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13.1 भूममकया

सममममिः असममाकं दैमिकजीविे प्रयोक्यममाणः एकः समाममानयशबदः अमसि । यदमा वयम ्
एिमादृशीः आकृिीः  द्रक्यमामः यमाः सममािमािुपमािे सयुः िदमा वयं वदमामः, “एियाः सममममि-
आकृि्ः सम्ि” । 

सवसमममिेः गणुसय कमारणिे एिमाः परुमाित्वीय-आकृियः अदु्िं स्मापतयं 
मिममीिवतयः । 

 कलपयनि,ु वयम ्एकमाम ्आकृमिम ्इत्ं पटुीकुमः् यि ्िसयमाः वमामभमागमारः् 
दक्षभमागमारः् च पणूि्यमा परसपरं सम्मलेिमंा िदमा वयं वक्यमामः यि ्आकृिौ 
सममममिरेखमा अमसि । वयं द्रष्ट ं शकिमुः यि ् एकः अपरसय प्रमिमि्िः  
अमसि । यमद वयम ् आकृिेः पटुीकरणस्मािे एकं दप्ण ं स्मापयेम िम् ्
आकृतयमाः एकसयभमागसय प्रमिमि्िः मवििीयभमागसय प्रमिमि्िं पणूि्यमा 
आवणृोमि । अमप च यदमा एिि ्स्भवमि िदमा कृि-पटुमचहं्  यमा दप्णरेखमा 
अमसि समा सममममिरेखमा इतयचुयिे ।
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 अत्र भवनिः यं कममप आकमारं पशयनिः समनि सववे आकमारमाः सममममि-आकमारमाः समनि अ्वमा 

सममममि-आकृियः समनि । मकम््म ्? 

 यमद भवनिः एिमाः आकृिीः मिनद-ुअङ्मकिरेखमायमाः समक्षं 

पटुीकुव्मनि िम् ् एकसयमाः भमागः मवििीयभमागं पणूि्यमा आवणृोमि । 

असयमाम ् आकृतयमंा मिनद-ुअङ्मकिरेखमायमाः कृिे भवनिः मकं िमाम 

प्रदमासयमनि ? भवनिः आकृतयमंा दप्ण ंकमसमि ्स्मािे स्मापयमनि येि 

प्रमिमि्िः आकृतयमाः अपरं भमागम ्आवणृोि ् ? 

 आकृमिः 13.2 इतयत्र सममममि-आकृमिः िमामसि । 

 मकम,् वकंु शकिवुमनि मकम्थं ि इमि ?

13.2 सममममि-आकृिीनयंा मनमयामाणम ्   :     ममिजमनिः भूिः (Ink-Blot Devils)

एिि ्कुरमा्िु

कमागदसय एकं भमागं सवीकुव्नि ु पटुीकुव्नि ुच । मशःे मिनदिू ्

मधये स्मापयनि ुअमप च भमागमारव्ियं िोदयनि ु। 

 भवनिः मकं द्रक्यमनि ? 

 मकं प्रमाप्माकृमिः सममममि-आकृमिरमसि ? यमद अमसि िम् ्वदनि ु

यि ् सममममि-रेखमा कुत्र अमसि ? मकं कमाचि अनयरेखमा अमप अमसि यसयमाः पटुीकरणिे सममािभमागवियं 

प्रमापसयिे ? एिमादृशमामि अनयप्रमिरूपमामण मिममा्िुं प्रयतिं कुव्नि ु । 

ममि-सतू्र-प्रमिरूपम ्

 एकं कमागदम ् अरवेि पटुीकुव्नि ु । िसय भमागमारवे मशयमंा मिमगिसतू्रं स्मापयनि ु । अरिुमा भमागमारव्ियम ्
एकीकृतय िोदयनि ु। प्रमाप्माकृतयमाः अधययिं कुव्नि ु। मकमषेमा एकमा सममममि-आकृमिः अमसि ? कमागदम ्
इिोऽमप क्ं पटुीकिुथं शकयिे य्मा विौ सममािौ भमागौ लभयेयमािमाम ् ? 

