
100

9
अध्या्ः

जन त्ुषतु जननम्

भ   वन्ः पयाचनस् परिसंचिणस् एवञच श्वसन-

प्रक्रमस् ववष्े ग्-कक््या्यंा पवि्वन्ः आसन ्। 
वकं भवन्ः ए्ेषयंा ववष्े समिवन् ? ए्े प्रक्रमयाः 

प्रत्ेकं जीवस् उत्तिजीवनया् आवश्कयाः भववन् । भवन्ः 

पयादपेष ुजननम ् इव्  प्रक्रम-ववष्े पवि्वन्ः । जननं जया्ेः 

वनिन्ि्या्ै आवश्कम ् अवस् । कलपनयंा कुव्वन् ु ्् ् ्वद 

जीवयाः प्रजननं न अकरिष्न ््दया वकम ्अभववष्् ्? भवन्ः 

एवं वचन्व्ष्वन् ्् ्जीवेष ुजननस् ववशषे-महत्वम ्अवस् 

््ो वह इदम ्एकप्रकयािक-जीवेष ुवंशयानकु्रमया् ्वंशयानकु्रम ंप्रव् 

वनिन्ि्या्याः सवुनश्च्ं किोव् ।

 भवन्ः ग्-कक्यास ु पयादपेष ु जननववष्े पवि्वन्ः । 

अवसमन ्अध्या्े व्ं ज्यास्यामः ्् ्जन्वः केन प्रकयािेण जननं 

कुव्ववन् ।

९.१ जननस्य विध्यः

 वकं भवन्ः वववभनन-जन्तूनयंा बयालयान् दृष्टवन्ः ? 

केषयाञचन जन्तूनयंा बयालयानयंा नयामयावन ९.१ सयारिण्यंा पतूिव््ुं 

प्र्यासं कुव्वन्ु ्थया क्रमसंख्या १, ५, मध्े उदयाहिणं दत्वया 

प्रदवश्व्म ्अवस् ।

 भवन्ः वववभनन-जन्तूनयंा बयालयानयंा जया्मयानं जनम अवप 

दृष्ट ंस्या्् । वकं भवन्ः ज्यापव््ुं शकनुववन् ््् कौककुटीनयाम ्

इवललकयानयंा च जनम कथं भवव् ? वबडयालयानयंा कुककुियाणयंा च 

जनम  कथं भवव् ? वकं  भवन्ः वववचन््वन् ्््  जनमनः 

पतूव्वम ्  ए्े  जीवयाः ्यादृशयाः  एव  भववन् ्यादृशयाः  इदयानीं 

दश्वनी्याः  भववन् ? आगच्छन्ु  अनवेष्यामः ?  पयादपयाः इव 

जन्ुष ुअवप जननस् द्ौ  ववधी भव्ः । प्रथमः  लैङ्वगक-

जननवववधः वद््ी्ः अलैङ्वगक-जननवववधश्च ।

सारिणी - 9.1

क्रम-सखं्या जन त्ुः   सन्व्ः

1     मनषु्ः वशशःु

2     वबडयालः   

3     कुककुिः

4     वचत्रप्ङ्गः

5     कुककुटः  कुककुटसन्व्ः

6      गौः

7      मणडतूकः

9.2  लैङ्विक-जननम्

 सप्तम-कक्या्यंा भवव्भः पयादपेष ु जननम ् इव् ववष्े 
पवि्म ् । ए्स् समिणस् प्र्यासं कुव्वन्ु । भवन्ः समिवन् 
््् लैङ्वगक-जननक्््वणयंा पयादपेष ु निजननयाङ्गम ् एवञच 
मयादयाजननयाङ्गम ् उभे भव्ः । वकं भवन्ः ए्ेषयंा भयागयानयंा 
नयामयावन वकंु शकनुववन् ? जन्ुष ुअवप निेष ुएवञच मयादयास ु
वववभननयावन अङ्गयावन भववन् । पयादपयाः इव जन्ुष ुअवप नि-
मयादया-्ुगमकयानयंा वनमया्वणं कुव्ववन् ्े संलव््ं भतूतवया ्ुगमनजयानयंा 
वनमया्वणं कुव्ववन् । इदं ्ुगमनजं ववकवस्ं भतूतवया एकस् नतू्न-
जीवस् वनमया्वणं किोव् । ए्यादृशं जननं ्वसमन् निः मयादया 
्ुगमक्ोः संल्नं भवव् लैङ्वगक-जननं कथ््े । आगच्छन् ु
व्ं मनुष्ेष ु जनन-भयागयानयाम ् अवभज्यानं कुम्वः एवञच जनन-
प्रक्रमस् अध््नं कुम्वः ।
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नि-जननाङ्िम्

नि-जननयाङ्गेष ु्गुम ंवषृणस् द् े  शकु्रयाणनुवलके एवञच एकः 

वशश्ः (वलङ्गं) भवव् (वचत्रम ्९.१) । वषृणौ नि्गुमकयानयाम ्

उतपयादनं कुरु्ः ए्द ् शकु्रयाणःु इव् कथ््े । वषृणौ लक्शः 

शकु्रयाणतूनयाम ् उतपयादनं कुरु्ः । ९.२ वचत्रं पश्् ु ्वसमन ्

शकु्रयाणतूनयंा वचत्रं दवश््व म ्अवस् । शकु्रयाणःु ्द्यवप बहु-सतूक्मयाः 

भववन् पिञच प्रत्ेकवसमन ्एकं वशिः एकः मध्-भयागः एवञच 

एकः पचु्छः भवव् । वकं शकु्रयाणःु एककोवशकयाव् ्प्र्ी्न्े । 

शकु्रयाणौ कोवशकया्याः सयामयान्-संघटकयाः प्रयाप्न्े ।

शकु्रयाण-ु 
नवलकया

वशश्ः

वषृणः

वचत्रम ्९.१ : मयानवे निजननयाङ्गम

वशिः

मध्भयागः

पचु्छः

  
वचत्रम ् ९.२ : मयानव-शकु्रयाणःु

शकु्रयाणौ पचु्ंछ कवसमन ्कया य्े 

आगच्छव् ?

