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�करण २४ 
 

भाजीची वानस 
 

१ कोबी ्षरपािद केमुक ्षरपा� ९ 

Brassica oleracea L. Cruciferae. 

शाक पणरप�ाची लाबंी ७ ृे १४ cm. 

 
कोबीची भाजी �ि्� आहे. ्ाृ ृीन �कार आहेृ; खोडकोबी, फुलकोबी व पानकोबी. 

आणखीही काही �कार परदेशाृ रू आहेृ ृे ्थ नाहीृ. ्ाचें बेणे ्ुरोपाृून गेल्ा शृकाृ इकडे 
आलेले आहे. िृकडे ृे वन् आहे पण लागवडीने केलेलेच खा� महणून उप्ोगी पडृे. लागवडीनेच 
पोटजाृी िनघाल्ा आहेृ. 
 

फुलाचं्ा घाटावरन ्ा वान्ाचें आंृरराष्ी् लाटीन कुलनाम �ापृ झालेले आहे. ्ा वान्ाच्ा 
फुलाृ ्ंदले �दले चार अ्ृाृ ृी सवयसृकाच्ा काटरेषा्ारखी एकमेकाचं्ा काटकोनाृ अ्ृाृ. 
(�. ४ पहा) कुलनामाचा अथर सवयसृकवंृ  अ्ा आहे. आपण मोहरी हे कुल�ृीक मानून ्षरपा� अ्े 
कुलनाम कर ्ा. मोहरीच्ा पाल्ाचा उप्ोग थोडाबहुृ पालेभाजी महणून होृो पण मुख्ृत मोहरी ही 
म्ाल्ाकरृा वापरली जाृे. महणून ृी पुूे त्ा िजन्ाचं्ा �करणाृ ्ािंगृली आहे. मोहरीच्ा 
फुलाृही �दले व ्ंदले सवयसृकरपच अ्ृाृ, एवूेच ्ेथे ध्ानाृ ठेवाव्ाचे. 
 

शजेारच्ा आकक ृीृ फुलकोबीचे िच� िदले आहे. फुलकोबी व खोडकोबी ्ाचंी पाने दव्यकक ृी 
िकवा द�वकाकक ृी अ्ृाृ, पण पानकोबीचे मा� वक�ाकक ृी अ्ृे. ्व�च्ा फुलाचंा घाट मा� 
एक्ारखाच अ्ृो. 
 

्दले ४ मु�ृ अधत के्र ४+२ मु�ृ अधत 

�दले ४ मु�ृ अधत िकजे २ ्ु�ृ उपिर. 

 
के्रापैंकी चार इृर दोहोपेका अिधक उंच अ्ृाृ हा आणखी एक कुलिवशषे आहे दीघरचृुषक 

के्र हे एक कुललकण आहे. 
 
पानकोबीचे खोड आखूड राहृे. पाने त्ा् गुरफटून राहृाृ. खोडकोबीचे खोड फुगीर होृे, 

त्ाला आपण कादंा महणृो. खोडकोबीलाच कंदकोबीही महणृाृ. फुलकोबीचे खोड वीृभर उंच होृे. 
त्ावर फुलोरा ्ेृो, पाने त्ा् ्ोडून प्रृाृ. फुलोऱ्ाचा रंग िबघडू न्े महणून पाने त्ाजवर 
झाकणा्ारखी ठेवनू बाधंृाृ. कोबीच्ा िब्ाचंी पेरणी पाव्ाळा ्ंपृाच करृाृ. ३० िदव्ाृ रोपे 
ृ्ार होृाृ. त्ाची लावणी केल्ानंृर दीड मिहन्ाृ खोडकोबी ृ्ार होृे, दोन मिहन्ाृ फुलकोबी 
ृ्ार होृे आिण पानकोबीला मा� चार मिहने लागृाृ. कोबीचे बी ृ्ार होण्ा् िवशषे थंड हवा लागृे. 
ृी पजंाब व काशमीर इकडेच िमळू शकृे. इृर भारृाृ बी ृ्ार होृ नाही. कोबीची लागण हलका 
पाव्ाळा अ्ल्ा् पाव्ाळ्ाृही होृे. 
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वन् कोबी इंयगलश कालव्ाच्ा काठच्ा टेकाडावर आूळृे. 

 

 
आ॰ २४·१ फलावर कोबी 

 

२ मुळा ृदािद मूलक ्षरपा� ९ 

Raphanus sativus L. Cruciferae. 

शाक पणरप�ाची लाबंी ५ ृे ४० cm. 

 
ही एक शाकभाजी आहे. िहचे बेणे शकेडो वषयपूव� पि�म आिश्ाृून इकडे आलेले आहे. ्ाची 

लागवड होृ अ्ून �कारही अनेक िनघाले आहेृ. िब्ा पेरन लागवड करृाृ ृेवहा खोड अगदी ठेगणे 
राहृे. त्ावर २५, ३० cm लाबं वीणाकक ृी पाने उगवृाृ. खाली ्ोटमूळ वाूृे ृे शकूं िकवा लाटणे 
्ा्ारख्ा आकक ृीचे अ्ृे. एका पोटजाृीृ ृे भोवऱ्ा्ारखेही अ्ृे. मुळे काूून घेऊन वरचे बुडखे 



 अनु�मिणका 
 

पुनत पो्ृाृ ृेवहा खोड उंच वाूृे. ृे एक दीड मीटर देखील होऊ शकृे. वर लहान लहान पाने ्ेृाृ. 
मग शाखा फुटून फुलोरे ्ेृाृ. ृे मंजरीरप अ्ृाृ. त्ाृ फुले अ्ृाृ. त्ाृील �दले पांू री अ्ून 
त्ाृ िनळ्ा िकवा गुलाबी रेषा अ्ृाृ. मग शगेा ्ेृाृ त्ानंा िडगऱ्ा महणृाृ. त्ा ्ुगिशबा ्ा 
सवरपाच्ा अ्ृाृ. िडगऱ्ा िृखट अ्ृाृ. िडगऱ्ा आपोआप उकलृ नाहीृ. ्ंदलमंडल व 
�दलमंडल ्ाचंी किलकारचना पिरिहृ अ्ृे, आिण के्र दीघरचृुषक अ्ृाृ. 

 

्ंदले ५ मु�ृ अधत के्र ६ मु�ृ अधत 

�दले ५ मु�ृ अधत िकजे २ ्ु�ृ उपिर. 

 
मुळ्ा् व िडगरी् िृखट चव अ्ृे. त्ाने पचना् उ�ेजन िमळृे. मुळाृ व िब्ाृ ृेल अ्ृे. 

ृे पाण्ापेका जड अ्ून त्ाृ िवरघळृे. त्ाच्ा रा्ा्िनक घटनेृ गंधकाचा अंश अ्ृो. त्ाची घाण 
्ेृे. मुळा न िशजवृा खाण्ा्ोग् अ्ल्ामुळे जीवाृु A B C ्ाचं्ा्ाठी फार उप्ोगी आहे. कोवळ्ा 
िडगऱ्ा आिण पाला्ु�ा न िशजवृा खाण्ा्ोग् अ्ल्ामुळे मुळ्ाची कोिशबीर उ�म गुणावह अ्ृे. 
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आ॰ २४·२ मुळा 

 

३ भेडी जपािद भेडी कापय्ा� २५ 

Hibiscus esculentus L. Malvaceae. 

शाक पणरप�ाची लाबंी ५ ृे १० cm. 

 
हे एक शाकवान् आि�केृून इकडे ्ेऊन लागवडीने रू झालेले आहे. भारृी् रानाृ भेडी 

आूळृे ृी शेृ ीच्ा जवळपा्च. ृी �िृवन् हो्. भेडीचे खोड आंग�ा्ारखे जाड होऊन दीड दोन 
मीटर उंच होृे. त्ावर शाखा ्ेृाृ. त्ावर खरखरीृ लव अ्ृे. मुख् खोड व शाखा ्ाचं्ा अ�भागी, 
ृ्ेच पानाचं्ा बगलेृ फुले ्ेृाृ. पानाना लाबं लाबं डेखे अ्ृाृ. फुलाला �दले पाच अ्ून ृी कळी 
अ्ृाना िपळवटल्ा्ारखी पिरविलृ अ्ृाृ. ्ंदलाखाली ८ ृे १० छदे अ्ृाृ ृी ्ंदलाइृकीच 
लाबं लाबं व के्ाळ अ्ृाृ. �दले िपवळी अ्ून त्ामध्े गुलाबी िटळा अ्ृो. के्र पुषकळ अ्ून 
त्ाचें दाडें एकवटलेले अ्ृाृ. िकजिकजलाभोवृी त्ाचंी एक नळी बनलेली अ्ृे. दीपमाळेच्ा 
िदव्ा्ारखे परागकोश त्ा नळी् लटकलेले िद्ृाृ. िकजलका् पाच फाटे अ्ृाृ. िकजे पाच 
एकवटलेली अ्ृाृ. िकजपुटा् कोपरे पाच अ्ृाृ. आिण आृ पुडेही पाच अ्ृाृ. ्व�च्ा ्ाधं्ाृ 
महणजे मध्ंृरी एक खंुट ृ्ार झालेला अ्ृो. त्ावर बीजके उगवलेली िद्ृाृ. फळाना कोवळेपणी 
चागंली  ची अ्ून ृी िशजवल्ािवना खा� अ्ृाृ. भाजी िचकट होृे. र्ाृ िचकणा अ्ृो. हे पीक 
कोणत्ाही ऋृूृ ्ेऊ शकृे. 
 

्ंदले ५ ्ु�ृ अधत के्र पुषकळ ्ु�ृ अधत 

�दले ५ मु�ृ अधत िकजे ५ ्ु�ृ उपिर 

 
भेडीची लागवड ्वर उषणदेशाृ रू आहे. भेडीच्ा खोडापा्ून धागा िनघृो पण ृो जूटाइृका 

चागंला न्ृो. 
 

[इित्ास. १८२९ ्ाली िहमाचल �देशाृ ि्मला ्ेथे कौटे् ऑफ डल्ौसी ्ा सीने ६०० वान् जाृीचे नमुने जमवले. 
 

१८४७ ृ ि्मला ्ेथे राहणाऱ्ा थॉमस थॉमसन ्ाने पुषकळ मोठा वानस््ं�ह केला. ृो धाकटा ्ूकर (जे. डी.) ्ाचा ्हाध्ा्ी 
होृा. त्ाने १८५५ ृ ृो ्ं�ह हूकर ्ाजकडे पोचवला.] 
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आ॰ २४·३ भेडी 

 

४ अंबाडी. जपािद अंब� कापय्ा� २५ 

Hibiscus cannabinus L. Malvaceae 

शाक पणरप�ाची लाबंी ६ ृे ८ cm. वा�षक िकवा िचरा्ु. 

 
ही एक �ाचीन काळापा्ून �ि्� अ्लेली भाजीची शाक आहे. पि�म घाटाृ ही थोडीशी 

आूळृे पण भाजीकरृा िहची लागवड करृाृ. िहचे पाव्ाळी पीक चागंले ्ेृे. इृर ऋृूृही ृे होऊ 
शकृे. 
 

अंबाडीचे खोड आंग�ाएवूे जाडी अ्ून पुरषभर उंच होऊ शकृे. त्ाजवर बारीक काटे 
अ्ृाृ. लागवडीच्ा वान्ाृ काटे नाही्ेही होृाृ. आरंभाची पाने हदाकक ृी अ्ृाृ पण वरची 
हसृाकक ृी अ्ृाृ. त्ानंा ३ िकवा ५ खंड अ्ृाृ. काठा् काृरे अ्ृाृ, डेखे लाबं लाबं अ्ृाृ. 



 अनु�मिणका 
 

पानाचं्ा बगलाृ फुले ्ेृाृ. त्ाचंी डेखे आखूड अ्ृाृ. छदे ७ ृे १० अ्ृाृ ृी १, २ cm. लाबं 
अ्ृाृ. �िचत त्ाचं्ा काठाला काटे अ्ृाृ. �दले पाच प्रट िपवळी अ्ून त्ाृ मध्ंृरी 
िकरिमजी िटळा अ्ृो. फळ बनृाना छदाचे काटे होृाृ. फुलाची रचना भेडीच्ा फुला्ारखी अ्ृे. 
फळ लाबंट वाटोळे अ्ृे. त्ावर के् बहुृ अ्ृाृ. िब्ावर बारीक बारीक खवले अ्ून रंग िपगा 
अ्ृो. 
 

कोवळ्ा पानाचंी आिण काडंाची भाजी करृाृ ृी आंबट अ्ृे. ्ा शाकेचा उ�ेख 
आ्ुव�द्ंिहृाृ आहे. 

 

्ंदले ५ ्ंपक�ृ अधत के्र बहुृ ्ु�ृ अधत 

�दले ५ ्ु�ृ अधत िकजे ५ ्ु�ृ उपिर 

 
के्राचंी नळी िकजलाभोवृी अ्ृे परागकोश अलग राहृाृ. िकजलकाचे पाच भाग अ्ृाृ. 

पाव्ाळी िपका् िहवाळ्ाृ फळे ्ेृाृ. ्ा शाखेच्ा खोडापा्ून धागे िनघृाृ त्ाचा उप्ोग ूोबळ 
कामाकरृा दोर व दोऱ्ा करण्ाकरृा होृो. 

 
[इित्ास. ि्मल्ाच्ा पि�मो�रे् का�ंा टेक�ा आहेृ. ृेथे व पजंाबाृ मंडी टेक�ा आहेृ. ृेथे अ्लेल्ा वान्ाचंा शोध 

एजवथर ्ाने केला. 
 
ि्मल्ाच्ा उ�रे् कुलू दरी आहे ृेथील व मंडी ्ेथील नेचे पािरश ्ाने गोळा केले.] 

 



 अनु�मिणका 
 

 
आ॰ २४·४ अंबाडी 

 

५ शेवगा ृदािद िश�ु िश�वा� ४६ 

Moringa pterygosperma Gaert. Moringaceae. 

वकक उंची १० ृे १२ m. दलप�ाची लाबंी १ ृे २ cm. 

 
भाजीच्ा शगेा देणारा वकक महणून हा �ि्� आहे. ्ाचे खोड भले मोठे हाृ दीड हाृ  ंद होऊन 

शाखोपशाखा बऱ्ाच ्ेृाृ. ्ाच्ा खोडाची ्ाल राकट रंगाची ्ैल अशी अ्ृे. वरचेवर ्ालीृून 
ृाबंडा िडक बाहेर पडृो. लाकूड िू्ूळ अ्ृे. िब्ापा्ून रोपे उगवृाृ, पण ृी मोठी होण्ा् काळ 
बराच लागृो. पोटरीच्ा जाडीचे खंुट लावले अ्ृा वकक लवकर ृ्ार होृाृ. एक दोन वषयृ त्ा् 
फळे ्ेृाृ. लागवडी् िवशषे �्ा् पडृ नाहीृ. वषयृ दोन िकवा ृीन वळेा देखील फुले फळे ्ेृाृ. 
पाने ि�वार दिलृ अ्ृाृ. वरचेवर ृी गळून पडृाृ. त्ाचंी लाबंी ्हज एका�ा हाृभर अ्ृे. फुलोरा 
मंजरीरप अ्ृो. प्रट दलापेका फुले ्ुमारे २, ३ पट मोठी अ्ृाृ. �दलाचंा रंग पांू रा अ्ून त्ा् 



 अनु�मिणका 
 

थोडी िपवळ् छटा अ्ृे. फुलानंा थोडा बरा वा् ्ेृो, पण पानाचंा वा् उ� अ्ृो. त्ाृ जीवाृुक A 
आूळृे. (१०० �ामाृ १८४ I. U.) 

 
शवेग्ाची फुले २, ३ cm लाबं अ्ृाृ; ्ंदले ५ अगदी आखूड पण ्ं्ु�ृ अ्ृाृ. �दले बरीच 

लाबं व ्ुटी पाचच अ्ृाृ के्रही पाचच अ्ृाृ पण काही पोटजाृीृ आणखी पाच के्र एकांृ राने 
अ्ृाृ. त्ाना परागकोश न्ृाृ. िकजे ृीन ्ं्ु�ृ अ्ृाृ. िकजल व िकजलक एकेकच अ्ृे. शगे 
हाृभर लाबं अ्ृे ृी ि�धारी व टोकदार अ्ृे. शगेेृ १०, १५, िब्ा अ्ृाृ. त्ानंा पखं अ्ृाृ. 
‘पकवंृ ’ ्ा अथयचेच आंृरराष्ी् जािृनाम आहे. शवेग्ाच्ा शगेाचंी भाजी िकवा रस्ा मधुर अ्ृो. 
काही झाडाना शगेा ्ेृाृ त्ा कडवट अ्ृाृ. शवेग्ाचा पाला ‘उषण’ अ्ृो अ्े आ्ुव�द-्ंिहृाृ 
महटले आहे. शवेग्ाच्ा मुळाृ िवषार अ्ृो. 
 

्ंदले ५ बहुृाशंी ्ु�ृ अधत के्र ५ मु�ृ अधत 

�दले ५ ्ु�ृ अधत िकजे ३ ्ु�ृ उपिर 

 
्ंदलाचे ्ुटे भाग लवकर गळून पडृाृ. �दलाचंी लाबंी िवषम अ्ृे. हा वकक िहमाल्ालगृच्ा 

काही रानाृ आिण कचछाृ वन् आहे, ृथािप त्ाचे बेणे आि�केृून आले अ्ावे अ्े िव�ानाचें मृ आहे. 
भारृ, लंका ��देश ्ेथे उपवन् आहे. 
 

शवेग्ाच्ा िब्ाृून ृेल िनघृे ृे वगंणाकरृा िवशषे उप्ोगी आहे अ्े ्ागंृाृ. 
 



 अनु�मिणका 
 

 
आ॰ २४·५ शवेगा 

 

६ लाल भोपळा ृदािद डंगर ककर ्ा� ६२ 

Cucurbita maxima Duch. Cucurbitaceae. 

प्री वले पणरप�ाची लाबंी १५ ृे २० cm. वषय्ु. 

 
िवशषे मो�ा फळा्ाठी ्ा वान्ाची �ि्�ी आहे. महणूनच ्ाला बकहतफल  अ्े नाव िमळाले 

आहे. हे भारृभर उपवन् आहे, वन् नाही. ्ाचे खोड आंग�ाएवूे िकवा त्ाच्ा दुपटीप �्ृ जाड होऊ 
शकृे. ृे ृाठर न्ृे ृे आधार पकडून वर चूृे, िकवा भईुवर प्रृे. िवसृार पुषकळ होृो. एकेका 
खोडाला पुषकळ शाखा ्ेृाृ, आिण ्हज पाच पचंवी् फळे ्ेृाृ. खोडावर लहानमोठी लव अ्ृे. 
पाने वाटोळी अमळ ृरंिगृ काठाची, वीृ दीडवीृ  ंदीची अ्ृाृ. त्ाजवरही लव अ्ृे. डेखे्ु�ा 
वीृ वीृ अ्ून लवदार अ्ृाृ. पानाच्ा बगलाृ पकडृाण अ्ृाृ. त्ानंा शाखा अ्ृाृ. पानाचं्ा 
बगलाृच एकेकटे फूल ्ेृे. काही फुले केवळ के्री् आिण काही केवळ िकजी् अ्ृाृ. �दलमंडल 



 अनु�मिणका 
 

िन्राकक ृी आिण घंटाकक ृीही अशा िम� धाराचे अ्ृे. �दले पाच ्ं्ु�ृ आिण ्ंदलेही पाचच अंशृत 
्ं्ु�ृ अ्ृाृ. �दलाचंा रंग के्री अ्ृो. के्री् फुलाृ ृीन के्र अ्ृाृ. एका के्राला एक 
परागपुट अ्ृे. दोहोना दोन दोन अ्ृाृ. पाची परागपुटे एकामेका् जुळलेली अ्ून त्ाचंी नागमोड 
झालेली िद्ृे. िकजी् फुलाृ िकजाचंा बीजकाश् ्ंदलाचं्ा पेल्ाखाली अ्ृो. िकजल एकच 
अ्ृे, पण िकजलका् ृीन फाटे अ्ृाृ. 

 
लाल भोपळ्ा् डागंर अ्े महणृाृ. त्ाचे वजन ४०, ५० िकलोदेखील अ्ू शकृे. हे फळ 

िटकाऊ आहे. चार ्हा मिहने ्हज िटकृे. उ�र उनहाळ्ाृ बी पेरृाृ. उ�र पाव्ाळ्ाृ व 
िहवाळ्ाृ पीक ्ेृे. �थम नरफुलेच ्ेृाृ. अशी दहा पाच फुले ्ेऊन गेल्ावर मग मादीफुले ्ेृाृ. 
त्ाचवळेी नरफुलेही ्ेृ अ्ृाृ. 
 

शासी्रष्ा भोपळ्ाचे ृेच काकडीचेही कुल आहे, महणून काकडी् �ृीक–वान् केले आहे. 
 

मादीफुलाृ–  के्रफुलाृ– 

्ंदले ५ ्ु�ृ उपिर  ्ंदले ५ ्ु�ृ अधत 

�दले ५ ्ु�ृ उपिर  �दले ५ ्ु�ृ अधत 

िकजे ३ ्ं्ु�ृ अधत  के्र ५ ्ु�ृ उपिर 

 



 अनु�मिणका 
 

 
आ॰ २४·६ ृाबंडा भोपळा 

 

७ काशीफळ डंगरािद काशीफळ ककर ्ा� ६२ 

Cucurbita pepo DC. (L). Cucurbitaceae. 

प्री वले. पणरप�ाची लाबंी  ंदी १२ ृे १५ cm. वषय्ु. 

 
ही एक अमेिरकन वलेी शकेडो वषयपूव� भारृाृ रू झालेली आहे. हे वान् बहुृाशंी 

डागंरा्ारखे आहे. महणून त्ाच्ाच गो�ाृ गणले आहे. ्ाची काडें दुबरल अ्ृाृ महणून हे पकडृाणानी 
वर चूृे िकवा भईुवर प्रृे. ्व�गावर के् अ्ृाृ. पकडृाण पानाच्ा ्मोर अ्ृाृ. पानाचे खंड 
ृीन िकवा चार असप� अ्ृाृ. पानाचंी डेखेही लाबं लाबं अ्ृाृ. पानाचं्ा िशरा िकरणा्ारख्ा 
पागंृाृ. फूल एकेकटे पानाच्ा बगलेृ अ्ून एकिलगी अ्ृे. एकाच झाडावर नर-मादी फुले अ्ृाृ. 
्ंदले पानाच्ा घाटाची अ्ृाृ ृी जुळलेली अ्ून त्ाृील भाग सप� अ्ृाृ. �दले देखील जुळलेली 
अ्ून त्ाचें मंडल घंटे्ारखे अ्ृे. नरफुलाृ ृीन के्रापैकी दोन जुळलेले अ्ृाृ. मादी फुलाृ ृीन 



 अनु�मिणका 
 

िकजे जुळलेली अ्ून बीजके पिर्राृ अ्ृाृ. परागकोश नागमोडी अ्ृाृ. बीजके पुषकळ अ्ृाृ, 
िकजलके जुळलेली अ्ून �त्ेक दुहेरी अ्ृे. फळ डागंरा्ारखे जाड, मऊ गीर अ्लेले, पण लोटीच्ा 
आकक ृीचे अ्ृे. फळाच्ा डेखाला खोल चरे अ्ृाृ. 

 

मादीफुलाृ–  नरफुलाृ– 

्ंदले ५ ्ु�ृ उपिर  ्ंदले ५ ्ु�ृ अधत 

�दले ५ ्ु�ृ उपिर  �दले ५ ्ु�ृ अधत 

िकज ३ ्ु�ृ अधत  के्र ३ ्ु�ृा्ु�ृ उपिर 

 

 
आ॰ २४·७ काशीफळ 

 

८ को्ाळा दृािद कूषमाडं ककर ्ा� ६२ 

Benincasa cerifera Savi Cucurbitaceae 



 अनु�मिणका 
 

 
कोहाळा हे फळ पौि�क महणून �ि्� आहे. ्ाचेही वले भोपळ्ाच्ा वलेा्ारखेच अ्ृाृ. 

खोडावर आिण पानावर लव अ्ृे. फुले नर आिण मादी अशी वगेळी अ्ृाृ. त्ाृल्ा काही ृपशीलाृ 
भेद अ्ल्ामुळे ्ाचे गो� वगेळे गणले गेले आहे (फुले पाहाव्ा् न िमळाल्ामुळे आकक ृी काूली 
नाही.) फळ मध्म भोपळ्ा एवूे पण लाबंट अ्ृे. त्ावर पांू ऱ्ा मेणाचा भरुा अ्ृो. चरे कंगोरे 
न्ृाृ. 

 
हे जावा व जपान इकडून आले आहे अ्ा ृकर  आहे. भारृाृ उपवन् आहे. 

 

९ कारले ृदािद करवल ककर ्ा� 

Momordica Charantia L. Cucurbitaceae. 

प्री वले. पणरप�ाची लाबंी ५ ृे १० cm. वषय्ु 

 
ही वलेी भाजीकरृा कैक शृके वापरण्ाृ आहे. ही भोपळ्ापेका पुषकळच लहान अ्ृे. काडें 

नाजूक अ्ृाृ. ृी माडंवावर चूृाृ. पान पजंा्ारखे अ्ून त्ाला बरेच लाबं डेख अ्ृे. पानाच्ा 
्मोर एकेरी पकडृाण अ्ृो. पानाचं्ा बगलेृ फले ्ेृाृ ृी एकेकटीच अ्ृाृ. फुलालाही लाबं डेख 
अ्ृे. त्ाच्ा मध्ाच्ा ्ुमारा् एक एका�ा ूाली्ारखे छद अ्ृे. (शजेारच्ा आकक ृीृ ृे 
दाखवाव्ाचे राहून गेले आहे. परंृु �॰ २१ आ॰ २ मधे पुरवणीदाखल दाखिवले आहे) हे छद डेखाला 
वेू ून अ्ृे िकवा डेख छदा् वधूेन राहृे महटले ृरी चालेल. नर व मादी फुले वगेवगेळी अ्ृाृ पण 
एकाच वलेीवर ्ेृाृ. 
 

मादीफुलाृ  नरफुलाृ 

्ंदले ५ ्ु�ृ उपिर  ्ंदले ५  ्ु�ृ अधत 

�दले ५ मु�ृ उपिर  �दले ५  मु�ृ अधत 

िकजे ३ ्ं्ु�ृ अधत  के्र ३ २ ्ु�ृ उपिर. 

 
�दले िपवळी अ्ृाृ. मादीफुलाृ के्राऐवजी ृीन �िपड अ्ृाृ. त्ाना के्रकलप अ्ेही 

महणृाृ. िकजपुट लाटण्ा्ारखे अ्ृे. 
 
िकजले व िकजलके ृीन ृीन अ्ृाृ. फळ बनल्ावर पिरदलाचे शषे अ�भागी राहृाृ. फळ 

िपकल्ावर िपवळे िकवा नािरगी अ्ृे. फळावर पुषकळ टेगळे अ्ृाृ. हे फळ कडू अ्ल्ामुळे ृे 
िमठाच्ा पाण्ाृ काही वळे ठेवनू मग त्ाची भाजी करृाृ, भाजी कडूच अ्ृे पण  चकर लागृे. 

 
कडूपणामुळे कारल्ाृ औषिधगुणही ्ेृो. जठराला आिण िवशषेृत ्कक ृाला त्ाने उ�ेजन 

िमळृे. अयगनमा�ंावर हे उ�म औषध आहे. अयगनमा�ंाच्ा बरोबर अवरोधाची व्था बहुधा अ्ृे ृीही ्ाने 
दूर होृे. ्ाअथ� ृे ्ारक आहे. 

 
भारृाृ कारले वन् नाही, उपवन् आहे. कोणत्ाही ऋृूृ हे पीक होऊ शकृे. ृे वन् कोठे 
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आहे ृे माहीृ नाही. पण भारृ, व लंका, मला्ा, चीन, उषण आि�का ्ेथे उपवन् मा� आहे. 
 

 
आ॰ २४·८ कारले 

 

१० करटोली करवलािद कक�टक ककर ्ा� ६२ 

Momordia dioica Roxb. Cucurbitaceae 

चूृी वले पणरप�ाची लाबंी ४ ृे ८ cm. िचरा्ु 

 
ही एक लागवडीची वले भाजीच्ा फळाकरृाच �ि्� आहे. ्ा वलेीच्ा मुळाला गाठी अ्ृाृ. 

िहची काडें बारीक अ्ून त्ाजवर चरे अ्ृाृ. ृी चकाकदार अ्ृाृ. त्ाना शाखा बहुृ अ्ृाृ. 
पाना्मोर पकडृाण अ्ृाृ. त्ानंा शाखा न्ृाृ. पाने ्ाधारणृत लाबंट वाटोळी अ्ून त्ाना कमी 
अिधक सप� खंड अ्ृाृ आिण त्ाचं्ा काठा् काृरे अ्ृाृ. खंड बहुधा चार िकवा पाच अ्ृाृ. 
पानाची डेखे १ ृे २ cm. लाबंीची अ्ून त्ाृ खोल पनहाळ अ्ृे. 



 अनु�मिणका 
 

 
पानाच्ा बगलेृ फुले ्ेृाृ ृी नर िकवा मादी अशी वगेवगेळ्ा वलेीवर ्ेृाृ. फुले एकाकी 

अ्ृाृ. त्ाना एक लाबंलचक डेख अ्ृे. मादीफुलाृ डेखाच्ा मध्भागी कारल्ाृ अ्ृे त्ा 
नमुन्ाचे छद अ्ृे. नर फुलाृही अ्े छद अ्ृे पण ृे मोठे अ्ून फुलाच्ा बरेच जवळ अ्ृे. �दले 
िपवळी अ्ृाृ. के्र ृीन अ्ृाृ ृे ्ंदलाच्ा पेल्ाच्ा ृोडावर उगवलेले अ्ृाृ. पराग-पुट 
एकाृ एकच व दोहोृ दोन दोन अ्ृाृ. िकजपुटावर लाबं लाबं के् अ्ृाृ, ृे मऊ अ्ृाृ त्ा् 
कोणी पुटकुळ्ाही महणृाृ. फळ ५ ृे ७ cm. लाबंीचे लाबंट गोल अ्ृे त्ावरही मऊ काटे अ्ृाृ. 
त्ाृ िब्ा पुषकळ अ्ृाृ. 

 

नरफुलाृ  मादीफुलाृ 

्ंदले ५ मु�ृ अधत  ्ंदले ५ मु�ृ उपिर 

�दले ५ मु�ृ अधत  �दले ५ मु�ृ उपिर 

के्र ३ मु�ृ उपिर  िकजे ५ ्ं्ु�ृ अधत 

 
ही वान्े भारृ लंका व मला्ा �देश ्ाृ उपवन् आहेृ. वन् कोठे आहेृ ृे माहीृ नाही. 
 
करटोली फळाचंी भाजी मुख्ृत गुजराृेृ व मंुबईृ लोकि�् आहे ृी  चकर अ्ून जरा िचकट 

अ्ृे. औषिध �ंथाृ ृी कडू अ्ृे अ्े िलिहले अ्ून त्ाचे औषधी गुण ्ािंगृले आहेृ. ृे जठरो�ेजक 
आिण ्ारक आहे अ्े महटले आहे. ्र्कट ्गळी करटोली कडू न्ृाृ. कडू फळाचेंच हे गुण आहेृ 
अ्े ्मजाव.े 
 



 अनु�मिणका 
 

 
आ॰ २४·९ करटोली 

 

११ घोसाळी िशरालािद कोशाृक ककर ्ा� ६२ 

Luffa aegyptiaca Mill. Cucurbitaceae. 

चूणारी वलेी. पणरप�ाची लाबंी १० ृे १५ cm. वषय्ु 

 
्ा वलेीची फळे भजी करण्ाकरृा िवशषे लोकि�् आहेृ. ्ा वलेीची खोडे बारीक अ्ृाृ पण 

पुषकळ दूरवर चूृाृ. त्ाना पाच कंगोरे अ्ृाृ. त्ाना थोडा्ा पीळ अ्ृो. ृी बहुधा गुळगुळीृ 
अ्ृाृ पण कोठे कोठे त्ा् थोडे्े के् अ्ृाृ कंगोरे अ्ृाृ ृेथे थोडे खवले अ्ृाृ. पकडृाण 
अ्ृाृ त्ाना ृीन शाखा अ्ृाृ. पाने पजंा्ारखी अ्ृाृ त्ाना पाच खंड अ्ृाृ. पानाचा मागील 
पक�भाग थोडाबहुृ के्ाळ अ्ृो. काठाशी बारीक कोचा अ्ृाृ. डेखे प्रट भागाच्ा कृृी्ाशं 
लाबंीची अ्ृाृ. एकाच वलेीवर िकबहुना एकाच पानाच्ा बगलेृ ्ु�ा नर व मादी फुले ्ेृाृ. मादी 
फूल एकटे अ्ृे. नरफुलाचंी मंजरी अ्ृे ृी पानापेका लाबं अ्ृे. कळ्ा टोकदार अ्ृाृ. �दले 



 अनु�मिणका 
 

िपवळी अ्ृाृ. त्ाृील िशरा मा� िहरव्ा अ्ृाृ. मादीफूल नरमंजरी िकवा ृ्ा शजेार न्ृानाही 
एकटेच अ्ृे. त्ाृ बहुधा पाच के्रकलप अ्ृाृ. िकजपुटावर के् अ्ृाृ िकवा न्ृाृ. िकजल 
जाड व आखूड अ्ून िकजलकाच्ा ृीन शाखा अ्ृाृ. फळ लाबंट वाटोळे अ्ून त्ावर लाबंीनु्ार रेषा 
अ्ृाृ. अ�भागी �दल्ंदलाचें शषे अ्ृाृ. िब्ा चप्ा अ्ून त्ाना पखं अ्ृाृ. 

 

नरफुलाृ  मादीफुलाृ 

्ंदले ५ ्ु�ृ अधत  ्ंदले ५ ्ु�ृ उपिर 

�दले ५ मु�ृ अधत  �दले ५ मु�ृ उपिर 

 २, २ ्ु�ृ } 
      

के्र ५, १ मु�ृ उपिर  िकजे ३ ्ं्ु�ृ अधत 

 
वाळलेल्ा फळाृ बारीक ृंृूचे जाळे अ्ृे. त्ाचा गाळण्ा्ारखा िकवा खरखरीृ 

घा्णी्ारखा उप्ोग होृो. ्ाचे पीक पाव्ाळ्ाृ करृाृ. हे वन् कोठे आहे माहीृ नाही. 
 
[इित्ास. १८२९ ृे १८४१ सककटलंडमधे गला्गो ्ेथे सर िविलयम ्ूकर ्ाने वान्ी् शासाचे अध्ापन केले. त्ाृ त्ाने नै्�गक 

वग�करण ्ािंगृले.] 
 

 



 अनु�मिणका 
 

आ॰ २४·१० घो्ाळी 

 

१२ दोडका ृदािद िशराल ककर ्ा� ६२ 

Luffa acutungula Roxb. Cucurbitaceae 

चूृी वलेी पणरप�ाची लाबंी १० ृे १५ cm. वषय्ु 

 
ही वलेी पुषकळशी घो्ाळ्ा्ारखीच अ्ृे. भाजीकरृा िहची फळे वापरृाृ त्ा्ाठीच 

लागवडही करृाृ. िहची खोडे पचंकोनी अ्ून िहला ृाणे ्ेृाृ त्ाना २, ३ शाखा अ्ृाृ. पाने 
घो्ाळ्ाच्ा एवूीच अ्ृाृ पण त्ाचें खंड िृृके खोलवर गेलेले न्ृाृ. खोडावर आिण पानाचं्ा 
डेखावरही काही िठकाणी खवले अ्ृाृ. एकाच वलेीवर नर व मादी फुलही ्ेृाृ ृी अथयृच 
वगेवगेळ्ा फुलोऱ्ाृ ्ेृाृ. मादीफुले ृर एकेकटीच अ्ृाृ. नर फुलाचं्ा मंिजरा मा� लाबं लाबं 
अ्ृाृ. फुलाृली �दले िपवळी अ्ृाृ. त्ाृल्ा िशरा िहरव्ा अ्ून के्ाळ अ्ृाृ. मादीफुलाृ 
िकजपुट अ्ृे त्ावर खोल चरे अ्ृाृ िकवा कंगोरे अ्ृाृ महणा. फळा्ही खोल चरे व कंगोरे 
अ्ृाृ ृे ृळाशी आकंुिचृ आिण वर प्रट अ्ृे. िब्ा काळ्ा अ्ून त्ा् पखं न्ृाृ. नरफुलाृ 
के्र अ्ृाृ ृे ृीनच अ्ृाृ. त्ाृल्ा दोहोृ दोन दोन आिण एकाृ एकच परागकोश अ्ृो. 

 

नरफुलाृ  मादीफुलाृ 

्ंदले ५ ्ु�ृ अधत  ्ंदले ५ ्ु�ृ उपिर 

�दले ५ मु�ृ अधत  �दले ५ मु�ृ उपिर 

के्र ३ मु�ृ उपिर  िकजे ३ ्ं्ु�ृ अधत 

 
पि�म घाटावर दोडकीचे वले आूळृाृ पण ृे खरे वन् न्ून �िृवन् अ्ृाृ अ्े कोशकार 

िलिहृाृ. ृे काही अ्ले ृरी एक गो� न�ी आहे की त्ाचंी फळे कडू अ्ृाृ. लागवडीच्ा फळाृही 
काही कडू िनघृाृ, ृी सवाभािवक वाऱ्ामुळे झालेल्ा ्ंकरणाने होृ अ्ल्ाचा ्ंभव आहे. कडू 
दोडका हे आ्ुव�द्ंिहृाृ औषधी�व् महणून ्ािंगृलेले आहे. िब्ामधे वामक आिण ्ारकगुण आहेृ. 

 
[इित्ास. १८२१ ृ वािलश ्ाने रक�्बगर  ्ाच्ा �ंथाचे �काशन हाृी घेृले. त्ाने सवृत नेपाळाृ जाऊन वानस्-्ंकलन केले. ृे 

भरी् घालून १८९९ ृ ्ंकिलृ वानस््ं�ह िलिन्न ्ो्ा्टी् अपरण केला. ृो १९१३ ृ �्मूधे दाखल झाला.] 

 



 अनु�मिणका 
 

 
आ॰ २४·११ दोडका 

 

१३ दुधीभोपळा ृदािद ृंुब ककर ्ा� ६२ 

Lagenaria leucantha Rusby. Cucurbitaceae. 

प्री वले पणरप�ाची लाबंी १२ ृे १५ cm. वषय्ु 

 
उ�म फळभाजीकरृा ही वलेी �ि्� आहे. िहची खोडे बोटाएवूी जाड होृाृ त्ावर लव अ्ृे 

ृशी ृी पानावरही अ्ृे. पकडृाण अ्ृाृ त्ाना एकादीच शाखा अ्ृे. एकाच वलेीला नर आिण 
मादी फुले वगेवगेळी ्ेृाृ. त्ाृील �दले पांू री अ्ृाृ. नरफुलाृ के्र पाच अ्ून वधं् िकज 
(िकजकलप) अ्ृे. मादीफुलाृ ृीन ्ं्ु�ृ िकजे आखूड्े िकजल आिण ि�धािभ� िकजलक अ्ृे. 
फळ होृे ृेवहा त्ा् लाबंट सवरप ्ेृे. काही वलेी् करेली्ारखी फळे ्ेृाृ त्ा् वळण न्ृे. काही 
वलेीच्ा फळाची मान वळणदार अ्ृे. काही फळे लोटी्ारखी अ्ृाृ. त्ाचें आकारही लहान मोठे 
अ्ृाृ. ्ाधारण लाबंट दुधी हाृ दीड हाृ लाबं अ्ृो, आिण लोटीवजा अ्ृो त्ाची  ंदी १५ ृे २० 
cm अ्ृे. कडू व गोडा अ्े दोन �कार आहेृ. गो�ा् कोवळे–पणी चागंली  ची अ्ून ृो न िशजृा 
खाण्ा्ोग् अ्ृो. कडू भोपळ्ाचेही उप्ोग आहेृ. वाळल्ावर त्ाची मोट बाधूंन पाण्ावर ृरंगणारी 
बठैक ृ्ार होृे. एकेकटे फळ पाठीवर बाधूंन पोहण्ा् ्हा् होृे. वाळलेल्ा फळाचा उप्ोग 
ृंृुवा�ाचा आवाज घुमवण्ाकरृा भाडें महणून होृो. अशा फळाचा उप्ोग िभकापा� महणूनही केला 
जाृो. 

 



 अनु�मिणका 
 

नरफुलाृ  मादीफुलाृ 

्ंदले ५ ्ु�ृ अधत  ्ंदले ५ ्ु�ृ उपिर 

�दले ५ मु�ृ अधत  �दले ५ मु�ृ उपिर 

के्र ५ मु�ृ उपिर  िकजे ३ ्ं्ु�ृ अधत 

 
ही वलेी मलबारिकनारा आिण डेराडून ्ेथे वन् आहे. मोल�ा बेटे आिण हब्ाण ्ेथेही ृी वन् 

आूळृे. ्वर उषणदेशाृ उपवन् आहे. कडू भोपळ्ाचा गीर खाण्ाृ आला अ्ृा रेच होृाृ; अ्ाच 
पिरणाम माण्ावरच का् पण गाईवरही होृो. 

 
[इित्ास. रॉटलर नामक ्ंशोधक भारृाृ ६० वष� रािहला. १७८८ ृे १७९७ प �्ृ ृो लंकेृ होृा. त्ाने १८७२ ृ ्ं�ह �्कूडे 

िदला.] 

 

 
आ॰ २४·१२ दुधी भोपळा 

 

१४ तोडले ृदािद ृंुिडकेर ककर ्ा� ६२ 

Cephalandra indica Naud. Cucurbitaceae 

Coccinia indica W & A 

वलेी पणरप�ाची लाबंी ५ ृे ८ cm. बहुवा�षक 

 



 अनु�मिणका 
 

्ा वलेीची खोडे बारीक अ्ून त्ावर पनहाळी अ्ृाृ. वरची छाटणी केली अ्ृा खोड 
मनगटा्ारखे जाड होऊन राहृे आिण त्ाला शाखा िवपुल ्ेृाृ. पानाचे सप� खंड न्ृाृ. पण 
काठा् कोचा अ्ृाृ. मो�ा िशरा पाच अ्ृाृ. पाना्मोर पकडृाण अ्ृाृ त्ाना शाखा न्ृाृ. 
काही वलेीना नरफुलेच ्ेृ राहृाृ ृर काहीना मादीफुले ्ेृ अ्ृाृ. नर फुलाृ पाच के्र अ्ृाृ 
पण त्ाृले दोन दोन जुळलेले अ्ृाृ. महणून ृे ृीन अ्ृाृ महटले ृरी चालेल. मादी फुलाृ्ु�ा 
के्र अ्ृाृ ृे वधं् आिण नरफुलाृही िकज अ्ृे ृे वधं् अ्ृे. पराग िमळाला नाही ृरी मादीफुलाृ 
फळ उतप� होृे. �दले पांू री अ्ृाृ. 

 

नरफुलाृ  मादीफुलाृ 

्ंदल ५ ्ु�ृ अधत  ्ंदल ५ ्ु�ृ उपिर 

�दल ५ ्ु�ृ अधत  �दल ५ ्ु�ृ उपिर 

के्र ३ २+२+१ उपिर  के्र ५ मु�ृ उपिर 

िकज ३ ्ं्ु�ृ उपिर  िकज ३ ्ं्ु�ृ अधत 

 
ृोडल्ाला िपकल्ावर ृाबंडा रंग ्ेृो. ओठाचा रंग ृाबंडा ृ्ा हा रंग ृाबंडा अ्ृो महणून 

ृोडले हे नाव �चाराृ आले अ्ावे. 
 
ृोडल्ाचा उप्ोग भाजी महणून होृोच पण मधुमेही लोकानंा व्ािधहारक औषध महणूनही 

उप्ोग होृो अ्े महणृाृ. 
 
लागणीनंृर ृीन मिहन्ानी फळे ्ेऊ लागृाृ. खोडापा्ून काट कलमे करन ्ंृृी होृे. 
 
ही वान्े भारृ आिण इृर उषण�देशाृ वन् आहेृ. 
 
्ंसकक ृ वाङम्ाृ ओठाना, िवशषेृत िस्ाचं्ा ओठाना िबबफलाची उपमा िदलेली आूळृे. 

उदाहरणाथर कािलदा्ाने मेघदूृकाव्ाृ ्कपतनीचे वणरन “प�िबबाधरो�ी” अ्े केले आहे. िबब महणजे 
ृोडले. 

 
[इित्ास १८३८ ृे १८४० िहमाल्ाृील वान्ाचें नमुने रॉयले ्ाने िचि�ृ केले.] 

 



 अनु�मिणका 
 

 
आ॰ २४·१३ ृोडले 

 

१५ पडवळ ृदािद पटोल ककर ्ा� ६२ 

Trichosanthes anguina L. Cucurbitaceae. 

प्री वले पणरप�ाची लाबंी ६ ृे १२ cm. वषय्ु. 

 
ही वलेी भाजीच्ा फळाकरृा �ि्� आहे. िहची खोडे बोटाएवूी जाड होृाृ. प्ारा 

घो्ाळ्ा्ारखाच होऊ शकृो. पाने पजंा्ारखी अ्ृाृ. पजंाला बोटे पाच अ्ृाृ. पकडृाण 
अ्ृाृ त्ाना दोन दोन शाखा अ्ृाृ. पानाच्ा बगलाृ फुलोरा ्ेृो ृो नरफुलाचंा िकवा 
मादीफुलाचंा, एकाच खोडावर दोनही �कारचा अ्ृो. नरफुलाचंी मंजरी अ्ृे िृच्ाृ १०, १५ फुले 
अ्ृाृ. मादीफुले एकेकटी अ्ृाृ. फुलाृली �दले पांू री अ्ृाृ, पानाच्ा डेखावर के् अ्ृाृ 
आिण फुलाृील �दलावरही के् अ्ृाृ, िकजपुटावरही के् अ्ृाृ. नरफुलाृ के्राचंी डेखे ्ुटी 
अ्ून परागकोश जुळलेले अ्ृाृ. िकजपुटाचा आरंभ व अ� िनमुळृे अ्ृाृ. फळ एका�ा ्ापा्ारखे 



 अनु�मिणका 
 

लाबंलचक होृे. अ�भागी काही वळण अ्ृे. त्ावर थोडे थोडे फोड अ्ृाृ. िपकल्ा फळाचा रंग 
िपवळा शदेरी िकवा ृाबंडा अ्ृो. लाबंी एका�ा मीटराप �्ृ अ्ृे. 

 

नरफुलाृ मादीफुलाृ 

्ंदले ५ ्ु�ृ अधत ्ंदल ५ ्ु�ृ उपिर 

�दले ५ मु�ृ अधत �दल ५ मु�ृ उपिर 

के्र ३ अलप्ु�ृ उपिर िकज ३ ्ं्ु�ृ अधत 

 
्ाची लागवड ्वर भारृाृ पाव्ाळ्ाृ करृाृ. पेरणी उनहाळी करृाृ. 
 
महाराष् व गुजराृ ्ेथील वनाृ वन् पडवळ आूळृे. त्ाची फळे लहान अ्ृाृ. लाबंी ५ 

cm. च्ा ्ुमाराृ अ्ृे. आरंभ व अ� बारीक अ्ृाृ. गीर ृाबंडा अ्ून िब्ा चप्ा अ्ृाृ. ्ाला 
जंगली पडवळ महणृाृ. ्ा फळाचा गीर रेचक आहे. त्ाचा औषध महणून उप्ोग होृो. 

 
१६ परवर ्ा नावाचे एक वान् ्ाच गो�ाृले आहे. गुजराृेृ ्ाची लागवड पुषकळ आहे. 

मंुबईृही फळे भाजीकरृा िवकली जाृाृ. ्ा जाृीृ नर मादी फुले वगेवगेळ्ा वलेीवर ्ेृाृ. िहची 
पाने ृोडलीच्ा ्ारखी अ्ृाृ. फळाचा आकार त्ाच ्ुमाराचा अ्ृो. त्ाृ दु्रा �कार आहे त्ाच्ा 
फळाची आकक ृी गोल अ्ृे आिण आकार मो�ा बोराएवूा अ्ृो. आंृरराष्ी् नाव Trichosanthes 
dioica Roxb. 
 



 अनु�मिणका 
 

 
आ॰ २४·१४ पडवळ 

 

१७ गाजर ृदािद गकंजन गकंजना� ६७ 

Daucus carota L. Umbelliferae. 

शाक पानाची लाबंी १० ृे २५ cm. वषय्ु 

 
भाजीकंदाकरृा ही शाक �ि्� आहे. ्ाचे ्ोटमूळ हा कंद अ्ृो. खोड अगदी बुटके अ्ून 

पानेच लाबं लाबं ्ेृाृ त्ाृच एकादा फुलोरा ्ेृो. चार मिहन्ाृ कंद चागंला पो्ृो. काूणीचा हंगाम 
िहवाळ्ाृ अ्ृो. कंदाची िहरव् चकृी खोडाची भईुलगृ अ्ृे. ृी कापून घेऊन पेरली अ्ृा खोड 
वर िनघून शपे�ा् cm. लाबं होृे त्ावर पाला ्ेृो आिण फुलेही ्ेृाृ त्ाृ बीजे ृ्ार होृाृ. ृी 
पेरली अ्ृा कंद ृ्ार होृाृ. 

 
गाजराचा फुलोरा ्ंगुचछ सवरपाचा अ्ृो. त्ाृ गुचछाचे गुचछ अ्ृाृ. फुले बारीक अ्ृाृ. 



 अनु�मिणका 
 

्वयृ खाली बीजकाश् अ्ृो त्ाृ दोन कोठे अ्ृाृ. �त्ेक को�ाृ एकच बीजक अ्ृे. 
बीजकाश् ृेच िकजपुट. त्ाच्ावर एक चकृीवजा बठैक अ्ृे िृच्ावर पिरदले व के्र आधारलेले 
अ्ृाृ. फळ ृ्ार होृे त्ाृ अलप्ं्ु�ृ दोन भाग अ्ृाृ. फळाच्ा बा�ागंावर कंगोरे अ्ृाृ. 
 

्ंदले ५ ्ु�ृ उपिर के्र ५ मु�ृ उपिर 

�दले ५ मु�ृ उपिर िकजे २ ्ु�ृ अधत 

 
मावळ रानाृ गाजरी नावाची झाडे पाव्ाळ्ाृ उगवनू िहवाळ्ाृ नाहीशी होृाृ ृी १०, १५ 

cm. पेका अिधक उंच होृ नाहीृ आिण त्ाचंी मुळे एका�ा िश्पेयन्लीच्ा जाडीची आिण लाबंीला 
अमळ कमीच आिण खाली टाका्ारखी बारीक िनमुळृी अशी अ्ृाृ. हे शाकवान् �िृवन् गाजरच 
महटले पािहजे. 

 
वन् गाजरे ्ुरोपाच्ा दिकणेच्ा ्मु�िकनाऱ्ावर आूळृाृ. भारृाृ ्ाचे खरीप िकवा रबी 

कोणृेही पीक होऊ शकृे. �कार अनेक आहेृ. 
 
अलीकडे गाजराचा िवशष बोलबाला त्ाृील जीवाृु �व्ामुळे झालेला आहे. गकंजीन हे त्ाृील 

�व्. त्ापा्ून गकंजोल हे जीवाृु उतप� होृे. 
 
गाजराच्ा िब्ामधे गभयश्ाृ कळा उतप� करणारे �व् अ्ृे. 

 



 अनु�मिणका 
 

 
आ॰ २४·१५ गाजर 

 

१८ शेपू ृदािद िम�े् गकंजना� ६७ 

Peucedenum graveolens L. Umbcllifercae. 

शाक उंची ८०, ९० cm. पानलाबंी १० ृे २० cm; वा�षक 

 
ही भाजीची शाक महणून थोडीबहुृ �चाराृ आहे. िहच्ा पाल्ाची भाजी करृाृ. िृला िविश� 

वा् ्ेृो. काहीना ृो आवडृो, काहीना आवडृ नाही. खोडे टाका्ारखी बारीक अ्ून पानाची डेखे ृर 
त्ाहूनही बारीक अ्ृाृ. पाने दोन ृीन वार दिलृ अ्ून प�णका रेषेवजा अ्ृाृ. फुलोरे पाना्मोर 
्ेृाृ. ृे ्ंगुचछ सवरप अ्ृाृ. फुले मोहरीएवूी अ्ृाृ. त्ाचं्ा ृळाृ िकजमंडल अ्ृे. त्ाृ 
दोन कोठे अ्ून त्ाृ एकेकच बीज अ्ृे. िकजपुटा् बा�ागंावर कंगोरे व चरे अ्ृाृ. �दलाची अ�े 
आृ वळलेली अ्ृाृ. त्ाचंा रंग िपवळा अ्ृो. िकजल सप� अ्ून िकजलका् दोन फाटे अ्ृाृ. 



 अनु�मिणका 
 

दोनही िमळून �दला पेका ठेगणे अ्ृाृ. के्र �दलापेका लाबं अ्ृाृ. फळ बारीक्े अ्ृे. त्ालाच 
शोपा महणृाृ. त्ाचे दोन भाग अलप्ं्ु�ृ अ्ृाृ. फळाच्ा ्ालीृ ृेलाचे थेब अ्ृाृ. ृेलाृ 
औषिधगुण अ्ून ्ुगंधही अ्ृो. 

 
भाजीची शपूेशाक आिण औषधीची शपेशाक ्ा दोन पोटजाृी आहेृ. ही शाक भारृ पि�म 

आिश्ा व दिकण ्ुरोप ्ेथे उपवन् आहे, वन् नाही. 
 

्ंदले ५ ्ु�ृ उपिर के्र ५ मु�ृ उपिर 

�दले ५ मु�ृ उपिर िकज २ ्ं्ु�ृ अधत 

 
[इित्ास. ि�िटशानी भारृाृ ्ेऊन �देश िमळिवले त्ाृ काही उपवने होृी. ृी त्ानी ्वडी्वडीने वान्ी् बनिवली आिण काही 

नवीन सथापन केलीही. १८२१ ृ ्हाराणपूर ्ेथे उपवन होृे त्ाृ लकडर हेयसटंगस ्ाच्ा �ेरणेने ्ुधारणा करण्ाृ आली. 
 
फृेपूर िशकरी ्ेथे एक उपवन ृ्ार झाले. 
 
लाहोराच्ा पि�मे् एक, काशमीराृ एक अशी दोन शालीमार उपवने सथािपली. 
 
१८३० ृ मंुबईृ एक वान्ी् उपवन सथािपले. 
 
१८३८ ृ म�ा्ेृ अ्ेच उपवन सथापले. 
 
१८५७ ृ महै्ूराृ अ्ेच उपवन सथापले ृे अगोदर उ�ान होृे आिण िटपूच्ा अमलाृ खा�फळाचें उपवन होृे. ्ािशवा् 

िनलिगरीवर एक उपवन सथापले. नैनीृाल व दाजरिलग आिण लकनौ व कलक�ा ्ेथे उपवने सथािपली.] 

 



 अनु�मिणका 
 

 
आ॰ २४·१६ शपूे 

 

१९ रताळे �िमकािद रृाळे �िमका� ८८ 

Ipomea batatos Lam. Poir. Convolvulaceae 

कंदशाक पणरप�ाची लाबंी ५ ृे ८ cm. आ्ुष् ५, ६ मिहने. 

 
रृाळे हा खा� मूलकंद �ि्� आहे. ्ाचे बेणे �थमृत अमेिरकेृून इकडे आलेले आहे. ्ाची 

खोडे करंगळीहूनही बारीक अ्ृाृ. ृी भईुवर प्रृाृ. त्ाचं्ा पेरापेरावर मुळे उगवनू भईुृ जाृाृ. 
काही मुळे जाडी होऊन त्ाृ पुषकळ ृौकीर ्ाठृे. अशी जी कंदमुळे ृीच रृाळी होृ. पेरापेरावर एकेक 
पान अ्ृे. त्ाचे पाच खंड झालेले अ्ृाृ. पानाच्ा बगलेृ फुले ्ेृाृ. एकेका फुलोऱ्ाृ अनेक फुले 
अ्ृाृ. ृी िन्राकक ृी अ्ृाृ. भोवरी नावाची वलेी आहे िृच्ा फुलाचंा घाट अ्ृो त्ावरन 
कुलनाम आिण गो�नाम ही केली आहेृ. ्ा फुलाृ ्ंदले आखूड अ्ृाृ. �दले लाबं अ्ून त्ाचें 
मंडल न्राळ्ा्ारखे अ्ृे. ्ा न्राळ्ाच्ा नळीृ लपलेले आिण �दलाना िचकटलेले के्र अ्ून 



 अनु�मिणका 
 

मधोमध िकज अ्ृे. ृे के्राइृकेच लाबं अ्ले ृरी अिधक खोल अ्ृे. िकजपुटाृ दोन कोठे अ्ून 
िकजलकाला दोन फाटे अ्ृाृ. िकजल एकच अ्ृे. लागवड काडें लावनू करृाृ. १५ िदव्ानी अंकुर 
्ेृाृ. 

 
्ाृ दोन पोटजाृी आहेृ. एका पोटजाृीृ फुले व कंद पांू रे अ्ृाृ आिण दु्ऱ्ा पोटजाृीृ 

फुले व कंद ृाबंडे अ्ृाृ. 
 

रृाळ्ाचा पाला जनावराना वैरण महणून उप्ोगी अ्ृो. 
 

्ंदले ५ मु�ृ अधत  के्र ५ मु�ृ पिरृत 

�दले ५ ्ु�ृ अधत  िकजे २ ्ु�ृ उपिर 

 
[इित्ास. १८३८–३९ ृ ि�िटश ्ैन् अफगािणसथानाृ गेले. त्ा ्ैन्ावर ि�िफथ नामक एक िवजानी होृा. त्ाने ९००० जाृीचा 

वानस््ं�ह केला. त्ाने इृराकंडूनही नमुने िमळिवले. मुनरो ्ाजकडून त्ाने नागपूर व कूगर ्ेथील नमुने िमळिवले. ि्मला ्ेथील 
्ंशोधकाकडून िहमाचलाृले नमुने िमळिवले. नमरदाकाठीचे नमुने त्ाने जबलपूर ्ेथील मंडळीकडून िमळिवले. इंडोनेिश्ाृील मोलका �ीपाृ 
जाऊन ृो १८४२ ृ कलक�ा ्ेथे परृला. त्ाच्ा ्ं�हाृ भूृ ान व आ्ाम ्ेथील नमुनेही होृे. त्ाने आपला ्ं�ह बेथथम व हूकर ्ाजकडे 
पाठिवला.] 

 



 अनु�मिणका 
 

 
आ॰ २४·१७ रृाळे 

 

२० वागें ृदािद वकंृ ाक वकंृ ाका� ८९ 

Solanum melangena L. Solanaceae. 

शाक पणरप�ाची लाबंी ५ ृे १० cm. वा�षक 

 
हे शाकवान् फळभाजीकरृा भारृभर लागवडी् आहे. नावावरन ृे बगंाली अ्ावे अ्े वाटृे 

पण ृे ्वर� रू आहे. कोणत्ाही ऋृूृ ्ाचे पीक ्ेृे. ्ाच्ा अनेक पोटजाृी आहेृ. फळाचा आकार, 
चव, िब्ाचंी ्ंख्ा, ्ा बाबृीृ भेद अ्ृो, हे हाृ दोन हाृ उंच होृे. ्ाच्ा खोडावर, पानाच्ा 
डेखावर आिण फुलाृल्ा ्ंदलावरही काटे अ्ृाृ. ्ंदले फळाबरोबर वाूृ राहून जाड दळदार 
होृाृ. वकंृ  महणजे डेख. डेखा् लागूनच हे काटेरी ्ंदलमंडळ अ्ृे ्ावरनही वकंृ ाक हे नाम आले 
अ्ण्ाचा ्ंभव आहे. 
 



 अनु�मिणका 
 

्ंदले ५ ्ु�ृ अधत  के्र ५ �दलारू पिर 

�दले ५ ्ु�ृ अधत  िकजे २ ्ं्ु�ृ उपिर 

 
्ाचे फुलोरे पानाच्ा बगलेच्ा बाहेर ्ेृाृ. फुलाृ िकजपुट अ्ृे त्ाृ दोन कोठे अ्ृाृ. 

�थमृत त्ाृ एका को�ाृ एक अशा दोन बीजाधान्ा अ्ृाृ. नंृर फळ ृ्ार होृाना त्ाचें पाच ्ाृ 
िवभाग होृाृ. खा� र�ीने बीजे अिधक अ्णे हा दोष गणलेला आहे. चागंल्ा पोटजाृीृ िब्ा कमी 
अ्ृाृ. 

 
वागं्ाची वन् वान्े आूळृाृ पण ृी शेृ ीच्ा आ्पा्च महणून ृी �िृवन्च गणली 

पािहजेृ. 
 

 
आ॰ २४·१८ वागें 



 अनु�मिणका 
 

 

२१ भुईिरगणी. कंटकारी. वकंृ ाकािद कंटकार वकंृ ाका� ८९ 

Solanum xanthocarpum Schr. + Wendl. Solanaceae. 

 
हे एक वागं्ाच्ाच गो�ाृले वन्वान् आहे. ृे भईुवर प्रृे. त्ाची खोडे ्ह्ा ृाठ रहाृ 

नाहीृ. त्ाच्ा ्व�गावर काटे अ्ृाृ. त्ाच्ा �दलाचंा रंग गुलाबी अ्ृो. त्ाचे फळ कडू अ्ृे. 
त्ाचा औषधाृ उप्ोग होृो. (�. २८ पहा.) 

 
वागं्ाच्ा काही पोटजाृीृील फळे केवहा केवहा कडू िनघृाृ. ृी �कक ृी् अपा्कारक 

अ्ृाृ. त्ामुळे पाव्ाळ्ाृ वागें खाऊ न्े अ्ा िनषेध उतप� झाला अ्ावा. हे पीक पाव्ाळ्ाृच 
िवशषे ्ेणारे अ्ून �कक ृी पाव्ाळ्ाृच कमजोर झालेली अ्ृे, हे ्ा िनषेधाचे आणखी एक कारण 
अ्ावे. 
 

