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ष ष्ठकक्ष्याष्यंा भवन्तः वववभन्न-प्रकयारिकयाणयंा 
ग्ी्नयंा ववषषे् अपठ्न ् । भवन्तः ए्् ् अवप 

अपठ्न ् ष्् ् कसष्वि् ् वस्तु्नतः गव्तः कसष्यावचि् ्
सिलिेखयाष्यातः अ्नतुविशयाष्यंा व्तुतुलरूपेण अथवया 
आव त्ु्नरूपेण भवे् ् । वकं भवन्तः ए्यातः व्स्तः ग्ीतः 
स्मिवन् ?
 13.1-सयारिणष्यंा ग्ी्नयंा कयाव्नि्न सया्मयानष्याव्न 
उियाहिणयाव्न प्रित्याव्न सवन् । प्रतषे्कवस्म्न ् उियाहिण े
गव्प्रकयाि्म ्अवभजया्नन्तु । 

सारिणी- 13.1 विविन्नप्रकािकाणां गती्नां 
काव्नच्न उदाहिणाव्न

ग्ेतः उियाहिणयाव्न

गव्-प्रकयाियातः
(सिलिेखयाष्यातः 
अ्नतुविशयाष्या्म/् 

व्तुतुल/ आव त्ु्न)

पिसञििण ंकतु वतु्न ्सैव्नकतः

सिल्मयागगे गच्छ् ्
ऋषभशकट्म्
धयाव त्ः धयावकसष् हस् तौ 

िलनतष्यातःववििवरिकयाष्यातः 
पयाि-ियाल्नष्नत्रसष् गव्तः

सषू्यं परि्तः पवृथवष्यातः गव्तः

पे्रङ्खयाष्यातः गव्तः

लोलकसष् गव्तः

अष््म ्अस्मयाकं सया्मयानष्तः अ्नतुभवतः व त्ु्े ष्् ्केषयावञि् ्
वस््ूनयंा गव्तः ्मनिया व त्ु्े, केषयावञि् ्अनष्वस््ूनयंा गव्तः 
्ीव्या भवव् । 

13.1 मनदम ्अथिा शीघ्रम्
 वषं् जया्नी्मतः ष्् ् कयाव्नि्न वयाह्नयाव्न अनषे्षयंा 
वयाह्नया्नयंाअपेक्षष्या शीघं् गच्छवन् । ्् ् ष्या्न्मवे 
वववभन्ेनषतु स्मषे्षतु शीघ््ष्या अथवया ्मनि्ष्या गच्छव् । 
सिलिेखीष्-्मयागतुसष् अ्नतुविशयाष्यंा गव्कयािकयाणयंा वस््ूनयंा 
सिूीं कतु वतुन्तु । ए्ेषयंा वस््ूनयंा गव्ं ्मनिवगगे ्ीव्वगगे ि 
इव् वगतुविषे् ववभयाजष्न्तु । भवव्भतः ए्् ्कथं व्नवचि्ं ष्् ्
वकं वस्तु ्मनि ंगच्छव् , वकं वस्तु शीघं् गच्छव् ?
ष्वि वयाह्नयाव्न स्मया्नविशयाष्यंा गच्छवन् ्वहतु वकं वयाह्ंन 
अनष्स्मया् ्शीघ््िं गच्छव् इव् सिल्ष्या वकतुं  शक्नतु्मतः ।  
वषं् ्मयागगे िल्यंा वयाह्नया्नयंा गव्ं पशष्या्म ।
गवतविविः-13.1
 13.1-वित्रं पशष्न्तु । अवस्म्न ्कवस्मवंचि् ्क्षण े
्मयागगे एकया्म ्एव विशयंा प्रव् गव्ं कतु वतु्यंा वयाह्नया्नयंा वसथव्तः 
प्रिवशत्ु या व त्ु्े । अधतु्नया वित्र्म-्13.2 पशष्न्तु । अवस्म्न ्
्ेषया्म ् एव वयाह्नया्नयंा वकवञि् ् कयालया्नन्िसष् वसथव्तः 
प्रिवशत्ु या व त्ु्े । विष्ोतः वित्रष्ोतः पे्रक्षणया्नया्म ् आधयािेण 
व्नम्नवलवख्या्नयंा प्रश्या्नया्म ्उत्ियावण िि्तु । 
  वकं वयाह्ंन शीघ्््म ंगच्छव् ? एषतु सवयातुवधकयंा 
्मनियंा गव्ं वकं कतु वतु् ्अवस् ?
 वकं वयाह्ंन ्मनिया्म ्अथवया ्ीव्यंा गव्ं किोव् ?  
असष् व्नणतुषं् क्तुयं वस्तुवभतः कवस्मवंचि् ्प्रित् ेकयालयान्ियाले 
स्मयाप्या गव्तः अस्मयाकं सयाहयायषं् क्तुयं शक्नोव् । 
उियाहिणयाथयं कलप्नयंा किो्तु, भवन्तः सवव्मतं्र प्रयापवष््तुं 
लोकष्या्नसथया्नकं गच्छन्तः सवन् । ष्िया लोकष्या्ंन 
प्रव्ष्ठ्े ्िया एव भवया्न ्अवप ववििवरिकयाष्यातः ियाल्नसष् 
आिमभ ंकिोव् इव् कलप्नयंा किो्तु । पञिव्न्मषेया्नन्िं 
भवव्भतः ष्यावप््म ्अन्िं लोकष्या्ेन्न स्मयाप्िषू्यातुतः अपेक्षष्या 
नष््ूनया भववषष्व् । वकं भवन्तः ् िया ए्् ्कथवष्षष्वन् ष्् ्

13 गवतः एिं च समयः
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बसष्या्ंन ववििवरिकयाष्यातः अपेक्षष्या ्ीव्गतष्या गच्छव्?

वित्र्म ्– 13.1 ्मयागगे एकसष्या्म ्एव विशयाष्यंा गव््मया्नयाव्न वयाह्नयाव्न

वित्र्म ्– 13.2 13.1-वित्रे प्रिवशत्ु या्नयंा वयाह्नया्नयंा वकवञि् ्

कयालयातपिं वसथव्तः

वषं् प्रयाष्तः ए्् ् कथष्या्मतः ष्् ् ्ीव्गतष्या गच्छ्यंा 
वयाह्नया्नयंा वेगतः अवधकतः भवव् । श््मीटिधयाव्ेन अषं् 
व्नणतुष्तः सिलतः भवव् ष्् ्कसष् गव्तः अवधक््मया व त्ु्े ।  
ष्तः धयावकतः श््मीटि-ििूतव-स्मयाप्किण ेनष््ून््म ंस्मषं् 
सवीकिोव्, ्सष् वेगतः अवधक््मतः भवव् ।
13.2 िेगः
 भवन्तः कियावि् ्वेगतः इव् शबिसष् परिवि्यातः 
सवन् । उपरि प्रित् ेउियाहिण ेअवधकवेगे्न अषं् सङ्के्तः 
प्रयापष््े ष्् ् वकवञि् ् प्रित् ं ििूतवं नष््ूनस्मषे् स्मयावप्ं 
व त्ु्े, अथवया कवस्मवंचि् ् प्रित् े स्मषे् अवधकं ििूतवं 
स्मयावप्ं व त्ु्े । 
 विष्ोतः अथवया अवधकेषतु वस्तुषतु वकं शीघ्््म ं
गच्छव् इव्, ज्या्तुं सवयातुवधकतः सतुववधयाष्तुकतः वववधतः 
अषं् व त्ु्े ष्् ् वष््म ् ए्ैतः कवस्मवंचि् ् एकयाङ्के स्मषे् 

स्मयावप्सष् ििूतवसष् ज्या्ंन कतु ्मतुतः । एवं ष्वि वषं् वियाभष्यंा 
लोकष्या्नयाभष्यंा घणटयात्मके कयाले स्मयापं् ििूतवं जया्नी्मतः, 
्िया वष््म ्ए्् ्वकतुं  शक्नतु्मतः ष्् ्् ष्ोतः वकं ष्या्ंन ् ीव््ष्या 
प्रिलव् । के्नवि् ्वस्तु्नया एकयाङ्के स्मषे् स्मयापं् ििूतवं 
वषं् ्सष् वस्तु्नतः वेगतः इव् कथष्या्मतः । 
 ष्िया वष््म ्ए्् ्कथष्या्मतः ष्् ्वक्मवप कयािष्या्न्म ्
50 वकलो्मीटि-प्रव्घणटयावत्मकयंा गव्ं किोव्, ्वहतु 
ए्स्मया् ्ए्् ्ज्याष््े ष्् ््् ्कयािष्या्ंन घणटयात्मके कयाले 
50 वकलो्मीटि-ििूतवं स्मयापवष्षष्व् । ्थयावप वकञि्न 
कयािष्या्ंन वविल्ष्या घणटयंा ष्याव् ्कष्यावि् ्व्नष््गतष्या 
प्रिलव् । वस्त्ु तः ्् ््मनिगतष्या िल्नयािमभ ंकृतवया पतु्नतः 
सवगव्ं वधतुष्व् । अ्तः, ष्िया वष््म ्ए्् ्कथष्या्मतः ष्् ्
कसष्वि् ्कयािष्या्नसष् गव्तः 50 वकलो्मीटि-प्रव्घणटया 
व त्ु्े, ्िया प्रयाष्ेण वषं् केवलं कयािवियािया घणटयात्मके कयाले 
स्मयाप्े ििूतवे एव ववियािं कतु ्मतुतः । वष््म ्ए्सष् विन्यंा ्न 
कतु ्मतुतः ष्् ्अवस्म्न ्एकवस्म्न ्घणटयात्मके अवधतौ कयािष्या्ंन 
व्नष््गतष्या अिल् ्अथवया ्न । वस्त्ु तः अत्र गवण्तः 
वेगतः कयािष्या्नसष् सया्मयानष् वेगतः व त्ु्े । अवस्म्न ्पतुस्के 
वषं् सया्मयानष्वेगं सिूवष््तुं वेगतः इव् पिसष् प्रष्ोगं कतु ्मतुतः। 
अ्तः वषं् ‘आहतष् रियान्ं ििू्म’् आहतष् सवीकृ्तः 
स्मष्यावतवभजष् वेगं प्रयाप्नतु्मतः । एवं प्रकयािेण

