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४.१ अस्मान ्परितः ससथितमासन वसततूसन

अ 
स्माक् ् आहमारेष ु वस्तेष ु च ्हत ्
वैववध य्ं दृश्ते इवत अस्माविः दृष्ट् ् । 
न केवल् ् आहमारे वस्तेष ु च, अवि 

त ु सव्वत्र दृश््मानेष ु वसतषु ु बहृत ् वैववध्् ् अवसत । 
आसन्ः, शकटः, वविचवरिकमा, िमाकिमात्रमावि, िसुतकमावन, 
वस्तमावि, रिरीडनकमावन, जल्,् वशलमाः एव् ् अस्मान ्
िररतः अनेकमावन वसततूवन िश्मा्ः । सववेषमायं् वसततूनमा् ्
आकमारमाः, विमा्ववन, उि्ोगमाः च विद्यनते । (वचत्र् ् ४.१) 
 िररतः दृष््टवमा गोलमाकमारकमावि वसततूवन 
अविजमाननत ु । अस्माक् ् आवल्मायं ‘घवृष’ कन्कुः, 
िमा्कन्कुः, कमाचगोलकयं  च स्मात ् । ्व् व्् ्ईष्-्
वतृ्माकमारकमावि वसततूवन ्ोजव्तु्  ् इच्मा्ः तवह्व 
अस्माक् ्आवल्मायं सेवफलमावन, नमारङ्गफलमावन, घटः 
इत्मा्ीवन अवि ्ोवजतमावन िवे्ःु । खमा्न्ोग्मानमायं 
वसततूनमा् ् आववलः इष्ते चते ् प्रथ्माध्मा्स् १.१, 
१.२, १.३ समाररिीष ुवसथतमावन सवमा्ववि वसततूवन ् ोवजतमावन 
िवे्ःु । सद्यः आवल्मायं वलवखतमावन गोलकलिमावन 
वसततूवन अवि तत्र व य्ं द्रष्ट्ट यं शकनु् ः ।

वचत्र् ्४.१ अस्मान ्िररतः वसथतमावन वसततूवन

अधनुमा, व य्ं ‘पलमावसटक्’वनव््वतमानमायं वसततूनमायं गियं कतु्व् ्
इच्मा्ः इवत वचनत्नत ु । द्रोण्ः, िमाथे्िमात्रमावि, 
रिरीडनकमावन, जलकतू प्ः, नवलकमाः इत्मा्ीवन वसततूवन 
अवस्न ् गि े अनति्वववनत । वसततूनमायं स्तूहवन्मा्विमा् 
अनेके ्मागमा्वः सवनत । उि्ु्वके्ष ुउ्माहरिषे ुव य्ं वसततूनमा् ्
आकृवतयं दृष््टवमा तेषमायं वनव््वति्माथमा्वनमा् ् आधमारेि च 
वसततूनमायं वविमागयं कृतवनतः । 
अस्मान ्िररतः ववद्य्मानमावन सवमा्ववि वसततूवन एकि्माथवेन 
अथवमा एकमावधकेभ्ः ि्माथवेभ्ः वनव््वतमावन िववनत । सः 
ि्माथ्वः कमाचयं लोहः ‘पलमावसटक्’ कमाष्यं कमािमा्वसः कमाग्यं 
्वृत्कमा वमा स्मात ्। ि्माथमा्वनमा् ्अन्मावन उ्माहरिमावन वकयं  
िवनतः वकु्् ्अह्ववनत ?

सरियमाकलमापः १                                                

अधनुमा अस्माकयं  िररसरमात ् ्मावच्क्् ् अवधकमावन 
वसततूवन सयंगहृ्ी्ः । अस्मास ु एकैकः अवि सवस् गहृ े
ववद्य्मानमावन, ववद्यमाल्स् अनतः बवहः वमा वसथतमावन 
्नैवन्नवसततूवन सङ्गहृ्ी्मात ् । अस्माकयं  सङ््रह े वकयं  
वकयं  स्मात?् सधुमाखणडः, अङ्कनी, िसुतक् ्, ्माज्वक् ्, 
्दु्गरः, करीलक् ्, फेनक् ्, चरिस् अररत्र् ्, लगडु् ्, 
अवगनिेवटकमा, लवि् ्, आलकु्!् इतोऽवि वचनतव्तवमा 
केषमाञचन वसततूनमा् ्आववलयं कतुुं शकनु् ः । िरयं ववद्यमाल य्ं 
प्रवत तमावन आनेतुयं न शकनु् ः । उ्माहरिमावन – विवत्ः, 
वकृमाः, विमारमावि, कष्वक्मान् ्(‘टै्कटर’्मान्)्, ्माग्वः च । 
 एतस्मात ्सङ््रहमात ्कमाषे्न कमाग्ने च वनव््वतमावन 
वसततूवन िथृककुव्वनत ु। एवयं व य्ं वसततूनमायं स्तूहवि य्ं कृतवनतः ।

