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अस्मान ् परितः वयं ववववधमावन वर््ण यमावन वसततूवन 
पशयमा्ः । शमालमायमाः ्मार्गे वयं लोकयमानमावन, कमाि-्
यमानमावन, वविचवरिकमाः, वकृमाः, प्मावरनः, पषुपमावर 
इतयमादीवन वसततूवन पशयमा्ः । एतमावन सवमा्णवर वसततूवन द्रष्ट ं
वयं कथं शकमाः स्ः इवत वकं भवनतः वचनतयवनत?
 तमावन एव सथलमावन िमात्रौ र्माढमानधकमािे सवत कथं 
दृशयेिन ् इवत वचनतयनत ु । तदमा वकं दृशयते? समपतूर््ण  ्
अनधकमाियकंु प्कोषं् भवनतः प्ववषवनतः इवत वचनतयनत ु। 
वकं प्कोष्े वसथतं वक्वप वसत ुभवव्भः दृशयते?
 वकनत,ु यदमा वसकथववत्णकमा किदीपः वमा जवमालयते, 
तदमा प्कोषे् वसथतमावन वसततूवन भवनतः द्रष्ट ंशकनवुवनत । 
प्कमाशने ववनमा वसततूवन द्रष्ट ंन शकयमावन । प्कमाशः वसततूनमंा 
दश्णने अस्माकं समाहमाययं किोवत ।
 किदीपसय दीपः सवयं प्कमाश ं दमातुं शकनोवत । 
सतूय्णः तमादृशः परिवचतः पदमाथ्णः यः सवकीयं प्कमाश ं
यच्छवत । वदवमास्ये, सतूय्णसय प्कमाशने वयं वसततूवन 
पशयमा्ः । सतूय्णसदृशमावन वसततूवन, यमावन सवकीयं प्कमाश ं
प्यच्छवनत, तमावन सवयंप्कमाश्मानवसततूवन इवत कथयनते ।
 आसनदः, वचत््,् पमादिकमा इतयमादीनमंा कमा 
कथमा? यदमा सवयंप्कमाश्मानवसतनुः (उदमा.; सतूय्णः, 
किदीपः अथवमा ववद्दु्ीपः) प्कमाशः एतेषमंा वसततूनमा् ्
उपरि पवततवमा अस्माकं नेत्ं प्वत स्मायमावत, तदमा एतमावन 
वसततूवन दृशयनते । 

११.१  पारदर्शकानि, अपारदर्शकानि, पारभासीनि 
च वस त्ूनि

चतथुगे अधयमाये पमािदश्णकमावन, अपमािदश्णकमावन, 
पमािभमासीवन इवत वसततूवन वर्गीकृतमावन इतयेतत ्स्िनत ु । 
यवद कसयवचत ्वसतनुः विमािमा वक्वप द्रष्ट ंन शकयते, तवह्ण 
तत ्अपमािदश्णकं वसत ु। यवद भवनतः कसयवचत ्वसतनुः 

विमािमा सपष ंद्रष्ट ंशकनवुवनत, तवह्ण तत ्वसत ुपमािदश्णक् ्। 
प्कमाशः तसय वसतनुः विमािमा प्वेष्ट ंशकनोवत । केषमाञचन 
वसततूनमंा विमािमा वयं द्रष्ट ंशकनु् ः, वकनत ुतत ्सपष ंन भववत ।

 
तमादृशमावन वसततूवन पमािभमासीवन । 

नरियाकलापः १            

सवं परितः पशयनत ु। यमाववनत वसततूवन शकयमावन, तमाववनत 
सङ्र्हृ्णनत ु ; - ्मार्णक्,् पलमावसटिक् ्मावपकमा, लेखनी, 
अङ्कनी, वटिपपरीपसुतक्,् कमार्दपत््,् अनसुिरपत्् ्
अथवमा वस्त्रखण्ड् ्। एतेष ुप्तयेकं वसतनुः विमािमा दतूिसथं 
वक्वप द्रष्ट ंप्यतनं कुव्णनत ु(वचत्् ्११.१)। 

नचत्रम ्११.१ येषमंा विमािमा प्कमाशः सञचरितुं शकनोवत अथवमा 

न शकनोवत, तमादृशमानमां वसततूनमा् ्अवलोकन् ्। 

दतूिसथमात ्वसतनुः, प्कमाशः एष ुकसयवचत ्वसतनुः विमािमा 
प्वेष्ट् ्अशकनोत ्वक्?् 

 भवव्भः अवलोवकतमावन वसततूवन ११.१ त्मायमंा 
समारिणयमंा वलखनत ु। 
वक्वप वसत,ु प्कमाश ंसवसय विमािमा पतूर्णतयमा, भमार्शः वमा 
र््यवत उत न इतयसय आधमािेर पमािदश्णकं, पमािभमावस 
अथवमा अपमािदश्णकं भववतु्  ्अह्णवत इवत वयं पशयमा्ः ।

11 प्रकारः, छायाः पराव ््शिानि च
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वसत/ुपदमाथ्णः
वसतनुः विमािमा दश्णनं शकय्?् 
(सपष्/्असपष्/्न शकय्)्

वसत ुपमािदश्णक्/्अपमािदश्णक्/् 
पमािभमावस अवसत

अङ्कनी
‘िब्बि’्कनदकु््
लेखनपत््् सपष ंन ज्मायते?

