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ए 
कदा सायङ्काले जिज्ासःु एकेन वदेृ्न िनेन 
सह उद्ानम ्अगच्छत ् । तत्र सः जमत्र्रः सह 
तसय परिचयम ् अकाियत ् । प्रो.अहमदः 

जवश्वजवद्ालये काय्यितः एकः व्रज्ाजनकः आसीत ् । 
बालाः क्रीडनम ् आिब्धवनतः तथा च प्रो.अहमदः 
एकसयाम ् उतपीजिकायाम ् उपाजवशत ् । सः श्ानतः 
आसीत,् यतरोजह सः नगिसय एकजसमन ् सवर्य-ियनती-
उतसवाचिर े भागम ् अगहृ्ात ् । जकज्चत ् कालाननतिं 
बालाः तं परितः आगतय उपाजवशन ् । बालाः 
उतसवाचिरसय जवषये ज्ातमु ्इच्छजनत सम । प्रो.अहमदः 
तान ्अकथयत ्यत ्सांसकृजतक-काय्यक्माननतिं वरिषाः 
नागरिकाः नगिसय जनरुद्रोजगतायाः जवषये चचा्यम ्
अकुव्यन ् । नगिसय साक्ात ्बजहः जसथतसय वनयक्ेत्रसय 
सवच्छतां कृतवा एकसय यनत्रागािसय सथापनसय यरोिनां 
प्सततुवनतः । एतेन नगिसय व्ध्यमानायाः िनसङ्खयायाः 
कृते उद्रोगावसिाः प्ापाः भजवषयजनत । बालाः महत ्
आश्चय्यम ्अनभुतूवनतः, यदा प्रो.अहमदः तान ्सचूयत ्
यत ्अनेके िनाः एतसय प्सतावसय जविरो्धम ्अकुव्यन ्। 

 प्सतावसय जविरो्धसय कािर ंसचूयन ्प्रो.अहमदः 
अबरो्धयत,् “हरितपरूा्यजन वनाजन असमाकं कृते तावजनत 
एव महत्वपरूा्यजन सजनत यावनतः असमाकं फुपफुसाः 
सजनत । अतः एताजन ‘हरितफुपफुसाः’ इजत अजप 
कथयनते । वनाजन, िलशरो्धनयनत्राजर इव काययं 
कुव्यजनत ।” तसय वातायं श्तुवा बालाः भ्रजमताः 
अभवन ्। प्रो.अहमदः अवगतवान ्यत ्बालाः वनं 
न दृष्टवनतः । बालाः वनानां जवषये इतरोऽजप अज्धकं 
ज्ातमु ्इच्छजनत सम । अतः ते प्रो.अहमदने सह वनं 
गनतुं जनश्चयम ्अकुव्यन ्। 

17.1 वन-भ्रमणम्
एकजसमन ्िजववासिे प्ातः बालाः ्ुछरिका, आव्ध्यनकाचः, 
यजष्टः, जिपपरीपसुतकम ्इतयादीजन वसतजून सवीकृतय प्रो.
अहमदने सह ग्ामसय समीपम ् एकं वनं प्जत वनमागगे 
जनग्यताः । मागगे ते पाश्व्यसथ-ग्ामसय समवयसकेन एकेन 
बालेन िीब ू अजमलत,् यः सवजपतवृयया सह पशनू ्
चािराय वनं प्जत नयन ् आसीत ् । त्रः ज्ातं यत ् िीब ू
अतीव सफूजत्यमान ्बालः वत्यते, यतरो जह सः पशनूां समहूम ्
एकत्र सथापनाय क्राभयनतिे एव अत्र - तत्र गच्छन ्
आसीत ् । बालान ् दृष््टवा िीब ू अजप त्रः सह चलनम ्
आिभत, यद्जप पशनू ्आदाय तसय जपतवृया अपिभागम ्
अगच्छत ् । यथा एव त्रः िन्रः वने प्वेशः कृतः, िीब ू
हसतम ्उत्रोलय सवा्यन ्शानतं भजवतुं सङ्केतम ्अकिरोत ्।  
यतरोजह करोलाहलेन वने वसतां िीवानां क्रोभः भवेत ्।

 पनुः िीब ूतान ्उननतसथलं प्जत सथलम ्अनयत,् 
यतः सवगे वनसय वयापकं दृशयं द्रष्ट्ट ं शकनयुःु । बालाः 
चजकताः अभवन,् यतरोजह त्रः सदुिंू यावत ्कुत्राजप भजूमः 
न दृशयते सम(जचत्रम-्17.1) । जवजभननानां वकृ्ारां 
जशखि्रः भमूःे उपरि हरितम ्आविर ंजनजम्यतम ्आसीत ्। 
तथाजप आविर ंसमानतया हरितं न आसीत ्। 

जचत्रम-् 17.1 वनसय दृशयम्

17 वनम ्असममाकं जीवनरेखमा
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जचत्रम-्17.2 केचन वनयिनतवः

तत्रतयं पया्यविर ंशानतम ्आसीत ्तथा च शीतलः पवनः 
मनदगतया प्वहन ् आसीत ् । अनेन बालाः अज्धकाः 
श्ाजनतशनूयाः तथा च प्सननाः अभवन ्। 

