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प दाराथानां सम्मिश्रणात ्कस्यचन पदारथास्य 
परृककरणस्य बहूमन उदाहरणामन 
असमिामिः दृश्यनतते । चा्यमनमिाथाणसमि्यते 

चालनीमि ्उप्यजु्य चा्यपणाथामन चा्यद्रवात ्परृमकरि्यनतते 
(मचत्रमि.्५.१) ।

चित्रम ्५.१ चालन्या चा्यपणाथानां परृककरणमि्

कृमिसमि्यते धान्यामन रामितः परृमकरि्यनतते । दगुधस्य 
दधनः वा मिरनतेन नवनीतं परृमकरि्यतते (मचत्रमि.्५.२) । 

असमिामिः ततृी्याध्या्यते पमितं 
्यत ्च्यनद्ारा कापाथासः तस्य 
बीजतेभ्यः परृमकरि्यतते । 
 िवम्भः लवण्यकु्ः 
्यवागःू अरवा परृकुः 

खामदतः स्यात ्। खादनसमि्यते ्यदा मिरीचखण्ाः लबधाः 
तदा िवनतः तान ्सावधानं परृक् सरामपतवनतः स्यःु । 
िवदभ््यः आम्रफलैः दृढबीजफलैश्च ्यकु्मि ्एकं कण्डोलं 
दत्वा परृककतुुं कमश्चत ्वदमत इमत मचनत्यनत ु। िवनतः 
मकं कुवथामनत ? एकमवधामन फलामन सवीकृत्य अन्यमसमिन ्
कण्डोलते सराप्यमनत, नन ु? 
 एवं करण ंसरलं प्रती्यतते । परमि ्आम्रदृढबीज्यडोः 
अपतेक्ष्या अतीव लघतुरामण वसतमून व्ंय परृककतुथामि ्

इच्ामिः चतेत ् करमि ् ? पात्रते एकमसमिन ् मसकतां 
लवण ं च ममिश्रीकृत्य िवदभ््यः परृककतुुं दत्तमि ् इमत  
मचनत्यनत ु । हसतच्यनतेन एतसमिात ् ममिश्रणात ्
लवणमसकत्यडोः परृककरणस्य मचनतनमिमप अिक्यमि ्! 

चित्रम ्५.२. क्षीरस्य दधनः वा मिरनतेन नवनीतं मनषकास्यतते ।

     मकनत,ु एवं पदाराथानां परृककरणस्य 
आवश्यकता का? इमत 

प्रहतेमलका ज्ातमुमिच्मत ।

चरियाकलापः १                    

५.१ तमिा्याः साररण्याः प्ररमिते सत्िते काश्चन 
परृककरणप्रमरि्याः दत्ताः । 
मद्ती्यततृी्यसत्ि्यडोः सचूनाः रिमिबदाः न समनत । 
मकं िवनतः परृककरणप्रमरि्यां परृककरणडोद्तेितेन, 
परृककृतघटकानामि ् उप्यडोगरीमतना च साकं ्यडोजम्यतुं 
िकनवुमनत?  कस्यामप पदारथास्य उप्यडोगात ् पवूुं ततेन 
सह ममिमश्रताः हामनकराः अनपु्यकु्ाः च पदाराथाः 
मनषकासनी्याः िवमनत इमत व्ंय पश्यामिः । कदामचत,् 
उप्यकु्ामन अमप घटकामन ततेिां परृक् उप्यडोगस्य 
कारणात ्परृककरणी्यामन िवमनत । 

5 पदाराथानां परृककरणम्
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साररणी ५.१. पदाराथानां परृककरणं चकमरथाम?्

परृककरणप्रमरि्या परृककरणडोद्तेिः परृककृतैः पदार्थः व्ंय मकं कुमिथाः?

 तण्ुलात ्मिलाखण्ानां मनषकासनमि्
उप्यकु््यडोः द््यडोः मिनन-मिननपदारथा्यडोः 
परृककरणमि्

घनपदारुं व्ंय मक्षपामिः ।

नवनीतप्रापत्यरुं क्षीरमिरनमि् अनपु्यकु्पदाराथानां मनषकासनमि् पदारथाद््यस्य अमप उप्यडोगं कुमिथाः  ।

चा्यपणाथानां परृककरणमि्
कलमििाणां हामनकारकपदाराथानां वा 
मनषकासनमि्

व्ंय कलमििान ्मक्षपामिः ।

 कदामचत ् परृककरणी्याः कणाः 
मवमिननप्रमिाणवनतः, मवमवधपदारथामनममिथाताः वा स्यःु । 
तते घनाः, द्रवाः अमनलाः वामप स्यःु । तमहथा, एतावतां 
मवमवधलक्षणवतां पदाराथानां परृककरण ंव्ंय करं कुमिथाः?

