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प 
रितः विद्यमानं यव्किमवप यथेष् ं
परिित्तवयतमु ् ऐन्द्रजाविकिशक्तः यवि 
भिन्तः अकिसमात ्प्ाप्तिन्तः, तव््त वकियत ्

मनोिञजकंि सयात ्  सयात ् नन ु ? तिा भिन्तः वकंि वकंि 
परिित्तनं कितु्तम ्इच्छवन्त ?

िसततुः, असमाकंि समीपे ऐन्द्रजाविकिशकयः न सवन्त । 
तथावप ियम ्असमान ्परितः ब्ूवन परिित्तनावन आनेतुं 
शकनमुः । वकंि भिन्तः तादृशानां िसततूनाम ्आििीं कितुुं 
शकनिुवन्त यावन भिन्तः ऐन्द्रजािं विना परिित्तवयतुं 
शकनिुवन्त ? 

 असमान ् परितः ब्ूवन परिित्तनावन सितः 
एि जायमानावन सवन्त । क्ेत्ेष ु शसयावन किािे किािे 
विपरिणमन्ते । कििावित ्िकृ्ेभयः पणा्तवन पतवन्त, तेषां 
िणा्तवन परिित्तन्ते, पणा्तवन शषुकिावण भिवन्त ि । पषुपावण 
विकिसवन्त, मिानावन भत्ू िा वनपतवन्त ि । वकंि भितां 
शिीिे वकिमवप परिित्तनं जायमानं दृशयते? भितां नखाः 
िर्तन्ते, केिशाः िर्तन्ते, यथा भिन्तः िर्तन्ते; - शिीिम ्
उन्नतं भिवत, भितां भािः अवप अवरकिः भिवत । एिम ्
एतािवन्त परिित्तनावन भितां परितः जायमानावन सवन्त 
इवत वकंि भिव्भः पतूि्तम ्अवभज्ातम ्आसीत ्?

 वकंि केिषाञिन परिित्तनानां समत्ू ः कितुुं शकयते?
 विविरपरिित्तनानां िर्गीकििण ं किथम ् ? तेषां 
मधये विद्यमानं सामयं यवि ियम ् अवभजानीमः तव््त 
वकिवञित ्सा्ाययं सयात ्। 

६.१.  किं सर व्ाकि परिररवान्कन प्रत््ररवान्ोग््कन 
भरक्र ?

करि््िल्पः १           

एकंि िायरु्ोिकंि (balloon) सिीकृि्य तत ् िायनुा 
पतूियन्त ु । तसय स्ोटः यथा न सयात ् तथा सािरानेन 
कुिि्तन्त ु । िायरु्ोिकिसय आकिािे सथथौलये ि परिित्तनं 
जातम ्(वित्म ्६.१). 

कित्रम ्६.१ िायपुतूिणने िायरु्ोिकिसय आकिािे 

सथथौलये ि परिित्तनम ्भिवत । 

इिानीं, िायरु्ोिकिसय अन्तः पतूरितं िायुं वनषकिासयन्त ु। 

करि््िल्पः २            

किार्िखण्डमकंेि सिीकृि्य ६.२ तम ेवित्े यथा िवश्ततं तथा 
पटुीकुिि्तन्त ु । भिन्तः किार्िपत्म ् विमानक््त्डनकिरूपेण 
परििवत्ततिन्तः । एतसय विमानसय उ््ड्डयनकिािणने 
अतीि मनोिञजनं भिवत । यिा भिन्तः क््तव्ड्िा 
श्ान्ताः, तिा तत ्किार्ि ंपनुः उद्ाटयन्त ु।

6 असम्न ्परिरः परिररवान्कन
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वित्म ्६.२ पटुीकृितकिार्िने कृितं विमानक््त्डनकिम्

करि््िल्पः ३              

वकिवञित ् किवणकंि सिीकृि्य एकंि वपण्ंड कुिि्तन्त ु । तत ्
िेलिवय्िा िोवटकिां वनमा्तन्त ु(वित्म ्६.३) ।

