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प्र हलेिका लिज्ासःु च कुत्रलचत ् 
गतवनततौ । तत्र अवकरपदाराथानां 
महाराशयः आसन ् । तत्र लकमलप 
कतौतकुमयं प्रचिलत सम! कालचत ्

महावालहनी तसयाः अवकरराशःे समीपं गच्छनती 
आसीत ् । तसयाः महावालहनयाः दीरथाबाहुना कश्चन 
महाखण्ः अवकरराशःे समीपम ् आनीतः । अननतरं 
पनुः वालहनया चलितमु ्आरब्धम ्। लकम ्अभवत,् ऊहां 
कुवथालनत लकम ् ? यरा यरा महाखण्ः अग्े अचित,् 
बहवः अयोलनलमथाताः अवकरखण्ाः तलसमन ्महाखण्े 
संिगनाः! (लचत्रम ्१३.१)

चित्रम ्१३.१ अवकरेभयः अयःखण्ानां सङ्ग्हः

 सद्ः एव ताभयाम ् अयसकानतसमबद्धम ् एकं 
कुतहूिकरं पसुतकं पलितम ् आसीत ् । अतः, सः 
महावालहनयाः महाखण्ः अयसकानतः एव सयात,् यः 
अवकरक्ेत्रात ्अयसः चयनं करोलत इलत अनकु्ण ंताभयां 
ज्ातम ्। 
 भवनतः अयसकानतं दृष्टवनतः सयःु, तैः सह 
क्रील्तवनतः अलप सयःु । कपालिकायां वा शीतकसय 
द्ारसय उपरर वा संिगनान ् संशे्षकान ् लकं भवनतः 

दृष्टवनतः? केषलुचत ्सचूी्धरेष,ु सचूयः सचूी्धरे संिगनाः 
इव दृशयनते । केषलुचत ्अङ्कनया्धानेष,ु करीिनवयवसरां 
लवना एव लप्धानकालन दृढम ्उपलवशलनत इलत दृशयते । 
संशे्षकाः, सचूी्धराः, अङ्कनया्धानालन इतयादीनां 
वसतनूाम ् अनतः अयसकानताः संसरालपताः भवलनत 
(लचत्रम ्१३.२) ।

 
चित्रम ्१३.२ अनतः अयसकानतेन यकु्ालन 

कालनचन सामानयवसतलून

 एष ु लकमलप वसत ुयलद भवतां समीपे सयात,् तलहथा तत्र 
गपु्तसय अयसकानतसय उपलसरलतं ज्ातुं प्रयासं कुवथानत ु। 
अयस्कान्कााः ्थम ्अचनविषकााः?
प्राचीनग्ीक्-दशे े ‘मयागनेस’्नामकः कश्चन अिपािकः 
वसलत सम इलत श्यूते । सः सवसय अिानां मषेाणां 
च समहू ं समीपतरपवथातान ् प्रलत चारणारथं नयलत सम। 
समहूसय लनग्हारथं सः एकं दण्ं नयलत सम । तसय 
दण्सय अग्भागे अयसः िरखुण्ः योलितः आसीत ्। 
एकलसमन ् लदने, पवथातसमीपे एकसयां लशिायां पलततं 
सवसय दण्ं सवीकतुथं बिात ् आकृष्टवयम ् आपलततम ्
इतयेतत ् दृष््टवा तसय महत ् आश्चयथं सञिातम ् 
(लचत्रम ्१३.३)।

13 अयस्कान त्ाः मनोरञ्जनम्
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चित्रम ्१३.३ पवथातप्रानते कश्चन प्राकृलतकः अयसकानतः ।

 लशिा दण्म ्आकषथालत इलत प्रतीयते सम । सा लशिा 
प्राकृलतकः अयसकानतः आसीत,् सः च अयसकानतः 
अिपािकसय दण्सय अयोलनलमथातम ् अग्भागम ्
आकषथात ्। एतदवंे प्राकृलतकः अयसकानतः अलनवष्टः इलत 
श्यूते । तसय अिपािकसय समरण,े तादृशलशिानां नाम 
‘मगैनेिैि्’ इलत सरालपतम ्। ‘मगैनेिैि्’ मधये अयः अलसत । 
‘मगैनेलशया’नामके सरिे ‘मगैनेिैि्’ प्ररमम ् अलनवष्टम ्
इलत केचन लवश्वसलनत । अ्धनुा, येषां पदाराथानाम ्अयसः 
आकषथाणगणुः लवद्ते, ते (‘मगैनेि्’) अयसकानतनामना 
आहूयनते । 
 करा यराकरमलप सयात ् नाम, कासलुचत ्
लशिास ु अयसः आकषथाणगणुः लवद्ते इलत अ्धनुा 
िनाः ज्ातवनतः । एतासां लशिानां िरखुण्ेष ुकालनचन 
लवलशष्टिक्णालन लवद्नते इलत अलप तैः अलनवष्टम ्
अलसत । एवं प्रकृततौ प्रापयमाणानाम ् एतेषां पदाराथानां 
नाम अयसकानतः इलत सरालपतम ् । अननतरकािे 
अयःखण्ैः अयसकानतसय उतपादनलवल्धः अलनवष्टा । 
ते कृलत्रमाः अयसकानताः इलत कथयनते । एष ु लदनेष ु
कृलत्रमाः अयसकानताः लवलव्धषे ु आकारेष ु लनममीयनते । 
उदाहरणारथं, शिाक-अयसकानतः, अश्वपादकुा-

