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सं
सारं वयं मखुयरूपेण सवकीयैः ज्ानेन्द्रियैः जानीमः । 
ज्ानेन्द्रियेष ुचकःु एकं महत्वपणूणं ज्ानेन्द्रियम ्अन्सति । 
एतेिन ज्ानेन्द्रियेण वयं पव्वतिान ् नदीः वकृान ् पादपान ्

आसद्दान ् मनषुयान ् तिथा च  आतमानं पररतिः अद्यान्न 
बहुप्रकारकान्ण वसतिनू्न पशयामः । वयम ् आकाश े मघेान ्
इद्रिधनःु पनुश्च उड्डीयमानान ् पन्कणः अन्प पशयामः । रात्रौ 
वयं चद्रि ंतिारकान ्च पशयामः । चकषुा एव भवद्तिः एतिन्समन ्
पषेृ् टङ्न्कतिान ्शबदान ्वाकयान्न च रिषु ंपारयन्द्ति । न्कं भवद्तिः 
जानन्द्ति यति ्एतिति ्सवणं दश्वनं कथं समभवन्ति ? 

16.1 वस त्ुषतु दर्शनसामर्थ्यं कः प्रददात् ? 

 न्कं भवद्तिः कदान्चति ्न्चन्द्तितिवद्तिः यति ्वयं न्वन्भद्नान्न 
वसतिनू्न कथं रिषु ंपारयामः ? भवद्तिः वकंु शकनवुन्द्ति यति ्वयं 
वसतिनू्न नेत्ाभयां पशयामः । परद्ति ु न्कं भवद्तिः न्कन््चति ्वसति ु
तिमन्स रिषु ं शकनवुन्द्ति ? एतिसय अयम ् अथ्वः अन्सति यति ् वयं 
केवलं नेत्ाभयाम ् एव वसतिनू्न न पशयामः । न्कन््चति ् वसति ु
वयं तिदा एव रिषु ं पारयामः यदा तिसय वसतिनुः आगतिप्रकाशः 
असमाकं नेत्ेष ु प्रन्वशतेि ् । एषः प्रकाशः वसतिनु्भः उतसन्ज्वतिः 
अथवा तेिभयः परावन्ति्वतिः भन्वतिुं शकननोन्ति ।

 भवन््भः सप्तमककायां ज्ातिम ् अन्सति यति ् कन्श्चति ्
प्रमान्ज्वतिम ् अथवा चकान्सतंि पषंृ् दप्वणसय सदृश ं कायणं कतिुणं 
शकननोन्ति । दप्वणः सवसय उपरर पतिनशीलसय प्रकाशसय न्दशां 
पररवति्वयन्ति । न्कं भवद्तिः  ज्ापन्यतिुं शकनवुन्द्ति यति ्कन्समनं्श्चति ्
पषेृ् पतिनशीलः प्रकाशः कसयां न्दन्श पररवन्ति्वतिः भन्वषयन्ति ? 
आगच्छद्ति ुजानीमः ।

16.2 पराव ््शनसथ् तनथ्माः 

गत्तवतिः 16.1

कसयान््चति ् उतपीन्िकायाम ् अथवा 
कलाफलके (ड्रॉइगं-बनोड्व इन्ति) श्ेति-कग्वदसय 
एकं कागद ं यनोजयति ु । एकं कङ्कतंि सवीकुव्वद्तिु

पनुश्च एतिसय कङ्कतिसय एकं दद्तंि पररतयजय सववेषां 

उद्घन्टतिानां सथानानां न्पधानं कुव्वद्ति ु । एतिसय काय्वसय 

कृतेि भवद्तिः कृषणसय कागदसय एकसयाः परटिकायाः 

प्रयनोगं कतिुणं शकनवुन्द्ति । कङ्कतंि कागदसय पषृ्सय 

लमबवति ् गहृ्णद्ति ु । एकसय करदीपसय साहाययेन 

कङ्कतिसय उद्घन्टतेि सथाने एकसमाति ् सथानाति ् प्रकाश ं

न्नपातियद्ति ु(न्चत्म ्– 16.1) करदीपसय कङ्कतिसय च 

सवलपसय समायनोजनसय अनद्तिरं भवद्तिः कङ्कतिसय 

अपरन्समन ् पके कागदसय पषृ्सय अननु्दश ं प्रकाशसय 

एकं न्करण ं रिक्यन्द्ति । कङ्कतंि करदीपं च एतिसयां 

न्सथतिरौ न्सथरं सथापयद्ति ु । प्रकाश-न्करणसय गमनसय 

पथः परुतिः समतिल-दप्वणसय एकां परटिकां सथापयद्ति ु । 
(न्चत्म ् – 16.1) | इन्ति न्चत्े भवद्तिः न्कं पशयन्द्ति ?

 दप्वणेन न्वघटनानद्तिरं प्रकाश-न्करणः अपरसयां 

न्दन्श परावन्ति्वतिः भवन्ति । कन्समंन्श्चति् पृषे् पतिनशीलः 

प्रकाश-न्करणः आपन्तिति-न्करणः इन्ति उचयतेि । पृषे्न 

परावति्वनानद्तिरं प्रतयागतंि प्रकाश-न्करणं परावन्ति्वति-न्करणः 

इन्ति कथयतेि ।

16
अधथ्ाथ्ः

प्रकारः

तित्रम ्16.1    परावति्वनप्रदश्वनसय वयवसथा
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प्रकाश-न्करणसय अन्सतितवम ् एकम ् आदशशीकरणम ्

अन्सति । वसतिुतिः वयं प्रकाशसय एकं सङ्कीणणं न्करण-

पु्जं प्रापनुमः  यः अनेकैः न्करणैः न्मन्लतवा न्नन्म्वतिः 

भवन्ति । सारलयाथणं वयं प्रकाशसय सङ्कीण्व-न्करण-

पु्जाथणं न्करणशबदसय उपयनोगं कुम्वः ।

 सवसय न्मत्ाणां साहाययेन कागद े समतिलसय दप्वणसय 

न्सथन्तिम ्आपन्तितिान ्परावन्ति्वतिान ्च न्करणान ्दश्वन्यत्ीः रेखाः 

न्लखद्ति ु। दप्वण ंकङ्कतंि च न्नवति्वयद्ति ु।  दप्वणसय न्नरूपन्यतयाः 

रेखायाः यन्समन ् न्बद्दरौ आपन्तितिः न्करणः दप्वणने न्वघटितेि 

तिन्समन ् न्बद्दरौ दप्वणने 90० इन्ति असय कनोण ं न्नमा्वद्तिम ् एकं 

रेखाङ्कनं कुव्वद्ति ु। इयं रेखा परावति्वकसय पषृ्सय तिन्समन ्न्बद्दरौ 

अन्भलमबः इन्ति उचयतेि (न्चत्म ्-16.2) । आपन्तिति-न्करणसय 

तित्रम ्16.2    अन्भलमबकष्वणम्

अन्भलमबसय च मधये न्वद्यमानं कनोणम ् आपतिनकनोणः इन्ति 

(  i) कथयन्द्ति । परावन्ति्वति-न्करणसय अन्भलमबसय च मधये 

न्वद्यमानं कनोण ंपरावति्वन-कनोणः (  r) इन्ति कथयन्द्ति (न्चत्म-्

16.3) | आपतिन-कनोण ं तिथा च परावति्वन-कनोण ं मापयद्ति ु । 

एतंि गन्तिन्वन्धम ् आपतिनकनोण ं पररवन्ति्वतंि कृतवा अनेकवारं 

आवति्वयद्ति ु। पे्रकणान्न 16.1 साररणयां न्लखद्ति ु।

तित्रम ्– 16.3 : आपतिनकनोणः तिथा च परावति्वनकनोणः ।

साररणी 16.1 : आप्नकोणः ्था ि पराव ््शनकोणः

क्रम-
सङ्खया

आपतिन-कनोणः(   i) परावति्वन-कनोणः(   r)

1

2

3

4

5

 न्कं भवद्तिः आपतिनकनोणसय परावति्वनकनोणसय च 
मधये कन््चति ् समबद्ध ं पशयन्द्ति ? न्कम ् एतिरौ द्रौ प्रायः 
समानरौ सतिः ? यन्द एतंि गन्तिन्वन्ध ं सावधानतिया कुम्वः तिदा 
एतिति ् दृशयतेि यति ् आपतिनकनोणः सदवै परावति्वनकनोणसय सम ं 
भवन्ति । एषः परावति्वनसय न्नयमः इन्ति उचयतेि । आगच्छद्ति ु

परावति्वन-समबद्धम ् इतिनोऽन्प एकम ्गन्तिन्वन्ध ंकुम्वः ।

यन्द अह ंदप्वण ेप्रकाशम ्
अन्भलमबसय अननु्दश ंन्नपातियेयं 

तिन्ह्व न्कं भन्वषयन्ति ?

गत्तवतिः १६.२

१६.१ गन्तिन्वन्ध ंपनुः कुव्वद्ति ु। अन्समन ्पया्वये कसयन्चति ्

दृढसय  कागदसय पषृ्सय अथवा तिान्लकाकागदसय उपयनोगं 

कुव्वद्ति ु । पषृ्म ् उतपीन्िकायाः प्राद्तिभागाति ् न्कन््चति ्

बन्हभा्वगं प्रन्ति गतंि सयाति ् (न्चत्म-्16.4) । कागपषृ्सय 

बन्हरागतंि भागं मधयसथाति ्कति्वयद्ति ु । परावन्ति्वतंि न्करण ं

पशयद्ति ु । इद ं सनु्नन्श्चतंि कुव्वद्ति ु यति ् परावन्ति्वतिन्करणः 

कागसय बन्हन्न्वग्वतिसय भागसय उपरर दृशयेति । कागसय 

बन्हन्न्वग्वतंि भागं पटुीकुव्वद्ति ुयत् परावन्ति्वतिः न्करणः दृशयतेि। 

न्कं भवद्तिः अधनुा अन्प परावन्ति्वतंि न्करण ंरिषु ंपारयन्द्ति ? 
कागद ं पनुः प्रारन्मभकीम ् अवसथां प्रन्ति आनयद्ति ु ।

आपतिनकनोणःपरावति्वन 
कनोणः

अन्भलमबः
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न्कं भवद्तिः पनुः परावन्ति्वतंि न्करण ंरिषु ंपारयन्द्ति ? एतेिन 
भवद्तिः कं न्नषकषणं प्रापनवुन्द्ति ? 

