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भ वन्तः प्रथम े अध्या्े पठि्वन्तः ्् ्
पयादपयातः सवभोजनं प्रकयाश-सशें्षण-द्यारया 
सव्ं ठनमयाम्ा ु ंशकनवुठन् । परन् ुप्रयाठणनतः 

्थया क्ुुं न शकनवुठन् । प्रयाठणनतः सवभोजनं प्रत्क्षरूपेण 
अथवया परोक्षरूपेण पयादपेभ्तः (वकृ्षभे्तः) प्रयापनवुठन् । 
केचन प्रयाठणनतः (जन्वतः) सयाक्षया् ् एव पयादपयानयंा भक्षण ं
कुवमाठन् । कदयाठच् ्केचन अन्े ्यान ्जन्तून ्आहयाररूपेण 
सववीकुवमाठन् ्े च पयादपयान ् खयादठन् । केचन जन्वतः 
पयादपयान ्जन्तून ्द्वौ अठप खयादठन् । सम म्ाव्ं ्् ्मयानवयानयंा 
कृ्े ्थया च सववेषयंा जवीवयानयंा कृ्े वदृध््थुं शरवीरस् 
पनुतःसवसथवीकरणयाथुं गठ्शवील्या् ै च खयाद्यपदयाथयामानयाम ्
आवश्क्या भवठ् । प्रयाठणनयंा पोषण े पोषक्त्वयानयाम ्
आवश्क्या आहयारस् अन्र्माहणस् (भोजनर्हणस्) 
ठवठितः ्थया च शरवीरे अस् उप्ोगस् ठवि्तः समयाठह्यातः 
(सठ्मठल्यातः) सठन् ।
 भवन्तः षष्ठकक््या्यंा पठि्वन्तः ्् ् खयाद्यस् 
(भोजनस्) अनेके सङ्घटकयातः सठन् । समतृवया ्ेषयंा 
नयामयाठन ठलखन् ु–
1. ----------------------------------------
2. ----------------------------------------
3. ----------------------------------------
4. ----------------------------------------

कयार्बोहया्डे्ट-सदृशयातः केचन सङ्घटकयातः जठटलयातः 
पदयाथयामातः सठन् । अनेके जन्वतः ए्ेषयंा जठटलयानयंा 
पदयाथयामानयाम ् उप्ोगं सयाक्षया् ्क्ुुं न शकनवुठन् । अ्तः 
्ेषयंा सरल-पदयाथमा-रूपेण ठवखण्डनम ् भवठ् । ्थया 
ठन्नरूपेण आरेख े प्रदठशम्ा म ् अठस् । आहयारस् 
जठटलपदयाथयामानयंा सरलपदयाथमारूपेण ठवखण्डनं पयाचनम ्
इठ् कथ््े ।

      o-o-o-o-o-o+
  o-o-o-o-o-o   o-o-o-o-o+o-o-o-o-o-o
o-o-o-o-o-o-o- o      o-o-o-o-o-o-o 
    जठटलतः पदयाथमातः  सरलतः पदयाथमातः   

2.1 खाद्य-अन्तर्ग्रहणस्य विविन्ााः विध्याः

भोजनस् अन्र्माहणस् ठवि्तः ठवठभननेष ुजवीवेष ुठभननयातः 
भवठन् । मिमुठक्षकया एवं च मममारपक्षवी (हठमङ्ग-र््डमा) ए्वौ 
वकृ्षयाणयंा पषुपरसं चतूषठन् । मयानवयानयाम ्अन्ेषयंा केषयाञचन 
जन्तूनयाञच ठशशवतः मया्तुः दगुि ंठपर्ठन् । अजगर-सदृशयातः 
सपमावंशस् प्रयाठणनतः सवस् भक््ं समर्म ्एव ठनठगलठन् । 
केचन जलवी्यातः प्रयाठणनतः सवस् समवीपं जले ्र्यंा 
खयाद्यकणयानयंा ठवशोिनं कृतवया ्ेषयंा भक्षण ंकुवमाठन् ।

गव्तविवधाः 2.1         
 2.1 सयाररण्यंा प्रदत्यानयंा जन्तूनयंा भोजनस् प्रकयारयाणयाम ्
एवं च आहयारठवठितः कतः अठस् ?

2.1 सयाररणवी अन्र्माहणस् ठवठभननयातः ठवि्तः

जन्-ुनयाम आहयार-प्रकयारतः आहयार-ठवठितः

श्र्तूकतः

ठपपवीठलकया

गरु्डतः

मममारपक्षवी

्तूकतः

मशकतः

ठचत्रप्ङ्गतः

मठक्षकया

2 प्ावणषु पोषणम्
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(आहयार-ठवि्तः – ्क्षणम,् चवमाणम-्क म्ानम ् (वेिनम)्
र्हणम,् ठनगरणम,् शोषणम,् ठिठरिष्ठम,् चतूषणम ्इत्याठद)

अदु््त-सत्यम्
सटयार-मवीनतः (्यारया-मवीनतः) ‘कैठ्श्म-कयार्बोनेट’ 
इठ् ए्यादृशयानयंा किोर-कवच-्कु्यानयंा जन्तूनयाम ्
आहयारं करोठ् (2.1 ठचत्रम)् । कवचस् उद्याटनस् 
समनन्रम ् एव एषतः मवीनतः मखुया् ् सवस् आमयाश्ं 
र्ठहतः ठनगमाम्ठ् ्थया च जन्तूनयंा कोमलयान ् भयागयान ्
खयादठ् । आमयाश्तः पनुतः सवसथयानं गचिठ् ्थया च 
आहयारतः शनैतः शनैतः जवीणमातः भवठ् ।

ठचत्रम–् 2.1 ‘सटयार’-मवीनतः

सवकी्या्यंा 2.1-पे्रक्षसयाररण्यंा ठलखन् ु। भवन्तः रिक््ठन् 
्् ्सयाररण्यातः अितः ठलठख्यातः खयाद्य-अन्र्माहण-ठवि्तः 
्ेषयंा ठविवीनयंा ठववरणलेखने सहकरयातः सठन्, ्ैतः जन्वतः 
भोजनस् अन्र्माहण ंकुवमाठन् ।
2.2 मा्िे जीणग्र्ता
व्ं मखुने भोजनस् अन्र्माहण ंकुममातः, भोजनं जवीणुं कुममातः 
्थया च ् स् उप्ोगं कुममातः । आहयारस् अजवीणमास् भयागस् 
मलरूपेण ठनषकयासनं कुममातः । ठकं भवन्तः कदयाठच् ्ए्् ्
ज्या्ुं प्र्यासं कृ्वन्तः, ्् ् शरवीरस् अन्तः भोजनस् 
ठकं कया म्ाम ् अठस् ? भोजनम ् एक्या स््-नठलक्या 
गचिठ्, ्या नठलकया मखु-गठुहकया्यातः प्रयारभ् गदु ंप म्ान्ं 
गचिठ् । ए्यंा नठलकयंा ठवठभननेष ु भयागेष ु ठवभयाजठ््ुं 
शकनमुतः ्थया (i) मखु-गठुहकया (ii) र्यास-नठलकया 