अयसकानतः, दण्गोि-अयसकानताः अरवा गोिानताः 
अयसकानताः । तादृशाः केचन अयसकानताः १३.४   
लचत्रे दलशथाताः । 

लचत्रम ्१३.४ लवलव्धाकारयकु्ाः अयसकानताः

चरियका्लकापाः १            
‘पिालसिक्’ अरवा कागदसय चषकं सवीकुवथानत ु । 
यरा १३.५ लचत्रे दलशथातं तरा चषकं ग्ाहसय साहाययेन 
सङ्ग्ाह्य सरापयनत ु। 

 
चित्रम ्१३.५ अयसकानतसय प्रभावः - कगथादसनदलंशका 

वायतौ िमबते ।

चषकसय अनतः एकम ्अयसकानतं लन्धाय, अयसकानतः 
यरा न दृशयते तरा कगथादावरणने तसय चषकसय लप्धानं 
कुवथानत ु । अयोलनलमथातां सनदलंशकां सवीकृतय तत्र तनतुं 
बधननत ु। तनतोः अनयम ्अनतयभागम ्आ्धारसय तिभागे 
सरापयनत ु। (समरनत,ु अत्र आलश्तायाः यकेु्ः अनसुारं, 
तनतोः दरै्यथं पयाथाप्तरूपेण नयनंू सयात ् ।) सनदलंशकां 
चषकसय तिभागं प्रलत आनयनत ु । सनदलंशका केनालप 
आ्धारेण लवना वातािः इव िमबमाना लतष्ठलत । 
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१३.१ अयस्कान्तीयकााः अनयस्कान्तीयकााः ि पदकाथकाथाः 
चरियका्लकापाः २            

अ्धनुा, ‘मगैनेस’् यरा कृतवान ् तरा कुमथाः । लकनत,ु 
अलसमन ्सनदभभे, वयम ्अयसकानतसय अयसः च सरानालन 
पररवतथायामः । असमाकम ्अिपािदण्सय अलनतमभागे 
अयसकानतः सयात ्। िेपनपरटिकायाः अरवा कसयलचत ्
शे्षकसय साहाययेन अयसकानतसय एकं िरखुण्ं 
‘हालक’दण्े वा, अिनदण्े वा, ‘लक्केि्’क्री्ायाः 
‘लवकेि्’दण्े वा शे्षयनत ु । शािायाः क्री्ाङ्गण े
अ्धनुा वयं ‘मगैनेस-्सञचारं’ कतुथं गच्छाम । असमाकम ्
‘अयसकानतदण्ः’ क्री्ाङ्गण ेलकं लकं लचनतेु? कक्यायां 
लसरतेभयः वसतभुयः अलप सपशथं कारयनत ु। 
 असमाकं दनैलनदनकायाथारथाम ् उपयजुयमानालन 
लवलव्धवसतलून पररसरात ्सङ्गहृ्णनत ु। ‘अयसकानतदण्म’् 
उपयजुय एतेषां परीक्ां कुवथानत ु । एकम ् अयसकानतं 

सवीकृतय, एतालन वसतलून अयसकानतेन सपशृनत ु। कालन 
कालन वसतलून अयसकानते संिगनालन इलत अविोकयनत ु। 
१३.१ साररणयां यरा अलसत, तरा एकां साररणीं सवसय 
लिपपणीपसुतके रचलयतवा भवताम ् अविोकनालन तत्र 
लिखनत ु। 

 

लिज्ासःु इद ं प्रश् ं प्रषु्टम ् इच्छलत यत,् कश्चन 
सतौलचकः तसय यतुके कु््मिालन सीवयन ्
आसीत ् । तसय सचूी हसतात ् चयतुा भतूवा 
भमूतौ अपतत ् । लकं भवनतः सचूयाः अनवेषण े
सतौलचकसय साहाययं कुवथालनत?

सकाररणती १३.१ अयस्कान त्ेन आ्ृषयमकाणकानकंा विस त्ूनकाम ्अनवितेषणम्

वसतनुः नाम
वसत ुकेन पदारभेन लनलमथातम?्

(वस्त्रम/्पिालसिक्/अलयलुमलनयम/्
काष्ठम/्काचः/अयः/अनयत ्लकमलप)

लकम ्अयसकानतेन आकृषयते? 
(आम/्न)

अयःकनदकुम् अयः आम्
मालपका ‘पिालसिक्’ न
पादरक्ा चमथा ?

 १३.१ साररणयाः अलनतम ं सतमभ ं पशयनत ु ।  
कालन कालन वसतलून अयसकानते संिगनालन इलत िक्यनत ु। 
इदानीम ् एतालन वसतलून कैः कैः पदार्थः लनलमथातालन 
इलत एकाम ् आविीं रचयनत ु । लकम ् अयसकानतं प्रलत 
आकलषथातेष ुसवभेष ुवसतषु ुकोऽलप समानः पदारथाः लवद्ते?
 कालनचन वसतलून अयसकानतं प्रलत आकलषथातालन 
भवलनत, कालनचन आकलषथातालन न भवलनत इलत असमालभः 
अवगतम ्। यालन वसतलून अयसकानतं प्रलत आकलषथातालन 
भवलनत, तालन अयस्कान्तीयकाचन वसतलून । उदाहरणारथं- 