तित्रम ् - 16.4 (a) (b) : आपन्तिति-न्करणः, 
परावन्ति्वति-न्करणः तिथा च आपतिन-न्बद्दरौ 
अन्भलमबः एकन्समन ् एव तिले भवन्द्ति ।

 यदा उतपीन्िकायां कागदसय समपणूणं पषंृ् न्वसतिारयामः 
तिदा एतिति ् एकं तिलं न्नरुन्पतंि करनोन्ति । आपन्तितिन्करणः, 
आपतिनन्बद्दरौ अन्भलमबः तिथा च परावन्ति्वति-न्करणः एतेि सववे 
एतिन्समन ्तिले भवन्द्ति । यदा भवद्तिः कागद ंपटुीकुव्वन्द्ति तिदा 
भवद्तिः एकं नतूिनं तिलं न्नमा्वन्द्ति यः तिसमाति ्तिलाति ्न्भद्नः भवन्ति 
यन्समन ्आपन्तितिन्करणः तिथा च अन्भलमबः न्सथतिरौ सतिः। तिदा 
भवद्तिः परावन्ति्वतिन्करण ं न रिषु ं पारयन्द्ति । एषा प्रन्क्रया न्कं 
न्नन्द्वशन्ति ? एषा न्नन्द्वशन्ति यति ् आपन्तिति-न्करणः, आपतिन-
न्बद्दरौ अन्भलमबः तिथा च परावन्ति्वतिन्करणः एतेि सववे एकन्समन ्
तिले भवन्द्ति । 

 प्रहने्लका न्जज्ासःु च उपयु्वकं गन्तिन्वन्ध ंकरदीपसय सथाने 
सयूणं प्रकाश-स्नोतिसः रूपेण उपयजुय ककतिः बन्हः कृतिवद्तिरौ । 

भवद्तिः अन्प प्रकाश-स्नोतिसय  रूपेण सयू्वसय उपयनोगं कतिुणं 
शकनवुन्द्ति ।

एतेि गन्तिन्वधयः न्करण-वण्व-रेखा-उपकरणसय उपयनोगं 
कृतवा अन्प कतिुणं शकयद्तेि । (एतिति् उपकरणं रान्षरिय-
शैन्कक-अनुसद्धानम ् एवं च प्रन्शकण-पररषद-्द्ारा 
न्नन्म्वतिायां सामग्याम ्उपलबधम ्अन्सति) ।

 न्जज्ासःु समतृिवान ्यति ्सः सप्तमककायां समतिल-दप्वण-
द्ारा न्नन्म्वतिसय कसयन्चति ् वसतिनुः प्रन्तिन्बमबसय कान्नचन 
लकणान्न अधीतिवान ्आसीति ् । प्रहने्लका तंि तिान्न लकणान्न 
समतिुणं पषृवतिी –

 i.) न्कं प्रन्तिन्बमबः ऋजःु आसीति ्अथवा न्तिय्वक् ?

 ii.) न्कं प्रन्तिन्बमबसय आकारः वसतिनुः आकारसय  
  समम ्आसीति ्?

 iii.) न्कं प्रन्तिन्बमबः दप्वणसय पषेृ् तिावन्ति एव दरेू  
  दृशयतेि सम यावन्ति दरेू वसति ु दप्वणसय परुतिः  
  सथान्पतिम ्आसीति ्?

 iv.) न्कं प्रन्तिन्बमबः जवन्नकायां प्राप्तुं शकयतेि सम ? 

 आगच्छद्तिु न्नमनन्लन्खतेिन गन्तिन्वन्धना समतिलेन 
दप्वण-द्ारा प्रन्तिन्बमबसय न्नमा्वणसय न्वषये न्कन््चति् अन्धकं 
जानीमः ।

गत्तवतिः १६.३

समतिल-दप्वणसय PQ इन्ति असय परुतिः एकः प्रकाश-
स्नोतिः O इन्ति सथान्पतिः । दप्वण े न्करणद्यं OA तिथा 
च OC इन्ति आपन्तितंि भवन्ति । (न्चत्म-्16.5) | न्कं 
भवद्तिः परावन्ति्वतिानां न्करणानां न्दशां ज्ातिुं शकनवुन्द्ति ? 
समतिल-दप्वणसय PQ इन्ति असय पषृ्सय न्बद्दषु ुA तिथा 
च C इतयन्समन ्अन्भलमबसय अङ्कनं कुव्वद्ति ु । पनुश्च  
न्बद्दषु ु A तिथा च  C इतयेतेिष ु परावन्ति्वति-न्करणानाम ्
अङ्कनं कुव्वद्ति ु । भवद्तिः एतेिषां  न्करणानाम ्अङ्कनं 
कथं कररषयन्द्ति ? परावन्ति्वति-न्करणान ्क्रमशः AB तिथा 
च CD इन्ति एतिाभयां न्नरून्पतिान ्कुव्वद्ति ु। एतिान ्अग्रभागं 
प्रन्ति वध्वयद्ति ु। न्कम ्एतेि परसपरं न्मलन्द्ति ? अधनुा एतिान ्
पषृ्भागं प्रन्ति वध्वयद्ति ु। न्कम ्अधनुा एतेि न्मलन्द्ति ? यन्द 
एतेि न्मलन्द्ति तिन्ह्व एतिन्समन ्न्बद्दरौ I इन्ति अङ्न्कतंि करनोति ु।
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तित्रम ् - 16.5: समतिले दप्वण े प्रन्तिन्बमबसय न्नमा्वणम्

न्चत्म ् – 16.5) इन्ति एतिन्समन ् न्सथतिसय कसयन्चति ्
दश्वकसय नेतं् न्बद्दनोः I इन्ति एतिसमाति ् आगमयमानाः  
इन्ति प्रतयान्यषयद्तेि ? यतिनोन्ह परावन्ति्वतिन्करणाः 
वासतिन्वकतिायाम ् I इतयन्समन ् न न्मलन्द्ति, परद्ति ु 
सपशृद्तयाः प्रतिीयद्तेि, अतिः वयं कथयामः यति ् न्बद्द-ु
O-इन्ति असय आभान्स-प्रन्तिन्बमब-I इतयन्समन ् न्नन्म्वतंि 
भवन्ति । भवद्तिः सप्तमककायां पन्ितिवद्तिः सन्द्ति यति ्
एवमप्रकारसय प्रन्तिन्बमबं जवन्नकायां न प्राप्तुं शकनमुः ।

 भवद्तिः समतिुणं शकनवुन्द्ति यति ्दप्वणद्ारा न्नन्म्वतेि प्रन्तिन्बमबे 
वसतिनुः वामभागः दन्कण-पके तिथा च दन्कणभागः वामपके 
दृशयतेि । एतिां पररघटनां पाश््व-पररवति्वनम ्इन्ति कथयामः । 

16.3   तनथ्तम्म ्अतप ि तवसरर्-पराव ््शनम्

गत्तवतिःः 16.4

कलपनां कुव्वद्ति ु यति ् 16.6 इन्ति न्चत्े दन्श्वतिसय  
अनसुारं अन्नयन्मति पषेृ् समाद्तिर-न्करणाः आपतिन्द्ति । 
समरद्ति,ु पषृ्सय प्रतयेकं न्बद्दरौ परावति्वनसय न्नयमाः 

माद्याः सन्द्ति । न्वन्भद्नेष ु न्बद्दषु ु परावन्ति्वति-न्करणान ्

रचन्यतिमु ् एतेिषां न्नयमानाम ् उपयनोगं कुव्वद्ति ु । न्कं 

एतेि परावन्ति्वति-न्करणाः परसपरं समाद्तिराः सन्द्ति ? 
भवद्तिः रिक्यन्द्ति यति ् एतेि न्करणाः न्भद्नेष ु न्भद्नेष ु

न्दक ु परावन्ति्वतिाः भवन्द्ति (न्चत्म-्16.1) |

तित्रम ्– 16.6: अन्नयन्मतेि पषेृ् आपन्तिति-समाद्तिर-न्करणाः 

तित्रम-्16.7 :अन्नयन्मतिाति ्पषृ्ाति ्परावन्ति्वतिाः न्करणाः ।

 यदा सववे समाद्तिराः न्करणाः कसमान्चचति ् समतिलाति ्

पषृ्ाति ् परावति्वनाद्तिरं समाद्तिराः न भवन्द्ति, तिन्ह्व एतिादृश ं

परावति्वनं न्वसररति-परावति्वनम ् इन्ति कथयामः । समरद्ति ु यति ्

न्वसररतेि परावति्वतेि अन्प परावति्वनसय न्नयमानां सफलतिापवू्वकं 

पालनं भवन्ति । प्रकाशसय न्वसरण ं संसषृ-पत्-सदृश ेपरावन्ति्व-

पषेृ् अन्नयन्मतितिानां कारणाति ्भवन्ति । 

 एतिसय न्वपरीतंि दप्वणसदृशने न्सनगधने पषेृ्न जायमानं 

परावति्वनं न्नयन्मतिपरावति्वनम ्इन्ति कथयामः । 16.8 इन्ति न्चत्े) 

न्नयन्मति-परावति्वन-द्ारा प्रन्तिन्बमबाः न्नन्म्वतिाः भवन्द्ति ।

तित्रम-्16.8: न्नयन्मति-परावति्वनम ्।
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तकं वथं् सवा्शतण वस त्ूतन परावत ््श्सथ् प्रकारसथ् कारणा् ्एव पशथ्ामः ?