 अ्धः आगमन-समये बालाः सहसा पजक्रां 
कूिनेन तथा च वकृ्ाराम ् अग्शाखाभयः आगतं 
करोलाहलं श्तुवा उत्जेिताः अभवन ् । िीब ू तान ्
उपािमनत ुइजत असचूयत,् यतरोजह इयं तत्रतया सामानया 
घिना आसीत ्। बालानाम ्उपजसथतयाः कािरात ्केचन 
वानिाः वकृ्ारां उननतशाखाः आरुढवनतः आसन ् । 
ते तत्र वसतः पजक्रः क्रोभयजनत सम । िनतवः प्ायशः 
अनयान ्िनतनू ्िागरूकान ्कतुयं जवशषेप्कािकां धवजनम ्
आिब्धवनतः आसन ् । िीब ू एतत ् अजप अकथयत ् यत ्
विाहः अथवा सकूिः, गौिः, शगृालः, शलयमगृाः, गिः 
इतयादयः िनतवः वनसय अज्धकेष ुसघनक्तेे्रष ुजनवसजनत 
(जचत्रम-्17.2) । प्रो.अहमदः बालान ् सचतेान ् अकिरोत ्
यत ्त्रः वनसय अज्धकेष ुसघनक्तेे्रष ुन गनतवयम ्। 

जचत्रम-् 17.3 वनम ्एकः आवासः

 जिज्ासरोः तथा च प्हजेलकायाः समिर े आगतं 
यत ्तौ षषकक्यायां वनाजन आवाससय उदाहिरम ्इजत 
पजितवनतौ आसताम ् (जचत्रम-्17.3) । अ्धनुा ते सवयं 
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पशयनतः आसन ् यत ् वनाजन केन प्कािेर अनेकेषां 
िनतनूां पादपानां च कृते आश्यम ् अथवा आवासं 
प्यच्छजनत । 

जनमबवकृ्ः    वंशः

 जशशंपा    शालमजलः

जचत्रम-् 17.4 वनेष ुप्ापयमाराः केचन पादपाः

यसयां भमूौ बालाः गच्छनतः आसन,् सा नतरोननता 
आसीत ् तथा च अनेक्र ः वकृ््रः आच्छाजदता आसीत ्
(जचत्रम-्17.4) । िीबःू शालमजलवकृ्ः,जशशंपावकृ्ः
,जनमबवृक्ः,सुभीिववृक्ः,जपपपलवृक्ः,सािदु्रमवृक्ः,
आमलकवकृ्ः,वंशवकृ्ः,का्चनालवकृ्ः इतयादीनां 
वकृ्ाराम ्अजभज्ापजयतुं तेषां साहाययम ्अकिरोत ्। प्रो.
अहमदः अबरो्धयत ् यत ् वने अनेकप्कािकाः वकृ्ाः, 
गलुमाः,ओष्धयः,घासाः प्ापयनते । वनभमूःे तलं तथा च 
वकृ्ाः  जवजभननप्कािक-जवसजप्यजभः तथा च आिरोजहजभः 
आवतृाः सजनत । वकृ्ारां सघनपत्राराम ् आविरसय 

कािरने सयू्यः कष्टने कवजचत ् दृशयते सम, येन वनसय 
अनतः बह्ट अन्धकािः आसीत ्। 

गतितवतिः – 17.1        

सवसय गहृसय बहूजन वसतजून धयानपवू्यकं दृष््टवा तेषां 
वसतनूां सचूीं कुव्यनत,ु याजन एतादृशया सामग्या जनजम्यताजन 
सजनत, याः सामग्याः वनेभयः प्ापाः सयःु ।

 भवतां सचूयां काषेन जनजम्यताजन अनेकाजन 
वसतजून यथा – दृढ-कृश-काषफलकं, इन्धनकाषम,्पेजि
का,कागदम,्अज्नशलाका,परिवापः इतयादीजन च भजवतुं 
शकनवुजनत । जकं भवनतः िानजनत यत ् जनया्यसः, त्रलम,् 
उपसकिाः, िनतनूाम ्आहािः तथा च औष्धीय-पादपाः 
अजप वनेभयः प्ापाः उतपादाः सजनत (जचत्रम-्17.5) । 

जचत्रम-्17.5 केचन वनय-उतपादाः

 शीला जवजसमता आसीत ्यतः वसततुः एते वकृ्ाः 
केन आिरोजपताः सयःु? प्रो.अहमदः अकथयत ्यत ्प्कृतौ 
वकृ्ाः पया्यपमात्रायां बीिाजन उतपादयजनत । वनभजूमः 
तेभयः अङ्कुिारां तथा च बालपादपानांजवकसनाय 
अनकूुलाः परिजसथतीः प्ददाजत । एतेष ुकेचन वकृ्रूपेर 
अजभव्ध्यनते । त्रः एतत ्अजप कजथतं यत ्कसयजचत ्वकृ्सय 
शाखीयभागः काणडात ्उपरि जतषजत, यः जशखिम ्इजत 
उचयते (जचत्रम-्17.6) ।

म्धु

लाक्ा

खजदिः

वकृ्जनया्यसः

काषमजूत्यः
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जचत्रम-् 17.6 केचन जशखि-आकािाः

प्रो.अहमदः बालान ् उपरि दृष््टवा अवलरोकयनत ु इजत 
आजदशजत यत ् उननत-वकृ्ारां शाकाः कथं वनसय 
अनय-पादपानां ्छजदवत ् दृशयनते । सः अकथयत ् यत ्
एतत ्जवतानम ्इजत कथयते(जचत्रम-्17.4) ।

गतितवतिः – 17.2         

सवसय समीपसथं कवजचत ्वनम ्अथवा उद्ानं गच्छनत ु। 
वकृ्ान ्पशयनत ुतथा च तेषां नामाजन ज्ातुं प्यासं कुव्यनत ु। 

