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स्वववद्यालये भवव्भिः कथं ज्यायते यत ्कयालयंाशिः समयाप्िः 

अभवत ् ? द्यारसय घव्टिकयाययािः धवविं श्रुतवया अथवया 

खटिखटियाशब् ं श्रुतवया सद्िः एव भवव्भिः ज्यायते यत ्

भवतयंा द्यारे कश्चि आगतिः अवसत । प्यायिः पया्धवविं श्रुतवया एव 

भवनतिः जयािवनत यत ्कश्चि भवनतं प्वत आगच्छि ्अवसत ।

 भवव्भिः विलीिक्रीडया क्रीवडतया सययात ्। एतसययंा क्रीडयाययाम ्

एकसय क्रीडकसय अक्ष्णिः पट्टिकयाबन्धिं वक्यते तथया च तेि 

अनयेषयंा क्रीडकयाियाम ् अनवेष्ष ं कर्षीयं भववत । अक्ष्णिः 

पट्टिकयाबन्धिसय पश्चयात ् तेि क्रीडकेि कथं ज्यायते यत ् तसय 

सवयावाव्धकसमीपे किः क्रीडकिः अवसत ?

 धविेिः असमयाकं जीविे एकं महत्वप्ूषणं सथयािम ्अवसत । 
परसपरं समपकवा सथयापिे अवप अयम ्असमयाकं सयाहयाययं कर्णवत । 
असमयाि ्पट्रतिः असमयावभिः वववभनिप्कयारकयािः धवियिः श्यूनते ।

सवपट्रतिः श्यूमया्षयाियंा धविीियाम ्एकयंा सचूीं विमयावानतरु ।

 सवववद्यालसय सङ्गीतकक् ेभवनतिः वे्ष्णिः तबलयावयाद्सय 
तथया च संवयाव्िी इतयया्ीियंा यनत्या्षयंा धविीिः शृ् ववनत (वचतं् 
१३.१) ।

 धववििः कथम ् उतपद्ते ? एषिः एकसथयाियात् अपरं  
सथयािं कथं प्यापि्णवत ? वयं धविेिः श्व्षं कथं करु मवािः ? केचि 
धवियिः अपरधविीियाम ् अपेक्यया प्बलयािः कथं भववनत ? 
एतवसमि्  अधययाये वयम ्एतयादृशप्श्याियाम ्उपट्र ववचयारववमशणं  
कट्रषययामिः ।

संवयाव्िी

संवयाव्िीवयाद्-यनत्म्
वे्षरुिः

वी्षया

चित्रम ्१३.१ :   कयाविचि वयाद्यनत्याव्ष

13
अध्या्ः

ध्वचिः
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१३.१   ध्वचिः कच्पित्वसततुचिः ि्वचत

 ववद्यालयसय घव्टिकयंा य्या प्य्णगे ि भववत त्या सपष्ृवया  

पशयनतरु । य्या सया धवविम ्उतपया्यत ्भववत त्या तसय परुििः सपशवािं 

कृतवया पशयनतरु । वकं भवनतिः तयंा कंपयायमयाियाम ् अिरुभववनत ?

गचतच्वचिः १३.१

्धयात्णिः एकं पयातं् (अथवया एकयाम ् उत्तलयरुकं् भ्याषटं्) 
सवीकरु ववानतरु । एतसय अवलमबिं कवसमवंश्चत ्सौववधययरुके् 
सथयािे अिेि प्कयारे्ष करु ववानतरु येि एतत ् वभवत्त ं मया  
सपशृते ् । अ्धरुिया एतसय्णपट्र केिवचत ् ््डेि प्हयारं 
करु ववानतरु (वचतं् १३.२) । सथयावलकयाम ्अथवया भ्याषटं् शिैिः 
अङ्गरुलययािः सपष्ृवया पशयनतरु । वकं भवनतिः कमपिसय 
अिरुभवं करु ववावनत ?
 

चित्ररं १३.२ : एकसय उत्तलभ्याषट्सय उपट्र प्हयारं  
  करु ववाि ्बयालकिः ।

भ्याषट्सय उपट्र परुििः ््डेि प्हयारं करु ववानतरु तथया च 
प्हयारयािनतरं सद्िः एव एतसय सवहसतेि ग्रह्ष ंकरु ववानतरु । 
वकं भवनतिः अ्धरुिया अवप धवविं शृ् ववनत ? य्या भ्याषटं् 
धवनयरुतपया्िं सथवगतं कर्णवत त्या एतसय परुििः सपशवािं 
कृतवया पशयनतरु । वकम ् अ्धरुिया भवनतिः कमपियाियाम ्
अिरुभवं करु ववावनत ?

गचतच्वचिः १३.२

रबड इतयेतसय एकम ्आकरु ञचकं गहृ्णनतरु । एतसय विय्णजिं 
१३.३ वचत्े ्वशवातयािरुसयारम ्एकवसमि ्अङ्वकनययािः क्णश े
करु ववानतरु । मञजषूयाययािः तथया च प्सयाट्रतरबड इवत असय 
मधये अङ्वकिीद्यं सथयापयनतरु । अ्धरुिया रबड इवत असय 
आकरु ञचकं मधयभयागयात ्आकृषय मरुञचनतरु । वकं भवव्भिः 
कश्चि धववििः श्यूते ? वकं रबड इवत असय आकरु ञचकं 
कमपिं कर्णवत ?

वचत्ं १३.३ : रबड् इवत असय आकरु ञचकसय आकषवा्षम्

 सप्म कक्याययंा भवव्भिः अधययिं कृतम ् अवसत यत ्
कसयवचत ् वसतरुििः मधयवसथतेिः इतसततिः अथवया अग्रे पषेृ् 
जयायमयािया गवतिः कमपिम ्इवत कथयते । य्या दृढतयया आकृषसय 
रबड इवत असय आकरु ञचकसय कषवा्ष ंकृतवया अथवया मधयभयागयात ्
आकृषय म्णचिं वक्यते त्या एतत ्कमपिं कर्णवत तथया च धवविम ्
उतपया्यवत । य्या एतत ्कमपिं सथगयवत त्या धववििः सथवगतया 
भववत ।

गचतच्वचिः १३.३

्धयात्णिः एकयंा सथयावलकयंा सवीकरु ववानतरु । एतसययंा वकवञचत ्
जलं प्वक्पनतरु । एकेि चमसेि एतसय क्ण्षषेरु आघयातं 
करु ववानतरु (वचतं् १३.४) । वकं भवव्भिः धववििः श्यूते ? 
सथयावलकयाययंा परुििः आघयातं करु ववानतरु त्या एतयंा सपष्ृवया 
पशयनतरु । वकं भवनतिः सथयावलकयंा कमपमयाियाम ् 
अिरुभववनत ? सथयावलकयाययंा परुििः आघयातं करु ववानतरु । जलसय 
तलं पशयनतरु । वकं भवनतिः तत् कमवप तरङ्गं पशयवनत ? 
अ्धरुिया सथयावलकयंा गहृ्णनतरु । भवनतिः जलसय तले वकं 
पट्रवतवािं पशयवनत ? वकं भवनतिः एतसय पट्रवतवािसय 
वययाखययंा कतरुणं शकिरुववनत ? वकम ्एतेि वसतिूयंा कमपियावि 
धववििया सह य्णवजतरुं वकमवप सङ्केतं प्यापयते ?
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चित्ररं १३.४ : कमपमयािया सथयावलकया जले तरङ्गयाि ् 
 उतपया्यवत

