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ई साहित्य प्रहिष्ठान

सादर करत आहे

रुबिक क्युि सोडवा
(अभ्यास)

लेखक : सबिन भानुदास तोडकर
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रुबिक क्यिु सोडवा

हे पस्ु तक विनामूल्य आहे
पण फ़ुकट नाही
या मागे अनेकाांचे कष्ट ि पैसे खचच झाले आहेत.

हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट
हे पस्ु तक वाचून झाल्यावर
१ वमवनट : लेखकाांना फ़ोन करून हे पस्ु तक कसे िाटले ते कळिा
१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून हे पस्ु तक कसे िाटले ते कळिा.
१ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच्या सिच मराठी लोकाांना या पस्ु तकाबद्दल अवण ई सावहत्यबद्दल साांगा.

दाद म्हणजे स्ततु ीच असािी असे नाही. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत याांचे स्िागत आहे. प्रामावणक मत
असािे. ज्यामळ
ु े लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यात मदत होते. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हािे
आवण त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा, आवण अखेर सांपूणच समाज एका नव्या प्रबद्ध
ु उांचीिर जात रहािा.
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नाव: ससिन भानुदास तोडर्र

लेखर् हे असभयां सिर्ी क्षेिामध्ये पदव्युत्तर असून पुणे सवद्यापीठ अंतगकत एर्ा असभयां सिर्ी
महासवद्यालयात गेली आठ वर्क र्ायकरत आहे त.
यापूवी त्ां नी ‘Mechatronics’ या यंि असभयां सिर्ीच्या सतसर्या वर्ाक च्या अभ्यासक्रमािे
पुस्तर् सिसहिे आहे . मराठीमधे प्रथमि “सिर्ाबुद्धिवधकर्रुसबर्घन“या पुस्तर्ाद्वारे त्ां िी
सुरुवात आहे .
िे खर्ाने आपि् या िैक्षसणर् र्ारसर्दीत ‘ र्ररयर मागकदिकर् ‘ , समुपदे िर् , बाि
मानसिास्त्र , इत्ादी सवसवध क्षेिात अभ्यास र्ेिा असून आत्ता ते ‘ डमाक टोग्िायसफक्स’
(DMIT) अथाक त बोटां च्या ठश्यावरुन सवद्यार्थ्ाां च्या उपित गुणां िी ओळख र्रून त्ां च्या
िीवनात यिस्वी होण्यासंदभाक त मागकदिकन र्रतात.

संपर्क पत्ता : अ-५, /३०३ , सह्याद्री ससटी , नसरापुर , ता. भोर , सि . पुणे , सपन. ४१२२०५
फोन नं. : ९७६४९१०७४४
ब्लॉग: (https://wordpress.com/home/mechatronicsmadeeasy.wordpress.com)
nesgi.sbtodkar@gmail.com
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प्रस्तावना

फेब्रुवारीिा िेवटिा आठवडा सुरू झािा भारतामध्ये “र्ोरोनाव्हायरस” दस्तर् दे ऊ
िागिा. प्रत्ेर्ािा आपि् या आरोग्यािी र्ाळिी वाटत असतानाि मिा माि वेगळी समस्या
भेडसावत होती. माझा सात वर्ाक िा श्िोर् आता घराबाहे र खेळू िर्णार नव्हता आसण घरात
मिा त्ािा मोबाईि गेम खेळायिा द्यायिा नव्हता.
सविार र्रता र्रता मिा एर् सदवस मॉिमध्ये एर् अनोखे खेळणे सापडिे . याच्यावर
आमिा श्िोर् खूप वेळ खेळू िर्ेि आसण त्ािा बौद्धिर् सवर्ास होईि यािी मिा खािी
पटिी. पण मिा र्ुठे खेळता येत होते हे खेळणे, म्हणिे ३* ३ िा रुसबर् क्यूब.
मग माझी सुरुवात झािी हा खेळ आधी समिून घेण्यास. इं टरनेट, यूट्यूब, गुगि वरीि
सर्िर्ट मासहती समिून घेण्यास. हा प्रवास खूपि इं टरे द्धटंग होता. परं तु या सवर्यावर
मराठीमध्ये एर्ही पुस्तर् नाही हे पासहि् यानंतर आपणि र्ाहीतरी सिहावसं वाटिं आसण
मग अगदी िहान मुिांनाही समिून सोडवता येईि असे मी पुस्तर् सिसहिं .
यािा पसहिा प्रयोग मी श्िोर् वरि र्ेिा आसण त्ाने फक्त िार सदवसां मध्ये रुसबर्
क्यूब सोडवायिा सुरुवात र्ेिी. या अनुभवां िी मिा खूपि मदत झािी, र्ारण िहान मुिां ना
र्से समिून सां गावे याच्यासाठी घराति् याि वािर्ािी पसहि् यां दा मिा मदत झािी.
हे पुस्तर् मराठी वािर्ां च्या नक्कीि पसंतीिा पडे ि आसण पुढच्या “िॉर् डाऊन
सपररयड” मध्ये एर् बुद्धिवधकर् म्हणून िहान मुिां साठी उपयोगी पडे ि अिी मी अपेक्षा
र्रतो.
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अर्पणर्त्रिका