प्र्तनं कुरमा्िु
भविमंा जयमामममि-पेमटकमायमंा वग्ममामपकमावियम् अमसि । मकम् एिद्वियं सममममि-आकृमिः 
अमसि ?
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 सव-कक्यमायमाम ् उपलबरवसििूमंा समूचकमंा मिमम्ानि ु य्मा शयमामफलकम,् उतपीमिकमा, विमारम,् 
पमाि्यपसुिकम ्इतयमामद । एिेष ुकिम ंवसि ुसमममिौ अमसि ? अमप च किम ंवसि ुसमममिौ िमामसि ? मकं 
भवनिः सममममि-वसििूमंा मधये सममममि-रेखमंा पररज्मािुं शकिवुमनि ?

    अभ्यासः 13.1

1. सव-गृ्  े अ्वमा मवद्मालये मवद्ममािमािमंा िमादृशवसििूमंा 
समूचकमंा मिमम्ानि ुयमामि समममिौ समनि । 

2. दत्माकृिौ किरमा दप्णरेखमा अ्वमा सममामममि-रेखमा अमसि, 
l
1
   अ्वमा   l

2
  ?

3. अरोदत्माकृिीः जमािनि ु । परीक्षण ं कुव्नि ुयि ् मकम ्एिमाः 
अकृियः समममिौ समनि अ्वमा ि इमि ?  िमासमंा सममममि-
रेखमाममप आमलखनि ु।

4. अरोदत्माकृिीः वगम्ाङ्मकिकमागद े मिमम्ानि ु । भवनिः प्रगिकक्यमास ु अङ्कगमणिमाभयमासपसुिके 
वगम्ाङ्मकिकमागदसय प्रयोगं कृिवनिः सयःु । एिमाः आकृियः इत्ं परूयनि ुयि ् मिनद-ुअङ्मकि-
रेखमा एव सममममि-रेखमा सयमाि ्। 
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5. संलगिमाकृिौ l सममममि-रेखमा अमसि । इममाम ्आकृमिं परूयनि ुयेि एषमा 
सममममि-आकृमिः भवेि ्।

6. संलगिमाकृिौ l सममममि-रेखमा अमसि । मत्रभजुसय प्रमिमि्िम ्
आमलखनि ुअमप च इममाम ्आकृमिं परूयनि ुयेि इयं सममममि-आकृमिः 
भवेि ्।

13.3   आकृि्ः, ्यास ुसममममि-रेखयाद्व्ं भरेि ्

एिि ्कुरमा्िु

एकः पिङ्गः 

भविमंा जयमामममिपेमटकमायमंा 30o, 60o, 90o इमि कोणमािमां वग्ममामपकमा अमसि । 
 एवमवे इिोऽमप एिमादृश-ममामपकमावियं सवीकुव्नि ु। िमाः परसपरं मलेमयतवमा स्मापयनि,ु 
एकसय पिङ्गसय मिमम्ाण ंकुव्नि ुय्मा मचत्रे दमशि्ममसि ।
 असयमाम ् आकृिौ कमि सममममि-रेखमाः समनि ? मकं भवनिः मचनियमनि यि ्
कमासमुचि ्आकृमिष ुएकसयमाः अमरकसममममि-रेखमाः भवमनि ?

एकः आ्िः 
 एकम ् आयिमाकमारं कमागद ं सवीकुव्नि ु । इदम ् एकवमारं दीरि्मामभमखुम ं पटुीकुव्नि ु य्मा एकम ् अरथं 

मवििीयभमागः  आवणृोि ्। मकम ्एिि ्पटुम ्एकमा सममममि-रेखमा अमसि ? मकम््म ्? िि ्कमागद ंपिुः उद्माट्य 
िसय मवशमालिमामभमखु ंि्ैव पटुीकुव्नि ु। मकम ्एिि ्द्म्विीयं पटुम ्अमप सममममि-रेखमा अमसि ?

    प्र्मपटुम ्    मवििीयं पटुम्

 मकं भवनिः अिमुमनवमनि यि ्एिे वि ेरेख,े सममममि-रेख ेसिः ?