५.१ परृककरणचिधानाचन 

अधनुा व्ंय सम्मिमश्रतानां पदाराथानां परृककरणा्य 
उप्यकु्ामन कामनचन सरलमवधानामन पश्यामिः । 
एि ुकामनचन मवधानामन दनैमनदनजीवनते उप्यजु्यनतते इमत 
िवनतः पश्यते्यःु । 

हस्तियनम ्

चरियाकलापः २    

आपणात ् रिरीतां धान्यपडोटमलकामितेकां मवद्ाल्ंय प्रमत 
आन्यनत ु । इदानीमि ् एकस्य कगथादपत्रस्य उपरर धान्ंय 
प्रसार्यनत ु । मकं कगथादपत्रस्य उपरर कते वलमि ् एकमवध ं
धान्ंय दृश्यतते? मिलाखण्ामन, तिुाः, पररमिननामन 
धान्यामन, अन्यधान्यमवधामन चामप तत्र दृश्यतेरन,् खल?ु 
इदानीमि,् एतामन मिलािकलामन, तिुान,् अन्यधान्यामन 
च हसततेन मनषकास्यनत ु। 
गडोधमूिः, तण्ुलः इत्यामदभ्यः मद्दलं  मिलािकलं, 
कलमिि,ं तिुः इत्यादीनां मकम्चतसरलूप्रमिाणवतामि ्
कलमििाणांं मनषकासना्य एतत ् हसतच्यनमवधानमि ्
उप्यजु्यतते (मचत्रमि ्५.३) ।

चित्रम ्५.३ धान्यतेभ्यः मिलाखण्ानां हसतच्यनमि्

 प्रा्यः तादृिकलमििाः अमधकाः न िवमनत । 
तादृिते सनदिभे पदाराथानां परृककरणा्य हसतच्यनमि ्
उमचतमवधानमि ्अमसत ।  
कण्डनम्
पादपानां कतथानाननतरं क्षतेत्रतेि ुरािीकृताः व्ीहतेः गडोधमूिस्य 
वा दण्ाः िवम्भः दृषाः स्यःु । धान्यस्य परृककरणात ्
पवूथामि ् एतान ् तणृदण्ान ् आतपते पररिडोि्यमनत । 
प्रत्यतेकं तणृदण त्ेऽमप बहूमन धान्यामन मवद्नतते । तमहथा 
क्षतेत्रतेि ु मवद्मिानतेभ्यः ितामधकते भ्यः धान्यदण त्ेभ्यः 
मक्यमनत धान्यामन लभ्यतेरन ् इमत कलप्यनत!ु ताभ्यः 
तणृदण्रामिभ्यः कृिकाः धान्यामन करं परृककु्युथाः?
 आम्रफलामन, दृढबीजफलामन वा वकृ्षतेभ्यः 
अवचतेतुं िक्यामन । मकनत,ु आम्रदृढबीज्यडोः अपतेक्ष्या 
धान्यबीजामन अतीव लघतुरामण िवमनत । अतः, 
धान्यदण त्ेभ्यः ततेिामि ्एकैकिः च्यनमि ्असाध्यमि ्। तमहथा 
धान्यदण त्ेभ्यः धान्यबीजानां परृककरण ंकरमि?्
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 धान्यदण त्ेभ्यः धान्यानां परृककरणारुं 
कण्नप्रमरि्या उप्यजु्यतते । अस्यां प्रमरि्या्यां 
धान्यबीजानां मनषकासनारुं धान्यदण्ाः प्रमतहन्यनतते 
(मचत्रमि ्५.४) । 

चित्रम ्५.४ कण्नमि्

कदामचत ्कण्नारुं विृाः उप्यजु्यनतते । बहृत-्पररमिाणते 
धान्यानां कण्ना्य ्यनत्रामण अमप उप्यजु्यनतते । 

चनषपिणम्
चरियाकलापः ३           

काष्ठचणूुं िषुकपणथाचणूुं वा िषुकमसकत्या सह 
ममिश्रीकुवथानत ु। एतत ्ममिश्रण ंसरामलका्यां, वाताथापमत्रका्यां 
वा सराप्यनत ु । एतत ् ममिश्रणमि ् अवधानपवूथाकमि ्
अवलडोक्यनत ु । मकं ममिश्रणते मसरताः मवमवधपदाराथाः 
सरलत्या अमिज्ातुं िक्याः? मकं द््यडोः पदारथा्यडोः 
कणानां पररमिाणामन समिानामन िवमनत? मकं हसतच्यनतेन 
एततेिां पदाराथानां परृककरण ंसाध्ंय िवतेत?् 
इदानीं, ममिश्रण ं सवीकृत्य मविालमि ् अङ्गण ं गच्नत,ु 
उननतते सरलते मतष्ठनत ु। ममिश्रण ंसरामलका्यां वा पमत्रका्यां 
वा सराप्यनत ु । तां सरामलकां पमत्रकां वा िवतां 
िजुौननत्यमि ् आन्यनत ु । ्यरा ममिश्रण ं िनैः अवसपभेत ्
तरा तां ममिश्रणसरालीं मकम्चत ्अमिनमि्यनत ु। 
मकं िवमत ? काष्ठचणूुं (पणथाचणूुं वा), मसकताः च ;- मकं 
पदारथाद््यमि ्अमप समिानते सरलते पतमत ? मकं कडोऽमप पदारथाः 

उ्््ी्य मनगथाच्मत? मकं पवनतेन पदारथाद््ंय परृककृतमि?् 
ममिश्रणात ् पदाराथानां परृककरणस्य एतत ् मवधानं 
चनषपिणम ् इत्यचु्यतते । पवमिानं वा्यमुि ् उप्यजु्य 
कमसमिमंश्चत ् ममिश्रणते मसरतस्य िार्यकु्ानां लघनूां च 
पदाराथानां परृककरणारुं मनषपवणप्रमरि्या उप्यजु्यतते । 
प्रा्यः एतत ्मवधानं गरुुभ्यः धान्यकणतेभ्यः लघनूां तिुाणां 
परृककरणा्य कृिकैः उप्यजु्यतते (मचत्रमि ्५.५) । 