िॉर्डाऊनमुळेघरातबसून‘बैठेखेळ’ खेळून
र्ोरोना िा हरवणारा  माझा मुिगा ‘श्िोर्’
आसण त्ािासारखे असंख्य बािवीर िे न
र्ंटाळता , पािर्ाना िास न दे ता , आपिा
संयम दाखवत आहे त त्ा सवाक ना हे  पुस्तर्
अपकण.
ससिनभानुदासतोडर्र
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अनुक्रमत्रणका
क्र.

पान क्र.

१

ओळख रुसबर् क्यूबिी

९

२

पसहली पायरी- सपवळे डे ज़ीिे फूल

१३

३

दु सरी पायरी- पां ढरा असधर् (क्रॉस) तयार र्रणे

१५

४

पां ढरी बािू व पसहली ओळ पूणक र्रणे

१७

५

दु सरी ओळ पूणक र्रणे

१९

६

शेवटिी ओळ पूणक र्रणे

२१
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१ ओळख रुत्रिक क्यूिची

प्रससि सशल्पर्ार आसण आसर्कटे क्चर िे प्राध्यापर् “एनी रुसबर्” यांनी आपल्या सवद्यार्थ्ाांना सवसवध भाग
सफरवून वेगवेगळे आर्ार तयार र्रता येणारे एर् शैक्षसणर् रुसबर् क्यूब हे ३-डी संयोिन र्ोडे बनवले. ते
वर्क होते १९७४.
हे सिसमतीय र्ोडे र्ाही वर्ाकति इतर्े लोर्सप्रय होईल असे त्ांना र्दासित स्वप्नातही वाटले नसेल त्ांनी
त्ाला “मॅसिर् क्यूब” असे नाव सदले. १९८० साली “आयसडयल टॉय र्ॉपोरे शन” या र्ंपनीने “एनी रुसबर्”
च्या परवानगीने त्ािी सवक्री सुरू र्ेली आसण आश्चयक म्हणिे, त्ाि वर्ी “िमकन गेम ऑफ द इयर” हा
सवोत्कृष्ट र्ोड्यािा सन्मान या “मॅसिर् क्यूब” ला समळाला.

१९८० च्या दशर्ात रुसबर् क्यूब मुख्य प्रवाहातील लोर्सप्रयतेच्या उं िावर पोहोिला असला, तरीही तो
व्यापर् प्रमाणात ज्ञात आसण वापरला िातो २००३ सालापासुन. रुसबर् क्यूबच्या आं तरराष्टरीय प्रशासर्ीय
मंडळाच्या “वर्ल्क क्यूब असोससएशन”ने िगभरात स्पधाक आयोसित र्ेल्या आहेत.
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रुत्रिकच्या घन (क्यूि ) तुकड्ाांची व्याख्या
१) काठ तुकडे / Edge Pieces: दोन (२) रं ग असिे िे तुर्डे . मध्यम पंक्तींमध्ये बारा (१२) र्ाठािे
तुर्डे असतात.
२) कोर्रा तुकडे / Corner Pieces: तीन (३) रं ग असिे िे तुर्डे . हे आठ (८)तुर्डे नेहमी क्यूबच्या
वरच्या आसण खािच्या पंक्तींमध्ये असतात.
३) केंद्र तुकडे / Centre Pieces: हे सवाकत महत्वािे सहा (६) तुर्डे आहेत. र्ारण त्ांना एर्ि रं ग
असतो. त्ांिी िागा र्धीि बदित नाही. त्ामुळे त्ांना र्ेंद्र ठे वून आपि् यािा र्ोडे सोडवायिे
आहे . प्रत्ेर् बािूिा मध्यभागी असे सहा र्ेंद्रांिे तुर्डे आहेत.
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आर्ृती: पाद्धश्िमात् रुसबर्घन रं गसंगती

सपवळ्या सवरुि पां ढरा/ WHITE opposite YELLOW
नारं गी सवरुि िाि/ ORANGE opposite RED
सनळ्याच्या सवरुि सहरवा / GREEN opposite BLUE
हे सेंटर पीस रं ग नेहमी एर्मेर्ांच्या सवरुि असतात.