प्र्तनं कुरमा्िु
मवित्रमाः वग्ममामपकमाः मेलमयतवमा भवनिः यमाविीः आकृिीः मिमम्ािुं शकिुवमनि िमाविीः आकृिीः 
मिमम्ानिु । एिमाः वगम्ाङ्मकि-कमागदे मिमम्ानिु ि्मा च एिमासमंा सममममि-रेखमाः मिमम्ानिु ।

मद्वपुटीकृियाि ्कयागदयाि ्कमिमाियाकृमिः 

एकसय आयिमाकमारसय कमागदसय भमागं सवीकुव्नि ु। एिि ्एकवमारं पटुीकुव्नि ुपिुः 
एकवमारं पटुीकुव्नि ुच। कमाश्चि आकृिीः मिमम्ानि ुय्मा दमशि्ममसि । यमा आकृमिः 
मिममि्मा अमसि िमंा कि्यनि ुि्मा च उद्माटयनि ु। (उद्माटिमाि ्पवू्म ्यमाम ्आकृमिं 
भवनिः प्रमापिवुमनि इमि अिमुमािं कुव्नि ु।
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 यमा आकृमिः कमि्िमा अमसि िसयमंा कमि सममममि-रेखमाः समनि ? एवमवे अनयमाः कमाश्चि आकृियः 
मिमम्ानि ु। 

13.4    अनेकसममममि-रेखया्ुकयाः आकृि्ः 

 एकसय वगम्ाकमारकमागदसय भमागं सवीकुव्नि ु । एिि ्

ऊधवम्ाररं पटुीकुव्नि ुपिुः मिय्क् मदमश अरथं पटुीकुव्नि ु । 

एिि ्उद्माट्य पिुः मवकणस्य अिमुदमश पटुीकुव्नि ु। उद्माट्य 

पिुः चिु् ्वमारम ् अनय मवकणम्ािमुदमश अरम्ाि ् पटुीकुव्नि ु

य्मा मचत्रे दमशि्ममसि । पिुः एिि ्उद्माटयनि ुवदनि ुच । 

असयमाम ्आकृिौ कमि सममममिरेखमाः समनि ? वयं सममममि-

रेखमाविययकु-आकृतयमाः रचिमंा किुथं िेिैव प्रकमारेण ज्मािुं 

शकिमुः य्मा वयं 13.1 इमि अभयमाससय चिु् वे प्रश् ेएकसयमाः सममममिरेखमायकुमाकृतयमाः कृिे कञचि 

लरभुमागं सवीकृतय कृिवनिः आसम । 

1. भमावयनि ु असममाकं पमार्शवे एकमा मखुयमाकृमिः अमसि य्मा मचत्रे 
दमशि्म ्अमसि । 

2. वयम ् इममाम ् आकृमिम ् अिेि प्रकमारेण परूमयिमु ् इच्मामः 
यि ् सममममिरेखमाविय-यकुमाकृमिः प्रमाप्मा भवेि ् । भमावयनि ु वि े 
सममममिरेख ेl  L, M च सिः ।

3. वयम ्एकं भमागम ्आकृिौ दमशि्रीतयमा मिमम्ामः य्मा रेखमा L 
सममममिरेखमा भवेि ्। 

समिमा ््टमत्रभजुसय 3 
सममममि-रेखमाः
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4. आकृमिं परूमयिमु ् L,M इमि रेखमायमाः अिमुदशम ्अमप आकृमिः 

समममिः भवेि ्। इमि रेखमंा पररिः सममममिभमाग मिममि्ः भवेि ्। 

आकृिौ दमशि्रीतयमा आकृतयमाः मशष ंभमागं मिमम्ानि ु। 

 असयमाः आकृतयमाः वि ेसममममिरेख ेl  L, M च 

कमासमुचि ् आकृमिष ु केवलम ् एकमा एव सममममि-रेखमा भवमि ।  

कमासमुचि ्वि,े कमासमुचि ्मिस्ः, कमासमुचि ्इिोऽमप अमरकसममममिरेखमाः 

भवमनि । मकं भवनिः एकमाम ्एिमादृशीम ्आकृमिं मचनिमयिुं शकिवुमनि 

यि ्यसयमंा 6 सममममिरेखमाः सयःु ?

