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प्र तितिनम ् असममाकं गहृभे्यः, शमालमाभ्यः, 
आपणभे्यः कमा्मायाल्ेभ्यः च व्ं बहृनममात्मास ु
अवकरमान ् तषिपमामयः । आपणभे्यः क्रीिमातन 

धमान्मातन, तवििलधमान्मातन, ‘तबसकेट्स’् (सतुपष्टकमातन), 
षिषीरम,् िैलम ् इत्मािषीतन ‘पलमातसटक्’ स्यूिेष ु अथवमा 
करण्डकेष ुतनतषिप्मातन भवतनि । सवयायः एषयः पटुषीकरणपिमाथयायः 
अवकररूपेण बतहयः तनगयाच्छति । किमातचि ् असममातभयः 
क्रीिमातन कमातनचन वसियूतन बहुतवरलि्मा उप्जु्निे, 
बहुधमा अवकररूपेण बतहयः तषिप्निे च ।
िनैतनिनतक््माकलमापेष ु व्ं बहून ् अवकरमान ् सजृमामयः । 
समावयाजतनकसथलेष,ु लोक्मानेष,ु रेल्मानेष ु(धयूम्रशकटेष)ु 
वमा कलमा्मान ् खमातितवमा कलमा्कवचमातन तषिपमामयः । 
लोक्मानमाि ् अविषी य्ा चषीतटकमंा तषिपमामयः । बमालकमायः 
किमातचि ्केवलं मनोरञजनमाथयाम ्अङ्कन्मायः िषीक्णषीकरण ं
कुवयानियः भवतनि । ्ति व्ं सवस् तटपपणषीपतुसिकमा्मंा 
िोषमान ् कुमयायः अथवमा ित् मषषी पिति ितहया व्ं 
तटपपणषीपतुसिकमा्मायः िि ् पतं् त्छननं कृतवमा तषिपमामयः । 
िथैव भगनक्री्डनकमातन, प्रमाचषीनवस्तमातण, पमािरषिमायः 
इत्मािषीन ्गहृमावकरमान ्अतप तषिपमामयः । 
असममाकं गहृभे्यः पररसरमाि ्च ् ति अवकरमायः तनषकमास्निे, 
ितहया तकं भवेि?् एिेन असमभ्ं करीदृशषी हमातनयः भतविमु ्
अहयाति इति भवनियः तचनि्तनि? ्िमा शतुचतवकमयाकरमायः 
अवकरमान ्अवकरकण्डोलेभ्यः न्तनि, िे अवकरमायः कुत् 
गच्छतनि? िेषमंा तकं भवति? एिेभ्यः अवकरेभ्यः ्थमा 
असममाकं कलेशयः न भवेि ्िथमा तकम ्एिमान ्पररवियात्िुं 
शक्िे? एितकमा य्े तकम ् असममाकं तकमतप ्ोगिमानं 
भतविमु ्अहयाति? अतसमन ्अध्मा्े व्म ्एिेषमंा प्रश्मानमाम ्
उत्तरमातण अनवेषु्ट ंप्र्तनं कुमयायः । 
प्रहतेलकमा्मायः तजज्मासोयः च शमालमा्मायः बमालकमायः 
‘अवकरमाणमंा तनवयाहणम’् इति कमातञचि ् परर्ोजनमंा 

कृिवनियः । िस्मंा परर्ोजनमा्मंा िैयः अधषीिस् कस्चन 
भमागस् अध््नं व्मतप कुमयायः ।

१६.१ अवकराणां निव्वहणम ्
शतुचतवकमयाकरमायः अवकरमान ् सङ्गहृ्य भमारवमाहक्मानेष ु
कतञचि ्उद्मातटिं गियाप्रिशे ंन्तनि । िमादृशषिेत्ं भिृषिेत्म ्
इति कथ्िे (तचत्म ्१६.१)। 

नित्रम ्१६.१ भिृषिेत्म्

अवकरेष ुकतचिि ्भमागयः पनुयः उप्ोकंु शक्यः । सयः भमागयः 
पनुयः अनपु्जु्ममानमाि ् भमागमाि ् पथृककरणषी्यः भवति । 
अियः अवकरेष ु उप्ोगषीतन अनपु्ोगषीतन च वसियूतन 
भवतनि । अवकरस् ्यः भमागयः उप्ोगमा् न भवति, सयः 
पथृतकक््िे । अननिरं िं भमागं भिृषिेत्े प्रसमा य्ा ििपुरर 
मतृत्तकमा्मायः एकयः सिरयः तनममी्िे । ्िमा भिृषिेत्ं समपयूणणं 
भवति, प्रमा्यः िि ्उद्मानरूपेण वमा क्री्डमाङ्गणरूपेण वमा 
पररवत य्ािे । आगमातम तवंशतिवषयाप य्ानिं ित् तकमतप भवनं 

16 अवकराणां सङ््रहणं निव्वहणं ि
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न तनममी्िे । पनुयः उप्ोगकरमाणमाम ्अवकरमाणमंा तनवयाहणमा् 
भिृषिेत्माणमंा समषीपे भयूतमसमारतनममायाणषिेत्मातण तक््निे । 
भयूतमसमारयः नमाम तकम?् अधसिनेन तक््माकलमापेन िस् 
तवष्े ज्मास्मामयः ।

 

उप्ोगकरयः अवकरयः नमाम तकं स्माि ् इति 
प्रहतेलकमा्मायः आचि य्ाम ् । तकमथयाम ् अवकरयः 
तषिप्िे? तकं िमादृश ंत्माज्ं तकमतप अतसि, ्ि ्
वसििुयः त्माज् ंन?

