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प्र 
हलेिका लिज्ासःु च लिरामकािे अनेकानां 
रोमाञचस्ानानां दर्शना थ्ं गतिनततौ । तादृर े
एकलसमन ् प्रिासे ततौ हृषीकेर े गङ्गां  

दृष्टिनततौ । ताभ्ां लहमाि्स् पि्शताः आरूढाः । तत्र 
रीतिता अत्लिका आसीत ् । एष ु पि्शतेष ु ताभ्ां 
‘ओक्’, चीरपर्शः, दिेदारः इत्ाद्ः बहुलििाः िकृाः 
दृष्टाः । एते सिवे िकृाः समस्िे लस्तस् त्ोः गहृस् 
समीपे लिद्यमानानां िकृाराम ् अपेक्ा बहु लिलिननाः 
आसन ् । अन्लसमन ् कलसमलंचित ् प्रिासे, ततौ रािस्ानं 
गतिनततौ । तत्र उषर े मरस्िे ताभ्ाम ् उषट्रस् उपरर 
उपलिश् अलितम ्। तत्र लिलििाः तीक्रकणिकपादपाः 
सङ्गहृीताः । अननतरं कदालचत,् ततौ  परुीदरे ंप्रलत प्रिासं 
गतिा, तत्र सागरतीरं दृष्टिनततौ । तत्र बहिः 
‘कैिरुाइना’िकृाः आसन ् । ्दा एष ु प्रदरेषे ु प्राप्ान ्
मनोरञिनकरान ्अनिुिान ्ततौ समरनततौ आसताम,् त्ोः 
मनलस एकं लचनतनम ्आगतम ्। सिवे एते प्रदरेाः परसपरं 
बहुिा लिद्यनते । केचन रीताः, केचन उषराः, रषुकाः 
च, केचन आरा्शः च आसन ्। 
 िमूतौ ्त्र प्रालरनः न स्ःु, लकं तादृरः प्रदरेः 
कोऽलप अलसत इलत ताभ्ां लचलनततम ् । लिज्ासःु, तस् 
गहृस् समीपे अ्िा गहृस् अनतः तादृरस्िम ्अलसत 
िा इलत लचलनततिान ् । सः तस् कपालिका्ाः अनतः 
दृष्टिान ्। तत्र कोऽलप सिीिः न स्ात ्इलत तेन लचलनततम ्
आसीत ्। लकनत ुसः तत्र एकम ्ऊर्शनाि ंदृष्टिान ्। गहृस् 
बलहः अलप, प्रा्ः ् त्र ् ः कोऽलप प्रारी न िीिेत ्तादृरम ्
एकम ्अलप स्िं तेन न दृष्टम ्(लचत्रम ्९.१) । 
प्रहलेिका सदुरूारां प्रदरेानां लिष्े लचलनततुं पलितुं 
च आरबििती । जिािामखुीनां मखु े अलप सिीिाः 
प्रालरनः दृष्टाः इलत सा तत्र पलितिती !

चित्रम ्९.१ सिीिानां प्रालरनां कृते अनिेषरम्

९.१ सजीवाः तेषां परिवेशः ि
प्रहलेिका्ाः लिज्ासोः च मनलस अन्त ् लचनतनम ्
आगतम ् । ताभ्ां दृष्टषे ु लिलििप्रदरेषे ु कीदृर ं
िीििैलिध्ं दृश्ते? इलत । मरस्िे उषट्राः आसन,् 
पि्शतेष ुचमराः अिाः च आसन ्। परुीदरे ेअन्लििाः एि 
प्रालरनः आसन ्। तीरे कका्शः, समरु ेत ुिीिराः तादृरान ्
िैलिध्परूा्शन ्मीनान ्गहृ्णनतः आसन!् लपपीलिकासदृराः 
केचन िीलिनः एतेष ुसि्शलििप्रदरेषे ुदृष्टाः । एकैकलसमन ्
प्रदरे ेदृष्टषे ुिकृेष ुअलप अन्प्रदरेानाम ्अपेक्ा महती 
लिलिननता दृश्ते सम । एतेष ुलिलिननप्रदरेषे ुपररिेराः 
कीदृराः आसन?् लकं ते समानाः आसन?् 
चरियाकलापः १            
आगच्छनत,ु अरण्ात ्आरमि ंकुम्शः । तत्र दृश्मानानां 
पादपानां, प्रालरनां िसतनूां च लिष्े लचनत्नत ु । तान ्
९.१ साररण्ाः प्र्म ेसतमि ेपरू्नत ु। 
साररण्ां लस्तेष ुअन्ेष ुप्रदरेषे ु्े ्े प्रालरनः, िसतलून 
पादपाः च दृश्े्ःु तान ्अलप आििीकुि्शनत ु। एतलसमन ्
अध्ा्े ्ालन ्ालन उदाहररालन आगच्छलनत, तालन 
अलप उप्जु् ९.१ सारररीं परू्नत ु।

9 सजीवाः प्ाचिनः तेषां परिवेशश्च
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लमत्रैः, पािकैः लरककैः च साकम ् अलप चचाथं कृतिा 
इतोऽलप अलिकालन उदाहररालन साररण्ां लिखनत ु । 
लिलििप्रदरेस्ानां प्रालरनां, पादपानां िातनूां च लिष्े 
ज्ातुं ििनतः लिलििालन पसुतकालन, ग्रन्ाि्ान ् अलप 
उप्ोकु्म ्अह्शलनत । 
 बहृत ्उत िघ,ु सारररीसतमिषे ुबहूनां प्रालरनां 
िसतनूां च ्ोिनस् प्र्ासं कुि्शनत ु । प्रालरनः पादपाः 
च लिहा् अन्ालन कीदृरालन िसतलून असमालिः 
दृश्नते? प्रा्ः रषुकपर्शसदृरालन पादपानाम ्
अङ्गालन, अलस्सदृरालन प्रालरनाम ् अङ्गालन च 
ििे्ःु । िैलिध्परूा्शः मलृतिकाः लरिाखण्ाः अलप 
ििे्ःु । ््ा पञचम े अध्ा्े अिीतं, समरुस् 
ििे अनेकलििालन ििरालन िीनालन सलनत । 
एिंििालन इतोऽलप बहूलन िसतलून िलितमु ् अह्शलनत । 
 ््ा ््ा ि्म ् अध्ा्ं पलिष्ामः, ९.१ 
साररण्ाम ् इतोऽलप उदाहररालन ्ोिल्ष्ामः । ््ा 
ि्म ् इतोऽलप कुतहूिकरान ् प्रदरेान ् प्रलत प्रिासं 
कररष्ामः, तदा साररण्ाः लिष्े चचाथं कररष्ामः । 
९.२ आवासः अनुकूलनं / सयंोजनं ि
प्र्म े लरि्ाकिापे आििीकृतेभ्ः पादपेभ्ः 
प्रालरभ्ः च लकं ज्ा्ते ? लकं तत्र बहृत ्िैलिध्ं दृश्ते ? 
९.१साररण्ां मरस्िस् सतमि,े समरुतीरस् सतमि ेच 
ििल्भः लकं लिलखतम ्इलत पश्नत ु। लकम ्एष ुसतमिषे ु
ििनतः अत्नतलिलिननाः प्रालरनः आििीकृतिनतः? 
 अलसमन ् प्रदरेद्व्े पररिेरः क्म ् अलसत? 
समरुप्रदरे,े पादपाः प्रालरनः च ििरििेन 

पररितृाः सलनत । तेष ु बहुलिः ििे लनमगनः िा्ःु 
उप्जु्ते । मरस्िे अलतन्नंू ििम ् उपिभ्ते । 
मरस्िे लदिासम्ः अत्षुरः, रालत्रसम्ः अलतरीतिः 
च ििलत । मरस्िस् पादपाः प्रालरनः च मरस्िस् 
िमूतौ िीिलनत, तस् पररिेरस् िा्ुं सेिनते च । 
 समरुस् मरस्िस् च पररिेराः बहुलिलिननाः 
सलनत । तेष ुप्रदरेषे ु लस्तेष ुप्रालरष ुपादपेष ुच अतीि 
लिलिननता दृश्ते, नन?ु अिनुा, समरुात ्मरस्िात ्च 
अत्नतं लिलिननं प्रालरद्व्ं लचतिा पिामः । उषटं्र मीनं 
च सिीकुम्शः । मरस्िी्पररलस्ततौ िीलितमु ् उषट्रस् 
ररीरसंरचना साहाय्ं करोलत । उषट्रस् दीघ्शपादाः 
लसकता्ाः औषण्ात ् दहे ं रलकतुं साहाय्ं कुि्शलनत 
(लचत्रम ्९.२) । 

