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भवन्तः पूव्वमेव पठि्वन्तः य्् असममाकं परिवेशसय 

वस्ूठि सजीवमाठि सठन् अथवमा ठिजजीवमाठि । 

एवमेव भवन्तः ए््् अठप समिठन् य्् सववे 

सजीवमातः कमाठिचि मलूभू् कमायमा्वठि समपमादयठन् । ठकं भवन्तः 

ए्ेषमंा कमायमा्विमंा सूचीठिममा्विं क््तुं शकि्तवठन् ?

 ठवठभनिमाङ्गमािमंा समहूमातः ठवठभनिमाठि कमायमा्वठि क्त व्वठन् 

यमाठि भवठ्भतः सूचीबद्माठि कृ्माठि सठन् । ए्ठसमि् अधयमाये 

भवन्तः अङ्गमािमंा संिचिमातमक-मलूभू् -घटकमािमंा ठवषये 

पठिषयठन् येषमंा कृ्े कोठशकमातः इठ् कथयन्े । कोठशकमािमाम ्

उपममा वयम ्इठटिकमाठभतः सह क््तुं शकि्तमतः । यथमा ठवठभनिमािमाम ्

इठटिकमािमंा योजिेि भविसय ठिममा्विं ठरिय्े; ्थैव ठवठभनिमातः 

कोठशकमातः पिसपिं ठमठलतवमा प्रतयेकं सजीवशिीिसय ठिममा्वि ं

क्त व्वठन् ।

८.१ कोशिकायाः अन व्ेषणम्

 िमाबट्वहुकमहोदयतः १६६५ ्मे वषवे कमाक्व किसय 

समाममानयमावर्वक-यनत्रसय समाहमाययेि अधययिं कृ्वमाि् । कमाक्व  

इठ् वकृ्षतवचतः एकतः भमागतः भवठ् । सतः कमाक्व  इठ् असय 

कृशभमागं गहृी्वमाि् एवञच ्सय सूक्मदठश्वद्मािमा अधययिं 

कृ्वमाि् । ्े कमाक्व  इठ् असय भमागे अिेक-कोष्ठकमाठि 

ठवभमाठज्-अंशमाि् च दृटिवन्तः (ठचत्रम ् ८.१) । ए्े अंशमातः 

मर्तमठक्षकमायमातः छ्त्रम ्इव दृठटिगोचिमातः अभवि् ।

 ्े ए्दठप  दृटिवन्तः एकयमा ठवभजिपरटिकयमा एकं 

कोष्ठकम ्अपिसममा्् पथृक् कृ्म ्अठस् । हुकमहोदयतः प्रतयेकं 

कोष्ठकसय कृ्े ‘कोठशकमा’ इठ् िमाम दत्तवमाि् । हुकमहोदयद्मािमा 

दृटिमातः ए्मातः संिचिमातः वस््त्तः मृ् कोठशकमातः आसि् ।

 सजीवमािमंा जीठव्कोठशकमािमंा दश्विं ््त 

संवठर्व्सूक्मदठश्वितः अनवेषिमािन्िम ् एव अभव्् । 

िमाबट्वहुकमहोदयसय पे्रक्षिमा्् प्रमायतः १५० वषमा्विन्िं 

यमाव्् अठप कोठशकमायमातः ठवषये बहुनयूिं ज्मािम ् 
आसी्् । अद्य वयं कोठशकमायमातः संिचिमायमातः एवञच कमायमा्विमंा 

ठवषये बहु-अठरकठवस्िेि जमािीमतः । ए््् ज्मािम ्अठरक-

आवर्विक्षम्माय्तक्त-संवठर्व्-सूक्मदठश्वितः  एवञच अनय-

्नत्रद्मािमा-समभवम ्अभव्् ।

८.२ कोशिका

 भविेष्त इठटिकमातः एवञच सजीवेष्त कोठशकमातः उभौ एव 

मलूभू् -संिचिमातमक-घटकमातः सठन् {ठचत्रम ्८.२ (अ), (ब)} । 
यद्यठप भविठिममा्विे एकसममाि-इठटिकमािमंा प्रयोगतः भवठ्  
्थमाठप ्ेषमाम ् आकृ्यतः, परिकलपिमातः एवञच आकमािमातः 

ठभनिमातः ठभनिमातः भवठन् । एवमेव सजीवजग्तः जीवमातः 

पिसपिं ठभनिमातः भतूवमाठप कोठशकमाठभतः ठिठम्व्मातः भवठन् । 

ठिजजीवेठटिकमािमाम ् अपेक्षयमा सजीवमािमंा कोठशकमािमंा सिचिमातः 

अठरक-जठटलमातः भवठन् ।

क्त कक्त टमाण्ं सिल्यमा दृशय्े । 

ठकठमदम ् एककोठशकमाय्तक्तम ् अठस् 

अथवमा कोठशकमािमाम ्एकतः समहूतः ।

8
अधयमायतः

कोशिकायाः सरंचना प्रकायायाशण च

शचत्रम ्8.1 िमाबट्वहुकद्मािमा दृटिमातः कमाक्व कोठशकमातः
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(a)   इठटिकमाठभठत्ततः      (b) पलमाण ््त ठिठललकमा
शचत्रम ्8.2    (a)    इठटिकमाठभठत्ततः    (b)   पलमाण ््त ठिठललकमा

 क्त कक्त टमाण्म ्एककोठशकमाय्तक्तम ्अठस् ्थमा  च आकमािे 
दीघ्वम ्अठस् इठ् कमािििे िगि-अठक्षभयमाम ्अठप द्रटुि ंशकय्े ।