अथवया र्ठसकया (iii) आमयाश्तः (iv)लघ-ुअनत्रम ्
अथवया क्षरुियानत्रम ् (v) र्हृद-्अनत्रम,््् ् मलयाश्ेन 
सं्कंु् भवठ्, (vi) मलद्यारं गदु ं वया । ठकम ्अ्ं र्हुतः 
दवीघमातः मयागमातः न अठस् ? ए्े सववे भयागयातः ठमठलतवया आहयार-
नठलकया्यातः (पयाचन-नठलकया्यातः) ठनमयामाण ंकुवमाठन् । ्थया 
्थया भोजनं ठवठभननैतः भयागैतः ठनगमाचिठ् ्स् ठवठभननयानयंा 
घटकयानयंा जवीणम्ा या अठप क्रठमकरूपेण जया्मयानया भवठ् । 
आमयाश्स् आन्ररक्या ठभत््या लघ-ुअनत्रेण ्थया च 
आहयारनठलक्या स्र्दयातः र्नथ्तः ्थया लयालयार्ठनथतः 
्कृ्र्ठनथतः अगन्याश्तः च पयाचकरसं स्याव्ठन् । 
पयाचकरसयातः जठटलयान ्पदयाथयामान ्सरलरूपेण पररव म्ा्ठन् । 
आहयारनठलकया एवं च संर्दर्नथ्तः सठ्म्् 
पयाचन्नत्रस् ठनमयामाण ंकुवमाठन् । (ठचत्रम-्2.2)

ठचत्रम-्2.2 मयानवस् पयाचन्नत्रम्

 आगचिन्,ु अिनुया व्ं जयानवीमतः ्् ्
आहयारनठलकया्यातः ठवठभननेष ुभयागषे ुभोजनस् ठकं भवठ् ।
मुखम ्एिं च मुख-गुवहका
भोजनस् अन्र्माहण ं मखुने भवठ् । शरवीरस् अन्तः 
भोजन-सववीकरण-प्रठक्र्या अन्र्माहणम ्इठ् कथ््े ।

ठपत्याश्तः

मखुगठुहकया
लयालयार्ठनथतः

आमयाश्तः

अगन्याश्तः

क्षरुियानत्रम्

र्हृदयानत्रम्

मलयाश्तः
गदुम्

्कृ््

र्ठसकया
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 ठजज्यासतुः 2.2 ठचत्रे प्रदठशम्ा म ्
अत्ठिकं कुण्डठल्ं लघ-ुअनतंं्र दृष्वया 
आश्च्यामाठनव्तः अठस् । सतः ए्स् दरै् ु्ं 
ज्या्मु ्इचिठ् । ठकं भवन्तः ए्स् अनमुयानं 
क्ुुं शकनवुठन् ? पषृसङ्ख्या -17 इठ् अत्र 
ए्स् समवीपस् दवीघम्ा या प्रदठशम्ा या अठस् । 
क्पनयंा कुवमान् ु ्् ् ए्स् दवीघयामा संरचनया 
असमयाकं शरवीरस् लघ-ुभयागे कथं समयाठह्या 
व म्ा्े ।

व्ं दन्यानयंा सयाहयाय्ेन भोजनं चवयामामतः, ्थया च 
्याठनत्रकठवठिनया ् स् लघषु ुखण्ेडष ुपेषण ंकुममातः । प्रत्ेकं 
दन्यातः दन्मतूलस् मध्े पथृक् पथृक् गठ म्ाकयास ुप्रठवषयातः 
भवठन् । 2.3-ठचत्रे असमयाकं दन्यानयाम ् आकृठ्तः 
ठभननया व म्ा्े, ्थया च ्ेषयंा कया्यामाठण अठप ठभननयाठन 
सठन् । ए्दनसुयारं ्ेषयंा पथृक् पथृक् नयामयाठन सठन् ।  
(ठचत्रम-्2.3)

गव्तविवधाः - 2.2        

सवस् हस्प्रक्षयालनं कुवमान्ु । दपमाणे पश्न्तः सवदन्यान ्
गण्न्ु । ्जमान्या दन्यान् सपष्ृवया अनुभतूठ्ं प्रयापनुवन्ु । 
भव्तः मखुे कठ् प्रकयारकयातः दन्यातः सठन् ? सेवफलस् 
अथवया ठनषपयावरोठटकया्यातः खण्ंड सववीकृत् क म्ा्न्ु । 

भवन्तः ् ं खण्ंड क म्ाठ््ुं दंषु ंवया केषयंा दन्यानयाम ्उप्ोगं 
कुवमाठन् । के च दन्यातः खयाद्यपदयाथयामानयंा ठवदयारणया् 
(व्िनया्) प्र्ुक्यातः भवठन् । ्यान् दन्यान् अठभजयानन् ु
्ेषयाम ् उप्ोगतः चवमाणया् पेषणया् च भवठ् ? 
सवकी्या्यंा 2.2-पे्रक्षण-सयाररण्यंा ठलखन्ु ।

ठचत्रम-्2.3 दन्यानयां व्वसथया ठवठभननयातः प्रकयारयातः च

असमयाकं मखु ेलयालया-र्ठनथतः भवठ्, ् या लयालयारस ंस्याव्ठ् । 
ठकं भवन्तः जयानठन् ्् ् लयालयारसेन भोजने कतः 
प्रभयावतःजया््े ? आगचिन् ुजयानन् ु। 

सारणी- 2.2 दन्ता्ां प्कारााः का्याग्रवण च

दन्यानयंा प्रकयारयातः दन्यानयंा सङ्ख्या ्ोगतः

ठन्न-हनतुः उपरर-हनतुः

क म्ानस् दशंनस् च 
दन्यातः

व्िनं ठवदयारणस् च 
दन्यातः

चवमाणस् पेषणस् च 
दन्यातः

दुगध-दन्तााः ्तथा च सथा्यी दन्तााः
ठकं समरठन् भवन्तः ्् ् केभ्श्चन वषवेभ्तः पतूवुं भव्यंा दन्यातः प्न्तः आसन ् ? असमयाकं दन्यानयंा प्रथमतः सञचतः 
शशैवकयाले उद्भवठ् । ्थया च प्रया्ेण अष-वषषी्े व्ठस ए्े सववे दन्यातः प्ठन् । ए् ेदगुि-दन्यातः इठ् कथ्न्े । 
ए्ेषयंा दन्यानयंा सथयाने अन्े दन्यातः उद्भवठन् ्े च सथयाठ्-दन्यातः इठ् कथ्न् े। ्द्यठप सयामयान्स् सवसथस् मनषु्स् 
सथयाठ्दन्यातः आजवीवनं ठ्ष्ठठन् ्थयाठप वदृयावसथया्याम ्अथवया दन्रोगणे ए्ेषयंा प्रया्णे प्नस् आर्भतः भवठ् ।
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 गव्तविवधाः 2.3        

