तीन मूलडनयम ठरडवले आहेत. 
 

णनयम१: एकापेिा जास्त िळेा त्याच िणतस्पध्याबरोबर, खेळाडू खेळिार नाही. 
 
णनयम२: प्रत्येक खेळािूिी अशा खेळािूबरोबर जोि केली जावी की, त्या समयाला म्हणजे 

सामन्याच्या त्या पातळीत, त्याच्या र् णाएंवढे चकवा त्याच्या जवळ पासच्या र् णाएंवढे त्या खेळािूिे र् ण 
असतील. 
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णनयम३: प्रत्येक खेळािूिी पाढंऱ्या आडण काळ्या ब डिबळानंी खेळल्या जाणाऱ्या िावािंी संख्या 
शक्यतो सम असावी. 

 
उपडरडनर्तदष्ट डनयम, डदलेल्या क्रमाप्रमाणे अन सरणे, त्या डनयमाइंतकेि महत्वािे आहे. 
 
समजा काही िेऱ्यानंंतर िक्त दोनि उच्चर् णधारक खेळािू असतील आडण ते जर आधीि 

एकमेकाशी खेळले असतील तर त्या दोघािंी जोि केर्व्हाही परत लावता येत नाही. अशा प्रसंर्ी त्या प्रत्येक 
खेळािूला त्याच्याहून कमी र् णधारक असणाऱ्या खेळािंूबरोबर खेळाव े लार्ते. (उदा॰ अशा प्रकारे 
कधीकधी आठवी चकवा नववी िेरी संपल्यानंतर एखाद्या सात र् णधारक खेळािूला पाि र् णधारक 
खेळािूबरोबर खेळाव ेलार्ते.) 

 
आदशस सामन्यात एखाद्या डवडशष्ट िेरीतील सवस िाव खेळल्यानंतर त्याप ढील िेरीसाठी खेळािंूिी 

जोि डनडित करणे इष्ट असते. कधीकधी लाबंलेल्या तहकूब िावामं ळे त्या िावािें डनकाल योग्य वळेेत 
लार्त नाहीत. अशा प्रसंर्ी त्याच्या प ढील िेरींसाठी खेळािंूिी जोि ठरडवण्यासाठी त्या तहकूब िावािंी 
स्स्थती अजमावनू कामाप रता डनवािा देऊन अटकळ बाधंलेला डनकाल जमेस धरतात; परंत  असे तहकूब 
िाव संपूणस खेळून झाल्यावर र् णपत्रकामंध्ये त्यािंा खरा डनकाल डलडहणे आवश्यक आहे. 

 
रंर् वाटप करण्यािा प्रश्न कधीकधी घोटाळ्यात पािणारा असतो. बह दा सामन्याच्या शवेटी काही 

खेळािंूच्या वाट्याला एक रंर् द सऱ्यापेक्षा जादा वळेा आल्यािे आढळून येते; कारण इतर दोन डनयमामं ळे 
ही बाब टाळता येत नाही. 

 
वास्तववादी दृडष्टकोण ठेवनू काही स्पधा सिंालक िेरींिी संख्या डवर्म असणारी स्स्वस पित 

पसंत करतात. कारण प्रत्येक खेळािूला आपोआपि ‘पाढंरी’ आडण ‘काऴी’ ब डिबळे डवर्म संख्येत खेळावी 
लार्तील; आडण ह्या बाबतीत कोणालाही तक्रार करण्यास जार्ा राहात नाही. 

 
स्स्वस पितीने सामने खेळताना िेरींिी संख्या डनडित करण्यासाठी प ढील पित वापरतात. 

समजा खेळािूिी सखं्या ‘क्ष’ आहे. 
 
(१) प्रथम बाद पितीने िेरींिी संख्या शोधून काढतात. 
(२) नंतर ह्या िेरीच्या सखं्येत २ डमळवतात. 
(३) सामन्याच्या शवेटी डनडित जार्ािंा डनकाल लावण्यासाठी प्रत्येक जारे्साठी एक आकिा 

डमळवतात. 
 

उदा॰ एखादा सामन्यात खेळािंूिी सखं्या ५० आहे. (‘क्ष’= ५०) वर साडंर्तल्याप्रमाणे; 
 

(१) ५० खेळािंूसाठी बाद पितीने ६ िेऱ्या लार्तात; (उदा॰ ५०, २५, १३, ७, ४ आडण २ खेळािू 
प्रत्येक िेरीत). 
 

(२) िेरींिी सखं्या + २ 
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(तेर्व्हा ६ + २) 
 
(३) सामन्याच्या शवेटी ५ जार्ासंाठी डनडित डनकाल हवा आहे; त्यासाठी उपडरडनर्तदष्ट (२) मधील 

संख्येत ५ डमळवावते. उदा॰ ६ + २ + ५ = १३ िेऱ्या लार्तील. थोिक्यात १३ चकवा सम संख्येत िेऱ्या 
हर्व्या असतील तर १४ िेऱ्या लार्तील. 
 

एका मार्ोमार् एक येणाऱ्या दोन िेरींत काही खेळािंूना साहडजकि तोि तो रंर् येतो; आडण असे 
केवळ द सऱ्या िेरीति होण्यािी शक्यता असते. एका पाठोपाठ येणाऱ्या िेरीत खेळािूला एकाि रंर्ाच्या 
ब डिबळानंी जरी खेळाव े लार्ले तरीही त्याने एका पाठोपाठ येणाऱ्या डतन्ही िेरीत त्याि त्या रंर्ाच्या 
ब डिबळानंी खेळता कामा नये. अशा खेळािंूना प ढील िेरीत, जोि देताना योग्य ती आवश्यक काळजी 
घेतात. जोि डनविीिी काही उदाहरणे प ढे डदली आहेत: 
 

समजा सामन्याच्या पािर्व्या िेरीत दोन खेळािंूना जोि द्यावयािी आहे आडण त्या आधीच्या िेरीत 
त्यािें रंर् प ढीलप्रमाणे आहेत. उदाहरणाथस: 