८.३ सजी व्ेषु कोशिकानां सखंयायाम,् आकृशिषु  
 ए्ञच आकारवेषु श्शिननिा ि्शि

वैज्माठिकमातः केि प्रकमािेि सजीव-कोठशकमािमंा पे्रक्षिम ्अधययिं 
च क्त व्वठन् ? ्े सकू्मदशजीिमाम ्उपयोगं क्त व्वठन् येषमंा समाहमाययेि 
वस््तितः आवठर््व -प्रठ्ठबमबसय अधययिं क््तुं शकय्े । 
कोठशकमायमातः संिचिमायमातः ठवस्ृ् माधययिमाय अठभिञजकमािमाम ्
उपयोगतः ठरिय्े ।

 पथृ्यमंा पमािेलक्षजीवमातः सठन् । ्े आकृठ्ष्त आकमािेष्त 
ठभनिमातः भवठन् । ्ेषमाम ् अङ्गमािमाम ् आकृ्यतः, आकमािमातः  
एवञच कोठशकमािमंा संखयमा अठप ठभनिमा भवठ् । आगच्छन््त 
ए्ेष्त केषमाठञच् ्ठवषये अधययिं क्त म्वतः ।

कोशिकानां सखंया 

ठकं भवन्तः कठसमठंचि् ्वकृ्ष ेअथवमा गजतः इव सथलूजन्ोतः शिीिे 
प्रमापयममाि-कोठशकमािमंा संखयमायमातः अि्तममािं क््तुं शकि्तवठन् ? 
इयं संखयमा अब्त्वद-खव्व-मधये भठव््त ंशकिोठ् । मि्तषयसय शिीिे 
कठ्पय-खव्वकोठशकमातः प्रमापयन् े यमातः आकृठ्ष्त आकमािेष्त च 
ठभनिमातः भवठन् । कोठशकमािमंा समहूमातः ठवठभनि-कमायमा्वठि क्त व्वठन् ।

एकमाब्त्वद े १०० कोटयतः भवठन् एकसयमंा कोट्यमंा १०० 

लक्षमाठि भवठन् ।

 ्े जीवमातः येषमंा शिीिमाठि एकमाठरक-कोठशकमाठभतः 

ठिठम््व माठि भवठन् बहुकोठशकमातः (multicellular –

(multi = अिेक, cellular = कोठशकमा) कथयन्े । लघ्त-

जीवेष्त कोठशकमािमंा नयिू-संखयमा ्ेषमंा गठ्ठवरीि ् प्रभमाठव्ं ि  
किोठ् । भवन्तः ज्मातवमा आचिय्वम ्अि्तभठवषयठन् य् ्अब्त्वद-

कोठशकमाय्तक्त-जीवमािमंा जीविसय प्रमािमभतः एककोठशकमा्तः एव 

भवठ् य् ्एकं ठिषठेच्म ्अण्म ्अठस् । ठिषठेच्माण्ं ग्तििं 

किोठ् ्थमा च वदृध्यमा एवञच परिवर्विेि सह कोठशकमािमंा 

संखयमा वर््व े ।

 ठचत्रम ् ८.३ (अ) (ब) च पशयन््त । उभौ जीवौ 

एककोठशकमाठिठम््व ौ स्तः । एककोठशकमाय्तक्त-जीवमािमंा कृ्े 

एककोठशकतः (unicellular- uni = एकमा cellular = 

शचत्रम ्8.2 (a)   अमीबमा  (b)  पैिमामीठशयमतः

(a)
(b)
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कोठशकमा) जीवमातः कथयन्े । एककोठशकतः जीवतः अठप 

सवमा्ववशयक-ठरियमातः किोठ् यथमा बहुकोठशकजीवैतः ठरिय्े ।

 एककोठशकजीवतः यथमा अमीबमा भोजिसय अन्र््वहि ं

किोठ् ्थमा पमाचिं किोठ् एवञच श्वसिम ् उतसज्विं वठृदं् 

प्रजििम ् अठप किोठ् । बहुकोठशकजीवेष्त ए्माठि कमायमा्वठि 

ठवठशटि-कोठशकमा-समहूद्मािमा समपमाद्यन्े । कोठशकमािमाम ् एषतः 

समहूतः ऊ्कमाङ्गमािमंा ठिममा्वि ंकिोठ् ।

गशिश्शिः ८.१

अधयमापकमातः अमीबमायमातः ‘पैिमामीठशयम’ इठ् असय च सथमाठय-

अशंमाि ् सकू्मदठश्वयनत्रेि दश्वठय््तं शकि्तवठन् । ए्दठ्रिचय 

अधयमापकमातः सिोविमा् ् जलम ् एकत्र कृतवमा सलमाइ्-ठिममा्वय 

्ठसमि ्जले उपठसथ्माि ्जीवमाि ्दश्वठय््तं शकि्तवठन् ।

कोशिकायाः आकृशिः

 ८.३ (अ) ठचत्रे दठश््व सय अमीबमायमातः आकृठ्ं भवन्तः 

कथं परिभमाठष्ं करिषयठन् ? भवन्तः वक्त्तं  शकि्तवठन् य् ्

ए्सयमाकृठ्तः अठियठम्मा अठस् । वस्््त तः अमीबमायमातः 

कमाठप आकृठ्तः स्तठिठचि्मा ि भवठ् । एषतः सवमाकृठ्ं  
परिव ््वयठ् । ए्सय म्तखयशिीिसय बठहतः परिव्जीलमबसय प्रवरमा्वतः 

दृशयन्े । ए्े पमादमाभमातः उचयन्े, यथमा भवन्तः सप्तमकक्षमायमंा 

पठि्वन्तः । ए्ेषमंा प्रवरमा्विमाम ्अमीबमा इठ् असय गठ्समये 

अथवमा भोजिमाठरर्हिसमये ठिममा्वि ंिमाशतः च भवठ् ।

सवमाकृठ्परिव ््विेि अमीबमायमातः 

कृ्े के लमाभमातः भवठन् ?