परवीक्षण-नठलकयाद््ं सववीकुवमान् ु । ्े ‘अ’ ्थया च 
‘र्’ इठ् ठचठनि्ं कुवमान् ु । ‘अ’ इठ् अस्यंा परवीक्षण-
नठलकया्यंा चमस-पररठम्यान ् कवठथ्यान ् ्ण्ुडलयान ्
सथयाप्न् ु। चमस-पररठम्यान ्कवठथ्यान ््ण्ुडलयान ्मखु े
3-5 ठनमषेयान ््याव् ्चठवमातवया ‘र्’ इठ् अस्यंा परवीक्षण-
नठलकया्यंा सथयाप्न् ु । द््ोतः अठप परवीक्षण-नठलक्ोतः 
3 – 4 एम-्एल ्जलं सथयाप्न् ु। (ठचत्रम ्2.4) । 

       

ठचत्रम–् ्ण्ुडलरसे लयारप्रभयावतः

अिनुया द््ोतः अठप परवीक्षण-नठलक्ोतः ‘आ्ो्डवीन-
ठवल्नम’् इत्स् 2 – 3 ठर्नदतून ् सथयाप्न् ु ्थया च 
््ोतः पे्रक्षण ंकुवमान् ु। भवन्तः परवीक्षण-नठलकया‘अ’ ्थया 
परवीक्षण-नठलकया ‘र्’ इठ् द््ोतः ठकम ्अन्रं पश्ठन् ? 
परवीक्षणनठलक्ोतः वणमा-पररव म्ानं ठकमथुं दृश््े ? 
पररणयामयानयंा चचयाुं ठमत्रैतः अध्यापकैतः च सह कुवमान् ु । 
लयालयारसतः मण्ंड शकमा रयारूपेण पररव म्ा्ठ् । 
ठजह्या मयंासपेशवी्म ्अङ्गम ्अठस्, ्या मखु-गठुहकया्यातः 
अिर्लेन ्कु्या भवठ् । ठचत्रम ् (2.6) । अस्यातः 
अर्भयागतः सव्नत्रतः भवठ् ्तः च कस्याम ्अठप ठदशया्यंा 
परयावठ म्ा्तः भठव्मु ्अहमाठ्  । 

वमष्ान्ाव् दन्तक्ष्याः च
सयामयान्््या असमयाकं मखु ेजवीवयाणवतः भवठन्, ्द्यठप ्ैतः 
असमयाकं कयाठचद ्अठप हयाठनतः न भवठ् । ्थयाठप भोजनस् 
अनन्रं ्ठद व्ं दन्यान ्मखु ंच सवचिं न कुममातः ्ठहमा मखु े
अनेके हयाठनकयारकयातः जवीवयाणवतः वयासं कुवमाठन् विमामयानयातः 
च भवठन् । ्े जवीवयाणवतः दन्यानयंा मध्े प्रपत् भोजने 
ठवद्यमयानया्यातः शकमा रया्यातः ठवघटनं कृतवया अ्लस् ठनमबोचनं 
कुवमाठन् । (अ्लतः कतः इठ् ज्या्ु,ं पञचमम ् (5) अध्या्ं 
पश्न्)ु । एषतः अ्लतः मनद ंमनद ंदन्यानयंा हयाठनं करोठ् । 
(ठचत्रम-्2.5) एषतः दन्क्ष्तः कथ््े । ्ठद ्थयासम्म ्
ए्स् उपचयारं न कुममातः ्ठहमा दन्ेष ुअसह्या पवी्डया आरभ्े । 
्थया च अठन्मयावसथया्यंा दन्यातः नषयातः भवठन् । चयाकलेहतः 
शवी्पे्तः शकमा रया्कु्याठन ठमषयाननयाठन ् थया च अन्यातः पदयाथयामातः 
दन्क्ष्स् कृ्े मखु्रूपेण कयारणवीभत्ू यातः भवठन् ।

ठचत्रम-्2.5 दन्क्ष्स् क्रठमकयातः अवसथयातः
अ्तः प्रत्ेकं व्कत्या प्रठ्ठदनं न्तूनयाठ्न्तूनं ठद्वयारं 
दन्यानयंा दन्कतू चवेण अथवया शलयाक्या ्थया ठवशषे-दृढ-
सतूते्रणया सवचि्या करणवी्या । ्थया च ्ठतकमठप खयादठ् 
पश्चया् ््तक्षण ंगण्डतूषतः करणवी्तः । मखु ेमठलनया अङ्गलुवी 
अप्रक्षयाठल्ं वस् ुन प्रवेशनवी्म ्। 

ठकं भवन्तः ठजह्या्यातः कया्यामाठण जयानठन् ? व्ं भयाषणया् 
ठजह्या्यातः उप्ोगं कुममातः । ए्दठ्ररक्म ्एषया चवमाणसम्े 
भोजने लयालयंा ठमश्र्ठ् ्थया च ठनगरण ेअठप सयाहयाय्ं 
करोठ् ।

ठचत्रम ्– 2.6 ठजह्या्यां सवयादस् ठवठभननयाठन क्षेत्रयाठण 

आ्ोठ्डनठवल्नम ्

 जलम्

कवठथ्ोदनम्
           कवठथ्ं ्थया चठवम्ा म ्ओदनम्
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ठजह््या अठप रुचतेः ज्यानं भवठ् । ठजह्या्यंा सवयादकठलकयातः 
भवठन्, ् यासयंा सयाहयाय्ेन व्ं ठवठभननप्रकयारकयान ्सवयादयान ्
जयानवीमतः । 2.4 - गठ्ठवठिनया व्ं सवयादकठलकयानयंा सथयानं 
ज्या्ुंशकनमुतः ।

गव्तविवधाः 2.4        

1. ठन्नपदयाथयामानयंा पथृक-पथृक्-ठवल्नयानयंा ठनमयामाण ं
कुरु् - (i) शकमा रया्यातः ठवल्नम ् (ii) लवणस् 
ठवल्नम ् (iii) ज्र्वीर-रसतः (iv)ठन्र्-पत्रयाठण 
अथवया कयारवे्लस् रसतः ।

2. सवस् ठमत्रस् नेत्र्ोतः परटिक्या र्दध्वया ठजह्यंा 
र्ठहतः ठनषकयास् ऋज ुसम ंच सथयापठ््ुं कथ्् ु।

3. 2.3 - ठचत्रे प्रदठशम्ा यानयंा ठजह्या्यातः ठवठभननयानयंा 
क्षेत्रेष ु उप्ुमाके्ष ु कस्ठच् ् एकस् ठवल्न-
प्रठ्मयानस् एकम ् अथवया ठर्नददु््ं  
सथयाप्न् ु । ठवल्नं सथयापठ््ुं दन्शोिन्यातः 
उप्ोगं कुवमान् ु। ए्यंा प्रठक्र्याम ्अन्यान ्ठवल्नयान ्इव  
पनुरयाव म्ा्न् ु । प्रत्ेकं ठवल्नस् कृ्े नत्ू न 
दन्शोिन्यातः उप्ोगं कुवमान् ु।

