
 

                        पर्यावरणम ्

 

दीर्घतमावकाशस्य अनन्तरं यदा रवविः ववद्यालयं गच्छन ्आसीत,् तदा सिः दृष्टवान्  

यत ् तस्य ववद्यालयस्य  समीपस्य क्रीडाके्षत्रस्य खननम ्अभवत ्।  तदवे एकं क्रीडाके्षतं्र तेषां 

क्रीडनार्घम ्आसीत् । अन्ये जनािः ज्ञावपतवन्तिः तत्र (क्रीडाके्षते्र) बहु-प्रकोष्ठ-यकंु्त ववशालतम ं

भवनवनमाघण ं भववष्यवत । यदा रवविः ज्ञातवान ् यत ् कोमलिः र्ासिः, सेववन्तका तर्ा च 

वचत्रपतङ्गिः इत्यावदवस्तवुववशष्ट ं वक्रडाके्षतं्र सवघववधं सावघकावलकम ्अववनश्यत,् तदा तस्य 

नेत्रयोिः अश्रवूण आगतावन । सिः स्ववमत्रावण अवप एतत ्बोवधतवान ् । प्राचायघमहोदयिः अवप 

प्रातिः-कावलकसभायां दखुी भतू्वा उक्तवान, पश्यन्त,ु कर्म ् अस्माकं पयाघवरण े 

पररवतघनं जायते । 

कक्ष्यायाम ् आगत्य  रवविः  स्ववशक्षकान ् अपचच्छत,् पयाघवरण ंनाम वकम ्? “यत् 

वकमवप भवतिः पररतिः एतवस्मन ् संसारे पश्यवन्त तत ् सव ं पयाघवरणम ् एव”, इवत वशक्षकिः 

अवदत ्। 

 रवविः उक्तवान,् अस्य तात्पयघम ्एतत ्अवस्त यत ्ववद्यालयस्य भवनं, वगघप्रकोष्ठस्र्ािः 

उत्पीविकािः आसवन्दकािः, व्याक्त के्षतं्र, मागघिः अवकरिः, मम वमत्रावण इत्यादयिः सव े

पयाघवरणरूपेण सवन्त । 

 आम,् इवत वशक्षकिः अवदत,्परन्त ु वकवचचत ् ववरमन्त ु , कावनवचत ् वस्तवून 

प्राकच तावन सवन्त, यर्ा पवघतािः, नद्यिः, वचक्षािः,प्रावणनिः । तर्ा च अन्येषां वस्तनूां वनमाघण ं

मानविः अकरोत,् यर्ा मागघिः, कारयानं, वस्त्रावण, पसु्तकावन इत्यादीवन । 

इदानीं द्वौ- द्वौ छात्रौ वमवलत्वा कायं कुवघन्त ु । स्ववनकटवस्र्तेन सहपािीना सह 

संवमल्य प्राकच वतकानां तर्ा मानव-वनवमघतानां वस्तनूां सवूचं वनमाघन्त ु ।

 

 रवविः, परमजीतिः, जसे्सी, मसु्तफ़ा, आशा एते सव ेसवूचवनमाघणार्घम ्उत्सकुािः आसन ् । 

एकबालिः पचच्छवत “अस्माकं पयाघवरण ं वकमर्ं पररवतघते ?” वशक्षकिः उदतरत,् एतत ् सवघम ्

अस्माकं आवश्यकतायािः वशात ्भववत । तािः प्रवतवदनं वधघन्ते ।  

 

1 

   पर्यावरणम् अस्मयकं जीवनस्र् 

मूलयधयरः अस्स्ि । एिि ्अस्मभ्र्ं 

श्वयसयर्थं वयर्ुम्, पयनयर्थं जलम्, 

भक्षणयर्थं भोजनम्, वयसयर्थं भूमम 

प्रददयस्ि । 

     मयनवः अस्स्मन् प्रयकृस्िक-

पर्यावरणे कर्थं स्वक्रिर्यं करोस्ि?  