वेगतः =
आहतष् रियान्ं ििू्म्

 
आहतष् सवीकृ्तः स्मष्तः

सवसष् िवै्नके जीव्ेन वषं् वविल्ष्या एव सतुििंू ष्याव् ्
अथवया अवधकं स्मषं् ष्याव् ्वस्वू्न व्नष््गतष्या कतु वतुवन् 
पशष्या्मतः । ष्वि कसष्यावचि् ् सिलिेखयाष्यातः अ्नतुविशयाष्यंा 
गच्छ्तः वस्तु्नतः वेगतः परिवव त्ु्तः भवव्, ्वहतु ्सष् 
वस्तु्नतः गव्तः अस्मया्नया कथष््े । प्रतष्त्ु  कसष्यावचि् ्
सिलिेखयाष्यातः अ्नतुविशयाष्यंा वस्तु्नतः वेगतः व्नष््तः अवस् 
्सष् गव्तः एकस्मया्नया गव्तः भवव् । असष्यंा वसथ्तौ 
्मयाधष्वेगतः ्् ्एव व त्ु्े, ्मयाधष्वेगतः व त्ु्े ।

ष्वि वषं् के्नवि् ्वस्तु्नया कसष्वि् ्व्नवचि्सष् ििूतवसष् 
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स्मयाप्किण े अपेवक्ष्सष् स्मष्सष् ्मयाप्ंन कतु ्मतुतः, ्वहतु 
्सष् वस्तु्नतः वेगं ज्या्तुं शक्नतु्मतः । षष्ठकक्ष्याष्यंा भवव्भतः 
ििूतव्मयाप्ंन ज्या््म ्। पिन्तु, वषं् स्मष््मयाप्ंन कथं कतु ्मतुतः । 
आगच्छन्तु, जया्नी्मतः ।

13.3 समयसय मापः

 ष्वि भव्यंा पयार्शगे घटी ्न व त्ु्े, ् वहतु भवन्तः ए्सष् 
व्नचिषं् कथं करिषष्वन् ष्् ् अधतु्नया कतः स्मष्तः इव् ? 
वकं कियावि् ् भवव् ए्् ् ज्या्तु्म ् उतसतुक्या अभव् ्
ष्् ्अस्मयाकं जषे्ष्ठयातः के्न प्रकयािेण केवलं ्छयाष्यंा दृष्वया 
वि्नसष् स्मष्सष् अ्नतु्मया्ंन क्तुयं शक्नतुववन् स्म ?
 वष््म ् एक्मयाससष् कयालसष् अन्ियालं कथं 
्मयापष्या्मतः ? वष््म ् एकसष् वषतुसष् कयालयान्ियालं कथं 
्मयापष्या्मतः ?

स्मष््मयाप्ेन्न अस्मयाकं ् यातपष्यं कयालयान्ियालसष् ्मयाप्ेन्न 
व त्ु्े । वया्यातुलयापे ष्िया वषं् स्मष््मयाप्नयाष् कसष्यावचि् ्
घट्ष्यातः ववषषे् िियायं कतु ्मतुतः, ्िया अस्मयाक्म ्अवभप्रयाष्तः 
कयालयान्ियालसष् ्मयाप्न्म ्एव भवव् ।

अस्मयाकं पवूतुजैतः ए्् ् दृष ं ष्् ् प्रकृ्तौ बहवष्तः घट्नयातः 
व्नवचि्या्नया्म ्अन्ियालया्नया्म ्अ्नन्िं पतु्नतः आव त्ुष्वन् । 
उियाहिणयाथयं, ्ैतः अ्नतुभू् ं ष्् ्सषू्तुतः प्रव्वि्ंन प्रया्तः उिवे् ।  
एकस्मया् ्सषू्योिष्या् ्अवरि्मसष् सषू्योिष्सष् अन्ियाल्म ्
एकं वि्ंन कवथ््म ् । एव्म ् अ्मयावसष्याष्यातः अवरि्मयाष्यातः 
अ्मयावसष्याष्यातः अन्िसष् स्मष्सष् ्मयापतः ्मयासरूपेण कृ्तः 
व त्ु्े । ष्यावव् कयाले पवृथवी सषू्तुसष् एकं परिरि्मण ं
किोव् ्् ्एकं वषयं इव् व्नवचि्ं भवव् ।
 प्रयाषे्ण अस्मयावभतः एकस्मया् ् वि्नया् ् अवप 
अतष्लपसष् स्मष्-अन्ियालया्नयंा ्मयाप्नसष् आवशष्क्या 
अ्नतुभषू््े । समभव्तः स्मष््मयाप्नसष् सवयातुवधकयाव्न 
सयाध्नयाव्न घट्ष्तः हस्घट्ष्तः एव सवन् (वित्र्म-्13.3) ।  
वकं भव्यंा कृ्े कियावि् ् ए्् ् ज्या्तु्म ् औतसतुकष््म ्
अभव् ्ष्् ्घट्ष्तः स्मष््मयाप्ंन कथं कतु वतुवन् ?

  घटी्नयंा कयाष्तुवववधतः अ्ीव जवटलतः भवव्, 
पिन्तु सवयातुसतु घटीषतु आव त्ु्नगतष्यातः उपष्ोगतः वरिष््े ।  
आव त्ु्नगतष्यातः एकं वििपरिवि््म ् उियाहिण ं
सिललोलक्म ्अवस् । 

वित्र्म ्13.3 कयाचि्न सया्मयानष्यातः घट्ष्तः

 सिल-लोलकसष् व्न्मयातुण ं लघतुधया्तुकनितुक्म ्
अथवया पयाषयाणखण्ं के्नयावप दृढयाधयािया् ् सतू्रेण 
ववलवमब्तः भवव् [वित्र्म ् 13.4(अ)] । धया्तुकनितुकं 
लोलकसष् गोलक्म ्इव् कथष्वन् ।
 [13.4(अ)]वित्रे लोलकं सवसष् ्मयाधष््मवसथ्तौ 
वविया्मयावसथयाष्यंा प्रिवशत्ु ं व त्ु्े । ष्िया लोलकसष् गोलकं 
श्ैनतः एकं भयागं प्रव् ्नीतवया ्मतुञिया्मतः ् िया अष््म ्इ्स््तः 
गव््म ्आिभ्े [वित्र्म ्13.4(ब)] । सिललोलकसष् इषं् 
गव्तः आव त्ु्नगव्तः अथवया िोल्नगव्तः इतष्सष् उियाहिण ं
व त्ु्े । 
 ष्िया लोलकसष् गोलकं सव्मयाधष््मवसथ्ेतः O 
्तः आिमभ ंकृतवया A ष्याव्,् पतु्नतः A ्तः B एवं ि B 
्तः पतु्नतः O प्रव् आगच्छव्, ्िया लोलके्न एकं िोल्ंन 
पणूयं कृ््म ्इव् कथष््े । लोलकं ्िया अवप एकं िोल्ंन 
पणूयं किोव्, ष्िया असष् गोलक्म ्एक्म ्अवन््मवसथ्ेतःA 
ववि्ीष्यंा अवन््मवसथव्ं B प्रयापष् ्थया ि B ्तः A प्रव् 

(ब) उतपीवठकया घटी

(स) अङ्कीष्घटी

(अ) वभवत्घटी
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आगच्छव् । सिललोलक्म ्एकं िोल्ंन पणूयं क्तुयं ष्याव् ्
कयालं सवीकिोव्, सतः सिललोलकसष् आव त्ुकयालतः 
कथष््े ।

वित्र्म ्13.4 (अ) सिललोलक्म ्(ब) िोल्नकयाले 

सिललोलकसष् गोलकसष् वववभन्नयातः वसथ्ष्तः

गवतविविः 13.2             

प्रयाषे्ण एक्मीटि-परिव्म्ं िीघयं सतू्र्म ् अथवया िजजतुं 
सवीकृतष् 13.4 (अ) वित्रे ष्थया प्रिवशत्ु ं ्ि्नतुसयाि्म ्
एकं सिललोलकं व्न्मयातुन्तु । ष्वि पयार्शगे वकञि्न वष्ज्ंन 
प्रिल् ्अवस्, ् वहतु ् सष् वपधया्ंन किणीष््म ्। लोलकसष् 
गोलकं सवसष् ्मयाधष््मवसथव्ं वविया्मवसथयाष्यंा प्रयाप्नो्तु । 
गोलकसष् अधतः कूरटि्म ेअथवया असष्यातः पषेृ्ठ वभत्तौ ्सष् 
्मयाधष््मवसथव््म ्एके्न विहे््न अङ्वक्यंा कतु वतुन्तु । 
 लोलकसष् आव त्ुकयालं ्मयापवष््तु्म ् अस्मयाकं 
कृ्े क्षणघट्ष्यातः आवशष्क्या भववषष्व् । ष्वि क्षणघटी 
्न ववद्य्े, ्वहतु उतपीवठकयाघटी्म ् अथवया हस्घटी्म ्
उपष्ोकतुं  शक्नतु्मतः । 
 लोलकं गतष्या्म ् आ्ेन्तुं, गोलकं गहृ्णन्तु ्थया 
ि ए्ं श्ैनतः एकं भयागं प्रव् ्नष्न्तु । ए्् ् सतुव्नवचि्ं 
कतु वतुन्तु ष्् ्ष्िया भवन्तः गोलकसष् ववसथयाप्ंन कतु वतुन्तः 
सवन् ्िया ए्े्न बद्या िजजतुतः ववस्ृ् या भवे् ् । अधतु्नया 