4. सवठमत्रं पचृि् ु ्् ् ठजह्या्यातः केष ु क्षेत्रेष ु मिरु-
लवण-आ्ल-कट्वयादवीनयंा सवयादयानयाम ् अनभुवतः 
भवठ् ।

5. अिनुया सववी्-पे्रक्षणस् ‘अठभलेखनं’ इठ् कुवमान् ु
्थया च 2.6 – ठचत्रे प्रदठशम्ा े प्रत्ेकं क्षेत्रे ्स् 
सवयादस् नयाम ठलखन् ु्स् संवेदनम ्(अनभुवतः) 
्ेन भवठ् । 

अन्ैतः सहपयाठिठभतः ए्ं ठक्र्याकलयापं पनुतः आव म्ा्न् ु।
र्ास-्विका (र्वसका)
ठनगवीणुं र्यास-नठलकया्याम ्अथवया र्ठसकया्यंा गचिठ् । 
2.2 – ठचत्रे पश्न् ु । र्ठसकया गल-वक्षसोतः ठदश ं
अनगुचिठ् । र्ठसकया्यातः ठभत्तेः सङ्कुञचनेन भोजनं 
ठन्नभयागं प्रठ् सपमाठ् । वस्ु् तः स्पतूणयामा आहयार-नठलकया 
सङ्कुञचन्वी भवठ् । ् थया च इ्ं गठ्तः भोजनं ठन्नभयागं 
प्रठ् प्रणदुठ् । (ठचत्रम-्2.7) । कदयाठच् ्असमयाठभतः कृ्ं 

भोजनम ् आमयाश्तः न सववीकरोठ्, पररणयाम्तः वमनेन 
्् ्र्ठहतः ठनषकयास््े । ए्यादृशवीतः घटनयातः समरन् ु्दया 
भोजनयानन्रं भवन्तः वमनं कृ्वन्तः ्थया च ्स् 
कयारणस् ठवष्े अठप ठचन््न् ु। सवकी्ैतः पया ल कै तः 
अध्यापकैतः च सह अठसमन ्ठवष्े चचयाुं कुवमान् ु।

 भोजनम ्

 र्ठसकया 

       
 

आमयाश्तः

ठचत्रम-्2.7 

र्ठसकया्यंा भोजनस् गठ्तः

प्रहठेलकया ज्या्मु ्इचिठ् ्् ्वमनसम्े 

भोजनं ठवपरवी्-ठदशया्यंा कथं गचिठ् ?

आमाश्याः
 आमयाश्तः सथतूलठभठत््ु् या स्त्ू सदृशवी संरचनया 
व म्ा्े । अ्ं समवीकृ् (चपटया) J आकृठ्कतः इव भवठ् ।  
्थया च आहयार-नठलकया्यातः ठवशयाल्मतः भयागतः व म्ा्े । 
अ्म ्एक्तः र्ठसकया्यातः खयादं्य प्रयापनोठ् । ्थया च लघ-ु
अनत्रे उद्टठ् ।
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कदयाठच् ््दया भवन्तः शवीघं् खयादठन्, अथवया खयादन ्वया्यामालयापं कुवमाठन्, भव्यंा कयासतः आरभ्े, कदयाठच् ्ठहककया 
वया आ्याठ्, अथवया श्यासस् अवरोिम ्अनभुवठन् । ए्् ्खयाद्यकणयानयंा श्यासनठलकया्यंा प्रवेशकयारणने भवठ् । 
श्यास-नठलकया नयाठसक्या आग्ं वया्ुं फुपफुस-प म्ान्ं न्ठ् । एषया र्ठसकया्यातः पयाश्वे प्रचलठ् । परन् ुकणिे वया्ोतः 
भोजनस् च मयागमातः समयानतः एव व म्ा्े । अ्तः श्यासनठलकया्यंा भोजनस् प्रवेश ं केन प्रकयारेण अवरोदुं शकनमुतः? 
भोजनस् ठनगरणस् सम्े कवयाट-रचनया ‘वयालव’ इत्स् कया ु्ं करोठ्, ् या श्यासनठलकयाम ्आवणृोठ् ् थया च भोजनं 
आहयारनठलकयंा प्रठ् पे्रष्ठ् । सं्ोगवशया् ््ठद भोजनकणयातः श्यासनठलकयंा प्रठवशठन्, ्ठहमा व्ं श्याससववीकरण े
कयाठिन्म ्अनभुवयामतः, ्थया च ठहककया आ्याठ् अथवया कयासतः जया््े ।

आमयाश्स् आन्ररकं ्लं, शे्षमयाण ंहया्ड्ोकलोररक 
अ्लं ्थया च पयाचकरसं स्याव्ठ् । शे्षमया आमयाश्स् 
आन्ररक्लया् सरुक्षयंा प्रददयाठ् । आ्लम ्अनेकेषयाम ्
ए्यादृशयानयंा जवीवयाणतूनयंा नयाश ं करोठ् ्े भोजनेन सह 
्त्र प्रयापनवुठन् । सहवै मयाध्मम ् अ्लवी्ं करोठ् 
्ेन च पयाचकरसयातः कया ु्ं क्ुुं सयाहयाय्ं प्रयापनवुठन् । । 
पयाचकरसतः (जिर-रसतः) प्रोभतूठजनं (प्रोटवीन) सरल-
पदयाथवेष ुठवखण्ड्ठ् ।
िघु-अनत्रम्
लघ-ुअनतं्र प्रया्ेण 7.5 मवीटर-्पररठम्या दवीघयामा अत्ठिकया 

कुण्डठल्या नठलकया भवठ् । इ्ं ्कृ्तः एवं च 
अगन्याश्या् ् स्यावं प्रयापनोठ् । ए्ेन सह अस् ठभठत्तः 
अठप कयंाश्चन रसयान ्स्वठ् । ्कृ् ्एकतः ठपङ्गलवणमातः 
र्ठनथतः अठस् । ्् ् उदरस् उपररभयागे दठक्षण्तः 
अवठसथ्तः भवठ् । इद ं शरवीरस् सवयामाठिकतः ठवशयालतः 
र्ठनथतः व म्ा्े । अ्ं र्ठनथतः ठपत्रसं स्याव्ठ्, ्तः 
एकठसमन ् स्त्ू े सङ्गहृवी्तः भवठ् । अ्ं ठपत्याश्तः 
इठ् कथ््े (ठचत्रम-्2.2) । ठपत्रसतः वसया्यातः पयाचने 
महत्वपतूणयाुं भतूठमकयंा ठनवमाहठ् ।

एक्या ठवलक्षण्या दघुमाटन्या आमयाश्स् कया म्ाप्रणया््यातः आठवषकयारतः 

अभव् ् । 1822 ्म े वषवे एलेठकसस-्सेणट-मयाठटमान-्नयामकतः मनषु्तः 

गोठलकयास्तेण आह्तः अभव् ्। गठुलक्या वक्षतःसथलं क्षठ्म ्आपनो् ्।  
्थया च आमयाश्े ठिरिम ् अभव् ् । सतः मनषु्तः ठवठल्म-ब्तूमॉणट-