२२ बटाटा (अलू) वकंृ ाकािद वक�ालव वकंृ ाका� ८९ 

Solanum tuberosum L. Solanaceae 

शाक दलप�ाची लाबंी ४ ृे ६ cm. वषय्ु 

 
कंदशाक महणून हे वान् फार �ि्� आहे. ्ाची उंची एका�ा m प �्ृ अ्ृे. मुळावर गाठी 

अ्ृाृ ृे बटाटे. मुळाच्ा जवळच्ा खोडाृून फुटलेल्ा त्ा शाखा अ्ृाृ. बटा्ाला खाचा अ्ृाृ 
त्ा कंदरप खोडाला ्ेणाऱ्ा अंकुराच्ा खुणा अ्ृाृ. कंदाच्ा फोडी बेणे महणून वापरृाृ. त्ाृ ज्ा 
खाचा अ्ृाृ त्ाृून नवी रोपे िनघृाृ. ्ाठवणीच्ा कंदाना ओली हवा लागृाच अंकुर ्ेऊ लागृाृ. 
अंकुर आल्ाने कंदाृील ृौकीर कमी होृे. ृ्े होऊ न्े महणून ्ाठवणीच्ा कोठडीृील हवा थंड 
ठेवृाृ. थंड हवेृ  अंकुर ्ेृ नाहीृ. हे चार मिहन्ाचे पीक आहे. 

 
खोडाचं्ा अ�भागी फुलोरे ्ेृाृ ृे मंजरीरप अ्ृाृ. त्ावर फुले फळे �िचृ ्ेृाृ पण 

त्ाचंा उप्ोग पेरणी्ाठी करीृ नाहीृ. फुलाचा घाट वागं्ाच्ा फुला्ारखा अ्ृो. 
 

्ंदले ५ ्ु�ृ अधत के्र ५ �दलारू मु�ृ पिर 

�दले ५ ्ु�ृ अधत िकजे २ ्ं्ु�ृ उपिर 

 
हे कंदवान् अमेिरकेृ वन् आहे. ृेथून ृे ्मु��वा्ी लोकानी दिकण ्ुरोपाृ नेले ृेथून ृे 

्ुरोपी् लोकानंी भारृाृ आणले. ्ाची लागवड त्ानी �थम ि्मल्ा् केली. नंृर ृी इृर� 
फैलावली. ्ा�ंृ िहमाल्ाच्ा उृारावर ्ा�ेच्ा वाटाजवळ बटा्ाचे पीक काूृाृ. त्ामुळे ृेथे 
बटाटे सवसृ िमळृाृ. 

 
बटाटा व रृाळे ्ाचें अ�घटक 

 



 अनु�मिणका 
 

 �ोृीन % ओषट% शाकर र% जीवाृु A. I. U. C १०० �ामाृ mg 

बटाटा १·६ ०·१ २२·६ ४० १७ 

रृाळे १·२ ०·३ २८·२ १० २४ 

 
[इित्ास. िद�ीच्ा उ�रे् डेराडून गाव आहे. ृेथे एकोिण्ाव्ा शृकारंभी व्ृी नवहृी. १८२६ च्ा ्ुमारा् ृेथे परदेशी लोकानी 

बटा्ाचंी लागवड केली. महणून ्ा सथळा् बटाटा टापू अ्े नाव रू झाले. 
 
ि्मल्ाहून आिण इृालीृून आणलेले बेणे िठकिठकाणी रू आहे. दिकणेृ पुण्ाशजेारी खेड ृालु�्ाृ, कोकणाृ व कारवाराृ हे 

पीक िवपुल आहे. हे खरीप आिण रबी ्ादोनही हंगामाृ करृाृ.] 

 

 
आ॰ २४·१९ बटाटा 

 

२३ टमाटा (बेलवागें) ृदािद व�ीवकंृ  वकंृ ाका� ८९ 

Lycopersicum esculentum Mill. Solanaceae 



 अनु�मिणका 
 

शाककपु पानाची लाबंी १५ ृे २० cm. वषय्ु. 

 
हे फळभाजीचे वान् गेल्ा प�ा् वषयृ फार �ि्�ी पावलेले आहे. ्ा् त्ापूव� बेलवागें महणृ 

अ्ृ. ्ाचे देठ िलविलवीृ अ्ृाृ. शजेारी शजेारी दाटीने लावला अ्ृा ही वान्े एक m. प्रृ उंच 
होृाृ. िवरळ लावली अ्ृा खाली लोळृाृ ृशाने ृो खराब होऊ न्े महणून त्ा् लहान्ा माडंव 
घालून देृाृ. ृो हाृभर उंचीचा अ्ृो. ्ाला झोड पाऊ् ्ो्ृ नाही. थो�ा पाव्ाच्ा िकवा 
िबनपाव्ाच्ा भमूीृ चागंली झाडे होृाृ. ्हा मिहन्ाृ पीक ्ेृे. िब्ापा्ून रोपे होण्ा् मिहना 
लागृो. त्ाचंी लागण केल्ावर ्ाडे चार ृे पाच मिहन्ानी पीक ्ेृे. 
 

्ाच्ा काडंावर मऊ लव अ्ृे. फुलोरे मंजरीरप अ्ृाृ. फुलाचंा घाट वागं्ाच्ा ्ारखा 
अ्ृो. फुलाृ �दले िपवळी अ्ृाृ. 
 

्ंदले ५ ्ु�ृ अधत के्र ५ मु�ृ अधत 

�दले ५ ्ु�ृ अधत िकजे ४ ्ं्ु�ृ उपिर 

 
टमाटोचा िवशषे बोलबाला त्ाृील जीवाृु C �व्ामुळे झाला. हे जीवाृु �व् आवळ्ा मधे 

अिधक िवपुलृेने आिण ्ुरिकृ रीृीने ्मािव� अ्ृे. महणून त्ा् आमिलकामल अ्े नाव िदले आहे. हे 
अमल फळ िशजवृाना हवमुेळे नाही्े होृे. खरोखरी हे फळ िशजवण्ाची गरज नाही. हे जात्ाच  चकर 
अ्ृे. त्ाच्ा फोडी करन िकिचत मीठ व ्ाखर त्ावर टाकल्ा् उ�म खा� ृ्ार होृे. 

 
हे वान् मूळचे दिकण अमेिरकेृले आहे. हे ्ृराव्ा शृकाृ �वा्ी लोकानी आणून रू केलेले 

आहे. जीवाृुकाचा शोध गेल्ा प�ा् वषयृील आहे. जीवाृू िमळण्ाच्ा र�ीने ृुलनातमक अंक अ्े:– 
 

 १०० �ामाृ 

१०० �ाम ्हसाशं आमिलकामल िमळण्ाकरृा जीवाृु A. I. U. 

५०० �ाम वाटाणे ४०० �ाम टोमाटो िपकलेला टोमाटो ५८५ 

३०० �ाम ओले वाल २०० �ाम ्ं�ार् आवळा १५ 

१०० �ाम पेर आिण ७ �ाम आवळे लागृाृ.  

१०० �ामाृ जीवाृु B1 B2 B3 C 

टोमाटो ०·१२ ०·०६ ०·४ २७ mg. 

आवळा ०·०३ ०·०१ ०·२ ६०० mg. 

 



 अनु�मिणका 
 

 
आ॰ २४·२० टमाटा 

 

२४ माठ ृदािद मािरष मािरषा� १०२ 

Amarantus tricolor Willd. 

 gangeticus L. Amarantaceae 

शाक पणरप�ाची लाबंी ४ ृे ८ cm वा�षक 

 
ही ्हजगत्ा रानावनाृ आिण अंगणापर्ाृ उगवणारी शाक आहे . िहच्ा पाल्ाची आिण 

कोवळ्ा देठाचंीही भाजी होृे . महणून कोणी लागवडही करृाृ . माठ हे नाव अनेक जाृी पोटजाृीना 
िदले गेले आहे . मागे िव्ाव्ा �करणाच्ा आरंभी राजिगरा ्ा शाकवान्ाचे वणरन केले आहे . त्ाच्ाच 
कुलाृली, इृकेच नवहे ृर गो�ाृली ही ्वर शाकवान्े आहेृ . ्ा �सृुृ माठवान्ाृ दोन पोटजाृी 
आहेृ. दोनही उपवन् आहेृ. एका पोटजाृीची खोडे उंच जाृ नाहीृ आरंभापा्ून शाखोपशाखा ्ेऊन 
भईुवरच प्रृाृ . ्ाला पािहजे ृर साधा माठ  महणावे . ्ाच्ा शाखा खुडून भाजी करृाृ . दु्री 



 अनु�मिणका 
 

पोटजाृ आहे. िृची खोडे १ m पेकाही उंच होृाृ. मुख् खोडाच्ा मध्ाच्ा वरच्ा भागाृ शाखा ्ेृाृ . 
खोडा् जाभंळ् छटा अ्ृाृ महणून ्ा् जाभंळा माठ महणावे. 

 
माठा् फुलोरे ्ेृाृ त्ाृील फुले फार बारीक अ्ृाृ . त्ाृील अव्व पाहण्ा् िभगच 

वापरले पािहजे . आकार द्पट करन पािहले पािहजे . ्ा फुलाृ पिरदलाचें दोन �कार न्ृाृ , 
पिरदलांृ  िदखाऊपणाही न्ृो , महणून त्ाना ्ंदलेच महणृाृ . ्ा माठाना ्ंदले व के्र ृीन ृीन 
अ्ृाृ. 
 

२५ मािरषािद ृंदुली् मािरषा�. A. blitum L. Amarantaceae 

 
ृादुंळजा महणून माठाचाच भाऊ आहे. ्ाृही दोन पोटजाृी आहेृ. एकाृील खोडे ृाठ अ्ृाृ 

हाृभर उंच होृाृ . दु्ऱ्ाची खोडे उंच होृ नाहीृ , भईुवर प्रृाृ . पिहल्ाचे ृुरे ककागृ आिण 
अ�सथ अ्ृाृ . ृर दु्ऱ्ाचे ्वर ककागृ अ्ृाृ . दोनही पोटजाृीृ के्र व ्ंदले ृीन ृीन 
अ्ृाृ. ्ंदलाचं्ा बाहेर दोन छदे अ्ृाृ . िकजपुटाृ ृीन भाग जुळून एकच कोठा झालेला अ्ृो . 
िकजले ृीन अगदी आखूड अ्ृाृ आिण िकजलके ृीन लाबंट अ्ृाृ . ्ा जाृीृ नर व मादी फुले 
वगेवगेळी अ्ृाृ. 
 

नरफुलाृ मादीफुलाृ 

छदे २ मु�ृ  छदे २ मु�ृ  

्ंदले ३ मु�ृ अधत ्ंदले ३ मु�ृ अधत 

के्र ३ मु�ृ उपिर िकजे ३ ्ं्ु�ृ उपिर 

 



 अनु�मिणका 
 

 
आ॰ २४·२१ ृादुंळजा 

 

२६ काटे-माठ मािरषािद कंटमािरष मािरषा� १०२ 

Amarantus spinosus L. Amarantaceae 

 
हा माठ रानोमाळ उगवणारा आहे. ्ाचे खोड उभे हाृभर उंच होृे त्ा् बहुधा ृाबुं् रंग अ्ृो . 

खोडा् पुषकळ शाखा अ्ृाृ . त्ा् चरे अ्ृाृ . पाने ५ ृे ७ cm. इृर माठाच्ाच ्ारखी लाबं 
अ्ृाृ. फुलाचें ृुरे ्ेृाृ त्ाृ फुले दाटीने भरलेली अ्ृाृ. 

 
खोडावर टोकदार काटे अ्ृाृ . पानाचं्ा बगलाृ काटे अ्ृृ . फुला् लहान लहान छदे 

अ्ृाृ त्ा् देखील अ�भागी काटे अ्ृाृ . छदे ृी ्ंदलापेका लाबं अ्ृाृ . नरफुलाृ पाच ्ंदले 
अ्ृाृ ृी ्ु�ा का्ा्ारखी टोकदार अ्ृाृ . के्र पाच अ्ृाृ . मादीफुलाृ ्ंदले अ्ृाृ ृी 
नरफुलाृल्ापेका बारीक अ्ृाृ ृीही टोकदार अ्ृाृ. 

 
्ा माठाच्ा पानाची भाजी चागंली होृे. काटे मा� टाळणे अवश् पण कठीण अ्ृे. ्ाच्ा मुळाृ 

काही औषिधगुण अ्ृो अ्े ्ागंृाृ. 



 अनु�मिणका 
 

 
माठाच्ाच गो�ाृ चवळाई महणून एक शाकवान् आहे . ही शाख हाृभर उंच होृे . पाने ्ाधारण 

माठा्ारखीच अ्ृाृ; ्ाला शाखा मुळापा्ूनच अनेक ्ेृाृ . ्ाच्ा फुलाृ ्ंदले व के्र दोन दोन 
अ्ृाृ. 

 
िच�, ्ोमिच�ाखाली �, २३ आ. २६. 
 
राजिगरा Amarantus paniculatus L. Amarantaceae. ्ाचे वणरन �॰  २० ृ िदले आहे . ्ाच्ा 

फुलाृ के्र पाच अ्ृाृ. 
 

 
आ॰ २४·२२ राजिगरा 

 

२७ चुबुककाटा ृदािद जलजंब मािरषा� १०२ 

Alternanthera triandra Lamk. Amarantaceae. 

sessilis R. 

प्री शाक पणरप�ाची लाबंी ५ ृे १० cm 



 अनु�मिणका 
 

 
ही भईुवर प्रणारी शाक अ्ृे . िृला पेरापेरावर मुळे फुटृाृ . पानाची डेखे आखूड अ्ृाृ . 

पान जाडी अ्ृे . आकक ृी िविवध अ्ृाृ . िचचोळी िकवा लंबवृुरळी िकवा अंडाकक ृी . फुले चकचकीृ व 
शु� अ्ृाृ . त्ानंा डेख न्ृे . उपछदे अ्ृाृ . फुले पानाचं्ा बगलाृ उगवृाृ . पिरदले २ ·४ ृे ३ 
cm. लाबं. के्र २ ृे ५ अ्ृाृ . िकजपुट  ंदट अ्ृे . िकजल फार आखूड अ्ृे . पुषकळ फुले जवळ 
अ्ल्ामुळे फुलोरा महणजे गोडा अ्ृो. (िच�. मालृी खाली �. २३ आ. २३) 
 

ही शाक महणजे एक ृण आहे . त्ाचा उप्ोग िवशषे दुषकाळाृ भाजी महणून करृाृ . ्ािशवा् 
िृला औषिधगुण आहे. ृो अ्ा की बाळंिृणीचे दूध िृच्ामुळे वाूृे . ही शाक पाणथळीृ वाूणारी आहे . 
ही भारृाृ ृशी लंकेृ िवपुल आहे. 
 

२८ पालक ृदािद प�क च�वृय� १०३ 

Spinacea oleracea L. Chenopodiaceae 

शाक पाने आकार आकक ृी िविवध. वषय्ु. 

 
परदेशाृून आलेली पण भारृाृ चागंली रू झालेली अशी ही भाजीची शाक आहे . िहची खोडे 

ृाठ अ्ृाृ. ृी १ m प्रृ उंच होृाृ . पानाचं्ा बगलाृ आिण श�ेालाही ृुरे ्ेृाृ . नर मादी फुले 
वगेवगेळी अ्ृाृ. नरफुलाृ मध्वृ� एक वाटोळी बठैक अ्ृे ृी मोकळीच अ्ृे . िृच्ा भोवृालून 
चार के्र उगवलेले अ्ृाृ. खाली चार पिरदलेही अ्ृाृ. मादीफुलाृ ्ंदले चार अ्ृाृ. िकजपुट 
एक अ्ृे पण िकजलके चार अ्ृाृ. फळाृ बी धरृे. त्ा िब्ानी लागवड करृाृ. 
 

[इित्ास. ्ुमारे पाचश ेवषयपूव� झालेला हठ (्ोग-) �दीिपका नावाचा एक �ंथ आहे. त्ाृ आहारािवष्ी िलिहले आहे :– 
 

गोधूम–शािल–्व–षि�क–शोभना�ं । 
कीराज्–खंड–नवनीृ–ि्ृा–मधूिन ॥ 

शुणठी–पटोलकफलािदक–पचंशाकं । 
मुदगािदिदव्मुदकं च ्मीन�प््म  ॥ १·६२ ॥ 

 
ज्ाला ्ोग चागंला ्ाधाव्ाचा आहे त्ाने प््कवर आहार पाळावा . गहू, ्ाळी, ्ाृू, ्ाठेृादूंळ, ्ाचें केलेले अ� ; दूध, ृूप, 

खडी्ाखर, लोणी व मध ; ्ुंठ, पडवळ िकवा परवर फळ , आिण पचं शाक अशा भाज्ा त्ाच�माणे मूग , पाव्ाचे सवचछ पाणी , ्ाचंा ृो आहार 
अ्ावा. 

 
्ा प�ाृ ्ाळी व ्ाठे ृादुंळ हे ृादुंळाचे �कार ्ािंगृले आहेृ . ्ाठे ृादूंळ महणजे ्ाठ िदव्ाृ िपकणारे ृादूंळ . �सृुृ �करणी 

िवचार कराव्ाचा आहे ृो पचंशाक ्ा पदाचा. 
 

जीवतंी वासृुमूल्ाकी मेघनाद पुननरवा । अ्े िनघंटु ११ ·५ वचन आहे. जीवंृी हे एक वककरोही अमरीवान् आहे. ्ाची उंची २०, २५ cm 
अ्ृे. पणरप�ाची लाबंी ८ , १० cm अ्ृे. पाने वषरभर अ्ृाृ पण फुले पाव्ाळ्ाृ ्ेृाृ . ृी रंगीबेरंगी अ्ृाृ , उमलून िदव्भर देखील 
रहाृ नाहीृ , अगोदरच ्ुकृाृ . काही हलवाई ्ाची पाने हलव्ाृ घालृाृ . हे महाबळे�र को्ना दरी कोकण व कारवार ्ेथील रानाृ 
आूळृे. Dendrobium macraei Lindl.] 

 



 अनु�मिणका 
 

 
आ॰ २४·२३ पालक 

 

२९ चाकवत ृदािद च�व रृ. च�वृय� १०३ 

Chenopodium album L. Chenopodiaceae. 

शाक पणरप�ाची लाबंी ३ ृे १० cm. वषय्ु 

 
ही फार �ाचीन काळापा्ून �शसृ मानली गेलेली भाजीशाक आहे . वन् यसथृीृ वाूली महणजे 

ृी २, ३ m ्ु�ा उंच होऊ शकृे . उपवन् वाूवृाृ ृेवहा एका�ा m पेका जरा लहानच अ्ृाना िृला 
फुले फळे ्ेृाृ . थोडथोडी पाने काूून घेृली अ्ृा ृी पुनत पुनत लागवड न करृा भाजीच्ा उप्ोगी 
पडू शकृे. ्ा शाकेला पानाचं्ा बगलाृ फुले ्ेृाृ. नर व मादी वगेवगेळे अ्ृाृ. 
 

नरफुलाृ मादीफुलाृ 

पिरदले ५ मु�ृ अधत पिरदले ५ मु�ृ अधत 



 अनु�मिणका 
 

के्र ५ मु�ृ उपिर िकजे २ ्ु�ृ उपिर 

 
नर फुलाृही मादी अव्व अ्ृो ृो िनकामी अ्ृो . ृ्ेच मादी फुलाृ बारीक के्र अ्ृाृ 

ृे िनकामी अ्ृाृ. 
 

िकजलकाचे दोन फाटे अ्ृाृ. त्ावरन िकजे दोन महणाव्ाची. बीजक एकच अ्ृे. 
 

[इित्ास. ्रणदोडी नावंाचे एक कुपव�ी वान् आहे . ृे मंदार कुलाृले आहे . ृे महाराष् व गुजराृ ्ेथील रानाृ , िवशषेृत 
्मु�काठी आूळृे. आ्ुव�दो�ृ पचं शाकापैंकी जीवतंी महणजे हरणदोडी अ्ेही एक मृ आहे . ्ा व�ीची पाने ५ ृे ८ cm लाबं लाबंट वाटोळी 
टोकदार अ्ृाृ. िहला भर उनहाळ्ाृ फुले ्ेृाृ. ृी िहरव् िपवळी अ्ृाृ. फुलोरे व�रीरप अ्ृाृ. फुले उमलल्ावर एकादा cm िकवा 
कमीच  ंद अ्ृाृ. बोडे ्ेृाृ ृी ५ ृे ८ cm लाबं अ्ृाृ. िहला खरगोड व िशगोटी अशीही नावे आहेृ. 
 

वासृुमूल्ाकी ्ा शयदाच्ा अथयिवष्ीही मृभेद आहेृ . वासतुमूलय महणजे चाकवत आिण अकी महणजे शवेगा अ्े अथर करृा ्ेृाृ . 
्ाृ चाकवृािवष्ी मृभेद नाही . पण अकी महणजे शवेगा आिण त्ाची शगे ही भाजीकरृा ्ोग् अ्ा अथर करावा लागृो . त्ापेका वासतु महणजे 
चाकवृ आिण मतसयाकी अ्ा िनराळा पाठंभेद पृकरन मतस्ाकी महणजे चुबुक काटा (जलजंब) अ्ा अथर करृाृ. 

 
हरणदोडी Leptodenia reticulate. W & A.] 

 



 अनु�मिणका 
 

 
आ॰ २४·२४ चाकवृ 

 

३० चंदनबटवा. ृदािद चबंट च�वृय� १०३ 

Atriplex hortensis L. Chenopodiaceae. 

शाक पणरप�ाची लाबंी २ ृे ५ cm वषय्ु 

 
हे एक भाजीवान् केवळ उपवन् यसथृीृ आूळणारे आहे . पाने माठाच्ा ्ारखी पण बहुशत 

काठाशी नागमोडी अ्ृाृ . पानाच्ा बगलाृच ृुरे ्ेृाृ . त्ाृील फुले ृीन �कारची अ्ृाृ . पूणर 
फुले. ्ाृ नर व मादी अव्व अ्ृाृ. काही केवळ नर व काही केवळ मादी अ्ृाृ. 
 

पूणर फुलाृ पिरदले ५ मु�ृ अधत 

 के्र ५ मु�ृ अधत 

 िकज १  उपिर. 



 अनु�मिणका 
 

 

मादीफुलाृ  नरफुलाृ 

उपछदे २ मु�ृ  पिरदले ५ मु�ृ अधत 

िकज १   के्र ५ मु�ृ उपिर 

 
हे शाकवान् भारृाृ ृ्ेच ्ुरोपाृही उपवन् आहे. 

 
[इित्ास. आ्ुव�दो�ृ पचंशाकापैकी चवथी शाक मेघनाद ्ा नावाची आहे . ्ा शयदाचा अथर काटेमाठ अ्ा करृाृ . माठाच्ाच 

गो�ाृ आणखी काही वान्े आहेृ . कोशकारानी त्ाचं्ा ्ाृ जाृी ्ािंगृल्ा आहेृ . त्ा ्वर वन् आहेृ . त्ापैकी ्ेथे ्ाधा माठ आिण 
काटेमाठ ्ा दोनच ्ािंगृल्ा अ्ून पूव� धान् �करणाृ एक राजिगरा ही ्ािंगृली आहे . रािहलेल्ा चार माठा्ारख्ाच आहेृ . त्ापैकी 
कोणृीही, कदािचृ ्वरच मेघनाद ्ा शयदाने व�णल्ा अ्ृील. ्ोगाभ्ा् करणाऱ्ा् ृी प््कर अ्ावी, एवूी एकच परीका आहे. राजिगरा, 
ृादुंळजा, माठ, काटेमाठ, चवळाई ्ा ्वर भाज्ा ृशा आहेृ. 
 

पाचवी शाक पुननरवा ही ्ािंगृली आहे. ृी औषधी महणून �ि्� आहे आिण ृणही आहे . इृर ृणाचं्ा बरोबर ृी अखेरच्ा �करणाृ 
्ािंगृली आहे. 
 

पाचही शाकवान्े वन् आहेृ आिण महणूनच ्ोगाभ्ा् करणाऱ्ाला ्हज िमळण्ा्ारखी आहेृ .] 

 



 अनु�मिणका 
 

 
आ॰ २४·२५ चदंनबटवा 

 

३१ बीट ृदािद बीट च�वृय� १०३ 

Beta vulgaris. L. 

शाक पणरप�ाची लाबंी ५ ृे १५ cm वषय्ु 

 
ही शाक केवळ उपवन् आहे . ही ्ुरोपाृ फार रू आहे . िहच्ा ृीन पोटजाृी आहेृ . 

आपल्ाकडे एकच चागंली रू आहे . भपूक�ालगृ गोल्र कादंा अ्ृो , वरृी लगोलग पाने अ्ृाृ . 
कादंा लाल अ्ृो . त्ाचीच भाजी करृाृ . दु्ऱ्ा पोटजाृीचा कंद अ ंद व लाबंट अ्ृो . िृ्री 
पोटजाृ ्ुरोपाृ िवशषे रू आहे . िृच्ा कंदाृ ्ाखर बरीच अ्ृे त्ाकरृाच िृची लागवड करृाृ . 



 अनु�मिणका 
 

्ाचा कंद पांू रा अ्ृो . फुलाृ िकजे ३ अ्ून िकजपुट एकच अ्ृे . िकजाखाली बठैक अ्ृे . भोवृी 
पाच पिरदले आिण पाचच के्र अ्ृाृ. िकजलका् ृीन फाटे अ्ृाृ. 
 

भाजी 
A B1 B2 B3 C िप�ामोद 

I.U. Mg mg mg mg mg 

अबईं शगे ४० ०·०८ ०·०८ ०·५ १२  

अळू पान २०००० ०·०६ ०·४५ १·९ ६३  

करडई ५९०० ०·०४ ०·१० ० १५  

काटेमाठ ५९४० ०·० ०·०१ ०·२ ३३ ३१ 

कारले २१० ०·०७ ०·०९ ०·५ ८८  

केळे ५० ०·०५ ०·०२ ०·३ २४  

कोबी पान २००० ०·०६ ०·०३ ०·४ १२४ १२० 

गाजर ३१५० ०·०४ ०·०२ ०·६ ६३ १६८ 

गोवार ३३० ०·०९ ०·०३ ०·६ ४९  

चाकवृ २९०० ०·०१ ०·१४ ०·६ ३५  

चुका ६१०० ०·०३ ०·०६ ०·२ १२  

टमाटा ृाबंडा ५८५ ०·१२ ०·०६ ०·४ २७  

टमाटा िहरवा ३२० ०·०७ ०·०१ ०·४ ३१  

ृापी्क  ०·०५ ०·१० ०·३० २५  

दुधी भोपळा ० ०·०३ ०·०१ ०·२ ६  

दोडका ५६ ०·०७ ०·०१ ०·२ ५  

नोलकोल कंद ३६ ०·०५ ०·०९ ०·५ ८५  

 



 अनु�मिणका 
 

 
आ॰ २४·२६ बीट 

 

३२ वेलबोडी ृदािद वलबुदं च�वृय� १०३ 

(मा्ाळ) Basella rubra L Chenopodiaceae 

प्री वलेी पणरप�ाची लाबंी ८ ृे १२ cm. िचरा्ु 

 
ही एक वन् वलेी आहे आिण उपवन्ही आहे . िहची खोडे लाल अ्ृाृ , मुख् खोड 

आंग�ाएवूे जाड होृे . िहला ृाणे न्ृाृ . पण ही काडंानेच वळ्े घेऊन चूृे िकवा प्रृे . पाने 
जाड आिण गुळगुळीृ व मऊ अ्ृाृ . ्ा पानाचंीच भाजी िकवा भजी करृाृ . पानाचं्ा बगलाृ जाड 
जाड दा�ंाचे ृुरे ्ेृाृ . त्ाृ फुले अ्ृाृ . ृी पांू री िकवा ृाबंडी अ्ृाृ . पिरदले पाच जुळृी 
अ्ृाृ. िकजपुट एक पण िकजलक िृफाटी अ्ृे . फळे ्ेृाृ, ृी वाटाण्ाएवूी अ्ृाृ . नर मादी 
फुले वगेवगेळी अ्ृाृ. 



 अनु�मिणका 
 

 
काही वलेीना खोडे अ्ृाृ त्ाचंा रंग पांू रा अ्ृो . ्ा वलेीची फळे लाल अ्ृाृ त्ाृून 

लाल र् िनघृो ृो अ��व्े लाल करण्ाकरृा उप्ोगी अ्ृो. िश�े लाल करण्ाकरृा शाई महणूनही 
त्ाचा उप्ोग होृो. 
 

नरफुलाृ  मादीफुलाृ 

पिरदले ५ ्ु�ृ अधत  पिरदले ५ ्ु�ृ अधत 

के्र ५ मु�ृ अधत  के्र ५ मु�ृ अधत 

िकजे ३ ्ं्ु�ृ उपिर  िकजे ३ ्ं्ु�ृ उपरी 

 
नरफुलाृील िकजे आिण मादीफुलाृील के्र वधं् (िनकामी) अ्ृाृ. 
 
्ा वलेी भारृा�माणे लंका उषण आि�का व आिश्ा ्ाृ वन् आहेृ. 

 

भाजी 
A B1 B2 B3 C िप�ामोद 

I.U. mg mg mg mg mg 

पडवळ १६० ०·०४ ०·०६ ०·३ ०  

परवर २५५ ०·०५ ०·०६ ०·५ २९  

पलाडुं कादंा मोठा ० ०·०८ ००·१ ०·४ ११  

पलाडुं लहान २५ ०·०८ ०·०२ ०·५ २  

पालक ९३०० ०·०३ ०·०७ ०·५ २८  

फुलकोबी ५१ ०·०४ ०·१० १·० ५६  

बटाटा ४० ०·१० ०·०१ १·२ १७ १०० 

बीट कंद ० ·०४ ०·०९ ०·४ ८८ २४२ 

भेडी ८८ ·०७ ०·१० ०·६ १३  

माठ ९२०० ०·०३ ०·१० १·० ९९  

 



 अनु�मिणका 
 

 
आ॰ २४·२७ वलेबोडी 

 

३३ चुका ृदािद चु� चु�ा� १०४ 

Rumex versicarius L. Polygonaceae 

शाक पणरप�ाची लाबंी २ ृे ५ cm. वा�षक 

 
ही शाक पालेभाजीकरृा �ि्� आहे . उंची १५ ृे ३० cm अ्ृे. िहला मुळापा्ून शाखा ्ेृाृ . 

पानाला लाबं लाबं दाडें अ्ृाृ पाने व कोवळी काडें ्ाचंी भाजी करृाृ . र् अंबट अ्ृो. त्ाला काही 
औषधी गुणही ्ािंगृलेले आहेृ . ्ा शाकेला फुलाचें ृुरे ्ेृाृ त्ाृ दुिलगी आिण एकिलगीही फुले 
अ्ृाृ. फुला् एक छद अ्ृे आिण ृीन ृीन पिरदलाचें दोन घेर अ्ृाृ . के्र ्हा आिण िकजे 
ृीन अ्ृाृ. फळाृ आृल्ा घेराृील पिरदले पाृळ पापोोा्ारखी होऊन राहृाृ. 
 



 अनु�मिणका 
 

्ंदले ३ मु�ृ अधत  के्र ६ मु�ृ अधत 

�दले ३ मु�ृ अधत  िकजे ३ ्ं्ु�ृ उपिर. 

 

भाजी 
A B1 B2 B3 C िप�ामोद 

I.U. mg mg mg mg mg 

मुळा पांू रा ५ ०·०६ ०·०२ ०·५ १५ ६३ 

मुळा गुलाबी ५ ०·०६ ०·०२ ०·४ १७  

मेथी ३९०० ०·०४ ०·१६ ०·८ ५२  

मोहरीपाला २३०० ०·०१ ०·०३ ०·९ ६५  

रृाळे १० ०·०८ ०·०४ ०·७ २४  

लाल भोपळा ८४ ०·०६ ०·०४ ०·४ २ १३६ 

वागें १२४ ०·०४ ०·११ ०·९ १२  

वलेबोडी १२४०० ०·०३ ०·१६ ०·५ ८७  

शपूे ११९७० ०·०३ ०·१३ ०·२ २५  

शवेगा शगे १८४ ०·०५ ०·०७ ०·२ १२०  

्ुरण ४३४ ०·०६ ०·०७ ०·७ ०  

 



 अनु�मिणका 
 

 
आ॰ २४·२८ चुका 

 

३४ तािपओका ृदािद ृािपका आमल�्ा� ११५ 

Manihot utilissima Pohl. Euphorbiaceae. 

कपु पणरप�ाची लाबंी १० ृे १५ cm. वषय्ु. 

 
भारृाृ हे झुडुप लागवडीचे आहे . ्ाला मूळकंद ्ेृाृ त्ाकरृा ्ाची लागवड करृाृ . ्ाची 

उंची २ m प �्ृ अ्ृे . खोडाच्ा अ�भागी थोडीशी पाने अ्ृाृ . गळालेल्ा पानाचं्ा खुणा खोडावर 
राहृाृ. खोड २ ृे ३ cm  ंद अ्ृे. पानाचे डेख प्रट भागाच्ा इृके लाबं अ्ृे . त्ाचे ५, ६ खंड 
अ्ृाृ. फुलोरा मंजरीरप अ्ृो . फुलाृ नर मादी वगेवगेळी अ्ृाृ . फळाृ ृीन िब्ा अ्ृाृ . 
लागवड छाटकलमानी होृे. मूळ देश दिकण अमेिरका. 
 

नरफुलाृ  मादीफुलाृ 



 अनु�मिणका 
 

पिरदले ५ ्ु�ृ अधत  पिरदले ५ मु�ृ अधत 

के्र १० मु�ृ उपिर  िकजे ३ ्ं्ु�ृ उपिर 

 
्ा वान्ाची लागवड केरळ �देशाृ शभंर वषयपूव�च झालेली आहे . इृर भारृाृ गेल्ा पचंवी् 

वषयृ थोडथोडी होृ आहे. िपकाचा मुख् उउेश कंद िमळिवणे हा अ्ल्ामुळे कंद खणून काूाव ेलागृाृ 
त्ा बरोबर खोडही काूले जाृे . त्ाचा मधला भाग बेणे महणून वापरृाृ हे बेणे भईुृ पुरृाृ . १०, १२ 
िदव्ानी त्ाला अंकुर ्ेृाृ चागंले अंकुर अ्लेली हाृभर लाबंीची काडें िपकाच्ा जागी लावृाृ . 
आठ मिहन्ानी पीक ृ्ार होृे . ृािपओका कंदाचा अ� महणून उप्ोग रृाळ्ा्ारखाच होृो . हे पीक 
कोणत्ाही िदव्ाृ करृा ्ेृे. 
 

्ा कंदाृून ृौकीर काूृाृ . ्ा ृौकीराचाच ्ाबदूाणा करृाृ . एका कूई् खोबऱ्ाचे ृेल 
चोपडून त्ा कूईृ १५ िमिनटे भाजल्ाने त्ा दाण्ा् ्फाई ्ेृे . नंृर ृो मंद आचेच्ा कोठडीृ 
आणखी ्ुकिवृाृ. 

 
ृािपओकाच्ा िपठापा्ून कक ि�म ृादूंळ केलेला आहे . पीठ ६० % भईंुमूग पडे १५ % आिण 

गवहाचा रवा २५% अशा राधं्ाचा हा बनलेला आहे. 
 
्ा �करणाृ व�णलेल्ा भाजीवान्ाचंा ्मावशे ि�दिलक वगयृ होृो . अळू व ्ुरण ्ा 

एकदिलक भाज्ा �. २१ ृ ्ािंगृल्ा आहेृ. 
 



 अनु�मिणका 
 

 
आ॰ २४·२९ ृापी्क. टापीओका. 

 

 
  



 अनु�मिणका 
 

�करण २५ 

 
आंबा बकुळ फणस इ॰ 

 

१ आंबा ृदािद आ� आ�ा� ४५ 

Mangifera indica L. Anacardiaceae. 

वकक उंची ५ ृे १० m पणरप�ाची लाबंी १२ ृे २५ cm. िचरा्ु 

 
्व� खा� फळाृ िवशषे गाजलेले अ्े हे फळ आहे . ्ाचे खोड १ m  ंद ्हज होृे . जे वकक 

शदेोनश ेवष� वाूलेले आहेृ त्ाची खोडे त्ाच्ा ्ाृ आठ पट देखील आहेृ . कलमी आंबे इृके �चडं 
होृ नाहीृ . आंय्ाची पालवी फार दाट होृे . ्गळी पालवी एकदम झडृ नाही , थोडी थोडी झडृे 
त्ामुळे ्दापण�च राहृो. फुले िहवाळ्ाृ ्ेृाृ आिण फळे उनहाळ्ा अखेर िकवा पाव्ाळ्ाच्ा आरंभी 
िपकृाृ. फुलाृील पिरदलाचंी लाबंी अधय ृे एक cm अ्ृे. रंग िपगट अ्ृो. के्र पाच अ्ृाृ पण 
त्ाृला एकच �ौू होृो बाकीचे खुरटे राहृाृ . िकज एकच अ्ृे , िकजल लहान्े अ्ृे , िकजलक 
बारीक अ्ृे . आंय्ाचा फुलोरा महणजे मोठी पिरमंजरी अ्ृे . िृला हजारो फुले अ्ृाृ . काही फुले 
केवळ नरफुले, काही केवळ मादीफुले, ृर काही दुिलगी अ्ृाृ . त्ाृल्ात्ाृ के्री् फुलेच पुषकळ 
अ्ृाृ. मादीफुलाृली काही फळे न धरृाच गळृाृ . एकंदरीृ एका मंजरीृ फळे फार थोडी ृ्ार 
होृाृ. 
 

िकजाभोवृी मधुर् सवणारे चार िपड अ्ृाृ . एकंदर फुला् ्ुवा् अ्ृो . मधुर् 
लुटण्ाकरृा कीटक त्ावर िहडृाृ. 
 

्ंदले ५ मु�ृ अधत पूणरके्र १ अधत 

�दले ५ मु�ृ अधत िकज १ उपिर. 

 
आंय्ाृ पुषकळ �कार आहेृ . वन् आंय्ाृ खा� भाग आंबट अ्ृो . उपवन्ाृ काही  चीला 

चागंले अ्ृाृ. त्ाृल्ात्ाृ कलमी आंबे िवशषे अ्ृाृ. 
 
आंय्ाच्ा लाकडाच्ा फळ्ा चागंल्ा िनघृाृ. 
 
आंबा फार �ाचीन काळापा्ून भारृाृ आहे . त्ाची पालवी पिव� मानली गेली आहे . अिृशीृ 

�देशाृ आंबे नाहीृ. उषण �देशाृ आहेृ. आंय्ाला ्हकार अ्े ्ंसकक ृ नाव आहे . त्ावरन ृो कलमी 
अ्ावा अ्े िद्ृे. हे ्ुचिवणारा एक �ोक कािलदा्ाच्ा कुमार्ंभव-काव्ाृ आहे:– 
 

पावरृी ृदुप्ोग्ंभवा ंिवि�्ामिप ्ृा ंमनोहराम  ॥ 
अ�ृकर -िविध्ोगिन�मृा ंआ�ृेव ्हकारृा ं््ौ ॥ ८७८ 

 



 अनु�मिणका 
 

्ा वचनाृ आ�ृाच ्हकारृा होृे अ्े महटले आहे . पावरृीला वनदेवृेने म� िदले . ृी अगोदर  � 
होृी. नंृर ृी �्� झाली . कशी ृर आंबा ्ामान् अ्ून ृो नंृर ्ुगंधी बनृो त्ा्ारखी , अशी ही 
उपमा आहे. आंबाच ्हकार होृो ्ा उपमेमध्े भेटकलमाची कलपना आहे . कदािचत  ृी खंुटीकलमाची 
अ्ेल. पण ्हकार महणजे एका् दु्ऱ्ाची जोड एवूी गो� खरी. 
 

चवदाव्ा शृकाृ पोृुरगीज लोक भारृाृ आले . त्ानी कलमाची चाल रू केली अ्ा ्मज 
आहे. कािलदा्ाच्ा काळी ृी रू अ्ून नंृर लोप पावली अ्णे श�् आहे . ही कला आहे . िृला 
मानवी �्तनाचंी गरज आहे. 

 
आंय्ाचे आ्ुष् पुषकळ मोठे आहे अ्े िद्ृे . िशवाजी महाराजानी लावलेली आंय्ाची झाडे 

पुण्ाजवळ िशवापूर ्ेथे अ�ािप आहेृ , इृकेच नवहे ृर “अकबराने दरभगंा ्ेथे एक लक आंय्ाची झाडे 
लावली अ्ून त्ापैकी काही अ�ाप िजवंृ  आहेृ अ्े महणृाृ . शाहूमहाराजाने लावलेल्ा एका 
झाडाच्ा बुधंाचा घेर २७ फूट आहे .” अ्े हिरभाऊ पराजंपे ्ानी आपल्ा ‘फळझाडाचंा बाग’ ्ा नावाच्ा 
आपल्ा �ंथाृ िलिहले आहे. 
 

 



 अनु�मिणका 
 

आ॰ २५·१ आंबा 

 

२ चारोळी ृदािद ि�्ाल आ�ा� ४५ 

Buchnania lanzan Spreng. B. latifolia Roxb. 

वकक उंची १३ m. पणरप�ाची लाबंी १२ ृे २५ cm 

 
्ा वककाची जुनी खोडे जाडजूड अ्ृाृ . कोवळ्ा खोडावर वले अ्ृे . फुलाचं्ा मोठमो�ा 

मंिजरा ्ेृाृ त्ा पिरमंजरी सवरपाृ अ्ृाृ . त्ावर बारीक लव अ्ृे . फुलाृ ्ंदले �दले बारीकशी 
आिण िहरव् अ्ृाृ. त्ाजवर लव अ्ृे. िकजपुटाखाली जाड मऊ अ्े एक आ्न अ्ृे . िकजे चार 
अ्ृाृ. पण एकच �ौू होृे . त्ावरही लव अ्ृे . फळ फुगीर िभगाच्ा आकक ृीचे अ्ेृ ृे मकदु अ्ृे . 
त्ाची  ंदी १ cm अ्ून ृे काळे अ्ृे. 
 

्ंदले ५ मु�ृ अधत के्र १० मु�ृ अधत 

�दले ५ मु�ृ अधत िकज १  उपिर. 

 
फळाृून बी िनघृे ृी  चकर अ्ृे . िब्ाृून ृेल िनघृे ृे बदामृेला्ारखे अ्ृे . ि�्ालाच्ा 

खोडा् चरे पाडले अ्ृा आृून िडक िनघृो . ्ालीृून कषा् िनघृो ृो काृडी कमावण्ाकरृा 
उप्ोगी अ्ृो . लाकडाचा उप्ोग बाधंकामाकरृा आिण घरगुृी कामाकरृा आिण का�ाच्ा 
पे्ाकरृा होृो. 
 

हे वकक भारृाृ ्वर िनमकोर�ा वनाृ आूळृाृ. 
कािलदा् कवीने ि�्ालाचा उ�ेख िहमाल्-वणरनाृ केला आहे ृो अ्ा :– 
मकगात ि�्ाल�ुममंजरीणा ंरजतकणै�वयघनृ रि�पाृात । कु. ्ं. 
ि�्ालमंजरीृून उधळलेल्ा परागानी मकगाचंी नजर गूूळ झाली... 

 



 अनु�मिणका 
 

 
आ॰ २५·२ चारोळी 

 

३ काजू ृदािद काजू आ�ा� ४५ 

Anacardium occidentale L. 

वकक उंची ७ ृे ९ m. पणरप�ाची लाबंी १० ृे १५ cm 

 
्ा वककाची खोडे ्रळ उंच ्ह्ा वाूृ नाहीृ , वडेीवाकडी जाृाृ . त्ामुळे लहान्ा प्रट 

वकक ृ्ार होृो. ्ाच्ा शाखा िनमुळत्ा अ्ृाृ. पाने िचवट अ्ृाृ. शाखाचं्ा अ�भागी फुलोरे ्ेृाृ. 
ृे पानापेका लाबंट अ्ृाृ . त्ाचे सवरप पिरमंजरी अ्ृे पण ्ाच्ा शाखा व�रीरप अ्ृाृ . 
फुलोऱ्ाचे दाडें िपवळे िकवा गुलाबी अ्ृाृ . फुले बारीक अ्ृाृ . एकादे छद अ्ृे . ृे एकादा cm 
लाबंीचे अ्ून ्ंदलापेका �दल लाबं अ्ृे . त्ाची लाबंीही त्ाच ्ुमाराची अ्ृे . के्र दहा अ्ृाृ 



 अनु�मिणका 
 

पण त्ापैकी एकच िवशषे लाबं अ्ून �दलाचं्ा ववेाृून बाहेर आलेला अ्ृो . िकजल एकारलेले अ्ून 
ृे मध्म अ्ृे. पुषपवकंृ  िपवळे ृाबंडे र्ाळ व जाडी अ्ृे. 
 

्ंदले ५ मु�ृ अधत के्र ९+१ मु�ृ अधत 

�दल ५ मु�ृ अधत िकज १  उपिर 

 
फुले हेमंृ ऋृूृ ्ेृाृ आिण फळे उनहाळ्ाृ ृ्ार होृाृ. 
 
काजूचे बी महणृाृ ृे फळ अ्ृे आिण फळ महणृाृ ृे फळाचे डेख अ्ृे . ृे फुगलेले अ्ृे . 

त्ाला �थम िहरवा , मग ्ोनेरी ृाबंडा रंग ्ेृो . ृे िचकाळ पण खा� अ्ृे . फळाचे कवच फार झोबरे 
अ्ृे. ृे भाजून आृली बी काूृाृ ृी खा� अ्ृे . िृच्ाृ ृेल अ्ृे . ृे बदामबीच्ा ृेला्ारखे 
पुि�दा्क अ्ृे. त्ाृ जीवाृुक गकंजोल अ्ृे. 

 
काजूच्ा खोडाच्ा ्ालीृ कषा्धमर अ्ृो . खोडाच्ा लाकडाच्ा फळ्ाचंी खोकी करृाृ . 

लाकडाचा उप्ोग नावा करण्ाकडे होृो. 
 
काजूच्ा िब्ाभोवृी जे कवच अ्ृे त्ाृून एक ृेल िनघृे ृे काळे आिण झोबरे अ्ृे त्ाचाही 

नावाचं्ा बाधंकामाला उप्ोग होृो. 
 

काजूच्ा खोडाच्ा ्ालीृून जो र् िनघृो ृो अखा� अ्ृो पण त्ाचा शाई महणून उप्ोग 
होृो. ्ालीृून िडकदेखील िनघृो . त्ाचा रंग ृाबुं् िपवळा अ्ृो . ृो पाण्ाृ फार थो�ा अंशी 
िवरघळृो. त्ाचे जात्ाच रव ेबनलेले अ्ृाृ 

 
काजू फळाचे जे फुगीर डेख अ्ृे त्ापा्ून म� ृ्ार करृाृ . काजूचा मूळ देश अमेिरका . 

भारृाृ त्ाची लागवड झालेली आहे ृी बहुशत ्मु�िकनाऱ्ाजवळ आहे. 
 



 अनु�मिणका 
 

 
आ॰ २५·३ काजू 

 

४ सफरचंद बदामािद ्फर गुलाबा� ४९ 

Pyrus malus L. Rosaceae 

वकक पणरप�ाची लाबंी ८ ृे १२ cm. 

 
हा लहान्ा वकक खा� फळे देणारा महणून �ि्� आहे. कोषण �देशाृच हा चागंला वाूृो. 

 
्ाला शाखाच्ा अ�भागी फुले ्ेृाृ. त्ाृ के्र पुषकळ अ्ृाृ. 

 

्ंदले ५ ्ु�ृ अधत के्र पुषकळ मु�ृ उपिर 

�दले ५ मु�ृ उपिर िकजे ४ ्ु�ृ अधत 

 



 अनु�मिणका 
 

्फरचदंफळा् रंग मोहक अ्ृाृ. िहरव् िपवळा शदेरी छटा िकवा दाट शदेरी काळ्र शदेरी 
अ्े रंग अ्ृाृ . फळाचा ्ालीच्ा आृला खा� भाग पुषपसथली अ्ृे . त्ाच्ा आृ िकजाृून 
उद भवलेले फळ अ्ृे त्ाृ िब्ा अ्ृाृ. 

 
्फरचदं फळाृ दोन ृीन �कार आहेृ ृीनही खा� आहेृच . एका्  ंची उ�म अ्ृे पण रंग 

िवशषे न्ृो. दु्ऱ्ाृ बाहेरचा रंग मोहक पण  ची िृृकी चागंली नाही . िृ्ऱ्ा �काराृ दोनही गो�ी 
कमी �ृीच्ा अ्ृाृ.  ची गोड व आंबट अ्ृे. 

 
्फरचदं पीक पजंाब काशमीर ्ा �देशाृ होृे . इृर िहमाल्ीन �देशाृ देखील ्ाची लागवड 

चालू झाली आहे. ्ाची लागवड महाराष्ाृ पचंगणी ्ेथे करन पािहलेली आहे. िृला ्श आलेले नाही. 
 

[इित्ास. एकोिण्ाव्ा शृकाृ वान्ी् अभ्ा्ा्ाठी इं�जानी जी उपवने सथािपली त्ाृ लखनौ ्ेथे एक होृे . ृेथे १८७६ ृ 
एमानुएल बोना�व्या  महणून एक अिधकारी होृा . त्ाने खा� फळे देणाऱ्ा वान्ाचंा व्ा्ंग केला . जंबीरवग�् वान्े आिण खजुरी ्ा्ंबधंी 
त्ाने एक िनबधं िलहून �ि्� केला.] 

 

 



 अनु�मिणका 
 

आ॰ २५·४ ्फरचदं 

 

५ पेर ृदािद पेरव जंबवा� ५६ 

Psidium guyava L. Myrtaceae 

वकक पणरप�ाची लाबंी ८ ृे १५ cm. 

 
हे एक उपवन् वान् आहे . ्हजपणे वाूू िदले अ्ृा ृे वककरप होृे त्ाची उंची ्ुमारे ६ m 

होृे. फळझाड महणून ्ंगोपन करृाना ृे बरेच वर छाटून ठेवृाृ . त्ामुळे झुडुप ृ्ार होृे . ३ ृे ४ m 
पेका अिधक त्ाला उंच होऊ देृ नाहीृ . ्ाची खोडे िचवट व बळकट अ्ृाृ पाने वरन ्ाफ पण 
खालून खरखरीृ अ्ृाृ . त्ावर लव अ्ृे . खोडावर ्ाल ्ेृे ृी वाळून २ ृे ४ cm  ंदी लाबंीचे 
ृुकडे पडृाृ बुधंा िवृीपेका  ंद होृ नाही. 

 
पानाचं्ा बगलाृ १ ृे ३ फुले ्ेृाृ . त्ाृ ्ंदले िहरव् आिण �दले पांू री अ्ृाृ . के्र 

पुषकळ अ्ृाृ. िकजे पाच अ्ृाृ. फुले ्वरदा ्ेृाृ. फळ  चकर अ्ृे. वन्ाृ िब्ा पुषकळ होृाृ. 
उपवन्ाृ कमी अ्ृाृ . उपवन्ाृ काही झाडाचं्ा फळाृ गीर पांू रा अ्ृो ृर काहीच्ा फळाृ गीर 
शदेरी अ्ृो. जेली करण्ा् फळ ्ोईचे अ्ृे . फळ न िशजवृा खाण्ा्ोग् अ्ृे . त्ाृ जीवाृु �व्े 
भरपूर अ्ृाृ. 
 

्ंदले ५ ्ु�ृ उपिर के्र पुषकळ मु�ृ उपिर 

�दले ५ मु�ृ उपिर िकजे ५ ्ं्ु�ृ अधत 

 
्ा वान्ाचा मूळ देश अमेिरका खंडाृील पेर ्ा नावाचा . देशनामावरनच वान्नाम झाले 

अ्ावे. सपेनदेशी् लोकानी ्ाचे बेणे मध् अमेिरकेृून ्वर उषण �देशाृ नेलेले आहे . उ�र भारृाृ 
बनार् व लखनौ ्ेथील पेर िवशषे चागंले झाले आहेृ . उषण व कोर�ा हवेृ  ही वान्े चागंली होृाृ 
अ्े िद्ृे. 

 
्ा वान्ा् पाण्ाचा पुरवठा ्ृृ करावा लागृ नाही . फा�ंाचंी छाटणी करन पधंरा िदव् 

पाणी न देृा नंृर �ावे, महणजे अंकूर चागंले ्ेृाृ आिण फुले फळे िवपुल होृाृ . पेरची लागवड बहुधा 
िब्ानी करृाृ, पण चागंल्ा पेरच्ा जाृीची कलमे दु्ऱ्ा झाडावर बाधूंन िकवा जडव ेघेऊन लागवड 
करृाृ. 

 
हे फळझाड भारृाृ रू झाल्ाला ्ुमारे ृीनश ेवष� झाली आहेृ. 

 



 अनु�मिणका 
 

 
आ॰ २५·५ पेर 

 

६ जाभूंळ. ृदािद जंब ू जंबवा� ५६ 

Eugenia jambolana Lamk 

Syzygium jambolanum DC 

वकक पणरप�ाची लाबंी १० ृे १५ cm. 

 
जाभंळीचा वकक १०–१५ m उंच होृे. खडकाळ भमूीृ ृे ठेगणे होृे . मो�ा झाडाच्ा बुधंाचा घेर 

दोन मीटर होृो . ्ाच्ा फा�ंा बळकट न्ृाृ त्ा मोडण्ामुळे माण्ा् अपघाृ झालेले आहेृ . पाने 
ृुळृुळीृ अ्ृाृ . त्ाृ ृेलाचे िठपके अ्ृाृ ृे उजेडा्मोर चागंले िद्ृाृ . पणरप�ाच्ा काठाशी 
एक शीर काठाशी ्मांृ र अशी अ्ृे . पाने िहवाळ्ाृ एकाच ्ुमारा् गळृाृ आिण ्ुमारे १५ िदव्ाृ 
नवी ्ेृाृ. 

 
फुलोरे ्ेृाृ ृे गळालेल्ा पानाचं्ा बगलाृ ्ेृाृ . ृे पिरमंजरीरप अ्ृाृ . फुलाृ ्ंदले 

�दले चार चार अ्ृाृ . कळी उमलृाच �दले एका�ा टोपणा�माणे गळून पडृाृ . के्र बहुृ अ्ून 



 अनु�मिणका 
 

पुषपाकाच्ा प्रट मा््ावर आधारलेले अ्ृाृ ृे पूणरपणे एकमेकापा्ून ्ुटे अ्ृाृ . िकजपुट 
्वयखाली अ्ृे . त्ाृ मध्वृ� बीजाधानी अ्ृे ृी ्वर िकजाचं्ा ्ं्ोगाने झालेली अ्ृे . बीजके 
अनेक अ्ृाृ . पण त्ापैकी एकाचेच बीज ृ्ार होृे . बीजाभोवृीचे ्वर भाग मऊ होृाृ ृेवहा फळ 
िपकले महणाव्ाचे . ्ंदलाचें अवशषे फळावर राहृाृ . िकजलिकजलक एकेकच अ्ृे . उनहाळ्ाच्ा 
आरंभी मोहोर ्ेृो आिण अंृी फळे ृ्ार होृाृ . जाभंळू हे खा� फळ आहे . त्ाचे ्रबृ पाक लेह अ्े 
पदाथर होृाृ. भारृाखेरीज लंका मला्ा ऑस्ेिल्ा ्ा देशाृही जाभंळी वन् आहेृ. 
 

जाभंळीच्ा लाकडाचा उप्ोग बाधंकामाकरृा होृो . खोडाच्ा ्ालीृ कषा् अ्ृो . 
जाभंळीच्ा िब्ा मधुमेहावर औषध महणून ्ािंगृल्ा आहेृ. 
 

्ंदले ४ ्ु�ृ उपिर के्र पुषकळ मु�ृ पिर 

�दले ४ मु�ृ पिर िकजे २ ्ं्ु�ृ अधत 

 
उ�म  चकर फळाकरृा जाभंळी उपवनाृही लावृाृ. 

 
जाभंळीच्ा झाडाचा उ�ेख कािलदा् वाङम्ाृ ृीन िठकाणी आहे . मेघदूृ-काव्ाृ जंब ू

वनाचंा उ�ेख आहे. 
 
जंबकंुूज�िृहृर्ं ृो्मादा् गचछेत ॥ पूवरमेघ २० ॥ 
 
जाभंळीच्ा वककाचं्ा दाटीमुळे अडखळृ चाललेले पाणी, ्ेथे ्ािंगृले आहे. 
 
तवव्ा्�े पिरणृफलश्ामजंबवूनांृ ात ॥ पूवरमेघ २४ ॥ 

 
्ेथे मेघ जवळ आल्ामुळे वनाृली जाभंळे िपकली आहेृ अ्े ्ािंगृले आहे . िव�मोवरशी् 

काव्ाृ उपवन् जाभंळाचा उ�ेख आहे. राजा िव�म उपवनाृ िहडृाना महणृो :– 
 
अधरिमव मदाधंा पाृुमेषा �वक�ा 

फलमिभमुखपाकं राजजंब�ुूमस् ॥ अंक ४·१३ ॥ 
 

राजजंब ूवककाचे फळ िपकण्ाच्ा बेृाृ आहे . ही कोिकला मदाधं होऊन ृे चाखण्ाच्ा बेृाृ 
आहे, जणू ृो ि�्कराचा ओठच आहे . ्ेथे राजजंब ूहा मोठा थोरला जाभंळीचा वकक आहे . कोिकला 
महणण्ाच्ाऐवजी कोिकल महणणे अिधक्ोग् झाले अ्ृे. मग अथयृ ि�्ेचा ओठ महटले पािहजे. 
 

राजरंभा (केळ), राज्षरप, अ्े शयद ्ेृाृ ृेवहा त्ाचंा अथर मोठी केळ , मोठी मोहरी अ्ाही 
होऊ शकृो . परंृु ्ेथे मोठेपणाही लागवडीनेच आलेला अ्ृो हे ध्ानाृ ठेवले अ्ृा हे उ�ेख 
उपवन्ा्ही ्ाजृील अ्ेच आहेृ. राजृाली हा शयद ्ाच मा्ल्ाचा आहे. (रघु॰ ४·५६ पहा) 
 



 अनु�मिणका 
 

 
आ॰ २५·६ जाभंळू 

 



 अनु�मिणका 
 

 
जाभंळू 

 

७. गुलाबी जाबं जंबवािद अ णजंबू जंबवा� ५६ 

Eugenia jambos L. Syzygium jambos Alst. 

Myrtaceae. 

वककक पणरप�ाची लाबंी १० ृे १५ cm. 

 
हे वान् लहान्े अ्ृे . ्ाची पाने जाभंळीच्ा िकबहुना पेरच्ा पेकाही िन ंद , ्ाधारण 

आंय्ाच्ा्ारखी अ्ृाृ . पानावर काठ –िशरा आिण िठपके अ्ृाृ . ्ा झाडाची फुले जाभंळाच्ा 
धरृीची अ्ृाृ. 
 

्ंदले ४ ्ं्ु�ृ उपिर के्र बहुृ मु�ृ पिर 

�दले ४ मु�ृ पिर िकजे २ ्ं्ु�ृ अधत 

 



 अनु�मिणका 
 

फळाला गुलाबी िकवा पांू रट रंग अ्ृो . ृे गोल अ्ृे . फळाृ गोडी फार थोडी अ्ृे . अ�ापेका शोभा 
हाच िवशषे गुण मानला पािहजे . ्ाची लागवड ृाजे बी लावनू िकवा गुटी बाधूंन करृाृ . ्ाला पाण्ाची 
गरज जाभंळापेका अिधक आहे . ्ा् उषण व दमट हवा चागंली मानवृे . ्ाच्ा फुलाफळाचंा हंगाम 
जाभंळीच्ा ्ारखाच आहे . महाराष्ाृ शाहू महाराजाचं्ा काळाृ नाना्ाहेब पेशव े्ानी ्ा जाबंाची 
कलमे आणवल्ाचे उ�ेख ऐिृहाि्क कागदप�ाृ आहेृ. त्ाृ गुलाबी जाबं अ्ेच नाव आूळृे. 

 
हे वान् मूलृत ईसट इंडीज मधून आलेले आहे. 

 

 
आ॰ २५·७ गुलाबीजाबं 

 

८ मलाका जाबं जंबवािद म�जंबू जंबवा� ५६ 

Eugenia malaccensis L. Myrtaceae. 

वकक पणरप�ाची लाबंी १२ ृे २० cm. 

 



 अनु�मिणका 
 

हा जाभंळी्ारखा मोठा वकक अ्ृो . पाने जाभंळीपेका  ंदट आिण बोथट अ्ृाृ . ्ाच्ाही 
पानावर काठिशरा व िठपके अ्ृाृ . हा उ�म छा्ावकक आहे . िद्ण्ाृ हा ्ुंदर िद्ृो . ्ाचे बेणे 
मलाका बेटाृून आले आहे . भारृी् उपवनाृ हा रू झालेला आहे . ्ाची फुले जाभंळीच्ाच धरृीची 
अ्ृाृ. ्ाची फळे मोठाली एका�ा पेर्ारखी आिण आकक ृीनेही ृशीच अ्ृाृ . फळ चवीला ्पक 
अ्ृे. ्ाची फुले लाल आिण मोठी अ्ृाृ. फुलाचा हंगाम जाभंळा�माणेच. 
 

्ंदले ४ मु�ृ उपिर के्र पुषकळ मु�ृ पिर 

�दले ४ िकवा ५ मु�ृ पिर िकजे २ ्ं्ु�ृ अधत 

 

फळ A. I. V. B1 B2 B3 C 
िप�ामोद 

mg 

अंजीर २७० ०·०६ ०·०५ ०·६ ५  

रतनािगरी आंबा १५२२० ०·८ ०·०९ ४·१ २५  

बल्ाड आंबा ११४२० ०·०७ ०·१० १·६ ३७  

प� आंबा ४८०० ०·०४ ०·०५ ०·३ १३  

काजू गर ३९ ०·०२ ०·०५ ०·४ १८०  

काजू बी १०० ०·६३ ०·१९ २·१ ०  

मलाका जाबं  ०·०१ ०·०२ ०·२ ३०  

चारोळी ० ०·६९ ०·५३ १·५ ५  

जाभंळू ८० ०·०३ ०·०१ ०·२ १८  

ृूृ १६ ०·०६ ०·०९ ०·२ १०  

MR2 १७४ ०·०१ ०·१८ ०·८ १३  

पेर ० ०·०३ ०·०३ ०·४ २१२  

पोपई १११० ०·०४ ०·२५ ०·२ ५७  

फण् २९२ ०·०३ ०·१३ ०·४ ७  

भाकर झाड १५ ०·०४ ०·०७  २१  

मलाका जाबं  ०·०१ ०·०२ ०·२ ३०  

्फरचदं ० ०·१२ ०·०३ ०·२ २ ३२१ 

 



 अनु�मिणका 
 

 
आ॰ २५·८ मलाका जाबं 

 

९ पोपई ृदािद पप् पप्ा� ६१ 

Caricaceae papaya L. 

