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ष ष्ठ्यां कक्ठ्यठ्यां भवन्तः पयदपेभठ्तः 
प्यपठ्मयणयनयां ्न्तूनयां ववषठे् अपठन ् । 
भवन्तः ए्् ्अवप अपठन ्ठ्् ्ऊण्णसठ् 

कौशठे्सठ् च ्न्वतः जन्तुभठ्तः प्यपठ्न्े । जन्तुभठ्तः 
प्यपठ्मयणयतः ्न्वतः जयन्व-्न्वतः कथठ्न्े । ऊण्णसठ् 
्न्वतः मषेसठ् अथवय चमरसठ् रोमभठ्तः (केशभेठ्तः) 
प्यपठ्न्े । कौशठे्सठ् ्न्वतः कौशठे्कीटसठ् कोशय् ्
प्यपठ्न्े । वकां  भवन्तः जयनवन् ठ्् ् मषेसठ् शरीरसठ् 
कसमय् ्भयगय् ््न्वतः प्यपठ्न्े ? वकां  भवन्तः जयनवन् 
ठ्् ् ए्े ्न्वतः ऊण्णरूपेण कथां पररवरठ््णन्े, ठ्् ् वठ्ां 
ववपणठ्यतः सवेदकयवन ग्रवथ्तुां क्ीणीमतः ? वकां  जयनवन् 
भवन्तः ठ्् ्कौशठे्सठ् ्न्तुवभतः कौशठे्ां कथां वनममीठ््े, 
ठे्षयां द्यरय शयवटकयतः वनममीठ्न्े ?
 अवसमन ् अधठ्यठे् वठ्म ् ए्यदृशयनयां प्श्यनयम ्
उत्तरां प्यपतुां प्ठ्रनां कतु म्णतः ।
जान्तव्तन्ततुः - ऊर्णं कौशेयं च 

3.1 ऊर््णम्

मषेय् ्अजयठ्यतः (चमरसठ्) अनठे्भठ्तः केभठ्वचि् ्जन्तुभठ्तः 
‘ऊण्णम’् प्यपठ््े । ऊण्णप्दय्णॄयम ्ए्ेषयां जन्तूनयां शरीरयवण 
केशतैः आवृ् यवन भववन् (3.1) । वकां  जयनवन् भवन्तः 
ठ्् ्ए्ेषयां जन्तूनयम ्आवरण ेकेशयनयां सथतूलपतुटतः वकमथथं 
भवव् ? केशयनयां मधठे् अविकमयत्यठ्यां वयठ्तुतः सरल्ठ्य 
पतूरर्तः भवव् । वयठ्तुतः ऊषमणतः कतु वयहकतः भवव्, ठ्थय 
भवन्तः च्तुथथे अधठ्यठे् पवठषठ्वन् । अ्तः केशयतः ए्ेषयां 
जन्तूनयम ्ऊषमयणां सांरक्षवन् । ऊण्णम ्ए्ेभठ्तः रोम्न्तुभठ्तः 
प्यपठ््े ।

गत्ततवतिुः 3.1         

सवशरीरसठ् बयहूनयां वशरसतः च केशयन ्सपष्ृवय अनतुभवन्तु ।  
वकां  भवन्तः अत् वकमवप अन्रम ्अनतुभववन् ? के केशयतः 

सथतूलयतः रूक्षयतः च प््ीठ्न्े के च कोमलयतः ? इव् ।  
असमयन ् इव मषेसठ् रोमठ्तुक्यठ्यां रववच वद्प्कयरकयतः 
्न्वतः भववन् –(i) शमश्तुणतः रूक्षयतः केशयतः (ii) 
रवचतः वनकटे अववसथ्यतः ्न्तुरूपयतः कोमलयतः केशयतः । 
्न्तुरूपयतः केशयतः ऊण्णवनमय्णणयठ् ्न्तून ्प्ददव् । मषेयणयां 
कसठ्यव्च् ्जय्ौ केवलां ् न्तुरूपयतः कोमलयतः केशयतः एव 
भववन् । ए्ेषयां जनकयनयां ववशषे्ठ्य ए्यदृशयनयां मषेयणयां 
जनमप्दयनयठ् चठ्नां वक्ठ््े, ठे्षयां शरीरे कोमलयतः केशयतः 
एव सठ्तुतः । ्न्तुरूपयणयां कोमलयनयां केशयनयां ठ्थय ववशषे-
गतुणठ्तुक्यनयां मषेयणयम ्उरपयदनयठ् जनकयनयां चठ्नसठ् इठ्ां 
प्वक्ठ्य ‘वरणयरमक-प्जननम’् इव् कथठ््े ।

 वचत्म ्– 3.1 सघन-केशतः मषेतः

ऊर््णप्रदायकाुः जन्तवुः
असमयकां  देशे वववभननेषतु भयगेषतु मेषयणयम ् अनेकयतः 
जय्ठ्तः प्यपठ्न्े (सयररणी 3.1) । ठ्द्यवप मेषयणयम ्
ऊण्णम ् एव ऊण्णप्यपेतः एकमयत्ां स्ो्तः न, पतुनतः अवप, 
ववपणठ्यां सयमयनठ््ठ्य उपलबिम ्ऊणथं मेषसठ् ऊण्णम ्एव 
भवव् (वचत्म-्3.1) ‘चमरसठ्’ ऊणथं व्बब्े लद्यखे च 
ववद्य्े (3.2.) ।

3 ्तन्ततभयुः वस्त्र-पय्णन्तम्
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वचत्म-्3.2 चमरतः

अजयठ्यतः केशभेठ्तः अवप ऊण्णसठ् प्यवपतः भवव् । 
अङ्गोरय-ऊण्णसठ् प्यवपतः अङ्गोरय-जयरठ्यतः अजयभठ्तः 
भवव् ठ्य जममतू-कयशमीरसठ् पव्ण्ीठे्षतु क्षेत्ेषतु प्यपठ््े 
(3.3 ्थय च 3.4) । कयशमीठ्य्णतः अजयठ्यतः रवचतः वनकटे 
कोमलयतः केशयतः भववन्, ए्ेभठ्तः उत्तमयवन रयङ्कवयवण 
वनममीठ्न्े, ठ्यवन पशमीनय-रयङ्कवयवण कथठ्न्े ।