 
एतजसमन ् कायगे भवनतः सवजयेषानाम,् अधयापकानाम,् 
अथवा पसुतकानां साहाययं सवीकतुयं शकनवुजनत । 
यान ् वकृ्ान ् भवनतः पशयेयःु तेषां जवशषेताः, यथा – 
दीघ्यतां, पत्राराम ्आकािं, जशखिं, पषुपाजर, फलाजन च 
सचूीबद्ाजन कुव्यनत ु । केषाज्चत ् वकृ्ारां जशखिारां 
जचत्राजर अजप जनमा्यनत ु। 

 प्रो.अहमदः अकथयत ्यत ्वकृ्ारां जशखिाराम ्
प्कािे तथा च आकािे पिसपिं जभननाजन भवजनत । 
अनेन कािरने कजसमजंश्चत ् वने जवजभननेष ु औननतयेष ु
क््रजतिपिलं जनजम्यतं भवजत । एते अ्धरोतलाजन कथयनते 
(जचत्रम-्17.7) । जवशालाः तथा च उननतवकृ्ाः 
अग्पिलं जनमा्यजनत, पिलाजन जनजम्यताजन भवजनत, येषाम ्
तेषाम ्अ्धः गलुमाः उननतघासाः च एकं पिलं जनमा्यजनत , 
सवा्यज्धकम ्अ्धसतन-पिलं ओष्धयः जनमा्यजनत ।। 

 “जकं सवगेष ु वनेष ु वकृ्ाः समानप्कािकाः 
भवजनत?” जिज्ासःु अपचृ्छत ् । प्रो.अहमदः अकथयत ्
“ न, जवजभननानां वायमुणडल-परिजसथतीनां कािरने 
वकृ्ारां तथा च अनयप्कािकारां वकृ्ारां िातौ 
जभननताः भवजनत  । िनतनूां प्कािाः अजप जवजभननेष ुवनेष ु 
भवजनत ।”

जचत्रम-् 17.7 वने जवसतािः तथा च तसय अ्धरोभागसय तलम्
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केचन बालाः गलुमानां तथा च ओष्धीनां पषुपेष ु
इतसततः चलतां जचत्रपतङ्गानां दश्यने वयसताः  
आसन ्। ते क्पुारां समीपं गतवा तान ्अवलरोजकतवनतः । 
एवं किरसमये तेषां केशषे ुवस्तेष ुच बीिाजन कणिकाः 
च संजलिष्टाः अभवन ्।
 बाल्रः वकृ्ारां तवजच, पादपानां पत्रेष ु तथा च 
वनभमूःे तले क्यमानेष ुपत्रेष ुअनेके करीिाः ऊर्यनाभाः, 
जचक्रोडाः, जपजपजलकाः तथा च जवजभननाः लघवः 
िनतवः अजप दृष्टाः (जचत्रम-्17.8) ।

जचत्रम-् 17.8 वनभमूःे तलम्

त्रः तेषां िीवानां जचत्रजनमा्यरम ् आिब्धम ् । वनभमूःे 
तलाजन गाढवरा्यजन दृशयनते सम तथा च ताजन मतृपत्र्रः 
च क्ीयमान्रः पत्र्रः , फल्रः, बीि्रः, पललव्रः तथा च 
लघवरोषज्धजभः आवतृाजन आसन ्। क्ीयमानाः पदाथा्यः 
आद्रा्यः अजप च उषराः च आसन ्। 
 बाल्रः सवसय सङ्ग्हाय जवजभननाजन बीिाजन 
पत्राजर च एकत्रीकृताजन आसन ् । वनभमूौ शषुकपत्रेष ु
चलनं, कजसमजंश्चत ् करोमलसय आसतिरसय उपरि 
चलनसय समानं प्तीयते सम । 
 जकं क्ीयमानाः पदाथा्यः सद्रव उषराः भवजनत? 
प्रो.अहमदः सचूयजत यत ् बालाः एतसय प्श्नसय उत्िं 
प्ापुं गजतजवज्ध ंकुव्यनत ुइजत ।
गतितवतिः – 17.3         
एकं लघमु ् गतयं खननत ु । एतं शाकानाम ् अवजशष्ट्रः 
पदाथ्थः तथा च शषुकपत्राजदजभः पिूजयतवा मजृत्कया 

आच्छादयनत ु । एतसय उपरि जकज्चत ् िलम ् अजप 
सथापयनत ु । जदनत्रयाननतिं मजृत्कायाः उपरितलं 
अपसाियनत ु। जकं गत्यसय अनतः भागः उषरः प्तीयते ?
 प्हजेलका अपचृ्छत ्“वने एतावनतः वकृ्ाः सजनत । 
यजद वयं यनत्रागािारां कृते का्चन वकृ्ान ् कत्ययामः, 
तजह्य कः भदेः भवजत ?”
 प्रो.अहमदः असचूयत ्यत ्“भवज्भः सवपरोजषरां, 
जवषमभरोजिनां, मतृिीजवनां च जवषये पजितं वत्यते । 
भवज्भः पजितं वत्यते यत ्पादपाः केन प्कािेर भरोिनसय 
जनमा्यर ंकुव्यजनत । सवगे िनतवः शाकभजक्रः सयःु अथवा 
मांसभजक्रः सयःु अनततः भरोिनाय पादपानाम ् उपरि 
एव आजश्ताः भवजनत । ये िीवाः पादपान ्खादजनत, ते 
िीवाः प्ायेर अनय्रः िीव्रः भरोिनाथयं खाजदताः भवजनत । 
तथा च एवं प्कािेर अयं क्मः प्चलजत । उदाहिराथयं 
घासः करीि्रः खाद्ते । करीिान ्मणडूकः खादजत । मणडूकं 
सप्यः खादजत । इयं खाद्शङ्ृखला कथयते : - घासः  
करीिः  मणडूकः  सप्यः  गरुडः । वने अनेकाः 
खाद्शङ्ृखलाः प्ापयनते । सवा्यः खाद्शङ्ृखलाः पिसपिं 
समबद्ाः भवजनत । यजद एकसयां खाद्शङ्ृखलायां कश्चन 
क्रोभः भवजत, तजह्य इयं खाद्शङ्ृखला अनयाः 
खाद्शङ्ृखलाः प्भावयजत । वनसय प्तयेकं भागः 
अनयेष ुभागेष ुआजश्तः भवजत । यजद वयं वनसय कमजप 
घिकं यथा – वकृ्ं अपनयामः । तजह्य अनेन अनये सवगे 
घिकाः प्भाजवताः भवजनत ।