 
स्ती-जननाङ्िम्

स्ती-जननयाङ्गेष ु  एक्गुम-अणडयाश्ः अणडयावयावहनी (वडमब-

वयावहनी) एवञच गभया्वश्ः भवव् (वचत्रम ्९.३) । अणडयाश्ः

गभया्वश्ः अणडयाश्ः

अणडवयावहनी

वित्रम ्९.३    मयानवे स्तैण-जननयाङ्गम्
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स्ती्ुगमकयानयाम ् उतपयादनं किोव् ्ः अण्ाणतुः इव्  

कथ््े । स्तीष ु प्रव्मयासम ् अणडयाश्याभ्याम ् एकसमया् ्

अणडयाश्या्् एकस् ववकवस्स् अणडयाणोः अथवया वडमबस् 

वनममोचनम ् अणडवयावहन्यंा भवव् । गभया्वश्ः सः भयागः ्त्र 

वशशोः ववकयासः भवव् । शकु्रयाणःु इव अणडयाणःु अवप 

एककोवशकया्ुकः भवव् ।

वित्रम ्९.४  : मयानव-अणडयाणःु
 

वजज्यासःु जयानयाव् ्् ् वववभननेष ु जन्षु ु

अणडयानयाम ् आकयािः वभननः वभननः भवव् । 

अणडयाणःु बहु-लघःु भवव्ुं शकनवुवन् ्थया 

मनषु्ेष ुअथवया बहु-दीघया्वः अवप भववन् ्थया 

कुककुटयाणडम ् । उषट्रपवक्णः ववशयाल्मम ्

अणडं भवव् ।

वनषेिनम्

जनन-प्रक्रमस् प्रथमं चिणं शुक्रयाणोः अणडयाणोश्च 
संल्नम् । ्दया शुक्रयाणवः अणडयाणुवभः सह समपकये  
आगच्छवन् ्दया ए्ेषु एकः शुक्रयाणुः अणडयाणुनया सह 
संलव््ं भवव् । शुक्रयाणोः अणडयाणोश्च ए््् संल्नं 
वनषेचनम् इव् कथ््े (वचत्रम् ९.५) । वनषेचनस् सम्े 
शुक्रयाणुः अणडयाणुश्च संलव््ं भतूतवया एकत्र भववन् । 

वनषेचनस् परिणयामयानुसयािेण एव ्ुगमनजस् वनमया्वण ं

अणडयाणःु

शकु्रयाणःु

वचत्रम ्9.5 वनषचेनम्

संलव््- 
केनद्रकम्

वित्र ९.६ : ्गुमनजम ्।

भवव् (वचत्रम् ९.६) । वकं भवव्भः ज्या्म् आसी्् ्् ्

्ुगमनजं नतू्नव्ष्टेः प्रयािमभः अवस् ?

 वनषेचन-प्रक्रमे स्ती-अणडयाणोः एवञच निशुक्रयाणोः 
सं्ोजनं भवव् । अ्ः नतू्न-सन््ेः कयावनचन लक्णयावन 
सववप्ुः वंशयानुग्यावन भववन् । सवभ्या्िं भवगवनं च 
पश्न्ु। अवभज्यानस् प्र्यासं कुव्वन्ु ््् ्ेषु कयावन 
लक्णयावन मया्ुः प्रयाप्तयावन एवञच कयावन लक्णयावन वप्ुः 
प्रयाप्तयावन सवन् ।

 ्द् वनषेचनं ््् स्तीशिीिस् अन्ः भवव् 

आन्रिक-वनषेचनम् इव् कथ््े । मनुष्ेषु गोषु कुककुिेष ु

एवञच कुककुटेषु इत्यावदषु अनेक-जन्ुषु आन्रिकं 

वनषेचनं भवव् ।

केनद्रकम्
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वकं भिव्भः प्र्योिनवलकावििोः  

विष्ेय श्तु्म ्अवस् ?

वजज्यासुं प्रहवेलकयंा च अध्यापकः एकदया कक्या्यंा 

उकवयान ्आसी् ््् ्कयासयाञचन स्तीणयाम ्अणडवयावहन्ः 

अवरुदयाः भववन् । ए्यादृश-वस्त्ः वशशतूनयाम ् उतपयादने 

असमथया्वः भववन् । ््ो वह वनषचेनया् शकु्रयाणःु 

मयागया्वविोधया् ् अणडयाणु ं ्याव् ् न प्रयापनवुवन् । ए्यादृश-

अवसथया्यंा वचवकतसकयाः नवीनयाणडयाणमु ् एवञच 

शकु्रयाणमु ्एकत्र कृतवया उवच्-मयाध्मने वकवञचतकयालया् 

सयाधधं सथयाप्वन् ्ेन इनववट्रोवनषचेनं भवे् ् । ्वद 

वनषचेनं भवव् ्दया ्गुमनजं प्रया्ः एकसप्तयाहयानन्िं 

ववकवस्ं क्ुधं शक््े । ्स् पश्चया् ््द ्मया्ःु गभया्वश्े  
सथयाप््े । मया्ःु गभया्वश्े पतूण्व-ववकयासः भवव् ्थया 

वशशोः जनम सयामयान्-वशशवु् ्भवव् । ए्स्याः अनेन 

्नत्रेण जवन्वशशःु प्र्ोगनवलकया-वशशःु कथ््े । 

ए्द ्एकं वमथ्या नयाम अवस् ््ो वह वशशोः ववकयासः 

प्र्ोगनवलकया्यंा न भवव् ।

 भवन्ः ज्यातवया आश्च ््वम ् अनुभववष्वन् ््् अनेक-

जन्ुष ु वनषेचनस् वक्र्या स्तीशिीिया्् बवहः भवव् । ए्ेष ु

जन्ुष ु वनषेचनं जले भवव् । आगच्छन्ु ज्यास्यामः ््् एवं 

कथं समपद्य्े ?