घनची प्रत्येक िाजू एका अक्षर द्वारे दर्पत्रवली जाते.

R(आर) = Right Face - घन च्या उिवीर्डे

L (एि) = Left Face – घनच्या डावीर्डे
11

U (यू ) = Upper Face - घनच्या वरिी बािू

D (डी) = Down face - घनच्या तळािी बािू

F (एफ) = Front Face - घनच्या समोरिी बािू

B (बी) = Back Face - घनच्या मागीि बािूस
या अक्षरािा उपयोग र्रून आपण र्ाही सुिे बनवणार आहोत. त्ािे र्ाही सनयम :
१) एर्ा अक्षरासाठी एर् िथुताांि (१/४) घड्याळाच्या सदिेने ती बािू सफरवणे.
२) अक्षरापुढे २ असेि तर दोनदा ती बािू सफरवणे.
३) अक्षरापुढे डॅ ि सिन्ह असेि तर एर् िथुताां ि (१/४) घड्याळाच्या सवरुि सदिेने
ती बािू सफरवणे.
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२ र्त्रिली र्ायरी- त्रर्वळे डे ज़ीचे फूल

समिांनो “मॅसिर् क्यूब” सोडवायला सुरुवात र्शी र्रायिी असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल.
तर सुरुवात आपण सपवळ्या डे ज़ी च्या फुलापासून र्रणार आहोत.
१) सपवळा र्ेंद्र (सेंटर पीस) वरच्या बािूला (Upper Face)

घेऊन त्ाच्या िारी बािूला आपल्याला

िार पांढरे र्ाठ (White Edge pieces) आणायिे आहेत.
२) त्ासाठी िार पांढरे र्ाठ (White Edge pieces) शोधून र्ाढणे आसण त्ांना सपवळा सेंटरच्या
िवळ आणून ठे वणे हे आपल्याला पाि ते सहा िालींमध्ये पूणक र्रायिे आहे .
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३) वरील सििात दाखवल्याप्रमाणे पांढरे र्ाठ आपण सहितेने वरच्या बािूस आणु शर्तो.

४) असे सपवळे डे ससिे फूि तयार र्ेिे र्ी आपिी पसहिी पायरी पूणक होते.

14

३ दु सरी र्ायरी- र्ाांढरा अत्रिक (क्रॉस) तयार करणे
इथ एर् गम्मत आहे. पांढरे र्ाठ आपल्याला व्यवद्धथथत िुळवायिे आहेत.
सूि:

U आत्रण F2

१) रुसबर् घनाच्या समोरिा (FRONT) िेहरा पहा.

२) वरिा पांढरा र्ाठािी समोरिी बािू, र्ेंद्राच्या रं गाशी िुळत नसेल तर, तोपयांत “U” सफरवा. असे
झाल्यास, िरण ३ वर िा.

३) आता ” F2” बनवा िेणेर्रून आता पांढरा टाइल खाली असेल.
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सवक पांढर्या फरशा खालच्या बािूवर येईपयांत या दोन िाली पुन्हा र्रा. आपला पांढरा क्रॉस प्रर्ट
र्रण्यासाठी आपला घन सफरवा.
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४ र्ाांढरी िाजू व र्त्रिली ओळ र्ूणप करणे
एर्दा आपल्याला तळाशी व्हाइट क्रॉस आल्यावर पसहला स्तर पूणक र्रण्यासाठी आता फक्त िार
र्ोपरे आवश्यर् आहेत. त्ासाठी आपल्याला िार संभाव्य प्रर्ार पाहायला समळतात.
पांढरे र्ोपर असलेला तुर्डा
➢ खाली तोंड र्रून सर्ंवा
➢ वर तोंड र्रून असू शर्तो.
➢ समोरच्या सर्ंवा
➢ डाव्या-उिव्या बािूला असू शर्तो.