चित्रम ्५.५ मनषपवणमि्

तिुकणाः वा्यनुा नी्यनतते । धान्यकणाः परृगि्ूय 
मनषपवणवतेमदका्याः समिीपते एकमत्रताः िवमनत । परृगितूाः 
तिुकणाः पिनूामि ्आहारतेि ुअन्यका्यभेि ुच उप्यजु्यनतते । 
िालनम्
 कदामचत,् व्ंय मकमिमप मपषमि ् उप्यजु्य पाकं 
कतुथामि ् इच त्ेमि । तदा मपषते मवद्मिानामन कलमििामण 
बसुामन च मनषकासनी्यामन िवमनत । व्ंय मकं कुमिथाः ? 
एकां चालनीं सवीकृत्य तस्यां मपष ंपरू्यामिः(मचत्रमि ्५.६) 

चित्रम ्५.६ चालनमि्
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चालनप्रमरि्या्यां सकू्मितराः मपषकणाः चालन्याः 
रनध्ाणां द्ारा अधः पतमनत । सरलूतराः बसुकणाः 
चालन्यामि ्एव पररमिष्यनतते । 
 धान्यपतेिक्यनत्रागारतेि,ु पतेिणात ् पवूुं 
तिुमिलादीमन कलमििामण परृमकरि्यनतते । प्रा्यः स्यतूते 
स्परूरतामन धान्यामन मत्यथाक्-चालन्याः उपरर पात्यनतते । 
कण्नस्य मनषपवणस्य च अननतरमि ्अमप अवमिषामन 
मिलाखण्तिुादीमन  चालनतेन मनषकास्यनतते । 
 मनमिमी्यमिाणानां ? िवनानां समिीपते अमप 
मसकताभ्यः अष्ठीलानां मिलानां च परृककरणा्य 
एतादृश्यः चालन्यः उप्यजु्यनतते (मचत्रमि ्५.७)।  

चित्रम ्५.७ चालनतेन मसकताभ्यः अष्ठीलानां 

मिलानां च परृककरणमि्

चरियाकलापः ४            

 सवगहृात ् कक््यां प्रमत एकां चालनीं मकम्चत ्
मपष ं च आन्यनत ु । मपषात,् अिदुीनां परृककरणा्य 
मपषचालनं कुवथानत ु। इदानीं सधुाखण्ान ्पतेिम्यतवा चणूुं 
मनमिाथा्य तत ्चणूुं मपषतेन सह ्यडोज्यनत ु। मकं चालनतेन मपष ं
सधुाखण्मपषात ्परृककतुुं िक्यतते? 
ममिश्रणात ् मवमिननैः सरौल्ैयः ्यकु्ानां घटकानां 
परृककरणा्य चालनमि ्उप्यजु्यतते ।

अिसादनम,् चनस्तारणम,् चनषयनदनम ्ि

 ममिश्रणात ् पदाराथानां परृककरण ं कते वलं 
मनषपवणहसतच्यनामदमिः एव सवथादा करणमि ्अिक्यमि ्। 

उदाहरणारुं, तण्ुलते मद्दलधान्यामदि ु वा सकू्मिाः 
धमूलमितृकणाद्यः िवते्यःु । पाकात ्पवूुं तादृिमिामलन्यस्य 
मनषकासनं करमि ्? 
 प्रा्यः, तण्ुलाः मद्दलधान्यामन च पाकात ्पवूुं 
क्षाल्यनतते । ्यदा एतैः सह जलं ्यडोज्यतते, धमूलमितृकणादीमन 
कलमििामण परृगिवमनत । एतामन कलमििामण जलते 
लीनामन िवमनत, ततकारणतः जलं मकम्चत ् मिणृमि्ंय 
िवमत । अधनुा, पात्रते अधः मकमि ्अवसीदमत ? – धमूलः 
उत तण्ुलः? मकमिरथामि?् पात्रस्य अभ्यानमिनतेन तत ्मिमलनं 
जलं बमहः पात्यमनत इत्यतेतत ्मकं िवम्भः दृषमि ्?
 ममिश्रणते जलस्य ्यडोजनतेन िारतरामण घटकामन 
अधः अवसीदमनत । एतद ् मवधानमि ् अवसादनमि ् इमत 
कथ्यतते । मिणृमि्यस्य जलस्य मनषकासनं मनसतारणमि ्इमत 
कथ्यतते (मचत्रमि ्५.८) ।

