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प्र हलेिका लिज्ासशु्च तयोः शािायाम ्आयोलितायां 
लिज्ानरस-प्रश्नस्पराधायां प्रथम्परुसकारं प्राप्तिनततौ । 

एतेन अलतप्रसननतौ ततौ ्परुसकाररनेन सिल्पतभृयां 
िस्तं के्तुं लनलश्चतिनततौ । आ्पण े िस्तसामगयाः बहृत ्
िैलिधयं दृष्िा तयोः लिभ्रमः िातः (लित्रम.्३.१)। 
तेष ु कालनिन का्पाधासिस्तालण, कालनिन सांशे्लषक- 
(कृलत्रम) िस्तालण ि इलत आ्पलणकः ततौ बोलरतिान ् । 
तसय समी्पे ऊणधागिबनराः, राङ्किालण ि अल्प आसन ्। 
बह्वयः कतौशयेशालिकाः अल्प तत्र आसन ् । प्रहलेिका 
लिज्ासशु्च बहु उतसालहततौ । ततौ लिलिरालन िस्तालण 
स्पषृिनततौ तथा तेषां लिषये सिूनाः प्राप्तिनततौ ि । 
अनते ततौ एकम ् ऊणधागिबनरम,् एकां का्पाधासशालिकां 
ि क्रीतिनततौ । िस्ता्पणसय दशधानाननतरं, प्रहलेिका 
लिज्ासःु ि सिं ्पररतः लिद्यमानं िस्तिैलिधयं अिरानेन 
द्रषुम ् आरबरिनततौ  ।  कमबिालन, आसतरणालन, 
ििलनकाः, उत्पीलिकािस्तालण, प्रोञ्ाः, मािधाकाः ि 
लिननलिननिस्तैः िस्तैः लनलमधातालन इलत ताभयां ज्ातम ् । 
शािासयतूाः, अनये सयतूाः अल्प केनलित ् िस्तलिरने 
लनलमधाताः आसन ्। ताभयां िस्ताणाम ्अलिज्ानं का्पाधाससय, 
ऊणधासय, कतौशयेसय अथिा सांशे्लषकसय रू्पेण कृतम ्।  
लकं ििनतः अल्प िस्तिैलिधयम ्अलिज्ातुं शकनिुलनत ?

चित्रम ्३.१. एकः िस्ता्पणः

३.१ वस्त्रेषु वैचवध्यम्

चरि्याकलापः १                                                

समी्पतं कलञित ् सतौलिका्पण ंगच्नत ु। तत्र सीिनसय 
अननतरम ् अिलशषान ् कलतधातिस्तखण्ान ् संगहृ्णनत ु । 
प्रतयेकं िस्तखण्ं स्पष्ृिा तेषां स्पशधाम ् अनिुिनत ु । 
अरनुा, सतौलिकसय साहाययेन िस्तालण का्पाधाससय, 
कतौशयेसय, ऊणधासय उत सांशे्लषकसय ि इलत अलिज्ातुं 
प्रयतनताम ्। 
 एतत ्िस्तिैलिधयं केन लनलमधातम ्इलत लिलसमताः 
नन ु? लकमल्प िस्तं यदा ्पशयामः तदा तत ्अलिलच्ननं 
िासते । इदानीं, 
समी्पात ््पशयनत ु। 
ििल्भः लकम ्
अ ि ि ो क य ते ? 
(लित्रम.्३.२.)

चित्रम ्३.२. िस्तखण्सय लििलरधातं लित्रम्

चरि्याकलापः २                                                

प्रथम े लक्याकिा्पे ििल्भः अलिज्ातम ् एकं 
का्पाधासिस्तखण्ं लिनिनत ु । इदानीं, िस्तसय सीमायाः 
एकं लशलथिसतू्रम ् अलनिषय तत ् बलहः आकषधानत ु 
(लित्रम ्३.३) । 

चित्रम.्३.३. िस्तात ्सतू्रसय लनषकासनम्

3 तनतुभ्यः वस्तचिमामाणप्यमानतम्
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लशलथिसतू्रं यलद न दृशयते, तलहधा सचूयाः साहाययेन एकं 
सतू्रं शनैः शनैः बलहः आक्षु ंशकनिुलनत । 
 िस्तं सतू्रैः सह ्वयिसथा्पनेन लनलमधातम ् इलत 
असमालिः ज्ातम ्। तलहधा सतू्रालण केन लनलमधातालन सलनत? 