नरियाकलापः १            

अवकरकण्डोलं प्रति षिेपणमाि ् पयूवणं भविमंा गहृभे्यः 
अवकरमान ् सङ्गहृ्णनि ु । िमान ् एवं समयूहवि्रूपेण 
तवभमागषीकुवयानि ु–
समूहः १: पमाकशमालमा्मायः अवकरमायः ;– फलमानमंा शमाकमानमंा 
च तवचयः, अण्डकवचमातन, अवतशष्टयः पमाकयः, चमा्पणमायातन 
इत्मािषीतन । वमािमायापतत्कमायः, शषुकपणमायातन, कगयािस्यूिमान ्
अतप अतसमन ्समयूह े्ोज्नि ु। 
समूहः २: वस्तखण्डमायः, ‘पमातलथषीन’् स्यूिमायः, भगनयः 
कमाचयः, ‘अल्तुमतन्म’्तपधमानकमातन, करीलमायः, 
प्रमाचषीनपमािरषिमायः, भगनमातन क्री्डनकमातन ।
अधनुमा, प्रत्ेकं समयूह े तसथिमातन वसियूतन रमातशवि्े 
तवभमाज्नि ु । िेषमंा नमाम अ, आ, इ, ई इति कुवयानि ु । 
प्रथमसमयूहमाि ् एकं रमातशम ्
एकतसमन ् ‘पलमातसटक्’ स्यूिे, 
तवििषी्समयूहमाि ् एकं रमातशम ्
अपरतसमन ् ‘पलमातसटक्’ स्यूिे च 
सथमाप्नि ु। एि्ोयः स्यूि्ोयः मखु ं
दृढं बिध्वमा सथमाप्नि ु । सवमायान ्
रमाशषीन ् तभननेष ु गियेष ु सथमापत्तवमा 

उपरर मतृत्तक्मा आच्छमाि्नि ु(तचत्म ्१६.२) । 
अवकररमाशषीनमंा तनखननमाथणं पषुपकुण्डमानमाम ् उप्ोगम ्
अतप किुणं शकनवुतनि । 

नित्रम ्१६.२ गियेष ुअवकररमाशषीनमंा सथमापनम्

 चिणुमाणं तिनमानमाम ् अननिरं मतृत्तकमाम ्
अपसमा य्ा अवकरे जमािमातन पररवियानमातन अवलोक्नि ु। 
कृषणवणमी्िमा, िगुयानधरमातहत्ं च अवकरयः पयूणयाि्मा 
शषीणयायः इत्ेिि ्द्ोि्ति । रमाशषीयः पनुयः गियेष ुसथमापत्तवमा 
मतृत्तक्मा आच्छमाि्नि ु । प्रतितिनवि्े एकवमारम ्
अवलोक् भवत्भयः अवलोतकिमातन अधसिनसयूचनमा्मायः 
अनसुमारं तटपपणीं कुवयानि ु। अवकरयः –
(i) पयूणयाि्मा शषीणयायः? गनधयः नमातसि ?
(ii) भमागशयः शषीणयायः? 
(iii) प्रमा्यः पयूणयाि्मा शषीणयायः, तकनि ुिगुयानधयः अतसि ?
(iv) पररवियानम ्एव न जमािम ्? 
कस्मायः रमाशयेः अवकरयः शषीणयायः, कस्मायः च न ?
भवत्भयः अवलोतकिमान ्अशंमान ्१६.१ समाररण्मायः सिमभषे ु
(i), (ii), (iii), (iv) तवकलपमान ्तलखनि ु।
साररणी १६.१ अवकराणां राशीणां नकम ्अभवत ्?

अवकररमातशयः
४ तिनमानमाम ्
अननिरम्

६ तिनमानमाम ्
अननिरम्

२ 
सप्माहमाननिरम्

४ 
सप्माहमाननिरम ्

अ
आ
इ
ई
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भवत्भयः अन्यः कोऽतप अशंयः अवलोतकियः चिे,् िं भविमंा 
तटपपणषीपसुिके लेतखिुं ममा तवसमरनि ु । ्यः अवकरयः न 
शषीणयायः, िं बतहयः तनषकमास् ममा िहनि ु। 
्ति अवकरयः पयूणयाि्मा शषीणयायः, िगुयानधयः च नमातसि, ितहया 
्त् भवत्भयः भविमंा तप्र्यः पमािपयः वतधयाियः, ित् िि ्नषीतवमा 
ित्त््मा मतृत्तक्मा समाकं तमश्षीकुवयानि ु । एिेन पमािपमानमंा 
कृिे पतुष्टयः लभ्िे । 
अवकरे तसथिमातन कमातनचन वसियूतन शषीणमायातन भवतनि 
इति एिसममाि ् तक््माकलमापमाि ् भवत्भयः ज्मािं स्माि ् । 
िमातन भयूतमसमाररूपेण पररवियानं प्रमाप् पमािपमानमंा वधयानमा् 
उप्जु्निे । एवं केषमाञचन वसियूनमंा शषीणमीभवनं िेषमंा 
पररवियानं च ‘भयूतमसमारतमश्णम’् इति उच्िे । 
केषतुचि ् नगरेष ु परेुष ु च नगरपमातलकमायः 
तवितवधमानमाम ् अवकरमाणमंा सङ््रहणमाथयाम ्
तवितवधमान ् अवकरकण्डोलमान ् ्च्छतनि । 
प्रमा्यः, एकं नषीलवणमी्म,् अपरं च हररविणमी्ं च 
भवति । लोहमायः, ‘पलमातसटक्’, कमाचमायः इत्मािषीनमंा 
पनुरुप्ोग्ोग्मानमंा वसियूनमंा सङ््रहमाथणं नषीलकण्डोलं 
उप्जु्िे । अवकररमाशौ एिमादृशवसियूतन शषीणमायातन न 
जमािमातन इत्ेिि ्तकं भवत्भयः लतषििम?् हररतकण्डोलमातन 
पमाकशमालमावकरमाणमाम,् अन्मानमंा पमािपमापतशष्टमानमंा 
प्रमाण्पतशष्टमानमंा च सङ््रहणमा् उप्जु्निे । एिमादृशमायः 
अवकरमायः ्िमा मतृत्तकमा्मंा तनखन्निे, ििमा पयूणयाि्मा 
शषीणमायायः भवतनि इति भवत्भयः लतषििं स्माि ्। ्थमा प्रथम े
तक््माकलमापे कृिं, िथमा षिेपणमाि ् पयूवयाम ् अवकरमाणमंा 
तवभमागषीकरण ंतक्ि ्महत्वपयूणयाम ्इति भवत्भयः ज्मािं तकम ्? 
 ममागमायाणमंा पमार्शये शषुकपणमायानमंा त्माज्रमाश्यः भवत्भयः 
लतषििमायः तकम ्? एिमायः बहुधमा िह्यनिे (तचत्म ्१६.३) । 

 