वकक पणरप�ाची लाबंी २० ृे २५ cm. आ्ुष् १० वष� 

 
हे एक दुबरल वककवान् आहे . ्ाचे खोड ४ ृे ८ m उंच जाृे. त्ाला शाखा ्ह्ा ्ेृ नाहीृ . 

शडेा मोडला ृर मा� शाखा ्ेृाृ . श�ेापाशी थोडीशी पाने राहृाृ ; बाकीची गळून पडृाृ आिण 
त्ाचं्ा खुणा खोडावर राहृाृ . ्ाच्ा खोडा् अिधक पाणी ्ो्ृ नाही . पाव्ाळ्ाृ जर पाणी नीट 
वाहून जाण्ाची व्वसथा न्ली ृर बुधंा कुजून मोडृो . िशवा् ्ाला वाराही ्ो्ृ नाही. वाऱ्ानेही खंुट 
मोडृो. 

 



 अनु�मिणका 
 

्ा जाृीृ नरमादी झाडे वगेवगेळी अ्ृाृ . फुले ्ेईप �्ृ हा भेद ्मजून ्ेृ नाही . मादी् 
पानाचं्ा बगलाृ एक दोन फुले ्ेृाृ . नरा् लाबं लाबं ृुरे ्ेृाृ त्ाृ पुषकळ फुले अ्ृाृ . फुले चार 
पाच cm लाबंीची अ्ृाृ. त्ाचंा रंग िपवळ्र पांू रा अ्ृो . काही फुलाृ नर मादी अशी दुिलगी रचना 
अ्ृे पण अशी फुले थोडीच अ्ृाृ. नरफुलाृ वधं् िकज आिण मादीफुलाृ वधं् के्र अ्ृाृ. 
 

नरफुलाृ  मादीफुलाृ 

्ंदले ५ मु�ृ   ्ंदले ५ ्ु�ृ अधत 

�दले ५ मु�ृ   �दले ५ मु�ृ अधत 

के्र ५+५ मु�ृ �दलारू  के्र ३ ्ं्ु�ृ उपिर 

 
फुलण्ाचा हंगाम मध् िहवाळ्ापा्ून उनहाळा्ंपेप �्ृ. 

 
्ाचा मूळ देश उषण अमेिरका . ्ृराव्ा शृकाृ ्ाचे बेणे भारृाृून चीन देशाृ गेले अ्ा 

ऐिृहाि्क उ�ेख आहे. त्ापूव� ृे ्ेथे आले हे उघड आहे . ्ेथे हे अ�ािप उपवन्च आहे. ्ाची लागवड 
िब्ानी करृाृ. ्ा वान्ाच्ा पोटजाृी पुषकळ आहेृ . त्ाृील भेद िकजलकाच्ा रचनेृ िद्ून ्ेृाृ . 
पाव्ाळ्ाच्ा जरा अगोदर बी पेरृाृ . पाव्ाळ्ाअखेर चागंली िनवडक रोपे अपेिकृ जागी दोन दोन 
लावृाृ. िनमी झाडे नर िनघृाृ . त्ाृील ५० मा�ा् १ नर ठेवनू बाकीची नरझाडे काूून टाकृाृ . 
त्ानंृर ६ मिहन्ानी फुले ्ेृाृ. त्ानंृर ्हा मिहन्ानी फळे ृ्ार होृाृ. नंृर ृीन वष�प �्ृ चागंली 
फळे ्ेृाृ . नंृर चागंली ्ेृ नाहीृ . आि�केृ ्ाच्ा ्ालीपा्ून धागा काूून दोर ृ्ार करृाृ . 
पाडाच्ा अधरप� पप्ाृ प�ंृीन अ्ृे . त्ाचा उप्ोग जेली करण्ाकडे होृो . िहरव्ा फळावर चरे 
ओूले महणजे चीक िनघृो त्ापा्ून �ोृीन पचवणारे �व् �ोृृंच ृ्ार करृा ्ेृे. 
 



 अनु�मिणका 
 

 
आ॰ २५·९ पोपई 

 

१० बकुळ ृदािद बकुल बकुला� ७७ 

Mimusops elengi L. Sapotaceae. 

वकक पणरप�ाची लाबंी ७ ृे १२ cm. 

 
्ुगंधी फुलाकरृा आिण  चकर फळाकरृा हे वककवान् पूवयपार �ि्� आहे . भारृाृ 

िठकिठकाणी हे वन् आिण उपवन्ही आहे. 
 
बकुलवकक १५ m प �्ृ उंच होृो . त्ाचा बुधंा कवळाृ जेमृेम मावले इृका मोठा होृो . त्ाची 

्ाल काळ्र अ्ृे . पाने गुळगुळीृ अ्ृाृ . फुले बारीक ्ुमारे २ cm  ंद अ्ृाृ. पानाच्ा बगलेृ 
फुले ्ेृाृ ृी १ –६ जमून अ्ृाृ . त्ाृ अमळ जाड्े चार चार दलाचें दोन घेर बाहेर अ्ृाृ ृी 
्ंदले होृ. आृील ्ंदले कमी  ंद अ्ृाृ . �दलाचें दोन घेर अ्ृाृ . �दले ्ंदलापेका पाृळ पण 
लाबंट अ्ृाृ . बाहेरच्ा घेराृ १६ ृर आृल्ाृ ८ अ्ृाृ . आृल्ा घेराृील �दलाशजेारी के्र 
अ्ृाृ. त्ाचं्ा. आृल्ा घेराृ आणखी िृृकेच के्र अ्ृाृ ृे वधं् अ्ृाृ , त्ाना पराग ्ेृ 



 अनु�मिणका 
 

नाहीृ. के्राची डेखे अगदी आखूड व जाड आिण परागकोश शूलाकक ृी अ्ृाृ . के्रकलप अ्ृाृ 
त्ाचं्ा काठाला आिण पाठीला के् अ्ृाृ . िकजपुटा्ही चापून ब्णारे के् अ्ृाृ . ्ंदले िपगट 
अ्ृाृ. इृर अव्व िफके िपगे िकवा पांू ु रके अ्ृाृ . ्ा फुलाचा एकंदर देखावा के्ाळ अ्ृो 
महणून ्बधं वकका्च केसरवृक महणृाृ . ्ा फुलाचे अव्व्मूह ८ चे िकवा ६ चे ही अ्ू शकृाृ . 
शजेारच्ा आकक ृीृ अंक १ मधे ्हा के्र , ्हाचा एक आिण बाराचा एक अ्े दोन �दल्मूह दाखिवले 
आहेृ. 
 

्ंदले ८ िकवा ६ मु�ृ अधत के्र ८ िकवा ६ मु�ृ �दलारू 

�दले २४ िकवा १८ मु�ृ अधत िकजे ५ ्ं्ु�ृ उपिर. 

 
िकजपुटाृ कोठे व बीजके अनेक अ्ूनही बीज एकच ृ्ार होृे. 

 
फुलाचंा हंगाम व्ंृाृ अ्ृो . फुले ्ुगंधी अ्ून िटकाऊ अ्ृाृ , वाळृाृ पण कुजृ नाहीृ . 

ही गळून पडणारी फुले महणजे केवळ के्र व के्रकलपाचंी मंडले एवूीच अ्ृाृ . ृी माळा करण्ा् 
्ो्ीची अ्ृाृ. म� ्ुगंधी करण्ाकरृा त्ाचंा उप्ोग करीृ अ्ृ. फळे पाव्ाळ्ाअखेर िपकृाृ. 

 
बकुळाच्ा �दलापा्ून अ�र िनघृे . बकुळाच्ा िब्ेृ ृेल अ्ृे ृे आहार्ोग् अ्ृे . त्ाचा 

औषधाृही उप्ोग होृो. 
 
बकुळाची ्ाल फुले व फळे ्ाृ कषा्धमर अ्ृो. त्ाचा औषधाृ उप्ोग होृो. 

 
बकुळाचे लाकूड इमारृीकामाकरृा आिण शोभेच्ा ्ामानाकरृाही उप्ोगी अ्ृे . बकुळाची 

फुले िकबहुना बकुलवकक हा ्ंसकक ृ कवीचा मोठा आवडृा िवष् आहे . रघुवशंकाव्ाृ व्ंृऋृूचे वणरन 
आहे त्ाृ कवी महणृो :– 
 

्ुवदनावदना्व्ंभकृ सृदुनुवािदगुणत कु्ुमोदगमत । 
मधुकरैरकरोन  मधुलोलुपैत बकुलमाकुलमा्ृपयं�ृिभत ॥ ९·३० ॥ 

 
–्ुंदरमुखी िस्ाचं्ा मुखाृील आ्वाने पो्लेला बकुलपुषपाचंा बहार त्ाच्ा ्दगुणाचे अनुकरण 
करीृ होृा . त्ा फुलाभोवृी घोळका घालणाऱ्ा मधुकरानंी बकुलवककाला अगदी भाबंावनू ्ोडले . मध 
लुटण्ाकरृा ्ा �ाण्ानी अगदी धमाल उडिवली. 
 

ऋृु्ंहार–काव्ाृ वषयवणरनाृ बकुलाचा उ�ेख आहे ृो अ्ा :– 
 

िशरि् बकुलमाला ंमालृीिभत ्मेृा ंिवकि्ृ नवपुषपै्ूरिथकाकुक मलै� ॥ २·२४ 
 
–बकुलपुषपाचं्ा माला िस्ानी डो�्ावर धारण केल्ाचा उ�ेख आहे . पाव्ाळ्ाृही बकुळीला फुले 
्ेृच राहृाृ; उनहाळ्ाृल्ापेका कमी होृाृ, इृकेच का् ृे. 
 



 अनु�मिणका 
 

 
आ॰ २५·१० बकुल 

 

११ रायण बकुलािद राजादन बकुला� ७७ 

Mimusops hexandra Roxb. Sapotaceae 

वकक पणरप�ाची लाबंी ५ ृे ११ cm. 

 
हे वककवान् बकुळाच्ाच कुलाृले आिण गो�ाृलेही आहे . हे गुजराृ खानदेश कोकण ्ेथील 

रानाृ आूळृे . ्ाच्ा फळाना मंुबईृ गुजराृी मेवा महणृाृ . ्ाचा मोठा ्दापण� वकक अ्ृो . 
गुजराृेृ ्ाची ्ोजना छा्ावकक महणून करृाृ. ्ाचा बुधंा २ m  ंद झाल्ाचे पाहण्ाृ आहे. उंची १५ m 
प �्ृ अ्ृे. ्ालाला चरे अ्ृाृ. ्ालीचा रंग काळ्र अ्ृो. पाने िचवट अ्ृाृ. ृी बोथट अ्ृाृ 
िकवा िनमना� अ्ृाृ. पानाची मधली शीर खालच्ा वरच्ा अशा दोही अंगावर उमटलेली अ्ृे. 

 



 अनु�मिणका 
 

फुले पानाच्ा बगलाृ एकेक िकवा २ ृे ६ चे झुपके अशी ्ेृाृ ृी पाडुंरकी अ्ृाृ . ्ंदले 
�दले ्ाचें दोन दोन घेर अ्ृाृ . ्ंदलाचे घेर ृीन ृीन दलाचें ृर �दलाचें घेर १२ व ६ दलाचें 
अ्ृाृ. के्रमंडलाृ ्हा परागधारी ृर ्हा वधं् अ्े अ्ृाृ . िकजपुट िकवा बीजकाश् १२ 
को�ाचंा अ्ून फळाृ िब्ा �िचृ अनेक पण बहुधा एकेकच बी अ्ृे . फळ बोराएवूे ृाबंू्  िपवळे 
चकचकीृ अ्ृे. फळ न ना्ृा वाळृे आिण खा� यसथृीृ राहृे . िब्ाृून ृेल िनघृे ृे आहार्ोग् 
अ्ृे. 
 

्ंदले ६ मु�ृ अधत के्र ६ मु�ृ �दलारू 

�दले १८ ्ु�ृ अधत िकजे ६ ्ं्ु�ृ उपिर 

 
रा्णवककाचे लाकूड कणखर अ्ून ृे घरगुृी ्ामान करण्ाकरृा ्ोग् अ्ृे ; इृकेच नवहे ृर 

उ्ाचा चरक आिण ृेलाचे घाणे अ्ले िज�् करण्ा्ोग् अ्ृे. फळे िवपुल ्ेृाृ ृी खा� अ्ृाृ. 
 

 
आ॰ २५·११ रा्ण 

 

१२ िचकू ृदािद िचकू बकुला� ७७ 

Achrus sapota L. Sapotaceae 

वकक पणरप�ाची लाबंी ७ ृे १५ cm. 

 



 अनु�मिणका 
 

हा वकक  चकर फळाकरृा �ि्� आहे . ्ाचे खोड बळकट अ्ृे . ्ालीचा रंग िपगट अ्ृो . 
बुधंाचा आकार रा्ण व बकुल ्ाचं्ापेका लहान अ्ृो . उंचीही कमीच अ्ृे. ्ाची पाने बकुळाच्ा पेका 
अिधक दाटीने रचलेली अ्ृाृ . काडें आखूड अ्ृाृ , पेरे जवळ जवळ अ्ृाृ . िचकूच्ा पानाची 
मधली शीर केवळ खालच्ा अंगा्च उमटलेली अ्ृे . बकुळाची दोनही अंगी उमटलेली अ्ृे . िचकूच्ा 
फुलाला वा् न्ृो . फुलाृ ्ंदले ृीन अ्ृाृ . �दले बाहेर ृीन आृ पाच अशी अ्ृाृ . आृल्ा 
दलाचंा कलश बनलेला अ्ृो . के्र पाच आिण के्रकलप पाच अ्ृाृ . िकजपुटाृ ९ , १० कोठे 
अ्ृाृ. त्ा् िब्ा २, ३ उतप� होृाृ. फलभार ्वर ऋृूृ ्ेृो. 
 

्ंदले ३ मु�ृ अधत के्र ५ मु�ृ अधत 

�दले ३+५ मु�ृ ्ु�ृ अधत िकजे ९, १० ्ं्ु�ृ उपिर. 

 
्ा वककवान्ाचे बेणे अमेिरकेृील उषण �देशाृून इकडे आलेले आहे . ्ाची लागवड फळाकरृा 

झालेली आहे . ृथािप ्ाचे लाकूड िचवट आिण कणखर अ्ल्ाने ्ुृार -कामा् उप्ोगी पडण्ाजोगे 
आहे. ्ाच्ा फळाृ चीक अ्ृो , त्ाचा उप्ोग ‘चघळण्ाचा िडक ’ करण्ाकरृा अमेिरकन ्ं्ु�ृ 
्ंसथानाृील लोक करृाृ. 

 
िचकूची लागवड ृीन �कारे होऊ शकृे : (१) िब्ापा्ून (२) गुटीने (३) चवडे बाधूंन. ्ापैकी 

गुटीने केलेली लागवड उ�म िनघृे. ्ा िशवा् रोपावर कलम बाधूंनही लागवड बरी होृे. 
 

 A. I. U. B1 B2 B3 C  

िचकू ५०० ०·०१ ०·०१ ०·२ १० mg. 

राजादन ६७५ ०·०७ ०·०८ ०·७ १६  

 



 अनु�मिणका 
 

 
आ॰ २५·१२ िचकू 

 

१३ मो्डा ृदािद मधूक बकुला� ७७ 

Bassia latifolia Roxb. Sapotaceae. 

Madhuca indica Gmel. 

वकक पणरप�ाची लाबंी १० ृे २० cm. 

 
हा वकक बकुळा्ारखा उंच होणारा आहे . ्ाला शाखा िवपुल ्ेृाृ आिण भोवृी प्रृाृ . 

खोडाची ्ाल काळी आिण जाड अ्ून िृला ृडे पडृाृ . शाखाचं्ा शवेटी पालवी अ्ृे . पाने िचवट 
गुळगुळीृ अ्ृाृ . कोवळी पालवी लवदार अ्ृे . पानाना उपपण� अ्ृाृ . अ�भागी पानाजवळ फुले 
्ेृाृ त्ाचे दाट झुपके अ्ृाृ . फुलाचंी डेखे ृाबुं् अ्ृाृ. फुलाृ �दलाची नळी झालेली अ्ृे . ृी 
िपवळ् अ्ृे. के्रानंा पाठीमागे के्ं अ्ृाृ. िकजपुटावर लव अ्ृे. िकजल २·४ cm. लाबं अ्ृे. 
 



 अनु�मिणका 
 

्ंदले ५ िकवा ६ मु�ृ अधत के्र पुषकळ मु�ृ �दलारू 

�दले ६+६ िकवा अिधक मु�ृ अधत िकजे ५ िकवा ६ ्ु�ृ उपिर. 

 
्ंदलाचेंही दोन घेर अ्ृाृ. के्र बहुधा २० ृे ३० अ्ृाृ. परागकोशाचें ृीन घेर अ्ृाृ. के्रकलप 
न्ृाृ. 

 
हा उ�म छा्ावकक आहे . फुले ्ेण्ाचा हंगाम िहवाळा व उनहाळा . मोह�ाच्ा फुलाचंा उप्ोग 

खा� महणून होृो . ृी ृशीच िकवा डाळीृ िम्ळून िशजवनू खाृाृ . ्ाच्ा फळाृून ृेल िनघृे ृे 
आहार्ोग् अ्ृे. ्बधं फळ देखील खा� आहे. ृेल ्ाबण करण्ा्ोग् अ्ृे. 

 
मोह�ाच्ा फुलापा्ून कोहोल िनघृे. त्ाचा हरकामी र्ा्न�ि�्ाृ औषधाचं्ा कारखान्ाृ 

उप्ोग होृो. िशवा् ृे म� आहेच. 
 
महाराष्, गुजराृ व महै्ूर ्ेथील रानाृ हे वकक आहेृ. 
 
पौरािणक काळाृ िकबहुना त्ापूव� ्ु�ा मधूकमाला हा उपवर वधूचा अलंकार गणला गेला 

होृा. सव्ंवर �्ंगी वधूने आपली प्ंृी दशरिवण्ाकरृा ही मालाच इ�पु षाच्ा गळ्ाृ घालण्ाचा 
�घाृ होृा . कुमार-्ंभवकाव्ाृ पावरृीच्ा ्जावटीमधे मधुकमालेचा उ�ेख आहे . ‘प्यिकपत  
कािचदुदारबधंं दूवयवृा पाडुंमधूकदामना ॥ ७ ·१४ ॥ ’ एका सीने पावरृीच्ा डो�्ावर दूवयृ गुंफलेली 
मधूकमाला बाधंली. ्ेथे मधूकपुषपाचा रंग पाडुंरका अ्ा ्ािंगृला आहे. 

 
अज राजपु�ा् इंदुमृीने विरले ृेवहा इृरानंा नकार दशरवृाना िृच्ा हाृाृ दूवय ्ु�ृ 

मधूकमाला होृी ृी अमळ खाली ्ोडली, अ्े वणरन आहे. 
 
एव ंृथो�ृे ृमवेे ् िकिचत  िवसिं् दूव�क-मधूकमाला । रघु॰ ६·२५ ॥ 

 



 अनु�मिणका 
 

 
आ॰ २५·१३ मोहडा 

 

१४ आवळा ृदािद आमलकी आमल�्ा� ११५ 

Emblica officinalis Gaertn. 

Phyllanthus emblica L. Euphorbiaceae 

वकक पणरप�ाची लाबंी १ ृे १·२ cm. 

 
औषिधगुणाची फळे देणारा महणून हा वकक �ि्� आहे . हा फार ्ावकाश वाूृो . पुरृी उंची 

्ेण्ा् दहा वष�ही पुरी पडृ नाहीृ . िवसृार गोल्र होृो . ्ाचे मुख् खोड वडेेवाकडे वाूृे . ्ाल 
कर�ारंगाची अ्ृे. त्ाच्ा खपल्ा पडृाृ. पाने फार बारीक अ्ृाृ. त्ा् डेख शून्�ा् अ्ृे. ृी 
दला्ारखी भा्ृाृ . ृी ज्ाच्ावर धारण केलेली अ्ृाृ ृी काडें महणजे उपशाखा अ्ृाृ . 
िहवाळ्ाृ ्वर पालवी झडून नवी ्ेृे . फुले एका पानाच्ा बगलेृ अनेक सवृं� अशी अ्ृाृ . 
नरमादीफुले िभ� अ्ृाृ . ृी एकाच फादंीवर ्ु�ा आूळृाृ . ृी बारीक अ्ृाृ . त्ाृल्ा त्ाृ 
बीजकाश्ामुळे मादीफुले मोठी िद्ृाृ . बीजकाश्, िकजपुट ृीन ्ं्ु�ृ िकजाचें अ्ृे , िकजल 



 अनु�मिणका 
 

न्ृेच. िकजलका् ृीन फाटे अ्ृाृ . त्ाच्ा �त्ेकाचे पुनत दोन दोन फाटे होृाृ . के्री् फुलाृ 
के्र ृीन , अंशृत ्ं्ु�ृ अ्ृाृ . पिरदले ्ं्ु�ृ अ्ृाृ ृी ्ंदलरप अ्ृाृ . फळाची आकक ृी 
गोल्र व्ा् २ ृे ४ cm आिण रंग िहरव् अ्ृो. फळाृ एकच बीज अ्ृे. 
 

नरफुलाृ मादीफुलाृ 

पिरदले ६ मु�ृ अधत पिरदले ६ अलप्ु�ृ अधत 

के्र ३ ्ं्ु�ृ उपिर िकज ३ ्ं्ु�ृ उपिर 

 
िकजपुटाृ कोठे ृीन अ्ून बीजके अनेक अ्ली ृरी फळाृ एकच िश�क राहृे . व्ंृाृ फुले 

आिण हेमंृाृ फळे ्ेृाृ. 
 

आवळा हे फळ बहुगुणी आहे . अ� ्ा र�ीने त्ाृ जीवाृु c जीवन्तव भरपूर अ्ृे . ्ा 
जीवाृु�व्ा् आमिलकामल अ्े नाव िदले आहे . ृे ्ा फळाृ िवशषे िटकाऊ अ्ृे . मोरावळा 
आवळकाठी इ. िजन्ा त्ामुळेच िवशषे गुणावह अ्ृाृ . ्ा अमलाखेरीज आवळ्ाृ इृरही आरोग्ावह 
�व्े अ्ृाृ . च्वन�ाश महणून जे औषध करृाृ त्ाचा �मुख भाग आवळा ्ा फळाचाच अ्ृो . 
ि�फळा महणून जे औषध आहे त्ाृल्ा ृीन फळापैकी एक आवळा हे आहे . गार पाण्ाृ काूलेला 
आवळ्ाच्ा िब्ाचंा अकर  ने�शामक आहे. आमिलक जीवन्�वा्ाठी भाजी�करण पक. ६२४ पहा. 

 
आवळी वकक भारृाच्ा उषण�देशाृ वन् आिण उपवन्ही आहे . लंका चीन मला्ा ्ेथेही आवळी 

वन् आहे. 
 

आकक ृीृ शवेटी १ नरफुलाचे, २ मादीचे लकण; ३ पान, मोठे करन. 
 



 अनु�मिणका 
 

 
आ॰ २५·१४ आवळी 

 

१५ राय आवळी आमल�्ािद लवली आमल�्ा� ११५ 

Phyllathus distichus Muell. Euphorbiaceae. 

वककक पणरप�ाची लाबंी ४ ृे ५ cm. 

 
मधुर फळाकरृा �ि्� अ्लेला हा एक ्ुंदर लहान्ावकक आहे . ्ाचे बेणे मला्ा �ीपे आिण 

मादागासकर इकडून भारृाृ आलेले आहे . ्ाची ्ाल पांू री अ्ृे . ्ाच्ा खोडाच्ा अखेरच्ा फा�ंा 
वीृभर िकवा हाृभर लाबं काडीवजा अ्ृाृ . त्ाजवर पानाचं्ा दोन रागंा अ्ृाृ . पानाचा रंग उजळ 
िहरवा अ्ृो, िहरवागार न्ृो. 

 
पानाचं्ा बगलाृ फुले ्ेृाृ त्ाृली काही के्री् ृर काही िकजी् अ्ृाृ . िकजी् मोठी 

िद्ृाृ. दोनही �कारची फुले एकाच फादंीवर अ्ृाृ . िकजपुट लहानशा वाटाण्ाएवूा अ्ृो . इृर 



 अनु�मिणका 
 

अव्व त्ाहूनही बारीक अ्ृाृ . बीजकाश् ृीन िकवा चार िकजाचंा ्ं्ु�ृ अ्ृो . िकजल न्ृे . 
िकजलके ृीन िकवा चार ्ुटी अ्ृाृ. त्ाृले �त्ेक ि�धािभ� अ्ृे. के्री् फुलाृ के्र ृीन िकवा 
चार ्ुटे अ्ृाृ. पिरदलेही ृीन िकवा चार ्ुटी अ्ृाृ. फळाृ िवभागदशरक  ंदट चरे अ्ृाृ. 
 

नरफुलाृ  मादीफुलाृ 

पिरदले ४ अलप्ु�ृ अधत  पिरदले ४ अलप्ु�ृ अधत 

के्र ३, ४ ्ं्ु�ृ उपिर  िकजे ३, ४ ्ं्ु�ृ उपिर 

 
हे वककवान् भारृाृ आल्ाला शकेडो िकबहुना हजारो वष� झाली अ्ली पािहजेृ . 

कािलदा्ाच्ा िव�मोवरशी् –नामक नाटकाृ िव�म उवरशीचे वणरन करृो ृेवहा ृो महणृो :– 
लवलीदल पाडुंराननचछा्म  (वपुत) ५·८ “उवरशीच्ा मुखावर लवलीदला् अ्ृे ृशी पाडुंरकी छटा 
आहे.” 
 

रा् आवळ्ाला हरपररेवडी अ्े दु्रे नाव आहे . ्ा झाडाला व्ंृाृ फुले ्ेऊन पाऊ् 
्ंपृाना फळे ृ्ार होृाृ . इृर ऋृूृही एकादा बहार ्ेृो . रा् आवळा हे फळ लहान आवळ्ाएवूे 
अ्ृे. चव अंबट अ्ृे. ्ाच्ाृील जीवाृु �व्ािवष्ी शोध झालेला पाहण्ाृ नाही. 
 

 
आ॰ २५·१५ रा् आवळी 

 

१६ तुती. ृदािद ��का� वटा� ११६ 



 अनु�मिणका 
 

Morus alba L. Moraceae 

वकक पणरप�ाची लाबंी १० ृे १५ cm. 

 
हा एक लहान्ा वकक अ्ृो. उंची ५ ृे ६ m होृे. काही झाडे १० m प �्ृ उंचावृाृ. जाडीही ५० 

ृे ६० cm प �्ृ होृे. ्ाल खरखरीृ िपगट अ्ृे. ्ा वककाची पाने िहवाळ्ाृ झडून नवी ्ेृाृ. पानाचं्ा 
बगलाृ फुलोरे ्ेृाृ . ृे एका�ा बोटभर िकवा अध्य बोटाएवूे अ्ृाृ . त्ाृ पाच प�ा् पुषपा्ने 
एका् एक लागून अ्ृाृ. नर व मादी फुले, के्री् व िकजी् फुले वगेवगेळी अ्ृाृ. 
 

नर फुलाृ मादी फुलाृ 

्ंदले ४ मु�ृ अधत ्ंदले ४ मु�ृ अधत 

के्र ४ मु�ृ उपिर िकजे २ ्ु�ृ उपिर 

 
फळ ृ्ार होृाना ्ंदले र्ाळ बनृाृ . फळाृील खा�ाशं ृोच अ्ृो . अंजीर वाळवृाृ ृशी पांू री 
ृुृेही वाळवृाृ . काही झाडाचंी फळे पांू री अ्ृाृ ृी िपकल्ावर िपवळ्र होृाृ . काही झाडाचंी 
फळे काळी अ्ृाृ. उनहाळ्ाृ फुले ्ेृाृ आिण पाव्ाळ्ाृ फळे ृ्ार होृाृ. फळे गोड अ्ृाृ. 

 
िहमाल्ाच्ा पा्््ाशी ृुृीची झाडे पजंाबाृ आिण ि्�ीमाृ आहेृ . ृी ठेगणी आहेृ ; कपेु 

महटली ृरी चालेल अशी आहेृ . रेशमाच्ा िक�ानंा पो्ण्ाकरृा त्ाचंा पानाचा उप्ोग होृो महणून 
त्ाची लागवड बगंाल व ��देश ्ेथे झालेली आहे. 

 
ृुृीची फळे घशाच्ा ्ुजेवर प्् महणून ्ािंगृलेली आहेृ. 
 
ृुृी वककाचंी लागवड पजंाबाृ ्पाटीवर कालव्ाचे पाणी देऊन करृाृ . ृुृीच्ा लाकडाचंा 

उप्ोग �ीडा्ािहत्ाृ पुषकळ होृो, ृ्ाच ृो घरगुृी ्ामानाकरृाही होृो. 
 
ृुृीचे वकक इराक देशाृ फार आहेृ . इमारृी लाकडाकरृा त्ाचंा उप्ोग होृो . ्ा वान्ाचे 

िृकडील नाव ृु�ी अ्े आहे. 
 
महाराष्ाृली ृुृीची वान्े हल�्ा �ृीची आहेृ . त्ावर चागंल्ा जाृीची कलमे केली ृर 

फळे चागंली ्ेृाृ . हल�्ा ृुृीचे फाटे भईुृ खोचले ृर ्हज िजृावृाृ . त्ावर उंची �ृीचे डोळे 
बाधूंन चागंले वकक ृ्ार करृा ्ेृाृ. 
 



 अनु�मिणका 
 

 
आ॰ २५·१६ ृूृी 

 

१७ फणस  ृदािद फण् वटा� ११६ 

Artocarpus integrifolia L. Urticaceae. 

वकक पणरप�ाची लाबंी १० ृे १५ cm 

 
हा वकक भला मोठा अ्ृो . ्ाची उंची १८ m प �्ृ अ्ृे. ्ाच्ा बुधंाचा घेर १ ·४ m प �्ृ अ्ृो. 

हा ्दापण� आहे . ्ाला उपपण� अ्ृाृ ृी लवकर गळृाृ . ्ाला भर िहवाळ्ाृ फुले ्ेृाृ . 
उनहाळ्ाअखेर फळे िपकृाृ . फळ चागंले हाृभर लाबं अ्ृे . त्ाला बोथट काटे अ्ृाृ . फण् हे 
्माईक फळ आहे. त्ाचा �त्ेक गरा एकेका सवृं� फुलाृून िनमयण होृो . आृील आठळी ही बी अ्ृे. 
काटे िकजलकापा्ून उतप� होृाृ . दोन गऱ्ामधे जो चोथा अ्ृो ृो वा्ा गेलेल्ा फुलाचंा बनलेला 
अ्ृो. के्री् व िकजी् फुलोरे वगेवगेळे एकाच झाडावरं अ्ृाृ. िकजी् मो�ा खोडावर ्ेृो आिण 
के्री् डाहळ्ावर उगवृो . त्ाच्ा वरृी मोठाली छदपण� अ्ृाृ . के्री् पुषपाकर लवकर मावळून 



 अनु�मिणका 
 

जाृो, िकजी् वाूृ राहृाृ . फण् िपकला महणजे त्ाचा दरवळ चोहीकडे प्रृो त्ापूव�च ृो 
काूला जाृो. 
 

फण्ाृ दोन पोटजाृी आहेृ , कापा व बरका . हत्ाराने कापावा लागृो . ृो कापा आिण ्हज 
फुटृो ृो बरका. बर�्ाचे गरे मऊ पाृळ व िलविलवीृ अ्ृाृ . काप्ाचे टणक व कुरकुरीृ अ्ृाृ . 
काही फळाृ िम� गुणाचें गरे आूळृाृ . काहीृ थोडे एका गुणाचे ृर इृर दु्ऱ्ा गुणाचे आूळृाृ . 
आठळ्ानीच फण्ाची लागवड होृे. गरे व आठळ्ा खा� आहेृ. 
 

नरफुलाृ ्ंदले दोन आिण दोनच के्र अ्ृाृ. 
 
मादीफुलाृ ्ंदलनळी अ्ून नळ्ा आ्नाला आिण एकमेकीना िचकटलेल्ा अ्ृाृ. 
 
फण्ाचे लाकूड िपवळे अ्ृे . ृे बळकट अ्ून मऊ अ्ृे . त्ावर कोरीव कामे होऊ शकृाृ . 

त्ावर िझलई चागंली ब्ृे . लाकडाचा उप्ोग घराचे बाधंकाम , आृील ्ामान, शेृ ी्ामान, नावा इ॰ 
करृा होऊ शकृो. फण्ाच्ा ्ालीला चागंल्ा �ृीचा िडक ्ेृो. लाकडापा्ून िपवळे रंग�व् िनघृे. 

 
फण्ाच्ा वककाची सवाभािवक उगवण कोकण , मावळ, वगं्मु�काठ ्ेथेच थोडीशी आूळृे . ्ा 

झाडाच्ा पाना्ाठी आिण फळा्ाठीही ्ाची लागवड पुषकळ झाली आहे . पानाचं्ा प�ावळी करृाृ . 
िशवा् हा छा्ावकक महणूनही लावलेला आहे. हा वकक इराण व चीन ्ेथे वन् आहे. 
 



 अनु�मिणका 
 

 
आ॰ २५·१७ फण् 

 

१८ भाकर झाड फण्ािद भाकिरण वटा� ११६ 

Artocarpus incisa L. urticaceae. 

वकक पणरप�ाची लाबंी २५ ृे ५० cm. 

 
हा एक लहान्ा वकक अ्ृो . उंची ५ ृे ६ m होृे . पाने हाृ दीड हाृ लाबं अ्ून काठाशी 

थोडीबहुृ खंिडृ अ्ृाृ. फळ एका�ा नारळाएवूे होृे त्ावर खवले अ्ृाृ. ्ाचे दोन �कार आहेृ. 
एकाचे फळ भाजीकरृा चागंले अ्ून त्ाची ्ाल िहरवीच राहृे . चागंल्ा िपकलेल्ा फळाृ काही 
आठळ्ाना मोडदेखील आलेले अ्ृाृ . ्ाृल्ा आठळ्ा भाजल्ा महणजे गोड लागृाृ . 
लागवडीकरृा ्ाचे बी ृाजेच लावाव ेलागृे. ृे ्ुमारे वी् िदव्ानी उगवृे. 
 

दु्ऱ्ा जाृीचे भाकरझाड आहे त्ाच्ा फळाचे वाळवनू पीठ करृाृ . मग त्ाच्ा भाकरी करृा 
्ेृाृ. त्ावरन भाकरझाड हे नाव पडले आहे . इं�जीृ फळाला भाकरफळ महणृाृ आिण झाडालाही 
भाकरफळझाड महणृाृ. 
 



 अनु�मिणका 
 

्ाध्ा फण्ा�माणेच ्ा झाडानंा फुलोरे नर व मादी सवरपाचे ्ेृाृ . मादीपा्ून ्वर फुलाृील 
िकजे एकवटून आिण आ्नवाूीने गुरफटले जाऊन एकवट फळ ृ्ार होृे . ्ा दु्ऱ्ा �कारच्ा 
झाडाच्ा लागवडी्ाठी िब्ाचंा उप्ोग करीृ नाहीृ . ्ाच्ा मुळापा्ून धुमारे ्ेऊन रोपे आपोआप 
ृ्ार होृाृ. ृशी ृी मुउाम करृाही ्ेृाृ . एकादी मुळी कापली अ्ृा कापाच्ा पा्ून धुमारा ्ेृो . 
अशी रोपेच लागवडी् घेृाृ. 
 

हे झाड मूळचे दिकण ्ागराृील बेटाृले आहे . ्ाची लागवड म�ा् , लंका, ��देश, मला्ा, 
्ेथे झालेली आहे. कोकणाृ अशी झाडे बरीच आहेृ. दोनही �कार कोकणाृ आूळृाृ. इृर� दु्राच 
पाहण्ाृ आहे. 
 

१९ कमरंग, कमरक, करमर. ्ा नावाचा एक लहान्ा वकक कोकणाृ आूळृो त्ाची लागवडही 
करृाृ. त्ाची पाने दिलृ अ्ृाृ . दले िवषम्ंख् अ्ृाृ ५ ृे ११ . ्ाधारण कूीिलबाच्ा ्ारखी 
पाव्ाळ्ाृ फुले फळे ्ेृाृ . फळ ्ाधारण बोटभर लाबं व त्ाच्ा िनमे  ंद अ्ून त्ाला ृाक 
घु्ळण्ाच्ा रवीला अ्ृाृ ृशा पाच धारा अ्ृाृ . िपकल्ावर रंग िपगट अ्ृो . चव फार अमल 
अ्ृे. त्ाचे लोणचे करृाृ. त्ाची एक गोड जाृही आहे. ृी हैदराबादेकडे आूळृे. 
 

Averrhoa carambola L. Geraniaceae कुल�माकं ३१ 

 



 अनु�मिणका 
 

 
आ॰ २५·१८ भाकर झाड 

 

२० लकूच फण्ािद लकुच वटा� ११६ 

Artocarpus lakoocha Roxb. Moraceae. 

वकक पणरप�ाची लाबंी १० ृे २५ cm. 

 
हा पानझडी वकक आहे . ्ाचे खोड भ�म अ्ून ्रळ उंच जाृे . उंची १५ cm पेकाही अिधक होऊ 

शकृे. पान ्ाध्ा फण्ाच्ा्ारखे अ्ृे . पानाचं्ा बगलाृ फुलोरे ्ेृाृ ृे गोल्र अ्ृाृ . फळेही 
ृशीच अ्ृाृ. ्ाधारण मुठीएवूी होृाृ . फळावर कोवळेपणी लोम अ्ृाृ . िपकलेल्ा फळाचा रंग 
िपवळा अ्ृो. फळ अंबु् अ्ृे. फुलाफळाची आृील रचना फण्ाच्ा ्ारखी अ्ृे. 
 

नरफुलाृ पिरदले २ िकवा ृीन अ्ृाृ. 
 
मादीफुलाृील िकजे फळाृ पूणरपणे एकवटलेली अ्ृाृ. 
 



 अनु�मिणका 
 

फळ खा� अ्ृे. 
 
ही वान्े वन् आहेृ . कोकण धारवाड कारवार ्ेथील वनाृ ही आूळृाृ . उ�रेृ खा्ी 

टेक�ाचं्ा पा्््ाशी त्ाची वने आहेृ. 
 
कोकणाृ आिण बगंालाृ ्ा झाडाचंी लागवड िवपुल आहे. 

 

 
आ॰ २५·१९ लकूच 

 
२१ अंजीर . हे  चकर फळ महणून त्ाची �ि्�ी जगभर आहे . अंिजराचे लहान्े वकक अ्ृाृ . वन् 
अंजीर भारृाृ नाही . अंजीर हा शयद इंगीर ्ा पार्ीक शयदावरन आला आहे . अंिजराचे मूलसथान 
दिकण अरबसथान . वन् अंजीर ृुकर सथानाृही आहेृ . समनयचे अंजीर जगत �ि्� आहेृ . समनय ्ेथे 
अंजीर उपवन् आहेृ . ृेथून पूव�् दीडएकश ेमलैावर वन् अंजीर िम्ाडंर खोऱ्ाृ आहेृ . समनयपा्ून 
पि�मेकडे ्ा वान्ाचा �्ार �ी् इटली इ . ्ुरोपी् देशाृ आिण पूव�कडे आिश्ाखंडाृ 



 अनु�मिणका 
 

अफगािणसथानाप �्ृ चार पाच हजार वषयपूव�च झाला . मराठी राज्ाृील ्रदारानी अंिजराची लागवड 
अठराव्ा शृकाृ चालू केली . एकोिण्ाव्ा शृकाअखेर अमेिरकेृील ्ं्ु�ृ ्ंसथानापैकी 
पि�मिकनाऱ्ावरील कथ िलफो�न्ा �ांृ ाृ अंिजराचा �वशे लागवडी्ाठी झाला . ृेथून ्ा�ंृ अंिजराची 
मोठी िन्यृ होृ आहे . समनय बदंराृून िन्यृ चालू झाली त्ा गो�ीला दोन हजारावर वष� झाली आहेृ . 
(समनय = इझ मर.) 
 

अंजीर. वटािद अंजीर वटा� ११६ 

Ficus carica L. Moraceae 

वककक पणरप�ाची लाबंी १० ृे १५ cm. 

 
्ा वककवान्ाची उंची ५, ६ m अ्ृे. ्ाची पाने अखंड िकवा ्खंडही अ्ृाृ. पाने पाव्ाळ्ाृ 

झडृाृ आिण नंृर नवीन ्ेृाृ . बहुृेक पानझडी झाडाचंी पाने िहवाळ्ाृ झडृाृ . परंृु उंबराची 
पाव्ाळ्ाृ झडृाृ ृशीच अंिजराचीही. 

 
अंिजराची फुले उंबराच्ा फुलाच्ा धरृीचीच अ्ृाृ . त्ाृ नर आिण मादी फुले वगेवगेळी 

अ्ृाृ इृकेच नवहे ृर मादी फुलाृही दोन �कार अ्ृाृ . त्ापैकी एकाृ बीजक अ्ृे आिण 
दु्ऱ्ाृ गंधोली नामक केबराची वसृी अ्ृे. लोक फळ महणृाृ ृो फुलोरा आिण ्ं्ु�ृ फळ अ्ृे. 
 

नरफुलाृ मादीफुलाृ 

पिरदले ३ मु�ृ अधत पिरदले ५ मु�ृ अधत 

के्र ३ मु�ृ उपिर िकज १  उपिर 

 
महाराष्ाृ जी अंिजराची झाडे आहेृ त्ाृ केबरी मुळीच न्ृाृ . ृरी त्ाृ थोडीबहुृ 

बीजधारणा होृे. ्ा िब्ापा्ून ्ंृृी होृे की नाही ृे कोणी पािहलेले नाही . कारण ्ंृृी करृा मुळी 
िब्ाचंा उप्ोग न करृा काडंाचाच उप्ोग करृाृ . आपल्ा अंिजराृील मादीफुलापैंकी पुषकळाृ 
बीजकच न्ृे. ृथािप ्गळ्ा लागवडी अंिजराचंी गो� अशी नाही . समनय ्ेथील अंिजराृ काही फळाृ 
नरफुले अ्ृाृ , मादी फुले न्ृाृ ; ृर इृराृ मादीफुले अ्ृाृ , नरफुले न्ृाृ . परागा्न 
होण्ा् गंधोली नामक िविश� केबराचंी आवश्कृा अ्ृे . परागाधान झाल्ाखेरीज अंजीर िपकृ 
नाहीृ, समनय अंजीर अमेिरकेृ नेले ृेवहा �थम गंधोल्ा नेल्ा नवहत्ा . त्ामुळे ृे अंजीर िपकेनाृ . मग 
गंधोल्ा्िहृ अंजीर िृकडे नेले ृेवहा िपकू लागले. 
 

अंजीर हे  चकर फळ आहे . त्ाचा पाक करृाृ आिण त्ाची जेली करृाृ . अंिजराची उतप�ी 
आपल्ाकडे थोडी आहे . ्ुके अंजीर परदेशी् अ्ृाृ . त्ाचंा ्ारक महणून उप्ोग होृो . आपल्ा 
अंिजराचंी अशी परीका केलेली नाही. 

 
जेथे पाऊ् थोडा , हवा बहुधा उषण , अशाच जागी अंिजराची लागवड करृाृ . ्ा �करणाृ 

फळझाडे ्ािंगृली ृी ्वर ि�दिलक वगयृली आहेृ. 
 



 अनु�मिणका 
 

 
आ॰ २५·२० अंजीर 

 

 
  



 अनु�मिणका 
 

 

�करण २६ 

 
िसताफळ सं�े खरबूज इ. 

 

१ िसताफळ ृदािद ्ीृाफल ्ीृाफला� ४ 

Anona squamosa L. Anonceae 

कपु पणरप�ाची लाबंी ८ ृे १० cm. 

 
हे फळझाड महणून �ि्� आहे . हे अमेिरकेृील उषण�देशाृून भारृाृ आले अ्ून थोडे्े वन् , 

वसृुृत �िृवन् , झाले आहे ; उपवन् आहेच . हे कपुसवरपाचे होऊन राहृे . ्ाची उंची ३ , ४ m होृे. 
एकंदरघाट पेरच्ा ्ारखा अ्ृो . खोडाचा रंग काळ्र अ्ून ृे खरखरीृ अ्ृे . पानाचे शडेे  ंद 
िकवा आकंुिचृही अ्ृाृ . फुले पानाचं्ा ्मोर बगलाबाहेर उगवृाृ . ्ंदले बारीक ि�कोणी आिण 
लवदार अ्ृाृ. �दलावरही दोही अंगी लव अ्ृे . ृी लाबंट व िहरव् अ्ृाृ . पुषपाकावर वाटोळ्ा 
िजन्ाच्ा पा्ऱ्ा�माणे के्र रचलेले अ्ृाृ . के्राचा शडेा थबकड अ्ून त्ालगृ खाली 
दोहोबाजू् दोन परागकोश अ्ृाृ. िकजपुटे पुषकळ सवृं� अ्ृाृ. िकजेही अकाभोवृी के्रा�माणेच 
रचलेली अ्ृाृ . फळ ृ्ार होृाना एकेका िकजाृ एकेक बी ृ्ार होृे ृी काळी व लाबंट अ्ृे . 
िृच्ाभोवृी मऊ गर आिण ्वर िकजाना िमळून एक ्ाल उतप� होृे . अशा रीृीने िकजे ्ं्ोग पावृाृ. 
ृरी ्ालीवर िकजागिणक खवला राहृो. 
 

्ंदले ३ मु�ृ अधत के्र पुषकळ मु�ृ अधत 

�दले ३ मु�ृ अधत िकजे पुषकळ मु�ृ उपिर 

 
ि्ृाफळीृ ृीन पोटजाृी आहेृ , िहरवी िपवळी ृाबंडी . िहरवीचाच �्ार बहुृ आहे . िपवळ्ा 

पोटजाृीची पाने िपवळ्र अ्ृाृ , फळे िपकण्ा् मिहनाभर उशीर होृो . िहरव्ा पोटजाृीची फळे 
िपकली की िकजे अलग होृाृ . िपवळीृ ृशी होृ नाहीृ . ृाबं�ा ि्ृाफळीच्ा फुलाृील ्ंदले 
आृून ृाबंडी अ्ृाृ आिण के्र व िकजे काळ्र लाल अ्ृाृ . िपवळ्ा व ृाबं�ा िशृाफळीना 
िहरवीपेका फळे कमी ्ेृाृ. लागवडीनंृर ृाबं�ा पोटजाृीला दोन वषयनी फुले ्ेृाृ; िहरव्ा िपवळ्ा 
पोटजाृीला फुले ्ेण्ा् ृीन वषष लागृाृ. 
 

ि्ृाफळीला फुले �ीषमाृ ्ेृाृ . त्ाच्ा आधी �ौूवान्ानंा पाणी देणे एकादा मिहनाभर बदं 
ठेवृाृ. ृ्े केले नाही ृर फुलाऐवजी पालवीच ्ेृ राहृे . पाणी ृोडल्ाने पानगळ होऊन एक 
मिहन्ानंृर नवी पालवी व फुले ्ेृाृ ृेवहा पाणी देऊ लागणे �े्सकर अ्ृे . ि्ृाफळीला मुरमाड 
जमीन चागंली मानवृे . पाणी थोडे्ेच लागृे , अिधक ्ो्ृ नाही . लागवड िब्ानंी करृाृ एकवषयचे 
जुने बी २० ृे २५ िदव्ाृ चागंले  जृे. 
 



 अनु�मिणका 
 

 
आ॰ २६·१ ि्ृाफळ 

 

२ रामफळ ्ीृाफलािद रामफल ्ीृाफला� ४ 

Anona reticulata L. Anonaceae 

वकक पणरप�ाची लाबंी १० ृे १६ cm. 

 
खा� फळाचा वकक महणून रामफळ �ि्� आहे . हा ८ ृे १० m प �्ृ उंच होृो . बुधंा हाृभर  ंद 

होृो. पाने ि्ृाफळीच्ापेका मोठी अ्ृाृ . ्ाची पाने व्ंृाृ गळृाृ आिण ्ा् �ीषमाृ नवी पालवी 
्ेृे. फुले ि्ृाफळीच्ाच घाटाची अ्ृाृ ृी दोन ृीनचा एकेक गट अशी पानाशजेारीच उगवृाृ . डेखे 
फळधारणेने टणक होृाृ . फुलाृ �दले ६ अ्ृाृ . ृीन ृीन �दलाचें दोन घेर अ्ृाृ . फळाचा 
आकार ि्ृाफळाच्ापेका मोठा अ्ृो. फळाचे नाव इं�जीृ बलैाचे हद् ्ा अथयचे आहे ृे आकारावरन 
पडले आहे . फळाच्ा बाहेरच्ा अंगावर जाळी्ारख्ा रेषा अ्ृाृ . त्ावरन आंृरराष्ी् नाव पडले 
आहे. गीर ि्ृाफळीच्ापेका पाृळ िू्ूळ अ्ृो आिण थोडा रवाळही अ्ृो. 
 

्ंदले ३ मु�ृ अधत के्र बहुृ मु�ृ अधत 

�दले ३+३ मु�ृ अधत िकजे बहुृ मु�ृ उपिर 



 अनु�मिणका 
 

 
ि्ृाफळीपेका रामफळीला पाणीपुरवठा अिधक लागृो आिण भमूीही अिधक चागंली लागृे . ृी 

रेृाड व खोल पािहजे. िनचराही चागंला पािहजे. िचकणमाृीृ हे वकक िबघडृाृ. 
 
हे वककवान् वसेट इंडीजमधून भारृाृ आले अ्ून अजून उपवन् आहे. 
 
रामफळाबरोबरच वसेट इंडीजमधून मा िृफळ महणून एक वककवान् आले आहे . त्ाच्ा फळावर 

बोटे दाबनू पोचे उठाव ेृ्े पोचे अ्ृाृ . फळ रामफळापेका अिधक  चकर अ्ृे . इृर बाबृीृ ृे 
रामफळा्ारखेच अ्ृे. 
Anona cherimoliya 

 
मामफळ ्ा नावाचा आणखी एक वकक रामफळीबरोबर इकडे आला आहे . आकाराने हा वकक 

रामफळीपेका लहान अ्ृो . ्ाची पानगळ िहवाळ्ाच्ा आरंभी होृे . दोन मिहन्ानी नवी पालवी व फुले 
्ेृाृ. फुलाृ पाकळ्ा िहरव्ा व िनग�ध अ्ृाृ . ्ा फळावर ३ , ४ cm. लाबंीचे के् अ्ृाृ . फळ 
रंगाने िहरव ेअ्ृे . ृ्े अ्ृानाच िपकृे . त्ाचंी चव अंबट गोड अ्ृे . िपकल्ाबरोबर ृे गळून पडृे . 
इृर बाबृीृ मामफळ व रामफळ ्ारखेच अ्ृे. मामफळाची उगवण िब्ापा्ून होृे. A. muricata. 
 



 अनु�मिणका 
 

 
आ॰ २६·२ रामफळ 

 

३ कोकम. कोकंब ृदािद वकदंार वकदंारा� २१ 

Garcinia indica. Choiss Guttiferae 

वकक पणरप�ाची लाबंी ५ ृे ८ cm. 

 
कोकमाचा वकक लहान्ा अ्ृो ृो १२ m प �्ृ उंच जाृो. पि�म्मु�ाचा काठ व घाटमाथा ्ेथे 

हा वन् आहे. ्ाची लागवडही करृाृ. ्ाची कोवळी पालवी ृाबंडी अ्ृे . िहवाळ्ाृ ्ा् फुले ्ेृाृ 
ृी िकजी् (मादी) के्री् (नर) आिण िकके्री् (दुिलगी) एकाच झाडावर अ्ृाृ. फुलाृ ्ंदल– 
�दले चार चार अ्ृाृ . ्ंदलापेका �दले अगदी थोडीशीच लाबं अ्ृाृ . के्र पुषकळ अ्ृाृ मादी -
फुलाृही के्रकलपाचें चार ्ंघ अ्ृाृ . फळ िपकल्ावर दाट जाभंळे अ्ृे . अगोदर ृे गुलाबी अ्ृे. 
त्ाचा व्ा् ्ुमारे ४ cm अ्ृो. कोकमाच्ा बीजाृ दिलका (बाळपाने) आगदी लहान अ्ृाृ. मूिलका 
(बाळमूल) भले जाडी अ्ृे. अ�ाचे ्ाठवण दिलकेऐवजी मूिलकेृ अ्ृे. फळे उनहाळ्ाृ िपकृाृ. ृी 
अिृश् अंबट अ्ृाृ. 

 



 अनु�मिणका 
 

कोकमा्च कोणी राृंब महणृाृ . त्ाच्ा िब्ाृून ृेल काूृाृ. त्ा् राृंबेल िकवा कोकंबेल 
महणृाृ. िब्ाृील गर कुटून पाण्ाृ उकळृाृ . पाणी गार होऊ िदले महणजे ृेल िथजून वर ्ेृे . 
त्ाच्ा व�ा िकवा गोळे होृाृ. पाण्ाृ काही ृेल राहृे ृे रवीने घु्ळल्ावर लोण्ा�माणे वर िनघृे . 
ृे सवचछ अ्ृे. तवचे् पडणाऱ्ा भेगा िकवा खरचटणे ्ावर त्ाचा लेप लावृाृ. 

 
कोकमाची ्ोले करृाृ त्ा् आम्ोले महणृाृ . �थम िब्ा वगेळ्ा काूृाृ . र् व ्ाले 

एक� ठेवृाृ . ्ाले उनहाृ वाळवृाृ . नंृर पुनत र्ाृ बुचकळून काूून वाळवृाृ . अ्े पुनत पुनत 
करन वाळल्ावर त्ा् िमठाचे पाणी देऊन पुनत वाळवृाृ . चागंली आम्ोली काळी होृाृ . त्ा् 
जाभंळी छटा अगदी थोडी अ्ृे. 

 
आम्ोलाचा उप्ोग अ�ा्  ची आणण्ाकरृा होृो . ्ािशवा् त्ा् औषधी गुण आहे . ही 

मह�वाची गो� आहे, आम्ोल िप�शामक आहे. 
 
्रबृ, ्ार, चटणी, ्ा िजन्ा त्ापा्ून करृाृ. 

 

नरफुलाृ  मादीफुलाृ 

्ंदले ४ मु�ृ अधत  ्ंदले ४ मु�ृ अधत 

�दले ४ मु�ृ अधत  �दले ४ मु�ृ अधत 

के्र पुषकळ  उपिर  के्रकलप पुषकळ  अधत 

  िकजे ६ ्ं्ु�ृ  उपिर 

 



 अनु�मिणका 
 

 
आ॰ २६·३ कोकम 

 

४ जंबीर ृदािद जंबीर िबलवा� ३२ 

Citrus medica L. var. limonum. Rutaceae. 

वककक पणरप�ाची लाबंी ५ ृे १० cm 

 
हे एक लागवडीचे वान् आहे . ्ाची लागवड �ाचीन काळापा्ून होृ आलेली आहे . पण ्ाच्ा 

फळाचा �चार ्ा�ंृ िवशषे नाही . कारण ्ाच गो�ाृली वान्े ्ं�े मु्ुंबे आिण िलबे पुषकळ अिधक 
फल�द ठरली आहेृ . हे ३ , ४ m पेका उंच जाृ नाही . ्ाच्ा पानाच्ा डेखाला लागून दोही अंगा् 
लहान्े प्रट अव्व अ्ृाृ त्ानंा पखं महणृाृ . डेख आिण पुूील प्रट भाग ्ाचंा ्ाधंा सप� 
अ्ृो. पुूील पणरप�ा्च प�णका महणृाृ . कलपना अशी आहे की हा एक दलरप अव्वच आहे . 
शजेारची दोन दले ृेच पखं होृ . एकूण हे पान ि�दल ठरिवले गेले आहे . हा ्ा ्वर गो�ाचा िवशषे आहे . 
आणखी एक गो�िवशषे आहे. ृो अ्ा की ्ा पानाृ ृेलाचे थेब अ्ृाृ . उजेड पानामधून घेृला महणजे 
ृे चागंले िठपके िद्ून ्ेृाृ . ्ा वान्ाच्ा पानाच्ा बगलेृ काटे अ्ृाृ ृे वसृुृत ृेथील 
शाखाकुंराृील पानाच्ा रपांृ राने झालेले अ्ृाृ. जंबीराचे काटे ृीेण अ्ृाृ. 

 



 अनु�मिणका 
 

जंबीराला पानाच्ा बगलाृ एकेक िकवा अिधकही फुले ्ेृाृ. ्ा फुलाृ– 
 

्ंदले ५ ्ु�ृ अधत के्र पुषकळ अलप्ु�ृ पिर 

�दले ५ मु�ृ अधत िकजे १२ ्ं्ु�ृ उपिर 

 
�दलानंा गुलाबी रंग अ्ृो . के्राचे जुडगे अ्ृाृ . त्ाृ ३ , ४ के्र जुळलेले अ्ृाृ . 

िकजपुटाखाली एक वाटोळी बठैक अ्ृे िृच्ाभोवृी के्र अ्ृाृ . िकजल व िकजलक एकेकच 
अ्ृे. ्ाच्ा फळाची रचना िवशषे अ्ृे . पुटमध्ाशी िकजे जुळलेली अ्ृाृ ृेथूनच बीजके एकेकाृ 
२, ३ अशी उगवृाृ . ्ाच िकज्ंधीृून र्ाळ पेिशका उगवृाृ . त्ाच खा� िकवा चोष् अ्ृाृ . ्ा 
फळाृला र् फार अंबट अ्ृो . ्ाच्ा ्ालीृ उडाऊ ृेल अ्ृे . फळे पाव्ाळ्ाृ ृ्ार होृाृ . 
फळाचंा उप्ोग लोणचे करण्ाकरृा होृो . ्ा वान्ाचा मुख् उप्ोग महणजे िब्ापा्ून रोपे करन 
त्ावर ्ंं्ाचे िकवा मो्ंय्ाचे डोळे बाधंणे हा हो्. 
 

ईडिलब ूहा एक जंबुरीचा �कार आहे . पण त्ा वान्ाचा उप्ोग ्ंं ्ा -मो्ंय्ाचे डोळे 
बाधंण्ाकरृा करणे इ� नाही. कलमे चागंली होृ नाहीृ. 
 

 
आ॰ २६·४ जंबीर 



 अनु�मिणका 
 

 

५ म्ाळंुग जंबीरािद माृुलंुग िबलवा� ३२ 

Citrus medica L. Rutaceae. 

वककक िकवा कपु. पणरप�ाची लाबंी ९ ृे १२ cm. 

 
हे वान् जंबीरापेका लहान अ्ृे . ृे झुडुप महटले ृरी चालेल .. पि�म घाटाृ हे वन् आहे . 

्ाची थोडीशी लागवड करृाृ . ृी हजारो वष� चालू आहे . ्ाची पाने रपाने जंबीरा्ारखीच अ्ृाृ . 
पाने चागंली िहरवी न्ृाृ , अमळ िपवळ्र अ्ृाृ . त्ाला काटे बरेच अ्ृाृ . ्ाच्ा फुलाृली 
�दले ृाबुं् िकवा गुलाबी अ्ृाृ. बहुृेक फुले केवळ मादी िकवा केवळ नर अ्ृाृ. 
 

्ंदले ५ ्ु�ृ अधत  के्र पुषकळ अलप्ु�ृ उपिर 

�दले ५ मु�ृ अधत िकवा   

िकजे १० ्ंघ ्ं्ु�ृ उपिर 

 
महाळंुग फळ बरेच मोठे अ्ृे . त्ावर खवले अ्ृाृ. लाबंी १२, १५ cm अ्ृे. ्ाल भले जाड 

अ्ृे. ्ाच्ा श�ेाला जंबीरा्ारखेच बोड अ्ृे, काही फळा् दोनृीन बोडेही अ्ृाृ. फळाृला र् 
फार अंबट अ्ृो. फळाचा उप्ोग लोणचे करण्ाकडे होृो. ्ाली्कट ्ाच्ा फोडी ्ाखरेच्ा पाकाृ 
घालून ठेवल्ा अ्ृा मुरंबा चागंला होृो. 

 
्ा् औषिधगुण आहेृ . ्ाचे मूळ कक िमघन आहे , फुले कषा् आहेृ , फळाची ्ाल अयगनदीपक 

आहे, गीर शीृ आहे. 
 
कािलदा्कवीने मालिवकायगनिम� ्ा नावाचे एक नाटक िलिहले त्ा गो�ीला उणीपुरी दोन 

हजार वष� होऊन गेली आहेृ . ्ा नाटकाृ �सृुृ फळ उपवनाृून ृोडून नेण्ाचा देखावा आहे . एक बाई 
राजाला भेटण्ाकरृा जाणार आहे. िृला एक राज्ेवक ्ागंृो– 

 
उपा्नाथरमागचछ गकहीतवा बीजपूरकम  । ३·१ । 

 
भेटीच्ा �्ंगी उपा्न महणजे नजराणा महणून बीजपूरक घेऊन ्ा . बीजपूरक महणजे िहदी िबजौरा , 
मराठी महाळंुग . राजाला नजराणा देण्ा्ोग् हे फळ आहे अ्ा ्ाचा अथर होृो . अलीकडली महणजे 
दोनश ेवषयच्ा पूव�चीही अशीच गो� आहे. मराठेशाहीृ नजराणा महणून ही फळे नेृ अ्ृ , अ्ा इिृहा् 
आहे. इृकेच नवहे ृर �ीमंृ लोक आपल्ा बागाृ लावण्ाकरृा एकमेकाकडे ्ाचं्ा रोपाचंी ्ाचना 
करीृ अ्ृ, अ्े उ�ेख आहेृ. 
 