िेरीक्रमाकं अ खेळािू ब खेळािू 
१ काळी काळी 
२ पाढंरी पाढंरी 

३ पाढंरी काळी 

४ काळी पाढंरी 
 

येथे दोन्ही खेळािंूना दोनदा पाढंरी आडण दोनदा काळी ब डिबळे जरी डमळाली आहेत तरीस िा 
“रंगपालि” ह्या तत्त्वाला अन सरून पािर्व्या िेरीत अ ला पाढंरी आडण ब ला काळी ब डिबळे डमळावयास 
हवीत. आणखी एक उदाहरण पाहा: 
 

िेरीक्रमाकं अ खेळािू ब खेळािू 
१ पाढंरी काळी 

२ पाढंरी पाढंरी 
३ काळी पाढंरी 

४ काळी काळी 
 

येथे दोघानंाही दोनदा पाढंरी आडण दोनदा काळी ब डिबळे जरी डमळाली असली तरीही अ 
खेळािूला पाढंरीच ब डिबळे डमळावयास हवीत; नाहीतर त्याला पाठोपाठ डतनदा काळ्या ब डिबळानंी 
खेळाव ेलारे्ल.  

आणखी एक उदाहरण पाहा : 
 
िेरीक्रमाकं अ खेळािू ब खेळािू 

१ पाढंरी काळी 
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२ पाढंरी काळी 

३ काळी पाढंरी 
४ पाढंरी  पाढंरी 

 
शक्यतो या खेळािंूिी जोि लाव ू नये, कारण डनयमान सार ‘ब’ ला ‘काळी’ ब डिबळे द्यावयाला 

हवीत. कारण त्याला ‘पाढंरी’ ब डिबळे एकापाठोपाठ दोनदा डमळाली आहेत आडण ‘ब’ ला जर ‘काळी’ 
ब डिबळे डदलीत तर ‘अ’ ला ‘पाढंरी’ ब डिबळे डमळतील आडण त्याला पाि िेरीत िारदा ‘पाढंरी’ ब डिबळे 
डमळतात, तेर्व्हा डनष्ट्णात स्पधा संिालक अशा डरतीने जोि देण्यािा प्रयत्न करतील की ती जोि 
सवससाधारणपणे एखाद्या खेळािूला जािक चकवा खूप िायदेशीर असणार नाही; तेर्व्हा तो शक्यतो 
वादातीत अशीि जोि डनविेल. स्स्वस पितीने खेळताना जोि डनवि ठरडवण्यासाठी प ढील पित 
वापरतात. 

 
यासाठी प्रत्येक खेळािूिे ‘र् णपत्रक’ तयार कराव े लार्ते. र् णपत्रक तयार करण्यासाठी प ढे 

डदल्याप्रमाणे माडहती भरावी लार्ते. 
 

गुिपत्रक 
 
खेळािूिे नाव … … 
 

रे्रीक्रमाकं रंग िणतस्पध्याचा 
अनुक्रमाकं 

त्या डािाचा 
णनकाल 

एकूि गुि णिप्पिी/सूचना 

१      
२      
३      
४      

 
खेळाच्या प्रत्येक िेरीनंतर, वर दाखडवल्याप्रमाणे सपूंणस माडहती र् णपत्रकामंध्ये नोंदवनू त्या 

तारखेला पत्रकातील र् णसखं्येन सार जमा होणाऱ्या र् णाचं्या उतरत्या क्रमान सार ती र् णपत्रके लावतात. 
आडण जोि डनवि र् णानं सार वरून स रू करतात. डतसऱ्या चकवा िवर्थया िेरीनंतर अशी पडरस्स्थती डनमाण 
होते की हीि पित प ढे शवेटपयंत िालू ठेवल्यास खाली असणाऱ्या खेळािंूिी जोि डनवि करणे (त्याचं्या 
र् णानं सार) कठीण होते. तेर्व्हा िवर्थया िेरीनंतर अध्या अडधक पत्रकातूंन उतरत्या क्रमान सार जोि डनवि 
करावी, त्यानंतर खालून िढत्या क्रमान सार जोि डनवि करावी. आडण आवश्यकता असल्यास, डनयमाला 
अन सरून मध्यतंरीच्या पत्रकातून जोि डनवि करावी 

 
पडहल्या िेरीत, खेळािंूिी सखं्या, जर डवर्म असेल तर स्पधासंिाल कस्वतःच्या डनणसयान सार त्या 

िेरीसाठी िक्त, कमक वत खेळािूला सूट देतात असे जरी असले तरी एकाि खेळािूला दोन वळेा सूट 
देत नाहीत चकवा सामन्यात भार् न घेणारा एखादा बनावट (िमी) खेळािू देतात. ह्या बनावट खेळािूला, 
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सामन्यातील बडक्षसाच्या जार्ासंाठी वा अन्य कोणत्याही कारणासाठी, र् णान क्रमाकं वर्ैरे देत नाहीत. अशा 
प्रमाणे बनावट खेळािू जर डमळाला नाही तर त्या कमक वत खेळािूला (िक्त) त्या िेरीिा एक र् ण बहाल 
करतात. ह्याप ढील दर िेरीत सर्ळ्यात कमी र् णधारक (कमक वत) खेळािूला अशा प्रकारे १ र् ण बहाल 
केला जातो. (कधी कधी, काही स्पधसक सामना मध्येि सोिून जातात, त्यावळेीही वरीलप्रमाणेि पित 
अमलात आणतात.) 

 
स्स्वस पितीमध्ये सामना मध्येि सोिून जाण्याम ळे, येणारा अिथळा स्पधा–संिालकानंा खूप 

त्रासदायक ठरतो. कधी कधी पडहले दोन चकवा तीन िाव हरणारे खेळािू स्पधा संिालकानंा न सारं्ता 
सामना सोिून जातात. अशा खेळािंूिी र् णपत्रके वरे्ळी काढून ठेवावीत आडण प ढील िेरींतील 
सामन्याच्या जोि डनविीसाठी ती पत्रके वापरू नयेत. पण ह्याम ळे खेळािंूिी संख्या डवर्म होत असल्यास 
वरीलप्रमाणे पित स्वीकारतात. डनयमान सार ज्या खेळािूिी एक िेरी ि कली आडण प ढच्या िेरीत (तो) 
खेळणार असल्यािे, त्याने स्पधा–संिालकानंा कळडवले नसेल तर तो (खेळािू) सामन्यातून वर्ळला 
जातो, आडण त्यािी प ढच्या िेरीसाठी जोि डनवि होणार नाही. 
 