तचत्म ्१६.३ पणमायानमंा िहनेन हमातनकमारकमायः अतनलमायः उतपद्निे 

कृषकमायः अतप कृष् ननिरं िषुमान,् शषुकपणमायातन पमािपमानमंा 
भमागमान ्च िेषमंा षितेे्ष ुिहतनि । एिेषमंा िहनेन धयूमयः अतनलमायः 
च उतपद्निे । िे असममाकम ् आरोग् स  ् हमातनकमारकमायः । 
िमादृशमान ् प्रकमारमान ् सथगत् िमु ् असममातभयः प्र्त्तव्म ् । 
एिे अवकरमायः भयूतमसमारतनममायाणमाथयाम ्उप्कुमायः भतविमु ्अहयातनि । 
  अत् प्रहतेलक्मा तजज्मासनुमा च िेषमाम ्
“अवकरमाणमंा तनवयाहणम”् इति परर्ोजनमा्मंा लतषििमायः 
केचन अशंमायः, तचनिनमातन च ित्तमातन । 

 तजज्मासयुः सवस् तटपपणषीपसुिके तलखति ; 
- पणमायातन ममा िहनि!ु भवनियः धयूम ंसोढंु न 
शकनवुतनि ।

 प्रहतेलकमा िस्मायः तटपपणषीपसुिके 
तलतखिविषी ; - सवयाकमारेण पणयािहनं चौ य्ाम ्
इति तकमथणं न घोतषिम?् 

 वसििुयः चौ ण्ं न । ‘तन्मतवरुद्धम’् इति िस्मायः 
िमातप ण्ं स्माि ् । पणमायानमाम,् अन्मानमंा पमािपमापतशष्टमानमंा च 
िहनं तवरुिध्् भमारिसवयाकमारेण तन्मयः तवधे् यः इति समा 
ज्मािमु ्इच्छति । 

१६.२ जनततुसारनमश्रणम्

 भयूतमसमारिमानेन व्ं पमािपमानमंा तमत्मातण भवमामयः । 
भयूतमसमारतनममायाणने व्ं सव्म ्असममाकम ्अतप तमत्मातण 
भवमामयः ।
 तमत्ैयः सह समभमाष्, तकञचलुकुमायः कृषकमाणमंा 
तमत्मातण इति भवनियः ज्मािवनियः तकम?् तकञचलुकुजमािषी्यः 
रकतकञचलुकुयः कथं भयूतमसमारतनममायाण े उप्जु्िे इति 
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पश्माम । रकतकञचलुकुमानमंा समाहमाय्ेन भयूतमसमारतनममायाणस् 
एिि ् तवधमानं जनिसुमारतनममायाणम ्इति उच्िे । शमालमा्मंा 
जनिसुमारतनममायाणतवधमानेन भयूतमसमारं किुणं प्र्तनं करवमाम । 

नरियाकलापः २            

(३० सेमषी ् मावि ्गहनं) एकं गिणं करवमाम अथवमा नमात्षुण े
नमातिशषीिले च प्रिशे े एकमंा कमाष्ठपेतटकमंा सथमाप्माम। 
सय्ू यास् प्रकमाशयः ्त् समाषिमाि ् न पिति, िमादृश ं सथलं 
समषीचषीनं स्माि ्। गिये वमा पेतटकमा्मंा वमा रकतकञचलुकुमानमंा 
तनतमत्तम ्एकम ्अनकुयू लकरं गहृ ंतनममायामयः ।
 गियास् अथवमा पेतटकमा्मायः िले जमालं वमा 
कुककुटगवमाषिं वमा प्रसमार्नि ु । १ – २सेमषी सथयूलं 
तसकिमासिरम ्अतप तनममायािुं शक्िे । एिस् तसकिमासिरस् 
उपरर फलतवगमातिकं शमाकमापतशष्ट ंप्रसमार्नि ु।
 हररतपणमायातन, पमािपमानमंा शषुककमाण्डमान,् िषुमान,् 
वतृ्तपतत्कमानमंा खण्डमान ् अतप तसकिमासिरस् उपरर 
प्रसमारणमाथयाम ्उप्ोकंु शक्िे । तकनि,ु प्रभमा्कुम ्अथवमा 
‘पलमातसटक्’आविंृ कगयािम ्उप्जु् एिि ्न करणषी्म ्। 
शषुकं प्रमातणपरुषीषम ् अतप तसकिमा्मायः अथवमा जमालस् 
उपरर प्रसमारणमाथयाम ्उप्ोकंु शक्िे ।
 एिं सिरम ्आर्दमीकिुणं तकतञचि ्जलं तसञचनि ु। 
समावधमानम!् अतधकजलं न सथमापनषी्म ् । अपतशष्टसिरं 
ममा निुनि ु। ्थेष्ट ंवमा्युः, आर्दयािमा च ्थमा स्माि ्िथमा िं 
सिरं तशतथलं सथमाप्नि ु।
 अधनुमा, रकतकञचलुकुमानमंा सवमागिमाथणं भविमंा 
गियायः तसद्धयः अतसि । कमंाचिन रकतकञचलुकुमान ् क्रीतवमा 
िमान ्गिये सथमाप्नि ु(तचत्म ्१६.४) । 

 
तचत्म ्१६.४  रकतकञचलुकुमायः

िमान ् प्रमाचषीनवस्तेण िणृसिरेण शणस्यूिेन वमा शनैयः 
आच्छमाि्नि ु। 
 भविमंा रकतकञचलुकेुभ्यः आहमारयः आवश्कयः । 
भवनियः िेभ्यः शमाकमापतशष्ट ंवमा फलमापतशष्ट ंवमा, चमा्स्, 
कमाफरीपे्स् वमा अवशषेमान ्वमा, उद्मानियः अथवमा षिेत्माि ्
सिमबखण्डमान ्वमा िमािमु ्अहयातनि (तचत्म ्१६.५) ।