 

अमीबमायमातः परिव ््विशीलमाकृठ्तः वकृ्षकमािमंा  

ठिममा्वििे भवठ् ये ए्सयै गठ्ं प्रददठ् एवञच 

भोजिर्हि ेसमाहमाययं क्त व्वठन् ।

 मि्तषयसय िके्त प्रमापयममािमातः श्वे्िक्तकोठशकमातः (WBC) 

अठप एककोशकीयसंिचिमायमातः उदमाहििमाठि सठन् यमातः सवमाकृठ्ं 

परिव ््वठय््तं शकि्तवठन् । WBC एकमा कोठशकमा अठस्, पिञच 

अमीबमा एकतः पिू्वठवकठस्तः जीवतः अठस् यसय सव्नत्रमाठस्तवम ्

अठस् ।

 भव्मंा म्े ्ेष्त जीवेष्त कोठशकमािमाम ् आकृठ्तः कीदृशी 

भठवषयठ् येष्त लक्षकोठशकमातः भवठन् ? ठचत्रम ्८.४ (अ,ब,स) 

मधये ममािवमािमंा ठवठभनिप्रकमािसय कोठशकमातः यथमा िक्तम,् 

पेठशकमातः, ्ठनत्रकमा-कोठशकमातः दठश््व मातः सठन् । ए्मातः ठवठभनि-

आकृ्यतः ्मासमंा ठवठशटिकमाय्यतः समबठनर्मातः सठन् । 

 कोठशकमातः समाममानय्तः गोलमाकमािय्तक्तमातः, सममाकमािमातः 

अथवमा लमब-गोलमाकमािय्तक्तमाचि भवठन् {ठचत्रम ् ८.४  
(ब)} । कमाचिि कोठशकमातः लमबमातः भवठन् यमासमंा कोिौ ्ीक्िौ  
भव्तः । ए्ेषमाम ्आकमाितः ् क्त्व रूपतः भवठ् । कदमाठच् ्कोठशकमातः 

बहुलमबमाकमारिकमातः भवठन् । कमाचिि कोठशकमातः शमाखमाठनव्मातः 

भवठन् यथमा ्ठनत्रकमा-कोठशकमा {ठचत्रम ्८.४ (स)} । ्ठनत्रकमा-

कोठशकमा सनदशे ं प्रमापय सथमािमान्िि ं किोठ् येि ए्मातः शिीिे 
ठियनत्रिसय समनवयसय च कमायुं क्त व्वठन् ।

(अ)

(ब)

ठचत्रम ्8.4 (अ) गोलमाकमाि-िक्त-कोठशकमातः 
(ब) ्क्त्व रूपी पेशीकोठशकमा (स) दीघ्वशमाखमाठनव्मातः 
्ठनत्रकमाकोठशकमा

(स)
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 ठकं भवन्तः अि्तममािं क््तुं शकि्तवठन् य्् कोठशकमायमातः 

कतः भमागतः ए्सयमातः कृ्े आकृठ्ं प्रददमाठ् ? कोठशकमायमातः 

ठवठभनि-संघटकमातः एक-ठिरिकमायमातः द्मािमा परिबद्मातः भवठन् । 

इयं ठिरिकमा पमादपमािमंा जन्ूिमंा च कोठशकमािमंा कृ्े आकृठ्ं 

प्रददमाठ् । पमादप-कोठशकमायमाम ् एकमाठ्रिक्तम ् आविि ं

भवठ् यसय कृ्े कोठशकमाठभठत्ततः कथय्े । इयं कोठशकमािमंा 

कृ्े आकमािं दृढ््मंा च प्रददमाठ् (ठचत्रम ् ८.७) । जीवमाि्त-

कोठशकमायमाम ्अठप कोठशकमाठभठत्ततः प्रमापय्े ।

कोशिकायाः आकारः 

 सजीवेष्त कोठशकमायमातः आकमाितः १ मीटि इठ् असय १० 

लक्ष्म-भमागसय (ममाइरिोमीटि अथवमा ममाइरिोि) ् ्तलयं  लघवठप 

भठव््तं शकिोठ् अथवमा श्मंाशममािं लमबतः अठप । पिञच 

अठरकमातः कोठशकमातः अठ्सकू्ममातः भवठन् एवञच िगिमाक्िमा 

ि दृशयन्े ।  लघ््त ममायमातः कोठशकमायमातः आकमाितः ०.१ ्तः 

०.५ यमाव् ्ममाइरिोमीटिपरिठम्तः अठस् यमा जीवमाि्तकोठशकमा  
अठस् । बहृत्तममायमातः-कोठशकमायमातः आकमाितः १७० ठम.मी × 

१३० ठम.मी. भवठ् ।
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क्त कक्त टमाण्ं कवथयन््त । ्सय तवकपसमािि ंक्त व्वन््त । भवन्तः 

ठकं पशयठन् ? एकतः श्वे्-पदमाथ्वतः पी्भमागम ् आवतृय  
अठस् । श्वे्भमागतः ऐल्बयठूमि इठ् अठस् यतः कवथिेि 

दृढ्मायमंा परिवठ ््व्तः अभव् ्। पी्भमागतः योक इठ् भवठ् । 
अयम ् एककोठशकमायमातः भमागतः अठस् । भवन्तः ए्सय 