११.२ वस त्ु्ः छायाः काः भवन्् ?

नरियाकलापः २            
अधनुमा, सतूय्णप्कमाश े एकैकशः प्तयेक् ् अपमािदश्णकं 
वसत ुप्माङ्र्रमात ् वकवञचत ्उपरि र्हृ्णनत ु । प्माङ्र्र ेवकं 
दृशयते? एकैकेन अवप अपमािदश्णकेन प्माङ्र्र ेसञरमातः 
अनधकमाियतुः भमार्ः तसय ्छमायमाकमािरमात ् इवत भवनतः 
रमानवनत । कदमावचत,् वसतनुः ्छमायमंा दृष्वमा, वसत ुकीदृश् ्
इवत वकंु भवनतः शकनवुवनत (वचत्् ्११.२)।

नचत्रम ्११.२ कदमावचत ्वसतनुः ्छमायमा तसय 

आकृतेः ववषये ज्मातुं समाहमाययं किोवत ।

 एकं कमार्दपत्ं प्माङ्र्र े प्समाियनत ु । वक्वप 
परिवचत् ्अपमािदश्णकं वसत ुप्माङ्र्रमात ्वकवञचत ्उपरि 
र्हृ्णनत,ु येन तसय ्छमायमा प्समारितसय कमार्दपत्सय उपरि 
पतेत ्। यदमा भवनतः तत ्वसत ुर्हृीतवनतः भववनत, तदमा 
्छमायमायमाः ्बमाह्यिेखमंा लेवखतुं वक्वप व्त्ं सतूचयनत ु । 
तथैव अनयेषमंा वसततूनमंा ्छमायमाः अवप वलखनत ु। 
 इदमानी् ् एतमाः ्बमाह्यिेखमाः दृष्वमा वसततूवन 
अवभज्मातु्  ्अनयं वक्वप व्त्ं सतूचयनत ु। कवत वसततूवन 
समयक् अवभज्मातुं ते शकनवुवनत?
 अनधकमाियकेु प्कोषे् अथवमा िमात्रौ यदमा प्कमाशः 
एव न भववत, तदमा भवतमंा ्छमायमा भवदभ्यः दृशयते वक्?् 

केवलं दीपसय एकं स्ोतः यदमा भववत, अनयत ् वक्वप 
वसत ुन भववत, तदमा प्कोषे् ्छमायमा अवलोकयते वक्?् 
प्मायः, ्छमायमंा द्रष्ट् ्प्कमाशसय वक्वप स्ोतः, अपमािदश्णकं 
वसत ु च आवशयके सतः । अनयत ् वक्वप आवशयकं 
वक् ्? 

नरियाकलापः ३            

एषः वरियमाकलमापः भवव्भः अनधकमािे किरीयः । 
कवतपयैः व्त्ैः समाकं समायङ्कमाले प्माङ्र्र ं र्च्छनत ु । 
एकं किदीपं, ्बहृत ् ‘कमा््ड्ण-्बो््ड्ण’पतं् चमावप नयनत ु । 
किदीपं भत्ू ःे स्ीपे र्हृीतवमा, जवमालवयतवमा, येन तसय 
प्कमाशः भवतमंा व्त्सय ् खु ेपतेत ्तथमा उपरि्खु ंर्हृ्णनत ु। 
इदमानीं भवतमंा पिुतः प्कमाशसय वक्वप स्ोतः कसयवचत ्
अपमािदश्णकवसतनुः उपरि पतन ्अवसत । भवतमंा व्त्सय 
पषृ्तः वकृमाः भवनमावन अनयमावन वसततूवन वमा यवद न सयःु, 
तवह्ण व्त्सय वशिसः ्छमायमंा भवनतः द्रष्ट ंशकनवुवनत वक्?् 
तसय अथ्णः ्छमायमा नमावसत इवत न । किदीपसय प्कमाशः त ु
तसय दहेसय विमािमा अनयभमार्ं प्वत र्नतुं न शकनोवत! 
 अधनुमा, ‘कमा््ड्ण-्बो््ड्ण’पतं् व्त्सय पषृ्तः र्हृीतु्  ्
अनयत ्व्त्ं सतूचयनत ु। ‘कमा््ड्ण-्बो््ड्ण’पत्सय उपरि ्छमायमा 
वक् ्इदमानीं दृषमा (वचत्् ्११.३)? 