वचत्म-् 3.3 अङ्गोरय अजय वचत्म ्- 3.4 अजय

ऊषट्रसठ् शरीरसठ् केशयनयम ्उपठ्ोगतः ऊण्णरूपेण वक्ठ््े 
(वचत्म-्3.5) ।

 वचत्म-् 3.5 ऊषट्रतः

दवक्षण-अमरेरकयठ्यां प्यपठ्मयणभेठ्तः ‘लयमय’ ्थय च 
‘ऐलपेकय’ इरठे््ेभठ्तः जन्तुभठ्तः अवप ऊणथं प्यपठ््े 
(वचत्म-्3.6 ्थय च 3.7 ) ।

 वचत्म-् 3.6 लयमय वचत्म-् 3.7 ऐलपेकय

गत्ततवतिुः– 3.2        

्ेषयां जन्तूनयां वचत्यणयां सङ्ग्रहणां कतु व्णन्तु, ठे्षयां केशयनयम ्
उपठ्ोगतः ऊण्णरूपेण वक्ठ््े । ्यवन सवीठ्यां खण्यियरे 
सांशे्षठ्न्तु । ठ्वद भवन्तः वचत्यवण प्यपतुां न शकनतुठ्तुतः ्वह्ण 
अवसमन ्पतुस्के प्दत्तयवन वचत्यवण दृष्वय ए्यवन वनमय्ण्तुां 
प्ठ्यसां कतु व्णन्तु ।
 सवसठ् क्षेत्ीठ्यसतु दशेसठ् अनठ्यसतु भयषयसतु च 
‘मषेतः, अजय, ऊषट्रतः, चमरतः च’ इरठे््े जन्वतः ठै्तः 
नयमवभतः ज्यठ्न्े ्ेषयां ज्यनां क्तुथं प्ठ्यसां कतु व्णन्तु ।

गत्ततवतिुः– 3.3        

 भयर्सठ् ववश्वसठ् च मयनवचत्यवण  
सवीकतु व्णन्तु । मयनवचत्े ् यवन सथयनयवन वचवनि्यवन कतु व्णन्तु, 
ठ्त् ्े जन्वतः प्यपठ्न्े, ठे्भठ्तः ऊण्णसठ् प्यवपतः भवव् । 
ऊण्णप्दयठ्कयनयां प्रठे्कां  जयरठ्यतः जन्तूनयां सथयन-सतूचनयठ् 
वववविवणय्णनयम ्उपठ्ोगतः वक्ठ््यम ्।

्तन्ततभयुः ऊर््ण-पय्णन्तम ्       

ऊण्णप्यपरठ्थथं मषेयणयां पयलनां वक्ठ््े । ्ेषयां केशयन ्
क ््णवठ्रवय पतुनतः ्ेषयां सांसयिनां कृरवय ऊण्णसठ् वनमय्णणां 
वक्ठ््े । आगच्छन्तु वठ्म ् असठ् प्कमसठ् ववषठे्  
ज्यनां प्यपनतुमतः ।
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मेषपालनं प्रजननं च – ठ्वद भवन्तः जममतू-कयशमीरसठ्, 
वहमयचलप्दशेसठ्, उत्तरयखण्सठ् अरुणयचलप्दशेसठ्, 
वसवककमप्दशेसठ् पव्ण्ीठ्-क्षेत्यणयम ् अथवय हररठ्यनय-
प्दशेसठ्, प्जयबसठ्, रयजसथयनसठ् गतुजरय्सठ् च 
क्षेत्सठ् ठ्यत्यां कतु ठ्तु्णतः ्वह्ण मषेसमतूहयन ् चयरणयठ् नठ्न्तः 
मषेपयलकयन ्द्रष्ट ां शकनतुववन् । मषेतः शयकयहयरी भवव् । 
्थय च ्सम ैघयसां पत्यवण च रोचन्े । मषेपयलकयतः ्यन ्
हरर्यहयरां च अव्ररचठ् वद्दलियनठ्ां, कवणशां, ठ्वरतः, 
्ैलयपतूपतः (बीजय् ् ्ैलवनषकयसनयनन्रम ् अववशषां 
पदयथ्णम)् खवनजां च अवप भोजठ्वन् । शी्कयले मषेयतः 
गहृषेतु एव सथयपठ्न्े, ्ेभठ्तः खयवद्तुां पत्यवण, ियनठ्यवन, 
शतुषकतः आहयरतः च प्दीठ््े ।
असमयकां  दशेसठ् अनेकेषतु भयगेषतु मषेयणयां पयलनम ्ऊण्णसठ् 
कृ्े वक्ठ््े । 3.1-सयररणठ्यां मषेयणयां कयसयव्च् ्जय्ीनयां 
नयमयवन प्दत्तयवन सवन्, ठे् असमयकां  दशे े ऊण्णप्यपरठ्थथं 
पयलठ्न्े । 3.1-सयररणठ्यां ्ेषयां प्यपठ्मयणसठ् ऊण्णसठ् 
गतुणवत्तयठ्यतः सङ्ग्रहणसठ् च ववषठे् अवप प्दवश््ण ां व ््ण्े । 

मषेसठ् कयसयव्च् ् जय्ीनयां शरीरे केशयनयां सयनद्र्लां 
भवव् । ठ्समय् ् अरठ्विकमयत्यठ्यम ् उत्तमगतुणवत्तयठ्यतः 
ऊणथं प्यपठ््े । ठ्थय पतूवथं कवथ ा्ं ठ्् ्ए्े मषेयतः वरणयरमक-
प्जननद्यरय उरपयद्यन्े, एकतः जनकतः कसठ्यवचि् ्
उत्तमयठ्यतः जयरठ्यतः मषेतः भवव् । 
ठ्दय पयवल्सठ् मषेसठ् शरीरे केशयनयां सयनद्रववृ्धतः भवव्, 
्दय ऊण्णप्यपठे् ्सठ् केशयतः करठ््णन्े ।

्तन्ततूनाम ्ऊर््णरूपेर् ससंािनम्

सवेदकसठ् ग्रथनयठ् अथवय रयङ्कवसठ् वठ्नयठ् 
उपठ्तुजठ्मयनम ् ऊणथं दीघ्णठ्य प्वक्ठ्ठ्य प्यपां भवव्, 
ठ्वसमन ्वनमनवलवख्यवन चरणयवन सवममवल्यवन सवन्-
चरर्म ्1- मषेयणयां रोमयवण कृशस्ररवचय सह शरीरय् ्
वनषकयवस्यवन भववन् । [वचत्म-्3.8 (अ)] । इठ्ां प्वक्ठ्य 
ऊण्ण- क ््णनम ् इव् कथठ््े । मषेसठ् केशयनयां क ््णनयठ् 
्यदृशसठ् एव ठ्नत्सठ् उपठ्ोगतः वक्ठ््े, ठ्यदृशसठ् ठ्नत्सठ् 
उपठ्ोगां नयवप्तः केशक ््णनयठ् करोव् ।