 
एकवस्न ् स्तूह े कमाषे्न कमाग्नेच वनव््वतमावन वसततूवन 
सवनत । अिरवस्न ् गि े एतेन ि्माथ्ववि्ेन वनव््वतमावन 

4 वसततूनमंा स त्ूहसन्मामाण््
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वसततूवन  न सवनत । एव्वे, व्् ् आहमारवन्मा्वि े
उि्जु््मानमानमायं वसततूनमायं गियं वन्मा्वतुयं शकनु् ः ।
 आगच्नत,ु इ्मानीं कमा ््व् ् इतोऽवि व्ववसथतयं 
कु््वः । ४.१ समाररण्मा्,् सङ्गहृीतमावन सवमा्ववि वसततूवन 
वलखनत ु। 

समारिणी ४.१ : वसततूसन, तेषमंा पदमाथिमामाश्च ।

वसततूसन वसततुसन्मामाणपदमाथिमामाः

सथमावलकमा
समारलोह:(‘सटील’्), कमाचः, 
‘पलमावसटक्’ि्माथमा्वः (अन्त ्
वक्वि)

लेखनी ‘पलमावसटक्’ि्माथमा्वः, धमातःु

प्रत्ेकयं  वसत ु केन ि्माथवेन वनव््वत् ् इवत  
अविजमाननत ु। एव्वे अवधकवसततूनमायं ् मावच्क य्ं सङ््रहयं 
कृतवमा बहृ्मावल्माः वन्मा्वियं, वसततूनमायं सतूचनमाः सङ्गहृ्य 
लेखनयं च वकञचन रिरीडमाकौतकुयं  िववष्वत । केषमाञचन 
वसततूनमायं ि्माथमा्वविज्मानयं वकवञचत ्कष्टकरयं स्मात ्। तमादृश े
सन्िवे िवतमायं व्त्रैः, वशककैः वितभृ्मायं वमा समाकयं  चचमाुं 
कृतवमा ि्माथमा्वन ्अविजमाननत ु।

एकमावधकमानमायं वसततूनमायं वन्मा्वि े
उि्जु््मानमाः केऽवि ि्माथमा्वः 

अस्माविः अविज्मातमाः वक्?् इवत 
वजज्मासःु ज्मातु्  ्इच्वत ।

सरियमाकलमापः २            

४.२ समाररण्मायं केषमाञचन समा्मान्ि्माथमा्वनमा् ्
आववलः अवसत । ्व् जमानवनत तवह्व इतोऽवि ि्माथमा्वन ्
आवल्मायं ्ोज्नत ु । अधनुमा, एतैः ि्माथ्थः वनव््वतमावन 
्नैवन्नवसततूवन कमावन स्ःु? इवत वचनतव्तवमा समाररण्माः 
वविती्े सतमििमागे ितूर्नत ु। एतमाविः समाररिीविः व य्ं वकयं  
जमानी्ः? प्रथ्् ्अस्माविः नमानमाववधःै वसततूनमायं स्तूहः 
कृतः । ततिश्मात ्एतमावन वसततूवन ्ैः ि्माथ्थः वनव््वतमावन, 
ते ि्माथमा्वः अविज्मातमाः । एकयं  वसत ुएकेन ि्माथवेन, बहूनमायं 
ि्माथमा्वनमायं ्लेनेन वमा वनव््वतयं स्मात ्। िनुः, एकः ि्माथ्वः 
बह्टववधमानमायं वसततूनमायं वन्मा्वि े उि्कु्ः स्मात ् । कस्मावि 
्त्वसतनुः वन्मा्विमाथुं कः ि्माथ्वः उि्ोक्व्ः इवत कथयं 
वनधमा्व ््वते? प्रमा्ः अस्माविः ि्माथमा्वनमायं ववष्े अवधकयं  
जे््् ्इवत िमासते ।

समारिणी ४.२ : स्मानपदमाथिथेन 
सनस म्ातमासन सवसवधवसततूसन

पदमाथिमाः पदमाथिमासनस म्ातमासन वसततूसन

कमाष्््
आसन्ः, उतिीविकमा, हलः, शकटः, 
शकटचरिमावि,..

कमाग्््
िसुतकमावन, वटपििीिसुतक्,् 
व्निवत्रकमाः, रिरीडनकमावन, 
िञचमाङ्ग् ्….