 
कित्रम ्६.३ किवणकिवपण्डम,् िेवलिता िोवटकिा ि

प्ायः भिव्भः कृितायाः िोवटकिायाः आकृिवतं भििभ्यः इष् ं
न जातं सयात ्अतः पनुः भिन्तः तत ्किवणकिवपण्डरूपेण 
परिित्तयेयःु । 
अरनुा, प्थम,े ववितीये ततृीये ि वक्याकििापे जातानां 
परिित्तनानां विषये विन्तयन्त ु। तेष ुवकंि सामयम ्अवसत ? 
वकंि भिव्भः िायरु्ोिकंि पतूि्ततने एि सथथौलये आकृितथौ ि 
प्ाप्तुं शकम ्?
वकंि किार्िसय परिमाण ंविमानकििणात ्पतूि्तम ्अनन्तिं ि 
समानम ्आसीत ्?
वकंि किवणकिवपण्ंड पनुः प्ाप्तमु ्असमावभः शकम ्?
एतेन वकंि वनणगीयते? वत्ष ुअवप वक्याकििापेष,ु येन कििापः 
आिबरः आसीत,् वकंि सः एि पिाथ्तः प्वतप्ाप्तः? यवि उत्तिम ्
‘स्यम’् इवत अवसत, तव््त एतेष ु वक्याकििापेष ु जातावन 
परिित्तनावन प््याित्तनयोगयावन इवत अभित ् । वकिवञित ्
वय्यासेन साकिम ्एतान ्वक्याकििापान ्पनुः कुिम्तः । 

करि््िल्पः ४           

 प्थम े वक्याकििापे उपयकुमिे िायरु्ोिकंि 

सिीकुिि्तन्त ु। िायरु्ोिकंि संपतूणुं िायनुा पतूिवय्िा दृढं तसय 
मखुवपरानं कुिि्तन्त ु । भिताम ् अङ्किन्याः वनवशताग्ेण 
िायरु्ोिकंि तिुन्त ु। अ्ो! स्ोटः जातः !

करि््िल्पः ५            

 ववितीये वक्याकििापे सिीकृितमिे किार्िखण्ंड 
सिीकुिि्तन्त ु। तसय उपरि विमानसय वित्ं विखन्त,ु तसय 
परिरथौ एि किार्ि ंकित्तयन्त ुि (वित्म ्६.४) । 

कित्रम ्६.४ किार्िकित्तनेन कृितं विमानम्

करि््िल्पः ६             

 पनुः किवणकिवपण्ेडन िोवटकिां िेलियन्त ु । 
िथौ्सथाविकिायां तां पिन्त ु(वित्म ्६.५)।

कित्रम ्६.५ िोवटकिा

 ततृीयसय वक्याकििापसय अनन्तिं पषृ्ाः एि 
प्शाः पनुः अरनुा पचृ्छयन्ते इवत विन्तयन्त ु । इिानीं 
भिताम ्उत्तिं वकंि सयात?्
 ितथुथे पञिम े षषे् ि वक्याकििापे कृितानां 
परिित्तनानां प््याित्तनं न शकयम ्इवत ियं द्रष््ट ंशकनमुः । 
 भिन्तः अङ्किन्याः माज्तकिसय ि उपयोरं् 
कुिि्तवन्त । पनुः पनुः तयोः उपयोर्ेन तयोः आकृितथौ सथथौलये 
ि परिित्तनं भिवत । वकिम ्असय परिित्तनसय प््याित्तनं 
शकयते? िक्सय सा्ाययेन किायुं कुिि्तन्तं कुिमभकिािं 
भिन्तः दृष्िन्तः सयःु । सः मवृ्पण्ंड कुिमभाकिािेण 
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परिित्तयवत । वकिम ्एतत ्परिित्तनं प््याित्तवयतुं शकयते? 
अनन्तिं सः तं कुिमभ ंिलुयां पकिं कििोवत । इिानीम ्वकिम ्
एतत ्परिित्तनं प््याित्तनशीिम ्अवसत ?
 ६.१ इवत असयां सारिणयां किावनिन 
सामान्यपरिित्तनावन ित्तावन सवन्त । तेष ु किावन किावन 
प््याित्तनयोगयावन इवत भिन्तः विन्तयवन्त ? परिित्तनानां 
िर्गीकििणसय एकंि विरानम ्– तावन प््याित्तनयोगयावन 
उत न इवत ियं ज्ातिन्तः ।

स्रििी ६.१ ि्कनिन स्म्््परिररवान्कन

परिररवानम् प्रत््ररवान्ोग्र्

अपकिाण्डतः पकिाण्डम् आम/्न

इ्डिीवपष्तः इ्डिी

आद्र्तिस्त्रतः शषुकििस्त्रावण

ऊण्तसतूत्ात ्ग्वथतसिेिकिम्

रान्येभयः तेषां वपष्म्

शीतिक्ीिात ्उषणक्ीिम्

सिितन्त्ीतः कुिण्डितन्त्ी

किविकिातः पषुपम्

क्ीिात ्वकििाटः(‘पनीि’्)

