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अध्यायिः १
कौ ुकातवष्टचे सो जनमनम  ्



वर्षं आसीत् १६९६.राजस्थानस्य पववतीय-
अमेर-दुर्गे शान्तः प्रातःकालः आसीत् ।

जयससिंहः, बिजैससिंहः इबत द्वौ िालौ राजकुमारौ
र्गणितस्य पाठं प्राप्नुवन्तौ आस्ताम् ।



अधुना... कथयतात्... अस्स्मन्
आकृतौ भवन्तौ कबत चतुरश्रान्

पश्यतः ?

बतष्ठतु !

तत्समये बिजय् ...

परन्तु मया ९ चतुरश्राः
प्रापताः!कथम् ?

हम्म्.. भो जय !
१४ कथं प्रापतम् ?

14!



सपतवर्षीयः
जयससिंहः वदबत … प्रथमं मया ९

एकैकाः
चतुरश्राः दृष्ाः !

अनन्तरं, प्रत्येकं प्रत्येकं शशखरात्
आरभ्य बकञ्चचत् िृहत्तरचतुरश्राः
आसन् । अतः, 
१०..११..१२..१३

अन्ते च अन्येर्षां सवेर्षां
व्यापकः िृहत्तमः चतुरश्रः १४
!!

पुनरपयणभनन्दनाबन
शचम्नाजज साबहि् !

अधुना काञ्चचत् अन्यां समस्यां
समाधातुं समयः.…

तदानीं मण्डपे दूरं केचन दृश्यन्ते …

क्षम्यतां िालकाभ्यां भवतः पाठस्य बवघ्नः।

*शचम्नाजज साबहि् इबत जयससिंहस्य अपरं
नाम

अहो न सववथा महाराज, िहु मबहतः अस्स्म यत् भवान्
अस्मान् स्वस्य सान्निध्येन अनुर्गृह्णाबत |

आशासे, िालकौ
समाचरन्तौ स्तः इबत ...

साधु महाराज साधु
| बवशेर्षतः जयस्य
र्गणिते असाधारिा
अणभक्षमता वतवते |

भवन्तौ सम्यक् कुववन्तौ दृष््वा कृताथोस्स्म, 
परन्तु दौभावग्येन राज्यस्य अधुना अस्माकं
आवश्यकता वतवते ।

जय... भवता राज्ञः सभा अवश्यं र्गन्तव्या, 
यतः सः कच्छ्वाहैः सह सम्मेलनं आददशबत |

आम् बपतः |



आज्ञाकारी राजकुमारः शीघ्रमेव राजसभां प्रबत प्रञ्स्थतवान्।
सः न जानाबत स्म यत् यद्यबप तस्य अध्ययनं स्वल्पकालं
स्थबर्गतं भबवष्यबत तथाबप सम्राट् औरङ्गजेि इत्यस्मात् एव सः
‘सवाई’ इबत उपाधधिं प्रापस्यबत इबत ।

सवाई इत्यस्य शाब्ददकः अथवः िलेन िुद्ध्या वा एकस्य
चतुथांशेन अन्नधकः इबत |

ततः सः राज्यकायाविां प्रशासनस्य बवर्षये अध्ययनं कुववन् पुनः
वर्षवद्वयं राजसभायां अवञ्स्थतवान् |

१६९८ तमे वर्षे र्गृहं प्रत्यार्गत्य पुनः अध्ययनं प्रारब्धवान् ।
रजपूतराजकुमारत्वेन सः नानाबवद्यासु प्रशशणक्षतः आसीत् ।
सांस्कृबतककलायां, साबहत्ये, आयोधनकलायां इत्यनेकासु
...

सः बडङ्गल्, संस्कृतं, फारसी इत्याददभार्षाः,
अरदिी, टकी इत्याददभार्षाः अबप अधीतवान् ।

अश्वारोहिम्

खड्र्गयुद्धः

तथा धनुर्विंद्या च कस्याबप
रजपूतराजकुमारस्य
अबनवायावणि आसन् ।



१६९८ तमे वर्षे तेर्षां बपता बिशनससिंहः
कािुलनर्गरे बनयुक्तः अभूत्, अतः जयः पत्राणि
शलखबत स्म तेर्षां प्रर्गततिं समाख्यातुम् ।

राज्यस्य बवर्षयाः, सस्यानां ञ्स्थबतः,
राज्ये जलस्तरः, सवे बवर्षयाः राज्ञे
बनवेददताः भवन्न्त स्म ।

तस्य बपता च मुघलसाम्राज्ये
कािुलनर्गरे च घदटतानां बवकासानां
बवर्षये तान् समाख्याबत स्म ।