 स्याने स्याने सममममिः स्याने 

 y भवनिः प्रमिमदिम ्एिमादृशमामि ि्ूमि ममाग्सचूक-मचह्मामि पशयमनि येष ुसममममिरेखमाः भवमनि । अत्र 

िमादृशमाः एव कमामिचि मचह्मामि दत्मामि समनि : एवमवे 

कमामिचि ममाग्सचूकमचह्मामि अवगच्नि ु अमप च 

मिमम्ानि ु। सममममि-रेखमाणमंा वयकीकरण ंि मवसमरनि ु।

 y प्रकृतयमंा ि्ूमि वसिमूि एवमवे समनि येषमाम ्
आकृियः समममियः समनि । 

 y द्िूपत्रमाणमाम ्आकृिौ सममममिरेखमाः भवमनि । दत्-द्िूपत्रेष ु
िमाः रेखमाः जमािनि ु। 

 y अत्र कि्यम्ाः यगुमः अमसि । अमसमि ्
कमि सममममिरेखमाः समनि ?

 y असयमाः सनुदर-आकृतयमाः मिरीक्षण ंकुव्नि ु। 

एषः एकः सममममि-प्रमारूपः अमसि । यः कोचस सिोफलेक् (Koch’s 

Snowflake) इमि कथयिे । (यमद भविमंा पमार्शवे सङ्गणकममसि, 

िम् ्भवनिः Fractals इमि मवषये जमालपटेु अमनवषनि ुइमि कुव्नि ु

। एवमवे भविमंा कृिे िहवयः सनुदर-आकृियः द्रष्ट ं लभयनिे । ) 
एिमास ुआकृमिष ुसममममि-रेखमाः जमािनि ु। 
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    अभ्यासः 13.2

1. अरोदत्मास ुप्रतयेकं आकृतयमाः सममममि-रेखमायमाः सङ्खयमंा जमािनि ु। 

2. अरोदत्मास ुप्रतयेकम ्आकृमिष ुमत्रभजुम ्एकमसमि ्वगम्ाङ्मकिकमागद ेमिमम्ानि ु। प्रतयेकं मत्रभजुे यमद 
समनि चिे ्िम् ्िमाः सममममिरेखमाः आमलखनि ु। अमप च मत्रभजुसय प्रकमारमाि ्जमािनि ु। ( भवदभ्यः 
कमासमाञचि आकृिीिमाम ्अिरेुखण ंरोचिे ।  प्र्म-कमागद ंपटुीकरण-मवमरिमा प्रयतिं कुव्नि ु। )  

 
3. अरोदत् ंकोष्ठकं परूयनि ु। 

आकमारः आकृतयमाः रूपम् सममममि-रेखमािमंा सङ्खयमा

समिमा ््टमत्रभजुः
 

3

वग्ः

आयिः

सममवििमा ््टमत्रभजुः

समचिभुुज्ः 

वतृ्ः
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4. मकं भवनिः एिमादृशम ्एकं मत्रभजुं मिमम्ािुं शकिवुमनि यि ्यमसमि्

 (a) केवलम ्एकमा एव सममममिरेखमा सयमाि ्?

 (b) केवलं वि ेसममममिरेख ेसयमािमाम ्?

 (c) मिस्ः सममममिरेखमाः सयःु ?

 (d) कमामप सममममिरेखमा ि सयमाि ्। 

 प्रतयेकं सनदभवे आकृतयमाः रूपरेखमंा मिमम्ानि ु। 

5. एकमसमि ्वगम्ाङ्मकि-कमागद ेअरोदत्रीतयमा आकृिीः मिमम्ानि ु। 

 (a) एकः मत्रभजुः यमसमि ्मिय्कसममममि-रेखमा सयमाि ्मकनि ुऊधवम्ाररसममममिरेखमा ि सयमाि ्।

 (b) एकः चिभुुज्ः यमसमि ्मिय्के्खमाः अमप च ऊधवम्ारररेखमाः सममिी सयमािमाम ्।

 (c) एकः चिभुुज्ः यमसमि ्मिय्कसममममि-रेखमा सयमाि ्मकनि ुऊधवम्ाररसममममिरेखमा ि सयमाि ्।