र्ोमयात ्जैविकिावनिः

आकृिष्िबबि-्बन्रतः तसय 
पतूि्ततनर्ात्ं प्वत

घनपयोव्मात ्द्रिपयोव्मम्

६.२. किं परिररवानम ्िर्वाम ्अ् य्े अकप म्र व्ाः स््ः?
 ियं सिथे मवृत्तकिायाः खननाथ्तम ्उपयजुयमानावन 
उपकििणावन दृष्िन्तः सयाम (वित्म ्६.६) । 
किाष्िण्ेडभयः अयः्िकिाः किथं योवजताः सवन्त इवत 
एतेष ुउपकििणषे ुवकंि भिन्तः दृष्िन्तः?

कित्रम ्६.६ किाष्िण्ेड योजनात ्पतूिुं ब ््टशः 

उपकििणावन उषणीवक्यन्ते 
 एतेष ुउपकििणषे ुउपयजुयमाने अयः ्िकेि एकंि 
ितु्तिं भिवत । तवसमन ्ितु्तिे किाष्िण्डः योजयते । प्ायः, 
अयोितु्तिं किाष्िण्डसय अपेक्या िघ ु भिवत । िण्ंड 
योजवयतुं अयोितु्तिं पतूि्तम ् उषणीवक्यते । उषणीकििणने 
ितु्तिसय विसतािः िर्तते । इिानीं किाष्िण्डः ितु्तिे 
सिितया प्विशवत । यिा ितु्तिं शीतिं भिवत, तिा 
तसय सङ्किोिः भिवत । तिा किाष्िण्डः ितु्तिे दृढं बद्ः 
भिवत । 
 ६.७ तम े वित्े यथा िवश्ततं, शकिटानां 
किाष्िक्ाणाम ्उपरि िो्नेमःे योजने अवप एतादृशसय 
परिित्तनसय उपयोर्ः भिवत ।

कित्रम ्६.७ िो्नेवमना योवजतं शकिटिक्म ्

 िो्नेवमः किाष्िक्सय अपेक्या िघपुरिवरयकुा 
भिवत । उषणीकििणने तसयाः विसतािः जायते, सा ि 
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किाष्िक्सय परितः यकुा भिवत । अनन्तिं शीतिजिं 
तसय उपरि वक्पवन्त, येन नेमःे सङ्किोिः भिवत अवप ि, 
सा किाष्िक्सय उपरि दृढतया यकुा भिवत ।
 यिा ियं शिािे जिम ् उषणीकुिम्तः, 
वकिवञि्किािानन्तिं जिं किवथतमु ्आिभते । यवि ियम ्
उषणीकििणम ् अनिुत्तयामः, शिािे वसथतसय जिसय 
मात्ा शनैः न्यतूना भिवत । 
जिं तसय बाषपरूपेण परिित्तते । पञिमाधयायसय 
सप्तम े वक्याकििापे, बाषपसय शीतिीकििणने द्रिरूपेण 
परिित्तते इवत असमावभः दृष्म ् । व्मसय द्रिीकििणम ्
असमावभः सि्वः अििोवकितम ् । उषणीकििणने व्मः 
र्िवत । तिा व्मः केिन रूपेण परिित्तते ? वकिम ्एतत ्
जिं पनुः व्मरूपेण परिित्तवयतुं शकयते ? 
अन्यावन अवप परिित्तनावन ियम ्अििोकियामः ।

मार््तवनमा्तणकिम्तकििाः मार््तसमीकििणाथुं किवञित ्
कृिषणपिाथुं (‘टाि’्) उषणीकुिि्तवन्त इवत वजज्ासनुा 
ब ््टरा अििोवकितम ् । वकिम ् उषणीकििणने 
‘टाि’्पिाथथे जातं परिित्तनं वयवतक्ान्तुं शकयते? 
इवत वजज्ासःु ज्ातमु ्इच्छवत ।

वकंि भिव्भः िो्ोपकििणानां 
वनमा्तण ं कुिि्तन ् िो्किािः कििावप 
दृष्ः इवत प््वेिकिा पचृ्छवत । 
िो्किािः एकिम ्अयःखण्ंड 

विविरसामग्ीरूपेण किथं परिित्तयवत ? अयःखण्डः 
तसय िकथौषणयपय्तन्तम ्उषणीवक्यते । तिा अयः मिृ ु
भिवत । ततः ता्डनाविना अयःखण्डः इष्म ्आकिािं 
प्वत नीयते । उषणीकििणने अयःपिाथथे कि्तदृश ं
परिित्तनं जातम ्?