 
नचत्रम ्११.३ ्छमायमा केवलं पटिलसय उपरि एव प्मापयते ।

 अतः, ्छमायमा केवलं कसयवचत ् पटिलसय उपरि 
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द्रष्ट ंशकयमा । प्वतवदनं भवनतः यमाः यमाः ्छमायमाः पशयवनत, 
तमासमंा दश्णने भतूव्ः, प्कोष्सय वभत्तयः, भवन् ्अथवमा 
तमादृशमाः अनये प्सतमािमाः पटिलसय रूपेर कमाययं वनव्णहवनत ।
 वसततूनमा् ्आकृतेः ववषये ्छमायमावभः वकञचन ज्मानं 
प्मापयते । कदमावचत,् ्छमायमावभः वसततूनमा् ्आकृवतववषये 
अनयथमाज्मान् ् अवप भववतु्  ् अह्णवत । ११.४त् े वचत्े 
अस्माकं किैः वन्मा्णतुं योगयमाः कमाश्चन ्छमायमाः सवनत । 

 
नचत्रम ्११.४ भवतमंा किे र्पुमाः प्मावरनमंा ्छमायमाः ।

तमाः ्छमायमाः ववववधप्मावरनमंा ्छमायमाः इवत यथमा ववश्वसेयःु 
तथमा कतुयं शकनु् ः । तथमा कृतवमा ्नोिञरनं प्मापनवुनत ु। 

नरियाकलापः ४            

आतपयकेु एकवस्न ् वदने एक् ् आसनद ं शमालमायमाः 
प्माङ्र्र ेसथमापयनत ु । आसनदसय ्छमायमंा दृष्वमा भवव्भः 
वक् ्अवलोकयते? 
 वकं ्छमाययमा आसनदसय सपषमाकृतेः ज्मानं भववत? 
यवद आसनद ं वकवञचत ् आवत्णयमा्ः, तवह्ण आसनदसय 
्छमायमायमाः आकृवतः कथं परिवत्णते?

 एकं कृश ं वटिपपरीपसुतकं सवीकृतय तसय ्छमायमंा 
पशयनत ु। अननति् ्एकमा् ्आयतमाकृतेः पेवटिकमंा सवीकृतय 
तसयमाः ्छमायमंा पशयनत ु। वियोः अवप ्छमायमा स्मानववधमा इव 
दृशयते वक्?् 
 पषुपमावर अथवमा अनयमावन ववववधवर्णयतुमावन 
वसततूवन सवीकृतय तेषमंा ्छमायमाः पशयनत ु । उदमाहिरमाथयं 
िकवरगीयं पीतवरगीयं च सेववनतकमापषुपं सवीकुव्णनत ु । 
यदमा वसततूनमंा वरमा्णः वभद्नते, तदमा वकं तेषमंा ्छमायमानमंा वरमा्णः 
अवप वभद्नते? 
 एकमंा दीरमायं पेवटिकमंा सवीकृतय भत्ू रौ तसयमाः ्छमायमंा 
पशयनत ु । यदमा भवनतः पेवटिकमंा परितः चमालयवनत, तदमा 
्छमायमायमाः आकृवतः परिवत्णते । पेवटिकमायमाः ्छमायमा कदमा 
लरतु्मा भववत? वकं यदमा पेवटिकमायमाः दीर्णतिभमार्ः 
सतूय्णसय वदवश अवसत तदमा भववत? अथवमा वकं यदमा 
वमा्नः भमार्ः सतूय्णसय वदवश अवसत तदमा भववत? 
एतमंा दीर्णपेवटिकमा् ्उपयजुय एकं सिलं ्छमायमाग्माहकयनत्ं 
वन्मा्ण्ः । 
११.३ सतूचीर्ध्रचछायाग्ाहकय्त्रम ्(‘कैमरा’)
नतून्,् ्छमायमाग्माहकं वन्मा्णतुं ्बहूवन रवटिलमावन वसततूवन 
आवशयकमावन, नन?ु वसततुः न, यवद वयं सिलं 
सतूचीिनध्रयकंु ्छमायमाग्माहकं वन्मा्णतु्  ्इच्छमा्ः । 