जयससिंहः मातुः बवशेर्षज्ञानां
अध्यापकानां च आश्रये
अध्ययनं बनरन्तरं कृतवान् |

कथाः - तस्य पूववजानां, मुघलसभायाः घटनानां, 
अनेकेर्षां राज्ञां तेर्षां मबहर्षीिां राजकुमारािां, 

तथैव दूरदेशप्रवृत्तयुद्धरोधानां च
- तं रोमाञ्चचतं अन्नधकं ज्ञातुं
बनयोजजतं च कृतवत्यः ।

एकदा प्रभाते एकेन मन्न्त्रिा तस्य अध्ययनं बवञ्ििं अभवत्
।

बपतुः पत्रस्य बनरीक्षिने सः
शीघ्रमेव तत् पदठतुं आरब्धवान्
।

बकन्तु हा

पत्रे तस्य बपतुः मृतेः वाताव आसीत्…



केवलं एकादशमे वयशस
जयससिंहस्य राज्याणभर्षेकः अभवत्
।

मुकुटस्य भारः…

मन्न्त्रणभः सभाप्रमुखैः च
पररपूररतः दीवान-ई-आमः
जयजयकारैः नूतनराजस्य
प्रशंसां अकरोत् |

... इदानीं तस्स्मन्
बनर्षण्िः |

अबिमेर्षु कबतपयेर्षु वर्षेरु्ष सः मुघलानां साहाय्यं
कुववन् आसीत्, मुख्यतया दक्कन-देशे मराठा-
जाट-बवद्रोहान् दमनं कृतवान् ।

सः बवजयश्रीलाशलतः अभवत् | परन्तु सः
आसिराजकीयक्षोभबवर्षये मुग्धः आसीत्
|



रक्तरंजजतयुद्धानां पयववसाने
िहादुरशाहः मुघलससिंहासनं
प्रापतवान् ।c

ततः सः जयससिंहाददशासकान्
प्रबतपक्षपोर्षकान् क्षमाबपतवान् ।

सपतशताददतः परं यत् पूववजर्गृहं
आसीत् तत् सकुटंुिं हातुं जयससिंहः
िलात्कृतः ।

सः शीघ्रमेव अम्िरदुर्गं खाशलसायाः
अधीनं िहीतुं आददष्वान् |

िहादुरशाह, आजमशाह, काम
िक्श इबत त्रयािां पुत्रािां मध्ये
उत्तरान्नधकारस्य भयंकरं युदं्ध
प्रारब्धम् ।

१७०७ तमे वर्षे औरङ्गजेिस्य
मृतेरनन्तरं,

परन्तु रजपूतानां कृते
तस्य नीबतः तत् न
प्रबतबिम्ियबत स्म |



यथा शनैः ञ्स्थबतः समाधातुं आरब्धा तथा
जयससिंहः सभां बनत्यं आर्गिबत स्म |

एकस्स्मन् ददने एकः
कोलाहलपूिवः बववादः
प्रारब्धः…

प्रभो एतौ पचचाङ्गौ अस्माकं श्रेष्ठान् भ्रमयतः | बकमु
सामान्यजनान् ?!

यतो बह भवान् बवज्ञानरहस्येरु्ष
बवद्वान् अस्य बवर्षयस्य सम्यक्
ज्ञानं च

अस्माणभः समीचीनं पचचाङं्ग बनमावतव्यम्, यस्य
अनुसरिं अस्माकं राज्ये सववत्र कतुं शक्यते !

लब्धवान् पचचाङ्गभेदस्य समन्वये भवतः सेवा
महती स्यात् |

संभावनं स्यात् अहो !

बवरमतु !!!

तथा च
खर्गोलबनरीक्षिालयानां
बनमाविस्य यात्रा आरब्धा…

चक्रवतेः महत्त्वपूिवयात्रायाः आरम्भाथं
शुभबतशथबनधावरिबवर्षये नुजुन्नमस्-समूहद्वयं
बवशशषं् बववादं कुववन् आसीत् ।

जयससिंहः शीघ्रमेव अवर्गित् -
तत्समूहौ बवणभिपचचाङ्गौ अनुसरतः
स्म इबत |



अध्यायः २

खगोलीययन्त्राणि



र्गुर्गावनी, इल्खानी, इलाही, बहजरा चेबत िहुणभः पचचाङै्गः पररवृतः
सः तेर्षां मध्ये काचचन बवरोधान् लणक्षतवान् ।

दृष्ाबन र्गणिताबन च
मूल्याबन णभिाबन
आसन् !

सः शीघ्रमेव अवलोकनस्य
महत्त्वं अवर्गित् !