च््व

‘पलमावसटक्’

कमािमा्वसः
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४.२. पदमाथिमामानमंा लक्षण््

 वस्तखणडेन चषकस् वन्मा्वियं वक्थुं न वरि्ते? 
वकयं  िवव्भः क्मावि एवयं वचवनतत् ् ? ततृी्े अध्मा्े 
वस्तखणड् ् उि्जु् प्र्ोगः कृतः आसीत ् इत्ेतत ्
स्रनत ु । प्रमा्ः व य्ं द्रवि्माथ्वस् सथमािनमाथुं चषकस् 
उि्ोगयं कु््वः इवत अवधमार्नत ु । अतः, ्व् वस्तेि 
चषकः वन्मा्वतु्  ् इष्ते, तत ् त ु हमास्मासि्यं खल!ु 
(वचत्र्.्४.२)

सित्र् ्४.२ वस्तचषकस् उि्ोगः
चषकवन्मा्विमाथुं त ुकमाचः, ‘पलमावसटक्’, लोहः अथवमा 
ततसदृशमाः अन्े ि्माथमा्वः आवश्कमाः ् ैः जलयं सङ््रहीतुयं 
शक्् ् । तथैव, कमाग्सदृशःै ि्माथ्थः िमाकिमात्रमािमायं 
वन्मा्वियं न स्ीचीन् ्।
ि्माथ्वस् लकियं वसतनुः उि्ोगोद्शेयं च अवलम्ब् 
वसतवुन्मा्वि े कः ि्माथ्वः उि्ोक्व्ः इत्ेतत ् व य्ं 
वनवश्नु् ः इत्ेतत ्दृश्तमा् ्। 
तवह्व, एकस् ि्माथ्वस् उि्ोगे तस् कमावन कमावन 
लकिमावन प्रमा्खु य्ं वहवनत ? केचन गिुमाः अत्र चवच्वतमाः 
सवनत ।

सवरूप््
 प्रमा्ः, प्रत्ेकयं   ि्माथ्वः अन्स्मात ् ि्माथमा्वत ्
विननः दृश्ते । कमाष्् ् अ्ःखणडमात ् विननयं दृश्ते । 
अ्ः तमाम्मात ् ‘अल्वु्वन््’् तः वमा अवि विद्यते । 
तथैव, ‘अल्वु्वन््’्-अ्स-्तमामे्ष ु वक्वि समादृश य्ं 
स्मात ््त ्कमाष्े न दृश्ते । 

सरियमाकलमापः ३                 

ववववधि्माथमा्वनमायं लघखुणडमान ् सयंगहृ्नत ु । कमाग््,् 
कमाष्् ्, ‘कमाड््व-बोड््व’, तमाम्तनतःु, ‘अल्वु्वन््’्ित्र्,् 
सधुमाखणडः - वक् ्एतेष ु वक्वि कमावनत्कु्यं  दृश्ते ? 
कमावनत्कु्मान ्ि्माथमा्वन ्िथृककृत् एकयं  गियं वन्मा्वनत ु। 
इ्मानीं, वशककेि प्रत्ेकयं  वसत ु वविधमा वविज्ते । सद्यः 
कवत्वतयं िमागयं िश्नत ु(वचत्र् ्४.३) । 

सित्र् ्४.३. ि्माथमा्वः प्रकमाशनते उत न इवत द्रष्ट्ट यं तेषमायं ्े्ः

वकयं  लक््ते? वक् ् एतेष ु केषमावञचत ् ि्माथमा्वनमायं सद्यः 
कवत्वतः िमागः कमावनत्कु्ः वत्वते? कमावनत्कु्ि्माथमा्वनमायं 
स्तूह ेएतमान ्अवि ्ोज्नत ु। 
अववशष्टमान ्ि्माथमा्वन ्अवि ्थेच य्ं कत्व्नत ु। वकयं  तत्रमावि 
कमावनतः दृश्ते? ्मावच्क्् ्अवधकमान ्ि्माथमा्वन ्सयंगहृ्य 
कक््मा्मा् ् एतयं प्र्ोगयं िनुः कुव्वनत ु । कमावनत्कु्मानमायं 
कमावनतहीनमानमायं च ि्माथमा्वनमा् ्आवल्मायं तमान ््ोज्नत ु। 
ि्माथमा्वनमायं कमावनत्कु्तमायं िरीकव्तुयं कत्वनस् सथमाने 
िवनतः सैकतित्रेि (‘रेग्माल’्) ि्माथ्वतनुयं प्र्माज्वव्तु्  ्
अवि शकनवुवनत ।
प्रमा्ः कमावनत्कु्माः ि्माथमा्वः धमातवः िववनत । अ्ः, 
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तमाम््,् ‘अल्वु्वन््’्, सवुि््व  ्च धमातोः उ्माहरिमावन । 
केचन धमातवः कमावनतहीनमाः ितूतवमा वनषप्रिमाः दृश्नते ।
धमातषु ु वमा्ोः, आद्र्वतमा्माः च प्रिमावः अत्र कमारि् ् । 
अतः व य्ं तमादृशि्माथवेष ुसद्यः कवत्वते िमागे केवलयं कमावनतयं 
िश्मा्ः । ््मा िवनतः कमा ््वशमालमायं लोहकमारस्ीियं वमा 
गच्वनत, वकयं  सद्यः कवत्वतमाः लोह्णडमाः प्रकमाशनते? इवत 
स्ीकनतमा् ्।