 
लचत्रम ्९.२ सिपररिेर ेउषट्राः 

ते िघपु्रमारने मतू्रं कुि्शलनत । तेषां मिं रषुकं ििलत । ते 
न सिेदनते । उषट्राः बहु अलपं ििं लिसि्श्लनत इत्तः ते 
ििं लिना बहुलदनालन िीलितुं रकनिुलनत । 

 सारििी ९.१. चवचवधपरिसिेषु दृशयमानाः प्ाचिनः, पादपाः अनयाचन ि वसतूचन ।

अरण्प्रदरेे पि्शती्केत्रे मरस्िे समरुे अन्त्र ?
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 लिलििप्रकारकान ्मीनान ्अिनुा पश्ाम । तेष ु
केचन ९.३ लचत्रे दलर्शताः ।

 
चित्रम ्९.३ बहिः लििाः मीनाः

मीनेष ु बहिः लििाः सलनत । परनत ु लकं तेषां सिवेषाम ्
आकारे कालप समानता दृश्ते? ््ा अष्टम े अध्ा्े 
चलच्शतम,् अत्र दलर्शताः सिवे िारारेखी्े आकारे सलनत । 
एषः आकारः ििे तररा थ्ं तेषां साहाय्ं करोलत । 
मीनानां ररीरे लपच्छिालन रोमालर सलनत । एतालन 
रोमालर मीनं रकलनत, ििे सरित्ा तररा ््शम ् अलप 
साहाय्ं कुि्शलनत । मीनानां प्रसतीरा्शः पकाः पचु्छपत्रालर 
च दहेस् समतोिनं रलकतुं, ििे तेषां लदर ं लनचिेतुं च 
सहा्तां कुि्शलनत । मीने लस्ताः ‘लगि’्पकाः ििे 
िीनम ्आमििनकम ्उप्ोकंु् साहाय्ं कुि्शलनत । 
 मीनस् दहेिकरालन ििे िीलितुं मीनस् 
साहाय्ं कुि्शलनत, एिमिे उषट्रस् ररीरप्रकृलतः मरस्िे 
िीलितमु ्उषट्रस् साहाय्ं करोलत इलत असमालिः दृष्टम ्।
 िमूतौ िीितस ु अलतिैलिध्म्ेष ु प्रालरष ु
पादपेष ु च असमालिः केििम ् उदाहररद्व्ं दृष्टम ् । 
एष ु लिलिितापरूवेष ु सिवेष ु प्रालरष,ु सिकी्े पररिेर े
िीलितमु ् अनकूुिालन कालनचन लिलरष्टिकरालन 
ििलनत इलत ि्ं रषु्ट ं रकनमुः । ्ेन प्रालरनः पादपाः 
च तेषां सिकी्े पररिेर े िीलितुं सरक्ाः ििलनत, 
तादृरालन स्िलिलरष्टिकरालन, अभ्ासाः च 
लमलितिा अनकूुिनम ्इलत उच्ते । लिलिननाः प्रालरनः 
लिलिननरीत्ा तेषां पररिेर ेअनकूुलिताः ििलनत ।

 ्त्र प्रालरनः लनिसलनत तादृरः पररिरेः आवासः 
इलत कथ्ते । प्रालरनः तेषाम ्आहारस्, ििस्, िा्ोः, 
आश्र्स् अन्ेषाम ् आिश्कतानां च लनलमति ं तेषाम ्
आिासम ्आश्र्लनत । ‘आिासः’ नाम िास्ोग्ं स्िम ्
(गहृम ्) ििलत । लिलििप्रकारकारां प्रालरनां पादपानाम ्
आिासः समानः अलप िलितमु ्अह्शलत । 
 ्े प्रालरनः, पादपाः च िमूतौ (पलृ्व्ां) िसलनत, 
तेषाम ्आिासः स्िी्ः आिासः इलत उच्ते । अरण्ालन, 
तरृस्िालन, मरस्िालन, तीरप्रदरेाः पि्शतप्रदरेाः 
च पाल ््शिानाम ् आिासानाम ् उदाहररालन सलनत । 
त्ैि ्े प्रालरनः पादपाः च ििे िसलनत, तेषाम ्
आिासाः ििी्ाः आिासाः इलत उच्नते । तिाकाः, 
कच्छिलूमः, सरोिराः, नद्यः समरुाः च ििी्ािासानां 
कालनचन उदाहररालन सलनत । प्रपञचस् लिलिििागेष ु
लस्तेष ु अरण्ेष,ु तरृस्िेष,ु मरस्िेष,ु समरुतीरेष ु
पि्शतप्रदरेषे ु च महत ् िैलिध्ं दृश्ते । ििी्ानाम ्
आिासानां लिष्े अलप एतत ्अनिेलत । 
 कलसमलंचित ् आिासे लस्ताः सिीिाः प्रालरनः 
पादपाः च तस् आिासस् िैलिकाः अि्िाः ििलनत । 
लरिाः, मलृतिका, िा्ःु, ििम ् इत्ाद्ः लनिजीिाः 
पदा्ा्शः तस् आिासस् अिैलिकाः अि्िाः 
इलत कथ्नते । सू् ्शरशम्ः, उषरता अलप आिासस् 
अिैलिकाः अि्िाः सलनत।
 केचन पादपाः बीिैः िा्नते इलत ि्ं िानीमः । 
अिनुा ि्ं केषाञचन अिैलिकानाम ्अि्िानां लिष्े 
पादपरूपेर पररित्शमानानां बीिानाम ् उपरर एषाम ्
अि्िानां परररामस् लिष्े च पिामः । 

चरियाकलापः २                    

   प्र्माध्ा्स् पञचम ंलरि्ाकिापं समरनत ु। तत्र 
ि्ं मदु्गस् चरकस् च बीिेभ्ः अङ्कुरान ्कृतिनतः । 
्दा बीिम ् अङ्कुररूपेर पररित्शते, तत ् अङ्कुररतम ्
इलत कथ्ते । एषः अङ्कुरः बीिात ् नतूनपादपं प्रलत 
आरमिः आसीत ्।  
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बाह्यपररसरे िा्मानानां पररित्शनानाम ् अनगुरु ं
समीकररा थ्ं प्रालरष ुलमतसम्े कालनचन पररित्शनालन 
प्रििलनत । उदाहररा थ्ं, ि्ं समतिप्रदरेिालसनः 
चते,् ्दा ि्ं अकसमात ् पि्शतप्रदरे ं गच्छामः, तदा 
श्ासोच्छिासे, दलैहकका ््शकरर ेच कालनचन लदनालन 
्ाित ्किेरम ्अनिुिामः । ्दा उननतपि्शतस्िेष ु
ििामः, तदा असमालिः श्ासोच्छिासस् िेगः 
िलि्शतः प्रलतिालत । केषाञचन लदनानाम ् अननतरम ्
असमाकं ररीरं पि्शती्िातािररस् अनसुारं 
पररिलत्शतं ििलत । पनुः श्ासोच्छिासे कालप 
समस्ा न अनिुू् ते । पररिेरिदेात ् िा्मानानां 
िघसुमस्ानां सममखुीकररा थ्ं िघकुािखण्े 
िीलिनः दहे ेिा्मानाः केचन व्त्ासाः प ््शनकूुिनम ्
(सलननिेरानकूुिनम)् इलत रबदने कथ्नते । एते 
व्त्ासाः अनकूुिनेन लिद्यनते । अनकूुिनं त ु
सहस्ररः िषा्शन ््ाित ्सिीकरोलत ।

 कालनचन मदु्गस् रषुकबीिालन सङ्गहृ्णनत ु । 
तेषाम ् एकं िघरुालर ं पृ् क् स्ाप्नत ु । अिलरष्टम ्
एकलदनं ्ाित ् ििेन लसञचनत ु । आर्शबीिानां चतरुः 
िागान ् कुि्शनत ु । एकं िागं समपरू्शत्ा ििे लनमजज् 
३-४ लदनालन ्ाित ् स्ाप्नत ु । रषुकबीिालन, ििे 
लनमगनालन बीिालन च मा कोि्नत ु । आर्शबीिानाम ्
एकं िागं प्रकार्केु् प्रकोषे् स्ाप्नत ु । अन्ं 
िागं ्त्र लकलञचदलप प्रकारः न आगच्छलत तादृर े
परू्शत्ा अनिकार्तेु प्रदरे े स्ाप्नत ु । उदाहररा थ्ं 
कपालिका्ाः अनतःिागे ्त्र आतपः न गच्छलत । 
अलनतम ं िागम ् अलतरीतििातािरर े (उदा.; रीतके) 
स्ाप्नत ु। अ्िा ततपररतः लहमखण्ान ्स्ाप्नत ु। 
एतान ् त्रीन ् िागान ् प्रलतलदनं लसञचनेन, ििरोिनेन 
च अङ्कुररतान ् कुि्शनत ु । केषाञचन लदनानाम ्अननतरं 
ििल्भः लकं िक््ते? लकं पञचस ुअलप िागेष ुबीिालन 