 अनु�मिणका 
 

 
आ॰ २६·५ महाळंुग 

 

६ िलबू जंबीरािद िनबकू िबलवा� ३२ 

Citrus medica var. acida. Rutaceae. 

वककक. पणरप�ाची लाबंी ५ ृे ८ cm. 

 
िलब ूमहटले महणजे �थम भाृावर िपळण्ाचे अंबट िलब ूमनाृ ्ेृे इृके ृे पिरच्ाचे आहे . 

जंबीर गो�ाृ ्ाचाच उप्ोग ्वयिधक होृ अ्ृो . ्ाचे वान् लहान्ेच अ्ृे . झुडुप महटले ृरी 
चालेल. पाने फुले फळे ्ाचंी रचना इृर ्गो�ी्ा�माणेच अ्ृे . पाना् पखं अ्ृाृ ृे अ ंद अ्ृाृ. 
काटे लहान अ्ृाृ. 
 

्ंदले ४ िकवा ५ ्ु�ृ अधत के्र बहुृ अलप्ु�ृ पिर 

�दले ४ िकवा ५ मु�ृ अधत िकजे बहुृ ्ं्ु�ृ उपिर 



 अनु�मिणका 
 

 
्ाच्ा �दलाचंा रंग पांू रा अ्ृो . ्ाचे फळ गोल अ्ून त्ाच्ा श�ेाला बारीक्े टोक अ्ृे . 

व्ा् ्ुमारे ४ cm अ्ृो. र् अंबट अ्ृो ; काही पोटजाृीृ जरा कडवट अ्ृो , काहीृ िकिचत  
ृाबंू्  अ्ृो. फूल धरल्ापा्ून १० मिहन्ानी फळ ृ्ार होृे. 

 
िलबाचे �कार अनेक आहेृ . जाडी ्ाल, पाृळ ्ाल , िपवळी ्ाल , िहरवी ्ाल, ्पक ्ाल 

आिण खरखरीृ ्ाल इृके ृे आहेृ . बगदाद ्ेथे दुपपट आकाराची आिण ृाबंू्  रंगाची फळे देणारी 
पोटजाृ आहे. ि्ि्ली बेटाृ िलबाची उतप�ी अमाप होृे . ृेथून अमेिरका व इंगलंड ्ेथे त्ाचंी िन्यृ 
होृे. िलबाची लागवड िब्ानी होृे . झाडावरच पूणर िपकलेली फळे आठ िदव् कुजवनू मग पाण्ाृ 
बुडणाऱ्ा िब्ा ृेववा पेरणी् ्ोग् ्मजाव्ा . रोपे झाल्ावर ्ोग् जाग्ावर लावावीृ . आणखी दोन 
रीृीनी लागवड होऊ शकृे : (१) चागंल्ा झाडाचे डोळे (अंकुर) काूून ृे जंबीर खंुटावर भरणे . (२) 
चागंल्ा झाडाचे चवडे ृ्ार करन ृे जाग्ावर नेऊन लावणे . एका शाखेच्ा खोडाचे ्ाल काूून टाकून 
त्ावर ृरट गुंडाळून त्ावर पाणी िठपकृ ठेवृाृ . मिहन्ाभराने ृेथे मुळे उगवृाृ . मुळामागे खोड 
कापले महणजे पुूे राहणारा भाग ृो चवडा हो्. 

 
िशजवलेल्ा अ�ाृ जी जीवन्�व ेकमी पडण्ाचा ्ंभव अ्ृो ृी ्ा फळाृ अ्ृाृ महणून ृे 

अवश् अ�ाृ गणले पािहजे . िलबर्ाृ औषधी गुणही आहे . त्ाचा आंबटपणा काहीजणाना ्ो्ृ नाही . 
ृरी त्ाृ ्ोडाखार (NaH CO3) घाृल्ा् आंबटपणा जाऊन औषधी गुण राहृो . लवण नव ेृ्ार होृे 
ृेही मलशोधक आिण कफहारक अ्ृे . खाराने जीवन्�व मा� नाही्े होृे . ्ाृ जीवाृु B3 ०·१ आिण 
C १०० �ामाृ २६ mg. 
 



 अनु�मिणका 
 

 
आ॰ २६·६ कागदी िलबू 

 

७ पपनस जंबीरािद पपन् (चको�) िबलवा� ३२ 

Citrus decumana Murr. Rutaceae. 

वकक उंची १० ृे १२ m. पणरप�ाची लाबंी १५ ृे २० cm 

 
जंबीर, महाळंुग, िलब ू्ाच्ापेका हे वान् मोठे अ्ृे . हेही लागवडीचेच आहे . ्ाला ्दर हवा 

चागंली मानवृे. ्ाच्ा कोवळ्ा िडऱ्ावर लव अ्ृे . ृशी ृी अगोदर ्ािंगृलेल्ा फळझाडा् न्ृे . 
्ाची फुले इृरापेका मोठाली अ्ून पांू री अ्ृाृ . ्ाचे के्र अलग अ्ृाृ . फळेही नारळाएवूी 
मोठी अ्ृाृ. 
 

्ंदले ५ मु�ृ अधत के्र पुषकळ मु�ृ पिर 

�दले ५ मु�ृ अधत िकजे पुषकळ ्ं्ु�ृ उपिर 

 



 अनु�मिणका 
 

्ाच्ा फळाृ फोडी अ्ृाृ त्ा एकमेकापा्ून अलग अ्ृाृ ृशा अगोदर ्ािंगृलेल्ा 
फळाृ न्ृाृ. फळ िपकल्ावर िपवळे होृे पण आृला गर ृाबंडा गुलाबी िकवा पांू रा अ्ृो . चको�ा 
महणून ्ाृ एक पोटजाृ आहे. त्ा जाृीचे फळ एका बाजू् जाड व फुगलेले अ्ृे. हे फळ चवीला अंबट 
गोड अ्ृे. ृे ्ाखरेबरोबर खाृाृ. लागवड िब्ानी िकवा चवडे बाधूंन करृाृ. 
 
मोसंबे सं�े नािरग 
 

्ा�ंृ फळाचंा राजा अ्े कोणत्ा फळा् महणावे ? अ्े कोणी िवचारले ृर मो्ंबे अ्े महणाव े
लागेल. फलाहार कराव्ाचा अ्ा िवचार केला ृर �थम फळ मनाृ ्ेृे ृे मो्ंबे हे हो् . ही यसथृी 
शभंर वषयपूव� नवहृी ; मो्ंबी त्ाकाळी महाराष्ाृ मािहृीही नवहृी . मािहृी होृी ृी नािरगे ‘पक् वी ही 
नािरगा्ारखी गोल आहे’ अ्े गु जी िशष्ा् ्ागंृ. आृा नािरग हा शयद मागे पडला आहे . आृा त्ाच 
फळाला ्ं�ा महणृाृ . नािरग हे गेल्ा शृकाृ �ीमंृीचे फळ ्मजृ अ्ृ . त्ापेका केळी नारळी 
सवसृ अ्ृ . ्ं�े हे फळ मागे पडून मो्ंबे हे पुूे आले आहे . एक पोृुरगीज शहर ि्�ा अ्े आहे . 
त्ावरन ्ं�ा शयद आला आहे . नािरग ्ा शयदाची पूवरपीिठका नागरंग अशी आहे . नागपूर हे नािरगाचे 
आगर अ्े आिण आहे. पण ्ा�ंृ त्ापेका मो्ंबे अिधक �चाराृ आहे. त्ाची लागवड महाराष्ाृ पुषकळ 
िठकाणी आहे. मोझािंबक नावाचा �देश पूवर आि�केृ आहे ृो पोृुरगीज लोकानंी व्ाहृ करन व्ापला 
आहे. ृेथून आलेले फळ मो्ंबे हे आहे. 
 



 अनु�मिणका 
 

 
आ॰ २६·७ पपन् 

 

८ सं�े मोसंबे. जंबीरािद नागरंग िबलवा� ३२ 

Citrus aurantium L. Rutaceae. 

वककक पणरप�ाची लाबंी ७ ृे १५ cm. 

 
हे लहान्े वककवान् अ्ृे . ्ाचा शाखािवसृार आडवा अ्ृो . खोडावर काटे ्ेृ नाहीृ . फुले 

दुिलगी अ्ून त्ाृील �दले पांू री अ्ृाृ. 
 

्ंदले ५ ्ु�ृ अधत के्र पुषकळ ्ु�ृ पिर 

�दले ५ मु�ृ अधत िकजे पुषकळ ्ं्ु�ृ उपिर 

 
्ाच्ा फळाच्ा शवेटी बोड िकवा टोक मुळीच न्ृे . ्ं�े व मो्ंबे हे ्ा जाृीचे �मुख �कार 

आहेृ. ्ंं्ाची ्ाल आृल्ा गो्ा् िचकटलेली न्ृे आिण मो्ंबीची ्ाल चागंली िचकटलेली 
अ्ृे. ्ंं्ाच्ा फोडी्ु�ा एकमेकीपा्ून अलग अ्ृाृ ृशा मो्ंबीच्ा न्ृाृ . ्ंं्ाृ कमी अिधक 
अंबटपणा अ्ृोच . मो्ंय्ाृ अंबटपणा थोडा्ाच अ्ृो िकवा न्ृोदेखील . मो्ंबीच्ा एका िब्ेृ 



 अनु�मिणका 
 

अनेक अंकुर अ्ृाृ. ृ्े ्ंं्ाचे न्ृाृ. दोहीच्ा ्ालीृ उडाऊ ृेल अ्ृे. ही फळे िपकण्ा् दहा 
मिहने लागृाृ . एका वषयृ दोनदा फळे ्ेऊ शकृाृ पण ृ्े केल्ाने झाडे लवकर थकृाृ . 
लागणीपा्ून चव््ा वष� फळे ्ेृाृ . झाडा् �ाव्ाचे पाणी मिहनाभर न देृा ृेवूा अवधी ्ोडून मग 
िदल्ा् फुले भरपूर ्ेऊन फळे ्ेृाृ. ्ृृ पाणी िदल्ा् फुले न ्ेृा अथवा थोडीशीच ्ेऊन पालवीच 
फार ्ेृे. ्ा झाडा् एकादा मिहना पाण्ाचा खंड ्ो्ृो पण अिधक पाणी ्ो्ृ नाही. जिमनी् िनचरा 
चागंला पािहजे. 
 

्ा वान्ाचंी लागवड पजंाब , बगंाल व आ्ाम ्ा �देशाृही आहे . म�ा्ेृही ्ाची लागवड 
आहे. त्ा त्ा िठकाणी िभ� पोटजाृी आहेृ. 

 
मो्ंय्ाचंी लागवड अमेिरकेृ फलकिरडा कथ िलफो�न्ा इ॰ िठकाणी पुषकळ आहे , आस्ेिल्ाृ 

आहे. �ान्देशाृ आहे . ृेथे फुलाृून अ�र काूृाृ . सपेन व इटली ्ा देशाृ लागवड आहे . 
मे्ापोटेिम्ाृ लागवड आहे . ही वान्े ्ामान्ृत ३० वष� चागंली फळे देृाृ . परदेशाृ शभंर दोनश े
ृीनश ेवष�च्ा लागवडी आहेृ. 
 

१०० �ामाृ A. I. U.  C mg. 

नागपुरी ्ं� १८०० ३०  

मु्ुंब ० ५०  

 



 अनु�मिणका 
 

 
आ॰ २६·८ ्ं�े मो्ंबे 

 

९ �ेप�ूट (गणफल) जंबीरािद गणवंृ  िबलवा� ३२ 

Citrus paradici Mef. Rutaceae. 

वकक पणरप�ाची लाबंी ७ ृे १० cm. 

 
हा ्ंं्ामो्ंबीपेका जरा मोठा वकक अ्ृो . पाने मोठी आिण फळेही मोठाली एका�ा 

कौठाएवूाली अ्ृाृ. ृी गोल अ्ृाृ. िपकून िपवळी होृाृ. 
 

्ंदले ५ ्ु�ृ अधत के्र पुषकळ अलप्ु�ृ पिर 

�दले ५ मु�ृ पिर िकजे पुषकळ ्ं्ु�ृ उपिर 

 
्ाचं्ा िब्ेमध्े अनेक अंकुर अ्ृाृ. 
 



 अनु�मिणका 
 

�ेप महणजे �ाक . �ाकाचा घड अ्ृो ृ्ाच ्ाचाही . महणून हे नाव पडले आहे . ृथािप हा घड 
लहान अ्ृो, २ ृे ५ फळाचंा. 

 
्ा फळाृ र् पुषकळ अ्ृो ृो कडवट व अंबट अ्ृो. त्ाृ ्ाखर घालून ्रबृ करृाृ. 
 
हे वान् पपन् व मो्ंबे ्ाचं्ा ्ंकराने झाले अ्ाव ेअ्े महणृाृ . हे लागवडीचे आहे . ्ाची 

लागवड महाराष्ाृ व गुजराृेृ झालेली आहे. 
 

्ाृ जीवाृु B1 ०·१२; B2 ०·०२. B3 ०·३. C १०० �ामाृ ३१ mg 
 
१० साखरिलबू 
 

्ा नावाचे एक फळ प�ा् पाऊणश ेवषयपूव� पुण्ाच्ा बाजाराृ िमळृ अ्े . ृे लागवडीनेच 
ृ्ार केलेले होृे . आृा ृशी लागवड कोणी करीृ नाही . ्ंं्ा-मो्ंय्ापुूे त्ाची माृबरी कोणा् 
वाटेनाशी झाली आहे. अरब लोकाना हे फार आवडृे. िृकडे महणजे इराकामधे ्ाची लागवड बरीच आहे. 
्ा फळाचा िृकडील लोक उप्ोग करृाृच . िशवा् ्ाच्ा झाडावर मो्ंबीचे डोळे बाधंृाृ . ्ा 
वान्ाचंी लागवड ृेथे फाटे लावनू करृाृ, ृे ३० ृे ४० cm लाबंीचे अ्ृाृ. 

 
्ा फळाला ्ाखरिलब ूहे नाव पडण्ाचे कारण उघड आहे ृे अ्े की त्ाचा र् 

्ाखरपाण्ा�माणे अ्ृो. त्ाृ इृर चव न्ृे, की सवाद न्ृो. फळ िपवळे व गुळगुळीृ अ्ृे. त्ावर 
अगदी लहान्े बुटके टोक अ्ृे . ्ाच्ा झाडाला पाने अ्ृाृ त्ा् िपवळी छटा अ्ृे . ्ाच्ा 
खोडावर लाबं्रळ काटे अ्ृाृ. कोशकारानी ्ाला (जंबीरािद िनबकू) महटले आहे. 
 

Citrus medica L. var. limetta 
 

जोपासना. ्ेथे ्ािंगृलेल्ा जंबीरापा्ून ्ाखरिलबाप �्ृ ्वर वान्ाृ इृके ्ाम् आहे की 
त्ा ्व�चे गो� एकच मानले जाृे ; इृकेच नवहे ृर त्ाचंी जाृही एकच , पण �कार िनराळे अ्ेही काही 
िवजानी मानृाृ . ्ा ्व�ची लागवड करृाृ , त्ाचं्ा जोपा्नेृ फरक अ्ृो ृो अ्ा . महाळंुग व 
कागदी िलब ू्ाना ्दर िकवा कोरडी कोणृीही हवा चालृे . पपन्ाला ्दर हवा पािहजे . ्वयना 
फुलापा्ून फळ पुरे होण्ाला १० मिहने लागृाृ . ्ं�े मो्ंबे ्ा् ्दर हवा ्ो्ृ नाही . त्ाृल्ा त्ाृ 
मो्ंबे अिधक ्ोिशक आहे . फुलण्ापूव� त्ाना पाण्ाचा ृाण देृाृ . त्ानंृर लगेच त्ा् खूप पाणी 
िदल्ा् त्ाचंी ्ाल फाटृे महणून �मशत पाणी वाूवाव ेलागृे . कागदी िलबा् व गणफळा् ृाणाची 
गरज नाही. ्ं�े मो्ंबे ्ा् मीटरभर खोल भरड भईु आिण त्ाखाली मुरम व शजेारी िनचरवाट ओहोळ 
पािहजे. कलमी झाडाचा जोड भईुजवळ न्ावा. अ्ला ृर ृो ओला होऊन अिळबरोगा् बळी पडृो . ्ा 
झाडाझाडाृ ३ ृे ६ मीटर अंृर पािहजे . फुलाचें मकगबहार , हसृबहार व आंबेबहार अ्े ृीन बहार 
्ंभवृाृ. 
 



 अनु�मिणका 
 

 
आ॰ २६·९ गणफळ 

 

११ बेल ृदािद िबलव िबलवा� ३२ 

Aegle marmelos Corr. Rutaceae 

वकक उंची ९–१२ m दलप�ाची लाबंी ४ ृे ७ cm. 

 
हा बराच मोठा वकक होृो ्ाच्ा बुधंाचा घेर एकादा m अ्ृो. ्ाच्ा खोडाची ्ाल वडेीवाकडी 

ृडकृे. पानाच्ा बगलाृ काटे अ्ृाृ ृे कडक अ्ृाृ . त्ाचंी लाबंी २ ृे ३ cm अ्ृे. पाने बहुधा 
ि�दली अ्ृाृ . ृथािप पचंदली ्पृदली ्ु�ा थोडीशी अ्ृाृ . ्ा दलावरही अंृरंगी ृेलाच्ा 
िठपकेदार खुणा अ्ृाृ . पानाना ्ुवा् अ्ृो . अनत्दल इृरापेका अिधक लाबंट अ्ृे . पानाचं्ा 
बगलाृ फुलोरे ्ेृाृ ृे मंजरीरप अ्ृाृ . डेखावर लव अ्ृे . फुलाना ्ुवा् अ्ृो . �दले िहरव् 
अ्ृाृ. ्ंदलावर लव अ्ृे . ृी लवकर गळृाृ . �दलावर दाट िठपके अ्ृाृ . के्र िवपुल 
अ्ृाृ ३० ृे ५० देखील . िकजपुटा् ठळक बठैक अ्ृे . त्ाृ १० ृे २० कोठे अ्ृाृ . �त्ेक 
को�ाृ अनेक बीजके अ्ृाृ. त्ाचं्ा भोवृी ृाबुं् रंगाचा ्ुवाि्क गीर अ्ृो . भर उनहाळ्ाृ फुले 
्ेृाृ आिण पाव्ाळ्ाृ फळे ्ेृाृ. 
 

्ंदले ५ ्ु�ृ अधत के्र पुषकळ िकिचत  ्ु�ृ अधत 

�दले ५ िकवा ४ मु�ृ अधत िकजे पुषकळ ्ं्ु�ृ उपिर 

 
्ाृील के्राचे अलप्ं्ु�ृ जुडगे २, ३ के्राचे अ्े आूळृाृ. 
 
फळ कठीण अ्ृे. बहुधा ृे गोल गोल्र िकवा जरा्े लोटी्ारखे अ्ृे . िपकल्ावर ृे िपवळे 

अ्ृे. 
 
्ा वककाची पाने भर उनहाळ्ाृ गळून नवी ्ेृाृ. 
 



 अनु�मिणका 
 

िहमाल्ाच्ा पा्््ाशी ्ाची वने आहेृ . गुजराृेृ आिण कोकणाृील वनाृ ही झाडे 
आूळृाृ. 

 
बेलाच्ा पानापा्ून ्ुवाि्क पाणी िमळृे . वाफेबरोबर एक उडाऊ ृेल िनघून ्ेृे . ्ाच्ा 

फळाृील िगरापा्ून एक  चकर ्रबृ ृ्ार करृा ्ेृे . ्ाच्ा खोडाृून चागंल्ा �ृीचा िडक 
िनघृो. ्ाच्ा अप� फळाचा उप्ोग अिृ्ारावर औषध महणून होृो. 

 
्ाचे लाकूड घरबाधंणीच्ा कामी िकवा ्ामानाकरृाही उप्ोगी पडृे . ्ाृ जीवाृु A ९३ I. U. 

B1 ०·१३. B2 १·१९. B3 १·१. C. ८ mg, १०० �ामाृ. 
 

 
आ॰ २६·१० बेल 

 

१२ कवठ ृदािद किपतथ िबलवा� ३२ 

Feronia elephantum Corr. Rutaceae. 

वकक ८ ृे १० m. दलप�ाची लाबंी ३ ृे ५ cm. 

 
हा मध्म �ृीचा वकक अ्ृो . बुधंाचा घेर एकादा m अ्ृो. पानाच्ा बगलाृ कडक काटे 

अ्ृाृ. ्ाल काळ्र खरखरीृ अ्ून िृला उभ्ा िचरा पडृाृ . पाने दिलृ अ्ृाृ . दले 



 अनु�मिणका 
 

िवषम्ंख् बहुधा ५ िकवा ७ अ्ृाृ ; �िचत  एका�ा डेखाला पखं अ्ून ृे अगदी िचचोळे अ्ृाृ . 
फुलोरे शाखाचं्ा अ�भागी िकवा पानाच्ा बगलाृ ्ेृाृ . ृे पिरमंजरीरप अ्ून लुले अ्ृाृ . फुले 
एकिलगी िकवा दुिलगी एकाच मंजरीृ अ्ृाृ . ्ंदले व �दले ५ िकवा ६ आिण के्र १० ृे १२ 
अ्ृाृ. िकजपुटा् उंच बठैक न्ृे . मादी फुलाृ एकादा के्र मोठा , इृर अलपशषे अ्ृाृ . 
नरफुलाृ वधं् िकजपुट अ्ृे िकवा न्ृे . काही फुले पूणर वधं्च अ्ृाृ . ्ंदले बारीक अ्ृाृ व 
लवकर गळृाृ. 
 

्ंदल ५, ६ मु�ृ अधत के्र १० ृे १२   

�दल ५, ६ मु�ृ अधत िकजे ५ ्ं्ु�ृ उपिर 

 
नरफुलाृ के्र उपिर , मादी फुलाृ पिर आिण दुिलगाृ अधत ्ाचे फळ गोल अ्ृे . ्ाल 

किठण अ्ृे. आृ िब्ा पुषकळ अ्ृाृ . िकजे अनेक अ्ली ृरी फळाृ कोठा एकच अ्ृो . िब्ाचं्ा 
भोवृालचा गीर  चकर अ्ृो; ृो थोडाफार अंबट अ्ृो. 

 
हा वकक कमपाव्ाच्ा रानाृ भारृाृ िठकिठकाणी वन् आहे. 
्ा वककाची पाने उनहाळ्ाृ गळून नवी ्ेृाृ. 
बेला�माणे ्ाच्ाही पाल्ाृून उडाऊ ृेल िनघृे. 
 
्ा झाडाच्ा फळाृील गीर खा� अ्ृोच . त्ािशवा् त्ापा्ून जेली करण्ाजोगा अंश काूृा 

्ेृो. 
 
्ा झाडाच्ा फळाृ कषा् �व् अ्ृे . त्ाचा उप्ोग औषध महणून अिृ्ार िवकारावर होृो . 

बेला�माणे ्ापा्ूनही ्रबृ करृा ्ेृे. 
 
्ाचे लाकूड शेृ ी अवजार िकवा घराचे बाधंकाम ्ा् उप्ोगी अ्ृे. 
 
्ाृ जीवाृु A १०२ I. U. B1 ०·०४. B2 ०·१७. B3 ०·८. C १०० �ामाृ ३ mg. 

 



 अनु�मिणका 
 

 
आ॰ २६·११ कवठ 

 

१३ बोर ृदािद बदर बदरा� ४१ 

Zizyphus jujuba Lamk Rhamnaceae 

वकक उंची ७ ृे ८ m पणरप�ाची लाबंी २ ृे ५ cm. 

 
बोर हे �ाचीन काळापा्ून माहीृ अ्लेले  चकर फळे देणारे वान् आहे . ्ाचे मोठाले वकक 

अ्ृाृ िकवा लहान कपेु देखील अ्ृाृ . िहमाल्ावर बदरीनाथ मंिदराजवळ कपेुच आहेृ . िवशषे 
चागंल्ा फळाकरृा ्ाची लागवड देखील करृाृ. वन् खंुटावर चागंल्ा जाृीचे अंकुर ब्वृाृ. 

 
बोरीची खोडे कडक , काटेरी व काळ्र अ्ृाृ . पानाला ृीन ठळक िशरा अ्ृाृ . पानाचे 

वरचे अंग ृुळृुळीृ पण खालचे लोम्ु�ृ अ्ृे. लोम पाडुंरके अ्ृाृ. पानाच्ा ृळाशी एक िकवा दोन 
काटे अ्ृाृ. दोन अ्ले ृर त्ाृला एक ्रळ व दु्रा बाकदार अ्ृो. 

 
बोरीला पानाच्ा बगलाृ फुलोरे ्ेृाृ त्ाृ पुषकळ फुलाचें झुपके अ्ृाृ . फुले आंय्ाच्ा 

फुलाएवूी अ्ून ृी िहरवी अ्ृाृ . एका�ाृ �दले न्ृाृ . िकजपुट अध� पुषपाकाृ बुडालेले अ्ृे . 



 अनु�मिणका 
 

ृथािप फळ ृ्ार होृाना ृे वर िनघृे . फळे िहवाळ्ाृ ्ेृाृ . फळाची घटना आंय्ाच्ा ्ारखी अ्ृे . 
बोरीला कोणृीही भमूी वजर नाही. 
 

्ंदले ५ ्ु�ृ अधत के्र ५ मु�ृ अधत 

�दले ५ मु�ृ अधत िकजे ३ ्ं्ु�ृ उपिर 

 
भारृ लंका ��देश ्ेथील ्वर वनाृ बोरीची वान्े आहेृ . फलभार िवपुल ्ेृ अ्ल्ाने वन् 

लोकाना ृे पोटभरीचे अ� काही िदव्ापुरृे होऊ शकृे . मराठेशाहीृ बोरीची लागवड होऊन फळाृ 
्ुधारणा झालेली आहे. 

 
िखरणी, ्फरचदंी नागपुरी अशा पोटजाृी ृ्ार झालेल्ा आहेृ . अलवार ्ंसथानाृ काठो 

महणून एक �कार आहे त्ाृील फळा् कीड लागृ नाही . अशा �काराचें (पोटजाृीचे) डोळे वन्ावर 
बाधूंन आणखी ्ुधारणा होऊ शकेल . बडो�ाजवळ अजिमरी महणून एक �कार आहे . ्ा् अहमदाबादी 
महणृाृ. 

 
बदरी गो�ाृच एक वगेळी जाृ आहे िृला चणीबोर महणृाृ . ्ा जाृीची वान्े अहमदाबाद 

काठेवाड व उ�र गुजराृेृ फार अ्ून ृी केवळ झुडपे आहेृ . ृी फार काटेरी अ्ल्ामुळे �ा्दा्क 
आहेृ. ही वान्े भईु्पाट छाटून त्ावर चागंल्ा बोरीचे डोळे बाधंले अ्ृा उ�म वकक ृ्ार होृाृ. 

 
बोरी इराक इ. ्वनी देशाृ आिण ऑस्ेिल्ा खंडाृही वन् आहेृ. 
 
्ाृ जीवाृु A ३५ I. U. B1 ०·०२. B2 ०·०५. B3 ०·७. C ७६ mg. १०० �ामाृ. 

 



 अनु�मिणका 
 

 
आ॰ २६·१२ बोर 

 

१४ �ाक ृदािद �ाक �ाका� ४२ 

Vitis vinifera. Vitaceae. 

वलेी पणरप�ाची लाबंी ६ ृे १२ cm. 

 
ही वलेी मधुर आिण र्ाळ फळे देणारी महणून �ि्� आहे . िहची मूळ भमूी कककेिश्् 

पवरृावरील. �ाकागो�ाृील काही जाृी ्�ा�ीच्ा रानाृही ्ापडृाृ पण त्ाना फळे ्ेृाृ ृी 
लाकडा्ारखी कडक अ्ृाृ . लागवडीच्ा �ाकेला आिण वन् �ाकेला देखील र्ाळ फळे ्ेृाृ . 
�ाकावलेीचे कोवळे खोड िलविलवीृ अ्ृे पण जुनी खोडे कडक अ्ृाृ . त्ाचं्ा ्ोगाने ृी 
झाडाझुडपावर िकवा माडंवावर चूृाृ . िहला पकडृाण अ्ृाृ ृी खोडाचीच रपाृरे अ्ृाृ . जुनी 
खोडे मनगटा्ारखी जाडी होऊ शकृाृ . श�ेाचे रपांृ र पकडृाणाृ होृे , ृेवहा नवी शाखा ्ेऊन 
खालच्ा खोडाची चाल सवीकारृे. पाने पजंा्ारखी अ्ृाृ. 
 



 अनु�मिणका 
 

�ाकावलेीला फुलोरा ्ेृो ृो पिरमंजरीरप अ्ृो . फुलाृ ्ंदले ्ं्ु�ृ अ्ून अगदी आखूड 
अ्ृाृ. �दले किलकावसथेृ अ्ृाना त्ाचें काठा् काठ लागून अ्ृाृ . के्र �ौू झाले महणजे 
�दले न उमलृा गळून पडृाृ. िकजा् िकजल न्ृे. 
 

्ंदले ४ िकवा ५ ्ु�ृ अधत के्र ५ मु�ृ अधत 

�दले ४ िकवा ५ मु�ृ अधत िकजे २ ्ं्ु�ृ उपिर 

 
िकजलकाचे दोन भाग सप� अ्ृाृ . दोन िकजामधला पडदा फळ ृ्ार होृ अ्ृाना िवरन 

जाृो. एकेका िकजाृ एकेकच बीज ृ्ार होृे . काही पोटजाृीृ बीजे लोपृाृ . ्वर लागवडीच्ा 
जाृीृ बीजाभोवृी मऊ गीर अ्ृो ; महणून फळा् मक�ीका = मनुका महणृाृ. ज्ा फळाृ बीज ृ्ार 
होृ नाही त्ाला िवनाबीज दाणा ्ा अथ� बेदाणा महणृाृ. दाणा = धाना. 

 
�ाकाच्ा पुषकळ पोटजाृी आहेृ . केवळ नाि्क �ांृ ाृ नऊ पोटजाृी �ि्� आहेृ . त्ा 

�त्ेकीृ काहीना काही ्दगुण आहेृ . ृे का्म राखणे अ्ृील ृर िब्ापा्ून ्ंृृी न करृा 
खोडापा्ून करणे अवश् अ्ृे . बी ृ्ार होृ अ्ृाना अिन� जाृीच्ा परागानंा िकजाशी ्ं्ोग 
करण्ा् ्वड िमळृे , ृी टाळावी लागृे . �ाकावलेीला मोठा पाव्ाळा ्ो्ृ नाही . महणून ्रत्ा 
पाव्ाळ्ाृ लागण करृाृ . कडक होण्ापूव� �ौू खोड घेऊन त्ाचे काट करन लावृाृ . वलेी 
वाूल्ावर िहवाळ्ाच्ा आिण उनहाळ्ाच्ा आरंभी छाटणी केल्ाने नवी वाू चागंली होृे , आिण भरपूर 
फळे ्ेृाृ. चागंल्ा िपकाचा ऋृू उनहाळा हा हो्. 
 

कासपी्न ्मु�ाच्ा दिकणिकनाऱ्ावर वन् �ाकावलेी आहेृ . ृेथून दिकणे् आिण ईिजपृ 
देशापा्ून ृे काशमीराप �्ृ ्वनी देश आहेृ त्ाृ �ाकाचंी लागवड िनदान ६ हजार वषयची ृरी जुनी 
अ्ली पािहजे. कािलदा् कवीने रघुवशं काव्ाृ रघूचा पि�म-िदयगवज् वणरन करन महटले आहे :– 
 

िवन्ंृे सम ृद ् ो�ात मधुिभ�वज्�मम  । 
आसृीणयिजनरतना्ु �ाकावल्भिूमषु ॥ ४·६५ 

 
रघूच्ा ्ैिनकानी म� िपऊन �मपिरहार केला . ृेथे �ाकावलेी हिरणचम�ची आ्ने आिण रतने 

्ानी भमूी ्जवलेली होृी . �ाकाचे ्ंवधरन �थम ्वनानी केले . ्ुरोपाृ देखील दिकण भागाृ �ाकाचंी 
उपवने आहेृ. ्ा ्वर देशाृ फळाचंा उप्ोग मुख्ृत म� ृ्ार करण्ाकरृाच होृो . अलीकडे भारृाृ 
�ाकाचंी लागवड झाली आहे ृी मुख्ृत र्ाळ फळे खा� महणून िमळिवण्ाकरृा हो् . हा उ�ोग ह�ी 
वाूी् लागलेला आहे. औषधाृ �ाका्व हे हजारो वष� �िृ�ा पावलेले आहे. 
 



 अनु�मिणका 
 

 
आ॰ २६·१३ �ाक 

 

१५ इ�ापुरी ृदािद इ�पू रृ. गुलाबा� ४९ 

Frageria vesca L. Rosaceae 

शाक दलप�ाची लाबंी ७ ृे १२ cm. वा�षक 

 
हे शाकवान्  चकर फळाकरृा �ि्� आहे. पि�म आिश्ा व दिकण ्ुरोप ्ेथून हे आणले गेले 

आहे. पुननरवा िकवा काटेमाठ ज्ा भईुवर प्रृो ृ्े हे प्रृे . मुळे आखूड अ्ृाृ . काडंाला पागोरे 
फुटून त्ाृ मुळे ्ेऊन नवी रोपे ृ्ार होृाृ. पाने ि�दली अ्ृाृ. 
 

्ंदले ५ मु�ृ अधत के्र पुषकळ मु�ृ पिर 

�दले ५+५ मु�ृ पिर िकजे पुषकळ मु�ृ उपिर 

 



 अनु�मिणका 
 

फुले ्ुवाि्क अ्ृाृ . ्ंदले मोठाली अ्ृाृ . फुलाचा अक फुगून वर िनघृो . त्ावर उघडी 
िकजे अ्ृाृ ृी सवृं� अ्ृाृ . �त्ेकाृ एकेक बीजक अ्ृे . फुललेल्ा अका�ा्च लोक फळ 
्मजृाृ. ृे �थम िहरवे, मग िपवळे आिण मग ृाबंडे होृे. 

 
महाबळे�र डेराडून इ॰ िठकाणी ्ाची लागवड झालेली आहे . मो�ा पाव्ाृ ृे िटकृ नाही . 

महणून ृेथून रोपे कमी पाव्ाच्ा जागी नेऊन बेणे राखाव ेलागृे . द्ऱ्ानंृर लागण करृाृ . उ�र 
िहवाळ्ाृ फुले ्ेृाृ. उनहाळ्ाृ फळे ्ेृाृ. १८२० पा्ून महाबळे�री आहे. 
 

 
आ॰ २६·१४ इ�ापुरी 

 

१६ गौरीफल ृदािद गौरीफल गुलाबा� ४९ 

Rubus laciocarpus Sm Rosaceae 

कपु पणरदलाची लाबंी ३ ृे ६ cm. 

 



 अनु�मिणका 
 

गौरीफल नामक शाक िकवा कपु महाबळे�री वन् आहे . त्ाचे खोड गुलाबाच्ा्ारखे काटेरी 
अ्ृे. पानाला ५, ७ िकवा ९ दले अ्ृाृ. ृी गुलाबाच्ा ्ारखीच िद्ृाृ. पानाच्ा मधल्ा दा�ंावर 
बारीक लव अ्ृे . पाठीवर ठळक िशरा अ्ृाृ . त्ामुळे दलाचं्ा उृाण्ा अंगा् ्ुरकुत्ा िद्ृाृ . 
पानाच्ा बगलेृ एकेकटे फूल िकवा एकादा गुलचछ ्ेृो . काही फुले शाखा�ी देखील अ्ृाृ . 
पुषपवकंृ ा्ही लव अ्ृे , फुलाृ ्ंदलावर लव अ्ृे . �दले गुलाबी रंगाची अ्ृाृ . मध्भागी पुषपाक 
फुगून वर आलेला अ्ृो . ृो एका�ा ्ोगटी्ारखा अ्ृो . त्ावर िकजे उगवलेली अ्ृाृ 
त्ाच्ावरही बारीक लव अ्ृे. िकजल अ्ृे ृे िकजाचा मध् ्ोडून त्ाच्ा अगदी जवळ अ्ृे . त्ाचा 
रंग ृाबंडा अ्ृो . फळ ृ्ार होृे त्ाचा व्ा् १ ृे २ cm अ्ृो. ृे गोल्र अ्ृे . प� िकजे 
िपकल्ावर जाभंळी होृाृ. आृ बी अ्ृे िृजवर पोचे अ्ृाृ. फळ खा� अ्ृे. 

 
गौरीफलाचे ्ाम् �ंबल (= Black berry) ्ा ्ुरोपी् फळाशी आहे . ृरी लोक ्ा फळा् 

रासपबेरी िकवा र्भरी महणृाृ. 
 
हे वान् िहमाल्ाच्ा कोषणभागाृ वन् आहे . ृ्ेच ृे लंका , जावा, ��देश, ्ाृ आहे . 

उंचसथळी ्ाची लागवडही करृाृ. 
 

्ा वान्ाचे काडें व पाने ्ाबाबृीृ गुलाबाशी ्ाम् ्ािंगृलेच आहे . फुलाच्ा रचनेृही ्ाम् 
आहेच, पण एक ठळक भेदही आहे. ृो अ्ा की, गुलाबाच्ा फुलाृ ्ंदलाचा पेला बनलेला अ्ृो आिण 
त्ाला आृून के्र , िकजे, एकेक ्ुटे अशी लागलेली अ्ृाृ . पुषपाक खोलगट झालेला अ्ृो ; 
गौरीफलाृ पुषपाक फुगून उंचावलेला अ्ृो, त्ाच्ावर िकजे उगवलेली अ्ृाृ. 
 

्ंदले ५ ्ु�ृ अधत के्र पुषकळ मु�ृ पिर 

�दले ५ मु�ृ पिर िकजे पुषकळ मु�ृ उपिर. 

 
गौरीफल िहमाल्ावर वन् आहे ृ्े गुलाबही िहमाल्ावर वन् आहेृ. गुलाब हे नाव मा� ्वनी 

आहे. आधुिनक ्ंसकक ृाृ त्ाला शृप� महटले आहे पण ृे वणरन उपवन्ाचे झाले . वन्ाला ्ंदले�दले 
पाच पाचच अ्ृाृ . नाव देणेच झाले ृर ृे ्ाबंफल िकवा शकंरफल अ्े �ावे . िहमाल्ावर 
गौरीफलापेका ्ाबंफल अिधक िवपुल आहे. 
 



 अनु�मिणका 
 

 
आ॰ २६·१५ गौरीफल (र्भरी व �ंबल) 

 

१७ बदाम ृदािद बदाम गुलाबा� ४९ 

Prunus amygdalus Stokes. Rosaceae. 

वकक उंची १० m. पणरप�ाची लाबंी ७ ृे १० cm. 

 
ृेल बी अ्लेले फळ महणून बदामाची ख्ाृी आहे . हे लहान्े वकक अ्ृाृ . ृे काशमीराृ आिण 

पि�म आिश्ाृ मा� वन् आहेृ . पजंाब व काशमीर ्ेथे बदामाची लागवडही आहे . इृर िठकाणी 
भारृाृ कोठे नाही . ्ाच्ा पानाच्ा काठाला अगदी बारीक काृरे अ्ृाृ . पाने िहवाळ्ाृ झडृाृ . 
गळालेल्ा पानाच्ा बगलाृ फुले ्ेृाृ . नंृर नवी पाने शाखा�ावर ्ेृाृ . फुलाृ के्र पुषकळ 
अ्ृाृ. �दले के्रापेका आखूड, ्ंदले �दलापेका आखूड आिण डेख त्ाहीपेका आखूड अ्ृे. 
 

्ंदल ५ मु�ृ अधत के्र पुषकळ  पिर 

�दल ५ मु�ृ अधत िकज १ मु�ृ उपिर 

 
फुले ्ेृाृ ृी िहवाळा ्ंपृा ्ंपृा आिण व्ंृाृ ्ेृाृ . फळे पुूील िहवाळ्ाच्ा अगोदर 

एकादा मिहनाभर िपकृाृ. िपकलेल्ा फळावर वाफ व गंधक मारृाृ. मग वाळवनू ठेवृाृ. 



 अनु�मिणका 
 

 
्ा फळाृील बी  चकर अ्ून त्ाृील भरपूर ृेलामुळे पुि�दा्कही आहे . ृथािप ृे �ीमंृी फळ 

होऊन रािहले आहे. त्ाची पैदा् फार थोडी आहे. 
 
माण्ाच्ा घशाृ ज्ा सवाभािवक िलफ�ंथी अ्ृाृ त्ानंा टकन ि्लस  अ्े नाव आहे . ृे बदाम 

्ा अथयचे आहे. हे नाव केवळ आकक िृ्ाम्ावरन आले आहे. 
 
भईुमूग महणून जे िशबीधान् �ि्� आहे त्ाला उ�री लोक देशी बदाम महणृाृ . हे महणणे 

अथयत त्ाृील ृैलवैपुल्ावरन रू झालेले आहे. 
 
खोटा बदाम महणून एका झाडाला नाव िमळालेले आहे . ृो बदामाच्ा एवूाच वकक अ्ृो . त्ाला 

बगंाली बदाम अ्ेही महणृाृ. वासृिवक ृो मूळचा बगंाली नाही, मोलका �ीपाृला आहे. त्ाची ृुरळक 
लागवड भारृाृ शोभेचे वान् महणून झालेली आहे . त्ाची पाने वीृभर लाबंीची अ्ृाृ ृी िपकल्ावर 
ृाबंडी होृाृ. त्ाला फुलाच्ा मंिजरा ्ेृाृ आिण फळे ्ेृाृ ृी बदामा्ारखी अ्ृाृ . त्ाृ ृेलही 
अ्ृे. फळे खा� अ्ृाृ , पण चव ्पक अ्ृे . त्ाची लागवड फळाकरृाच वाूवावी अ्े 
महाराष्शा्कानी आपल्ा भबूोध �ंथाृ महटले आहे . हा वकक शपे�ा् वष� ्हज जगृो . वाूवण्ाृ 
िवशषे क� नाहीृ. शासी् रष्ा हा वकक अजुरन, अईन, िहरडा, बेहडा, ्ाचं्ा कुलाृला आहे. 
 

१८ Terminalia catappa Lmn. Combretaceae. 
 



 अनु�मिणका 
 

 
आ॰ २६·१६ बदाम 

 

१९ जरदाळू बदामािद जरदाळू गुलाबा� ४९ 

Prunus armeniaca L, Rosaceae. 

वकक पणरप�ाची लाबंी ४ ृे ५ cm. 

 
जरदाळू हे मेवािमठाईृले फळ महणून �ि्� आहे . ्ाचा वकक उंच अ्ृो . ्ाच्ा शाखा प्रट 

अ्ृाृ. पाने गडद िहरवी अ्ृाृ . लहान लहान डहाळ्ावर एकेक िकवा दोन दोन फुले जवळ जवळ 
्ेृाृ. त्ामुळे एक झुपकाच ृ्ार होृो . फुलाृ के्र पुषकळ अ्ृाृ . त्ाृील पराग त्ाच फुलाृील 
िकजावर  जृाृ हा ्ा जाृीचा िवशषे आहे. पुषपाकाचा माथा खोलगट अ्ृो. त्ाच्ा काठावर पाच पाच 
पिरदले आिण पुषकळ के्र अ्ृाृ. खळग्ाृ एक िकज अ्ृे. त्ाचे फळ ृ्ार होृे. ृे आमकदु अ्ृे. 
 

्ंदल ्ं्ु�ृ पिर के्र पुषकळ पिर 

�दल मु�ृ पिर िकज १ अधत 

 



 अनु�मिणका 
 

जरदाळूफळाृ लोहलवणे आिण जीवाृु �व्े भरपूर अ्ृाृ . त्ािशवा् अ��व्ेही चागंल्ा 
�ृीची अ्ृाृच. 

 
्ा वान्ाची मूळची भमूी भमूध् ्मु�ाभोवृीची . ्ा�ंृ ्ाची लागवड पजंाब व काशमीर ्ा 

�देशाृ १५०० ृे ३००० m उंचावर झालेली आहे . अमेिरकाखंडाृील ्ं्ु�ृ ्ंसथानापैकी कथ िलफो�न्ा 
्ंसथानाृ ्ाची लागवड आहे. पीच आिण पलूम ही दोन वान्े गुलाबा� वगयृली आहेृ . त्ाचं्ा खंुटावर 
जरदाळूची कलमे बाधंृाृ. 
 

फळ I. U. B1 mg B2 mg B3 mg C mg १०० �ामाृ 

इ�ापुरी ३० ०·०३ ०·०२ ०·२ ५२  

जरदाळू ृाजे ३६०० ०·०४ ०·१३ ०·६ ६  

जरदाळू िशळे ९८ ०·२२  २·३ २  

�ाक िनळे ५ ०·०४ ०·०१ ०·१   

�ाक िहरव े ०   ० १  

मनुका १२ ०·०३ ०·२९ ०·५ १  

मनुका ० ०·११ ०·१७ १·२ ३  

र्भरी २०८०   ०·८ ३०  

 

 
आ॰ २६·१७ जरदाळू 

 

२० डािळब ृदािद दािडम दािडमा� (५८ जवळ) 



 अनु�मिणका 
 

Punica granatum L. Punicaceae. 

कपु पणरप�ाची लाबंी  ३ ृे ६ cm. आ्ुष् २० ृे ३० वष�. 

 
हे वान् मधुर फळाकरृा �ि्� आहे . हे बहुधा कपु अ्ृे . एकादे लहान्े वककवान्ही ृ्ार 

होृे पण ृे िवरळाच . भारृाृ ृे वन् न्ून उपवन् आहे , ्ाची खोडे ृाठ अ्ृाृ व त्ाला शाखा 
लवकर ्ेऊन झुडुप ृ्ार होृे. हे हल�्ा मुरमाड जिमनीृ व कोर�ा हवेृ  चागंले वाूृे . एका�ा वळेी 
भमूीृ अिधक ओल चालेल पण हवेृ  िवशषे ओलावा अ्ृा कामा न्े . डािळबीची खोडे काळ्र व 
कणखर अ्ृाृ. त्ावर काटे अ्ृाृ. हे काटे खरोखरी शाखाचंी खोडेच अ्ृाृ . कारण त्ावर केवहा 
केवहा पाने उगवलेली र�ी् पडृाृ . पानाच्ा बगलेृ आिण शाखा�ी फुले ्ेृाृ . ृी लाल अ्ृाृ . 
फुलाृ ्वयव्वाृ िकजमंडल खाली अ्ृे . त्ाच्ा काठा् लागून वर ्ंदलाचंा पेला िनघालेला 
अ्ृो. ्ंदले व �दले ्ावर पुषकळ्े के्र उगवलेले अ्ृाृ . िकजे पाच अ्ृाृ त्ापैकी दोन खाली 
व ृीन वर अशी दोन मजली रचना अ्ृे . ्वर िमळून एकच िकजल व िकजलक अ्ृे . काही फुलाृ ृे 
के्रापेका उंच ृर काहीृ के्र त्ापेका उंच अ्ृाृ . दाण्ाच्ा रंगावरन पांू री, ृाबंडी व काळी अशा 
ृीन पोटजाृी आहेृ. 
 

्ंदले ६ ्ु�ृ उपिर के्र पुषकळ मु�ृ उपिर 

�दले ६ मु�ृ उपिर पिर िकजे ५ ्ं्ु�ृ अधत 

 
डािळब फळाृ ज्ा िब्ा अ्ृाृ त्ाचं्ा आृल्ा बाहेरच्ा आवरणापैकी बाहेरच्ाृ र् उतप� 

होृो. ृोच आहा्र आहे . िब्ाृ दोन दिलका अ्ृाृ . त्ाचंी वटेोळी झालेली अ्ृाृ . िकजपुटाभोवृी 
मधु�िपड जाडी झालेले अ्ृाृ. 

 
डािळब हे मूळचे इराण व इृर ्वनदेश ्ेथील आहे . िृकडेच त्ाची लागवड चालू झाली . 

भारृाृ ही लागवड अठराव्ा शृकाप �्ृ थोडकीच होृी ृी नंृरच्ा शृकाृ वाूली. 
 
इराकी डािळबे लाल अ्ृाृ . ृी िद्ण्ाृ भपकेदार अ्ली ृरी अंबट अ्ृाृ . अरब लोक 

त्ाचंा उप्ोग िचचेच्ा्ारखा करृाृ. महाराष्ाृ पांू री जाृ आणली ृरी एका�ा िपूीनंृर ृी ृाबंडी 
होऊन जाृे . ृाबंडी जाृच ्ेथे िटकाऊ आहे . डािळबाच्ा र्ाृ िप�शामक गुण आहे . डािळबाच्ा 
्ालीृही औषधी गुण आहे. भारृी् लाल जाृीचा र् मधुर अ्ृो. 

 
्ाृ जीवाृु B1 ०·०६, B2 ०·१०. B3 ०·३. C १४. mg १०० �ामाृ 
 



 अनु�मिणका 
 

 
आ॰ २६·१८ डािळब 

 

२१ काकडी ृदादी ककर टी ककर ्ा� ६२ 

Cucumis sativus L. Cucurbitaceae. 

वलेी पणरप�ाची लाबंी १० cm. वा�षक, 

 
ही वलेी िृच्ा  चकर फळाकरृा �ि्� आहे . भोपळे घो्ाळे पडवळ इत्ादी भाजीवान्ाचं्ा 

कुलाचे �ृीक महणून ्ा वलेीची िनवड केलेली आहे . वलेीसवभावी खोड , एकांृ िरृ पाने , अधसथ 
िकजपुट, नागमोडी परागकोश आिण ि�दल िकजलक ही कुललकणे आहेृ . ककर टी जाृीृ पोटजाृी 
पुषकळ आहेृ त्ाृील �मुख भेद आकाराचे आहेृ . खोड, पान फूल फळ ्ाचं्ा आकाराृ बरेच भेद 
अ्ृाृ पण आकक ृी अव्व्ंख्ा जीवनरीृी ्ाृ भेद न्ृाृ . बोटभर टीचभर वीृभर िकबहुना 
हाृभरही लाबं फळे देणाऱ्ा काकडी-पोटजाृी आहेृ. 

 
काकडीचे वले ृाण्ाचं्ा ्ोगाने आधारावर चूृाृ . हे ृाणे पानाचे अवशषे गणले जाृाृ . 

पानावर के् अ्ृाृ , त्ाृले काही मऊ ृर काही ृाठ अ्ृाृ . पानाच्ा बगलेृ एकेक फूल ्ेृे , 
िकवा अनेकही ्ेृाृ . फुलाृ काही के्री् ृर काही िकजी् अ्ृाृ . �दले िपवळी अ्ृाृ . 



 अनु�मिणका 
 

नरफुलाृ ृीन के्र अ्ृाृ त्ापैकी एकाृ एक कोठा अ्ृो आिण बाकीच्ा दोहोृ दोन दोन 
अ्ृाृ. ्ा कोशाना वळणे अ्ृाृ. कोश जोडणारा दाडंा िकवा ृंृू अ्ृो ृो कोशाचं्ा वर ृुरा होऊन 
राहृो. िकजपुटाृ ृीन कोठे अ्ृाृ ; ृीन बीजाधान्ा अ्ृाृ. िकजपुटाच्ा बा�ागंावर टणक उंचवटे 
अमळ टोकदार अ्े अ्ृाृ. िकजल न्ृे आिण िकजलक ि�दल अ्ृे. 
 

्ंदले ५ ्ु�ृ उपिर   ्ंपदे ५ ्ु�ृ अधत   

�दले ५ ्ु�ृ उपिर मादी �दले ५ ्ु�ृ अधत नर 

िकजे ३ ्ं्ु�ृ अधत  के्र ३ ्ु�ृ २ उपिर  

 
काकडीचे पीक चार ्हा मिहन्ाचे आहे . लहान काक�ाचें पीक कोणत्ाही ऋृूृ करृा ्ेृे . 

मो�ा काक�ाचें पीक पाव्ाळी अ्ृे . हे मावळाृ करृाृ . पाव्ाळा ्ंपल्ावर फळे ृ्ार होृाृ . 
आकाराने मोठी अ्ली ृरी ृी फळे चवीला कमी �ृीची अ्ृाृ . काही फळाच्ा ्ाली कडू िनघृाृ . 
काकडी उ�र भारृाृ वन् आहे. 

 
्ाृ जीवाृु B1 ०·०३. B2 ०·०१. B3 ०·२. C ७. १०० �ामाृ mg. 

 

 
आ॰ २६·१९ काकडी 

 



 अनु�मिणका 
 

२२ किलगड. ृदािद किलगड ककर ्ा� ६२ 

Citrullus vulgaris Schr. Cucurblitaceae. 

वले पणरप�ाची लाबंी १५ cm  ंदी ७ cm. 

 
हे वलेीवान् राजसथानाृ वन् आहे . ृ्ेच ृे आि�केृील िवषुव �देशाृ वन् आहे . भारृाृ 

िठकिठकाणी नदीकाठी वाळवटंाृ त्ाची लागवड करृाृ . ्ा वलेीची काडें िलविलवीृ अ्ृाृ . 
त्ाजवर के् अ्ृाृ. त्ाजवर ृाणेही उगवृाृ त्ाना शाखा न्ृाृ . पानाना ृीन चार खंड अ्ृाृ, 
त्ाच्ा काठा्ही पुषकळ खाचा अ्ृाृ . फुले पानाच्ा बगलेृ ्ेृाृ ृीही के्ाळ अ्ृाृ . फुले 
एकिलगी अ्ृाृ . िकजपुटावर इृर अव्व आधारलेले अ्ृाृ के्र ्ुटे अ्ून त्ाचं्ा कोशा् 
थोडथोडी िवषमृा अ्ृे . िकजलक अधरवट ि�दली अ्ृे . िकजलाभोवृी पचंखंड अ्लेले एक कडे 
अ्ृे. 
 

्ंदले ५ ्ु�ृ अधत   ्ंदले ५ ्ु�ृ उपिर 

�दले ५ ्ु�ृ अधत नर �दले ५ ्ु�ृ उपिर 

के्र ३ मु�ृ उपिर  िकजे ३ ्ं्ु�ृ अधत 

 
हे फळ ३० , ४० cm लाबंीचे लाबंट गोल अ्ृे . त्ाचे बा�ागं गुळगुळीृ अ्ून िहरवगेार अ्ृे . 

त्ाृ िफ�्ा रेषा अ्ृाृ. अंृरंग गुलाबी िकवा ृाबुं् अ्ृे. ्ाल आृून जाड पांू रे अ्ृे. गीर ृाबंू्  
अ्ृो. त्ाृ बुडालेल्ा िब्ा अ्ृाृ . गीराृ र् पुषकळ अ्ून ृो गोड अ्ृो . आृील पांू ऱ्ा 
्ालीची भाजी होृे. गीर खा� अ्ृो. ्ाचे पाच �कार आहेृ ृे अ्े :– 
 

१) पांू रे टरबजू. हे बाहेरन पांू ु रके अ्ृे. चवीला उतकक �. ्ंगमनेर व धुळे इकडे िपकवृाृ. 
 
२) ्ाहेबी टरबुजा. हे्ु�ा बाहेरन पाडुंरके अ्ृे .  चीला कमी पण अिधक िटकाऊ . हे कुलाबा 

िजल�ाृ िपकवृाृ. 
 
३) काळे टरबजू . हे बाहेरन िहरवगेार अ्ृे .  चीला कमीच . हे धुळे व ्ंगमनेर इकडे 

िपकवृाृ. 
 
४) इृरापेका अिधक लाबंट अ्ृे. ्ंगमनेराृ िपकवृाृ. 
 
५) कलमी. कबोरा िकवा िच�ा हे गोल अ्ृे . िब्ा काळ्ा अ्ून त्ाृ पांू ऱ्ा रेषा अ्ृाृ . 

धुळ्ा् िपकवृाृ. 
 

्ाृ जीवाृु B1 ०·०२. B2 ०·०४. B3 ०·१. C १. mg. १०० �ामामधे 
 



 अनु�मिणका 
 

 
आ॰ २६·२० किलगड 

 

२३ शेदाड ककर ्ािद शदेाड ककर ्ा� ६२ 

Cucumis melo Cucurbitaceae. 

वलेी पणरप�ाची लाबंी ५ ृे १० cm. वा�षक 

 
ही वलेी भईुवर प्रणारी आहे . िहच्ा खोडाला कंगोरे अ्ृाृ . त्ावर के् अ्ृाृ . ृाणे 

एकेरी अ्ृाृ. पानाच्ा दोही अंगावर थोडे के् अ्ृाृ . त्ाजवर पनहाळी अ्ून के्ही अ्ृाृ . फुले 
नर व मादी वगेवगेळी अ्ृाृ . नरफुले २ , ३ एका जागी अ्ृाृ . त्ाच्ा डेखावर पुषकळ के् अ्ून 
्ंदलावरही ृ्ेच अ्ृाृ . �दले िपवळी अ्ून के्राचंी रचना काकडीृ अ्ृे ृशी अ्ृे . 
मादीफुलाृ िकजपुटावर बरेच के् अ्ृाृ . त्ाजवर ्ंदलमंडल अ्ृे . मधला भाग आवळ अ्ृो . 
फळ लाबंट गोल िकवा प्रटगोल, एका�ा भोवऱ्ा्ारखे अ्ृे. वन् फळे ृोडल्ाएवूी अ्ृाृ. 
 



 अनु�मिणका 
 

्ा वान्ाची लागवडही करृाृ . लागवडीची फळे िखऱ्ा्ारखी आिण आकाराने ृेवूी िकवा 
जरा मोठी देखील अ्ृाृ. चव आंबु् अ्ृे. िपकल्ावर बाहेरचा रंग िपवळा िकवा नािरगी होृो . त्ावर 
थो�ा दाट रंगाच्ा रेषा अ्ृाृ. 

 
लागवडीचे �कार पुषकळ अ्ून त्ाची नावहेी अनेक आहेृ. 
 
िचबूड हे एक नाव आहे. काकडीपेका हे मोठे एका�ा भोपळ्ा्ारखे अ्ृे. 

 
खरबूज महणून ज्ाला महणृाृ ृीही ्ाची एक पोटजाृ आहे . ृे फळ एका�ा ृायं्ाएवूे अ्ृे. 

त्ाच्ा ्ालीवर वलेबुटी अ्ृे . ्ाल जरा खरखरीृ अ्ृे , त्ावरन नाव पडले अ्ावे . ्ा फळाचे 
अंृरंग ृाबंू्  िपवळ् अ्े अ्ृे. िब्ाचंी ठेवण काकडीृल्ा�माणे अ्ृे. गीर गोड अ्ृो. 
 

खरबुजाची लागण पाव्ाळा ्ंपल्ावर रेृाड िकवा वाळवटंी भमूीृ करृाृ . त्ा् पाणी �ाव े
लागृे. दोन मिहन्ानी फुले ्ेऊ लागृाृ . चार मिहन्ानी फळे ृ्ार होृाृ . उनहाळा ्ंपृाच पीक 
्ंपृे. 
 

िचबडूाृ जीवाृु A ११५० I. U. B1 ०·०१. B2 ०·०१, B3 ०·४. C १२ mg १०० �ामाृ. 
 



 अनु�मिणका 
 

 
आ॰ २६·२१ शदेाड 

 

२४ अ�ोड ृदािद अकोट अकोटा� ११६ वटा�ाजवळ 

Juglans regia L. Jaglandaceae. 

वकक पणरदलप�ाची लाबंी १५ ृे ३० cm. 

 
हे वकक िहमाल्ाच्ा उृारावर ्मु�्पाटीपा्ून १५०० m. उंचीवर आूळृाृ. वककाची उंची ३० 

m. अ्ृे. बुधंा १ m  ंद अ्ृो. ्ा�ामागयवर छा्ावकक महणून त्ाचंी लागवड झालेली आहे . ्ाची पाने 
िवषमदिलृ िपचछाकक ृी अ्ृाृ. दले ४ ृे ३४ + १ अ्ृाृ. 

 
फुलोरे लाबं लाबं मंिजरारप अ्ृाृ . नर मादी फुले वगेवगेळी एकाच झाडावर अ्ृाृ . 

के्री् (नर) फुलाचें घड गळालेल्ा पानाचं्ा बगलाृ वर अ्ृाृ . िकजी् (मादी) फुले नव्ा 
डाहाळ्ाच्ा शजेारी अ्ृाृ. िकजलक िहरव ेिप्ारेवजा अ्ृे. 
 

फळे लाबंट गोल ५ cm प �्ृ लाबंीची अ्ृाृ . �थम ्ाल ्ाफ िहरवी अ्ृे . िपकल्ावर ृी 
िपगट िहरवी होऊन ृडकृे . ्ालीच्ा आृील पापोोाला पनहळ्ा अ्ृाृ . त्ाृून आृ दोन िकवा 



 अनु�मिणका 
 

चार पडदे गेलेले अ्ृाृ . गरा् वळ्ा आिण चरे अ्ृाृ त्ाचंा देखावा मानवी मेदूच्ा 
दिरकािगिरकां् ारखा िद्ृो. ृो बहुृाशंी दोन दिलकाचंा बनलेला अ्ृो . बी  जृाना दिलका, भईुृून 
वर िनघृ नाहीृ. 
 

नरफुलाृ  मादीफुलाृ 

पिरदले ३ + ३ मु�ृ अधत  पिरदले ४ + ३ मु�ृ उपिर 

के्र बहुृ मु�ृ उपिर  िकजे २ ्ं्ु�ृ अधत 

 
अ�ोड फळ ृेलकट अ्ृे . काहीजणाना ृे िप�कारी ठरृे . मेदूच्ा देखाव्ावरन ृे बु�ी 

वाूवणारे आहे अ्ा ्मज आहे. ृो खरा नाही. 
 

रघुवशं काव्ाृ कािलदा् कवीने महटले आहे. :– 
 

काभंोजात ्मरे ्ोूंु ृस् वी्रमना�रात । 
गजालानपिरय�ल�ैत अकोटैत ्ाधरमानृात । ४·६९ । 

 
काशमीरी लोक रघूच्ा परा�मापुूे िटकू शकले नाहीृ . त्ानी नमृे घेृले. अ�ोडाच्ा झाडाला 

रघूचे ह�ी बाधंले होृे. त्ामुळे ृीही नमली! 
 