 प्रो.अहमदः बालान ् वनभमूःे तलात ् पत्राजर 
सवीकृतय आव्ध्यनकाचद्ािा पशयनत ु इजत अकथयत ् । 
ते क्ीयमानेष ुपत्रेष ुसद्रोिातं लघ्ुछत्राकाजर दृष्टवनतः ।  
ते करीिानां, सहस्रपादानां , जपपीजलकानां , भङ्ृगानां 
च समहू ं  दृष्टवनतः । बालाः चजकताः आसन ्यत ्एते 
िीवाः एतेष ुकथं जनवसजनत ? प्रो. अहमदः अबरो्धयत ्
यत ् सिलतया द्रष्ट्ट ं यरो्यान ् एतान ् िीवान ् अजतरिचय 
अत्र अनेके िीवाः तथा च सकू्मिीवाः एतादृशाः अजप 
सजनत, ये मदृायाः अनतः जनवसजनत । 
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जचत्रम-् 17.9 वने पादपानां मदृानां, तथा च अपघिकानां पिसपिं समबन्धः

प्हजेलकायाः आश्चययं िायमानम ्आसीत ्यत ््छत्राकाजर 
तथा च अनयसकू्मिीवाः जकं खादजनत ? प्रो.अहमदः 
अकथयत ्यत ्मतृपादपान ्तथा च िनत-ुऊतीः खादजनत 
तथा च तान ्गाढवर्यरूपेर परिवत्ययजनत, ये ह्मूसाः इजत 
कथयनते ।
 भवज्भः नवम े अधयाये ह्मूसः इजत जवषये 
पजितम ्आसीत ्। भवज्भः मदृायाः कजसमन ्तले ह्मूसः 
इजत प्ापयते? मदृायाः कृते तसय का मखुयता वत्यते ?
 पादपानां िनतनूां च मतृशिीिाजर ह्मूसरूपेर 
परिवत्यकाः सकू्मिीवाः अपघिकाः कथयनते । एवं 
प्कािकाः सकू्मिीवाः वने महत्वपरूायं भजूमकां 
आवहजनत । एतत ् ज्ानं प्ापे सजत एव प्हजेलका 
मतृपत्रारां वािरम ्आिब्धवती, तथा च भमूौ ह्मूससय 
तलं दृष्टवती । ह्मूससय उपजसथजतः एतत ् सजुनजश्चतं 
किरोजत यत ्मतृपादपानां तथा च िनतनूां परोषकतत्वाजन 
मयृायां मकु्ाजन भवजनत । ततः ताजन परोषकतत्वाजन पनुः 

सिीवपादपानां मलू्रः अवशरोजषताजन भवजनत । शीला 
अपचृ्छत ्“यदा वने कश्चन िनतःु मतृः भवजत, तदा तसय 
जकं भवजत?” । िीबःू उदतित ् यत ् मतृिनतवः गधृ्ारां 
काकानां शगृालानां करीिानां च भरोिनं भवजनत । एवं 
प्कािेर परोषकतत्वानां चकं् प्चलत ् भवजत, येन वने 
जकमजप वयथयं न भवजत(जचत्रम-्17.9) ।

 प्हजेलका प्रो.अहमद ंसमारितवती यत ्तेन एतत ्
न बरोज्धतं यत ्वनाजन हरितफुपफुसाः जकमथयं कथयनते । 
प्रो.अहमदः अबरो्धयत ्यत ्पादपाः प्काशसंलेिषरसय 
प्क्मरे ओषिनसय जनममोचनं कुव्यजनत । एवं प्कािेर 
पादपाः िनतनूां श्वसनाय ओषिनम ्उपलब्ध ंकािजयतुं 
सहायकाः भवजनत । ते वायमुणडले ओषिनसय तथा च 
‘काब्यनडायाकसायड’ इजत अनयरोः सनतलुनं समानतया 
संिक्जनत(जचत्रम-्17.10) । अतः वनाजन हरितफुपफुसाः 
कथयनते ।

प्काशसंलेिषरम्

काब्यनडायाकसायडः
ओषिनम्

परोषकः
अपघिकः

मदृा िलम्
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जचत्रम-् 17.10 ओषिनसय तथा च ‘काब्यनडायाकसायड’ 
इतयसय सनतलुनम्

बाल्रः दृष्ट ंयत् आकाशे मेघाः जनममीयमाराः वत्यनते । 
जिज्ासुः असमित् यत् तेन षषकक्यायां िलचक्सय 
जवषये पजितम ् आसीत् । वकृ्ाः सवमलू्रः िलसय 
जनपानं कुव्यजनत तथा च वाषपरोतसि्यनेन िलवाषपं वायौ 
मु् चजनत । 
 यजद वकृ्ारां सङ्खया नयनूा वत्यते, तजह्य िलचकं् 
केन प्कािेर प्भाजवतं भवजत?
 िीब ूअबरो्धयत ्यत ्वनं केवलं पादपानां िनतनूां 
च एव आवासः न वत्यते । वनक्ेत्रे अनेके मनषुयाः 
जनवसजनत । एतेष ु केचन जवजभननिनिाजतकाः भजवतुं 
शकनवुजनत । िीबःू अबरो्धयत ् यत ् एते िनाः सवसय 
अज्धकतिाराम ् आवशयकतानां कृते वनेष ु आजश्ताः 
वत्यनते । वनाजन तेभयः भरोिनम,् आश्यं, िलम,् औष्धीः 
च प्यच्छजनत । वनक्ेत्रे वसताम ् एतेषां िनानां तत्र 
अनेकेषाम ् औष्धीयपादपानां जवषये सामप्दाजयकज्ानं 
भवजत । 

