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 भ्र मणम ् निश्चलतया उपनिशनततु । भितां 
शरीरे जायमािािां सपन्दिािां निषये 
अिधािं यच्छनततु । भिनततः त्दा त्दा िेत्े 

निमीलयनततः सयतुतः । भितां श्ासोच्छिाससमये ्दहे ेकातः 
कातः गतयतः जायनते इनत पे्क्षण ंकतु ि्वनततु । असमाकं शरीरे 
बहुनिधातः गतयतः भिननत । 
 य्दा भिनततः निपपणीपतुसतके नलखननत त्दा 
भितां शरीरसय नकम ् अङ्गं चलनत ? भिनततः 
पररिरय्व नमत्ं पशयननत नकल, त्दा नकम ् अङ्गम ्
चलनत ? एतेषतु उ्दाहरणषेतु, भिनततः एकनसमि ् एि 
स्थले सननत चते ् अनप, ्दहेसय बहूनि अङ्गानि  
चलननत । एकसमात ्स्थलात ्अनयस्थलं प्नत अनप भिनततः 
सञचरननत; – उर्थाय अधयापकसय समीपं गच्ेछयतुतः, 
शालायातः प्ाङ्गण ं प्नत गच्ेछयतुतः अ्थिा शालािनतरं 
गहृ ंप्नत गच्ेछयतुतः । भिनततः अिननत, धािननत, कू्द्वननत, 
मण्ूकपलतुनतं कतु ि्वननत, प््दशेात ्प््दशे ंप्नत गच्छननत च । 

 नमत््रतः, नशक्षक्र तः पालक्र तः च साकं चचा्विनतरं 
८.१ साररणीं परूनयरिा प्ानणितः प््दशेात ्प््दशे ंप्नत क्ंथ 
सञचरननत इनत ज्ासयामतः । 

 ससयेषतु चलिं क्ंथ सयात?् इनत नजज्ासोतः 
कौततुकम ् अनसत । ससयानि प््दशेात ् प््दशे ं
ि सञचरननत इनत सतः जािानत । परं नकमनप 
अनयनिध ंचलिं तेषतु दृशयते नकम ्?

सारिणी ८.१: प्ाणणनः प्देशात ्प्देशं 
कथं सञ्चिण्त ?

प्ाणी
 गमिे उपयतुजयमािम ्

अङ्गम ्
प्ाणी क्थं 
चलनत?

गौतः पा्दातः पा्द्रतः सञचरनत 
मितुषयातः
सप्वतः समपणू्वशरीरम् उरसा गच्छनत
पक्षी
कीितः
मीितः

चलिम,् धाििम,् उ्््यिम,् कू्द्विम,् सप्वणम,् 
चङ््रमणम,् तरणम ् इरया्दीनि प््दशेात ् प््दशे ं प्नत 
प्ानणिां सञचारसय कानिचि निधािानि सननत । प्ानणिां 
प््दशेात ् प््दशे ं प्नत गमिसय निधािेषतु नकम्थथं तािनततः 
भ्ेदातः सननत? नकम्थथं बहितः प्ानणितः चलननत, सप्वतः 
नकम्थथं सप्वनत, नकम्थथं मीिश्च तरनत ? 

८.१ मानवशिीिम,् तस्य गत्यः ्च 

प्ानणिां गनति्रनिधयसय ्दश्विात ्पिू्वम,् आरमभ ेअसमाकं 
शरीरसय गनतम ्एि समीपततः पशयामतः । 
 नकं भिनततः शालायां न्रयमाण ं शारीररकं 
वयायामम ्इच्छननत ? भिनततः निनिधषेतु वयायामषेतु भितां 
हसतौ पा्दौ च क्ंथ चालयननत ? निनिधषेतु वयायामषेतु 
असमाकं शरीरेण कततुथं शकयाि ्कांश्चि वयायामाि ्कतु म्वतः । 
 एकं कालपनिकं कन्दतुकं, एकं कालपनिकं 
द्ारकं (‘निकेि्’) प्नत नक्षपनततु । भितां बाहु ं भिनततः 
क्ंथ चानलतिनततः ? भिनततः सकनधिे बाहु ं ितृ्तगरया 
पररभ्रानमतिनततः खलतु  ? नकं भितां सकनधतः अनप अचलत?् 
अधतः शयिं कृरिा भितां पा्द ंकनिप््दशे ेपररभ्रामयनततु । 

8 शािीरिकगत्यः
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हसतं कीलाप््दशे े पा्द ं जाितुप््दशे े च िमयनततु । हसतं 
पाश््वप््दशे ेप्सारयनततु । बाहुम ्अििमयय अङ्गतुलीनभतः 
भतुजं सपशृनततु । बाहोतः कं भागं भिनततः अििनमतिनततः? 
अधतुिा हसतं सरलीकृरय पषृ्ठततः अििमयनततु । नकं भिता  

त्था कततुथं शकयते ?

 भिनततः भितां शरीरसय निनिधाि ् अङ्गाि ्
चालनयततुं प्यासं कतु ि्वनततु । तेषां गतयतः ८.२तमायां 
साररणयाम ्अङ्कयनततु च । 

सारिणी ८.२ असमाकं शिीिे दृश्यमानाः गत्यः

शरीरसय अङ्गम्
गनततः

समपणू्वतया 
पररभ्रमनत

आनंशकतया 
पररभ्रमनत

अििमनत उनियनत चलिमिे ि करोनत

ग्ीिा आम्
मनणबनधतः
अङ्गतुली
जाितुतः
गतुल्तः
पा्दाङ्गतुली
पषृ्ठम्
नशरतः
कीला
बाहुतः आम्

ियं ्दहेसय कानिचि अङ्गानि निनिधन्दक्षतु सरलतया 
चालनयततुं शकितुमतः, कानिचि अङ्गानि एकसयाम ् एि 
न्दनश भ्रामनयततुं शकितुमतः, नकम्थ्वम?् कानिचि अङ्गानि 
चालनयततुं ियं नकम्थ्वम ्असम्था्वतः? 