अयः, ‘वज्ायसः’ अरवा ‘केतवातःु’ । यालन वसतलून 
अयसकानतं प्रलत आकलषथातालन न भवलनत, तालन 
अनकायस्कान्तीयकाचन वसतलून । १३.१ तमायां साररणयां 
लसरतालन कालन कालन वसतलून अनायसकानतीयालन इलत 
लकं भवल्भः दृष्टम ् ? लकं मलृतिका अयसकानतीया उत 
अनयसकानतीया ?
चरियका्लकापाः ३           
कमलप अयसकानतं लसकतायाम ्अरवा मलृतिकायां कषनत ु। 
अयसकानतम ् आकृषय सवीकुवथानत ु । लकं लसकतायाः 
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अरवा मलृतिकायाः केचन कणाः अयसकानते लिप्ताः 
सलनत? इदानीं, लसकतायाः वा मलृतिकायाः वा कणानां 
लनषकासनारथाम ्अयसकानतं मदृ ुकमपयनत ु। तरालप केचन 
कणाः लिप्ताः एव सलनत नन?ु  एते प्रायः, मलृतिकायाः 
लचतालन अयसः िरखुण्ाः (अयश्चणूाथालन) ।
 एतादृशने लक्याकिापेन, कलसमलंश्चत ्दति ेसरिे, 
मलृतिकायाम ् अरवा लसकतायाम ् अयसः अलसततवं 
परीलक्तुं शकनमुः । भवतां गहृसमीपे वा, शािायाम ्
अरवा लवरामकािेष ु यत्र यत्र भवनतः गच्छलनत, तत्र 
एतं लक्याकिापं कुवथानत ु । अयश्चणू्थः यकु्ः भवताम ्
अयसकानतः १३.६ तम े लचत्रे लवद्मानेष ु कसयलचत ्
सामयं भिलत लकम ्? 

चित्रम ्१३.६ (अ) बहुलभः अयश्चणू्थः यकु्ः (आ) कैश्चन 

अयश्चणू्थः यकु्ः (इ) अयश्चणू्थः रलहतः अयसकानतः

भवताम ्अविोकनानगुणुम ्एकां साररणीं रचयनत ु। 
सकाररणती १३.२ चस््कायकाम ्अयस्कान्सय 

्षणं ्ृ्म ्। अयश्तूणकाथनकंा मकात्रका ्का ?

सरिसय नाम 
(उपलनवेशः, परंु च/

नगरम/्ग्ामः)

लकम ्अयसकानते 
अयश्चणूाथालन संिगनालन ? 

(बहूलन/कालनचन/लकमलप न)

एतां साररणीं परूलयतवा यलद भवनतः प्रहलेिकां लिज्ासुं च 
प्रलत एतत ्पे्रषयलनत, राषट्रसय लवलव्धभागेष ुलवद्मानसय 
अयश्चणूाथानां मात्रां तोिलयतुं ततौ शकनतुः । ततौ एताः 
सचूनाः भवल्भः सह अलप वकंु् शकनतुः । 

१३.२ अयस्कान्सय ध्रुविकााः 
मलृतिकायां कषण े कृते, अयश्चणूाथालन (यलद सलनत,) 
अयसकानते लिप्तालन भवलनत इलत असमालभः 
अविोलकतम ्। तसयां िेपनरीततौ लकमलप वैिक्णयं लकं 
भवल्भः अविोलकतम?्
चरियका्लकापाः ४           
कसयलचत ् कागदपत्रसय उपरर कालनचन अयश्चणूाथालन 
प्रसारयनत ु । इदानीम ् एकं शिाकायसकानतं तसय 
पत्रसय उपरर सरापयनत ु । लकम ् अविोकयते? लकम ्
अयश्चणूाथालन अयसकानतसय सवभेष ु भागेष ु संिगनालन 
सलनत? अयसकानतसय केषलुचत ्भागेष ुअनयेषां भागानाम ्
अपेक्या अल्धकालन अयश्चणूाथालन आकलषथातालन भवलनत 
इतयेतत ्लकं भवल्भः िलक्तम ्(लचत्रम ्१३.७)? 

 
चित्रम ्१३.७ शिाकायसकानते संिगनालन अयश्चणूाथालन ।

अयसकानते संिगनालन अयश्चणूाथालन लनषकासय एतसय 
लक्याकिापसय पनुरावतथानं कुवथानत ु। लकम ्अयसकानतसय 
लवलव्धभागेष ु अयश्चणूाथानां िेपनरीततौ लकमलप पररवतथानं 
पररिक्यते? अयश्चणूाथानां सराने करीिकाः वा अयःसचूयः 
वा उपयजुय, अरवा लवलव्धाकारकान ् अयसकानतान ्
उपयजुय अलप एषः लक्याकिापः कतुथं शकयः । 
 अयसकानते अयश्चणूाथानां िेपनरीलतं दशथालयतमु ्
एकं रेखालचत्रं लिखनत ु । लकं भवतां लचत्रं १३.६(अ) 
तमसय लचत्रसय समानम ्अलसत?
 अयश्चणूाथानां बहुभागः शिाकायसकानतसय 
अनतयद्ये अल्धकम ्आकलषथातः भवलत इतयेतत ्असमालभः
दृशयते । एतत ् अनतयद्यम ् अयसकानतसय ध्वुभागः । 
लकलञचत ् प्रयतनं कृतवा लवलव्धाकारान ् अयसकानतान ्
कक्यां प्रलत आनयनत ु । अयश्चणूाथान ् उपयजुय एष ु

अ

आ 

इ
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अयसकानतेष ुध्वुतौ कुत्र सतः इलत ज्ातुं प्रयतनं कुवथानत ु ।
 

१३.४ लचत्रे दलशथातानाम ् अयसकानतलव्धानां कृते 
ध्वुसरानलनदभेश ंकतुथाम ्इदानीं लकं भवनतः शकनवुलनत? 