भवतिः पररतिः प्रायः सवा्वन्ण वसतिून्न परावन्ति्वति-प्रकाश-कारणाद ्एव  दृशयद्तेि । उदाहरणाथणं चद्रिः सूयवेण प्राप्तं प्रकाशं परावन्ति्वतंि 
करनोन्ति । अनेन प्रकारेण वयं चद्रिं पशयामः । यान्न न्पणडान्न अद्येषां वसतिूनां प्रकाशे द्यनोतिद्तेि तिान् प्रदीप्त-न्पणडान् कथयामः । 
न्कं भवद्तिः केषान््चति् एतिादृशानाम ्अद्येषां न्पणडानां नामान्न ज्ापन्यतिुं शकनुवन्द्ति ?

कान्नचन् अद्यान्न न्पणडान्न सन्द्ति यान्न सवसय प्रकाशम ्उतसजृन्द्ति, यथा- सूय्वः, न्सकथवन्ति्वकायाः जवाला तिथा च न्वद्युति्-
दीपः । एतेिषां प्रकाशः असमाकं नेते्ष ुपतिन्ति । अनेन प्रकारेण वयम ्एतिान्न न्पणडान्न पशयामः । यान्न न्पणडान्न सवसय प्रकाशम ्
उतसजृन्द्ति तिान्न दीप्तान्न न्पणडान्न उचयद्तेि ।

मम मनन्स एकः प्रश्ः अन्सति । यन्द परावन्ति्वति-

न्करणाः कन्समनं्श्चति ्अद्यन्समन ्दप्वण ेआपन्तितिाः 

भवेयःु, तिन्ह्व न्कं तेि पनुः परावन्ति्वतिाः भन्वतिुं 

शकनवुन्द्ति ?

 आगच्छद्ति ुजानद्ति ु। 

16.4 परावत ््श्-प्रकारः पतुनः परावत ््श्ः क त्ुयं 
रकथ््े ।

 समरद्ति ु यदा गतिपया्वये भवद्तिः कसयन्चति ् केशसय 
प्रसाधकसय समीपं गतिवद्तिः आसन ् । सः भवद्तिम ् एकसय 
दप्वणसय परुतिः उपावेन्शतिवान ्आसीति ् । केशानां कति्वनानद्तिरं 
सः भवतिां परुतिः एकं दप्वण ं सथान्पतिवान ् आसीति ् । एतिसय 
अपरसय दप्वणसय साहाययेन भवद्तिः  परुसतिाति ्सथान्पतेि दप्वण ेइद ं
रिषु ंशकनवुन्द्ति सम यति ्भवतिां केशाः कीदृशाः कन्ति्वतिाः सन्द्ति । 
(न्चत्म-् 16.9) |  

 न्कं भवद्तिः ज्ापन्यतिुं शकनवुन्द्ति यति ् सवसय न्शरसः 

पषृ्तिनीयान ्केशान ्भवद्तिः कथं रिषु ंशकवद्तिः आसन ्? 

 प्रहने्लका समतृिवतिी यति ्सा सप्तमककायां न्वसतिाररतिसय 

गन्तिन्वधःे रूपेण एकं पररदन्श्वनं रन्चतिवतिी आसीति ् । 
पररदन्श्वन्न द्यनोः समतिल-दप्वणयनोः उपयनोगः न्क्रयतेि । न्कं 

भवद्तिः ज्ापन्यतिुं शकनवुन्द्ति यति ् द्ाभयां दप्वणाभयां परावति्वन–

द्ारा भवद्तिः तिान्न वसतिनू्न रिषु ं यनोगयान्न कथं कुव्वन्द्ति यान्न 

भवद्तिः प्रतयकतिः न रिषु ं शकनवुन्द्ति ? पररदन्श्वनाम ् उपयनोगः 

जलनरौकास ु टैङ्क-इतयान्दष ुबङ्कर-इतयेष ु  न्नलीनैः सैन्नकैः 

बन्हभा्वगसथानां वसतिूनूां दश्वनाथणं न्क्रयतेि ।

16.5 बहुतविाः प्रत्तबमबाः 

 भवद्तिः जानन्द्ति यति ्समतिलः दप्वणः कसयन्चति ्वसतिनुः 

केवलम ्एकम ्एव प्रन्तिन्बमबं न्नमा्वन्ति । यन्द द्यनोः समतिलयनोः 

दप्वणयनोः संयनोजनेष ु उपयनोगं कुम्वः तिन्ह्व न्कं भन्वषयन्ति ? 

आगच्छद्ति ुपशयामः ।

तित्रम ् 16.9 : करौररकसय आपण ेदप्वणः 
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गत्तवतिः १६.५

द्रौ समतिलरौ दप्वणरौ सवीकुव्वद्तिु । तिरौ परसपरं समकनोणरौ 
न्नमा्वद्तिः अनेन प्रकारेण सथापयद्तिु यति् तियनोः 
प्राद्तिभागरौ परसपरं सपशृतिः (न्चत्म ् -16.10) । 
एतिरौ यनोजन्यतिुं भवद्तिः कसयान्चति् संशे्न्षकायाः 
उपयनोगं कतिुणं शकनुवन्द्ति । दप्वणयनोः मधये एकं नाणकं  
सथापयद्तिु । भवद्तिः एतिसय नाणकसय न्कयतिः 
प्रन्तिन्बमबान् रिषु ंशकनुवन्द्ति न्चत्म ्-16.10) ।                                                          

तित्रम ् 16.10 : समकनोण ेसथान्पतिषे ुसमतिल-दप्वणषे ुप्रन्तिन्बमबाः ।

भवद्तिः संशे्न्षकायाः उपयनोगं कृतवा दप्वणान ्
न्वन्भद्नेष ु कनोणषे,ु यथा – 450, 600, 1200, 1800, 
इतयान्दष ुयनोजयद्ति ु । दप्वणयनोः मधये कन्श्चति ्वसति ुयथा   
न्सकथवन्ति्वकां सथापयद्ति ु । प्रतयेकं प्रकरण े वसतिनुः 
न्नन्म्वतिानां प्रन्तिन्बमबानां सङ्खयां न्लखद्ति ु । अद्तेि द्रौ 
दप्वणरौ परसपरं समाद्तिरं सथापयद्ति ु । पशयद्ति ु अधनुा 
न्सकथवन्ति्वकायाः कन्ति प्रन्तिन्बमबाः जायद्तेि न्चत्म ्
-16.11) ।  

तित्रम ् -16.11 : अद्यनोऽद्येषां समाद्तिरे सथान्पतेिष ु समतिल-
दप्वणषे ुन्नन्म्वतिाः प्रन्तिन्बमबाः ।

 न्कं भवद्तिः अधनुा इद ंसपषीकतिुणं शकनवुन्द्ति यति ्केश-
प्रसाधकसय आपण े भवद्तिः सवसय न्शरसः पषृ्भागं कथं रिषु ं
पारयन्द्ति ? 

 अद्यनोऽद्यसमाति ् कन्समनं्श्चति ् कनोण े सथान्पतैिः दप्वणःै 
अनेकेषां प्रन्तिन्बमबानां न्नमा्वणसय धारणायाः उपयनोगः 
बहुमनू्ति्वदन्श्वन्न (कैलाइडनोसकनोप) इन्ति न्वन्भद्नान्न  आकष्वकान्ण  
प्रारूपान्ण न्नमा्वतिुं न्क्रयतेि । भवद्तिः सवयम ् अन्प एकं 
कैलाइडनोसकनोप इतयेतंि न्नमा्वतिुं शकनवुन्द्ति ।  

बहूमतूत ््शदरशी

गत्तवतिःः 16.6

कैलाइडनोसकनोप इतयेतंि न्नमा्वतिुं दप्वणसय प्रायः 15 cm 
दीघा्वः, 4cm न्वसतितृिाः न्तिस्ः आयतिाकाराः परटिकाः 
सवीकुव्वद्ति ु । एतिाः 16.12 (a) इन्ति न्चत्े दन्श्वतिसय 
अनसुारं न्प्रजम-इन्ति असय आकृतिरौ यनोजयद्ति ु । 
एतिाः संसषृ-पत्ेण अथवा सफनोरक-पत्ेण न्नन्म्वतिायां 
वेलनाकार-प्रयनोगनन्लकायां दृढतिया यनोजयद्ति ु । 
सनु्नन्श्चतंि कुव्वद्ति ुयति ्प्रयनोगनन्लका दप्वणसय परटिकान्भः 
न्कन््चति ् लमबतिरा सयाति ् । प्रयनोगनन्लकायाः एकं 
भागं गरुूपत्सय एकया एतिादृशया साद्रिपन्त्कया 
न्पधानं कुव्वद्ति ु यसयाम ् अद्तिसथं दृशयं रिषुम ् एकं

तित्र १६.१२ : बहुमनू्ति्वदशशी (कैलाइडनोसकनोप) न्नमा्वणम ्।
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न््छरि ं न्नन्म्वतंि सयाति ् [न्चत्म-् 16.12 (b)] । 
साद्रिमनु्रिकायाः सथैया्वथ्वम ् एतिाम ् अधः पारदन्श्व-
पलान्सटक इतयसय पषंृ् संशे्षयद्ति ु । प्रयनोगनन्लकायाः 
अपरन्समन ् भागे समतिलकाचसय एका वतृ्ाकारा 
सथान्लका दप्वणान ् सपशृद्तिीं दृढतिापवू्वकं यनोजयद्ति ु
[न्चत्म ् – 16.12 (c) । एतिसयां सथान्लकायां लघनू ्
वण्वयकुान ् काचखणडान ् अथवा वण्वयकुान ् वलयानां 
खणडान ्सथापयद्ति ु। प्रयनोगनन्लकायाः एतंि भागं घन्ष्वतिसय 
काचसय सथान्लकया न्पधानं कुव्वद्ति ु । वण्वयकुानां 
काचसय खणडानाम ्अन्सथतिाथणं पया्वपं्त सथानं तयजद्ति ु ।