३.२. तनतुः

चरि्याकलापः ३                                                  

का्पाधासिस्तात ्एकं सतू्रं सिीकुिधानत ु। उत्पीलिकायाः उ्परर 
एतत ्सतू्रं सथा्पयनत ु। सतू्रसय एकम ्अनतं सिाङ्गषु्ात ्
नदुनत ु । यथा ३.४.तम े लित्रे दलशधातं तथा अ्परिागं 
सिनखःै लि्पाियनत ु। 

चित्रम ्३.४. कृशसतू्ररू्पेण सतू्रसय लििािनम्
लकम ् सतू्रसय अलसमन ् िागे कृशसतू्रालण दृशयनते 
(लित्रम३्.५) ? 

चित्रम ्३.५. लििके् सतू्रे कृशसतू्रालण

 यदा सचूयां सतू्रं योिलयतुं ििल्भः प्रयत् ं
सयात ्तदा अल्प एतादृशम ्एि ििल्भः िलषितं सयात ्
। बहुरा, सतू्रसय अलनतमिागः कृशसतू्ररू्पेण लििक्ः 
ििलत । एतेन कृशसतू्रेण सिूीरनध् ेग्रथनं कलिनं ििलत । 
असमालिः दृशयमानं कृशसतू्रम ् अल्प इतोऽल्प कृशःै 
तनतलुिः लनलमधातं ििलत । 
िस्तालण सतू्रैः लनलमधातालन, सतू्रालण ि तनतलुनलमधातालन । एते 
तनतिः कुतः आयाताः ? केषाञिन िस्ताणां तनतिः 
यथा का्पाधासः, शणः, कतौशयेम,् ऊणधाम ्इतयादीनां तनतिः 
्पाद्पैः प्रालणलिश्च प्रापयनते । एते प्राकृलतकतनतिः इलत 
कथयनते । का्पाधासः, अत्र शणम ्एि समयक् िालत ि ्पाद्पैः 
प्रापयमाणानां तनतनूाम ् उदाहरणालन । कतौशयेतनतिः, 
ऊणधातनतिः ि प्रालणलिः प्रापयनते । ऊणधाम ्अिसय मषेसय 

िा रोमःै प्रापयते । शशसय, िमरसय उषट्रसय ि केशःै अल्प 
ऊणणं प्रापयते । कतौशयेतनतःु कोशकारकरीिसय कोशात ् 
प्रापयते । 
सहसं् िषाधालण याित ् केििं प्राकृलतकतनतिः 
िस्तलनमाधाणाथधाम ् उ्पिभयनते सम । गतशतिषषेभयः 
न केििं प्रालणलिः ्पाद्पैः ि, रासायलनक्पदाथ्थः 
अल्प तनतिः लनममीयनते । एते सांशे्लषकतनतिः इलत  
कथयनते । सांशे्लषकतनतनूाम ् उदाहरणालन – 
‘्पॉलिएसिर’, ‘नायिॉन’, ‘आलक्लिक्’ इलत ि सलनत । 

अत्र दलशधातालन कालनिन िसतलून लिज्ासःु 
संग्रहािये दृषिान ्आसीत ्। एतालन 

योद्ारः ररलनत सम । लकम ्एतालन अल्प 
केनलित ्तनतनुा लनलमधातालन सलनत ? इलत 

एषः लिज्ासःु ज्ातमु ्इच्लत ।

३.३. क्रे िि पादपतनतवः

कापामासः
लकं ििल्भः कदाल्प तैिदी्पाथणं िलतधाका लनलमधाता ? 
िलतधाकां लनमाधातुं लकम ् उ्पयजुयते? एषः एि का्पाधासः 
तलूिकास,ु आसतरणषे ुउ्परानेष ुि ्परूणाथधाम ्उ्पयजुयते । 
 का्पाधासखण्ं लकलञित ्सिीकुिधानत ु। तं खण्म ्
आकृषय लििकं् कुिधानत ु। तसय सीमािागं ्पशयनत ु। लकम ्
अििोकयते ? ििल्भः दृशयमानालन एतालन कृशसतू्रालण 
का्पाधासतनतलुिः लनलमधातालन सलनत ।
एषः का्पाधासः कुतः आगच्लत ? एषः षिेत्रेष ु िरधाते । 
प्रायः कृषणमलृत्का, उषण ं िातािरण ं ि यत्र ितषेते तत्र 
का्पाधास्पाद्पाः िरधानते । असमाकं दशेसय केष ु केष ु
राजयेष ु का्पाधासः िरधाते इलत लकं ििनतः िकंु्  
शकनिुलनत ? का्पाधास्पाद्पानां फिालन 
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लनमबकुफिप्रमाणकालन ििलनत । ्पकिािसथायां 
का्पाधासफिालन उल्भननालन ििलनत, बीियकु्ः 
का्पाधासतनतबुनरः बलहः दृशयते । ियनाथणं लसदं् 
का्पाधासषिेत्रं लकं ििल्भः ्पिूणं दृषम ्? तत् ुलहमने आितंृ 
षिेत्रम ्इि दृशयते । (लित्रम ्३.६) 