िव्विवधः ९.१

वसन्ः अथवया वष््व तौ कस्वच् ्सिोविस् अथवया मनदगव्नया 

प्रवह्ः   वनर्विस् भ्मण ं कुव्वन् ु । जले ्ि्याम-्अनेकयानयंा 

मणडुकयानयाम ् अणडयावन अवनवषन् ु । अणडयानयंा वण्वम ् एवञच 

आकयािं वलखन् ु।

 वसन्ः अथवया वष््व तौ मणडतूकयाः एवञच अन्जलकीटयाः 

सिोविम ्एवञच वनर्विं प्रव् गच्छवन्। ्दया नियाः वस्त्श्च सयाधधं 

जले आगच्छवन् ्दया स्ती्ः श्यानयाम ्अणडयानयंा जननं कुव्ववन् । 

कुककुटयाणडयावन इव मणडतूकयानयाम ्अणडयावन कवचने आवृ् यावन न 

भववन् एवञच इमयावन ्दपेक््या कोमलयावन भववन् । ्िलस् 

एकमयाविण ंअणडयावन एकत्र सयाधधं सथयाप्व् ्थया सिुक्याम ्अवप 

किोव् । (वचत्रम ्९.७) ।

वित्रम ्९.७ : मणडतूकस् अणडयावन

 स्तीः ्दया अणडयावन सजृव् निः ्ेष ुशकु्रयाणतून ् उतसजृव् । 
प्रत्ेकं शकु्रयाणःु सवलमबपचु्छस् सयाहयाय्ेन जले इ्स््ः  
्िवन् ।  शकु्रयाणःु अणडकोवशकया्याः सयाक्या् ् समपकये  

आगच्छवन् ्ेन कयािणने वनषचेनं भवव् । ए्यादृश ं वनषचेनं 

्वसमन ् नि-वस्त्ोः ्गुमकयानयंा संल्नं वस्त्ः शिीिया् ् बवहः 

भवव्, बयाह्य-वनषचेनं कथ््े ।

मीनः मणडतूकश्च श्यावन अणडयावन 

वकमथधं ्च्छवन् पिञच कुककुटी 

एकदया केवलम ् एकमवे अणडं 

ददयाव् ।
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्द्यवप ए्े जन्वः श्यावन अणडयावन 

्च्छवन् एवञच लक्शः शकु्रयाणोः वनममोचनं 

कुव्ववन् । पिञच सवयेषयाम ्अणडयानयंा वनषचेनं 

न भवव् ्ेन ्ेषयाम ्अणडयानयंा नवीन-जीवेष ु

परिव ््वनं न भवव् । ए्स् कयािणम ्अवस् 

्् ्अणडयावन शकु्रयाणवः च वनिन्िं जलस् 

गत्या, वया्नुया एवञच वष््व या प्रभयावव्याः 

भववन् । सिोविे अन्े अवप ए्यादृशयाः 

जन्वः भववन् ्े ए्ेषयाम ्अणडयानयंा भोजनं 

कुव्ववन् । अ्ः अणडकोवशकयानयाम ्एवञच 

शकु्रयाणोः बहृ्-्संख्या्याम ्उतपयादनम ्

आवश्कं ्ेन ्ेष ुकेषवुच् ्वनषचेनं 

सवुनश्च्ेन भवे् ्।

गभया्वश्ः

िोवप्भ्तूणः

अणडोतसग्वः(a)

(b)

(c)

अणडयाश्ः
्गुमनजम्

ववकयासमयानः 
भ्तूणः

वित्रम ्९.८ (a) ् गुमनजवनमया्वण ं् गुमनजया् ्भ्तूणववकयासः (b) कोवशकयानयंा वपणडम ्(आववध््व म)् (c) भ्तूणस् गभया्वश्े िोपणम ्(आववध््व म)्।

गभया्वश्-वभवत्तः 

एकया एकलकोवशकया केन 

प्रकयािेण एकः सथतूलजीवः 

भवव्ुं शकनोव् ?

भ्रूणस्य परििध्धनम्

 वनषेचनस् परिणयामयानुसयािेण ्ुगमनजस् वनमया्वण ं
भवव् ््् ववकवस्ं भतूतवया गभये परिवव ््व्ं भवव् । 
{(वचत्रम् ९.८)} । ्तपश्चया्् कोवशकयाः समतूहीकृ्याः भववन् 
एवञच उत्तकेषु अङ्गेषु च परिववध्व्याः भववन् । ए्यादृश-
ववकयासमयानयाः संिचनयाः ‘भ्तूणम्’ इव् नयामनया ज्या्न्े । भ्तूणः 
गभया्वश्स् वभत्तौ िोवप्ः भतूतवया ववकवस्ः भवव् ।

 गभया्वश्े भ्तूणस् वनिन्िं ववकयासः भवव् । शनैः शनैः 
वववभनन-शयािीरिकयाङ्गयावन ्थया हस्ौ पयादौ वशिः नेत्रे कणतौ 
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इत्याद्ः ववकवस्याः भववन् । गभ्वस् सया अवसथया ्स्यंा 

सवयेषयंा शिीियाव्वयानयाम ्अवगमनं भवव् सया अवसथया गभ्वः इव्  
कथ््े । ्दया गभ्वस् ववकयासः पतूण्वः भवव् ्दया मया्या 

नवजया्वशशु ंजन्व् ।

गभया्वश्ः

वित्रम ्9.9, गभया्वश्े भ्तूणः

 कुककुट््याम ् अवप आन्रिकं वनषेचनं भवव् । पिन् ु

वकं मनुष्याः गयावश्च कुककुट््ः अवप बयालयान् जन्वन् ? 