कठोितव््

िवनतः ््मा ि्माथमा्वन ् सवहसतेन अविीडव्तुयं प्र्तनते, 
त्मा तेष ुकेषमाञचन समिीडनयं कविन्,् केषमाञचन सरलयं 
च इवत ज्मास्वनत । लोहस् एकमायं कुवञचकमायं सवीकुव्वनत ु। 
कमाष्खणड्,् ‘अल्वु्वन््’्, वशलमाशकलयं, 
लोहशङ्कु्,् वसकथववत्वकमा्,् सधुमाखणड्,् अन य्ं 
क्वि ि्माथ्व्,् वसत ुवमा सवीकृत् तस् कमा्िमागयं त्मा 
कुवञचक्मा कषनत ु । केचन ि्माथमा्वः सरलत्मा कवषतुयं 
शक्माः । िरयं, केषमाञचन ि्माथमा्वनमायं कषियं न तमावत ्
सरल् ् । ्ेषमायं ि्माथमा्वनमायं समिीडनयं कषियं वमा सरल्,् 
ते ्ृ् िु्माथमा्वः । तथैव, अन्े ि्माथमा्वः ्ेषमायं समिीडनयं 
कविन्,् ते किोरि्माथमा्वः इवत कथ्नते । उ्माहरिमाथुं 
कमािमा्वसः, ऊि््व ,् ‘सिञज’् इत्मा््ः ्ृ् िु्माथमा्वः, अ्ः 
च किोर् ्।

ि्माथवेष ुकमावनत्कु्तमा, किोरतमा (्ृ्  ुउत रूक् ्इत्ेतत)् 
इत्मा््ः गिुमाः ्श्वनेन ज्मा्नते । ि्माथ्वस् ्श्वनेन अन्े 
के गिुमाः ज्मा्नते इवत वकयं  िवनतः वचनतव्तुयं शकुववनत? 

सवलेयमाः उत असवलेयमाः ?
सरियमाकलमापः ४    

 शक्व रमा, लवि्,् सधुमाखणडचतूि््व ,् वसकतमा, 
कमाष्चतूि््व  ् इत्मा्ीनमायं लघिुमागयं सङ्गहृ्नत ु । िञच 
कमाचचषकमान ्सवीकुव्वनत ु। प्रत्ेकयं  चषकस् िमा्ोनिमागयं 
जलेन ितूर्नत ु । प्रथ्चषके वकवञचत ् (च्सव्तमायं) 
शक्व रमा्,् वविती्े लवि्,् एवयं सववेषमायं द्रव्मािमायं 
वकवञच्भमाग् ् अन्मान्ेष ु चषकेष ु सथमाि्नत ु । प्रत्ेकयं  

चषकस् अनतव्वसत ु च्सेन आलोड्नत ु । कवतचन 
वन्षेमान ् प्रतीकनतमा् ् । जले वन्गनमानमायं ि्माथमा्वनमायं वक् ्
अिवत ्इवत अवलोक्नत ु(वचत्र् ्४.४) । 

सित्र् ्४.४. वकयं  लपु्ते वकयं  च न?

