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स्वस्य दनैिके जी्विे ्व्ंय जम्ीरस्य निनत्रिण्ययाः 
ल्वणस्य शक्क रय्ययाः िथय च शौनतिकस्य च इनि एिेषयम ्
अिेकेषयं पदयथय्कियम ्उप्योगं कुम्काः । नकम ्एिेषयं स्ववेषयं 
रुनचाः समयिय भ्वनि ? आगच्छत्ि ु ्व्ंय 5.1-सयररण्ययं 
सचूी्दे्ष ुकेषनुचि ्खयद्यपदयथवेष ुअ्वधयिं दद्ाः । ्यनद 
भ्वन्भाः कस्यनचि ् अनप पदयथ्कस्य आस्वयदिं ि कृिं, 
िन््क िं पदयथ्कम ्आस्वयद्यत्ि ुिथय च पररणयमयि ्5.1-
सयररण्ययं नलखत्ि ु।

सारिणी - 5.1

पदयथय्काः स्वयदाः (आमलम ्/ कटुाः/ कश्चि अत््याः)

जम्ीररसाः

ियरङ्गरसाः

शौनतिकरसाः

दनध

निनत्रिणी

शक्क रय

ल्वणम्
आमलकम्
खयद्यन्वक्यराः

द्यक्य

अपक्वम ्आम्रम्

पूर्वज्ापनम्

कस्य अनप ्वसििुाः आस्वयदिं िय्वि ्प्य्कत्िं ि करणी्ंय 
्यय्वि ्प्य्कत्िम ्एिि ्किुुं कश्चि भ्वत्िं ि कथ्यनि ।

कस्य अनप ्वसििुाः सपश्काः िय्वि ्प्य्कत्िं ि करणी्याः 
्यय्वि ्प्य्कत्िम ्एिि ्किुुं कश्चि भ्वत्िं ि कथ्यनि ।

भ्वत्िाः द्क््यनत्ि ्यि ् एिेष ु केषयन्चि ् पदयथय्कियं 
स्वयदाः अमलाः, केषयन्चि ् नितिाः, केषयन्चि ् मधरुाः, 
केषयन्चि ्च ल्वणाः ्वि्किे ।

 नकम ् अ् ं स्ववेषयं पदयथय्कियं स्वयद ं
ज्यिुम ् एियि् पदयथय्कि् आस्वयदन्यिुं 
शकिोनम? ि । नकं भ्वयि् अ्वधयिं ि 
पनििम ् ? असमयनभाः अज्यिपदयथय्कियम ्
आस्वयदिं ि करणी्यम ्। एिे असमयकं कृिे 
्यनिं दद्युाः ।

5.1 अम ल्ं तथा च क्ािकम्
दधिाः, जम्ीररसस्य, ियरङ्गरसस्य, शौनतिकस्य च 
स्वयदाः अमलाः भ्वनि । एिेषयं पदयथय्कियं स्वयदाः अमलाः 
एिदथुं भ्वनि, ्यिाः एिेष ुअमलयाः भ्वनत्ि । एियदृशयियं 
पदयथय्कियं रयसय्यनिकी प्रकृनिाः अमली्यय भ्वनि । ‘एनसड’ 
(अमलाः) इनि शबदस्य उतपन्ताः लैनटि-्शबदिे अथय्कि ्
एनस्यर -द्यरय अभ्वि,् ्यस्य अथ्काः भ्वनि ‘अमलाः’ इनि । 
एिेष ु पदयथवेष ु प्रयप्यमयणयाः अमलयाः प्रयकृनिकयाः अमलय 
भ्वनत्ि ।
 खयद्यन्वक्यराः कथं भ्वनि ? नकम ्अस्य स्वयदाः 
अनप अमलाः भ्वनि ? ्यनद ि, िन््क अस्य स्वयदाः कीदृशाः 
अनसि ? अस्य स्वयदाः अमलाः ि अनसि, इत्यस्य अथ्काः 
अनसि ्यि ् अनसमि ् कोऽनप अमलाः ि अनसि । अस्य 
स्वयदाः कटुाः अनसि । ्यनद भ्वत्िाः अस्य न्वल्यिम ्
अङ्गलुीियं मध्ेय घष्कनत्ि िन््क एिि ्फेिकसदृश ंनचककण ं 
प्रिी्यिे । एियदृशयाः पदयथय्काः ्ेयषयं स्वयदाः नितिाः भ्वनि 

5 अम्-क्ािक-्रणलं च 
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िथय च सपश्किे फेिकसदृशयाः प्रिी्यत्िे, िे क्यरकयाः 
कथ्यत्िे । एिेषयं पदयथय्कियं प्रकृनिाः क्यरकी्यय कथ्यिे ।
्यनद ्व्ंय कस्यनचि ्पदयथ्कस्य आस्वयदिं किुुं ि शकिमुाः 
िन््क िस्य प्रकृनिं कथं ज्यस्ययमाः ? 
कश्चि पदयथ्काः अमली्याः अनसि अथ्वय क्यरकी्याः अनसि 
अस्य परीक्णयथुं न्वशषेप्रकयरकयणयं पदयथय्कियम ्उप्योगाः 
नरि्यिे । एिे पदयथय्काः सचूकयाः इनि कथ्यत्िे । सचूकयियं 
मलेिं ्यदय अमली्ेय क्यरकपदयथ्क्यतेुि न्वल्यिे नरि्यिे, 
िदय िेषयं ्वण्काः परर्वनि्किाः भ्वनि । ‘्ररद्य, श्ेवलं, 
जपयकुसमुम’् इनि एिेषयं पषुपदलयनि प्रयकृनिकरूपेण 
प्रयप्यमयणयनि सचूकयनि सनत्ि ।