णरि्याकलापः १            
एकां मानपकां भितां बाहोतः उपरर अनिायाम ंस्थापयनततु । 
कूप्वरतः मधये सयात ्(नचत्म ्८.१) । 

ण्चत्रम ्८.१ इ्दािीं भिनततः भितां कूप्वरम ्अििमनयततु ंशकितुिननत ?

मानपकां बाहु ंच नमनलरिा बधिाततु इनत नमत्ं सचूयनततु । 
अधतुिा, भिनततः कूप्वरम ् अििमनयततुं प्यरिं कतु ि्वनततु । 
त्था कततुथं नकं भिनततः शक्तिनततः? 
 असमाकं ्दहे े यत् यत् अङ्गद्यं योनजतम ्
इि दृशयते, तादृशषेतु स्थलेषतु ियम ् अििमिं िा 
पररभ्रमण ंिा कततुथं शकितुमतः इनत नकं भिन्भतः लनक्षतम?् 
उ्दाहरणा्थथं कूप्वरतः, भतुजतः अ्थिा ग्ीिा । एतादृशानि 
स्थािानि सननध(ग्नन्थ)िामिा कथयनते । नकं भिनततः 
तादृशसनधीिाम ् इतोऽनप कानिचि िामानि िक्ततुं  
शकितुिननत? नचनतयनततु! असमाकं ्दहे ेसनधयतः ि सननत 
चते,् नकम ्असमानभतः केिनचत ्प्कारेण चनलततुं चालनयततुं 
िा शकयते? 
 एतेषतु सननधषतु िसततुततः नकं योनजतम ्अनसत ? 
 भिताम ् अङ्गतुलीनभतः नशरसतः उपररतिभागं, 
मतुख,ं ग्ीिां, िानसकां, कणथं, भतुजसय पषृ्ठभागं, हसतौ, 
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पा्दौ, हसताङ्गतुलीतः पा्दाङ्गतुलीतः च आपी्यनततु । 
 नकं कानप कठोरता भिताम ् अङ्गतुलीनभतः 
अितुभयूते? एते कठोरातः अियिातः एि अस्थीनि । एतमिे 
न्रयाकलापं ्दहेसय अनयभागेषतु अनप कतु ि्वनततु । एतािननत 
बहूनि अस्थीनि सननत!
 अस्थीनि अििमनयततुम ् अशकयानि । तनह्व 
कूप्वरं क्थम ् अििमयामतः ? असमाकं बाहुमलूात ्
मनणबनधपय्वनतं तत ्एकम ्एि अनस्थ िानसत । नभनिम ्
अनस्थद्यं कीलाप््दशे ेयोनजतम ्अनसत । त्थ्रि, ्दहेसय 
प्रयेकं भागेषतु बहूनि अस्थीनि सननत । यत् यत् अस्थीनि 
योनजतानि सननत, तादृशषेतु स्थािेषतु एि ियं ्दहेम ्
अििमनयततुं शकितुमतः । 
 निनभनिगनतनिनधभयतः गरय्थथं च असमाकं शरीरे 
निनभनिनिधातः सनधयतः सननत । तेषतु केषाञचि निषये 
अधययिं कतु म्वतः । 

गोल-सामुद्ग-सण्धः
णरि्याकलापः २            
एकं काग्दपतं् सिीकृरय ्दण्गोलरूपेण पतुिीकतु ि्वनततु । 
प्ाचीिं ‘रबबर’् अ्थिा ‘पलानसिक्’कन्दतुकं सिीकृरय 
तनसमि ् लघतुरनध् ं (जयेष्ठािाम ् अिेक्षण)े कतु ि्वनततु । य्था 
८.२ तम ेनचत्े ्दनश्वतं त्था काग्दगोल्दण्ं तनसमि ्रनध् े
समपे्षय ितु्दनततु । 

ण्चत्रम ्८.२ गोल-सामतुद्ग-सनधतेः संरचिम्

गोल्दण्ं कन्दतुकसय उपरर शे्षनयततुम ् अनप शकयते । 
एकनसमि ्लघतुपात्े कन्दतुकं स्थापयनततु । नकं पात्सय अनततः 
कन्दतुकं सिच्छन्द ंपररभ्रमत ्अनसत? नकं काग्दगोल्दण्तः 
अनप पररभ्रमनत ? 

 इ्दािीं सतः काग्द्दण्तः एि भितां बाहुतः इनत, 
कन्दतुकं च तसय मलूम ्इनत नचनतयनततु । तत ्पातं् ततु भितां 
भतुजसय सतः भागतः, यत् बाहुतः योनजततः अनसत । एकसय 
असथितः गोलाकारकतः अनरयभागतः अनयसय असथितः रनध् े
(ररक्तस्थलम)् सतुषु्ठ उपनिशनत (नचत्म ्८.३)।

 

ण्चत्रम ्८.३ गोल-सामतुद्ग-सननधतः

तादृशतः सननधतः सिा्वसतु न्दक्षतु चलिा्थ्वम ् अिकाश ं
कलपयनत । असय पाठभागसय आरमभ ेअसमानभतः कृतानि 
्द्रनहकचलिानि समरृिा, एतादृशतः अनयतः सननधतः असमाकं 
्दहे ेकतु त् अनसत इनत नकं भिनततः िक्ततुं  शकितुिननत? 