 भवतिां बहुमनू्ति्वदशशी-इन्ति न्सद्धः अन्सति । यदा 
भवद्तिः न््छरितिः न्नगढूरूपेण पशयन्द्ति तिदा भवद्तिः 
प्रयनोगनन्लकायां न्वन्भद्नान ् प्रभदेान ् (पैटन्व-इन्ति) पशयन्द्ति ।  
बहुमनू्ति्वदशशी-इन्ति असय एका रुन्चकरा न्वशषेतिा इयम ्
अन्सति यति ् भवद्तिः कदान्चति ् अन्प एकं प्रभदे ं पनुः न रिषु ं 
पारन्यषयन्द्ति । न्भन्त्-कागदानां तिथा च वस्ताणाम ् आकृन्ति-
न्नमा्वतिारः तिथा च कलाकाराः कैलाइडनोसकनोप–इन्ति असय 
प्रयनोगं नतूिनसय नतूिनसय प्रभदेसय कलपनां कतिुणं कुव्वन्द्ति । 

सवसय क्रीडनकम ् आकष्वकं कतिुणं भवद्तिः एतिन्समन ् वण्वयकंु 

कागद ंसंशे्षन्यतिुं शकनवुन्द्ति ।    

16.6    सतूथ््शसथ् प्रकारः - शे््ः अथवा वण्शथ्तुक्ः  

 सप्तमककायां भवद्तिः ज्ातिवद्तिः यति् सूय्वसय प्रकाशः 

श्ेति-प्रकाशसय रूपेण ज्ायतेि । भवद्तिः एतिति् अन्प ज्ातिवद्तिः 

यति् एतिन्समन् सप्त-वणा्वः  भवन्द्ति । इदं दश्वन्यतिुं यति् सूय्वसय 

प्रकाशे अनेके वणा्वः भवन्द्ति एकम ्इतिनोऽन्प गन्तिन्वन्धं (16.7) 

कुम्वः । 

16.7 असमाकं नेत्राणां सरंिना तकम ्अतस् ?” 

वयं वसतिनू्न केवलं तिदा एव रिषु ंपारयामः यदा तेिभयः आगति-

प्रकाशः असमाकं नेत्ेष ु प्रन्वशन्ति । नेत्े असमाकं महत्वपणूवेष ु

ज्ानेन्द्रियेष ुप्रमखु ेवसतिः ।  अतिः एतियनोः संरचनायाः काय्वन्वधःे 

च ज्ानम ्असमाकं कृतेि न्वशषे ंमहत्वं धारयन्ति ।

 असमाकं नेत्सय आकृन्तिः प्रायः वतिु्वल अन्सति । 
नेत्सय बाह्यम ्आवरण ंश्ेतंि भवन्ति । इद ंकिनोरं भवन्ति

गत्तवतिःः 16.7

उपयु्वकसय आकारसय एकं समतिलं दप्वण ं सवीकुव्वद्ति ु । 

एतंि 16.13 इतयन्समन ् न्चत्े दन्श्वतिसय अनसुारम ्  एकसयां 

कंसे सथापयद्ति ु । कंसे जलं परूयद्ति ु । एतिां वयवसथां 

कसयन्चति ् वातिायनसय पाश्वे अनेन प्रकारेण सथापयति ु  यति ् 

दप्वण े सयू्वसय प्रकाशः साकाति ् पतेिति ् ।   कंसे न्सथन्तिम ् 

अनेन प्रकारेण समायनोन्जतिां कुव्वद्ति ुयति ्

दप्वणतिः परावन्ति्वतिः प्रकाशः कसयान्चति ्

न्भत्याः उपरर पतेिति ् । यन्द न्भन्त्ः 

श्ेतिा न सयाति ् तिदा एतिसयां श्ेतिसय 

कागदसय पषंृ् संशे्षयद्ति ु । परावन्ति्वतेि 

प्रकाश े भवद्तिः अनेकान ् वणा्वन ्

रिक्यन्द्ति । भवद्तिः एतिसय वयाखयां 

कथं कररषयन्द्ति ?  दप्वणः अन्प च 

जलं संयकुरूपेण एकं न्प्रजम इन्ति एतंि न्नमा्वन्द्ति । एषः प्रकाश ं

एतिसय वणवेष ु न्वभकं करनोन्ति, यथा भवद्तिः सप्तमककायाम ्

अधीतिवद्तिः । प्रकाशसय सवकीयेष ु वणवेष ु न्वभाजनसय 

प्रन्क्रयां प्रकाशसय न्वकेपणम ् इन्ति कथयामः । इद्रिधनःु 

न्वकेपण ंदश्वन्यतिमु ्एका प्राकृन्तिकी पररघटना अन्सति । 

न्चत्म ्– 16.13 :  प्रकाशसय न्वकेपणम्
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यतिनोन्ह एतिति ् नेत्सय आद्तिररक-भागानां दघु्वटनान्भः रकण ं
कतिुणं शकनयुाति ्। एतिसय पारदन्श्वनम ्अग्रभागं करॉन्न्वया अथवा 
सवच्छ-मणडलं कथयन्द्ति (न्चत्म ्– 16.14) ।  करॉन्न्वया-इन्ति 
असय पषेृ् वयम ्एकं गभीर-वण्वसय कनोन्शकानां संरचनां प्रापनमुः 
यां पररतिाररका (आइररस) इन्ति कथयामः । पररतिाररकायाम ्एकं 
लघ ुद्ारं भवन्ति यां पतुिन्लकां कथयामः । पतुिन्लकायाः आकारः  
पररतिाररकया न्नयद्तयतेि । पररतिाररका नेत्सय सः भागः अन्सति 
यः पतुिन्लकायै न्वन्शष ंवणणं प्रददान्ति । यदा वयं कथयामः यति ्
कसयन्चति ्मनषुयसय नेत्े हररति-वणवे सतिः तिन्ह्व वासतिन्वकतिायां 
वयं पररतिाररकायाः वण्वसय एव वातिाणं कुम्वः । पररतिाररका नेत्े 
प्रवेश-कतिु्वः प्रकाशसय मात्ां न्नयद्त्यन्ति । आगच्छद्ति ुपशयामः 
इद ंकथं भवन्ति । 

पक्माभः 
पेन्शकाः

पररतिाररका

कान्न्वया

दृन्षपटलम्

प्रकान्शक-
तिन्द्त्का

तित्रम ् 16.14 : मानव-नेत्म ्।

पतूव्श-सतूिना : ए्सथ् गत्तविेः कृ्े कदातप 
लेजर-करदीपसथ् प्रथ्ोगं न कतु व्शन त्ु ।

गत्तवतिःः 16.8

सवसय न्मत्सय नेत्े पशयद्ति ु । पतुिन्लकायाः आकारसय 
अवलनोकनं करनोति ु । एकेन करदीपेन तिसय नेत्े प्रकाश ं
न्नन्कपद्ति ु । अधनुा पतुिन्लकायाः अवलनोकनं करनोति ु । 
करदीपसय न्पधानं करनोति ु तिथा च तिसय पतुिन्लकायाः 
एकदा पनुः अवलनोकनं करनोति ु। न्कं भवद्तिः पतुिन्लकायाः 
आकारे न्कन््चति ् पररवति्वनं रिषु ं पारयन्द्ति ? कसयाम ्
अवसथायां पतुिन्लका दीघा्व आसीति ् ? न्कं भवद्तिः 
ज्ापन्यतिुं शकनवुन्द्ति यति ्इतथं कथम ्अभवति ्। कसयाम ्
अवसथायां भवद्तंि नेत्े अन्धकसय प्रकाशसय पे्रषणसय 
आवशयकतिा अन्सति, मद्दप्रकाश े उति ् तिीव्र-प्रकाश े ?

 पतुिन्लकायाः पषेृ् एकः मधयनोद्नतिकाचः-इन्ति वति्वतेि यः 
केद्रि ेसथलूः अन्सति । कीदृशः मधयनोद्नतिकाचः-इन्ति केद्रि ेसथलूः 
भवन्ति ? समरद्ति,ु सप्तमककायां मधयनोद्नतिकाचः-इतयेतेिषां न्वषये 
न्कं पन्ितिम ्अन्सति ? मधयनोद्नतिकाचः इतयेषः प्रकाश ंनेत्सय पषेृ् 
एकसयां वलयां केन्द्रितंि करनोन्ति । एतिां वन्लं  दृन्ष-पटलं (रेन्टना) 
कथयन्द्ति (न्चत्म-्16.14)| दृन्षपटलम ् अनेकान्भः तिन्द्त्का-
कनोन्शकान्भः न्नन्म्वतंि भवन्ति । तिन्द्त्का-कनोन्शकान्भः मन्सतिषकं 
यावति ्प्रापयतिे । तिन्द्त्का-कनोन्शकाः न्द्धा भवन्द्ति । 

(1) शङ्कवः , यः तिीव्रसय प्रकाशसय कृतेि सगु्रान्हनः भवन्द्ति  
 तिथा च 

(2) शलाकाः ,याः मद्द-प्रकाशसय कृतेि सगु्रान्हणयः भवन्द्ति । 

एतिति ्अन्तिररकं, शङ्कवः वणा्वनां सचूनाः अन्प पे्रषयन्द्ति । दृक्-
तिन्द्त्काणाम ् दृन्षपटलसय च सद्धरौ कान्प तिन्द्त्का-कनोन्शका 
न भवन्ति । एतंि न्बद्दमु ् अद्ध-न्बद्द ु इन्ति कथयामः । एतिसय 
अन्सतितवं न्नमनप्रकारेण प्रदन्श्वतिुं शकयतेि । 