चित्रम ्५.८ अवसादनतेन मनसतारणतेन च ममिश्रणते 

मसरतस्य पदारथाद््यस्य परृककरणमि्

 अवसादनतेन मनसतारणतेन च परृककतुुं ्यडोग्यामन अन्यामन 
सम्मिश्रणामन कामन ? इमत अधनुा पश्यामिः । एिः एव 
मसदानतः परसपरं ्यते लीनाः न िवमनत तादृिानां  द्रवाणां  
सम्मिश्रणस्य परृककरणते अमप  उप्यजु्यतते । उदाहरणारुं, 
तैलस्य जलस्य च ममिश्रणतः उि्यडोः परृककरणारथामि ्एतां 
प्रमरि्यामि ्उप्यडोकंु् िक्यतते । तादृिानां द्रवाणां सम्मिश्रण ं
मकम्चतकालं तरैव त्यजामिः चतेत,् द्रवाणां परृक्-सतराः  
मनमिमी्यनतते । मनसतारणतेन उपररतनस्य सतरस्य द्रवः 
मनषकासम्यतुं िक्यः । 
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आगच्नत,ु पनुः घनद्रव्यडोः कस्यमचत ् सम्मिश्रणस्य 
मवि्यते मवचारं कुमिथाः । चा्यमनमिाथाणाननतरं चा्यपणाथानां 
मनषकासना्य िवनतः मकं कुवथामनत ? मनसतारणा्य 
प्र्यतनतामि ् । कामनचन पणाथामन मनषकामसतामन  
िवमनत । तरामप कामनचन पणाथामन चा्यते एव अवमिषामन 
िवमनत खल ु ? इदानीं, चा्ंय चालनीद्ारा चिकते   
परू्यनत ु । सवाथामण पणाथामन चालन्यामि ् एव अवमिषामन  
खल ु? एतत ्मवधानं मनष्यनदनमि ्इमत कथ्यतते (मचत्रमि ्५.१) । 
 चा्यात ्चा्यपणाथानां मनषकासना्य मकं समिीचीनतरमि?् – 
मनसतारणमि ्उत मनष्यनदनमि ्?
 अधनुा, असमिामिः उप्यजु्यमिानस्य जलस्य 
उदाहरणमि ् अनमुचनत्यामि । मकमि ् असमिभ्ंय सवभेभ्यः 
सवथादा पानारुं सरुमक्षतं जलमितेव लभ्यतते? कदामचत ्
नमलकामिः पररप्ूयथामिाण ं जलं मिणृमि्यमि ् अमप िमवतमुि ्
अहथामत । मवितेितः वषृतेः अननतरं तटाकानां नदीनां 
जलमि ्अमप मिणृमि्ंय स्यात ् । मिदृादीनां जलते अद्राव्यानां 
मिमलनानां परृककरणा्य मकमिमप मवधानं स्यात ्मकमि ्इमत 
व्यमि ्अधनुा पश्यामिः ।

चरियाकलापः ५           

 तटाकात ् नद्ाः वा मिणृमि्यजलं मकम्चत ्
सङ्गहृ्णनत ु । तत ् न प्राप्यतते चतेत ् चिकसरजलते एव 
मकम्चत ्मिमृत्तकां ्यडोज्यनत ु। अधथाघणटां ्यावत ्तत ्तरैव 
त्यजनत ु। जलमि ्अवधानपवूथाकं दृष्वा ्यत ्अवतेमक्षतं तत ्
मटपपण्यां मलखनत ु। 
 मकं मकम्चत ् मिमृत्तका जलते अधः उपमवषा 
अमसत? मकमिरथामि?् एतस्याः प्रमरि्या्याः नामि मकमि ्? 
 अधनुा, जलस्य उद्डोलनं मवना चिकं मकम्चत ्
मत्यथाककुवथानत ु । चिकसरमि ् उपररतनं जलमि ् अन्यमसमिन ्
चिकते  परू्यनत ु(मचत्रमि ्५.८ )। एिा प्रमरि्या मकमि ्उच्यतते? 
 मकमि,् मद्ती्यचिकते  मसरतं जलमि ् इदानीमि ्
अमप मिणृमि्यमितेव (कमपिवणमी्यमि)् अमसत ? इदानीमि ्
एतस्य मनष्यनदनं कुवथानत ु । मकं चा्यचालनी उप्यडोगा्य 
अिवत?् एकं वस्त्रखण्मि ् उप्यजु्य जलस्य मनष्यनदनं 

कतुुं प्र्यतामिह ै । वस्त्रखण त्े अनसु्यतूानां सतू्राणां मिध्यते 
सकू्मिरनध्ामण िवमनत । वस्त्रते मसरतामन एतामन रनध्ामण 
चालनीरूपतेण उप्यडोकंु् िक्यामन । 
 जलमि ्इतडोऽमप मिणृमि्यमितेव अमसत चतेत,् कलमििस्य 
मनषकासनारुं सकू्मितररनध््यकु्ा चालनी उप्यडोक्व्या 
स्यात ्। ‘िडोधनपत्रमि’् अमतसकू्मिरनध््यकु्ा एका चालनी 
अमसत । ५.९तमिते मचत्रते िडोधनपत्रस्य उप्यडोगरिमिाः 
दमिथाताः समनत । 

चित्रम ्५.९ िङ्कुमनमिाथाणारुं िडोधनपत्रस्य पटुीकरणमि्
िडोधनपत्रं िङ्कुरूपतेण पटुीकृत्य पटुकते  सराप्यतते  
(मचत्रमि ्५.१०) । 

चित्रम ्५.१० िडोधनपत्रतेण मनष्यनदनमि्
अननतरं सम्मिश्रण ंिडोधनपत्रते मनमक्षप्यतते । ममिश्रणमसरताः 
घनकणाः िडोधनपत्रद्ारा मनगथानतमुि ् अिक्ाः सनतः 
िडोधनपत्रते एव मतष्ठमनत । 
 प्रा्यः फलरसाः िाकरसाश्च पानात ्पवूुं िडोध्यनतते । 
एततेन बीजामन फलसाराश्च मनषकास्यनतते । असमिाकं 
गहृतेि ु मकलाटं मनमिाथातुं मनष्यनदनमवधानमि ् उप्यजु्यतते । 
मकलाटमनमिाथाण ंिवम्भः दृष ंस्यात ्। ्यदा क्षीरं कवरमत, 
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तदा मकम्चत ्मन्बकुरसः सराप्यतते । एततेन मकलाटस्य 
घनकणानामि,् एकस्य द्रवमवितेिस्य च एकं ममिश्रण ं 
मसदध््यमत । अननतरं चालन्याः वस्त्रखण्स्य वा द्ारा 
मनष्यनदनतेन ममिश्रणात ्मकलाटः परृमकरि्यतते । 