दश्विम ्आवर्वकोपकिििे ठविमा अठप क््तुं शकि्तवठन् ।

ठकं गजमािमंा कोठशकमातः मषूकमािमंा 

कोठशकमािमाम ्अपेक्षयमा पीिमातः 

भवठन् ।

 कसयमातः अठप कोठशकमायमातः आकमािसय समबनरतः कसयमाठप 

पमादपसय अथवमा जन्ोतः आकमािेि ि भवठ् । इदम ्आवशयकम ्

िमाठस् य् ्गजसय कोठशकमातः मषूकसय कोठशकमािमाम ्अपेक्षयमा 

बहु-पीिमातः भवेय्ततः । कोठशकमायमातः आकमािसय समबनरतः ्सयमातः 

प्रकमायवेि भवठ् । उदमाहििमाथुं ्ठनत्रकमा-कोठशकमातः गजेष्त एवञच 

मषूकेष्त उभयोतः पीिमातः शमाखमाठनव्मातः च भवठन् । एषमा कोठशकमा 

सनदशेसय सथमािमान्ििसय कमायुं किोठ् । 

८.४ कोशिकायाः सरंचना प्रकाययं च

 भवन्तः पठि्वन्तः य् ् प्रतयेकं जीवसय अिेकमाठि 

अङ्गमाठि भवठन् । भवन्तः सप्तम-कक्षमायमंा पमाचिमाङ्गमािमंा 

ठवषये पठि्वन्तः यमाठि सठममठल्रूपेि पमाचि-्नतं्र ठिममा्वठन्, 

कठसमठंचि् ् ्नत्रे प्रतयेकम ् अङ्गसय पथृक्-पथृक् प्रकमायुं 

किोठ् यथमा- पमाचिं सवमाङ्गीकििम ् अवशोषि ं च । एवमवे 

ठवठभनि-वकृ्षकमािमाम ् अङ्गमाठि अठप ठवठशटि ंप्रकमायुं क्त व्वठन् । 
उदमाहििमाथुं मलंू जलसय खठिजमािमंा च अवशोषि े समाहमाययं 

किोठ् । भवन्तः सप्तम-कक्षमायमंा पठि्वन्तः य् ्पत्रमाठि भोजि-

संशे्षिसय कमायुं क्त व्वठन् ।

  प्रतयेकम ् अङ्गं प्तितः लघ्तठभ तः भमागैतः ठिठम््व ं भवठ् य् ्

‘ऊ्कम’् इठ् कथय्े । ऊ्कम ् एकसममाि-कोठशकमािमंा सतः 

समहूतः अठस् य् ्ठवठशटि ंप्रकमायुं किोठ् ।

 प्रहठेलकमा अवग्व्ी य् ् अङ्गमाठि ऊ्कैतः ठिठम््व माठि 

भवठन् एवञच उत्तकमाठि कोठशकमाठभतः ठिठम््व माठि भवठन् । 
सजीवमािमंा संिचिमातमकघटकतः कोठशकमा अठस् ।

८.५ कोशिकायाः िागाः 

कोशिका-शिररका

 कोठशकमायमातः मलूघटकमातः सठन् कोठशकमा-

ठिरिकमा,कोठशकमा-द्र्यम ् एवञच केनद्रकम ् ठचत्रम ् (८.७) । 

कोठशकमा-द्र्यम ्एवञच केनद्रकं कोठशकमा-ठिरिकमायमातः अन्तः 

परिबद्मातः भवठन् । कोठशकमा-ठिरिकमा एकमंा कोठशकमाम ्

अपिकोठशकमायमातः एवञच आवतृ्तममाधयमेि पथृक् किोठ्। 

कोठशकमा-ठिरिकमा यमा पलैजममा-ठिरिकमा अठप कथय्े, संिध्मा 
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भवठ् ्थमा ठवठभनि-पदमाथमा्विमंा कोठशकमायमाम ् आवमागमिसय 
ठियमिं किोठ् ।

गशिश्शिः ८.३

कसयमाठचि् ् कोठशकमायमातः मलूसंघटकमािमंा पे्रक्षि ं क््त्वम ् एकं 

पलमाण ््त ं गहृ्णन््त । पलमाण्ोतः उपरि पमाटलमावििसय अपसमािि ं

क्त व्वन््त । भवन्तः ए्् ् कमायुं पलमाण्ोतः श्वे्मावििमा् ्

संदठशकयमा अथवमा सवहस्ेिमाठप पथृक् क््तुं शकि्तवठन् । 
भवन्तः पलमाण ््त ं त्रोटठयतवमा अठप  ए्सय अलपठिरिकमंा 

पथृक् क््तुं शकि्तवठन् । पलमाण्ोतः ठिरिकमायमातः एकं लघ्त-कि ं

कमाचसय ‘सलमाइ्’उपरि जले सथमापयन््त । अलप-ठिरिकमायमातः 

्ीक्िपत्रेि अथवमा संदठशकयमा लघ्तष्त किषे्त क ््विं क््तुं 

शकय्े । ए्सयोपरि िील-ठमथमाइठलिपदमाथ्वसय एकं ठबनद्त ं

प्रठक्षपय आवििपत्रं सथमापयन््त । आवििपत्रसय सथमापिसमये 

अवरमािं भवे् ्य् ्आवििपत्रसय अन्तः वमायोतः ब्तद््तदमातः ममा 

भवेय्ततः । सकू्मदठश्वितः अरतः सलमाइ् इठ् असय पे्रक्षि ंक्त व्वन््त 

। ए्सय आिेख ंठिममा्वय िमाममाङ्किं क्त व्वन््त । भवन्तः ए्सय 

्ोलिं ८.५ ठचत्रेि क््तुं शकि्तवठन् ।

 पलमाण्ोतः कोठशकमायमातः सीममा कोठशकमा-ठिरिकमाद्मािमा 

परिबद्मा भवठ् यमा एकठसमि् पक्षे दृढमावििेि आबद्मा भवठ् 

यसयमातः कृ्े कोठशकमाठभठत्ततः इठ् कथय्े । कोठशकमायमातः केनद्र े

सघिमा गोलमाकमािय्तक्तमा च संिचिमा भवठ् यठसमि् केनद्रकतः 

इठ् कथय्े । केनद्रकसय कोठशकमा-ठिरिकमायमातः च मधये एकतः

संठश्टितः पदमाथ्वतः भवठ् यतः कोठशकमाद्र्यम ्इठ् कथय्े।

अह ं ज्मा््तम ् इच्छमाठम य् ् वकृ्षकमािमंा कृ्े 

कोठशकमा-ठभत्ततेः आवशयक्मा ठकमथुं भवठ्?