धुिाग्रसण्धः
यत् असमाकं ग्ीिा नशरसा सह योनजता अनसत, सतः 
सननधतः एि धतुराग्सननधतः । एतसय सनधतेः कारणततः ियम ्
असमाकं नशरतः पतुरततः पषृ्ठततः च अििमनयततुं, िामततः 
्दनक्षणततः च पररित्वनयततुं शकितुमतः । एतातः गतयतः कृरिा 
पशयनततु । गोलसामतुद्गसननधिा योनजततः बाहुतः एकं समपणूथं 
ितृ्त ंपररभ्रनमततुं शकिोनत । नशरसतः गतयतः बाहोतः गनतभयतः 
क्ंथ नभनिातः सननत? धतुराग्सनधौ एकं गोल्दण्ाकारकम ्
अनस्थ एकनसमि ्िततु्वले पररभ्रमनत ।

द्ािसण्धः
पतुितः पतुितः द्ारसय उद्ाििं नपधािं च कतु ि्वनततु । द्ारे 
निद्यमािातः द्ारसनधीि ् सकू्मतया अिलोकयनततु । तेषां 
सनधीिां साहाययेि द्ारं पतुरततः पषृ्ठततः च चलनत । 
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णरि्याकलापः ३            

द्ारसनधतेः साहाययेि कातः कातः गतयतः जायनते इनत पशयामतः । 
य्था ८.४तम े नचत्े ्दनश्वतं त्था दृढकाग्दखण्ेि एकं 
गोल्दण्ं निमा्वनततु । 

ण्चत्रम ्८.४ द्ारसननधिा सदृशािां सनधीिाम ्गतेतः न्दशतः

य्था ्दनश्वतम,् त्था काग्द्दण्ं तसय मधयभागे िेधनयरिा 
एकाम ् अङ्किीं तत् योजयनततु । दृढकाग्दपत्ेण एकं 
ररक्तम ् अध्वगोल्दण्ं निमा्वय तनसमि ् पणू्वगोल्दण्म ्
योजयनततु । ररक्तम ् अध्वगोल्दण्ं, तनसमि ् स्थानपतं 
गोल्दण्ं च नमनलरिा द्ारसननधतः इि चलिानि कतु रुततः । 
पणू्वगोल्दण्ं चालनयततुं प्यरिं कतु ि्वनततु । तत ्क्ंथ चलनत? 
एतत ् चलिम,् असमानभतः निनम्वतात ् गोल-सामतुद्गसनधतेः 
चलिात ्क्ंथ नभनिम ्अनसत? प््थम ेन्रयाकलापे ियम ्
एतादृश ंचलिं कूप्वरे  दृष्टिनततः । ििूम,् असमानभतः ८.४ 
तम े नचत्े यत ् निनम्वतं तत ् द्ारसनधतेः अपेक्षया नभनिम ्
अनसत । परनततु तत,् द्ारसननधतः कासतु न्दक्षतु चलनत 
इरयेतत ् निश्दीकरोनत । कूप्वरे द्ारसननधतः अनसत । तेि 
केिलम ्अग्ततः-पषृ्ठततः चलिं नस्दध्यनत (नचत्म ्८.५)। 
तादृशसनधतेः इतोऽनप उ्दाहरणानि नकं िक्ततुं  शकितुिननत ?

ण्चत्रम ्८.५ जाितुितः द्ारसनधयतः

णसथिस्ध्यः 
असमाकं नशरनस केषतुनचत ् सननधषतु कानिचि अस्थीनि 
परसपरं योनजतानि सननत । एतेषतु सननधषतु अस्थीनि 
चनलततुं ि शकितुिननत । तादृशातः सनधयतः नस्थरसनधयतः 
इनत उचयनते । भिनततः य्दा मतुख ंपणू्वतया उद्ाियननत, 
त्दा भिताम ् अधसतितः हितुतः नशरसतः नकनञचत ् ्दरंू 
चालनयततुं शकितुिननत िितु ?  अधतुिा, उत्तरहितुं चालनयततुं 
प्यरिं कतु ि्वनततु । भिन्भतः चालिं शकं्त नकम ्? उत्तरहिोतः 
अिनशष्टसय नशरसतः च मधये एकतः सननधतः अनसत । सतः 
णसथिसण्धः इनत उचयते । 
 असमाकं ्दहेसय भागाि ् ये सनधयतः योजयननत, 
तेषतु केचि एि असमानभतः चनच्वतातः । 
 असमाकं ्दहेसय निनभनिानि अङ्गानि तेषाम ्
निनभनिानि सिरूपानण क्थं प्ापितुिननत ?
 भिनततः एकां पाञचानलकां निमा्वततुम ् इच्छननत 
इनत नचनतयनततु । भिनततः प््थम ंनकं कररषयननत ? प्ायतः 
बाह्यसय आकृतेतः निमा्वणात ् पिूथं पाञचानलकायातः एकं 
प्ारूपं (बनध)ं निमा्वननत, िितु ? असमाकं ्दहेसय सिा्वनण 
अस्थीनि नमनलरिा एकं प्ारूपं निमा्वननत । एतेि ्दहेसय 
आकृनततः निधीयते । एतत ्प्ारूपम ्अनस्थपञजरम ्इनत 
उचयते (नचत्म ्८.६)।

ण्चत्रम ्८.६ माििसय अनस्थपञजरम्
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अनस्थपञजरसय आकारतः एिम ् अनसत इनत ियं क्ंथ 
जािीमतः? निनिधािाम ् असथिाम ् आकारं ियं क्ंथ 
जािीमतः ? ्दहेसय केषाञचि भागािाम ्आकृनतं, तत्रयाम ्
अनस्थसङ्खयां च अितुभयू अनभज्ाततुं शकितुमतः । एताम ्
आकृनतं समयक् ज्ाततुं कश्चि माग्वतः अनसत; - मािि्दहेसय 
‘एकस-्रे’(एकस-्नकरणसय) नचत्सय ्दश्विम ्। 
 नकं भिततः अ्थिा भिततः गहृजिसय क्दानप 
कसयचि ्दहेभागसय ‘एकस-्रे’नचतं् सिीकृतम?् य्दा ियं 
व्रनणतातः अपघातेि ग्सतातः िा भिामतः, त्दा ि्रद्यातः एतानि 
‘एकस-्रे’नचत्ानण उपयतुजय नकम ् असथिां क्षनततः जाता 
उत ि इनत अिगच्छननत । ‘एकस’्नकरणानि असमाकम ्
असथिाम ्आकाराि ््दश्वयननत । 
 बाहोतः पतुरोभागम,् उपररतिभागं पा्दसय 
अधोभागम,् उपररतिभागं च सपष्ृ्टिा अितुभिनततु । प्रयेकं 
भागे कनत अस्थीनि सननत इनत अनभज्ाततुं प्यरिं कतु ि्वनततु । 
त्थ्रि गतुल्ं जाितुसनधीतः च अितुभिनततु । अितुभतूानि 
अस्थीनि ‘एकस-्रे’ नचत्ेण सह तोलयनततु (नचत्ं ८.७) । 

 
ण्चत्रम ्८.७ गतुल्सय जाितुसनधतेः च ‘एकस-्रे’नचत्म्

भिताम ् अङ्गतुलीतः अििमयनततु । नकं भिनततः प्रयेकं 
सनधौ अििमनयततुं शक्तिनततः ? भितां मधयमायाम ्
अङ्गतुलयां कनत अस्थीनि सननत? भितां करसय पषृ्ठभागं 
सपष्ृ्टिा अितुभिनततु । तत् बहूनि अस्थीनि सननत इनत 
भानत, खलतु (नचत्म ्८.८)? 