नरियाकलापः ५                     

तमादृश ं पेवटिकमावियं सवीकुव्णनत,ु यत् एकमा पेवटिकमा 
अनयसयमा् ् अनतिं ववनमा अवसवप्णतुं शकनोवत । 
प्तयेकं पेवटिकमायमा् ् एकं पमाश्वयं कत्णवयतवमा उद्माटियनत ु । 
्बहृतपेवटिकमायमाः ववरुदे् पमाश्वगे, ्धये, एकं लरिुनध्र ं
कुव्णनत ु(वचत्् ्११.५(अ)) । लरपुेवटिकमायमंा ्धयभमार्े, 
५-६ से.्ी यकंु वर्यं कत्णवयतवमा वनषकमासयनत ु । एत् ्
उद्मावटितं वर््णभमार्ं ‘टे्वसनर्’् (पमािभमावस पटिल्)् पत्ेर 
आच्छमादयनत ु [वचत्् ् ११.५(आ)]। ‘टे्वसनर्’्पत्यकंु 
पमाश्वयं यथमा अनतः भवेत ्तथमा, िनध्रयकुमायमंा ्बहृतपेवटिकमायमंा  
लरपुेवटिकमा् ् अवसप्णयनत ु [वचत्् ् ११.५(इ)]। भवतमंा 
सतूचीिनध्रच्छमायमाग्माहक् ्उपयोर्माथयं वसद्् ्अवसत । 
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       (अ)       (आ)         (इ)

नचत्रम ्११.५ सतूचीिनध्रच्छमायमाग्माहकयनत्््

 सतूचीिनध्रच्छमायमाग्माहकं र्हृीतवमा, लरपुेवटिकमायमाः 
उद्मावटित्खुसय विमािमा पशयनत ु । भवतमंा वशिः, 
सतूचीिनध्रच्छमायमाग्माहकं च कृषरवस्त्रेर आवणृवनत ु । 
अधनुमा, सतूचीिनध्रच्छमायमाग्माहकसय विमािमा वक्वप दतूिसथं 
वसत ुवकृं वमा भवनं वमा द्रष्ट ंप्यतनं कुव्णनत ु। यमावन वसततूवन 
भवनतः सतूचीिनध्रच्छमायमाग्माहकसय विमािमा द्रष्ट् ् इच्छवनत, 
तमावन समयक् सतूय्णप्कमाशयकेु सथले सवनत इतयेतत ्
वनश्चयं कुव्णनत ु । अनयवस्न ्पमाश्वगे ववद््माने टे्वसनर् ्पत्े 
वचत्प्मावपपय्णनतं, लरपुेवटिकमंा पिुतः पषृ्तः च चमालयनतः 
भवनत ु। 
 वक् ् एतमावन सतूचीिनध्रवचत्मावर, वसततूनमंा 
्छमायमानमा् ्अपेकयमा वभननमावन सवनत?
 समयक् सतूय्णप्कमाश े सवत, भवतमंा 
सतूचीिनध्रच्छमायमाग्माहकसय विमािमा ्मार्गे अटिवनत वमाहनमावन, 
रनमान ्च पशयनत ु।
 वकं ्छमायमाग्माहके दृशय्मानमावन वचत्मावर अनयपमाश्वगे 
ववद््मानमानमंा वसततूनमंा वरमा्णवन अवप दश्णयवनत ? वचत्मावर 
उन्खुमावन सवनत उत अधो्खुमावन? आश्चय्ण्,् आश्चय्ण्!्
 अधनुमा अस्माकं सतूचीिनध्रच्छमायमाग्माहकेर वयं 
सतूय्णसय वचत्ं पशयमा्ः । एतदथयं कमावचत ्वववभननमा वयवसथमा 
आवशयकी । एतदथयं ्धये केवलं सतूचीिनध्रयकु् ् एकं 
्बहृत ् ‘कमा््ड्ण्बो््ड्ण’पत्् ् अपेवकत् ् । पतं् सतूयमा्णवभ्खु ं
कुव्णनत,ु तसय ्छमायमा यथमा रिके सथले पतेत ्तथमा तयरनत ु। 
‘कमा््ड्ण्बो््ड्ण’पत्सय ्छमायमायमाः ्धयभमार्े सतूय्णसय लरवुचत्ं 

वकं भवनतः द्रष्ट ंशकनवुवनत ? 
 भवतमंा सथले यदमा सतूय्णग्हर ंभववत तदमा सतूय्णसय 
एतमावन सतूचीिनध्रवचत्मावर पशयनत ु। सतूय्णग्हरमात ्पतूव्ण्वे, 
यथमा वचत्ं समयक् दृशयेत, तथमा भवतमंा सतूचीिनध्र ंपटिलं च 
वयवसथमापयनत ु । यदमा ग्हर् ्आिभयते, तदमा वचत्मावर 
पशयनत ु । यथमा यथमा ग्हर् ् आिभयते, तथमा तथमा 
सतूय्णसय वचत्ं रि्शः अप्कमाशयतंु रमाय्मानं भवव्भः 
अवलोकयते । कदमावप सतूययं नेत्माभयमंा समाकमात ््मा पशयनत ु। 
तत ्नेत्योः कृते अतयनतं हमावनकमािक् ्। 
 प्कृतयमा् ् अवप एकं कुततूहलकिं 
सतूचीिनध्रच्छमायमाग्माहक् ् अवसत । कदमावचत,् यदमा वयं 
कसयवचत ् ्बह्टपर्णयकुसय वकृसय अधः र्च्छनतः 
भवमा्ः, तदमा तसय अधः वयं सतूय्णप्कमाशसय लर ुलर ु
खण्डमान ्पशयमा्ः (वचत्् ्११.६) । 