सारर्ी-3.1-मेषार्ां काश्चन भार्तीय-जा्तयुः

जात्त-नाम ऊर््ण-गतर्वत्ा राजयं यत्र प्रापय्ेत

लोही उत्तमगतुणवत्तयठ्यतः ऊण्णम् रयजसथयनम,् प्जयबतः च

रयमपतुर-बतुशयठ्रतः ितूसरम ्ऊण्णम् उत्तरप्दशेतः, वहमयचलप्दशेतः

नयली कतु थय-ऊण्णम् रयजसथयनम,् हररठ्यनय, प्जयबतः

बयखरवयलतः ऊण्ण-रयङ्कवयठ् जममतूकयशमीरम्

मयरवय्ी सथतूल-रूक्ष-ऊण्णम् गतुजरय्तः

पयटनवय्ी पयदवस्त्र-वनवमत्तम् गतुजरय्तः

सयमयनठ््ठ्य केशयनयां क ््णनां ग्रीषमकयले वक्ठ््े, ठे्न मषेतः 
केशयनयां सतुरक्षयरमकयनयम ् आवरणयनयम ् अनतुपवसथ्ौ 
अवप अव्जीवव्तुां शकनतुठ्य् ्। केशयतः ऊण््ण न्तून ्प्ददव् । 
ए्यन ् एव ऊण््ण न्तून ् सांसयधठ् ऊण्णसतूत्ां वनममीठ््े । 
ऊण्णसठ् वनषकयसनसमठे् मषेतः कमवप ववशषेां कषां न 
अनतुभवव्, ठ्थय भवयन ् केशक ््णने वप्य च शमश्तूक ््णने 

न अनतुभवव् । वकां  जयनवन् भवन्तः, ए्यदृशां वकमथथं 
भवव् ? रवचतः उपरर्नां प्थमां ्लम ् अविकयांश्ठ्य 
मृ् कोवशकयवभतः वनवम््ण ां भवव् । अवप च मषेसठ् केशयतः 
पतुनतः वि्णन्े ठ्थय भव्यां केशयतः वि्णन्े ।
चरर्म-्2 : रवगसवह्यतः वनषकयवस्यतः केशयतः जलयगयरे 
समठ्कप्कयरेण प्क्षयलठ्न्े, ठे्न ्ेषयां सनेहतः ितूवलतः 
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कलकतः च वनग्णच्ेछ् ् । अठ्ां प्क्मतः अवभमयज्णनम ् इव्  
कथठ््े । अद्यरवे अवभमयज्णनां ठ्नत्ैतः वक्ठ््े [वचत्म-्3.8, 
(ब) ्थय च (स )] ।

वयावसातयकुः सङ्कटुः
ऊणणोद्योगतः असमयकां  दशे े अनेकेषयां जनयनयां कृ्े 
जीववकोपयज्णनसठ् वक्चन महत्वपतूणथं सयिनां व ््ण्े । 
परन्तु चठ्नक्ॄ्णणयां कयठ््णम ्अपयठ्पतूणथं व ््ण्े । ठ््ोवह 
कदयवच् ् ्े एनथ्कैसनयमकेन जीवयणतुनय सङ्क्वम्यतः 
भववन् । अठ्ां कचिन घय्कतः रोगकयरकतः व ््ण्े । 
ठ्तः च सोट्णस्णरोगतः कथठ््े । कवसमांवचि् ् अवप उद्योगे 
कयठ्थं कतु व्णव्भतः जनैतः अनतूभत्ू तः अपयठ्तः वठ्यवसयवठ्कतः 
सङ्कटतः इव् कथठ््े ।

वजज्यसतुतः आचिठ््णम ् अनतुभवव् ठ्् ्
ठ्दय कचिन ्सठ् केशयन ् कष्णव्, 
्दय वेदनय भवव्, परन्तु ठ्दय 
केशक ््णनां कयरठ्व् ्दय वेदनय न 
भवव् । ए्यदृशां वकमथ्णम ्?

चरर्म-्3: अवभमयज्णनय् ् परां पथृककरणां वक्ठ््े । 
रोमठ्तुक्यतः केशयतः ठ्नत्यगयरां प्व् पे्षठ्न्े । ठ्त् वववभनन-
स्रयनतुगतुणां केशयनयां पथृककरणां वक्ठ््े ।

(अ) मषेसठ् ऊण्णक ््णनम् (ब) जलयगयरेषतु अवभमयज्णनम्

(द) सतूत्यठ् लोठनम्(स) ठ्नत्ैतः अवभमयज्णनम्

वचत्म ्3.8– मषेयणयम ्ऊण्णसठ् ्न्तूनयां सांसयवि्करणसठ् वववभननयवन चरणयवन

चरर्म-्4: अवग्रम ेचरण ेकेशयनयां शोषणां वक्ठ््े परन्तु 
्समय् ् प्यक् केशभेठ्तः लघतूनयां कोमलयनयां फतु वलल्यनयां 

्न्तूनयां पथृककरणां वक्ठ््े । ठे् ‘बर’इव् कथठ्न्े । ए्े 
एव ‘बर’ इव् भववन्, ठे् ठ्दय कदय भव्यां सवेदकेषतु 
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उ्भववन् । पचिय् ्पतुनतः ्न्तूनयम ्अवभमयज्णनां कृरवय ्ेषयां 
शतुषकीकरणां वक्ठ््े । ए्यदृशयवन प्यपयवन उरपयदनयवन 
एव सतूत्रूपेण उपठ्तुक्म ्ऊणथं भवव् । 
चरर्म-्5 : ्न्तूनयां वववविवणथेषतु र्जनां वक्ठ््े, ठ््तः 
मषेसठ् अजयठ्यतः च ऊण्णसठ् वण्णतः सयमयनठ््ठ्य कृषणतः 
ितूसरतः श्वे्तः च भवव् ।
चरर्म-्6: अवन्मां चरणां ‘रीवलङ्ग’ अथय्ण् ्
‘्यन्वचक्म ्’इव् कथठ््े । अितुनय ्न्तूनयां समीकरणां 
कृरवय ववशे्षणां वक्ठ््े । पतुनतः च लोठनां कृरवय ्ैतः 
सतूत्वनमय्णणां वक्ठ््े (वचत्म-् 3.8(d)) । दीघ््ण न्तून ्
क ््णवठ्रवय सवेदकयनयम ् ऊण्णरूपेण ्थय च लघत्ु न्तून ्
क ््णवठ्रवय ऊण्णवस्त्रयणयां वठ्नयठ् उपठ्ोगतः वक्ठ््े ।