एतेन बवचारेि सः
खर्गोलशास्त्रज्ञस्य न्नमजाव
खैरुल्लाह इत्यस्य समीपं
र्गतः, यः पश्चात् जयससिंहेन
सह ज़िज-इ-मुहम्मद-शाही
इबत िन्थस्य रचनां कृतवान् |

न्नमजाव तस्मै धमावतीतराजस्य तथा खर्गोलशास्त्रज्ञस्य उलुघ्
िेर्ग् इत्यस्य कृतीनां पररचयं कृतवान्, यः धमवबनरपेक्षनीतीः
बवकशसतुं प्रयतमानोऽभवत्, परन्तु स्वस्यैव कु्षद्रिुजद्धजनैः
हतः, ये ताभ्यः भयं प्रतीक्षन्ते स्म |

“धमवः कूहेव बवकीिवः भवबत, 
राज्याणि बवनश्यन्न्त, बवज्ञाबननां तु
कायावणि सदा अवशशष्यन्ते |”

जयससिंहः अस्य कारिात्
उलुघ् िेर्गस्य महतीं प्रशंसां
अकरोत् तथा च समरकन्द
बनरीक्षिालयस्य सम्यक्
अध्ययनं कृतवान्, स्वस्य
अबप एतादृशसंरचनानां
बनमाविस्य आवश्यकता भवेत्
इबत बनश्चयं कृतवान् |



एतत्कायावरम्भस्य पूवं सः स्वयमेव िहुबवधाबन बनरीक्षिाबन
कृतवान्। दूरदशवकस्य उपयोर्गेन सः चन्द्रस्य कलाः,
शबनिहस्य आकारः इत्यादीन् च लणक्षतवान् |

बपत्तलयन्त्रैः बवणक्षपतः, यतः तेर्षां बनरन्तरप्रयोर्गेन
तेर्षां अक्षािां क्षरिं भवबत स्म..

... सः िृहत्पररमािं शसक्थं आज्ञापन्नयत्वा
स्वहस्तेन यन्त्रप्रबतरूपबनमाविं कतुं आरब्धवान् ।

सः केवलनेत्रबनरीक्षिेर्षु सम्भाबवतं
अत्युच्चं सम्यक्त्वं प्रापतुं ऐित् !

... सः शबनिहस्य आकारं अण्डाकाररूपेि
अणभलेब्खतवान्, येन अस्माणभः ज्ञायते यत्
सः वस्तुतः दोर्षवद्दरूदशवकस्य उपयोर्गं
कुववन् आसीत् !

परन्त्तु ....

एतेनैव उत्पन्त्नः …



Aq

ददल्लीनर्गरञ्स्थतः प्रथमः जन्तर मन्तर
खर्गोलबनरीक्षिालयः ! १७२१-१७२४ वर्षेरु्ष बनर्मिंतः
अयं सवाईजयससिंहस्य अनेकखर्गोलबनरीक्षिालयेरु्ष
प्रथमः आसीत् ।

सम्राट्-यन्त्रेि रामयन्त्रेि च सुसञ्ितः बनरीक्षिालयः
अन्नधकं उितयन्त्रािां बवकासाय प्रयोर्गभून्नमरूपेि कायं
करोबत स्म ।



सम्राट्-यन्त्रम्
शशलाबनर्मिंतं समन्नमतं यन्त्रं, यस्य केन्दे्र समकोिबत्रकोिः, यस्य
उभयतः चापद्वयं च भवबत, तस्य उपयोर्गः स्थानीयसमयस्य
कथनाय भवबत |

समयस्य अवर्गमनेन खर्गोलीयपदिकासु पचचाङे्गरु्ष च साक्षात्
प्रभावः भबवष्यबत, यत्संस्कारस्य आवश्यकता आसीत् !

आरोहिाथं अङ्किहिाथं
च पदाबन |

शङ््ुः

णनमाािशलैी

चापे शचन्नितं शङ्कुिायाबनपबततं अङ्कं
ददल्ल्यां २० क्षिपयवन्तं (तावत्सूक्ष्मं) तथा जयपुरे
२ क्षिपयवन्तं (तावत्सूक्ष्मं) समयं बनर्दिंशबत |

सयूोदयः सयूाास्तमयः

चापाः समानघण्टासु बवभक्ताः भवन्न्त ।
प्रत्येकं घण्टा ४ भार्गेर्षु (प्रत्येकं १५ न्नमबनट्
(minute)) अन्नधकं बवभक्ता अस्स्त ।
तथा प्रत्येकं १५ न्नमबनट् (minute) खण्डं
बत्रखण्डेर्षु (५ न्नमबनट् (minute)) बवभक्तं
भवबत।

पचचन्नमबनट् खण्डाः पचचणभः
एकन्नमबनट् शचिैः बवभक्ताः,
तत् एकं न्नमबनट् च बत्रभार्गेर्षु
(२० क्षिं (second) प्रत्येकं)
बवभक्तं भवबत।

परन्तु सवाई जयससिंहः
कथं एताः समयमात्राः
बनिीतवान् ?



अधुना, द्रुतम् एकं कल्पनाव्यायामं कुमवः !