ण्चत्रम ्८.८ करसय अस्थीनि

नकं भितां मनणबनधतः अििमियोगयतः अनसत ? मनणबनधतः 
बहुनभतः अनस्थनभतः निनम्वततः अनसत तत् एकम ्एि अनस्थ 
भिेत ्चते ्नकं सयात ्? 

णरि्याकलापः ४            

 ्दीघ्वम ्उच्छिासं सिीकृरय नकनञचरकालं त्थ्रि 
िायतुम ् अिरु्दध्य नतष्ठनततु । उरसतः पषृ्ठसय च मधयभागे 
मन्दम ् आपी््य उरसतः पषृ्ठसय च असथिां नस्थनतम ्
अितुभिनततु । यािच्छकयं पशतु्वकातः (उरसतः अस्थीनि) 
गणयनततु । ८.९तम ं नचत्म ् अिधािपिू्वकं दृष््टिा तेि 
नचत्ेण सह उरसतः असथिां सपशा्वत ्भिन्भतः यत ्अितुभतंू 
तत ्तोलयनततु । 

ण्चत्रम ्८.९ पशतु्वकापञजरम्

पशतु्वकातः निशषेरूपेण अििनमतातः इरयेतत ्ियं पशयामतः । 
तातः उरसतः अनस्थ मरेु्दण्ं च भाण्ित ्परसपरं योजयननत । 
एतत ्पशतु्वकापञजरम ्इनत कथयते । िक्षसय भागद्ये द्ा्दश 



71

अस्थीनि सननत । अनसमि ् पञजरे 
कानिचि मतुखयानि आनतररकानि 
अङ्गानि रनक्षतानि भिननत । 
 कञचि नमत्ं जानिोतः अििमिं 
नििा सिसय पा्दाङ्गतुलीतः सप्षु्ट ं
ि्दनततु । नकम ् एतत ् नसिगध,ं 
समतलम ्  अखण्ं च अनसत । 
तसय पषृ्ठसय मधयभागे भिताम ्
अङ्गतुलीतः स्थापयनततु । नकं भिनततः 
कमनप ्दीघथं कनठिं च वयहूम ्
अितुभिननत? कणठात ् आरभय 
अधतः-अधतः भितां नमत्सय 
पषृ्ठप््दशे े अङ्गतुलीतः चालयनततु 
। भिन्भतः यत ् अितुभयूते तत,् 

मरेु्दण्तः अनसत । सतः बहुभयतः लघतु-
अनस्थभयतः निनम्वततः अनसत (नचत्म ्८.१०) । 
 पशतु्वकापञजरम ्एत्रतः अनस्थनभतः साकं योनजतम ्
अनसत । भितां नमत्सय मरेु्दण्तः केिलम ्एकेि ्दीघघेण 
अनस्थिा यन्द निनम्वततः सयात,् तनह्व नकं सतः पषृ्ठम ्
अििमनयततुं शक्ततः अभनिषयत ्? 
 भितां नमत्ं नभत्ततेः उपरर हसतं स्थापनयरिा नभनत्त ं
िो्दनयततुं ि्दनततु । नकं तसय सकंधप््दशे ेअनस्थद्यं दृशयते? 
एतानि सकंधास्थीनि (नचत्म ्८.११) सननत ।

 
ण्चत्रम ्८.११ सकंधास्थीनि

८.१२ तम ंनचत्म ्अिधािपिू्वकं पशयनततु । एतत ्िनसत-

अनस्थनभतः निनम्वतम ् । भिताम ् उ्दरसय अधोभागम ्
एतानि अस्थीनि आिणृिननत । एतसय भागसय साहाययेि 
भिनततः उपनिशननत । 

ण्चत्रम ्८.१२ िनसत-अस्थीनि

 कपालतः बहूिाम ् असथिां संयोजिेि निनम्वततः 
अनसत (नचत्म ् ८.१३) । एतत ् असमाकं ्दहेसय 
अनतमतुखयम ्अङ्गं मनसतषकम ्आिणृोनत रक्षनत च ।

ण्चत्रम ्८.१३ कपालतः

 असमाकम ् अनस्थपञजरसय बहूनि अस्थीनि, 
अनस्थसनधीतः च ियं चनच्वतिनततः । अनस्थपञजरे 
इतोऽनप कानिचि अङ्गानि सननत । तानि अनस्थित ्
कठोरानण ि भिननत । तानि अििमनयततुं शकयनते । 
एतानि तरुणास्थीनि (उपास्थीनि) इनत कथयनते ।
 भितां कणथं गहृीरिा अितुभिनततु । कोऽनप 
अििमियोगयतः कठोरतः अनस्थमयतः भागतः नकं भिन्भतः 

ण्चत्रम ्८.१० मरेु्दण्तः
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अितुभतूतः (नचत्म ्८.१४)? 

 
ण्चत्रम ्८.१४ कण्वसय उपररतिभागे तरुणानस्थ भिनत ।

अत् अनस्थ ि सयात ् इनत भानत, खलतु? य्दा भिनततः 
कण्वम ्आपी्यननत, त्दा कण्वपतुिकसय, तसय नकनञचत ्
ऊधि्वभागसय च मधये कोऽनप भ्ेदतः लक्यते नकम ् 
(नचत्म ्८.१५) ? 