भरनततः जानननत नकम ्?
अमल-ियम कुरि प्रयप्यिे
ऐनसनटक-अमलाः शौनतिकरसाः   
फयनम्कक-अमलाः नपपीनलकय्ययाः दशंाः

सय्यनरिक-अमलाः 
(लङ्ुगयमलाः)

जम्ीर-कुलस्य (नसरिस) 
फलसदृश ंियरङ्गम,् जम्ीरयनद

लैनकटक-अमलाः दनध
ऑकसेनलक-अमलाः ्ररिकम्
ऐसककॉन ््कक-अमलाः
(न्वटयनमि-सी)

आमलकम,् नसरिस-फलयनि

टयट्कररक-अमलाः
निनत्रिणी, द्यक्य, अपक्वम ्
आम्रम ्आनद

उपरर निनद्कषयाः अमलयाः प्रकृिौ प्रयप्यत्िे 
क्ािकस्य नाम कुत्र प्ाप्यते

कैन्स्यम-
्य्यड्कॉकसय्यड

सधुयजलम्

अमोनि्यम-
्य्यड्कॉकसय्यड

्वयिय्यिस्य कयचयदीियं 
स्वच्छिय्ैय उप्यतंुि मयज्ककम्

सोनड्यम-्य्यड्कॉकसय्यड 
पोटेनष्यम-
्य्यड्कॉकसय्यड

फेिकम्

मगिीनश्यम-्
्य्यड्कॉकसय्यड

दगुध्वण्क-मगिीनश्यम ्
(शकुल-मयनगिषम)्

5.2 असमाकलं  समीपसथ-प्ाकृनतक-सचूकातः
शैर्म ्– एकलं  प्ाकृनतकलं  िञजकम्
स्वय्कनधकं सयमयत््यरूपेण प्र्यजु्यमयिं प्रयकृनिकं सचूकं 
श्ैवलम ् इनि ्वि्किे । एिि ् श्ैवलयाः (शकै) इनि 
अिेि निषकनष्किं नरि्यिे (नचरिम-्5.1) । आसिु-जले 
एिस्य ्वण्काः िीललो्िाः भ्वनि । ्यदय एिस्य मलेिम ्
अमली्ेय न्वल्यिे नरि्यिे, िदय एिि ्रतंि भ्वनि । िथय 
च क्यरी्ेय न्वल्यिे ्योज्यिे चिे ् िीलाः भ्वनि । एिि ्
न्वल्यिरूपे िथय च कयगदपरटिकयरूपेण समपुलभ्यिे । 
्यि ्श्ैवलपरिम ्इनि कथ्यिे । सयमयत््यि्यय एिि ् रति-
िील्वण्क्यिेु श्ैवलपरिरूपेण उपलभ्यिे (नचरिम-्5.1)

(अ)

(्)
नचरिम-्5.1 (अ) श्ैवलयाः िथय च (्) रति-िीलश्ैवलपरिम्
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गनतनरनितः – 5.1         

  पलयनसटक इनि अस्य कनसमनंश्चि ् चषके, कंसे 
परीक्ण-िनलकय्ययं ्वय जम्ीररसं स्वीकृत्य िनसमि ्
नकन्चद ्जलं सथयप्यत्ि ु।
  भ्शंकस्य सय्यय्ेयि उप्यु्कति-न्वल्यिस्य एकं 
न्त्दु ं रति-श्ैवलपरिस्य उपरर सथयप्यत्ि ु । नकं ्वण्कस्य 
परर्वि्किं भ्वनि?

नचरिम-्5.2 श्ैवलस्य परीक्ण ंकु्व्कत्िाः ्यलयाः

  एिस्य ए्व परीक्णस्य अि्ुवि्किं िील्वण्कस्य 
श्ैवलपरिेण कु्व्कत्ि ु । पररशील्यत्ि ु ्यि ् ्वणवे नकमनप 
परर्वि्किं भ्वनि ?
इम ंगनिन्वनध ंनिमिनलनखिैाः पदयथ्थाः स् अि्ुवि्क्यत्ि ु।
ियलस्य जलम,् अपमयज्ककस्य न्वल्यिं, ्वयनिि-
पे्यपदयथ्काः, फेिकस्य न्वल्यिं, केशफेिकम,् 
सयमयत््यल्वणस्य न्वल्यिं, शक्क रय्ययाः न्वल्यिं, अमलाः, 
खयद्यन्वक्यरस्य न्वल्यिं, दगुध-मयगिीषं, धय्विन्वक्यरस्य 
न्वल्यिं िथय च जलम ् (्यनद समभ्ेवि ् िन््क न्वल्यिम ्
आसिुजले निमय्कत्ि)ु ।