अधुना एकस्स्मन् हस्ते यधष्िं र्गृहीत्वा ञ्स्थताः
इबत कल्पयतु ।

परन्तु यदद वयं सवे पृशथव्याः
पररभ्रमि-अक्षस्य समानान्तरेि
स्वयष्ीः संरेखयामः तर्हिं अस्माकं
कालमापनाथं बनत्यबवन्नधः स्यात् !

एते वयं ! अणय भो !

यदद पृशथव्यां वयं सवे एतत् कुमवः तर्हिं वयं
प्रायः, व्याकुञ्चचतदृष्ट्या, बकमबप एतबद्वधं
दृश्येम -

परन्तु महत्त्वपूिवतया अस्माकं छायाः सववत्र
णभिाः भबवष्यन्न्त । तथा च अस्माकं
कालमापनस्य बनत्यबवन्नधः न स्यात् |

भूपटालेखनपत्रं स्मयवते वा ?!

अक्ांशाः

रेखांशाः

अतः एकं िौजद्धकव्यायामं प्रयतेम !

तथा ध्रुवद्वये उत्पद्यमानाः अणभसंपिाः च
रेखाः लोञ्िट्यूड्स् (longitudes) इबत
उच्छयन्ते !

बवर्षुववृत्तस्य समानान्तरेि र्गिन्त्यः रेखाः
लादटट्यूड्स् (latitudes) इबत कथ्यन्ते ।

यदद वयं भूमौ लम्ितया एकं कोिमापकं
(Protractor) स्थापन्नयत्वा - ३०° अथवा ६०°
इत्याददबवणभिे अक्षांशे - तदुपरर प्रदेशस्य अक्षांशस्य
मानं आशलख्यामहे चेत् तर्हिं

वयं तादृशाः रेखाः प्राप्नुमः ये पृशथव्याः
पररभ्रमि-अक्षस्य समानान्तराः भबवष्यन्न्त !

अतः सम्राट्-यन्त्रस्य शंकुः तत्तत्प्रदेशस्य
अक्षांशानुसारं बतयवक् एव बनर्मिंतः |
ददल्ल्याम् २८°, जयपुरे २७° |

परन्तु एर्षः बह एव समयं वक्तुं मार्गवः
आसीत् वा ?



घणट्ा
जलघणट्ा

यथा यथा लघुपात्रं शनैः शनैः अधः मिबत
तथा तथा प्रायः २४ न्नमबनट् (minute) दीघं एकं
चकं्र समापयबत | यथा वयं ६० वारं एतां
प्रबक्रयां पुनः पुनः कुमवः तथा वयं एकं ददवसं
समाप्नुमः !

परन्तु ते कथं वास्तवतः एताबन
कोिीयमापनाबन कृतवन्तः ?

अधः अबतसूक्ष्मं सुबर्षरयुतं अधवर्गोलाकारं लघु
ताम्रपात्रं िृहत्तरे कटोरे बनमज्ज्यते ।

खर्गोलीयसारिीनां कृते आवश्यकं बद्वतीयं -
तारािां, खर्गोलीयकायानां च स्थानाबन ।

भो | पुनरप्यहमवे !

तदथं अस्माणभः क्षैबतज-बनदेशांक-
व्यवस्थायाः मूलभूत-बवर्षयाः
अधीतव्याः स्युः !

एर्षा व्यवस्था प्रेक्षकस्य
चक्रवालसंिन्धदृन्नष्कोिं आणश्रता
अस्स्त ।

नक्षत्रस्य उिबतः चक्रवालं अन्नधकृत्य आकाशे
तस्य ऊध्ववता अस्स्त | एर्षा क्वाड्रन्ट्
(quadrant) इबत कोिमाबपन्याः उपयोरे्गन
मापनीया !

उच्चं

नक्रं

उन्त्नणतः

णद््

नक्षत्रस्य ददक् उत्तरददशा सह तेन बक्रयमािः कोिः ।

बद्वतीया व्यवस्था बवर्षुववृत्तीयबनदेशांकतन्त्रं अस्स्त । अत्र आधारप्रतलं
आकाशबवर्षुवकं एव ।

आकाशीयर्गोलः पृशथव्यां केन्द्रीकृतः िृहत्तरः काल्पबनकर्गोलः
अस्स्त, यस्स्मन् वयं आकाशञ्स्थतानां मानशचत्रिं कुमवः ।

िहर्गबतपररवतवनानां मानशचत्रिं अस्स्मन्
आकाशर्गोले कतुं शक्यते, यतः ताराः
बनदेशाथं स्थावरपृष्ठदेशायन्ते ।

नक्षत्रािां मध्ये सूयवस्य ञ्स्थततिं बनरीक्ष्य वयं
ऋतुपररवतवनं अणभज्ञातुं शक्नुमः ।