 
ण्चत्रम ्८.१५ कण्वपतुिकतः

कण्वसय उपररतिभागेषतु कण्वपतुिकसय अपेक्षया 
नकमनप कठोरतरं भिन्भतः अितुभयूते । परं तत ्असथितः 
अपेक्षया म्ृदतुतरं ित्वते, िितु? एत्दिे तरुणानस्थ इनत 
ि्दामतः । ्दहेसय सननधभागेषतु अनप तरुणानस्थ भिनत । 
असमाकम ्अनस्थपञजरं बहुनभतः अनस्थनभतः, सननधनभतः 
तरुणानस्थनभतः च निनम्वतम ् इनत असमानभतः दृष्टम ् । तेषतु 
बहूनि अितुभनिततुम,् अििमनयततुं चालनयततुं च शकयानि । 
अनस्थपञजरसय सतुन्दरं नचत्ं भितां निपपणीपतुसतके
नलखनततु । 
 असमाकं ्दहे े निद्यमािािाम ् असथिां निषये, 
ि्रनिधयमयं चलिं कततुथं सहायकािां सनधीिां निषये च 
असमानभतः पनठतम ् । अस्थीनि त्थानिधानि चलिानि 
कततुथं क्ंथ प्भिननत ? पशयामतः ।
 एकहसतेि मतुनष्ट ंकतु ि्वनततु, कूप्वरे बाहुम ्अििमयय 

अङ्गतुषे्ठि भतुजं सपशृनततु (नचत्म ्८.१६)।

 
ण्चत्रम ्८.१६ अनस्थ चालनयततुं सिायतुद्यं 

नमनलरिा कायथं निि्वहनत ।

बाहोतः ऊधि्वभागे नकमनप पररित्विं भिन्भतः दृष्ट ं िा? 
अनयहसतेि तत ् सपशृनततु । बाहोतः ऊधि्वभागे कोऽनप 
पीिसतः भागतः भिन्भतः अितुभयूते? एषतः एि सिायतुतः । 
सङ्कोचसय कारणात ् सिायतुतः उर त्ु ललतः जाततः(तसय 
्दीघ्वता नयिूा जाता) ।  अधतुिा, बाहु ंतसय सामानय्दशां 
प्नत आियनततु । सिायोतः नकम ् अभित?् नकं सिायतुतः 
इतोऽनप सङ्कतु नचततः अनसत? चलिसमये, धाििसमये 
च समािनिध ंसङ्कोच ंभिनततः भितां पा्द ेअनप द्रषु्ट ं
शकितुिननत । 
 सङ्कोचिे सनत, सिायतुतः पिूा्वपेक्षया अ्दीघ्वतः, 
दृढतः, स्थलूतः च भिनत । एतेि अनस्थ आकृषयते । 
 सिायितः यतुगलरूपेण कायथं निि्वहननत । य्दा यतुगले 
एकतः सिायतुतः सङ्कतु चनत, तसयां न्दनश अनस्थ आकृष्ट ं
भिनत । यतुगलस्थतः अनयतः सिायतुतः निकनसततः भिनत । 
निरुद्धन्दनश अनस्थ चालनयततुम,् पिूथं निकनसततः सिायतुतः 
सङ्कतु नचततः भरूिा अनस्थ तसय सिस्थािे नििेशयनत । 
तनसमनिेि समये यतुगलस्थतः अनयतः सिायतुतः निकनसततः 
भिनत । सिायतुतः केिलम ्आ्रषु्ट ंशकिोनत । िो्दिं कततुथं 
ि शकिोनत । अततः, अनस्थ चालनयततुं सिायतुद्यं नमनलरिा 
कायथं निि्वहनत(नचत्म ्८.१६) । 
 गरय्थथं नकं सि्व्दा सिायितः अस्थीनि च 

अ

आ
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आिशयकानि भिननत ? अनये जनतितः क्ंथ चलननत? नकं 
सिघेषतु प्ानणषतु अस्थीनि भिननत? नकञचतुलतुकतः, शमबकूतः 
इरयान्दषतु नकं भिनत? अधतुिा, ियं केषाञचि प्ानणिां 
‘गतेतः’(चलिरीतेतः) अधययिं कतु म्वतः ।

८.२ “ज्ततूनां गणतः”
णकञ्ुचलुकः
णरि्याकलापः ५          
कनसमनंश्चत ्उद्यािे मनृत्तकायातः उपरर चलनतं नकञचतुलतुकम ्
अिलोकयनततु । मन्द ंतम ्उनिीय शोधिपत्सय अ्थिा 
चषूपत्सय उपरर स्थापयनततु । तसय चलिम ्अिलोकयनततु 
(नचत्म ्८.१७) । 

 
ण्चत्रम ्८.१७ नकञचतुलतुकसय चलिम्

अिनतरं तं काचपरटिकायातः उपरर अ्थिा कनसमनंश्चत ्
श्क्ण ेस्थले (slippery surface) स्थापयनततु । अधतुिा 
तसय चलिानि अिलोकयनततु । नकम ्एतत ्चलिं पत्सय 
उपररतिात ् चलिात ् नभनिम ् अनसत? नकञचतुलतुकतः 
उपरर ्दनश्वते स्थलद्ये कनसमि ्स्थले सरलतया चनलततुं 
शकिोनत इनत भिनततः अनभज्ाततुं शकितुिननत िा ? 
 नकञचतुलतुकसय ्दहेतः अनतद्ये परसपरं योनजत्रतः 
अिेक्र तः िततु्वल्रतः निनम्वततः अनसत । नकञचतुलतुके अस्थीनि 
ि भिननत । ्दहेसय सङ्कोचिे निकसिे च सहायकातः 
सिायितः तसय ्दहे े सननत । चलिसमये, नकञचतुलतुकतः 
सिसय ्दहेसय पतुरोभागं प््थम ंप्सारयनत । तनसमि ्समये 
तसय पषृ्ठभागतः भमूौ लगितः भिनत । अिनतरं पतुरोभागं 
भमूौ नस्थरीकृरय पषृ्ठभागं भनूमततः मोचयनत । तरपश्चात ्
्दहे ं लघतु कृरिा पषृ्ठभागं पतुरततः आकष्वनत । एतेि सतः 
नकनञचत ् अग्े गच्छनत । पतुितःपतुितः एिमिे सिायिूां 