भवन्ः जयानवन् एव ््् कुककुट््ः बयालयान् न जन्वन् । ्दया 

कुककुटशयावकयानयंा जनम कथं भवव् ? आगच्छन्ु ज्यास्यामः ।

 वनषेचनस् अनन्िं सद्यः एव ्ुगमनजस् वनिन्िं 

ववभयाजनं भवव् एवञच अणडवयावहन्याम् अधोमुखं वध्व्े 

। ए्स् अधोववृदनया सह ए्स्ोपरि सुिवक््याविणस् 

वनमया्वणं भवव् । कुककुटयाणडोपरि दृश्मयानं किोिं कवचम ्

अवप सुिवक््म् आविणम् अवस् ।

 किोि-कवचस् पतूण्वरूपेण वनमया्वणयानन्िं कुककुटी 

अणडस् वनममोचनं किोव् । कुककुटयाणडया्् शयावकवनमया्वण े

प्रया्ः सप्तयाहत्र्स् सम्ः लगव् । भवव्भः ऊषमयाथ्वम ् 

अणडोपरि उपववष्टया कुककुटी दृष्टया स्या्् । वकं भवन्ः 

जयानवन् ््् अणडस्यान्ः शयावकस्् ववकयासः ए्स्यामेव 

अवधौ भवव् ? शयावकस् पतूण्व््या ववकयासयानन्िं कवचस् 

प्रस्ुटनयानन्िं शयावकः बवहः आगच्छव् ।

 बयाह्य-वनषचेन्केुष ु जन्षु ु भ्तूणस् ववकयासः भवव् 

स्ती-शिीिया् ् बवहः एव भवव् । भ्तूणस् ववकयासः अणडयाविण े

भवव् । भ्तूणस् पतूण्वववकयासयानन्िम ् एव अणडजोतपवत्तः  
भवव् । भवव्भः सिोविे अथवया वनर्विे मणडतूकयाव्रिकं 

वडमभकीटयाः ्िन्ः दृष्टयाः स्ःु।

जिा्यतुजाः अण्प्रजकाः जन्िश्च

असमयावभः ज्या्ं ्् ् केचन जन्वः ववकवस्-वशशु ं जन्वन् 

पिञच केचन जन्वः अणडयावन ्च्छवन् ्यावन अनन्िं वशशौ 

परिव ््व्व् । ् े जन्वः ् े सयाक्या् ्एव वशशु ंजन्वन् जिया्जुयाः 

जन्वः इव् उच्न्े । अधः प्रदत्तगव्ववधःे सयाहयाय्ेन भवन्ः 

ए्वसमन ् ववष्े सम्क््या ज्या्ुं शक््वन् एवञच जिया्जुेष ु

अणडप्रजकेष ुच ववभदेम ्अवप क्ुधं शक््वन् ।

िव्विवधः ९.२  

 केषयाञचन जन्तूनयाम् अणडयावन एकत्रीकिणस् कया ध्ं 

सिलम् अवस् ््ो वह ्ेषयंा मया्या शिीिया्् बवहः अणडयावन 

ददयाव् । सः जन्ुः ्स् अणडयानयंा  भवन्ः एकत्रीकिण े

स्लयाः अभवन् अणडप्रजक-जन्तूनयाम् उदयाहिणयावन  

सवन् । पिञच भवन्ः गोः कुककुिस् अथवया वबडयाल्याः 

अणडयावन एकत्र न क्ुधं शकनुववन् । एवम् ए्दथधं भवव् 

््ो वह ्े अणडयावन न ददव् । ए्ेषु मया्िः पतूण्व््या 

ववकवस्वशशुमेव जन्वन् । ए्े जिया्ुज-जन्तूनयाम ्

उदयाहिणयावन सवन् ।

मणडतूकस् गहृगोवधकया्याः वचत्रप्ङ्गस् अथवया शलभस् 

कुककुट््याः एवञच कयाकस् अन्-पवक्णश्च अणडयावन 

एकत्रीकिणस् प्र्यासं कुव्वन् ु। वकं भवन्ः ए्ेषयंा प्रयावणनयाम ्

अणडयावन एकत्रीकृ्वन्ः ? ्ेषयाम ् अणडयानयंा भवव्भः 

एकत्रीकिण ंकृ्ं व ््व्े ्ेषयंा वचत्रयावण वनमया्वन् ु।
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 अधनुया वकं भवन्ः जिया्जुयानयाम ्अणडप्रजकयानयंा जन्तूनयंा 
कयावनचन अन्-उदयाहिणयावन दया्ुं शकनवुवन् ?

वििोः ि्यसकः

 नवजया्-प्रयावणनः अथवया अणडस् प्रस्ुटनया् ्वनग््व प्रयावणनः 

्याव् ् प ््वन्ं ववृदं कुव्वन्ः भववन् ्याव् ् ्े व्सकयाः न  
भववन् । केषवुच् ्जन्षु ुनवजया्-जन्वः व्सकेभ्ः  दश्वने 

पतूण््व ्या वभननयाः भवव्ुं शकनवुवन् । कौशे् कीटयानयंा जीवन-

चक्रस् समिण ंकुव्वन् ु(अणडम ्         इवललकया         प्तूपया          

 व्सकः) ्स् ववष्े भवन्ः सप्तम-कक्या्यंा  

पवि्वन्ः । मणडतूकयाः ए्यादृश-जन्तूनयाम ् अन्-उदयाहिणयावन 

सवन्(वचत्रम ्९.१०) ।

   मणडतूकेष ु अणडस् प्रयािमभया् ् व्सक-प ््वन्स् वववभनन-

अवसथयानयंा पे्रक्ण ं कुव्वन् ु । व्ं व्सणृयंा सपष्टयावसथयानयाम ्

अथवया त्र्याणयंा चिणयानयंा दश्वनं क्ुधं समथया्वः भवयामः  
अणडम ्            वडमभकीटः           व्सकः । वकं वडमभकीटयाः  

व्सक-मणडतूकेभ्ः वभननयाः न दृश्न्े ? वकं भवन्ः वचन्व््ुं 

शकनवुवन् ्् ्कवसमवंश्च् ्वदवसे ए्े एव वडमभकीटयाः व्सक-

मणडतूकयाः भववष्वन् ? ्द्् ् एव कौशे् कीटस् इवललकया 

अथवया प्तूपया इव्  व्सक-कौशे् कीटया् ् वभननः दृश््े ।  
व्सके प्रयाप्मयाणयावन लक्णयावन नवजया्े न प्रयाप्न्े । ्दया 

वडमभकीटस् अथवया इवललकया्याः अनन्िं वकं भवव् ? 