भयर्े कौशठे्-उरपयदन-समब्ेधषतु वववभननप्कयरकेषतु 
उद्योगेषतु मवहलयनयां भतूवमकय महत्वपतूणय्ण व ््ण्े । 
कौशठे्कीटयनयां पयलनां, कृवमकोशभेठ्तः कौशठे्सठ् 
वनषकयसने ्थय च अपकव-कौशठैे्तः वस्त्रवनमय्णणयवदकां  
कयठ््णम ् अविकयांश्ठ्य मवहलयवभतः एव वक्ठ््े । 
सवोद्यमने ् े रयषट्रसठ् अथ्णवठ्वसथयठ्यां ठ्ोगदयनां प्ददव् । 
कौशठे्सठ् उरपयदने चीनदशेतः ववश्वसठ् प्थमसथयने 
व ््ण्े । भयर्म ्अवप प्मतुखषेतु कौशठे्-उरपयदकेषतु दशेषेतु 
पररगणठ््े ।

वजज्यसतुतः इदम ् अवगन्तुम ् उरसतुकतः अवस् 
ठ्् ् शरैठ्कयले कयपय्णसीठ्वस्त्रयवण ्यव्य 
पररमयणने असमभठ्ां वकमथ्णम ् उषण्यां न 
प्ठ्च्छवन्, ठ्यव्य पररमयणने ऊण्णवस्त्रयवण 
उषण्यां प्ठ्च्छवन् । 

गत्ततवतिुः 3.4          

सवसठ् सहपयवठवभतः सह अवसमन ् ववषठे् चचयथं कतु व्णन्तु 

ठ्् ् वकां  मषेयणयां पयलनां ्थय च पतुनतः ऊण्णप्यपरठ्थथं ्ेषयां 
केशयनयां क ््णनम ्मनतुषठे्षतु उपपद्य्े ?

3.2 कौशेयम्

कौशठे्सठ् ्न्वतः अवप ‘जयन्व्न्वतः’ भववन् । 
 कौशठे्सठ् कीटैतः कौशठे्सठ् ्न्वतः वनममीठ्न्े । 
कौशठे्प्यपठे् कौशठे्सठ् कीटयनयां पयलनां कौशठे्-कीट-
पयलनम ् (सेरीकलचर) इव् कथठ््े । सवकीठ्मय्रां /
वप्वृठ्यम/्वप्यमहीं च वववभनन-प्कयरकयणयां कौशठे्-
वस्त्रयणयां शयवटकयनयां च ववषठे् पचृ्छन्तु जयनन्तु च । 
वववविप्कयरकयणयां कौशठे्यनयां सतूचीं कतु व्णन्तु ।
 कौशठे्प्यपेतः प्क्म ेचचय्णकरणय् ्पतूव्णम ्असमयकां  
कृ्े कौशठे्कीटसठ् जीवनचक्सठ् ववषठे् ज्यनम ्
आवशठ्कां  व ््ण्े ।
कौशेयकीटसय जीवनचक्रम्
स्त्रीकौशठे्प्ङ्गतः अण्यवन ददयव् ठे्भठ्तः ‘लयवय्ण’ 
इव् वनग्णच्छवन् । ठे् कैटरवपलर अथवय कौशठे्कीटयतः 
इव् कथठ्न्े । ए्े आकयरववृ्धां कतु व्णवन् ्थय च ठ्दय 
कैटरवपलर सवसठ् जीवनचक्सठ् अवग्रमयम ् अवसथयां 
प्वेष्ट ां वस्धयतः भववन् ्दय ए्् ्‘पठ्तूपय/ कोशसथतः’ इव् 
कथठ््े । ्े प्थमां सवां परर्तः जयलवठ्नां कतु व्णवन् । ए्् ्
जयलां ्सठ् सवसथयने सथय्तुां सहयठ्कां  भवव् ।

पतुनतः एषतः अष इव् सङ्खठ्य (8) रूपेण सववशरतः एकसमय् ्
पक्षय् ्अपरां पक्षां ठ्यव् ्नठ्व् । वशरसतः गरठ्यतः ए्वसमन ्
समठे् कैटरवपलर कृश्नत्ीरूपेण प्ोटीन-वनवम््ण म ्
एकां  पदयथथं स्यवठ्व् ठ्तः वयठ्ोतः सपश्णनेन कठोरतः भतूरवय 
(अवशतुषठ्) कौशठे्सठ् ्न्तुरूपेण वनवम््ण तः भवव् । 
शीघ्रम ् एव ‘कैटरवपलर’ इव् आरमयनां कौशठे््न्तुवभतः 
आच्छयदठ्व् अवप च पठ्तूपयरूपेण जयठ््े । ए्् ्आवरणां 
कोकतू न अथय््ण  ् कृवमकोशतः इव् कथठ््े । कीटसठ् इ्तः 
परां ववकयसतः कृवमकोशसठ् अन्तः भवव् (वचत्म-्3.9) ।  
कौशठे्सठ् ्न्तूनयम ् उपठ्ोगतः कौशठे्वस्त्रयणयां वठ्नयठ् 
वक्ठ््े । वकां  भवन्तः कलपनयां क्तुथं शकनतुववन् ठ्् ्कौशठे्सठ् 
मदृतुसतूत्म ्अवप ्ीक्णलोहसठ् ्नत्ीसदृशां सतुदृढां भवव् ।
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(अ) नरतः (आ) स्त्री