चित्रम ्३.६. का्पाधासषिेत्रम्
का्पाधासफिेभयः एतेभयः का्पाधासः हसतियनद्ारा  
प्रापयते । कङ्कतन-द्ारा बीिेभयः का्पाधासः ्पथृलकक्यते । 
एषा प्रलक्या का्पाधासियनम ्इलत कथयते । ्पारम्पररकरीतया 
का्पाधासियनं हसतेन लक्यते सम (लित्रम ्३.७) 

चित्रम ्३.७. का्पाधासियनम्
समप्रलत का्पाधासियनाथणं यनत्रालण अल्प उ्पयजुयनते । 

शणः
शणतनतःु शण्पाद्पसय काण्ात ्प्रापयते (लित्रम.्३.८) ।
एषः िलृषकािे िरधाते । िारते प्रमखुतः ्पलश्चमबङ्गािे, 
लबहारे, ‘असम’राजये ि िरधाते । 

चित्रम ्३.८ शण्पाद्पः

प्रायः शण्पाद्पसय कतधानं तसय ्पलुष्पतायाम ्अिसथायां 
लक्यते । कलतधातशण्पाद्पानां काण्ाः कलतिन लदनालन 
ििे सथापयनते । तेन काण्ाः शीणाधाः ििलनत, ततः 
तनतिः हसतेन ्पथृलकक्यनते । िस्तालण कतुधाम,् एते तनतिः 
प्रथम ंसतू्ररू्पेण ्पररितयधानते । तत ्कथं लक्यते ?        

चित्रम ्३.९. का्पाधासात ्सतू्रलनमाधाणम्



21

३.४. कापामाससतू्राणां व्यिम ्

का्पाधासेन सतू्रं कतुणं ििनतः सियं प्रयतनं कतुणं शकनिुलनत ।

चरि्याकलापः ४                                                

एकलसमन ्हसते लकलञित ्का्पाधासं गहृ्णनत ु । 
अनयहसतसय अङ्गषु्तिधानीभयां लकलञित ्
का्पाधासम ्गहृ्णनत ु। इदानीं, तनतनूां ्वयाितधानेन 
साकं गहृीतं का्पाधासं शनैः शनैः आक्षुम ्
आरिनताम ्(लित्रम३्.९) । 
लकं ििनतः सतू्रं लनमाधातुं शक्ाः ?
एिं तनतभुयः सतू्रसय लनमाधाण ं सतू्रकरणम ्
(तानतिम)् इलत कथयते । असयां प्रलक्यायां 
का्पाधासरालशतः तनतिः ्वयाितधानेन सह 
आकृषयनते । एिमप्रकारेण तनतनूां ्वयाितधानेन 
(्परस्परं मिेनेन) सतू्रं लसदध्यलत । 

 तनतकुरणाथणं सरिसारनरू्पेण हसततकुधा ः 
(‘तकिी’) (लित्रम.्३.१०) उ्पयजुयते ।

चित्रम ्३.१०. तकुधा ः

तनतकुरणाथणं हसतेन उ्पयजुयमानम ् अनयत ् सारनं 
िक्तकुधा ः (िरखा) अलसत (लित्रम ्३.११) । 

चित्रम ्३.११. िक्तकुधा ः (िरखा)

सितनत्रतायाः आनदोिनसय आयरुरू्पेण महातमना 
गालनरमहोदयेन एतत ् सारनम ् उ्पयकु्म ् आसीत ् । 
सिदशे े लनलमधातालन एि िस्तालण रतुणं, ‘लरििेन’्दशेीयिस्त
लनमाधाणागारेष ुकृतालन आयाल्पतालन ि िस्तालण ्पररतयकंु् 
ि सः िनान ्पे्रररतिान ्आसीत ्। 