सङ्कोच ं निकसिं च कृरिा नकञचतुलतुकतः मनृत्तकायातः 
उपरर चलनत । तसय ्दहेतः कमनप नसिगध ंप्दा्थथं स्रिनत, 
येि चलिे साहाययं भिनत । 
 सतः ्दहेसय कञचि भागं क्ंथ भमूौ नस्थरीकरोनत? 
तसय ्दहेसय अधतः बहुसंखयाकातः लघतुशकूातः 
(केशसदृशातः) ्दहेात ् निसतृातः भिननत । एते शकूातः 
सिायतुनभतः सह योनजतातः भिननत । एते शकूातः भमूतेः 
दृढग्हणाय सहायतां कतु ि्वननत । 
 िसततुततः, नकञचतुलतुकतः भमूौ चलिसमये एि 
मनृत्तकां खा्दनत! तेि खान्दते यत ्ि जीण्वम,् तत ््दहेात ्
बनहतः नक्षपयते । नकञचतुलतुकसय एतया न्रयया ससयािां 
कृते ्लित्तरा मनृत्तका लभयते । 
शम त्ूकः
णरि्याकलापः ६               
कञचि शमबकूम ्उद्यािात ्गहृ्णनततु । तसय पषृ्ठप््दशे ेनस्थतं 
गोलाकारसंरचिा नकं भिन्भतः दृष्टा (नचत्म ्८.१८)? 

ण्चत्रम ्८.१८ शमबकूतः
एषा संरचिा कमबतुतः इनत कथयते । कमबतुतः शमबकूसय बाह्यतः 
पञजरतः भिनत । नकनततु सतः अनस्थनभतः निनम्वततः ि भिनत । 
कमबतुतः एक्र कतः घिकतः अनसत । सतः स्थािात ् स्थािं 
प्नत चलिे नकमनप साहाययं ि करोनत । चलिेि साकं 
शमबकेूि कमबतुतः अनप आकृष्टवयतः भिनत । 
शमबकूम ्एकसयां काचपरटिकायां स्थापनयरिा पशयनततु । 
य्दा सतः चनलततुम ् आरभते, त्दा शि्रतः परटिकां नशरसतः 
अपेक्षया उपरर उनिीय अधसतात ्तसय चलिं पशयनततु । 
एका स्थलूसंरचिा, शमबकूसय नशरतः च कमबतुद्ारात ्
बनहतः आगच्ेछत ् । सा स्थलूसंरचिा तसय पा्दतः, यतः 
शनक्तशानलनभतः सिायतुनभतः निनम्वततः अनसत । इ्दािीं, 
काचपरटिकां सािधािं नकनञचत ्अििमयनततु । पा्दसय 
ऊनम्वमत ् चलिं दृशयते । नकञचतुलतुकसय अपेक्षया 
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शमबकूतः शीघं् चलनत उत मन्द ंचलनत? 
तैलपः
णरि्याकलापः ७             

कञचि त्रलपम ्अिधािपिू्वकं पशयनततु (नचत्म ्८.१९) ।

 
ण्चत्रम ्८.१९ त्रलपतः

त्रलपातः भमूौ चलननत, नभनत्तम ्आरोहननत, त्थ्रि िायौ 
उ्््यिम ्अनप कतु ि्वननत । तेषां पा्दसय यतुगलत्यं भिनत । 
पा्दातः चलिे साहाययं कतु ि्वननत । शरीरं दृढेि बाह्यकिचिे 
आितृम ् अनसत । एतत ् बाह्यकिच ं परसपरं योनजत्रतः 
निनभनि्रतः घिक्र तः निनम्वतम ्अनसत । अततः तत ्चलिा्थ्वम ्
अितुकूलं कलपयनत । 
िक्षतःस्थले पक्षद्यं योनजतम ् अनसत । त्रलपािां ्दहे े
निनभनिातः सिायितः सननत । पा्दािां समीपे नस्थतातः 
सिायितः चलिे साहाययं कतु ि्वननत । िक्षतःस्थले नस्थतातः 
सिायितः त्रलपसय उ्््यिसमये पक्षाि ्चालयननत । 

पणषिणः
णरि्याकलापः ८                     

 पनक्षणतः िायौ उ्््यननत, भमूौ सञचरननत च । 
हसंतः, का्दमबतः इरया्दयतः केचि पनक्षणतः जले अनप 
तरननत । पनक्षणां शरीरं ् यिा्थथं सतुयोगयम ्अनसत इरयततः ते 
उ्््यिं कततुथं शकितुिननत । तेषाम ्अस्थीनि सतुनषरयतुक्तानि 
भाररनहतानि दृढानि च भिननत । अपरपा्दयोतः अस्थीनि 
चनलततुम ् उपिेषु्ट ं च योगयानि सननत । पतुरतःपा्दयोतः 
अनस्थभागातः पक्षरिेि पररिनत्वतातः । भतुजास्थीनि 
दृढानि सननत । िक्षोऽस्थीनि उ्््यिसिायिूां दृढग्हण े
साहायया्थ्वम ् आिशयकरीरया पररिनत्वतानि सननत । 
 उ्््यिसिायितः पक्षाणाम ्उपरर-अधतः चालिे साहाययं 

कतु ि्वननत (नचत्म ्८.२०) ।

ण्चत्रम ्८.२० पनक्षणतः अनस्थपञजरम्

मीनः
णरि्याकलापः ९            

एकां कग्व्दिौकां निमा्वनततु । तां जले स्थापनयरिा, 
तसयातः अग्भागतः पतुरततः य्था सयात ् त्था कृरिा अग्े 
ितु्दनततु(नचत्म ् ८.२१[अ]) । नकं िौका जले सरलतया 
गता ? इ्दािीं िौकायातः निशालभागं पतुरततः कृरिा पतुितः 
जले रयजनततु (नचत्म ्८. २१ [ब]) ।

ण्चत्रम ्८.२१ िौकानभतः ्री्िम्

 नकं भिनततः जले िौकाम ्अग्े चालनयततुं शक्तिनततः? 
 िौकायातः मीिािां च आकारे नकञचि सामयं 

अ

आ
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दृशयते इनत नकं भिन्भतः लनक्षतम ्(८.२२)?