 

प्रहलेिका भवतां समीपे कालञचत ्समसयां प्रषु्टम ्
इच्छलत । भवतां कृते समानरूपं शिाकाद्यं 
दतिमलसत । ते शिाके अयोलनलमथाते इव दृशयेते । तयोः 
मधये एका अयसकानतलनलमथाता एका अयोलनलमथाता 
च अलसत । तत्र का शिाका अयसकानतलनलमथाता 
इलत भवनतः करम ्अलभज्ासयलनत ? 

१३.३ “चदग”् - अनवितेषणम्

परुातनकाितः अलप अयसकानतान ्िनाः िानलनत सम । 
अयसकानतसय अनेकिक्णालन अलप तैः ज्ातालन 
आसन ् । अयसकानतसय उपयोगसय लवषये बहवयः 
कतौतकुिलनकाः कराः भवनतः पलितवनतः सयःु । 
तादृशीस ुकरास ु“हुआङ्ग ्िी” नामकसय चनैादशेसय 
चक्वलतथानः करा अनयतमा वतथाते । एवं श्यूते ;- तसय 
समीपे कश्चन ररः आसीत ् । तलसमन ् ररे लस्त्रयः एका 
प्रलतमा आसीत ्। सा च प्रलतमा यसयां कसयालञचत ्लदलश 
पररभ्रलमतुं शकनोलत सम । तसयाः एकः बाहुः मागथं दशथायन ्
इव उननीतः आसीत ्(लचत्रम ्१३.८) । 

चित्रम ्१३.८ लदग-्दलशथाकया प्रलतमया यकु्ः ररः ।

प्रलतमायाः कश्चन लवशषेगणुः आसीत ् । तसयाः 
लवश्ामलसरततौ सवथादा तसयाः उननीतः बाहःु दलक्णलदशम ्
एव दशथायलत सम । तसयाः उननीतं बाहु ं दृष््टवा चक्वतमी 
सवेन गतानां नतूनसरिानां लदशः अलभज्ातु ंशकनोलत सम । 
अ्धनुा, तादृश ंलदगदशथाकं वयं सवयं लनमाथामः । 

चरियका्लकापाः ५            

एकं शिाकायसकानतं सवीकुवथानत ु । अलभज्ानारथं 
कलसमलंश्चत ्अनतयभागे कमलप लचहं् लिखनत ु । अ्धनुा, 
अयसकानतसय मधयभागे एकं तनतुं बदध्वा, कलसमलंश्चत ्
काष्ठा्धारे िमबमानं सरापयनत ु(लचत्रम ्१३.९)। 

 
चित्रम ्१३.९ सवतनत्रतया िमबमानः शिाकायसकानतः

सवथादा समानायां लदलश लवश्ाम ंप्रापनोलत ।

अयसकानतः मकु्तया पररभ्रलमतुं शकनयुात ् इतयेतत ्
सलुनलश्चतं भवत ु । तसय अयसकानतसय लवश्ामलसरतेः 
प्रतीक्ां कुवथानत ु । यदा अयसकानतः लवश्ामलसरलतं 
प्रापनोलत, तदा अयसकानतसय अनतययोः लसरलतं लबनददु्यं 
लिलखतवा भमूतौ दशथायनत ु । लबनददु्यसय योिनपवूथाकम ्
एकां सरिरेखां लिखनत ु। एषा सरिरेखा, अयसकानतसय 
लवश्ामसरानं दशथायलत । अ्धनुा, यसयां कसयां वा 
लदलश अयसकानतं मनद ं नोदलयतवा पररभ्रामयनत,ु 
तसय लवश्ामलसरतेः प्रतीक्ां कुवथानत ु च । पनुः तसय 
लवश्ामलसरततौ अनतयद्यसय सरानं लचलह्तं कुवथानत ु । 
लकम ्अ्धनुा अयसकानतेन लवलभननायां लदलश संलसरतम?् 
अयसकानतम ् अनयानयेष ु लदक् ु पररभ्रामलयतवा तसय 
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अलनतम ंलवश्ामसरानं लकम ्अलसत इलत लिखनत ु। 
 अयसकानतः सवथादा एकसयाम ्एव लदलश लवश्ाम ं
प्रापनोलत इलत लकं भवल्भः िलक्तम ् ? चक्वलतथानः ररे 
लसरतायां प्रलतमायां लकं कतौतकुमयम ् आसीत ् इलत लकं 
भवल्भः इदानीं ज्ातम ्? 
 अयसकानतं लवहाय अयोलनलमथातां शिाकां, 
‘पिालसिक्’, काष्ठमालपकां वा उपयजुय एतं लक्याकिापं 
पनुरावतथायनत ु। एतदरथं िरवुसतनूाम ्उपयोगं न कुवथानत ु। 
वायःु यत्र अल्धकं भवलत, तत्र अलप एतं लक्याकिापं 
न कुवथानत ु । लकं अनये पदाराथाः अलप समाने लदलश एव 
लवश्ामलसरलतं प्रापनवुलनत यलसमन ् अयसकानतः लवश्ाम ं
प्रापनोलत ?
 मकु्तया िमबमानः शिाकायसकानतः सवथादा 
एकसयाम ् एव लदलश इतयकेु् उतिरदलक्णलदलश लवश्ाम ं
प्रापनोलत इलत असमालभः दृष्टम ्। यत्र भवनतः एतं प्रयोगं 
कुवथालनत, तत्र प्रातः सयूयोदयसय लदशम ्उपयजुय, पवूथालदक् 
का इलत ज्ासयनत ु। यलद भवनतः पवूाथालभमखुाः लतष्ठलनत, 
तलहथा भवतां वामभाग ेउतिरं भवलत । सयूथाम ्उपयजुय लदशाम ्
अलभज्ानं ससुपष्ट ंन भवलत, लकनत,ु भवतां रेखायाम ्उतिरं 
दलक्ण ंच अलभज्ातु ंतत ्साहाययं करोलत । तत ्उपयजुय, 
अयसकानतसय लकम ्अनतयम ्उतिरं दशथायत ्अलसत, लकं च 
अनतयं दलक्ण ेअलसत इलत  भवनतः अलभज्ातु ंशकनवुलनत । 
 यः अनतयभागः उतिरलदश ं दशथायलत, सः 
अयसकानतसय उतिरानवेषी अनतयः अरवा उतिरध्वुः इलत 
कथयते । अनयः अनतयभागः, यः दलक्णलदश ंदशथायलत, सः 
दलक्णानवेषी अनतयः अरवा दलक्णध्वुः इलत उचयते । 
आकृलतः या कालप भवत,ु सवभेष ुअयसकानतेष ुध्वुद्यं 
भवलत एव । प्रायः, अयसकानतानाम ्उपरर दलक्णध्वुः 
(S), उतिरध्वुः (N) च लचलह्ततौ भवतः ।