नित्रम ्१६.५ रकतकञचलुकुमानमंा कृिे आहमारयः
 गियास् २-३सेमषी अनियः एिस् आहमारस् तनखननम ्
अतप उत्तमयः उपमा्यः । लवणम,् अवलेहयः, िैलम,् 
‘तवनेगर’्, ममंासयः, षिषीरतनतमयािमातन अपतशष्टमातन च िेषमाम ्
आहमाररूपेण ममा ्च्छनि ु । एिमादृशवसियूतन ्ति गिये 
सथमाप्तनि िेन रोगकमारकजनिवयः गिये वधयानिे । केषतुचि ्
तिनेष ुएकवमारम,् मिृरुषीत्मा आलो्ड्नि ु। 
 रकतकञचलुकुमानमंा िनिमायः न भवतनि । िेष ु
‘कण्मातगन’नमामकयः अव्वयः भवति, ् ेन आहमारस् पेषण ं
तक््िे । चयूणमीकृिमातन अङ्गकवचमातन, समरु्दशङ्खमायः 
च तमश्षीकिुणं शक्निे । एिेन रकतकञचलुकेुभ्यः पेषण े
समाहमाय्ं भवति । एकतसमन ्तिने रकतकञचलुकुयः सवस् 
भमारस् समप्रममाणकम ्आहमारं खमातििुं शकनोति । 
 अत्षुण े अथवमा अतिशषीिले पररसरे 
रकतकञचलुकुमायः जषीतविुं न शकनवुतनि । िमान ् पररियः 
आर्दयािमा अतप आवश्करी । ्ति भवनियः सम्क् 
पमाल्तनि, ितहया एकतसमन ् एव ममासे िेषमंा सङ्ख्मा 
तविगतुणिमा भवति ।
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३-४ सप्माहमानमाम ्अननिरं गिणं समावधमानं पश्नि ु। तकं ित् 
मिृमुतृत्तकमासदृश ंर्दव्ं दृश्िे? भविमंा जनिसुमारयः इिमानीं 
तसद्धयः अतसि (तचत्म ्१६.६) ।

नित्रम ्१६.६ जनिसुमारतमश्णम्

तकतञचि ् अपतशष्टम ् आहमाररूपेण गियास् एकतसमन ्
कोण े सथमाप्नि ु । बहवयः तकञचलुकुमायः अन्ि ् सथलं 
त्कतवमा गियास् एिं भमागं प्रतवशतनि । िैयः त्के सथले 
तसथिं भयूतमसमारं िियः तनषकमास् आिपे कमाचिन घणटमायः 
्मावि ् शोष्नि ु । भविमंा जनिसुमारयः उप्ोगमाथणं तसद्धयः 
अतसि ।
 अतधकसङ्ख्माकमायः तकञचलुकुमायः गियास् 
अवतशष्ट े भमागे तवद्निे । एिमान ् उप्जु् इिोऽतप 
भयूतमसमारं तनममायािमु ् अहयातनि अथवमा अन्सम ै उप्ोकत्े 
िमािमु ्अहयातनि । 
 एिम ् अत्तुकृष्ट ं भयूतमसमारं भविमंा कुण्ेडष,ु 
उद्मानेष ुषिेत्ेष ुच उप्ोकुम ्अहयातनि । एिि ्‘अपतशष्टमाि ्
सववोत्तमस् तनममायाणम’् इव नन?ु भवतस ु ्ेषमंा षिेत्मातण 
तवद्निे, िे इिोऽतप महमागियेष ुजनिसुमारं तनममायािुं शकनवुतनि । 
आपणभे्यः रमासमा्तनकसमारस् क््णस् अपेषि्मा एवं 
करणने धनव््ं न्यूनषीकिुणं शकनमुयः । 

१६.३ नवनिन्तय नषिपनततु 

प्रतितिनम,् प्रत्ेकं गहृमाि ् तक्मान ् अवकरयः तषिप्िे 
इति भवनियः तचनि्तनि? कण्डोलं पररममाणममापनमाथयाम ्
उप्जु् भवनियः ऊतहिुं शकनवुतनि । कमातनचन तिनमातन 
्मावि ् भविमंा गहृस् अवकरं सङ्गहृषीिुं ५-१०लषीटर ्
कण्डोलस् उप्ोगं कुवयानि ु। कति तिनेष ुकण्डोलयः पयूणयायः 
जमाियः? भविमंा गहृ ेकति जनमायः सतनि इति भवनियः जमानतनि। 
भविमंा नगरस् जनसङ्ख्मंा ्ति भवनियः जमानतनि, ितहया 
तकं भविमंा नगरे एकतसमन ्तिने कति कण्डोलमान ््मावि ्
अवकरयः उतपद्िे इति ऊतहिुं शकनवुतनि? व्ं प्रतितिनम ्
अवकरमाणमंा पवयािमवे तनममायामयः! नन?ु (तचत्म ्१६.७) ।