      कयरर्यनस्र् धूमः वयर्ुं प्रदषूस्ि, 

जलं जलपयत्रे एकत्री- क्रिर्िे, 

भोजनं भोजनपयत्रे पररवेष्र्िे, िर्थय 

भूमौ भूमेः उपर्ोगः 

र्न्त्त्रयगयरस्नमयाणयर् क्रिर्िे । 

         मयनवयः कयरर्यनस्र् 

िण्डुलोद्योगस्र् (स्मल कय) 

र्न्त्त्रयगयरयणयं एवं पयत्रयणयं स्नमयाणं 

कुवास्न्त्ि । एिेन प्रकयरेण मयनवयः -

प्रयकृस्िक-पर्यावरणे परर-विानं 

कुवास्न्त्ि। 
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चित्रम ्– 1.1 पर्यावरणस्र् घटकयाः 

    अतिः वयं प्राकच वतकवातावरण े पररवतघनं कुमघिः, तर्ा कदावचत ् नष्टम ्

अवप कुमघिः । 

उपररतनेन वाताघलापेन भवन्तिः ज्ञातवन्तिः स्यात ्यत ्कवचचदवप जीववतप्रावणनं 

पररतिः उपलबधािः जनािः, स्र्लावन,  वस्तवून तर्ा च प्रकच वतिः एव पयाघवरण ंइवत 

इवत कथ्यन्ते । इद ं प्राकच वतकस्य तर्ा च मानववनवमघतपररर्टनानां  वमश्रणं 

अवस्त । प्राकच वतकपयाघवरण े  पचवर्व्यां समपुलभ्यमाना जीवीया तर्ा च  

अजीवीया इवत द्वे पररवस्र्ती सवममवलते स्तिः, परन्तु मानवीयपयाघवरणे 

मानवानां परस्परवक्रयािः च मानवद्वारा वनवमघतरचनािः सवममवलतािः सवन्त । 

जीवीयिः 

सजीवप्रावणनां 

संसारिः। यर्ा-

पादपािः 

जन्तविः च 

  अजीवीयिः 

वनजीव-

पदार्ाघनां 

संसारिः। 

यर्ा- 

स्र्लावन । 
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प्रयकृचिक-पर्यावरणम ् 

भवूमिः, जलम,् वायिुः, पादपािः एवचच जीवजन्तविः एतान ् सवममल्य प्राकच वतकपयाघवरणं 

वनमीयते । स्र्लमण्डलं, जलमण्डलं, वायुमण्डलं तर्ा च जैवमण्डलं  भवन्तिः पूवघतिः एव  

पररवचतािः सवन्त । आगच्छन्तु इदानीं वयम ्अस्य  समबन्धे  केषावचचत ्अपरेषां तथ्यानां  

ज्ञानं कुमघिः ।

          पचवर्व्यािः दृढपपघटी अर्वा  दृढ-उपररतम-भागिः  स्थलमण्डलं  कथ्यते । एतत् 

वशलाखण्डैिः अर्वा  खवनजावदवभिः वनवमघतं  भववत, तर्ा च मचदायािः सकू्ष्मभागने इवत 

आवचत्त ं  भववत । एतत ् पवघतािः समतलभागािः च इव  वववभन्नस्र्लाकच तयिः यकु्तािः  

ववषमभभूागािः भववन्त । एतािः स्र्लाकच तयिः महाद्वीपस्य तर्ा च महासागरस्य 

तलभागऽेवप  वस्र्तािः भववन्त ।

           स्र्लमण्डलं  तत्के्षतं्र भववत, यत ्  अस्मभ्यं  वनं, कच वष ं तर्ा च मानवानाम ्

आवासाय भवूम,ं पशनूां चारणाय र्ासस्र्लं ददावत । एतत ्खवनजसंपदायािः अवप  एकं 

स्रोतम ्अवस्त । 

 

      चित्रम ्1.2  पर्यावरणस्र् के्षत्रम ् 

जलस्य के्षतं्र जलमण्डलम ्इवत कथ्यते ।  इद ंजलस्य  वववभन्न-स्रोतांवस यर्ा- 

नद्यिः, सरोवरािः, समदु्रिः, महासागरिः इत्यावदवभिः सदृशिैः जलाशयैिः वमवलत्वा भववत । एतत् 

सवभे्यिः प्रावणभ्यिः आवश्यकं भववत । 

 पचथ्वीं पररतिः ववस्तीणघस्य वायोिः सकू्ष्मभागिः वायुमण्डलम ्  इवत कथ्यते । 

पचवर्व्यािः गरुुत्वाकषघणबलं  स्वकीयं पररतिः वायमुण्डलं धारयवत । इद ं सयूघस्य 

आगच्छन्त्िु,क्रकस्िि् कृत्वय ज्ञयनीमः 

स्वकीर्े गृह ेिर्थय च स्वद्ययलर्े 

भवन्त्िः र्स्र् जलस्र् उपर्ोगं 

कुवास्न्त्ि, िज्जलं कुिः आगच्छस्ि? 