 एवमप्कयारे्ष असमयावभिः दृष ं यत ् कमपमयाियावि वसतवूि 

धवविम ् उतपया्यवनत । कयासरुवचत ् वसथवतषरु एतयावि कमपियावि 

असमयावभिः सरलतयया दृशयनते । परञच अव्धकयासरु वसथवतषरु तेषयंा 

आययामिः एतयावयाि ्नयिूिः भववत यत ्असमयावभिः तयावि ि दृशयनते । 

तथयावप असमयावभिः एतेषयंा कमपियाियाम ्अिरुभवं कतरुणं शकयते ।

गचतच्वचिः १३.४

ियाट्रकेलकपयालं सवीकरु ववानतरु तथया च तेि एकं वयाद्यनत्ं  
‘एकतनत्ीवयाद्यनत्ं’ विमयावानतरु । एतसय विमयावा्ष ं भवनतिः 
मवृत्तकयाययािः पयात्े्ष अवप कतरुणं शकिरुववनत (वचतं् १३.५) । 
एतसय वयाद्यनत्सय वया्िं करु ववानतरु तथया च कमपमयािभयागं 
पट्रवचनवनतरु ।

  वचत्ं १३.५  :  एकतवनत्वयाद्यनत्म्

 सरुपट्रवचतयाियंा वयाद्यनत्या्षयाम ्एकयंा आववलं करु ववानतरु तथया 

च तेषयंा कमपमयािभयागयाि ् पट्रवचनवनतरु । कयाविचि उ्याहर्षयावि 

१३.१ सयाट्र्ययंा ्त्तयावि सवनत । शषेसयाट्र्षीं परूयनतरु ।

सयारिणी १३.१ : ्वयाद्य्न्त्रयाचण तथया ि तेषयारं  
  क्पिमयाियाः ियागयाः

क्रं .सरं. ्वयाद्य्न्त्रम्
ध्वन् त्ुतपियादकः 

क्पिमयािः ियागः

१ वी्षया तनत्ीिः

२. तबलयावयाद्म् कवषवातविट्रकया

३. वंवशकया वयायरुसतमभिः

४.

५.

६.

७.

 समभवतिः भवव्भिः मञजीरं घटंि िटूि (मवृत्तकयाययािः पयातं्) 

तथया च करतयालम ्इतयया्ीवि दृषयावि सयरुिः । एतयावि वयाद्यनत्याव्ष 

सयामयानयतिः असमयाकं ्शेसय अनयेषरु भयागेषरु वयाद्नते । एतेषयंा 

वयाद्यनत्या्षयंा केवलं तयाडिं तथया च आघयातिः वक्यते । वकं 

भवनतिः एतयादृशया्षयंा केषयाञचि अनयेषयंा वयाद्यनत्या्षयंा ियामयावि 

ज्यापवयतरुं शकिरुववनत ?
 भवनतिः अवप एकं वयाद्यनत्ं विमयावातरुं शकिरुववनत ।

घटिम्

मञजीरम्

चित्ररं १३.६ :   कयाविचि अनययावि वयाद्यनत्याव्ष
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गचतच्वचिः १३.५

्धयात्णिः ६-८ क्ड्णलयाि ् अथवया चषकयाि ् गहृ्णनतरु । 

एतयाि ्जलसय आर्णहसतरे एकक्ण्षयात ्अपरक्ण्षयावव्धिः  
परूयनतरु । अ्धरुिया एकयाम ् अङ्वकिीं गहृीतवया क्ड्णलेषरु 

शिैिः क्म्ेष आघयातं करु ववानतरु । भवनतिः एकयंा सरुख्यंा धवविं 

श््णषयवनत । इ् ंभवतयंा जलतरङ्गिः अवसत (वचतं् १३.७) ।
 

चित्ररं १३.७ जलतरङ्गिः

य्या वयं कसयवचत् वयाद्यनत्सय यथया वी्षयाययािः तन्तययािः 

कषवा्षं करु मवािः त्या असमयावभिः केवलं तन्तययािः एव धववििः 

ि श्यूते । वसतरुतिः समपू्षणं यनतं् कमपिं कर्णवत तथया च 

एतसय समपू्षवासय यनत्सय कमपिेि उतपनिधवविम ् एव 

वयं शृ् मिः । एवमेव य्या वयं मृ् ङ्गसय विट्रकयाययाम ्

आघयातं करु मवािः त्या वयं केवलं विट्रकयाययािः धवविम ्एव  

ि शृ् मिः परञच समपू्षवायनत्सय धवविं शृ् मिः ।

य्या वयं व्यामिः त्या असमयाकं शरीरसय 

कवश्चत ्भयागिः कमपियरुक्िः भववत ?

१३.२   मयाि्ैवः उतपिन्िः ध्वचिः

 वकवञचत ्कयालं ययावत ्उचचिैः व्नतरु अथवया गीतं गयायनतरु 

अथवया भ्मरवत ्गरुञजिं करु ववानतरु । वचत्यािरुसयारं (१३.७) सवहसतं 

सवक््े सथयापयनतरु । वकं भवव्भिः केषयाञचि कमपियाियाम ्

अिरुभविः वक्यते ?

 मयािवेषरु धववििः वयागयनत्सय अथवया क््सय द्यारया  

उतपद्ते । सवयाङ्गरुलीिः क्््णपट्र सथयापयनतरु तथया च एकं क््णरं 

उनितभयागम ् अनवेषयनतरु यत ् भ्णजिसमये चलि ् प्तीयते। 

शरीरसय एषिः भयागिः वयागयनतं् कथयते । इ् ं श्यासिवलकयाययािः 

उपट्र भयागे भववत । वयागयनत्सय अथवया क््सय इतसततिः द्ौ 

वयाक्नत ूएवं कृषौ भवतिः यत ्तय्णिः मधये  वयायरुविससर्षयाय एकया 

सङ्करी्षयावा विट्रकया विवमवातया भववत (वचत्ं १३.८) । 

चित्ररं १३.८ :  मयािवेषरु वयागयनत्म्

 य्या फरु पफरु सयािः वयरुं बलयात ् वयायरुं विट्रकयाययािः बवहिः 

विषकयासयवनत त्या वयागतनतविः कवमपतयािः भववनत येभयिः धववििः 

उतपद्ते । वयागतनतरुवभिः यरुक्यािः सियायरुग्रनथयिः तनतिू ् दृढीकतरुणं 

अथवया मदृ्ीकतरुणं शकिरुववनत । य्या वयागतनतविः दृढयािः तथया च 
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कृशयािः भववनत त्या वयागधविेिः प्कयारिः अथवया गरु्षतया धविेिः 
वभनिया भववत य्या वयागतनतविः मृ्विः एवञच सथूलयािः 
भववनत ।