एखाद्या खेळािूने परवानर्ीडवना २ िेऱ्या ि कडवल्या (तो खेळला नाही) आडण त्यािी र्ैरहजेरी 
एकापाठोपाठ येणाऱ्या िेरीत जरी नसली तरीही त्याला सामन्यातून वर्ळण्यात येते. बह तेक 
स्पधासिंालकािें मत अशा खेळािंूना सामन्यातून काढून टाकाव ेअसे पिते. 

 
स्स्वस पितीच्या सामन्याच्या शवेटी अंडतम डनकालाच्या समयाला, डनवािा करण्यािे प्रसंर् 

नेहमीि येतात. डनवािा सोिडवण्यासाठी काही मार्स प ढे ‘णन’ ‘िा’ ‘डा’ मध्ये साडंर्तले आहेत. 
 
(‘डन’) प्रथम क्रमाकंासाठी दोन खेळािंूत गुिाचंी समत्प्स्थती आल्यास, त्या दोन खेळािंूमध्ये, २ 

िावासंाठी स्पधा लावनू, त्यािा डनकाल लावण्यात येतो; आडण दोन िाव खेळूनही जर डनकाल लार्ला 
नाही तर, अंडतम डनकाल लारे्पयंत त्यानंा एक, एक िाव जादा खेळावा लार्तो; असे िाव, रंर् पालटून 
खेळाव ेलार्तात. दोनपेक्षा जास्ती खेळािंूत ‘गुिाचंी समत्प्स्थती’ आल्यास आदशस साखळी (राऊंि रॉडबन) 
पितीिा अवलंब करतात. 

 
(‘वा’) उरलेल्या दोन चकवा अडधक स्पधसकािंी र् ण संख्या सारखी आल्यास त्यािंा डनवािा 

‘सोनेनबनप बजपर’ (म्हिजे एस. बी.) पितीने देतात. ह्यामध्ये, समर् ण धारक अशा खेळािंूपैकी 
प्रत्येकाच्या प्रडतस्पध्याने डमळडवलेले र् ण, खाली डदलेल्या पितीप्रमाणे डविारात घेतले जातात. 

 
ज्या प्रडतस्पध्याडवरुि, त्या समर् णधारक खेळािूने “एक र् ण” डमळडवला असेल, त्या प्रडतस्पध्यािे 

“सवस र् ण” ‘अधा र् ण’ डमळडवला असेल, त्या प्रडतस्पध्यािे ‘अध, र् ण’ ‘शून्य र् ण’ डमळवला असेल, त्या 
प्रडतस्पध्यािे “शून्य र् ण” देऊन, या सवांिी बेरीज केली जाते. ज्यािी बेरीज जास्त येते त्याला वरिा 
क्रमाकं डदला जातो. इतके करूनही वर साडंर्तल्याप्रमाणे काढलेली बेरीज खेळािंूत जर सारखी आली तर 
म ख्य सामन्यामध्ये त्या दोघापंैकी जो चजकला असेल त्याला वरिा क्रमाकं देतात. 

 
(िा) जर ते समर् णधारक खेळािू म ख्य सामन्यात खेळलेि नसतील तर “सोक्लॉर्” 

गुिसंख्येनुसार त्यािंा डनवािा करतात. ही “सोक्लॉि” र् णसंख्या प ढीलप्रमाणे येते. 
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समर् णधारक खेळािू, प्रडतस्पध्याडवरुि चजको, बरोबरी करो वा हरो, त्या समर् णधारक 
खेळािंूडवरुि खेळणाऱ्या सवस प्रडतस्पध्यांिी र् णसंख्या डमळवनू येणारा अडंतम बेरजेिा जो आकिा येतो, तो 
सोफ्लॉि र् णसंख्या दाखडवतो. 
 

वर दाखडवल्याप्रमाणे डनवािा देताना, काही उडणवा आढळून आल्या आहेत. त्या प ढे डदल्या 
आहेत. 
 

उपडरडनर्तदष्ट ‘िा’ मध्ये साडंर्तल्याप्रमाणे येणारी एस. बी. र् णसंख्या ि कीिी मार्सदशसक ठरते. 
कारण वरच्या (िारं्ल्या) खेळािंूडवरुि, एखादा कमक वत खेळािू ध्यानीमनी नसता चजकतो, चकवा 
बऱ्याि वळेा असे होते की, स रुवातीच्या िेरीति िारं्ल्या खेळािूिी र्ाठ, सामन्यात अर्दी शवेटला 
क्रमाकं पटकाडवणाऱ्या खेळािूशी पिते. तेर्व्हा अशा तऱ्हेच्या कडनष्ठ प्रतीच्या खेळािंूिे र् ण, एस. बी. 
र् णसंख्येसाठी डविारात घेतले तर, त्या स्पधसकािा काहीही दोर् नसताना त्यािी “एस. बी” र् णसंख्या 
कमी होते. अशा रीतीने एस. बी. र् णसखं्या ि कीिी मार्सदशसक ठरते. ह्यावर एि. आय. िी. ई. ने एक 
तोिर्ा साडंर्तला आहे तो प ढे डदलेल्या माध्यणमक (मेणडयन) पितीच्या शवेटी ‘तोडगा’ या खाली डदला 
आहे. 
 