 प्हजेलका सवजमत्राजर समारितवती 
यत ् ते प्काशसंलेिषरसय जवषये प्थम े
अधयाये पजितवनतः सजनत ।

जिज्ासःु यदा एकसमात ् लघरोः जनर्यिात ् िलं जपबन ्
आसीत,् तदा सः अपशयत ् यत ् हरिरानाम ् एकः 
समहूः तसमात ् जकज्चत ् एव दिेू जनर्यिम ् अजतक्मजत 

सम(जचत्रम-्17.11) । केषजुचत ्एव क्रषे ुसवगे हरिराः 
अदृशयाः अभवन ् । सघनसतमबाः तथा च उननतघासः 
िनतभुयः भरोिनम ् आश्यं च प्ददाजत । एते तेभयः 
मांसभक्ीभयः िीवेभयः सिुक्ाम ्अजप प्यच्छजनत । 

जचत्रम-् 17.11 वने हरिरः

 िीबःू धयानेन वनभमूःे तलम ् अवलरोकनम ्
आिब्धवान ् । रजिजत जकमजप दृष््टवा सः बालान ्
सवसमीपम ् आह्वयत ् । सः तान ् केषाज्चत ् िनतनूां 
पिुीष ंप्ादश्ययत ्तथा च जवजभननिनतनूां पिुीषषे ुअनतिम ्
जववतृवान ् । प्रो.अहमदः तान ् प्जत अकथयत ् यत ्
वनाज्धकािी, वने केषाज्चत ्िीवानां जवषये ज्ानं तेषां 
पिुीषरे पदजचह्ानां च आ्धािेर कुव्यजनत । 

 जिज्ासःु सवा्यन ् आहूय क्ीयमार ं एकं 
बहृतपिुीषिाजश ंदजश्यतवान ्। तजसमन ्िाशौ अनेके भङ्ृगाः 
सौक्मकाः च तं िाजश ंखादनतः आसन ्। तथा च अनेके 
बालपादपाः  अजप जवरुहनतः आसन ् । प्रो. अहमदः 
असचूयत ्यत ्“एते बालपादपाः केषाज्चत ्ओष्धीनां 
तथा च गलुमानां सजनत । िनतवः अजप केषा्चन 
पादपानां बीिाजन प्जकिजनत । एवं क्ीयमार ं प्ाजरनां 
पीिीष ं बालपादपानां व्ध्यनाय परोषकतत्वाजन अजप 
प्ददाजत” । 

 एतसय श्वराननतिं जिज्ासःु सवसय 
जिपपरीपजुसतकास ु अजलखत ् “पादपानाम ्
अज्धकिातीनां कृते आश्यं प्दाय वनाजन 

ओषिनम्

िनतःु

काब्यनडायाकसायडः

पादपः
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शाकाहारििनतभुयः भरोिनाय आवासाय च अवसिान ्
प्ददजत । शाकाहारिराम ्अज्धकायाः सङ्खयायाः अथ्यः 
वत्यते, जवजभननप्कािकारां मांसभजक्रां कृते भरोिनसय 
अज्धका उपलब्धता ।

जचत्रम-् 17.12 जभत्ौ जवकजसतः पादपः

िनतनूां जवजव्धाः िातयः वनसय पनुि्यनने वदृ्ौ च 
सहाजयकाः भवजनत । अपघिकाः, वने व्ध्यमानानां 
पादपानां कृते परोषकतत्वानाम ् आपतूगेः जनव्यहराय 
सहायकाः भवजनत । एवं प्कािेर वनाजन एकः गजतक-

सिीव-घिकः वत्यते, यः िीवनेन तथा च सचतेनतया 
परू्यः वत्यते ।”

 प्हजेलकायाः समतृौ आगतं यत ्
तया सवसय जवद्ालयसय एकसयां जभत्ौ 
जपपपलसय बालवकृ्ः दृष्टः । (जचत्रम-्17.12) 
जकं भवनतः एतत ्अज्धगनतुं तसयाः साहाययं 
कतुयं शकनवुजनत यत ् सः पादपः तत्र कथम ्
उतपननः?

 अ्धनुा प्ायेर मधयाह्कालः िातः आसीत ्
बालाः प्जतगनतमु ्इच्छजनत सम । िीब ूप्जतगमनाय एकम ्
अनयं माग्यम ्असचूयत ् । यदा ते प्जतगच्छनतः आसन ्
तदा वजृष्टः आिभत । ते एतत ्दृष््टवा चजकताः अभवन ्
यत ् वषा्यजबनदवः वनभमूौ साक्ात ् न पतनतः आसन ् । 
वनजवतानसय उपरितनतलः वषा्ययाः जबनदनू ् अविरो्धनं 
कुव्यन ्आसीत,् अथा्यत ्लघिुलरोतक्ेपरूपेर परिवजत्यतान ्
कुव्यन ् आसीत ् । अज्धकांशिलं वकृ्ारांशाखानां 
काणडानां द्ािा  अ्धरोभागसय सतमबेष ुशाकास ुच मनद ं
पतत ्आसीत ्(जचत्रम-्17.13) । 