 वठ्सकतः कौशठे्प्ङ्गतः

(इ) ब्रह्मदयरोतः पत्े अण्यवन (ई) कौशठे्तः कीटतः

(उ) कृवमकोशतः (ऊ) कृवमकोश ेववकयसशीलतः प्ङ्गतः

वचत्म-् 3.9 (अ ्तः ए)कौशठे्कीट-जीवनचक्म्

कौशठे्सठ् सतूत्ां कौशठे्कीटसठ् कृवमकोशय् ् प्यपैतः 
्न्तुवभतः प्यपठ््े । कौशठे्कीटयतः अनेकप्कयरकयतः 
भववन्, ठे् परसपरम ् अविक्ठ्य वभननयतः दृशठ्न्े । 
्थय च ्ेभठ्तः प्यपठ्मयणयवन कौशठे्सतूत्यवण सवरूपे 
अथय्ण् ्रूक्ष्यठ्यां, मसणृ्यठ्यां प्कयशयवदषतु च वभननयवन  
भववन् । अ्तः टसर-कौशठे्ां, मतूगय-कौशठे्ां, कोसय-कौशठे्ां 
्थय च अनठ्प्कयरकयवण कौशठे्यवन वववभननजयरठ्यतः 
कौशठे्कीटैतः कव ््ण्ेभठ्तः कृवमकोशभेठ्तः प्यपठ्न्े । 
सव्णसयमयनठ्तः कौशठे्प्ङ्गतः ब्रह्म्रु-कौशठे्प्ङ्गतः 
व ््ण्े । असठ् प्ङ्गसठ् कृवमकोशय् ् प्यपठ्मयणतः 
कौशठे््न्तुतः मदृतुतः कयवन्ठ्तुक्तः वसथव्सथयपकतः च 
भवव् । ्थय च ए्सठ् सतुनदरेषतु वणथेषतु र्जनां क्तुथं 
शकठ््े । कौशठे्-कीट-पयलनां कौशठे्-कीट-सांवि्णनां 
च इव् ए्् ् भयर्सठ् अ्ीवप्यचीन्मतः वठ्वसयठ्तः  
व ््ण्े । भयर्दशेतः वयवणजठ्स्रे अरठ्विक-कौशठे्सठ् 
उरपयदनां करोव् ।

गत्ततवतिुः 3.5        

वववभननयनयां प्कयरकयणयां कौशठे्वस्त्रयणयां खण्यन ्
सङ्गहृ्णन्तु ् थय च ् यन ्सवकीठ्यठ्यां खण्यियरे सांशे्षठ्न्तु 
। भवन्तः ए्यन ्सौवचकसठ् आपणषेतु अववशषषेतु कव ््ण्-

वस्त्र-रयवशषतु सरल्ठ्य प्यपतुां शकनतुववन् । मय्तुतः वप्वृठ्यठ्यतः 
अथवय वशवक्षकयठ्यतः सयहययठे्न वववभननजय्ीनयां 
कौशठे्यनयां ठ्थय ब्रह्मदयरु-कौशठे्ां, टसर-कौशठे्म,् एरी-
कौशठे्ां, मतूगय-कौशठे्ां च इरठ्यदीनयम ्अवभज्यनां कतु व्णन्तु । 
कौशठे्यनयम ्ए्ेषयां खण्यनयां रचनयठ्यतः कृवत्म-कौशठे्यनयां 
खण्ैतः सह कतु व्णन्तु, ठे् सांशे्वष्ैतः ्न्तुवभतः वनवम््ण यतः 
भववन्, कौशठे्प्ङ्गयनयां वचत्यवण सङ्गहृ्णन्तु, ठे्षयां 
कौशठे्कीटयतः वववभननप्कयरकयवण कौशठे्यवन प्ददव् । 
गत्ततवतिुः 3.6        
कसठ्वच् ्कृवत्मकौशठे्सठ् शतु्धकौशठे्सठ् च एकम ्एकां  
सतूत्ां सवीकतु व्णन्तु । ए्े सतूत्े अवियनेन जवयलठ्न्तु । वकां  
भवन्तः ् ठ्ोतः जवयलनकयले वकमवप अन्रम ्अनतुभववन् ? 
अितुनय अवियनेन ऊण्णसठ् एकां  सतूत्ां जवयलठ्न्तु । ए्सठ् 
जवलनसठ् गनितः कृवत्म कौशठे्सठ् जवलनसठ् सदृशतः 
व ््ण्े अथवय शतु्धकौशठे्-सदृशतः व ््ण्े ? वकां  भवन्तः 
वक्तुां  शकनतुववन् ठ्् ्ए्यदृशां वकमथ्णम ्अवस् ?
 कौशठे्कीटयनयां जीवनचके् कृवमकोशसठ्-
अवसथय कदय आठ्यव्, इव् ज्य्तुां वक्ठ्यकलयपां 3.7 इव् 
करणसठ् प्ठ्यसां कतु व्णन्तु ।

गत्ततवतिुः– 3.7        

3.9 – वचत्सठ् प्व्वलवपां कतु व्णन्तु । कौशठे्प्ङ्गसठ् 
जीवनचक्सठ् वववभननयनयम ् अवसथयनयां वचत्यवण 
क ््णवठ्रवय सवीकतु व्णन्तु, ्थय च प्रठे्कां  दृढपत्े अथवय 
सफोरकपत्े पथृक्ठ्य सांशे्षठ्न्तु । अितुनय ए्यवन वचत्यवण 
सवममश्ठ्न्तु । अितुनय ए्यवन वचत्यवण जीवनचक्सठ् 
अवसथयनयां समतुवच्-व्तु्णल-क्मणे ठ्ोजवठ््तुां प्ठ्यसां 
कतु व्णन्तु । ठ्तः कोऽवप सव्णप्थमम ्एवां कररषठ्व् सतः ववजठ्ी 
भववषठ्व् ।
भवन्तः सवशबदतैः कौशठे्कीटयनयां जीवनचररत्सठ् वण्णनम ्
अवप क्तुथं शकनतुववन् । ए्् ्सव-खण्यियरे वलखन्तु ।
कृतमकोशा्त ् कौशेय-पय्णन्तम ् - कौशठे्सठ् प्यपरठ्थथं 
कौशठे्कीटयनयां पयलनां वक्ठ््े ्थय च ्ेषयां कृवमकोशयन ्
एकत्ीकृरठ् कौशठे्सठ् ्न्वतः प्यपठ्न्े ।
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कौशेयकीटपालनम ् – वक्चन स्त्रीकौशठे्-प्ङ्गतः 
एकदय श्शतः अण्यवन प्ददयव् [वचत्म-्3.10 (अ)] ।  
अण्यवन अवियनेन वस्त्रपरटिकयसतु अथवय कयगदषेतु 
सङ्गहृ्य कौशठे्कीटपयलकेभठ्तः ववक्ीठ्न्े । ए्े 
पयलकयतः / कृषकयतः अण्यवन सवयसथठ्कर-वसथव्षतु, 
उवच्सठ् ्यपसठ् आद्र््ण यठ्यतः च अनतुकतू लयसतु पररवसथव्षतु 
सथयपठ्वन् ।
अण्यवन अनतुकतू ल्यप- पठ््णन्म ् उषणीकृ्यवन, ठे्न 
अण्ेभठ्तः कौशठे्कीटयतः वनग्णच्ेछठ्तुतः । ए्् ््दय वक्ठ््े 
ठ्दय ब्रह्मदयरौ नवीनयवन पत्यवण आठ्यवन् [वचत्यवण – 
3.10 (ब)] । उद्यरतः (लयवय्ण) ठे् ‘कैटरवपलर’ अथवय 
कौशठे्कीटयतः इव् कथठ्न्े, अहवन्णशां खयदन्तः भववन्, 