 भवव्भः एकः सनुदिशलभः कोषया् ्बवहः आगच्छन ्दृष्टः 

स्या् ्। वडमभकीटस् रूपयान्िण ंभतूतवया व्सके परिव ््वनं भवव् 

्ः कतू द्वनं क्ुधं शकनोव् एवञच ्रि्ुं शकनोव् । कैवश्च् ्ववशषे-

परिव ््वनैः सह वडमभकीटस् व्सके रूपयान्िण ंकया्यान्िणम ्

इव् कथ््े । ्थया ्थया व्ं व्सकयाः भवयामः व्ं शिीिे 

कीदृशयावन परिव्या्ववन पश्यामः ? वकं भवन्ः वचन््वन् ्् ्

असमयाकम ् अवप कया्यान्िण ं भवव् ? मनषु्ेष ु जनमसम्े 

एव नवजया्-वशशौ एव व्सकसदृशयावन शयािीरिक-अङ्गयावन 

उपवसथ्यावन भववन् ।

९.३ अलैङ्विक-जननम ्

 अधनुया प ््वन्म ्असमयावभः जनन-प्रक्रमस् अध््ने ्ेषयंा 

जन्तूनयंा ववष्े पवि्ं ्ैः व्ं परिवच्याः । पिञच अत्न्-

सतूक्मजन्षु ु ्थया हयाइड्या एवञच अमीबया्यंा जननं कथं  
भवव् ? वकं भवन्ः ्ेषयंा प्रजननववधःे ववष्े जयानवन् ? 

आगच्छन् ुअनवेषण ंकुम्वः ।

(a)  अणडयावन
(b)  वडमभकीटः

(c)   व्सकः

(d) अनन्िटैडपौलः

वित्रम ्9.10   मणडतूकस् जीवनचक्रम्
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िव्विवधः ९.३

हयाइड्या इव् अस् सथयाव्-सलयाइड इव् सवीकुव्वन् ु। 
आवध्वक-कयाचस् सयाहयाय्ेन अथवया सतूक्मदवश्वनः 
सयाहयाय्ेन सलयाइड इव् अस् अध््नं कुव्वन् ु
। जनकस् शिीिे वकं कयाश्चन उतकीण्व-संिचनयाः  
दृश्न्े । ए्यासयाम ्उतकीण्वसिंचनयानयंा संख्याम ्अवप 
जयानन् ु। ए्यासयाम ्आकयाियान ्अवप जयानन् ु। हयाइड्या 
इव् अस् ्यादृश-वचत्रस् वनमया्वण ं कुव्वन् ु ्थया 
भवव्भः दृश््े । ए्स् ्ोलनं ९.११ वचते्रण कुव्वन् ु

वित्र ९.११ : हयाइड्यामकुुलनम ्।

 प्रत्ेकं हयाइड्या इत्वसमन ्एकयावधक-उनन्भयागयानयंा दश्वनं 

भवव्ुं शकनोव् । ए्े उनन्भयागयाः ववकसन्ः नवीनजीवयाः 

सवन् ्ेभ्ः मतुकतु लः इव् कथ््े । समिण ंकुव्वन् ु्् ्भज्वन-

प्रवकणवमध्े (्ीसट) अवप मकुलस् दश्वनं भवव् । हयाइड्या 

इत्वसमन ् अवप ऐकजनकया् ् वनससृ् ेन उदधयेन नत्ू नजीवस् 

ववकयासः भवव् । ए्यादृश ं जननं ्वसमन ् केवलम ् एकः एव 

जनकः जीवं जन्व् अलैङ्विक-जननम ् इव् कथ््े । 

हयाइड्या इत्वसमन ्मकुुलेन नत्ू नजीवस् ववकयासः भवव् अ्ः 

ए्यादृश ंजननं मतुकतु लनम ्इव् कथ््े ।

 अलैङ्वगक-जननस् अन्ववध्ः अमीबया्यंा दृश्न्े । 
आगच्छन् ु पश्यामः एवं कथं भवव् । भवन्ः अमीबया्याः 

संिचनयाववष्े पवि्वन्ः । भव्यंा समिण ेएव भवे् ्् ् ्अमीबया  

एककोवशकः भवव् । (वचत्रम ्९.१२(अ)) । अवसमन ्केनद्रकस् 

भयागद््े ववभयाजनेन जननवक्र्या्याः प्रयािमभः भवव्{(वचत्रम ्

९.१२ (ब)} । ए्स् पश्चया् ् कोवशकया्याः अवप भयागद््े  

ववभयाजनं भवव् ््ोः केनद्रके भव्ः । {वचत्रम ्९.१२(स)} । 
ववभयाजन-परिणयामयानसुयािेण एकजनकया् ्अमीबयाद््स् वनमया्वण ं

भवव् । {वचत्रम ् ९.१२(द)} । ए्यादृशम ् अलैङ्वगक-जननं 

्वसमन ् जीवयाः ववभयावज्याः भतूतवया सन्व्द््स् उतपयादनं 

कुव्ववन् वद्खणडनम ्इव् कथ््े ।

 मकुुलनस् एवञच वद्खणडनस् अव्रिकं केचन अन्-

ववध्ः अवप सवन् ्ेषयंा द्यािया एकजीनसन््ेः जीवयानयंा जननं 

किोव् । ए्ेषयंा ववष्े भवन्ः अवरिम-कक्यास ुपविष्वन् ।

(a)

(b)
ववभयावज्केनद्रकम्

सं्व्ः

(c)

(d)

वित्रम ्९.१२   अमीबया्यंा वद्खणडनम ्। 
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्ॉल्याः कथा, कलोन इव्

