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લૈદદક ગણિતભાં ા ા ગરી…. 

  

વૈદદક ગણિત એટે ગણિતની સપુર ફાસ્ટ એક્ષપે્રસ.  
 

 

  જેભ બાયતીમતાના ભૂબૂત તત્ત્લો લેદભાં વભામેરા છેતેલી જ યીતે ગણિતના િ. લેદો ઇ.વ.ૂલે 1500 થી 

900ના ગાાભાં રખામેરા શોલાનુ ભનામ છે. ફીજગણિત, લગગભૂ, ઘનભૂ લગેયેનો ામો તેભજ ળૂન્મની ધાયિા 

લેદભાંથી આલેરા છે. 

 લૈદદક ગણિત– વાભાન્મ નીણત ણનમભો આધાદયત ગિત્રીઓ કયલાની ણલણળષ્ટ ધ્ધણતઓને “લૈદદક ગણિત” એલું નાભ 

આલાભાં આવ્મું અને આ યીતથી ફીજગણિત ને બૂણભણતના કોમડાઓ ભૌણખક યીતે (કાગ કે કરભની ભદદ ણલના) 

ગિલાભાં આલતા.  

લૈદદક ગણિત લેદના 16 વુત્રો ય આધાદયત છે જે વયતાથી માદ યશે તેલા છે ને જે ગણિતના રાંફા રાંફા દાખરાઓ 

ઝડથી ઉકેરલાભાં ભદદ કયે છે. 

શ્રીબાયતીકૃષ્િ તીથગજી ભશાયાજ(ઇ.વ.1844 થી 1960) 

આ ધ્ધણતના તેઓ વજગક ભનામ છે.તેઓ તેભની કાયકીર્દદ દયમ્માન અત્મંત ફુણધ્ધળાી ણલદ્યાથી તયીકે 

ફાિથી જ જાિીતા શતા. અને ળૈક્ષણિક કાયકીદદ દયમ્માન શંભેળા પ્રથભ નંફયે જ ઉત્તીિૅ થતા વંસ્કૃત અને અંગ્રેજી 

ય િ તેભનું આશ્ચમૅકાયક પ્રબુત્લ શતું. તેઓ જીલનનો ભોટા બાગનો વભમ લનભાં વાધના તથા અભ્માવભાં ગાતા 

અથૅલલેદ ગણિતના ણલમ વાથે વંફંધ ધયાલે છે. તેથી આ ધ્ધણતને લૈદદક ગણિત કશેલાભાં આલે છે. તેભની ઉંડી 

વાધનાના દયિાભ સ્લરુ આિને “લૈદદક ગણિત”નું ણલજ્ઞાન ભળ્મું છે. 
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 ચાો હવે આપિે આ વવષયમા ંડૂબકી મારીએ. 
 

 

(1) 43*47 

4 3  

4 7 

જભિી ફાજુનો વયલાો 3+7=10થામ અને ડાફી ફાજુભાં ફંને 4ના અંક છે. 

શલે, 3*7=21 અને 4*(4+1)=4*5=20 થામ,તેથી જલાફ 2021 આલળે. 

આ જ ધ્ધણતથી 21*29, 32*38, 44*46, 55*55, 66*64 અને 77*73 લગેયેવંખ્માઓના ગુિાકાય ળોધી ળકામ. 

(2) આ જ ધ્ધણત ભુજફ 15*15, 25*25, 45*45, 65*65 એટ્રે  કે જે યકભભાં છેલ્રે 5 આલતા શોમ તેનો 

લગગ ળોધી ળકામ. 

 (કાયિકે જભિી ફાજુ 5*5=25 થામ ને ડાફી ફાજુ ફંને અંક એક વયખા શોમ 

આભ, 3 5 *3 5 જભિી ફાજુ 5*5=25 અને ડાફી ફાજુ 3*(3+1)=3*4=12 થામ જેથી જલાફ 1225 આલ.ે 

આ યીતથી 15 થી રઇ 995 વુધીની યકભના લગગ આવાનીથી ળોધી ળકામ. 

દા.ત. 99 5 *99 5 જભિી ફાજુ 5*5=25 થામ અને ડાફી ફાજુ 99*(99+1)= 99*100=9900 થામ આભ 

જલાફ 990025 આલ.ે 

(3)  

(અ) 1 થી 100નો વયલાો કયલો. વાભાન્મ યીતે આિે 1+2+3+4……..100 વુધી કયીએ િ આ 

ફીજી વય યીતે િ કયી ળકામ. 

1+99=100 

2+98=100 

3+97=100 

આભ 49+51=100 વુધી થામ. 

1 અને 100ભાં ભાત્ર 50 અને 100 આભાંથી ફાકાત યશે એટરે  49*100=4900+50+100= 5050 

જલાફ આલે. 