्थय च अरठ्विकयतः बहृदयकयरकयतः जयठ्न्े [वचत्म ्– 3.10 
(स)] कौशठे्कीटयनयां सांरक्षणां ब्रह्मदयरो: नवीनैतः कव ््ण्पत्ैतः 
सह वांशसठ् सवच्छयठ्यम ्आियवनकयठ्यां (टे्र) वक्ठ््े । (25) 
प्चववांशरठ्यतः (30) वत्ांश्तः वदनयन्रां कौशठे्कीटयतः 
खयदनां सथगठ्वन् ्थय च कृवमकोश वनमय्णणयठ् ्े 
वांशसठ् लघतुषतु कक्षेषतु प्ववशवन् [वचत्म-्3.10 (द)] ।  
(ए्दथ्णम ् आियवनकयठ्यां शलयकयतः सथयपठ्न्े, ठ्यवभतः 
कृवमकोशयतः सांलगनयतः जयठ्न्े ।) कैटरवपलर अथय्ण् ्
कौशठे्कीटयतः गतुवटकयठ्यतः वनमय्णणां कतु व्णवन्, ठ्सठ् अन्तः 
कौशठे्प्ङ्गतः ववि््ण तः भवव् ।

 

वचत्म ्– 3.10 कौशठे्कीट-पयलनम्

कौशेयसय अनवेषर्म्
कौशठे्सठ् अनवेषणसठ् ठ्थयथ्णतः समठ्तः समभव्तः अज्य्तः व ््ण्े । एकसठ्यतः प्यचीनयठ्यतः वकां वदनरठ्यतः अनतुसयरेण 
‘सम्यट्-ह्टआङ्ग-टी’ एषतः सयम्यज्ीं ‘सी-लतुङ्ग-ची’ ए्यां सवसठ् उद्ययने वि्णमयनसठ् ब्रह्म्रोतः पत्यणयां क्षव्ग्रस््यठ्यतः 
कयरणयवन ज्य्तुम ्अकथठ्् ्। सयम्यज्ी अवयपनो् ्ठ्् ्श्वे्कृवमतः ब्रह्म्रोतः पत्यवण खयदन्तः आसन ्। सय ए्् ्अवप 
अपशठ्् ् ठ्् ् कौशठे्कीटयतः सवसठ् परर्तः आभयठ्तुक्यन ् (कौशठे्यन)् वठ्वन् । सांठ्ोगेन एकतः कृवमकोशतः ्सठ्य 
चयठ्-चषके अप्् ््थय च कृवमकोशय् ्सतुकोमलतः सतूत्गतुच्छतः पथृक् अभव् ्। कौशठे्ोद्योगसठ् आरमभतः चीनदशे े
अभव् ््थय च श्यवन वषय्णवण ठ्यव् ्कवठने प्हरे असठ् उद्योगसठ् गतुपरूपेण सांरक्षणां कृ्म ् । पचिय् ्ठ्यवत्णतः 
वठ्यपयररणतः कौशठे्कीटसठ् अनठे्षतु दशेषेतु प्चयलनम ्अकतु व्णन ्। ठे्न मयगथेण ्े ठ्यत्यम ्अकतु व्णन ्सतः मयग्णतः अद्य अवप 
‘वसलक-रूट’ इव् कथठ््े ।

(अ) स्त्री-कौशठे्-प्ङ्गतः अण्यवन च

(ब) ब्रह्मदयरुतः

ब्रह्मदयरोतः वकृ्षतः

(स) कृवमकोशयतः (द) ब्रह्मदयरोतः पत्म्



30

कौशेयसय ससंािनम ् - कौशठे्सठ् प्यपरठ्थथं बहृद्रयशतेः 
उपठ्ोगतः वक्ठ््े । वठ्सककीटरूपेण कृवमकोशयतः 
आ्पे सांसथयपठ्न्े अथवय जले कवथठ्न्े अथवय 
वयषपे सथयपठ्न्े । अवसमन ् प्क्म े कौशठे्सठ् ्न्वतः 
पथृगभववन् । कौशठे्रूपेण उपठ्ोगयठ् कृवमकोशभेठ्तः 
्न्तूनयां सवीकरणसठ् ्न्तुवभतः ्ैतः प्वक्ठ्य ‘कौशठे्सठ् 
रीवलङ् आवयपनम’् इव् कथठ््े । आवयपनां ववशषेषेतु 
उपकरणषेतु वक्ठ््े, ठे्न कृवमकोशभेठ्तः कौशठे््न्तून ्

वनषकयसठ्न्े । कौशठे््न्तुभठ्तः कौशठे्सतूत्यवण प्यपठ्न्े । 
्न्तुवयठै्तः कौशठे्सठ् ए्ैतः सतूत्ैतः वस्त्रयवण वनममीठ्न्े ।

प्हवेलकय ज्य्तुम ् इच्छव् ठ्् ् वकां  
कयपय्णससतूत्यणयां कौशठे्सतूत्यणयां ्यन्वीकरणां 
वठ्नां च समयनरूपेण भवव् ?