गचतच्वचिः  १३.६

रबड इवत असय समयाियाकयारसय पट्टिकयाद्यं सवीकरु ववानतरु । एते 
उभ ेअनय्णनयवसमि ्सथयापवयतवया दृढीकरु ववानतरु । अ्धरुिया एतय्णिः 
मधयसय ट्रक्सथयािे वयायरु ंपरूयनतरु {वचतं् १३.९(अ)} । य्या 
दृढपट्टिकय्णिः मधययात ् वयायरुिः परूयते त्या धविेिः उतपवत्तिः 
भववत ।
एकसय कयाग्सय क्ष ंयवसमि ्एकया सकूमविट्रकया विवमवातया 
सययात ् तसय सयाहयाययेि भवनतिः अवप इम ं गवतववव्ध ं कतरुणं 
शकिरुववनत । कयाग् ं सवयाङ्गरुलीियंा मधये एवं गहृ्णनतरु यथया 
वचत् े{१३.९(ब)} ्वशवातम ्अवसत । अ्धरुिया विट्रकयाययािः 
मधये वयायरु ंपरूयनतरु तथया च धवविं शृ् वनतरु । असमयाकं वयाक्-
तनतविः अवप एव ंप्कयारे्ष एव धवविम ्उतपया्यवनत ।

चित्रम ्१३.९  (अ) तथया च (ब) : 
               घ्णषतन्तययािः कयायवाकर्षम ् ।

(अ)

(ब)

परुरुषया्षयंा वयाक्नतूियंा लमबिः प्यायिः २०वम.मी. भववत । 

स्तीषरु एते प्यायिः ५ वम.मी. लघविः भववनत । बयालयाियंा 

वयाक्-तनतविः बहुलघविः भववनत । इ्मेव कयार्षमवसत 

यत् परुरुषया्षयंा स्ती्षयंा तथया च बयालयाियंा वयाकधवियिः 

वभनियािः भववनत ।

१३.३ ध्वचिसञििणया् मयाध्मस् आ्वश्कतया  
 ि्वचत

 य्या भवती ्रेू अववसथतयंा सववमत्ं आह्वयवत त्या  
भवतययािः वमत्ं भवतययािः धवविं श््णतरुं समथयावा भववत । तसययािः पयाश््वे 

भवतययािः धववििः कथं प्यापि्णवत ?

गचतच्वचिः १३.७

्धयात्णिः अथवया कयाचसय एकं चषकं सवीकरु ववानतरु । 
सरुविवश्चतं करु ववानतरु यत ्एषिः शरुषकिः भवेत ् । अवसमि ्एकं 
जङ्गम्रूवया्षीयनत्ं सथयापयनतरु । समर्ष े भवेत ् यत ्
जङ्गम्रूवया्षी जले ि सथयापिीयया । सवसय वकमवप वमत्ं 
अवसमि ् अपर्रूवयाव्षयनत्द्यारया ्रूवया्षीं कतरुणं व्नतरु । 
घव्टिकयाययािः धवविम ् अव्धयािेि शृ् वनतरु । अ्धरुिया 
चषकसय क्ण्षयाि ् सवहसतेि गहृ्णनतरु । अ्धरुिया सवमरुख ं
हसतय्णिः मधये ट्रक्सथयािे सथयापयनतरु (वचत्ं १३.१०) । 

चित्ररं १३.१० : धवविसञचर्षयाय मयाधयमसय आवशयकतया 
भववत ।
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सववमत्ं परुििः ्रूवया्षीं कतरुणं सङ्केतं यच्छनतरु । चषकयात ्
वयायरुं मरुखद्यारया आकृषय घव्टिकयाययािः धवविं शृ् वनतरु।
वकं चषकयात ्धविेिः आकषवा्षयािनतरं घव्टिकयाययािः धववििः 
मन्िः भववत ?
चषकं सवमरुखयात ्अपसयारयनतरु । वकं धववििः परुििः प्बलया 
भववत ?

 वकं भवनतिः वचनतवयतरुं शकिरुववनत यत ् एवं वकमथवाम ्
अभवत ्? वकम ्इ् ंसमभवम ्अवसत यत ्चषके वयाय्णिः मयात्याययािः 
नयिूतयाययाम ् एवञच घव्टिकयाययािः प्बलतयानयिूतयाययंा कश्चि 
समबन्धिः अवसत ?

 वसतरुतिः यव् भवनतिः चषकयात ्समप्ूषणं वयायरुं बवहिः आकषवा्ष े
समथयावािः भववनत त्या धविेिः श्व्ष ंप्ूषवातयया वपवहतं भववत । एतसय 
कयार्षम ्अवसत यत ्धवविं सञचर्षयाय (एकसमयात ्सथयाियात ्अपरं 
सथयािं प्वत) कसयवचत ्मयाधयमसय आवशयकतया भववत । य्या 
कसमयावचचत ् पयात्यात ् वयायरुिः प्ूषवातयया बवहिः विषकयासयते त्या 
कथयते यत ्पयात्े विवयावातम ्अवसत ? धविेिः सञचर्ष ं विवयावाते ि 
भववतरुं शकि्णवत ।

        वकं धववििः द्रवेषरु सञचट्रतिः भववत । आगच्छनतरु ज्यासययामिः ।

गचतच्वचिः १३.८

एकयंा द्र्ण्षीम ् अथवया सियािपयात्ं सवीकरु ववानतरु । एतयंा 
सवच्छजलेि परूयनतरु । एकवसमि ्हसते एकयंा लघरुघव्टिकयंा 
सवीकरु ववानतरु । धवनयरुतपया्ियाय एतसययािः घव्टिकयाययािः 
जले आल्णडिं करु ववानतरु । अव्धयािं भवेत ् यत ् घव्टिकया 
अथवया सियािपयातं् वभवत्त ंमया सपशृते ्। सवक्षणं जलसय तले 

चित्ररं १३.११ : जले सञचरि्

सयाव्धयाितयया सथयापयनतरु (वचतं् १३.११) । (सचतेसिः 
भवनतरु : जलं भवतयंा क्ष्वेषरु  मया सपशृते)् । वकं भवनतिः 
घव्टिकयाययािः धवविं शृ् ववनत ? वकम ् एतेि ज्यायते यत ्
धविेिः सञचर्ष ंद्रवेषरु भववतरुं शकि्णवत ?