बाषपीकरणम्

चरियाकलापः ६            

एकमसमिन ्काचपात्रते (‘बीकर’्) मकम्चत ्जलं सवीकुवथानत।ु 
तत ्जलं कवर्यनत ु। उषणीकरणमि ्एवमितेव अनवुत्यथातते चतेत ्
पात्रसरं जलं सवुं बाषपीि्ूय अदृश्यतां गच्मत खल?ु 
इदानीमि ्अन्यपात्रसरते जलते चमिसद््ंय लवण ं्यडोजम्यतवा 
स््यक् आलडो््यनत ु। मकं जलस्य वणभे मकमिमप पररवतथानं 
दृश्यतते ? मकमि ् आलडो्नाननतरं काचपात्रते मकमिमप 
लवण ंदृश्यतते ? लवणजल्यकंु् काचपात्रमि ्उषण ंकुवथानत ु 
(मचत्रमि ्५.११) । 

चित्रम ्५.११ लवणजल्यकु्स्य काचपात्रस्य 
उषणीकरणमि्

जलं कवरत ु। काचपात्रते मकमि ्अवमिष ंदृश्यतते ?
अमसमिन ् मरि्याकलापते जललवण्यडोः ममिश्रणस्य 
परृककरणते बाषपीिवनप्रमरि्या असमिामिः उप्यकु्ा । 
 जलस्य बाषपरूपतेण पररवतथानं बाषपीकरणमि ्इमत 
कथ्यतते । ्यत्र ्यत्र जलं िवमत, तत्र बाषपीकरणप्रमरि्या 
मनरनतरं प्रचलमत । 

 मचनत्यनत ु ! लवण ं कुतः आगच्मत ? 
समिदु्रजलते मवमवधलवणामन ममिमश्रतामन िवमनत । एततेि ु
एकं सामिान्यलवणमि ्असमिामिः पाकते ि ुउप्यजु्यतते । ्यदा 
समिदु्रजलं लघगुतभेि ुबहुकालं सराप्यतते, तदा स्ूयथातापतेन 
जलमि ् उषणीि्ूय िनैः िनैः बाषपं िवमत । कते िा्चन 
मदनानामि ् अननतरं जलं पणूथात्या बाषपीि्ूय गतभेि ु
लवणघनाः एव अवमिष्यनतते (मचत्रमि ्५.१२) । 

चित्रम ्५.१२ समिदु्रात ्लवणस्य प्राम्तः

लवणानां एतसमिात ् ममिश्रणात ् सामिान्यलवण ं
िदुीकरणप्रमरि्याणामि ्अननतरं प्राप्यतते । 
परृककरणाय एकाचधकानां चिधानानाम ्उपयोगः
 ममिश्रणतेभ्यः पदाराथानां परृककरणस्य कामनचन 
मवधानामन असमिामिः अधीतामन । अनतेकधा ममिश्रणते 
मसरतानां मवमवधपदाराथानां परृककरणा्य एकमितेव मवधानं 
प्याथा्ंत न िवमत । तादृिसनदिभेि,ु एततेि ु अनतेकामन 
मवधानामन उप्यडोक्व्यामन िवमनत ।

चरियाकलापः ७                      
 मसकतालवण्यडोः ममिश्रण ं सवीकुवथानत ु । एतौ 
पदारथौ करं परृककतुुं िक्यौ ? हसतच्यनमि ् अमसमिन ्
सनदिभे ्यडोग्ंय मवधानं न इमत त ुअसमिामिः दृषपवूथामि ्। 
 एतत ्ममिश्रणमि ्एकमसमिन ्काचपात्रते सरापम्यतवा 
जलं ्यडोज्यनत ु। मकम्चतकालं काचपातं्र तरैव त्यज्यतामि ्। 
मसकताः पात्रते अधः उपमविमनत इत्यतेतत ्दृश्यतते खल?ु 
मनसतारणतेन, मनष्यनदनतेन वा मसकताः परृककतुुं िक्याः । 
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मनसतारणाननतरं लबधते जलते अन्यत ् मकं स्यात ् ? पवूथामि ्
असमिामिः ्यडोमजतं लवण ंतत्रैव स्यात ्नन ु? 
 अधनुा, असमिामिः मनसतारणतेन लबधात ् द्रवात ्
लवण ं परृककरणी्यमि ् । द्रवमि ् एकस्यामि ् उदसराल्यां 
परूम्यतवा आवरणकते न मपधानं कुवथानत ु। कम्चत ्कालमि ्
उदसरालीमि ् उषणीकुवथानत ु । मकमि ् उदसराल्याः मिखुात ्
बाषपमनगथामिनं दृश्यतते? 
 एकां धातडोः सरामलकां सवीकृत्य तस्याः उपरर 
महमिखण्ान ् सराप्यनत ु । ्यरा ५.१३ मचत्रते दमिथातं 
तरा सरामलकामि ् उदसरालीमिखुस्य मकम्चत ् उपरर  
सराप्यनत ु। 