 भवतां कक्यातः शािायाः मखुयद्ारं 
कसयां लदलश वतथाते?

अयसकानतसय एषः गणुः असमाकं कृते अलतमखुयः अलसत । 
शताबदभेयः यालत्रणः लदशां ज्ानारथाम ् अयसकानतानाम ्
एतसय गणुसय उपयोगं कुवथानतः सलनत । प्राचीनकािे 
यालत्रणः प्राकृलतकम ् अयसकानतं सवथादा सवसमीपे 
सरापयलनत सम, तं च तनतोः साहाययेन िमबलयतवा लदशः 
िानलनत सम इलत श्यूते । 
 अननतरकािे अयसकानतसय एतसय गणुसय 
आ्धारेण एकं सा्धनं लनलमथातम ्। तत ्लदक्-सचूकम ्इलत 
नामना आहूयते । प्रायः लदक्-सचूकम ् नाम काचसय 
आवरणने यकु्ा एका िरमुञिषूा । तसय मधये मकु्तया 
पररभ्रलमतमु ्अहाथा एका अयसकानतसचूी अक्े संसरालपता 
भवलत (लचत्रम ्१३.१०)। 

चित्रम ्१३.१० लदक्-सचूकम्

 लदक्-सचूके, लवलव्धालभः लदलगभः लचलह्तः एकः 
पििः अलप भवलत । यलसमन ्सराने वयं लदशः अलभज्ातमु ्
इच्छामः, तत्र एतत ्लदकसचूकं सरापनीयम ्। तसय सचूी 
यदा लवश्ामलसरलतं प्रापनोलत, तदा उतिर-दलक्णलदश ं
दशथायलत । अननतरं, पििे लिलखते उतिरदलक्णलचहे् यरा 
सचूयाः अनतयभागयोः आगच्ेछतां, तरा लदकसचूकं 
पररभ्रामणीयम ्। प्रायः, अलभज्ानारथाम ्अयसकानतसचूयाः 
उतिरध्वुसय कृते लभननवणथं िेपयलनत । 

१३.४ सवि्ीयम ्अयस्कान्ं चनमकाथन र्ु । 

अयसकानतलनमाथाण े बहूलन लव्धानालन सलनत । तत्र 
सरितम ं लवल्ध ं वयं पिामः । आयताकारकम ्
अयःखण्ं सवीकुवथानत ु । तम ् उतपीलिकायां सरापयनत।ु 
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अ्धनुा शिाकायसकानतं सवीकृतय, तसय एकं ध्वुं 
अयःशिाकायाः एकसय पाश्वथासय समीपे सरापयनत ु । 
शिाकायसकानतसय उननयनं लवना तम ्अयःशिाकायाः 
अनयसय अनतयसय प्रालप्तपयथानतम ्अनवायाम ंचाियनत ु। 
इदानीम,् अयसकानतम ् उननीय, पनुः यतः भवल्भः 
आरब्धम ् आसीत ् ततः तत ् सरानं प्रलत तमवे ध्वुम ्
आनयनत ु(लचत्रम ्१३.११) । 