कस्यावश्च् ्समरूपकोवशकया्याः अथवया कस्वच् ्अन्जीवव्भयागस् अथवया समपतूण्वजीवस् कृवत्रमरूपेण उतपयादनप्रवक्र्या 
कलोवनङ्ग इव् कथ््े । कस्वच् ्जन्नुः सया्ल््कंु कलोवनङ्ग इव् सव्वप्रथम््या इ्यान ववलमट महोद्ः एवञच 
्स् सह्ोवगनः एवडनबग्व सककॉटलैणड इव् अस् िोजवलन-संसथयाने कृ्म ्।  ्े एकस्याः मषेया्याः कलोन इव् कृ्वन्ः 
्स्याः डकॉली इव् नयामकिण ं्ैः कृ्म ्। [वचत्रम ्९.१३(स)] । डकॉली इव् अस्याः जनम ५ जलुयाई १९९६ मध्े अभव् ्। 
इ्ं  प्रथमया स्नधयारिणीे आसी् ््स्याः कलोन प्रवक्र्या अभव् ्।

वित्रम ्९.१३ : डयाली एकया कलोनमषेया

डकॉली इव् अस्याः कलोनप्रवक्र्यासम्े व्न डकॉिसेट नयामक-मषेया्याः स्नरिनथ्याः एकया कोवशकया एकत्र कृ्या । [वचत्रम ्
९.१३ (अ)] । ्वसमन ्एव सम्े सककॉवटश बलैक्ेस ईव इव् अस्याः एकया अणडकोवशकया अवप एकत्र कृ्या । [वचत्रम ्
९.१३ (ब)] । अणडकोवशकया्याः केनद्रकस् अपसयािण ंकृ्म ्। ् तपश्चया् ्् ैः व्न डकॉिसेट मषेया्याः स्नरिनथ्याः सवीकृ्या्याः 
कोवशकया्याः केनद्रकस् सथयापनं सककॉवटशबलैक्ेसेस ईव इव् अस्याः केनद्रकववहीन-अणडकोवशकया्यंा कृ्म ् । एवं 
प्रकयािेण उतपनन-अणडकोवशकया्याः ववकयासः परिवध्वनं च सयामयान्रूपेण अभव् ्् थया च अन््ो गतवया डकॉली इव् अस्याः  
जनमयाभव् ्। ् द्यवप सककॉवटश बलैक्ेस ईव इव् डकॉलीं जनम दत्तव्ी पिञच डकॉली व्नडयािसेट इव् अस्याः समयानरूप्कुया 
आसी् ््स्याः केनद्रकं गहृी्मयासी् ् । ््ो वह सककॉवटश बलैक्ेसेस ईव इव् अस्याः केनद्रकस् अणडकोवशकया्याः 
अपसयािण ं कृ्म ्आसी् ्अ्ः डकॉली इव् अस्यंा सककॉवटश बलैक्ेसेस ईव इव् अस्याः वकमवप लक्ण ंपरिलवक््ं 
न अभव् ् । डकॉली एकया व्न डकॉिसेट मषेया्याः सवसथया कलोन आसी् ््या मषेया प्रयाकृव्क-लैङ्वगक-जननद्यािया अनेक 
सन्व्भ्ः जनम दत्तव्ी आसी् ्। दौभया्वग्ेण िक्ेनजस् िोगेण १४ ्िविी २००३ ्म ेवषये डकॉली इव् अस्याः मतृ्ःु 
अभव् ्।

 डकॉली इव् अस्याः मतृ्ोः पश्चया् ्स्नधयारिणयंा कलोनवनमया्वणस् अनेके प्र्यासयाः कृ्याः । पिञच बहूनयंा जनमनः पतूव्वमवे 
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अलैङ्विक-जननम्
 Â जन्वः द््ोः ववध्ोः द्यािया प्रजननं कुव्ववन् । ए्ौ स्ः (१) लैङ्वगक-

जननम ्(२) अलैङ्वगक-जननम्
 Â नि्गुमकस् स्ती्गुमकस् च संल्नस् द्यािया जननं लैङ्वगक-जननम ्

इव् कथ््े ।
 Â अणडयाश्ः, अणडवयावहनी एवञच गभया्वश्ः वस्त्ः जननयाङ्गयावन 

सवन् ।
 Â निस् जननयाङ्गयावन सवन्: वषृणः, शकु्रयाणनुवलकया एवञच वशश्ः ।
 Â अणडयाश्ः स्ती्गुमकयानयाम ् उतपयादनं किोव् ्ेषयंा कृ्े अणडयाणःु 

इत्चु््े । वषृणः नि्गुमकयानयाम ्उतपयादनं किोव् ्ेषयंा कृ्े शकु्रयाणःु 
इत्चु््े ।

 Â अणडयाणःु एवञच शकु्रयाणःु उभ्ोः संल्नं वनषचेनम ् इत्चु््े । 
वनषवेच्म ्अणडं ्गुमनजं इव् कथ््े ।

 Â वस्त्ः शिीिस् अन्ः भत्ू मयानं वनषचेनम ् आन्रिकं वनषचेनम ् इव् 
कथ््े । इद ंमनषु्ेष ु एवञच अन्-जन्षु ु्थया कुककुटी, गो कुककुिी 
इत्यावदष ुभवव् । 

 Â ्द ् वनषचेनं ्् ् वस्त्ः शिीिया् ् बवहः भवव् बयाह्य-वनषचेनम ् 
इत्चु््े । ए्द ्मणडतूकेष,ु मीनेष,ु सटकॉिव्श इत्यावदष ुदृश््े ।

 Â ्गुमनजे अनेकयावन ववभयाजनयावन भववन् ् थया च भ्तूणस् वनमया्वण ंभवव्।
 Â भ्तूणः गभया्वश्स् वभत्तौ सथयावप्ः भवव् ्त्र ्स् ववृदः एवञच 

परिवध्वनं भवव् ।
 Â भ्तूणस् सया अवसथया ्स्यंा ्स् सवया्ववण शिीियाव्वयावन ववकवस्यावन 

भतूतवया अवगमन्ोग्यावन भववन् गभ्वः इव् नयामनया ज्या््े ।
 Â मनषु्याः गयावः कुककुियाः इत्याद्ः जन्वः वशशतून ् जन्वन् ्े 

जिया्जुयाः इत्चु्न्े ।
 Â कुककुटी, मणडतूकः, गहृगोवधकया, वचत्रप्ङ्गः इत्याद्ः जन्वः ्े 