 
नित्रम ्१६.७ समषीपसथम ्अवकरतनषिेपसथलम्

 ्त् अवकरमायः न्यूनमायः ज्मानं च अतधकम,् िमादृशस् 
कस्तचि ््रमामस् कथमंा प्मामयः । नमानयुः षष्ठकक््मा्मंा प्ति । 
सयः कमागिपत्मातण तवममानक्री्डनकमातन बहु इच्छति । ्िमा 
सयः तवममानतनममायाणमाथणं सवस् नयूिनतटपपणषीपसुिकेभ्यः 
कगयािपत्मातण त्छनतत्त, ििमा िस् ममािमा बहुतखननमा  
भवति । तकनि,ु नमानयुः ितविष्े तचनिमंा न करोति ।
 एकिमा, नमानयू ममात्मा समाकं िस् ममािलुमान्मायः 
्रमाम ं गियः । ित् िस् ममािषृवसषी्ेन श्मामने कृिमातन 
वैतवध्म्मातन वसियूतन दृष््टवमा सयः आचि य्ाचतकियः । 
प्रमाचषीनतचत्पटमान ् उप्जु् सतञचकमायः कृिमायः आसन,् 
अङ्कन्मायः अवकरैयः कृिैयः पषुपैयः शभुमाश्पत्मातण 
अलङ्कृिमातन आसन,् प्रमाचषीनवस्तमातण उप्जु् कटमायः 
तनतमयािमायः आसन,् उप्कैुयः ‘पमातलथषीन’्स्यूिैयः मञजयूषमायः 
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तनतमयािमायः आसन ् । एिमान ् नमानयुः ऐच्छि ् । तववमाहस् 
तनमनत्णपतत्कमायः उप्जु् िनैतनिनषीम ् अतप श्मामयः 
रतचिवमान ्आसषीि!्
एकतसमन ्प्रमाियःकमाले नमानयुः िस् ममािमामहषीम ्अतनवष्न ्
आसषीि ्। ितहया कस्मातचिि ्मञजयूषमा्मायः उपरर सथयूलकलकं 
लेप्निीं िमंा सयः दृष्टवमान ्। नमानयुः पषृ्टवमान ्– “ममािमामतह! 
भविषी एिि ्तकं करोति? कयः एषयः कलकयः?”
“एषयः कमागिकलकयः, मतृत्तकमंा कमागि ंच उप्जु्, िषुमतप 
्ोजत्तवमा एिि ्तपष्ट ंतनतमयािम ्अतसि” – ममािमामहषी उत्तरं 
ित्तविषी ।
“तकनि,ु मञजयूषमा्मंा तकमथणं लेप्ति?”, नमानयुः  
अपचृ्छि ् । “िमंा दृढिरमंा किुयाम”्- ममािमामहषी उकविषी, 
एिि ्च ्ोतजिविषी “तकं तवं मत्तयः पत्िमु ्इच्छतस?” 
नमानयुः एितविष्े कुियूहलषी न आसषीि ्। सयः क्री्डमाथणं बतहयः 
धमातविवमान ् । सयः केवलं तवममानतनममायाणमाथणं कगयािमान ्
्ेछतििमु ्इच्छति सम । वसििुयः, सयः श्मामस् सतञचकमा्मायः 
कगयािमान ्अतप त्छत्वमा सवषीकिुयाम ्आरबधवमान ्।
नमानयू ् मान ्उप्जु् त्कवमान ्आसषीि,् िमान ्कगयािखण्डमान ्
श्मामयः सङ्गहृषीिवमान ्। नमानयुः कस्मातप वचनं न शणृोति 
सम । सयः कथं ज्मापनषी्यः इति श्मामयः न ज्मािवमान ्।
केषमाञचन तिनमानमाम ्अननिरं नमानयुः-जनमतिनम ्आसषीि ्। 
नमानोयः इत्स् तमत्मातण आह्मािुं श्मामयः तचतनििवमान ् । 
नमानयुः िस् धनसञच्माि ्धनं सवषीकृत् तवपतण ंगिवमान ्। 
सयः कमातनचन टोतपकमायः तमत्माणमंा तनतमत्त ंक्रीिवमान ्। िमायः 
टोतपकमायः पमातलथषीन-्स्यूिे सथमापत्िमु ्उकवमान ्। तकनि ु
आपतणकयः िमातन कमागिस्यूिे सथमापत्तवमा ित्तवमान ् । 
नमानयुः ‘सतुपष्टकमातन’, चमाकलेहमायः इत्मािषीन ् अतप 
पिमाथमायान ्क्रीिवमान ्। एिेषमंा सवयेषमाम ्आन्ने सयः कलेशम ्
अनभुयूिवमान,् ्ियः कोऽतप आपतणकयः ‘पमातलथषीन’् 
स्यूिमान ् न ित्तवमान ् । एकं वस्तस्यूिं न्ि ु इति श्मामयः 
उकवमान ् आसषीि ् । श्मामस् वचनं श्ोिव्म ् आसषीि ्
इति इिमानीं िसम ै अभमासि । सयः कथतञचि ् सवमायातण 
वसियूतन गहृ ंप्रमातपिवमान ्। (तचत्म ्१६.८)

जनमोतसवे नमानोयः तमत्मातण मनोरञजनं प्रमाप्वनियः ।िैयः 
बहुतवधक्री्डमायः अतप क्रीत्डिमायः । िस् सवमायातण तमत्मातण 
िेन आनषीिमायः उजवलमायः कमागिटोतपकमायः ।

नित्रम ्१६.८ क्रीिवसियूनमंा स्यूिैयः सह तसथियः नमानयुः

 नमानोयः तमत्माणमंा कृिे श्मामयः सनुिरमातण 
कमागिकलक्छद्ममखुमातन तनतमयािवमान ्आसषीि ् । नमानकृुिे 
अतप सयः उपहमारं ित्तवमान ्। ित्, नमानयू ्मान ्कमागिखण्डमान ्
तषिप्वमान ् आसषीि,् िेषमंा तपष्टने तनतमयाियः तचत्माबनधयः, 
शभुमाश्पत्ं च आसषीि ् । नमानोयः कृिे एषयः तवनयूिनयः 
अनभुवयः आसषीि ्। िस् सवमायातण तमत्मातण सवस् सवस् 
्छद्ममखु ंगहृषीतवमा गहृ ंगिवनियः । नमानयुः अतप शषीघं् भोजनं 
सममाप्, आगिमातन उपहमारमातण र्दषु्ट ंतवरमा्माम ्आसषीि ्। 
 िस् तवद्माल्स् तवरमामसममाप्ेयः अननिरं नमानयुः 
सवगहृ ंप्रतिगिवमान ् । नगरस् अपेषि्मा श्मामस् ्रमामयः 
सवच्छयः सनुिरयः च आसषीि ्इत्ियः ित् अवकरं तचनवमानमायः 
केऽतप न दृष्टमायः । तकनि,ु अधनुमा, गहृसमषीपे ्िमा अवकरं 
तचनवनियः बमालकमायः ्िमा दृश्निे ििमा मखु ेतवकमारकरण ं
सयः त्कवमान ्। 
 भविमंा गहृसमषीपे अथवमा अन्सथलेष ु
अवकरमाणमंा तवभमागं कुवयाियः बमालमान ् भवनियः दृष्टवनियः 
स्युः । कमा ण्ं कुवयाियः बमालकमान ् अवलोक्नि,ु िे कथं 
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अवकरर्दव्मातण पथृककुवयातनि इति समावधमानं पश्नि ु। िे 
वसििुयः असममाकं समाहमाय्ं कुवयानियः सतनि । 
 िमादृशने अवकरं तचनवमानेन केनतचि ्बमालेन सह 
समभमाषण ंकुवयानि ु। एिेषमंा प्रश्मानमाम ्उत्तरं प्रमापनवुनि ु्त्त-े 
एकत्षीकृिमान ्एिमान ्अवकरमान ् तकं कुवयातनि ? िे एिमान ्
कुत् न्तनि ?
 तकं सयः/समा अथवमा िस्/िस्मायः तमत् ं शमालमंा  
गच्छति ? ्ति िे शमालमंा न गच्छतनि, ितहया ित् तकं कमारण ं
स्माि ्? ्ति न गच्छतनि ितहया एिस् कमारण ंज्मािु ंप्र्तनं 
कुवयानि ु।
 तकं भवनियः एिस् बमालस् प्ने, लेखने च 
समाहमाय्ं किुणं शकनवुतनि ? 
 वतृ्तपतत्कमाणमंा, कमाचमानमंा, लोहपिमाथमायानमंा, 
‘पलमातसटक्’स्यूिमानमंा, भविमंा प्रमाचषीनतटपपणषीपसुिकमानमंा 
च अवकरसङ्गहृषीिभृ्यः तवक््णसम्े तकं भवनियः 
किमातप गहृजनमानमंा समाहमाय्ं कृिवनियः? एिमान ्अवकरमान ्
सङ्गहृ्य सयः तकं करोति इति िेन सह समभमाष् जमाननि ु।
 तकं भवनियः श्मामयः इव प्रमाचषीनेन, त्माज्कमागिने 
कमागि ंतनममायािमु ्इच्छतनि? अतसमन ्तवष्े प्मामयः ।