गत्तवतिःः 16.9

कसयन्चति ् कागदसय पषेृ् एकं गनोलन्चहं् तिथा च एकं 
क्रास-इतयेतंि न्नमा्वद्ति ु ।  गनोलन्चहं् क्रास-इन्ति असय  
दन्कण-पके सयाति ् (न्चत्म ्– 16.15) । द्यनोः न्चह्यनोः 
मधये 6-8cm इन्ति असय दरूतिा भवेति ् । कागदसय पषंृ् 
नेत्तिः भजुायाः दरेू न्नगहृ्णद्ति ु । सवसय वामनेत्सय 
न्पधानं करनोति ु । क्रास-इतयेतंि न्कन््चति ् कालं यावति ्
नैरद्तियवेण पशयद्ति ु । सवकीयं नेतं् क्रास–इतयन्समन ्
न्सथरं सथापयन,् पषंृ् शनैः शनैः आतमनः न्दशां प्रन्ति 
आनयद्ति ु।  भवद्तिः न्कं पशयन्द्ति ? न्कं गनोलाकार-न्चहं् 
पषृ्सय न्कन््चति ् दरूम ् आगतेि सन्ति अदृशयं भवन्ति ? 
अधनुा आतमनः दन्कणनेतं् न्पदधाति ु। अधनुा गनोलाकारे 
न्चहे् पशयद्तिः उपयु्वकं गन्तिन्वन्ध ं पनुरावति्वयति ु । न्कम ्
अन्समन ् पया्वये क्रास इन्ति अदृशयं भवन्ति ? क्रास-इन्ति 
असय अथवा गनोलाकारसय न्चह्सय अदश्वनम ् इद ं
दश्वयन्ति यति ् दृन्षपटले कन्श्चति ् एतिादृशः न्बद्दःु अन्सति 
यः प्रकाश ेपन्तितेि सन्ति एतिसय सचूनां मन्सतिषकं यावति ्न 
प्रापयन्ति ।

 
तित्रम ्16.15 : अद्ध-न्बद्द-ुदश्वनम ्।
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 दृन्षपटले न्नन्म्वतिसय प्रन्तिन्बमबसय प्रभावः, वसतिनुः 
अपसाररतेि सन्ति शीघ्रमवे समाप्तः न भवन्ति । एषः प्रायः 1/16 
कण ं यावति ् न्तिष्न्ति । अतिः, यन्द नेत्े प्रन्तिकण ं 16 अथवा 
तितिनोऽन्धकं इतयन्समन ्कसयन्चति ्गन्तिशीलसय वसतिनुः न्सथराः 
प्रन्तिन्बमबाः न्नमशीयःु, तिन्ह्व नेतं् तिति ् वसति ु चलन्चत्सय इव 
चलनशीलम ्अन्सति इन्ति अनभुवः भन्वषयन्ति ।

गत्तवतिःः 16.10

6-8cm भजुायाः गरुुपत्सय एकं वगा्वकारं खणडं 
सवीकुव्वद्ति ु । 16.16 इन्ति न्चत्े दन्श्वतिसय अनसुारण ं
एतिन्समन ् न््छरिद्यं न्नमा्वद्ति ु । एतियनोः द्यनोः न््छरियनोः एकं 
सतू्ं ग्रथनद्ति ु। गरुुपत्सय एकन्समन ्पके एकं प्जरं तिथा 
च अपरन्समन ्पके एकं पन्कण ं न्नमा्वद्ति ुअथवा एतियनोः 
न्चत्े संशे्षयद्ति ु। पटुीकृतय तिन्समन ्न्चह्ीकरनोति ु। अधनुा 
सतू्सय द्रौ प्राद्तिभागरौ कष्वयद्ति ु यतिः सतू्सय रिाढ््वयम ्
उद्घटेति ्तिथा च शीघ्रतिया भ्रमेति ्। गरुुपत्सय भ्रमणकाले 
न्कं भवन््भः पकी प्जरसय अद्तेि दृशयतेि ? 

तित्रम ्16.16 : प्जरे पकी

गरुुपत्सय अपरसय 
पकसय तिलम्

गरुुपत्सय परुतिः 
तिलम्

 वयं यति ् चलन्चतं् पशयामः तिति ् वासतिन्वकतिायां       
न्कन््चति ् न्कन््चति ् न्भद्नानाम ् अनेकेषां न्चत्ाणाम ् उपयकु-
क्रम ेजवन्नकायां प्रकेपणम ्अन्सति । तिान्न न्चत्ान्ण नेत्सय परुतिः 
प्रायः 24 प्रन्तिन्बमबाः प्रन्तिकणम ्अथा्वति ्(16 प्रन्तिकण ंमात्ातिः 
अन्धकम ् ) इन्ति असय मात्या पररवन्ति्वतिः सन ् इन्ति दश्वयतेि । 
अनेन प्रकारेण वयं चलन्चत्ं रिषु ंपारयामः ।

 नेत्ेभयः बाह्यवसतिनूां प्रवेशतिः सरुकन्यतिुं प्रकृतया 
नेत्पक्मणी प्रदत्ान्न सन्द्ति । नेत्पक्मणी न्नमीन्लतेि भतूवा 
अनावशयकं प्रकाशम ्अन्प नेत्ेष ुप्रवेशाति ्अवरनोधयन्ति ।  

 नेत्म ् एकम ् एतिादृश ं यद्त्म ् अन्सति यति ् सामाद्यतिः नेतं् 
दरून्सथतैिः वसतिनु्भः साधणं समीपसथान्न वसतिनु्न अन्प सपषतिया 
रिषु ं शकननोन्ति, तिति ् द्यनूतिम ् असामीपयं यन्समन ् नेतं् वसतिनू्न 
सपषतिया रिषु ंशकननोन्ति, वयसा साध्वम ्एतिसय कमतिा पररवन्ति्वतिा 
भवन्ति। सामाद्यतिया नेत्द्ारा पिनाथणं सवा्वन्धकं सनु्वधाजनकम ्
असामीपयं प्रायः 25 cm भवन्ति ।

 केचन मनषुयाः पाश््वसथान्न वसतिनू्न सपषरूपेण 
रिषु ं शकनवुन्द्ति परद्ति ु दरूसथान्न वसतिनू्न सपषतिया न रिषु ं 
शकनवुन्द्ति । एतिसय न्वपरीतिम,् केचन मनषुयाः समीपसथान्न 
वसतिनू्न ससुपषतिया रिषु ं न पारयन्द्ति परद्ति ु दरूसथान्न वसतिनू्न 
सपषतिया रिषु ंशकनवुन्द्ति । उन्चतिानां संशनोन्धति-लैद्स-इतयेतेिषां   
प्रयनोगेण नेत्सय एतेिषां दृन्ष-दनोषाणां संशनोधनं न्क्रयतेि । 

 कदान्चति,् न्वशषेरूपेण वदृ्धावसथायां नेत्-दृन्षः धनू्मला 
भवन्ति । इयं नेत्-लेद्स-इन्ति असय धनू्मलतवाति ् भवन्ति । 
यन्द इतथं भवन्ति तिदा एतिति ् उचयतेि यति ् नेत्े न्तिन्मराद्धतिा  
न्वकसन्ति । अनेन कारणने दृन्षः दबु्वला भवन्ति या कदान्चति ्
अतयन्धकं गभीररूपं गहृ्णान्ति । एतिसय दनोषसय न्चन्कतसा समभवा 
अन्सति । अपारदन्श्वनं मधयनोद्नतिकाचः-इतयेतंि परावतृय नतूिनः 
कृन्त्मः मधयनोद्नतिकाचः-इन्ति यनोजयतेि । आधनु्नक-तिद्त्ज्ानं 
एतिां प्रन्क्रयाम ्इतिनोऽन्प सरलां सरुन्कतिां च कृतिवतिी ।

16.8 नेत्राणां सरंक्षणम ्

 इदम ्अतयावशयकम ्अन्सति यति ्भवद्तिः सवसय नेत्ाणाम ्
उन्चतंि न्नरीकण ंकुव्वद्ति ु। यन्द कान्चति ्अन्प समसया अन्सति तिन्ह्व 
भवतिा कसयन्चति ् नेत्-न्वशषेज्सय समीपं गद्तिवयम ् । नेत्ाणां 
न्नयन्मतंि न्नरीकण ंकारयद्ति ु। 

 y यन्द परामश्वः दत्ः अन्सति तिन्ह्व उन्चतिसय उपनेत्सय प्रयनोगं 
कुव्वद्ति ु। 

 y नेत्ाणां कृतेि बह्वन्धकः अथवा अन्तिद्यनूः प्रकाशः 
हान्नकारकः अन्सति ।  अपया्वप्तेन प्रकाशने नेत्ाकष्वणम ्
अन्प च न्शरनोवेदना भन्वतिुं शकननोन्ति । सयू्वसय अथवा 
कसयन्चति ्शन्कशान्लनः दीपसय अतयन्धकः तिीव्रप्रकाशः 
अथवा लेजर-करदीपसय प्रकाशः दृन्ष-पटलसय कृतेि कन्तंि 
प्रापन्यतिुं शकननोन्ति ।
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तकं भवन्ः जानतन् ?