 (d) एकः षड्भजुः यमसमि ्केवलं वि ेएव सममममिरेख ेसयमािमाम ्।

 (e) एकः षड्भजुः यमसमि ्6 सममममिरेखमाः सयःु ।

6. प्रतयेकम ्आकृतयमाः अिरेुखण ंकुव्नि ुअमप च सममममिरेखमाः अमप आमलखनि ु। 

7. आङ्गलवणम्मालमायमाः A इतयिः Z पय्निं सववेषमाम ्अक्षरमाणमंा मवषये मवचमारं कुव्नि ु। एिेष ुिेषमाम ्
अक्षरमाणमंा समूचकमंा मिमम्ानि ुयेषु
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 (a) ऊधवम्ाररसममममिरेखमाः सयःु ( य्मा A) 
 (b) मिय्कसममामपिरेखमाः सयःु ( य्मा B)
 (c) सममममि-रेखमाः ि सयःु ( य्मा Q)

8. अत्र कमाश्चि पटुीकृिमाकृियः दत्माः समनि यमासमंा िले आकृियः मिममि्माः समनि । प्रतयेकम ्आकृिौ 
पणूम्ाकृिेः रूपरेखमाम ्आमलखनि ुयमा आकृतयमाः कि्िमािनिरं दृशयिे । 

13.5  प्रमिमिमिः सममममिश्च 

सममममिरेखमाः अमप च दप्णप्रमिमि्िमाः परसपरं प्रमाकृमिकरूपेण स्िमनरिमाः समनि  । 
 अत्र एकमा आकृमिः दत्मा अमसि यसयमाम ्M इमि आङ्लमाक्षरसय प्रमिमि्िः दमशि्ः अमसि । भवनिः 
कलपयनि ु यि ् दप्णः अदृशयः अमसि ि्मा च भवनिः केवलम ् M इमि आङ्गलमाक्षपसय ि्मा िसय 
्मायमाम ्अ्वमा प्रमिमि्िं द्रष्ट ंशकिवुमनि । 

 वसि ुअमप च िसय प्रमिमि्िः परसपरं दप्णरेखमायमाः सनदभवे समममिी सिः । यदमा 
एकः कमागदः पटुीमक्यिे िदमा दप्णरेखमा सममममिरेखमा भवमि ।  िदमा वयं वदमामः यि ्
प्रमिमि्िदप्णरेखमायमंा वसििुः परमावि्िं अमसि । भवनिः एिदमप द्रष्ट ंशकिवुमनि यि ्
यदमा वसि ुपरमावमि्िं भवमि िम् ्िसय दीरि्मास ुअमप च कोणषे ुमकमञचदमप पररवि्िं 
ि भवमि, अ्म्ाि ्वसििुः दीरि्मा अमप च कोणः ि्मा च ्मायमायमाः दीरि्मा अमप च 
कोणः सममािः भवमि । यद्मप एकमसमि ्मवषये पररवि्िम ्अमप भवमि अ्म्ाि ्एकं 
वसि ुि्मा च िसय ् मायमायमाम ्अनिरं भवतयेव । मकं भवनिः कलपमयिुं शकिवुमनि यि ्
एिि ्अनिरं मकम ्अमसि ?

(सङ्केिः   - सवमातममािमवे दप्ण ेपशयनि ु। )
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एिि ्कुरमा्िु