आिः! तरु हे्वलमीििः तथया च डयालवफिमतसयिः 

जलसय अनतिः एवं प्कयारे्ष एव सन्शेयाियंा 

आ्यािं प््यािं कतरुणं समथयावािः भवेयरुिः।

 आगच्छनतरु ज्यासययामिः यत ्धववििः दृढेषरु अवप गमिं कतरुणं 
शकि्णवत ।

गचतच्वचिः १३.९

्धयात्णिः एकमीटिरपट्रवमतयंा मयावपकयाम ् अथवया एकं 
लमब््डं सवीकरु ववानतरु । एतसय एकं भयागं सवक्ष्वेि 
सह सथयापयनतरु । सववमतं् मयावपकयाययािः अपरभयागसय 
खटिखटियाधवविं कतरुणं कथयनतरु (वचत्ं १३.१२) । 

चित्ररं १३.१२ : मीटिरमयावपकयया सञचरि ्धववििः कर्णवत

वकं भवनतिः घषवा्षसय धवविं श््णतरुं समथयावािः भववनत ? सवसय 
समीपसथयावि वमत्याव्ष पचृ्छनतरु यत ्वकं तयावि अवप एतसय 
धविेिः श्व्ष ंकृतवनतिः ?
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भवनतिः सवक्षणं कयाष्सय अथवया ्धयात्णिः कसययामवप उतपीव्कयाययंा 

सथयापवयतवया तथया च वमत्म ्अपरे भयागे घषवा्ष ंकतरुवाम ्उकतवया अवप 

उपयरुवाकं् गवतववव्ध ंकतरुणं शकिरुववनत (वचत्ं १३.१३) । 

वचत्ं १३.१३ : धववििः दृढप्याथ्वेषरु अवप सञचर्ष ंकतरुणं शकि्णवत ।

 असमयावभिः दृष ं यत ् धववििः कयाषे् अथवया ्धयातौ चवलतरुं 

शकि्णवत । वसतरुतिः धववििः कवसमि ् अवप दृढे सञचर्ष ं कतरुणं 

शकि्णवत । भवनतिः एकेि मि्णरञजकगवतववव्धिया इ् ं ्वशवातरुं 

शकिरुववनत यत ् धववििः सतू्ेषरु अवप सञचर्ष ं कतरुणं शकि्णवत । 

सवसय द्यारया विवमवातयाियंा क्रीडिक्रूवया्षीियंा समर्ष ंकरु ववानतरु (वचतं् 

१३.१४) । वकं भवनतिः वक्रुं  शकिरुववनत यत ्धववििः सतू्ेषरु अवप 

गवतं कतरुणं शकि्णवत ?

 अ्धरुिया पयवानतम ् असमयावभिः वशवक्तं यत ् कमपमयाियावि 

वसतवूि धविेिः उतपया्िं कतरुणं शकिरुववनत तथया च अयं केियावप 

मयाधयमिे सवयावासरु व्क्रु सञचट्रतिः भववतरुं शकि्णवत । इम ंधवविं 

वयं कथं शृ् मिः ?

१३.४   ्व र्ं ध्वचिरं स्वकणयाणाभ्यारं शृणमः

 क्षवासय बयाह्यभयागसय आकृवतिः कूपययाकयारसय सदृशिः 

भववत । य्या धववििः अवसमि् प्ववशवत त्या अयम ् एकयया 

िवलकयया ययावत यसययािः क्ण्षे एकया कृशया विट्रकया दृढतयया 

आकृषया भववत । एतसय कृते क्षवापटिहिः (eardrum) इवत 

कथयते । इ्म ् एकं महत्वपू्षणं कयायणं कर्णवत । एत्ज््याियाथणं 

यत् क्षवापटिहिः वकं कयायणं कर्णवत आगच्छनतरु वटिि इवत असय 

परुटिकसय क्षवापटिह ंविमयावामिः ।

गचतच्वचिः १३.१०

एकं पलयावसटिक इवत असय अथवया वटिि इवत असय परुटिकं 
सवीकरु ववानतरु । एतसय उभय्णिः भयागय्णिः कतवािं करु ववानतरु । 
परुटिकसय एकवसमि् भयागे एकसय रबड इवत असय 
वयायरुक्णशं आकृष ं करु ववानतरु तथया च एतसय रबड इवत 
असय आकरु ञचकेि दृढीकर्षं करु ववानतरु । आकृषसय 
रबड इवत असय उपट्र ्धयानयसय अथवया थममोक्णल इवत 
असय चतवयारिः अथवया पञच क्षयाि् सथयापयनतरु । अ्धरुिया 
सववमत्ं परुटिकसय अपरभयागयात् “हुर्वे  हुर्वे” इवत शब्ं कतरुणं 
व्नतरु (वचतं् १३.१४) । पशयनतरु यत् ्धयानयसय  क्षयाियंा 
वकं भववत । अनिसय क्षयािः उपट्र अ्धिः वकमथवाम ्
उवतक्पवनत ?

 चित्ररं १३.१५ : पलयावसटिक इवत असय परुटिकसय क्षवापटिहिः
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 क्षवापटिहिः एकं आकृषसय रबड इवत असय पत्सय समयािं 

भववत । धविेिः कमपियावि क्षवापटिह ं कवमपतं करु ववावनत (वचत्ं 

१३.१६) । क्षवापटिहिः कमपियावि अनतिःक्षणं प्वत पे्षयवत । ततिः 

सङ्केतसय पे्ष्ष ंमवसतषकं प्वत वक्यते । एवं वयं शृ् मिः । 

चित्ररं १३.१६ : मयािवक्षवािः

असमयावभिः क्यावप वकमवप तीक्षवसतरु 

क्ष्वे ि सथयापिीयम ्। एतत ्क्षवापटिहसय  

हयाविं कतरुणं शकि्णवत येि श्व्षशवक्िः 

नयिूया भववतरुं शकि्णवत

१३.५ क्पििस् आ्यामः आ्वतणाकयालः तथया  
 ि आ्वचृ्तः

 वयं जयािीमिः यत ्कसयवचत ्वसतरुििः वयारं वयारम ्इतसततिः 

गवतकर्ष ं कमपिं कथयते । इयं गवतिः ् ्णलिगवतिः अवप कथयते । 

भवनतिः गतकक्यासरु ््णलिगतययािः तथया च आवतवाकयालसय ववषये 

पव्तवनतिः ।

 प्वतक््ष ं जयायमयाियाियंा ््णलियाियंा सङ्खयया ््णलिसय 

आववृत्तिः  कथयते। आवतृ्तिेः मयापिं हट्िवाजमधये वक्यते । एतसय 

सङ्केतम ् Hz इवत अवसत । Hz इवत आववृत्तिः एक््णलिं 

प्वतक््ष ंसमयािं भववत । यव् वकमवप वसतरु एकवसमि ्क््ष े२० 

््णलियावि प्ूषणं कर्णवत त्या एतसय आववृत्तिः वकं भववषयवत ?

 धवनयरुतपया्कं वसतरु ्शवािेि वविया अवप अिेकयावभिः 

पट्रवचतधवविवभिः अवगनतरुं शकयते । इ् ं कथं समभवं 

भववतरुम ्अहवावत? एत्थवाम ्आवशयकं भववत यत ्एते धवियिः 

वभनिप्कयारकयािः भवेयरुिः । वकं भवव्भिः क्यावचत ् वचवनततं यत ्

कयावि कयारकयाव्ष एतयाि ् वभनियाि ् विमयावावनत । आययामिः तथया च 

आववृत्तिः कसययािः धविेिः द्ौ महत्वप्ूषणौ गरु्षौ सतिः । वकं वयं 

धविीियाम ्आययामयाियंा तथया च आवतृ्तीियाम ्आ्धयारे्ष अनतरं कतरुणं 

शकिरुमिः ?