गोलकं ववसथयावप्याष्यातः वसथ्ेतः ्मोिष्न्तु । अवधषंे्, 
ष्् ् गोलकसष् परितष्यागस्मषे् ्मया ्नतुिन्तु । ष्वस्म्न ्
स्मषे् गोलकतः सवसष् ्मयाधष््मवसथ्तौ व त्ु्े ्वस्म्न ्
स्मषे् घट्ष्यातः स्मषं् वलखन्तु । ्मयाधष््मवसथ्ेतः अपेक्षष्या 
भवन्तः अ्नष्या वसथतष्या अवप स्मषं् लेवख्तुं शक्नतुववन् 
ष्िया गोलकं सवसष् कसष्यावञि् ्अवन््मवसथ्तौ व त्ु्े । 
लोलके्न 20 िोल्ंन पणूतुकिण े जया्ं स्मषं् वलखन्तु । 
अवस्म्न ् प्रित् ं पे्रक्षण ं केवल्म ् एकं प्रव््मया्ंन व त्ु्े ।  
भव्यंा पे्रक्षणयाव्न ए्स्मया् ् वभन्नयाव्न भवेष्तुतः । 
इ्म ं गव्वववध ं कव्पष्वयािं आव त्ुष्न्तु ्थया ि सवसष् 
पे्रक्षणसयारिणष्यंा वलखन्तु । 20 िोल्नयाव्न पणूयातुव्न क्तुयं 
जया्स्मषं् 20 ्तः ववभजष् एकवस्म्न ्िोल्ेन जया्स्मष्तः 
अथयातु् ्लोलकसष् आव त्ुकयालं प्रयाप्नतुवन्तु ।

सारिणी 13.2 सिल-लोलकसय आित्तकालः

िजजोतः िरैष्तु्म ्= 100 से.्मी.

20 िोल्नया्नयंा कृ्े सवीकृ्तः कयालतः आव त्ुकयालतः
42 s 2.1 s

वकं भव्यंा लोलकसष् आव त्ुकयालतः प्रतषे्कं पष्यातुषे् प्रयाषे्ण 
स्मया्नतः भवव् ?
धष्याष्न्तु, आिवमभके ववसथयाप्ेन वकवञि् ् परिव त्ु्ंन 
भव्यंा लोलकसष् आव त्ुकयालं ्न प्रभयावष्व् । 
 अद्यतवे अवधकयासतु घटीषतु एकतः वितौ वया ववद्यत्ु -्
परिपथतौ भव्तः । ए्यातः घट्ष्तः स्फवटकघट्ष्तः कथष्न्े । 
ए्यावभतः ्मयावप्तः स्मष्तः पवूतु्म ् उपलबधयावभतः घटीवभतः 
्मयावप्या् ्स्मष्या् ्अवधकतः ष्थयाथतुतः भवव् । 

समयः तथा च िेगसय मात्रकः

स्मष्सष् ्मलू्मयात्रया एकं क्षण ंव त्ु्े । असष् प्र्ीकतः एस.्
(s) इव् व त्ु्े । स्मष्सष् बहृि-््मयात्रया व्न्मषेतः (min) ् थया 
घणटया (h) व त्ु्े । भवन्तः पवूतु्म ्एव जया्नवन् ष्् ्ए्यातः 
्मयात्रयातः के्न प्रकयािेण पिसपिं संबद्यातः सवन् । गतष्यातः वेगसष् 
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्मलू्मयात्रया वकं भवव् ? वेगतः, अन्िं/स्मष्तः, अ्तः वेगसष् 
्मलू्मयात्रया m/s व त्ु्े । वस्त्ु तः ए्् ् अनष्यासतु ्मयात्रयासतु 
ष्थया ्मीटि-प्रव्व्न्मषे्म ् (m/min)अथवया वकलो्मीटि-
प्रव्घणट्म ्(km/h) इतष्वस्म्न ्अवप वष्कीक्तुयं शकष््े । 
 भवव्भतः ए्् ् स्म त्ुवषं् ष्् ् सवगेषयंा ्मयात्रयाणयंा 
प्र्ीकयातः एकवि्ेन वलखष्न्े । उियाहिणयाथयं, वषं् 50(km) 
वक्मी इव् वलखया्मतः ्न ् तु 50 (kms)वक्मीस ्इव् अथवया 
8 (cm) से्मी वलखया्मतः ्न ्तु 8 (cms) से्मीस ्इव् । 
 आवशष्क्या्नतुसयािं स्मष्सष् वववभन्नया्नयंा 
्मयात्रयाणया्म ् उपष्ोगतः वरिष््े । उियाहिणयाथयं भव्तः वष्तः 
वि्ेनषतु अथवया घणटयासतु वष्कीकिणसष् अपेक्षष्या वषगेषतु 
वष्कीकिण ं सतौकष्यातुष् भवव् । एवमप्रकयािेण गहृया् ्
ववद्ययालष्पष्तुन्ं गन्तु्म ् अपेवक्ष्स्मष्सष् वणतु्ंन वषगेषतु 
वरिष््े िे्  ््् ््न स्मतुवि्ं व त्ु्े ।
 एकसष् व्न्मषेसष् कयालसष् अन्ियालं वकष्् ्लघतु 
अथवया वकष्् ्बहृ् ्भवव् ? उचितैः “वविसहस््म ्एक्म”् 
इव् वकतु ्म ् अपेवक्ष्स्मष्तः प्रयाषे्ण एकं क्षण ं भवव् । 
“वविसहस््म ्एक्म”् ्तः “वविसहस््म ्िश” पष्तुन््म ्उचितैः 
गणवष्तवया भवन्तः असष् सतष्याप्ंन क्तुयं शक्नतुववन् । 
कसष्वि् ्सया्मयानष्-सवसथ-ष्तुवकसष् वविया्मवसथ्तौ ्नया्ी 
एकवस्म्न ् व्न्मषे े 72 वयाि्म ् अथयातु् ् 10 क्षणषेतु प्रयाषे्ण 
वियािशवयािं सपनि्े । बयालेषतु अषं् िितः अवधकतः भवव्तुं 
शक्नोव् ।

 वजज्यासतुतः ज्या्तु्म ् उतसतुकतः व त्ु्े ष्् ्
एकवस्म्न ्वि्ेन कव् क्षणयातः ्थया ि एकवस्म्न ्
वषगे कव् घणटयातः भववन् । वकं भवन्तः ्सष् 
सयाहयायषं् क्तुयं शक्नतुववन् ?

 

असष् गवेषणसष् ववषषे् एकया िोिककथया व त्ु्े ष्् ्
कसष्वि् ् प्रित्सष् लोलकसष् आव त्ुकयालतः व्नष््तः 
भवव् । भवव्भतः सतुप्रवसद्सष् वैज्याव्नकसष् गैलीवलष्ो 
गैलीली-्महोिष्सष् (1564-1642 ईसवी) ्नया्म 
श्त्ु ं सष्या् ् । कथष््े ष्् ् एकिया गैलीवलष्ो्महोिष्तः 
रैिस््मवनििे उपववषतः सष्या् ् । सतः ए्् ् अपशष्् ्
ष्् ् ्छवि्तः शङ्ृखलष्या प्रववलवमब्तः कचि्न िीपतः 
एकस्मया् ् भयागया् ् अपिं भयागं प्रव् ्मनि्ष्या गच्छ्न ्
अवस् । सतः ए्् ्दृष्वया आचिष्तु्म ्अकिो् ्ष्् ्िीपसष् 
एकं िोल्ंन पणूयं ष्िया भवव्, ्वस्म्न ्अन्ियाले ्सष् 
्नया्ीसपनि्नसष् सङ्खष्या प्रव्वयािं स्मया्नया भवव् ।  
गैलीवलष्ो्महोिष्तः सवसष् पिीक्षण ं सतष्यापवष््तुं 
वववभन्ैनतः लोलकैतः प्रष्ोगं कृ्वया्न ्। ्े्न ए्् ्अवग्ं 
ष्् ् कसष्वि् ् प्रित्सष् िरैष्तुसष् लोलकं सवतुिया एकं 
िोल्ंन पणूयं क्तुयं स्मया्ंन स्मषं् सवीकिोव् । अ्ेन्न 
पे्रक्षण्ेन लोलकष्तुकया्नयंा घटी्नयंा ववकयासयाष् एकया 
्नवी्नया विशया प्रित्या । व्तुतुलयाकयाि ्थया ि हस्घट्ष्तः 
लोलकष्तुकघटी्नयंा परिषकृ्ं रूप्म ्आसी् ्।  

वित्र्म-्13.5 प्रयािी्ेन कयाले प्रष्तुकयातः स्मष््मयाप्नसष् कयाचि्न ष्तुकष्तः

(अ) जन्ि्मन्ितः, ्नविहेलष्या्म ््छयाष्याष्नत्र्म्

(ब) वसक्याघटी (स) ्ोष्ष्नत्र्म्
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लोलघट्ष्यातः उपष्ोगया् ् पवूयं लोकसष् वववभन्ेनषतु भयागेषतु 
स्मष््मयाप्नयाष् बहू्नयंा सयाध्नया्नयंा उपष्ोगतः वरिष््े 
स्म । ्छयाष्याष्नत्र्म,् ्ोष्ष्नत्र्म,् z एवं प्रकयािकयाणयंा 
सयाध्नया्नयंाकव्ि्न उियाहिणयाव्न भववन् । लोकसष् 
वववभन्नभयागेषतु ए्ेषयंा सयाध्नया्नयंा वभन्नयाव्न सवरूपयावण 
व्नव्मत्ु याव्न भववन् (वित्र्म-्13.5) ।
13.4 िेग-माप्नम्
‘स्मष्सष् ्थया ि ििूसष् ि ्मयाप्ंन कथ्म ्किवया्म’ ए्् ्
ज्या्नया् ्पिं भवन्तः कसष्वि् ्वस्तु्नतः वेगसष् परिकल्ंन 
क्तुयं शक्नतुववन् । 

 प्रहवेलकया इि ंज्या्तु्म ्उतसतुकया व त्ु्े, 
ष्् ्ष्िया लोलकष्तुकयातः घट्ष्तः ्न आस्न,् ्िया 
स्मष्सष् ्मयाप्ंन कथं वरिष््े स्म?