 
वचत्् ्११.६ एकं प्माकृवतकं सतूचीिनध्रच्छमायमाग्माहक् ्।

वकृसय अधः सतूय्णसय सतूचीिनध्रवचत्मावर । 
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वसततुः एतमावन वतृ्त्यमावन वचत्मावर सतूय्णसय 
सतूचीिनध्रवचत्मावर सवनत । परमा्णनमंा ्धये वसथतमावन 
व्छद्रमावर सतूचीिनध्रमावर इव कमाययं वनव्णहवनत । एतेष ुव्छद्रषे ु
सव्णववधमावन अवनयतमाकमािमावर भववनत । वकनत ु वयं 
सतूय्णसय वतृ्त्यमावन वचत्मावर द्रष्ट ंशकनु् ः । सतूय्णसय अवग्् े
ग्हरस्ये सतूय्णसय वचत्मावर अवभज्मातुं प्यतनं कुव्णनत ु । 
तत ््बह्ट ्नोिञरकं भववत!
 वरज्मासोः ्नवस वक्वप वचनतनं प्चलवत । 
अस्मावभः सतूचीिनध्रच्छमायमाग्माहके, ्मार्गे रनमानमंा वचत्मावर 
अधो्खुमावन दृषमावन । सतूय्णसय वचत्मावर कथं भवेयःु? वकं 
तमावन अवप अधो्खुमावन इव अस्मावभः अवलोवकतमावन?
 प्हवेलकमायमाः अनयत ्वचनतनं प्चलवत । अवशय् ्
एव अस्मावभः दृशय्मानमावन एतमावन सवमा्णवर परिरमा्मावन 
यथमा ्छमायमावन्मा्णर ंसतूचीिनध्रवचत्मावर च, प्कमाशः केवलं 
सिलिेखमायमंा चलवत चते ्एव शकयमावन भववनत ।
नरियाकलापः ६           
अधनुमा, नवलकमाखण्डसय, दीरमा्णयमाः ‘िब्बि’्नवलकमायमाः 
वमा उपयोरं् कु््णः । प्कोष्सय एकवस्न ् कोर े
वसकथववत्णकमंा प्जवमालय उतपीविकमायमंा वसथिं सथमापयनत ु। 
इदमानीं, प्कोष्सय अनयवस्न ्कोर े वसथतवमा, नवलकयमा 
वसकथववत्णकमंा पशयनत ु [वचत्् ् ११.७ (अ)] । वकं 
वसकथववत्णकमा दृशयते? यदमा भवनतः वसकथववथ्णकमंा 
पशयनतः भववनत, तदमा नवलकमंा वकवञचत ् अवन्यनत ु
[वचत्् ्११.७ (आ)]। 

नचत्रम ्११.७ (अ) अवभ्खुमायमाः (आ) वकवञचत ्
अवनतमायमाः नवलकयमा वसकथववत्णकमायमाः अवलोकन््

वकं वसकथववत्णकमा अधनुमा दृशयते ? भवतमंा वमा्पमाश्वगे वमा 
दवकरपमाश्वगे वमा नवलकमंा वकवञचत ् आवत्णयनत ु । वक् ्
इदमानीं वसकथववत्णकमा दृशयते ?
 भवनतः एतेन वकं वनरगेतुं शकनवुवनत ? 
 एतेन, प्कमाशः सव्णदमा सिलिेखमायमंा 
सञचिवत इतयेतत ् वसदध्यवत, नन ु ? अतः एव, यदमा 
अपमािदश्णकवसततूवन तसय ्मार््णसय अविोध ं कुव्णवनत, 
कमावचत ््छमायमा वनव््णतमा भववत । 