 तनतकुरणयनत्राणां साहाययेन बहृतप्रमाणने 
सतू्रलनमाधाण ं लक्यते । तनतकुरणाननतरं तालन सतू्रालण 
िस्तलनमाधाणाथधाम ्उ्पयजुयनते ।

३.५. सतू्र्रेण वस्तचिमामाणम्

सतू्रालण उ्पयजुय िस्तकरणाथधाम ् अनेके मागाधाः सलनत । 
तेष ुियनं ग्रथनं ि प्रमखुतौ सतः । 

व्यिम्
लद्तीये लक्याकिा्पे, सतू्रबनरद्यसय योिनेन िस्तं 
लनममीयते इलत ििल्भः िलषितं सयात ् । एिं द्योः 
तनतबुनरयोः सह्वयिसथा्पनेन िस्तलनमाधाण ंियनम ्इलत 
कथयते । इदानीं कागद्परटिकानां ियनं कतुणं प्रयतनं कुमधाः । 

चरि्याकलापः ५                                               

कागदसय लिलिरिणमीयं ्परटिकाद्यं सिीकुिधानत ु । 
उिाभयाम ् अल्प ्परटिकाभयां ३०से.मी. लिसतीणधायतंु 
ितरुस््पत्रद्यं कतधायत । इदानीं, ्पत्रद्यम ् अल्प तयोः 
अरधािागे ्पिुीकुिधानत ु। 

         (अ)           (आ)  

 
(इ)
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(ई)
चित्रम ्३.१२ कागद्परटिकालिः ियनम्

एकलसमन ् ्पत्रे ३.१२(अ) तम े लित्रे यथा दृशयते तथा, 
अ्परलसमन ््पत्रे यथा ३.१२ (आ) तम ेलित्रे लिलत्रतं तथा 
ि रेखाः लिखनत ु । उियोः ्पत्रयोः अल्प लबनदरेुखाः 
अनसुतृय कतधायनत ु। ्पिुीकृतं ्पत्रद्यम ्उद्ाियनत ु। इदानीं 
यथा ३.१२(इ) तम े लित्रे यथा दृशयते तथा कलतधाताः 
कगधाद्परटिकाः एकैकशः ियनत ु । सिाधासां ्परटिकानां 
ियनाननतरं ३.१२ (ई) लित्रे दलशधाता प्रलतकृलतः िभयते । 
 अनया एि रीतया सतू्रबनरद्यम ्उ्पयजुय ियनेन 
िस्तं लनममीयते । आम!्, कागद्परटिकानाम ् अ्पेषिया 
सतू्रालण त ु बहु कृशालन ििलनत ।  िस्तियनाथधाम ्
िेमायनत्रालण (आिा्पनयनत्रालण) उ्पयजुयनते  
(लित्रम ् ३.१३) । िेमायनत्रालण प्रायः हसतिालितालन 
लिद्यचुिालितालन िा ििलनत ।

चित्रम ्३.१३ हसतिालितं िेमायनत्रम्

ग्रथिम ्
‘सिेदकालन कथं ग्रलथतालन’ इलत ििल्भः िलषितं लकम ्? 
ग्रथनलक्यायाम ्एकमिे सतू्रं िस्तखण्लनमाधाण ेउ्पयजुयते 
(लित्रम ्३.१४) । 

चित्रम ्३.१४. सिेदकग्रथनम्

 ल्ननाभयां ्पादकोशाभयां कदालित ् ििल्भः 
सतू्रम ् आकृष ं िा ? एिम ् आकृष े सलत लकं ििलत? 
एकमिे सतू्रं नैरनतयषेण बलहः आगच्लत, ्पादकोशिस्तम ्
उद्ाि्यमानं ि ििलत । ्पादकोशाः अनयालन कालनिन 
िस्तलिरालन एिं सतू्रग्रथनेन लनममीयनते । ग्रथनम ् अल्प 
हसतेन, यनत्रैः िा लक्यते ।
 ियनं ग्रथनं ि लिलिननलिरानां िस्ताणां 
लनमाधाणाय लक्येते । एतालन िस्तालण िैलिधयमयानां 
िस्ताणां लनमाधाणाय उ्पयजुयनते ।