आगच्छन्तु, भू् लसष् अ्नतुविशयाष्यंा िल्तः कनितुकसष् 
वेगं गणष्या्मतः । 

गवतविविः 13.3         

 सतुधयाखण्सष् िणूगे्न अथवया सतुधष्या भू् ले एकयंा 
सिलं सिलयंा िेखयंा ्थया ि सवव्मतं्र सिूष्न्तु ष्् ् सतः 
ए्सष्यातः िेखयाष्यातः एक्म ् अथवया ्मीटिविषं् ििेू व्षे्ठ् ् ।  
अधतु्नया व्मत्रं कथष्न्तु ष्् ् सतः भू् लसष् अ्नतुविशयाष्या्म ्
असष्यातः सिलिेखयाष्यातः लमबविशयाष्यंा लमबविशयाष्यंा 
कनितुकं श्ैनतः लोठष््तु । ष्वस्म्न ्क्षण ेकनितुकं सिलयंा िेखया्म ्
अव्रिया्मव् ्थया ि ष्वस्म्न ्क्षण ेसतः वविया्म ेआष्याव्, 
उभतौ स्मष्तौ अवभवलखन्तु (वित्र्म-्13.6) । कनितुकं 
वविया्मवसथ्तौ आगन्तुं वकष्न्ं कयालं सवीकिोव्? ष्वस्म्न ्
सथया्ेन कनितुकं िेखया्म ्अव्रिया्मव् ्थया ि ष्वस्म्न ्सथया्ेन 
वविया्मवसथव्ं प्रयाप्नोव् , ए्ष्ोतः विष्ोतः अन्िसष् ्मयाप्ंन 
कतु वतुन्तु । ए्सष् ्मयाप्नयाष् भवन्तः कसष्यावचि् ््मयावपकयाष्यातः 
अथवया ्मयाप्नपरटिकयाष्यातः उपष्ोगं क्तुयं शक्नतुववन् । ए्ं 
गव्वववध ं वववभन्नस्महूयातः रि्मशतः आव त्ुष्न्तु ्थया ि 

सवगेषयंा ्मयापया्नयंा 13.3 सयारिणष्यंा लेख्ंन कतु वतुन्तु । प्रतषे्कं 
स्महूसष् पयाठ्ष्याङ्केभष्तः कनितुकसष् वेगसष् गण्ंन 
वरिष््े ।

वित्र्म-्13.6 कनितुकसष् गतष्यातः ्मयाप्ंन कतु वतु्न्

वकं भवन्तः सवसष् िल्नसष् अथवया ववििवरिकयाियाल्नसष् 
वेगसष् ्तुल्नयंा सवसष् व्मत्रसष् वेगे्न सह क्तुतु्म ् 
इच्छवन् ? ए्सष् कृ्े भवव्भतः सवसष् गहृया् ् अथवया 
कस्मयावचि् ् अनष्स्मया् ् सथया्नया् ् सवसष् ववद्ययालष्सष् 
ििूसष् ज्या्नसष् आवशष्क्या भववषष्व् । 

सारिणी – 13.3 चलता कनददुके्न चवलतं 
दूिं तथा च सिीकृतः कालः 

स्महूसष् 
्नया्म

कनितुके्न 
िवल्ं ििंू

सवीकृ्तः 
कयालतः

वेगतः = 
िवल्ं ििंू/

सवीकृ्तः कयालतः
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्िया भवन्तः सवगे ए्ं ििू्म ्अव्रिव्म्तु्म ्अपेवक्ष्स्मष्सष् 
्मयाप्ेन्न पिसपिं वेगसष् ववगण्ंन क्तुयं शक्नतुववन् । ए्सष् 
ज्या्ंन भव्यंा कृ्े िोिकं भवव्तुं शक्नोव् ष्् ्भवतसतु कसष् 
वेगतः सवयातुवधकतः व त्ु्े । 13.4- सयारिणष्यंा केषयावञि् ्
जीवया्नयंा गव्तः वकलो्मीटि-प्रव्घणटयारूपेण प्रित्या व त्ु्े ।  
भवन्तः सवष््म ्ए्ेषयंा वेगं व्न्मषे-क्षणरूपेण वया गणवष््तुं 
शक्नतुववन् । 
उपरिहया्न ् पवृथवष्यातः कक्ष्याष्यंा प्र्मोविकयातः क्षेपणष्तः 

प्रयाष्तः 8 वकलो्मीटि-प्रव्क्षणयात्मकं वेगं प्रयाप्नतुववन् ।  
प्रतष्त्ु  कच्छपतः केवलं 8 से.्मी.प्रव्क्षणयात्मके्न वेगे्न 
प्रिवल्तुं शक्नोव् । वकं भवन्तः ए्सष् ववगण्ंन क्तुयं 
शक्नतुववन् ष्् ् कच्छपसष् ्तुल्नयाष्या्म ् क्षेपणष्यातः वेगतः 
वकष्या्न ््ीव्तः व्तु्े । 
 ष्वि भवन्तः कसष्वि् ् वस्तु्नतः वेगं जया्नवन्, 
्वहतु भवन्तः प्रित् े स्मषे् ्े्न ष्यावप््म ् अ्नन्िं ज्या्तुं 
शक्नतुववन् ।

सया्मयानष््तः उपलबधयावभतः घटीवभतः ्मयापवष््तुं ष्ोगष्तः नष््ून््मतः स्मष्सष् अन्ियालतः एकतः क्षणतः व त्ु्े । ्थयावप, 
अधतु्नया ए्यादृशष्तः वववशषयातः घट्ष्तः उपलबधयातः सवन्, ष्यातः एकस्मया् ् क्षणया् ् लघतुस्मष्यान्ियालसष् ्मयाप्ंन क्तुयं 
शक्नतुववन् । ए्यासतु घटीषतु कयाचि्न घट्ष्तः एकसष् क्षणसष् िशलक्ष््मसष् ्थया ि ए्याव् ्ष्् ्अबतुतुि््मसष् भयागसष् 
स्मष्यान्ियालसष् ्मयाप्ंन क्तुयं शक्नतुववन् । भवव्भतः ‘्मयाइरिोसैकेण्’ ् थया ि ्ैन्नोसैकण्-सदृशयातः शबियातः श्त्ु यातः सष्तुतः ।  
एकतः ‘्मयाइरिोसैकण्’ इव् एकसष् क्षणसष् िशलक्ष््मतः भयागतः भवव् । ‘एक्ैन्नोसैकण्’ इव् एकसष् क्षणसष् 
एकतः अबतुतुि््मतः भयागतः भवव् । ए्यादृशया्नयंा लघतुस्मष्यान्ियालया्नयंा ्मयाप्ंन ष्यातः घट्ष्तः कतु वतुवन्, ्यासया्म ् उपष्ोगतः 
वैज्याव्नकया्नतुसनधया्नयंा कृ्े भवव् । रिी्यासतु ष्यासयंा स्मष्सयाध्नया्नयंा उपष्ोगतः भवव् । ्यातः क्षणसष् िश््म्म ्अथवया 
श्््म ं भयागं ष्याव् ् स्मष्यान्ियालं ्मयापवष््तुं शक्नतुववन् । प्रतष्त्ु  ऐव्हयावसकया्नयंा घट्नया्नयंा स्मष्सष् श्याबिषेतु 
अथवया सहस्याबिषेतु वष्कीकिण ं वरिष््े । ्यािकयाणयंा ्थया ि रिहयाणयंा वष्तः प्रयाष्तः अबतुतुि ं वषगेषतु वष्कीकतु ्मतुतः । 

 
वकं भवन्तः ्ेषयंा कयालयान्ियालया्नयंा पियाससष् कलप्नयंा क्तुयं शक्नतुववन्, ष्ैतः सह अस्मयावभतः वष्वहिणीष्तः भवव् । 

सारिणी 13.4 कवतपयैः जनतदुविः प्रापदुं शकया तीव्रतमः िेगः

वस्तु्नतः ्नया्म वेगतः (वक.्मी. प्रव्घणटया) वेगतः (व्न्मषेतः/क्षणतः)