प्रमतख-शबदाुः            

कृवमकोशतः अवभमयज्णनम् कौशठे्-प्ङ्गतः

कव ््ण्म ्ऊण्णम् कौशठे्कीट-पयलनम् कौशठे्कीटयतः

रीवलङ्ग (पतुटीकरणम)् ऊण्ण-क ््णनम् पथृककरणम्

भवत्भुः तकं ज्ा्तम्

 ¾  कौशठे्कीटेभठ्तः कौशठे्ां ्थय च मषेय् ्अजयठ्यतः चमरय् ्च ऊणथं प्यपठ््े । अ्तः कौशठे्ां ्थय च ऊणथं 

जयन्व्न्वतः सवन् ।

 ¾  ऊषट्रसठ् लयमयठ्यतः ऐलपेकयठ्यतः च केशयतः ऊण्णप्यपठे् सांसयवि्यतः वक्ठ्न्े ।

 ¾ भयर्े अविकयांश्ठ्य मषेयणयां पयलनम ्ऊण्णप्यपरठ्थथं वक्ठ््े ।

 ¾ मषेसठ् शरीरय् ् केशयनयम ्क ््णनां कृरवय अवभमयज्णनां पथृककरणां च वक्ठ््े पतुनतः अवशोषणय् ्परां क ््णनां 

कृरवय ्ेभठ्तः ऊण्णसठ् प्यवपतः भवव् ।

 ¾ सवसठ् जीवनचके् कौशठे्कीटयतः कौशठे््न्तूनयां गतुवटकयनयां वनमय्णणां कतु व्णवन् ।

 ¾ कौशठे््न्वतः प्ोभतूवजनेन (प्ोटीनद्यरय) वनवम््ण यतः भववन् ।

 ¾ कृवमकोशभेठ्तः कौशठे््न्तूनयां पथृककरणां कृरवय आवयपनेन कौशठे्सतूत्यवण  वनममीठ्न्े । अठ्ां प्क्मतः 

‘रीवलङ्ग’ इव् कथठ््े ।

 ¾ ्न्तुवयठ्यतः कौशठे्सतूत्ैतः कौशठे्वस्त्रयणयां वठ्नां भवव् ।

अभयासुः
1. समभव्तः भवव्भतः वशशतुगी्यनयां वनमनवलवख्यतः पङ्क्ठ्तः पवठ्यतः सठ्तुतः
 (क) ‘बय बय बलेक शीप हवे ठ्तू एनी वतूल’
 (ख) ‘मरैी हे्  ए वलट्ल लैमब, हूज़ पलीस वयस वहयइट एस नो’
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 उपरर वलवख्यनयां पङ्क्ीनयम ्आियरेण ए्् ्वदन्तु ठ्् ्–
 (i) कृषणवण्णसठ् मषेसठ् (बलेक शीप) केषतु भयगेषतु ऊणथं भवव् ?
 (ii) बयलमषेसठ् (लैमब) श्वे्रोमयवण इरठ्तुके् वकम ्?
2. कौशठे्कीटतः (अ) कैटरवपलर, (ब) लयवय्ण अवस् । समतुवच ा्ं ववकलपां वचनत्ु —
 (क) केवलम ्(अ)
 (ख) केवलम ्(ब)
 (ग) (अ) ्थय च (ब)
 (घ) न (अ) ्थय च न (ब)
3. वनमनवलवख्ेषतु कसमय् ्ऊण्णसठ् प्यवपतः भवव् ।
 (क) चमरतः
 (ख) ऊषट्रतः
 (ग) अजय
 (घ) सघनकेशतः कतु ककतु रतः
4. वनमनवलवख्यनयां शबदयनयां कतः अथ्णतः व ््ण्े ?
 (क) पयलनम ् (ख) ऊण्णक ््णनम ् (स) कौशठे्कीटपयलनम्
5. ऊण्णसठ् ऊणय्णवल वववभननचरणयनयां क्म ेकयवनचन चरणयवन अितः प्दत्तयवन सवन् । शषेचरणयवन ्ेषयां समतुवच्े 

क्म ेवलख्—
 ऊण्णक ््णनम-्----------------------, पथृककरणम-्------------------, -------------------- ।
6. कौशठे्कीटसठ् जीवनचक्सठ् ्ठ्ोतः अवसथठ्ोतः वचत्यवण रचठ््, ठे् प्रठ्क्षरूपेण कौशठे्सठ् उरपयदनेन 

समब्धयवन व ््णन्े ।
7. वनमनवलवख्ेषतु कौ द्ौ शबदौ कौशठे्सठ् उरपयदनेन समब्धौ स्तः?
 कौशठे्-कीट-पयलनम,् पतुषप-कृवषतः, ब्रह्मदयरु-कृवषतः, मितुमवक्षकय-पयलनम,् वनवि्णनां च ।
 सङ्के्तः (i) कौशठे्ोरपयदने ब्रह्मदयरोतः पत्यणयां कृवषतः ्थय च कौशठे्कीटयनयां पयलनां सवममवल ा्ं व ््ण्े ।
 (ii) ब्रह्मदयरोतः वैज्यवनकां  नयम ‘मोरम एलबय’ इव् अवस् ।
8. अ भयगे प्दत्तयनयां शबदयनयां ब भयगे प्दत्ततैः वयकठै्तः मलेनां कतु रु्—
         अ - भयगतः    ब - भयगतः
 (क) अवभमयज्णनम ्   (i) कौशठे्-्न्तून ्ददयव्
 (ख) ब्रह्मदयरोतः पत्यवण   (ii) ऊण्ण-प्दयठ्क-जन्तुतः
 (ग) चमरतः    (iii) कौशठे्कीटयनयां भोजनम्
 (घ) कृवमकोशतः    (iv) रीवलङ्ग (आवयपनम)्
      (v) कव ््ण्सठ् ऊण्णसठ् सवच्छ्य
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9. असठ् पयठसठ् आियरेण एकय वग्णप्हवेलकय प्दत्तय व ््ण्े । ्त् ररक्सथयनयवन पतूरवठ््तुां सतूचनयनयां उपठ्ोगां कतु रु्, 
ठ्यवन अक्षरयवण पदयवन पतूरठ्वन् । 

सरल्तया
2. कव ््ण्सठ् ऊण्णसठ् 

उत्तमरीरठ्य 
प्क्षयलनसठ् प्क्मतः

3. एकप्कयरकतः 
जयन्व्न्तुतः

6. दीघय्ण सतूत्सदृशी 
रचनय ठ्ठ्य उरवय 
वस्त्रयवण वनममीठ्न्े ।

उपररष्ा्त ्अिुः
1. ए्ेन उ्यवन वस्त्रयवण 

शरीरम ्उषणां कतु व्णवन् ।
4. ए्सठ् पत्यवण 

कौशठे्कीटयतः खयदवन्
5.  कौशठै्प्ङ्गसठ् 

अण्ेभठ्तः वनग्णच्छवन् ।

      
तवस्तारर्तुः अतिगमुः - गत्ततवियुः पररयोजनाकाया्णतर् च

1. ्सठ्यतः वनवमत्तम ्अवनवषठ्न्तु ।

   

प्हवेलकय कृवमकोशय् ् प्यपठ्मयणसठ् 

कौशठे्सठ् अखवण्््न्ोतः अविक्मयां 

दीघ््ण यां ज्य्तुम ्इच्छव् ।

2. वकां  भवव्भतः अवसमन ्ववषठे् वकमवप ज्यठ््े ?