नाररकेिसय बलहिाधागसय तनतनू ्उ्पयजुय 
कृतं कमल्प िस्तं लकं ििनतः दृषतिनतः इलत 

प्रहलेिका ज्ातमु ्इच्लत । एते तनतिः 
कुत्र उ्पयजुयनते ? 
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३.६ वस्तचिमामाणपदाथमास्य इचतहासः

प्रािीनकािे िनाः करीदृशालन िस्तालण ररलनत सम इलत 
कदालिद ्ििल्भः लिलनततं िा ? प्रायः तेष ुलदनेष ुिनाः 
िलकिालन, िषृिाणां बहृलनत ्पत्रालण ि अथिा प्रालणनां 
िमधा अलिनालन ि ररलनत सम । 
कृलषसमदुायरू्पेण यदा िनाः िासम ् आरबरिनतः, 
तदा ्पलििैः तणृःै ि किं, कण्ोिान ् ि लनमाधातुं  
ज्ातिनतः । िनतनूाम ् ऊणाधानां केशानां ि ्परस्परं 
्वयाितधानेन सतू्रालण लनलमधातालन । एतैः सतू्रैः िस्ताणां 
ियनं कृतम ् । प्रािीनिारतीयाः गङ्गासमी्पसथेष ु
प्रदशेषे ु िलरधातैः का्पाधासैः लनलमधातालन िस्तालण ररलनत 
सम । अतसीिषृिः अल्प िस्तलनमाधाणाथणं प्राकृलतकतनतुं  
यच्लत । प्रािीने ‘मश्र’दशे े का्पाधासम,् अतसीं ि 

‘नीि’नद्याः समी्पे कृलषकायधा-द्ारा िरधालयतिा िस्तालण 
लनमाधालनत सम ।
तेष ु लदनेष ु िनाः सीिनकिां न िानलनत सम । ते 
शरीरसय लिलिरिागान ् िस्तैः केििम ् आच्ादयलनत 
सम । लिलिररीलतष ुआच्ादनिस्तालण तैः उ्पयकु्ालन । 
सीिनसलूिकायाः आलिषकाराननतरं िनाः िस्तालण 
सीिलयतमु ् आरबरिनतः । सलूिकायाः आलिषकारतः 
एताित्पयधानतं सीलितिस्तेष ु नानालिरालन रू्पानतरालण 
िातालन । ्परम,् अद्य अल्प शालिका, िेलषः, रतौतिस्तम ्
लशरस्ताणिस्तं ि इतयादीलन असीलितिस्ताणां रू्पेण 
उ्पयजुयमानालन सलनत इतयेतत ्आश्चयधाकरं नन?ु!
असमाकं दशे ेलिलिरप्रदशेषे ुयथा िोिने बहृत ्िैलिधयम ्
अलसत, तथैि िस्तेष ुअल्प बहृती लिलिननता दृशयते । 

प्रमुख-शबदाः
का्पाधास: िस्तम्

तनतःु ग्रथनम्

तनतकुरणम् ियनम्

सतू्रम् िेमायनत्रम्

सारांशः 

 y िस्तसामग्रीष ुिस्तेष ुिा िैलिधयम ्अलसत । उदाहरणालन – का्पाधासः, कतौशयेम,् ऊणधाम,् ‘्पॉलिएसिर’ ि ।
 y िस्तालण सतू्रैः, सतू्रालण ि तनतलुिः लनलमधातालन सलनत ।
 y तनतिः प्राकृलतकाः सांशे्लषकाः िा ििलनत । का्पाधासः, ऊणधाम,् कतौशयंे, शणः ि प्राकृलतकतनतिः । 

‘नायिॉन’, ‘्पॉलिएसिर’ ि सांशे्लषकतनतनूाम ्उदाहरणालन ।
 y का्पाधाससय, शणसय ि तनतिः ्पाद्पैः प्रापयनते ।
 y तनतसुामगया सतू्रसय लनमाधाण ंतनतकुरणम ्इलत कथयते ।
 y सतू्राणां ियनेन ग्रथनेन ि िस्तं लनममीयते ।
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अभ्यासः 