 एकसय वगम्ाङ्मकि-कमागदसयोपरर एकमाम ् आकृमिं मिमम्ानि ु ABC 
इमि िमाममिदवेशिं कुव्नि ु। असय दप्णरेखमा l इतयमसमि ्A’B’C’ जमािनि ु। 
 AB अमप च A’B’;  BC अमप च B’C’; AC 
अमप च A’C’; एिेषमंा दीरि्मािमंा िलुिमंा कुव्नि ु। 
 मकं एिे पृ् क् समनि ?
 मकं प्रमिमि्िः एकसय रेखमाखणडसय दीरि्मंा पररवि्यमि ? ABC  अमप 
च A’B’C’  इतयियोः कोणमािमंा ममापमािमंा िलुिमंा कुव्नि ु। ( कोणममामपकमायमाः 
समा्माययेि ममापिं कुव्नि ु) । मकं  प्रमिमि्िः कोणमािमाम ्आकमारं पररवि्यमि ?
 AA’, BB’ अमप च CC’ इतयेिमाि ्मलेयनि ु। कोणममामपकमायमाः समा्माययेि l अमप च AA`,  l  अमप 
च BB`,  l  अमप च CC` एिेषमंा मधये मिममि्कोणमाि ्ममापयनि ु। 
 दप्णरेखमा l , मिनदिुमा योजयममाि-रेखमाखणडं, िसय प्रमिमि्िः इमि एिेषमंा मलेिेि मिममि्-कोणमािमंा 
मवषये भवनिः मकं मिषकषथं प्रमापिवुमनि ?

प्र्तनं कुरमा्िु
यमद भवनिः दप्णसय पुरिः 100 से.मी. दूरे समनि िम्् भविमंा प्रमिमि्िः कुत्र भमवषयमि ? यमद 
भवनिः दप्णं प्रमि गच्मनि िम्् भविमंा प्रमिमि्िः केि प्रकमारेण चलमि ?

एिि ्कुरमा्िु

कगमादयानयंा द्वयारया प्रमिमित्रम ् 

एकम ्आयिमाकमारं वणय्कंु कृशकमागद ं सवीकुव्नि ु । एिि ्अिेकवमारं 

पटुीकुव्नि ु अमप च कमागद े कमिचि जमटलमामि प्रमिरूपमामण मिमम्ानि ु

य्मा आकृिौ दमशि्ममसि । वमारं वमारम ् आगममषयममाणषे ु प्रमिमचत्रेष ु

सममममिरेखमाः जमािनि ु। उतसवेष ुइत्ं कमि्ि-कमागदमािमंा प्रयोगं कुव्नि ु। 

िहुरूपदिमाकः 

अिेकदप्णयकेु ि ््टरूपदशके् अिेके प्रमिमि्िमाः येषमाम ्

अिेक-समममि-रेखमाः य्मा मचत्रे दमशि्ममसि । प्रमायः 

दप्णवियम ् V  इतयमाकमारे स्मापमयतवमा प्रयोगः मक्यिे । 

दप्णमािमंा मधये जमििकोणमाः समममिरेखमाणमंा सङ्खयमंा 

वदमनि ।

 एकं ि ््टरूपदश्कं मिमम्ानिु अमप च अिेि मिमम्िसममममि-आकृिीिमा्ं मवषये अिेक-मवषयमाि ्
ज्मािुं प्रयतिं कुव्निु । 
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मित्रयाधयारः
सममममि-प्रमिमचत्रमामण एकत्रीकृतय एकं मचत्रमारमारं मिमम्ानि ु । अत्र 
कमामिचि प्रमिरूपमामण दत्मामि समनि । 

 

परयारिती्-समममत्याः उप्ोगः
 एकः पमत्रकमामविरकः िमालकः सव-मविचमक्कमाम ् P इमि 
एकमसमि ् मिनदौ स्मापयमि एवं A अमप च B इमि गृ् माभयमंा 
पमत्रकमायमाः मविरण ंकरोमि ।  िेि सव-मविचमक्कमा कुत्र स्मापिीयमा 
येि AP + BP इतयियोः दरंू नयिूिम ंसयमाि ्? 

 भवनिः अत्र परमाविमीय-समममतयमाः प्रयोग ं किुथं  
शकिवुमनि । अत्र ममागः् A इमि दप्ण-रेखमा-रूपेण सवीमक्यिे ।, 
भमावयनि ुA इतयसय प्रमिमि्िः प्रमापयिे । िदमा वयं वक्यमामः यि ्
मिनदःु P  इमि मविचमक्कमंा स्मापमयिमु ्उपयकंु स्मािम ्अमसि । 
(यत्र दप्णरेखमा A’, B इतयसय कि्िं करोमि ।) मकं भवनिः वकंु 
शकिवुमनि मकम््मममि ?