उत्तर-आकाशीय-ध्रुवः

दणक्षि-
आकाशीय-ध्रुवः



आकाशञ्स्थतानां उिततिं ददशं च
बनधावरन्नयतुं सहायकं यन्त्रं अस्स्त ।

एताबन स्तंभाकारसंरचनाबन केन्दे्र शङ्कंु वहन्न्त तथा च यथा यथा
छायायाः अिभार्गः शचन्नितणभत्त्युपररतले पतबत तथा तथा तस्मात्
ददशं उिततिं च बनधावरन्नयतुं शक्यते |

रामयन्त्रं आ

रामयन्त्रं अ

क्रमशः शचन्नितेन एतेन सुलभमापनं शक्यम् !

उन्त्नणतः

णद््

एतत् २ पूरकयन्त्रयोः बवभक्तं
भवबत, ये संयुक्ते सती समिं
भवतः ।

यथा अस्माकं हस्तौ |

रामयन्त्रं

णभणत्तद्वयान्तरे छाया पतबत चेत् अपरं यन्त्रं मापनाथं प्रयोक्तव्यं इबत
स्वीकतवव्यम् |

बकन्तु यदद रात्रौ मापनं िहीतव्यं तर्हिं तत् कथं सम्भवबत ?



सवाई जयससिंहः ददल्लीबनरीक्षिालये ददर्गुित्यादीन् िहीतुं बवबवधान् खर्गोलशास्त्रज्ञान् बनयोजजतवान् । सः
अत्र स्वस्य अन्नधकांशं समयं दातुं असमथवः आसीत् यतः तस्य पुरतः अन्यत् महत्त्वपूिं कायं आसीत्...

नर्गरबनयोजकेन बवद्याधरभिाचायेि सह तस्य चचावः आम्िेर
दुर्गावत् दूरतः ञ्स्थते समतले नूतनस्य पत्तनस्य बनमाविाय तस्य
योजनां प्रकटीचकु्रः |

यथा सः अम्िेरदुर्गवतः जयपुरस्य राजर्गृहं प्रबत
स्थानान्तररतवान् …

तौ नर्गरबनयोजनं, बनमवलीकरिं
जलापूर्तिंः इत्यादीन् िहून्
बवर्षयानन्नधकृत्य चचां
अकुववताम् |

णदगंशयन्त्रं

डायोपरा (Dioptra) अन्यत् यन्त्रं अस्स्त यस्य
उपयोर्गः अस्यैव प्रयोजनस्य कृते कतुं शक्यते
।

रामयन्त्रसदृशन्नमदं यन्त्रं तस्य सम्पूिं संस्करिम् । रात्रौ भाररतेन
रिुसहायेन शङ्कुना सह संरेखन्नयत्वा आकाशञ्स्थतानां ददर्गुितीत्यादीनां
मापनं कतुं शक्यते ।

िीकैः बनर्मिंतं इदं यन्त्रं उभयतः वीक्षिसुबर्षरयुतं, 
कोिमापनाय पठनाय च ञ्स्थरताबनश्चयाथं
बवशेर्षपीदठकया सुसञ्ितं च अस्स्त |



बवज्ञाने खर्गोलशास्त्रे च नवीनतमाबन पुस्तकाबन
उितीश्च पणश्चमतः प्रापतुं इिान्नम।

एतत् उद्यमं मम कृते अतीव महत्त्वपूिवम्
अस्स्त, यतः मम हैन्दवखर्गोलशास्त्रज्ञाः समुदं्र
ततुं यूरोप-देशं र्गन्तुं च प्रत्याख्यन्न्त, यतः समुदं्र
तरन्न्त चेत् ते जाबतभ्रष्ाः भवेयुः इबत |

यथा सः अम्िेरदुर्गवतः जयपरुस्य
राजर्गृहं प्रबत स्थानान्तररतवान्

मध्यपूवव एशशया तथा यूरोपदेशयोः लब्धाः र्गणितं,
खर्गोलशास्त्रं, र्गोलीयबत्रकोिन्नमबत बवर्षयानन्नधकृत्य
बवरशचताः महत्त्वपूिविन्थाः महाराजस्य जयससिंहस्य
आध्यक्ष्ये भार्षान्तरीकृताः ।

तेर्षु सम्राट् जर्गिाथः पटोलमीबवरशचतस्य
ज्योबतःशास्त्रिन्थस्य यूञ्क्लडस्य ज्यान्नमतीयिन्थस्य च
- अल् मजेस्त् तथा तबिर्-इ-उञ्क्लदास् इत्येतयोः -
भार्षान्तरीकरिं (संस्कृतभार्षायां) कृतवान् |