१. अरोलिलखताः तनतिः प्राकृलतकाः सांशे्लषकाः ि इलत लिखत ।

 ‘नायिॉन’, ऊणधाम,् का्पाधासः, कतौशयेम,् ‘्पॉलिएसिर’, शणः

२. अरोलिलखतालन िाकयालन सतयालन उत असतयालन;– सिूयत ।

 अ. सतू्रं तनतलुिः लनममीयते ।

 आ. तनतसुामग्रीलिः सतू्रकरण ंतनतकुरणम ्इलत कथयते । 

 इ. शणः नाररकेिसय बलहः तिक् अलसत ।

 ई. का्पाधासात ्बीिसय लनषकासनं का्पाधासियनम ्इलत कथयते ।

 उ. सतू्रियनेन िस्तखण्ः िभयते ।

 ऊ. कतौशयेतनतःु कसयिन ्पाद्पलिशषेसय काण्ात ्प्रापयते ।

 ऋ. ‘्पॉलिएसिर’ इतयेषः प्राकृलतकतनतःु अलसत ।

३. ररक्सथानं ्परूयत ।

 १. ्पाद्पतनतिः ____ ______ ि प्रापयनते ।

 २. _______ ______ ि प्रालणिाताः तनतिः ।

४. का्पाधासः ििूः ि ्पाद्पानां कसमात ्कसमात ्िागात ्प्रापयेते ?

५. नाररकेितनतनुा लनलमधातं िसतदु्यं लिखत ।

६. तनतलुिः सतू्रकरणरीलतं लिशदयत । 
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प्रसताचवताः परि्योजिाः  चरि्याकलापाः ि                                                                                           

१. समी्पसथं हसतािा्पनागारं िा लिद्यदुािा्पनागारं िा गच्नत ु। तत्र िस्ताणां ियनं ग्रथनं ि ्पशयनत ु।

२. लकं िितां सथिे तनतपु्रापतयथणं कोऽल्प ्पाद्पलिशषेः ििलत इलत अलनिषयनत ु। ििलत िते,् तत ्लकं-लनलमत्म ्
उ्पयजुयते ? िाननत ु।

३. िारतं का्पाधाससय का्पाधासिस्ताणां ि प्रमखुम ् उत्पादकम ् अलसत । िारतम ् अनयराषटे्रभयः का्पाधाससय, 
तजिनयिसतनूां ि लिक्यं करोलत । एतेन असमाकं कथं साहाययं ििलत ? अलनिषयनत ु।

४. सलूफसमप्रदायसय प्रलसद्ः सारःु कलिः ि कबीरः तनतिुायः आसीत ्इतयेतत ् लकं ििनतः िानलनत ? तसय 
िीिनसय उ्पदशेानां ि लिषये िाननत ु।

५. िितां लशषिकसय अलििािकानां िा उ्पलसथततौ ििनतः एकं लक्याकिा्पं कतुधाम ् अहधालनत । एकसमात ्
िस्तखण्ात ्६-८ सतू्रालण लनषकासयनत ु। सतू्रसय एकं िागं सनदलंशकया गहृ्णनत ु। अनयं िागं दी्पलशखायाः 
उ्परर गहृ्णनत ु। लकं सतू्रालण दी्पलिरुद्लदलश सङ्कुलितालन ििलनत? उत सतू्रालण गलितालन दगरालन िा िातालन? 
ततः करीदृशः गनरः आगतः ? िलषितान ्अशंान ्लिखनत ु।

 यलद एतालन का्पाधाससतू्रालण, तलहधा तालन दगरालन ििलनत । गलितालन सङ्कुलितालन िा न ििलनत । तसय 
सतू्रदाहसय गनरः कागददाहगनरसय सदृशः लिद्यते । कतौशयेसतू्रं दी्पजिािातः सङ्कुलितं ििलत गिलत ि, 
न त ुदगर ंििलत । एतसय गनरः दह्यमानसय मांससय गनरः इि ििलत । ऊणधासतू्रमल्प सङ्कुिलत दह्यते ि, न 
त ुगिलत । ततः केशदाहसय गनरः इि प्रबिः गनरः लनगधाच्लत । सांशे्लषकसतू्रालण सङ्कुिलनत, दह्यनते ि । 
तालन गलितालन अल्प ििलनत । तेषां दाहगनरः ‘पिालसिक्’दाहगनरः इि ििलत ।

 

का्पाधाससतू्रसय दाहने तादृशः एि गनरः लनयाधालत 
यः कागददाहने प्रापयते इलत लिज्ासःु िानालत । 
एतेन कागदम ्अल्प ्पाद्पैः एि िबर ंसयात ्िा 

इलत सः लिनतयन ्अलसत । 