्ाृ ृेल ६५%, �ोृीन १६% आिण शाकर र �व् १०% अ्ृे. ृ्ेच ्ाृ जीवाृु A १० I. U. B1 
०·४५. B2 ०·१२. B3 १·६. C १०० �ामाृ ० mg अ्ृे. 
 

�सृुृ �करणाृ ्ािंगृलेली ्वर वान्े ि�दिलक वगयृली आहेृ. 
 



 अनु�मिणका 
 

 
आ॰ २६·२२ अ�ोड 

 

 
  



 अनु�मिणका 
 

�करण २७ 

 
िवलासवानसे 

 
मानवी व्वहाराृ अ� वस घर ्ाना पिहले सथान आहे . ृथािप लगेच त्ाच्ा शजेारीच 

िवला्ालाही सथान आहे. त्ाकरृा ज्ा वान्ाचंा उप्ोग होृो त्ाचंा िवचार आृा कराव्ाचा आहे . ही 
्वर वान्े ि�दिलक आहेृ. 
 

१ मो्री सरसू. ृदािद ्षरप ्षरपा� ९ 

Braciea juncea H. F. T. Crucifereae 

शाक पणरप�ाची लाबंी ५ ृे १० cm. 

 
म्ाल्ाच्ा िजन्ापैकी झणझणीृ महणून मोहरी �ि्� आहे . हे शाकवान् पुषकळ्े मुळ्ाच्ा 

्ारखे आहे. महणून त्ा दोहोचे गो� एकच गणले गेले आहे . मोहरीचे खोड करंगळी ्ारखे जाड होृे . ृे 
ृाठ राहू शकृे. उंची १·३ m प �्ृ जाऊ शकृे. पानाचं्ा आकक ृीृ खालपा्ून वरप �्ृ थोडथोडा फरक 
होृ अ्ृो. पानाचं्ा बगलाृ मंिजरा ्ेृाृ त्ाृ िपवळी फुले अ्ृाृ. ्ंदले व �दले चार चार अ्ृाृ 
ृी वरन पािहली अ्ृा सवयसृका्ारखी िद्ृाृ के्राचें दोन घेर अ्ृाृ . बाहेरच्ाृ दोनच के्र 
अ्ृाृ ृर आृल्ाृ चार अ्ृाृ . िकजे दोन ्ं्ु�ृ अ्ृाृ . िकजपुटाृ एक कपपा मधोमध उभा 
अ्ृो. िकजल अगदीच आखूड आिण िकजलक एकेरी गोटीवजा अ्ृे . फळ दोन कपप्ाचंी शगे अशा 
सवरपाचे अ्ृे. शगे ृळापा्ून वर उकलृ जाृे. कपप्ावर िब्ा आधारन राहृाृ. काळ्ा िपग्ा िब्ा 
अ्णारी आिण पांू ऱ्ा िब्ा अ्णारी अशा दोन पोटजाृी आहेृ. िपग्ाृ ्ु�ा गोल व लाबंट अ्े �कार 
आहेृ. 

 
मोहरीचे पीक चारमाही आहे. ृे कोणत्ाही ऋृूृ करृा ्ेृे. बहुधा िहवाळ्ाृ करृाृ. 
 
मोहरीृ काही उडाऊ ृेल आिण काही िभजाऊ ृेलही िनघृे . ्ा ृेलाचें �माण िनरिनराळ्ा 

पोटजाृीृ वगेवगेळे अ्ृे. 
 
फोडणीचे �व् महणून मोहरीचा �त्ही उप्ोग होृो . ्ाखेरीज औषध महणूनही मोहरीचा उप्ोग 

आहे. मोहरीचे पोटी् आृील अव्वा् उ�ेिजृ करृे. 
 
मोहरीचा मूळ देश भमूध् ्मु�ाभोवृालची भमूी अ्ा ्ागंृाृ . अ्े अ्ले ृंरी मोहरी भारृाृ 

हजारो वष� लागवडीृ आहे ्ाृ शकंा नाही . कािलदा् कवीने कुमार्ंभव काव्ाृ पावरृीचे वणरन 
करृाना पांू ऱ्ा मोहरीचा उ�ेख केला आहे. मोहरीला ि्�ाथर महटले आहे. 
 

्ा गौरि्�ाथरिनवशेविित दूवय�वालैत �िृिभ�शोभम  । 
िननयिभकौशे् मुपा�बाण ंअभ्ंगनेप््मलंचकार ॥ ७·७ ॥ 

 



 अनु�मिणका 
 

 
आ॰ २७·१ मोहरी 

 

२ च्ा. ृदािद चाह चाहा� २२ 

Ternstroemiaceae L. 

वकक उंची ९ ृे १० m. पणरप�ाची लाबंी १० ृे २० cm. 

 
ज्ाच्ा पानाचे पे् अत्ंृ लोकि�् झाले आहे ृे हे वककवान् हो् . एकोिण्ाव्ा शृकापूव� हे 

पे् भारृी्ा् माहीृ नवहृे . ्ा गो�ीवरन ृे अनवश्क अ्ून ्वरि�् झाले आहे ृे िवला्ोप्ोगी 
महणूनच हो् हे ध्ानाृ ्ेईल . �थम हे िचनी लोकानी रू केले . त्ानी त्ा् िटचा् महटले त्ावरन 
्ुरोपी्ानंी टी हा शयद केला आिण भारृी्ानी चहा अ्ा शयद केला. 

 
चहाची पाने एकांृ िरृ रचलेली अखंड आिण िचचोळी अ्ृाृ . पानाचं्ा बगलाृ डेखाखाली 

फुले ्ेृाृ. ृी पांू री अ्ृाृ. 
 

्ंदले ५ मु�ृ अधत के्र बहुृ मु�ृ अधत 



 अनु�मिणका 
 

�दले ५ ृे ९ ृल्ु�ृ अधत िकजे ३ ्ु�ृ उपिर 

 
िकजल आखूड अ्ून िकजलका् ृीन लाबंट फाटे अ्ृाृ . फळाृ ३ कोठे अ्ृाृ त्ा 

�त्ेकाृ एकेक बी आिण त्ा िब्ेृ दोन अधरगोलदिलका अ्ृाृ. 
 
पे् चहा करण्ाकरृा अगदी कोवळी पाने उप्ोगी अ्ृाृ . अशा पानाचं्ा मागील अंगी बारीक 

लव अ्ृे . अशी पाने ्ुलभ होण्ाकरृा झाडे ृोडून कपेु ्ा सवरपाृच राखृाृ . िब्ाचंी पेरणी 
करृाृ. रोपे उगवनू वा�षक छाटणीनंृर िृ्ऱ्ा वष� १ m उंच होृाृ. उंची इृकीच राहील अशा बेृाने 
कोवळ्ा िडकशा खुडून घेृाृ. हे झुडुप २५ ृे ५० वष� चागंले राहृे. 

 
खुडलेली पाने कोमेजून मऊ होृाृ. मग ृी चुरगळृाृ. त्ामुळे र् वाहून जाऊन ृी िनमकोरडी 

होृाृ. चोथा अंधाराृ प्रन देृाृ . ृो ृाबंडा होृो . नंृर ृापल्ा हवनेेच ृो शकूेन कोरडा करृाृ . 
नंृर त्ाचा चुरा करन िनरिनराळ्ा �ृी चाळून व गाळून घेृाृ. 

 
चहाची लागवड आ्ाम टेक�ावर , िनलिगरीवर आिण लंकेृ झालेली आहे . वन् चहा चीनाृ 

आिण आ्ामाृ आहे. 
 

[इित्ास. ि�सृापूव� २७३७ वष� बादशहा िचनुग ्ाला चहाच्ा िविश� गुणाचे आकलन झाले . ि�सृी ्हाव्ा शृकाृ हे पे् चीनाृ 
व जपानाृ रू झाले . ्ुरोिप्न �वा्ी लोकाना त्ाचा नाद लागला . त्ानी ृे ्ुरोपाृ नेले . ्ृराव्ा शृकाृ ृे इंगलंडाृ रू झाले . 
एकोिण्ाव्ा शृकाृ आ्ामाृ चहावकक िद्ले ; नंृर लवकरच ्ुरोपी्ानीच आ्ामाृ चहाची लागवड चालू केली . १८७६ ृ लंकेृ चहाची 
लागवड चालू झाली.] 

 



 अनु�मिणका 
 

 
आ॰ २७·२ चहा 

 

३ कोको ृदािद कोकावृ मुचकंुदा� २६ 

Theobroma cacao L. Sterculiaceae. 

वकक उंची ७ ृे ८ m. पणरप�ाची लाबंी १५ cm. 

 
कोकोवान् लहान्ा वकक अ्ृे. खोडे ्रळ वाूृाृ. त्ा् शाखा ्ेृाृ. मो�ा खोडावर फुले 

फळे ्ेृाृ. पाने लाबं अ्ृाृ ृी एकांृ राने रचलेली अ्ृाृ . ्ृृ थोडीबहुृ फुले फळे ्ेृ अ्ृाृ . 
फुले िपवळ् िकवा गुलाबी अ्ृाृ. फुलाृ वधं् के्र (के्रकलप) अ्ृाृ. 
 

्ंदले ५ मु�ृ अधत के्र ५ + ५ मु�ृ अधत 

�दले ५ मु�ृ अधत िकजे ५ ्ु�ृ उपिर 

 
फळे लाबंट गोल दोही टोकी िनमुळृी अ्ृाृ . फळाची लाबंी ३० cm. त्ा् कंगोरे व चरे 

अ्ृाृ, फळाचा रंग ृाबंडा िकवा करडा अ्ृो . फळाृ २५ ृे ३० िब्ा अ्ृाृ . िब्ा काूून पेटीृ 



 अनु�मिणका 
 

िकवा डोणीृ ठेवृाृ . ृेथे दीड दोन िदव्ाृ त्ाला घाम ्ेृो . हा रा्ा्िनक िवि�्ेचा पिरणाम 
अ्ृो. ्ानंृर िब्ा धुवनू ७ , ८ िदव् वाळृ ठेवृाृ . िब्ाृ ओषट �व् पुषकळ अ्ृे . त्ाृले बरेच्े 
काूून घेृाृ. मग िब्ाचें चूणर करृाृ . एका झाडापा्ून एका वषयृ श ेप�ा् फळे िमळृाृ . त्ापा्ून 
अडीच िकलो�ामप �्ृ चूणर िमळृे. 

 
्ा वान्ाची लागवड िब्ानंी करृाृ . लावणीनंृर ४ , ५ वष�नी मो�ा खोडावर फुले ्ेृाृ . 

्ाच धोरणाने त्ाची छाटणी करृाृ. फुलाृून फळे िनमयण होण्ा् ५, ६ मिहने लागृाृ. 
 
्ा वान्ा् ६०० मीटर उंचावरची जमीन अनुकूल अ्ृे . मुळे खोल जाव्ाची अ्ृाृ . 

त्ाकरृा भमूी ्ो्ीची पािहजे . ्ा वककाला िनवारा आिण थोडीशी छा्ाही पािहजे अ्ृे . ्ाचा मूळ देश 
दिकण अमेिरकेृील िवषुवाजवळचा �देश . ्ा�ंृ कोकोचा पुषकळ्ा पुरवठा गोलड कोसट व्ाहृीृून 
होृो. १८१९ पा्ून ्ाची लागवड लंकेृ झालेली आहे. 

 
कोकोच्ा दाण्ाृ ५० ट�े ओषट आिण १ ·३ ट�ा मादक �व् अ्ृे . त्ाृले ओषट काूून 

घेऊन त्ाृ ्ाखर व ृौकीर ्ाचें िम�ण करृाृ. मग त्ाचे पे् ृ्ार करृाृ. 
 

 



 अनु�मिणका 
 

आ॰ २७·३ कोको 

 

४ कढीिलब कंुृािद कैड्र िबलवा� ३२ 

Murraya Koenigi Spr. Rutaceae. 

वकक उंची ७ ृे ८ m. पणरदलाची (प�णकेची) लाबंी २ ृे ५ cm. 

 
कूीला ्ुवा् ्ेण्ाकरृा ज्ा वान्ाच्ा पाल्ाचा उप्ोग करृाृ त्ा् हे नाव िमळाले आहे . 

्ाला िलब महणृाृ ृरी त्ाचा ्मावशे कडुिलबाच्ा कुलाृ नाही , अंबट िलबाच्ा कुलाृ आहे . ्ाच्ा 
गो�ाला ज्ाचे नाव िदले त्ा कंुृाचे वणरन पुूे �करण ३१ ृ ्ेणार आहे. 

 
हा एक लहान्ा वकक अ्ृो . ्ाच्ा खोडाची ्ाल काळ्र अ्ृे . पानाची दले अ्ृाृ ृी 

िवषम्ंख् अ्ृाृ . पाने एकांृ िरृ अ्ृाृ . डेखावर लव अ्ृे . दलाचें िकवा प�णकाचें डाव ेउजव े
भागही िवषमाकार अ्ृाृ . त्ाचं्ा ्ीमा देखील िवषम अ्ृाृ . त्ा् ्ौम् नागमोड िकवा खाचा 
अ्ृाृ. शाखा�ी फुलोरे अ्ृाृ . ृे अंशृत गुलचछ व अंशृत व�री सवरपाचे अ्ृाृ . फुले पांू री 
अ्ृाृ. त्ाृील दा�ंावर लव अ्ृे . िकजपुटाृ दोन कोठे अ्ृाृ पण बीजक बहुधा एकच अ्ृे . 
दोन �िचृच अ्ृाृ. 
 

्ंदले ५ ्ु�ृ अधत के्र १० मु�ृ अधत 

�दले ५ मु�ृ अधत िकजे २ ्ं्ु�ृ उपिर 

 
फळ गोल अ्ृे त्ाची  ंदी १ cm. अ्ृे. िब्ापा्ून रोपे होृाृ पण त्ाृली बरीचशी चागंली 

वाूृ नाहीृ मुळापा्ून िपले उतप� होृाृ ृी अिधक िटकृाृ. 
 
कोकणाृील ्दापण� ओल्र रानाृ कूीिलब वन् आहे , कारवारी रानाृही आहे. महाबळे�र. 

माथेरान, मलबार, �ावणकोर, म�ा्, बगंाल, गूवाल, ि्कीम. ्ेथप �्ृच्ा िहमाल्ाच्ा पा्््ावर 
कूीिलब वन् आहे. ्ाृ जीवाृु�व्े :– १०० �ामाृ AIU १२६·० B1 ०·०८ B2 ०·२१ B3 २·३ C ४ mg 
 

[इित्ास. कोिनग (१७२८ ृे १७८९ ) हा एक शसवै� होृा . १७६८ ृ ्ाने दिकण भारृाच्ा पूवरिकनाऱ्ावरील वान्ाचे नमुने गोळा 
करन िवला्ृेृ िलिनउ् व अन् वानि्क ्ाजकडे पाठिवले . ्ाने ््ाम (थाईलँड) व मला्ा�ीपकलप ्ेथे ्फर केली . ्ाचेच अिधकारपद 
नंृर र्ेल, रकक ् बगर, हा्ने, व रकबटर वैट ्ाना िमळाले.] 

 



 अनु�मिणका 
 

 
आ॰ २७·४ कूीिलब 

 

५ लवंग जंबवािद लवगं जंबवा� ५६ 

Eugenia caryophyllata Wt. Myrtaceae 

वककक उंची ८ ृे १० cm. पणरप�ाची लाबंी ६ ृे ८ cm. 

 
िव�ाला टोचण्ाची लवगं ही एका वककाची वाळलेली कळी अ्ृे . लवगेंचे काटे ृी ्ंदले 

अ्ृाृ. वरची गुंडी अ्ृे ृी �दलाचंी अ्ृे . िृच्ा आृ के्र गुंडाळलेले अ्ृाृ . खाली बुडख्ाृ 
दोन कपपे अ्ून त्ाृ िब्ा अ्ृाृ . ही रचना पािहल्ावर जाभंळाच्ा फुलाची आठवण होृे . अशा 
्ाम्ावरन लवगंवान्ाची गणना जाभंळाच्ा कुळाृ व गो�ाृही झालेली आहे . लवगेंचे फूल उमलृाच 
�दले गळून पडृाृ . लवगं वकक जाभंळाच्ा पेका लहान अ्ृो . त्ाची पाने जाभंळाच्ाच धरृीची पण 
लहान अ्ृाृ . ्ा वककाला उषण व ्दर हवा चागंली मानवृे . िवषुववक�ाच्ा जवळच्ा देशाृ लवगंाचे 
पीक चागंले ्ेृे. मोल�ा �ीप हा लवगंाचंा मूळदेश. ह�ी पुषकळशा लवगंा झाजंीबारहून ्ेृाृ. 
 

्ंदले ४ ्ु�ृ उपिर के्र बहुृ मु�ृ उपिर 



 अनु�मिणका 
 

�दले ४ मु�ृ उपिर िकजे २ मु�ृ अधत 

 
लवगेंची लागवड िब्ानी करृाृ . ८, ९ वषयनी पीक ्ेऊ लागृे . २० वषयनी िवपुल पीक ्ेृे . 

लंकेृ लवगंा फुलण्ाचा हंगाम िहवाळा हा आहे. 
 
लवगेंची पाने आिण क�ी फळे ्ापा्ून लवगंृेल काूृाृ . दंृवै�ानंा त्ाचा फार उप्ोग 

अ्ृो. 
 
कोकण कारवार महाबळे�र ्ेथील रानाृ एक कपु िकवा लहान वकक आूळृो . त्ाला रानलवगं 

महणृाृ. त्ालाही लवगंा ्ेृाृ पण त्ा कमी �ृीच्ा . त्ाृ ृेल थोडे . एकंदर फळेही कमीच . ृथािप 
त्ाच्ा फुलाची रचना लवगंा्ारखीच अ्ृे E. Corymbosa. Lamk. 

 
पौरािणक कालापा्ून भारृाृ लवगंा ्ेृ आहेृ . त्ा �ीपांृ रानीृ महणजे बाहेरच्ा �ीपाृून 

आणलेल्ा आहेृ, अ्ा उ�ेख कािलदा्ाच्ा रघुवशं काव्ाृ आहे . कवीने लवगंपुषप अ्ा उ�ेख केला 
आहे : 
 

अनेन ्ाध� िवहराबुंराशते ृीरेषु ृालीवनमम�रेषु ॥ 
�ीपांृ रानीृलवगंपुषपैत अपाकक ृसवदेलवा म द िभत ॥ ६·५७ ॥ 

 
्ा राजाबरोबर ्मु�ृीरावर िवहार कर . ृेथे ृाडाची झाडे आहेृ . त्ाृ भभरर आवाज चालृो . 

ृेथील वारे ृुझा सवदे घालवृील. ृेच वारे �ीपांृ राहून लवगंा भरन आणणाऱ्ा नौका चालिवृाृ. 
 



 अनु�मिणका 
 

 
आ॰ २७·५ लवगं 

 

६ तामण. मोठा बोडारा ृदािद ृामण धाृ�्ा� ५८ 

Lagerstraemia flosreginae Retz Lythraceae. 

वकक उंची ९ ृे १८ m. पानाची लाबंी १० ृे २० cm. 

 
हा मोठा वकक त्ाच्ा ्ुंदर फुलाकरृा �ि्� आहे . ्ाच्ा शाखाचंा प्ारा मोठा अ्ृो . 

खोडाच्ा ्ालीचा रंग िफका अ्ृो . पाने ्मोरा्मोर दोन दोन अ्ृाृ . फुलाचं्ा पिरमंिजरा ्ेृाृ . 
त्ा वीृभर लाबं अ्ृाृ . फुले ५ ृे ८  cm  ंद अ्ून त्ाचं्ा डेखावर लव अ्ृे . ्ंदलावर १२ ृे १४ 
कंगोरे अ्ृाृ. �दले गुलाबी अ्ृाृ. ृी आरंभी अ ंद नंृर  ंद अ्ून त्ाच्ा काठाला चुण्ा पडृाृ . 
के्र पुषकळ अ्ृाृ . त्ापेका िकजल लाबं अ्ृे . िब्ाचं्ा टोकाजवळ दोन पखं अ्ृाृ . त्ाचा रंग 
्ौम् िपगट अ्ृो. फुले �ीषम ऋृूृ ्ेृाृ. 
 

्ंदले ६ ृे ७ ्ु�ृ अधत के्र पुषकळ मु�ृ अधत 

�दले ६ ृे ७ मु�ृ अधत िकजे ६ ्ं्ु�ृ उपिर 



 अनु�मिणका 
 

 
हे वकक कोकण व कारवार ्ेथील वनाृ आूळृाृ . ्ुंदर फुलाकरृा ्ाचंी लागवड उपवनाृ 

करृाृ. मोठा बोडारा ्ा नावाृील मोठा हे िवशषेण फुलाना अनुलकनू आहे. 
 

 
आ॰ २७·६ ृामण. मोठा बोडारा 

 

७ बोडारा ृामणािद बोडार धाृ�्ा� ५८ 

Lagerstraemia parviflora Roxb. Lythraceae 

महावकक उंची १४–२० m. पणरप�ाची लाबंी ५ ृे १० cm. 

 
हा वकक मोठा अ्ृो खरा पण ्ाची पाने लहान पण टोकाशी अिधक आकंुिचृ अ्ृाृ. ्ाची फुले 

पांू री अ्ृाृ . पाकळ्ा बऱ्ाच लहान अ्ृाृ , ृथािप त्ानाही चुण्ा पडृाृ . त्ा ्हाच अ्ृाृ . 
्ाच्ा िब्ा ृामणाच्ाच धरृीच्ा जरा लहान अ्ृाृ. ्ाच्ा फुलण्ाचा हंगाम �ीषमच अ्ृो. 

 
हा वकक पुण्ाच्ा जवळच्ा टेकाडावर , माथेरान डोगरावर आिण बेळगाव रानाृ आूळला आहे . 

्ाचे लाकूड घराच्ा बाधंकामाच्ा उप्ोगी अ्ृे. 



 अनु�मिणका 
 

 
[इित्ास. जोसेफ डालटन ्ूकर  (१८१७ ृे १९११ ) हा ्र वुिलयम ्ूकर  ्ाचा ि�ृी् पु� . ्र वुइिल्म हा नै्�गक वग�करण 

प�ृीचा �व रृक, ृर जो्ेफ हूकर हा ि�िटश इंिड्ा वान्ी् कोशकार महणून �ि्� आहे.] 

 

८ मेदी ृदािद म्ंिृका धाृ�्ा� ५८ 

Lawsonia alba Lamk. Lythraceae. 

कपु पणरप�ाची लाबंी १·२ ृे ५ cm. 

 
हे कंुपणाकरृा उप्ोगी पडणारे कपु अ्ून ्ाच्ा पानाचा उप्ोग िस्ा आपले अंग रंगवण्ाकडे 

करीृ अ्ृ , अजूनही थोडाबहुृ करृाृ . ्ाला शाखोपशाखा बऱ्ाच अ्ृाृ . त्ापैकी काहीच्ा 
टोकाला काटे उतप� होृाृ . ्ाची पाने कंुृकाकक ृी िकवा थोडीशी वगेळी ; िवशषेृत टोकाशी वगेळी 
अ्ृाृ. काहीना डेखे अ्ृाृ ृर काहीना मुळी न्ृाृ . फुलोरे पिरमंजरीरप अ्ून फुले फार बारीक 
१२ mm  ंद अ्ृाृ. 
 

्ंदले ४ ्ु�ृ अधत के्र ८ (४ × २) मु�ृ अधत 

�दले ४ मु�ृ अधत िकजे ४ ्ं्ु�ृ उपिर 

 
फुले ्ुवाि्क अ्ृाृ. त्ाचंा हंगाम �ीषमाृ अ्ृो. फुलापा्ून अ�र िनघृे. 
 
पानाचंा उप्ोग वसे रंगवण्ाकडे करृा ्ेृो . िपवळा ृाबंडा िपगा, अ्ा हा रंग ्ेृो. वसा�माणे 

मानवी तवचा व नखेही रंगिवृा ्ेृाृ. 
 
हे कपु अरबसथान इराण इ॰ ्वन देशाृ वन् आहे . भारृाृ त्ाची लागवड िठकिठकाणी झालेली 

आहे. 
 

[इित्ास. सर जोसेफ ्ूकर  १८४८ ृ भारृाृ आला . ्ेथे त्ाने अनेक वन्ंशोधनातमक प्रटने केली . (१) बगंालाृील उ�र 
टोकाच्ा िट्रा दरीृ . (२) आ्ामाृील खाि््ा टेक�ावर . (३) पूवर बगंालाृील िच��ामाृ (४) नेपाळाृील ृाबंरू दरीपा्ून िृबेटाप �्ृ . 
हूकर व थकम्न ्ानी १,५०,००० वान्ाचें नमुने जमवले. त्ाृ ३५०० ि्कीम, ३००० खाि््ा, १००० उ�र भारृ पठारे ्ेथील होृे. ‘ि्कीमचे 
्ंृानक वकक ’ हा �ंथ ्ा एक्ाने १८४९ ृे १८५१ ृ िलिहला . ‘भारृी् वन�ी ’ अ्ा एक �ंथ ्ाने िलहाव्ा् घेृला पण ृो ्ोडून देऊन 
इंिड्ा ऑिफ्च्ा आदेशाने ‘ि�िटश भारृ वन�ी ’ हा �ंथ िलिहला . ्ा �ंथाचे �त्ेकी ्ुमारे ६०० पक�ाचें ्ाृ भाग आहेृ . हे काम �् ू्ेथेच 
झाले. हूकर १८५१ ृ िवला्ृे् परृला. त्ानंृरचे हे काम १८७५ ृे १८९७ प �्ृ चालले होृे.] 

 



 अनु�मिणका 
 

 
आ॰ २७·७ मेदी 

 

९ कोिथबीर ृदािद धान्क गकंजना� ६७ 

Coriandrum sativum L. Umbelliferae. 

शाक पानाची लाबंी ३ ृे ५ cm. 

 
हे िनत्ोप्ोगाचे चिव� शाकवान् आहे. ्ाची खोडे काडीवजा बारीक कोमळ पण ृाठ अ्ृाृ . 

ृी वीृभर िकवा फार ृर हाृभर उंच होृाृ . त्ावर पाने ्ेृाृ ृी एकांृ िरृ अ्ून बहुवार दिलृ 
अ्ृाृ. पानाना ्ोपटे अ्ृाृ . फुलोरे ्ेृाृ ृे ्ंगुचछ सवरपाचे अ्ृाृ ृे गुचछाचें गुचछ अ्ृाृ . 
फुलाृील िकजपुटावर इृर अव्व आधारलेले अ्ृाृ . ्ंदलमंडल अगदी आखूड अ्ून िकजपुटावर 
�दलाचं्ा ृळाशी ृी डोकावृ अ्ृाृ . �दले त्ाजवर उभारलेली व प्रलेली अ्ृाृ . के्र वर 
िनघालेले िद्ृाृ. िकजले दोन िकजलके टोपणवजा अ्ृाृ , िकजपुटाृ दोन कोठे अ्ृाृ . फळाला 
आपण धणा महणृो. फळ दुभगं होृे. 
 

्ंदले ५ ्ु�ृ उपिर के्र ५ मु�ृ उपिर 



 अनु�मिणका 
 

�दले ५ मु�ृ उपिर िकजे २ ्ं्ु�ृ अधत 

 
फळाचे जे दोन भाग (िकजे) अ्ृाृ. त्ानंा सवृं� दोन डेखे अ्ृाृ. 
 
कोिथिबरीृ A व C अशी जीवाृु�व्े अ्ृाृ . फुले ्ेण्ापूवव ्ाचा उप्ोग चिव� व ्ुवाि्क 

�व् महणून होृो. फळाृ मुख्ृत A जीवाृु �व् अ्ृे. फळाचा औषधाृ उप्ोग अनुलोमक, उ�ेजक व 
सवदेक महणून होृो . ्ािशवा् रोचक महणून म्ाल्ाृ धणा उप्ोगी आहे . धन्ाची डाळ हे एक  चकर 
खा� आहे. 

 
हे वन् कोठे आहे माहीृ नाही. �ी् ृे भारृ प �्ृ उपवन् आहे. 

 
्ाृ जीवाृु A. I. U. ११५३० B1 ०·०५ B2 ०·०६. B3 ०८., C १३५ mg. 

 

 
आ॰ २७·८ कोिथबीर 

 

१० ओवा ्वानी – आिद अजमोद गकंजना� ६७ 



 अनु�मिणका 
 

Carum copticum Benth 

 
शाक उंची ३० ृे ९० cm. बहुवारदिलृ पाने . काडीवजा दले . वा�षक छदे ४ ृे ८ काडीवजा . 

फुलोरे ्ंगुचछ. फळ १२ mm लाबं अंडाकक ृी खडबडीृ अ्ून त्ावर सप� कंगोरे अ्ृाृ . पीक िहवाळी 
अ्ृे. 
 

्ंदले ५ मु�ृ उपिर के्र ५ मु�ृ उपिर 

�दले ५ मु�ृ उपिर िकजे २ ्ं्ु�ृ अधत 

 
भारृ व ्ावनी देश ्ाृ हे व ्वान ओव्ाचे पीक उपवन् आहे . आणखीही काही ओवाजाृी 

आहेृ त्ाृली एक ्ुरोपाृ रू आहे. कोिथिबरी�माणे त्ाचा उप्ोग करृाृ. 
 

११ यवानी ओवा ृदािद ्वान गकंजना� ६७ 

Carum roxburghianum Bth & Hook. Umbelliferae. 

शाक उंची ९० cm पानलाबंी ५ ृे १० cm. वा�षक. 

 
्ाचे मूळ पांू रे आिण जाडी अ्ृे . पाने २ , ३ वार दिलृ अ्ृाृ . फुलोरा ्ंगुचछ सवरपाचा 

अ्ृो त्ाृ नर मादी व दुिलगी फुले अ्ृाृ . फळावर के् अ्ृाृ . गुजराथेृ ्ाची िहवाळी िपके 
काूृाृ. फळ २, ३ mm लाबं अ्ृे. ्ंगुचछाच्ा ृळाशी छदे ४ ृे ८ अ्ून ृी के्ाळ अ्ृाृ. 

 
ओव्ाने इृराचंी कु - ची झाकली जाृे . दीपनपाचन होृे , सथूलवा् ूबाहेर ूकलला जाृो , 

कक िमनाश होृो. 
 

रान ओवा  Carum strictocarpum C. B, Clarke लघुफळ महणून एक ओव्ाची जाृ भारृ व 
लंका ्ेथील डोगरावर आूळृे . िृची फळे फार लहान , ्वानी ओव्ाच्ाही दशाशं आकाराची अ्ृाृ . 
इृर बाबृीृ भेद थोडा्ाच अ्ृो . छदे ३ ृे ६ अ्ून पाने पुषकळ िचचोळी व त्ाचंी दले काडीवजा 
अ्ृाृ. �दलावर लव अ्ृे . फळे अिधक टणक अ्ृाृ . ृेलधारी नळ्ा अिधक बारीक , आिण धारा 
पु्ट अ्ृाृ. ्ापा्ूनच उपवन् ओवा झाला अ्ावा. लागवड आज हजारो वष� होृ आली आहे. 
 

१२ िजरे ृदािद जीरक गकंजना� ६७ 

Cuminum cyminum L. Umbelliferae 

शाक उंची ३० cm पानलाबंी 

 
हे एक म्ाल्ाचे शाकवान् आहे . ्ाचे खोड बारीक व ृाठ अ्ृे . हे हाृ दोन हाृ उंच होऊ 

शकृे. ्ाचे पान ि�वार िकवा ि�वार दिलृ अ्ृे . दले (खंड) बारीक बारीक का�ा अ्ृाृ . 
फुलोऱ्ाचे गुचछ अ्ृाृ. अनेक गुचछाचें गुचछ बनलेले अ्ृाृ, हे ्वर गकंजना� कुलाचे लकण आहे . छदे 
व उपछदेही काडीवजा अ्ृाृ . फळ लाबंट गोल िचचोळे अ्ून त्ावर सप� कंगोरे अ्ृाृ . लाबंी ६ 



 अनु�मिणका 
 

mm. हे चाृुमय् पीक महणून िहवाळ्ाृ करृाृ . िजऱ्ाचा मूळ देश भमूध््मु�ाभोवृीचा �देश आहे 
अ्े ्ागंृाृ. 
 

फळाच्ा ्ालीृ ृेलधारी नळ्ा अ्ृाृ . आकक ृीच्ा ृळाशी उजव्ा कोपऱ्ाृ फळाचा छेद 
दाखिवला आहे. त्ाृ िठपके आहेृ ृे ्ा नळ्ाचे छेद आहेृ . ्ा नळ्ाृील ृेल उडाऊ अ्ृे त्ाचाच 
वा् ्ेृो. 

 
िजरे अयगनदीपक, उ�ेजक व अनुलोमक आहे. ृे अिृ्ार थाबंवण्ा् उप्ोगी पडृे . त्ाृ A व 

C जीवाृुके अ्ृाृ. 
 

 
आ॰ २७·९ िजरे व ओवा 

 

१३ बिडशेप ृदािद भिूरपुषपा गकंजना� ६७ 

Foeniculum vulgare Gaertn. Mill Umbelliferae 

शाक पानलाबंी ३ ृे ५ cm 

 



 अनु�मिणका 
 

हे एक शाकवान् आहे . ्ाचे खोड चकचकीृ अ्ून ्ुमारे १ m उंच अ्ृे . पाने बहुदिलक 
अ्ृाृ, दले का�ा्ारखी अ्ृाृ . फुलाचें ्ंगुचछ अ्ृाृ . फुलाृ �दले िपवळी अ्ृाृ . फळ 
लाबंट गोल अ्ून त्ावर सप� कंगोरे अ्ृाृ . फळाृ उडाऊ ृेल अ्ृे . फळाच्ा ्ालीृ ्ा ृेलाने 
भरलेल्ा वळ्ा अ्ृाृ . शजेारच्ा आकक ृीृ ृळाशी मधोमध (१) फळाच्ा छेद दाखिवला आहे त्ाृ 
काळे िठपके ्ा नळ्ा दशरिवृाृ . ्ाचे वा�षक पीक काूृाृ . गुजराृ व खानदेश ्ाृ ृे रू आहे . हे 
मूळचे दिकण ्ुरोपाृले अ्ून आृा ्ौम् आिण कोषण देशाृ ्वर� फैलावले आहे. 
 

्ंदले ५ मु�ृ उपिर के्र ५ मु�ृ उपिर 

�दले ५ मु�ृ उपिर िकजे २ ्ं्ु�ृ अधत 

 
[इित्ास. जॉजर वॉट  (१८७१ ृे १९३० ) इं�जानी भारृाृ ्ेऊन जे जान ्ंपादन केले त्ा ्वयवर कळ् चूवणारे दोन महा�ंथ 

ि्� झाले, एक ि�िटश भारृ वन�ीकोश . हा हूकरने केला . दु्रा �ंथ करणारा �सृुृ वकट . ्ानेही कोशच िलिहला ृो व्वहा्र �व्ाचंा . वकट 
्ाने गला्गो ्ेथे वै�की् पदवी िमळिवली आिण नंृर नोकरी पृकरली . �थम त्ाची नेमणूक कलक�ा ्ेथील �ेि्डेन्ी ककलेजाकरृा 
अध्ापक महणून झाली. परंृु �त्क कलक�ा ्ेथे आल्ावर त्ाला वेगळे काम ्ािंगृले गेले , ृे वान््ंशोधनाचे. त्ाकरृा त्ाला �थम हुगळी 
्ेथे धाडले ; मग कुलू व ि्कीम ्ेथे धाडले . नंृर ��देश–मिणपूर–्ीमा आखणाऱ्ा आ्ोगा्मवेृ वै� महणून त्ाची नेमणूक झाली . �थम 
िशकक होणार होृा महणून त्ाने �ाथिमक वान्ी्ावर पुसृक िलिहले . त्ाचे बगंाली भाषांृ र होऊन ृे ्रकारमाफर ृ �ि्� झाले . १८८३ ृे 
१८८४ ृ कलक�्ा् व्ावहािरक �व्ाचें �दशरन माडंण्ाचे ठरले ृेवहा त्ा कामाकरृा नेमलेल्ा अिधकारी मंडळीृ त्ाचा ्मावेश झाला . ्ा 
िनिम�ाने त्ाने १७०० पक�े भरृील एवूी भारृी् व्वहा्र �व्ाचंी वणरने िलिहली. हीच नंृर कोशरपाने �ि्� झाली.] 

 

 



 अनु�मिणका 
 

आ॰ २७·१० बडीशपे 

 

१४ कॉफी ृदािद बुदं कदंबा� ७० 

Coffea arabica L. Rubiaceae 

कपु (िकवा वकक) पणरप�ाची लाबंी १० ृे १५ cm. 

 
चहाच्ा खालोखाल लोकि�् पे् ज्ाच्ा िब्ापा्ून करृाृ ृे हे वान् हो् . आपल्ाकडे 

ककफीची लागवड आहे ृी अरबी ककफीची . िृची कपेु अ्ृाृ . आि�केृ ककफीची झाडे आहेृ ृे वकक 
आहेृ. ृी जाृ आपल्ाकडे आलेली नाही . ककफी कपुाला ्मोरा्मोर पाने ्ेृाृ . त्ाना उपपण� 
अ्ृाृ. त्ाचं्ा बगलाृ पुषकळ फुले एकदम ्ेृाृ. ृी पांू री अ्ृाृ. 

 

्ंदले ४ ्ु�ृ उपिर के्र ५ मु�ृ उपिर पिर. 

�दले ५ अलप्ु�ृ उपिर  �दलारू   

 िकजे २ ्ं्ु�ृ  अधत 

 
ककफीची फळे लाल अ्ृाृ . फळाृ दोन िब्ा अ्ृाृ . बी एका अंगा् चपटी अ्ृे . िकवा बी 

एकच गोल अ्ृे. 
 
ककफीची लागवड िवषुववक�ापा्ून १५ ° दिकणे् िकवा उ�रे् चागंली होृे . बी लावल्ापा्ून 

ृीन वषयनी त्ाना फुले ्ेृाृ . फुले िहवाळ्ाअखेर ्ेृाृ . नऊ दहा मिहन्ानी फळे ृ्ार होृाृ . फुले 
पांू री व ्ुवाि्क अ्ृाृ. त्ावर मधमाशा भरपूर ्ेृाृ. फळाला बुदं महणृाृ. १० ृे १५ वषयनी उ�म 
पीक ्ेृे. ृी् वषयप �्ृ िपके ्ेृ राहृाृ. 

 
फार मोठा वारा आिण कडक ऊन ्ा कपुाना ्ो्ृ नाही ; महणून ्ंरकणाथर शजेारी मोठे वकक 

लावृाृ. 
 
भारृाृ, िनलिगरी वा्नाड महै्ूर कुगर मलबार कोईमृूर ्ा िठकाणी ककफीची लागवड आहे. 
 
बुदंाचे ्ोलपट काूून टाकून आृले बी १२ ृे १८ ृा् झाकून ठेवृाृ . ृेववा वळेाृ 

रा्ा्िनक िवि�्ा होऊन जाृे मग ृे धुवनू उनहाृ वाळवृाृ . नंृर िब्ेचे फोल काूून टाकृाृ. आृा 
हा प�ा बुदं झाला अ्े ्मजृाृ . बुदं भाजून थो�ाच वळेाृ दळले महणजे चागंले पे् देणारे चूणर 
िमळृे. त्ाृ ्ुमारे १ ट�ा उ�ेजक �व् अ्ृे. 

 



 अनु�मिणका 
 

 
आ॰ २७·११ ककफी 

 

१५ िमरची ृदािद िमरीच वकंृ ाका� ८९ 

Capsicum annuum L. Solanaceae 

शाक उंची ०·५ ृे १ m. पणरप�ाची लाबंी ४ ृे ८ cm. 

 
हे शाकवान् िृखट फळाकरृा �ि्� आहे . ्ाचे खोड करंगळीहून बारीक अ्ून ृाठ अ्ृे . 

्ाला थो�ाशा शाखा ्ेृाृ. 
 
्ाच्ा एका पानाच्ा बगलेृ दोन िकवा ृीन फुले ्ेृाृ . ्ंदले आखूड पाच ्ं्ु�ृ अ्ृाृ . 

�दले पाच ्ुटी पांू री िकवा िहरव् अ्ृाृ . िकजपुट दोन को�ाचें अ्ृे . िकजल िकजलक एकेकच 
अ्ृे. फळ िनरिनराळ्ा पोटजाृीृ िनरिनराळ्ा आकार -आकक ृीचे अ्ृे. लवगंी िमरची १२ ृे १६ mm 
लाबं अ्ून ृी अत्ंृ िृखट अ्ृे . देशी िमरची ७ ृे ८ cm लाबं अ्ृे ृी मध्म िृखट अ्ृे . भोपळी 
िमरची वागं्ा्ारखी ूब ूपण ्ुरकुृलेली अ्ृे ृी अत्लप िृखट अ्ृे . लवगंी िमरची काळ्र लाल 
आिण इृर जाृी केवळ लाल अ्ृाृ . बहुधा भोपळी िहरवीच राहृे . ्ा फळामध्े कपपा अ्ृो . िृखट 



 अनु�मिणका 
 

�व् मुख्ृत त्ाृ अ्ृे . थोडा पाऊ् अ्ला ृर पाव्ाळी पीक होऊ शकृे . थंडी थोडी अ्ली ृर 
िहवाळी पीक होऊ शकृे. खृपाणी चालू ठेवल्ा् कपु चार पाच वष� िटकृे व फळे देृे. 

 
िमरची मूळची िवषुवाजवळच्ा �देशाृली आहे . ृी बहुधा लंकेृून भारृाृ आली अ्ावी . 

िमरचीृ जीवाृु �व् C अ्ृे. ्ाधारणृत हे पीक पाच मिहन्ाृ ृ्ार होृे. 
 

्ंदले ५ ्ु�ृ अधत के्र ५ ्ु�ृ अधत 

�दले ५ ्ु�ृ अधत िकजे २ ्ं्ु�ृ उपिर. 

 
[इित्ास. गेल्ा शृकाअखेर ि�िटश भारृ व व्ाहृी ्ािवष्ी �दशरन लंडन ्ेथे भराव्ाचे ठरले . ृेवहा जॉजर वॉट  ्ाची त्ा 

कामावर नेमणूक झाली. अथयृच भारृाृून िृकडे पाठवणी झाली . ृेथे उ�म कामिगरी केल्ाबउल ्वयनी त्ा् धन्वाद िदले . १९०२ ृ िद�ी 
्ेथे कला�दशरन भरले. ृेथेही त्ाची नेमणूक झाली. त्ा् ्र हा िकृाब िमळाला.] 

 

 
आ॰ २७·१२ िमरची 

 

१६ तंबाखू ृदािद गुडाक वकंृ ाका� ८९ 



 अनु�मिणका 
 

Nicotiana tobacum L. Solanaceae 

शाक पणरप�ाची लाबंी १५ ृे २० cm. 

 
हे शाकवान् मादक पानाकरृा �ि्� आहे . ्ाचे खोड २, ३ cm जाड होऊ शकृे. ृे ३, ४ हाृ 

उंच होृे. ्ाच्ा पोटजाृी अनेक आहेृ. ्ाची पाने मोठी वहावी महणून फुले व शाखाकुंर काूून टाकृाृ . 
भईुजवळची पाने ्ु�ा काूून टाकृाृ . थो�ा अंृरावरची चागंली मोठी अ्ृाृ . फुले वागं्ाच्ा 
धरृीची अ्ृाृ. 

 

्ंदले ५ ्ु�ृ अधत के्र ५ मु�ृ अधत 

      �दलारू  

�दले ५ ्ु�ृ अधत िकजे २ ्ु�ृ उपिर 

 
हे वान् अमेिरकेृ वन् आहे, भारृाृ उपवन् आहे. 
 
िब्ापा्ून रोपे करृाृ . त्ाना दीड दोन मिहन्ाृ चार पाच पाने ्ेृाृ . अशा रोपाचंी लागण 

्रत्ा पाव्ाळ्ाृ करृाृ. 
 
त्ावर ८ ृे १२ पाने ठेवनू बाकीची काूून टाकृाृ . फुले व िपले देखील काूून टाकृाृ . भर 

िहवाळ्ाृ पाने िपवळी होऊ लागृाृ . त्ावर २, ३ cm घेराचे फोड ्ेृाृ . फोड ठळक होण्ापूव� पाने 
कापून घेृाृ . ृी एका खक �ाृ कोडून ३ –४ िदव् उबवृाृ अ्े केल्ाने ृी पुरृी िपवळी होृाृ . 
ूीग करन पाने उबवणे अशीही एक रीृ आहे. 

 
चघळणे, धू�पान करणे आिण केवळ वा् घेणे , अशा ृीन �कारे ्ा पानाचं्ा चूणयचा उप्ोग 

िवला्ाथ� लोक करृाृ. 
 
[इित्ास. जोसेफ ्ूकर ्ाने जो ि�िटश भारृ वन�ी महणून �ंथ िलिहला आहे त्ाकरृा त्ाने ५ लक नमुने गोळा केले होृे . ृे शवेटी 

अनेक ्ंसथानंा वाटून देण्ाृ आले . त्ापैकी ३ ,८०,००० हून अिधक भारृ ्ुरोप व अमेिरका ्ा देशाृ गेले . �सृुृ कोशाृ एकंदर १४ ,५०० 
जाृीचे वणरन आहे. 

 
्ा�ंृ भारृ ्रकार भारताची संप�ी ्ा नावाचा एक कोश करीृ आहे . त्ाचे बरेच भाग �ि्� झाले आहेृ . हा कोश महणजे जॉजर 

वॉट ्ाच्ा भारृी् व्ावहािरक �व्कोशाची वाूीव आवक�ी आहे.] 

 



 अनु�मिणका 
 

 
आ॰ २७·१३ ृंबाखू 

 

१७ पानओवा ृदािद पणरमोद ृुलस्ा� ९८ 

Coleus amboinicus Lour Laliatae. 

शाक उंची ४०, ५० cm. पानाची लाबंी ४ ृे ६ cm. 

 
हे शाकवान् ्व�गी ्ुगंधी महणून �ि्� आहे . हे एखा�ा कंुडीृ लावण्ाइृके लहान अ्ृे . 

खोड करंगळी्ारखे जाड होृे . थो�ाशा शाखोपशाखाचंा िवसृार होृो . पाने वाटोळी काृरकाठाची 
अ्ृाृ. ृी जाड र्ाळ आिण दाट िहरवी अ्ृाृ; मुख्ाकाच्ा अ�भागी ृुळशीला ्ेृे ृशी मंजरी ्ेृे. 
फुलाचा घाटही ृुळशीच्ा ्ारखाच अ्ृो . ्ंदले जुळून पेला झालेला अ्ृो ृरी त्ाचे िवभाग सप� 
अ्ृाृ. ्ंदलापेका �दले बरीच लाबं अ्ृाृ . ्ंदले जुळून ृोडाचा देखावा –दोन ओठ –उतप� 
झालेला अ्ृो . चार के्र अ्ृाृ त्ाृ दोन लाबं दोन िकिचत  आखूड अ्ृाृ ; िकजे चार ्ं्ु�ृ 
अ्ृाृ त्ाचं्ा ृळाृून िकजल उगवलेले अ्ृे . शवेटी िकजलक दुभगं अ्ृे . �दलाना िनळा जाभंळा 
रंग अ्ृो. 

 



 अनु�मिणका 
 

्ाचा मिहमा का् ृो ्ाच्ा पानाचंा अ्ृो . पानाचा र् काूून ्रबृाृ िकवा कोणत्ाही 
खा�पे्ावर ्ोडृा ्ेृो . त्ाचा वा् ृे खा� ्ुगंिधृ करन टाकृे . िपठाृ कालवनू त्ाची भजी 
करृाृ. 

 

्ंदले ५ ्ु�ृ अधत के्र ४ �दलारू अधत 

�दले ५ ्ु�ृ अधत िकजे ४ ्ं्ु�ृ उपिर 

 
हे कोठे वन् अ्ल्ाचे माहीृ नाही. उपवन् आहे. 
 
[इित्ास. िथओडोर कुके (१८१७ ृे १९११). हा वान्ी् कोशकार महणून �ि्� आहे . १८९७ ृ हूकर ्ाचा ि�िटश भारृ–वान्ी् 

कोश ्ंपूणर �ि्� झाला. त्ानंृर त्ावेळी अ्लेल्ा भारृी् �ांृ ापैकी �त्ेकाचा पकथक  कोश ृ्ार वहावा अशी ्ोजना झाली . त्ाृला पिहला 
कोश मंुबई �ांृ ाचा झाला . ृो ्ा िवजात्ाने िलिहला . कुके �थम रेलवेच्ा ्ेवेकरृा भारृाृ आला . नंृर त्ाची ्ोजना , त्ा वेळचे पुणे ्ेथे 
िवजानमहािव�ाल् होृे त्ाचा �मुख अिधकारी महणून झाली . त्ाच िव�ाल्ाचे दोन भाग नंृर झाले ृे अिभ्ािं�की आिण कक िषिव�ा , अ्े 
आहेृ. कुके ्ाच्ा कोशाचे ृीन भाग १९०१ ृे १९०८ प �्ृ �ि्� झाले.] 

 

 
आ॰ २७·१४ पानओवा 

 



 अनु�मिणका 
 

१८ माईनमूळ पणरमोदािद गमरर ृुलस्ा� ९८ 

Coleus barbatus Bth. 

शाक उंची ३० ृे ६० cm. पानलाबंी ३ ृे ७ cm. 

 
ही िचरा्ु शाक आहे . िृला आडव ेखोड अ्ृे त्ापा्ून मुळे उतप� होृाृ . हे खोड जाडी व 

र्ाळ अ्ृे . त्ापा्ून वर शाखा िनघृाृ . त्ा् उपशाखाही अ्ृाृ . मुख् खोडही वर िनघृे . 
खोडावर पाने उगवृाृ ृी एकापेरावर ्मोरा्मोर दोन अ्ृाृ . खोडावर आिण पानाच्ा काठा्ही 
के् अ्ृाृ . शवेटी २५–३० cm लाबंीची मंजरी अ्ृे . िृच्ा एकेका पेरावर ६ ृे १० फुले अ्ृाृ . 
फुलाची लाबंी २ ·५ cm अ्ृे. फुलाच्ा आरंभी मोठाली छदे अ्ृाृ . ्ंदलमंडलाृ ओठा्ारखे भाग 
अ्ृाृ त्ाृला वरचा खालच्ापेका लाबंट अ्ृो . वरचा अखंड व टोकदार अ्ृो . खालच्ा भागाला 
चार िवषम लाबंीची टोके अ्ृाृ . �दलमंडल िनळे िकवा िफके जाभंळे अ्ृे . त्ाची लाबंी २ cm अ्ृे. 
त्ाचे ृोड िृरके अ्ृे. त्ाचा वरचा ओठ आखूड व उभा आिण खालचा एका�ा �ोणा्ारखा अ्ृो. 

 
हे वान् मावळ कोकण दिकण महाराष् व गुजराृ ्ेथे वन् आहे . ्ाच्ा मुळाचे ृुकडे करन 

त्ाचें लोणचे करृाृ. त्ाकरृा ्ाची लागवडही करृाृ. 
 

्ंदले ५ ्ु�ृ अधत के्र ४ अलप्ु�ृ अधत 

    ि�पुरोग �दलारू  

�दले ५ ्ु�ृ अधत िकज ४ ्ं्ु�ृ उपिर 

 
[इित्ास. मध्वृ� वान्ी् ्व�कण्ंसथा १८९० ृ सथापन झाली . िृच्ा पि�म मंडलाचे �मुख पद िथओडोर कुके ्ाच्ाकडे आले. 

कुके हा भारृाृ ३० वष� होृा . शवेटी िवला्ृेृ �्मूधे जाऊन त्ाने कोश�ंथ िलिहला . ्ा �ंथाृ मुख्ृत पुषपवंृ वन् वान्ाचेंच वणरन आहे . 
उपवन्ाचे उ�ेख ओझरृे आहेृ . मूलृत ्ा �देशाृ वन् आिण परदेशाृ वन् आिण परदेशाृून ्ेथे ्ेऊन रू वन् झालेल्ा वान्ाचें ृेवूे 
उ�ेख ्िवसृर आहेृ. ्ा �ंथाची पुनमुरि�ृ आवक�ी १९५८ ृ िनघालेली आहे.] 

 



 अनु�मिणका 
 

 
आ॰ २७·१५ माईनमूळ 

 

१९ पुिदना ृदािद पूिृनाश ृुलस्ा� ९८ 

Mentha piperata L. Labiatae 

शाक ३० ृे ६० cm उंच पणरप�ाची लाबंी २ ृे ३ cm. 

 
हे शाकवान् पाणथळ जागेृ जोराृ वाूणारे आहे . ्ाच्ा खोडावर के् अ्ृाृ . पाने वाटोळी 

अ्ृाृ त्ावरही के् अ्ृाृ . काडें व पानेही ्ुगंधी अ्ृाृ . ्ाच्ा खोडाच्ा ृळापा्ून पाने फुटून 
नवोतप�ी होृे. ्ाला मोठा पाऊ् ्ो्ृ नाही . हे वान् काशमीर, पि�म आिश्ा व चीन ्ेथे वन् आहे . 
्ाची लागवड ्वर भारृभर करृाृ . ्ाच्ा काडंाची व पानाची चटणी होृे . ्ाच्ा अंगी उ�ेजक 
अनुलोमक रजत�व रृक गुण आहेृ . ्ाला फुले �िचृ ्ेृाृ . त्ाृ ्ंदले�दले ४ , ४ अ्ृाृ. के्र ४ 
अ्ृाृ ृे �दलारू अ्ृाृ . िकजे ४ ्ं्ु�ृ अ्ून त्ाचं्ा ृळापा्ून िकजल िनघृे . त्ाचे अ� दुभगं 
अ्ृे. के्राृ दोन पुूे दोन मागे अ्ृाृ. 

 
्ाृ जीवाृु A. I. U. २७०० B1 ०·०५ B2 ०·०८ B3 ०·४ C २७ mg शभंर�ामाृ. 
 



 अनु�मिणका 
 

पेपरिमट पूिृनाशािद िमट ृुलस्ा� 

 
हेही एक शाकवान् आहे . हे पुिदन्ा्ारखेच ्ुगंधी आहे . ्ाच्ा काडंावर िकवा पानावर के् 

कमी अ्ृाृ िकवा न्ृाृ . ्ाची पाने लाबंट अ्ृाृ . ्ाच्ा फुलाचें गुचछ ्ेृाृ त्ाचं्ा आरंभी 
कीडीवजा छदे अ्ृाृ . फुलाचा घाट ृुळशी्ारखा ओ�वंृ  अ्ृो . लहान मोठे दोन दोन के्र 
�दलारू अ्ृाृ . �दलाचा रंग गुलाबी अ्ृो . ्ा वान्ाच्ा खोडाचे ृुकडे करन वाळवृाृ . मग 
त्ाृून वाफेबरोबर उडाऊ ृेल काूृाृ . त्ाचा औषधाृ उप्ोग उ�ेजक महणून होृो . ्ा ृेलाचे दोन 
भाग अ्ृाृ. एक �वच राहृो दु्ऱ्ाचे थंड झाल्ाने रव ेबनृाृ. त्ाला ‘िमट-कापूर’ महणृाृ. 

 
[इित्ास. बुरिकल नामक एक वान्ी् ्ंशोधक ्व�कण्ंसथेृ अिधकारी होृा . त्ाने आ्ामाृील आबोर टेक�ावर ्ंशोधनाथर 

�वा् केला. ्ा टेक�ा नागालँडच्ा उ�रे् आहेृ . ृेथे त्ाने ८००० वान्ाचें नमुने गोळा केले , काही िजवंृ  वान्ेही कलक�ा व दा�जिलग 
्ेथील उपवनाकडे पाठिवली . त्ाने कारंद गो�ािवष्ी िवशषे अभ्ा् करन त्ािवष्ी मेजर �ा्न ्ा्मवेृ िनबधं िलिहले (१९३६ ृे ३८ ). 
भारतीय वानसीय अ्ा एक �ंथ त्ाने िलिहला आहे.] 

 

 
आ॰ २७·१६ पुिदना व पेपरिमट 

 

२० मरवा ृदािद मरवक ृुलस्ा� ९८ 



 अनु�मिणका 
 

Origanon mejorana L. Labiatee 

शाक उंची १५ ृे ३० cm. पानलाबंी २ cm. 

 
हे एक लहान्े शाकवान् कंुडीृ वाूवण्ाजोगे अ्ृे . ्ाच्ा पानाना ्ुवा् ्ेृो . उनहाळ्ाृ 

फुले ्ेृाृ. ृी फार बारीक अ्ृाृ २० , २५ पट आकार करावा ृेवहा त्ाचे अव्व ्मजृाृ . एकंदर 
घाट ृुळशीच्ा फुलाच्ा्ारखा अ्ृो . ्ंदले �दले के्र चार चार अ्ृाृ के्र दोन पुूे दोन मागे 
पण चारी �दलारू अ्ृाृ . िकजपुट चार को�ाचे अ्ृे त्ाच्ा ृळाृून िकजल वर िनघृे त्ाच्ा 
श�ेा् दोन पाकळ्ा अ्ृाृ. ्ुवाि्क पानाकरृा महणूनच ्ाची लागवड करृाृ. 

 

 
आ॰ २७·१७ मरवा 

 

२१ पानवेल मरीचािद ृाबंलू मरीचा� १०७ 

Piper betle L. Piperaceae 

वले पानलाबंी १० ृे १५ cm 

 
िव�ाच्ा पानाची वले महणून ही �ि्� आहे . िहची काडें �माने डावा उजवा कल ठेवनू 

आधाराच्ा काठीवर चूृाृ . महणून िहला नागवले महणृाृ . िहची पेरे फुगीर अ्ृाृ . ृेथून पान ृर 
िनघृेच पण आणखी पाच ्हा बारीक बारीक मुळे िनघृाृ . ृी आधार पकडण्ाचे काम करृाृ . 
आधाराकरृा बहुधा शवेरीच्ा िजवंृ  का�ा ्ोजृाृ . ्ा वलेीचा फुलोरा महणजे लहान्े वाकलेले 
कणी् अ्ृे. त्ाृील फुलाना डेखे न्ृाृ की पिरदले न्ृाृ . काहीना केवळ नर ृर काहीना केवळ 
मादी फुले ्ेृाृ. िपकलेली फळे खा�ी ृर िृखट लागृाृ. 

 
ही वलेी भारृाृ उपवन् आहे . ृी मूळची जावा बेटाृली अ्ावी . िहची लागवड काडंानी 

करृाृ. ृी काडें ३ ृे ७ वष� व्ाची अ्ृाृ . नऊ वषयप �्ृ चागंले उतप� ्ेृे . कािलदा्ाच्ा 
रघुवशंकाव्ाृ ृाबंलूीचा उ�ेख आहे. (४·४२) 



 अनु�मिणका 
 

ृाबंलूीना ंदलैसृ� रिचृात पानभमू्त ॥ 
 

२२ कंकोळ मरीचािद कंकोळ मरीचा� 

Piper cubeba L + F Piperaceae 

 
हेही एक वलेीवान् आहे . हे मूळचे जावा�ीपाृले आहे . हे पुषकळ अंशी पानवलेी्ारखेच अ्ृे . 

्ाला त्ाच धरृीची फुले फळे ्ेृाृ . फळे िमऱ्ाएवूी अ्ृाृ . ्ाच्ा फळाचा उप्ोग पूवयपार 
िव�ाच्ा म्ाल्ाृ होृ आला आहे. 

 

 
आ॰ २७·१८ ृाबंलू व �ंकोळ 

 

२३ िमरवेल ृदािद िमरवले मरीचा� १०७ 

Piper nigrum L. Piperaceae 

वले. पणरप�ाची लाबंी १० ृे १५ cm. 

 



 अनु�मिणका 
 

िमरा हे म्ाल्ाचे �व् �ि्� आहे . ृे ज्ा वलेीवर ्ेृे ृी िमरवले . िहची खोडे पानवलेीच्ा 
धरृीची फुगीर पेराचंी अ्ृाृ . त्ापा्ून थोडीशी मुळे िनघृाृ . पाने जासृ ृडृडीृ अ्ृाृ वलेी 
एका�ा वककावर ्ोडृाृ . श�ेाशी गेल्ावर िृला फुले ्ेृाृ फुलोरे कण्ा्ारखे लाबंट अ्ृाृ . 
फुलाना डेखे न्ृाृ . फुले केवळ नर केवळ मादी िकवा दुिलगी देखील अ्ृाृ . त्ाृ के्र ३ आिण 
िकजलक ि�भाग अ्ृे. िपकलेला िमरा ृाबंडा अ्ृो . िपकलेल्ा फळाचे ्ालपट काूून टाकले महणजे 
पांू रा िमरा िमळृो . त्ा् िृखटपणा कमी अ्ृो . िपकण्ापूव� वाळलेले फळ काळे अ्ृे ृे चागंले 
िृखट अ्ृे. िमऱ्ाची लागवड दिकण भारृाृ आहे . लागवड खोडापा्ून करृाृ . रोपे छा्ेृ अ्ावी 
लागृाृ. वन् वलेी कारवाराृ आहेृ. 

 
रघुवशं काव्ाृ िमऱ्ाचंा उ�ेख आहे ृो अ्ा :– 
 
मारीचोद �ांृ हारीृा मल्ा�े पत्कात ॥ ४·४६ 
 
मल्ा�ीच्ा पा्््ाच्ा रानाृ मरीच पुषपाचं्ा उ�गंधाने हारीृपकी भाबंावनू गेले होृे. पौरािणक 

काळी भारृाच्ा दिकण टोकाकडील पवरृाला मला्ा�ी महणृ अ्ृ. 
 

 
आ॰ २७·१९ मरीच 



 अनु�मिणका 
 

 

२४ जायफळ ृदािद जा्फल (जा्फला�) ्ाृा� १०८ 

Myristica fragrans Houtt. Myristicaceae. 

वकक १० ृे १२ m उंच पानलाबंी ८ ृे १२ cm 

 
िव�ामध्े सवािद� िज�् महणून ‘जा्प�ी’ वापरृाृ ृी ्ा वान्ाच्ा फळाृ उतप� होृ 

अ्ृे. ्ाची पाने काळ्र िहरवी िकवा िहरवीगार अ्ृाृ . ृी एकांृ राने उगवृाृ . पानाच्ा बगलाृ 
फुले ्ेृाृ. ृी लहानशी अ्ृाृ . बगलेृून िवशषे वर िनघृ नाहीृ त्ाृ पिरदले ृीनच अ्ृाृ . ृी 
िपवळी व ्ुवाि्क अ्ृाृ. के्री् व िकजी् फुले वगेवगेळी अ्ृाृ. 