मेणडयन पित 
 

उपडरडनर्तदष्ट पितींमध्ये आधंळेपणाने डिठ्या टाकून जोड्या लावण्यािी एक घात क पित आहे. हे 
टाळण्यासाठी सध्या एक नवीन “माध्यणमक (मेणडयन) पित” प्रिारात आणली आहे. ह्या माध्यडमक 
(मेडियन) पितीत, आंधळेपणाने डिठ्या टाकून जोि लावीत नाहीत. तेर्व्हा योग्य डनविीसाठी, सामन्यात 
भार् घेणाऱ्या प्रत्येक स्पधसकाच्या–त्या सामन्याच्या पूवीच्या खेळाच्या दजािी माडहती र्ोळा केली जाते, 
आडण र्ोळा केलेल्या ह्या माडहतीप्रमाणे येणाऱ्या र् णवते्तन सार, स्पधसकािंी (क्रमाकं देऊन) यादी तयार 
करतात. ही यादी प ढीलप्रमाणे दोन भार्ात डवभार्तात. पडहल्या अध्या भार्ातील वरच्या (िारं्ल्या) 
दजाच्या खेळािंूना ‘अ’ खेळािू म्हणतात. आडण द सऱ्या भार्ातील खालच्या (कमक वत) दजाच्या 
खेळािंूना ‘ब’ खेळािू म्हणतात. सामन्यातील पडहल्या डनम्म्या िेऱ्यासंाठी शक्यतो ‘अ’ र्टातील खेळािंूिी 
‘ब’ र्टातील खेळािंूशी जोि लावतात. आडण अशा तऱ्हेने जोि लावताना ‘अ’ र्टातील डनम्म्या स्पधसकानंा 
‘पाढंरी’ ब डिबळे आडण इतर डनम्म्यानंा ‘काळी’ ब डिबळे देतात, त्याम ळे साहडजकि ‘ब’ र्टातील डनम्म्या 
स्पधसकानंा काळी आडण उरलेल्या डनम्म्यानंा ‘पाढंरी’ ब डिबळे डमळतील. ह्या सामन्याच्या पडहल्या पवात, 
अध्या िेऱ्यािंी संख्या प री झाली की, स्वाभाडवक रीतीने जमा होणाऱ्या र् णवते्तन सार वरच्या आडण 
खालच्या दजाच्या खेळािंूिी डवभार्णी आपोआपि होते. अशा रीतीने स्पधसकािंा र् णवते्तन सार दजा 
कळला की, सामन्याच्या द सऱ्या पवातील उरलेल्या िेरींसाठी, पारंपडरक साखळी (स्स्वस) पितीला 
अन सरून, स्पधसकाचं्या जोड्या लावतात. सामन्याच्या अंती प ष्ट्कळसा डबनिूक डनकाल डमळण्यािी शक्यता 
असते; आडण सामन्याच्या शवेटी जमा होणारी खेळािंूिी अंडतम र् णसखं्या त लानात्मक दृष्टीने स्पधसकािे 
सामर्थयस प्रडतचबडबत करते. 
 

एस. बी. र् णसखं्या कशी ि कीिे मार्सदशसन करते हे आपण मारे् पाडहले आहे. त्यावर एि. आय. 
िी. ई. ने प ढील तोिर्ा साडंर्तला आहे. 
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‘तोडगा’ 
 

एखाद्या सामन्यात (१) जेर्व्हा ८ पासून १० िेऱ्या होतात, तेर्व्हा समर् णधारक खेळािंूडवरुि 
खेळणाऱ्या अर्दी सवात वरच्या आडण अर्दी सवात खालच्या खेळािंूिे र् ण वर ‘िा’ मध्ये 
साडंर्तल्याप्रमाणे सोक्लॉि र् ण संख्येसाठी डमळवीत नाही; (२) जेर्व्हा ११ चकवा १२ िेऱ्या होतात तेर्व्हा 
समर् णधारक खेळािंूडवरुि खेळणाऱ्या अर्दी सवात वरच्या दोन आडण अर्दी सवात खालच्या दोन 
खेळािंूिे र् ण वर ‘िा’ मध्ये साडंर्तल्याप्रमाणे सोक्लॉि र् णसंख्येसाठी डमळवीत नाही (३) जेर्व्हा १३ चकवा 
त्याहून जास्त िेऱ्या होतात; तेर्व्हा अर्दी सवात वरच्या तीन आडण अर्दी सवात खालच्या तीन, खेळािंूिे 
र् ण वर ‘िा’ मध्ये साडंर्तल्याप्रमाणे सोक्लॉक र् णसंख्येसाठी डमळवीत नाहीत. 
 

इतर काही उपयुक्त माणहती 
 

(१) टपालानेही नामवतं ब डिबळ खेळािंूबरोबर सामने खेळता येतात. त्यासाठी प ढील संस्थेिे 
सभासद र्व्हाव ेलार्ते. 
 

“Correspondence Chess Association of India” 
6/9 Kandhari Colony, Chembur, Bombay–400 071  A. S. 
 
(२) भारतात प्रडसि होणारे ब डिबळ खेळावरील एकमेव माडसक “SATRANJ A chess 

monthly” हे आहे. 
 
Padsalgikarwada, Balaji Chowk, Sangli, M. S. 
 
महाराष्ट्रात डनरडनराळ्या डठकाणी दरवर्ी ब डिबळ सामने आयोडजत केले जातात. त्यािंी 

सवससाधारण माडहती प ढे डदली आहे. 
 

पुण्यामध्ये 
 

(अ) कै. कॅप्टन रानिे ख ले ब डिबळ सामने – प्रत्येक वर्ी मे मडहन्यात भरडवण्यात येतात. (पत्ता 
– जॉली क्लब, नारायण पेठ, म ंजाबािा बोळ, प णे ४११ ०३०) 

(ब) ऑल इडंिया हाय पॉवर कडमटीति,  – आंतर-कें द्रकिेरी सामने होतात. 
(क) एल. आय. सी. ति,  आंतर किेरी सामने होतात. 
(ि) आंतर महाडवद्यालयीन सामने आडण आतंर शालेय सामने होतात. 