अस्मयकं दैनस्न्त्दने -जीवने जलस्र् 

स्वस्भन्नोपर्ोगयनयं सूमच कुवान्त्िु । कक 

भवन्त्िः कस्िि् जलं व्यर्थं कुवान्त्िं 

जनं दषृ्टवन्त्िः सस्न्त्ि, कर्थम् ? 

शबदस्य उत्पवत्तिः पयाघवरणम् अर्ाघत् 

आङ्लभाषायां Environment 

शबदस्य उत्पवत्तिः फ़े्रन्चशबदस्य 

Environer and Environner  

इत्येतयोिः जाता अवस्त, यस्यार्घिः 

अवस्त, प्रवतवेशिः (पडोस) इवत । 

आगच्छन्त्िु, क्रकस्िि् कुमाः  

स्वकीर्म् पररसरं पश्र्न्त्िु, िर्थय च 

भवियं प्रस्िवेशे भूमेः उपर्ोगः केन 

केन प्रकयरेण भवस्ि, इस्ि एिस्र् 

सूमच कुवान्त्िु । 

आगच्छन्त्िु,क्रकस्िि् कृत्वय ज्ञयनीमः  

ववद्यालयं प्रवत आगमनसमये आकाशं 

पश्यन्त ु। यदा आकाशे मेर्ािः भववन्त, 

वषाघिः पतवन्त, तीव्रिः तापिः भववत, तषुारािः 

भववन्त इत्यावदिः वातावरण ेभववत तदा 

एकां वटप्पणीं वलखन्त ु। 
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               शब्दयवस्लः पयररिन्त्त्रम् 

- िि् िन्त्त्रं र्स्स्मन् 

समस्िजीवधयररणः अन्त्र्ोन्त्र्ं िर्थय च 

पर्यावरणस्र्  िैःिैःभौस्िक-

रयसयर्स्नक-कयरकैः सह परस्परं 

क्रिर्यं कुवास्न्त्ि, र्स्स्मन् िे स्नवसस्न्त्ि । 

एिे सवे उजयार्यः िर्थय च पदयर्थास्र् 

स्र्थयनयन्त्िरणद्वयरय सम्बद्यः सस्न्त्ि ।  

दग्धकाररण्यािः उष्णतायािः तर्ा च हावनकारकात ्आतपात ्त्रायते । अवस्मन ् वववभन्नािः वायिुः 

(गसै), धवूलकणािः, जलवाष्पम ्इत्यादयिः उपवस्र्तािः भववन्त । 

पादपािः जीवजन्तविः च वमवलत्वा जवैमण्डलम ्  अर्वा सजीव-संसारस्य वनमाघण ं

कुववन्त । एतत ् पचवर्व्यािः संकीणघके्षतं्र अवस्त, यत्र स्र्लं, जलं वायुिः च संयजु्य जीवनं  

समभावयवन्त । 

पयररिन्त्त्रं चकम ्अचस्ि ? 

रविेः कक्ष्यायािः एकवस्मन ्  एन.सी.सी. वशववरे जसे्सी  आश्चयाघवन्वतिः भतू्वा अकर्यत,् 

“वकयत्यिः धारयकु्तािः वषाघिः भववन्त । एतत ्दृष््टवा समप्रवत अह ंस्वकीय-केरलप्रदशे ंस्मरावम । 

यषु्मावभिः आगत्य द्रष्टव्यं यत ् कर्ं हररतसस्यके्षते्रष ु नाररकेलवावटकास ु च (बागानो म)े 

अनवरतवषाघिः भववन्त” । 

तदानीम ् एव जसैलमरेस्य वासी हीरा आश्चयघयकु्तिः भतू्वा अवदत ् “अस्माकं के्षते्र 

कदावप वचवष्टिः न भववत । सदुरूके्षत्रपयघन्तं केवलं दीर्घकण्टकं तर्ा च बालकुािः एव भववन्त” । 

“परन्त ुतत्र उष््ािः अवप उप-लभन्ते !” रवविः अपचच्छत ्। 

        हीरा उक्तवान ्  “उष््ािः त ु मवेलष्यवन्त एव द यदा त्वम ् अस्माकं मरुस्र्लप्रदशेम ्

आगवमष्यवस, तदा सपं, गोवधकां तर्ा च अनेकान ्कीटान ्अवप द्रषु्ट ंशक्ष्यवस” । 

 

चित्रम ्– 1.3 िडयगस्र् पयररिन्त्त्रम ्

आगच्छन्तु,वकवचचत् कच त्वा जानीमिः 

कर्ायािः बालािः इव भवन्तिः अवप 

स्वकीय-पयाघवरणीय-स्र्ानस्य वचत्रम ्

आनयन्तु । 
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           रवविः आश्चयघचवकतिः अभवत,्  “वववभन्नस्र्ानेष ु  उपलभमानानां  जीवजन्तु-

वनस्पवत-जनानां  जीवनयापनस्य शलैी एतावती वववभन्ना वकमर्ं वतघते ? वकं सवषेां 

परस्परं समबन्धिः वतघते” ? 