 
ण्चत्रम ्८.२२ मीिातः

 मीिसय नशरतः पतुच्ंछ च तसय मधयभागसय अपेक्षया 
लघतु, तीक्ण ंच अनसत । एतादृशतः आकारतः धारारेखीयतः 
आकारतः इनत उचयते । 
 मीिसय एतसय आकारसय कारणात ् जलं तं 
पररततः सरलतया प्िहनत, मीितः च जले तरनत । मीिसय 
अनस्थपञजरं दृढ्रतः सिायतुनभतः आितृम ्अनसत । तरणसमये 
मीिसय अग्भागतः एकनसमि ्पाश्घे ि्रीभिनत, पतुच्छभागतः 
च निरुद्धपाश्घे आन्दोलनत । मीिसय चलिरीनततः ८.२३ 
तम ेनचत्े ्दनश्वता अनसत । 

 
ण्चत्रम ्८.२३ मीिसय चलिम्

अिनतरं, झनिनत ्दहेतः, पतुच्ंछ च निरुद्धन्दनश ि्रीभिततः । 
एतेि एकतः संक्षोभतः भिनत, तेि मीितः अग्े सरनत । 
तादृशसंक्षोभािां सरनणतः मीिम ्अग्े तारयनत । पतुच्छस्थातः 
पक्षातः एत्द्थथं साहाययं कतु ि्वननत । 
मीिसय ्दहे े अनये पक्षातः अनप सननत । तरणसमये ते 
प्मतुखततः ्दहेसय समतोलिे, गमिन्दशायातः निधा्वरण े च  
साहाययं कतु ि्वननत । जले सरलतया तरणा्थथं जलानतगा्वनमितः 
पतुच्छपक्षसदृशयतः पा्दरक्षातः धरननत इरयेत्द ् नकं भिन्भतः 

लनक्षतम ्? 
सपापः कथं ्चलण्त ?

सपा्वतः क्ंथ सप्वननत इनत नकं भिनततः दृष्टिनततः? नकं सप्वतः 
ऋजतुरीरया चलनत (नचत्म ्८.२४) ?

ण्चत्रम ्८.२४ सप्वसय चलिम्
सपा्वणां मरेु्दण्तः ्दीघ्वतः अनसत । तेषां बहितः कृशसिायितः 
सननत । ते सिायितः परसपरं ्दरेू सननत च्ेदनप परसपरं 
योनजतातः सननत । ते मरेु्दण्ं, पशू्वकातः चम्व च अनप 
परसपरं योजयननत । 
 सप्वसय शरीरम ् अिेकिततु्वलरूपेण  
ि्रीभिनत । सप्वसय प्रयेकं िततु्वलं भमूतेः आपी्िपिू्वकं 
्दहेम ्अग्े िो्दनयततुं साहाययं करोनत । शरीरे अिेकिततु्वलानि 
भिननत इरयततः प्रयेकं िततु्वलं शरीरं नकनञचत ् अग्े 
िो्दयनत । सप्वतः अनतशीघ्म ्अग्े गच्छनत । तसय चलिं 
सरलरेखायां ि भिनत । 
 निनिधप्ानणिां गनतषतु अस्थीनि, सिायितः 
च क्थम ् उपयतुजयनते इनत असमानभतः पनठतम ् । 
प्ानणिां निनिधगतीिां निषये प्हनेलकायातः नजज्ासोतः 
च कोश े बहितः प्शातः सननत । एिं भितां नशरनस 
अनप अप्नतपनिातः अिेके प्शातः समतुद्गच्छनततः सयतुतः । 
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प्ाचीिग्ीक्-तत्िज्ािी अररसिािलतः, तसय “जनतिूां 
गनततः (gait of animals)” इरयनसमि ्ग्न्ेथ एतादृशाि ्
प्शाि ् सियं पषृ्टिाि ् । निनभनिप्ानणिां शरीराङ्गानि 
नकम्थथं त्था सननत? एतानि अङ्गानि तेषां चलिे क्ंथ 
साहाययं कतु ि्वननत? निनभनिप्ानणिाम ् एतेषतु शरीराङ्गेषतु 
कीदृश ं सामयं, कीदृशश्च भ्ेदतः दृशयते? स्थािात ् स्थािं 
प्नत चनलततुं निनिधप्ानणिां कृते कनत शरीराङ्गानि 
आिशयकानि भिननत? मितुषयाणां केिलं पा्दद्यम,् गिां 

मनहषीणां च पा्दचततुष्टयं नकम्थ्वम?् बहूिां प्ानणिां कृते 
यतुगमरूपेण एि पा्दातः सननत, नकम्थ्वम?् असमाकं पा्दयोतः 
अििमिं हसतयोतः अििमिसय अपेक्षया नभनिम ्अनसत,  
नकम्थ्वम ्? 
 एिं बहितः प्शातः सननत । प्ायतः अनसमि ्अधयाये 
ियं केषाञचि प्शािाम ्उत्तरम ्असमाकं न्रयाकलापािां 
द्ारा प्ाप्तिनततः । बहूनि उत्तरानण असमानभतः प्ाप्तवयानि च 
सननत । 