 
चित्रम ्१३.११ सवयम ्अयसकानतसय लनमाथाणम्

समानलदलश एव पनुः अयःखण्सय अनवायाम ंयरापवूथाम ्
अयसकानतं चाियनत ु । ३०-४०वारं एवमवे पनुःपनुः 
कुवथानत ु । अयश्चणूथं वा, सचूीं वा अयःखण्सय समीपम ्
आनीय, तेन अयसकानतरूपेण पररवलतथातं वा इलत परीक्ां 
कुवथानत ु । यलद न, तलहथा इतोऽलप लकलञचतकािं एवमवे 
कुवथानत ु । अयसकानतसय ध्वुः तसय चिनसय लदक् 
च न पररवतथानीयतौ इतयेतत ् समरनत ु । भवनतः अयसः 
सचूीं, करीिः अरवा क्रुपत्रम ् अलप अयसकानतरूपेण 
पररवलतथातमु ्उपयोकंु् शकनवुलनत । 
 इदानीम ् अयसकानतः करं लनमाथातवयः इलत 
भवल्भः ज्ातम ् । लकं भवनतः सवकरीयं लदकसचूकं यनत्रं 
लनमाथातमु ्इच्छलनत ? 
चरियका्लकापाः ६            
शिाकायसकानतम ् उपयजुय एकाम ् अयःसचूीम ्
अयसकानतरूपेण पररवतथायनत ु। इदानीम ्अयसकानतीकृतां 
सचूीं कूपील्छद्रलप्धाने वा ‘सपनि’् मधये वा समावेशयनत ु। 
द्रोणयाम ् अरवा पाते्र ििं सवीकृतय 
तलसमन ् कूपील्छद्रलप्धानं पिावयनत ु । 
अयसकानतसचूी ििं न सपशृते ् इतयत्र अव्धानं भवत ु
(लचत्रम ्१३.१२) । 

 चित्रम ्१३.१२ चषकसरं लदकसचूकम्

भवतां लदकसचूकम ् इदानीं कायाथारथं लसद्धम ् अलसत । 
कूपील्छद्रलप्धानं यदा पिवते, तदा सचूी कां लदश ंदशथायलत 
इलत लिपपणीकुवथानत ु । सचूीसलहतं कूपील्छद्रलप्धानं 
लवलव्धास ु लदक् ु पररभ्रामयनत ु । यदा कूपील्छद्रलप्धानं 
पररभ्रमण ं लवना पिवनं कतुथाम ् आरभते, तदा सचूी 
कां लदश ं दशथायलत इलत पशयनत ु । यदा कूपील्छद्रलप्धानं 
पररभ्रमण ंसरगयलत, तदा लकं सवथादा सचूी समानाम ्एव 
लदश ंदशथायलत ? 
१३.५ अयस्कान्कानकंा मधयते आ्षथणं चवि्षथणं ि 
अ्धनुा अयसकानतैः सह एकं कतौतकुमयीं क्री्ां क्री्ामः । 
िर ु ‘कार’् क्री्नकद्यं सवीकृतय, तयोः कृते ‘अ’, 
‘आ’ इलत नामाङ्कनं कुवथानत ु । प्रतयेकं ‘कार’्यानसय 
उपरर अनवायामम ्एकैकं शिाकायसकानतं सरापलयतवा, 
‘रबबर’्बन्धने ततौ तत्र लसररीकुवथानत ु(लचत्रम ्१३.१३)। 

               A                                          B

चित्रम ्१३.१३ लकं लवरुद्धध्वुाः परसपरम ्आकषथालनत ?

‘अ’ कार-्यानसय उपरर, दलक्णध्वुः परुतः सयात ्। ‘आ’ 
कार-्यानसय उपरर अयसकानतसय लदक् तलद्रुद्धा भवेत ्। 
इदानीं कार-्यानद्यमलप परसपरं समीपं सरापयनत ु(लचत्रम ्
१३.१३) । भवल्भः लकं िक्यते ? लकं कार-्याने सव-सव-
सराने एव लतष्ठतः ? अरवा प्रतयेकं यानम ्अनयसमात ्
दरंू ्धावलत ? उत प्रतयेकं यानम ्अनयसय समीपं गतवा 
रटियलत? भवल्भः िलक्तं १३.३ साररणयां दतिने प्रकारेण 
लिपपणीकुवथानत ु। 
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सकाररणती १३.३

कार-्यानयोः सरानालन
कार-्याने करं चितः? 
परसपरम ् अलभमखु/ं
लवरुद्धलदलश/न चितः एव 

‘अ’ कार-्यानसय 
परुोभागः ‘आ’ कार-्
यानसय अलभमखुम ्अलसत 

‘अ’ कार-्यानसय 
पषृ्ठभागः ‘आ’ कार-्
यानसय अलभमखुम ्अलसत

‘अ’ कार-्यानं ‘आ’ 
कार-्यानसय पषृ्ठतः अलसत 

‘आ’ कार-्यानसय 
पषृ्ठभागः ‘अ’ कार-्
यानसय पषृ्ठभागालभमखुम ्
अलसत

अ्धनुा, ‘अ’ कार-्यानसय पषृ्ठभागम ् ‘आ’ कार-्
यानसय सममखु ं सरापयनत ु । लकं ते पवूथावत ् चितः 
सतः? इदानीं कसयां लदलश चिलनत इलत अव्धानपवूथाकं 
पशयनत ु । अननतरम,् ‘अ’ कार-्यानम ् ‘आ’ कार-्
यानसय पषृ्ठतः सरापलयतवा तयोः चिनसय लदश ंपशयनत ु 
(लचत्रम ्१३.१४) ।

               A                                          B

चित्रम ्१३.१४ लकं समानध्वुाः अपकषथालनत ?