१) आपला पांढरा क्रॉस खाली ठे वा
२) वर फेस असलेला पांढरा र्ॉनकर पीस समोरच्या बािूला आणण्यािी प्रॅक्टीस र्रा.
३) एर्दा र्ॉनकर पीस समोर आला र्ी आपण सूि वापरू शर्तो.
४) .पांढरा रं ग पाहून त्ाला आपणास त्ा दोन रं गांच्या मध्ये इद्धित थथानाच्या वर आणायिे
आहे. उदा. िर आपल्यार्डे लाल / सहरवा सह र्ॉनकर असेल तर लाल आसण सहरवा सेंटर
दरम्यान िाण्यािी आवश्यर्ता आहे .
५) पांढरा रं ग डावीर्डे असेल तर सुि: U’ L’ U L
६) पांढरा रं ग उिवीर्डे असेल तर सुि: U R U’ R’
➢ लवर्रि आपण सविार न र्रता अंतज्ञाकनाने र्ोपरे आसण र्डा योग्य सठर्ाणी पूणक र्रू
शर्ाल. यालाि स्नायुिी स्मरणशक्ती (Muscle Memory) म्हणतात.
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➢ पसहली ओळ पुणक र्ेल्यावर आपला घन असा सदसेल.
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५ दु सरी ओळ र्ूणप करणे
पांढरी बािू पूणक र्ेल्यानंतर सतला खाली ठे वूनि दु सरी लेयर पूणक र्रायिी आहे .
त्ामुळे सपवळा र्ेंद्र (Yellow corner) वरच्या बािूस असेल.
१) आता वरच्या ओसळमध्ये र्ाठ तुर्ड्यामध्ये (Edge Piece) सपवळा रं ग नाही ते शोधून र्ाढायिे
आहेत. यात आपण दोन प्रर्ार पाहू शर्तो
अ) सवक र्ाठ तुर्ड्यामध्ये सपवळा रं ग असेल .पसहल्या प्रर्ारामध्ये आपणास हवे असणारे र्ाठ
तुर्डे (Edge Piece) दु सर्याओळी मध्ये परं तु िुर्ीच्या सठर्ाणी सर्ंवा िुर्ीच्या सदशेने
असू शर्तील त्ांना वरच्या बािूला घेण्यासाठी आपण सूि वापरू शर्तो..:
R U’ R’ U’ F’ U

F

त्ानंतर आपण दु सर्या पायरीला येतो.
आ) एखादा र्ाठ तुर्डा आपल्याला सपवळा नसलेला सापडे ल.
२) इथे आपण त्ा र्ाठ तुर्डा (Edge Piece) रं ग पाहून त्ांना र्ेंद्र तुर्ड्याशी िुळवतो.
३) त्ाच्या वरच्या बािूला असलेला रं ग पाहून आपणास दोन पैर्ी एर् सूि वापरायिे आहे . वरिा रं ग
िर डाव्या र्ेंद्रािी िुळत असेल तर (1. a )
U’

L’

U

L

U

F’

U’

F

४) वरिा रं ग तर उिव्या र्ेंद्रािी िुळत असेल तर (1. b )
U

R

U’

R’
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U’

F

U

F’

या पायर्या सवक र्ाठ योग्य सठर्ाणी पोहोिेपयांत िार वेळा र्रावे लागतात आसण तुम्ही दु सरी ओळ
सहि पूणक र्रू शर्ता.

दु सरी ओळ र्ुणप केल्यावर घन असा त्रदसेल.
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६ शेवटची ओळ र्ूणप करणे

या पायरीमध्ये आपल्याला िार वेगवेगळी सूिे उपयोगात आणायिी आहेत .

१) त्रर्वळा अत्रिक (Cross) तयार करणे.

अ)
डॉट

आ) उलटा एल

इ) सरळ रे र्ा

सपवळा असधर्

आपण र्ुठल्याही पायरीला असलात तरी एर्ि सूि १ ते 3 वेळा वापरायिे आहे :

F

R

U

R’

U’

F’
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अ) एर्दा सूि वापरल्यानंतर उलटा एल होतो.
आ) एर् सपवळी बािू तुमच्यार्डे व दु सरी बािू उिवीर्डे ठे वून परत तेि सूि वापरा
इ) आता आपल्याला सरळ रे र्ा भेटेल पुन्हा ही सरळ रे र्ा आपल्याला डावी-उिवी अशी ठे वायिे
आहे . परत ते सूि वापरायिे . शेवटी आपल्याला असधर् सिन्ह (Cross) समळतो.