समानत्ा अङ्कुररतालन सलनत? लकम ् एतेष ु केषलुचत ्
मनदगतेः अङ्कुरम,् अ्िा अङ्कुररालहत्ं दृष्टम?् 

 िा्ःु, ििम,् प्रकारः, तापः इत्ाद्ः 
अिैलिकाः अरंाः पादपानां िि्शना् अलतमखु्ाः इलत 
लकं ििल्भः ज्ातम?् िसततुः एते अिैलिकाः अरंाः 
सिवेषां सिीिप्रालरनां कृते आिश्काः । 
 प्रालरनः अलतरीतिे अत्षुर े च िातािरर,े 
िैलिध्म्े पररिेर ेच िीिलनत इलत ि्ं पश्ामः । नन?ु 
ते क्ं तादृर ेपररिेर ेिीलितुं सम्ा्शः ििलनत? इत्केु्, 
अनकूुिनं कुतः आगच्छलत? 
 अनकूुिनम ् अलपकािखण्े न समििलत । 
सहस्ररः िषा्शलर ्ाित ् समिू् , प्रदरेस् अिैलिकाः 
अरंाः पररिलत्शताः ििलनत । एतालन पररित्शनालन 
अनकूुिल्तमु ् अरक्ाः प्रालरनः मतृाः ििलनत । ्े 
अनकूुिल्तुं रकनिुलनत, केििं ते प्रालरनः िीिलनत । 
लिलिननानाम ्अिैलिकांरानां कृते प्रालरनः लिलिननरीत्ा 
अनकूुिनं कुि्शलनत । एततपरररामतः, लिलििषे ुआिासेष ु
एतादृर ंिैलिध्ं दृश्ते । 
 अिनुा, कांचिन आिासान,् तत्रत्ान ्अिैलिकान ्
अरंान,् तत्र लस्तानां प्रालरनाम ्अनकूुिनं च पश्ाम । 

९.३ चवचिननान ्आवासान ्प्चत यात्रा 

केिन स्थलीयाः आवासाः

मरुस्थलाचन

मरस्िस् अिैलिकानाम ् अि्िानां लिष्े, तत्र 
उषट्राराम ्अनकूुिनस् लिष्े च असमालिः अिीतम ्। 
मरस्िे लस्तानाम ् अन्प्रालरनां पादपानां च का 
क्ा? लकं तेषाम ्अलप अनकूुिनं समानम ्अलसत ? 
 मरस्िे मषूकाः, सपा्शः इत्ाद्ः प्रालरनः 
अलप ििलनत । तेषाम ्उषट्रस् इि दीघ्शपादाः न ििलनत । 
लदिासम्े तीक्रात ् आतपात ् आतमानं रलकतुं ते 
लसकता्ां गहनेष ुलबिेष ुलतष्लनत (लचत्रम ्९.४) । 
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चित्रम ्९.४ लबिेष ुमरस्िस् प्रालरनः

एते प्रालरनः केििं रात्रतौ बलहः आगच्छलनत । ्दा 
िातािरर ंरीतिं ििलत ।
 ९.५ लचत्रे केचन मरस्िलिलरष्टाः पादपाः 
दलर्शताः सलनत । एते पादपाः मरस्िे क्म ्अनकूुलिताः 
सलनत ? 

चित्रम ्९.५ मरस्िस् केचन लिलरष्टाः पादपाः

चरियाकलापः ३           
पादपकुण्े लस्तम ् एकं तीक्रकणिकपादपं, 
पर््श कु्म ् अन्ं पादपं च कक््ां प्रलत आन्नत ु । 
््ा सप्माध्ा्स् चतु् वे लरि्ाकिापे ‘पादपेष ु
बाषपोतसि्शनम’् अध्ेतुं कृतम ्आसीत,् त्ा पादप्ोः 
केषलुचत ्िागेष ु‘पालि्ीन’्स्तंू बधननत ु। पादपकुण्ालन 
आतपे स्ाप्नत ु । कासालञचत ् घणिानाम ् अननतरं 
पश्नत ु । लकं दृश्ते? लकं ‘पालि्ीन’्स्तूद्व्े 
सङ्गहृीतस् ििस् प्रमार ेकोऽलप िदेः िक््ते ? 
 मरस्िस् पादपाः बाषपोतसि्शनद्वारा अलतन्नंू 
ििं बलहः लिसि्श्लनत । मरपादपेष ुपरा्शलन, कदालचत ्
अलत-अलपालन, कदालचत ् रिूसदृरालन ििलनत, 

कदालचत ् न ििलनत । एतालन बाषपोतसि्शनप्रलरि््ा 
िा्मानं ििनार ं न्नूीकतुथं साहाय्ं कुि्शलनत । 
तीक्रकणिकपादपे ििल्भः ्ः पर्शसदृरः आकारः 
दृश्ते, सः िसततुः तस् काण्ः (लचत्रम ्९.५) अलसत। 
एतेष ुपादपेष ुप्रा्ः प्रकारसंशे्षर ंकाण्ैः एि लरि्ते । 
काण्ः केनलचत ् स्िेून लसक्सदृरने सतरेर आितृः 
अलसत, ्ेन ििसंरकर े साहाय्ं ििलत । बहूनां 
मरपादपानां मिूालन ििपाना थ्ं िमूतौ अलतगहनं 
गच्छलनत । 

पव्वतप्देशाः

एते आिासाः प्रा्ः अलतरीतिाः िातम्ाः च ििलनत । 
केषलुचत ्प्रदरेषे ुरतै्कािे लहमपातः अलप ििलत । 
 पि्शती्प्रदरेषे ु बहृत-्िैलिध्म्ाः प्रालरनः 
पादपाः च िासं कुि्शलनत । ९.६  लचत्रे ् ्ा दलर्शतं तादृराः 
िकृाः लकं ििल्भः पिूथं दृष्टाः? 

 

चित्रम ्९.६ पि्शतप्रदरेी्ाः िकृाः

 ्लद ििनतः पि्शतप्रदरे ेिासं कुि्शलनत, अ्िा 
्लद ििल्भः पि्शतप्रदरेः कदालचत ् दृष्टः अलसत, तलह्श 
ििनतः तादृरान ् बहून ् िकृान ् दृष्टिनतः स्ःु । लकनत,ु 
तादृराः िकृाः अन्प्रदरे े सहित्ा िि्शमानाः लकं 
ििल्भः दृष्टाः?  
 एते िकृाः तेषाम ्आिासस् पररलस्तेः अनगुरु ं
क्म ्अनकूुलिताः? प्रा्ः ते िकृाः रङ्कोः आकारे 
ििलनत । राखाः च लत ््शगितूाः ििलनत । तेष ुकेषालञचत ्
िकृारां परा्शलन सचूीसदृरालन ििलनत । एतेन िषा्शििं 
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लहम ंच सरित्ा अिः पतलनत । एतत ्अलतररच् एतेभ्ः 
अत्नतं लिलिननाः अन्े अलप िकृाः पि्शते स्ःु । पि्शते 
िीिना थ्ं तेषाम ्अनकूुिनम ्अन्लिि ंस्ात ्। 
 पि्शतप्रदरे े लस्ताः प्रालरनः अलप तत्रत्ां 
पररलस्लतं प्रलत अनकूुलिताः ििलनत (लचत्रम ्९.७) ।

 
(अ)

 
(आ)

 
(इ)

चित्रम ्९.७ (अ) लहमरादू्शिः (आ) चमरः (इ) पि्शतािः 

च पि्शतािासस् अनगुरुम ्अनकूुलिताः ििलनत ।

तेषां चम्श स्िंू ििलत, अ्िा रोमाितंृ ििलत, ्ेन 
ते रतै्ात ् रलकताः ििलनत । उदाहररा थ्ं, रतै्ात ्
रकरा थ्ं चमरारां दहेः रोमाितृः अलसत । लहमरादू्शिस् 
दहे,े पादषे,ु अङ्गिुीष ु च अलप स्िूालन ऊरा्शलन  
ििलनत । एतेन, लहमस् उपरर चिनसम्े, तस् पादाः 
रतै्ात ् रलकताः ििलनत । पि्शतािस् रफाः दृढाः 
ििलनत, ्ेन सः लरिाम्ानां लत ््शकस्िानाम ् उपरर 
िालितुं रकनोलत । 
 ््ा ् ्ा ि्ं पि्शतप्रदरेस् अग्रिागं गच्छामः, 
पररिेरः लिद्यते । तदनगुरु ं लिलििसतरेष ु िीलिनाम ्
अनकूुिनम ्अलप लिद्यते । 