शषे््नतः 320 320x1000/60x60

्िक्षतुतः 112

्नील्मी्नतः 40-46

शशकतः 56

विरिो्तः 19

गहृ्मषूकतः 11

्मया्नवतः 40

्महयाकयाष्तः कच्छपतः 0.27

शमबकूतः 0.05
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केवलं वेगतः सह गतुण्नीष्तः । एवमप्रकयािेण 
रियान्ं ििंू = वेगतः x स्मष्तः
भवन्तः ए्् ् अवप ज्या्तुं शक्नतुववन् ष्् ् प्रित््ेन वेगे्न 
िल् ्वस्तु वक्मवप ििंू वकष्व् कयाले स्मयापवष्षष्व्
     ििू्म्
सवीकृ्तः स्मष्तः = 
    वेगतः
भवव्भतः सिोत्रे अथवया ईष्तुिवरिकयाष्यंा गव््मयापक दृष ं
सष्या् ्। एव्मवे कयािष्या्नया्नयंा लोकष्या्नया्नयंा ् थया ि अनषे्षयंा 
वयाह्नया्नयंा घटी्फलकेषतु गव््मयापक-द्रष्ट ंशकष्न्े । 13.7-
वित्रे कसष्वि् ्कयािष्या्नसष् घटी्फलकं प्रिवशत्ु ं व त्ु्े । 

 वजज्यासतुतः ए्् ् ज्या्तु्म ् इच्छव् ष्् ्
वेगसष् ्मयाप्ंन कतु ्तुयं वक्मवप सयाध्न्म ्अवस् वया 
इव् । 

धष्या्वष््म,् ए्ेषतु कवस्मवंचि् ्एकसष् गव््मयापकष्नत्रसष् 
कोण ेवकलो्मीटि-प्रव्घणटया इव् वलवख्ं भवव् । अषं् 
गव््मयापकष्नतं्र (सपी्ो्मीटि) कथष््े । अ्ेन्न सयाक्षया् ्
प्रव्होिं वकलोव्मटि इतष्सष्ज्या्ंन भवव् । अनष्् ्
्मयाप्नष्नत्र्म ् अवप अवस् , ष्् ् वयाह्ेन्न ष्यावप्सष् 
अन्िसष् ्मयाप्ंन किोव् । अषं् पथ्मयापकष्नत्रं कथष््े । 

वित्र्म-्13.7 कयािष्या्नसष् घटी्फलक्म्

ववद्ययालष्या् ्ववहयाियाष् ग्म्नस्मषे् प्रहवेलकया इि ंव्नचिष््म ्
अकिो् ्ष्् ्ष्यात्रयास्मयावपं् ष्याव् ्प्रव् 30 व्न्मषेया्नन्िं 
लोकष्या्नसष् पथ्मयापकष्नत्रसष् पयाठ्ष्याङ्कं सव-
वटपपवण-पतुवस्कयाष्यंा लेवखषष्व् । ्ि्नन्िं ्ष्या सवसष् 
पयाठ्ष्याङ्कयातः 13.5-सयारिणष्यंा वलवख्यातः ।

सारिणी-13.5 यात्रायाः विविन्नसमयेषदु 
पथमापकयनत्रसय पाठ्याङ्काः

स्मष्तः (AM)
पथ्मयापकष्नत्रसष्

पयाठ्ष्याङ्कयातः
आिमभवबनित्ु तः

8:00 AM 36540 km 0 km

8:30 AM 36560 km 20 km

9:00 AM 36580 km 40 km

9:30 AM 36600 km 60 km

10:00 AM 36620 km 80 km

वकं भवन्तः वकतुं  शक्नतुववन् ष्् ्ववहयािसथलं ववद्ययालष्या् ्
वकष्् ्ििेू आसी्?् वकं भवन्तः लोकष्या्नसष् ववगण्ंन 
क्तुयं शक्नतुववन्? सयारिणी दृष्वया वजज्यासतुतः प्रहवेलकया्म ्
अपचृ्छ् ् ष्् ् वकं भव्ी वकतुं  शक्नोव् ष्् ् 9:45 
am पष्तुन्ं ्ैतः वकष्् ् अ्नन्िं स्मयावप््म ् आसी् ् । 
प्रहवेलकयाष्यातः पयार्शगे असष् प्रश्सष् वक्मवप उत्िं ्नयासी् ्।  
्तौ सवसष् वशक्षकसष् पयार्शगे ग्वन्तौ । वशक्षकतः अकथष्् ्
ष्् ् ए्सष्यातः स्मसष्याष्यातः स्मयाधया्नसष् एकतः उपयाष्तः 
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एषतः व त्ु्े ष्् ् वषं् ििू-स्मष्ष्ोतः-िेखयावित्रं कतु ्मतुतः ।  
आगच्छन्तु, ए्् ् ज्या्ंन कतु ्मतुतः ष्् ् के्न प्रकयािेण एषतः 
आलेखतः व्न्ममीष््े ।

13.5 – दूि-समय-आलेखः 

 भवव्भतः दृष ंसष्या् ्ष्् ्वया्यातुपत्रयावण ्मयासपवत्रकयातः 
इतष्यािष्तः सिू्नयंा रुविपणूयायं क्तुयं  ्या्न ्वववभन्नप्रकयािकसष् 
वबनितुिेखयावित्ररूपेण प्रस्तुववन् । 13.8-वित्रे प्रिवशत्ु तः 
आलेखतः िण्यालेखतः इव् कथष््े । आलेखवियािया-
व्नरूपणसष् एकतः अनष्तः प्रकयाितः वतृ्यालेखतः अथवया 
‘पयाई’-वित्र्म ्(वित्र्म-्13.9)अवस् ।
13.10-वित्रे प्रिवशत्ु तः आलेखतः िेखयालेखसष् उियाहिण्म ्
अवस् । ििू-स्मष्-आलेखतः सया्मयानष््ष्या िेखयालेखवियािया 
व्नरूपष््े । आगच्छन्तु, ए्यादृशसष् िेखयालेखसष् 
व्न्मयातुणववषषे् पठया्मतः । 

 
वित्र्म-्13.8 के्नयावप स्महू्ेन प्रतषे्क्म ्ओवि्मधषे् अवजतु्याव्न 

धयाव्नयाव्न (ि्न) प्रिशतुष््न ्िण्यालेखतः ।

वित्र्म-्13.9 वयाष्ोतः संघट्नसष् प्रिशतु्ंन कतु वतु्न ्वतृ्यालेखतः

वित्र्म-्13.10कसष्वि् ्बयालकसष् वष्सतः भयािसष् 
ि प्रिशतु्ंन कतु वतु्न ्िेखयालेखतः

एकं आलेखकयागि ं सवीकतु वतुन्तु । 13.11-वित्रे 
प्रिवशत्ु या्नतुसयािेण असष्ोपरि पिसपिं लमबव् ् िेखयाविष््म ्
अङ्कष्न्तु । व्ष्तुक्-िेखयाष्यंा X OXअङ्वक्ं कतु वतुन्तु । 
अष््म ् x-अक्षतः इव् कथष््े । एवमप्रकयािेण ऊधवयातुधि-
िेखयाष्यंा YO Y अङ्वक्ं कतु वतुन्तु । अष््म ् ‘y-अक्षतः’ 
इव् कथष््े । XO X ्थया ि YO Y इतष््नष्ोतः 
प्रव्च्ेछिवबनितुतः O कथष््े । ष्ष्ोतः विष्ोतः ियाशष्ोतः ्मधषे् 
आलेखसष् अङ्क्ंन कतु ्मतुतः । ्ष्ोतः प्रिशतु्न्म ्ए्ष्ोतःविष्ोतः 
अक्षष्ोतः अ्नतुविशयाष्यंा कृ्ं व त्ु्े । वषं् x–अक्षे 
ध्नयात्मकया्नयंा ्मया्नया्नयंा प्रिशतु्ंनOXइतष्सष् अ्नतुविशयाष्यंा 
वरिष््े । एव्मवे y-अक्षे ध्नयात्मकया्नयंा ्मया्नया्नयंा OY 
प्रिशतु्न्म ्अ्नतुविशयाष्यंा प्रिवशत्ु ं व त्ु्े । अवस्म्न ्अधष्याषे् 
वषं् केवलं ियाशी्नयंा ध्नयात्मकेषतु ्मया्ेनषतु एव ववियािं 
करिषष्या्मतः । अ्तः वषं् 13.11-वित्रे प्रिवशत्ु सष् केवलं 
्छयाष्याङ्वक्सष् भयागसष् एव उपष्ोगं करिषष्या्मतः ।

वित्र्म ्13.11 आलेख-कयागि ेx-अक्षतः ्थया ि y-अक्षतः

धया
व्न

याङ्
क

तः

ओवितः 

ओषज्न्म् अनषे् वया्यातः

्नत्रज्न्म्

भया
ितः

 (व
क

ल
ोरि

या्म
विया

िया)

आष्तुतः  (वषतुवियािया)
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वजज्यासतु्नया प्रहवेलकष्या ि के्नवि् ् कयािष्या्ेन्न ष्यावप््म ्
अन्िं ्िथतु्म ्अपेवक्ष्तः स्मष्तः ि ज्या्तः । ्ेषयंा ववषष्कं 
ववविण ं13.6- सयािणष्यंा प्रिवशत्ु ं व त्ु्े ।
सारिणयां-13.6 कसयवचत ्कािया्नसय गवतः 