 

नर 
फुलाृ 

 पिरदले ३ ्ु�ृ अधत मादी 
फुलाृ 

 पिरदले ३ ्ु�ृ अधत 

िकज ०   के्र  ०   

के्र १०  उपिर िकज १  उपिर 

बीजाृील पुषक दुरमडलेले अ्ृे. 

 
्ा फुलाृून फळ ृ्ार होृ अ्ृाना िकजृट व बीजक ्ाना जोडणारी जी नाळ िृजपा्ून एक 

जाळीदार अव्व ृ्ार होृो त्ाला जा्प�ी महणृाृ . फळ वाळल्ावर ्ाल ृडकृे . जा्प�ी उघडी 
पडृे. प�ीच्ा आृ बी अ्ृे त्ाला आपण जा्फळ महणृो. 

 
्ा वककाची लागवड बीपा्ून करृाृ . �थमृत कंुडीृ रोप ृ्ार करन मग भईुृ लावृाृ . 

्मु�िकनाऱ्ावरील उषण हवा ्ा वान्ाला चागंली मानवृे . ्ा वककाला चागंली फळे ्ेण्ा् वी् वष� 
लागृाृ. नंृर ्ृृ फुले फळे ्ेृ राहृाृ. वषयृ ्ुमारे हजार फळे ्ेृाृ. 

 
मोल�ा �ीपाृ जा्फळीची सवाभािवक उगवण आहे. 
 
का्फळ महणून एक फळ देणारा वकक दिकण भारृाृ आूळृो . त्ाची गणना जा्फळीच्ाच 

गो�ाृ केली जाृे. त्ाला फुले फळे ्ेृाृ ृी जा्फळीच्ा्ारखीच अ्ृाृ . फळाृ प�ीही अ्ृे. ृी 
जा्प�ीच्ा पेका कमी �ृीची अ्ृे . ्ा वककाला रान-जा्फळ अ्े महणृाृ. जा्फळ हे अिृ्ार कमी 
करणारे औषध आहे. 

 



 अनु�मिणका 
 

 
आ॰ २७·२० जा्फळ 

 

२५ तमाल ृमालािद लंकाृमाल. ृमाला� १०९ 

Cinnamomum Zeylanicum Bl. Lauraceae 

वकक उंची ६ ृे ७ m. पणरप�ाची लाबंी १० ृे २० cm. 

 
ृमालप� आिण दालिचनी हे दोन िज�् म्ाल्ाृ वापरण्ाृ आहेृ . एकाच वककाचे एक पान 

आिण दु्रे ्ाल आहे . पाने दोन दोन ्मोरा्मोर िकवा िकिचत  खालवर अ्ृाृ . ृी िचवट अ्ृाृ . 
वरचे अंग चकचकीृ अ्ृे . डहाळीच्ा शवेटी मोठी पिरमंजरी ्ेृे िृच्ाृ बारीक बारीक फुले अ्ृाृ . 
पिरदलाचं्ा पूव�गाचंा पेला झालेला अ्ृो . वरची ्ुटी दले लवकर गळून पडृाृ . फळ १६ mm लाबं 
अ्ृे. फुले उनहाळ्ा-पाव्ाळ्ाृ ्ेृाृ. 

 
दिकण भारृाृ १८०० m उंचीवर हे वकक आहेृ . ्ाचं्ा बुधंाचंा घेर ्ुमारे १ ·५ m अ्ृो. लंकेृ 

अ्लीच झाडे दुपपट मोठी होृाृ. 
 



 अनु�मिणका 
 

ृमालाच्ा खोडाला पेरणीनंृर २ , ३ वष�नी चरे पाडून आणखी दोन वषयनंृर ्ाल काूून 
घेृाृ, ृमालाची ्ाल महणजेच दालिचनी . ही ्ाल व पाने ्ाृून ृेल िनघृे ृे औषधोप्ोगी आहे . 
ृमालफळे पकी खाृाृ. 

 
चीनाृ ही झाडे आहेृ. त्ाचंी ्ाल भारृाृ िव�ीला ्ेृे. दाल महणजे ्ाल. ्ावरन दालिचनी 

हा शयद ि्� झाला . ृमालाच्ा पानाला तेजप� अ्ेही नाव आहे . ृे उ�रेृ िवशषे रू आहे . उषण व 
कोषण िहमाल्ावर हे वकक आहेृ . ि्लहेट �देशाृ ृमालाची लागवड आहे . बी पेरल्ानंृर ्ुमारे ४० 
िदव्ानी रोपे ृ्ार होृाृ . त्ाना छा्ेकरृा शजेारी इृर वककाचंी गरज अ्ृे . हे ्ंरकण ८ , ९ वष� 
अवश् अ्ृे. वकक १० वषयचे झाल्ावर त्ाची पाने पीक महणून िव�ीकरृा काूृाृ . अ्े पीक ृी शभंर 
वष� भरेप �्ृ देऊ शकृाृ . पाऊ् ्ंपल्ानंृर कोर�ा िदव्ाृ पाने काूली जाृाृ . एका वककापा्ून 
एका वषयृ २० िकलोप �्ृ पाने िमळृाृ . ही पाने दिकणी ृमालापेका जरा िनबर अ्ृाृ . उ�री 
ृमालजाृ दिकणीपेका िनराळी गणली जाृे . पण त्ा दोहोृील भेद थोडा आहे . कािलदा्ाच्ा रघुवशं 
काव्ाृ दोनही ृमालाचंा उ�ेख आहे, दिकणी व उ�री. 

 
ृाबंलूव�ीपिरण�पूगासवलेालृािलिगृचदंना्ु । 
ृमालप�ासृरणा्ु रंृंु �्ीद श�न मल्सथलीषु ॥ ६·६३ ॥ 
-अ्े सव्ंवरवधू् िृची ्खी ्ागंृ आहे. 
अ्ं ्ुजाृोऽनुिगरं ृमालत �वालमा्ा� ्ुगंिध ्स् । 
्वाकुंरापाडुंकपोलशोभी म्ावृं्त पिरकयलपृसृे ॥ १३·४९ ॥ 
अ्े रामच�ं ्ीृादेवी् ्ागंृ आहेृ. 
 
वरील पिहल्ा अवृरणाृ ृमालाच्ा बरोबर चदंन ृाबंलू , ्ुपारी, वलेदोडा ्ाचंा शजेार 

्ािंगृला आहे . ्ा ृमालाच्ा पानावर खुशाल लोळाव ेइृके ृे मऊ अ्ृे . दु्ऱ्ा अवृरणाृ ृमाल 
्ुगंधी अ्ृो आिण त्ाची िडकशी हा कानावर धारण करण्ाजोगा अलंकार आहे, अ्े दशरिवले आहे. 

 



 अनु�मिणका 
 

 
आ॰ २७·२१ ृमाल 

 

२६ चंदन ृदािद चदंन चदंना� ११३ 

Santalum allbum L. Santalaceae. 

वकक उंची ५ ृे १० m. पणरप�ाची लाबंी ४ ृे ७ cm. 

 
्ुगंधी लाकडाकरृा हा वकक �ि्� आहे. हा िनत्पण� अ्ृो. मल्भमूीचे भषूण महणून चदंनाची 

पूवयपार �ि्�ी आहे . ्ाच्ा ्ालीजवळचे लाकूड पाडुंरके अ्ृे . परंृु अंृरंगाृले िपवळ् अ्ृे . 
त्ाला ्ुवा् अ्ृो . लाकूड उगाळून ्ुगंधी लेप ृ्ार होृो . ृापवनू ्ुगंधी उडाऊ ृेल वगेळे काूृा 
्ेृे. त्ाचा औषधाृ उप्ोग होृो. ृे शीृवी्र अ्ृे. 

 
चदंनाची मुळे शजेारच्ा दु्ऱ्ा वककाचं्ा िकवा कपुाचं्ाही मुळाृ घु्ून त्ाचंा र् शोषनू घेृाृ . 

्ािशवा् ृी माृीृून सवृं�पणेही र् शोषृाृ . ्ाची पाने ्मोरा्मोर एका पेरावर दोन रचलेली 
अ्ृाृ. ृी गुळगुळीृ अ्ृाृ. खोडाचं्ा अ�भागी िकवा पानाचं्ा बगलाृ पिरमंजरीरप फुलोरे ्ेृाृ . 
फुले अगदी बारीक अ्ृाृ ृी �थम िपवळी अ्ून नंृर जाभंळ्र होृाृ . पिरदले चार अ्ृाृ . 
के्रही चारच अ्ृाृ ृे पिरदलावर आधारलेले अ्ृाृ . िकजपुटाभोवृी एक ृबकडी अ्ृे . िृला 



 अनु�मिणका 
 

चार फाटे अ्ून ृे पिरदलाचं्ा ्ाधंीृ गेलेले अ्ृाृ . िकजपुट �थम खुले अ्ृे पण नंृर ृे पिरदले व 
ृबकडी ्ाचं्ा वळशाृ अध� अिधक बुडून राहृे . िकजपुटा् कोठा एकच अ्ृो . त्ाच्ा मध्भागी एक 
्ुळका अ्ृो . त्ापा्ून दोन ृीन बीजके उगवृाृ . िकजल जेमृेम ृबकडीच्ावर डोकावृे . 
िकजलकाचे २, ३ फाटे अ्ृाृ. 

 
्ा वककाच्ा शजेारी काही ्दापण� वान्े मुउाम लावावीृ. उदा. काशीद, करंज, टणटणी, धोृरा 

इ. हा वकक ४० ृे ५० वषयनंृर ृोडण्ा्ोग् होृो. त्ा वळेी त्ाचा घेर ७५ cm अ्ावा. 
 
रघुवशं काव्ाृ अ. ६, ६३ ृ ृमालाबरोबर चदंनाचा उ�ेख आहे . मल्ा्ंबधंी िववचेन वलेदोडा 

्ाच्ाबरोबर केले आहे . वलेदो�ाची गणना िवला्वान्ाृ होण्ाजोगी आहे . वलेदोडा एकदिलक 
आहे. 

 

 
आ॰ २७·२२ चदंन 

 

 
  



 अनु�मिणका 
 

�करण २८ 
 

औषधी वानसे 
 

१ बचनाग अृीषािद वत्नाभ अृीषा� १ 

काळा॰ Aconitum ferox Wall. Ranunculaceae. 

२ दुिधया॰ अृीषािद दुगधागं 

Aconitum nepallus L. 

३ अितिवष ृदािद अृीष 

Aconitum heterophyllum Wall. 

 
वरील ृीन नावानी �ि्� अ्लेली शाकवान्े िहमाल्ाच्ा उृारावर ्ापडृाृ . ृी वीृ दीड 

वीृ उंच अ्ृाृ . त्ाचें �धानमूळ बोटभर लाबं आिण आंग�ाएवूे जाड होृे . ृे गाजरा्ारखे िनमुळृे 
अ्ृे. ृेच औषधाृ वापरृाृ. मुळे ृाजी अ्ृाना उदी रंगाची अ्ृाृ , ृी वाळल्ावर पिहल्ा जाृीृ 
काळी ृर दु्ऱ्ा जाृीृ पांू ु रकी होृाृ. िृ्ऱ्ा जाृीची मुळे गवृी आिण राखट रंगाची अ्ृाृ त्ा् 
िवशषे वा् न्ृो. त्ाचा छेद घेृला ृर त्ावर चार काळे िठपके िद्ृाृ . ्ा जाृीला कीडही लागृे . 
्ा् अिृिवष महणृाृ पण ृे खरोखरी ्ौम् िवष िकवा औषधच आहे . महणून त्ाच्ा नावाृ अृीष अ्ा 
बदल केलेला आहे . पिहली दोन मा� जहर िवषे आहेृ . िजभे् त्ाचंा सपशर झाला अ्ृा �थम चुणचुण 
होृे आिण मग बिधरृा ्ेृे . िृ्ऱ्ाचा ृुकडा पाडला अ्ृा आृील अंग पांू ु रके िद्ृे . त्ाची  ची 
फार कडू अ्ृे. त्ाने िजभे् चुणचुण होृ नाही. 

 
्ा ृीनही जाृीच्ा वान्ाना ्ंुदर िपवळी िनळी फुले ्ेृाृ . फुलाृ ्ंदले व �दले पाच 

अ्ृाृ एका ्ंदलाची आकक ृी मुकुटा्ारखी अ्ृे . त्ाखाली दोन �दले एकवटून त्ाना एक ्ोड 
आलेली अ्ृे. बाकीची �दले खुरटी िकवा लुपृ�ा् अ्ृाृ . के्र बहुृ अ्ृाृ. िकजे ३ ृे ६ सवृं� 
(मु�ृ) अ्ृाृ. मुळापा्ून िपले ृ्ार होृाृ. ही वान्े थंड हवेृ च जगृाृ. 

 
्ाच गो�ाृील काही जाृी पूणर िबनिवष आहेृ . त्ाचंी लागवड ्ा�ंृ उ�ानाृ करण्ाची 

विहवाट आहे. त्ापैकी एक पुूे उ�ान�करणी ्ािंगृले आहे. 
 



 अनु�मिणका 
 

 
आ॰ २८·१ बचनाग 

 
्ोग् मानाने िदल्ा् बचनागाने अयगनदीपन होृे , कफपिरहार होृो , आिण पु�ी लाभृे . ्ाने 

शरीराृील उषमोतप�ी कमी होृे . महणून जवरावर हे औषध आहे . पण अिृमान झाले अ्ृा शरीर मुळीच 
थंड पडृे! मुलाचं्ा अपचन-अिृ्ार ्ावर ्ाचा चागंला उप्ोग होृो. 

 



 अनु�मिणका 
 

 
आ॰ २८·२ दुधी्ाबचनाग 

 



 अनु�मिणका 
 

 
आ॰ २८·३ अिृिवष 

 

४ गुळवेल ृदािद गुडूची गुडूचा� ५ 

Tinospora cordifolia Miers. Menispermaceae 

मोठी वले पणरप�ाची लाबंी ५ ृे ९ cm. बहुवषय्ु 

 
ही वलेी महाराष्ी् दाट वनाृ जागोजाग आूळणारी आहे . पुषकळ िठकाणी आंय्ावर िकवा इृर 

वककावर चूलेली आूळृे . िहच्ा पानाची आकक ृी हद्ाच्ा ्ारखी – बदामी ए��्ाच्ा ्ारखी – 
अ्ृे. ्ावरनच िृचे लथटीन जािृनाम िनघालेले आहे . िहच्ा काडंापा्ून लाबं लाबं मुळे िनघून हवेृ  
लोबृ राहृाृ , व जिमनी् पोचली ृर आृही घु्ृाृ . पानाचं्ा बगलाृून शाखा�ी िकवा जुन्ा 
देठावरही फुलोरे ्ेृाृ ृे मंजरीरप अ्ृाृ . िकत्ेक मंिजरा पानाहून लाबं अ्ृाृ . फुले मा� बारीक 
अ्ृाृ. एका झाडावर नर फुले ृर दु्ऱ्ावर मादी फुले अशी व्वसथा अ्ृे . फुले िपवळी अ्ृाृ . 
नरफुले जवळजवळ अनेक ्ेृाृ ृर मादीफुले बहुधा एकेकटीच अ्ृाृ . छदे अ्ृाृ. फळे ्ेृाृ ृी 
मो�ा वाटाण्ाएवूी अ्ून ृी ृाबंडी अ्ृाृ. 
 



 अनु�मिणका 
 

नरफुलाृ  मादीफुलाृ 

्ंदले  ६ मु�ृ अधत  ्ंदले ६ मु�ृ अधत 

�दले  ६ मु�ृ अधत  �दले ६ मु�ृ अधत 

के्र  ६ मु�ृ उपिर अधत  िकजे ३ मु�ृ उपिर 

िकजकलप  उपिर   

 
ही वलेी भारृी् ्वर राज्ाृील वनाृ ृ्ेच लंका, अंदमान व ��देश ्ेथील वनाृ आूळृे. 
 
िहची काडें आिण मुळे ्ाचंा उप्ोग औषधाृ होृो . ्ा िजन्ा उनहाळ्ाअखेर जमवा्च्ा 

अ्ृाृ. 
 
्ाल खरडून टाकून बाकीच्ा अंृरंगाचे ृुकडे कुटून पाण्ाृ खळबळून िनवळृ ठेवृाृ . २४ 

ृा्ानंृर वरचे पाणी टाकून देऊन खाली राहील ृे पीठ पुनत पाण्ाृ घालून त्ा् कू देृाृ . मग ृे 
वसगाळ करन उनहाृ वाळवृाृ . ृे ‘्�व’ हो्. ृाजे खोड घेऊन ठेचून पाण्ाृ मंद आच देऊन 
कप�ाृून गाळावे. हा काूा हो्. 

 
गुळवलेीने भकू ्ुधारृे. त्ामुळे ्वर िवकारावर त्ाचा अनुकूल पिरणाम होृो. 
 
िचरकािलक अिृ्ार , िवशषेृत अमलािृ्ार ्ावर ्ा औषधाचा चागंला उप्ोग होृो . 

पचनेि�्ाच्ा कोणत्ाही िवकारावर गुळवले िहृावह आहे . अंगदुखी ्ाधेंदुखी ही मलजन् अ्ृे ृेवहा 
गुळवले मलिनरा् करण्ाच्ा उप्ोगी पडृे. 

 



 अनु�मिणका 
 

 
आ॰ २८·४ गुळवले 

 

५ अफू ृदािद अ� अ�ा� ७ 

Papaver somniferum L. Papaveraceae 

कपु पणरप�ाची लाबंी ५ ृे १० cm. 

 
ही कपुवान्े भमूध््मु�ाच्ा उ�र िकनाऱ्ावर वन् आहेृ . त्ाची लागवड ृुकर सथान ृे चीन 

एववा पट्ाृ देशोदेशी होृे . ्ा�ंृ ृी ्ुरोपाृही होृ आहे . उ�रभारृाृ अफूची लागवड करृाृ . 
अफूच्ा पानाची आकक ृी ि�कोनी अ्ून काठाला बरेच बारीक बारीक काृरे अ्ृाृ . ृे वन्ापेका 
उपवन्ाला जरा कमी अ्ृाृ. िहमाल्ावर लागवड केलेल्ा अफूला लाल फुले ्ेृाृ. खालच्ा पठारी 
अफूला पांू री फुले ्ेृाृ. फुले उमलृाच ्ंदले गळून पडृाृ. 

 

्ंदले २ मु�ृ अधत के्र बहुृ मु�ृ अधत 



 अनु�मिणका 
 

�दले ४ मु�ृ अधत िकजे ८ ृे १० ्ु�ृ उपिर 

 
अफूच्ा फळा् क�ेपणीच चरे पाडृाृ . त्ाृून िचकाचा पाझर ्ेृ राहृो . ्ंदलामागोमाग 

�दले लवकरच गळृाृ . ृीच ्ा िचकाभोवृी िचकटून राहृाृ . त्ा् पाने महणृाृ . पण ृी पालवीची 
पाने नवहृ, फुलाृली पाने िकवा पाकळ्ा होृ. िहवाळ्ा उनहाळ्ाच्ा ्ंधीृ हे पीक ्ेृे. 

 
अफूचा उप्ोग औषध महणून पूवयपार होृ आलेला आहे . पूवव क�ी अफू वापरण्ाृ अ्े . ्ा�ंृ 

र्ा्नरष्ा िृचे घटक वगेळे करन वापरृाृ . िनरिनराळ्ा िठकाणच्ा अफूमध्े घटकाचंा कमी 
अिधकपणा थोडा्ा अ्ृो. पूव� लहान मुलानंा गुंगवनू ठेवण्ाकरृा अफू देृ . मोठी माण्े चटक महणून 
अफू घेृ . ृी न िमळाल्ा् चटावलेली माण्े भाबंावनू जाृाृ िकवा चवृाळृाृ . हे खरोखरी 
दु प्ोगच होृ . ृथािप अफूचा ्दुप्ोगही करृा ्ेृो . वदेनाशमन हा एक त्ाचा ्दगुण आहे . 
�्ंगिवशषेी त्ाचा उप्ोग कम् आहे . अफूच्ा ्ेवनाने ्वर . साव कमी होृाृ . पिरणामी पचन िबघडृे . 
अं�चलन कमी पडृे. अथयृ मलाचा अवरोध होृो. अफच्ा ्ोगाने �्नि�्ा मंदावृे आिण अिृरेकाने 
पूणर थाबंृेदेखील . त्ाृल्ात्ाृ बरी गो� अशी की , हद्ि�्ा िबघडृ नाही . कक ि�म �्न करन , 
मरणाच्ा दाराृला माणू् अलीकडे ओूृा ्ेृो . दोनश ेवष�पूव� शरीरावर उपचाराथर शसि�्ा करृाना 
वदेना हटवण्ाकरृा अफूचाच उप्ोग करीृ अ्ृ. 

 

 



 अनु�मिणका 
 

आ॰ २८·५ अफू 

 

६ मुरडशेग ृदािद मकगशकगं मुचकंुदा� २६ 

Helicteris isora L. Sterculiaceae 

वककक पणरप�ाची लाबंी १० ृे १५ cm. 

 
्ाची खोडे बारीक अ्ृाृ आिण त्ावर पानाचं्ा दोन रागंा एकांृ राने उगवलेल्ा अ्ृाृ . 

पानाचं्ा दोनही अंगावर के्ाचें दाट झुपके अ्ृाृ . पानाचं्ा बगलाृ फुलाचें गट उगवलेले अ्ृाृ . 
फुलाचं्ा डेखावर के् अ्ृाृ . छदे अ्ृाृ. त्ावरही के् अ्ृाृ . ्ंदलाचंा पेला झालेला अ्ृो . 
त्ाच्ा दलाचंी ठेवण ओठाच्ा धाटणीची अ्ृे . �दले िवषमाकार अ्ून ्ंदलाकडे वळलेली अ्ृाृ . 
त्ाचंी डेखे एकमेकाृ गुंृलेली अ्ृाृ . के्राचंा ्मूह िकजधराला िबलगून अ्ृो . ृो बराच वर 
िनघालेला अ्ृो. िकजे पाच अ्ृाृ त्ाना टोके अ्ून ृी एकमेकाशी पीळ आणून राहृाृ . ्ावरनच 
मु डशगे अ्े नाव पडलेले आहे . कुरंगहिरणाचंा जो पुूारी नर एणजाृीचा अ्ृो त्ाची िशगे अशी 
िपळदार अ्ृाृ. त्ावरन मकगशकगं अ्े नाव िमळालेले आहे. ्ा फळावरही के्ाचें झुपके अ्ृाृ. 

 
हे वान् महाराष् गुजराृ महै्ूर ्ेथील रानाृ िवपुल आहे. 
 

्ंदले ५ मु�ृ अधत के्र १० मु�ृ अधत 

�दले ५ ्ु�ृ अधत िकज ५ ्ु�ृ उपिर. 

 
्ा फुलाचंा हंगाम पाव्ाळ्ाृ अ्ृो. 
 
्ा कपुाचे औषधी उप्ोग िविवध ्ािंगृलेले आहेृ . अंगावरचे दूध कमी करणे हा एक गुण 

खोडाची ्ाल व मूळ ्ाृ आहे. त्ाचंाच उप्ोग कफ कमी करण्ाकरृा होृो, मग ृो कफ छाृीृ अ्ो 
की आृ�ाृ अ्ो . अं�वदेनावर त्ाचा शामक महणूनही उप्ोग आहे . शगेेचा उप्ोग ृी उगाळून लेप 
लावण्ाकरृा होृो. अ्ा लेप कानामागे ्ेणारे फोड बरे करृो . शगेेचा उप्ोग पोटाृल्ा िवकारावरही 
आहे. मुळाच्ा ्ालीचा काूा मधुमेहावर औषध महणून ्ािंगृलेला आहे. 

 
्ा कपुाच्ा आृल्ा ्ालीपा्ून धागा िनघृो ृो कर�ा िकवा िपवळ्-िपग्ा रंगाचा अ्ृो. ृो 

बगंाली जूटाच्ा धाग्ापेका अिधक िटकाऊ अ्ृो . दिकण भारृाृ त्ाचा उप्ोग भाृाची पोृी 
करण्ाकरृा आिण भारे बाधंण्ाकरृा करृाृ. 

 



 अनु�मिणका 
 

 
आ॰ २८·६ मु डशगे 

 

७ सताफ ृदािद ्ृाफ िबलवा� ३२ 

Ruta graveolens. L. Rutaceae 

शाक पानलाबंी ३ ृे ६ cm. 

 
हे लहान्े शाकवान् औषिधगुणाकरृा �ि्� आहे . हे भारृाृ उपवन् आहे . ्ाची आ्ाृ 

्ावनी देशाृून झाली आहे . ्ाची उंची २५ ृे ३० cm अ्ृे. कंुडीृ लावनू ठेवण्ा् ्ो्ीचे आहे . 
कोकणाृ ्ाची बरीच लागवड आहे . ्ाचे पान िनदान दुबार दिलृ अ्ृे . ्व�गालाच उ� गंध ्ेृो . 
्ाला शाखा�ी िकवा पानाच्ा काखेृ फुलोरा ्ेृो ृो गुलचछ सवरपाचा अ्ृो. 

 

्ंदले ५ मु�ृ अधत के्र १० मु�ृ अधत 

�दले ५ मु�ृ अधत िकजे ५ ्ु�ृ उपिर 

 
्ाचा मुख् उप्ोग ृान�ा मुलाचं्ा कफ -िवकारावर करृाृ. ्ाच्ा वाळल्ा पाल्ाची आृुरा् 

धुरी देृाृ. त्ा्ाठी ्ुकलेली झाडे इराणाृून भारृाृ ्ेृाृ. 
 
जवर आला अ्ृा घाम ्ेऊन ृो उृरवण्ाकरृा ्ृाफाचा फाटं उप्ोगी पडृो . फाटं महणजे 

वर केवळ कूृ पाणी ओृून िनघालेला िनषकषर (चहा करृाृ त्ा�माणे). 
 



 अनु�मिणका 
 

्ृाफाचा उप्ोग फाटं रपाने िस्ाचंा िवटाळ ्ाफ होण्ाकरृा होृो . हे औषध गभयला धोका 
करणारे आहे. 

 
्ाचे ृेल काूृाृ त्ाचा जड भाग , पोटाृ होणारे आकडीजंृ अ्ृाृ ृे घालवण्ाकरृा 

उप्ोगी आहे, अ्े डक. मह्कर ्ाचें मृ आहे. 
 
[इित्ास. डी मोक  ्ा नावाचा एक िवजानी मंुबई ्ेथील �ँट मेिडकल ककलेजाृ औषिध्ािहत्ाचा अध्ापक होृा (१८५७). 

्रकारी औषिध्ं�हाचा अिधकारीही ृोच होृा . त्ाने दोघा ्हकाऱ्ा्ह एक �ंथ औषिध�व्ा्ंबधंी िलिहला आहे . हा �ंथ बराच मोठा अ्ून 
त्ाचे ृीन भाग आहेृ.] 

 

 
आ॰ २८·७ ्ृाप 

 

८ कडूिलब ृदािद िनब िनबा� ३६ 

Azadirachta indica Ajuss Meliaceae. 

वकक उंची १५ m. पणरदलाची लाबंी ५ ृे ६ cm. 

 



 अनु�मिणका 
 

हा वकक ्वर औषिधवककाृ मुख् आहे . ्ाच्ा बुधंाचा घेर २ , ३ m होऊ शकृो. ्ाची ्ाल करडी 
अ्ृे. ्ाचे खोड आृून िपवळ् अ्ृे . ्ाची पाने एकवार दिलृ अ्ृाृ . दले गुळगुळीृ अ्ृाृ . 
मधील िशरेच्ा डाव्ा उजव्ा बाजू लहान मो�ा अ्ृाृ . त्ा िशरे्ही वळण अ्ृे . काठा् खाचा 
अ्ृाृ. दल्ंख्ा ९ , ११, १३ इ॰ अ्ृे . िहवाळ्ाृ ्वर पाने झडृाृ . ्ाची ्व�गे कडू अ्ृाृ , 
िवशषेृत पानाचा र् ृ्ा अ्ृो . ्ाला पानाचं्ा बगलाृ पिरमंिजरा ्ेृाृ . त्ा पानापेका आखूड 
अ्ृाृ. फुले बारीक अ्ून ्ुवाि्क आिण पांू री अ्ृाृ. 

 

्ंदले ५ मु�ृ अधत के्र १० ्ु�ृ अधत 

�दले ५ मु�ृ अधत िकजे ५ ्ं्ु�ृ उपिर. 

 
के्राची डेखे एकमेकाशी जुळून एक नळी बनृे. िकजपुटाृ ृीन कोठे अ्ृाृ. �त्ेक को�ाृ 

दोन बीजके अ्ृाृ, परंृु बीज एकच ृ्ार होृे. िकजलक ि�भाग अ्ृे. 
 
हा वकक िठकिठकाणी छा्ा -वकक महणून िकवा औषधी वकक महणून लागवडीचा आहे . ्ाच्ा 

लाकडाचा बाधंकामाकरृा उप्ोग होृो. महाराष्ाृ हा वन्ही आहे. 
 
धान् ्ाठवण्ाकरृा िलबाच्ा पाल्ाचा उप्ोग होृो . मुळे, ्ाल, पाने, फुले, फळे, िब्ा, 

्ापैकी �त्ेकाचा काहीना काही औषधी उप्ोग ्ािंगृलेला आहे. 
 
ि�नाईन उपलयध होण्ापूव� िलबाची ्ाल िहवावर �िृबधंक आिण िनसृारक महणून वापरली 

जाृ अ्े. 
 
कडूिलबा् बाळंृिलब अ्ेही नाव आहे . बाळंिृणीच्ा उपचाराृ ्ाला �मुख सथान अ्े . 

पाल्ाचा अंगर् पोटाृ घेण्ाने बाळंृपणी आप�ी टळृाृ . आईच्ा दुधाृून ृे औषध मुला् िमळून 
त्ाचेही आरोग् ्ाभंाळले जाृे. ्ाृ जीवाृु �व्े अ्ृाृ ृी :– 

 

 
A. I. U. B1 B2 B3 C 

१०० �ामाृ 
mg 

जून पाला ४३७० ०·०३ ०  ३३  

कोवळा पाला ३३३० ०·०४ ० १·४ २१८  

 



 अनु�मिणका 
 

 
आ॰ २८·८ कडूिलब 

 

९ िबबा ृदािद भ�ाृक. आ�ा� ४५ 

Semicarpus anacardium L. Anacardiaceae. 

वकक उंची ६ ृे १० m. पणरप�ाची लाबंी १५ ृे ४० cm. 

 
हा वकक गुजराृ, दखखन व कोकण ्ेथे वन् आहे. थो�ा पाव्ाच्ा रानाृ हा िवपुल आहे. वरील 

अंगा् पाने िचवट व गुळगुळीृ अ्ृाृ . खालच्ा अंगा् त्ावर थोडे्े के् अ्ृाृ . काठ कडकडीृ 
अ्ृाृ. फुले पाडुंरकी अ्ून त्ा् डेख अत्लप अ्ृे . पानाच्ा बगलाृ फुलोरे ्ेृाृ . ृे पानापेका 
कमी लाबंीचे अ्ृाृ . नर मादी फुलोरे िनराळे अ्ृाृ . त्ाृल्ात्ाृ मादी फुलोरे िवशषे आखूड 
अ्ृाृ. आंय्ाच्ा्ारखी फुले अ्ृाृ . नरफुलाृ िकज व मादी फुलाृ के्र खुरटे व वधं् अ्ृाृ . 
मादीफुलाृले िकजपुट बठेै अ्ृे . त्ावर लव अ्ृे , अ�भागी िकजले ृीन लहानशी अ्ृाृ . िबबा हे 
फळ अ्ृे त्ामागे काजूच्ा�माणे डेख फुगलेले अ्ृे त्ाला िबबुटी महणृाृ . िबबुटीृ खा� गर अ्ृो 
त्ा् गोडाबंी महणृाृ. गोडाबंीृ काजूच्ा �माणेच ृेल अ्ृे. िबय्ाृ अ्ृे ृे झोबरे अ्ृे. 

 

्ंदले ५ ्ु�ृ अधत के्र ५ मु�ृ अधत 

�दले ५ मु�ृ अधत िकज १  उपिर. 



 अनु�मिणका 
 

 
�दलाचंा रंग िहरव् अ्ृो. 
 
िचच व िबबा ठेचून पोटाृ िदला अ्ृा ृो शोधक व दीपक आहे . दुधाृ िकवा ृाकाृ ृेलाचे थेब 

टाकून पोटाृ गेले अ्ृा अं�शोधक अ्ृाृ. दम्ावरही त्ाचा उप्ोग होृो. 
 
िबबा बा�ृत वदेनाशामक आहे . ्ाकरृा त्ाचे ृेलच वापरृाृ . काही व्�ृी् ्त िकिचृही 

िबबा ्ो्ृ नाही. बा�ृत िबबा उृला ृर खोबरेल ृेलाचा लेप हा त्ावर उृारा ठरृो. 
 

 
आ॰ २८·९ िबबा 

 

१० अजुरन ृदािद अजुरन अजुरना� ५५ 

Terminalia arjuna W. & A. Combretaceae 

वकक उंची २०-२५ m. पणरप�ाची लाबंी १० ृे १५ cm. 

 



 अनु�मिणका 
 

हा वकक भारृी् रानाृ िठकिठकाणी आूळृो . त्ाच्ा खोडाची ्ाल जाड , ्ाफ आिण िहरव् 
पांू री अ्ृे . पाने वरन ्ौम् िहरवी आिण खालून ्ौम् िपगी अ्ृाृ ृी एकमेका्मोर िकवा थोडी 
खालीवर अ्ृाृ . फुलोरे ्ेृाृ ृे शाखा�ी िकवा पानाच्ा बगलेृ अ्ृाृ . पिहले पिरमंजरीरप 
अ्ृाृ ृर दु्रे लहानगे ृुरे अ्ृाृ. ऋृु �ीषम. 

 

्ंदले ५ ्ु�ृ उपिर के्र १० मु�ृ उपिर 

�दले ०   िकज १  अधत 

 
फुलानंा ्ुवा् अ्ृो . फळाला पाच कंगोरे अ्ृाृ . बीज एकच अ्ृे . अजुरनाच्ा खोडाच्ा 

्ालीचा काूा हद िवकारावर गुणावह आहे. कािलदा्ाने अजुरनमंजरीचे वणरन रघुवशंकाव्ाृ केले आहे ृे 
:– 
 

आिपजराब�रजतकणतवात  मंज्ुरदारा शुशुभेऽजुरनस् ॥ १६--५१ ॥ 
 

पराग उतप� झाल्ामुळे अजुरनाची डौलदार मंजरी िपगट िद्ू लागली. 
 



 अनु�मिणका 
 

 
आ॰ २८·१० अजुरन 

 

११ ि्रडा अजुरनािद हरीृक अजुरना� ५५ 

Terminalia Chebula Retz. Combretaceae 

वकक उंची १२ m. पणरप�ाची लाबंी ७ ृे १४ cm. फुले �ीषमाृ 

 
्�ा�ीच्ा पा्््ाशी अ्लेल्ा वनाृ हे वकक पुषकळ आूळृाृ . ्ाच्ा पानाला जे डेख अ्ृे 

त्ाच्ा पणरप�ाजवळच्ा टोकाशी दोन डोळे वजा उजळ िठपके अ्ृाृ ृे �िपड अ्ृाृ . पणरप�ावर 
कोवळेपणी के् अ्ृाृ . शाखा�ी लहानलहान फुलाचें ृुरे अ्ृाृ . पुषपाव्वाचे को�क 
अजुरना�माणेच. फळ कोरडे झाल्ावर त्ावर पाच कंगोरे उमटृाृ . कोवळ्ा फळाला बाळिहरडा 
महणृाृ. ि�फळा महणून जे औषध आहे त्ाृील एक फळ हे आहे . कोवळे फळ �ाही आहे . िपकलेले 
्ारक आहे . पाण्ाृ उगाळून केलेला कलक दाहशामक आहे . फळाचा िवशषे उप्ोग काृडी 
कमावण्ाकरृा होृो. 

 



 अनु�मिणका 
 

 
आ॰ २८·११ िहरडा 

 

१२ बे्डा अजुरनािद िबभीृक अजुरना� ५५ 

Terminalia belerica Roxb Combretaceae. 

वकक उंची १२-१५ m. पणरप�ाची लाबंी १० ृे २० cm. फुले �ीषम. 

 
्�ा�ीच्ा पा्््ाशी अ्लेल्ा वनाृ ्ाही वककाचा ्मावशे आहे . िहर�ाच्ापेका बेह�ाची 

पाने दाट िहरवी िकवा काळ्र िहरवी अ्ृाृ . ्ाला मंिजरा ्ेृाृ त्ा अजुरनाच्ा ्ारख्ा अ्ृाृ . हे 
ृीन वकक एकाच गो�ाृ गणलेले आहेृ . कारण त्ाच्ा मुख् लकणाृ भेद नाही . भेद आहेृ ृे िकरकोळ 
आहेृ आिण सप�ही आहेृ . ृे रेखाकक ृीृ कळून ्ेृील . मुख् फरक हा की बेह�ा् ्ुगंधाऐवजी दुग�ध 
्ेृो. बेह�ाची पाने दुभृी जनावरे खाृाृ ृेवहा त्ाचं्ा दुधा् अंगा् आिण शणेा्ही दुग�ध ्ेृो. 

 
ि�फळा नामक औषध आहे त्ाृले हे एक फळ आहे . फळाचे कवच कषा्गुणी आहे . ृोडाृ 

धरण्ाने ृोडाृील व घशाृील कफ कमी होृो . पाण्ाृ टाकून ृे पाणी डोळ्ाृ घाृले अ्ृा आराम 
वाटृो. 



 अनु�मिणका 
 

 

 
आ॰ २८·१२ बेहडा 

 

१३ धायटी ृदािद धाृकी धाृ�्ा� ५८ 

Woodfordia floriblunda. Salisb. Lythraceae. 

कपु उंची १ ृे ४ m. पणरप�ाची लाबंी ५ ृे १० cm. फुले िहवाळा उनहाळा. 

 
्ा झुडपाला लाबं लाबं प्रट शाखा ्ेृाृ . कोवळ्ा खोडावर पांू री लव ्ेृे . एका पेरावर 

बहुधा दोन ्मोरा्मोर पाने ्ेृाृ. एका�ा पेरावर एक िकवा ृीन देखील ्ेृाृ. पाने िबनडेख अ्ृाृ. 
जुन्ा गळालेल्ा पानाचं्ा बगलाृ िकवा नव्ा पानाचं्ा बगलाृ फुले ्ेृाृ . फुलोरे बहुधा व�रीरप 
अ्ृाृ. फुलाच्ा डेखावर �िपड व लव अ्ृे . फुले लालभडक अ्ृाृ . ्ंदलाचंा पेला झालेला 
अ्ृो. त्ाृ मधुर् पुषकळ अ्ृो. ्ंदलावर �दले अ्ृाृ ृी टोकदार अ्ृाृ. 

 

्ंदले ५ ्ु�ृ पिर के्र १० ्ंदलारू पिर 



 अनु�मिणका 
 

�दले ५ मु�ृ ्ंदलारू पिर िकज २ ्ं्ु�ृ उपिर 

 
िकजपुटाृ कोठे दोन अ्ृाृ . फळ भईुमूगदाण्ाएवूे होृे . त्ाृ अनेक िब्ा अ्ृाृ . ही कपेु 

डोगरउृारावर चागंली वाूृाृ. ृी ्�ा�ीवर आहेृ आिण िहमाल्ावरही आहेृ. 
 
धा्टीची फुले आ्वाृ घालृाृ त्ामुळे आ्वाला ृाबंडा रंग ्ेृो . फुलाृ कषा् अमले 

अ्ृाृ त्ाृून ृाबंडे िपवळे रंग�व् िनघृे . फुलाचें चूणर  णरोपक महणून वापरृाृ . वाळलेल्ा फुलाचंा 
उप्ोग र�ृी आव, अिृ्ार आिण अना रृव ्ा िवकारावर औषध महणून करृाृ. 

 

 
आ॰ २८·१३ धा्टी 

 

१४ �ा�ी ृदािद �ा�ी गकंजना� ६७ 

(Centrella) Hydrocotyle asiatica L. Umbelliferae 

शाक पानाची  ंदी २ ृे ५ cm. 



 अनु�मिणका 
 

 
हे शाकवान् भईुवर प्रणारे आहे . ्ा् वले अ्ेही काही �ंथाृ महटले आहे . ्ाचे खोड भईुवर 

प्रृ जाृे. �त्ेक पेरावर मुळे उगवृाृ आिण वर एक िकवा अनेक पाने फुले उगवृाृ . पाव्ाळ्ाृ 
पूव� पडलेल्ा िब्ापा्ून उगवृे. ओलावा ्ंपृाच मरन जाृे. ृोवर फळे ्ेऊन बी पडून गेलेली अ्ृे . 
ओलावा िटकला ृर शाकही िटकृे . जनावरे पाला काडें ्वर खाृाृ . त्ामुळे िवशषे फैलाव होृ नाही . 
खोड पान फूल फळ अशी ्वर अंगे औषधाृ वापरृाृ. फुलोरा गुचछरप अ्ृो. 

 

्ंदले ५ मु�ृ उपिर के्र ५ मु�ृ उपिर 

�दले ५ मु�ृ उपिर िकजे २ ्ु�ृ अधत 

 
�दले गुलाबी अ्ून फळ १-२ cm लाबं अ्ृे. 
 
तवचारोगावर हे औषध महणून वापरृाृ. 
 

�ा�ीची पाची अंगे वाळवनू त्ाचें चूणर करन औषध बनृे . ्ा वान्ाचे नाव डक . वामनराव दे्ाई 
्ानी ‘कािरवणा’ अ्े िदले आहे. त्ाचं्ा मृे �ा�ी महणजे नीर�ा�ी हो्. 
 

[इित्ास. कान्ोबा रणणोडदास कीततकर (१८५० ृे १९१७) हे मुंबईच्ा �ँट मेिडकल ककलेजाृ अध्ापक होृे. त्ानंी िवषारी वान्े 
्ा िवष्ावर एक �ंथ िलिहला आहे . पण त्ाहीपेका मोठा �ंथ त्ानी ‘भारृी् औषिधवान्ाचें वान्ी् ’ ्ािवष्ी िलिहला आहे. हा �ंथ इं�जीृ 
अ्ल्ामुळे जगभर नावाज - लेला आहे . त्ावरच त्ाचंी खरी कीृ� झालेली आहे . ्ा �ंथाृ त्ानी त्ावेळी माहीृ अ्लेल्ा ्वर 
औषिधवान्ाचंी मािहृी आधुिनक िवजानप�ृीने िदलेली आहे इृकेच नवहे ृर त्ाचंी रेखािच�ेही िदलेली आहेृ . �ंथ�ि्�ीपूव�च ृे िनधन 
पावले. �ंथ-लेखनाृ मेजर बसू  हे त्ाचे भागीदार होृे . त्ानी �ंथ �ि्� केला . �ंथाची दु्री आवक�ी िनघालेली आहे . िृच्ाृ डक. मह्कर, 
का्ु् आिण फादर यलथटर ्ानी ्ंसकरण केलेले आहे.] 

 



 अनु�मिणका 
 

 
आ॰ २८·१४ �ा�ी 

 

१५ नीर�ा�ी ृदािद नीर�ा�ी हनुमंृा� ९० 

Herpestes monniera Dalz Bth. Scrophulariaceae. 

 
हे्ु�ा पाणथळीृच वाूणारे आहे . ्ाची खोडे जाडी अ्ृाृ . हेही भईु्रपट राहृे . ्ालाही 

पेरागिणक मुळे ्ेृाृ . ्ाच्ा शाखा िवपुल अ्ृाृ . त्ा उंच होृाृ . ्ाच्ा पानाला डेख न्ृे . पान 
ृगरीच्ा िकवा कणहेराच्ा आकक ृीचे अ्ृे . ्ाच्ा फुलाृ पाच ्ंदले अ्ृाृ . त्ाृले एक इृरापेका 
थोडे अिधक लाबंट अ्ृे . ्ाची �दले िनळ्र अ्ृाृ . परागकोष पु्ट िनळे जाभंळे अ्ृाृ . ्ाचा 
्मावशे हनुमंृकुलाृ होृो. हनुमंृाचे वणरन ३२ व्ा �करणाृ ्ेईल. नीर�ा�ी मेदूच्ा िवकारावर औषध 
महणून �ि्� आहे. ्ा वान्ाचा र् पोटाृ देृाृ आिण ृेल ृ्ार करन डो�्ा् चोळृाृ. 
 

(नीर�ा�ी कुल�म पाहृा भईुिरगणीनंृर ्ावी). 
 



 अनु�मिणका 
 

१६ िडकेमाली ृदािद िडकमाल कदंबा� ७० 

Gardenia gummifera L. F. Rubiaceae. 

कपु उंची २ m. पानलाबंी ५ ृे ७ cm. फुले पाव्ाळ्ाृ 

 
िडकेमाली ्ा नावाची लहानमोठी कपेु कारवारी रानाृ पुषकळ आूळृाृ . उ�रेृ ्ाृपु�ाच्ा 

दिकणे् ृी वन् आहेृ . डोगराळ भमूी त्ा् अनुकूल अ्ृे . िडकेमालीची पाने एका पेरावर दोन दोन 
्मोरा्मोर अ्ृाृ . त्ाना ्माईक उपपण�ही अ्ृाृ . पाना् डेख अगदी आखूड अ्ृे . पाने 
िहवाळ्ाृ झडृाृ; नवी ्ेृाृ ृी चकचकीृ आिण गुळगुळीृ अ्ृाृ. 

 
िडकेमालीला पाव्ाळ्ाृ फुले ्ेृाृ ृी पांू री अ्ृाृ. लवकरच ृी िपवळी होृाृ. 

 

्ंदले ्ु�ृ उपिर के्र ५ �दलारू पिर 

�दले ्ु�ृ उपिर िकज १  अधत 

 
िकजपुटाृ कोठा एकच अ्ृो. 
 
फळ ५ ृे ७ cm लाबं अ्ून त्ावर पुषकळ बारीक कंगोरे अ्ृाृ . वरृी चोच अ्ृे. ्ा कपुाच्ा 

कोरकावर (कोवळ्ा कोबावर ) सवचछ िडक अ्ृो . त्ाने त्ा कोरकाचे थंडीपा्ून ्ंरकण होृे . ्ा 
िडका् िडकेमाली महणृाृ. त्ाला दुग�ध ्ेृो. 

 
िडकेमाली– चूणर औषध महणून वापरण्ाृ आहे .  णावर ठेवले अ्ृा कक मी जवळ ्ेृ नाहीृ . 

पोटाृ घेृले अ्ृा जंृ पडृाृ . ्ामान्ृत अं�ाची हालचाल वाूिवण्ा् त्ाचा उप्ोग होृो . 
पोटाृील सथूल वा् ूघालिवण्ा् त्ाचा उप्ोग होृो. 
 

डक. वामनराव दे्ाई ्ानी िलिहले आहे की िडकेमालीचे मोठाले वकक अ्ृाृ . ृे पेरच्ा 
झाडा्ारखे िद्ृाृ. मी िडकेमाली वान् पािहले आहे ृे लोनावळे ्ेथे डोगरावर लागवड केलेले आहे . 
ृे एका�ा ृगरीच्ा झाडाएवूे आहे. त्ा् मोठे कपु िकवा लहान वकक महणणे शोभेल. 

 
्ाचे लाकूड आृून िपवळ् अ्ृे . त्ाच्ा फण्ा िकवा कंगव ेकरृाृ , अ्ा �ंथांृ री उ�ेख 

आहे. 
 



 अनु�मिणका 
 

 
आ॰ २८·१५ िडकेमाली व नीर�ा�ी 

 

१७ िसकोना ृदािद ि्कोन कदंबा� ७० 

Cinchona succirubra Pav. Rubiaceae 

वकक उंची १० ृे १५ m. पानलाबंी १० ृे १५ cm. 

 
हे वकक औषधी ्ालीकरृा �ि्� आहेृ . खोडाच्ा ्ालीृून ि�नीन इ॰ औषधे िनघृाृ . बुधंा 

्रळ ्ोट अ्ून अध्यच्ा वर थो�ाशा शाखा ्ेृाृ, पानाची आकक ृी ृगरीच्ा पाना्ारखी अ्ृे. पाने 
एका पेरावर दोन दोन ्मोरा्मोर उपपण� एकमेकाला लागून अशी अ्ृाृ . शाखा�ावर बारीक बारीक 
फुले ्ेृाृ. ्ंदले �दले पाच पाच ्ं्ु�ृ अ्ृाृ . �दलाचा रंग गुलाबी अ्ृो . ्ंदलावर आधारलेले 
पाच के्र अ्ृाृ . िकजे दोन ्वयखाली ्ं्ु�ृ अ्ून िकजल एक वर िनघून िकजलक ि�धा झालेले 
अ्ृे. 
 



 अनु�मिणका 
 

ि्कोन गो�ाृ जाृी ्ुमारे ६५ आहेृ . ्वर ्दापण� अ्ून काही कपेु ृर काही वकक आहेृ . 
�सृुृ ि्कोनाची ्ाल ृाबंडी अ्ृे . िपवळ्ा व िपग्ा ्ालीच्ाही वककजाृी आहेृ . ्ाृपुडा िनलिगरी 
आिण ि्कीम िहमाल् ्ेथे ृाबं�ा जाृीची लागवड आहे. उटकमंड ्ेथे िपगट जाृीची लागवड आहे. 

 
हे वकक मूळचे दिकण अमेिरकेृील अँडीज पवरृावरचे आहेृ . ृेथे ृे १५०० ृे २५०० m उंचीवर 

चागंले वाूृाृ. 
 
भारृाृील अनुभव अ्ा आहे की , हे वकक ९०० ृे १८०० m उंचीवर चागंले वाूृाृ . त्ाना 

ृपमान १८ ृे २६ c चागंले मानवृे . त्ाना ्दर हवा पािहजे अ्ृे . त्ाना जमीन चागंली िनचऱ्ाची 
पािहजे. आिण िृच्ाृ काबरनीखृाचंा पुरवठाही भरपूर हवा. 
 

[इित्ास. िहवृाप हा उषण�देशाृील लोकाना होणारा आजार आहे . त्ावर ि्कोन ्ालीचा काूा उप्ोगी पडृो अ्ा ृेथील 
लोकाचंा अनुभव आहे . ्ुरोपी् ्मु��वाशी लोकानंी इृर� �वा् केला ृेवहा त्ाना ्ा रोगाची पीडा फार जाचली . त्ानी अमेिरकन 
आिदवा्ीकडून मािहृी काूून ्ा झाडाची ्ाल िमळिवली आिण िृचा ृे औषधी उप्ोग कर लागले . जे्ुइट लोकानी ्ा औषधाचा �चार 
केला महणून त्ा् जे्ुइट ्ाल महणू लागले . १८२० ृ त्ा ्ालीृील मुख् औषध ि�नीन हे र्ा्नी लोकानी हुडकून काूले आिण त्ाचा 
उप्ोग चालू केला. हळूहळू त्ाच ्ालीृ आणखी अनेक आलकल�व्े अ्ून त्ाचंाही उप्ोग औषध महणून आहे अ्े उघडकी् आले . १८६५ ृ 
एका ि्कोन जाृीचे बी जावा�ीपाृ डच �वा्ी लोकानी नेले व ृेथे लागवड केली आिण ृेथून औषधी�व्े व्ापाराकरृा इृर� नेऊ लागले . 
ृोप �्ृ मूळच्ा अमेिरकन वककाचंा ्त्ानाश झाला होृा . कारण ्ाल काूून नेणारे पुषकळ , लागवड व जोपा्ना करणारे कोणी नाही , अ्े 
झाले. ि�िटश लोकानी १८४८ ृ िनलिगरीवर आिण १८६१ ृ ि्कीम िहमाल्ावर ि्कोन लागवड केली . 

 
महा्ु� काळाृ ्ा लागवडीचे उतप�ही पुरे पडेना्े झाले . जावाृून आ्ाृ करावी लागली . ृथािप लवकरच िहवृापावर चालणारी 

िनराळी औषधे ्ापडली आिण ि�नाईन ्ा आलकलाची गरज कमी झाली . ृरी त्ापा्ूनच आृा हद्िवकारावर चालणारे औषध िनघाले आहे 
महणून त्ाचा उप्ोग चालूच राहणार आहे.] 
 

ि्कोन बी उगवाव्ा् ्ुमारे मिहना लागृो . पिहली दोन पाने आल्ावर मग त्ाचंी वाफ्ाृ 
लागवड करृाृ . वकक १० , १२ वषयचे झाले महणजे त्ाचं्ा खोडाचं्ा ्ालीृ भरपूर औषधी �व् ्ेृे . 
खोडाच्ा ्ालीचे ूलपे काूृाृ. ृे ३० cm लाबं १ ृे ८ cm  ंद आिण २ ृे ६ mm जाडीचे अ्ृाृ. 
 

 
आ॰ २८·१६ ि्कोना 

 

१८ िच�क ृदािद िच�क िच�का् ७४ 



 अनु�मिणका 
 

Plumbago zeylanica L. Plumbaginaceae. 

शाक उंची १ ृे १·५ m. पणरप�ाची लाबंी २ ृे ८ cm. बहुवा�षक  

 
हे एक वन् शाकवान् आहे. खोडे आंग�ा्ारखी जाडी होृाृ. खोडाच्ा एकेका पेरावर एकेक 

पान एकांृ राने ्ेृे. ृे गुळगुळीृ अ्ून त्ाच्ा आरंभी प�णका अ्ृाृ. 
 
पानाचं्ा बगलाृ फुलाचं्ा मंिजरा ्ेृाृ . फुले ३ cm लाबं अ्ृाृ . ्ंदले �दले पाच पाच 

अ्ृाृ. ्ंदले जुळून फुगीर नळी बनलेली अ्ृे . िृच्ा आृ �दलाचंीही नळी झालेली अ्ृे . िृचे 
ृोड मा� प्रट अ्ृे. ्ंदले िहरवी अ्ून त्ाजवर िचकटलोम अ्ृाृ. हा िचकटा सवणारे �िपड ृेथे 
अ्ृाृ. 
 

्ंदले ५ ्ु�ृ अधत के्र ५ �दलारू अधत पिर 

�दले ५ ्ु�ृ अधत िकजे २ ्ु�ृ उपिर  

 
वन् िच�क कोकण , मावळ, महाबळे�र, राजकोट, बगंाल, लंका, मला्ा-�ीपकलप व उषण 

आि�का�देश, ्ेथे आूळृो. हे कंुपणा्ारखे लावण्ा् ्ो्ीचे आहे. 
 
िच�काच्ा पाल्ाची भाजी कधुा उतप� करण्ा् उप्ोगी आहे. िच�काचा औषधी महणून उप्ोग 

होृो ृो मुळाच्ा ्ालीचा. 
 
हे औषध पचना् उ�ेजन देणारे आहे . अिधक झाल्ा् अथयृच अपा् होृो . हरएक इंि�्ाृ 

कोभ उतप� होऊन का्र िबघडृे. चरक्ंिहृेृ ्ािंगृले आहे :– 
 

्ोगादिप िवषं ृीेण ंउ�मं भेषजं भवते  ॥ 
भेषजं चािप दु्ुर�ृं ृीेण ं्ंप�ृे िवषम  ॥ ्ू� १२६ ॥ 

 
्ोजना चागंली केल्ा् िवषाचे औषध होृे. नाहीृर ्ोजना चुकल्ा् औषधच िवष ठरृे. 

 
लाल िच�क , महणून एक िच�कजाृ आहे . ृी ि्कीम व खा्ी पवरृ ्ेथे वन् आहे . ्ाचाही 

औषधाृ उप्ोग होृो . परंृु ृे आपल्ाकडे उपवन् केलेले अ्ून शोभे्ाठी त्ाची लागवड करृाृ . 
त्ाची फुले गुलाबी व लाल अ्ृाृ. Plumbago rosea. L. 

 
काळािच�क महणूनही एक जाृ आहे . त्ाच्ा खोडाृ एकेका पेरावर पाच पाच पानाचंा एक घेर 

अ्ृो. त्ाला उनहाळ्ापाव्ाळ्ाृ भरपूर िनळ्र रंगाची फुले ्ेृाृ . ‘केप ऑफ गुड होप ’ ्ा 
िठकाणाहून ्ाचे बेणे आले आहे. 
 

Plumbago capensis Thunb. 
 



 अनु�मिणका 
 

 
आ॰ २८·१७ िच�क 

 

१९ धोतरा ृदािद ध�रू वकंृ ाका� ८९ 

Datura fastuosa L. Solanaceae. 

कपु उंची ०·५ ृे १·३ m. पणरप�ाची लाबंी ८ ृे १५ cm. वषय्ु  

 
हे झुडुप ृणा्ारखे भारृभर िजकडे िृकडे उगवृे . ृे ृीन हाृ उंच होऊ शकृे . बुधंा ्ाधारण 

आंग�ाच्ा दुपपट जाड होऊ शकृो . बहुधा डावी उजवी बाजू िवषम अ्ृे . पानाचं्ा बगलाृ फुले 
्ेृाृ. त्ाचं्ा �दलाचंा कणय झालेला अ्ृो . ्ंदलाचंाही पेला बनलेला अ्ृो . ्ंदलमंडल आखूड 
आिण �दलमंडल लाबंट अ्ृे . �दलापेका आखूड पण ्ंदलापेका लाबं के्र �दलारू अ्ृाृ . 
त्ाहून खालपट िकजल अ्ृे . कैक फुलाृ �दले दुहेरी अ्ृाृ . त्ाचंा रंग आृ पांू रा बाहेर िनळा 
िकवा पांू राच अ्ृो. िकजपुटाृ कोठे दोन अ्ृाृ. 
 

्ंदले ५ ्ु�ृ अधत के्र ५ �दलारू पिर उपिर 

�दले ५ ्ु�ृ अधत िकजे २ ्ं्ु�ृ उपिर 

 



 अनु�मिणका 
 

फुलण्ाचा हंगाम शरद व हेमंृ 
 
िकजपुटावर मऊ काटे अ्ृाृ . फळ होृाना ्ंदलाशं मागे वळृाृ . काटे टणक व ृीेण 

होृाृ. आृ िब्ा कोदून भरलेल्ा अ्ृाृ. 
 
पाने व िब्ा ्ाचंा औषधाृ उप्ोग होृो . ्ूज ओ्रण्ाकरृा पानाचे पोटी् करृाृ . दमा 

हटवण्ाकरृा िब्ाचंा धूर िचिलमीृून ओूृाृ . इृर मादक �व्ाबरोबर ्ाच्ा िब्ा भरीला घालृाृ 
त्ानी उनमाद ्ेृो. िब्ाृ आूळणारे मुख् �व् डोळ्ाृील बाहुली िवसृारणारे आहे . िब्ाचं्ा चूणयच्ा 
अिृ्ोगाने �ाणघाृ होृो. 
 

 
आ॰ २८·१८ धोृरा 

 

२० कुचला ृदािद कंुचल कंुचला� ८४ 

Strychnos nux vomica L. Loganiaceae 

वकक २० ृे ३० m उंच पानलाबंी ७ ृे १५ cm 



 अनु�मिणका 
 

 
्ाच्ा खोडावर काही िठकाणी पानाच्ा बगलेृ काटे अ्ृाृ . ्ाल पाृळ भरुकी आिण कोठे 

कोठे गुळगुळीृ ृर कोठे कोठे खरखरीृ अ्ृे . पानानंा लहानशी डेखे अ्ृाृ . फुलोरे पुषकळ ्ेृाृ 
त्ाचें सवरप शाखा�ी व�री अ्े अ्ृे . पुषपवकंृ  आिण ृदाधार ्ावर लव अ्ृे . फुले पािरजाृाच्ा 
इृकी बारीक अ्ृाृ. 
 

्ंदले ५ ्ु�ृ अधत के्र ५ मु�ृ �दलारू 

�दले ५ ्ु�ृ अधत िकज २ ्ु�ृ उपिर 

 
�दले िहरव् रंगाची अ्ृाृ. 
 
फळ गोल्र अ्ृे . त्ाची  ंदी ३ ृे ७ cm अ्ृे. िब्ा अनेक अ्ृाृ . बी एका अंगी खोलगट 

दु्ऱ्ा अंगी फुगट अ्ृे. 
 
कुचल्ाचे वकक भारृाृ िठकिठकाणी डोगराळ मुलुखाृ अ्ृाृ. 
 
कुचल्ाच्ा बीमध्े जालीम िवष यस्क नीन नावाचे अ्ृे . ृेच िवष अलपतवाने भोवृालच्ा 

िगराृही अ्ृे, ृरी काही पकी ृो गीर खाृाृ. 
 
ज्ाला आृा िवष महटले ृे मौल्वान औषध आहे . ृे अत्लप मा�ेने �ाव ेलागृे . त्ाने 

चेृनाव्हूा् उ�ेजन िमळृे. अिृ्ोगाने आचके ्ेृाृ आिण त्ाृच मकत् ू्ेृो. 
 
गावाृील कु�ी मारण्ाकरृा �सृुृ िवषाचा उप्ोग करीृ अ्ृ. 

 
[इित्ास. डॉ. वा. िव. जोशी हे जीवर्ा्न िवष्ाचे िवशषेज होृे . ्ानी भारृाृील भमूीची ृपा्णी केली अ्ून भमूीृ वासृव् 

करणाऱ्ा ्ूेमजीवाचंा भमूीृ वाूणाऱ्ा वान्ाचं्ा िजवावर का् पिरणाम होृो ्ा्ंबधंी अभ्ा् केला अ्ून ्ा िवष्ावर �ंथ िलिहलेला 
�ि्� आहे (१९५५). शणेखृ हे शेृ ी् अत्ंृ उप्ोगी आहे ही गो� �ि्� आहे . हे खृ भमूीवर पडून रािहले अ्ृा त्ाृून दुग�धी वा् ूिनघृ 
अ्ृाृ. ृे वा् ू्ाठवनू ठेवनू पािहजे त्ावेळी जाळृा ्ेृाृ . अ्े केले अ्ृा घाण न प्रृा िृजपा्ून इृर कामी लावण्ाजोगा जळणवा् ू
धरृा ्ेृो. शवेटी खृ िश�क राहृे ृे िनग�ध अ्ृे. हे ्ाधण्ाकरृा ्ं�्ोजना डक. जोशी ्ानंी ्ािंगृलेली आहे. ृा�, टाकण, जसृ इ. �व्े 
अलपमा�ेने वान्जीवना् अवश् अ्ृाृ अ्े डक. जोशी ्ानी दाखवनू िदले आहे. (१९४७)] 

 



 अनु�मिणका 
 

 
आ॰ २८·१९ कुचला 

 

२१ िनमरळी कंुचलािद िनमरळी (कृक) कंुचला� ८४ 

Strychnos potatorum L. Loganiaceae. 