    अभ्यासः 13.3

1. अरोदत्माकृमिष ुसममममि-रेखमािमंा सङ्खयमंा जमािनि ु। भवनिः भविमाम ्उत्रसय परीक्षण ंकेि प्रकमारेण 
कुव्मनि ?

2. अरोदत्मामि आरेखणमामि वगम्ाङ्मकि-कमागद ेमिमम्ानि ु। प्रतयेकममप परूयनि ुयेि प्रमाप्माकृिौ वि ेमिनद-ु
अङ्मकिरेख ेवियोः सममममि-रेखयोः रूपेण सयमािमाम ्। 
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   भवनिः एिमाः आकृिीः क्ं परूरिवनिः ।

3. अरोदत्षे ु प्रतयेकम ् आकृमिष ु आङ्गलवणम्मालमायमाः एकम ् अक्षरम ् ऊधवम्ारररेखयमा स् दमशि्म ्
अमसि । असय अक्षरसय दत्दप्णरेखमायमंा प्रमिमि्िं सवीकुव्नि ु। वदनि ुकिमम ्अक्षरं परमावि्िमािनिरं 
सममािं भवमि ? अमप च किम ंि भवमि ? मकं भवनिः कलपिमंा किुथं शकिवुमनि ?

   इतयेिेषमंा कृिे प्रयतिं कुव्नि ु। 

रङ्गरल्ी-प्रमिरूपम्

 सि्भमाकृियः अमप च रङ्गवलयः असममाकं दशे े ि ््टप्रमसदमाः समनि । कमामिचि प्रमिरूपमामण अत्र 
दत्मि समनि । िेष ुसमममतयमाः प्रयोगसय उपरर अवरमािं यच्नि ु। यमावमनि शकयनिे िमावमनि प्रमिरूपमामण 

एकत्रीकुव्नि ुएवम ्एकं मचत्रमारमारं मिमम्ानि ु ।
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 एिेष ुप्रमिरूपेष ुसममममिरेखमामभः स् सममममि-भमागमािमाम ्अनवेषण ंकिुथं प्रयतिं कुव्नि ु। 

र्ं कमसमन ्मरष्े िियाां कृिर्िः ?

1. एकसयमाम ्आकृिौ सममममिरेखमा भवमि, यमद एकमा आलेमखिरेखमा आकृमिं विमाभयमंा सममािभमागमाभयमंा 
मवभजमि िम् ्एषमा रेखमा एव सममममिरेखमा इतयचुयिे । 

2. एकसयमाम ् आकृिौ कमामप सममममिरेखमा भमविमु ् अमप अ्म्ि अ्वमा, अ्वमा केवलम ् एकमा 
सममममिरेखमा, वि े सममममिरेख े अ्वमा अिेकमाः सममममि-रेखमाः अमप भमविमु ् अ्म्नि । अत्र 
कमामिचि उदमा्रणमामि दत्मि समनि । 

समममतयमाः रेखमािमंा सङ्खयमा उदमा्रणम्

कमामप सममममिरेखमा िमामसि एकः मवषमिमा ््ट-मत्रभजुः 

केवलम ्एकमा सममममिरेखमा एकः सममवििमा ््ट-मत्रभजुः 

वि ेसममममिरेख े एकः आयिः 

मिस्ः सममममिरेखमाः एकः समिमा ््टमत्रभजुः 

अिेकमाः सममममिरेखमाः एकः वतृ्ः

3. रैमखक-सममममिः परमावि्िेि स्िमनरिमा भवमि । यदमा वयं परमावि्िसय मवषये चचमाथं कुमः्, िदमा 
असममामभः वमाम-दक्ष-परसपर-पररवि्ियोः मवषये धयमािं दमािवयम ्। 

 असममाकं दमैिकजीविे ि ््टत्र समममतयमाः उपयोगमाः समनि, य्मा कलमास,ु मशलपमवद्मायमाम,् वस्तोद्ोगे, 
प्रमिमचत्रमिमम्ाण,े जयमाममिीय-िकवे ,सि्भषे,ु रङ्गवललीष ुइतयमादयः ।  