चित्रम ्५.१३ बाषपीकरण ंसङ्घननं च

िवनतः मकमि ्अवलडोक्यमनत ? उदसरालीसरं सवुं जलं 
कवमरतवा मनगथाच्त ु। 
 महमितेन िीतलीकृतां लडोहसरामलकां ्यदा बाषपं 
सपिृमत, तदा बाषपस्य सङ्घननं ितूवा तत ्जलं िवमत । 
सरामलकातः पतनतः जलमबनदवः बाषपसङ्घननतेन 
प्राप्यनतते । जलबाषपस्य द्रवरूपतेण पररवतथानं सङ्घननमि ्
इमत कथ्यतते ।
 मकं सद्ः कवमरतस्य क्षीरस्य  
मपधानसरामलका्याः अधः जलमबनदवः िवम्भः दृषाः ? 
 स्पणूथास्य जलस्य बाषपीकरणाननतरं उदसराल्यां 
मकमि ्अवमिषमि ्? 
 एवं मनसतारणतेन, मनष्यनदनतेन, बाषपीकरणतेन, 

सङ्घननतेन च परृककृतं लवण,ं मसकताः, जलं च व्ंय 
प्रा्तवनतः । 
 प्रहतेमलक्या लवणमसकत्यडोः परृककरणसमि्यते 
कामचत ्समिस्या स्मिखुीकृता । सा मकम्चत ्मसकतामिः 
सह एकपडोटलीममितं लवण ं ्यडोमजतवती । अननतरं 
लवणस्य पनुःप्रापत्यरुं ्यरा स्तमिते मरि्याकलापते उकं् 
तरा त्या प्र्यत्तमि ् । मकनत,ु  सा सरामपतस्य लवणस्य 
लघिुागमि ् एव पनुः प्रा्तुं िक्वती । कः दडोिः जातः 
स्यात ्? 

मकं जलं पदारथास्य मक्यदमप मिात्रां द्रावम्यतुं िकनडोमत?
चतरुभे अध्या्यते, बहवः पदाराथाः जलते लीनाः ितूवा 
द्रावण ं मनमिाथामनत इमत असमिामिः दृषमि ् । एतते पदाराथाः 
जलते मवलते्याः इमत व्ंय वदामिः । मनमश्चतमिात्रातमिकते  जलते 
तादृिमि ्एकं पदारथामि ्इतडोऽमप अमधकामधकं ्यडोज्यनतः 
एव िवामिः चतेत ्मकं िमवष्यमत? 
चरियाकलापः ८            
 एकं कटाहकं काचपातं्र वा, एकं चमिसं, लवण ं
जलं च सवीकुवथानत ु । अधथाचिकममितं जलं काचपात्रते 
परू्यनत ु । एकचमिसममितं लवण ं जलते ्यडोजम्यतवा 
आलडो््यनत ु। लवण ंजलते लीनं िवतेत ्(मचत्रमि ्५.१४) । 

चित्रम ्५.१४ जलते लवणस्य मवल्यनमि ्
पनुः एकचमिसममितं लवण ं तमसमिन ् जलते ्यडोजम्यतवा 
स््यक् आलडो््यनत ु। एवमितेव चमिसपणूुं लवण्यडोजनमि,् 
आलडो्नं च कुवथानतः िवनत ु। 
 एवं मकम्चत ्लवणस्य ्यडोजनाननतरं, मकम्चत ्
लवण ंजलते अलीनं सत ्पात्रते अधः उपमविमत इमत मकं 
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िवम्भः दृषमि?् ्यमद सत्ंय, तस्य तातप्यथामि,् असमिामिः 
सवीकृतते जलते इतः परं लवण ंलीनं न िवमत । अधनुा 
एतत ्द्रावण ंसनत्ृतद्रावणमि ्इमत कथ्यतते ।
 प्रहतेमलक्या ्यदा बहृतप्रमिाणकं लवण,ं 
मसकताः च जलते ्यडोजम्यतवा, लवण ं प्रमतप्रा्तुं प्र्यत्त ं
तदा एिः दडोिः जातः स्यात ् । प्रा्यः सनत्ृतद्रावणस्य 
मनमिाथाणारथामि ् आवश्यकस्य लवणस्य अपतेक्ष्या अमधकं 
लवण ंत्या ्यडोमजतं स्यात ् । तत ्च लवण ं मसकतामिः 
साकमि ् एव ममिमश्रतं सत ् प्रमतप्रा्तमुि ् अिक्यमि ् 
अिवत ् । अमधकजल्यडोजनतेन एतां समिस्यां सा 
मनवारम्यतुं िकनडोमत । 
 सवुं लवण ंद्रावम्यतुं तस्याः समिीपते प्याथा्ंत जलं 
नामसत इमत मचनत्यनत ु । द्रावणसनत्ृततेः पवूथामितेव अमधकं 
लवण ं्यरा जलं द्रावम्यतुं िकन्ुयात ्तरा कडोऽमप मिागथाः 
अमसत मकमि?् 
 प्र्यतनं कृतवा प्रहतेमलका्ैय साहाय्ंय कुमिथाः । 