अवलोवकतमान ्अयंशमान ्४.३ समाररण्मायं वटपििीकुव्वनत ु। 

समारिणी ४.३ : जले सवसवधघनपदमाथिमामानमंा 
जले स्श्रण््

पदमाथिमाः जले लतुपयते/न लतुपयते 

लवि्् जले समितूि्वत्मा लपु्यं िववत ।

शक्व रमा

वसकतमा

सधुमाखणडचतूि््व ्

कमाष्चतूि््व ्

 केचन ि्माथमा्वः जले सयंितूिुं वन्गनमाः अथवमा 
अदृश्तमायं गतमाः इवत िवनतः अवलोक्वनत । एते 
ि्माथमा्वः जले ववले्माः इवत व य्ं व्मा्ः । केचन अन्े 
ि्माथमा्वः बह्टकमाल् ्आलोडने कृते अवि व्वरितमाः लपु्माः 
वमा न िववनत । एते ि्माथमा्वः जले अववले्माः ।
जल् ् अस्माकयं  ्हेस् कमा ््वकरि े प्र्खुयं िमात्रयं वहवत, 
्तः जलयं बहून ्ि्माथमा्वन ्सववस्न ्द्रमावव्तुयं शकनोवत । 
वकयं  द्रवि्माथमा्वः अवि जले लीनमाः िवे्ःु?
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सरियमाकलमापः ५               
आमलवेतसः (‘ववनेगर’्), वनमबकुरसः, सष्वितैल् ्
अथवमा नमाररकेलतैल्,् ्तृ्लै्,् अन य्ं क्वि द्रवि्माथुं 
वमा सयंगहृ्नत ु । एकयं  कमाचिमात्रयं सवीकुव्वनत ु । कमाचिमात्रस् 
अध्विमागयं जलेन ितूर्नत ु । सङ्गहृीतयं द्रव्केयं  सवीकृत् 
तस् लघिुमागयं (कवति्च्समान)् जले सथमाि्नत ुसम्क् 
आलोड्नत ुच । कवति्वन्षेमान ््मावत ्त्जनत ु। वकयं  
द्रवः जले लीनः इत्ेतत ्अवलोक्नत ु(वचत्र् ्४.५)।

     अ            ब
सित्र् ्४.५. (अ) केचन द्रवमाः जले सम्क् व्वरितमाः 

िववनत (ब) केचन न िववनत

 उिल्बधमान ्अन्मान ्अवि ववववधमान ्द्रवि्माथमा्वन ्उि्जु् 
एतयं प्र्ोगयं िनुः कुव्वनत ु। अवलोकनमायंशमान ्४.४इत्स्मायं 
समाररण्मायं वलखनत ु।
 केचन द्रवि्माथमा्वः जले समितूिुं व्वरितमाः िववनत 
इत्ेतत ्व्् ्अनिुश्मा्ः । अन्े केचन जले व्वरितमाः न 
िववनत, वकवञचतकमालयं तथैव सथमाि्मा्ः चते ्सवकरी्् ् 
विनन् ्आसतरि् ्वन्मा्ववनत ।

समारिणी ४.४ :केषमाञिन समा्मानयद्रवपदमाथिमामानमंा 
जले द्रमावयतमापिीक्षण््

द्रवः समयक् स्सश्रतं भवसत/न भवसत 

‘ववनेगर’् सम्क् व्वरितयं िववत

वनमबकुरसः

समाष्वितैल््

नमाररकेलतैल््

्तृ्लै््

िञच् ेवरि्माकलमािे उि्कु्माः द्रवमाः जलयं 
ववहमा् अन्द्रवेष ुसम्क् व्रिीिववनत 
वक्?् इवत िरीकनतमा् ्इवत वजज्मासःु 

सतूच्वत । अवनलमाः अवि जले प्रववली्नते 
वक् ्इवत ज्मातुयं प्रहवेलकमा 

उतसकुमा अवसत । 

केचन अवनलि्माथमा्वः जले ववले्माः केचन अववले्माः  
च । प्रमा्ः जले केचन अवनलि्माथमा्वः सवम्रिमाः िववनत । 
उ्माहरिमाथ्व्,् जले लीन् ्आमलजनकयं  (‘आकसीजन’्) 
जलमानतसथमानमायं प्रमाविनमायं सस्मानमायं च जीवने प्र्खुयं  
िमात्रयं वहवत ।

वसततूसन जले पलवेिन ्अथिवमा सन्जजेयतुः 

चतथुवे वरि्माकलमािे अववले्माः घनि्माथमा्वः जलमात ्
िथृगितूतमाः इवत िवव्भः दृष्टयं स्मात ्। िञच् ेवरि्माकलमािे 
कैवश्त ्द्रवि्माथ्थरवि एवयं कृत् ्इवत िवव्भः दृष्ट् ्। एतेष ु
केचन ि्माथमा्वः जले अव्वरितमाः जलस् उिरर पलवनते 
स् । केचन जलिमात्रे अधः वन्जजवनत । नन ु ? जले 
वन्जजतमायं पलवतमायं च वसततूनमायं बहूवन उ्माहरिमावन सवनत 
(वचत्र्.्४.६) । तटमाके िवततमावन शषुकििमा्ववन, तटमाके 
िवव्भः वकप्माः वशलमाखणडमाः, जलेन ितूिवे चषके िमावततयं 
्ध ुएतेषमायं वकयं  िववत ?
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सित्र् ्४.६. जले कमावनचन वसततूवन पलवनते 