प्रबलतया तथया ि तयाित्वम ्

गचतच्वचिः १३.११

एकसय ्धयात्णिः चषकं तथया च एकं चयायसय चमसं 
सवीकरु ववानतरु । चमसं मन्तयया चषकसय क्ण्षेि सपशणं 
कयारयनतरु । उतपनिधवविं शृ् वनतरु । अ्धरुिया चषके चमसेि 
उचचैिः प्हयारं करु ववानतरु ।

चित्ररं १३.१७ :  थममोक्णल इवत असय कन्रुकं कमपमयािं  
  चषकं सपशृि्
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तथया च परुििः उतपनिधवविं श्ृषवनतरु । वकं चषके वेगप्हयारे्ष 

धववििः अव्धकिः प्बलिः भववत ? अ्धरुिया चषकसय क्ण्षयाि ्

सपशृत ्एकं लघरुकन्रुकम ्अवलमबयनतरु (वचतं् १३.१७) । 
चषकं कमपयनतरु कयारयनतरु । पशयनतरु यत ्कन्रुकं वकयत ्

्रंू ववसथयावपतं भववत । कन्रुकसय ववसथयापिं चषकसय 

कमपियाययामसय उपट्र आवश्तं भववत । य्या कसयवचत ्

वसतरुििः आययामिः अव्धकिः भववत त्या एतसय द्यारया 

उतपनिधववििः प्बलिः भववत । य्या आययामिः नयिूिः भववत 

त्या उतपनिधववििः मन्िः भववत ।

अ्धरुिया चषकं पवूणं शिैिः अिनतरं बलेि प्हरनतरु । अ्धरुिया 

उभय्णिः वसथतय्णिः चषकसय कमपियाययामयाियंा तरुलियंा  
करु ववानतरु । कसययंा वसथतौ आययामिः अव्धकिः अवसत ?

धविेिः प्बलतया धविेिः उतपया्ककमपियाियाम ् आययामसय 
वगवासय समयािरुपयावतकरी अवसत । उ्याहर्षयाथणं यव् आययामिः 
वद्गरुव्षतिः भवेत ्त्या प्बलतया  चतरुगरुवा्षके व्धवाते । प्बलतया 
डेवसबल (db) मयात्के वयक्रीवक्यते । विमिसयाट्र्ययंा 
वववभनिस््णतेभयिः आगमयमयाियाययािः धविेिः प्बलतयाययािः 
वकवञचत ्ब्ण्ध ंकयारयवत ।

सयामयानयिः श्यासिः 10db

मन्जलपिम् 30db

सयामयानयिः वयातयावालयापिः 60db

वयसत-ययातयाययातिः 70db

सयामयानययनत्शयालया 80db

80 db इतिः अव्धकं प्बलं क्णलयाहलं शरीरयाय कष्यायकं 
भववत ।

 धविेिः प्बलतया एतसययािः आययामसय उपट्र आवश्तया 

भववत । य्या कसयवचत ् कवमपतवसतरुििः आययामिः अव्धकिः 

भववत त्या तसय द्यारया उतपनिधववििः प्बलिः भववत । य्या 

आययामिः लघरुिः भववत त्या उतपनिधववििः मन्िः भववत ।

 कसयवचत ् बयालकसय धविेिः तरुलियाम ् एकेि वयसकेि  
सह करु ववानतरु । वकम ् एतेषरु वकमवप अनतरम ् अवसत ? भवतरु 

ियाम धवियिः समयािरूपे्ष प्बलयािः भवेयरुिः तथयावप तयासरु कयाश्चि 

वभनितयािः भववनत ।

अह ंआश्चयवाचवकतिः अवसम 

यत ्मम धववििः अधययापकयात ्

वभनििः वकमथवाम ्अवसत ।

 आववृत्तिः धविेिः तीक्षतयाम ् अथवया तयारतवं वि्धयावाट्रतं 

कर्णवत । यव् कमपिसय आववृत्तिः अव्धकया अवसत त्या वयं 

कथययामिः धववििः तीक्षिः अवसत । यव् कमपिसय आववृत्तिः नयिूया 

अवसत त्या वयं कथययामिः धविेिः तयारतवं नयिूम ्अवसत । 

चित्ररं १३.१८ :  आववृत्तिः धविेिः तयारतवसय वि्धयावार्ष ंकर्णवत ।
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उ्याहर्षयाथणं पटिहिः मन्यावतृयया कवमपतं भववत । एत्थवाम ् एषिः 

नयिूतयारतवसय धवविम ् उतपया्यवत । अपरपक्े शीवटिकयाययािः 

आववृत्तिः अव्धकया भववत  तथया च एत्थणं तयारतवसय धवविम ्

उतपया्यवत (वचतं् १३.१८) । पवक््षिः उचचतयारतवसय अव्धकं 

धवविम ् उतपया्यवनत परञच वसंहसय गजवािसय तयारतवं मन् ं 
भववत । तथयावप वसंहसय गजवािम ्अतयव्धकं प्बलं भववत परनतरु 

पवक््षिः धववििः ्रुबवालिः भववत ।

 भवनतिः प्वतव्िं बयालयाियंा तथया च वयसकयाियंा धविीि ्

शृ् ववनत । वकं भवनतिः तेषयंा धवविषरु वकमवप अनतरं प्यापिरुववनत ? 
वकं भवनतिः वक्रुं  शकिरुववनत यत ् बयालयाियंा धविेिः आववृत्तिः 

वयसकयाियाम ् आवतृ्तिेः अव्धकया अवसत ? सयामयानयतिः कसययावश्चत ्

वस्तयिः धववििः कसयवचत ्परुरुषसय अपेक्यया अव्धकयाययािः आवतृ्तिेः  

तथया च अव्धकिः तीक्षिः भववत ।

१३.६ श्रव्याः तथया ि अश्रव्याः ध्वि्ः 

वयं जयािीमिः यत ् धविेिः उतपया्ियाय असमयाि ् कसयवचत ्

कमपमयािसय वसतरुििः आवशयकतया भववत । वकं वयं सव्वेषयंा 

वसतिूयंा कमपमयाियाियंा वसतिूयंा धविीिः श््णतरुं शकिरुमिः?

 तथयवम् ंवतवाते यत ्प्यायिः २० कमपि/सेक्ड (20Hz) 

तिः नयिूयावतृ्तीियंा धविीि ् मयािवक्षवािः ि श््णतरुं शकि्णवत । इ् ं

वक्रुं  शकिरुमिः यत ्20Hz तिः नयिूयावतृ्तीियंा धवियिः मयािवक्ष्वेि 

संसवूचतयािः ि कतरुणं शकयनते । एतयादृशयािः धवियिः अश्वययािः उचयनते । 
तत् 20,000 कमपिं/सेक्ड (20 k Hz) तिः अव्धकयावतृ्तिेः 

धवियिः अवप मयािवक्षवाद्यारया ि संसचूयनते ।

केचि जनतविः 20,000 Hz तिः अव्धकयाययािः आवतृ्तेिः 
धविीि् अवप श््णतरुं शकिरुववनत । करु ककरु रेषरु इयं क्मतया  
अवसत । परुवलसकवमवा्षिः उचचयावतृ्तेिः धवनयरुतपया्कयाियंा 
वशवशरया्षयाम ्उपय्णगं करु ववावनत यसय करु ककरु रयािः श्व्षं कतरुणं 
शकिरुववनत परञच मयािवयािः ि श््णतरुं ि शकिरुववनत ।