 

जचत्रम-् 17.13 वषा्यिलसय जबनदवः वकृ्ेष ुमनदतया पतजनत तथा च भमूौ अवस्राजवताः भवजनत । [(वाषपरोतसि्यनम)्]

वाषपरोतसि्यनं वाषपं च

क्यमानया सामग्या आच्छाजदता 

भजूमः सपिंः इव प्तीयते ।

मलूतनत्रम्

भौमिलसतिः

मलूतनत्रम,् िलसय भमूौ स्रवर े
सहायकः भवजत ।

संवतृसय जवतानसय वनसपतेः च बहवः 
सतिाः च वषृ्टःे जबनदनूां गजतं नयनूीकुव्यजनत ।

वजृष्टः
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1) यजद वनाजन लपुाजन, तजह्य वायौ 
‘काब्यनडायाकसायड’ इजत असय मात्रा वज्ध्यषयते, 
येन पजृथवयाः तापः वज्ध्यतः भजवषयजत । 

2) वकृ्ारां पादपानां च अनपुजसथतौ िीवाः खाद्ं 
तथा च आश्यं न प्ापनवुजनत  ।

3) वकृ्ाराम ्अनपुजसथतौ मदृा िलं न ्धिजत, , येन 
आपलावः भवजत । 

4) वनरोनमलूनं असमाकं िीवनं तथा पया्यविर ं
बा्धते । जचनतयनतु, वयं वनाजन संिजक्तुं जकंकतुयं 
शकनुमः । यदा भवतां नगिे घणिाः यावत ्
उचचदिेर वषा्य भवजत, तजह्य जकं भवजत ?
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पते्रभयः िलजबनदवः मनदं गुलमानां तथा ओष्धीनां 
शाखासु सयनदनं कुव्यनतः आसन् । त्रः दृष्ट ंयत् केषजुचत ्
सथानेष ु भजूमः अ्धनुा अजप शषुका आसीत् । प्ायेर 
अ्ध्यघणिाननतिं वजृष्टः सथजगता आसीत् । त्रः दृष्ट ं
यत् वनभमूेः तले मतृपत्रारां तलम ् अ्धनुा जकज्चद ्
आद्र्यः िातः आसीत्,पिनतु वने कवजचद ् अजप िलम ्
जसथिीभतंू न दृष्टम ्। 

जिज्ासुः मनजस एव जवचाियन् आसीत् यत् यजद 
एतावती तीव्ा वषा्य तसय नगिे अभवत् तजह्य नजलकाः 
मागा्यः िािमागा्यः च िलेन उतसीक्ाः अभजवषयन् । 

प्रो.अहमदः तान् प्जत अकथयत् वनाजन वषा्यिलसय 
प्ाकृजतकसय अवशरोषकसय काययं कुव्यजनत तथा च 
तसय स्रवरं कुव्यजनत । एतत् भौमिलसतिसय आवषयं 
संिक्रे साहाययं किरोजत । वनाजन न केवलम ्आपलवं 
जनयनत्रजयतुं साहायकाजन भवजनत, अजपतु नदीष ुिलसय 
प्वाह ं संिक्जयतुम ् अजप सहायकाजन भवजनत । येन 
असमाकं िलसय आपूजत्यः जनिनतिं जतषेत् । प्तयुत यजद 
वकृ्ाः न भवेयुः, तजह्य वषा्यिलं साक्ात् भतूले पजततवा 
समीपसथक्ेत्रम ् उजतस्चजत । तीव्वषा्य, मदृायाः 
मदृां बा्धेत । वकृ्ारां तथा च अनयपादपानां मलूाजन 
सामानयतया मदृाम ् एकत्र बधनजनत । पिनतु तेषाम ्
अनुपजसथतौ मदृा वषा्यिलेन सह प्वहजत, अथा्यत् तसय 
अपक्ािरं भवजत ।

 प्तयागमनसमये िीबरोः ग्ामे बालक्र ः 
एकहरोिातमकः कालः याजपतः । ग्ामसय वाताविर ं
बह्टसमयक् आसीत् । ग्ामवाजसनः तं सूजचतवनतः यत ्
परितः वनम ् अजसत इजत कािरात् अत्र वषा्य उत्मा 
भवजत । पवनः अजप शीतलः वत्यते । अत्र धवजनप्दषूरम ्
अजप नयूनं वत्यते । यतरोजह वनाजन ततः जनग्यमयमानसय 
माग्यसय वाहनानां करोलाहलम ्अवशरोषयजनत । 

 बालाः ग्ामसय इजतहाससय जवषये अजप 
ज्ातवनतः । त्रः एतत् ज्ातवा आश्चय्यम ् अनुभतूम ् यत ्

तसय क्ेत्रसय ग्ामाः तथा च क्ेत्राजर प्ायेर षजष्टवषा्यजर 
पूवयं वनानां कत्यनेन उपलब्धाः आसन् । िीबरोः जपतामहः 
तम ्अबरो्धयत् यत् यदा ते लघवः आसन् तदा ग्ामसय 
क्ेत्रम ् एतावत् जवशालं नासीत्, यावत् अद् वत्यते ।  
एतत् वन्रः आवतृम ् अजप आसीत् । िािमागा्यरां 
भवनादीनां च जनमा्यरम ् औद्रोजगकजवकासेन तथा च 
काषसय व्ध्यमानायाः आवशयकतायाः कािरात् वनानां 
कत्यनं िायमानं वत्यते । तथा च ते लुपाः िायमानाः 
सजनत । जपतामहः प्सननः न आसीत्, यतरोजह तेषां 
ग्ामसमीपसय वनसय पुनि्यननं न िायमानम ् आसीत ्
तथा च पाजलतपशजुभः अतयज्धकचिरेन तथा च 
वकृ्ारां अजवजवक्-कत्यनकािरेन लुपप्ायाः सजनत । 
प्रो.अहमदः अकथयत् यत् यजद वयं जववेकेन काया्यजर 
कुम्यः तजह्य वयं वनानां पया्यविरसय च संिक्रं कुव्यनतः 
जवकासकाया्यजर अजप कतुयं शकनुमः । 