           “पणूघसत्यम,् प्रगाढसमबन्धिः भववत” इवत वशक्षकिः अकर्यत ्। 

   सव ेपादपािः जीवजन्तविः एव ंमानवािः, स्वकीयं पररतिः पयाघवरण ेआवश्रतािः भववन्त । 

ते अन्योन्यावश्रतािः भववन्त । जीवनधाररणां तर्ा च पयाघवरणस्य मध्ये  समबन्धिः 

पाररतन्त्रस्य वनमाघण ंकरोवत । वचवष्टयकंु्त वनं, र्ासस्र्लं, मरुस्र्लं, पवघतिः, सरोवरिः, नदी, 

महासागरिः एवचच छुद्रतमिः जलाशयिः इत्यादीनाम ्अवप एकं पररतन्तं्र भववतुं शक्नोवत । 

       वकं भवन्तिः अनभुववन्त यत ्यवस्मन ्उद्याने रवविः तर्ा च तस्य वमत्रावण कीडवन्त, 

तद ्अवप एकं पाररतन्तं्र वनमाघवत ?  

मयनवीर्-पर्यावरणम ्

मानविः स्वकीय-पयाघवरणने सह  पारस्पररक-वक्रयां करोवत तर्ा च तवस्मन ् 

आवश्यकतानसुारं पररवतघयवत । प्रारवमभक-मानविः आत्मानं प्रकच त्यनरुूपं 

कच तवान ् । तेषां जीवनं सरलम ् आसीत,् तर्ा च समीपस्र्या प्रकच त्या  तेषाम ्

आवश्यकता  पणूाघ भववत स्म । कालप्रभावात ्  वववभन्नरूपेण आवश्यकतािः 

ववधघतािः । मानविः पयाघवरणस्य उपयोगिः तर्ा च तवस्मन ् पररवतघनस्य  

वववभन्नप्रकारं ज्ञातवान ्। तेन अन्नोत्पादनं, पशपुालनम ्अर् च स्र्ावयजीवन-

यापनं ज्ञातम ् । चक्रस्य आववष्कारिः अभवत,् आवश्यकतायािः अवधकम ्

अन्नोत्पादनम ् अभवत,् वस्िु-चवचनमर्पद्धिेाः ववकासिः अभवत,् व्यापारस्य 

आरमभिः अभवत,् एवचच वावणज्यस्य ववकासिः अभवत ्। औद्योवगक-क्रान्त्या 

प्रचरुमात्रायाम ् उत्पादनस्य प्रारमभिः अभवत ् । पररवहनस्य तीव्रगत्या प्रारमभिः 

अभवत ्। सचूनाक्रान्त्या समपणूघववश्वे  संचारिः सरलिः तर्ा दु्रतिः अभतू ्। 

  वकं भवन्तिः जानवन्त यत ् भवदभ््यां ग्रीष्मकाले रसयकंु्त कावलङ्ग ं (तरबजू) 

तर्ा च शतै्यकाले भवजघतस्य कलायफलस्य (मूूँगफली)  भक्षण ंवकमर्ं रोचते ? 

प्राकच वतक-मानवीय-पयाघवरणस्य मध्ये  समवुचतसंतोलनम ् आवश्यकं भववत । 

मानविः पयाघवरणने  सह  समरसतापवूघकं  वासिः  एवचच  तस्य उपयोग ंकुयाघत ्। 

रविेः कक्ष्यायां वमजोरमप्रदशेस्य एका नरूी इवत बाला अवस्त । सा प्रायिः  

स्वकीयस्र्ानस्य हररतपररसरस्य वणघनं करोवत । क्रीडाक्षेत्रस्य  ववनाश- 

कारणात ् रवेिः उवद्वग्नतां दृष््टवा, नरूी तम ् आगावमवन अवकाश े स्वप्रदशेे 

आह्वयवत । रविेः वशक्षकिः सवाघन ् बालकान ् उक्तवान ् यत ् अवकाश े ते  

यवस्मन ् स्र्ाने गवमष्यवन्त तत्रत्यस्य भ-ूदृश्यस्य गचहस्य तर्ा च जनाना ं 

गवतववधीनां वचतं्र आवलखन्त ुइवत ।  

कक भवन्त्िः जयनस्न्त्ि         

प्रत्र्ेकं वषे जूनमयसस्र् पिमे 

क्रदनयङ्के 

“स्वश्वपर्यावरणक्रदवसः” भवस्ि । 

शब्दयवस्लः               

वस्ि-ुस्वस्नमर्-पद्स्िः- एषः 

वस्िूनयं दयन-प्रदयनस्र् व्ययपयरः 

भवस्ि,र्स्स्मन् धनस्र् प्रर्ोगः 

न भवस्ि । 

 