 
मंुबईमध्ये 

 
पेडटट िेस टूनामेंटस : महाराष्ट्र राज्य ख ले सामने दरवर्ी भरडवण्यात येतात, पत्ता : Petit Chess 

Tournaments. M. S. Chess Association, Bombay Div.; Sayani Road, Bombay 400 022 
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सागंलीमध्ये 
 

नूतन ब डिबळ मंिळ सारं्ली याचं्याति,  प ढीलप्रमाणे ख ल्या स्पधा प्रडतवर्ी भरडवण्यात येतात. 
(अ) कै. एस. के. वैद्य मेमोडरअल ओपन िेस टूनामेंटस् (मे मडहना) 
(ब) कै. र्ोचवददास ओपन िेस टूनामेंटस् (ऑक्टोबर – नोर्व्हेंबर) 

 
अहमदनगरमध्ये 

 
नर्र येथील खेळािंूच्या उत्साहाने व महाराष्ट्र राज्य ब डिबळससं्था मध्य डवभार्–प णे ह्या संस्थेिे 

खडजनदार श्री. जी. िी. खरे याचं्या प्रोत्साहनाम ळे, अहमदनर्रमध्ये सप्टेंबर १९७१ मध्ये पडहल्यादंाि 
ब डिबळािे ख ले सामने भरडवण्यात आले … आडण डद. ३ ऑक्टोबर १९७१ रोजी अहमदनर्र ब डिबळ 
मंिळािी स्थापना करण्यात आली. या मंिळाति,  (१९७१ – ७२ पासून) दरवर्ी शालेय र्ट, 
महाडवद्यालयीन र्ट, व ख ला र्ट अशा तीन र्टातं सामने घेतले जातात. 

 
णिभाग ३ 

 
ब डिबळ खेळाडवर्यी आवश्यक अशी बह तेक सवस माडहती, खेळािे तंत्र, मंत्र, डनयम ह्यािंी माडहती 

त म्ही करून घेतली आहे. ह्या माडहतीिा उपयोर् त म्ही कसा करून घ्यावयािा हा त मिा प्रश्न आहे. 
 
त म्हाला वाटल्यास, त म्ही खेळातील कसब वाढडवण्याच्या ईर्,ने, खेळािा उच्च पातळीवरून 

अभ्यास करू शकता. चकवा ब डिबळ खेळ म्हणजे वळे मजेत, र्ंमतीत घालडवण्यािे एक उत्कृष्ट साधन आहे 
असे मानून त म्ही खेळातून डनभ,ळ आनंद डमळव ूशकता. 
 

त म्ही ब डिबळािा खेळ खेळताना प ढे डदलेले डनयम लक्षात ठेवावते. 
 

िावाच्या स रुवातीला त मिे लक्ष स्वरृ्हातील मोहोरी मोक्याच्या स्थानातं काढून योग्य रीतीने 
िाववाढ करण्यासाठी कें डद्रत करा. पाढंऱ्या ब डिबळानंी स रुवात करताना राजाप ढील प्यादे प ढे दोन घरे 
सरकडवणे बरे असते. 

 
िावाच्या स रुवातीपासून शवेटपयंत राजािे संरक्षण करण्यािे आद्य कतसर्व्य त म्ही केर्व्हाही डवसरू 

नका. 
 
प्रत्येक खेळी करण्याअर्ोदर िावािे संपूणस डनरीक्षण दक्षतापूवसक न डवसरता कराव;े त्यामध्ये 

प्रडतस्पध्यािे मोहोरे कमी धोका पत्करून मारता येते का हे पाहाव.े तसेि त मच्या ब डिबळािंी स रडक्षतताही 
जार्रूकतेने पाहावी. 

 
डनरुपद्रवी वस्त डनष्ठ लाभाच्या मारे् शक्यतो लार्ू नये. 
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त मिे एखादे ब डिबळ मारले रे्ल्यास, त मिा धीर कधीही खिू देऊ नका, त मिा प्रडतस्पधी 
अडतउत्साही बनू शकतो चकवा त्यािे लक्ष डविडलत होण्यािा संभव असतो. आडण त मच्या मारलेल्या 
ब डिबळािा बदला घेण्यािी संधी त म्हाला डमळू शकते. मर् त मिा उत्साह वाढेल. 

 
अंडतम पवामध्ये प्याद्यािे यशस्वी रीतीने वडजरीकरण करण्याकिे लक्ष कें डद्रत करा म्हणजे िाव 

चजकण्यािी र् रुडकल्ली त मच्या हातात येईल. नेमक्या ह्या बाबीकिेि बऱ्याि खेळािंूिे द लसक्ष होते. 
 
त म्ही खेळािा सराव करताना चकवा मोठ्या सामन्यातूंन खेळताना एक र्ोष्ट नेहमी ध्यानात ठेवावी 

की प्रत्येक खेळलेल्या िावातून आपण नवीन र्ोष्ट काय डशकलो, कोणत्या ि का केल्या, त्या कशा टाळणे 
शक्य होते, असा वास्तववादी दृडष्टकोण ठेवला म्हणजे त मच्या खेळातील ज्ञान आपोआप वाढेल; त मच्या 
खेळािा दजा स धारेल. 
 

ब डिबळ खेळाडवर्यी त म्ही जे अभ्यासले आहे त्यािा उपयोर् करण्यािी संधी नेहमी शोधीत राहणे 
भार् पिते. त्यासाठी डनरडनराळ्या सामन्यामंधून नेहमी भार् घ्यावयास हवा. याम ळे त मिा खेळाडवर्यीिा 
आत्मडवश्वास वाढेल, आडण ईर्ा उत्पन्न होईल. 

 
प्रडतस्पधी डनविण्यािी सधंी जेर्व्हा त म्हाला डमळेल तेर्व्हा त म्ही शक्यतो त मच्या बरोबरीिा चकवा 

त मच्याहून थोिासा वरिढ खेळािू डनविा. परंत  त म्ही जर त मच्यापेक्षा अडतशय वरिढ असा प्रडतस्पधी 
डनविल्यास, त मच्यावर डनराश होण्यािी पाळी येईल. त मच्यामध्ये खेळाडवर्यी एखादा न्यूनर्ंि उत्पन्न 
होण्यािी शक्यता डनमाण होईल, त मच्या डनराशावादी डभत्र्या खेळातून त मिा अवसानघातकी स्वभाव प्रर्ट 
होईल; आडण त्याम ळे त मच्या खेळािा डवकास होण्याऐवजी डविका होण्यािी शक्यता डनमाण होईल. जेर्व्हा 
प्रडतस्पधी त मच्याहून थोिासा वरिढ असेल तेर्व्हा त म्ही ईर्,ने आडण आत्मडवश्वासाने त मिा िाव खेळाल, 
खेळ त मच्या आवाक्यामध्ये असल्याने त म्ही त मिे अडंतम ध्येय र्ाठू शकाल; त मच्या खेळातील िमक 
त म्हाला डदलासा देईल. त मिी खेळातील आवि वृचिर्त होत जाईल. आवि उत्पन्न झाल्याने त म्ही 
खेळावरील डनरडनराळी प स्तके वािून काढाल. प स्तकात डदलेले डनरडनराळे िाव पटावर मािूंन त्यामधून 
त म्ही योग्य तो बोध घेऊ शकाल. अशा रीतीने त मिा िाव स धारू शकाल. त्यामधून डमळणारा डनभ,ळ 
आनंदआपण जन्मभर ल टू शकाल. 
 