बालाः एतादृशीनां घिनानां परिरामान् प्दश्यजयतुं 
काजनचन जचत्राजर जनजम्यतवनतः । 

 वनभ्रमरसय अननतिं प्रो.अहमदः बालान ्
वनसय जवषये सािांशरूपेर लेजखतुम ्अवदत् । बालाः 
अजलखन् वनाजन असमान् ओषिनं प्यच्छजनत । ते 
मदृायाः संिक्रं कुव्यजनत, तथा च िनतूनां कृते आश्यं 
प्यच्छजनत । वनाजन समीपसथाजन क्ेत्राजर प्जत वजृष्टम ्
आनेतुं सहायकाजन भवजनत । वनाजन औष्धीयानां 
पादपानां काषानां तथा च अनेकेषाम ् उपयरोजगनाम ्
उतपादानां स्ररोतांजस अजप भवजनत । असमाजभः वनाजन 
संिक्रीयाजन ।

 यजद वनाजन लपुाजन भवेयःु तजह्य जकं 
भजवषयजत ?
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प्रमुखमाः-शब्माः

जवतानम् ह्मूसः मदृा-अपक्ािरम्

वकृ्जशखिः पनुि्यननम् अ्धरोतलम्

अपघिकः बीि-प्करीर्यनम् वन-उनमलूनम्

भवत्भः तकं ज्मािम्

 ¾ वनेभयः वयम ्अनेकान ्उतपादान ्प्ापनमुः ।
 ¾ ‘वनम’् जवजभननपादप्रः िनतजुभः तथा च सकू्मिीव्रः सजममजलतम ्एकं तनत्रं वत्यते । 
 ¾ जवशालाः तथा च उननतवकृ्ाः अग्पिलं जनमा्यजनत , तेषाम ्अ्धः गलुमाः उननतघासाः च एकं पिलं जनमा्यजनत , 
सवा्यज्धकम ्अ्धसतन-पिलं ओष्धयः जनमा्यजनत ।

 ¾ वनेष ुवनसपतीनां जवजभननतलाः िनतभुयः, पजक्भयः, करीिेभयः च आश्यं प्यच्छजनत । 
 ¾ वनानां जवजभननाजन घिकाजन पिसपिम ्आजश्ताजन भवजनत । 
 ¾ वनाजन व्ध्यमानाजन भवजनत तथा तेषां परिवत्यनाजन िायमानाजन भवजनत । तेषां पनुि्यननं अजप भवेत ्। 
 ¾ वनेष ुमदृायाः, िलसय, वायरोः तथा च सिीवानां मधये पिसपिजक्या भवजत ।
 ¾ वनाजन मदृाम ्अपक्ािरात ्संिक्जनत ।
 ¾ मदृा वनानां वजृद्किर ेतथा च तेषां पनुि्यनने साहाजयका भवजत ।
 ¾ वनयक्ेत्रेष ुवसतां सवगेषां समदुायानां कृते वनाजन, िीवनाय आवशयकरीः सवा्यः सामग्ीः उपलब्ध ंकाियजनत । 
वनाजन एतेभयः समदुायेभयः िीवनसय आ्धािं प्यच्छजनत ।

 ¾ वनाजन वायमुणडलं, िलचकं्, वायरोः गरुवत्ां च अजभसपशृजनत ।

अभ्मासमाः

1. बरो्धयनत ुयत ्वने जनवसनतः िनतवः केन प्कािेर वनानां संव्ध्यने पनुि्यनने च सहायकाः भवजनत ।
2. बरो्धयनत ुयत ्वनाजन आपलावसय वािर ंकेन प्कािेर कुव्यनत ु?
3. अपघिकाः के ? एतेष ुकयरोजश्चत ्द्यरोः नाम कथयनत ु। एतौ वने जकं कुरुतः?
4. वायमुणडले ओषिनसय तथा च ‘काब्यनडायाकसायड’ इतयसय मधये समनवयं सनतलुनसय संिक्र ेवनानां 

भजूमका का इजत बरो्धयनत ु? 
5. बरो्धयनत ुयत ्वनेष ुकरोजप अवकिः न भवजत ?
6. एतादृशानां प्चानाम ्उतपादानां नामाजन कथयनत,ु याजन वयं वनेभयः प्ापनमुः ।
7. रिक्सथानाजन पिूयनत ु–
 (क) करीिाः, जचत्रपतङ्गाः, म्धमुजक्काः तथा च पजक्रः पषुपीयपादपानां ..........साहाययं कुव्यजनत ।
 (ख) वनाजन परिशदुध्यजनत..........तथा च .............. ।
 (ग) ओष्धयः वने .................तलं जनमा्यजनत ।
 (घ) वने क्ीयमानाजन पत्राजर तथा च िनतनूां पिुीष ं..................समदंृ् किरोजत ।
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8. असमाकं सवसमात ्दिूजसथत्रः वन्रः समबद्ानां परिजसथतीनां तथा च समसयानां च जवषये जचनतायाः आवशयकता 
जकमथयं भवजत?