नयामकस् सैठनकठचठकतसकस् समवीपं नवी्तः । ठचठकतसकतः ्स् 

प्रयाणरक्षण ं ् ु अकरो् ् परन् ु आमयाश्स् ठिरि ं व्वठसथ्रूपेण 

ठपदिया्ुं न अशकनो् ््थया च सतः ठिरि ंपरटिक्या आवणृो् ्(ठचत्रम-्

2.8) । ब्तूमयाणट्-ठचठकतसकतः ठिरिणे आमयाश्स् अन्तः रिषु ंमहत्वम ्

अवसरम ्अवयापनो् ्। सतः कयाठनचन रोचकयाठन पे्रक्षणयाठन अकरो् ्।

ब्तूमयाणट्-ठचठकतसकतः अपश्् ््् ्आमयाश्तः भोजनस् मथनं कुवमान ्

आसवी् ्। अस् ठभठत्तः रिवपदयाथुं स्वठ् सम ्तः भोजनस् जरण ंक्ुुं 

शकनोठ् सम । सतः ए्् ्अठप अपश्् ््् ्आमयाश्तः लघ-ुअनत्रे ्दया 

एव उद्टठ् ्दया आमयाश्े भोजनस् जवीणमाप्रठक्र्या पतूणयामा भवठ्  ।

चित्रम-्2.8 ऐलेच्सिसि-सिेण्ट-माच्टटिनस्य 
गचुलक्या जातः व्रणः
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अगन्याश्तः सयामयान्््या सन्याठनकयावणषी्तः ठवशयालतः 
र्ठनथतः व म््ा ,े ्तः आमयाश्स् सयाक्षया् ् अितः ठसथ्तः 
अठस् (ठचत्रम-्2.2) ‘अगन्याशठ्क-रसतः’ कयार्बोहडेै्ट् 
एवं च प्रोटवीन इत्स् उपरर ठक्र्यंा करोठ् । ्थया च ए्यान ्
्ेषयंा सरलरूपेष ु पररव म््ा ठ् । असमरं् जवीणुं भोजनम ्
अिनुया लघ-ुअनत्रस् ठन्नभयागं प्रयापनोठ् ्त्र आनत्ररसतः 
पयाचनठक्र्यंा पतूर्ठ् । कयार्बोहया्डे्ट्स-्सरल््या 
शकमा रयारूपेण अथयाम्ा  ् ‘गलतूकोज’ इठ् रूपेण पररवठ म््ा यातः 
भवठन् । वसया, वसया- अ्लरूपेण ठगलसरॉलरूपेण ्थया 
च ‘प्रोटवीन’ इठ् अठमनो-अ्ल-रूपेण पररवठ म््ा ो भवठ् ।
िघिनते्र (क्षुद्ानते्र) व्पा्म्
जवीणुं भोजनम ् अवशोठष्ं लर्वनत्रस् ठभत्वौ ठसथ्यास ु
रुठिर-वयाठहनवीष ुगचिठ् । अ्ं प्रक्रमतः ‘अवशोषणम’् इठ् 
कथ््े । लर्वनत्रस् आन्ररकया्यंा ठभत्वौ अङ्गलुवीसदृश्तः 
उदे्भदयातः सरंचनयातः भवठन् । ्यातः ‘दवीघमारोमयाठण’ अथवया 
‘रसयाङ्कुरयातः’ इठ् कथ्न्े । ठकम ् अनमुया्ु ं शकनवुठन् 
भवन्तः ् ् ्अनते्र दवीघमारोमयाणयाम ्अनते्र कया भतूठमकया भवठ् ?  
दवीघमारोमयातः जवीणमास् भोजनस् अवशोषणया् ्लक्षते्रयाठण 
विम्ा ठन् । प्रत्ेकठसमन ् दवीघमारोमठण कृश-लघ-ु
रक्वयाठहनवीनयंा जयालं प्रसृ् ं ंभवठ् । दवीघमारोमणयंा ्लं ्लया् ्
जवीणमाभोजनस् अवशोषण ं कुवमाठन् ्थया च ए्् ् रुठिरं 
वयाठहकयास ुगचिठ् । अवशोठष्यानयंा पदयाथयामानयंा सथयानयान्रण ं
रक्-वयाठहनवीठभतः शरवीरस् ठवठभनन-भयागयान ्प्रठ् भवठ्। ् त्र 
शरवीरेण अपेठक्ष्- प्रोटवीन ्सदृश-जठटलपदयाथयामानयंा नवीमयामाणयाथुं 
्ेषयंा उप्ोगतः भवठ् । अ्ं प्रक्रमतः ‘सवयाङ्गवीकरणम’् इठ् 
कथ््े । कोठशकयास ुउपठसथ्स् गलतूकोस –इठ् पदयाथमास् 
ठवघटनम ् ऑकसवीजन-्सयाहयाय्ेन कयार्मान्डया्कसया्््ड-
रूपेण ्थया च जलरूपेण भवठ् । अठप च ऊजयामा मकु्या 
भवठ् । भोजनस् सतः भयागतः ्स् जवीणम्ा या नैव भवठ् 
अथवया अवशोषण ंन भवठ्, र्हृदनत्र ंप्रयापनोठ् ।
बहृदनत्रम्
र्हृदनत्रं लर्वनत्रस् अपेक्ष्या ठवशयाल्रं ह्रसव्रंच 
भवठ् । ए्् ् प्रया्ेण 1.5 मवीटर-दवीघुं भवठ् । अस् 

मखु्ं कया ु्ं अजवीणमाभोजनया् ्जलस् ्थया च लवणस् 
‘अवशोषणम’् अठस् । अवठशषतः अजवीणमातः पदयाथमातः 
मलयाश्ं गचिठ् । ्थया च अिमा-किोर-मलरूपेण 
ठ्ष्ठठ् । ्थयासम्ं गदुने ए्् ्मलं र्ठहतः ठनषकयास््े । 
ए्् ्‘ठनषकयासनम’्इठ् कथ््े ।
2.3 घास-िक्षक-जन्ुतषु जीणग्र्ता
ठकं भवन्तः िनेुं, मठहषीं ्थया च घयास-भक्षकयान ्
(शयाकयाहयाररणम)् अन्यान ्जन्तून ्अपश्न ्? ्े ्दयानवीम ्
अठप ठनरन्रं पनुश्चवमाण ंकुवमान्तः भवठन् ्दया ्े ठकमठप 
खयादन्तः न भवठन् । वस्ु् तः ् े पतूवुं घयासं शवीघ्््या गवीतवयामा 
आमयाश्स् एकठसमन ् भयागे सञच्ठन् । अ्ं भयागतः 
‘रूमने ्(प्रथमतः आमयाश्तः)’ इठ् कथ््े । ‘रूठमनैणट्’ 
इठ् अत्र आमयाश्तः च्षुुमा भयागेष ु ठवभक्तः भवठ् 
(2.9) । रूमने-्सथयाने अथयामा् ्प्रथम ेआमयाश्े भोजनस् 
आठंशकी जवीणम्ा या भवठ्, ् या च पनुश्चवमाणम ्इठ् कथ््े ।  
परन् ुपश्चया् ्जन्वतः भोजनयंाश ंठपण्डकरूपेण पनुतः मखु ं
प्रठ् आन्ठन् ्थया च पनुतः चवमाण ं कुवमान्तः भवठन् ।  
अ्ं प्रक्रमतः रोमनथतः पनुश्चवमाण ं वया कथ््े । ्थया च 
ईदृशयातः जन्वतः ‘रोमनथकरयातः’ अथवया ‘रोमठनथनतः’ इठ् 
कथ्न्े ।