तृिस्थलाचन 

लसंहः अरण्े अ्िा तरृस्िे िसलत । सः रलक्मान ्
प्रारी अलसत । सः हरररादीन ्मगृ्लत, मार्लत च । सः 
अलपकलपरिरजी्ः अलसत । लचत्रे लस्तं लसंह ंहररर ंच 
पश्नत ु(लचत्रम ्९.८)।  

 
(अ)

(आ)
एत्ोः द्व्ोः मखु ेनेत्रे कुत्र सतः? ते मखुस् परुतः सतः 
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उत मखुस् पाश््श्ोः? लसंहानां परुःपाद्ोः दीघा्शः नखाः 
सलनत, ्ान ् लसंहः पादाङ्गिुीनाम ् अनतः प्रलतसंहतुथं 
रकनोलत । लकं लसंहस् एतालन िकरालन तस् िीलिका थ्ं 
साहाय्ं कुि्शलनत? तस् अलपकलपरिर्शः रषुकेष ु
तरृस्िेष,ु आलमषस् (आलमषम ् ; – खादन्ोग्ः 
प्रारी, मांसम)् मगृ्ासम्े आतमानं गोपल्तुं साहाय्ं 
करोलत । मखुस् परुोिागे लिद्यमानं नेत्रद्व्म ्आलमषस् 
स्ानं सम्क् ज्ातुं साहाय्ं करोलत ।
 अन्ः प्रारी हरररः अलप अरण्े तरृस्िेष ु
च िसलत । अरण्पादपानां किोरान ्काण्ान ्खालदतुं 
तस् दनताः रलक््तुाः सलनत । हरररा् रिव्ादानाम ्
(रिव्ादः- ्ेषाम ्एषः हरररः आहारः, ते - लसंहसदृराः 
प्रालरनः) उपलस्तेः ज्ानम ् आिश्कम,् ्ेन हरररः 
रिव्ादभे्ः सदुरंू िािेत,् तेषां िक््ः च न ििेत ् । 
रिव्ादानां चिनरबदस् अलिज्ाना थ्ं हरररानां करणौ 
दीघणौ िितः । मतृ्िु्ं ज्ातुं सिा्शः लदरः रषु्ट ंमखुपाश््श्ोः 
लिद्यमानं नेत्रद्व्ं साहाय्ं करोलत । रिव्ादभे्ः दरंू 
िालितुं हरररानां िेगः साहाय्ं करोलत । 
 लसंहस्, हरररस्, अन्ेषां प्रालरनां च इतोऽलप 
अन्ान्िकरालन सलनत । तेषां साहाय्ेन ते तेषां 
सिकी्े आिासे िीलितुं रकनिुलनत । 
केिन जलीयावासाः
समुद्ः
मीनाः समरु े िासा थ्ं क्म ् अनकूुलिताः सलनत इलत 
पिू्शमेि असमालिः चलच्शतम ्। ििे सरित्ा तररा ््शम ्
अन्ेषाम ्अलप समरुप्रालरनां िारारेखी्ं ररीरम ्अलसत । 
लसकि््-आकिोपस-्प्रितृीनां केषाञचन समरुप्रालरनां 
िारारेखी्ं ररीरसंरचना नालसत । ते अनतःसमरु ेतिस् 
समीपं लस्तिा समीपम ् आगतम ् आलमषं गहृ्णलनत । 
त्ालप, ्दा ते ििे तरलनत, ते सिदहे ंिारारेखी्ाकारकं 
कुि्शलनत । ििे िीनस् आमििनकस् उप्ोगा ््शम ्एतेष ु
प्रालरष ु ‘लगि’्पकाः ििलनत । लररमुारः(‘्ाललफन’्), 
लतलमङ्लगिः इत्ालदष ु समरुप्रालरष ु ‘लगि’्पकाः न 

ििलनत । लररसः उपररतनिागे लस्तानां घ्ारपिुकानाम ्
अ्िा श्ासलच्छरारां द्वारा ते श्सनलरि्ां कुि्शलनत । 
ििस् उपररतिस् समीपे ् दा ते तरलनत, एतैः ते िा्मु ्
उच्छिसलनत । श्सनलरि्ां लिना एि ते लचरकािं ्ाित ्
ििे स्ातुं रकनिुलनत । िा्मु ् उच्छिलसतुं ते तदा 
तदा ििस् उपररतिं प्रलत आगच्छलनत । दरूदर्शनस् 
का ््शरिमषे ु अ्िा समरुसमबदे्ष ु चिलचचत्रेष ु
लररमुाराराम ्(‘्ाललफन’्) एतां कतौतकुम्ीं लरि्ां लकं 
ििनतः दृष्टिनतः?
तटाकाः सिोविाः ि 
लकं ििल्भः तिाकेष,ु सरोिरेष,ु नदीष ु ििलनग्शमषे ु च 
िि्शमानाः पादपाः दृष्टाः? ्लद रक्म,् समीपस्ं तिाकं 
प्रलत प्रिासा थ्ं गच्छनत ु। तत्र दृश्मानानां पादपप्रकारारां 
केषाञचन च्नं कुि्शनत ु । एतेषां पादपानां परा्शलन, 
काण्ाः, मिूालन च क्ं व्िलस्तालन सलनत? 
एतेष ु केचन पादपाः ििस् अनतः मिैूः मलृतिका्ां 
लस्रीकृताः ििलनत (लचत्रम ्९.९) ।

चित्रम ्९.९ केचन ििपादपाः ििस  ्उपररति ेपििनते । 
केचन पादपाः ििस  ्अनतः मिैूः मलृतिका्ां लस्रीकृताः ििलनत ।

केचन ििपादपाः ििे समपरू्शत्ा लनमगनाः ििलनत ।
स्िपादपेष,ु प्रा्ः मलृतिकातः पतौलष्टकांरानां ििस् च 
पाने (प्रलतसंहरर)े, मिूालन प्रमखु ंपातं्र िहलनत । लकनत ु
ििपादपेष,ु मिूानां प्रमारम ्अलपं ििलत । सिस्ाने 
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पादपस् सम्क् ग्रहरम ्एि तेषां मिूानां प्रमखु ंका ््शम ्
अलसत । 
 एतेषां पादपानां काण्ाः दीघा्शः, सलुषर्कु्ाः, 
अलपिार्तुाः च ििलनत । काण्ाः ििस् 
उपररतिप ््शनतं प्ररोहलनत । परा्शलन पषुपालर च ििस् 
उपररतिे पििनते ।
केचन ििपादपाः ििे समपरू्शत्ा लनमगनालन ििलनत । 
तादृरानां पादपानां सिवे िागाः ििे एि िि्शनते । 
एतेषां केषालञचत ् पादपानां परा्शलन सङ्कुलचतालन, 
कृरपरटिकासदृरालन च ििलनत । तालन प्रिहलत ििे 
अिनमलनत । केषलुचत ् लनमगनपादपेष,ु परा्शलन बहुिा 
प्रलििक्ालन ििलनत । ्ेन ििं तेषां पी्नं लिना 
सरित्ा प्रिहलत ।
प्रा्ः, तिाकः मण्ूकानाम ्आिासः ििलत । मण्ूकाः 
तिाकििस् अनतः अलप स्ातुं रकनिुलनत, स्िे अलप 
चिलनत । तेषां दृढाः पषृ्पादाः कूद्शने आलमषग्रहर े च 
साहाय्ं कुि्शलनत । तेषां िाि्कु्ाः पादाः ििे तररा थ्ं 
साहाय्ं कुि्शलनत । 
लिलिननेष ु आिासेष ु िीितस ु िैलिध्म्ेष ु प्रालरष ु
केषाञचन सामान्ानां प्रालरनां पादपानां च 
लिष्े केििम ् असमालिः चलच्शतम ् । सप्माध्ा्े 
प्रसतालितस् लरि्ाकिापस् अङ्गरूपेर ्दा ििल्भः 
पादपसङ्ग्रहपसुतकं रलचतं, तदा ििनतः सिं पररतः 
अलतिैलिध््तुान ् पादपान ् िलकतिनतः स्ःु । िमूःे 
सिवेभ्ः प्रदरेभे्ः पादपपरा्शलन सङ्गहृ्य लचत्रपरटिका 
रच्ते चते,् तत्रत्ा लिलििता कीदृरी स्ात!्  
इलत लचनत्नत ु।

९.४ असमाकं समीपवचत्वनः जीवाः

लिलििान ् आिासान ् प्रलत असमालिः ्ात्रा कृता । 
तत्रत्ानां पादपानां प्रालरनां च लिष्े चचा्श अलप कृता । 
प्र्म े लरि्ाकिापे, लिलिननपररिेरषे ु लस्तानां 
पादपानां, प्रालरनां िसतनूां च आिलिः असमालिः 
लनलम्शता । लचनत्नत!ु असमाकम ् आिल्ां कालन 