सधुयजलस्य निमय्कणय्य कनसमनंश्चि ् चषके नकन्चि-्
पररमयणिे सधुयचणूुं जले नमश्र्यत्ि ु । न्वल्यिस्य 
समनुचिप्रकयरेण आलोडिं कृत्वय नकन्चि ्कयलं ्यय्वि ्
सथयप्यत्ि ु । अधिुय चषकस्य उपररभयगयि ् नकन्चि ्
द्य्वण ं कनसमनंश्चि ् पयरेि परू्यिि ् । एिि ् द्य्वण ं ए्व 
सधुयजलं ्वि्किे ।

स्वकी्ययनि पे्रक्णयनि सीररणी-5.2 इनि अरि नलखत्ि ु।
सािणी-5.2

परीक्ण-
न्वल्यिम्

रति-श्ैवल-
परिे प्रभय्वाः

िील-श्ैवलपरिे 
प्रभय्वाः

निषकष्काः

नकं भ्वियं सचू्ययं केचि ियदृशयनि न्वल्यियनि सनत्ि, 
्ेयषयं श्ैवलपरिे कश्चि प्रभय्वाः ि भ्वनि ? एिेषयं पदयथय्कियं 
ियमयनि नलखत्ि ु।
 एियदृशयनि न्वल्यियनि, ्ययनि रति्वण्कस्य अथ्वय 
िील्वण्कस्य च श्ैवलपरिस्य ्वण्कस्य परर्वि्किं ि कु्व्कनत्ि, 
ियनि उदयसीि-न्वल्यियनि कथ्यत्िे । एियदृशयाः पदयथय्काः ि 
ि ुअमली्ययाः भ्वनत्ि ि च क्यरकी्ययाः भ्वनत्ि ।
हरिद्ा एका अन्या प्ाकृनतक-सनूचका अनसत
गनतनरनितः – 5.2        

 y चमसपररनमिं ्ररद्यचणूुं स्वीकु्व्कत्ि ु । एिनसमि ्
नकन्चि ्जलं संसथयप्य लेपनिमय्कण ंकु्व्कत्ि ु।

 y शोषकपरिम ्  अथ्वय शोधकपरिम ् ्ररद्य्ययाः लेपं 
संसथयप्य ्ररद्यपरंि निमय्कत्ि ुिथय च िं शोष्यत्ि ु । 
्ररद्यपरिस्य कृशपरटिकयाः कि्क्यत्ि ु।

 y ्ररद्यपरिस्य परटिकयस ु न्त्दपुररनमिं फेिकस्य 
न्वल्यिं सथयप्यत्ि ु।

भ्वत्िाः नकं पश्यनत्ि ?
ए्ंव 5.3-सयररण्ययं प्रद्तयनि न्वल्यियनि परीक्त्ियं, 
िथय च पे्रक्णयनि 5.3-सयररण्ययं नलखत्िु । भ्वत्िाः 
अत््ेयषयं पदयथय्कियं न्वल्यिेभ्याः अनप परीक्णयनि किुुं 
शकिु्वनत्ि ।
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सािणी-5.3
परीक्ण-न्वल्यिम् र्रद्य्ययाः न्वल्यिे प्रभय्वाः नटपपणी
जम्ीररसाः
ियरङ्गरसाः
शौनतिकम्
नम्क् आफ 
मगिीनश्यय
खयद्यन्वक्यराः

सधुयजलम्
शक्क रय
ल्वणम्

भ्वत्िाः स्वमयिाुः जत्मनदिे िस्ययाः कृिे न्वशषे ं
शभुयश्यपरंि निमय्किुं शकि्ुवनत्ि । सयमयत््यस्य 
श्ेिकयगदस्य परटिकय्ययं ्ररद्य्ययाः लेपिं संसथयप्यत्ि,ु 
िथय च शषु्यत्ि ु । कयपय्कसस्य िनूलकय्ययाः सय्यय्ेयि 
अनसमि ्सधुयजलेि एकं सतु्दरं पषुपं रच्यत्ि ु। भ्वत्िाः 
एकं सतु्दरं शभुयश्यपरिं निमय्कस्यनत्ि । 

   हरिद्ा्यातः ्ेपतः      सिुाज्म्

 अ् ं ज्यि्वयि ् ्यि ् मम श्ेि्यिुके 
न्वद्यमयिं ्ररद्य्ययाः नचहं् फेिकेि प्रक्यलिेि 
रति्वणणी्ंय नकमथुं भ्वनि ? एियदृशम ्एिदथुं 
भ्वनि ्यिाः फेिकस्य न्वल्यिं क्यरकी्ंय 
भ्वनि ।

सचूक-रूपेण जपाकुसमुानन
गनतनरनितः – 5.3        
जपयकुसमुस्य कयनिचि पषुपदलयनि एकरिी-कु्व्कत्ि ु
िथय च ियनि कनसमनंश्चि ् कयचपयरिे संसथयप्यत्ि ु । 
एिनसमि ्नकन्चि ्उषण ंजलं ्योज्यत्ि ु। नमश्रण ंिय्वि ्
प्य्कत्िं कु्व्कत्ि ु ्यय्वि ् प्य्कत्िं जलं रन्जिं ि जय्ेयि । 
रन्जिं जलं सचूकरूपेण उप्यजु्यिे । एिस्य सचूकस्य 
प्च प्च न्त्दिू ् 5.4 – सयररण्ययं प्रद्तषे ु प्रत्ेयकं 
न्वल्यिैाः स् मले्यत्ि ु। 