११.४ दप्शणाः पराव ््शिानि च 

वयं सवगे र्हृषे ुदप्णरमानमा् ्उपयोर्ं कु््णः । भवनतः दप्णर ं
दृष्वमा, दप्णर े सव्खु ं पशयवनत । यत ् भवनतः पशयवनत, 
तत ् दप्णर े भवतमंा ्खुसय पिमावत्णन् ् । दप्णरसय पिुतः 
वसथतमानमा् ् अनयेषमंा वसततूनमा् ् अवप पिमावत्णनमावन वयं 
पशयमा्ः । कदमावचत,् वयं वकृमारमंा, भवनमानमा् ्अनयेषमंा 
वसततूनमंा च पिमावत्णनमावन, तटिमाकसय वमा सिोविसय वमा रले 
पशयमा्ः । 
नरियाकलापः ७            
एषः वरियमाकलमापः िमात्रौ अथवमा अनधकमाियकेु प्कोषे् 
किरीयः । प्कोष्सय एकवस्न ् कोर े वसथतवमा तसय/
तसयमाः हसते एकं दप्णर ं ग्हीतुं भवतमंा व्त्ेष ु अनयत् ं
सतूचयनत ु। अनयवस्न ्कोर,े किदीपं र्हृीतवमा वतष्नत ु। 
किदीपसय कमाच ंसवहसतेन वपधमाय किदीपं जवमालयनत ु। 
दीपसय एकः वकिरः यथमा ्बवहः वनससिवत, तथमा भवतमा् ्
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अङ्र्लुीवभः स्ञरनं कृतवमा लरिुनध्र ं वन्मा्णनत ु । 
भवतमंा व्त्ेर र्हृीतसय दप्णरसय वदवश, दीपसय वकिर ं
प्समाियनत ु। वक्वप, प्कमाशसय एकं खण्ंड वकं भवनतः 
द्रष्ट ंशकनवुवनत (वचत्् ्११.८)? 

 
नचत्रम ्११.८ दीपसय वकिरः दप्णरने पिमाववत्णतः भववत ।

इदमानीं सः प्कमाशखण्डः यथमा अनयसय व्त्सय उपरि 
पतवत, तथमा किदीपसय वदश ंपरिवत्णयनत ु।
 दप्णरः सवसय उपरि पवततसय प्कमाशसय वदश ं
परिवत्णयवत इवत एतेन वरियमाकलमापेन ज्मायते । 
 अत् कश्चन वरियमाकलमापः अवसत । एतेन प्कमाशः 
सिलिेखमायमंा सञचिवत इवत, दप्णरने पिमाववत्णतः भववत 
इवत च ज्मायते । 

नरियाकलापः ८              

 यथमा ११.९ त् ेवचत्े दवश्णतं तथमा, एकं कङ्कतं 
्बहृत ् ‘थ्मोकोल’्पत्सय एकवस्न ् पमाश्वगे वसथिीकृतय, 
अपिवस्न ्पमाश्वगे एकं दप्णर ंवसथिीकुव्णनत ु। एकं र्माढवरगीयं 
कमार्दपत्ं दप्णरसय कङ्कतसय च ्धये प्समाियनत ु । 
एतत ्सतूय्णप्कमाश ेसथमापयनत ु। अथवमा किदीप् ्उपयजुय 
प्कमाशसय एकं वकिर ंकङ्कतसय विमािमा पे्षयनत ु। 
 भवनतः वक् ्अवलोकयवनत ? ११.९ वचत्े यथमा 
दवश्णतं, तमादृश् ्एव प्वतरूपं भवव्भः लबध ंवक् ्? 

 
नचत्रम ्११.९ प्कमाशः सिलिेखमायमंा सञचिवत, 

दप्णरने पिमावत्णते च ।

 एतेन वरियमाकलमापेन प्कमाशवकिरमानमंा 
सञचमाििीवतः दप्णर ेतेषमंा पिमावत्णनिीवतः च ज्मायते ।

प्रमतुख-रबदाः
सवयंप्कमाश्मान््
दप्णरः
अपमािदश्णक््
सतूचीिनध्रच्छमायमाग्माहक््
पिमावत्णन््
्छमायमा
पमािभमासी
पमािदश्णक््
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सारांरः 

 y अपमािदश्णकवसततूनमंा विमािमा प्कमाशः न प्वहवत ।
 y पमािदश्णकवसततूवन सवसय विमािमा प्कमाशसय सञचमाि् ्अनु् नयनते । वयं तेषमंा विमािमा वसततूवन सपष ंद्रष्ट ंशकनु् ः । 
 y पमािभमासीवन वसततूवन तेषमंा विमािमा प्कमाशसय भमार्शः सञचमाि् ्अनु् नयनते ।
 y यदमा प्कमाशसय सञचमािपथे अपमािदश्णकं वसत ुआर्च्छवत, तदमा ्छमायमा वनव््णतमा भववत । 
 y सतूचीिनध्रच्छमायमाग्माहकं सिलवसततूवन उपयजुय वन्मा्णतुं शकयते । एतत ्उपयजुय सतूय्णसय, प्कमाश ेवसथतमानमंा 

वसततूनमंा वचत्मावर द्रष्ट ंशकयमावन ।
 y दप्णरसय पिमावत्णनेन सपषमावन वचत्मावर प्मापयनते ।
 y वचत्मावर ्छमायमाभयः ्बह्टधमा वभद्नते ।
 y प्कमाशः सिलिेखमायमंा सञचिवत । 