१६.४ कागदसय पतुिः िरिणम ्

एििथणं प्रमाचषीनवतृ्तपतत्कमाणमंा, ममासपतत्कमाणमाम,् 
उप्कुमावरणमानमंा, तटपपणषीपसुिकमानमाम ् अथवमा 
अन्प्रमाचषीनकमागिमानमंा खण्डमायः अपेतषििमायः । 
उजजवलमानमाम,् ‘पलमातसटक्’आच्छमातििमानमंा कमागिमानमाम ्
उप्ोगम ्एििथणं ममा कुवयानि ु । एििथणं जमालबनधयः अतप 
अपेतषिियः । जमालबनधस् सथमाने महमाचमालनषीम ् अतप 
उप्ोकंु भवनियः शकनवुतनि ।
 कमागि ं लघखुण्ेडष ु त्छननं कुवयानि ु । िमान ्
एकतसमन ् कण्डोले सथमापत्तवमा ित् जलं सथमाप्नि ु । 
एकतिनं ्मावि ्कमागिखण्डमायः जले तनमगनमायः भवनि ु। िि ्
पेषत्तवमा कमागिस् सथयूलतपष्ट ंकुवयानि ु। 
 अधनुमा, आर्दयातपष्ट ंजमालबनध ेप्रसमार्नि ु। तपष्टस् 
सथौल्ं सवयात् ्मावच्छक्ं सममानं स्माि ् िमावि ् मिृ ु 

मिय्ा नि ु। सवणं जलं स्रतवतवमा गच्ेछि,् िमावतप य्ानिं प्रिषीषिमंा 
कुवयानि ु । ्ति आवश्कं भवेि ् ितहया प्रमाचषीनवस्तं वमा, 
वतृ्तपतत्कमंा वमा तपष्टस् उपरर प्रसमार्तनि चिे,् अवतशष्ट ं
जलं पषी्िे । 
 अधनुमा, तपष्टसिरं जमालबनधमाि ् समावधमानं 
तनषकमास्नि ु । एकस्मायः वतृ्तपतत्कमा्मायः उपरर आिपे 
िं प्रसमार्नि ु । वतृ्तपतत्कमा्मायः कोणषे ु तकमतप भमार्कंु 
सथमाप्नि ु। एिेन सिरयः तपण्डषीभयूियः न भवति । 
 ्ति इच्छतनि ितहया प्रसमारणमाि ्पयूवयाम ्आहमारवणणं 
वमा, शषुकपणयाखण्डमान ् वमा, पषुपिलमातन वमा, वणयापत्स् 
खण्डमान ्वमा अतप तपष्ट े्ोज्नि ु। एिेन सषुु्ठ अलङ्कृिं 
नवषीकृिं कमागि ंलभ्िे । 
 ्थमा कमागिस् पनुयः चक्ण ं कृिं, िथैव तकं 
सवयामतप पनुयः चक्ण ंकिुणं शक्िे ? 

१६.५ ‘पलानसटिक्’ - वरः उत शापः?

केषमाञचन ‘पलमातसटक्’तवधमानमंा पनुयः चक्ण ं शक्म,् 
तकनि ुसवयेषमंा न । प्रथम ेतक््माकलमापे, ‘पमातलथषीन’्स्यूिमायः, 
अन्े केचन ‘पलमातसटक्’पिमाथमायायः च न शषीणमायायः इत्ेिि ्तकं 
भवत्भयः लतषििम?् अवकरतनवयाहण े ‘पमातलथषीन’्स्यूिमायः 
कथं समस्मंा जन्तनि इति प्रमा्यः इिमानीं भवनियः 
सरलि्मा अवगच्ेछ्युः । 
 प्रमा्यः, ‘पलमातसटक्’तवनमा असममाकं जषीवनं 
कलपत्िुं तकतञचि ्तकलष्टकरं स्माि ्। तकम ्असममातभयः 
उप्जु्ममानमानमंा ‘पलमातसटक्’तनतमयािवसियूनमाम,् 
आवलीं कुमयायः? क्री्डनकमातन, पमािरषिमायः, स्यूिमायः, 
लेखन्यः, कङ्किमातन, िनिकयू चमायायः, कण्डोलमायः, 
कयू प्यः, जलनतलकमायः ; – आवलषी अतििषीघमाया अतसि । 
लोक्मानम,् ‘कमार’््मानम,् आकमाशवमाणषी, ियूरिशयानम,् 
शषीिकम,् तविचतक्कमा इत्मातिष ु ‘पलमातसटक्’तनतमयािमान ्
कमंाचिन भमागमान ्तकं भवनियः वकंु शकनवुतनि? 
 ‘पलमातसटक्’उप्ोगेन केवलम ् एिमाविषी 
समस्मा न स्माि ् । समस्मा ििमा समभवति, ्िमा व्ं 
‘पलमातसटक्’वसियूनमाम ् अत्पु्ोगं कुमयायः, िजजमािमानमाम ्
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अवकरमाणमंा तनवयाहण े अज्मायः च भवमामयः । एििवे तकल 
जमा्ममानम ्अतसि असममान ्पररियः । िस् िषुपररणमाममान ्
ज्मातवमा अतप व्ं िमात्तवहषीनिमाम ्िशय्ा नियः समयः । 
 पकवमान ् आहमारपिमाथमायान ् सथमापत्िुं व्ं बहुधमा 
‘पलमातसटक्’स्यूिमानमाम ् उप्ोगं कुमयायः । किमातचि ्
एिे स्यूिमायः खमािनपिमाथमायानमंा सथमापने ्ोग्मायः न स्युः । 
िमादृशषे ु ‘पलमातसटक्’स्यूिेष ु सथमातपिस् आहमारस् 
सेवनम ् असममाकम ् आरोग्मा् हमातनकमारकं स्माि ् । 
बहुवमारम ् आपतणकमायः अन्कमा य्ातनतमत्तम ् उप्कुमानमंा 
‘पलमातसटक्’स्यूिमानमाम ्एव उप्ोगं कुवयातनि । किमातचि ्
अवकरच्नकमारैयः सङ्गहृषीिमानमाम ् स्यूिमानमाम ् अतप 
प्रषिमाल् उप्ोगं कुवयातनि । आहमारपिमाथमायानमंा सथमापनमा्, 
िमादृशमानमंा नवषीकृिमानमंा ‘पलमातसटक्’स्यूिमानमाम ् उप्ोगयः 
असममाकम ्आरोग्स् हमातनं करोति । खमािन्ोग्पिमाथमायानमंा 
सथमापनमाथणं, िमादृशोप्ोगतनतमत्तम ् अङ्गषीकृिमानमंा 
‘पलमातसटक्’स्यूिमानमाम ् उप्ोगयः एव करणषी्यः इति 
असममातभयः आ्रहयः करणषी्यः । 