सािणी - 5.4

परीक्ण-न्वल्यिम्
आद्य-
्वण्काः

अनत्िम-
्वण्काः

केशफेिकम ्(ििनु्वल्यिम)्

जम्ीररसाः

न्वक्यरजलम्
सोनड्यम-्य्यड्ोजि-
कय्बोिेट-न्वल्यिम्

शौनतिकम्

शक्क रय्ययाः न्वल्यिम्

ल्वणस्य न्वल्यिम्

 सचूकयियम ् अमली्य-क्यरकी्य-उदयसीि-
न्वल्यिेष ुच काः प्रभय्वाः भ्वनि ? जपयकुसमुस्य सचूकाः 
अमली्य-न्वल्यियनि ग्ि-पयटलं िथय च क्यरकी्य-
न्वल्यियनि ्ररि्वण्क्यिुयनि करोनि । (नचरिम-्5.3) । 

 ्यदय अ् ंश्ैवलपरिे खयद्यन्वक्यरस्य 
किोरकणयि ् सथयप्ययनम, िदय अ् ं
समनुचियि ् पररणयमयि ् ि प्रयपिोनम । 
 नकमथ्कम?् खयद्यन्वक्यरस्य न्वल्यिं निमणी्य 
परीक्ण ंकु्व्कत्ि ु।
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नचरिम-् 5.3 जपयकुसमुम ्(गडु्ल) िथय च 
एिसमयि ्सजजीकृिं सचूकम्

भ्वत्िाः एियनि प्रयकृनिकयनि सचूकयनि निमणी्य िेभ्याः 
अमली्य-क्यरकी्य-उदयसीिेष ुच न्वल्यिेष ु्वण्कपरर्वि्किं 
द्ष्ट ंप्र्ययसं किुुं शकि्ुवनत्ि ।
 प्र्नेलकय भ्वियं कृिे निमिनलनखियं प्र्नेलकयं 
स्वीकृत्य आगिय ्वि्किे ।

‘ककॉफी’ इनि अस्य ्वण्काः अनसि, धसूराः 
स्वयदाः च अनसि नितिाः
अमलाः अनसि एिि ्अथ्वय अनसि क्यरकाः
प्रश्ाः अिी्व दषुकराः
स्वयदस्य कयरणिे अज्यिी
न्विय परीक्ण ंि भ्वे्ंय ज्यिी

गनतनरनितः-5.4        

नशक्केभ्याः नशनक्कयभ्याः च अपेनक्िं ्वि्किे ्यि ्
िे स्वस्य न्वद्ययल्यस्य प्र्योगशयलय्ययाः अथ्वय 
समीपसथयि ्कसमयनचचि ् न्वद्ययल्ययि ् निमिनलनखियनि 
रसय्यियनि प्रयपि्ुवत्ि ु । िि-ु्य्यड्ोकलोररक-अमलाः, 
िि-ुस््फ्यरूरक-अमलाः, िि-ुिय्यनरिक-अमलाः, 
ऐसीनटक-अमलाः, सोनड्यम-‘्य्यड्यकसय्यड’, 
अमोनि्यम-‘्य्यड्यकसय्यड’ िथय च कैन्स्यम-

‘्य्यड्यकसय्यड’(सधुयजलम)् । एिेष ुप्रत्ेयकं न्वल्यिेष ु
रि्ययणयं सचूकयियं प्रभय्ंव प्रदश्कत्ि ु । स्वस्य पे्रक्णयनि 
5.5-सयररण्ययं नलखत्ि ु।

सािणी-5.5

अमल-ियम
 

श्ैवलपरिे 
प्रभय्वाः

्ररद्यपरिे 
प्रभय्वाः

जपयपषुपन्वल्यिे 
प्रभय्वाः

िि-ु
्य्यड्य-
कलोररक-
अमलाः 
(HCl)

अरिानम्
प्र्योगशयलय्ययम ् अमलयियं क्यरकयणयं संरक्ण े िथय 
च उप्योगे अिी्व जयगरूकिय करणी्यय, ्यिाः एिे 
स्वभय्विाः क््यकयरकयाः भ्वनत्ि, ्ेय त्वनच सत्ियपं 
उतपयद्यनत्ि, त्वचाः ्यनिं च कु्व्कनत्ि ।

5.3 उदासीनीकिणम ्        

असमयनभाः पनििं ्यि ् अमलयाः िीलश्ैवलं रति्वणणी्ंय 
कु्व्कनत्ि िथय च क्यरकयनण रतिश्ैवलं िील्वणणी्ंय 
कु्व्कनत्ि । आगच्छत्ि,ु अधिुय एिि ्पश्ययमाः ्यि ््यदय 
कमनप अमलं क्यरके नमश्र्ययमाः िदय नकं भ्वनि ?
 ्व्ंय िस्य सचूकस्य उप्योगं किु्कम ्उद्यिाः समाः, 
्यस्य भ्वन्भाः अधिुय प्य्कत्िम ्उप्योगाः ि कृिाः । एिि ्
‘ऩििकॉ्फथेनलि’ इनि कथ्यिे ।
गनतनरनितः-5.5        
(अ्यलं गनतनरनितः नशक्कद्ािा कक््या्यालं ननददेष्टव्या)
कस्ययनश्चि ् परीक्णिनलकय्ययाः चिथुयुंश ं भयगं 
िि-ु्य्यड्ोकलोररक-अमलेि परू्यत्ि ु । अस्य ्वणुं 
नलखत्ि ु । ऩििकॉ्फथेनलि-न्वल्यिस्य ्वण्कम ् अनप 
नलखत्ि ु । सचूकस्य न्त्ददु््ंय रि्ंय ्वय अमले ्योज्यत्ि ु 
(नचरिम-्5.4) ।