स्मष्तः ििूी

0 व्न्मषेतः 0 वकलो्मीटितः

1 व्न्मषेतः 1 वकलो्मीटितः

2 व्न्मषेतः 2 वकलो्मीटितः

3 व्न्मषेतः 3 वकलो्मीटितः

4 व्न्मषेतः 4 वकलो्मीटितः

5 व्न्मषेतः 5 वकलो्मीटितः

भवन्तः अधतः प्रित्या्न ् ििणया्न ् आवश्तष् आलेखसष् 
व्न्मयातुण ंक्तुयं शक्नतुववन् 

 y विष्ोतः अक्षष्ोतः व्नरूपणयाष् पिसपिं लमबव् ्
िेखयाङ्क्नविषं् कतु वतुन्तु, ्थया ि 13.11-वित्रे 
प्रिवशत्ु या्नतुसयािं ्ेषतु OX ्थया ि OY अङ्क्ंन 
कतु वतुन्तु ।

 y ए्् ्सतुव्नवचि्ं कतु वतुन्तु ष्् ्X अक्षसष् अ्नतुविशयाष्यंा 
कतः ियावशतः प्रिशतु्नीष्तः ्थया ि Y-अक्षसष् 
अ्नतुविशयाष्यंा कसष् प्रिशतु्ंन किणीष््म ् । x-अक्षसष् 
अ्नतुविशयाष्यंा स्मष्तः ्थया y-अक्षसष् अ्नतुविशयाष्यंा ििंू 
प्रिशतुष्न्तु ।

 y आलेख ेििूसष् व्नरूपणयाष् कञि्न ्मया्निण्ं विनवन्तु 
्थया ि स्मष्सष् व्नरूपणयाष् कञि्न ्मया्निण्ं 
विनवन्तु । कयािष्या्नसष् गव्व्नव्मत् ं ए्े ्मया्निण्यातः 
एवं सवन् ।

 स्मष्तः 1 व्न्मषेतः = 1 से.्मी.
 ििू्या 1 वकलो्मीटितः = 1 से.्मी. 
 y वि्सष् ्मया्निण्सष् अ्नतुसयािं स्मष्सष् ्थया ि 

ििू्याष्यातः ्मया्नयाव्न सवसष् अक्षेषतु अङ्वक्याव्न कतु वतुन्तु ।  
कयािष्या्नसष् गतष्यातः कृ्े, स्मषं् x-अक्षे ्मलूवबनित्ु तः 
उपरि 1 व्न्मषेतः, 2 व्न्मषेतः वया एवमप्रकयािेण अङ्वक्ं 

कतु वतुन्तु । एवं ििंू 1- वकलो्मीटितः, 2-वकलो्मीटितः, 
......y – अक्षे अङ्वक्ं कतु वतुन्तु (वित्र्म-्13.12)

वित्र्म ्-13.12 वबनितुिेखयावित्रसष् व्न्मयातुण्म्
  अधतु्नया भवव्भतः ििूसष् ्थया ि स्मष्सष् ्मया्नया्नयंा 
प्रतषे्कं स्मतुचिषं् आलेख-कयागि ेव्नरूपणयाष् ष्थयाथतुसथया्ेन 
अङ्क्नीषं् व त्ु्े । 13.6-सयारिणष्यातः रि्मसङ्खष्या 
‘1’ इतष्सष् पे्रक्षण े प्रिवशत्ु ं व त्ु्े ष्् ् 0-व्न्मषेयात्मके 
स्मषे् िवल्ं ििंू अवप शनूष्या व त्ु्े । ्मया्नया्नया्म ् असष् 
स्मतुचिष्सष् आलेख-कयागिसष् वसथव्तः ्मलूवबनितौ व त्ु्े ।  
एकसष् व्न्मषेसष् पचिया् ् कयािष्या्न्म ् एकवकलो्मीटि-
परिव्म्ं ििंू ग््म ्आसी् ्। ्मया्नया्नया्म ्ए्् ्स्मतुचिष््म ्
अङ्कवष््तुं x-अक्षे 1-व्न्मषेसष् व्नरूपक-वबनितु ंपशष्न्तु । 
अवस्म्न ्वबनितौ y-अक्षसष् स्मयान्िं िेखयाङ्क्ंन कतु वतुन्तु । 
ए्ि्नन्िं y-अक्षे 1-वकलो्मीटि-परिव्म्ं सङ्ग्वबनिोतः 
x-अक्षसष् स्मयान्िं िेखयाङ्क्ंन कतु वतुन्तु । सतः वबनितुतः 
ष्वस्म्न ्ए्े वि ेिेख ेपिसपिं सवम्मवल्े भव्तः, आलेख-
कयागि े्मया्नया्नयंा स्मतुचिषं् व्नरूपष्व् । (वित्र्म-्13.12) ।  
एवं आलेख-कयागि े ्मया्नया्नयंा वववभन्नया्नयंा स्मतुचिष्या्नयंा 
्ि्नतुरूपीणयंा वबनि्ूनया्म ्अङ्क्ंन कतु वतुन्तु । 

 y 13.12-वित्रे प्रिवशत्ु या्नतुसयािं वववभन्ेनषतु कयालेषतु 
कयािष्या्नसष् वसथ्ी्नयंा सवगेषयंा वबनि्ूनयंा स्मतुचिष्या्न ्
आलेख ेप्रिवशत्ु ्म ्अवस् ।

 y 13.12-वित्रे प्रिवशत्ु या्नतुसयाि्म ्ए्या्न ्वबनि्ून ््मलेष्न्तु ।  
वबनि्ूनयंा ्मले्ेन्न सिलिेखयाष्यातः प्रयावप्भतुवव् । ए्् ्
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कयािष्या्नसष् गतष्यातः ििू-स्मष्-आलेखतःअवस् ।

 y ष्वि ििू-स्मष्-आलेखतः एकया सिलिेखया व त्ु्े, ्वहतु 
ए्् ् सङ्के्ष्व् ष्् ् वस्तु के्नवि् ् व्नष््वगे्ेन 
गच्छव् । पिन्तु, ष्वि कसष्वि् ्वस्तु्नतः वेगतः व्निन्िं 
परिवव त््ु तः भवव्, ्वहतु आलेखसष् आकृव्तः कयावि् ्
भवव्तुं शक्नोव् । 

 y सया्मयानष््तः ्मया्निण्सष् िष््न्म ् ए्याव् ् सिलं ्न 
भवव्, ष्याव् ् उपिोके उियाहिण े प्रिवशत्ु ं व त्ु्े । 
अस्मयावभतः x-अक्षे ्थया ि y-अक्षे वयावञ्छ्ियाशी्नयंा 
व्नरूपणयाष् विष्ोतः वववभन्नष्ोतः ्मया्निण्ष्ोतः िष््ंन 
किणीषं् भवव्तुं शक्नोव् । आगच्छन्तु, इ्मयंा प्रवरिष्या्म ्
एकसष् उियाहिणसष् सयाहयायषे््न अवगच्छया्मतः ।

आगच्छन्तु, पतु्नतः ्सष् एव लोकष्या्नसष् गव्ववषषे् 
ववियािं कतु ्मतुतः, षे््न प्रहवेलकया ्थया ि ्सष् व्मत्रयावण 
ववहयाियाष् ग्यातः आस्न ्। लोकष्या्ेन्न ष्यावप््म ्अन्िं ् थया 
ि सवीकृ्तः स्मष्तः 13.5-सयारिणष्यंा प्रिवशत्ु याव्न सवन् । 
लोकष्या्ेन्न रियान्ं आहतष् ििंू ८० वकलोव्मटिपरिव्म्ं 
व त्ु्े । ष्वि वषं् 1 वक.्मी.= 1 से.्मी. ्मया्निण्सष् 
व्नचिषं् कतु ्मतुतः, ्वहतु अस्मयावभतः 80 से.्मी. अक्षसष् 
अङ्क्ंन किणीषं् भववषष्व्, ष्् ् कयागिसष् परटिकयाष्यंा 
समभवं ्नयावस् । ए्स्मया् ्ववपिी्ं 10 वक.्मी.=1 से.्मी. 
्मया्निण्सष् िष््ेन्न वषं् केवलं 8 से.्मी. िीघतुष्तुकसष् 
अक्षसष् आवशष्क्या भववषष्व् । अषं् ्मया्निण्तः 
अतष्न्ं सतुववधयाष्तुकतः भववषष्व् । पिन्तु एषतः आलेखतः, 
आलेख-कयागिसष् लघतुभयाग्म ् एव वष्याप्नोव् ।  
आलेखसष् अङ्क्नयाष् उपष्तुक््मसष् ्मया्निण्सष् 
िष््नस्मषे् केषयावञि् ्ववषष्याणया्म ्अवधया्ंन किणीष््म,् 
्ि ्एवं व त्ु्े :

 y प्रतषे्कं ियाशतेः अवधक््म-नष््ून््मष्ोतः ि ्मया्नष्ोतः 
अन्ि्म ्।

 y प्रतषे्कं ियाशतेः अवयान्ि-्मया्नयाव्न, षे््न ्ेषयंा ्मया्नया्नयंा 
आलेख े वि्सष् ्मया्निण्सष् आधयािेण  अङ्क्ंन 

सिलं सष्या् ् ष्वस्म्न-्कयागि े िेखयाङ्क्ंन किणीष््म ्
अवस्, ्सष् अवधक््मभयागसष् उपष्ोगकिण्म ्। 

कलपष््यंा ष्् ् अस्मयाकं पयार्शगे 25 से.्मी. x 25 से.्मी. 
आकयािक्म ्एकं आलेख-कयागि ंव त्ु्े । उपरिप्रित्या्नयंा 
व्नष््मया्नयंा पतूष्तुथयं ्थया ि 13.5-सयारिणष्यातः सङ्खष्यंा 
स्मयाष्ोवज्तु्म ् एकतः ्मया्निण्तः एवमप्रकयािकतः भवव्तुं 
शक्नोव् । 
 ििू्म ्- 5 वक.्मी. = 1 से.्मी. ्थया
 स्मष्तः - 6 व्न्मषेतः= 1 से.्मी.