कालन उदाहररालन सिीिानां सलनत ? अरण्प्रदरेतः 
उदाहररालन सिीकुम्शः । िकृाः, िताः, स्िूाः सकू्माः 
च प्रालरनः, पलकरः, उरगाः, कीिाः, लरिाः, मलृतिका, 
ििम,् िा्ःु, रषुकपरा्शलन, मतृिनतिः, लरिीनध्ालर, 
रिैिाः च अरण्स्ानां िसतनूां कालनचन उदाहररालन 
सलनत । एष ुकालन कालन सिीिालन सलनत ?
 िितां पररतः अलसमन ्सम्े लस्तानां पदा्ा्शनां 
लिष्े लचनत्नत ु । तान ् सिीिाः, लनिजीिाः चलेत 
लििाि्नत ु। केषलुचत ्प्रसङ्गेष,ु सिीिलनिजीििसतनूां 
लििागः बहु सरिः ििलत । उदाहररा ््शम ्असमाकं गहृ े
लस्ताः आसनदाः उतपीलिकाः च लनिजीिाः इलत ि्ं 
िानीमः । प्रहलेिका ‘ए््ि्््श ि्र’्महार्ेन लिलखतं 
‘कमपिीि् नानसेनस’् (परू्शत्ा असमबद्म)् इलत इद ंपद्यं 
पिनती आसीत ्; - 

उतपीलिका अिदत ्आसनदम ्

‘न िानी्ात ्ििान ्ननूम्

आतपात ्मम लक्त ्कष्टम!्

पाददाररकाभ्ः पदा ंकष्टम!्

‘िघ ुसञचारं कुम्शः चते्

िाता्शिापः लकलञचत ्स्ात ्

प्रा ््श्ाम श्ासोच्छिासा ््शम’्

उतपीलिका अिदत ्आसनदम्

आसनदः अिदत ्उतपीलिकाम्

‘नो न रक्-ं ति ंिानालस 

क्म ्असमबद् ंति ंिदलस!

ि् ंचलितु ंन रक्ाः, ति ंत ुिानालस!’

दीघथं लनःश्स् उतपीलिका अिदत ्

‘प्र्तने कोऽलप दोषः न स्ात्

िितः ्ािनतः पादाः ममालप तािनतः 

पादद्व्ेन ि् ंन चिामः कुतः?’

प्रहलेिका्ाः लिज्ासोः च कृते एतत ् पद्यम ्
अलतलिनोदकरम ् अिासत, ्तः ततौ िानीतः सम ; - 
आसनदः उतपीलिका च सिीििसतनुी न सतः । ते चलितुं 
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समिालषतुं िा सम व्े न । अलप च एतादृरीः समस्ाः ऩ 
अनिुलितुं रकनतुः ्ेभ्ः ि्ं पील्ताः ििामः । 

 आसनदः, उतपीलिका, लरिा अ्िा नारकम ्
एते सिवे सिीिाः न इलत ि्ं िानीमः । ि्ं सिीिाः, 
प्रपञच ेलिद्यमानाः सिवे मनषु्ाः सिीिाः इलत अलप ि्ं 
िानीमः । असमान ्पररतः लिद्यमानाः प्रालरनः अलप ््ा  
रनुकाः, मािा्शराः, िानराः, राखामगृाः, कीिाः अन्े 
बहिः च प्रालरनः सिीिाः इलत अलप ि्ं पश्ामः । 
 ्लतकमलप िसत,ु िीिलत उत न इलत क्ं 
ज्ास्ामः? लनर््श ः तािान ्सरिः न । पादपाः सिीिाः 
इलत ि्ं िदामः । लकनत ु तालन रनुकाः इि, कपोताः 
इि िा चिलनत इलत न िासते । एतद ् व्लतररकं्, 
‘कार’््ानं िोक्ानं िा चलितुं रकनोलत, त्ालप ि्ं 
तालन लनिजीिालन इलत िदामः । कािे कािे पादपाः, 
प्रालरनः च िि्शनते इलत पश्ामः । लकनत,ु त्ैि आकार े
लस्ताः मघेाः अलप कलसमलंचित ् कािे िि्शनते! लकम ्
एतेन मघेाः सिीिाः इलत लसदं् ििलत? सि्श्ा न! तलह्श, 
सिीिलनिजीि्ोः मध्े िदेः कः? लकं सिीिपदा व्ेष ु
तादृर ं लकमलप सामान्ं िकरम ् अलसत, ्ेन ते 
लनिजीििसतभु्ः लनतरां लिद्यनते? 
 ििनतः सिीिप्रालरनाम ्अ्ुभतम ्उदाहररम ् । 
लनिजीििसतभु्ः लिननैः िलितुं, िितस ु कीदृरालन 
िकरालन सलनत? िितां लिपपरीपसुतके तेष ु कालनचन 
िकरालन लिखनत ु । ििताम ् आिल्ां लिद्यमानालन 
कालन कालन िकरालन अन्प्रालरष ुपादपेष ुच लिद्यनते 
इलत दृष््टिा तालन िकरालन लिखनत ु । एष ु कालनचन 
िकरालन प्रा्ः सिवेष ुसिीिपदा व्ेष ुसमानालन ििलनत । 

चकं सववेभयः सजीवपदा्थवेभयः आहािः आवशयकः?
प्र्म े लद्वती्े च अध्ा्े, सिवेभ्ः सिीििनतभु्ः 
आहारः आिश्कः इलत, प्रालरभ्ः असमभ्ं च 
आहारस् लक्ती आिश्कता अलसत इलत च असमालिः 
पलितम ्। पादपाः सिस् आहारं प्रकारसंशे्षरलरि््ा 
सि्ं लनमा्शलनत इत्लप असमालिः अिीतम ् । प्रालरनः 

आहारा थ्ं पादपेष ुअन्प्रालरष ुच आलश्रताः ििलनत । 
 आहारः प्रालरनां िि्शना ््शम ् आिश्कीं रलकं् 
प्र्च्छलत । प्रालरनां दहे ेिा्मानानां िैलिकलरि्ाराम ्
अलप एषा रलक्ः आिश्की अलसत । 
चकं सववे सजीवाः पदा्था्वः वध्वनते ?

चित्रम ्९.१० लररःु िलि्शतिा प्रतौढः ििलत ।

लकं िष्शचतषु्ट्पिू्शम ्आनीतं ‘कुता्श’ (्तुकम)् इतोऽलप 
ििनतः ितुथं रकनिुलनत?  इतः परं ििनतः तत ्ितुथं न 
रकनिुलनत, नन ु ? एष ु िषवेष ु ििनतः इतोऽलप उननताः 
िाताः स्ःु । ििल्भः अनिुू् ेत िा न िा, ििनतः त ु
सिवेष ुकािेष ुिि्शमानाः सलनत । केषलुचत ्िषवेष ुििनतः 
प्रतौढाः ििलनत (लचत्रम ्९.१०).
 प्रालरनां रािकाः अलप िलि्शतिा प्रतौढाः ििलनत । 
रनुकलररिः िलि्शतिा क्ं प्रतौढाः ििलनत इलत ििल्भः 
अिश्ं दृष्ट ं स्ात ् । अण्ात ्आगतः कुककुिरािकः, 
अग्रे िलि्शतिा कुककुिी कुककुिो िा ििलत 
(लचत्रम ्९.११)। 

चित्रम ्९.११ कुककुिरािकः िलि्शतिा प्रतौढः ििलत ।
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 पादपाः अलप िि्शनते । पररतः पश्नत,ु कांचिन 
पादपलिरषेान ् अििोक्नत ु । केचन पादपाः िघ-ु
आकारकाः नििाताः च सलनत, केचन प्रिदृ्ाः सलनत । 
ते सिवे प्रिदेृ्ः लिनन-लिननसतरेष ुििलनत । ते एि पादपाः 
केषाञचन लदनानाम ् अननतरं, केषाञचन सप्ाहानां च 
अननतरं पनुः पश्नत ु। पादपेष ुकेषाञचन आकारे िलृद्ः 
िाता इलत ििनतः अििोक्े्ःु । प्रा्ः प्रिि्शनं सिवेष ु
सिीिपदा व्ेष ुसमानम ्। 
 लनिजीिपदा व्ेष ुिि्शनं न ििलत इलत लकं ििनतः 
लचनत्लनत ? 

चकं सववे सजीवाः श्वसचनत?