अणडयावन ्च्छवन् अणडप्रजकयाः जन्वः इत्चु्न्े ।
 Â लयािवया इव् अस् केषयावञच् ्उरिपरिव ््वनैः व्सकजन्षु ुपरिव ््वनस् 

प्रवक्र्या कया्यान्िणम ्इव् कथ््े ।
 Â जननस् सः वववधः ्वसमन ् केवलम ् एकः एव जीवः भयागं गहृ्याव् 

अलैङ्वगकं जननम ्इत्चु््े ।
 Â हयाइड्या इत्वसमन ्मकुुलद्यािया नत्ू नजीवयानयंा ववकयासः भवव्। ए्यादृशम ्

अलैङ्वगकं जननं मकुुलनम ्इव् कथ््े ।
 Â अमीबया सव्ं भयागद््े ववभको भतूतवया सन््ेः उतपयादनं किोव् । 

ए्यादृश-अलैङ्वगक-प्रजननस् कृ्े वद्खणडनम ्इत्चु््े ।

वविखण्नम्

मतुकतु लनम्

अण्ावन

भ्रूणः

बाह्य-वनषेिनम्

वनषेिनम्

िभ्धः

आन्रिक-वनषेिनम्

का्यान्िणम्

अण्प्रजक-जन्िः

लैङ्विक-जननम्

ितुक्राणतुः

जिा्यतुजाः जन्िः

्यतुगमनजम्

भिन्ः वकं विवषि्िन्ःप्रमतुखाः िब्ाः
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अभ्यासः 

१. सजीवयानयंा कृ्े जननं वकमथ्वम ्आवश्कम ्अवस् ? बोध्न् ु।

२. मनषु्ेष ुवनषचेन-प्रक्रमम ्अवबोध्न् ु।

३. सवमोवच्म ्उत्तिं वचनु् -

 (क) आन्रिकं वनषचेनं भवव्  :

  (१) वस्त्ः शिीिे

  (२) वस्त्ः शिीिया् ्बवहः

  (३) निस् शिीिे

  (४) निस् शिीिया् ्बवहः

 (ख) एकः वडमभकीटः ्स् प्रक्रमस् द्यािया व्सके ववकवस्ः भवव् ्द ्अवस्  :

  (१) वनषचेनम्

  (२) कया्यान्िणम्

  (३) िोपणम्

  (४) मकुुलनम्

 (ग) एकवसमन ््गुमनजे प्रयाप्मयाणयानयंा केनद्रकयाणयंा संख्या भवव्   :

  (१) वकमवप न

  (२) एकम्

  (३) द्े

  (४) चतवयारि

४. अधोवलवख्-कथनस् सत्म ्अथवया असत्म ्इव् वलखन्-ु

 (क) अणडप्रजक-जन्वः ववकवस्-वशशु ंजन्वन् ।  (   )

 (ख) प्रत्ेकं शकु्रयाणःु  एकया एकयाङ्वगकोवशकया अवस् । (   )

 (ग) मणडतूके बयाह्यवनषचेनं भवव् । (   )

 (घ) सया कोवशकया ््या मनषु्े नत्ू नजीवनस् प्रयािमभः अवस् ्गुमकम ्इव् कथ््े । (   )

 (ङ) वनषचेनस् पश्चया् ्दत्तम ्अणडम ्एकयाङ्वगकोवशकया अवस् । (   )

 (च) अमीबया मकुुलनद्यािया जननं किोव् । (   )

 (्छ) अलैङ्वगक-जनने वनषचेनम ्आवश्कम ् अवस् । (   )

 (ज) वद्खणडनम ्अलैङ्वगक-जननस् एकः वववधः अवस् । (   )

 (र) वनषचेनस् परिणयामसवरूपम ्एव ्गुमनजस् वनमया्वण ंभवव् । (   )

 (ञ) भ्तूणः एक्या एकयाङ्वगकोवशक्या वनवम््व ः भवव् । (   )

५. ्गुमनज-गभ््व ोः भदेद््ं वलखन् ु।

६. अलैङ्वगक-जननस् परिभयाषयंा वलखन् ु। जन्षु ुअलैङ्वगक-जननस् द््ोः ववध्ोः वण्वनं कुव्वन् ु।
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७. स्तीणयंा कवसमन ्अङ्गे भ्तूणस् िोपण ंभवव् ?

८. कया्यान्िण ंवकं भवव् ? उदयाहिण ं्च्छन् ु।

९. आन्रिक-वनषचेने  बयाह्य-वनषचेने च के भदेयाः ?

१०. अधः प्रदत्त-सङ्के्यानयंा सयाहयाय्ेन क्रकॉस-शबद-प्रहवेलकयंा पतूि्न् ु।

 िाम्ः ्वषिणं प्रव्

 १. अत्र अणडयाणोः उतपयादनं भवव् ।

 ३.  वषृण ेउतपयावद्याः भववन्

 ४.  हयाइड्या इव् अस् अलैङ्वगकं जननम ्अवस्

 उपरिष्ा् ्अधः

 १. ए्् ्स्ती-्गुमकम ्अवस्

 २. निः स्ती्ोः ्गुमकयानयंा मलेनम्
 ४. एकः अणडप्रजकः जन्ःु

१. कस्वच् ्कुककुट-पयालनगहृस् भ्मण ंकुव्वन् ु। गहृस् प्रबनधकेन सह चचयाधं कृतवया अधः दत्तयानयाम ्उत्तिज्यानया्  
 प्र्यासं कुव्वन्-ु

 (क) कुककुटयाल्े ‘ले्स्व एवञच ब्कॉ्लस्व’ वकं सवन् ?

 (ख) वकं कुककुटी अवनषवेच्-अणडयावन ्च्छव् ?

 (ग) भवन्ः वनषवेच्यावन अथवया अवनषवेच्यावन अणडयावन कथं प्रयाप्तुं शकनवुवन् ?

 (घ) आपणषे ुप्रयाप्मयानयावन अणडयावन वनषवेच्यावन अथवया अवनषवेच्यावन सवन् ।

 (ङ) वकं भवन्ः वनषवेच्-अणडयावन खयावद्ुं शकनवुवन् ?