कमावनचन वन्जजवनत च

 जले पलवतमायं वन्जजतमायं च वसततूनमायं िञच िञच 
उ्माहरिमावन िवनतः व्े् ःु इवत वजज्मासःु इच्वत । एतमावन 
एव वसततूवन तैलसदृशषे ुअन्द्रवि्माथवेष ुवन्जजवनत उत 
पलवनते इवत िरीके्वह चते ्कथयं िवेत?्
पमािदरमाकतमा
िवव्भः वनलीनरिरीडमा रिरीवडतमा स्मात ् । ्थमा अन्े न 
िश्े्ःु तथमा कुत्र िवनतः आत्मानयं गोिव्तु्  ्इच्वनत? 
वचनत्नत ु । वक्थुं िवव्भः तमादृशसथलयं वचत्?् 
कमाचवमातमा्नस् िषृ्तः वनगतूवहतुयं वकयं  िवव्भः प्र्त््?् 
सव्वथमा न, ्तः वमातमा्नविमारमा व्त्रमावि िवनतयं िश्वनत 
गहृ्वनत च । सववेषमायं ि्माथमा्वनमायं विमारमा द्रष्ट्ट यं शक्ते वक्?् 
्ेषमायं ि्माथमा्वनमायं विमारमा अन्वसततूवन दृश्नते, ते िमार्श्वकमाः 
इवत कथ्नते (वचत्र् ्४.७) । 

सित्र् ्४.७. िमार्श्वक-अिमार्श्वक-िमारिमावसनमायं
ि्माथमा्वनमायं विमारमा ्श्वन््

कमाचः, जल्,् वमा्ःु, कमावनचन ‘पलमावसटक्’वसततूवन 
च िमार्श्वकवसततूवन सवनत । ्थमा रेितमारः खमाद्यमान ् द्रष्ट्ट यं 
शकनु् ःु तथमा  आिविकमाः प्रमा्ः सवुिष्टक् ्(‘वबवसकट्’), 
्धरु्,् अन्मावन च खमाद्यमावन िमार्श्वकेष ु ‘पलमावसटक्’ 
िमात्रेष ुकमाचिमात्रेष ुवमा सथमाि्वनत । (वचत्र्.्४.८)

 
सित्र्.्४.८. एकवस्न ्आिि ेिमार्श्वकिमात्रमावि

 केषमाञचन ि्माथमा्वनमायं विमारमा िवनतः द्रष्ट्ट यं न 
शकनवुवनत । ते अिमार्श्वकमाः ि्माथमा्वः । विवहतमा्मायं 
कमाष्िेवटकमा्मायं, विवहते लोहिमाजने वमा वकयं  वत्वते इवत 
वकु्यं  व य्ं न शकनु् ः । कमाष्यं, गरुुित्र्(्‘कमाड््व-बोड््व’), 
लोहमाः च अिमार्श्वकवसततूनमा् ्उ्माहरिमावन ।
 सववे ि्माथमा्वः िमार्श्वकमाः उत अिमार्श्वकमाः इवत 
ववनमा सन्हेयं वगगीकतुुं शकनु् ः । नन ु?

सरियमाकलमापः ६            

एकयं  कमाग्ित्रयं सवीकृत् त्व्िमारमा प्र्ीप्यं ववद्यदु्ीियं 
िश्नत ु। ्त ्अवलोक्ते तत ्वलखनत ु। इ्मानी्,् २-३ 
तैलवबन्तून ् िते्र सथमािव्तवमा ित्रे तत ् तैलयं प्रसमार्नत ु । 
््भमागे तैलयं वलप्यं त्व्िमारमा ्ीियं िश्नत ु। ितूवमा्विेक्मा ्ीिः 
अवधकयं  सिष्टत्मा दृश्ते, नन ु ? िरयं, तैलित्रविमारमा ्ीिः 
सिष्टत्मा दृश्ते वक् ् ? प्रमा्ः न । ्ेषमायं विमारमा वसततूवन 
असिष्टयं दृश्नते, ते पमािभमाससपदमाथिमामाः इवत कथ्नते । 
्े् ो्कु्मानमा् ् आहमारमािमायं िरीकिस््े कग्व्स् उिरर 
अस्माविः तैल्कु्यं  सथलयं दृष्ट् ्आसीत ्इती्यं वकयं  िवनतः 
स्रवनत ? त्वि िमारिमासी एव आसीत ् । िमारिमावसनमायं 
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ि्माथमा्वनमा् ्अन्मावन उ्माहरिमावन वकयं  िवनतः वचनतव्तुयं 
शकनवुवनत ?
 एवयं व य्ं ि्माथमा्वन ् िमार्श्वकमाः, अिमार्श्वकमाः, 
िमारिमावसनः चवेत वगगीकतुुं शकनु् ः । प्रहवेलकमा 
सतूच्वत;– हसत्ीिस् ्खु् ् अनधकमार्शेयं गतवमा 
सवहसततलेन आवणृवनत ु(वचत्र् ्४.९) । 

 

सित्र् ्४.९ वकयं  कर्ीिस् प्रकमाशः 
िवतः हसतमात ्वनग्वच्वत ?