अमलाः सचूकाः क्यरकाः

जपयकुसमुम ्
(गडु्ल) 
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नचरिम ्-5.4 उदयसीिीकरणस्य प्ररिमाः

परीक्णिनलकयं मत्द ं मत्द ं कमप्यत्ि ु । नकं भ्वत्िाः 
अमलस्य ्वणवे नकमनप परर्वि्किं पश्यनत्ि ?
 अमली्य-न्वल्यिे भ्शंकयि ् ‘सोनड्यम-
्य्यड्यकसय्यड’ इनि रसय्यिं न्त्दपुररनमिं ्योज्यत्ि ु । 
परीक्णिनलकयं मत्द ंमत्द ंआलोड्यत्ि ु। नकं न्वल्यिस्य 
्वणवे नकमनप परर्वि्किं भ्वनि ? न्वल्यिं निरत्िरं 
स्चयल्यत्िाः न्त्दपुररनमिं सोनड्यम-्य्यड्यकसय्यड-
न्वल्यिस्य संसथयपिं कु्व्कत्िाः भ्वत्ि ु ्यय्वि ् एिनसमि ्
नकन्चि ्पयटल्वण्किय ि आगच्ेछि ्।
 अधिुय एिनसमि ्िि-ु्य्यड्ोकलोररक-अमलस्य 
एकं न्त्दु ं्योज्यत्ि ु। भ्वत्िाः नकं पश्यनत्ि ? नकं न्वल्यिं 
पिुाः ्वण््क ीिं जय्यिे ? पिुाः सोनड्यम-्य्यड्यकसय्यड-

रसय्यिस्य एकं न्त्दु ं ्योज्यत्ि ु । नकं ्वणवे नकमनप 
परर्वि्किं भ्वनि ? न्वल्यिं पिुाः पयटल्वणणी्ंय भ्वनि ।
 एिि ्सपष ं्यि ््यदय न्वल्यिं क्यरकी्ंय भ्वनि, 
िदय ‘ऩििकॉ्फथेनलि’पयटल्वणुं ददयनि । प्रत्यिु ्यदय 
न्वल्यिम ्अमली्ंय भ्वनि, िदय एिि ््वण््क ीिं निष्ठनि ।
 ्यदय कनसमनंश्चि ् अमली्य-न्वल्यिे क्यरकी्ंय 
न्वल्यिं मे् ्यिे िदय द् ेअनप न्वल्यिे परसपरस्य प्रभय्वम ्
उदयनसिं कु्व्कनत्ि । ्यदय कस्यनचि ् अमलस्य अथ्वय 
क्यरकस्य न्वल्यिस्य नमश्रणम ् उनचिमयरिय्ययं नरि्यिे, 
िदय अमलस्य अमली्य स्वभय्वाः िथय क्यरकस्य क्यरकी्य 
स्वभय्वाः च िश्यनि । ए्वमप्रकयरेण निनम्किं न्वल्यिं ि ि ु
अमली्ंय भ्वनि ि च क्यरकी्यम ्ए्व । उदयसीिीकरणस्य 
समित्िरम ्ए्व परीक्णिनलकय्ययाः सपशुं कु्व्कत्ि ु। भ्वन्भाः 
नकम ् अिभुिूम ् ? उदयसीिीकरणस्य अनभनरि्यय्ययं 
स्व्कदय ऊषमणाः उतपयदिं भ्वनि, अथय्कि ् निमु्कतििय  
भ्वनि । निमु्कतेिि ऊषमणाः अनभनरि्ययनमश्रणस्य ियपाः 
्वध्किे । उदयसीिीकरण-अनभनरि्यय्ययं ि्वीिाः पदयथ्काः 
निनम्किाः भ्वनि, ्यि ् ्रणम ् इनि कथ्यिे । ल्वणम ्
अमली्यय्ययाः क्यरकी्यय्ययाः अथ्वय उदयसीिय्ययाः च 
प्रकृिेाः भन्विमु ् अ््कनि । अिाः उदयसीिीकरणस्य 
पररभयषीकरण ंनिमिप्रकयरेण भन्विुं शकिोनि–

कस्यनचत ् अम्स्य अथरा कस्यनचत ् क्ािकस्य 
मध्ेय भू्यमाना अनभनरि्या उदासीनीकिणम ् इनत 
कथ्यते । अनसमन ्प्रिमे ऊषमणतः ननषरिमणेन सह 
्रणस्य तथा च ज्स्य अनप ननमा्वणलं भरनत ।