करि््िल्पः ७            

िघवुसकथिवत्तकिां सिीकुिि्तन्त ु । तसय िरै्युं मावपकिया 
मापयन्त ु । इिानीं तां समीिीनसथिे सथापवय्िा 
िीपं जिाियन्त ु । सा वकिवञि्किािं जिित ु । इिानीं 
वसकथिवत्तकिािीपं वनिा्तपय पनुः तसयाः िरै्युं मापयन्त ु
(वित्म ्६.८)। 

कित्रम ्६.८ वसकथिवत्तकिाजिािनम्
वकंि वसकथिवत्तकिायाः िीघ्ततायां जाते परिित्तने प््याित्तनं 
शकयते? वकिवञित ्वसकथं शिािे सथापवय्िा उषणीकुिम्तः 
िते,् वकंि तत् जातसय परिित्तनसय प््याित्तनं भिेत ्
(वित्म ्६.९) ? 

कित्रम ्६.९ वसकथसय उषणीकििणम्
सप्तम ं वक्याकििापं रतूपशिाकिाम ् उपयजुय कुिि्तन्त ु । 
शिाकिा ि्वत, ततः अन्यः किोऽवप पिाथ्तः उ्भिवत ।  
नतूतनतया जाताः पिाथा्तः; – भसम, केििन अवनिाश्च । 
ियम ् एतान ् अवनिान ् द्रष््ट ं न शकनमुः, वकिन्त ु तेषां 
सरु्न्रम ्अनभुिामः । वकिम ्एतत ्परिित्तनं प््याित्तवयतुं 
शकयम?् वसकथिवत्तकिायाः रतूपशिाकिायाः िा जिािने 
उपयकुायाः अवगनशिाकिायाः किा किथा ?
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 एताि्पय्तन्तम ्एकिवसमन ्िसतवुन, त्पिाथथे िा 
जायमानसय परिित्तनसय विषये असमावभः िवि्ततम ् । 
यिा  पिाथ्तवियसय वमश्ण ं वक्यते, तिा जायमानसय 
परिित्तनसय किा वसथवतः सयात?्
 ितथुथे अधयाये, असमावभः ििण ंजिे योवजतम ्। 
तिा वकंि ििण ेजिे िा वकिमवप परिित्तनं दृष्म?् वकिम ्
एतसय परिित्तनसय प््याित्तनं शकयते ?, पञिमाधयाये 
जिात ् ििणसय पथृककििणविरानम ् असमावभः  
अरीतम ् । अतः, जिे ििणसय योजनेन जातसय 
परिित्तनसय प््याित्तनं शकयते इवत वसदं् खि ु? 
 वकंि भिव्भः कििावप आतञिनकििण ं दृष्म?् 
इवत प््वेिकिा पचृ्छवत । कििोषणक्ीिे वकिवञिििे िवर 
सथापयते । क्ीिम ् आिो््डय एकिवसमन ् कििोषणसथिे 

किवतिनघणटाः याित ् सथापयते । किवतपयघणटास ु क्ीिं 
िवररूपेण परिित्तते । वकिम ् एतत ् परिित्तनम ् अवप 
प््याित्तवयतुं शकयते ?
 पिाथथेष ु परिित्तनम ् आनेतुं विविराः मार्ा्तः 
सवन्त; – पिाथ्तसय उषणीकििणम,् अन्यपिाथथेन साकंि 
वमश्णम ् इ्याियः इवत ियं दृष्िन्तः । किावनिन 
परिित्तनावन प््याित्तनयोगयावन सवन्त, किावनिन 
प््याित्तनयोगयावन न सवन्त इ्यवप असमावभः दृष्म ् । 
असमान ् परितः विद्यमानानां िसततूनां परिित्तने इतोऽवप 
अनेकेि मार्ा्तः सवन्त । तेष ुकिावनिन प््याित्तनयोगयावन 
अवप सयःु । िसततूनां परिित्तनविरानसय विषये, तेषां 
िर्गीकििणविरानसय विषये ि भिन्तः अवग्मकिक्यास ु
अवरकंि ज्ासयवन्त । 

प्रम्ख-शब््ः
परिित्तनावन

सङ्किोिः

बाषपीकििणम्

विसतािः

र्िनम्
                                            

स्ि्ंशः 

 y किावनिन परिित्तनावन प््याित्तनयोगयावन सवन्त, किावनिन प््याित्तनयोगयावन न सवन्त ।
 y पिाथ्तसय उषणीकििणने, अन्यपिाथथेन स् योजनेन िा पिाथथे परिित्तनं कितुुं शकयते ।