केवल-रामः र्गणितं
ज्योबतःशास्त्रं च अन्नधकृत्य
रचनाः कृतवान् |

मोहम्मद् हुजूर अल्लाही
लघुर्गिनबवर्षये (लोर्गररथं -
logarithm) प्रथमस्य
भारतीयिन्थस्य लेखकः आसीत्,
तथा च उलुघ् िेर्गस्य िन्थस्य
अनुवादकः आसीत् ।

... सः बवज्ञाबननां एकां शाखां अबप आनयत् । ते
प्रबतभाशाशलनः, र्गणितज्ञाः, खर्गोलशास्त्रज्ञाः,
नर्गरबनयोजकाः च आसन् ।

यदा सः एतादृशस्य एकस्य अनुवादस्य
संशोधनं कुववन् आसीत् तदा फादर
इमैनुएल डी बफर्गुएराडो, पादे्र मनुएल
इत्येतौ तं दशवन्नयतुं आर्गतवन्तौ ।

फादर बफर्गुएराडो पादे्र मैनुअल् च अस्य
उद्यमस्य महत्त्वं अवर्गितां इव आस्ताम् |
तौ सान्नधतकृत्यौ पुनः आर्गन्नमष्यावः इबत
वचसा महाराजं आश्वाशसतवन्तौ !

तौ अन्यैः कबतपयैः सहायकैः छात्रैः च सह
१७२७ तमे वर्षे पोटुवर्गल् देशं प्रबत प्रञ्स्थतौ
।



अध्यायं ३

भ्रमानाां परां सत्यावस्था



दणक्िोत्तरणभणत्तयन्त्रं नाडीवलययन्त्रम्

इदं सूयवस्य मध्यािर्गमनसमयबनधावरिाय उपयुक्तं यन्त्रं अस्स्त । मध्यािे सूयवः साक्षात् शशरसः उपरर भवबत, 
केवलं सम्राट्-यन्त्रेि रामयन्त्रेि वा तद्गततिं बनरीणक्षतुं वयं न प्रभवामः ।

सूयवस्य उत्तर-दणक्षि-चलनं पचचाङ्गस्य कृते उत्तर-
अन्नधकतम-दणक्षि-अन्नधकतम-बिन्दू (उत्तर-
दणक्षि-अयनान्तौ) बनधावरन्नयतुं महत्त्वपूिं अस्स्त ।

प्रबतिेदकचापानां उपररभार्गे द्वौ खूंटौ
स्तः | ताववलंदय ञ्स्थतौ भाररताबवबत
ऊध्वं स्वीकृत्य लम्िमानौ रिू
बनदेशाङ्कान् कोिान् िहीतुं दृन्नष्नाशलः
इव कायं कुरुतः, यथा ददर्गंशयन्त्रे तथा !

यदा सूयवः
आकाशीयबवर्षुववृत्तस्य
दणक्षिददशश (माचवमासे
(March) भवतः
वसंतबवर्षुवस्य पूवं) भवबत, 
तदा दणक्षिाणभमुखः पक्षः
समयं पठबत, तथा …

... नववर्षवस्य उत्सवस्य
बतसथिं च अवर्गन्तुं शक्यते ! 
सौर-पन्चाङ्गस्य चान्द्र-सौर-
पचचाङ्गस्य च अनुयान्नयनः
माचव-अप्रैल-मासयोः
(March-April) मध्ये
(मेर्षबवर्षुवददनमन्नधकृत्य) 
स्वस्य नववर्षं आचरन्न्त |

अनेन यन्त्रेि बवर्षुवस्य अणभलेखनं कृत्वा
ऋतुपररवतवनं, तथैव…

यदा सूयवः उत्तरं र्गिबत, उत्तराणभमुखः
पक्षः छायां णक्षपबत, समयं पदठतुं शक्यते
च !

केन्दे्र ञ्स्थतः एकः शङ्कुः मध्यािे अस्स्मन् स्केल-उपरर (scale) छायां आणक्षपबत, यत् अस्मभ्यं सूयवस्य
अन्नधकतम-उच्चतां बतयवक्भ्रंशं च ददाबत, यौ मूलतः सूयवस्य बनदेशांकौ !

२४ घण्टानां घटी, यस्याः उपयोर्गः
उभयपाश्ववतः प्रत्येकं र्षण्मासान् यावत् कतुं
शक्यते ! नाडीवलययन्त्रं सूयवस्य
आकाशीयबवर्षुववृत्तलङ्घनावलोकनाथं
उपयुज्यते |



जयप्र्ाशयन्त्रम्

सूयविहनक्षत्रािां उिततिं ददशं च
बनधावरन्नयतुं अस्य उपयोर्गः भवबत ।

आकाशः कटोरे !