लकं श्ासोच्छिासं लिना ि्ं िीलितुं रकनमुः? असमाकम ्
उच्छिाससम्े िा्ःु बलहसतात ्दहेस् अनतः प्रलिरलत । 
्दा ि्ं लनःश्लसमः तदा िा्ःु दहेस् अनतसतात ्
बलहः लनग्शच्छलत । उच्छिासलनःश्ासतौ श्सनप्रलरि्ा्ाः 
अङ्गतौ सतः । श्सनप्रलरि्ा्ाम ्असमालिः सेलिते िा्तौ 
लस्तस् ‘आकसीिन’्िा्ोः (आमििनकस्) कचिन 
िागः सिीिेन ररीरेर उप्जु्ते । अस्ां प्रलरि्ा्ां 
ि्म ्‘काब्शन-््ाइ-आकसाइ््’िा्ुं (अङ्गारामििा्ुं) 
बलहः त्िामः ।
 गािः, मलहष्ः, रनुकाः, मािा्शराः इत्ालदष ु
प्रालरष ु श्सनप्रलरि्ा मनषु्ैः समाना अलसत । एतेष ु
्ं कमलप प्रालरनं तस् लिश्रालनतसिीकररसम्े 
अििोक्नत ु । तस् प्रालरनः उदरिागस् चिनालन 
अलप िक्नत ु । सः प्रारी श्सन ् अलसत इलत एतत ्
मनदगतेः चिनं दर््श लत ।
 श्सनप्रलरि्ा सिवेषां सिीिप्रालरनाम ्
अत्ािश्की अलसत । श्सनप्रलरि्ा्ाः द्वारा एि 
आहारात ्प्राप्ां रलक्म ्उप्ोकंु् ररीरं सम थ्ं ििलत । 
 केषलुचत ्प्रालरष,ु श्सनप्रलरि्ा्ाम,् अलनिानां 
लिलनम्स् एतत ् लििानं लिननं िलितमु ् अह्शलत । 
उदाहररा थ्ं, लकञचिुकुाः तेषां चम्शरा श्ासोच्छिासं 
कुि्शलनत । असमालिः अिीतं ्त,् ििे िीनम ्

‘आकसीिन’्िा्मु ् उप्ोकंु् मीनाः ‘लगि’्पकाराम ्
उप्ोगं कुि्शलनत । ‘लगि’्पकाः ििे िीनात ्अलनिात ्
‘आकसीिन’्िा्ुं प्रापनिुलनत । 
 लकं पादपाः अलप श्सलनत? पादपेष ुअलनिानां 
लिलनम्ः प्रमखुत्ा परवेष ुसमििलत । परा्शलन, सकू्मःै  
िघरुनध्ःै ‘आकसीिन’्िा्ुं सिीकुि्शलनत । अननतरम ्
अङ्गारामिम ् (‘काब्शन-््ाइ-आकसाइ््’) अलनिं 
बलहः त्िलनत । 
 सू् ्शरशमीनां साहाय्ेन पादपाः ‘काब्शन-्
्ाइ-आकसाइ््’ अलनिम ् उप्जु् सिकी्म ् 
आहारं लनमा्शलनत, ‘आकसीिन’् अलनिं च ्च्छलनत 
इलत असमालिः अिीतम ् । पादपाः आहारलनमा्शरम,् 
‘आकसीिन’्िा्ोः त्ागं च केििं लदिासम्े कुि्शलनत । 
श्ासोच्छिासप्रलरि्ा त ु तेष ु अहलन्शर ं प्रचिलत । 
आहारलनमा्शरसम्े पादपैः उतसषृ्टः ‘आकसीिन’् िा्ःु 
तेषां श्सनलरि्ा ््शम ् उप्जु्मानस् ‘आकसीिन’् 
िा्ोः अपेक्ा अत्लिकः ििलत । 

चकं सववे सजीवपदा्था्वः उद्ीपनसय अनुचरियां कुव्वचनत ?

 पादरकां लिना चिनसम्े, ्लद ििनतः 
कणिकस् अ्िा ततसदृरस् तीक्रिसतनुः उपरर पाद ं
स्ाप्लनत, तदा क्ं प्रलतलरि्ां दर््श लनत? अतीि 
लप्र्स् कस्लचत ् आहारस् दर्शनेन अ्िा समररने 
ििल्भः लकम ् अनिुू् ते? गाढानिकारात ् तीव्रप्रकार ं
प्रलत ििनतः अकसमात ् आगच्छलनत चते ् लकं ििलत? 
अनकुर ंिितां नेत्रे सि्ं लपलहते िितः । ्ाितप ््शनतं 
पररतः लिद्यमानेन प्रकारने सह नेत्र्ोः समञिनं न 
ििलत, ताितप ््शनतं लपलहते एि िितः । उपरर उके्ष ु
प्रसङ्गेष,ु ििताम ् अिीष्टः आहारः, उजजििप्रकारः 
कणिकः च पररतः िा्मानानां पररित्शनानां कालनचन 
उदाहररालन सलनत । तादृरपररित्शनानां प्रलतलरि्ां 
ि्म ् अनकुर ं दद्ः । असमान ् पररतः प्रित्शमानालन 
पररित्शनालन, ्ालन असमान ्प्रलतलरि्ा्थं पे्रर्लनत, तालन 
उद्ीपनाचन इलत कथ्नते । 
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 लकम ्अन्े प्रालरनः अलप उद्ीपनानां प्रलतलरि्ां 
्च्छलनत? प्रालरभ्ः ्दा आहारः दी्मानः ििलत, 
तदा तेषां व्िहारम ्अििोक्नत ु। लकम ्आहारदर्शनेन 
तेष ुअकसमात ्उतसाहः आगतः दृश्ते ? ििनतः ्दा 
पलकरां समीपं गच्छलनत तदा ते लकं कुि्शलनत ? िन्प्रालरनः 
अलतप्रकारमानं दीपं दर््श ामः चते ् िािलनत । ्दा 
मध्रात्रतौ पाकरािा्ां दीपं जिाि्ामः, तदा तैिपाः 
सिं सिं लनगहूनस्िं प्रलत िालितमु ्आरिनते । प्रालरष ु
दृश्मानस् उद्ीपनस् इतोऽलप कालनचन उदाहररालन 
दातुं लकं ििनतः रकनिुलनत ? 
 लकं पादपाः अलप उद्ीपनानां प्रलतलरि्ाः 
्च्छलनत? केषाञचन पादपानां पषुपालर रात्रतौ केििं 
लिकसलनत । केषलुचत ्पादपेष ुसू् ा्शसतस् अननतरं पषुपालर 
सङ्कोच ं प्रापनिुलनत । िजिाि-ुपादपान ् (‘लममोसा’) 
्दा कोऽलप सपरृलत, तदा तेषां पत्रालर लपिी्नते । 
एतालन, सिं पररतः लिद्यमानेभ्ः पररित्शनेभ्ः पादपैः 
उद्ीपनानां कृते प्रलतलरि्ारां कालनचन उदाहररालन 
सलनत । 

चरियाकलापः ४            

कुण्गतम ् एकं पादपम ् एकलसमन ् प्रकोषे्, िाता्नात ्
लकलञचत ् दरेू स्ाप्नत ु । तसमात ् िाता्नात ् लदने 
एकिारं िा सू् ्शरलशमः प्रकोषे् प्रसरेत ्(लचत्रम ्९.१२)।

चित्रम ्९.१२ सू् ्शप्रकार ंप्रलत पादपाः प्रलतलरि्ां दर््श लनत ।

कालनचन लदनालन पादपा् ििसेचनम ् अनिुत्श्नत ु । 
लकम ्एषः पादपः, बलहः अङ्गर ेप्रिि्शमानाः अन्पादपाः 
इि ऊधि्शमखुम ् अिि्शत? ्लद पादपः ऊधि्शमखु ं
िि्शमानः नालसत, तस् िि्शनस् लदर ं लिपपरीकुि्शनत ु । 
एतत ् कस्लचत ् उद्ीपनस् प्रलतलरि्ा स्ात ् इलत लकं 
ििनतः लचनत्लनत? 
 सिा्शलर सिीििसतलून सिं पररतः प्रित्शमानस् 
पररित्शनस् प्रलतलरि्ां दर््श लनत । 

सजीवाः प्ाचिनः, चवसज्वनं ि 

सिा्शलर सिीििसतलून आहारं सेिनते । सेलितः सि्शः अलप 
आहारः न उप्जु्ते । सेलितस् कचिन िागः केििं 
ररीरेर उप्जु्ते । अिलरष्टस् आहारस् लकं ििलत? 
सः मिरूपेर दहेात ्लनषकासनी्ः ििलत । अन्ान्ास ु
ररीरप्रलरि्ास ुअलप मिम ्उतपद्यते । सिीिैः िनतलुिः 
लरि्मारम ् एतत ् मिलनममोचनस् लििानं लिसि्शनम ्
इलत कथ्ते । 
 लकं पादपाः अलप लिसि्श्लनत? आम,् 
लिसि्श्लनत । त्ालप सा प्रलरि्ा पादपेष ु लकलञचत ्
लिद्यते । कालनचन हालनकारकाः अ्िा लिषम्ाः 
पदा्ा्शः पादपेष ुमिरूपेर उतपद्यनते । केषलुचत ्पादपेष ु
एतालन मिोतपननालन तेषां दहेस् एि कलसमलंचित ् िागे 
सलञचतालन ििलनत, ्ेन समपरू्शस् पादपस् कालप 
हालनः न ििेत ् । केचन पादपाः एतालन मिोतपननालन 
स्रािल्तिा सिदहेात ्लनषकास्लनत । 
 लिसि्शनं सिवेष ुसिीििनतषु ुसामान्म ्अन्त ्
एकं िकरम ्अलसत । 

चकं सव्वऽचप सजीवाः प्जननं  
कुव्वचनत ?