9. बरो्धयनत ुयत ्वनेष ुजवजभननानां प्कािारां िनतनूां तथा च पादपानाम ्आवशयकता जकमथयं भवजत?
10. 17.15-जचत्रे जचत्रकािः जचत्रारां नामाङ्कनं तथा च बारजचहे्न जद्दश्यनं सचूजयतुं जवसमतृवान ्। बारजचहे्ष ु

जदश ंअङ्कयनत ुतथा च जनमनजलजखत्रः नामजभः नामाङ्जकतं कुव्यनत ु---
 मघेाः, वषा्य, आकाशः, काब्यनडायाकसायड, ओषिनम,् पादपः, िनतःु, मदृा, अपघिकः, मलूम,् 

भौमिलसतिः ।

जचत्रम-् 17.15

11. जनमनजलजखतेष ुकः वनरोतपादः न वत्यते ?
 (i) जनया्यसः
 (ii) दृढ-कृश-काषफलकम्
 (iii) जप्धानकिरसय आविरम्
 (iv) मतृ््रलम्
12. जनमनजलजखतेष ुजकं वाकयं समजुचतं नाजसत ?
 (i) वनाजन मदृाम ्अपक्ािरात ्संिक्जनत ।
 (ii) वने पादपाः िनतवः च पिसपिम ्आजश्ताः न भवजनत ।
 (iii) वनाजन वायमुणडलं िलचकं् च अजभसपशृजनत । 
 (iv) मदृा वनानां व्ध्यने पनुि्यनने च सहाजयका भवजत ।
13. सकू्मिीवाः मतृपादपेष ुजक्यां कृतवा जकं उतपादयजनत ? –
 (i) जसक्म ्  (ii) ्छत्राकम ्  (iii) ह्मूसः  (iv) काषम्

काब्यनडायाकसायडः ओषिनम्
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तवसिमाररिः अतिगमः -  गतितवि्ः परर्ोजनमाकमा्मायातण च

1. पया्यविरजवभागेन जनर्ययः किरीयः यत ् वसजत-सङ्कुलजनमा्यराय भवतां क्ेत्रसय वनसय जक्चन भागं 
भागसय कत्यनं उजचतं वा इजत । भवान ्एकः िागरूकनागरिकः इजत मतवा पया्यविरजवभागाय सवसय मतं 
बरो्धजयतुं एकं पत्रं जलखनत ु।

2. एकं वनं गच्छनत ु। अत्र केचन जवषयाः कजथताः सजनत, ये भवता ंयात्राम ्उपयरोजगनीं करिषयजनत ।
 y सजुनजश्चतं कुव्यनत ुयत ्भवतां पाश्वगे वनं प्जत गनतमु ्अनमुजतः वत्यते ।
 y सजुनजश्चतं कुव्यनत ुयत ्भवनतः तत्र भ्रजमताः न भजवषयजनत तथा च सवसय मागयं सवयम ्एव अजनवषयजनत । 

तत्रतयं मानजचतं्र सवीकुव्यनत ुतथा च कमजप एतादृश ंिनं सवसमीपं नयनत,ु यः तसय सथानसय परिजचतः 
वत्यते ।

 y भवनतः तत्र यत ्जकमजप पशयजनत, यत ्जकमजप कुव्यजनत तसय जिपपरीं जलखनत ु। धयानपवू्यकं कृतं भवतां 
पे्क्र ंकुतहूलं िनयजत । जचत्रजनमा्यर ंजचत्रसवीकिर ंच अजप उपयरोजग भवजत ।

 y भवनतः पजक्रां धवनेः मदु्रर ंकुव्यनत ु।
 y जवजभननप्कािकारां बीिाजन किरोिफलाजन, यथा – वातामः, अक्रोिः तामबलंू, नारिकेलं च इतयादीजन 

जगरिफलाजन एकत्रीकुव्यनत ु। 
 y जवजभननप्कािकान ् वकृ्ान ् गलुमान ् ओषथीः च अजभज्ातुं प्यतनं कुव्यनत ु । वनसय जवजभननप्दशेषे ु

जवद्मानानां तथा तेषां सतिानां । भवनतः सवगेषां पादपानां नामाजन प्ायः न िानीयःु, पिनत ु ते कुत्र 
उतपद्नते, एतत ् िानीयःु । पादपानां आसनन-औननतयं, जशखिसय आकािं, तवचः सवरूपं, पत्राराम ्
आकािं पषुपारां वरा्यन ्च जिपपरीरूपेर जलखनत ु।

 y िनतनूां पिुीषसय अजभज्ानं कुव्यनत ु। 
 y वनाज्धकारिरां तथा च समीपसथ-ग्ामसय वयक्रीनाम ्अनयेषां दश्यकानां च साक्ातकािं सवीकुव्यनत ु।

 भवत्भः पतषिणमाम ्अण्मातन न सङ््रणी्मातन िेषमंा नी्मानमंा षिोभणं अतप न करणी्मातन ।
 भवनतः इतरोऽजप अज्धकं ज्ातुं जनमनजलजखतम ्अनतिा्यलपिंु द्रष्ट्ट ंशकनवुजनत ।
 www.wild-india.com

तकं भवनिः जमानतनि?
भािते समपरू्यसय क्ेत्रफलसय प्ायेर 21 प्जतशतं भागे वनक्ेत्राजर सजनत । पिनत ु एवं प्तीयते यत ्अ्धनुा वयं 
वनक्ेत्रसय महत्वम ्अवगतवनतः । सद्ःकालीनेष ुवषगेष ुकृतेभयः वतृ्भेयः एते सङ्केताः प्ापयमाराः सजनत यत ्वन्रः 
आच्छाजदतानां क्ेत्रारां वजृद्ः जकज्चत ्िाता अजसत । 