 

तवषकमाररवसियूनमंा सथमापनमाथयाम ्उप्कुमातन भमाजनमातन 
पथृतगवधमानेन नवषीकरणषी्मातन, िमादृश ं पनुनयावषीकृिं 
पलमातसटक्, स्यूितनममायाण े न उप्ोकव्म ् इति 
सयूचत्िु ंप्रहतेलकमा इच्छति ।

 सवये अतप ‘पलमातसटक्’तवधमायः िहनेन 
हमातनकमारकमान ् अतनलमान ् उतपमाि्तनि । एिैयः अतनलैयः 
मनषु्ेष ुककया रोगमाद्मायः आद्मायः बहव्यः आरोग्समस्मायः 
भवतनि । ‘पलमातसटक्’नवषीकरणमाथणं सवयाकमारेण अतप 
कमातनचन ममागयािशयाकसयूत्मातण ित्तमातन । 
 जनमायः बहुधमा ‘पलमातसटक्’स्यूिेष ु अवकरमान ्
सथमापत्तवमा तषिपतनि इत्ेिि ्भवत्भयः लतषििं स्माि ् । 

्िमा ममागयेष ुप्रमातणनयः एिेष ुस्यूिेष ुआहमारमान ्पश्तनि, िे 
एिमान ् अतप खमािे् युः । किमातचि,् एितकमारणियः एव िे 
मरण ंप्रमापनवुतनि । 
 अनवधमानपयूवयाकम ् एवं ममागयेष ु तषिप्मायः 
‘पलमातसटक्’स्यूिमायः जलतनगयामषे,ु त्माज्तनगयामषे ु च 
पररलगनमायः भवतनि । एिेन जलतनगयाममायः अवरुद्धमायः 
भयूतवमा जलं बतहयः ममागयेष ुपररस्रवति । अतधकवतृष्टसम्े, 
एिेन जलमापलमावपररतसथतियः अतप उ्भयूिमा भवेि ् । 
‘पलमातसटक्’वसियूनमाम ् अत्पु्ोगेन अिषीव हमातनयः 
भतविमु ्अहयाति!
 ‘पलमातसटक्’वसियूनमाम ् अत्पु्ोगं तन्नत्त्िमु ्
अवकरतनवयाहणं च किुणं व्ं तकं किुणं शकनमुयः?
१. ‘पलमातसटक्’स्यूिमानमंा न्यूनयः उप्ोगयः करणषी्यः । ्त् 

िषुपररणमाममायः न भवतनि, ित् ‘पलमातसटक्’स्यूिमानमंा 
पनुरुप्ोगयः करणषी्यः । 

२. कमागि उप्ोकुम ् आपतणकमानमाम ् अनरुोध ं 
कुमयायः । क््णमाथणं ्िमा बतहयः गच्छमामयः, ििमा 
असममातभयः वस्तस्यूियः शणस्यूियः वमा नेिव्यः ।

३. खमािन्ोग्पिमाथमायानमंा सथमापनमाथणं ‘पलमातसटक्’स्यूिमायः 
असममातभयः न उप्ोकव्मायः ।

४. उप्ोगमाननिरम ् असममातभयः ‘पलमातसटक्’स्यूिमायः 
अत्-ित् न षिेप्व्मायः ।

५. ‘पलमातसटक्’स्यूिमान ्वमा ‘पलमातसटक्’वसियूतन वमा व्ं 
किमातप न िहमे ।

६. व्ं ‘पलमातसटक्’स्यूिेष ु अवकरमान ् सथमापत्तवमा न 
तषिपमाम । 

७. असममाकं गहृषे ुजनिसुमारं कृतवमा पमाकशमालमात्माज्स् 
सिपु्ोगं करवमाम ।

८. कमागिस् नवषीकरण ंकरणषी्म ्।
९. लेखनमाथणं कमागिपत्स् पषृ्ठवि्मतप उप्ोकव्म ् । 

सथयूलकमा्मायाथणं लेखफलकस् उप्ोगं करवमाम । 
सथयूलकमा्मायाथयाम ् असममाकं तटपपणषीपसुिकेष ु
अवतशष्टमातन ररकमातन कमागिपत्मातण उप्ोकव्मातन ।
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१०. तवतवधमानमाम ् अवकरमाणमंा तनवयाहणमाथणं 
समषीचषीनममागमायाणमाम ् अनसुरणमाथयाम ् च असममातभयः 
असममाकं कुटुमबमायः, तमत्मातण, अन्े च पे्ररणषी्मायः । 

असममातभयः तचनिनषी्यः अतिप्रमखुयः अशंयः इत्केु, ्ति 
अतधकम ्अवकरम ्उतपमाि्मामयः, ितहया िेषमंा ियूरषीकरणम ्
अतधककलेशकरं भवति । 

 