लकं कदालचत ्कपोतादीनां पलकरां 
नी्ाः ििल्भः दृष्टाः? बहिः 
पलकरः सिेषाम ् अण्ान ् नी्ेष ु
अलिलकपलनत । कालनचन अण्ालन 
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िगनालन ििलनत ततः पलकरािकाः बलहः आगच्छलनत 
(लचत्रम ्९.१३) ।

 
             (अ)          (आ)

चित्रम ्९.१३ (अ) पलकलिः अण्ालन उतपाद्यनते 
(आ) तेभ्ः पलकरािकाः िा्नते ।

 प्रालरनः सिसमानान ् लररनू ् िन्लनत । 
प्रिननरीलतः प्रा्ः लिलिननप्रालरष ुलिलिननलििा ििलत । 
केचन प्रालरनः सिरािकान ् अण्द्वारा उतपाद्लनत । 
केचन िनतिः सिरािकान ्िन्लनत (लचत्रम ्९.१४) ।

 
चित्रम ्९.१४ िनतिः ्े सिरािकेभ्ः िनम ्च्छलनत ।

 पादपाः अलप प्रालरनः इि प्रिननं कुि्शलनत । 
पादपेष ुअलप प्रिननरीलतः लिद्यते । बहिः पादपाः बीिानां 
द्वारा प्रिननं कुि्शलनत । पादपाः बीिालन उतपाद्लनत । 
बीिालन अङ्कुररतालन ितूिा, नतूनपादपरूपेर प्रिि्शनते 
(लचत्रम ्९.१५) । 

लचत्रम ्९.१५ एकस् पादपस् बीिम ्अङ्कुररतं 

ितूिा नतूनपादपः ििलत ।

 बीिालन लिहा् अन्ैः अि्िैः अलप केचन 
पादपाः प्रिननं कुि्शलनत । उदाहररा ््शम,् अङ्कुरेर सलहतम ्
आिकंु नतूनपादपरूपेर प्रिि्शते (लचत्रम ्९.१६) । 

चित्रम ्९.१६ आिकुस् अङ्कुरात ्नतूनपादपः प्रिि्शते ।

 िकृराखानां (किम) द्वारा अलप पादपाः प्रिननं 
कुि्शलनत । लकम ्एतेन मागवेर ििनतः एकं पादपं िि्शल्तमु ्
इच्छलनत ?

चरियाकलापः ५

पाििपादपात ् ‘महेनदी’ पादपात ् िा एकं कलत्शतिागं 
सिीकुि्शनत ु। तं मलृतिका्ाम ्आरोप् रिमरः ििसेचनं 
कुि्शनत ु । केषाञचन लदनानाम ् अननतरं ििनतः लकम ्
अििोक्लनत ? 
 कलत्शतिागानां द्वारा पादपिि्शनं ताित ्सरिं न 
स्ात ्। िितां पादपः न अिि्शत चते ्दःुलखताः मा ििनत ु। 
्लद रक्म,् उद्यानपािकेन सह समिाषर ं कृतिा, 
कलत्शतिागेन पादपलनमा्शर ं कतुथं लकं लकं पररपािनी्म ्
इलत िाननत ु। 
 सिीिपदा्ा्शः प्रिननद्वारा तेषां समानलििम ्
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अपत्ं िन्लनत । लिलििप्रालरष ु प्रिननस् 
लिलिननलििाः सलनत ।
चकं सवा्वचि सजीववसतूचन िलचनत ?
अष्टम े अध्ा्े, प्रालरनां लिलिननलििाः चिनरीत्ः 
असमालिः चलच्शताः । ते एकसमात ्स्िात ्अन्ं स्िं 
प्रलत गच्छलनत । तेषां दहे ेअलप लिलिननाः गत्ः दृश्नते ।
 पादपानां लिष्े कः लिचारः अलसत? लकं ते अलप 
चिलनत ? पादपाः मलृतिका्ां लस्रीकृताः सलनत इत्तः 
ते एकसमात ्प्रदरेात ्अन्ं प्रदरे ंप्रलत गनतुं न रकनिुलनत । 
लकनत,ु ििम,् िातरुसाः, तैः उतपालदताः आहाराः च 
पादपस् एकसमात ्िागात ्अन्त ्िागं प्रलत चिलनत । 
पादपेष ुलकमलप अन्लिि ंचिनं लकं ििल्भः िलकतम?् 
पषुपारां लिकसनालन, सङ्कोचनालन च इत्ादीलन? 
केषाञचन उद्ीपनानां प्रलतलरि्ारूपेर केचन पादपाः 
क्ं चिनं दर््श लनत इलत लकं ििनतः समरलनत?
 कालनचन लनिजीििसतलून अलप चिलनत, सत्म ्। 
िोक्ानम,् ‘कार’््ानम,् िघकुागदखण्ः, मघेाः 
इत्ादीलन । लकम ्एतेषां चिने, सिीििसतनूां चिने च 
कोऽलप िदेः दृश्ते ? 
 सिीिपदा व्ेष ुएताित ्बहृत ्िैलिध्म ्अलसत । 
लकनत ु ््ा असमालिः चलच्शतं त्ा, सिवेष ु सिीिेष ु
कालनचन िकरालन समानालन सलनत । इतोऽलप एकं 
सामान्िकर ं नाम, सिवे सिीिाः मरर ं प्रापनिुलनत । 
सिीिानां मररकाररात,् लिलििाः सिीिाः सिलििालन 
अपत्ालन िन्लनत इत्तः एि सः िीिलििः सहसं्र 
िषा्शलर ् ाित ्अनिुीलितुं रकनोलत । कचिन सिीििनतःु 
लकमलप अपत्ं न िनल्तिा अलप मरर ंप्रापनु् ात,् परनत,ु 
तस् िीिलििस् िीिनं तदा एि अनिुत्शते ्दा तलसमन ्
िीिलिि ेप्रिननं ित्शते । 
 सिवेष ु सिीििसतषु ु समानिकरालन सलनत 
इलत असमालिः दृष्टम ् । ते सिवे आहारम ् इच्छलनत, 
श्ासोच्छिासं कुि्शलनत, उद्ीपनानां प्रलतलरि्ाः ्च्छलनत, 
चिनालन दर््श लनत, िि्शनते, मरर ंप्रापनिुलनत च ।