1

2

3 4

5

6

वजज्यसतुतः ज्य्तुम ्इच्छव् ठ्् ्कौशठे्कीटयनयम ्
एकत्ीकरणां नगनहस्ैतः वकमथथं न करणीठ्म ्?

वजज्यसतुतः ज्य्तुम ् इच्छव् ठ्् ् व्ेृधतः पचिय् ्
कैटरवपलर अथय्ण् ् कौशठे्कीटतः सवसठ् 
रवचतः मोचनसठ् आवशठ्क्यम ्अनतुभवव् । 
परन्तु मयनवयनयां कृ्े ए्यदृशां वकमवप न
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3. वकां  भवन्तः ्सठ् सयहययठ्ां क्तुथं शकनतुववन् ?
4. प्हवेलकय एकां  कौशठे्वनवम््ण म ्अि्णवनचोलां के््तुम ्इच्छव् सम ्थय च ए्दथथं सय मयत्य सह ववपवणां प्व् 

अगच्छ् ्। ्त् सय अपशठ्् ्ठ्् ्कृवत्मां कौशठे्म ्अरठ्विकम ्नठ्तूनमतूलठ्कम ्आसी् ््थय च सय ज्य्तुम ्
इच्छव् सम ठ्् ्एवां वकमथ्णम ्अवस् ? वकां  भवन्तः जयनवन्, ए्यदृशां वकमथथं भवव् ? जयनन्तु । 

5. कचिन प्हवेलकयम ् अकथठ्् ् ठ्् ् एकतः जन्तुतः ठ्तः ‘ववकतु नय’ इव् कथठ््े, ्समय् ् अवप ऊण्णसठ् प्यवपतः  
भवव् । वकां  भवन्तः वक्तुां  शकनतुववन् ठ्् ्एषतः जन्तुतः कतु त् प्यपठ््े । ए्वसमन ्ववषठे् ज्य्तुां शबदकोशम ्अथवय 
ववश्वकोशां वय पशठ्न्तु ।

6. हस्वेमयठ्नत्यगयरेषतु ्थय च वस्त्रप्दवश्णनठ्यां प्यठे्ण कयसतुवच् ्पणठ्वीवथकयसतु कौशठे्सठ् वववभननयनयां जय्ीनयां 
कीटयतः ्थय च ्ेषयां जीवनचक्सठ् वववभननयनयम ्अवसथयनयां प्दश्णनां, वक्ठ््े । ए्यतः पणठ्वीवथकयतः जठे्षैतः 
अथवय वशक्षकैतः सह गरवय ए्यन ्कीटयन ््थय च ्ेषयां जीवनचक्सठ् अवसथयतः पशठ्न्तु ।

7. सवसठ् उद्ययने अथवय वयवटकयठ्यां अथवय पयदपैतः भरर्े कवसमांवचि् ् सथयने प्ङ्गसठ् अथवय 
वचत्प्ङ्गसठ् अण्यनयम ् अनवेषणां कतु व्णन्तु । ए्े पत्ेषतु लघतु-वबनदतुरूपेण दृशठ्न्े । अण्-ठ्तुक्पत्यवण 
सवकृरठ् ्यवन दृढपत्पेवटकयठ्यां सांसथयपठ्न्तु । ्सठ् एव वकृ्षसठ् अथवय अनठ्सठ् कसठ्वच् ् वकृ्षसठ् 
पत्यवण अवप क ््णवठ्रवय ्सठ्यां पेवटकयठ्यां सथयपठ्न्तु । समभव्तः अण्ेभठ्तः कौशठे्कीटयतः वनग्ण्यतः  
सठ्तुतः । कौशठे्कीटयतः वदवयवनशां खयदने एव वठ्स्यतः भववन् । ् ेषयां खयदनयठ् प्व्वदनां पत्यवण सथयपठ्न्तः भवन्तु ।  
कदयवच् ्भवन्तः कौशठे्कीटयन ्अवप सङ्ग्रही्तुां शकनतुववन् । परन्तु सयवियनेन भवव्वठ्म ्। कौशठे्कीटयन ्
ग्रवह्तुां कयगदसठ् अथवय कयगदपत्सठ् उपठ्ोगां कतु व्णन्तु ।

 ए्यन ्कीटयन ्प्व्वदनां अकलोकठ्न्तु । पररशीलनां कतु व्णन्तु – (i) अण्ेभठ्तः कौशठे्कीटयनयां वनग्णमनयथथं कव् 
वदनयवन अपेक्ठ्न्े, (ii) ‘कोकतू न’ (गतुवटकय) इव् अवसथयां प्यपतुां कव् वदनयवन अपेक्ठ्न्े, ्थय च, (iii) 
जीवनचक्सठ् पत्ू ्णठे् कव् वदनयवन लगवन् । सवसठ् प्ेक्षणयवन सवीठ्े वटपपणीपतुस्के वलखन्तु ।

 अवसमन ्ववषठे् इ्ोऽविकां  ज्यनां भवन्तः वनमनवलवख्य् ्अन्जय्णलपतुटय् ्प्यपतुां शकनतुववन्----
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तकं भवन्तुः जानतन्त ?
मषेयणयां सङ्खठ्यां दृष्ठ्य चीनसठ् ्थय च आसटे्रवलठ्यठ्यतः अनन्रां भयर्सठ् ववश्वे ्ृ् ीठ्ां सथयनां व ््ण्े । ठ्द्यवप 
नठ्तूजीलैण्दशेसठ् मषेभेठ्तः सवय्णविकम ्उत्तमम ्ऊणथं प्यपां भवव् ।