नकं भ्वत्िाः ‘अमल्वषय्क’इनि शबदिे पररनचियाः सनत्ि ? नकं भ्वत्िाः कदयनचि ्अमल्वषय्क्ययाः क्निकयररणयं प्रभय्वयियं 
न्वष्ेय अशणृ्वि ्? ्यथय ियमिय अनभज्य्यिे, ्यदय ्वषय्क्ययाः जले अमलस्य मयरिय अत्यनधकय भ्वनि, िदय िद ्अमल-
्वषय्क इनि कथ्यिे । ्वषय्क्ययाः जले एिे अमलयाः कुिाः आ्ययनत्ि ? ्वषय्कजलम ्अमली्ंय िदथुं भ्वनि, ्यिाः कय ््कि-
डय्यकॉकसय्यड्, स्फर-डय्यकॉकसय्यड िथय च िय्यरिोजि-डय्यकॉकसय्यड (्ेय ्वय्यौ प्रदषूकरूपेण निमु्कतियाः भ्वनत्ि) 
्वषय्कजले न्वद्यव्य रिमशाः कय्बोनिक-अमलं, स््फ्यरूरक-अमलं, िय्यनरिक-अमलं च निमय्कनत्ि । अमल्वषय्क भ्वियियम ्
ऐनि्यनसक-भ्वियियं, पयदपयियं, जत्ििूयं च ्यनिं किुुं शकिोनि ।

क्यरकाः

अमलाः+सचूकाः
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अमलाः + क्यरकम ्  ल्वणम ्+ जलम्
    (ऊषमय निमु्कतिाः भ्वनि)
निमिनलनखिय अनभनरि्यय अस्य उदय्रणम ्अनसि -
्य्यड्ोकलोररक-अमलाः (HCl) + सोनड्यम-
्य्यड्यकसय्यड (NaOH)  सोनड्यम-कलोरय्यड 
(NaCL) + जलम ्(H

2
O) + (ऊषमय)

नजज्यसाुः सधुयजले िि-ुस््फ्यरूरक-अमलम ्अ्योज्यि ्। 
अनभनरि्यय-नमश्रणम ्उषण ंभन्वष्यनि अथ्वय शीिलम ्?

5.4. दैननकजीरने उदासीनीकिणस्य उदाहिणानन
अजीण्वता
 असमयकम ् आमयश्ेय ्य्यड्ोकलोररक-
अमलाः प्रयप्यिे । भ्वत्िाः नद्िी्ेय अध्यय्ेय पनिि्वत्िाः 
्यि ् एिि ् भोजिस्य पयचिनरि्यय्ययम ् असमयकं म्ि ्
सय्यय्ंय करोनि, परत्ि ु आमयश्ये अमलस्य मयरिय्ययाः 
आनधक्यकयरणयि ् अजीण्किय भ्वनि । कदयनचि ्
अजीण्किय अिी्व कषप्रदयन्यकय भ्वनि । अजीण्किय्ययाः 
मनुतिप्रयप्त्ेय ्व्ंय दगुध-मगिीनश्ंय-सदृश ंकमनप प्रनि-अमलं 
स्वीकुम्काः, ्यनसमि ् ‘मगिीनश्यम-््य्यड्यकसय्यड’ इनि 
अनसि । एिि ्रसय्यिम ्अत्यनधकम ्अमलस्य प्रभय्वम ्
उदयसीिं करोनि ।

नपपीन्का्यातः दलंशतः

 ्यदय नपपीनलकय दशनि िदय इ्ंय त्वनच अमली्यद््ंव 
अत्िाः प्र्वेश्यनि । दशंस्य प्रभय्वाः आद््क्यतेुिि खयद्य-

न्वक्यरेण (सोनड्यम-्य्यड्ोजि-कय्बोिेट-द्यरय) अथ्वय 
कलमिै-्न्वल्यिस्य घष्कणिे उदयसीिं किुुं शक्यिे । 
कलमिै ्न्वल्यिे ‘नजङ्ककय्बोिेट’ इनि भ्वनि ।
मृदा-उपचाितः

 ‘रयसय्यनिक-उ्व्करकयणयम ्अत्यनधकम ्उप्योगाः 
मदृयम ् अमलीकरोनि । ्यनद मदृय अनधकय अमली्यय 
अथ्वय अनधकय क्यरकी्यय भ्वनि िन््क पयदपयियं 
्वनृद्ाः अनधकय िै्व भ्वनि । ्यदय मदृय अनधकय 
अमली्यय भ्वनि, िदय िस्ययाः अनगिशनमिेि सधुयचणूवेि 
(कैन्स्यम-्य्यड्यकसय्यड) अथ्वय अनगिशनमिेि 
सधुयचणूवेि (कैन्स्यम-्य्यड्यकसय्यड) सदृश-क्यरकैाः 
उपचयराः नरि्यिे । ्यनद मदृय क्यरकी्यय भ्वेि ्िन््क एिस्ययं 
जै्वपदयथय्कियं ्योजिं नरि्यिे । जै्वपदयथय्काः मदृय्ययम ्
अमलपदयथय्कि ् मोच्यनत्ि, ्ेय िस्ययाः क्यरकी्यप्रकृिेाः 
उदयसीिं कु्व्कनत्ि ।

्यनत्रागािाणाम ्अपनशष्टम्

 अिेकेषयं ्यत्रियगयरयणयम ् अपनशष े
अमली्यपदयथय्काः नमनश्रियाः भ्वनत्ि । ्यनद एियदृशयियम ्
अपनशषपदयथय्कियं प्र्व्ण ं(न्वसज्किं नरि्ेयि) सयक्यि ्ए्व 
जलयश्येष ुनरि्ेयि, िन््क मीियि ्अत््ययि ्जली्य-जी्वयि ्
च अमलयाः ियश्यनत्ि । अिाः ्यत्रियगयरस्य अपनशष ं
जलयश्येष ु न्वसज्कियि ् प्रयक् िे क्यरकी्यपदयथय्कियं 
्योजिेि मलेन्यत्वय उदयसीिम ्नरि्यत्िे ।