 लकं केषलुचत ्लनिजीििसतषु ुअलप एतेष ुकालनचन 
िकरालन दृश्नते? ‘कार’््ानालन, लद्वचलरिकाः, घि््ः, 
नद्याः ििं च चिलनत । चनरमाः आकार ेसञचरलत । 
असमाकं नेत्र्ोः परुतः मघेः सिगात्रं िि््श लत । लकं 
तालन िसतलून सिीिालन इलत िकंु् रक्ते? ि्ं सि्ं 
प्रश् ंकुम्शः, लकम ्एतेष ुिसतषु,ु सिीििसतनूाम ्अन्ालन 
सिा्शलर अलप िकरालन लिद्यनते ?
 प्रा्ः कलसमलंचित ् सिीिपदा व्े, असमालिः 
चलच्शतालन सिा्शलर िकरालन दृश्ेरन ् । त्ैि लनिजीिेष ु
पदा व्ेष ुएतालन सिा्शलर िकरालन सहिै न दृश्ेरन ्। 
 एतत ् लकं सि्शदा सत्म ् ? सिीििसतषु ु
असमालिः चलच्शतालन सिा्शलर िकरालन ििलनत एि इलत 
लकं लनचि्ेन िकंु् रकनमुः ? लनिजीििसतषु ु कालनचन 
िकरालन एि दृश्नते, सिा्शलर िकरालन न ििलनत एि 
इलत एतत ्लकं सि्शदा सत्म ्? 
 एतं लिष्म ्इतोऽलप सम्क््ा अिगनतमु ्एकं 
लनलचितम ् उदाहरर ं पश्ामः । एकं बीिं सिीकुि्शनत ु । 
उदाहररा ््शम ् - मदु्गबीिम ् । लकं तत ् सिीिम?् तत ्
मासान ््ाित ्िि्शनम ्अ्िा अन्सिीििकर ं लिना 
एि आपर ेलतष्लत । त्ालप, तदिे बीिं ि्म ्आनी् 
मलृतिका्ाम ् आरोप्ामः, ििसेचनं च कुम्शः । तदा 
तत ्पादपरूपेर पररित्शते । ्दा आपर ेमासान ््ाित ्
आसीत,् तदा लकं तेन बीिेन आहारः सेलितः आसीत?् 
लकं तेन लिसि्शनं कृतम ्? लकं तेन िि्शनं प्रिननं िा कृतम?् 
 असमालिः चलच्शतालन सिा्शलर काररालन सलनत 
इत्तः लकमलप िसत ु सिीिम ् इलत िकंु् न रक्ते 
इत्ेतत ्ि्ं केषलुचत ्प्रसङ्गेष ुपश्ामः । 
“तचह्व चकं नाम जीवनम?्”
 गोिमूिान्ानां गोण्ां ििनतः सिकी्ं हसतं 
प्रिेष्नत ु । तलसमन ् गोिमूगोण्ां लकलञचत ् औषण्म ्
उतपद्यमानं दृश्ते लकम ्? बीिालन श्सलनत, अतः तस्ां 
प्रलरि्ा्ां लकलञचत ्औषण्म ्उतपद्यते । 
 अन्ाः प्रलरि्ाः लरि्ारीिाः न ििलनत चदेलप, 
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श्सनप्रलरि्ा बीिेष ुििलत इत्ेतत ्ि्ं पश्ामः । 
 “तलह्श लकं नाम िीिनम?्” इत्स् असमाकं 
प्रश्स् उतिरं ताित ् सरिं न स्ात ् । लकनत,ु असमान ्

पररतः लिद्यमानं िीििैलिध्ं दृष््टिा, ि्म ् अकसमात ्
एिम ्उचचार्ामः ्त ्“िीिनं सनुदरम!्”

प्मुखाः शबदाः

अनकूुिनम् आिासः

ििी्ािासः सिीिम्

िैलिकः अि्िः प्रिननम्

लिसि्शनम् श्ासोच्छिासः/श्सनम्

िि्शनम/् िलृद्ः उद्ीपनम्

सािांशः 

 y ्लसमन ्पररिेर,े पादपाः प्रालरनः च िसलनत, सः पररिेरः तेषाम ्आिासः इलत कथ्ते । 

 y लिलिननलििाः पादपाः, प्रालरनः च समाने आिासे िासं कतु्शम ्अह्शलनत ।

 y ्तकाररतः प्रालरनः पादपाः च तेषां सिकी्े पररिेर े िीलितुं सरक्ाः ििलनत, तादृरालन 
स्िलिलरष्टिकरालन, अभ्ासाः च  लमलितिा अनकूुिनम ्इलत उच्ते ।

 y आिासाः बहुलििाः सलनत । लकनत ु स्िूरीत्ा, तान ् स्िी्ाः (िमूःे उपरर) आिासाः, ििी्ाः 
(ििस् अनतः) आिासाः इलत िगजीकतुथं रक्ते ।

 y प्रत्ेकम ्अलप आिासे लिलिि ंिीििैलिध्ं दृश्ते ।

 y पादपाः, प्रालरनः, िीिारिः च लमलितिा िैलिकाः अि्िाः इलत कथ्नते । 

 y लरिाः, मलृतिका, िा्ःु, ििं, प्रकारः, उषरता ; – एते असमान ्पररतः लिद्यमानाः केचन अिैलिकाः 
अि्िाः सलनत ।

 y सिीििसतनूां कालनचन समानालन िकरालन सलनत ; – ते आहारं सेिनते, श्सलनत, लिसि्श्लनत, पररिेर े
िा्मानानां पररित्शनानां प्रलतलरि्ां ्च्छलनत, प्रिननं कुि्शलनत, िि्शनते, चिलनत च ।
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अभयासः 

१. आिासः नाम कः?

२. मरस्िे िीलितुं तीक्रकणिकसस्ं क्म ्अनकूुलितम ्अलसत ?

३. ररक्स्ानालन परू्त ।

अ. ्तकाररतः प्रालरनः पादपाः च तेषां सिकी्े पररिेर े िीलितुं सरक्ाः ििलनत, तादृरालन 

स्िलिलरष्टिकरालन, अिासाः च  लमलितिा _______ इलत उच्नते ।

 आ. िमूःे उपरर लिद्यमानानां पादपानां प्रालरनां च आिासाः _____ आिासाः उच्नते ।

 इ. ििे लिद्यमानानां पादपानां प्रालरनां च आिासाः _____ आिासाः सलनत ।

 ई. मलृतिका, ििं, िा्ःु च आिासस् _______ अि्िाः सलनत । 

 उ. असमान ्पररतः िा्मानालन पररित्शनालन, ्ालन असमान ्प्रलतलरि्ा्थं पे्रर्लनत, तालन ______ इलत 

उच्नते ।

४. अिोलिलखता्ाम ्आिल्ां कालन कालन लनिजीििसतलून सलनत?

 हिम,् ्छत्रकः, सीिन्नत्रम,् आकारिारी, नतौका, कुचलण्कासस्म,् लकञचिुकुः

५. ्ेष ुिसतषु ुसिीििसतनूां लकमलप िकरद्व्ं ित्शते, तादृरानां लनिजीििसतनूाम ्एकम ्उदाहरर ं्च्छनत ु।

६. अिोलिलखता्ाम ्आिल्ां कालन कालन तादृरालन लनिजीििसतलून सलनत, ्ालन पिूथं कस्लचत ्सिीििसतनुः 

िागितूालन आसन?्

 निनीतम,् चम्श, मलृतिका, ऊर्शम,् लिद्यदु्ीपः, पाकतैिम,् ििरम,् सेिफिम,् रबबर्

७. सिीििसतनूां सामान्िकरालन लिखनत ु।

८. तरृस्िेष ु िीिनं कुि्शतां प्रालरनां कृते िेगः लकम ््शम ् अत्नतम ् आिश्कः इलत लिरद्त ।(सचूना- 

तरृस्िािासेष ुप्रालरनां कृते आतमानं गोपल्तुं िकृाः अ्िा स्िालन अलतन्नूालन सलनत ।)
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प्सताचवताः परियोजनाः चरियाकलापाः ि

१. िलूम ंलिहा् अन्ग्रहषे ुिीिनस् उपलस्तेः समिािनालन बहुष ुितृिपलत्रकास ुलदनपलत्रकास ुच उललिलखतालन 
दृश्नते । एतादृरान ्िेखान ्पिनत ु। िमूःे बलहः िीिनं नाम लकं स्ात ्इलत कक््ा्ां चचाथं कुि्शनत ु।

२. समीपस्ं िनतरुािां गच्छनत ु । तत्र लिलिननेभ्ः आिासेभ्ः आनीतानां प्रालरनां कृते कीदृश्ः 
लिरषेव्िस्ाः कृताः इलत समीकां कुि्शनत ु।

३. लहमिलिकूस्, ‘पेलनगिन’्पलकरः च आिासः कः इलत परररीिनं कुि्शनत ु। प्रत्ेकं प्रालरनः लिष्े, सः 
प्रारी क्ं तलसमन ्आिासे अनकूुलितः अलसत इलत माग्शद्व्ं सचू्नत ु। 

४. लहमाि्स् सानपु्रदरेषे ुके के प्रालरनः लनिसलनत इलत परीकर ंकुि्शनत ु। ् ्ा ् ्ा लहमाि्स् पि्शतप्रदरेषे ु
उपरर गच्छामः त्ा त्ा िीििैलिध्ं पादपिैलिध्ं च क्ं पररित्शते इलत पश्नत ु। 

५. आिासानाम ्एकं लचत्रसङ्ग्रह ंरच्नत ु। प्र्म ेलरि्ाकिापे आििीकृतानां प्रालरनां पादपानां च लचत्रालर 
सङ्गहृीतुं प्र्तनं कुि्शनत ु। तालन लचत्रालर ‘लिलििाः आिासाः’ इत्लसमन ्िगवे िेप्नत ु। एतेष ुलिलििािासेष ु
दृश्मानानां परा्शनाम ् आकृतीः, िकृाराम ् आकारान ् च लचत्र्नत,ु लचत्रसङ्ग्रह े च ्ोि्नत ु । 
तेन सह, एष ुलिलििषे ुआिासेष ुिकृारां राखाः क्ं िि्शनते इलत लचत्रल्तिा तालन अलप अलसमन ्सङ्ग्रह े
्ोि्नत ु।  

एतस् 

नाम लकम?् 

आिासचि 

कः?