(ફ) 1+2+3+4….10 
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1+9=10 2+8=10 …. 4+6=10  

5 અને 10 આ જોડભાંથી ફાકાત યશે. 

આભ કુર વયલાો 4*10+5+10=55 થામ 

આભ કોઇિ એક યકભથી ફીજીચડતી જતી યકભ  (1,2,3,4,…)નો વયલાો ભોટાભાં ભોટી યકભ x 

તેનાથી અડધી યકભ x/2 અડધી યકભ કયતાં એક ઓછી (x/2-1) જોડ ફને 

દા.ત. 1થી 30 નો વયલાો 

x = 30 

x/2 = 15 

 (15-1=14)*30= 420+30+15 = 465 થામ. 

(4)  ફેઝ ધ્ધણત દ્લાયા 97*93 

ફેઝ 100 યશેળે. 

શલે 97 એ 100થી 3 ઓછા છે ને 93 એ100થી 7 ઓછા છે.   

97-3 93 -7 શલે 97-7-90 અને 93-3=90 અને -3*-7=21 તેથી જલાફ 9021 આલળે.  

આ ણધ્ધ્તથી 100ની નજીકની વંખ્માના ગુિાકાય ળોધી ળકામ 

 (88*92, 93*86, 96*85, 104*107, 106*94)  

(5) ગુિાકાય વાચો છે કે નશં તે ચેક કયલું ,ચકાળલું. 

   96*94=9024, 

96 = 9+6 =15 =1+5=6 

94=9+4=13 =1+3=4 

6*4=24 =2+4=6 

શલે જલાફ 9024 =9+0+2+4=15 =1+5=6  

ફંને 6 આલે છે એટરે કે જલાફ વાચો છે. 

લધુ શલે છી ીયવાલાભાં આલળે. 

લૈદદક ગણિત  વયલાા 

 

    3   3   3   3 

    3   4   6   7   9 

+  9.  6.  8.  3.  4. 

+  4   6   9.  8.  2 

+  4.  9.  3   7   6. 

+  9.  4.  6.  4.  9. 



વૈદદક ગણિત  

www.gopalparekh.wordpress.com                                                                                                                      અનકુ્રમણિકા                                                                                   

 

________________ 

3  2   2   5   2   0    

 

જભિી ફાજુથી વૌથી ઉયના આંકડા ભાં તેના છીના નીચેના આંકડા ઉભેયતા જાઓ. (9 +4 =13) જ્માયે તેનો 

વયલાો 10 કે તેથી લધાયે થામ ત્માયે (.) ભૂકો, આ પ્રભાિે છેલ્રા આંકડ વુધી જાઓ. ફાકી લધેરી યકભ છેલ્રે નીચે ભૂકો 

અને (.) ની ગિત્રી કયી તે છીની કોરભભાં ઉભેયો. આ જ યીતે ફધી કોરભભાં આગ લધો. 

 

નીચેના દાખરા કયો. 

 

1)   3 5 8 

+6 7 5 

+4 3 2 

+9 8 9 
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50થી 59 ના વગગ ગિવા. 
 

50X50=2500   (25/00) 

                       ડાફી /જભિી ફાજુ 

51X51=2601(25+1.../01) 

52x52=2704(25+2.../04) 

53x53=2809(25+3.../09) 

54x54=2916(25+4.../16) 

55x55=3025(25+5.../25) 

56X56=3136(25+6.../36) 

57X57=3249(25+7.../49) 

58X58=3364(25+8.../64) 
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59X59=3481(25+9.../81) 

ડાફી ફાજુની વંખ્મા= 25+ જભિી ફાજુની ભૂ એકભની વંખ્મા 

જભિી ફાજુની વંખ્મા= જભિી ફાજુની એકભ ની વંખ્માનો લગગ 
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પાખા ,ઘદિયા અથવા આંક 

(લૈદદક ગણિતની ધ્ધણત ભુજફ) 

વૌ પ્રથભ આિે 19 નો ઘદડમો કયીએ  

19=20-1 

એટરે દળકની વંખ્માભાં ઘદડમાની ગિત્રી દયેક લખતે  2 ઉભેયતા  જલાનંુ અને એકભની વંખ્માભાં  દયેક 

લખતે 1 ફાદ કયતાં જલાનંુ, ચારો જોઇએ 19 નો ઘદડમો. 

 

                        19X1=19 

1+2=3,         19X2=38            9-1=8 

3+2=5,         19X3=57           8-1=7 

5+2=7,         19X4=76           7-1=6 

7+2=9,         19X5=95           6-1=5 

9+2=11        19X6=114         5-1=4 
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11+2=13,    19X7=133         4-1=3 

13+2=15      19X8=152        3-1=2 

15+2=17      19X9=171        2-1=1 

17+2=19      19X10=190      1-1=0    

આ જ ધ્ધણતથી, 

18=20-2, 17=20-3, 16=20-4 15=20-5 અથલા 10+5 

,14=10+4,તેભજ ફીજી વંખ્માઓના ઘદડમા કે રાખા(TABLES) મોજી 

ળકામ. 