प्मुख-शबदातः            

अमली्य सचूकाः उदयसीिीकरणम्

क्यरकी्य उदयसीि-न्वल्यिम् ल्वणम्
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भरन्भतः नकलं  ज्ातम्

 ¾  अमलयाः स्वयद ेअमलप्रकृनिकयाः भ्वनत्ि । क्यरकयणयं स्वयदाः नितिाः भ्वनि । िथय च िेषयं सपश्काः फेिकसदृशाः 
भ्वनि ।

 ¾ अमलयाः िीलश्ैवलं रति्वण्क्यतंुि कु्व्कनत्ि । क्यरकं रति-श्ैवलं श्ैवलं कु्व्कनत्ि ।
 ¾ िे पदयथय्काः, ्ये ि च अमली्ययाः भ्वनत्ि िथय च ि क्यरकी्ययाः िे उदयसीियाः कथ्यत्िे ।
 ¾ एियदृशयियं पदयथय्कियं न्वल्यियनि, ्ययनि अमली्य-क्यरकी्य-उदयसीिन्वल्यिे च नभत्ि्वणय्कि ्प्रदश्क्यनत्ि 

ियनि सचूकयनि इनि कथ्यत्िे ।
 ¾ अमल-क्यरकौ परसपरम ् उदयसीिं कृत्वय ल्वणस्य निमय्कण ं कुरुिाः । ल्वणम ्अमली्य अथ्वय क्यरकी्य 

अथ्वय प्रकृनिकं भ्वनि ।

अभ्यासातः
1. अमलयियं क्यरकयणयं च भदेयि ्सचू्यत्ि ु।
2. अिेकेष ुगृ् -उतपयदषे,ु ्यथय ्वयिय्यिस्य स्वच्छीकरणस्य मयज्ककयनदष ुअमोनि्यय प्रयप्यिे । एषय रतिश्ैवलं 

िील्वणणी्ंय करोनि । एिस्ययाः प्रकृनिाः कय ?
3. िस्य स्ोिसाः ियम सचू्यत्ि,ु ्यसमयि ्श्ैवलन्वल्यिं प्रयप्यिे ? अस्य न्वल्यिस्य काः उप्योगाः ्वि्किे ?
4. नकम ्आसिुजलम ्अमली्यम/्क्यरकी्यम/्उदयसीिं च भ्वनि? भ्वत्िाः कथं प्रमयणीकु्व्कनत्ि ?
5. उदयसीिीकरणस्य प्ररिमम ्उदय्रणसन्िं न्व्वणृ्वत्ि ु?
6. निमिनलनखियनि कथियनि ्यनद सम्यक् सनत्ि, िन््क (टी) अथ्वय असम्यक् सनत्ि, िन््क (फ) इनि नलखत्ि ु। 
 क) ियइनरिक-अमलाः रतिश्ैवलं िीलं करोनि ।
 ख) ‘सोनड्यम-्य्यड्यकसय्यड’ िीलशै्वलं रतंि करोनि ।

ग) ‘सोनड्यम-्य्यड्यकसय्यड’ िथय च ्य्यड्ोकलोररक-अमलाः परसपरम ्उदयसीिियं प्रयप्य ल्वण ंजलं च 
निमय्किाः ।

 घ) सचूकाः साः पदयथ्काः ्वि्किे, ्याः अमली्यषे ुन्वल्यिेष ुिथय च क्यरकी्य-न्वल्यिेष ु्वण्कनभत्िियं प्रदश्क्यनि ।
 ङ) दत्िक््याः क्यरस्य उपनसथनिकयरणयि ्भ्वनि ।
7. दोरनजम्ोद्यस्य उपय्यरगृ्  े शीिलपे्यस्य कयश्चि कूप्याः सनत्ि । परत्ि ु दौभय्कग्ेयण ियाः नचनह्ियाः ि  

सनत्ि । िेि ग्य्कयणयम ् अनभ्ययचियिसुयरं पे्ययनि परर्वेषणी्ययनि सनत्ि । एकाः ग्य्काः अमली्ंय पे्यम ्
इच्छनि, नद्िी्याः क्यरकी्ंय पे्यम ् इच्छनि, ििृी्याः ग्य्काः उदयसीिं पे्यम ् इच्छनि । दोरनजम्ोद्याः कथं 
निण्क्ंय करोनि ्यि ्कय कूपी कसम ैग्य्कय्य दयिव्यय इनि ।

8. व्ययख्ययं कु्व्कत्ि ुए्ंव नकमथुं भ्वनि—
 क) ्यदय भ्वत्िाः अनि-अमलि्यय पीनडियाः भ्वनत्ि, िदय प्रनि-अमल-गनुलकयं स्वीकु्व्कनत्ि ।
 ख) ्यदय नपपीनलकय दशनि, िदय त्वनच कैलेमयइि-न्वल्यिं लेप्यिे ।
 ग) ्यत्रियगयरस्य अपनशषयाः जलयश्येष ुप्र्वय्णयि ्प्रयक् उदयसीिीकृियाः ।
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9. भ्वदभ््याः रि्याः द््वयाः प्रद्तयाः सनत्ि, ्ेयष ु एकाः ्य्यड्ोकलोररक-अमलाः अनसि, नद्िी्याः सोनड्यम-
्य्यड्ोकलोररक-अमलाः िथय च ििृी्याः शक्क रय्ययाः न्वल्यिम ्अनसि । भ्वत्िाः ्ररद्यं सचूकरूपेण उप्योगं 
कृत्वय िेषयम ्अनभज्यिं कथं कररष्यनत्ि ?