जद्तिूनां नेत्ान्ण न्वन्भद्नान्न आकृन्ति-युकान्न भवन्द्ति । कक्व सय नेते् लघीयांन्स भवतिः परद्तिु एतिाभयां कक्व ः पररतिः रिषु ं
शकननोन्ति । अतिः यन्द शत्ुः तिसय पषृ्तिः अन्प यन्द तंि प्रन्ति आगच्छन्ति तिदा अन्प सः जानान्ति । न्चत्पतिङ्गसय दीघवे नेते्
भवतिः ये सहस्ान्धक-नेते्भयः न्मन्लतवा न्नन्म्वतिाः सन्द्ति इन्ति प्रतिीयतिे 
(न्चत्म-् 16.17) । एतेि केवलं पुरतिः अथवा पाश्वे एव न अन्पति ु
पषृ्भागसय दृशयम ् अन्प रिषु ं शकनुतिः । उललुकः रात्रौ समयक्-
प्रकारेण रिषु ंशकननोन्ति परद्तिु न्दने न रिषु ं शकननोन्ति । एतिसय न्वपरीतंि 
न्दनसय प्रकाशे सन्क्रयाः पन्कणः यथा – चीललः गरुडादयः न्दने 
समयक्-प्रकारेण रिषु ंशकनुवन्द्ति परद्तिु रात्रौ समयक्-प्रकारेण न रिषु ं
शकनुवन्द्ति । उलूकसय नेत्े दीघणं दृन्षपटलं तिथा च दीघ्व-पुतिन्लका 
भवन्ति, यतिः नेते् अन्धकः प्रकाशः प्रन्वशेति् । अनेन साध्वम ् एव 
एतिसय दृन्षपटले अतयन्धक-सङ्खयायां शलाकाः भवन्द्ति अन्प 
च केवलं केचन एव शङ्कवः भवन्द्ति । एतिसय न्वपरीतंि न्दनसय 
पन्कणां नेते्ष ुशङ्कवः अन्धकाः भवन्द्ति तिथा च शलाकाः द्यूनाः 
भवन्द्ति । तित्रम ्16.17 : न्चत्पतिङ्गसय नेत्ान्ण

 y सयू्वम ् अथवा कसयन्चति ् शन्कशान्लनं प्रकाश ं स्नोतिः 
कदान्प साकाति ्मा भवद्ति ु।

 y सवकीयान्न नेत्ान्ण कदान्प न घष्वयद्ति ु । यन्द भवतिां 
नेत्ेष ु कन्श्चति ् धनू्लकणः पतेिति ् तिन्ह्व नेत्ान्ण सवच्ेछन 
जलेन प्रकालयद्ति ु । यन्द कन्श्चति ्लाभः न सयाति ्तिन्ह्व 
न्चन्कतसकसमीपं गच्छद्ति ु। 

 y सवकीयान्न नेत्ान्ण पनुः पनुः सवच्ेछन जलेन 
प्रकालनीयान्न ।

 y पिन-सामग्रीं सदवै दृषःे सामाद्य-दरेू सथापन्यतवा  
पिद्ति ु। सवकीयं पसुतिकं नेत्ाणां समीपम ्आनीय अथवा 
नेत्ेभयः बहुदरंू नीतवा न पिद्ति ु।

 सप्तमककायां भवद्तिः सद्तिनु्लतिसय आहारसय न्वषये 
पन्ितिवद्तिः आसन ्। यन्द भनोजने कसयन्चति ्अवयवसय अभावः 
अन्सति तिन्ह्व एतेिन नेत्ाणाम ्अन्प हान्नः भन्वतिुं शकननोन्ति । भनोजने 
पनोषक-तित्वानाम ् अभावः नेत्ाणाम ् अनेकेषां रनोगाणां कृतेि  
उत्रदायी भवन्ति । एतेिष ु सवा्वन्धकः सामाद्यः रनोगः रातयद्ध-
रनोगः अन्सति ।

 अतिः असमान्भः सवसय आहारे न्वटान्मन-A 
इतयकुाः  अवयवाः सन्ममन्लतिाः करणीयाः । पषुपशाकं 

तिथा च हररतिशाकान्न यथा पालकः अन्प च करॉड-लीवर-

तैिले न्वटान्मन-A इन्ति असय प्रचरुा मात्ा न्वद्यतेि । अणडान्न, 

दगुधम,् दन्ध, आमीका नवनीतिम ् एव्च फलान्न यथा आमं् 

सथलैूरणडादयः अन्प न्वटान्मन A इतयनेन परूरतिाः भवन्द्ति ।

16.9 िाक्षतुष-तवकृत्मन्ः  मनतुषथ्ाः पति त्ुं         लेति त्ुं 
 ि रकनतुवतन्

 केचन मनषुयाः येष ु न्शशवः अन्प सन्ममन्लतिाः 

सन्द्ति, दृन्ष-समबन्द्धद्या अकमतिया पीन्डतिाः भवन्द्ति । तेिषां 

वसतिनू्न रिषु ं सीन्मतिा दृन्षः भवन्ति । केचन जनाः जद्मनः 

एव न्कन््चति ् अन्प न रिषु ं पारयन्द्ति । केचन जनाः केनन्चति ्

रनोगेण सवदृन्षतिः न्वहीनाः भवन्द्ति । एतिादृशाः जनाः सपश्वनेन 

अथवा धवनीन ् धयानपवू्वकं श्तुवा वसतिनू्न ज्ातिुं प्रयतनं 
 

कुव्वन्द्ति । तेि सवकीयान्न अद्यान्न ज्ानेन्द्रियान्ण  

न्वकासयन्द्ति । तिथान्प अन्तिररकान्न संसाधनान्न एतिादृशान ्

जनान ् सवसय कमतिाः इतिनोऽन्प आन्धकयेन न्वकासन्यतिुं  
सकमान ्कतिुणं शकनवुन्द्ति ।
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संसाधनान्न न्द्धा भन्वतिुं शकनुवन्द्ति – अप्रकान्शक-साधनान्न तिथा च प्रकान्शक-साधनान्न ।

अप्रकान्शक-साधनेष ु चाकुष-साधनं सपश्व-साधनम ् अथा्वति् सपश्वसय ज्ानेन्रियसय उपयनोगं कृतवा श्वणसाधनम ् अथा्वति ्
श्वणेन्द्रियसय प्रयनोगं कृतवा अन्प च वैद्युतिीय-साधनान्न सन्ममन्लतिान्न सन्द्ति । 

चाकुष-साधनान्न शबदान् आवन्ध्वतिान् कतिुणं शकनुवन्द्ति, उन्चति-तिीव्रतिायाः प्रकाशं प्रदातिुं शकनुवन्द्ति अन्प च सामग्यै 
उन्चतिम ्असामीपयं प्रदातिुं शकनुवन्द्ति । सपश्व-साधनान्न येष ुब्ैल-लेखन-पररपाटी तिथा च शलाकाः सन्ममन्लतिाः सन्द्ति, 
चाकुष-न्वकृन्ति-युकान् जनान् पिने लेखने च सहायतिां प्रददन्ति । श्वण-साधनेष ुमनु्रिकाः धवन्नमरुिकः भान्षति-पुसतिकान्न 
अन्प च एतिादृशान्न अद्यान्न साधनान्न सन्ममन्लतिान्न सन्द्ति । वचनशीलाः गणकाः यथा वैद्युतिीयान्न साधनान्न सन्द्ति येष ु
अनेकान्न सङ्गणक-काया्वन्ण कतिुणं शकयद्तेि । न्पन्हति-पररपथ-दरूदश्वनम ्अन्प एकं वैद्युतिीयं साधनम ्अन्सति यति् मनु्रिति-
सामग्रीम ्उन्चति-न्वपया्वसेन (कद्रिासट इन्ति) तिथा च प्रदीपतया सह आवन्ध्वतंि करनोन्ति । अधनुा श्वण-साद्रि-मनु्रिकाः (C.D) 
तिथा च सङ्गणकैः सह वाकयद्त्ान्ण अन्प वान्््छतंि न्वषयं श्नोतिुं लेन्खतिुं च अतयन्धकं साहाययं कुव्वन्द्ति । 

प्रकान्शक-साधनेष ु न्द्-फनोकसी-मधयनोद्नतिकाचः इन्ति संसपश्व-मधयनोद्नतिकाचः इन्ति रन््जति-मधयनोद्नतिकाचः इन्ति आवध्वकं 
तिथा च दरूदन्श्व-साधनान्न सन्ममन्लतिान्न सन्द्ति । परद्तिु मधयनोद्नतिकाचः इतयेतेिषां संयनोजनं चाकुष-सीमाबद्धनसय संशनोधनाथ्वम ्
उपयनोगः न्क्रयतेि । दरूदन्श्व-साधनान्न चरॉक-बनोड्व इतयेतिान् रिषु ंतिथा च ककाप्रदश्वनान्न रिषु ंच उपलबधान्न सन्द्ति ।

16.10  ब्रैल-पद्धत्ः का अतस् ? 

चाकषु-न्वकृन्ति-मतिां जनानां कृतेि सवा्वन्धकं लनोकन्प्रयं साधनं 
ब्लै ्इन्ति उचयतेि ।

लईु-ब्लै-महनोदयः यः सवयम ् एकः चकःुन्वकृन्ति-यकुः 
जनः आसीति,्  सः चाकषुन्वकृन्तिमतिां जनानां कृतेि एकसयाः 
पद्धतेिः न्वकासं कृतिवान ्एतिसयाः प्रकाशनं 1821 तिम ेवषवे 
अभवति ्।

 वति्वमान-पद्धन्तिः 1932 तिम े वषवे सवीकृतिा । सामाद्य-
भाषाणां कृतेि गन्णतिसय अद्येषां च वैज्ान्नक-न्वचाराणां कृतेि 
ब्लै-कनोड इन्ति अन्सति । ब्लै-पद्धतया उपयनोगं कृतवा अनेकासां 
भारतिीयभाषाणाम ्अधययनं कतिुणं शकयतेि ।  

ब्लै-पद्धतिरौ 63 न्बद्दनु्कति-पैटन्व इन्ति अथवा न्चह्ान्न 
सन्द्ति । प्रतयेकं न्चह्म ्एकम ्अकरम ्अकराणां समचुचयं 
सामाद्यशबदम ् अथवा वयाकरन्णक-न्चहं् प्रदश्वयन्ति ।  
न्बद्दवः उधवा्वधर-पङ्कीनां द्यनोः ककयनोः वयवन्सथतिाः 
सन्द्ति । प्रतयेकं पङ्करौ त्यः न्बद्दवः सन्द्ति । आङ्गल-
वण्वमालायाः केषा्चन अकराणां तिथा च केषा्चन 
सामाद्य-शबदानां प्रदश्वनाथणं न्बद्दनु्कति-पद्धन्तिः इन्ति 
अधनोदन्श्वतिा अन्सति ।