हसत्ीियं प्रजवमाल् हसतस् उिररतनयं िमागयं िश्नत ु । 
िवतमायं हसतः िमारिमासी, िमार्श्वकः उत अिमार्श्वकः 
इवत समा ज्मातवु्च्वत ।

 वसततूनमायं प्रमारूियं विद्यते इवत, तथमा जले तेषमायं 
व्रिीकरिरीवतः च अस्माविः अधीतमा । वसततूवन जले 
्जजे्ःु पलवेरन ् वमा, िमार्श्वकमाः अिमार्श्वकमाः उत 
िमारिमावसनः इत्वि ज्मात् ् । गिुषे ु समादृश्स् अथवमा 
िे् स् ज्मानेन ववविननगिषे ु ि्माथमा्वनमायं िथृककरियं  
शक्् ्। ि्माथमा्वनमायं वगगीकरियं वक्थ्व्?् ्नैवन्ने जीवने 
समारल्वनव्त्यं व य्ं ि्माथ्ववगगीकरियं कु््वः । प्रमा्ः, व य्ं 
गहृषे ु स्मानववधमावन वसततूवन एकत्र सथमाि्मा्ः । तेन 
वसततूनमा् ् अनवेषियं सरलयं िववत । तथैव, आिविकमाः 
अवि आििस् एकवस्न ्कोि ेसव्वववधमान ्चमाकलेहमान,् 
अन्वस्न ्कोि ेसव्वववधमान ्फेनकमान,् अिरवस्न ्िमागे 
धमान्माव्कयं  च सथमाि्वनत ।
 वगगीकरिस् अन्ः अवि उि्ोगः वत्वते । 
एवयं गिषे ु ि्माथमा्वनमायं वविमाजनेन तेषमायं लकिमानमा् ्
अध््नयं सरलयं िववत । ववववधि्माथमा्वनमायं ्ध्े वसथतयं 
समाम य्ं दृगगोचरयं िववत । व्् ् एतवविष्े अवधक् ्
अव्र्कक््मास ुज्मास्मा्ः । 

प्र त्ुख-रबदमाः

किोर्् अिमार्श्वकः

अद्रमाव््् रूक््

कमावनतः ववले्माः

ि्माथमा्वः िमारिमासी

धमातःु िमार्श्वकः
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समािमंारः 

 y अस्मान ्िररतः वसथतमानमायं वसततूनमायं वन्मा्विि्माथवेष ुबहृत ्वैववध्् ्अवसत । 
 y एकः ि्माथ्वः बहूनमायं वसततूनमायं वन्मा्वि ेउि्जु्ते । एकयं  वसत ुएकेनैव ि्माथवेन बह्टविः ि्माथ्थः वमा वन्मा्वतुयं 

शक्ते । 
 y ववववधि्माथमा्वनमायं ववववधमाः गिुमाः ववद्यनते ।
 y केचन ि्माथमा्वः प्रकमाशनते, केचन न प्रकमाशनते । केचन रूकमाः केचन को्लमाः िववनत । तथैव, केचन 

किोरमाः केचन ्ृ् वः िववनत ।
 y केचन ि्माथमा्वः जले ववले्माः केचन अववले्माः ।
 y कमाचमा््ः केचन ि्माथमा्वः िमार्श्वकमाः, कमाष्मा््ः केचन ि्माथमा्वः अिमार्श्वकमाः, िमारिमावसनः ि्माथमा्वः 

अवि केचन सवनत ।
 y ि्माथमा्वनमायं लकि ेसमादृश्स् िे् स् च आधमारेि ि्माथमा्वनमायं वगगीकरियं वरि्ते ।
 y आनकुतू ल्माथुं, लकिमानमा् ्अध््नमाथुं च वसततूनमायं वगगीकरियं वरि्ते ।

अभयमासः 
१. कमाषे्न वन्मा्वतुयं ्ोग्मानमायंयं केषमाञचन िञच वसततूनमायं नमा्मावन वलखत ।
२. एष ु्त ्वसत ुकमावनत्कु्यं  तत ्वचनतु । - कमाचिमात्र्,् ‘पलमावसटक्’रिरीडनक्,् अ्सः च्सः, कमािमा्वस्तुक् ्।
३. अधोवलवखतमावन वसततूवन तेषमायं वन्मा्विि्माथवेन सह ् ोज्त । अवधमानयं िवत ु् त,् एकयं  वसत ुएकमावधकैः ि्माथ्थः 