अभ््सः 
१. यिा भिन्तः जिमयं प्िशे ंर्च्छवन्त, तिा भिताम ्अरोिस्त्रम ्उन्नीय तसय िीघ्ततां न्यतूनीकुिि्तवन्त । वकिम ्

एतत ्परिित्तनं वयवतक्मयोगयम ्?
२. अकिसमात ्भिताम ्अवतवप्यः क््त्डनकिः पवत्िा भगनः जातः इवत विन्तयन्त ु। एतत ्परिित्तनं न इषयते सम । 

वकिम ्एतसय परिित्तनसय प््याित्तनं शकयते ?
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३. अरसतन्यां सारिणयां किावनिन परिित्तनावन ित्तावन सवन्त । प््येकंि परिित्तनं वयवतक्मयोगयम ्उत न इवत 
रिकसतमभ ेविखन्त ु।

रि.सं परिररवानम् प्रत््ररवान्ोग्म(्आम/्न)

१. किाष्खण्डसय वििािणम्

२. पयोव्मसय र्िनम्

३. शकि्त िायाः जिे विियनम्

४. पाकिकििणम्

५. आम्र्िसय पकिीभिनम्

६. क्ीिसय िवररूपे परिित्तनम्

४. यिा वित्पटसय उपरि वित्ं विखयते, तिा वित्पटे परिित्तनं भिवत । वकिम ्एतत ्परिित्तनं भिन्तः प््याित्तवयतुं 
शकनिुवन्त?

५. प््याित्तवयतुं शकयानाम ्अशकयानां ि परिित्तनानाम ्उिा्िणावन ि्िा विशिीकुिरुत ।
६. भगनसय अस्थनः परटिकिायाः उपरि ‘पिासटि ् आफ़् पयारिस’्(POP) अनिेुपकिसय र्ाढानिेुपनं कृितम ् । 

शषुकि्तकििणानन्तिम ्एतत ्दृढं भिवत, ततः भगनसय असथेः ििनं वनिाय्तते । वकंि ‘पिासटि ्आफ़् पयारिस’् 
मधये जातं परिित्तनम ्अवप वयवतक्मयोगयम ्?

७. उद्ावटतसयतूते वसथतं िज्रितूण्तम(्‘वसमने्ट्’) िात्थौ िष्ृ्या आद्रुं भिवत । अनन्तिविने सतूय्तः तपवत । िज्रितूणथे यत ्
परिित्तनं भिवत तत ्प््याित्तवयतुं शकयम ्इवत वकंि भिन्तः विन्तयवन्त?

प्रसर्करर्ः परि्ोजन्ः  करि््िल्प्ः ि                                                                                           
१. एकंि वनमबकंुि, कुिञि ंकिार्िखण्ंड ि सिीकुिि्तन्त ु। वनमबकंुि कित्तवय्िा, वनषपी््डय तसय िसम ्एकिवसमन ्भाजने 

सथापयन्त ु। कुिञि ंिसे वनमजजय तेन किार्िसय उपरि एकंि सन्िशे ंविखन्त ु। यिा किार्िखण्डः शषुकिः भिवत 
तिा भिव्भः विवखतः सन्िशेः अदृशयः भिवत । अरनुा, उषणने अयसा किार्िसय उपरि निुन्त ुअथिा 
किार्ि ंिीपसय उपरि र्ृ् ी्िा वकिवञित ्उषणीकुिि्तन्त(ुिीपेन किार्िखण्डः िगरः यथा न भिेत ्तथा सािरानाः 
वतष्न्त)ु । यिा किार्िम ्उषण ंभिवत, तिा अदृशयावन अक्िावण किवपििणुं प्ापनिुवन्त । वकंि वकंि परिित्तनं 
प््याित्तवयतुं शकयम ्? अवभजानन्त ु।

२. र्ृ्  ेपाकिकििणम ्अििोकियन्त ु। तत् प््याित्तनयोगयं परिित्तनवियम ्अवभजानन्त ु।
३. भितां परितः विद्यमानेष ुशाकेिष,ु िस्त्रेष,ु प्कृितथौ घटनास ुि किािे किािे जायमानानां परिित्तनानां विषये 

एकििषुं याित ्अििोकियन्तः अङ्किनं कुिि्तन्त ु। तत् किावन किावन परिित्तनावन प््याित्तनयोगयावन, किावन न 
इवत अवभजानन्त ु।