अभयासः 
१. अधः दत्तमाः ्ञरतूषमाः स्ीचीनरि् ेयोरवयतवमा अपमािदश्णकवसततूनमंा ज्माने समाहमाययं कुव्णनत ु।  

वसततूवन  अपमािदवश्ण- वन्मा्णवनत ्छमायमंा

२. अधः दत्तमावन वसततूवन अथवमा पदमाथमा्णन ्अपमािदश्णक्,् पमािदश्णक् ्अथवमा पमािभमावस इवत, सवयंप्कमाश्मानमाः 
उत न इवत च वर्गीकिर ंकुव्णनत ु। 

 वमायःु, रल्,् वशलमाखण्डः, ‘अलयवु्वनय्’्पत््,् दप्णरः, कमाष्फलक्,् ‘पमावलथीन’्पत््,् समानद्र्वुद्रकमा, 
धत्ू ः, कमाचपत््,् तषुमािः, िकोषरः अयःखण्डः, ्छत््,् दीपः दण्डदीपः, वभवत्तः, ‘कमा्ब्णन’् कमार्दपत््,् 
अवनलदमाहकसय जवमालमा, ‘कमा््ड्ण्बो््ड्ण’पत््,् प्जवमावलतः किदीपः, ‘सेललोफेन’्पत््,् तनतरुमाल्,् ्तृ्तलैसय 
चलुली, सतूय्णः,खद्ोतः, चनद्रः ।

३. एकमा तमादृशी आकृवतः वन्मा्णतवयमा, यमा् ् एकववध ं र्हृ्णी्ः चते ् वतृ्त्यी ्छमायमा, अनयववध ं र्हृ्णी्ः चते ्
आयतमाकमािमा ्छमायमा च दृशयेत । वन्मा्णतुं शकनवुवनत वक् ्?

४. र्माढमानधकमाियकेु प्कोषे्, भवनतः सवसय पिुतः दप्णर ंर्हृीतवमा वतष्वनत चते,् भवतमंा पिमावत्णनं दप्णर ेदृशयते वक् ्?
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प्रस्ानव्ाः पररयोजिाः नरियाकलापाः च                                                                                       
१.  दप्शणसय रिरीडा-व्त्मारमा् ् एकमा् ् अनपुङ्वकं वन्मा्णनत ु । 

सिलिेखमायमंा ते अ, आ, इ, ई च वतष्नत ु। एक् ्अनयत ्व्त्् ्
एकं दप्णर ं र्हृीतवमा तेषमंा पिुतः वतष्त ु (वचत्् ्११.१०) । 
अधनुमा, दप्णर े तेन कः दृशयते इवत प्तयेकं वयवकः वदते ् – 
अ, आ, इ उत ई । यवद ‘अ’ इतयेषः दप्णर े‘आ’ इतयेनं द्रष्ट ं
शकनोवत, वकं तवह्ण ‘आ’ इतयेषः अवप दप्णर े‘अ’ इतयेनं 
द्रष्ट ंशकनोवत? तथैव अ, आ, इ, ई ;- एतेष ुयवतक्वप 
यरु्ल् ्एवं द्रष्ट ंशकनोवत वक्?्     नचत्रम ्११.१० 

 यवद ‘अ’ इतयेषः दप्णर े‘आ’ इतयेनं द्रष्ट ंन शकनोवत, वकं तवह्ण ‘अ’ इतयेषः दप्णर े‘आ’ इतयेनं द्रष्ट ंशकनोवत? 
तथैव अ, आ, इ, ई एतेष ुयवतक्वप यरु्ल् ्एवं द्रष्ट ंशकनोवत वक्?् प्कमाशः कथं सञचिवत इवत, कथं 
पिमावत्णते इवत च वक्वप ज्मान् ् एतेन वरियमाकलमापेन भववत । अवग््कक्यमास ु एतवविषये भवनतः अवधकं 
पविषयवनत । 

२. वामभागः, दनषिणभागः– एकं कङ्कतं सवसय दवकरहसते 
र्हृीतवमा तत ् भवतमंा केश ं प्वत नयनत,ु दप्णर े आत्मानं पशयनत ु च । 
तत् वक्वप परिवचतं ्नदहमासयकंु ्खु ं भवनतं पशयवत । वतष्नत,ु 
प्यतनं कृतवमा एतत ्ज्मासयनत,ु भवतमंा दप्णरसय पिमावत्णने केन हसतेन 
कङ्कतं र्हृीत् ्अवसत? सः हसतः वमा्ः उत दवकरः ? भवनतः त ु
तत ्दवकरहसतेन र्हृीतवनतः आसन,् नन ु? यथमा-सतूचीिनध्रच्छमायमाग्माहक् ्अधो्खुवचत्मावर दश्णयवत इव 
भमासते, प्मायः दप्णरः वमा्हसतं दवकरहसतरूपेर, दवकरहसतं वमा्हसतरूपेर च परिवत्णयवत इव भमासते । 
एतवस्न ्ववषये इतोऽवप अवधकं वय् ्अवग््कक्यमास ुज्मासयमा्ः ।