कार-्यानयोः पषृ्ठभागं परसपरं सममखु ं सरापलयतवा एतं 

लक्याकिापं पनुः कुवथानत ु । प्रतयेकं सनदभभे भवल्भः 
िलक्तालन लिपपणयां लिलखतवा सरापयनत ु। 

  भवतां कृते लिज्ासोः कश्चन प्रश्ः अलसत । 
लदकसचूसय समीपम ्अयसकानतम ्आनयामः 
चते ्लकं भवलत?

 एतेन लक्याकिापेन असमालभः लकं ज्ायते? 
समानं ध्वुद्यं परसपरम ् आकषथालत उत लवकषथालत? 
लवरुद्धध्वुतौ लकं कुरुतः ? – आकषथाणम ्उत लवकषथाणम?् 
 अयसकानतं िमबलयतवा, अनयसय 
अयसकानतसय लवलभननध्वुालण ततसमीपम ् आनयनेन 
अलप अयसकानतानाम ्एतत ्िक्ण ंज्ातुं शकयते । 
्काश्न सतूिनकााः 
यलद अयसकानतान ्उषणीकुमथाः, मदु्गरैः ता्यामः अरवा 
कसमालचचत ्उननतभागात ्पातयामः, तलहथा तेषां िक्णालन 
नष्टालन भवलनत (लचत्रम ्१३.१५)। 

 
चित्रम ्१३.१५ उषणीकरणने, मदु्गरता्नेन, पातनेन 

च अयसकानतसय गणुः लवनष्टः भवलत 

अलप च यलद उलचतलव्धानेन न रक्ामः, तलहथा अयसकानताः 
दबुथािाः भलवतमु ्अहथालनत । तान ्सरुलक्तान ्कतुथाम ्एतालन 
लव्धानालन अनसुरणीयालन ;– समानपाश्वभे लवरुद्धध्वुतौ 
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कृतवा शिाकायसकानताः यगुिरूपेण सरापनीयाः । 
शिाकायसकानतयोः मधये काष्ठखण्ः सयात ् । तयोः 
अनतयभागे, मदृ ु अयःखण्द्यं सरापनीयम ् (लचत्रम ्
१३.१६) । 

चित्रम ्१३.१६ भवताम ्अयसकानतान ्समयक् रक्नत ु

अश्वपादकुायसकानतसय रक्णारथं तसय ध्वुयोः कृते एकः 
अयःखण्ः सरापनीयः । 

 धवलनमलुद्रकाभयः, िङ्गमदरूवाणीभयः, 
दरूदशथानात,् सङ्गीतयनत्रेभयः, सानद्रमलुद्रकाभयः 
गणकयनत्रात ्च अयसकानतान ्दरेू सरापयनत ु। 

 

प्रमरुख-शबदकााः
लदकसचूकम्
अयसकानतः
‘मगैनेिैि्’
उतिरध्वुः
दलक्णध्वुः

  

सकारकंाशाः 

 y ‘मगैनेिैि्’ प्राकृलतकः अयसकानतः अलसत ।

 y अयः, ‘लनककेि’्, ‘कोबालि्’ इतयादीन ्पदाराथान ्अयसकानताः आकषथालनत । एते पदाराथाः आयसकानतीयाः 
इलत कथयनते ।

 y ये पदाराथाः अयसकानतैः आकलषथाताः न भवलनत, ते अनायसकानतीयाः इलत कथयनते ।

 y प्रतयेकम ्अयसकानते द्तौ ध्वुतौ भवतः – उतिरध्वुः दलक्णध्वुः च ।

 y मकंु् िमबमानः अयसकानतः सवथादा उतिर-दलक्णलदलश एव लवश्ाम ंप्रापनोलत ।

 y अयसकानतानां लवरुद्धध्वुतौ परसपरं आकषथातः, समानध्वुतौ परसपरम ्लवकषथातः च ।
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अभयकासाः 
१. ररक्सरानालन परूयत

अ.  एते लवलव्धाकारयतुाः कृलत्रम-अयसकानताः यरा _____________, __________ 
__________च ।

 आ. ये पदाराथाः अयसकानतं प्रलत आकलषथाताः भवलनत, ते ______________ इलत कथयनते ।
 इ. कागदम ् ___________ पदारथाः नालसत ।
 ई. प्राचीनकािे नालवकाः लदशां ज्ानारथं िमबमानानाम ्___________ उपयोगं कुवथालनत सम । 
 उ. अयसकानतसय सवथादा ___________ ध्वुतौ भवतः । 
२. एतालन वाकयालन सतयम ्उत असतयम ्इलत वदनत ु।

अ. गोिदण्ायसकानते एकः एव ध्वुः भवलत । 
आ. ‘ग्ीस’्दशे ेकृलत्रमायसकानताः अलनवष्टाः ।
इ. अयसकानतसय समानध्वुतौ परसपरम ्लवकषथातः ।
ई. यदा अयश्चणूाथानां समीपे शिाकायसकानतः नीयते, अल्धकचणूाथालन तसय मधयभागे संिगनालन भवलनत ।
उ. शिाकायसकानताः सवथादा उतिर-दलक्णलदलश एव दशथायलत ।
ऊ. कलसमलंश्चदलप सरिे, लदकसचूकम ्उपयजुय पवूथा-पलश्चमलदशः अलभज्ातुं शकनमुः ।
ऋ. ‘रबबर’् आयसकानतीयवसत ुअलसत ।

३. यद्लप अङ्कनयाः तीक्णकारी (sharpener) ‘पिालसिक्’ द्ारा लनलमथातः इव दृशयते, तरालप अयसकानतसय 
ध्वुद्ये अलप आकलषथातः भवलत इलत िलक्तम ्। तसय कञचन भागं लनमाथातुं कः पदारथाः उपयकु्ः सयात ्इलत 
वदनत ु।