 वयं    पवू्वमवे    पठि्वन्तः  य् ् कोठशकमा-ठिरिकमा  कोठशकमायमातः 
आकमािं प्रददमाठ  ् । पमादपेष्त कोठशकमा-ठिरिकमायमातः अठ्रिक्तम ्
अठप एकं बमाह्यसथलूमाविि ं भवठ् य् ् कोठशकमा-ठभठत्ततः 
कथय्े । कोठशकमा-ठिरिकमायमातः आबद्कमारििीयम ्अठ्रिक्त-
संिचिमा पमादपमािमंा कोठशकमािमंा स्तिक्षमायै आवशयकी अठस् । 
पमादपकोठशकमािमंा कृ्े ्मापपरिव ््विं, ्ीव्रवेगय्तक्तवमाय्ततः 
वमाय्तमण्लीय-आद्र््व मा इतयमाठदभयतः स्तिक्षमायमातः आवशयक्मा 
भवठ् । ्े ए्ैतः परिव ््विैतः प्रभमाठव्मातः सठन् य्ो ठह ्े गठ्ं क््तुं 
ि शकि्तवठन् । कोठशकमािमंा पे्रक्षि ं ट्मा्ेसकेठनशयमा, इलोठ्यमा 
अथवमा िोइयो इतयमादीिमंा पत्रमािमंा ठिरिकोपरि क््तुं शकय्े । 
भवन्तः ए्ेषमंा सलमाइ् इठ् अठप ्थमा ठिममा्व््तं शकि्तवठन् यथमा 
पलमाण्ोतः ठिरिकमािमंा  सलमाइ् ठिठम््व म ्आसी् ्।

 प्रहठेलकमा ठजज्मास्तं पटृिव्ी य् ् ठकं सतः जन्िूमंा 
कोठशकमािमाम ्अठप पे्रक्षि ंक््तुं शकिोठ् ।

गशिश्शिः ८.४

एकं सवच्छदन्खठित्रम ् अथवमा अठगिशलमाकमा यसयमातः 
उपसकितः त्रोठट्तः सयमा्् सवीक्त व्वन््त । ए्सय सहमाययेि 
कपोलसय अन्तः ठभठत्तं कष्विं क्त व्वन््त । ए््् कमाचसय 
सलमाइ् इतय्तपरि जले सथमापयन््त । ए्ठसमि् आयो्ीि-
ठवलयिसय एकं ठबनद्तं प्रठक्षपय आवििमापत्रं  सथमापयन््त । 
आयो्ीि ठवलयिसय सथमािे भवन्तः िील-ठमथमाइठलि 
इठ् असय १-२ ठबनदिू् प्रक्षेठप््तं शकि्तवठन् । सूक्मदठश्वितः 
अरतः ए्सय पे्रक्षिं क्त व्वन््त । भवन्तः कृटिमावििे अिेक-
कोठशकमातः द्रक्यठन्(ठचत्रम ् ८.६) । भवन्तः कोठशकमा-
ठभठत्ततः, कोठशकमा-द्र्यम ् एवञच केनद्रकम ् इतये्सय  
अवगमिं क््तुं शक्यठन् । जन््तकोठशकमायमंा कोठशकमा-
ठभठत्ततः अि्तपठसथ्मा भवठ् ।

केनद्रकम्

कोठशकमा 
द्र्यम्

ठचत्रम ्8.5   पलमाण्ो ठिठललकमाकोठशकमातः
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कोशिका-द्रवयम्

एषतः एकतः संठश्टि-पदमाथ्वतः अठस् यतः कोठशकमा-ठिरिकमायमातः 
एवञच केनद्रकसय मधये प्रमापय्े । कोठशकमायमातः अनये संघटकमातः 
अथवमा कोठशकमाङ्गमाठि कोठशकमाद्र्ये एव प्रमापयन्े । ए्माठि 
सठन् ममाइटोकमाठणरियमा, गमालजीकमाय, िमाइबोसोम इतयमादीठि । 
भवन्तः ए्ेषमंा ठवषये अठर्मकक्षमास्त पठिषयठन् ।

कवे नद्रकम ्

सजीव-कोठशकमायमातः एषतः महत्वपिू्वतः घटकतः अठस् । 
समाममानय्तः एषतः गोलमाकमािय्तक्ततः भवठ् एवञच कोठशकमायमातः 
मधय-भमागे ठसथ्तः भवठ् । ए्सय सिल्यमा अठभिञजिं कृतवमा 
सकू्मदठश्वितः अरतः सिल्यमा द्रटुि ं शकय्े । केनद्रकम ् इठ् 
ठिरिकमाद्मािमा कोठशकमाद्र्येि पथृक् ठ्ष्ठठ् यसय कृ्े केनद्रक-
ठिरिकमा अथवमा केनद््रकमाविि ं कथय्े । इयं ठिरिकमा अठप  
सिनध्मा भवठ् एवञच कोठशकमाद्र्यसय केनद्रकसय च मधये 
पदमाथमा्विमंा गमिमागमिसय ठियनत्रि ंकिोठ् ।

 उचच-आवर्वि-क्षम्माय्तक्तसय सकू्मदठश्वितः द्मािमा दश्विेि 
वयं केनद्रके एकमंा लघ्त-सघि-संिचिमंा पशयमामतः । एषमा केठनद्रकमा 
अथवमा नयठूकलओलस इठ् कथय्े । ए्दठ्रिचय केनद्रके 
सतू्रसय सममािमातः संिचिमातः अठप भवठन् यमातः रिोमोसोम अथवमा 
ग्तिसतू्रम ् इठ् कथयन्े । ए्माठि जीि-रमािकमाठि भवठन् ्थमा  
च आि्तवंठशक-ग्तिमाि ् अथवमा लक्षिमाठि जिकमा् ् अठर्म-
वंशमाि्तरिम े सथमािमान्रि्ं क्त व्वठन् । ग्तिसतू्रमाठि कोठशकमा-
ठवभमाजिसमये एव दृशयन्े ।