16.18 इन्ति न्चत्े ब्लै-पद्धतिरौ प्रयनोकतॄ णां न्बद्दनु्कति-पद्धतेिः 
उदाहरणम ्।

एतिासां पद्धतिीनां यदा ब्लैपत्े टङ्कण ं न्क्रयतेि तिदा एतिाः 
चाकषुन्वकृन्तिमतिां जनानां सपश्वनेन शबदानाम ् अवगमने 
साहाययं कुव्वन्द्ति । सपश्वनं सरलीकतिुणं न्बद्दवः न्कन््चति ्
सथलूाकारेण टङ्कयद्तेि ।
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 चाकषु-न्वकृन्ति-यकुः जनः  ब्लैपद्धन्तिम ् अकरैः 
न्शकन्यतिुं प्रारभतेि । एतिदनद्तिरं न्वन्शष-न्चह्ान्न एव्च 
अकराणां संयनोजनान्न पररन्चननोन्ति । न्शकणसय न्वधयः सपश्वनेन 

पररज्ानसय उपरर न्नभ्वराः भवन्द्ति । प्रतयेकं मरुिणसय समरण ं
करणीयं भवन्ति । अद्यतवे उटिङ्कक-सदृशाः यकुयः तिथा मरुिण-
यद्त्ान्ण न्वकन्सतिान्न सन्द्ति ।

केचन चाकुष-न्वकृन्ति-युकाः भारतिीयाः महतिीनाम ् उपलबधीनां प्रापे्तः श्ेयः प्राप्तवद्तिः । 
न्दवाकरनामकेन एकेन प्रन्तिभासमपद्नेन बालकेन गायकरूपेण आश्चय्वजनकान्न प्रदश्वनान्न 
कृतिान्न । जद्मनः पूण्वतिः चाकुषन्वकृन्ति-युकेन श्ीरवीद्रिजैनेन इलाहाबादतिः सवसय 
सङ्गीतिप्रभाकरसय उपान्धः कृतिा । तेि एकेन गीतिकाररूपेण सङ्गीतिकाररूपेण गायकरूपेण च 
सवकीयां श्ेष्तिां प्रदन्श्वतिवद्तिः । श्ीलालाडवाणी यः सवयम ्एकः चाकुषन्वकृन्तियुकः अन्सति सः 
भारतेि न्वकलाङ्गानां पुनवा्वसाय न्वन्शषन्शकाथणं च एकां संसथां सथान्पतिवान् । एतिति् अन्तिररकं 
सः यूनेसकनो-मधये ब्ैल-समसयानाम ्उपरर भारतिसय प्रन्तिन्नन्धतवं कृतिवान् । 

अमेररकायाः एका लेन्खका एवम ्अधयान्पका अन्प च प्राधयान्पका हलेन ए केलरः समभवतिः 
सव्वन्वन्दतिा तिथा च पे्रररका चाकुष-न्वकृन्ति-युका मन्हला अन्सति । यदा सा अषादशवष्वदेशीया

आसीति् तिदा सा सवसय नेत्ाभयां न्वहीना जातिा । परद्तिु तिसयाः सङ्कलप-साहस-कारणाति् सा एकसमाति् न्वश्न्वद्यालयाति ्
सनातिकसय उपान्धं गहृीतिवतिी । “सटनोरी ऑफ माई लाइफ” (1903) इन्ति सन्हतिं सा अनेकान्न पुसतिकान्न न्लन्खतिवतिी ।

हलेन –ए- केलरः
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आप्न-कोणः
 Â प्रकाशः सववेभयः पषेृ्भयः परावन्ति्वतिः भवन्ति । 

 Â यदा प्रकाशः कन्समनं्श्चति ्न्सनगध ेअथवा रन््जति-कृतिसय अथवा 
न्नयन्मति-पषेृ्ष ुआपतिन्ति तिन्ह्व न्नयन्मति-परावति्वनं भवन्ति । 

 Â न्वसररति-परावति्वनम ्अन्सनगधःै पषैृ्ः भवन्ति । 

 Â परावति्वनसय न्नयमद्यम ्अन्सति : 

1) आपतिन-कनोणः परावति्वनकनोणसय तिलुयं भवन्ति ।

2) आपन्तिति-न्करणः परावन्ति्वति-न्करणः तिथा च परावति्वक-पषेृ् 
आपतिन-न्बद्दरौ कन्ष्वतिः अन्भलमबः एकन्समन ्एव तिले भवन्द्ति । 

 Â दप्वण-द्ारा न्नन्म्वतेि प्रन्तिन्बमबे पाश््वपररवति्वनं भवन्ति । 

 Â कन्समनं्श्चति ्कनोण ेनम्ीभतूिरौ दप्वणरौ अनेकान ्प्रन्तिन्बमबान ्रचन्यतिुं 
शकनतुिः । 

 Â बहुन्लतेिन परावति्वनेन बहुमनू्ति्वदन्श्वन्न सदु्दरान्ण प्रन्तिमानान्न 
न्नमशीयद्तेि । 

 Â सयू्वसय प्रकाशः यः श्ेतिः प्रकाशः उचयतेि सप्तन्भः वण्णः न्मन्श्तिः 
भतूवा न्नन्म्वतिः अन्सति ।

 Â प्रकाशसय सवसय घटक-वणवेष ु यति ् न्वभाजनम ् अन्सति तिद ्
न्वभाजनम ्एव न्वकेपणम ्इन्ति उचयतेि ।

 Â असमाकं नेत्सय महत्वपणूा्वः भागाः सन्द्ति –करॉन्न्वया (सवच्छ-
मणडलम)्आइररस =पररतिाररका, पतुिन्लका ,मधयनोद्नतिकाचः 
इन्ति दृन्षपटलं = रेन्टना इन्ति आङ्गले तिथा च दृक्-तिन्द्त्काः । 

 Â सामाद्यान्न नेत्ान्ण समीपसय दरूसथानां च वसतिनूां सपषतिया दश्वनं 
कतिुणं शकनवुन्द्ति । 

 Â ब्लैपद्धतेिः उपयनोगं कृतवा चाकषुन्वकृन्तियकुाः जनाः पन्ितिुं 
लेन्खतिुं च शकनवुन्द्ति । 

 Â चाकषुन्वकृन्ति-यकुाः जनाः सवकीयेन पया्ववरणने सह समपकणं  
साधन्यतिुं सवकीयान्न अद्यान्न इन्द्रियान्ण अतिीव तिीक्णतिया 
न्वकासयन्द्ति ।

पराव ््शन-कोणः

अनि-तबनदतुः

ब्रैलः

रङ्कतु ः

सवच्छ-मण्डलम(्कानशीथ्ा)

तवसरर्ः /अतितनथ्म-पराव ््शनम्

तवके्षपणम्

आपत््-तकरणः 

परर्ाररका (आइररस)

बहुमतूत ््शदरशी (करै लाइ्डोसकोप)

पाश््श-पररव ््शनम्

पराव ््शनसथ् तनथ्माः

पतु्तलका

परावत ््श्-तकरणः

पराव ््शनम्

तनथ्तम्-पराव ््शनम्

दृतटि-पटलम ्(रेतटना)

दण्डाः 

     
  

भवन्ः तकं तरतक्ष्वन्ःप्रमतुिाः रबदाः
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अभथ्ासः 

१. न्चद्तियद्ति ुभवद्तिः एकन्समन ्तिमनोमये प्रकनोषे् सन्द्ति । न्कं भवद्तिः प्रकनोष्सथान्न वसतिनू्न रिषु ंशकनवुन्द्ति ? न्कं  
 भवद्तिः प्रकनोष्तिः बाह्यान्न वसतिनू्न रिषु ंशकनवुन्द्ति । वयाखयां कुव्वद्ति ु।

२. न्नयन्मतेि न्वसररतेि च परावति्वने अद्तिरं ज्ापयद्ति ु । न्कं न्वसररतिसय परावति्वनसय अथ्वः अन्सति यति ् 
 परावति्वनसय न्नयमाः न्वफलाः जातिाः सन्द्ति ? 

३. न्नमनन्लन्खतेिष ु प्रतयेकं सथानसय परुतिः न्लखद्ति,ु यन्द प्रकाशसय एकः समाद्तिर-न्करण-पु् जः एतैिः  
 न्वघरटितिः सयाति ् तिदा न्नयन्मति-परावति्वनं भन्वषयन्ति अथवा न्वसररति-परावति्वनं भन्वषयन्ति । प्रतयेकं  
 न्सथतिरौ सवसय उत्रसय औन्चतयं ज्ापयद्ति ु। 

 (क) रन््जति-काष्सय उतपीन्िका  (ख) सधुाखणडसय चणू्वम्
 (ग) गरुुपत्सय पषृ्म ् (घ) श्ेतिशलै-प्रसतिरसय आन्लद्द ेन्वसतितंृि जलम्
 (ङ) दप्वणः  (च) कागदसय खणडः 

४. परावति्वनसय न्नयमान ्ज्ापयद्ति ु। 

५. इद ं दश्वन्यतिुं यति ् आपन्तिति-न्करणः परावन्ति्वति-न्करणः तिथा च आपतिन-न्बद्दरौ अन्भलमबः एकन्समन ् एव  
 तिले भवन्द्ति , एकसय गन्तिन्वधःे वण्वनं कुव्वद्ति ु।

६. अधः प्रदत्ानां ररकसथानानां पनू्तिणं कुव्वद्ति ु-

 (a) एकसय समतिलसय दप्वणसय परुतिः 1 मीटर-पररन्मतेि सथाने न्सथतिः जनः सवकीयेन प्रन्तिन्बमबेन ___  
  मीटर-पररन्मतेि सथाने दरेू दृशयतेि । 