चरियाकलापः ९            

 काचपात्रते मकम्चत ् जलं सवीकुवथानत ु । जलमि ्
इतडोऽमप लवण ंद्रावम्यतुं ्यरा न िकन्ुयात ्तावत ्लवण ं
्यडोज्यनत ु। एततेन जललवण्यडोः सनत्ृतद्रावणमि ्असमिामिः 
प्राप्यतते । 
 अधनुा, एतमसमिन ् सनत्ृतद्रावणते लघपु्रमिाणकं 
लवण ं ्यडोज्यनत,ु उषणीकुवथानत ु च । मकमि ् िवमत ? 
लीनतामि ्अप्राप्य काचपात्रते अधः उपमवषस्य लवणस्य 
मकमि ्अिवत?् इदानीं मकं तत ्द्रवीितूमि ्? सत्ंय चतेत,् 
अमसमिन ् द्रावणते उषणीकरणतेन अमधकलवण ं ्यडोजम्यतुं 
िक्यतते इमत मसदमि ् । एतत ् उषणीकृतं द्रावण ं िीतलं 
िवत ु। मकं पनुः लवण ंपात्रस्य अधः उपमवित ्दृश्यतते ? 
उषणीकरणतेन जलते अमधकप्रमिाणकं लवण ं द्रावम्यतुं 
िक्यतते इमत एतसमिात ्मरि्याकलापात ्ज्ा्यतते । 
मकं जलं मवमवधान ्द्राव्यपदाराथान ्समिप्रमिाणतेन द्राव्यमत? 
आगच्नत,ु पररिील्यामि ।

चरियाकलापः १०            

 काचचिकद््ंय सवीकुवथानत ु । प्रत्यतेकं चिकस्य 
अधथािागं जलतेन परू्यनत ु । एकमसमिन ् चिकते  लवण ं
्यडोजम्यतवा लवणस्य लीनताप्यथानतमि ् आलडो््यनत ु । 
सनत्ृतद्रावणमनमिाथाणप्यथानतमि ्एवमितेव एकैकं चमिसं लवण ं
्यडोज्यनतः आलडो््यनत ु । मक्यत ् चमिसममितं लवण ं
जलते लीनमि ् अिवत ् इमत ५.२ साररण्यामि ् अङ्कनं  
कुवथानत ु।

साररणी ५.२

पदारथाः
जलते द्रवीितूस्य पदारथास्य मिात्रा 

(चमिसानां सङ्ख्या)

लवणमि्

िकथा रा

इदानीं तमितेव मरि्याकलापं िकथा रा्यडोजनतेन कुवथानत ु । 
एतं प्र्यडोगं जलते द्राव्यान ् अन्यपदाराथान ् अमप उप्यजु्य  
कुवथानत ु। 
 ५.२ साररण्याः मकं ज्ा्यतते ? मवमवधपदाराथाः 
मवमवधपररमिाणतेि ुजलते लीनाः िवमनत इत्यतेतत ्अवगतं 
नन ु? 
 पदाराथानां परृककरणस्य कामनचन मवधानामन 
असमिामिः चमचथातामन । अत्र प्रसततुामन कामनचन 
मवधानामन मवज्ानप्र्यडोगिालास ु अमप पदाराथानां 
परृककरणारथामि ्उप्यजु्यनतते ।
 एकः पदारथाः ्यदा कमसमिमंश्चत ्द्रवते मवली्यतते, तदा 
द्रावण ंिवमत इत्यमप असमिामिः पमितमि ् । ्यदा द्रावणते 
इतडोऽमप पदारुं लीनं कतुुं न िक्यतते, तदा द्रावण ंसनत्ृतमि ्
इमत कथ्यतते । 



43

प्रमुख-शबदाः

मिरनमि् सनत्ृतद्रावणमि्

सङ्घननमि् अवसादनमि्

मनसतारणमि् चालनमि्

बाषपीकरणमि् द्रावणमि्

मनष्यनदनमि् कण्नमि्

हसतच्यनमि् मनषपवणमि्

सारांिः 

 y हसतच्यनमि,् मनषपवणमि,् चालनमि,् अवसादनमि,् मनसतारणमि,् मनष्यनदनं च इमत एतामन ममिश्रणतेभ्यः 
पदाराथानां परृककरणा्य उप्यजु्यमिानामन कामनचन मवधानामन समनत ।

 y धान्यतेभ्यः मिलातिुाद्यः हसतच्यनमवधानतेन परृककतुुं िक्याः ।

 y िारतरतेभ्यः धान्यरामिभ्यः तिुाः (िाररमहताः) मनषपवणतेन परृमकरि्यनतते ।

 y चालनते मनष्यनदनते च, ममिश्रणसरानां पदाराथानां सरौल्यितेदः ततेिां परृककरणा्य उप्यजु्यतते । 

 y मसकताजल्यडोः ममिश्रणते, िार्यकु्ाः मसकताः अधः अवसीदमनत । तदा जलं मनसतारणतेन परृमकरि्यतते । 

 y ममिश्रणते मसरतानामि ्अद्राव्यघनानां द्रवस्य च परृककरणा्य मनष्यनदनमवधानमि ्उप्यजु्यतते । 

 y बाषपीकरणप्रमरि्या्यां द्रवः बाषपरूपतेण पररवतथातते । बाषपीकरणमि ् उप्यजु्य द्रवते लीनं घनपदारुं द्रवात ्
परृककतुुं िक्यतते । 