वित्र्म-्13.13 लोकष्या्नसष् गव्ं प्रिशतुष््न ्आलेखतः

वक्म ् अधतु्नया भवन्तः लोकष्या्नसष् गतष्यातः कृ्े ििू-
स्मष्-आलेखसष् अङ्क्ंन क्तुयं शक्नतुववन्? वकं 
भवव्भतः अङ्वक्तः आलेखतः 13.13-वित्रे प्रिवशत्ु सष् 
वबनितुिेखयावित्रसष् स्मरूपं व त्ु्े?
 ष्वि सयारिणष्या प्रस्त्ु ववविणतैः ्तुल्नयंा कतु ्मतुतः ्वहतु, 
ििू-स्मष्-आलेखतः अस्मया्न ्गव्ववषषे् ववववधप्रकयािकं 
ज्या्ंन प्रिियाव् । उियाहिणयाथयं 13.5-सयारिणष्यंा वषं् केवलं 
केषतुवि् ् व्नवचि्ेषतु स्मष्यान्ियालेषतु एव लोकष्या्ेन्न-
िवल्सष् ििूसष् ववषषे् ज्या्ंन प्रयाप्नतु्मतः । प्रतष्त्ु  ििू-स्मष्-
आलेखया् ्वषं् स्मष्सष् कवस्मवंचि् ्अवप क्षण ेबसष्या्ेन्न 
िवल्सष् ििूसष् ज्या्ंन प्रयाप्तुं शक्नतु्मतः । कलपष््या्म,् वषं् 
8:15 am स्मषे् लोकष्या्ेन्न रियान्ं ििंू ज्या्तु्म ्इच्छया्मतः ।  
ए्िथतु्म ् वषं् x-अक्षे, ्सष् स्मष्सष् (8:15 am) 
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सङ्ग्वबनिोतः अङ्क्ंन कतु ्मतुतः । (वित्र्म-्13.14) । सतः 
वबनितुतः A भव्तु । अधतु्नया वषं् A वबनितौ X-अक्षसष् 
लमबव् ्(अथवया Y-अक्षसष् स्मयान्ि्म)् एकं िेखयाङ्क्ंन 
कतु ्मतुतः । ष्त्र एषया लमबिेखया आलेखसष् T सपशयं किोव्, 
्वस्म्न ् वबनितौ विहं् सथयापष्या्मतः (वित्र्म-्13.14) । 
््तःवषं् T वियािया X-अक्षसष् स्मयान्िं िेखयाङ्क्ंन कतु ्मतुतः । 
एषया िेखया Y-अक्षं B वबनितौ सपशृव् । Y-अक्षे B-वबनिोतः 

सङ्ग्यान्िं, OB अस्मया्न ्8:15 AM स्मषे् बसवियािया 
KM ष्यावप््म ् अ्नन्िं प्रिियाव् । इि ं ििंू वकलो्मीटि 
इतष्सष् आधयािेण वकष्् ्व त्ु्े? वकं भवन्तः 9:45 AM 
स्मषे् लोकष्या्ेन्न िवल्ं ििंू ज्या्तुं प्रहवेलकयाष्यातः सयाहयायषं् 
क्तुयं शक्नतुववन्? वकं भवन्तः ििू-स्मष्-आलेख्ेन 
लोकष्या्नसष् वेगं ज्या्तुं क्तुयं शक्नतुववन्?

वित्र्म-्13.14 लोकष्या्नसष् ििू-स्मष्-आलेखतः

प्रमदुखाः-शबदाः
िेखयावित्र्म् िोल्न्म् आव त्ुकयालतः

वबनितुिेखयावित्र्म् सिललोलक्म् स्मया्नगव्तः

अस्मया्नया गव्तः गव्तः स्मष््मयात्रकतः

ििव्भः वकं ज्ातम्

 ¾ एकयाङ्कस्मषे् के्नवि् ्वस्तु्नया ष्यावप््म ्अन्िं ्सष् वस्तु्नतः गव्तः कथष््े ।
 ¾ वस््ूनयंा गव्तः ए्सष् एव व्नणतुष्सष् सवीकिण ेअस्मयाकं सयाहयायषं् किोव् ष्् ्कतः अनषे्भष्तः ्ीव््ष्या प्रिल्न ्
व त्ु्े । 

 ¾ कसष्वि् ्वस्तु्नतः गतष्यातः ज्या्ंन ् े्न वियािया िषू्यातुतः स्मयाप्ेन सवीकृ्या् ्स्मष्या् ्ववभयाज्ेन्न प्रयापष््े । असष् ्मलू्मयात्रकतः 
्मीटिप्रव्क्षणतः(m/s) भवव् ।

 ¾ आव त्ु्नघट्नयातः स्मष्सष् ्मयाप्नयाष् उपष्तुजष््े । लोलकसष् आव त्ु्नगतष्यातः उपष्ोगतः घटी्नयंा व्न्मयातुण ेभवव् ।
 ¾ वस््ूनयंा गतष्यातः प्रस्त्ु ीकिण ं्सष् ििू-स्मष्-आलेख्ेन क्तुयं शकष््े । 
 ¾ व्नष््वेगे्न िल्तः वस्तु्नतः ििू-स्मष्-आलेखतः वस्तु्नतः सिलिेखयारूपेण भवव् ।
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अभयासाः
1. व्नम्नवलवख्या्नयंा ग्ी्नयंा वगमीकिण ंसिलिेखयाष्यातः अ्नतुविवश व्तुतुलगतष्यंा ्थया ि िोल्नगतष्यां कतु वतुन्तु–
 (क) धयाव्नस्मषे् भव्यंा हस्ष्ोतः गव्तः
 (ख) सिल्मयागगे शकटं कषत्ु तः अर्शसष् गव्तः
 (ग) ‘्मिैी गो ियाउण्’ इतष्वस्म्न ्रिी्याष्यंा बयालसष् गव्तः
 (घ) आनिोलक्म ्‘सी-सॉ’ इतष्वस्म्न ्बयालसष् गव्तः
 (ङ) ववद्यत्ु -्घणटयाष्यातः ्मतुद्गिसष् गव्तः
 (ि) सिलसे्तौ िेलष्या्नसष् गव्तः
2. व्नम्नवलवख्ेषतु वकं कथ्ंन समष्क् ्नयावस्?
 (क) स्मष्सष् ्मलू्मयात्रया व्न्मषेतः व त्ु्े ।
 (ख) प्रतषे्कं वस्तु व्नष््वेगे्न गच्छव् ।
 (ग) विष्ोतः ्नगिष्ोतः ्मधष्सथ-ििूसष् ्मयाप्ंन वकलो्मीटिरूपेण भवव् ।
 (घ) कसष्वि् ्प्रित्सष् लोलकसष् आव्तुकयालतः व्नष््तः ्न भवव् ।
 (ङ) िेलष्या्नसष् वेगतः ्मीटिप्रव्घणटयारूपेण वष्कीवरिष््े ।
3. कचि्न सिललोलकतः 20 िोल्नयाव्न क्तुयं 32 क्षणया्न ्सवीकिोव् । लोलकसष् आव त्ुकयालतः वकं भवव्?
4. विष्ोतः िेलसथया्नकष्ोतः अन्िं 240 वक.्मी. व त्ु्े । वकञि्न िेलष्या्न्म ्ए्याव् ्ििंू गन्तुं घणटयाि्तुषषं् सवीकिोव् । 

 
िेलष्या्नसष् वेगं गणष्न्तु ।

5. कसष्वि् ्कयािष्या्नसष् पथ्मयावपष्नत्रसष् 08:30 AM स्मषे् पयाठ्ष्याङ्कतः 57321.0 वक.्मी. व त्ु्े । ष्वि 
08:50 AM स्मषे् पथ्मयावपष्नत्रसष् पयाठ्ष्याङ्कतः परिवव त्ु्ो भतूवया 573336.0 वक.्मी. भवव् । ष्यावप््म ्
अन्िं वकष्ि ्व त्ु्े? कयािष्या्नसष् वेगसष् वक.्मी. प्रव्व्न्मषेयात्मकरूपेण ववगण्ंन कतु वतुन्तु । ए्सष्यातः गतष्यातः 
वक.्मी.प्रव्घणटयात्मकरूपेण अवप वष्कीकिण ंकतु वतुन्तु ।

6. सल्मया सवगहृया् ् ववििवरिकष्या ववद्ययालषं् प्रयाप्तुं 15 व्न्मषेया्न ् सवीकिोव् । ष्वि ववििवरिकयाष्यातः वेगतः 2 
्मीटिप्रव्क्षण ंभवव्, ्वहतु गहृया् ्ववद्ययालष्सष् ििूसष् ववगण्ंन कतु वतुन्तु । 

7. व्नम्नवलवख्ष्ोतः वसथतष्ोतः गतष्यातः ििू-स्मष्-आलेखसष् आकृव्ं प्रिशतुष्न्तु –
 (क) व्नष््वेगे्न गच्छ् ्कयािष्या्न्म्
 (ख) ्मयागतु्टे वसथ्ं कयािष्या्न्म्
8. व्नम्नवलवख्ेषतु कतः समबनधतः स्मतुवि्तः व त्ु्े ?
 (क) वेगतः =  ििंू X स्मष्तः
 (ख) वेगतः  =  ििंू / स्मष्तः
    (ग) वेगतः  = स्मष्तः / ििू्म्
 (घ) वेगतः  = 1 / ििंू X स्मष्तः
9. वेगसष् ्मलू्मयात्रया कया—
 (क) वकलो्मीटि-प्रव्व्न्मषेतः
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 (ख) ्मीटि-प्रव्व्न्मषेतः
 (ग) वकलो्मीटि-प्रव्घणटया
 घ) ्मीटि-प्रव्क्षणतः
10. वकञि्न कयािष्या्न्म ्40 वक.्मी.प्रव्घणटयात्मके्न वेगे्न 15-व्न्मषेया्न ्ष्याव् ्प्रिलव्, ् तपचिया् ्् ् ्60 वक.्मी.