 

 

आगच्छन्त्िु,क्रकस्िि् कृत्वय 

जयनीमः      

 स्वकीर्प्रस्िवेस्शनः केनस्चि् 

वृद्जनेन सह वयियालयप ंकुवान्त्ि ु

िर्थय च अधोस्लस्ििसूचनयं 

प्रयप्नुवन्त्ि-ु 

1-र्दय ि ेभवियं वर्सः आसन्, 

िदय िस्र् समीपस्र्थल ेकीदशृयः 

वृक्षयः आसन् ? 

2-िस्र् कयलस्र् गृह ेिीड्र्मयनय 

िीडय । 

3- िस्र् कयलस्र् िेषयं रुस्चकरं 

फलम् । 

4- ग्रीष्मकयल ेशीिकयल ेच िे 

आत्मयनं कर्थ ंस्वस्र्थं स्र्थयपर्स्न्त्ि 

स्म? संगृहीिज्ञयनं स्भत्तौ अर्थवय 

सूचनयफलके प्रदशार्न्त्ि ु।   
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अभ्यासिः 

1. वनमनप्रश्नानाम ्उत्तरं ददत ु– 

(क) पाररतन्तं्र वकं अवस्त ? 

(ख) प्राकच वतकपयाघवरणने भवन्तिः वकम ्अवगच्छवन्त ? 

(ग) पयाघवरणस्य प्रमखुर्टकािः के के सवन्त ? 

(र्) मानववनवमघतपयाघवरणस्य चत्वारर उदाहरणावन यच्छन्त ु। 

(ङ) स्र्लमण्डलं वकम ्अवस्त ? 

(च) जीवीयपयाघवरणस्य द्वौ प्रमखुर्टकौ कौ स्तिः? 

(छ) जवैमण्डलं वकं अवस्त ? 

 2- समीचीनम ्उत्तरं वचह्नीकुवघन्त ु- 

(क)  एष ुवकं प्राकच वतक पाररतन्तं्र नावस्त ? 

(1)  मरुस्र्लम ्   (2) जलाशयिः    (3) वनम ्

(ख)  एष ु किः मानवीय-पयाघवरणस्य र्टकिः नावस्त ? 

(1)  स्र्लम ्       (2) धमघिः          (3) समदुायिः 

            (ग) एष ुवकं मानव-वनवमघत-पयाघवरण ंवतघते । 

                 (1)  पवघतिः          (2) समदु्रिः     (3) मागघिः 

            (र्) एष ु किः पयाघवरणाय र्ातकिः भववत ? 

                 (1)  पादपवचवधिः    (2) जनसंख्यावचवधिः   (3)   शस्यवचवधिः 

    (3) वनमनवलवखतप्रश्नानां समुलेनं कुवघन्त ु। 

(क) जवैमण्डलम ्                (1) पचवर्व्यािः आवरणाय वायोिः आच्छादकम ्

(ख) वायुमण्डलम ्               (2) जलीयके्षत्रम ् 

(ग) जलमण्डलम ्  (3) पचवर्व्यािः गरुुत्वाकषघबलम ्

(र्) पयाघवरणम ्                  (4) अस्माकं पररसरिः 

  (5) तत ्संकीणघके्षतं्र यत्र स्र्लं, जलं तर्ा  च वायिुः पारस्पररकवक्रयां कुवघवन्त । 

    (6) जीवािः तर्ा तेषां पररवेशस्य मध्ये समबन्धिः 

    (4)  कारण ंज्ञापयन्त-ु  

(क) मानविः स्वकीयपयाघवरण ेपररवतघनं करोवत । 

(ख) पादपािः तर्ा च जीव-जन्तविः अन्योन्यावश्रतािः भववन्त । 

 

    (5)  गवतवववधिः-  

 एकम ्आदशघभतंू पयाघवरण ंपररकल्पयन्त,ु यवस्मन ्भवन्तिः वनश्चयेन भवन्त ु। स्वकीयादशघपयाघवरणस्य वचतं्र वनमाघन्त ु। 

  