४. प्ररमसतमभ ेअयसकानतद्यसय ध्वुाः करं सरालपताः इलत दलशथातम ् । तरा सरापनेन का लक्या भवेत ् इलत 
लद्तीयसतमभ ेसलूचतम ्। ररक्सरानालन परूयत ।

प्रथमस्म्ाः चवि्तीयस्म्ाः

उ-उ ______________

उ-___ आकषथाणम्

द-उ _______________

__-द लवकषथाणम्

५. अयसकानतसय लकमलप िक्णद्यं लिखत ।
६. शिाकायसकानतसय ध्वुतौ कुत्र भवतः?
७. कलसमलंश्चत ्शिाकायसकानते ध्वुलनदभेशनसय लचह्ालन न लचलह्तालन । कः अनतयभागः उतिरध्वुः इलत भवनतः 

करम ्अलभज्ातुं शकनवुलनत?
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८. भवदभ्यः एका अयःपरटिका दतिा अलसत । तां करम ्अयसकानतं कुवथालनत?
९. लदशाम ्अलभज्ानारथं लदकसचूकं करम ्उपयजुयते ?
१०. लवलव्धलदगभयः कश्चन अयसकानतः भाण्ििे पिवमानां काञचन क्री्ानतौकां प्रलत आनीतः । प्रतयेकं 

सनदभभे  िाताः पररणामाः प्ररम ेसतमभ ेलिलखताः । उपिलक्तानां पररणामानां कृते समभावयालन कारणालन  
लद्तीये सतमभ ेदतिालन । प्ररमसतमभसय लद्तीयसतमभसय च वाकयालन संयोजय लिखत । 

प्रथमस्म्ाः चवि्तीयस्म्ाः

अयसकानतं प्रलत नतौका आकलषथाता भवलत ।
नतौकायाम ्अयसकानतः अलसत । तसय उतिरध्वुः नतौकायाः 
लशरोभागे अलसत । 

नतौः अयसकानतेन प्रभालवता न भवलत ।
नतौकायाम ् अयसकानतः अलसत । तसय दलक्णध्वुः 
नतौकायाः लशरोभागे अलसत । 

यदा अयसकानतसय उतिरध्वुः नतौकायाः लशरोभागं प्रलत 
आनीयते, तदा नतौका अयसकानतसय समीपं चिलत ।

नतौकायाः अनतः तसयाः अनवायाम ंकश्चन अयसकानतः 
सरालपतः अलसत । 

यदा उतिरध्वुः नतौकायाः लशरोभागं प्रलत आनीयते, तदा 
नतौका अयसकानतात ्दरंू चिलत ।

नतौका अयसकानतीयपदारभेन लनलमथाता अलसत ।

नतौका लदकपररवतथानं लवना पिवते नतौका अनायसकानतीयपदारभेन लनलमथाता अलसत ।
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प्रस्काचवि्कााः पररयो्जनकााः चरियका्लकापकााः ि

१. लदकसचूकम ्उपयजुय भवतां गहृसय अरवा कक्यायाः वातायनालन द्ारालण च कसयां लदलश उद्ालितालन 
भवलनत इलत िाननत ु।

२. समानाकारसय द्तौ अयसकानततौ सवीकृतय यरा तयोः उतिरध्वुः समानपाश्वभे भवलत, तरा अयसकानततौ एकसय 
उपरर एकं सरापलयतुं प्रयतनं कुवथानत ु। लकं भवलत इलत परीक्य भवल्भः िलक्तालन लिपपणीपसुतके लिखनत ु।

३. कसयलचत ् तक्कसय कायथाकािे, काश्चन अयःसचूयः वतथानयः च 
काष्ठखण्ैः सह लमलश्ताः िाताः । सः यरा अनवेषण ेसवसय समयं 
न वयरमीकुयाथात ्तरा अवकरात ्सचूीनां वतथानीनां च चयनारथं तसय 
साहाययं करं भवनतः कतुथं शकनवुलनत? 

४. भवनतः सवयम ् एकां चतरुां पाञचालिकां लनमाथातुं शकनवुलनत, या 
सवसय इष्टालन वसतलून सवयं लचनतेु (लचत्रम ्१३.१७) । 

     चित्रम ्१३.१७ ए्का ि र्ुरका पकाञिकाचल्का

 एकां पाञचालिकां सवीकृतय एकं िर-ुअयसकानतं तसयाः हसते िेपयनत ु। सः अयसकानतः यरा न दृशयते 
तरा तं हसतं हसतकोषणे वेष्टयनत ु । अ्धनुा, भवतां चतरुा पाञचालिका लसद्धा अलसत । लवलव्धवसतलून 
आनीय पाञचालिकायाः हसते दातुं भवतां लमत्रालण सचूयनत ु। वसतनुः लनमाथाणपदारथं ज्ातवा, पाञचालिका 
तत ्वसत ुगहृ्णालत उत न इलत भवनतः पवूथाम ्एव वकंु् शकनवुलनत ।

पकाठ्यविस त्ूचन             

गिुीवरसय यात्राकरास,ु समपणूथं ‘िपतु’द्ीपं वायतौ पिवते इलत कलपना अलसत । वसततुः तत्र अयसकानताः एव 
कारणीभतूाः सयःु ।