 प्वसद्यावि परयाश्वयधवनयरुपकर्षयावि (ultrasound) 
यत् वचवकतसयाक्ेत्े अिेकयासयंा समसययाियाम ्अिरुसन्धयाियाय 
एवञच वि्याियाय प्यरुजयते 20,000 Hz तिः अव्धकयाववृत्तषरु 
कयायणं करु ववावनत ।

अतिः मयािवयाियंा क्ष्वेभयिः श्वयसय आवतृ्तिेः पट्रव्धिः प्यायिः 20Hz 
तिः 20,000 Hz ययावत ् भववत । एतसययाथवािः अवसत यत ् वयं 
केवलं 20Hz – 20khz मधयसथयावतृ्तिेः धविीि ्एव शृ् मिः ।

१३.७ कोलयाहलरं तथया ि सङ्गीतम्

वयं सवं पट्रतिः वववभनिप्कयारया्षयंा धविीियंा श्व्ष ं करु मवािः । वकं 

धववििः स्वै सरुख्िः भववत ? वकं धववििः क्यावचत ्भवतयंा कृते 

कषयाय भववत ? केचि धवियिः भव्भ्यिः  र्णचनते परञच केचि 

ि र्णचनते ।

 कलपयनतरु भवतयंा प्वतवेश े विमयावा्षकयायणं प्चलवत । वकं 

विमयावा्षसथयालयात ्आगमयमयाियािः धवियिः सौखयप््यािः प्तीयनते ? 

वकं भव्भ्यिः बसययािसय तथया च ट्कययािसय हयािवा इवत असय 

्धवियिः र्णचनते ? एतयादृशयािः अवप्ययािः धवियिः क्णलयाहलम ्इवत 

उचयते । कक्याययंा यव् सव्वे ववद्यावथवाििः सया्धवामवे व्येरुिः त्या 

उतपनिधवविं वकं कथवयषययामिः ?

 अपरवसमि ् पक् े भवनतिः वयाद्यनत्या्षयंा धविीियाम ् आिन् ं

सवीकरु ववावनत । सरुसवर  सिः धववििः भववत यिः क्षयावाि ् सरुख्िः  
प्तीयते । सवंयाव्िीवयाद्यनत्सय द्यारया उतपनिधववििः सरुसवरिः धववििः 

कथयते । (वी्षयाययािः तन्तययािः द्यारया उतपनिधववििः अवप सरुसवरिः 

धववििः उचयते ।) परञच यव् सङ्गीतम ्अतयनतं प्बलं भवेत ्त्या 

अवप वकं त् ्सरुतयाि, सरुसवर, श््णत्सरुख, सरुतवनत् भववषयवत ?

१३.८  कोलयाहलप्रदूषणम्

भवनतिः वयायरुप््षू्षसय ववषये पवूवातिः एव जयािवनत । वयायौ 

अवयावञ्छतवयायविः तथया च क्षयाियाम ्उपवसथवतिः वयायरुप््षू्षम ्

उचयते । एवं वयातयावर्ष ेअतयव्धकयािः अथवया अवयावञ्छतधवियिः 

क्णलयाहलम ् इतयरुचयते । वकं भवनतिः क्णलयाहलप््षू्सय 

केषयाञचि स््णतसयंा सचूीं विमयावातरुं शकिरुववनत ? क्णलयाहलप््षू्षसय 

प्मरुखयाव्ष कयार्षयावि सवनत, वयाहियाियंा धवियिः ववसफ्णटियािः येषरु 

ववसफ्णटिकयािः सफरु टिवनत यनत्याव्ष धवविव्धवाकयनत्याव्ष इतयया्ीवि । 

गहृ े कयावि स््णतयावि क्णलयाहलम ् उतपया्वयतरुं शकिरुववनत ? 

उचचधविौ चयावलतयावि ्रू्शवाियनत्याव्ष आकयाशवया्षीयनत्याव्ष  

तथया च महयािससय कयाविचि उपकर्षयावि (appliances)  
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शीतकयनत्याव्ष (coolers) तथया च वयातयािरुकूलकयावि सवयावाव्ष 
क्णलयाहलप््षू्षयाय उत्तर्यायीवि सवनत ।

कोलयाहलप्रदूषणस् कयाः हयाि्ः सचन्त ?

वकं भवनतिः जयािवनत यत ्सवपट्रवेश ेअतयव्धकसय क्णलयाहलसय 
उपवसथवतिः अिेकयासयंा सवयासथयसमबद्याियंा समसययाियंा कयार्ष ं
भववतरुं शकि्णवत । अविद्रया अवतवचनतया (उचचरक्चयापिः) वचनतया 
इतयया्यिः अिेकयािः सवयासथयसमबद्यािः समसययािः क्णलयाहलेि 
उतपनियािः भववतरुं शकिरुववनत । विरनतरं प्बलधविीियंा प्भयावे 
अववसथतयाययािः वयके्िः श्व्षक्मतया असथयावयरूपे्ष अथवया 
सथयावयरूपे्ष नयिूया भववत ।

कोलयाहलप्रदूषणरं सीचमतरं कततुणाम ्उपिया्याः

क्णलयाहलं वियवनत्तरुम ् असमयावभिः क्णलयाहलस््णतसयाम ् उपट्र 

वियनत््ष ंकर्षीयम ्। इ् ंकथं कतरुणं शकयते ? एत्थणं वयायरुययाियाियंा 

यनत्केषरु ययातयाययातवयाहिेषरु, औद््णवगक्णपकर्षषेरु गहृ्णपकर्षषेरु 

धवविशयामकयरुक्रीियंा (silencer) विय्णजिं कर्षीयं भववत ।

  आवयासक्ेत्ेषरु क्णलयाहलप््षू्षसय वियनत््ष ं कथं कतरुणं 

शकयते ?

 क्णलयाहल्णतपया्कयाियंा गवतवव्धीियंा सञचयालिम ्

आवयासक्ेत्ेभयिः ्रेू करु ययावात ्। क्णलयाहल्णतपया्कयाियाम ्उद््णगयाियंा 

सथयापिम ् आवयासक्ेत्ेभयिः ्रेू कतवावयम ् । सवचयावलतवयाहियाियंा 

धविेिः (Horn) उपय्णगिः नयिूतयया कतवावयिः । ्रू्शवाियनत्सय 

तथया च सङ्गीतविकयाययाियंा धवविप्बलतया नयिूया रक््षीयया। 

क्णलयाहलप््षू्षसय हयाविकरप्भयावया्षयंा नयिूीकतरुणं  रयाजमयागयावा्षयंा 

तथया च भवियाियंा समीपे वकृ्यार्णप्ष ंकतवावयं येि धववििः आवयासं 

एतैिः उपयायैिः प््षू्षसय हयाविकयारकयािः प्भयावयािः नयिूयािः भववनत  ।

श्र्वण-क्षचतः

पू्षवातयया श्व्षक्वतिः यया ववरलया एव भववत प्यायिः जनमिया एव भववत । आंवशकरी अशक्तया (disability) सयामयानयतिः केिवचत ्