वकक उंची १२ m. पानलाबंी ५ ृे ८ cm. 

 
हा वकक पि�म भारृ व लंका ्ेथे वन् आहे . ्ाचा बुधंा १ m होृो. त्ाची ्ाल फुटीर अ्ून 

काळ्ा रंगाची अ्ृे. पाने चकचकीृ अ्ृाृ त्ाचें डेख अगदी आखूड अ्ृे . फुलोरे पानाचं्ा बगलाृ 
्ेृाृ ृे व�रीरप अ्ृाृ . पुषपवकंृ  ्ु�ा अगदी आखूड अ्ृाृ . फुलाृ �दले ६ mm लाबं अ्ृाृ. 
त्ाचंी नळी बनलेली अ्ृे . िृच्ा आृ िृजवरच उगवलेले के्र अ्ृाृ . िकजपुटाृ दोन कोठे 
अ्ृाृ. िकजल के्रापेका उंच अ्ृे . िकजलका् दोन फाटे अ्ृाृ . फल मकदु अ्ृे . िपकल्ावर ृे 
काळे पडृे. त्ाची  ंदी १·६ cm अ्ृे त्ाृ एक िकवा दोन वाटोळ्ा िब्ा अ्ून त्ा िपवळ्ा अ्ृाृ . 
त्ावर अंगा्र्े मऊ के् अ्ृाृ ृे चकाकदार अ्ृाृ. 
 



 अनु�मिणका 
 

्ंदले ५ ्ु�ृ अधत के्र ५ मु�ृ �दलारू 

�दले ५ ्ु�ृ अधत िकजे २ ्ु�ृ उपिर 

 
फुलाृील अव्व पाहण्ाकरृा , आकार िभगानी १० , २० पट वाूवनू घ्ावा लागृो , कुचला व 

िनमरळी ्ाचें गो� एक आहे . ृरी कुचल्ाृील िवषारी �व् िनमरळीृ न्ृे . िनमरळीचा औषधी उप्ोग 
ने�ोपचाराृ होृो . िनमरळीच्ा िब्ाचें चूणर मधाृ कालवनू डोळ्ावर लेप देृाृ . त्ाने आृील ्ूज 
ओ्रृे. 

 
िनमरळीचा मुख् उप्ोग पाणी सवचछ करण्ाकडे होृो . त्ाकरृा िनमरळीचे बी उगाळून ृो कलक 

भा�ंाला आृून फा्ाव्ाचा मग त्ाृ पाणी ओृाव्ाचे . अ्े केल्ाने गूूळ पाण्ाृला मळ खाली 
ब्ृो. पाणी िनवळृे. 
 

[इितवृ�. �ा. एम. एन. कामत हे पुणे ्ेथील िवजान्ंवधरक महाराष् ्माज ्ंसथेृ ्ंशोधनाचे काम करीृ अ्ृाृ . िपकाना होणारे 
बरेच्े रोग बुरशीमुळे होृ अ्ृाृ . त्ाचंा ृपा् करन त्ाजवर उपा् शोधून काूण्ाचा उ�ोग ृे करीृ अ्ृाृ . त्ानंी ्ा्ंबधंी एक मराठी 
पुसृकही िलिहले आहे. त्ाचे नाव ‘वनसपृीचे रोग व त्ावरील उपा्.’ ्ािशवा् इं�जी ृीन पुसृके त्ानी केली आहेृ. ृी अशी :– 

 
१ उषणदेशी् िपकाचे रोग, छोटे पुसृक. १९५८. 
२ वान्–रोगिवजान– आरंिभक. १९५६ 
३ बुरशीिवष्क छोटे पुसृक. भाग १. १९५९. भाग २. १९६१] 

 
कािलदा्कवीने मालिवकायगनिम� नामक नाटकाृ ही गो� र�ांृ ाने ्ािंगृली आहे : 

 
मंदोप्मंदृामेिृ ्ं्ग�ण िवपि�ृत । 
पकंयचछदत फलस्ेव िनकषेणािवलं प्त ॥ २·७ ॥ 

 
िव�ानाच्ा ्ंपकयने मंदबु�ीच्ा माण्ाची मंदृा कमी होृे– 
 
िनमरळीच्ा ्ं्गयने गूूळ पाण्ाचा मळ नाही्ा होृो त्ा�माणे. 
 
पकंयचछद = िनमरळी. पकं = िचखल. 

 



 अनु�मिणका 
 

 
आ॰ २८·२० िनमरळी व िपपळी 

 

२२ िचरायत ृदािद िकराृ िकराृा� ८५ 

Swertia chirata Buch-Ham Gentianaceae. 

कपु उंची १ m. पणरप�ाची लाबंी २·५ ृे ४ cm वा�षक 

 
हे एक िहमाल्ावरील कपु आहे . औषधाकरृा ्वर कपु मुळा्कट बाजाराृ आणृाृ . ्ाची पाने 

्मोरा्मोर एका काडंावर दोन दोन अ्ृाृ . त्ाचं्ा बगलाृ फुलोरे ्ेृाृ ृे पिरमंजरीरप अ्ृाृ . 
फुले िपवळी अ्ृाृ. 
 

्ंदले ४ मु�ृ अधत के्र ४ मु�ृ अधत 

�दले ४ ्ु�ृ अधत िकज १  उपिर. 

 
िकजपुटाृ कोठा एकच अ्ृो , बीजके पुषकळ अ्ृाृ , िकजलक दुभगं अ्ृे . ्ाची ्वर अंगे 

कडू अ्ून ृी औषधाृ वापरृाृ. ्ाचा उप्ोग अंगी मुरलेल्ा िहवृापिवकारावर होृो. 



 अनु�मिणका 
 

 
िकराृमूळ ्ाधे िनमुळृे खोडापेका जाड बोटभर लाबं अ्ून त्ावर बरीच उपमुळे अ्ृाृ. 

 

 
आ॰ २८·२१ िचरा्ृ 

 

२३ उदी िचरायत ृदािद उद िकराृ िकराृा� ८५ 

Exacum. bicolor Roxb. Gentianaceae. 

शाक उंची ६० cm. पणरप�ाची लाबंी ३ ृे १० cm. वा�षक 

 
मावळ व कोकण ्ेथील रानाृ हे वान् पाव्ाळ्ाृ पुषकळ आूळृे . िहवाळ्ाृ ृे वाळून जाृे. 

्ाच्ा पानाच्ा आकारआकक ृी वगेवगेळ्ा अ्ृाृ . त्ाना डेख न्ृे . ्ाला शाखा�ी व�रीरप फुलोरे 
्ेृाृ त्ाृ ्ुरेख फुले ्ेृाृ . �दले २ ·५ cm. िकवा थोडी अिधकच लाबं अ्ृाृ . वाळलेली शाक 
औषधा- करृा वापरण्ाृ आहे . ृी कडू अ्ून पचन ्ुधारण्ा् उप्ोगी पडृाृ . उ�राध� िनळी 
अ्ृाृ. ्ंदले �दले, के्र, �त्ेकी ४. िकजपुटाृ कोठे २.  
िच� देवकपा् िच�ाशजेारी �. ३० आ. ३. 



 अनु�मिणका 
 

 

२४ भुईको्ळा �िमकािद िवदारीकंद �िमका� ८८ 

Ipomoea digitata L. Convolvulaceae 

वले पणरप�ाची लाबंी ५ ृे ८ cm. िचरा्ु. 

 
्ा वलेीला रृाळ्ा्ारखे मूलकंद अ्ृाृ . खोडे लाबंट अ्ून आधाराला वळ्े घालून 

प्रृाृ. खोडावर के् न्ून ृी गुळगुळीृ अ्ृाृ . पाने वाटोळ्र पण बहुधा लाबंीपेका  ंदी अिधक 
अ्लेली आिण बोटा्ारखे खंड पडलेली अ्ृाृ . खंड ५ , ६, ७ अ्ृाृ . पानाच्ा खालच्ा अंगा् 
ठळक ि्रा अ्ृाृ . पानाचं्ा बगलाृ फुलोरे ्ेृाृ ृे गुलचछ व पिरमंजरी अशा िम� सवरपाचे 
अ्ृाृ. फुलोऱ्ाचे अक १५ cm प �्ृ लाबं अ्ू शकृाृ . बारीकशी छदे अ्ृाृ ृी लवकर गळृाृ . 
�दलमंडल घंटाकक ृी िकवा िन्राकक ृी अ्ृे. �दलाचंा रंग जाभंळा िकवा गुलाबी अ्ृो. 
 

िकजपुटाृ चार कोठे, बीजे िपगट व त्ावर काप्ाळ के् अ्ृाृ. 
 

्ंदले ५ मु�ृ अधत के्र ५ �दलारू पिर 

�दले ५ ्ु�ृ अधत िकज ४ ्ं्ु�ृ उपिर 

 
भारृाृील ओल्र रानाृ हे वले आूळृाृ . कोकणाृ पुषकळ आहेृ . लंका, उषण आिश्ा , 

आि�का, अमेिरका, ऑस्ेिल्ा ्ा िठकाणी वन् आहेृ. 
 
्ाच्ा कंदाचा उप्ोग औषध महणून करृाृ . कंदाचे अंृरंग पांू रे अ्ृे . त्ाृून चीक िनघृो . 

्ाचे काप करन ्ुकवनू पीठ करृाृ . ृे थोडे ृुरट व कडू लागृे . त्ाृ आृ�ाची ि�्ा ्ुरळीृ 
करण्ाचा गुण आहे. त्ाने िस्ाचं्ा आंगचे दूध ्ेण्ा् ्ाहाव् होृे. िवशषेृत दीघर ्ेवनाने शरीरा् पु�ी 
्ेृे. शारीिरक आिण मानि्क �माचा पिरहार करणारे हे उ�म औषध आहे. 
 

[इित्ास. वामन गणेश देसाई  (१८७४ ृे १९२७ ) हे गकहसथ मंुबईृ L. M. S. होऊन इंगलंडाृ जाऊन वै�की् व वैजािनक िशकण 
घेऊन मुंबईृ वै�की् व्व्ा् करीृ अ्ृ . त्ानी औषधी्ं�ह ्ा नावाचा �ंथ केलेला आहे . हा �ंथ मराठीृ आहे . ्ाृ आ्ुव�दाृ 
्ािंगृलेल्ा वान्ाचंा औषधी उप्ोग ्ािंगृला अ्ून त्ाबरोबरच ृी कशी ओळखावी ्ा्ंबधंी मािहृी �त्कावरन करन घेऊन िदलेली 
आहे. ्ा �ंथाचे धोरण आिण कीृ�कराचं्ा �ंथाचे धोरण एकच आहे . परंृु ्ाृील वान्वणरने कीृ�कराचं्ा �ंथाृल्ा इृकी ्िवसृर नाहीृ 
आिण त्ाबरोबर िच�ेही नाहीृ. ृरी मराठीृ पूव� न्लेली मािहृी ्ाृ आहे, ही गो� अिभनंदनी् आहे.] 

 



 अनु�मिणका 
 

 
आ॰ २८·२२ भईु कोहळा 

 

२५ आसकंद ृदािद आसकंद वकंृ ाका� ८९ 

Withania somnifera Dun : Solanaceae 

कपुक– १·५ m उंच पणरप�ाची लाबंी ४ ृे ८ cm. 

 
शाखोपशाखा वर वर कमी होृ जाृाृ . पानावर बारीक बारीक लवीचे पुजंके अ्ून डेखावरही 

के् अ्ृाृ . फुले पानाचं्ा बगलाृ ्ेृाृ त्ाचे पुजंके अ्ृाृ . त्ाना डेखे अगदी आखूड अ्ृाृ . 
फुले िपवळ् िकवा िहरव् अ्ृाृ. �दले ८ mm लाबं अ्ृाृ. 
 

्ंदले ५ ्ु�ृ अधत के्र ५ मु�ृ �दलारू 

�दले ५ ्ु�ृ अधत िकजे २ ्ु�ृ उपिर 

 
फळ ृाबंडे मकदु वाटाण्ाएवूे . त्ाच्ा भोवृी ्ंदलमंडल राहृे . त्ाचा व्ा् २ ·४ cm. अ्ृो. 

त्ाला पु्ट्े पाच कंगोरे अ्ृाृ. िब्ा पुषकळ अ्ृाृ त्ा चकृीवजा अ्ृाृ. 
 

हे ि्धाृ िवपुल आहे. पण महाराष्ाृ व गुजराृेृही आहे. 
 



 अनु�मिणका 
 

्ाचे नाव वामनराव दे्ाई ्ानंी ूोरगुंज अ्े िदले आहे . हे �ंथो�ृ अ्गंध नवहे अ्े त्ानी 
िलिहले आहे. त्ाचं्ा महणण्ा�माणे :– 

 
“ूोरगुंजेचे मूळ अव्ादक , सवापजनक व मू�जनक आहे , पण हद्ावर अव्ादन ि�्ा घडृ 

नाही. हे अलपमा�ेने िदल्ा् धोृऱ्ा्ारखा मद उतप� होृो ... िब्ा मो�ा मा�ेृ िवषारी आहेृ .” 
औषधी्ं�ह �. ५२५ 
 

[इित्ास. शं . पु. आघारकर हे महाराष्ी् गकहसथ पिहल्ा महा्ु�ाच्ा काळाृ जमरनीदेशाृ होृे . ृेथे ृे वान्ी्िव�ा एंगलर 
्ाचं्ा िशष्गणाृ िशकले . नंृर भारृाृ ्ेऊन कलक�ा ्ेथे वान्ी् �ाध्ापक झाले . ृेथून िनवक� होऊन पुण्ाृ रािहले . ्ा नगरीृ त्ानी 
िवजान्ंवधरनाथ� ‘महाराष् ्माज ’ ्ा्ंसथेची सथापना १९४८ ृ केली . ्ा ्ंसथेृ िवजानोपा्ना िविवध सवरपाची चालू झालेली आहे . �ी. 
आघारकर ्ानी सवृत एक्ाने आिण ्हकाऱ्ा्मवेृ अनेक ्ंशोधनातमक िनबधं िलिहलेले �ि्� आहेृ . त्ाचंी अखेरची लेखाकक िृ ृीन 
पुसृकाचं्ा रपाने महाराष् शा्ना�ारे �ि्� झालेली आहे. 
 

१ मुंबई राज् भबूोध (गथझेटी्र) वान्ी् भाग १. औषधी वान्े १९५३ 

२ मुंबई राज् भबूोध वान्ी् भाग २. लगुड-वान्े १९५७  

३ महाराष् राज् भबूोध वान्ी् भाग ३. ्ंकीणर वान्े १९६१] 

 

 
आ॰ २८·२३ अ�गंधा 



 अनु�मिणका 
 

 

२६ भुईिरगणी. वकंृ ाकािद कंटकारी वकंृ ाका� ८९ 

Solanum xanthocarpum Solanaceae. 

शाक पणरप�ाची लाबंी ४ ृे ८ cm. िचरा्ु 

 
हे शाकवान् भईुवर प्रणारे आहे . िहची खोडे फार ृर टीचभर डोकावृाृ पण बहुधा 

भईु्रपटच वाूृाृ . त्ाजवर पुषकळ काटे अ्ृाृ . पानाच्ा डेखावर आिण पणरप�ावर देखील काटे 
अ्ृाृ. पानाचा रंग िहरवा चकाकीदार अ्ृो . पानावर के्ाचें पुजंके अ्ृाृ . काटे बहुधा िपवळे 
अ्ृाृ, हे वान् ृणा्ारखे इृसृृत उगवृे . पानाची बगल ्ोडून फुलोरे ्ेृाृ . ृे व�रीरप 
अ्ृाृ. एका�ा जागी एकेक फूलही ्ेृे . पुषपवकंृ ावरही के्ाचे पुजं अ्ृाृ . फुलाृ ्ंदल के्ाळ 
अ्ृे. �दले जाभंळी अ्ृाृ . त्ाचं्ा बाहेरच्ा अंगा् के् अ्ृाृ . फळ मकदु अ्ृे त्ाचा व्ा् १८ 
mm अ्ृो. त्ाचा रंग पांू रा िकवा िपवळट अ्ृो . त्ाभोवृी ्ंदल िवकि्ृ होऊन राहृे. फुलण्ाचा 
ऋृु �ीषम. 
 

्दले ५ ्ु�ृ अधत के्र ५ मु�ृ �दलारू पिर 

�दले ५ ्ु�ृ अधत िकजे २ ्ं्ु�ृ उपिर 

 
हे शाकवान् भारृ , पािकसृान लंका , आगने् आिश्ा , आि�का, उषण ऑस्ेिल्ा ्ेथे वन् 

आहे. हे ृणच आहे. 
 
्ा वान्ाच्ा मुळाचा उप्ोग औषधाृ करृाृ . मुळेदेखील ृाजी अ्ली ृरच बरा गुण ्ेृो . 

जवर आिण कफ घालवण्ाकरृा मलहारक महणून ृे उप्ोगी पडृे . घशाची व �्नेि�्ाची ्ूज ्ावर 
उपा् महणून ृे उप्ोगी पडृे. 
 

[इितवृ�. ्री पुरषो�म पराजंपे . हे गकहसथ पुण्ाचे रिहवा्ी आहेृ . ृे इं�जाचं्ा राज्ाृ मंुबई �ांृ ाृ पुण्ाच्ा शेृ की 
महािव�ाल्ाच्ा ककेृ उ�ानािधकारी होृे. १९५८ ृे १९६२ ्ा अवधीृ ृे आघारकरानंी सथापन केलेल्ा िवजान्ंवधरक महाराष््माज ्ंसथेचे 
्िचव होृे. १९२०, २१ ृ ृे पधंरा मिहने बगदाद ्ेथे होृे . ृेवहा त्ानी िृकडील उ�ानाचंा अभ्ा् केला . १९१९ ृ फळझाडाचंी लागवड ्ा 
िवष्ावर मराठी जानकोशाकरृा एक िनबधं िलिहला . १९२१ ृ त्ानंी फळझाडाचंा बाग ्ा नावाचे पुसृक िलिहले . ्ा पुसृकाची िृ्री आवक�ी 
१९५० ृ िनघालेली आहे. ्ा पुसृकाृ बागवानानंा उप्ोगी अशी व्ावहािरक मािहृी िदलेली अ्ून ऐिृहाि्क मािहृीही बरीच िदलेली आहे .] 

 



 अनु�मिणका 
 

 
आ॰ २८·२४ भईु िरगणी 

 

२७ िनगु�डी ृदािद ि्धुवार ि्धुवारा� ९७ 

Vitexnegundo L. Verbinaceae 

कपु वा वककक पणरदलाची लाबंी १० १५ cm 

 
हे वान् मावळाृ कोकणाृ कारवाराृ आिण इृर�ही भारृाृ वन् आहे . ्ाचा �्ार अफगाण 

लंका िफिलपीन�ीपे इकडेही आहे . बहुधा ही वान्े कपुसवरपीच अ्ृाृ परंृु मावळरानाृ एकादा वकक 
झालेलाही र�ी् पडृो . ्ाची ्ाल पाृळ कर�ा रंगाची अ्ृे . लहान लहान शाखा अ्ृाृ त्ाचंी 
काडें चौकोनी व पाडुंरकी अ्ून त्ावर लव अ्ृे . पाने दिलृ अ्ृाृ . बहुधा दले ३ पण �िचत ५ 
देखील अ्ृाृ . अ�दल इृराहून लाबं अ्ृे . फुलोरे मुख्ृत मंजरीरप अ्ृाृ . शाखामधे व�री 
अ्ृाृ. �दलमंडल मुखरप अ्ृे . त्ाचा रंग िनळ्र अ्ृो . खालचा ओठ मोठा अ्ृो त्ाची लाबंी 
०·५ cm अ्ृे. फळ आमकदु गोल अ्ृे . त्ाची  ंदी ० ·६ cm अ्ृे. कंुपणाकरृा ्ा झुडपाची लागवड 
करृाृ. (आ १२ पहा) 
 



 अनु�मिणका 
 

्ंदल ५ ्ु�ृ अधत के्र ४ मु�ृ �दलारू पिर 

�दले ५ ्ु�ृ अधत िकज २ ्ु�ृ  उपिर 

 
आ्ुव�दकारानी ्ा वान्ाची औषध महणून बरीच �शं् ा केलेली आहे . अंृरंगा् िकवा बा�ागंा् 

्ूज आलेली अ्ल्ा् मुळाचा म�ाृ काूलेला अकर  आिण पानाचंा काूा अशी औषधे वापरण्ाृ आहेृ . 
पाने नु्ृी वाफवनू िकवा केवळ थोडी कु्करन ृी बा�ागंी लावण्ाची चाल आहे . ्ाधें दुखीवर ्ाचा 
िवशषे उप्ोग ्ािंगृला आहे . पाल्ाने शकेणे हाही उ�म उपा् आहे . बाळंिृणीने अंग धुृाना िनगु�डीचा 
पाला घालून ृापिवलेले पाणीच वापराव ेअशी �शं् ा आहे . फुलाचंा काूा कफिप� िवकार आिण काही 
हद्िवकारावरही ्ािंगृलेला आहे . अना रृवावर फळ आिण तवचारोगावर िब्ा , ्ाचंा िविन्ोग 
्ािंगृलेला आहे. 
 

कािलदा्ाने कुमार्ंभव काव्ाृ पावरृीच्ा रपवणरनाृ ि्धुवाराचा उ�ेख केला आहे ृो अ्ा 
:– 
 

मु�ृाकलापीकक ृि्धुवारं व्ंृपुषपाभरण ंवहनृी ॥ ३·५३ ॥ 
 
व्ंृाृील पुषपालंकार महणून पावरृीने आपल्ा अंगावर ि्धुवार (मंजरी) धारण केली होृी . 

वासृिवक िनगु�डी् फुले ्वरदाच ्ेृाृ परंृु �सृुृ �्ंग मधुवणरनाचा आहे महणून व्ंृ अ्े महटले 
आहे. 

 
फुलाृ के्र दोन लाबं दोन आखूड अ्ृाृ , आिण िकजलक दुभगं अ्ृे , ्ा गो�ी आ॰ ११ ृ 

पक. ४८८ ृळाशी दाखिवल्ा आहेृ. 
 



 अनु�मिणका 
 

 
आ॰ २८·२५ िनगु�डी 

 

२८ िपपळी. मरीचािद िपपपली मरीचा� १०७ 

Piper longum L. Piperaceae 

शाक पानलाबंी ४ ृे ५ cm. 

 
हे ृाबंलूी्ारखे शाकवान् आहे . महाराष्ाृ वन् नाही पण इृर भारृाृील उषण �देशाृ वन् 

आहे. ्ाची औषधाकरृा लागवड करृाृ . ्ाची काही खोडे भईुवर लोळृाृ . काही वर उंचावृाृ पण 
पकड घेृ नाहीृ . पाने हदाकक ृी अ्ृाृ . खालच्ाना डेखे अ्ृाृ . वरच्ा वरच्ा पानाना डेखे 
न्ृाृ. ृी पाने खोडा् वेू ून राहृाृ फुले िमऱ्ाच्ा धरृीची अ्ृाृ . िपपळी हे अयगनदीपक उषण 
औषध आहे. हे िहगा�कापैकी एक आहे. 
 

िपपळीचे िच� िनमरळीच्ा शजेारी आहे. पक. ८०५ 
 

२९ जयपाळ. ृदािद ज्पाल आमल�्ा� ११५ 



 अनु�मिणका 
 

Croton tiglium L. Euphorbiaceae. 

वककक उंची ४ m. पणरप�ाची लाबंी ५ ृे १० cm. 

 
हा एक उ�र भारृाृला वन् वकक आहे . हा ्दापण� आहे . ्ाच्ा शाखाचं्ा अ�ावर बारीक 

बारीक फुलाचंा फुलोरा ्ेृो . त्ाृ काही िकजी् (मादी) ृर काही के्री् (नर) फुले अ्ृाृ . 
िकजी् फुलाृ पिरदलाचा एक घेर अ्ून के्री्ाृ दोन अ्ृाृ . के्र बहुृ अ्ृाृ . िकजे ृीन 
्ं्ु�ृ अ्ून िकजलकाचे मा� �थम ृीन , नंृर त्ापैकी �त्ेकाचे दोन दोन फाटे झालेले अ्ृाृ . फळ 
२ ृे २·४ cm  ंद, ृीन फाकी होऊन उकलृे. 
 

नरफुलाृ  मादी फुलाृ 

्ंदले ५ मु�ृ अधत  ्ंदले ५ मु�ृ अधत 

�दले ५ मु�ृ अधत  �दले ०   

के्र१५ ृे २० मु�ृ उपिर  िकजे ३ ्ु�ृ उपिर. 

 
िकजाच्ा बठैकीवर ृंृू अ्ृाृ. िकजलक दुभगं अ्ृे. 
 
एकाच झाडावर नरमादी-फुले अ्ृाृ. 
 
हे छोटे वककवान् कोकणाृ लागवडीने आलेले अ्ून सवाभािवक झालेले आहे . ्ाच्ा िब्ाृून 

ृेल िनघृे ृे �खर रेचक आहे . ज्पाळाचा एक थेब पोटाृ गेला ृरी दहा वी् पाण्ा्ारखे रेच होृाृ . 
पोटाृ मुरडा होृो . शरीराृील पाणी कमी करणे अवश् अ्ेल ृरच हे औषध वापराव्ाचे अ्ृे . ्ा 
वान्ाला ‘जमालगोटा’ अ्ेही महणृाृ. 
 



 अनु�मिणका 
 

 
आ॰ २८·२६ ज्पाळ 

 

३० भागं ृदािद भागं वालवा� ११६ 

Canabis sativa L. Urticaceae 

शाक उंची १ ृे १·५ m. पणरदलाची लाबंी ४ ृे ६ cm. 

 
्ा शाकवान्ाची राने िहमाल्ाच्ा उृारावर आहेृ . इृर� ृे उपवन् आहे . आरंभीची पाने 

्मोरा्मोर अ्ृाृ. पण वरची एकांृ िरृ अ्ृाृ . ृी दिलृ अ्ृाृ. दले ३ ृे ८ अ्ृाृ . ्ाची नर 
मादी झाडेच िनरिनराळी अ्ृाृ . फुले फार बारीक अ्ृाृ . नरफुले अनेक जवळ जवळ अ्ृाृ . 
मादीफुले छदाखाली दाटीने रचलेली अ्ृाृ. 

 
मादीफुलाचें ृुरे अ्ृाृ त्ाना गाजंा महणृाृ . पाने व िडकशा ्ाना िमळून भागं महणृाृ . 

कोवळ्ा फा�ंावर राळ जमृे िृला चर् महणृाृ. 
 



 अनु�मिणका 
 

भागं वदेनाशामक आहे . त्ाबरोबरच ृी उ�ेजकही आहे . कामाला उत्ाह वाूृो . पण अिधक 
्ेवनाने गुंगी ्ेृे, गाू झोपही ्ेृे. वारंवार ्ेवनाने चटक लागृे. डोळे लालच राहृाृ. 

 
अिृ्ार िवकारावर भागं हे उ�म औषध आहे. 
 
गभयश्ाचे िवकारावर गाजंाचा चागंला उप्ोग होृो. 
 
गाजंाचा उप्ोग दमेकऱ्ाना केवहा केवहा होृो. 
 
अ�ाच्ा खालोखाल माण्ाला औषधाचंी गरज अ्ृे . �ाचीन काळापा्ून ृी गरज जाणवृ 

आलेली आहे . अ� ज्े वान्ापा्ून िमळृे ृ्े औषधही वान्ापा्ून िमळृे . चृुव�दाच्ा मागोमाग 
आ्ुव�द उतप� झाला . आ्ुव�द्ंिहृामधून हजारावर औषिधवान्े ्ािंगृली आहेृ . ृथािप ्ाृली 
पुषकळशी अ� वस व गकह्ािहत् देणारी आहेृ . �सृुृ �करणाृ काही िनवडक औषधीचाच िवचार केला 
आहे आिण ृोही वान््क�ीच्ा अभ्ा्ाच्ा र�ीने. ्ा�ंृ औषध्ोजना करणारे वान्ागंाचंा थेट उप्ोग 
करीृ नाहीृ . त्ापा्ून िटकाऊ आिण नेम�्ा मोजणी् ्ोग् अशी औषधे ृ्ार करनच वापरृाृ . 
त्ाचंा सवृं� अभ्ा् करणे अवश् आहे. 

 
मागील �करणाृ अ�  चकर करण्ाकरृा महणून जी वान्े ्ािंगृली ृी ्ोग् मा�ेने िदल्ा् 

औषधे महणूनही उप्ोगी आहेृ . ही ्वर वान्े ि�दिलक वगयृील आहेृ . इृर�ही औषधाचें उ�ेख 
आहेृ. 
 



 अनु�मिणका 
 

 
आ॰ २८·२७ भागं 

 

 
  



 अनु�मिणका 
 

�करण २९ 
 

का्ी वनवृक 
 

१ करमळ ृदािद करमळ करमळा� २ 

Dillenia indica L. Dilleniaceae. 

वकक उंची १२ m. पणरप�ाची लाबंी २० ृे ३० cm. 

 
हा एक ्ुंदर ्दापण� वकक महणून �ि्� आहे . ्ाचे बुधं ्रळ वाूृे. त्ाला प्रट शाखा ्ेृाृ 

त्ाचं्ा शवेटाकडे पुषकळशी हाृ हाृ लाबं पाने अ्ृाृ . ्ाला फुले ्ेृाृ ृीही मोठाली अ्ृाृ . 
त्ाचंी  ंदी १५ cm अ्ृे. �त्ेक डहाळीच्ा शवेटी एखादे फूल अ्ृे . त्ाला ्ुवा् अ्ृो . फुलाचे 
डेखदेखील ६ , ७ cm लाबं अ्ृे . फुलाृील ्ंदले जाडी आिण र्ाळ अ्ृाृ . फुले भर उनहाळ्ाृ 
्ेृाृ. 
 

्ंदले ५ मु�ृ अधत के्र बहुृ मु�ृ अधत 

�दले ५ मु�ृ अधत िकज १  उपिर 

 
फळ ृ्ार होृे ृे ८ -१० cm लाबं अ्ृे . त्ाची ्ाल कडक अ्ृे आिण आृील भाग मऊ 

अ्ृाृ. िब्ा पुषकळ अ्ृाृ . त्ा चप्ा अ्ून त्ाचं्ा काठावर के् अ्ृाृ . गीर िपकल्ावर 
 चकर अ्ृो. 

 
्ंदलाचंा र्ही  चकर अ्ृो त्ाचे उ�म ्रबृ होृे . ्ंदले आिण फळही औषधी आहे . जवर 

घालिवण्ा् आिण कफ हटिवण्ा् त्ाचा उप्ोग होृो. 
 
हा वकक कोकण दिकण महाराष् , नेपाळ, आ्ाम, िबहार आिण लंका व मला्ा �ीपकलप ्ेथील 

वनाृ आूळृो. हा उपवनाृ वाूिवण्ा्ही ्ोग् आहे. 
 

[इित्ास. टालबोट ्ा नावाचा एक जंगल्ंरकण -अिधकारी होृा . त्ाने मंुबई ि्ध जंगलवान्े ्ािवष्ी एक मोठा �ंथ िलिहला 
आहे. १९०० ृे १९११. ्ाृ शकेडो जाृीची वणरने अ्ून पुषकळ रेखािच�ेही आहेृ. 
 

ि�िटश राज्ाृ भारृ पािकसृान िमळून एक देश होृा . त्ाचे अनेक िवभाग कयलपलेले होृे . त्ा िवभागाृील वन�ीकोश झालेले 
अ्ून त्ाचंी पुनमुर�णेही ्व�कण्ंसथेने केलेली आहेृ.] 

 



 अनु�मिणका 
 

 
आ॰ २९·१ करमळ 

 

२ सजर. शाल ृदािद ्जर ्जय� २३ 

Shorea robusta Gaertn. Dipterocarpaceae. 

महावकक पणरप�ाची लाबंी १० ृे १५ cm. 

 
हा भव् वकक महणून �ि्� आहे . िहमाल्ाच्ा पा्््ाजवळच्ा ्ुमारे १००० m. उंचीवरच्ा 

वनाृ हे वकक आहेृ . हे इृके उंच आहेृ की भईुवरन पाहृा त्ाचें शडेे िद्ृ नाहीृ . खोडे ्रळ आिण 
बळकट अ्ून पालवीही दाटं अ्ृे. ्ाचा फुलोरा महणजे पिरमंजरी अ्ृे. 
 

्ंदले ५ अलप्ु�ृ अधत के्र बहुृ मु�ृ अधत 

�दले ५ मु�ृ अधत िकजे ३ ्ु�ृ उपिर 

 



 अनु�मिणका 
 

�दले िपवळी अ्ृाृ . ्ंदले फळ ृ्ार होृाना वाूृ जाृाृ . िकजपुटापेका ृी ५ , ६ पट लाबं 
होृाृ. ्ा वककाच्ा ्ालीृून िचकट अधर�वाही राळ िनघृे . राळ काचे्ारखी सवचछ पारदश� अ्ृे . 
कालांृ राने ृी अंबरा्ारखी िफकी होृे . राळेचा उप्ोग धूप महणून करृाृ . फळापा्ून ृेल िनघृे ृे 
खा� अ्ृे . फळाचे पीठही खा� अ्ृे . राळ जाळल्ा् ्ुगंध ्ुटृो . राळ ृेलाृ िवरघळृे आिण 
त्ाबरोबर जळृे .  णा् लावण्ाकरृा राळेचे मलम करृाृ . अं�ाृील कफ कमी करण्ाकरंृा राळ 
लोण्ाबरोबर औषध महणून उप्ोगी पडृे. 

 
्जरवककाचे लाकूड बळकट आिण पाण्ा् हार न जाणारे अ्ल्ामुळे इमारृीच्ा कामा् फार 

उप्ोगी पडृे . ्जयलाच शाल िकवा ्ाल अशीही नाव ेआहेृ . कािलदा्कवीने भव्पणाचे उपमान 
महणून त्ाचा उ�ेख रघुवशंकाव्ाृ केला आहे. िदलीप राजाचे वणरन करृाना त्ाला– 
 

शाल�ाशुंत महाभजुत । अ्े महटले आहे. (१·१३) 
 
ऋृु्ंहार काव्ाृ ्जयचा उ�ेख दोनदा आला आहे . पाव्ाळ्ाच्ा पूवयधयृ ्जयला फुले 

आली आहेृ अ्े महटले आहे. 
 
कदंब्जयजुरनकेृकीवनं िवकंप्न ृतकुमािधवाि्ृत । 
 
््ीकराभंोधर्ंगशीृलत ्मीरणत कं न करोिृ ्ोत्ुकम  ॥ २·१७ ॥ 
 
कदंब ्जर अजुरन व केृक हे वाऱ्ाने हलृ आहेृ आिण ्ुगंिधृ होृ आहेृ . मेघामुळे वारे ओले 

झाले आहेृ...... 
 
्ानंृरच्ा ऋृूृ ्ा वककाचंी फुले ्ंपून गेली आहेृ अ्े महटले आहे. 
 

मु�तवा कदंब कुटजाजुरन-्जरनीपान  ्पृचछदानुपगृा कु्ुमोदंगंम�ीत ॥ ३·१३ ॥ 
 



 अनु�मिणका 
 

 
आ॰ २९·२ शाल 

 

३ सावर ृदािद शालमली शालमल्ा� 

Salmalia malabarica S & E. Bombacaceae 

(Bombax malabaricum DC. Malvaceae) २५ 

वकक उंची २० ृे २५ m. प�णका लाबंी १० ृे २० cm. 

 
हा भला मोठा वकक होृो . शाखा आडव्ा प्रृाृ . ्ाल कर�ा रंगाची अ्ून िृजवर ृीेण 

कंटक अ्ृाृ. पानाला ३ ृे ७ दले अ्ृाृ . पाना् डेख अ्ृे ृे २० cm लाबं अ्ृे. उपपण� अ्ृाृ 
ृी लहान िृकोनी अ्ून लवकर गळून पडृाृ . पाने िहवाळ्ाृ गळृाृ . व्ंृाृ नवी ्ेृाृ . त्ापूव� 
शाखा�ाजवळ फुले ्ेृाृ . ्ंदले जाड अ्ृाृ . आृून मऊ आिण बाहेरन गुळगुळीृ के्र व �दले 
्ा्ह गळून पडृाृ . �दले लालभडक अ्ृाृ . ृी बाहेरन के्ाळ आिण आृून अलपाशंाने ृशीच 
अ्ृाृ. के्र प�ा्ाहून अिधक अ्ून त्ाचे पाच जुडगे झालेले अ्ृाृ . ्ािशवा् त्ाच्ा आृल्ा 
अंगा् एक १५ के्राचंा घेर अ्ृो. त्ाृले ५ ्वयिधक लाबं अ्ृाृ. के्राचें दाडें चपटे अ्ून ृळाशी 



 अनु�मिणका 
 

एकामेका् िचकटलेले अ्ृाृ . �दलापेका के्र आखूड अ्ृाृ . िकजपुटा् पाच कोठे अ्ृाृ . 
िकजल एक के्रापेका लाबं आिण िकजलके पाच अ्ृाृ . फळ बोड अ्ृे ृे १० ृे १२ cm लाबं अ्ृे. 
फळाृले कोठे अ्ृाृ त्ाना आृील अंगा् रेशमा्ारखे मऊ पांू रे ृंृू अ्ृाृ . ृोच ्ावरीचा 
कापू्. त्ाृ वेू लेल्ा पुषकळशा िब्ा अ्ृाृ. 
 

्ंदले ३ िकवा ४ ्ु�ृ अधत के्र पुषकळ मु�ृ अधत 

�दले ५ मु�ृ अधत िकजे ५ ्ु�ृ उपिर. 

 
्ावरीच्ा ्ालीचा धागा िनघृ अ्ून त्ाच्ा दोऱ्ा वळृा ्ेृाृ. 
 
्ावरीच्ा ्ालीला भोके पडली महणजे त्ाृून र् वाहृो त्ा् मोचर् महणृाृ . त्ाचा 

उप्ोग अिृ्ार आटो�्ाृ आणण्ाचे औषध महणून होृो. 
 
हे वकक भारृाृ िठकिठकाणी वन् आहेृ. 
 
कािलदा् कवीच्ा ऋृु्ंहार काव्ाृ वणव्ाच्ा वणरनाृ शालमलीचा उ�ेख आहे ृो अ्ा :– 
 

बहुृर इव जाृत शालमलीना ंवनेषु सफुटिृ कनकगौरत कोटरेषु �ुमाणाम  । 
पिरणृदलशाखानुतपृन  �ाशुंवककान  �मिृ पवनधूृत ्वरृोऽयगनवरनानृे ॥ १·२६ ॥ 

 
वाऱ्ाने ्ोनेरी अगनी ्वर� भडकून ्ावरीच्ा वनाृ डोब उठला आहे . ूोल्ा ृडकृ आहेृ . 

मो�ा मो�ा वककाचंा पाला आिण फा�ंा ्ावर ृो उ�ा मारीृ आहे! 
 



 अनु�मिणका 
 

 
आ॰ २९·३ ्ावर 

 

४ पाढंरी सावर ृदािद �ेृशालमली शालमल्ा� (२५) 

Eriodendron anfratuosum DC. Malvaceae 

(Ceiba pentandra Gaertn.) 

वकक १८ ृे २४ m. पणरदलाची लाबंी ५ ृे १२ cm. 

 
हा वकक पुषकळ अंशी ृाबं�ा ्ावरी्ारखाच अ्ृो . ्ाचा �ादुभयव वनाृ आहे पण ृो ृाबंडीच्ा 

मानाने फारच कमी . ्ाच्ा शाखा आडव्ा प्रृाृ . त्ाचे ृीन ृीन शाखाचें एकेक अ्े घेर अ्ृाृ . 
खोड कोवळे अ्ृाना काटेरी अ्ृे . नंृर काटे गळून जाृाृ . पाना् दले ५ ृे ९ अ्ृाृ . पाना् डेख 
१० ृे १५ cm. लाबं अ्ृे . उपपण� अ्ृाृ ृी लवकर गळृाृ . ्ा वककाला िहवाळ्ाृ फुले ्ेृाृ . 
त्ाृील ्ंदला् आृील अंगाने ृळाशी मा� लव अ्ृे . फुले उमलल्ावर ५ cm. प �्ृ  ंद अ्ृाृ . 
त्ाचंा रंग भरुकट अ्ृो . फुले ्ेृाृ ृी शाखाचं्ा नव्ा पालवी शजेारी अ�ाजवळ अ्ृाृ . �दलावर 
बाहेरन लव अ्ृे . के्राचें ५ जुडगे अ्ृाृ . ृे ृळाशी जुळृे अ्ृाृ . �त्ेक के्रा् २ िकवा ३ 



 अनु�मिणका 
 

नागमोडी वळणाचे परागकोश अ्ृाृ . िकजपुटाृ पाच कोठे अ्ृाृ . फळ बोड लाबंट अ्ून त्ाृ 
िब्ाभोवृी मऊ कापू् अ्ृो. ृो ृाबं�ा ्ावरीच्ापेका चागंला अ्ृो. 
 

्ंदले ५ ्ु�ृ अधत 

�दले ५ अलप्ु�ृ अधत 

के्र ५ गट अलप्ु�ृ अधत 

िकज ५ ्ं्ु�ृ उपिर 

 
्ा वककाची मोठाली वने खानदेशाृ आहेृ. 
 
्ा वककाच्ा लाकडाचा उप्ोग लहान ्हान िजन्ा करण्ाकडे होृो . लाकडाचा रंग िपवळ् 

िकवा िपगट अ्ृो. 
 
ृाबं�ा ्ावरीचे लाकूड ृाजे कापले अ्ृा पांू रे अ्ृे . नंृर त्ा् मळकट रंग ्ेृो . ृे मऊ 

अ्ून िवशषे िटकाऊ न्ृे . ृरी हल�्ा ्ामानाच्ा भरणीकरृा पे्ा करण्ाकरृा ृे ्ो्ीचे अ्ृे . 
त्ाचा िवशषे उप्ोग का�ाच्ा पे्ा भरण्ाकरृा होृो . त्ाजवर िकडीपा्ून आिण हवपेा्ून 
्ंरकणाथर ्ंसकार करन, ृीन चार पदरी फळी बनिवण्ाकरृा त्ाचा पुषकळ वापर करृा ्ेृो. 

 
�ाचीन �ंथाृील शालमली नावाचे उ�ेख पांू ऱ्ा का ृाबं�ा ्ावरीला उउेशून आहेृ ृे 

्मजण्ाइृका ृपशील त्ाृ नाही. 
 



 अनु�मिणका 
 

 
आ॰ २९·४ पांू री ्ावर 

 

५ कनीयार मुचकंुदािद कनी्ार मुचकंुदा� २६ 

Pterospermum acerifolium Willd Sterculiaceae 

वकक १२ ृे १५ m उंच पणरप�ाची लाबंी २५ ृे ३० cm. 

 
हा मोठा वकक वन् अ्ून िठकिठकाणी उपवनाृही लावृाृ . पाने अदिलृ पण िविवध आकक ृीची 

अ्ृाृ. कोवळ्ा अव्वा् ृारकारप लव अ्ृे. 
 
्ा् िहवाळ्ाृ फुले ्ेृाृ ृी पांू री ्ुरेख व ्ुगंधी अ्ृाृ. छदे अ्ृाृ ृी लवकर गळृाृ. 

फुले १५ cm  ंद अ्ृाृ . के्राचं्ा जोडीला के्रकलप अ्ृाृ त्ाचं्ा टोकाशी गोटी अ्ृे . 
िकजपुटाृ ५ कोठे अ्ृाृ. �त्ेकी बीजके १२ ृे २० अ्ृाृ . फळ १० ृे १५ cm लाबं अ्ृे. बी चपटी 
अ्ून िृजवर पाृळ लाबंट पखं अ्ृो. [आकक ृीृ १ के्रकलप. २ ृारकारप लव.] 
 



 अनु�मिणका 
 

्ंदले ५ ्ु�ृ अधत के्र ८ ृे १० मु�ृ अधत 

�दले ५ मु�ृ अधत िकजे ५ ्ु�ृ उपिर 

 
हे वकक कोकण व कारवार ्ेथे वन् आहेृ . ्ाचे लाकूड का�ाच्ा पे्ा करण्ा् उप्ोगी 

अ्ृे. पानाच्ा खालच्ा अंगची लव र�ृसृंभक आहे. 
 

 
आ॰ २९·५ कनी्ार 

 

६ मुचकंुद ृदािद मुचकंुद मुचकंुदा� २६ 

Pterospermum suberifolium Lam. Sterculiaceae. 

वकक पणरप�ाची लाबंी ५ ृे १० cm. 

 
हा वकक कनी्ारापेका लहान अ्ृो. ्ाच्ा खोडावर व पानावरही ृारकारप लव अ्ृे. पानाचं्ा 

दोन रागंा अ्ृाृ . �त्ेक पान दीघरवक� अ्ून त्ाला टोकदार शडेा अ्ृो . टोकाचे कोन िविवध 
अ्ृाृ. पान वरन गुळगुळीृ अ्ृे . लव फ�ृ खालच्ा अंगा् अ्ृे . डाव्ा उजव्ा भागाृ िवषमृा 
अ्ृे. फुले पांू री व ्ुवाि्क अ्ृाृ . त्ाचंी  ंदी ४ , ५ cm अ्ृे. कळ्ा लाबंो�ा अ्ून त्ाना ५ 



 अनु�मिणका 
 

धारा अ्ृाृ . भोवृाली ३ छदे अ्ृाृ . ृी फुलापा्ून थोडी खाली उगवलेली अ्ृाृ . ृी लवकर 
गळून पडृाृ . �दलावर लव अ्ृे . के्र ृळाशी जुळून एक नळी झालेली अ्ृे . अ�भागी नळी 
िवभागून ५ के्रकलप ृ्ार झालेले अ्ृाृ . फळ बोड अ्ृे . त्ाची लाबंी ३ ृे ५ cm अ्ृे. िब्ावर 
 ंदट पखं अ्ृो. 
 

हा वकक कोकण व कारवार ्ेथे वन् आहे . ृ्ाच ृो पुषकळ िठकाणी उपवन् आहे . ्ाचे लाकूड 
घरबाधंणीच्ा कामाला व ्ामानाकरृा उप्ोगी पडृे. 

 
मुचकंुद वककाचा उ�ेख रामा्णाृ आहे पण ृपशील न्ल्ामुळे ृो कनी्ार अ्णे हेही ्ंभवृे . 

्ा�ंृ लोक त्ालाही मुचकंुद महणृाृ. 
 

७ िरठा ृदािद अिर�क अिर�का� ४३ 

Sapindus laurifolius Wahl. Sapindaceae. 

वकक ८ ृे १० m. उंच  दलप�ाची लाबंी ७ ृे १५ cm. 

 
हा वकक वन् आिण उपवन्ही आहे . ्ाची ्ाल चकाकदार कर�ा रंगाची अ्ृे . पाने ्मदिलृ 

अ्ृाृ. बहुधा दलाचं्ा ३ जो�ा अ्ृाृ . एका�ा् ४ अ्ृाृ . प�णकाचंी डेखे आखूड अ्ृाृ 
पणरवकंृ  लाबं अ्ृे . शाखाचं्ा अ�भागी पिरमंिजरा ्ेृाृ . त्ावर िवपुल बारीक बारीक फुले अ्ृाृ . 
त्ाृील काडंावर लव अ्ृे . �दलाना बाहेरच्ा अंगावर दाबनू व चापून रािहलेली लव अ्ृे . �दले 
पांू ु रकी अ्ृाृ. िकजपुटावर दाट लव अ्ृे . फळ मऊ अ्ृे त्ाृ ३ कोठे अ्ृाृ . त्ाचंा रंग िपगट 
अ्ृो. िहवाळ्ाच्ा आरंभीच फुले ्ेृाृ. उनहाळ्ाृ फळ ृ्ार होृे. 
 

्ंदले ४ मु�ृ अधत के्र ८ मु�ृ अधत 

�दले ४ मु�ृ अधत िकजे ३ ्ु�ृ उपिर 

 
काही फुले नु्ृी नर िकवा मादी अ्ृाृ, इृर दुिलगी अ्ृाृ. 
 
िर�ाच्ा फळाृ ्ाबणाचा अंश ्ुमारे ११ ट�े अ्ृो . ्ा फळाृला गीर औषधाृ वापरृाृ . 

दमा झाला अ्ृाना कफ बाहेर काूण्ा् त्ाचा उप्ोग होृो. 
 
हा वकक कारवाररानाृ आूळृो. िशवा् अनेक िठकाणी ्ाची लागवड झालेली आहे. 
 
्ाच्ा लाकडाचा रंग िपवळा अ्ृो. �्ंगवशात  त्ाचा ्ुृारी कामा् उप्ोग करृाृ. 
 
[इितवृ�. �ािंृक वन�ीकोश िलहून झाल्ा् ५० वष� होऊन गेली आहेृ . एववा अवधीृ त्ा वन�ीृ काही बदल होणे सवाभािवक 

आहे. वारे पाऊ् ऊन ्ाचं्ा ्ोगाने भमूीृ बदल होृो . िशवा् �ाणी आिण िवशषेृत माणू् , ्ाचं्ा उ�ोगामुळे काही बदल होृाृ . त्ाना 
अनु्रन वनाचं्ा घटनेृ बदल होृाृ . काही िन्ृकािलकाृून त्ा्ंबधंी लेख ्ेृाृ . पुणे ्ेथील िवजान्ंवधरक महाराष् ्माज ्ंसथेृील 
का्रक �ृ �ी. िव. दा. व रृक ्ानी काही लेख िलिहलेले आहेृ . त्ा लेखाृील ृोरणागड इ॰ व गोमंृक ्ा्ंबधंी मािहृी पुूे ृीन िठकाणी िदली 
आहे.] 

 



 अनु�मिणका 
 

 
आ॰ २९·६ िरठा 

 

८ कोिशब ृदािद कोशा� अिर�का� ४३ 

Schleichera trijuga Willd. Sapindaceae 

वकक १५ m. प�णकाचंी लाबंी. ५ ृे २० cm. 

 
हा वकक भारृ लंका जावा ्ेथील रानाृ आूळणारा आहे . ्ाच्ा खोडाची ्ाल ्ाफ कर�ा 

रंगाची अ्ृे. शाखािवसृार बराच अ्ृो . पाने िपचछाकक ृी अ्ृाृ . दलाचं्ा जो�ा २ , ३, ४ अ्ृाृ. 
दला् डेख न्ृे , िकवा अगदी लहान अ्ृे . फुलोरे पानाच्ा बगलाृ िकवा जरा खाली ्ेृाृ ृे 
शािखृ मंजरी अशा रपाचे अ्ृाृ. फुले नर मादी व दुिलगीही अ्ृाृ. 
 

नरफुलाृ पिरदले ५ मु�ृ अधत के्र ८  मु�ृ उपिर  

पूणर फुलाृ पिरदले ५ मु�ृ अधत मादीफुलाृ पिरदले ५ मु�ृ अधत  

 के्र ८ मु�ृ अधत  िकजे ४ ्ं्ु�ृ  

 िकजे ३ ्ं्ु�ृ उपिर     



 अनु�मिणका 
 

 
पिरदलाचंा रंग पांू रा िकवा िपवळ् अ्ृो. 
 
कोिशबाचें फळ एका�ा बोराएवूे अ्ृे . त्ावर बोथट काटे अ्ृाृ . बीजे १ िकवा २ अ्ून 

त्ावर अध्ावरण अ्ृे ृे मऊ खा�  चकर अंबु् गोड अ्े अ्ृे. 
 
्ा वककावर लाखेचे िकडे चागंले पो्ृाृ. 

 
[इितवृ�. १) ृोरणागडाचे वन-परीकण. १९५१-५२. ्ाृ २३१ जाृी आूळल्ा . त्ा ७१ कुलाृील होत्ा . टणटणी व कारवी ्ाचंा 

भरणा मोठा आहे. 
 
२) पुणे व ्ाृारा ्ा भमूीृील काही जाृीचा कोशाृ उ�ेख नाही िकवा ृुरळक आहे . वासृिवक त्ा अिधक िठकाणी आहेृ . अशा 

जाृी ६० आहेृ. १९५६-१९६० 
 

३) का�ज घाट व पवरृी टेकडी. ्ेथे औषधी जाृी ्ु॰ १८० आहेृ. १९५६. 
 
४) फग्ूर्न ककलेज टापूृ. १९५७. 

 

कुले पुषपवंृ १०६. �कटबीज ३. अबीज ९ 

जाृी ६२१. ६ २७ 

गो�े ५३४. ४ १४ 

 
५) मुठानदी-पा�ाृील पुणेके�ाृील वन�ी, ऋृू् अनु्रन भेद. १९५४-५८. ्ाृ जाृी ्ुमारे १३५. ्ाृील १३ जाृीवर अिळबकक ृ 

रोग आूळला. 
 
६) पुणे आिण पिर्र ्ाृील औषधी वान्े, जाृी १३७, ्ाृ नेचे ३.] 

 



 अनु�मिणका 
 

 
आ॰ २९·७ कोिशब 

 

९ अईन अजुरनािद ककुभ अजुरना� ५५ 

Terminalia tomentosa WT & A. Combretaceae. 

वकक. उंची २५ m. पणरप�ाची लाबंी १० ृे ३० cm. 

 
हा एक भला मोठा वकक भारृ लंका ्ेथील ओल्र भमूीृ वन् आहे . हा अजुरना्ारखाच ्रळ 

उंच वाूृो पण त्ाची ्ाल वरन काळ्र व आृून ृाबंडी अ्ृे . ्ाल जून झाल्ावर िृला खोल िचरा 
पडृाृ, कोवळ्ा अव्वावर िपगट लव अ्ृे. 

 
पाने ृडृडीृ व िचवट अ्ृाृ . डाव्ा उजव्ा पण�गाृ खालवरपणा अ्ृो . शाखा�ी िकवा 

पानाचं्ा बगलाृ फुलोरे ्ेृाृ ृे पिरमंजरीरप अ्ृाृ . फुले आंय्ाच्ा फुलां् ारखी बारीक अ्ृाृ 
त्ाना थोडा्ा ्ुवा् अ्ृो . फुलाचंा घाट अजुरनाच्ा ्ारखाच अ्ृो . फुलण्ाचा ऋृू अजुरना�माणेच 
�ीषमऋृु हा अ्ृो . पिरदले पाच अ्ृाृ . त्ाचंा एकच घेर अ्ृो . ृेवहा त्ा् ्ंदलेच महणृाृ . 
के्र दहा अ्ून बीजकाश् एकाच को�ाचा अ्ृो. फळाला पाच कंगोरे अ्ून त्ाना पखं अ्ृाृ. 



 अनु�मिणका 
 

 

्ंदले ५ ्ु�ृ उपिर के्र १० मु�ृ उपिर 

�दले ०   िकजे ५ ्ु�ृ अधत 

 
पिरदला् िपवळ्र रंग अ्ृाृ. पाने िशिशराृ झडृाृ आिण �ीषमाअखेर नवी पालवी ्ेृे. 
 
अईनाचे लाकूड कणखर अ्ृे . पिर्राृ ृे ृाबंू्  अ्ृे , अंृरंगाृ दाट िपगा रंग अ्ृो . हे 

लाकूड इमारृी कामाला वापरण्ाृ अ्े . ृे पुषकळ िटकाऊ अ्ृे पण पाण्ाच्ा माऱ्ाला ृे िटकृ 
नाही. कडक अ्ल्ामुळे त्ावर नाजूक काम होृ नाही . बळकटपणामुळे त्ाचा उप्ोग िवशषे िठकाणी 
होृो. शकेडो वष�च्ा जुन्ा घराचंी ृुळवटे व खाबं ्ा लाकडाचे आहेृ . आगगाडीचे सलीपर ्ाचे 
करृाृ. ्ा वककाच्ा पानावर ट्ररेशमाचे िकडे पो्ृाृ, आिण काडंावर लाखेचे िकडेही पो्ृाृ. 

 
कािलदा्ाने मेघदूृ काव्ाृ महटले आहे :– (१·२३) 
 

उतपश्ािम �ुृमिप्खे मत ि�्ाथ� ि््ा्ोत । कालकेप ंककुभ्ुरभौ पवरृे पवरृे ृे । 
 
माझे अभी� ्ाधण्ाकरृा ृू जलदी करशील ृरी ककुभानंी ्ुगंिधृ पवरृावर ृुला थाबंृ जाव े

लागेल हे मी जाणृो. 
 



 अनु�मिणका 
 

 
आ॰ २९·८ अईन 

 

१० ्ेदू ृदािद हिर�क कदंबा� ७० 

Adina cordifolia Bth. & Hook. Rubiaceae. 

वकक. उंची १२ ृे २० m. पणरप�ाची लाबंी १० ृे २०. cm. 

 
हा एक मोठा पानझडी वकक हळदी रंगाच्ा लाकडाकरृा �ि्� आहे . ्ाची पाने एका पेरावर दोन 

दोन ्मोरा्मोर अ्ून मध्ंृरी उपपणयनी जोडलेली अ्ृाृ . हेदूकी उपपण� दीघरवक� बोथट ्ुमारे १ ·८ 
cm लाबं अ्ृाृ . ृी लवकर गळून पडृाृ . पानाच्ा दोही अंगा् लव अ्ृे . उनहाळ्ाृ पाने गळून 
नवी ्ेृाृ. 

 
पानाच्ा बगलाृ फुलोरे ्ेृाृ . हा फुलोरा महणजे एका गोटीवर शे -प�ा् बारीकशी फुले अ्ा 

अ्ृो. फुलोऱ्ाची  ंदी २·४ cm अ्ृे. त्ाचे डेख २·४ ृे ५ cm लाबं अ्ृे. अ्े दोन ृीन फुलोरे जवळ 
जवळ अ्ृाृ. फुलाृ ्ंदलापेका �दले ३ , ४ पट लाबं अ्ृाृ . के्र �दलारू अ्ृाृ ृे िवशषे वर 



 अनु�मिणका 
 

िनघृ नाहीृ , परंृु िकजल पुषकळ वर िनघृे . िकजलक िवशषे जाड न्ृे , थोडे्ेच जाड अ्ृे . 
िकजपुट ्वयखाली अ्ून फुले िपवळी अ्ृाृ. 
 

्ंदले ५ मु�ृ उपिर के्र ५ �दलारू उपिर 

�दले ५ ्ं्ु�ृ उपिर िकजे २ ्ं्ु�ृ अधत 

 
फळ बारीक्े ४ mm जाड अ्ृे . त्ाजवर दाट लव अ्ृे . त्ाृ दोन कोठे अ्ृाृ . �त्ेक 

को�ाृ ५, ६ बीजे अ्ृाृ. हे वकक भारृ ��देश लंका ्ेथे िठकिठकाणी वन् आहेृ. 
 
्ा वककाचे लाकूड िपवळे अ्ृे. ृे मऊ अ्ृे त्ामुळे त्ावर नकी काम होऊ शकृे. बळकटीलाही 

ृे चागंले अ्ृे. त्ामुळे खाबं ृुळ्ा फळ्ा ्ा करण्ा् ्ो्ीचे अ्ृे. 
 
लाकडाच्ा िपवळ्ा रंगावरन ्ाला हिर�क व हेदू ही नाव ेिमळाली आहेृ . कदंब वककाशीही 

त्ाचे ्ाम् आहे ृे फुलोऱ्ाच्ा रचनेमध्े आहे. महणून त्ा् हिर�-कदंब महणृाृ. त्ाचा ्ंकेप हिर�क 
हा हो् . हेदू हे त्ाचेच �ाकक ृरप आहे . कदंबावगेळे ृे आहे अ्े ओळखण्ा् पानाची आकक ृी ध्ानाृ 
घ्ावी. ृी िपपळाच्ा पाना्ारखी अ्ृे. टोक अ्ृे, पण ृे िपपळाच्ा इृके लाबं न्ृे. 
 



 अनु�मिणका 
 

 
आ॰ २९·९ हेदू कदंब 

 

११ संतानक ृदािद ्ंृानक ्ंृानका� ७१ जवळ. 

Rhododendron arborium Sm. Ericaceae 

वककक ४, ५ m. उंच, पणरप�ाची लाबंी २० ृे २५ cm. 

 
बुरा् ्ा नावाचे लहान्े वकक िहमाल्ावर २००० ृे ३००० m उंचावर आूळृाृ . ्ा वककावर 

पालवी िनत् अ्ृे . महणून त्ाचंा उ�ेख छा्ावकक अ्ा होृो . हे वकक एका शजेारी एक दाटीने पुषकळ्े 
अ्ृाृ. ्ाला उनहाळ्ाृ फुले ्ेृाृ. फुलाचें झुपके अ्ून ृेही दाटीने ्ेृाृ. ृेवहा मोठी शोभा िद्ृे. 
्ाच्ा फुलाृ ्ंदले व �दले पाच पाच अ्ून के्र िकजे दहा दहा अ्ृाृ . िकजे जुळलेली अ्ृाृ ृी 
उपिरसथ अ्ृाृ . �दलानंा थोडीशी वडेीवाकडी वळणे अ्ृाृ . एकंदर मंडळ घंटाकक ृी अ्ृे . त्ाचा 
रंग पांू रा, गुलाबी िकवा ृाबंडा अ्ृो. 
 

्ंदले ५ ्ु�ृ अधत के्र १० मु�ृ पिर 



 अनु�मिणका 
 

�दले ५ ्ु�ृ अधत िकजे १० ्ु�ृ उपिर 

 
हे वकक िहमाल्ावर आहेृ . ृेथील लोक त्ाला बुरा् महणृाृ . हेच िनलिगरीवरही आहेृ . 

त्ाना ृेथील लोक का् महणृाृ ृे माहीृ नाही. 
 