 

‘जीि’ 

‘जीि’ इठ् सजीवेष्त आि्तवमंाठशकसय घटकमातः सठन्। ए्माठि 
जिकमा् ् सन्ठ्म ् आि्तवमंाठशकलक्षिमािमंा सथमािमान्ििसय 
ठियनत्रि ंक्त व्वठन् । ए्सयमाथ्वतः अठस् य् ्भव्मंा ठप्भृयमंा 
कमाठिचि लक्षिमाठि भवठ्भतः प्रमाप्तमाठि सठन् । यठद भव्मंा 
ठप््ततः अठक्ष अठप रसूिम ्अठस् ्दमा समभवम ्अठस् य् ्
भव्माम ् अठक्ष अठप रसूिम ् अठस् । यठद भव्मंा ममा््ततः 
क्त ठञच्केशमातः सठन् ् दमा भठव््तं शकिोठ् य् ्भव्मंा केशमातः 
अठप क्त ठञच्मातः भवेय्ततः । पिञच जिकमा् ्प्रमाप्तठवठभनि-जीि 
इतये्ेषमंा संयोगसय परििमाम्तः लक्षिमाठि ठभनिमाठि अठप 
भठव््तं शकि्तवठन् ।

 वंशमाि्तग्म ् अथवमा आि्तवमंाठशकमाि ् ग्तिमाि ् अठ्रिचय 
केनद्रक-कोठशकमायमातः गठ्ठवरीिमंा ठियनत्रिम ्अठप किोठ् ।

 सजीव-कोठशकमायमातः समर्-संघटकमातः जीवद्र्यसय िमामिमा 
ज्माय्े । अठसमि ्कोठशकमाद्र्यं केठनद्रकमाद्र्यम ्उभ ेसठममठल्े 
भव्तः । जीवद्र्यं कोठशकमायमातः जीठव्पदमाथ्वतः उचय्े ।

प्रहठेलकमा ज्मा््तम ्इच्छठ् य् ्ठकं पमादप-
जन््त-जीवमाििूमंा कोठशकमास्त केनद्रकसय 
संिचिमा एकसममािमा भवठ् ।

जीवमाि्त-कोठशकमायमातः केनद्रकं बहुकोठशक-जीवमािमंा 
केनद्रकम ्  इव स्तसंघठट्ं ि भवठ् । अठसमि् केनद्रक-
ठिरिकमा अि्तपठसथ्मा भवठ् । ए्मादृश-कोठशकमातः 
यमास्त केनद्रक-पदमाथ्वतः केनद्रक-ठिरिकयमा ठविमा 
भवठ् प्रोकैरियोठटक-कोठशकमा कथय्े । ए्मादृश-
कोठशकमाय्तक्तमातः जीवमातः प्रोकैरियोट्स कथयन्े । जीवमािवतः 
एवञच िील-हरि्शैवमालमातः ए्सय उदमाहििमाठि सठन्। 
पलमाण्ोतः ठिरिकमा एवञच कपोलसय कोठशकमातः इव 
कोठशकमास्त ठिरिय्तकं्त स्तसंघठट्ं केनद्रकं प्रमापय्े। 
्मातः यूकैरियोठटक-कोठशकमातः कथयन्े । ए्मादृश-
कोठशकमाय्तक्तमातः जीवमातः यूकैरियोट्स इठ् कथयन्े ।

केनद्रक 
ठिरिकमा

कोठशकमाद्र्यम्

केनद्रकम्
कोठशकमा 
ठिरिकमा

शचत्रम ्8.6   मि्तषयसय कपोलकोठशकमातः
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 पलमाण्ोतः ठिरिकमायमातः कोठशकमािमंा पे्रक्षिसमये ठकं 

भवन्तः कोठशकमाद्र्यसय मधये रिक्तमास्त अथवमा दृशयसंिचिमास्त 

अवरमािं दत्तवन्तः ? ए्मातः रिठक्तकमातः इठ् कथयन्े। इयम ्

एकमा सथूलमा च भठव््तं शकिोठ् यथमा पलमाण्ोतः ठिरिकमा 

कोठशकमायमंा दृशय्े । कपोल-कोठशकमायमाम् अिेकमातः लघ्यतः 

रिठक्तकमातः भवठन् । बृहतयतः रिठक्तकमातः प्रमायतः पमादपमािमंा 

कोठशकमास्त प्रमापयन्े । जन््तष्त ए्मातः रिठक्तकमातः बहु-लघ्यतः 

भवठन् ।

 ट्मा्ेसकें ठशयमा-पत्रसय कोठशकमास्त भवन्तः अिेक-लघ्त-

संिचिमातः दृटिवन्तः सय्ततः । ्मातः पत्रसय कोठशकमािमंा कोठशकमा-

द्र्ये संठश्टिमातः भवठन् । ए्मासमंा कृ्े पलैठसट् इठ् कथय्े । 
ए्माठि ठवठभनि-वि्वय्तक्तमाठि भवठन् । ्ेष्त केष्तठच्् हरि्-