र्णगे्ष आघयातेि अथवया आयरुषिः कयार्षेि भववत । कव्िश्व्षशवक्यरुक्याियंा बयालयाियंा कृते ववशेषविरीक््षसय आवशयकतया 

भववत । एतयादृशयािः बयालयािः सङ्केतभयाषयंा वशवक्तवया प्भयावपू्षवारूपे्ष समपकणं  कतरुणं शकिरुववनत । यत्ण वह वयाकशवक्िः श्व्षसय 

पट्र्षयामसवरूपे्ष ववकवसतया भववत एत्थणं श्व्षयाशक्तयया ग्रसतसय बयालसय वयाकशवक्िः अवप ््णषपू्षयावा भववतरुं शकि्णवत । 

औद््णवगक/प्ौद््णवगकयरुवक्वभिः श्व्षक्वतग्रसतयाियंा वयक्रीियंा जीविसय गरु्षतयाययंा ववृद्िः समभवया कृतया । श्व्षक्वतग्रसतयाियंा 

विवयाससय वयातयावर्षे संसकर्षयाय समयाजिः बहु वकमवप कतरुणं शकि्णवत ।
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आ्यामः
 Â धववििः कमपमयािसय वसतरुििः द्यारया उतपयाद्ते ।

 Â मयािववयाक्-तनतिूयंा कमपिेि  धववििः उतपद्ते ।

 Â धववििः कवसमवंश्चत ् मयाधयम े (वयायरुिः द्रविः दृढिः) सञचरवत । एषिः  
विवयावाते ि सञचट्रतरुं शकि्णवत ।

 Â क्षवापटिहयािः धविेिः कमपियाियाम ् अिरुभवं करु ववावनत । एते एतयावि 
सङ्केतयावि मवसतषकं ययावत ् पे्षयवनत । एषया प्वक्यया श्व्षम ्
इतयरुचयते ।

 Â प्वतक््ष ं जयायमयाियाियंा ््णलियाियाम ् अथवया कमपियाियंा सङ्खयया 
््णलिसय आववृत्तिः कथयते ।

 Â आवतृ्तिेः सचूयवत हटिवाज ्(Hz) मधये वक्यते ।

 Â कमपिसय आययामिः ययावयाि ् अव्धकिः भववत धववििः तयावयाि ् एव 
प्बलिः भववत ।

 Â कमपिसय आवतृययाम ् अव्धकयाययंा सतययंा तयारतवम ् अव्धकं भववत 
तथया च धववििः अव्धकिः तीक्षिः भववत ।

 Â अवप्ययािः धवियिः क्णलयाहलम ्इतयरुचयनते ।

 Â अतयव्धकयािः अथवया अवयावञ्छतधवियिः क्णलयाहलप््षू्षम ्
उतपया्यवनत । क्णलयाहलप््षू्ष ं मयािवयाियंा कृते सवयासथयसमबद्यािः 
समसययािः उतपया्वयतरुं शकि्णवत ।

 Â क्णलयाहलप््षू्ष ंनयिूतम ंकतरुणं प्ययासयािः कर्षीययािः ।

 Â रयाजमयागवासय क्ण्षषेरु तथया च अनयसथयािेषरु वकृ्यार्णप्षिे 
क्णलयाहलप््षू्ष ंनयिूीकतरुणं शकिरुमिः ।

श्रव्म्

कणणापिटहः 

आ्वचृ्तः

कण्ः

प्रबलतया

कोलयाहलम्

दोलिम्

तयाित्वम्

आ्वतणाकयालः

तीक्णतया

क्पििम्

्वयाक्न्त्रम्

श्यासिचलकया

अभ्यासः

१. समीचीिम ्उत्तरं वचिरुत –

 धविेिः सञचयारिः भववतरुं शकि्णवत :

 (क) केवलं अविलेषरु  

 (ख) केवलं दृढेषरु
 (ग) केवलं द्रवेषरु
 (घ) दृढेषरु द्रवेषरु तथया च अविलेषरु 

ि्वन्तः चकरं  चशचक्षत्वन्तःप्रमतुखयाः शबदयाः
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२. अ्ध्णवलवखतेभयिः कसय वयाकधविेिः आववृत्तिः नयिूतमया भववतरुं समभयाविया अवसत-

 (क) लघरुबयावलकयाययािः (ख) लघरुबयालकसय

 (ग) परुरुषसय              (घ) वस्तयिः

 ३. विमिवलवखतकथिेषरु समयककथिसय परुरतिः ‘सतयम’् तथया च असमीचीिकथिसय परुरतिः ‘असतयम’् 
 इवत सङ्केतं वलखनतरु

 (क) धववििः विवयावाते ि सञचट्रतरुं शकि्णवत ।

 (ख) कसयवचत ्कवमपतवसतरुििः प्वतक््ष ंजयायमयाियाियंा ््णलियाियंा सङ्खयया तसय आवतवाकयालिः कथयते ।

 (ग) यव् कमपिसय आययामिः अव्धकिः अवसत त्या धववििः मन्या भववत ।

 (घ) मयािवक्षयावाियंा श्वयतयाययािः पट्रव्धिः 20Hz   तिः  20,000 Hz अवसत ।

 (ङ) कमपिसय आववृत्तिः ययावती नयिूया भववषयवत तयारतवं तयावत ्अव्धकं भववषयवत ।

 (च) अवयावञ्छतिः अथवया अवप्यिः धववििः सङ्गीतं कथयते ।

 (्छ) क्णलयाहलप््षू्षम ्आवंशकश्व्षयाशक्तयाम ्उतपयाव्तरुं शकि्णवत ।

४. उवचतैिः शब्िैः ट्रक्सथयाियावि परूयनतरु।

 (क) कसयवचत ्वसतरुििः द्यारया एकसय ््णलिसय पतूययाणं गहृीतसमयं ------------कथयते।

 (ख) प्बलतया कमपिसय ------------------वि्धयावाट्रतं वक्यते ।

 (ग) आवतृ्तिेः मयात्कं ---------- अवसत ।

 (घ) अवयावञ्छतधववििः ------------------इतयरुचयते ।

 (ङ) धविेिः तीक्षतया कमपियाियां ---------------- वि्धयावाट्रतया भववत ।

५. एकं ््णलकं ४ सेक्डमधये ४० वयारं ््णलिं कर्णवत । एतसय आवतवाकयालं तथया च आववृत्तम ्अवभजयािनतरु ।

६.  एकिः मशकिः सवपक्या्षयंा ५०० कमपिं प्वतक््षपट्रमया्षिे कमपिं कृतवया धवविम ् उतपया्यवत ।  
 कमपिसय आवतवाकयालिः वकययाि ्अवसत ?

७. विमिवयाद्यनत्ेषरु  तं भयागं पट्रवचनवनतरु यिः धवविम ्उतपया्वयतरुं कवमपतिः भववत-

 (क) पटिहिः  (ख) वी्षया   (ग) वंशी

८. क्णलयाहलसय सङ्गीतसय च मधये किः भे् िः? क्यावचत ्सङ्गीतं क्णलयाहलं कथं भववतरुं शकि्णवत?