10. िील-श्ैवलपरिम ्एकनसमि ् न्वल्यिे निमनजजिम ् । एिि ्िील्वण्कम्ेव भ्वनि । न्वल्यिस्य प्रकृनिाः कय ? 
व्ययख्ययं कु्व्कत्ि ु।

11. निमलनलनखियनि कथियनि अ्वधयिेि पित्ि ु-
 क) अमलयाः क्यरकयाः उभौ स्ववेषयं सचूकयियं ्वणय्कि ्परर्वि्क्यनत्ि ।
 ख) ्यनद कश्चि सचूकाः अमलेि स् ्वणुं परर्वि्क्यनि, िन््क साः क्यरकेण स् ्वण्कपरर्वि्किं ि करोनि ।
 ग) ्यनद कश्चि सचूकाः क्यरकेण स् ्वण्कपरर्वि्किं करोनि, िन््क साः अमलेि स् ्वण्कपरर्वि्किं ि करोनि ।

घ) अमले क्यरके च ्वण्कपरर्वि्किं सचूकस्य प्रकयरम ्आश्र्यनि । उपरर नलनखिेष ुकथिेष ुकयनि कथियनि 
समनुचियनि सनत्ि ?

  i.  चत्वयरर अनप ।
  ii. (क) िथय च (घ)
  iii. (ख) िथय च (ग)
  iv. के्वलम ्(घ) ।

नरसतारिततः अनिगमतः - गनतनरि्यतः परि्योजनाका्या्वनण च
1. अमलयियं क्यरकयणयं च ज्यिस्य उप्योगेि, खयद्यन्वक्यरस्य पयलङ्कमलूस्य च सय्यय्ेयि एकं गपु्तं सत्दशे ं

नलखत्ि ु। ्ोध्यत्ि ुएिि ्कथं कय्युं करोनि ।
 (सङ्केिाः जले खयद्यन्वक्यरस्य न्वल्यिं निमय्कत्ि ु । अस्य न्वल्यिस्य उप्योगेि श्ेिकयगद े कयपय्कसस्य 

िनूलक्यय सत्दशे ंनलखत्ि ु। संदशेस्य शषुकिय्ययाः अित्िरं िस्य उपरर पयलङ्कमलूस्य एकं खणडं घष्कत्ि)ु
2. रतिपरिशयकस्य खणडयि ् जले क्वथन्यत्वय िस्य रसं सजजीकु्व्कत्ि ु । एिं रसं सचूकरूपेण उप्योगं कृत्वय 

अमली्ययियं क्यरकी्ययणयं न्वल्यियियं परीक्ण ंकु्व्कत्ि ु। स्वस्य प्रेक्णयनि सयररणीरूपेण प्रदश्क्यत्ि ु।।
3. स्वस्य क्ेरिस्य मदृय्ययाः प्रनिमयिं आि्यत्ि ु। ज्य्यियम,् एिि ्अमली्ंय ्वि्किे, क्यरकी्ंय ्वि्किे अथ्वय उदयसीिं 

्वि्किे । कृषकैाः स् ्वयिय्कलयपं कु्व्कत्ि ु्यि ्िे मदृय्ययाः उपचयरं केियनप प्रकयरेण कु्व्कनत्ि ्वय इनि ।
4. कसमयनचचि ््वैद्ययि ्एिि ्ज्यिुं प्र्ययसं कु्व्कत्ि,ु ्यि ्अनि-अमलिय्ययाः उपचयरं किुुं िे नकम ्औषध ंनिनद्कशनत्ि । 

 िेभ्याः एिि ्ज्यिुं प्र्ययसं कु्व्कत्ि ु्यि ्अनि-अमलिय्ययाः ्वयरण ं्व्ंय कथं किुुं शकिमुाः ।

नकलं  भरनततः जानननत ?
असमयकं शरीरस्य प्रत्ेयकं कोनशकय्ययम ् एकाः अमलाः, डी-आकसीरय्य्ोत््यकूलीइक-अमलाः अथ्वय (डीएिए) 
भ्वनि । एिि ्शरीरस्य अिेकेषयं व्यनतिगियियं गणुयियं ्यथय असमयकं ्वण्कस्य रूपस्य, िेरि्वण्कस्य, औत्ित्ययदीियं च 
नि्यत्रि्यनि । प्रोटीि ्पदयथय्काः ्ेय असमयकं कोनशकयियं अङ्गं निमय्कनत्ि िे अनप  एमीिो-अमलैाः निनम्कियनि भ्वनत्ि । 
असमयकं शरीरे न्वद्यमयियस ु्वसयस,ु ्वसय-अमलयाः भ्वनत्ि ।