तयोः मध्यवर्तिंनः मार्गावः
कोिमापनाथं जनानां
संचारं सुलभं कुववन्न्त ।

तस्य उपरर केन्दे्र वृत्तवलययुतं क्रोस्स्-वयर् (cross-wire) 
प्रसाररतं अस्स्त | ततः एतत् वलयः छायां बनणक्षपबत, यया
आकाशे सूयवस्य बनदेशांकौ बनधावरन्नयतुं शक्यते !

परस्परपरूकस्य यन्त्रद्वयस्य योर्गः भवबत इबत
कारिात् रामयन्त्रसदृशं जयप्रकाशयन्त्रं च
अधवर्गोलाकारकटोरद्वयात्मकं, यौ कटोरौ अस्माकं
आकाशर्गोलस्य प्रबतबिम्िे भवतः |

कपालयन्त्रं तु कटोरसदृशस्य
आकाशर्गोलस्य सम्पूिवमातृका ।

्पालयन्त्रम्



यदा महाराजः सम्राट् जर्गिाथेन न्नमजाव खैरुल्ला इत्यनेन च सह ज़िजस्य
चचां कुववन् आसीत् तदा फादर बफर्गुएराडो, पादे्र मैनुअल् च तं
सभाजजतवन्तौ |

ताभ्यां फ्ांस् देशीयस्य र्गणितज्ञस्य
एवं खर्गोलशास्त्रज्ञस्य बफशलप् डी
ला हैर (Phillippe de la Hire)
इत्यस्य ज्योबतःशास्त्रपदिकायाः
(Tablulae Astronomicae
[Astronomical Tables])
प्रबतशलबपः प्रस्तुता ।

खर्गोलशास्त्रे पणश्चमे संभाबवतानां नवीनतमबवकासानां
बवर्षये जजज्ञासुः महाराजः तेर्षां यात्रािां बनष्कर्षाविां च
बवर्षये पृष्वान् ।

परन्त्तु …

... तौ केपलरस्य,
न्यूटनस्य, र्गेशलशलयो
इत्यस्य, कोपर्निंकसस्य
अबप कृतीः स्वाभ्यां
सह न वहतः स्म ....

... यतः स्वयं जेसुइट् जनाः न
मन्यन्ते स्म यत् सूयवः अस्माकं
ब्रह्माण्डस्य केन्दे्र अस्स्त इबत (
सूयवकेन्द्रीय-प्रबतरूपम)् !

अतः पणश्चमे कृतान् बवशालबवकासान्
बवचारयामः चेत् ताभ्यां जयससिंहं प्रबत
प्रदत्ता सूचना िहुधा पुरातना आसीत् ।

जयससिंहः खर्गोलशास्त्रस्य
नवीनतमबवकासेभ्यः दूरस्थः अबप सः
अन्नधकान् बनरीक्षिालायान् बनरन्तरं
बनर्मिंतवान्, यतः सः पचचाङ्गस्य
सूक्ष्मबनिवयाय णभि-णभि-अक्षांशेभ्यः
कृतबनरीक्षिानां प्राधान्यं सम्यक्
ज्ञातवान् |

सः ज्ञानाथं फ्ांस्-जेसुइट् जनानां
अबप साहाय्यं प्रापतुं च
अश्रान्तपररश्रमं कृतवान्।



सः स्वकीयान् बनरीक्षिालयान् बनमावय
अबप पाश्चात्याबन सु्फटतरयन्त्राणि
अन्वेषंु् इिबत स्म । सः बद्वतीयं तथ्य-
अन्वेर्षि-संघं प्रेर्षन्नयतुं अबप योजनां
कृतवान्, तथा सः नूतनाः सु्फटतराः
पदिकाः अन्वेषंु् नूतनानां यन्त्रािां
रूपकल्पनां च कतुं स्वयमेव उद्युक्तः
अभवत्, परन्तु...

महाराजः पणश्चमदेशेभ्यः बवदुर्षः,
खर्गोलशास्त्रज्ञान्, र्गणितज्ञान् च आमन्त्रयबत
स्म । िवेररयन् खर्गोलशास्त्रज्ञाः, तेन सह
१७४० तः १७४३ पयवन्तं, जयपुरनर्गरे कायं
कृतवन्तः ।

राजनैबतककतवव्यं खर्गोलीयकायं च
सम्पादन्नयतुं स्वकीयञ्स्थबतः अपयावपता
इबत जयससिंहः ज्ञातवान् |

राजकुमारः ईश्वरीससिंहः त्वररतं आर्गत्य
स्वबपतुः पररचयां अकरोत् ।

स्वास्थ्यप्रापत्यनन्तरं स्वपुत्रं सः तेन
राजकतवव्यस्य राज्यस्य बवर्षयािां च
स्वीकारं इिबत इबत अवदत् |

एकस्स्मन् ददने जयससिंहः मध्यािे
जयपुरबनरीक्षिालये अटन् यन्त्रािां
परीक्षिं कुववन् आसीत् …