 ठचत्रम-्2.9 कस्ठच् ्रोमठनथनतः आमयाश्तः

र्ठसकया रूमनेतः लर्वनत्रम्

आमयाश्तः
अनिनयालतः र्हृदयानत्रम्
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अव्तसाराः
कदयाठच् ्भवठद्भतः ् रल-मलस् वयारं वयारं ठनषकयासनस् 
आवश्क्या अनभुत्ू ्े । इ्ं ठसथठ्तः अठ्सयारतः 
कथ््े । एषतः सङ्क्रमणने अथवया खयाद्य-ठवषयाक्््या 
अथवया अजवीणम्ा या- कयारणने वया भवठ् । भयार्े 
ठवशषे््या र्यालेष ु इ्म ् ठसथठ्तः अ्वीव सयामयान्या 
व म्ा्े । ्वीव्र-अवसथया्याम ् एषतः प्रयाणनयाशकतः अठप 
भठव्ुं शकनोठ् । ए्स् प्रमखु ंकयारण ंशरवीरे जलस् 
लवणस् च अत्ठिकया क्ष्तः व म्ा्े । अ्सयारतः न 
उपेक्षणवी्तः । ठचठकतसकस् समवीपं गमनया् ्पतूवुं रोठगण ं
कवठथतवया शवी्ले कृ्े जले अत््पस् लवणस् ् थया 
च शकमा रया्यातः ठमश्रण ंकृतवया रोगवी पया्ठ््व्तः । ए्् ्
मखु-जलसेचन-ठवल्नम ्अथवया ओ.आर.्एस.् इठ् 
कथ््े ।

घयासे ‘सेललुोस’ इत्स् प्रयाचु् ुं भवठ् ्् ्एकप्रकयारकं 
‘कयार्बोहया्डे्ट्’ इठ् व म्ा्े । अठिकयंाश-जन्वतः मयानवयातः 
च ‘सेललुोस’ इत्स् जवीणम्ा यंा क्ुुं न शकनवुठन् ।

प्रहठेलकया ज्या्मु ् इचिठ् ्् ् ए्े जन्वतः 
भोजनकरण-सम्े ए्ं समठुच्रूपेण ठकमथुं 
चठवमा्ुं न शकनवुठन् ?

  ठजज्यासतुः ज्या्मु ् इचिठ् ्् ्मनषु्यातः 
पशवतः इव ‘सेललुोस’ इत्स् जवीणम्ा यंा 
ठकमथुं क्ुुं न शकनवुठन् ।

‘रूठमनैणटस’् इत्ठसमन ्क्षरुियानत्रस् र्हृदनत्रस् च मध्े 
एकया स्त्ू सदृशवी र्हृतसंरचनया भवठ् ्या ‘अनिनठलकया’ 
इठ् कथ््े (ठचत्रम-्2.9) । भोजनस् ‘सेललुोस’इत्स् 
जवीणम्ा या अत्र कैठश्च् ्जवीवयाणठुभतः ठक्र््े । ्े मनषु्स् 
आहयारनठलकया्याम ्अनपुठसथ्यातः भवठन् ।

 अिनुया प म्ान्ं भवठद्भतः ्ेषयंा जन्तूनयंा ठवष्े 
पठि्ं ्ेष ु जवीणम्ा नत्रं ठवद्य्े । परन् ु ए्यादृशयातः र्हवतः 
सतूक्मप्रयाठणनतः सठन्, ् ेषयंा न ्  ुमखु ंभवठ् न च जवीणम्ा नत्रं 
भवठ् । ्ठहमा ्े कथं भोजनस् अन्र्माहण ंकुवमाठन् ्थया 
च ्स् पयाचनं कुवमाठन् ? 2.4-्म ेखण्ेड भोजनर्हणस् 
अन्स् रोचकस् ठवितेः अध््नं कररष्यामतः ।
2.4 अमीबाजीिस्य सिंरणं जीणग्र्ता च
अमीबाजीिाः जलयाश्ेष ुठवद्यमयानतः एककोठशकतः जवीवतः 
व म्ा्े । अमवीर्याजवीवस् कोठशकया्याम ् एकया कयाठशकया-
आवरण-तवक् भवठ् । अमवीर्जवीवे गोलयाकयारकं सघनं 
केनरिम ् एवं च कोठशकयारिव्े र्दुु्द-सदृश्तः अनेकयातः 
ियाठनकयातः भवठन् (ठचत्रम-्2.10) । अमवीर्याजवीवतः ठनरन्रं 
सववी्याम ्आकृठ्ं ठसथठ्ं च पररव म्ा्न ्भवठ् । अ्म ्
एकम ्अथवया अठिक्या अङ्गु् ्या सदृशयान ्प्रल्र्नयान 
ठनगमाम्न ्भवठ्, ्े पयादयाभतः (ठमथ्या पयादयातः) कथ्न्े । 
पयादयाभयातः गठ्प्रदयाने भोजनस् र्हण ेसयाहयाय्ं कुवमाठन् ।
अमवीर्याजवीवतः केषयाञचनं सतूक्मजवीवयानयाम ्आहयारं करोठ् ।  
्दया एनं र्भुकु्षया र्याि्े ्दया अ्ं खयाद्यकण ं परर्तः 
पयादयाभयानयंा प्रसयारण ं कृतवया ्ं आवणृोठ् । खयाद्यपदयाथयामातः 
्स् खयाद्य-ियाठनकया्याम ् आर्दयातः जया्न्े (ठचत्रम ् – 
2.10)

 

ठचत्रम-्2.10 अमवीर्यातः

खयाद्य-ियाठनकया्याम ् एव पयाचकरसयातः स्ु् यातः । ए्े 
खयाद्यपदयाथवेष ु ठक्र्यंा कृतवया ्यान ् सरलपदयाथमारूपेण 