 y ्यमसमिन ्द्रावणते इतः परं पदाराथाः लीनाः न िवमनत तत ्सनत्ृतद्रावणमि ्इमत कथ्यतते ।

 y उषणीकरणतेन द्रावणते पदाराथाः अमधकप्रमिाणतेन लीनाः िवमनत ।

 y मवमवधपदाराथाः मवमवधमिात्रास ुजलते मवली्यनतते ।

अभयासः 

१. ममिश्रणात ्मवमवधपदाराथानां परृककरण ंमकमिरथामि ्आवश्यकमि?् उदाहरणद््ंय मलखत ।
२. मनषपवण ंनामि मकमि?् तत ्कुत्र उप्यजु्यतते ?
३. पाकात ्पवूुं मद्दलधान्यतेभ्यः तिुान ्धमूलकणान ्च िवनतः करं परृककुवथामनत ?
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४. मकं नामि चालनमि ्? तत ्कुत्र उप्यजु्यतते ?

५. मसकताः जलं च इत्यन्यडोः ममिश्रणात ्िवनतः मसकतां जलं च करं परृककुवथामनत ?

६. गडोधमूिमपषतेन सह ममिमश्रतां िकथा रां परृककतुुं िक्यतते मकमि?् सत्ंय चतेत,् करं तत ्मरि्यतते ?

७. मिणृमि्यजलात ्िदुजलं िवनतः करं प्रापनवुमनत ? 

८. ररक्सरानं परू्यत ।

क. धान्यदण्रामिभ्यः धान्यबीजानां परृककरणस्य मवधानमि ्_____________ इमत कथ्यतते ।

ख. ्यदा क्षीरं कवरनाननतरं िीतं मरि्यतते तदा, एकस्य वस्त्रस्य द्ारा पात्रते परू्यनत ु। मिण्ः वस्त्रते एव मतष्ठमत । 
एिा क्षीरात ्मिण्स्य परृककरणस्य प्रमरि्या _______ इमत कथ्यतते ।

ग. __________मवधानतेन समिदु्रात ्लवण ंप्राप्यतते ।

घ. एकस्यां द्रडोण्यां मिणृमि्यजलं सरापम्यतवा आरामत्र त्यक्मि ् । तदा कलमििःै द्रडोण्यामि ्अधः उपमवषमि ् । 
िदुजलमि ्उपररषात ्अन्यपात्रते परूरतमि ्। अमसमिन ्उदाहरणते उप्यकु्मि ्एतत ्मवधानमि ्_________ इमत 
कथ्यतते ।

९. सत्यमि ्उत असत्यमि?्

क. जलक्षीर्यडोः ममिश्रणात ्पदाराथाः मनष्यनदनतेन परृमकरि्यनतते । 

ख. लवणमपषस्य िकथा रा्याः च ममिश्रण ंमनषपवणमवधानतेन परृककतुुं िक्यमि ्।

ग. चा्यात ्िकथा रां मनष्यनदनतेन परृककुवथामनत ।

घ. धान्ंय तिुः च मनसतारणतेन परृककतुुं िक्यः ।

१०. मन्बकुरसं िकथा रां च जलते ममिश्रीकृत्य मन्बकुपानकं सजजीकुवथामनत । तस्य िीतलीकरणारुं महमिखण्ान ्
सरापम्यतुं िवनतः इच त्े्यःु । महमिखण्ाः िकथा रा्याः ममिश्रीकरणस्य पवूुं ्यडोजनी्याः उत अननतरमि ्? कमसमिन ्
सनदिभे अमधका िकथा रा ्यडोजम्यतुं िक्या ?

प्रस्ताचि्ताः पररयोजनाः  चरियाकलापाः ि                                                                                           
१. समिीपसरां गव्यिालां गच्नत ु। तत्र क्षीरात ्मिण्स्य मनषकासनारुं करीदृि ंमवधानमि ्अनमुरि्यतते  इमत दृष्वा 

वदनत ु।
२. जलात ् मिदृामदकलमििाणांं मनषकासनस्य मवमवधमवधानामन िवम्भः प्र्यत्तामन । कदामचत ् एततेिां सवाथासां 

प्रमरि्याणामि ् अननतरमिमप जलते मकम्चत ् मिमृत्तका अवमिषा स्यात ् । मकमि ् एतत ् कलमििमिमप स्पणूथात्या 
मनषकासम्यतुं िक्यतते इमत व्ंय पश्यामि । एतत ्िडोमधतं जलमि ्एकमसमिन ्काचचिकते  सराप्यनत ु। सफामटका्याः 
एकं खण्ं सतू्रतेण बधननत ु । सफामटकां सतू्रस्य साहाय्यतेन जलते प्रमवल्ब्य भ्ामि्यनत ु । मकमि,् जलं िभु्मि ्

 अिवत ्? पङ्कस्य मकमि ्अिवत ्? एिा प्रमरि्या आरिामनतः इमत कथ्यतते । एिा प्रमरि्या िवतां गहृते दृषा/
उप्यकु्ा मकमि ्इमत ज्यतेषै्ठः सह समिालडोच्य जाननत ु। 
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द्रष्टवयांशाः

 “The winnowers”-गसटडो कौबभेट् मिहडोद्यतेन १८५३तमिते विभे मचमत्रतं मनषपवणकत्थाणां मचत्रमि ्। 
मचत्रसौजन्यमि ्- ््यसूी त्े मब्यास ्आट्थास,् नानततेस,् फ्ानस ्।