शवेटी ब डिबळ खेळाडवर्यीिी श भेच्िा प ढील कार्व्यपंक्तीत र्व्यक्त करून हा गं्रथ समाप्त करतो. 
 

जगी कोिता खेळ िाचीन साचा 
असे भारतातील बुणिबळाचा ॥ 
णजथे बीज आहे, णतथे पीक यािे 
णनगा ज्ञानयोगे, तया िाढिािे॥१॥ 
सदा आंतरीराष्ट्र स्पधेमधे या 
झिो कहद अग्रक्रमी स्थान घ्याया॥ 
यथा योग्य लाहो णदशा स्पधपकाला 
जगी लाभु दे श्रेष्ठता भारताला॥२॥ 
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पणरणशष्ट–१ शब्दसूची मराठी–इंग्रजी 
 

श्री 

श्रेष्ठ दजािी बाजू : Attacking or superior} side 
अ 

अकायसक्षम: Passive 
अधस-मोकळी पट्टी : half open file 
अिकलेले : Trapped 
ॲन्टोली कापोर्व्ह : Anatoly Karpov 
अदलाबदल: Exchange 
अस रडक्षत ब डिबळ : Exposed piece 
आ 

आडमर् : Gambit 
िाल्कबीरिे प्रती आडमर्: Falkbeer Counter Gambit 
आंतरराष्ट्रीय पंडित : International Master 
आंतरराष्ट्रीय महापडंित : International Grand Master 
आंतरराष्ट्रीय न्याय डनवािक : International Judge 
आर्व्हान वीर : Challenger 
इ 

इरेस धरलेले: Pin 
उ 
उघिे ब डिबळ : Exposed piece 
उत्तम स्थानातील मोहोरे : Better placed piece 
उच्च दजािी बाजू : Superior Side, attacking side 
उंट : Bishop 
ए 
एक पट्टी–एक रंर्ी दोन प्यादी (अथवा द हेरी प्यादी) Doubled Pawns 
क 

कणस : Diagonal 
कणसधर: A square on a diagonal 
कणस (पट्टीतील) घरे : Squares on a diagonal 
कडनष्ठ दजािी बाजू: Defending or Inferior}Side 
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कायसक्षम: Active 
कायसच्य ती: Deflection 
काटशह : Discovered check 

कायसपीडित ब डिबळ : Overworked Piece 
काळा/ळी : Black 
डकल्लेकोट : Castling 
क ं डठत िाव : Stalemate 
कें द्र घर/ रे : Central Square/s 
ख 
खेळी : A Move 
खेळी लेखन: Notation 
खेळी वािन : Reading the Notations 
खेळी नोंद : Record of moves 
ग 
र्डत : Maximum number of squares a piece can go in a move 
र्डतवाढ : Tempo 
र्डतवाढ डमळडवणे : To gain a tempo 

र्डतवाढ घालडवणे : To lose a tempo 
घ 
घर : Square 

घोिा : Knight 
घोिािकू : A Blunder 
च 
िढाई : Attack 
िढाईिी बाजू : Attacking side 
िाल : A move 
िारं्ली िाल : A good move 

ि कीिा कोपरा(घर) : Wrong corner 
छ 
ि प्पा हल्ला : Discovered Attack 
ज 

जार्डतक ब डिबळ महासंस्था : Federation 
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International Des Echess (F. I. D. E.) 
जोर देणे/करणे: To support 
झ 
झ ग्झबँर् स्स्थती : Zugzwang position 
ड 
िाव : Game 
िावािी स रुवात : Opening Game 
िाव वाढ : Development 
त 

तक्ता: Table 
तौलडनक मूल्ये: Relative Values 
डत्रकोण पिती : Trangulation 
डत्रघाती वजीर : Queen’s Triple attack 
द 
द हेरी शह: Double check 

द हेरी प्यादी : Double pawns 
द हेरी हल्ला : Double attack 
डद्वघाती हल्ला : Forked attack 
डद्वघाती उंट : Bishop’s Fork 
डद्वघाती घोिे : knight’s Fork 
डद्वघाती प्यादे : Pawn’s Fork 
डद्वघाती हत्ती: Rook’s Fork 
डद्वघाती वजीर:Queen’s Fork 
न 

डनप ण : Champion 

नैप ण्यस्पधा : (Chess) Championship 
प 

पट्टी : File 
पलायन घर : Escape square 
पट : Board 
पल्ला : Range 
प्रडतस्पधी: Opponent 
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प्यादे : Pawn 
(प्याद्यािें प्रकार: Different types of Pawns) 
बढत प्यादे : Passed Pawn 

मार्ासलेले प्यादे : Backward Pawn 
स टे प्यादे : Isolated Pawn 
द हेरी प्यादे : Doubled Pawns 

प्याद्यािंी जोिी : Adjacent Pawns 
वाटमारीिे प्यादे: Enpassant Pawn or In Passing Pawn 
डत्रशकूं प्यादे : Hanging Pawn 
प्याद्यािंी साखळी : Chain of Pawns 
पाढंरा/री: White 
प्राथडमक मात : Basic Mate 
पािर :Wedge 
डपिािीिी राकं : Back row 
प्यादी रिनेतील चखिारे: Gaps in the Pawn formation 
र् 