 (b) यन्द कसयन्चति ् समतिलसय दप्वणसय परुतिः न्सथतवा भवद्तिः सवकीयेन दन्कणः हसतेिन सवसय __  
  कणणं सपशृद्ति ुतिन्ह्व दप्वण ेइतथं प्रतयान्यषयतेि यति ्भवतिां दन्कणः कण्वः ____ हसतिेन सपषृः अन्सति । 

 (c) यदा भवद्तिः मद्द ेप्रकाश ेपशयन्द्ति तिदा भवतिां पतुिन्लकायाः आकारः  _____ भवन्ति । 

 (d) रातयाः पन्कणां नेत्ेष ुशलाकानां सङ्खयायाः अपेकया शङ्कूनां सङ्खया ____ भवन्ति । 

सप्तमे ्था ि अटिमे प्रशे् समथ्क् तवकलपान ्तिनवन त्ु –

७. आपतिनकनोणः परावति्वनकनोणसय सम ंभवन्ति :

 (क) सदवै  (ख) कदान्चति ्कदान्चति ्

 (ग) न्वन्शषास ुअवसथास ु (घ) कदान्प न 

८  समतिलदप्वण-द्ारा न्नन्म्वतिः प्रन्तिन्बमबः भवन्ति - 

 (क) आभासी, दप्वणसय पषेृ् तिथा च आवन्ध्वतिः । 

 (ख) आभान्सनः दप्वणसय पषेृ् तिथा च न्बमबसय आकारसय समानः ।

 (ग) वासतिन्वकसय दप्वणसय पषेृ् तिथा च आवन्ध्वतिः ।

 (घ) वासतिन्वकसय दप्वणसय पषेृ् तिथा च न्बमबसय आकारसय  समः ।  

९. बहुमनू्ति्वदशशी इन्ति असय रचनायाः वण्वनं कुव्वद्ति ु। 

१०. मानवनेत्सय एकं नामाङ्न्कतंि रेखान्चत्ं न्नमा्वद्ति ु।
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११. गरुमीतिः लेजरकरदीपेन 16.8 गन्तिन्वन्ध ं कतिु्वम ् इच्छन्ति सम । तिसय अधयापकः तंि तिथा कतिुणं  
 न्नन्षद्धवान ्। न्कं भवद्तिः अधयापकसय परामश्वसय आधारसय वयाखयां कतिुणं शकनवुन्द्ति ?
१२.  वण्वनं कुव्वद्ति ुयति ्भवद्तिः सवसय नेत्ाणां न्नरीकण ंकथं कररषयन्द्ति । 
१३.  यन्द परावन्ति्वतिन्करणः आपन्तितिन्करणाति ् 900 इन्ति असय कनोण ं रचयेति ् तिन्ह्व आपतिनकनोणसय मानः  
 न्कयान ्भन्वषयन्ति ? 
१४.  यन्द द्रौ समाद्तिर-समतिल-दप्वणरौ परसपरं ४० से.मी. इन्ति असय अद्तिराले सथान्पतिरौ भवेतिां तिदा एतियनोः  
 मधये सथान्पतिायाः एकसयाः न्सकथवन्ति्वकायाः कन्ति प्रन्तिन्बमबाः भन्वषयन्द्ति ?
१५.  द्रौ दप्वणरौ परसपरं लमबवति ् सथान्पतिरौ सतिः । प्रकाशसय एकः न्करणः एकन्समन ् दप्वण े 300 इन्ति असय  
 कनोण े आपन्तितिः भवन्ति यथा 16.19 इन्ति न्चत्े दन्श्वतिम ् अन्सति । अपरसमाति ् दप्वणाति ् परावन्ति्वतिशीलं  
 परावन्ति्वतंि न्करण ंन्नमा्वद्ति ु। 

                  तित्रम ्-16.19

16. 16.20 इन्ति न्चत्े दन्श्वतिसय अनसुारं न्जज्ासःु एकसय समतिलसय दप्वणसय साकाति ् परुतिः पाश््वतिः  
 परावतृय एकन्समन ्प्राद्तिभागे A इतयन्समन ्न्सथतिः भवन्ति । न्कं सः आतमानं दप्वण ेरिषु ंशकननोन्ति ? न्कं सः  
 P,Q तिथा च R  इतयन्समन ्न्सथतिानां वसतिनूां प्रन्तिन्बमबम ्अन्प रिषु ंशकननोन्ति ? 

A न्जज्ासःु P Q

R

17. (a) A इतयन्समन ् न्सथतिसय वसतिनुः समतिले दप्वण े न्नन्म्वतिसय प्रन्तिन्बमबसय न्सथन्तंि जानद्ति ु ।  
  न्चत्म ्– 16.21)|
 (b) न्कं B इतयसमाति ्प्रहने्लका प्रन्तिन्बमबं रिषु ंशकननोन्ति ?
 (c) न्कं न्सथतेिः C इतयसमाति ्न्जज्ासःु एतंि प्रन्तिन्बमबं रिषु ंशकननोन्ति ? 
 (d) यदा प्रहने्लका B इतयसमाति ्C इतयेतंि प्रन्ति गच्छन्ति तिदा A इन्ति असय प्रन्तिन्बमबः कं भागं प्रन्ति सरन्ति 
?
 

X
A B

C न्जज्ासःु

पहलेी

तितं्र १६.२०
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तित्रम ्– 16.21

1. आतमनः सवसय दप्वण ं न्नमा्वद्ति ु । एकसय काचसय परटिकाम ् अथवा काचसय खणडं सवीकुव्वद्ति ु । एतंि 
सवच्छीकुव्वद्ति ु अन्प च एकसय श्ेतिसय कागदसय पषंृ् सथापयद्ति ु । काच े आतमानं पशयद्ति ु  । अधनुा 
काचसय खणडे एकन्समन ्कृषणसय कागदसय पषेृ् सथापयद्ति ु। पनुः काच ेपशयद्ति ु। कसयां न्सथतिरौ भवद्तिः 
आतमानं समयक् प्रकारेण रिषु ंपारयन्द्ति अन्प च न्कमथ्वम ्? 

2. कैन्श्चति् चाकुषन्वकृन्तियुकैः न्वद्यान्थ्वन्भः सह न्मत्तिां कुव्वद्तिु । तिान् पचृ्छद्तिु यति् तेि कथं पिन्द्ति 
तिथा न्लखन्द्ति । इदम ्अन्प जानद्तिु यति् तेि वसतिूनां बाधानां तिथा च मरुिायाः न्वन्भद्न-पणकान् कथं 
पररन्चद्वन्द्ति । 

3. केनन्चति ् नेत्-न्वशषेजे्न न्मलद्ति ु । सवसय दृन्ष-कमतिायाः न्नरीकण ं कारयद्ति ु तिथा च सवसय नेत्ाणां 
न्नरीकणसय न्वषये न्वचारन्वमशणं कुव्वद्ति ु।

4. सवसय पररवेशसय सववेकण ं कुव्वद्ति ु । जानद्ति ु यति ् 12 वष्वतिः द्यनूायवुग्वसय कन्ति बालकाः उपनेत्ान्ण 
धारयन्द्ति । तेिषां न्पतिभृयां जानद्ति ु यति ्तेिषां बालकानां कीणसय दृषःे न्कं कारणम ्अन्सति ।

न्वसतिाररति-अन्धगमः – गन्तिन्वधयः पररयनोजनाश्च

नेत्दानं कनोऽन्प मनषुयः कतिुणं शकननोन्ति । एषः चाकषुन्वकृन्ति-यकुानां कान्न्वया-अद्धतिया पीन्डतिानां जनानां कृतेि 
एकः बहुमलूयः उपहारः अन्सति । नेत्दानी जनः : 

(a) कन्श्चति ्अन्प न्लङ्गवान ्भन्वतिुं शकननोन्ति (स्ती अथवा परुुषः )

(b) कसय अन्प आयषुः वग्वसय वा भन्वतिुं शकननोन्ति । 

(c) कसयान्प सामान्जकसय सतिरसय भन्वतिुं शकननोन्ति । 

(d) उपनेत्धारी भन्वतिुं शकननोन्ति । 

(e) केनान्प सामाद्यरनोगेण पीन्डतिः भन्वतिुं शकननोन्ति परद्ति ु एड्स (AIDS), हपेेटाइन्टस B अथवा C , 
जलभीन्तिरनोगः (Rabies), लयकूीन्मया, धनसुतिमभ (Tetanus), अन्तिसारः मन्सतिषक-शनोधः (Enceph-
alitis) इतयनेन पीन्डतिाः जनाः नेत्दानं न कतिुणं शकनवुन्द्ति । 

नेत्दानं मतृयनोः 4-6 हनोराभयद्तिरे कन्समन ्सथाने गहृ ेअथवा न्चन्कतसालये कतिुणं शकयतेि । यः मनषुयः नेत्दानं 
कतिु्वम ्इच्छन्ति तेिन सवसय जीवनकाले एव कन्समनं्श्चति ्पंजीकृतेि नेत्-कनोष ेप्रन्तिज्ां सवीकृतय सवसय नेत्े द्यासरूपेण 
सथापनीये भवतिः ।  सवसय एतिसयाः प्रन्तिज्ायाः न्वषये तेिन सवसय घन्नष्-समबन्द्धनः अन्प सचूनीयाः भवन्द्ति । 
यतिः तिसय दान्ननः मतृयनोऽनद्तिरम ्आवशयकं न्क्रयाद्वयनं कतिुणं शकनयुाति ्।

भवद्तिः एकं ब्लै-सामग्री-पटुकम ्अन्प दानरूपेण दातिुं शकनवुन्द्ति । एतिदथणं समपकणं  कुव्वद्ति ु - 
Give India, National Association for the Blind.
(एकसय ब्लै-सामग्री-पटुकसय मलूयं 750 इन्ति रूपयकान्ण सन्द्ति)

न्कं भवद्तिः जानन्द्ति ?