िञजकतः उपठसथ्तः भवठ् यसय कृ्े कलोिोठिल इठ् कथय्े । 

 हरि्-वि्वसय पलैठसट््स इतये्ेषमंा कृ्े कलोिोपलमासट्  

अथवमा हरि्लवकं कथय्े । ्माठि पत्रमािमंा कृ्े हरि्-विुं 

प्रददमाठ् । भवन्तः समिठन् एव य् ् पत्रमािमंा कलोिोपलमासट् 

इतयठसमि ् कलोिोठिल इठ् प्रकमाश-संशे्षिमाय आवशयकम ्
अठस् ।

८.६ पादप-कोशिकायाः ए्ञच जनिुकोशिकायाः िुलना

 यठद भवन्तः ग्-गठ्ठवठर ं ८.३ ,८.४ समिठन् ््त 
्दमारमािेि भवन्तः पमादप-कोठशकमा जन््त-कोठशकयोतः च 
संिचिमायमातः ्ोलिं क््तुं शकि्तवठन् । ८.७ (अ), (ब) ठचत्रयोतः 
अवरमािेि पे्रक्षि ंक्त व्वन््त ।

 आगच्छन््त पमादप-कोठशकमािमंा जन््त-कोठशकमािमंा च 
सममाि्मातः अन्िमाठि च सचूीबदं् क्त म्वतः । ८.१ समारिणयमंा केवलं 
केषमाठञच् ्एव लक्षिमािमाम ्उललेखिं कृ्म ्अठस् । भवन्तः 
अनय-लक्षिमािमाम ्उललेख ंक््तुं शकि्तवठन् ।

क्र. स.ं कोशिकायाः िागः पादप-कोशिकाः जनिु-कोशिका

१. कोठशकमा-ठिरिकमा उपठसथ्मा उपठसथ्मा

२. कोठशकमा-ठभठत्ततः उपठसथ्मा अि्तपठसथ्मा

३. केनद्रकम्

४. केनद्रक-ठिरिकमा

५. कोठशकमा-द्र्यम्

६. पलैठसट् इठ्

७. रिठक्तकमातः

(a)

कोठशकमाठभठत्ततः कोठशकमाठिरिकमा

कोठशकमाठिरिकमा

हरि्लवकम ्

रिठक्तकमा

केनद्रकम्

कोठशकमाद्र्यम्

शचत्रम ्8.7   (a)  पमादपकोठशकमा     (b) जन््तकोठशकमा

(b)
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कोशिका
 Â अठरकमंाश्यमा जीवेष्त लघ्त-संिचिमातः दृशयन्े यमातः अङ्गमाठि इठ् िमामिमा 

ज्मायन्े ।

 Â सवमा्वठि अङ्गमाठि अठप लघ्तभमागैतः ठिठम््व माठि सठन् । कसयठच् ्जीवसय 
सकू्म्ममा िचिमा कोठशकमा इठ् कथय्े ।

 Â सव्वप्रथमं कमाक्व  इठ् असय कोठशकमािमाम ् अनवेषि ं िमाबट्वहुकमहोदयतः  
१६६५ ्म ेवषवे कृ्वमाि ्।

 Â कोठशकमािमंा ठवठवरमातः आकृ्यतः आकमािमाचि परिलठक्ष्मातः भवठन् ।

 Â ठवठभनि-जीवेष्त कोठशकमािमंा संखयमा अठप ठभनिमा भवठ् ।

 Â कमाचिि कोठशकमातः बहु-दीघमा्वतः सठन् येषमंा दश्विं िगिमाठक्षभयमंा ि क््तुं शकय्े। 
उदमाहििमाथुं –क्त कक्त टमाण्म ्।

 Â केचि जीवमातः केवलम ् एककोठशकमाय्तक्तमातः एवञच अनयजीवमातः 
अिेककोठशकमाठभतः ठिठम््व मातः भवठन् ।

 Â एककोठशक-जीवेष्त एककोठशकमा एव ् माठि सवमा्वठि मलूभू् माठि प्रकमायमा्वठि 
किोठ् यमाठि बहुकोठशक-जीवेष्त ठवठशटि-कोठशकमािमंा समहूद्मािमा 
समपमाद्यन्े ।

 Â कोठशकमायमातः त्रयतः म्तखयभमागमातः भवठन् – (१) कोठशकमा-ठिरिकमा (२) 
कोठशकमाद्र्यं यठसमि ्लघ्त-लघ्त संिचिमातः प्रमापयन्े । (३) केनद्रकम ्।

 Â केनद्रकम ्एवञच कोठशकमाद्र्यं  केनद्रक-ठिरिकमा पथृक् किोठ् ।

 Â कोठशकमा यसयमंा स्तसंघठट्ं केनद्रकं ि भवठ् अथमा्व् ् केनद्रक-ठिरिकमा 
अि्तपठसथ्मा भवठ्, समा प्रोकैरियोठटक-कोठशकमा भवठ् ।

 Â पमादप-कोठशकमा जन््त-कोठशकमायमातः ठभनिमा भवठ् य्ो ठह ए्सयमंा 
कोठशकमा-ठिरिकमायमातः बठहतः कोठशकमा-ठभठत्ततः भवठ् ।

 Â वि्वय्तक्तमा-संिचिमातः यमातः पलैठसट् इठ् िमामिमा ज्मायन्े केवलं पमादप-
कोठशकमायमंा प्रमापयन्े । हरि्-पलैठसट् यठसमि ्कलोिोठिल इठ् प्रमापय्े 
हरि्लवकम ्इठ् कथय्े ।

 Â पमादप-कोठशकमायमाम ् एकमा बहृतकेठनद्रयमा-रिठक्तकमा भवठ् पिञच जन््त-
कोठशकमायमाम ्अिेक-लघ्यतः-रिठक्तकमातः भवठन् ।

कोशिका-शिररका

कोशिका-शिश्तः

हररिल्कम्

गुणसतू्रम्

कोशिका-द्रवयम्

यूकैररयोट

जीन

बहुकोशिकः

कवे नद्रक-शिररका

कवे शनद्रका

कवे नद्रकम्

अङ्गम्

कोशिकाङ्गम्

पलैजमा-शिररका

पलैश्टड

प्रोकैररयोट

पादािः

ऊिकम्

एककोशिकः

ररशतिका

श्वेि-रति-कोशिकाः

  