... सः अञ्स्थरपादः मूर्च्ििंतः च
अभवत् । तस्य पररचारकः त्वरमार्गतः
तं राजकक्षं नीतवान् ।

तदा ईश्वरीससिंहः जयपुरस्य युवराजः इबत
घोबर्षतः अभवत् ।



१७४३ तमे वर्षे महाराजा
सवाई जयससिंहः अन्न्तमश्वासं
जिाह |

ईश्वरीससिंहस्य ससिंहासनारोहः बपतुः इव कदठनसमये
अभवत् ।

आर्गान्नमयुद्धभयेन िलात् सः स्वस्य
सववसाधनसंपत्त्तिं सेनायाः बनमाविाय बनयोजजतवान्
।

स्वस्य उत्तरान्नधकारस्य तजवनं कृतवतीणभः एताणभः
शचन्ताणभः मशथतः सः बपतुः खर्गोलीयपरम्परां
प्रवर्तिंतुं न शक्तवान् ।

जयससिंहस्य मृतेः सपतवर्षावनन्तरं १७५० तमे वर्षे तस्य
बद्वतीयः पुत्रः माधोससिंहः ससिंहासनारोहिं कृत्वा स्वबपतुः
खर्गोलीयकाररकां पुनः सजीवां अकरोत् ।

सः ददल्ली-नर्गरे न्नमश्रयन्त्रस्य बनमाविं
कृत्वा काबनचन बपत्तलयन्त्राणि
बनर्मिंतवान्, याबन अधुना जयपरु-नर्गरे
भण्डारे सन्न्त ।

माधोससिंहस्य जीबवतावधावेव
ददल्लीबनरीक्षिालयः प्रवतवनरबहतः अभवत् | 
यन्त्रािां बवध्वंसः च अभवत् ।

माधोससिंहस्य अनन्तरं जयससिंहस्य अन्येर्षु बनरीक्षिालयेरु्ष
खर्गोलीयबक्रयासु अबततरां न्यूनता अभवत्, यत् तत्र
बनयोजजतानां खर्गोलशास्त्रज्ञानां अन्यत्र कायं अन्वेषंु् बवना
अन्यः बवकल्पः नासीत् |



सम्प्रबत अन्येभ्यः सवेभ्यः जयपुरबनरीक्षिालयस्य कायं एव
उत्तमं अस्स्त । कालान्तरे पुनःस्थापनप्रयत्नाः केवलं
कदाशचत् उपयुक्ताः आसन् ।

परन्तु भारतस्य पुरातत्वसङ्घस्य नेहरूतारालयस्य च
सहकाररतप्रयत्नाः, जीिोद्धारप्रयासानां दृष्ट्या आशां
प्रददबत।

एतदबतररक्तं जन्तर-मन्तर-बनरीक्षिालयाः बवद्यालयस्य
महाबवद्यालयस्य च छात्रािां बनयन्नमतरूपेि आर्गमनात् िहु
लाभं प्राप्नुवन्न्त। ते अद्याबप छात्रेभ्यः
ज्योबतःशास्त्रकुतुबकभ्यः च िबहःञ्स्थतप्रयोर्गशालानां
प्रयोजनं दातुं शक्नुवन्न्त ।

तथा च तारािां ब्रह्माण्डस्य च बवर्षये बवचारद्वारा ज्ञानसम्पादनं
केनाबप कतुं साध्येर्षु प्रायः सवोत्तमं, येर्षां कृते स्वप्रािान्यबप
अपायपदे स्थाबपताबन ।



परन्तु जयससिंहस्य काले, सामाजजक-धार्मिंक-असबहष्िुतायाः, राजनैबतक-
सङ्घर्षाविां ककव शावस्थानां च काले ञ्स्थत्वा, णभि-णभि-धमाविां बवदुर्षः,
खर्गोलशास्त्रज्ञान्, र्गणितज्ञान् च एकं लक्ष्यं प्रबत न्नमशलत्वा कायं कतुं एकत्र आनयनं,
नूनं न सुलभं कायं आसीत् ।

सः भारतीयबवज्ञानेबतहासे नूतनयुर्गं बनमावतुं प्रयबततवान् | न बह बवज्ञानस्य
धमवबववेचनं न च राष्ट्रीयता |

परन्तु खर्गोलशास्त्रे तस्य उितयः पुरातना एव अभवन् यतः ताः बवबवधकारिवशात्
कोपर्निंकस्-क्रानन्तिं प्रबत प्रबतबक्रयां न दत्तवन्तः |

तथाबप सः दूरदर्शिंतां अपारं ओजं च प्रदर्शिंतवान् इबत तस्य खर्गोलीययात्राः, 
िहुकालानन्तरमबप आदृताबन यन्त्राणि च स्पष्ीकुववन्न्त |
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