प्रव्घणटयात्मके्न वेगे्न 15-व्न्मषेया्न ्ष्याव् ्प्रिलव् । कयािष्या्ेन्न आहतष् रियान्ं ििू्म—्
 (क) 100 वक.्मी.
 (ख) 25 वक.्मी.
 (ग) 15 वक.्मी.
 (घ) 10 वक.्मी.
11. ्मनषे् 13.1-वित्रे ् थया ि 13.2-वित्रे प्रिवशत्ु याव्न वित्रयावण 10-क्षणया्नया्म ्

अन्ियाले सवीकृ्याव्न सवन् । ष्वि ए्ेषतु वित्रेषतु 100-परिव्म््म ्अन्िं 
1 से.्मी. वियािया प्रिवशत्ु ं व त्ु्े, ्वहतु ्नीलवणमीष्-कयािष्या्नसष् वेगसष् 
ववगण्ंन कतु वतुन्तु । 

12. 13.15- वित्रे विष्ोतः वयाह्नष्ोतः A ् थया ि B गतष्यातः ििू-स्मष्-आलेखतौ 
प्रिवशत्ु तौ स्तः । ए्ष्ोतः वकं वयाह्न्म ्अवधकगतष्या प्रिल् ्व त्ु्े?   
          वित्र्म–् 13.15

13. व्नम्नवलवख्ेषतु ििू्या-स्मष्-आलेखषेतु कतः आलेखतः भयािवयाहकष्या्नसष् अव्नष््वेगं प्रिशतुष्व् ?

स्मष्तः

ििूं

स्मष्तःस्मष्तः

ििूं ििूं
ििूंििूं

स्मष्तः स्मष्तः
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विसतारितः अविगमः - गवतविियः परियोज्नाकाया्तवण च

1. भवन्तः ्छयाष्याष्नतं्र सवषं् व्न्मयातु्तुं शक्नतुववन् ् थया ि सवसष् सथया्ेन 
वि्नसष् कयाल्म ्अङ्कवष््तु्म ्असष् प्रष्ोगं क्तुयं शक्नतुववन् ।  
सवतुप्रथ्म ं ्मया्नवित्रसष् सयाहयायषे््न सवसष् क्षेत्रसष् अक्षयंाश ं
जया्नन्तु । वत्रभतुजयाकयािक-खण््म ् एवं प्रकयािेण क त्ुष्न्तु ष्् ्
्सष् एकतः कोणतः भव्यंा सथया्नसष् अक्षयंाशसष् स्मया्नतः भवे् ्
्थया ि असष् सम्मतुखतः कोणतः स्मकोणतः भवे् ् । ए्ं खण्ं 
षं् सथयाणतुतः ‘्नो्मो्न’ इव् कथष्या्मतः कवस्मवंचि् ् वतृ्याकयािके 
्फलके 13.16-वित्रे प्रिवशत्ु या्नतुसयािं ्सष् वष्याससष् अ्नतुविश्म ्
ऊधवयातुधिरूपेण सथयापष्न्तु । सथयाणतु ंवतृ्याकयाि-्फलके वष्याससष् 
अ्नतुविश ंिीघतु-शतुवषिं व्न्ममीष् अवप सथयापवष््तुं शक्नतु्मतः ।   
   वित्र्म ्– 13.16

 अधतु्नया वक्मवप ए्यादृश्म ््मतुकं सथया्ंन विनवन्तु, ष्त्र वि्ेन अवधकयंाशस्मषे् आ्पतः भवे्् । भ्ूमतौ उत्ि-
िवक्षणविशयाष्यातः अ्नतुविश्म ् एकं िेखयाङ्क्ंन कतु वतुन्तु ।13.16-विते्र प्रिवशतु्या्नतुसयाि्म ् आ्पे ्छयाष्याष्नत्रं 
सथयापष्न्तु । वि्ेन ष्याव्् शकषं् शीघ््मेव, ्मनषे् 8:00 AM स्मषे् वतृ्याकयािके ्फलके सथयाणोतः ्छयाष्याष्यातः 
अरिभयागसष् वसथ्ेतः अङ्क्ंन कतु वतुन्तः भवन्तु । 13.16-विते्र प्रिवशतु्या्नतुसयाि्म ् अङ्वक्ं प्रतषे्कं वबनितु ं
सथयाणोतःआधयािेण ्े्न वबनितु्नया ष्ोज्नयाष् िेखयाणया्म ्अङ्क्ंन कतु वतुन्तु, ष्सष्ोपरि ्सष् सथया्नसष् अक्षयंाशकोणतः 
व्नव्मतु्तः भवे्् । ए्यातः िेखयातः वतृ्याकयाि्फलके ् सष् परिवधं ष्याव्् ववस्यािष्न्तु । भवन्तः ए्सष् ्छयाष्याष्नत्रसष् 
उपष्ोगतः सवसष् सथया्नसष् वि्नसष् स्मषं् ज्या्तुं वरिष््े । स्मिन्तु, 13.16-विते्र प्रिवशतु्या्नतुसयािं सथयाणतुतः सवतुिया 
उत्ि-िवक्षणविशयाष्या्म ्एव सथयाप्नीष्या ।

2. लोकसष् वववभन्ेनषतु भयागेषतु प्रयािी्नकयाले स्मष््मयाप्नसष् ष्याव्न 
सयाध्नयाव्नउपष्तुजष्न्े स्म ्ेषयंा ववषषे् एकत्रीकिण ं कतु वतुन्तु । 
प्रतषे्कवस्म्न ्एकं संवक्षप्ं लेख ं वलखन्तु । अवस्म्न ्लेख ेसयाध्नसष् 
्नया्म, उ्भवसथया्न्म,् उपष्तुजष््मया्नतः कयालतः, सया ्मयात्रया ष्सष्यंास्मष््मयाप्ंन 
वरिष््े स्म ् थया ष्वि संभवे् ्् वहतु सयाध्नसष् वित्र्म ्अथवया ्छयाष्यावित्रं 
अवप सवम्मवल्ं वरिष््े ।         
          वित्र्म-्13.17

3. 2-व्न्मषेयात्मकं स्मष्सष् अन्ियालसष् ्मयाप्ंन क्तुयं स्मथयातुष्यातः वसक्याघट्ष्यातः प्रव्रूप ंव्न्मयातुन्तु (वित्र्म-्13.17) ।
4. ष्िया भवन्तः वयावटकयंा गच्छवन् ्िया पे्रङ्खयाष्यंा िोल्नस्मषे् एकं िोिकं गव्वववध ंक्तुयं शक्नतुववन् । ए्िथयं 

भव्यंा कृ्े एकया घटी अपेक्ष्े । रिकयंा पे्रङ्खयंा एवं िोलष्न्तु । षे््न प्रकयािेण भवव्भतः लोलकसष् आव त्ुकयालतः 
ज्या्तः आसी् ् ्े्न एव प्रकयािेण असष् अवप आव त्ुकयालसष् ज्या्ंन कतु वतुन्तु । ए्सष् सतुव्नचिषं् कतु वतुन्तु, ष्् ्
पे्रङ्खयाष्यातः गतष्यंा संक्षोभतः ्न भवे् ्। अधतु्नया सवव्मतं्र क्मवप पे्रङ्खयाष्यातः उपरि उपवेष्ट ंविन्तु । पे्रङ्खयंा एकवयािं 
्नतुिन्तु । सया सवयाभयाववक्ष्या िोलष््तु । असष् आव त्ुकयालसष् ्मयाप्ंन पतु्नतः कतु वतुन्तु । ए्ं गव्वववध ंवववभन्नया्न ्

उत्िविशया

िवक्षणविशया
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ज्नया्न ् पे्रङ्खयाष्यातः उपरि उपयावेशष् अ्नतुव त्ुष्न्तु । वववभन्नप्रकिणषेतु ्मयावप्सष् पे्रङ्खयाष्यातः आव त्ुकयालया्नयंा 
्तुल्नयंा कतु वतुन्तु । अ्ेन्न गव्वववध्नया भवन्तः कं व्नषकषयं प्रयाप्नतुववन् ?

जा्नवनत वकं ििनतः ?
भयाि्वषगे स्मष्-अ्नतुिक्षण-सेवया, ्नविहेलष्यातः ियावषरिष्-भतौव्की-प्रष्ोगशयालष्या प्रिीष््े । अत्र ष्यासयंा 
घटी्नया्म ्उपष्ोगतः वरिष््े, ्यातः स्मष्सष् अन्ियालसष् ्मयाप्ंन क्षणसष् िशलक्ष््मसष् भयागसष् ष्थयाथतु्ष्या 
सह क्तुयं शक्नतुववन् । लोकसष् सवयातुवधकी ष्थयाथतुघटी संष्तुक-ियाजष्-अ्ेमरिकयाष्यातः ियावषरिष्-्मया्नक-
प्रतौद्योवगवक-संसथ्ष्या व्नव्मत्ु या व त्ु्े । इषं् घटी कोवटविष्वषयं ष्याव् ्िल्नसष् पचिया् ्एकं क्षण ं्ीव््ष्या 
अथवया ्मनि्ष्या प्रिवलषष्व् ।