   केनरिकतः

पयादयाभतः 

खयाद्यकठणकया 
(अन्र्माहणम)्

खयाद्यियान्तः 
  

                  र्ठहतः ठक्षपयातः अपठशषयातः



19

ठवखण्ड्ठन् । जवीणुं भोजनं मनद ं मनदम ् अवशोठष्ं 
भवठ् । अवशोठष्यातः पदयाथयामातः अमवीर्याजवीवस् वदृध््थुं, 
संरक्षणयाथुं, गणुनयाथुं च उप्जु्न्े । अजवीणमाम ्अपठशष ं
खयाद्यियाठनक्या र्ठहतः ठनषकयास््े ।
 भोजनजवीणम्ा या्यातः आियारभत्ू तः प्रक्रमतः 

सवमाप्रयाठणष ु समयानतः व म्ा्े, ्ठसमन ् खयाद्यपदयाथयामातः 
सरलपदयाथवेष ु पररवत म्ान्े ऊक्मा  (शठक्तः) च मकंु्  
भवठ् । अपरठसमन ् अध्या्े भवन्तः आनत्रेण 
अवशोठष्यानयंा खयाद्यपदयाथयामानयंा शरवीरस् अन्भयागेष ु
सथयानयान्रणस् ठवष्े पठिष्ठन् ।

प्मुख-शबदााः            
अवशोषणम् ठनषकयासनम् र्ठसकया

ऐठमनो-अ्लतः वसया-अ्लतः अगन्याश्तः

सवयाङ्गवीकरणम् खयाद्यियाठनकया अर्चवमाणकतः

ठपत्रसतः ठपत्याश्तः पयादयाभतः

मखु-गठुहकया कृन्कतः आमयाश्तः

रदनकतः अन्र्माहणम् रूठमनैणटतः (रोमनथकरतः)

कयाष्ठवौजम् ्कृ्् लयालयार्ठनथतः

पयाचनम् चवमाणकतः दवीघमारोमयाठण

ििवद्ाः वकं ज्ा्तम्
 ¾ जन्-ुपोषण ेपोषणस् आवश्क्यातः, भोजन-अन्र्माहणस् ठवि्तः एवं च शरवीरे ए्ेषयाम ्उप्ोगतः सठ्मठल्तः व म्ा्े ।
 ¾ आहयारनठलकया स्याठवर्नथ्तः च सं्कु्रूपेण मयानवस् पयाचन्नत्रस् ठनमयामाण ंकुवमाठन् । अत्र (i) मखु-गठुहकया (ii)र्ठसकया 

(iii) आमयाश्तः (iv) लर्वनत्रम ्(v) र्हृदनत्रम,् ् ् ्मलयाश्े समयापं भवठ् ् थया च (vi) गदुम ्इठ् ए्याठन सठ्मठल्याठन 
व म्ान्े । पयाचकरसं स्वन्तः प्रमखुयातः र्नथ्तः सठन् –(i) लयालया-र्ठनथतः(ii) ्कृ् ्(iii) अगन्याश्तः च । आमयाश्स् 
ठभठत्तः क्षरुियानत्रस् ठभठत्तः च अठप पयाचकरसं स्याव्ठ् ।

 ¾ ठवठभननेष ुजवीवेष ुभोजनर्हणस् ठवि्तः ठभननयातः सठन् ।
 ¾ पोषण ंकश्चन जठटलतः प्रक्रमतः व म्ा्े, ्ठसमन ्(i) अन्र्माहणम ्(ii) पयाचनम ्(iii) अवशोषणम ्(iv) सवयाङ्गवीकरणम ्(v) 

ठनषकयासनं च इठ् ए्याठन सठ्मठल्याठन सठन् ।
 ¾ मण्डसदृशस् ‘कयार्बोहया्डे्ट्स’ इठ् पदयाथमास् पयाचनं मखु-गठुहकया्याम ्एव प्रयारभ्े । ‘प्रोटवीन’ इठ् पदयाथमास् पयाचनम ्

आमयाश्े प्रयारभ्े । ्कृ्या स्याठव्स् ठपत्स्, अगन्याश्स् अगन्याशठ्क-स्यावस् एवं च लर्वनत्र-ठभठत्-द्यारया 
स्याठव्स् पयाचकरसस् ठक्र््या भोजनस् सववेषयंा घटकयानयंा पयाचनं लर्वनत्रे पतूणुं भवठ् ।

 ¾ जलं लवण ंच अजवीणमाभोजनया् ्र्हृदनत्रे अवशषुकं भवठ् । अवशषुकयातः पदयाथयामातः शरवीरस् ठवठभननेष ुभयागेष ुसथयानयान्रर्यातः 
ठक्र्न्े ।

 ¾ अजवीणयामातः अपठशषपदयाथयामातः ्ेषयाम ्अवशोषण ंन भवठ्, मलरूपेण गदुने शरवीरया् ्र्ठहतः ठनससया म्ान्े ।
 ¾ गवौतः, मठहषतः, हररणयाद्तः च घयासभक्षकयातः जन्वतः ‘रोमठनथनतः (रोमनथकरयातः)’ इठ् कथ्न्े । ् े शवीघं् पत्रयाणयाम ्अन्र्माहण ं

कृतवया ्याठन ठनठगलठन् । ्थया च ‘रूमने’ इत्ठसमन ्सङ्गहृ्णठन् । कयालयान्रे भोजनं पनुतः मखुम ्आ्याठ् । पशवतः शयान्ं 
मनद ंपनुश्चवमाण ंकृतवया ्ं खयादठन् । 