ि्निः शकं शिशषिि्निःप्रमुखाः िबदाः
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अभयासः

१. अरोठलठख्-कथिं सतयम ्अठस् अथवमा असतयम्
 (क) एककोठशक-जीवे एकमा कोठशकमा भवठ् ।

 (ख) पेठशकमा-कोठशकमा शमाखमाठनव्मा भवठ् ।

 (ग) कसयठच् ्जीवसय मलू-संिचिमा अङ्गम ्इठ् भवठ् ।

 (घ) अमीबमायमातः आकृठ्तः अठियठम्मा भवठ् ।

२ ममािव-्ठनत्रकमा-कोठशकमायमातः िेखमाठचत्रं ठिममा्वन््त । ्ठनत्रकमा-कोठशकमाठभतः ठकं कमायुं ठरिय्े ?

३. अरोठलठख्ेष्त ठवविि ंठलखन््त-

 (क) कोठशकमा-द्र्यम्
 (ख) कोठशकमायमातः केनद्रकम्
४.  कोठशकमायमातः कठसमि ्भमागे कोठशकमाङ्गमाठि प्रमापयन्े ।

५.  पमादप-कोठशकमायमातः जन््त-कोठशकमायमाचि िेखमाठचतं्र ठिममा्वय ्ठसमि ्त्रीठि अन्िमाठि ठलखन््त ।

६.  यकैूरियोठटस एवञच प्रोकैरियोट्स मधये अन्िं ठलखन््त ।

७.  कोठशकमायमंा रिोमोसोम अथवमा ग्तिसतू्रमाठि क्त त्र प्रमापयन्े ? ्ेषमंा कमायमा्वठि ज्मापयन््त ।

८.  ‘सजीवेष्त कोठशकमा मलूभू् -संिचिमातमकतः घटकतः अठस् ।’ बोधयन्माम ्।

९.  ज्मापयन््त य् ्कलोिोपलमासट अथवमा हरि्लवकं केवलं पमादप-कोठशकमास्त एव ठकमथुं प्रमापय्े ?

 ्ामिः दशषिणं प्रशि

 ४. ए्् ्कोठशकमाद्र्यमा् ्एकठिरिकमाद्मािमा पथृक् भवठ् ।

 ३.  कोठशकमा-द्र्यसय मधये रिक्त-सथमािकम ्।

 १.  सजीवमािमंा मलूभू् -संिचिमातमक-घटकमातः ।

 उपररष्ाि ्अिः प्रशि

 २. ए्् ्प्रकमाश-संशे्षिमाय आवशयकम ्अठस् ।

 १.  कोठशकमा-ठिरिकमायमातः एवञच केठनद्रकमा-ठिरिकमायमातः मधयपदमाथ्वतः ।
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१ .  सव-ठवद्यमालयसय अथवमा समीपसथसय ठवद्यमालयसय वरिष्ठ-ममाधयठमठक-प्रयोगशमालमायमंा गच्छन््त । 
सकू्मदठश्वितः कमाय्वठवरतेः ठवषये सचूिमंा प्रमापि्तवन््त । इदम ्अठप पशयन््त य् ्सकू्मदठश्वितः अरतः सलमाइ् इठ् 
असय पे्रक्षि ंकथं ठरिय्े ।

२. सवठवद्यमालयसय अथवमा समीपसथसय जीवठवज्मािसय वरिष्ठ-अधयमापकेि सह चचमाुं क्त व्वन््त । अठभजमािन््त 
य् ्कमाचिि ्यमारयतः केि प्रकमािेि संवहठन् ्थमा च ए्मासमाम ्उपचमाितः कथं क््तुं शकय्े । ए््-्सचूिमंा 
प्रमाप्त्तं भवन्तः केिठच् ्ठचठकठतसकेि सह अठप चचमाुं क््तुं शकि्तवठन् ।

३. सवक्षेत्रे कृठष-ठवस्िि-केनद्रसय भ्रमि ं क्त व्वन््त । आि्तवमंाठशकरूपेि रूपमान्रि्-ससयमािमंा ठवषये सचूिमंा 
प्रमापि्तवन््त । अठसमि ्ठवषये सवकक्षमायमातः कृ्े एकसय संठक्षप्त-भमाषिसय ठिममा्वि ंक्त व्वन््त । भवन्तः www.
usc.ernet.in/currsci/sep252001/655.pdf इठ् असय ठििीक्षिम ्अठप क््तुं शकि्तवठन् ।

४. कसममा् ् कृठषठवशषेज्मा् ्बीटी-कमापमा्वस इठ् असय ठवषये अठभजमािन््त (अथवमा envior.nic.in/divi-
sions.csnv/btcotton/bgnote.pdf  इ्सममा् ्सचूिमंा प्रमापि्तवन््त) ।

 कोठशकमायमातः ठवषये अठरकसचूिमायै www.enchantedlearning.com/subjects/plants/cell/sj 
ठििीक्षन््त ।

ठवस्मारि्-अठरगमतः – गठ्ठवरयतः परियोजिमाचि

असममाकं तवचतः बमाह्यस्िे प्रमापयममािमातः कोठशकमातः मृ् मातः भवठन् । एकठसमि ्समामनय-्यसके प्रमायतः २ ठक.र्मा. 
मृ् तवक् भवठ् । प्रठ्ठदिं तवचतः पमािेलक्ष मृ् -कोठशकमािमंा क्षयतः भवठ्। प्रतयेकं समये यदमा भवन्तः  
सवमाङ्ग्तलयमा उतपीठिकमायमातः रठूलं सवच्ंछ क्त व्वठन् ्दमा प्तिमा्ि-तवचतः बहुभमागसय क्षयं भवठ् ।

ठकं भवन्तः जमािठन्