वन्मा्वतुयं शक्ते । एकेन ि्माथवेन बहूवन वसततूवन वन्मा्वतुयं शक्मावन ।

वसततूसन पदमाथिमामाः
िसुतक्् कमाचः
चषकः कमाष्््
आसन्ः कमाग्््
रिरीडनक्् च््व
िमा्रकमाः ‘पलमावसटक्’

४. अधोवलवखतमावन वमाक्मावन सत्मावन उत असत्मावन इवत सतूच्त ।
 १. वशलमा िमार्वश्वकमा कमाचः च अिमार्श्वकः िववत ।
 २. िसुतकयं  प्रकमाशते, ्माज्वकः न प्रकमाशते ।
 ३. सधुमाखणडः जले द्रववत ।
 ४. कमाष्खणडः जले पलवते ।
 ५. शक्व रमा जले लीनमा न िववत ।
 ६. तैलयं जले व्वरितयं िववत ।
 ७. वसकतमा जले वन्गनमा  िववत ।
 ८. आमलवेतसः (‘ववनेगर’्) जले ली्ते ।
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५. अधः केषमाञचन वसततूनमायं ि्माथमा्वनमायं च नमा्मावन ्त्मावन । 
 जल्,् कणडोलकन्कुः, नमारङ्ग्,् शक्व रमा, ितूगोलक्,् सेवफल्,् ्दृ्घटः च ।
 तमान ्एवयं वगगीकुव्वनत ु।
 अ. वतृ्माकमारकमावि अन्माकमारकमावि च
 आ. खमाद्यमावन अखमाद्यमावन च ।
६. िवव्भः ज्मातमावन जले पलव्मानमावन सवमा्ववि वसततूवन वलखत । तमावन तैले ्तृ्लेै वमावि पलवनते वक् ् इवत 

िरीकधव् ्।
७. स्तूहतेरि्यं वलखत ।
 अ. आसन्ः, ि ््वङ्कः, उतिीविकमा, वशशःु, किमावटकमा
 आ. िमाटलिषुि्,् ्वललकमा, नौकमा, वशरीषिषुि्,् िङ्कज् ्
 इ. ‘अल्वु्वन््’्, अ्ः, तमाम््,् रजत्,् वसकतमा
 ई. शक्व रमा, लवि्,् वसकतमा, ‘तमाम्सलफेट्’

प्रसतमासवतमाः परियोजनमाः  सरियमाकलमापमाः ि                                                                                           

१. सवव्त्रैः समाकयं  िवव्भः स्रिरिरीडमा रिरीवडतमा स्मात ्। तत्र उतिीविकमा्मायं बहूवन वसततूवन सथमावितमावन िववनत, 
िवव्भः तमावन वसततूवन कवति्वन्षेमान ््मावत ्दृष््टवमा अन्त ्प्रकोष्यं गम्ते । िवव्भः स् ््व्मािमावन सवमा्ववि 
वसततूवन वलख्नते च । एतमा्वे रिरीडमायं व्त्मासेन रिरीडनत ु । रिरीडमास््े सवमा्वन ् सिधमा्वलतून ् वनवश्तलकिःै 
्कु्मावन वसततूवन स्तुुं व्नत ु । उ्माहरिमाथ्व्,् कमाषे्न वनव््वतमावन वसततूवन, खमाद्यि्माथमा्वः, एवयं वनवश्तलकिःै 
्कु्मावन वसततूवन स्तृवमा, नमा्मावन वलखनत ु। रञजनयं प्रमापनवुनत ु।

२. ि्माथमा्वनमायं बहृत ्सङ््रहमात,् ववववधलकि्कु्मानमायं वसततूनमायं िथृक् स्तूहयं कुव्वनत ु– िमार्श्वकतमा, जले द्रमाव्तमा 
इत्मा्ीवन लकिमावन । अव्र्षे ुअध्मा्ेष ु ववद्यतुमा, चमुबकशकत्मा च समबद्मावन लकिमावन अवि िवनतः  
िविष्वनत । सङ्गहृीतवसततूनमायं ववववधस्तूहवन्मा्विमाननतरयं, एष ुस्तूहषे ु वक्वि समाम्् ्अनवेष्ट्ट यं प्र्तनतमा् ् । 
उ्माहरिमाथ्व्,् कमावनत्कु्मावन सवमा्ववि वसततूवन ववद्यतुयं प्रवमाह्वनत वक् ्?

 