२) अत्रिक त्रचन्ह (Cross) चे काठ योग्य जागी िसवणे.
असधर् सिन्ह (Cross) मध्ये तीन प्रर्ार पहायला भेटतात
अ) दोन समोरिे र्ाठ योग्य िागी असतील
आ) दोन शेिारिे र्ाठ योग्य िागी असतील . { अ) प्रर्ार मधून आ) प्रर्ारामध्ये आल्यानंतर
योग्य र्ाठ डावीर्डे पाठीमागच्या बािूला ठे वायिे आहेत. {
इ) सर्ंवा सवक र्ाठ योग्य िागी असतील.
इथेही आपल्याला एर्ि सूि वापरायिे आहे :

R

U2

R’

U’

R

U’

R’

U’

सवक र्ाठ योग्य िागी आले र्ी आपण सतसर्या भागार्डे वळू या
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.

३) कोर्रे योग्य जागी आणणे ( इथे ओररएं टे शन वेगवेगळे असू शर्ते)
यातही तीन प्रर्ार असू शर्तात
अ) एर्ही र्ोपरा (Corner) योग्य सठर्ाणी नसेल,
आ) एखादा र्ोपरा (Corner) योग्य सठर्ाणी असेल (पसहल्यामधून दु सर्या र्ेस मध्ये आल्यानंतर
माि योग्य र्ॉनकर उिव्या बािूला ठे वायिा आहे ).
पसहल्या दोन्हीत आपण एर्ि सूि ३ ते ४ वेळा वापरणार आहोत.

U

R

U’

L’

U

R’

U’

L

सर्ंवा
इ) सवक र्ॉनकर योग्य सठर्ाणी असतील.
सवक र्ोपरे योग्य सठर्ाणी असतील त्ावेळी आपल्याला र्ॉनकर पीस ओररएं टे शन
र्रायिे आहे .
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४) कोर्रे योग्य र्द्धतीने वळवणे. (Corner Piece Orientation)
एर् र्ोणतीही एर् बािू सफक्स समोर ठे वून िोपयांत र्ॉनकर पीस योग्य मांडण्यात येत नाही तोपयांत
एर्ि सूि वापरत राहणे .

R’

D’

R

D

एर् र्ोपरा योग्य झाल्यानंतर समोरिी बािू तीि ठे वून वरिी बािू सफरवून दु सरा र्ोपरा समोर
आणणे आसण परत तेि सूि वापरणे असे सवक र्ोपरे पूणक होईपयांत र्ेले तर तुमिा रुसबर् क्यूब पूणक
झालेला सदसेल.
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Appendix
२००३ पासून, स्पधेिा सविेता पािपैर्ी तीनपैर्ी मधि् या तीन प्रयत्ां िा सरासरी वेळ घेऊन
सनद्धश्ित र्ेिे िाते. तथासप, सवक प्रयत्ां िा एर्ि सवोत्तम वेळ नोंदसविा गेिा आहे . वि्क ड
क्यूब असोससएिनने िागसतर् सवक्रमां िा इसतहास राखिा आहे . २००४ मध्ये डब्ल् यूसीएने
टॅ र्मॅट टायमर नावािे सविेर् वेळ उपर्रण वापरणे बंधनर्ारर् र्ेिे .
Top 10 solvers by average of 5 solves
Position

Name

Average Nationality

Competition

Solves

7.16 / 5.04 / 4.67 /
6.55 / 4.99
4.90 / 5.72 / 6.53 /
Houston Winter 2020
5.50 / 5.56
7.67 / 5.72 / 5.99 /
Marikina City Open II 2019
5.52 / 6.23

1

Feliks Zemdegs

5.53

Australia

Odd Day in Sydney 2019

2

Max Park

5.59

United
States

3

Sean Patrick
Villanueva

5.98

Philippines

4

Philipp Weyer

6.06

Germany

Swisscubing Cup Final
2018

4.81 / 6.43 / 5.48 /
6.26 / 7.51

5

Tymon Kolasiński 6.12

Poland

PST CFL Częstochowa
2019

5.32 / 5.92 / 5.66 /
7.57 / 6.77

7

Patrick Ponce

6.13

United
States

Liberty Science Center
Open 2019

5.57 / 8.87 / 5.65 /
6.52 / 6.23

7

Lucas Etter

6.19

United
States

Indianapolis Cubes 2019

7.34 / 5.42 / 5.81 /
5.30 / 9.33

8

Bill Wang

6.25

Canada

WCA World Championship 6.81 / 6.65 / 5.99 /
2019
5.76 / 6.12

9

Drew Brads

6.29

United
States

Flag City Fall 2019

6.25 / 6.82 / 6.21 /
6.39 / 6.24

10

Leo Borromeo

6.37

Philippines

Bonifacio Memorial 2018

6.89 / 5.12 / 5.35 /
7.46 / 6.88

Ref: World Cube Association Official 3x3x3 Ranking Average
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