िायदेशीर मारामारी : Winning the exchange 
िाल्कबीरिे प्रती आडमर् : Falkbeer Counter Gambit 
ि कटात मारलेले ब डिबळ : Enprise 
फे्रि डलर्व्हरिा हल्ला : Fried LiverAttack 
ब 

बिाव : Defend 
बिावखोर बाजू : Defending side 
बढती : Promotion 
बडलदान : Sacrifice 
ब डिबळ पंडित : Master 
ब डिबळ महापडंित : Grand–Master 
बेकायदेशीर िाल: Illegal move 
बेकायदेशीर स्स्थती: Illegal position 
बैडजक पित : Algebraic Notation 

बरोबरी : Draw 
ब डिबळे : Chess Men 



 अनुक्रमणिका 

म 
मात : Mate 
मोहोरे/री : Piece/s 
मोकळी पट्टी : Open file 

मध्ये घालणे : Interpose 
मारामारी : Exchange 
मारामारीिे तंत्र : Method of Exchanging 
मोठी ब डिबळे : Major pieces 
मोक्यािी स्थाने :Vital squares 
र 

रिना : Arrangement 
रक्षण करणे :To guard 
राकं : Rank/Row 
रास्त कोपऱ्यातील घर : Right corner 
रेर्ाघात : Skewer 
राजा : King 

ल 
लहान ब िीबळे : Minor pieces 

ल्य सेना स्स्थती : Lucena Position 
लादलेली िाल : Forced move 
ि 
वस्त डनष्ठ लाभ : Material Advantage 
वणसनात्मक लेखन पित: Descriptive notation 
वजीर : Queen 
वजीरीकरण : Queening 
वाईट िाल Bad move 
वाटमारी: Enpassant, in passing 
वाटमारीिे प्यादे : Enpassant Pawn in passing pawn 
डवरोध : Opposition 
आिवा डवरोध: Row opposition 
उभा डवरोध : File opposition 
कणस डवरोध : Diagonal opposition 
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वडजरीकरणािी पट्टी : Queening file 
डवश्वडवजेता : World Champion 
डवजेता : Champion 
श 

शह–मात : Check–Mate 
शह डनवारक पिती : Methods of removing check 
शह :check 
शह सातत्य : perpetual check 
स 
स प्त शस्क्त : Potential energy 
संडदग्धपणा : Ambiguity 
स संघडटत हल्ला : Good combination 
स्पशस केलेले ब डिबळ : Touched piece 
स स्स्थतीतील : Well positioned 
स टे प्यादे : Isolated pawn 
स स्थानात : Well positioned 
स लभ हालिाल : Free movement 
स योग्य हालिाल असण्यािी क्षमता :Mobility 
सुरुिातीच्या चालींची यादी : List of Opening moves 
सु (१) द हेरी राजा प्यादींिी स रुवात : Double King Pawn openings 

(२) िॅनीशिे आडमर्: Danish Gambit 
(३) इर्व्हॅनिे आडमर्: Evan’s Gambit 
(४) िार घोड्यािंा िाव: Four Knight’s game 
(५) ग्य को डपयानो : Giuoco Piano 
(६) राजािे आडमर् : King’s Gambit 
(७) पेरॉििा बिाव : Petroff’s Defence 
(८) डिडलिोरिा बिाव: Philidor’s Defence 
(९) रुय लोपेझ: Ruy Lopez 
(१०) स्कॉििा िाव : Scotch game 
(११) दोन घोड्यािंा बिाव: Two Knight’s  
Defence 
(१२) स्र्व्हएन्नािा िाव : Vienna Game 
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रु एकेरी राजा प्यादीिी स रुवात : Single King  
Pawn Opening 
 
(१) अलेडखनिा बिाव: Alekhine’s Defence 

(२)कॅरोकान्निा बिाव : Carokann Defence 

(३) प्रडतकें द्र िाव: Center Counter Game 

(४) फ्रें ि बिाव : French Defence 
(५) डसडसडलयन बिाव : Sicilian defence 
िा द हेरी वजीर प्यादींिी स रुवात Double Queen Pawn opening 
(१) वजीराच्या आडमर्ािा स्वीकार: Queen’s Gambit accepted 
(२) वजीराच्या आडमर्ािा नकार: Queen’s Gambit declined 
त एकेरी वजीर प्यादीिी स रुवात : Single Queen pawn opening 
(१) ब िापेस्टिा बिाव : Buda−Pest Defence 
(२) िाव बिाव : Dutch defence 
(३) ग्र नडिल्ििा बिाव : Gruen−field defence 
(४) राजािा भारतीय बिाव : King’s Indian defence 
(५) वजीरािा भारतीय बिाव : Queen’s Indian defence 
ह 

हत्ती : Rook/Castle 
हल्ला : Attack 
हालिाली योग्य : Mobile 
हुकमी चढाईचे डािपेचाचंी यादी : List of Techniques used in attacks 

(१) डद्वघाती हल्ला : Fork 
(२) इरेस धरलेले मोहोरे: Pin 
(३) रेर्ाघात : Skewer 
(४) ि प्पा हल्ला : Discovered attack 
(५) काटशह: Discovered check 
(६) द हेरी शह : Double check 
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पणरणशष्ट २ शब्दसूची इंग्रजी–मराठी 
 

A 

Active : कायसक्षम 
Algebraic notation : बैडजक पित 
Arrangement : रिना 
Attack : हल्ला/िढाई 
Attacking side : िढाईखोर बाज 
 
B 

Back row : डपिािीिी राकं 
Bad move : वाईट िाल 
Better placed Piece : स स्थानातील मोहोरे 
Bishop : उंट 
 
C 
Castle : हत्ती 
Castling : डकल्लेकोट 
Central Square : कें द्रघर 
Challenger : आर्व्हान वीर 
Check : शह 
Check−mate : शह−मात 
Combination : स संघडटत मारा 
 
D 

Defend : बिाव करणे 
Deflection : कायसच्य ती 
Descriptive notation :वणानात्मक पित 
Development : वाढ 
Diagonal : कणस 
Discovered check : काटशह 
Double attack :द हेरी हल्ला 
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Double check : द हेरी शह 
Doubled Pawns :द हेरी प्यादी 
 