प्मुख-शबदाः

मरेु्दण्तः सिायतुतः

गोलसामतुद्गसननधतः बाह्यपञजरम्

शकूातः िनसत-अस्थीनि

तरुणानस्थ धतुराग्सननधतः

रनध्म् पशतु्वकापञजरम्

नस्थरसननधतः भतुजास्थीनि

जनतिूां गनततः अनस्थपञजरम्

द्ारसननधतः धारारेखीयम्
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सािांशः      

 y माििशरीरे, अनस्थनभतः तरुणानस्थनभतः च अनस्थपञजरं निनम्वतम ्अनसत । तत ््दहेसय वयहूम ्आकृनतं 
निन्द्वशनत, चलिा्थथं च साहाययं करोनत । एतत ्अनततःस्थानि अङ्गानि रक्षनत ।

 y अनस्थपञजरे कपालतः, मरेु्दण्तः, पशतु्वकातः, िक्षोऽस्थीनि, भतुजास्थीनि, कि्यस्थीनि, हसतपा्दािाम ्
अस्थीनि च सननत ।

 y सिायिूां यतुगलद्यसय पया्वय्रतः सङ्कोच्रतः निकास्रतः च अस्थीनि चानलतानि भिननत ।
 y अनस्थसननधषतु निनभनिनिधातः सननत । ते निधातः सनधीिां सिरूपम,् त्रतः अितुमतां चलिन्दश ं च  

अिलमबनते । 
 y दृढसिायितः, भाररनहतानि अस्थीनि च नमनलरिा पक्षीणाम ्उ्््यिा्थथं साहाययं कतु ि्वननत । ते पक्षाणां 

चालिेि उ्््यनते । 
 y ्दहेसय भागद्यं  निरुद्धन्दक्षतु पया्वयरूपेण ि्रीकृरय मीिातः तरननत ।
 y ्दहेपाश्घेषतु िततु्वलािां निमा्वणिे भमूौ िलयाकारगनतं कतु ि्वनततः सपा्वतः सप्वननत । अनधकसंखयायां नस्थतानि 

अस्थीनि, तरसमबद्धातः सिायितः च सप्वसय ्दहेम ्अग्े ितु्दननत ।
 y त्रलपािां ्दहेतः, पा्दातः च कठोरेण बाह्यकिचिे आितृातः सननत । िक्षसतः सिायितः पा्दािां यतुगलत्येण 

सह, पक्षाणां यतुगलद्येि सह च योनजतातः सननत । एिं सिायितः त्रलपािां चलिे उ्््यिे च सहायकातः 
सननत ।

 y नकञचतुलतुकातः सिायिू ्उपयतुजय पया्वयततः ्दहेसय सङ्कोचिेि निकसिेि च चलननत । चलिसमये ्दहेसय 
अधोभागे नस्थतातः लघतुशकूातः भमूतेः ग्हणाय साहाययं कतु ि्वननत । 

 y शमबकूतः मांसलसय पा्दसय साहाययेि चलनत ।

अभ्यासः 
१. ररक्तस्थलं परूयत ।
 अ) असथिां सनधयतः ्दहेसय _________निनमत्त ंसाहाययं कतु ि्वननत ।
 आ) अस्थीनि तरुणास्थीनि च नमनलरिा ्दहेसय ________ निमा्वननत ।
 इ) कीलायातः अस्थीनि _________सननधिा योनजतानि सननत ।
 ई) चलिसमये _________ सङ्कोचतः अस्थीनि आकष्वनत ।

२. सरयम ्उत असरयम ्इनत नचहे्ि प््दश्वयनततु ।
 अ) सिघेषां प्ानणिां चलिं सरण ंच नितरां समािं ित्वते । 
 आ) असथिाम ्अपेक्षया तरुणास्थीनि कठोरानण सननत । 
 इ) अङ्गतुलीिाम ्अनस्थषतु सनधयतः ि भिननत ।
 ई) बाहोतः अग्भागे अनस्थद्यम ्अनसत ।
 उ) त्रलपािां ्दहे ेएकं बाह्यकिचम ्अनसत । 
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३. प््थमसतमभ ेनस्थतानि िसतनूि, नद्तीयसतमभ ेनस्थत्रतः एकेि बहुनभतः िा िसततुनभतः साकं संयोजय नलखत ।

सतमभतः १ सतमभतः २
उत्तरहितुतः ्दहे ेपतुच्छपक्षातः भिननत ।
मीिातः बाह्यकिचम ्अनसत ।
पशतु्वकातः िायौ उ्््नयततुं शकितुिननत ।
शमबकूतः नस्थरसननधतः अनसत ।
त्रलपतः हृ्दयं रक्षनत ।

बहु मन्द ंचलनत ।
इरयसय शरीरं धारारेखीयं भिनत ।

४. एतेषाम ्उत्तरानण नलखत ।
 अ) का िाम गोलसामतुद्गसननधतः ?
 आ)  कपालसय कानि कानि अस्थीनि चालनयततुं शकयानि ?
 इ) नकम्थ्वम ्असमाकं कूप्वरं पषृ्ठततः चालनयततुं ि शकयते ?

ण्च्तनाथथं ग्रासाः                                                                                            

    असमाकं शरीरेण शकयानि अिेकानि चलिानि असमानभतः चनच्वतानि । एतेषां सिघेषां चलिािां निनमत्तम ्
आरोगययतुक्तािाम ्असथिां, सिायिूां, सनधीिां तरुणासथिां च आिशयकता अनसत । असमासतु केचि जिातः अिेि 
निकारेण पीन्तातः भिननत । येि असमाकं ्दहेनस्थनततः एतेषां सरलतया चलिा्थथं सहानयका ि भिनत । एकनसमि ्
संपणू्वकक्यायातः न्रयाकलापे, कसयचि शारीररकचलिसय असम्थ्वतायां सरयाम,् कोऽनप एकतः ्द्रिनन्दिन्रयातः 
क्ंथ कतु या्वत ् इनत मागा्वनिेषणसय प्यासं कतु ि्वनततु । उ्दाहरणा्थ्वम,् प््थम े न्रयाकलापे, भिनततः बाहौ मानपकां 
ब्दध्िा कूप्वरसय चलिं नििाररतिनततः । एिमिे साधारणानि ्द्रनहकचलिानि नियनत्नयततुम ्अनयानयानि निधािानि 
नचनतयनततु । त्था एतादृशाि ्उपायाि ्अननिषयनततु य्रतः ्द्रिनन्दिन्रयातः समपान्दततुं शकितुयाम ।  