72 નો ઘદડમો નીચે ભુજફ મોજી ળકામ. 

72=100-30+2 એટરે કે ળતકભાં 1 ઉભેયલાનો, દળકભાં 3 ફાદ કયલાના અને 

એકભભાં 2 ઉભેયલાના. 

72 

                +1,   -3,     +2 

        72X1= 0      7     2 

        72X2=1        4      4  
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        72X3=2        1      6 

        72X4=2 (-)   8     8 

        72X5=3      6(+)    0 

        72X6=4        3      2 

        72X7=5        0  4 

72X8= 5 (-)  7        6 

72X9=6        4        8 

72X10=7      2 (+) 0 

આ ધ્ધણતથી 1 થી 1000 વુધીની વંખ્માના ઘદડમા મોજલાભાં આવ્મા છે. 

અભ્માવ: 

લૈદદક ગણિતની યીતે  

9, 34, 47, 57, 61, 107, 997 ના ઘદડમા યચો.  
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11 વિે ગિુાકાર : 

4523X11 

*4523* 

એકભથી દળક તયપ ફે ફે ની જોડ, નીચે દળાગવ્મા ભુજફ ફનાલીએ. 

* + 3 = 3,  

 3 + 2 = 5, 

 2 + 5 = 7,  

 5 + 4 = 9,  

 4+ * = 4, 
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4/9/7/5/3 

 

 

જલાફ 49753 આલળે.  

153X11 

*153* 

* + 3 = 3, 

3 + 5 = 8,  

5 + 1 = 6, 

 1 + * = 1, 

1/6/8/3 

 

જલાફ 1683 આલળે. 

1891X11 

*1891* 
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* + 1 = 1, 

1 + 9 = 10, 

9 + 8 = 17,  

8 + 1 =  9,  

1 + * =  1 

1/9/17/10/1 

દળક ના આંકડાંને ડાફી ફાજુએ ખવેડતાં  

1/9+1/17+1/0/1 

 

2/0/8/0/1 

જલાફ :    20801  આલળે. 

નીચેની યકભોનો ગુિાકાય કયો: 

 

અ. 123X11    ફ.161X11    ક. 8410X11    ડ.82.4X0.11   ઇ.23.48 X0.011   

પ.56.3X1.1 ફ.3215X330  ગ. 24.4X55  ઘ. 546.8X0.55 

ચ. 35612X11   છ. 37568X11    જ. 52X11   ઝ.5213X11  ટ.572X11  ઠ.2135X11  

િ. 7621X1.1 ત. 23491X11 થ. 1580X110   
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દ. 18.91X0.011  ન. 0.00225X110  

 

 

 

 

 

 

124X12  

*124* 

ફે ફે અંકોની જોડ નીચે ભુજફ ફનળે. 

*4, 42, 21, 1* 

શલે જોડના શેરા અંકને 1 લડે ગુિો અને ફીજા અંકને 2 લડે ગુિો, 

તેથી 

*X1+4x2=0+8=8, 

4x1+2x2=4+4=8, 

2x1+1x2=2+2=4, 
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1x1+2x*=1+0=1 

1/4/8/8 

તેથી જલાફ 1488 આલળે. 

*************************** 

26158X12 

*26158* 

*X1+2X8=0+16, 

8X1+2X5=8+10=18, 

5X1+2X1=5+2=7, 

1X1+2X6=1+12=13, 

1X6+2X2=6+4=10, 

1X2+2X*=2+0=2 

2/10/13/7/18/16 

જલાફ:313896 

******************* 

82635X12 
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*82635* 

1X* + 2X5 = 0+10 =10, 

1X5 +2X3 =5+6 =11, 

1X3 +2X6 =3+12 =15, 

1X6 +2X2 =6+4 =10, 

1X2 +2X8 =2+16 =18, 

1X8 +2X* =8+0 =8, 

8/18/10/15/11/10 દળકના આંકડાને ડાફી ફાજુએ ખવેડતા ં

8+1/18+1/10+1/15+1/11+1/0 

જલાફ: 991620 

 

 

 

જલાફ:991620 

અભ્માવ:નીચે દળાગલેર ગુિાકાય કયો. 

a)4137x12    b)713625x12    c)3176214x12    d)416295x12 



વૈદદક ગણિત  

www.gopalparekh.wordpress.com                                                                                                                      અનકુ્રમણિકા                                                                                   

 

e)56x12   f)78x12    fa) 126x12   g)638x12   h)49x12  i)2154x12 

j)5172x12   k)71216x12   l)21967x12  m)2601215x12 

n)4321x12 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 