E 
Enpassant : वाटमारी 
Enpassant Pawn : वाटमारीिे प्यादे 

Enprise: ि कटात मारलेले ब डिबळ 
Escape square : पलायन घर 
Exchange : मारामारी, अदलाबदल 
Exposed piece : अस रडक्षत ब डिबळ, उघिे पिलेले ब डिबळ 
 
F 
F. I. D. E. : जार्डतक ब डिबळ महासंघ 
File : पट्टी )उभी पट्टी(  

Flight square : पलायन घर 
Forced move : लादलेली िाल 
Fork : डद्वघाती हल्ला 
 
G 
Game : िाव 

Gambit : आडमर् 
Grand Master : ब डिबळ महापडंित 
Guard : जोर देणे, रक्षण करणे 
Good Combination : स सघंडटत हल्ला 
 
H 
Half open file : अधस मोकळी पट्टी 
 
I 
Illegal move : बेकायदेशीर िाल 

Interpose : मध्ये घालणे 
Isolated Pawn : स टे प्यादे 
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International Grand Master : आंतरराष्ट्रीय महापंडित 
International Master : आतंरराष्ट्रीय पंडित 
International Judge : आंतरराष्ट्रीय न्याय डनवािक 
 
K 
King : राजा 
Knight : घोिा 
 

L 
Lucena Position : ल्य सेना स्स्थती 
 
M 
Master : ब डिबळ पंडित 

Major Piece : मोठे ब डिबळ, (हत्ती, वजीर) 
Minor Piece : लहान ब डिबळ, (उंट, घोिा) 
Mobile : हालिाली योग्य 
 
O 

Open–file : मोकळी पट्टी 
Opening : स रुवात 
Opening moves : स रुवातीच्या िालीं 
Overworked Piece : कायसपीडित ब डिबळ 
Opposition : डवरोध 
 

List of Chief Openings : सुरुिातीच्या चालींची यादी 
 
(1) Double King Pawn Openings : द हेरी राजा प्यादींिी स रुवात 

(2) Danish Gambit : िॅनीशिे आडमर् 
(3) Evan’s Gambit: इर्व्हॅनिे अडमर् 
(4) Four Knight’s Game : िार घोड्यािंा िाव 
(5) Giuoco Piano : ग्य को डपआनो 
(6)King’s Gambit : राजािे आडमर् 
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(7) Petroff’s Defence : पेरॉििा बिाव 
(8) Philidor’s Defence : डिलीिोरिा बिाव 
(9) Ruy Lopez : रुय लोपेझ 
(10) Scotch Game : स्कॉििा िाव 
(11) Two Knight’s Defence : दोन घोड्यािंा बिाव 
(12) Vienna Game : र्व्हीएन्नािा िाव 
Single King Pawn opening : एकेरी राजा प्यादी स रुवात 
(13) Alekhine’s Defence : अलेखीनिा बिाव 
(14) Caro Kann Defence : कॅरोकान्निा बिाव 
(15) Center Counter Game : प्रडतकें द्र िाव 
(16) French Defence : फ्रें ि बिाव 
(17) Sicilion Defence : डसडसलीयन बिाव 
Double Queen Pawn Openings : द हेरी वजीर प्यादींिी स रुवात 
(18) Queen’s Gambit accepted : वजीराच्या आडमर्ािा स्वीकार 
(19) Queen’s Gambit declined : वजीराच्या आडमर्ािा नकार 
Single Queen Pawn Opening : एकेरी वजीर प्यादीिी स रुवात 
(20) Budapest Defence : ब िापेस्टिा बिाव 
(21) Dutch Defence : िििा बिाव 
(22) Gruenfield Deence : ग्र नडिल्ििा बिाव 
(23) King’s Indian Defence : राजािा भारतीय बिाव 
(24) Queen’s Indian Defence : वडजरािा भारतीय बिाव 
 
P 
Passed Pawn : बढत प्यादे 
Passive : अकायसक्षम 
Perpetual Check : शह सातत्य 
Pin : इरेस धरणे 
Potential energy : स प्त शक्ती 
 

Q 
Queen : वजीर 
Queen’s Triple attack : डत्रघाती वजीर 
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Queening : वडजरीकरण 
 
R 

Rook : हत्ती 
Relative Values : तौलडनक मूल्ये 
 
T 

Triangulation : डत्रकोण पिती 
Tempo : र्डतवाढ 
List of Techniques in Attacks : हुकमी चढाईचे डािपेचाचंी यादी 

(1) Fork : डद्वघाती हल्ला 
(2) Pin : इरेस धरलेले मोहोरे 
(3) Skewer : रेर्ाघात 

(4) Discovered Attack : ि पा हल्ला 
(5) Discovered Check : काटशह 
(6) Double Check : द हेरी शह 
 
W 
Winning the exchange : िायदेशीर मारामारी 
Wedge : पािर 
World Champion : डवश्वडवजेता 
 
Z 
Zugzwang Position : झ म्झवरॅ्िी स्स्थती 
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आधार गं्रथ 
 

Name of the book 

} 
Author 

(1) Chess is an easy game 
By Fred Reinfeld (2) Chess in nutshell 

(3) Improving your chess 
(4) Chess a way to learn  By. W. Ritson Morry & 

W. Melville Mitchel 
(5) Chess openings 

} By I. A. Horowitz 
(6) New Traps in chess Openings 
(7) An Invitation to chess  By Irving Chernev and Keneth Herkness 
(8) Logical Chess move by move 

} By Irving Chernev (9) Practical chess endings 
(10) The most instructive game of 
chess ever played 
(11) A guide to chess openings  By Barden Loonard 
(12) Your Book of chess 

} 
By Raymond Bott and 
Stanley Morrison (13) Discovering chess 

(14) Chess tactics for beginners  By R. G. Wade 
(15) History of chess  By R. J. R. Murray 
(16) Fisher V Spassky (The World 

} By Svetozar Gligoric 
Championship match–1972 

(17) Basic Chess Endings  By Reuben Fine 
(18) The complete Book of chess 

} 
By I. A. Horowstz and  

 P. L. Rothenberg 
 