प्रमतुख-शबदाः
अपतशष्टम् भयूतमसमारयः

अवकरयः जनिसुमारतनममायाणम्
भिृषिेत्म् पनुयःचक्णम्

 
सारांशः 

 y भिृषिेत्ं िि ् सथमानम ् अतसि ्त् नगरेभ्यः परेुभ्यः च अवकरमान ् सङ्गहृ्य रमाशषीकुवयातनि । एिि ्
सथलम ्अननिरम ्उद्मानरूपेण पररवत य्ािे ।

 y पमािपमानमंा प्रमातणनमंा च अपतशष्टस्, पमाकशमालमापतशष्टस् च समाररूपेण पररवियानं भयूतमसमारतमश्णम ्
इति उच्िे ।

 y रकतकञचलुकुमान ्उप्जु् पमाकशमालमापतशष्टने भयूतमसमारकरण ंजनिसुमारतनममायाणम ्इति उच्िे ।  
 y कमागिस् पनुचिक्णने उप्कुवसियूतन लभ्निे ।
 y ‘पलमातसटक्’वसियूनमंा न्यूनिर-हमातनकमारकपिमाथयारूपेण पररवियाने भयूतमसमारतमश्णतवधमानम ्उप्ोगमा् 

न भवति । 
 y असममातभयः ्मावच्छक्ं न्यूनमातन अपतशष्टमातन उतपमािनषी्मातन । असममाकं पररसरे वधयाममानस् 

अवकरस् तनवयाहणमा् उत्तमममागमायायः असममातभयः अनवेष्टव्मायः च ।

अभयासः 

१. अधोतलतखिमानमाम ्उत्तरमातण तलखनि ु।
 अ) करीदृशम ्अपतशष्ट ंरकतकञचलुकैुयः भयूतमसमाररूपेण न पररवत य्ािे?

आ) तकं भवनियः सवकरी्े गिये रकतकञचलुकंु तवहमा् अन्मान ्जनियून ्दृष्टवनियः? ्ति आम,् िेषमंा नमाममातन 
ज्मािुं प्र्मासं कुवयानि ु। िेषमंा तचत्मातण तलखनि ु।

२. चचमाणं कुवयानि ु:
 अ) तकम ्अवकरतनवयाहण ंकेवलं सवयाकमारस् िमात्तवम ्अतसि?
 आ) तकम ्अवकरतनवयाहण ेजमा्ममानमायः समस्मायः न्यूनषीकिुणं शक्मायः?
३. अ)  भविमंा गहृ ेअवतशष्टस् भोजनस् भवनियः तकं कुवयातनि?

आ)  कतसमतंचिि ् कमा य्ाक्म े भविे, भवियः तमत्ेभ्यः च भोजनमाथणं ‘पलमातसटक्’सथमातलकमंा किलषीपणणं वमा 
सवषीकिुणं ्ति तवकलपयः कलप्िे, ितहया भवनियः कस् च्नं कुवयातनि? तकमथयाम?्
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४. अ)  तवतभननतवधमानमंा कमागिमानमंा सङ््रहणमा् प्र्तनं कुवयानि ु । िेष ु केषमंा केषमंा नवषीकरण ं शक्िे इति 
अतभजमाननि ु।

आ)  उपररिनप्रश् े भवत्भयः सङ्गहृषीिमान ् कमागिखण्डमान ् सफुटवषीषिककमाचस् समाहमाय्ेन पश्नि ु । तकं 
नवषीकृिकमागि,े नयूिनकमागि ेच कमतप भिे ंर्दषु्ट ंशकनवुतनि?

५. अ)  तवतभननतवधमातन पटुकर्दव्मातण सङ्गहृ्णनि ु। प्रत्ेकं र्दव्ं तकं तनतमत्तम ्उप्जु्िे? समयूहषे ुचचमाणं कुवयानि ु।
 आ)  ्त् पटुषीकरण ंन्यूनषीकिुणं शक्िे, िमादृशम ्एकम ्उिमाहरण ं्च्छनि ु।
 इ)  पटुषीकरणने अवकरमायः कथं वधयानिे इति िशय्ा नियः एकमंा कथमंा तलखनि ु। 
६. रमासमा्तनक-समारमाणमाम ्अपेषि्मा भयूतमसमारयः उत्तमयः इति तकं भवनियः तचनि्तनि? तकमथयाम?्

अवकराणां निव्वहणाय नरियाकलापाः

१. कमाचकयू प्यः, ‘पलमातसटक्’कयू प्यः, नमाररकेलमावकरमायः, ऊणयाम,् आच्छमािकमातन, शभुमाश्पत्मातण, अन्मातन च 
र्दव्मातण, प्रमाचषीनमातन अनपु्ोगषीतन वसियूतन अतप सङ्गहृ्णनि ु। एिेषमंा षिेपणस् अपेषि्मा, एिैयः तकमतप उप्ोगकरं 
तनममायािुं तकं भवनियः शकनवुतनि? प्र्तनं कुवयानि ु।

२. भवत्भयः भविमंा शमालमा्मंा कृिस् भयूतमसमारतनममायाणतक््माकलमापस् तवष्े तवसििंृ परर्ोजनमावतृ्तमानिं तनममायानि ु।

निनतिीयः नवषयः -             

िहेलषीसदृशषे ुनगरेष ुशरतकमाले बहूतन पणमायातन िह्यनिे । पणयािमाहने उतपननमायः केचन अतनलमायः, ममागयेष ुसञचरत्भयः 
वमाहनैयः उतपननैयः अतनलैयः सदृशमायः भवतनि । 
िहनमापेषि्मा, एिमातन पणमायातन उप्जु् ्ति भयूतमसमारयः तक््िे, ितहया व्ं रमासमा्तनकसमारस् उप्ोगं न्यूनषीकिुणं 
शकनमुयः ।
पणमायानमंा िहनकमारणियः, ्े हररतप्रिशेमायः शदु्धवमा्नुमा पयूररिमायः स्युः, िे हमातनकमारकैयः अतनलैयः पयूररिमायः भवतनि ।                                    
्ति भवनियः पणमायातन िहनिं कमतप जनं पश्तनि, ितहया नगरमखु्मान ्एितविष्े सयूच्नि,ु अथवमा वतृ्तपतत्कमास ु
एितविष्े तलखनि ु। 
पणमायानमंा िहनस् तवरुदं्ध समाममातजकम ्आ्रह ंतनममायानि ु। पतििमातन पणमायातन न िहे् युः, तकनि ुभयूतमसमारतनममायाणमाथयाम ्
उप्कुमायः भवे्युः इत्ेवं तनचि्ं कुवयानि ु। 
पणमायानमंा िहनम ्अपरमाधयः इति घोषणमाथयाम ्आ्रह ंकुवयानियः ‘वषृिमातधकमाररणयः’ प्रति पत्ं तलखनि ु। 

   