 (च) वकं वनषवेच्-अणडयानयाम ्एवञच अवनषवेच्याणडयानयंा पोषक्या्यंा कोऽवप भदेः अवस् ?

ववस्यारि्-अवधगमः – गव्ववध्ः परि्ोजनयाश्च
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मधमुवक्कयाणयंा ्छत्रेष ुरुवचकिं सङ्घटनं दृष्टम ्अवस् ्् ्सहस्रमवक्कयाणयंा लघनुगिम ्अवस् । केवलम ्एकैव मधमुवक्कया 
अणडयावन ददयाव् । इ्ं मवक्कया ियाज्ी-मवक्कया इव् नयामनया ज्या््े । अन्याः सवया्वः स्ती-मवक्कयाः कम्व-मवक्कयाः भववन् । 
्यासयंा मखु्ं कया्या्ववण भववन् ्छत्र-वनमया्वण,ं बयालयानयंा परिपयालनं ्थया च ियाज्ी-मवक्कया्ै प्या्वपं्त भोजनं दत्वया ्स्याः 
आिोग्स् िक्ण ं्ेन सया अणडयावन दया्ुं समथया्व भवे् ्। एकया ियाज्ी-मवक्कया सहस्रयावण अणडयावन दया्ुं शकनोव् । वनषवेच्-
अणडेभ्ः स्तीणयंा जनम भवव् एवञच अवनषवेच्याणडेभ्ः नियाः भववन् ्े पमुमवक्कयाः इव् नयामनया ज्या्न्े । ए्यासयंा कम्व-
मवक्कयाणयंा कया ध्ं भवव् ्् ््याः अणडयानयाम ्उषमया्नया् ्छत्रस् ्यापः ३५०C इव् स्िे वनिन्िं सथयाप्े्ःु ।

वकं भवन्ः जयानवन् ?

२. जीवव्-हयाइड्या इव् अस् सव्म ्अध््नं कुव्वन् ु एवञच अधः प्रदत्तने गव्वववधनया अवभजयानन् ु्् ्सः 
कीदृश ं जननं किोव् ।

 रिीषम्तौ सिोविया् ्जली्यावयावञ्छ्पयादपैः सह जलम ्एकत्र कुव्वन् ु। ए्् ्एकवसमन ्कयाचस् पयात्रे सथयाप्न् ु। 
एकस् अथवया वद्वदवसयानन्िं भवन्ः पयात्रस् आन्रिक-वभत्तौ वकवञच् ्संवलिष्ट-हयाइड्या इव् द्रषु्ट ंशकनवुवन् ।

 हयाइड्या ् िलपदयाथ्वः इव पयािदश्वकः भवव् ् स् केचन सपश्वकयाः भववन् । ए्स् संलेिषण ंसवयाधयािेण एव पयात्रस् 
वभत्तौ भवव् । ्वद कयाचपयात्रस् आलोडनं वक्र््े ्दया सद्यः एव हयाइड्या इव् सङ्कुवञच्ं भतूतवया लघवयाकयािे 
परिव ््वनं भवव् ्थया च सहवै सवसपश्वकयान ्अवप अन्ः आकष्वव् ।

 अधनुया केचन हयाइड्या जीवयान ्कयाचपयात्रया् ्बवहः वनषकयास् एकवसमन ्पयािदवश्व-चषके सथयाप्न् ु । आवध्वक-
कयाचस् सयाहयाय्ेन अथवया दतूिदवश््व नत्रेण सतूक्मदवश्वनः सयाहयाय्ेन वया ए्ेषयंा शिीिेष ुजया्मयानयानयंा परिव ््वनयानयंा 
पे्रक्ण ंकुव्वन् ु। सवपे्रक्णस् लेखनं कुव्वन् ु।

३. ्यावन अणडयावन व्ं ववपण्याः क्रीणीमः ्यावन सयामयान्््या अवनषवेच्यावन भववन् । ्वद भवन्ः एकस् 
कुककुटशयावकस् ववकयासं द्रषु्टम ् इच्छवन् ्दया कुककुटपयालनगहृस् अथवया स्ुटनशयालया्याः वनषवेच्यावन 
अणडयावन आन्न् ु् ेषयाम ्उषमया्नं ३६ होियाप ््वन्ं वया इ्ोऽवप अवधकं कृ्ं भवे् ्। भवन्ः ् ोकमध्े श्वे्वबनदःु 
इव संिचनयाः द्रक््वन् । इद ंववकवस्ं भ्तूणम ्अवस् । ्वद हृद्ं ववकवस्ं भवे् ््दया िकवबनदोः अवप दश्वनं 
भववष्व् ।

४. केनवच् ्वशक्केण सह चचयाधं कृतवया ज्या्ुं प्र्तनं कुव्वन् ु्् ््गुलसन््ेः जनम कथं भवव् । सवपरिवेश ेअथवया 
वमत्रेष ु्गुलसन््ेः अनवेषण ं कुव्वन् ु । अवभजयानन् ु्् ् ्े अवभनन-्मजयाः (सव्वसम-्गुलसन्व्ः) सवन् 
वया असव्वसम-्मजयाः । इदम ्अवप अवभजयानन् ु्् ््् ्अवभनन्मजयाः सदवै एकवलङ्ग्ः वकमथधं भववन् ? 
्वद भवन्ः ्गुलसन््ेः कयामवप कथयंा जयानवन् ्दया सवशबदषे ुवलखन् ु। ्गुलसन््ीनयंा समबवनध्सतूचनया्ै 
भवन्ः अधः प्रदत्त-जयालपटुस् सयाहयाय्म ्अवप सवीक्ुधं शकनवुवन् ।

 www.keepidshealthy.com/twins/expecting-twins.html.

 जन्षु ुजननम ्इव् ववष्ेण सवमबवनध्-सतूचनया्ै भवन्ः अधोवलवख्-जयालपटुस् सयाहयाय् ंसवीक्ुधं शक््वन् :

 y www.saburchill.com/chapters/chap0031.html