९.  सववयातयावर्ष ेक्णलयाहलप््षू्षसय स््णतसयंा सचूीं विमयावानतरु ।

१०. व्षवािं करु ववानतरु यत ्क्णलयाहलप््षू्ष ंमयािवयाियंा कृते केि प्कयारे्ष हयाविकरम ्अवसत ?

११. भवतयंा वपतरौ एकं भविं के्तरुम ् इच्छतिः। तयाभययाम ् एकं भविं रयाजमयागवासय क्ण्ष े तथया च वद्तीयं भविं 
 

 रयाजमयागयावात ् वीवथकयात्ययािनतरं प्याप्ेिः प्सतयाविः ्त्तिः अवसत । भवनतिः सववपतरौ कसय भविसय क्य्षसय  
 परयामशणं प््यासयवनत ? सव्णत्तरसय वययाखययां करु ववानतरु ।

१२. मयािववयाकयनत्सय वचतं् विमयावानतरु तथया च एतसय कयायवासय सवशब्षेरु वययाखययंा करु ववानतरु ।

१३. आकयाश े ववद्रुतिः तथया च मघेगजवािसय घटििया एकवसमि ् कयाले एवञच असमत्तिः समयािे ्रेू  
 घवटितया भववत । असमयावभिः तवडतं पवूणं दृशयते तथया च मघेगजवािम ् अिनतरं श्यूते । वकं भवनतिः एतसय  
 वययाखययंा कतरुणं शकिरुववनत ?
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१. सवकरीयववद्यालयसय सङ्गीतकक्ं पशयनतरु । भवनतिः सवक्ेत्सय सङ्गीतजै्िः सह अवप मलेिं कतरुणं  
शकिरुववनत । वयाद्यनत्या्षयाम ् एकयंा सचूीं विमयावानतरु । एतेषयंा यनत्या्षयंा तेषयंा भयागयाियंा ियामयावि वलखनतरु ये 
धवनयरुतपया्िसमये कवमपतयािः भववनत ।

२. यव्  भवनतिः वकमवप वयाद्यनतं् वया्यवनत त्या तत ्यनत्ं कक्याययाम ्आियनतरु एवञच ्शवायनतरु यत ्भवनतिः 
एतत ्कथं वया्यवनत ?

३. प्वसद्याियंा भयारतीयसङ्गीतज्याियंा तथया च तेषयंा द्यारया वयाव्तवयाद्यनत्या्षयंा सचूीं विमयावानतरु ।

४. एकं लमबसतू्ं गहृ्णनतरु तथया च तसय एकवसमि ् क्ण्ष े लपूयाकृतेिः विमयावा्ष ं करु ववानतरु । सवहसतौ सवक्षवाय्णिः 
सथयापयनतरु तथया च सवसय वकमवप वमत्म ्एतसय सतू्सय भवतयंा वशरिः तथया च हसतौ पट्रतिः वेषियाय कथयनतरु। 
तं कथयतरु यत ्सतू्सय वद्तीयं भयागं दृढतयया गहृ्णयातरु । अ्धरुिया तं सवयाङ्गरुलीं तथया च अङ्गरुषं् सतू्सय अिरुव्श ं
दृढतयया चयालियाथणं कथयनतरु (वचतं् १३.१९) । वकं भवनतिः गजवाितरुलयं धवविं श््णतरुं शकिरुववनत ? अ्धरुिया एतं 
गवतववव्ध ंत्या परुिरयावतवायनतरु य्या वकमवप अनयं वमत्ं भवत्णिः पयाश््वे वसथतं सययात ्। वकं तेि कवश्चत ्धववििः 
श्यूते ?

 
चित्ररं १३.१९

५. द् ेक्रीडिक्रूभयाषयनत्े विमयावानतरु । तेषयंा १३.१० वचत्म ्इव प्य्णगं करु ववानतरु । सरुविवश्चतं करु ववानतरु यत ्उभ ेसतू्े 
दृवढते सययातयंा तथया च परसपरं सपशृतौ सययातयाम ्। भवतसरु कमवप एकं भयाष्षयाय व्नतरु । वकम ्अनययािः वतस्तिः 
वयक्यिः धवविं शृ् ववनत ? पशयनतरु यत ्कवत वमत्याव्ष भवनतिः अवसमि ्गवतवव्धौ य्णवजतरुं शकिरुववनत । 
सवपे्क््षयाियंा वययाखययंा करु ववानतरु ।

चित्ररं १३.२०

ववसतयाट्रत-अव्धगमिः – गवतवव्धयिः पट्रय्णजियाश्च
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६. सवप्वतवेशे क्णलयाहलप््ूष्षसय स््णतयंावस पट्रवचनवनतरु । सववपतृभययंा वमतै्िः तथया च प्वतवेवशवभिः 
सह चचयाणं करु ववानतरु । परयामशणं यच्छनतरु यत् क्णलयाहलप््ूष्षं कथं वियवनत्तं करु मवािः । एकं सङ्वक्प्ं 
वववर्षं विमयावानतरु तथया च एतसय कक्याययां प्सतरुतीकर्षं करु ववानतरु ।

 भवनतिः अ्ध्णवलवखतजयालपरुटेिषरु समबवन्धतववषयेषरु अव्धकम ्अधययिं कतरुणं शकिरुववनत  :
 y www.physicsclassroom.com/class/sound/soundtoc.html
 y health.howstuffworks.com/hearing.htm 
 y www.jaltarang.com for jalatarang
 y www.tempro/com/articles/hearing.html
 y www.cartage.org.Ib/en/themes/sciences/physics/mainpage.htm

 
   

भयारते है् रयाबया् ं विकषया ग्णलकरु ्डया अवभ्धयेम ् एकं भवयं ्रुगवाम ् अवसत । इ् ं बहुभयिः आभययावनत्कयाश्चय्वेभयिः तथया च 
वयासतरुकलयाश्चय्वेभयिः प्वसद्म ्अवसत । जलप््यायवयसथया तेषरु एकं महत ्आश्चयवाम ्अवसत । परञच क्यावचत ्सवयावाव्धकं 
अ्भरुतम ्आश्चयणं ्रुगवासय विकयासद्यारं विकषया वसथतम ्एकं गरुमब्म ्अवसत । एतसय गरुमब्सय अ्धिः एकवसमि ्विवश्चते वबन्ौ 
हसतयाभययंा करतलधविेिः उतपनिधववििः अिरुरव्षतया भववत यसय श्व्षम ्एकवकल्णमीटिरपट्रवमते ्रूसथसथयािसय शीषवावबन्ौ 
वसथते कवसमवंश्चत ्सथयािे श््णतरुं शकयते । एतसय रचिया एकसययािः पवूवाज्यापिप््षयालययािः रूपे्ष कृतया आसीत ्। यव् कवश्च्वप 
भटििः ्रुगवासय बवहिः कमवप रहसयमयं गवतववव्ध ंपशयवत सम त्या गरुमब्सय अनतिः एकवसमि ्विवश्चते वबन्ौ करतलधवविं 
कर्णवत सम तथया च ्रुगवासय अनतिः भटियािः समभयाववतयाक्म्षयाय सचतेयािः भववनत सम ।

ग्णलकरु ्डया-्रुगवाम्

वकं भवनतिः जयािवनत ?