३. इ्द्रजालय्त्रम ्– भवतमंा र्वरतपमाि्यपसुतकसय स्व्वत-अधयमाये, भवनतः करौतकु्यं ्बह्ट्तूवत्णदवश्णयनतं् 
वनव््णतवनतः सयःु । तत ् पिमावत्णनप्वरियमायमाः उपयोरं् किोवत । इदमानीं, वय् ् अनयत ् यनत्ं – पमािदवश्णयनतं् 
वन्मा्ण्ः, यत ्ववववधमान ्कोरमान ्द्रष्ट ंपिमावत्णनसय उपयोर्ं किोवत । एकं व्त्ं कक्यमायमाः वकवञचत ््बवहः उपकके, 
दप्णर ंर्हृीतवमा सथमातुं वदनत ु। अनयत ्एकं व्त््वप दप्णर ंर्हृीतवमा विमािसय पिुतः कक्यमायमाः ्धये सथमातुं वदनत ु। 

 इदमानी् ् उपककसय अनयपमाश्वगे वसथतमावन वसततूवन कक्यमायमाः अनतः 
वसथतवदभ्यः भवदभ्यः यथमा दृशयेिन ् तथमा सवदप्णरमानमंा स्ञरनं कतुयं 
भवतमंा व्त्मावर सतूचयनत ु  आङ्गलभमाषमायमाः ‘Z’ आकमािसय पेवटिकमायमंा 
दप्णरवियं सथमापवयतवमा भवनतः सिलं पमािदवश्णयनत्ं वन्मा्णतुं शकनवुवनत । तत ्
११.१२ वचत्े दवश्णत् ्। 

                                                                                                                          वचत्् ्११.१२ पमािदवश्णयनत्््
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१. अपमािदवश्णवसततूवन ्छमायमाः वन्मा्णवनत, वक् ्एवं नमावसत ? इदमानीं वयं सतूय्णसय अधः, वक्वप पमािदवश्णवसत ुर्हृ्णी्ः 
चते,् अस्मावभः वक्वप र्हृीत् ्अवसत इवत सतूचकं भत्ू ःे उपरि द्रष्ट ंशकनु् ः वक्?्

२. वसततूनमंा वववभननवरमा्णवन वववभननवरगीयमाः ्छमायमाः न वन्मा्णवनत इवत अस्मावभः दृष् ् । वर््ण यसय दीपसय 
अधः वक्वप अपमािदवश्णवसत ुर्हृ्णी्ः चते ्वकं भवेत?् एतत ्कतुयं, भवनतः किदीपसय ्खु ंकेनमावप वर््ण येन 
पमािदवश्णकमार्दने वपधमातुं शकनवुवनत । (समायङ्कमाले यदमा सतूय्णः असतं र्च्छन ्भववत, तवस्न ्स्ये ्छमायमाः 
भवनतः कदमावप लवकतवनतः वक्?्)

पठिीयाः वारा्शः 

 ‘रु््डयमा््ड्ण वकवपलङ्र्’् (Rudyard Kipling) इतयसय ‘रसट्ि सो सटिोरिस ्(Just So Stories)’ इतयवस्न ्
पसुतके, तत्मावप ‘शमादतू्णलः कथं सवशिीिे कृषरव्बनदतून ् प्मापवमान ् (How the leopard got its spots)’ 
इतयसयमंा कथमायमंा सः िेखमायकुमाः, वचत्वववचत्माः, खण्डयकुमाः ्छमायमाः वर्णयवत । तसयमाः कथमायमाः कश्चन भमार्ः, 
यत् ्बहवयः ्छमायमाः ववर्णतमाः, अत् प्सततूयते ।

 …. ्बहूनमंा वदनमानमा् ्अननतिं, ते एकं ्हत,् दीर््ण  ्अिणयं दृषवनतः । तत ्अिणयं ्बह्टववधमावभः ्छमायमावभः 
वचवत्तैः, वतय्णर्तूधव्ण् ्अङ्वकतैः वकृकमाण्ैडः परिवतृ् ्आसीत ् । (एतत ्उचचःै वदनत,ु यत ्अिणयं वकयत ्
र्हनं, ्छमायमा्यं च भववत इवत लक्यते ।) “वक् ्एतत?्” शमादतू्णलः पषृवमान,् “ एतत ्एतमावत ्अनधकमाि्य् ्
अवसत, तथमावप तत् प्कमाशसय स्तूहः दृशयते । ”

 