 ¾ अमवीर्याजवीवस् भोजनस् अन्र्माहण ंपयादयाभस् (ठमथ्यापयादयानयंा) सयाहयाय्ेन भवठ् । ् थया च ए्स् पयाचनं खयाद्यियाठनकया्यंा 
भवठ् ।
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 घ) लर्वनत्रस् आन्ररक्यंा ठभत्वौ अङ्गु् ्यातः सदृशयातः अनेके उदे्भदयातः भवठन्, ् े.....................कथ्न् े।
 ङ) अमवीर्यातः सववी्स् भोजनस् पयाचनं................ सथयाने करोठ् ।
2. सत्याठन असत्याठन वया इठ् कथनयाठन ठचठनि्याठन कुरु्---------
 क) मण्डस् पयाचनम ्आमयाश्या् ्प्रयारभ्े ।
 ख) ठजभोजनं लयाल्या सह ठमश्रठ््ुं ठजह्या सयाहयाय्ं करोठ् ।
 ग) ठपत्याश्तः सव्पकयालम ्ठपत्रसस् सञच्नं करोठ् ।
 घ) ‘रूठमनैणट’ (रोमनथकरयातः) इठ् पशवतः ठनगवीणुं घयासं मखु ेप्रत्यानवी् मनद ंचवमान्तः भवठन् ।
3. ठन्नेष ुसमठुच्स् ठवक्पस् उपरर () इठ् ठचनंि सथयाप्न् ु।
 क) वसया्यातः पतूणमारूपेण पयाचनं ्ठसमन ्अङ्गे भवठ्, ्द ्अठस्—
 (i) आमयाश्तः
 (ii) मखुम्
 (iii) लर्वनत्रम्
 (iv) र्हृदनत्रम्
ख) जलस् अवशोषण ंमखु््तः ्ेन अङ्गेन भवठ्, ्द ्अठस्----
 (i) आमयाश्तः
 (ii) र्ठसकया
 (iii) लर्वनत्रम्
 (iv) र्हृदनत्रम्
4. अ भयागे प्रदत्यानयंा कथनयानयंा मलेनम ्र् भयागे प्रदत्तैः कथनैतः कुरु्-----
 अ िागाः    ब िागाः
 खयाद्य-घटकतः   पयाचन-उतपयादतः
 कयार्बोहया्डे्ट्स ्   वसया, अ्लतः एवं च ठगलसरॉल
 प्रोटवीनतः    शकमा रया
 वसया     ऐमवीनो अ्लतः
5. दवीघमारोमयाठण कयाठन ? ्याठन कुत्र सठन् ? ्ेषयंा कया्यामाठण कयाठन ?
6. ठपत् ंकुत्र ठनमषी््े ? ए्् ्भोजनस् कस् घटकस् पयाचने सयाहयाय्ं करोठ् ?
7. ्स् ‘कयार्बोहया्डे्ट्स’्नयाम ठलख्, ्स् पयाचनं रोमनथकरैतः ठक्र््े परन् ुमयानवैतः न । ए्स् कयारण ंकथ्् ?
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8. ठकं कयारण ं्् ्व्ं गलतूकोस-्द्यारया ऊजयाुं क्षणया् ्प्रयापनमुतः?
9. आहयारनठलकया्यातः केन भयागेन ठन्नठक्र्यातः ठक्र्न्े ?
 i) जवीणमाभोजनस् अवशोषणम.्..................................... ।
 ii) भोजनस् चवमाण.ं.......................................... ।
 iii) जवीवयाणतूनयंा नयाशनं.......................... ।
 iv) भोजनस् स्पतूणमापयाचनं................................ ।
 v) मलस् ठनमयामाण.ं......................................... ।
10. मयानवस् एवं च अमवीर्याजवीवस् पोषण ेकयाठञच् ्समयान्याम ्एकम ्अन्रं च ठलख् ?
11. अ भयागे प्रदत्भयागयानयंा ्ोजनं र् भयागस् उठच्ेन कथनेन कुरु् ....
 अ भयागतः     र् भयागतः
 क) लयालया-र्ठनथतः   i) ठपत्रसस् स्वणम्
 ख) आमयाश्तः   ii) अजवीणमा-भोजन-सङ्र्हणम्
 ग) ्कृ् ्    iii) लयालया-रसस्यावणम्
 घ) मलयाश्तः    iv) अ्ल-ठनमबोचनम्
 ङ) लर्वनत्रम ्    v) पयाचन-पतूठ म्ातः
 च) र्हृदनत्रम ्    vi) जलस् अवशोषणम्
       vii) मल-ठवसजमानम्
12.  2.11 ्म ेठचत्रे प्रदत्स् पयाचन्नत्रस् भयागयानयां नयामयाठन ठलखन्।ु

   

       

                            ठचत्रम ्– 2.11 मयानव-पयाचन्नत्रस् केचन भयागयातः
13. ठकं व्ं अपकव हरर्शयाकयानयंा घयासस् च भोजनं कृतवया जवीवनस् ठनवमाहण ंक्ुुं शकनमुतः? चचयाुं कुरु् ।

विस्तारर्ताः अवधगमाः - गव्तविध्याः परर्योज्ाका्याग्रवण च
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. केनयाठप ठचठकतसकेन ठमठलतवया ठन्न-ठवष्े जवीनवी्---
क) कयास ुपररठसथठ्ष ुरोठगणतः ‘गलतूकोस’ इत्स् आवश्क्या भवठ् ?
ख) रोठगण े‘गलतूकोस’ ठक्् ्कयालं दया्व्म ्?
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ग) गलतूकोस कथं रोठगण ंसरुठक्ष्ं करोठ् ? सववी्े ठटपपणवीपठुस्के ए्ेषयाम ्उत्रयाठण ठलख् ।
2. जयानन्ु् ् ्‘ठवटयाठमन’ इठ् ठकं व म्ा्े ? ्त्ू म ्ए्ठसमन ्ठवष्े ठन्न-ज्यानं सङ्र्ह्णवी्-----
क) असमयाकम ्आहयारे ‘ठवटयाठमन’ इत्स् आवश्क्या कया?
ख) ‘ठवटयाठमन’ इत्स् प्रयाप्े असमयाठभतः केषयंा फलयानयाम ्अथवया शयाकयानयंा ठन्ठम्रूपेण उप्ोगतः करणवी्तः ?
 सवप्र्तनेन सङ्गहृवी्स् ज्यानस् आियारेण पषृ्ठयाठतमकयंा ठटपपणीं ठलख् । भवन्तः ए्दथुं कस्ठच् ्

ठचठकतसकस् आहयारठवशषेज्स् सवकी्स् अध्यापकस् अथवया कस्ठच् ् अन्स् ठवज्स् जनस् 
अथवया स्ो्सतः च सयाहयाय्ं सववीक्ुुं शकनवुठन् ।

3. सवठमत्रेभ्तः प्रठ्वेठशभ्तः सहपयाठिभ्तः च ‘दगुिस् दन्यातः’इठ् स्र्दं ठववरणम ्एकत्रवीकुरु् ।
 सवठववरण ंसयाररणवीर्दं कुरु् । ए्ेन स्र्दतः एकतः क्रमतः सयाररण्यंा प्रदठशम्ा तः व म्ा्े ---

क्र.सं.
प्रथम-दन्-

प्नसम्े व्तः 
अठन्म-दन्-

प्नसम्े व्तः
ठव्क्यानयंा दन्यानयंा 

सङ्ख्या
पठ््दन्यानयाम ्सथयाने उद्भतू्यानयंा नववीनयानयंा 

दन्यानयंा सङ्ख्या 
1.
2.
3.
4.
5.

न्तूनयाठ्न्तूनं 20 र्यालयानयंा ठववरणम ्एकत्रवीकुरु् ्थया च जयानन् ु्् ्दगुिदन्यानयंा ठव्ोगतः सयामयान््तः कठसमन ्
व्ठस भवठ् । भवन्तः ए्दथुं ठमत्रयाणयंा सयाहयाय्म ्अठप प्रयापुं शकनवुठन् ।
अठसमन ्ठवष्े इ्ोऽठप ज्यानं भवन्तः ठन्नठलठख्या् ्जयालपटुया् ्प्रयापुं शकनवुठन् ।
www.health.howstuffworks.com/adam-200142.htm

जा्वन्त वकं ििन्ताः ?
कस्याठश्च् ्अजया्यातः दगुि ेठवद्यमयानया्यातः वसया्यातः संरचनया िनेोतः दगुिस् वसया्यातः अपेक्ष्या सरलया भवठ् । अ्तः 
अजया्यातः दगुिस् पयाचनं िनेोतः दगुिस् अपेक्ष्या सरलं भवठ् ।