्ंृानक हे कािलदा्ाच्ा वाङम्ाृले नाव आहे . कुमार्ंभवकाव्ाृील िहमाल्वणरनाृ कवी 

महणृो :– 
 
्ंृानकृ छा्ा्ुपृ-िव�ाधराधवगम  । 
्स् चोपवनं बा� ंगंधवत  गंधमादनम  ॥ ६·४६ ॥ 
 
िहमाल्ाची राजधानी ओषिध�सथ . त्ा राजधानीचे बा� उपवन गंधमादन . त्ाृील ्ंृानक 

वककाचं्ा छा्ेृ िव�ाधरगंधवर झोप घेृ. 
 
्ाला िवपुलफुले ्ेृाृ महणून हा ्ंृानक . इं�जीृ ्ाला वककगुलाब ्ा अथयचे नाव आहे . 

गुलाबा�माणे हा वकक थंड �देशाृ अ्ृो . िहमाल्ावर गुलाब िवपुल आहेृ पण ृे लृारप आहेृ . 
्ंृानक वकक आहे . महणून हा वककगुलाब . शासी् र�ीने पाहृा गुलाबाचे आिण ्ंृानकाचे कुल दूर दूर 
आहेृ. ृथािप आृा ्ािंगृली ृी नाव ेलौिकक आहेृ . ्ंृानकाला सवगरृ   महणृाृ, त्ाचे कारण हेच 
की ृो फार उंचावरचा आहे. 
 

्ुरोपी् लोक भारृाृ आले ृेवहा िहमाल्ावरील थंड पट्ाृील हवा ्ुरोपाृील ृशा 
पट्ाृल्ा ्ारखी आूळली . त्ानी १८१८ ृ ्ंृानकाचे बी इंगलंडाृ नेऊन ृेथे त्ाची झाडे ृ्ार 
केली. त्ा् पुषपफळभार आले. 
 



 अनु�मिणका 
 

 
आ॰ २९·१० ्ंृानक 

 

१२ पाडळ ृदािद पाटल पाटला� ९४ 

Stereospermum chelinoides DC. Bignoniaceae. 

वकक उंची १२ ृे १८ m. प�णका लाबंी १० ृे १३ cm. 

 
हा एक पानझडी वकक आहे . ्ाच्ा शाखा प्रट अ्ृाृ . खोडाची ्ाल जाडी आिण िपवळ् 

रंगाची अ्ृे. पाने एकवार दिलृ अ्ृाृ. दलाचं्ा जो�ा ३, ४, ५ अ्ून एक अ�दल अ्ृे . शाखा�ी 
पिरमंिजरा ्ेृाृ. फुलण्ाचा ऋृु �ीषम . फुले ्ुवाि्क अ्ृाृ . फुलोऱ्ाृील शाखाकाडें आिण मुख् 
अक गुळगुळीृ अ्ृाृ . ्ंदलमंडलाचा लहान्ा पेला अ्ृो . �दलमंडळ ृुृारी्ारखे अ्ृे . त्ावर 
ृाबं�ा जाभंळ्ा दाट रेषा अ्ृाृ . कोहोलाृ फुले टाकली अ्ृा त्ा् ्ुंदर ृाबंू्  रंग ्ेृो . 
�दलाचं्ा काठा् चुण्ा अ्ृाृ . के्र ४ अ्ृाृ त्ाृले दोन लाबं दोन थोडे्े आखूड अ्ून त्ाचं्ा 
ृळाशी मऊ के् अ्ृाृ . के्र ृुृारीच्ा आृ लपृाृ . िकज लाबंट अ्ून त्ाृ दोन कोठे अ्ृाृ . 



 अनु�मिणका 
 

आृ अनेक बीजकाचं्ा दोन रागंा अ्ृाृ . शगे िनमयण होृे ृी हाृभर िकवा थोडी अिधक लाबं अ्ृे . 
िृला चार कोरा अ्ृाृ आिण वाटोळे वळणही अ्ृे. 
 

्ंदले ५ ्ु�ृ अधत के्र ४ मु�ृ अधत 

�दले ५ ्ु�ृ अधत िकजे २ ्ं्ु�ृ उपिर 

 
हे वकक मावळ कोकण कारवार ्ा �देशाृील ओल्र रानाृ आूळृाृ. 

 

 
आ॰ २९·११ पाडळ 

 

१३ उ�री पाटल, Stereospermum suaveolens, DC. 

 
पाटल ्ाच नावाची आणखी एक वककजाृ आहे . त्ा जाृीचे वकक उ�र भारृाृील ्ु�्ा रानाृ 

आूळृाृ. ्ा दोन जाृीृ फार थोडा फरक आहे ृो अ्ा :– दिकणी पाडळीच्ा फुलोऱ्ाृ काडें 



 अनु�मिणका 
 

गुळगुळीृ अ्ृाृ , �दले २ ·४ cm पेका कमी लाबंीची अ्ृाृ , त्ाचंा जाभंळा रंग दाट अ्ृो , शगेे् 
चार कोरा अ्ृाृ . उ�री पाडळीच्ा फुलोऱ्ाृ काडें आखूड िचकट आिण लवदार अ्ृाृ . �दलाचंा 
रंग िफका अ्ृो आिण ृी अिधक लाबं अ्ृाृ, शगेे् कोरा न्ृाृ. 
 

कािलदा्कवीने रघुवशंकाव्ाच्ा शवेटच्ा ्गयृ पाडळीचा उप्ोग आ्वाृ करीृ अ्ृ , 
अ्ा उ�ेख केला आहे:– 
 

्त् लगन्हकारमा्व ंर�ृपाटल्मागमं पपौ ॥ ४६ ॥ 
 

आ्ुव�दाृ पाटलपुषपाचंा उप्ोग पौि�क व शीृल औषध महणून ्ािंगृला आहे. 
 

२४ साग ृदािद ्ाक ि्धुवारा� ९७ 

Tectona grandis L. Verbinaceae. 

वकक उंची २० ृे ३० m. पणरप�ाची लाबंी ३० ृे ६० cm. 

 
हा वकक बाधंकामाला अत्ंृ उप्ोगी पडणारा आहे . हा खूप उंच होृो इृकेच नवहे ृर ्ाचं्ा 

बुध्ाचा घेरही पुषकळ मोठा होृो. ृो ४ ृे ५ m ्ु�ा होऊ शकृो. ्ाची पाने ्ाधी पण भली मोठी होृाृ. 
ृी एक पुऱ्ा हाृापेकाही अिधक लाबंीची होृाृ. पानाचे वरचे अंग खरबरीृ पण िबनलव अ्ृे . खालच्ा 
अंगा् मा� दाट के्ाचें पुजंके अ्ृाृ . ्ा् मोठमोठे फुलोरे ्ेृाृ त्ाृ पिरमंजरीृ व�रीचे िम�ण 
अ्ृे. त्ावर लव अ्ृे . फुलोरे एका�ा m प �्ृ लाबं होृाृ . शाखेखाली छद अ्ृे . �दले पांू री 
अ्ृाृ. उमललेल्ा फुलाची  ंदी ०·६ cm अ्ृे. फळ बनले महणजे त्ाची  ंदी १·२ cm अ्ृे. 
 

्दले ५, ६ ्ु�ृ अधत के्र ५, ६ मु�ृ अधत 

�दले ५, ६ ्ु�ृ अधत िकजे ४ ्ं्ु�ृ उपिर 

 
्ागाचे वकक पि�म घाटाच्ा उृारावर गुजराृेृील मही नदीप �्ृ आहेृ . कािलदी आिण 

गंगावली नदी ्ाच्ा काठी उ�म ्ागाचे वकक आहेृ . ्ाग आं� आिण मध् भारृ ्ेथेही आहेृ . ्ाखेरीज 
��देश मला्ा�ीपकलप ्ुमा�ा जावा इकडेही ्ागाची राने आहेृ. 

 
्ागाचे लाकूड पिर्राृ पांू ु रके आिण आृ ृपिकरी रंगाचे अ्ृे. कालांृ राने ृे काळे पडृे. 
 
्ागाृही गावठी आिण मलबारी अ्े �कार आहेृ . गावठीपेका मलबारी मऊ अ्ृे . 

कणखरपणाृ ्ाग मध्म आहे . ृरी बळकटीृ कमी नाही . इमारृी कामाला आिण ्ामानालाही ्ाग 
पुषकळ ्ो्ीचा आहे. 
 

[इित्ास. १८५७ ृ कलाकर  कलेग्ॉनर  वन्ंरकक महणून ्रकारी अिधकारी होृा . त्ाने ्ागाच्ा वकका् िवशषे ्ंरकण िदले . उटी व 
कािलकृ ्ाचं्ा मधली भमूी ्ागाच्ा वाूी् िवशषे अनुकूल आहे अ्ा त्ाने अिभ�ा् िदला . १८८१ ृ डेराडून ्ेथे वनिव�ािशकणाची व्वसथा 
झाली. ृेथे डूथी नामक िशकक होृा. त्ाने जहाज बाधंणीकरृा महणून ्ागाचा िवशषे अभ्ा् केला.] 

 



 अनु�मिणका 
 

 
आ॰ २९·१२ ्ाग 

 

१५ वड. ृदािद वट. वटा� ११६ 

Ficus bengalensis L. Moraceae (Urticaceae) 

वकक ३० m उंच. पणरप�ाची लाबंी ८ ृे १२ cm. िचरा्ु. 

 
हा वकक ज्ाला वनसपृी महणाव ेअ्ा अ्ृो . ्ाच्ा बुधंाचा आकार �चडं होृो इृकेच नवहे ृर 

पालवीचा िवसृारही िवपुल होृो. उंचीपेका हा आडवाच फैलावृो . ही दु्री �वक�ी िवशषे जोरदार अ्ृे . 
शाखा बुधंापा्ून दूर दूर गेल्ा महणजे त्ाना पारंय्ा फुटून त्ा भमूीृ जाऊन नव ेबुधें ृ्ार होृाृ . अशा 
रीृीने एक वककमंडपच ृ्ार होृो . ्ामुळेच ्ाला सवाभािवक मकत्ु न्ृो . ्ाच्ा नवाकुंरावर मऊ लव 
अ्ृे. ्ाची पाने जाड व िचवट अ्ृाृ . ्ाच्ा पाना् उपपण� अ्ृाृ ृी कोरकावसथेृ त्ाचें ्ंरकण 
करृाृ आिण नंृर गळून पडृाृ. पाने िहवाळ्ाृ झडृाृ व लवकरच नवी ्ेृाृ. 
 



 अनु�मिणका 
 

वडाचा फुलोरा एका कंुडाृ ्ामावलेला अ्ृो त्ालाच लोक फळ महणृाृ . त्ाच्ा खाली ३ 
 ंद छदे, त्ाृ नर फुले मादीफुले आिण वधं् फुले अनेक अ्ृाृ . मा�ा बुडाशी नर टोकाशी आिण वधं् 
मधे अ्ृाृ. कंुडे २cm  ंदीची अ्ृाृ. ृी ृाबंडी अ्ृाृ . त्ाजवर बारीक लव अ्ृे . वधं् फुलाृ 
कीटक अंडी घालृाृ. 
 

नर फुलाृ  वधं् फुलाृ  मादी फुलाृ 

पिरदले ४ अधत  पिरदले ४  पिरदले २ अधत  

के्र १ उपिर     िकज १ उपिर  

 
वडाला फळे अगिणृ ्ेृाृ . ृी उनहाळ्ाृ िपकृाृ . त्ामुळे फलाहारी पे्ाचंा ृो जीवनाधार 

आहे. फलाहारी वाघुळाना ृर वटवाघुळेच महणृाृ . घारी व ग ड हे फळे खाृ नाहीृ , पण ्ा वककावरच 
आपली घरटी बाधंृाृ . ह�ीला वडाच्ा का�ंा आिण पाने ि�् आहेृ . फळे िपकली महणजे लाल 
होृाृ. 

 
लोनावळे गावाृ एका नारळाच्ा झाडाच्ा श�ेावर वडाचे झाड उगवले . नारळाचे झाड दोन 

पु ष उंच होृे . वडाचे खोड एका�ा हाृभर उंचीचे राहून त्ाची मुळे मा� भईुप �्ृ गेली . नंृर नारळ-
झाड गुदमरन जाऊन वड मोठा झाला. 

 
रघुवशं काव्ाृ वटफलाचें मा�मक वणरन आहे . िवमानाृ ब्ून जाृाना रामच�ं ्ीृादेवीला 

महणृाृ :– 
 
तव्ा पुरसृात  उप्ोिचृो ्त ्ोऽ्ं वटत श्ाम इिृ �ृीृत ॥ 
रािशमरणीनािमव गा डाना ं्पदमरागत फिलृो िवभािृ ॥ १३·५३ ॥ 

 
ज्ा वडाची ृू पूजा केली् ृोच हा श्ामनामा वड पहा , ्मोरच आहे . मला ृर वाटृे एका 

िहरव्ा रतनाचं्ा िूगाृ ृाबंडी रतने िवखरन ठेिवली आहेृ. 
 



 अनु�मिणका 
 

 
आ॰ २९·१३ वड 

 

१६ उंबर वटािद उदंुबर वटा� ११६ 

Ficus glomerata  Roxb. Moraceae (Urticaceae) 

वकक उंची २० m. पणरप�ाची लाबंी ८ ृे १२. Cm 

 
हा एक मोठा वकक �ाचीन काळापा्ून पिव� मानला गेला आहे . ्ाचा बुधंा दोन हाृ  ंद होऊ 

शकृो. ्ाची पाने दोही अंगी ्फाईदार अ्ृाृ . ृी पाव्ाळ्ाृ गळृाृ . िहवाळ्ाृ पुनत ्ेृाृ . 
पाना् उपपण� अ्ृाृ ृी लवकर गळृाृ. 

 
उंबराच्ा फुलाचें वणरन पूव�च केले आहे . (पक. २५३ पहा.) नरफुलाृ ्ंदले ३ िकवा ४ , के्र ३. 

मादीफुलाृ ्ंदले ४ वा ५ िकज १ . मुळाृ वधं् फुलाृही िकजपुट अ्ृे . त्ाृ गंधोली कीटकाचंी अंडी 
अ्ृाृ. ृे कीटक एका फलकंुडाृून दु्ऱ्ाृ जाृाृ ृेवहा परागा्न घडृे. 
 



 अनु�मिणका 
 

उंबर महणून जे कंुडफूल अ्ृे त्ाला चागंले सप� डेख अ्ृे . शडेा वाटोळा अ्ृो त्ाच्ा 
मध्भागी भोक अ्ृे . त्ाभोवृी बारीक बारीक छदपण� अ्ृाृ . ्ा भोकाृून केबरी जाृा ्ेृा 
िद्ृाृ. उंबरे बहुधा उनहाळ्ा पाव्ाळ्ाृ िपकृाृ . खाली पडृाृ . पडल्ावर ृी पशूच्ा आहारी 
जाृाृ िकवा माण्े देखील कीड झाडून खाृाृ. चव चागंली अ्ृे. 

 
उंबराचे बी भईुवर पडून त्ाचंी उगवण होृे. 
 
उंबराचा बुधंा मोठा अ्ून ्रळही अ्ृो . महणून त्ाच्ा लाकडाच्ा फळ्ा िनघू शकृाृ ; खाबं 

ृुळ्ा ृर िनघृाृच . ृथािप ृे कालांृ राने िृरपट होृे . त्ाचे अंृरंग भरड अ्ृे महणून िज�् 
्फाईदार होऊ शकृ नाही. ओबड धोबड कामालाच त्ाचा उप्ोग होऊ शकृो. 

 
उंबर हा वकक पिव� मानलेला आहे महणून त्ाच्ा डहाळ्ाच्ा ्िमधा ्जकमयकरृा उप्ोगी 

पडृाृ. 
 
उंबराच्ा हरएक अंगाचा औषधाृ उप्ोग होृो . गाठी ्ुजृाृ ृेवहा त्ावर बाहेरन लेप 

लावण्ा् उंबराच्ा िचकाचा उप्ोग होृो . नव�ाराृून र�ृ वाहण्ाचा िवकार होृो . त्ावर र�ृरोधक 
औषध महणून उंबराच्ा कंुडफळाचा उप्ोग करृाृ . उंबराचे एखादे मूळ कापून त्ाृून ्ेणारे पाणी 
धरृाृ. त्ाच�माणे कोवळी शाखा ृोडूनही पाणी धरृाृ त्ाचाही औषध महणून उप्ोग करृाृ . ृे 
शीृल आिण पौि�क आहे अ्े महणृाृ. 

 
मेघदूृ काव्ाृ उंबराचा उ�ेख आहे ृो अ्ा:– 
शीृो वा्ुत पिरणमि्ृा काननोदंुबराणान ॥ १·४५ ॥ 

थंड वा् ूरानाृील उंबरे िपकिवृो. 
उंबर जुनाट पणरहीन झालेल्ा डहाळीवर उगवृाृ. 
 



 अनु�मिणका 
 

 
आ॰ २९·१४ उंबर 

 

१७ रबर झाड. 

Ficus elastic. Roxb. 

 
हे झाड वटा� कुलाृ आहे . हा मोठा वडा्ारखा पारंबीवाला वकक आहे . ्ाची पाने २५ cm प �्ृ 

लाबं अ्ृाृ. ्ाची वने पूवर िहमाल्ावर आिण मला्ा�ीपकलपाृ आहेृ . ्ाच्ा िचकापा्ून रबर िनघू 
शकृे. 
 

बाझीली रबर वृक. Hevea brasiliensis Muell. Arg. 

 
हा वटा�ाच्ा अलीकडील आमल�्ा� कुलाृील वकक आहे. ्ा�ंृ ्ापा्ून रबर ृ्ार करृाृ. 

हा ३० m. प �्ृ उंच ्ुळ�्ा्ारखा वाूृो . बुधं्ाचा घेर ४ m. प �्ृ अ्ृो . ्ाला श�ेाजवळच 
थो�ाशा फा�ंा अ्ृाृ . पाने जाभंळीच्ा पानाच्ा आकार -आकक ृीची अ्ृाृ . मोहोर ्ेृो त्ाृ 
बािरकशी िपवळी िकवा िहरवी ्ुगंधी फुले अ्ृाृ . फळे आवळ्ा्ारखी पण िवशषे सप� ृीन भाग 
अ्लेली अ्ृाृ . त्ाृ ृीन कोठे अ्ृाृ . िब्ा एरं�ा्ारख्ा अ्ृाृ . त्ा एका�ा आठव�ाने 
िनकामी होृाृ. वकक ्हा वष�चे झाल्ावर त्ाचं्ा बुधंाच्ा ्ालीवर चरे ओूून चीक िनघृो . त्ाृ २५ ृे 
४० ट�े उ�काबरन ्ं्ुगे अ्ृाृ . त्ाचें रबर बनृे . दिकण भारृ , �ीलंका आिण आगने् आिश्ा ्ेथे 
्ाची लागवड झालेली आहे . हे वकक िवषुवाच्ा उ�रे् १५ ° आिण दिकणे् १० ° एववा टापूृ चागंले 
वाूृाृ. भारृाृील लागवड १९०५ च्ा नंृरची आहे. िृजपा्ून भरपूर रबर िमळृ आहे. 



 अनु�मिणका 
 

 

१८ िपपळ वटािद िपपपल. वटा� ११६ 

Ficus religiosa Moraceae (Urticaceae.) 

वकक उंची २० ृे ३० m. पणरप�ाची लाबंी डेख व टोक ्ोडून ८ ृे १२ cm. िचरा्ु 

 
हा वकक पिव� मानला गेला आहे . त्ाचे कारण ृो �चडं वकक आहे हेच आहे . अिखल ्क�ीला ्ा 

वककाची उपमा वैिदक वाङम्ाृ िदलेली आहे . िपपळाला अ�तथ अ्ेही नाव आहे . त्ाचा उ�ेख गीृेृ 
आहे ृो अ्ा :– 

 
ऊधवरमूलमध:– शाखम  अ�तथं �ाहुरव््म ... ॥ १५·१ ॥ 
 
्ा वचनाृ ्ाची मुळे वरृी आिण शाखा खाली अ्े महटले आहे , ृे त्ाच्ा पारंय्ा् अधरवटच 

लागू पडृे. परंृु हे रपक ृ्े लावाव्ाचे नाही. ्क�ी हा मोठा वकक आहे, ्ाचा आरंभ ��देव, ृो वर आहे 
आिण ्क�ीचा प्ारा खाली आहे; एवूाच अथर घ्ाव्ाचा आहे. 
 

्ज�जापृी िप कृ्ाणकाळी देवलोकाृून न� होऊन ्ा वककाृ अ�ाचे रप घेऊन एक वषरभर गुपृ 
रािहला. महणून ्ा वकका् अ�सथान ्ा अथ� अ�तथ नाव िमळाले , अशी कथा आहे. अशाच कलपनेने वड 
व उदंुबर ्ानंाही पिव� मािनलेले आहे . ॥ न्य रोधोदंुबरोऽ�तथत ॥ अशी िवषणूची वककातमक नाव ेआहेृ . 
(गीृारहस् अध्ा् १५·१ वरील टीपा पहा.) 

 
्ा वककाचा बुधंा ८ , ृे १० हाृ ्ु�ा  ंद होऊ शकृो . ्ाला पारंय्ा ्ेऊन त्ा बुधंाला धरनच 

खाली भईुृ जाृाृ . अशा रीृीने ्ाचे खोड ्ृृ वाूृ जाृे . वरचा शाखािवसृारही वाूृ जाृो . 
िहवाळ्ाृ ्ाची पालवी काही िदव् झडलेली अ्ृे . एका�ा मिहन्ाच्ा आृ नवी पालवी ्ेृे . 
उनहाळ्ाृ पालवी भरपूर अ्ल्ामुळे हा छा्ावकक महणून उप्ोगी पडृो . ्ाच्ा छा्ेृ ब्ण्ा्ाठी 
ओटा रचृाृ पण िपपळाचे बुधं ्ृृ वाूृ अ्ल्ामुळे ृो लवकरच उखडला जाृो . ्ाच्ा खोडाृ 
चीक अ्ृो महणून ्ाला कीरवकक महटला पािहजे. 

 
िपपळाच्ा पानाला उपपण� अ्ृाृ ृी अ�भागी अ्लेल्ा कोरकाचे रकण करृाृ . पान �ौू 

होृाच ृी गळून पडृाृ. 
 
िपपळाला कंुडफळे ्ेृाृ . ृी जोडीजोडीने ्ेृाृ . खाली  ंदट छदे अ्ृाृ . काही कंुडफळाृ 

नरफुले न्ृाृ ृर काहीृ थोडीशी अ्ृाृ . ्वयृ मादी फुले अ्ृाृ पण त्ापेका वधं् फुले अिधक 
अ्ृाृ. वधं्ाना बहुधा पिरदले न्ृाृ . नरफुलाृ ्ंदले ३ , के्र १. मादी फुलाृ ्ंदले २ िकवा ५ , 
िकज १. उनहाळ्ा-पाव्ाळ्ाृ फुले ्ेृाृ. िहवाळ्ाृही थोडीशी ्ेृाृ. 
 

वडा-िपपळावर फळे बहुधा थोडी बहुृ अ्ृाृ त्ामुळे फलाहारी पे्ाचे ृे ्ृृ आ�्सथान 
अ्ृे. ्ािशवा् वाघुळे महणून जे पखंवाले पशू आहेृ त्ानाही हाच मोठा आ्रा अ्ृो . वकक पुषकळ उंच 
अ्ल्ामुळे घारी ग डानंाही िपपळच घरटी बाधंण्ा् प्ंृ पडृो . पाला भरपूर अ्ल्ामुळे वानरे 
त्ावर नेहमी ्ंचार करन पोट भरीृ अ्ृाृ. ह�ीला ्ा वककाचं्ा डहाळ्ा फार आवडृाृ. 



 अनु�मिणका 
 

 
िपपळाचे बी भईुवर पडून उगवल्ाचे ्ह्ा र�ी् पडृ नाही . घराचं्ा िभृीवर, ग�ीवर िकवा 

अन् वककाचं्ा खोडावर बी पडून ृेथे रोपे उगवलेली र�ी् पडृाृ . पुषकळ �्ंगी ्ा अडचणीच्ा जागा 
अ्ल्ामुळे ृेथेच ृी वाूृाृ . पिरणामी िभृी, गचच्ा इ॰ फुटृाृ . अन् वकक गुदमरृाृ . कारण मुळ्ा 
थेट जिमनीप �्ृ जाऊन आ�्वककालाच दाबनू टाकृाृ. िपपळ आ�्वककाचा र् मा� घेृ नाही. 

 
िपपळ खरोखरी वन् आहे ृो िहमाल्िनकटभमूीृ , बगंालाृ आिण मध् भारृाृ . इृर� ृो वर 

्ािंगृल्ा�माणे उपरी रीृीने उगवलेला अ्ृो. 
 

पलक हाही एक शयद िपपळ ्ा अथयचा आहे . रघुवशंकाव्ाृ दोन िठकाणी त्ाचा िविन्ोग 
पाहण्ा्ारख्ा आहे. 
 

(१) ृस् �्� हद्ं िकल शोकशकुंत । 
पलक�रोह इव ्ौधृलं िवभेद ॥ ८·९३ ॥ 

 
अजराजाला पतनीिनधनाचे दुतख अनावर झाले . िपपळ ज्ा चुनेग�ी फोडृो ृ्े राजाचे हद् 

शोकावगेाने फोडून टाकले! 
 

(२) राम वनवा्ा् गेल्ापा्ून परृ ्ेईप �्ृ त्ाच्ा मं�ीमंडळीनी ृोडावरचे के् काूले 
नाहीृ. ृे के् महणजे जणू िपपळाच्ा पारंय्ाच िद्ृ होत्ा ! ‘पलकान  �रोहजिटलािनव मंि�वक�ान ॥ 
१३·७१ ॥’ 
 



 अनु�मिणका 
 

 
आ॰ २९·१५ िपपळ 

 

१९ ना�ुंक वटािद नंिद�ुम वटा� ११६ 

Ficus retusa L. Moraceae (Urticaceae) 

वकक उंची १२ m. पणरप�ाची लाबंी ४ ृे ७ cm. 

 
्ा वककाची पाने िचवट व चकाकदार अ्ृाृ . कंुडफले ्ेृाृ ृी गोल्र ८ mm  ंदीची 

अ्ृाृ. ृे िपकले महणजे िपवळे िकवा ृाबंू्  होृे . त्ाच्ा ृळाशी ३ छदे अ्ृाृ. त्ाृ नरफुले पुषकळ 
अ्ृाृ. नरफुलाृ ्ंदले ३ व के्र १. मादीफुलाृ ्ंदले ३ व िकज १. वधं् फुलाृ मादी�माणे. 

 
्ा झाडाचंा उप्ोग छा्ावकक महणून होृो . लागवड खंुट पुरन करृाृ . हा वकक ्दापण� अ्ृो. 

हा महाराष्, दिकण भारृ पूवरिहमाल्ाचा उृार, ��देश अंदमान, ्ेथे वन् आहे. 
 



 अनु�मिणका 
 

२० िपपरी वटािद िपपरी वटा� ११६ 

Ficus infectoria Roxb. Moraceae (Urticaceae) 

वकक पणरप�ाची लाबंी ७ ृे १० cm. 

 
्ा वककाची पाने पाृळ अ्ृाृ. 
 
्ाला पानाच्ा बगलेृ कंुडफले ्ेृाृ. ृी गोल्र अ्ृाृ.  ंदी ६ mm अ्ृे. पांू ऱ्ाृ ृाबंडे 

िठपके अ्ा रंग िपकल्ावर ्ेृो. ृळाशी ृीन छदे अ्ृाृ. 
 
नर फुलाृ ्ंदले ४, ५; के्र १. मादी फुलाृ ्ंदले ४, ५; िकज १. वधं् फुलाृ मादी�माणे. हा 

वकक भारृाृ िठकिठकाणी वन् आहे. ्ाचा उप्ोग छा्ावकक महणून करृाृ. हा वकक पानझडी आहे. 
 

 
आ॰ २९·१६ ना�ुंक व िपपरी 

 



 अनु�मिणका 
 

२१ वावळ ृदािद िचरिबलव (वावल) िचरिबलवा� (वावला�) ११६ 

Holoptelea integrifolia Planch. Urticaceae. 

वकक १५ ृे १८ m उंच पणरप�ाची लाबंी ७ ृे १० cm. 

 
्ा वककाचा बुधंा पुषकळ मोठा होृो त्ाचा घेर ४ , ५ हाृ ्हज होृो . ्ाची ्ाल कर�ा रंगाची 

अ्ून िृजवर पुटकुळ्ा अ्ृाृ . ृी चुरगळली अ्ृा उ� गंध ्ेृो . ्ाची पाने िहवाळ्ाृ झडृाृ , 
उपपण� अ्ृाृ. ृी पाृळ व रक अ्ृाृ. 

 
गळालेल्ा पानाचं्ा बगलाृ फुलाचें ृुरे ्ेृाृ , िकवा पुषकळ फुले शजेारी शजेारी ्ेृाृ ृी फार 

बारीक अ्ृाृ . काही फुले दुिलगी अ्ृाृ ृर काही केवळ नर (के्री्) अ्ृाृ. ्ंदलावर, 
िकजावर आिण परागकोशावर लव अ्ृे. 
 

्ंदले ४, ५ मु�ृ अधत के्र ४ ृे ८ मु�ृ अधत 

�दले ०   िकज १  उपिर. 

 

नरफुलाृ के्र ४ ृे ८ उपिर. 

 
्ा वककाचा ्मावशे पूव� वडािपपळाच्ाच कुलाृ करीृ , पण ्ा�ंृ त्ाचे कुल सवृं� मानृाृ . 

्ाचे मुख् कारण अ्े की वावळाच्ा िकजलाची िचरफळी झालेली अ्ून िचरफळीृली अंगे पराग धारण 
करणारी महणजेच िकजलकरप अ्ृाृ. 

 
वावळाचे लाकूड भ�म अ्ृे. त्ापा्ून खाबं ृुळ्ा, इ॰ नग करृा ्ेृाृ. 

 



 अनु�मिणका 
 

 
आ॰ २९·१७ वावळ 

 

२२ खडशेरणी ृदािद खंडशरण खंडशरणा� ११७ 

Casuarina equisetifolia Forst. Casuarinaceae. 

वकक उंची १५ ृे १८ m. शलकपणर २ ृे ४ mm. 

 
हा वकक उ�र ऑस्ेिल्ाृून बेणे आणून भारृाृ रू केलेला आहे . हा बाभळी्ारखा मोठा होृो. 

्ाच्ा शाखा गुळगुळीृ व लोबत्ा अ्ृाृ. ्ाच्ा लहान शाखा काडीवजा अ्ून िहरव्ा अ्ृाृ . त्ाच 
पानाचे काम करृाृ . खडशरेपण� खवलेवजा अ्ून एकेका पेरावर त्ाचंा एकेक घेर अ्ृो . खडशरेाला 
बारीक कण्े ्ेृाृ . कण्ाची लाबंी ्ु॰ १३ mm. अ्ृे. नर मादी झाडे वगेवगेळी अ्ृाृ . नरकणी् 
टोकदार अ्ृे. �त्ेक फुलाृ चार ृु्ा्ारखी पिरदले अ्ून त्ापैकी दोहो् के्र िचकटलेला अ्ृो 
ृो एकच अ्ृो . मादी कणी् लहानशा बोराएवूे अ्ृे . ृे गोल्र अ्ृे . फुलाृ दोन िकजाचें िमळून 
एकच िकजपुट अ्ृे . �त्ेक िकजाृ बीजक अ्ृे . फळाला पखं अ्ृाृ . ्ुमारे ८० िब्ाचें वजन एक 
�ाम भरृे. फुलण्ाचा ऋृू पाव्ाळ्ाअखेर अ्ृो. फळ ृ्ार होृे ृे पुूील उनहाळ्ा अखेर. 

 



 अनु�मिणका 
 

ही झाडे कोवळी अ्ृाना शोभेकरृा लावृाृ . १०, १२ वषयनंृर ृी ृोडण्ाजोगी होृाृ . 
खडशरेणी लाकूड कठीण अ्ृे त्ाचा उप्ोग ृू रृ ृरी ्रपणाकरृाच होृो . ्ाच्ा उपशाखा् 
वाटोळ्ा का�ंा िकवा कोरदार का�ंा अ्ृाृ त्ा लवकर गळृाृ. 

 
ही झाडे मला्ा �ीपकलपाृ वन् आहेृ . ्ाचंी लागवड उ�र कारवाराृ ्मु�िकनारी झालेली 

आहे. ्ा लागवडीचा उउेश ्मु�काठची ्ैल जमीन घ� करणे हा आहे . ही झाडे वाळूृ वाूृाृ आिण 
जमीन घ� करृाृ. मग ृेथे इृर कपेु व वकक देखील राहू शकृाृ . अशा कक ि�म भमूीृ राहणारी झाडे :– 
काजू. िलब. जाभंळू. ृाड. नारळ. 
 

[इितवृ� गोमंृक-वन�ी िवशषे रम् आहे अशी ख्ाृी आहे . �ी. वतरक ्ानी १९५० ृे १९६४ ्ा अवधीृ ्ा वन�ीचे िनरीकण केले 
अ्ून त्ा्ंबधंी वक�ांृ  महाराष् िवजान्ंवधरन्ंसथेने �ि्� केला आहे . त्ानी वान्ी् नमुने १५५० जमा केले , त्ावरन िटपण केले. त्ावरन 
िद्ून ्ेृे की के�ाची लाबंी १२० k. m.  ंदी ६० k. m. उंची ्मु�्पाटीपा्ून ६०० m. + वान्कुले १७४. गो�े ८५८. जाृी १५१२. 
 

एकदिलक गो�े ११९ जाृी ३३९ 

ि�दिलक गो�े ५१५ जाृी ८७३ (पक.॰ ८६५ पहा)] 

 

 



 अनु�मिणका 
 

आ॰ २९·१८ खडशरेणी 

 

२३ िसलसुपारी ृदािद बजं चषफली ११८ 

Quercus incana Roxb. Cupulifarae 

वकक उंची १५ ृे २० m. पणरप�ाची लाबंी १० ृे १२ cm. 

 
्ा वककाच्ा बुधंाचा घेर २ ृे ३ m होृो. खोडे िचवट आिण बळकट अ्ृाृ . पानेही िचवट 

चकचकीृ आिण अदिलृ अ्ून त्ा् उपपण�ही अ्ृाृ . ्ा् फुले ्ेृाृ ृी एकिलगी अ्ृाृ . 
नरफुलाचें ृुरे अ्ृाृ. मादी फुले पानाच्ा काखेृ ्ेृाृ . ृी एकटी िकवा ्ंघशत ्ु�ा अ्ृाृ . त्ाचंा 
िवशषे अ्ा की त्ाना डेख न्ृे . त्ाचं्ा खाली छदमंडल अ्ृे त्ाृ िकजपुट ्वयखाली अ्ृे . फळ 
ृ्ार होृाना छदमंडळाचा पेला बनृो . चष महणजे पेला त्ावरन चषफली अ्ा शयद केला आहे . 
मादीफुले चालू वषयच्ा डहाळीवर ्ेृाृ . पेल्ावर खवले अ्ृाृ फळ पेल्ाृून वर िनघृे . ृे ्ुमारे २ 
cm लाबं अ्ृे. िपकल्ावर त्ाला िपगट रंग ्ेृो. पेला कडक राहृो. 
 

नरफुलाृ पिरदले ४, ५ ्ं्ु�ृ अधत 

के्र ५ मु�ृ उपिर. 

 
मादी फुलाृ पिरदले अिन्िमृ 
 

िकजे ३ ्ं्ु�ृ उपिर (िकजले िवभागृी व प्रृी.) 

 
हे वकक केवळ िहमाल्ाच्ा कोषण भागाृ होृाृ. लवणा�ीपा्ून नेपाळप �्ृ ृी आूळृाृ. त्ाचे 

लाकूड बळकट अ्ून फळे औषधी अ्ृाृ. 
 
फळाचा उप्ोग मू� ्ाफ होण्ा् ृ्ेच आृ�ाृील कफ कमी करण्ाकडे होृो. 
 
्ाच्ा फळाृ बी एकच ृ्ार होृे . आरंभी बीजके पुषकळ आिण कोठेही ृीन अ्ृाृ पण एक 

्ोडून इृर िवरन जाृाृ. 
 
्ा वककाचे लाकूड उ�म अ्ृे ृरी ृे वकक उषण �देशाृ होण्ा्ारखे न्ल्ामुळे त्ाचं्ा 

लाकडाचा पुरवठा देशाच्ा गरजेला मुळीच पुरृ नाही . मला्ी देशाृ हे वकक पुषकळ आहेृ . त्ाृ जाृीही 
अनेक आहेृ. ्ुरोपाृ कोषण �देशाृ ्ा वगयृील वकक आहेृ. ्ाचं्ा लाकडाचा वापर फार आहे. 

 
मा्फळ महणून जे महणृाृ ृे ्ा वगयृील झाडावर ्ेणाऱ्ा िवकाराचे फळ अ्ृे . ृे इराणाृून 

इकडे ्ेृे. अशा वककाच्ा ्ालीचा बा� भाग अ्ृो त्ाची बुचे होृाृ. 
 



 अनु�मिणका 
 

 
आ॰ २९·१९ ि्ल्ुपार 

 

२४ रपेर ृदािद रौप्ालु रौप्ालवा� (भजूयजवळ) 

Silver oak Grevillea robusta. Gunn. Proteaceae 

वकक ३० ृे ४० m. पानलाबंी २० ृे २५ cm. 

 
्ा नावाचे वकक गेल्ा प�ा् वषयृ भारृाृ रू होृ चालले आहेृ . ्ाचे बेणे ऑस्ेिल्ाृून 

आलेले आहे. ्ुमारे वी् वष�ृ त्ाची उंची १० m प �्ृ होृे. ्ाला पाऊ् व ्दर हवा चागंली मानवृे . 
पुरंदरगड आिण त्ाजवळचा डोगरपा्था ्ेथे त्ाची लागण होऊन बी पडून रोपे ्ेऊ लागली आहेृ . 
पुण्ा् ्ह्ा फुले ्ेृ नाहीृ. 

 
 पेराची पाने ि�वार दिलृ अ्ृाृ . ृी ृडृडीृ पण गुळगुळीृ अ्ृाृ . त्ाचं्ा खालच्ा 

पक�ावर  पेरी चमक अ्ृे . त्ावरन त्ा्  पेर महटले आहे . िदखाऊ वकक महणूनच ्ाची लागवड 
झालेली आहे. 

 
्ाला फुलाचें ृुरे ्ेृाृ ृे ८ ृे १० cm लाबं अ्ृाृ त्ाृ फुले अ्ृाृ ृी नािरगी िकवा ृाबुं् 

रंगाची अ्ृाृ . ्ंदले चार मागे वळलेली अ्ृाृ . त्ाचंी लाबंी ३ cm अ्ृे. �दले न्ृाृ . के्र 
अ्ृाृ त्ा् डेखे न्ृाृ. परागकोश ्ंदलावरच उगवलेले अ्ृाृ. 



 अनु�मिणका 
 

 

्ंदले ४ मु�ृ अधत के्र ४ मु�ृ ्ंदलारू 

�दले ०   िकजे २ ्ं्ु�ृ उपिर. 

 
िकजपुटाला सप� लाबंट डेख अ्ृे. 
 
फळाृ एक िकवा दोन बीजे अ्ृाृ त्ा् पखं अ्ृाृ. 
 
[इितवृ�. मधु-संकलन. मधमाशा फुलाृील मधुर् आणृाृ ृेवहा परागही आणृाृ . ृे पराग मधाृ आूळृाृ . त्ावरन ृो 

कोणत्ा फुलाृील आहे ृे कळून ्ेृे . मधुर् िवपुल अ्ृो ृेवहा माशा एकाच जाृीचा मधुर् गोळा करृाृ ; ृ्े न्ल्ा् िविवध जाृीचा 
आणृाृ. ऋृुमानाने िभ� जाृीचे पराग मधाृ आूळृाृ . जंबू, िहरडा, कारवी, िप्ा, आिण गेळा इृ�्ा जाृीचा शु� मध िमळृो . इृर 
शकेडो जाृीचे मध थोडे बहुृ िम� अ्ृाृ . पुण्ा् एक के�ी् मधुमिकका -्ंशोधन-्ंसथा आहे. त्ा ्ंसथेृफ�  पि�म घाटवनाृील मधा्ंबधंी 
�ी. देवडीकर व �ीमृी चौबळ ्ाचंा लेख १९६५ ृ �ि्� झाला आहे. त्ाृ पराग-िवशषे व�णलेले आहेृ. 

 
पूवव पुषप�करणी िदलेली परागाचंी िच�े ्ाच ्ंसथेकडून िमळिवली आहेृ.] 

 

 
आ॰ २९·२०  पेर 

 



 अनु�मिणका 
 

२५ भूजर ृदािद भजू� भजूय� (खडशरेणाजवळ) 

Betula bhojapatra Wall. Betulaceae. 

वकक पणरप�ाची लाबंी ५ ृे १० cm. 

 
भजूर हे एका िहमाल्ीन वककाचे नाव आहे . बदरीनाथमंिदराच्ा अलीकडे थो�ा अंृरावर ्ाची 

वने आहेृ . ्ाच्ा खोडाच्ा ्ालीृ जी वलके ृ्ार होृाृ ृी ्लग वाटोळी गुंडाळी अ्ृाृ . उभी 
िचरली महणजे ृे ्बधं पटलरपाने िनघून ्ेृे . त्ालाच भजूरप� महणृाृ . त्ा �देशाृले लोक त्ाचा 
कागदा्ारखा उप्ोग करृाृ . त्ाृ खा�पदाथर गुंडाळृाृ , िकवा त्ाजवर शाईने अकरे िलिहृाृ . 
वस आिण लेखन्ािहत् अशा दोन �कारे ्ा वलकाचा उप्ोग होृो . ्ा दोनही �कारच्ा उप्ोगाचें 
उ�ेख कािलदा्-वाङम्ाृ आूळृाृ : 
 

भजूरतवचत कंुजरिबदुशोणात  जंिृ लेखि�््ोप्ागम  । कुमार॰ १·७. 
भजूरतवचेवर लेखन करीृ अ्ृ. 
 

गणानमे �्वावृं्ा भजूरतवचत सपशरवृीदरधानात । कुमार १·५५ 
गणजनानंी भजूरतवचा सपशयनुकूल महणून पाघंरली होृी. 
 

भजूयच्ा बारीक डहाळ्ा िलविलवीृ अ्ृाृ त्ा ्ुंदर िद्ृाृ . ्ा डहाळ्ावर उनहाळ्ाृ 
नरफुलाचें आिण मादीफुलाचें वगेवगेळे लोगर ्ेृाृ . ृे काही्े ृुृीच्ा लोगरा्ारखे िद्ृाृ . एकाच 
झाडाच्ा वगेवगेळ्ा डहाळ्ावर ृे ्ेृाृ . फुलाृ पिरदले न्ृाृ . नर फुलाृ के्र एकच अ्ृो . 
मादीफुलाृ िकजे दोन अ्ृाृ. 

 
फळ ृ्ार होृे ृेवहा त्ाला पखं अ्ृाृ . त्ामुळे ृे दूर उडून जाऊन नव्ा नव्ा सथळी त्ाची 

लागण होृे. 
 
काशमीरपा्ून भूृ ानाप �्ृ भजूरवककाचंी वने कोषण �देशाृ आूळृाृ. 
 
शजेारच्ा िच�ाृ १ नर फुलोरा . ्ाृ एकेक्र फुले . शजेारी उपछदे . ृळापा्ून वर प �्ृ 

छ�ा्ारखे छद. (महाछद = छ�छद) २ फळे. ३ मादी फुले. ४ मादीफुलाचे छद. 
 

्ा �करणाृ ्ेथवर ्ािंगृलेली वान्े ि�दिलक वगयृील आहेृ. 
 



 अनु�मिणका 
 

 
आ॰ २९·२१ भजूर 

 

२६ सुर ृदािद ्ुर देवदारा� १२१ 

Cupressus semperverens L. Conifereae. 

वकक उंची २५ m. 

 
हे वकक दोन हाृ  ंदीचे पण उंचच उंच ्ुळ�्ा्ारखे वाूणारे महणून �ि्� आहेृ . ्ाला पाने 

्ेृाृ ृी िहरवी गार का्म राहणारी अ्ृाृ . आृील खोडावर पाने चापून ब्लेली अ्ृाृ . त्ाना 
चार कंगोरे अ्ृाृ . ्ा खोडावर शकूं ्ेृाृ त्ावर के्र आिण िकजे ्ेृाृ , पण एकाच झाडाच्ा 
वगेवगेळ्ा शकूंवर ृी अ्ृाृ . नरशकूं िनराळे आिण मादीशकूं िनराळे अशी व्वसथा अ्ृे . ्ाचे बी 
ृ्ार होृे ृे अगदी बारीक अ्ृे, एका �ामाृ शकेडो! नरशकूंवर के्र अ्ृाृ ृे खवल्ा्ारखे अ्ून 
त्ाला चार परागपुटे अ्ृाृ. मादी शकूंवर उघडी बीजके अ्ृाृ. 
 

२७ पौव�तय मयरू Thuja orientalis. Arbor vitae. 

 



 अनु�मिणका 
 

अलीकडे पाचपचंवी् वष� बगंल्ाच्ा आवाराृ शकुंमंृ वगयृले एक वककवान् लोक हौशीने लाव ू
लागले आहेृ. त्ा् म्रू िकवा मोरपखंी महणृाृ . मोराने िप्ारा प्रावा ृ्ा त्ाचा देखावा िद्ृो . 
पाने ्ुरच्ा धरृीचीच अ्ृाृ . एकंदर रप ्ुळ�्ा्ारखे न्ून मोराने उलगडलेल्ा िप्ाऱ्ा्ारखे 
अ्ृे. मो�ा माण्ाच्ा पजंाएवूा एकेक ृाटवा अ्ृो . एका उभ्ा पाृळीृ ्वर उप -शाखा अ्ृाृ. 
हा वकक ४ ृे ६ m उंच जाृो . त्ाला शकूं ्ेृाृ . त्ाृ बीजे पहाण्ाृ ्ेृाृ . परागकोशही िद्ृाृ . 
परागकोश धारण करणारे शलक लहानशा शकूंवर अ्ृाृ . त्ाचंा आकार मोहरीपेकाही लहान अ्ृो . 
िभगानी १०, २० पट आकार वाूवनू घेृला अ्ृा, लहानग्ा शकूंवर शलक अ्ून त्ाृ �त्ेकी दहा बारा 
गो्ा िद्ृाृ . त्ा गो्ा महणजे परागाचें पुजं अ्ृाृ . मोठे शकूं अ्ृाृ त्ाृही शलक अ्ृाृ 
त्ाृ �त्ेकी दोन बीजके िद्ृाृ . परागमीलनानंृर ृी बीजे होऊन जाृाृ . बीजकाचंा रंग िहरव् 
अ्ृो. परागपुजंाचा रंग थोडा िहरवा अ्ृो पण त्ाृ थोडा िपवळा रंग अ्ृो . पा�ात् म्रूाच्ा अंगी 
औषधीगुण आहेृ . शजेारच्ा आकक ृीृ आकाराने परागपुजं २० पट केले आहेृ व बीजे पाचपट केली 
आहेृ. 
 

्ुरचा मूळदेश भमूध््मु�ाचा ्ुरोपी् काठ. ्ाची लागवड िब्ानी व्ंृाृ िकवा काटकलमानी 
िहवाळ्ाृ होृे. वन् ्ुर जाृीला प्रट शाखा अ्ृाृ. 

 
म्रूवान्ाृ पा�ात् व पौवयत् अशा दोन जाृी आहेृ . पा�ात् अमेिरकेृ आिण पौवयत् मध् व 

पूवर आिश्ाृ आहे. ्ाची लागवड व्ंृाृ िब्ानी आिण �ीषमाृ काटकलमानी होृे. 
 



 अनु�मिणका 
 

 
आ॰ २९·२२ ्ुर व पौवयत् म्रू 

 

२८ जयिूनपर ृदािद हपुष देवदारा� १२१ 

Juniperus communis L. Coniferae 

कपु उंची २, ३ m. पानलाबंी ६ ृे १८ mm. 

 
कुमाऊनपा्ून पि�मेच्ा िहमाल्ाच्ा कोषण �देशाृ आूळणारे हे कपु आहे . इराणाृही हे कपु 

वन् आहे. ्ाच्ा बुधंाचा घेर ५० cm होृो. 
 
पाने नेहमी िहरवीगार राहृाृ. ृीन ृीन पानाचें घेर अ्ृाृ. 
 
पानाचं्ा बगलेृ नरशकूं व मादी शकूं अ्े उगवृाृ . नरशकूंमध्े शलक अ्ृाृ त्ावर पराग 

उतप� होृाृ . त्ा शलकाखाली पिरिहृ प�ृीने रचलेली छदे अ्ृाृ . मादी शकूं पण�कुरा्ारखे 
िद्ृाृ. त्ाृील शलकावर उघडी बीजके ृीन ृीन अ्ृाृ . त्ावर पराग पडले महणजे बीजे ृ्ार 
होृाृ. ृी िपकल्ावर िकरिमजी रंगाची गोड फळे ृ्ार होृाृ . ृी वाटाण्ाएवूी अ्ृाृ . त्ा् 



 अनु�मिणका 
 

्ुवा् अ्ृो. िपकण्ाचे ऋृू शरद  व हेमंृ हे अ्ृाृ . िब्ावरृी राळ अ्ृे. देवदारा� वान्े शकुंमंृ 
होृ. त्ाना दिलका पुषकळ अ्ृाृ. 

 
हपुषाची फळे मू� ्ाफ आिण िवपुल करणारी अ्ृाृ . ्ाच्ा लाकडाचा काूा घाम आणणारा 

आहे. 
 

[इितवृ�. गोमंृक वन�ी :– (�ी. व रृक ्ानी केलेले िनरीकण. पक. ८५४ वरन.) 
 

कुल िशबीमंृ गो�े ४५ जाृी ११९ 

 कृणा� २८ ८५ 

 मुसृा� १४ ६९ 

 अमऱ्ा� ३० ६५ 

 आमल�्ा� ३१ ५२ 

 कदंबा� ३० ४५ 

 ्ंपुषप ३२ ४४ 

 �िमका� १२ २९ 

 ृुलस्ा� १४ २४ 

 ने�वाल २७ ४२ 

] 

 

 
आ॰ २९·२३ ज्िूनपर 



 अनु�मिणका 
 

१ डहाळी. २ डहाळीवर फळ खाली बीज त्ावर राळकोश . ३ नर फुलोरा ४ परागपुटे व पराग . ५ 
मादी फुलोरा. 
 

 
  



 अनु�मिणका 
 

�करण ३० 

 
उपवनी शाककुपे 

 
कमल. उपवने ही शेृ ी िकवा उ�ाने ्ा सवरपाची अ्ृाृ . उ�ानरप उपवनाृ कमलानंा 

अ�सथान आहे . कुवल् अ्ा एक शयद कमलवाचक आहे . त्ाृ त्ाच्ा पाकळ्ाच्ा माडंणीचे एक 
लकण व्�ृ झाले आहे . कमळाच्ा पाकळ्ा एका घेराृ न्ृाृ त्ा वाटोळ्ा िजन्ाच्ा पा्ऱ्ा�माणे 
�मशत वरच्ा पाृळीृ अ्ृाृ. घेर हे ्ुवल् आिण ्ोपानरचना महणजे कुवल् हो्. 

 
कमळाच्ा पानाच्ा व फुलाच्ा दा�ंाृ पोकळ नळ्ा अ्ृाृ त्ा थेट पानाच्ा उघ�ा पक�ा् 

�ा्रं�े अ्ृाृ ृेथप �्ृ पोचलेल्ा अ्ृाृ . पानाच्ा त्ा पक�ा् मेणाचा लेप अ्ृो त्ामुळे त्ाृ 
पाणी िशरृ नाही. �ा् नीट चालृो. कमळाची खोडे महणजे कादें अ्ृाृ. ृे खाली िचखलाृ अ्ृाृ. 
पाणी आटले ृरी कादंा िचखलाृ िजवंृ  राहृो. नवीन पाणी आले महणजे त्ाृून नव ेअंकुर ्ेृाृ. 

 
कमलपुषपे िदव्ाउजेडी उमलृाृ , रा�ी िमटृाृ. त्ामुळे त्ाचे थंडीपा्ून ्ंरकण होृे . अशी 

उघडझाप दोन चार िदव् चालृे . कमळाचे बी ृ्ार झाल्ावर पाण्ाृच पडृे , परंृु बुडृ नाही . 
त्ाजवर आवरण अ्ृे त्ाृ हवा अडकलेली अ्ृे . काही वळेाने हवचेा बुडबुडा होऊन ृी िनघून जाृे . 
नंृर बी ृळाशी जाृे. ृोप �्ृ ृे दूरवर गेले अ्ण्ाचा ्ंभव अ्ृो. ्ंृृीचा फैलाव अ्ा होृो. 
 

१ पदम. पंुडरीक ृदािद पदम (पुडंरीक) (पक. २४५) कमल ६ 

Nelumbium speeiosum Willd. Nympheaceae. 

पणरप�ाची  ंदी ३० ृे ६० cm, �दलाची लाबंी ८ ृे १० cm. 

 
्ा कमळाची पाने पाण्ाृून वर हाृ दोन हाृ देखील िनघू शकृाृ ; अथयृ फुले त्ाहीपेका 

अिधक वर िनघृाृ. �दलाचंा रंग गुलाबी अ्ृो. ्ंदलाचंा रंग आृून गुलाबी व बाहेरन िहरव् अ्ृो , 
के्रा�ी अलंकार अ्ृाृ . कचच्ा फळाला कमळकाकडी महणृाृ . त्ाच्ा बीजाच्ा ला�ा करृाृ . 
त्ाना मकाणे महणृाृ . ृे खा� अ्ृाृ . पुडंरीकाची �दले पांू री अ्ृाृ , फुले पाव्ाळ्ाअखेर 
्ेृाृ. 
 

्ंदले ५ मु�ृ अधत के्र बहुृ मु�ृ अधत 

�दले बहुृ मु�ृ अधत िकजे बहुृ ्ु�ृ उपिर 

 
ही कमळे इराण ृे ऑस्ेिल्ाप �्ृ देशोदेशी आूळृाृ. 
 

पुूील उृाऱ्ाृ दोन कमल�काराचें परंपरागृ अथर सप� आहेृ : 
...चरणावुृ पदमृा�ौ ॥ शाकंुृल ३·१८ पदमा�माणे ृाबंडे चरण. 
पुडंरीकाृप�सृं िवक्त -काशचामरत ॥ 



 अनु�मिणका 
 

ऋृु�वडंब्ामा् न पुनत �ाप ृत -ि�्म ॥ रघुवशं ४·१७ ॥ 
 

शरद-ऋृू चालू झाला . त्ाने पुडंरीकरपी छ� आिण काश कृणरपी चामरे धारण केली . पण त्ाला 
रघुराजाची ्र आली नाही. 
 

 
आ॰ ३०·१ पदम 

 

२ अरिवद राजीवािद अरिवद (कोकनद) कमल ६ 

Nymphaea lotus L. Nympheaceae 

राजीव ृदािद राजीव (नीलकमल) 

Nymphaca stellate Nympheaceae 

 
अरिवद व राजीव हे कमलवाचक शयद आहेृ पण त्ाचं्ाृ भेद का् आहे ृे सप� झालेले नाही . 

त्ाच्ा िवष्ी काही ्ंकेृ करणे इ� आिण श�् आहे : (१) एका कमलजाृीृ िकजलकावर ृूणरप 



 अनु�मिणका 
 

अलंकािरक अव्व अ्ृाृ आिण के्र अलंकाररिहृ अ्ृाृ . (२) दु्ऱ्ा कमलजाृीृ िकजलक 
अलंकाररिहृ अ्ून के्राचं्ा परागकोशावर िजवहाकक ृी अलंकार अ्ृाृ . पिहल्ा कमलजाृी् 
अरिवद आिण दु्ऱ्ा कमलजाृी् राजीव महणाव ेअ्ा ्ंकेृ १५ व्ा �करणाृ केला आहे . ्ा�माणे जे 
अरिवद ठरृे ृे केवळ ्काळीच उमलृे , एरवी िमटृे ; जे राजीव ठरृे ृे िदव्ाउजेडी ्वरकाळ 
उमललेले राहृे , अ्ा आणखी एक भेद िद्ून ्ेृो . अरिवदामध्े गुलाबी ृाबंडा िकवा पांू रा रंग 
आूळृो, ृर राजीवाचा रंग जाभंळा िकवा िनळा अ्ृो . दोनही जाृीृ पाने ्ुमारे वीृभर  ंद अ्ून 
त्ाचे प्रट भाग पाण्ा् टेकून राहृाृ . दोहीृ ्ंदले ४ �दले १२ िकवा अिधक आिण के्र पुषकळ 
अ्ृाृ. दोहीृ िकजे अनेक १० ृे ३० अ्ून ृी ्ं्ु�ृ अ्ृाृ, दोहीना ्वरकाळ फुले ्ेृाृ. 
 

्ंदले ४ मु�ृ अधत के्र बहुृ मु�ृ अधत 

�दले बहुृ मु�ृ अधत िकजे बहुृ ्ु�ृ उपिर 

 
�करण १५ पहा. 
 

दोनही जाृी भारृाृ वन् आहेृ. आि�केृही वन् आहेृ. 
 



 अनु�मिणका 
 

 
आ॰ ३०·२ अरिवद 

 

३ राजकमल Victoria ragia Nympheaceae. कमल ६ 

 
दिकण अमेिरकेृ ही एक कमलजाृ आहे . िहची पाने पाण्ाला टेकून अ्ृाृ. पाने २ ृे ४ m  ंद 

अ्ृाृ. ृी वाटोळी अ्ून त्ाचें काठ एका�ा थाळीच्ा ्ारखे उचललेले अ्ृाृ . फुलाचंी  ंदी 
हाृभर अ्ू शकृे. ्ाची लागवड भारृाृील मोठाल्ा उ�ानाृ झालेली आहे. 
 

४ िबस. िहमाल्ाच्ा ्ुमारे १५०० m. उंचीवर एक कमलजाृ आूळृे , ृी ही अ्ावी. िब्ाची 
पाने वाटोळ्र ८ , १० cm  ंद अ्ृाृ. त्ाचे प्रट पक� पाण्ा् टेकून राहृे . फुलाची  ंदी ३ , ५ cm 
अ्ून पिरदले ृंृूवजा अ्ृाृ. ्ंदले ३ िहरवी आिण �दले ृीन ृाबंडी अ्ृाृ. 
 

िब्िक्ल्–छेद पाथे्वंृ त... राजहं्ात ॥ मेघद ृ  १·११ 
फुलाचे िवशषे वणरन आूळृ नाही. Brasenia peltata. Pursh. 

 



 अनु�मिणका 
 

५ देवकापूस कापय्ािद देवकापय् कापय्ा� २५ 

Gossipium arborium L. Malvaceae 

कपु. २ ृे ४ m पणरप�ाची लाबंी १० ृे १५ cm. िचरा्ु 

 
कापू् देणारीच ही एक वान्जाृ आहे . ही वान्े एक दोन पु ष उंच होृाृ . ्ाचंी खोडे 

बळकट अ्ृाृ . ्ाल काळ्र अ्ृे . वान् पुषकळ वष� िटकृे . ्ाची लागवड थोडी बहुृ आहे . 
मुख्ृत देवळांृ , ्जोपवीृाकरृा िकवा देवाच्ा आरृीकरृा वापराव्ाच्ा वाृीकरृा ्ाचा कापू् 
वापरृाृ. महणून देवकापू् हे नाव रू आहे. 

 
्ा कपुाच्ा पानाला ५ , ७, ९ खंड अ्ृाृ . इृर बाबृीृ ृे ्ाध्ा कापशी्ारखेच अ्ृे . 

्ालाही उपपण� अ्ृाृ . ्ाला फुले ्ेृाृ त्ाृील �दलाना िपवळा रंग अ्ून त्ाचं्ा ृळाृ जाभंळा 
भाग अ्ृो . ्ाच्ा फुलाभोवृीही छदे अ्ृाृ आिण त्ाचं्ा काठाशी िवभाग अ्ृाृ ृे ्ाध्ा 
कपाशीच्ा पेका  ंद अ्ृाृ . ्ाच्ा िब्ावरृी कापू् िचकटलेला अ्ृो . हा कापू् ्ाध्ा काप्ापेका 
अिधक बारीक अ्ृो. िब्ा एकमेकी् िचकटलेल्ा अ्ृाृ. 
 

चागंल्ा जागेृ हे वान् वककरप देखील घेऊ शकृे. महणून त्ा् लथटीन नाव वककरप ्ाच अथयचे 
िदलेले आहे. ्ाच्ा एका पोटजाृीृ, �दले िपवळी अ्ून त्ाचं्ा मध्भागी जाभंळा रंग अ्ृो. 

 
्ाची लागवड बगंाल मध् भारृ व पि�म पजंाब ्ेथे करृाृ. 

 

्ंदले ५ ्ु�ृ अधत के्र पुषकळ ्ु�ृ पिर 

�दले ५ मु�ृ अधत िकजे ३ ्ं्ु�ृ उपिर 

 



 अनु�मिणका 
 

 
आ॰ ३०·३ देवकापू् व उदी िचरा्ृ 

 

६ कापूस ृदािद कापय् कापय्ा� २५ 

Gossypium herbaceum L. Malvaceae 

शाक िकवा कपु. उंची १ ृे २ m. पणरप�ाची लाबंी १० cm. वषय्ु. 

 
वसे िवणण्ा्ोग् धागा देणारे महणून हे वान् �ि्� आहे . ्ाच्ा अनेक पोटजाृी झालेल्ा 

आहेृ आिण होृ आहेृ . त्ाृील िचरा् ू�कार परदेशाृ आहेृ . भारृाृ बहुधा वषय्ु �कारच आहे . 
्ाच्ा पानाला ३, ५, ७ खंड अ्ृाृ. उपपण�ही अ्ृाृ ृी रेषाकक ृी िकवा कंुृाकक ृी अ्ृाृ . खोडाच्ा 
अ�ावर फुले ्ेृाृ. छदे मोठाली अ्ृाृ त्ाना काठाशी पुषकळ फाटे अ्ृाृ. ृे बारीक अ्ृाृ. 
 

्ंदले ५ ्ु�ृ अधत के्र पुषकळ ्ु�ृ पिर 

�दले ५ मु�ृ अधत िकजे ३ ्ं्ु�ृ उपिर 

 



 अनु�मिणका 
 

्ंदले छदापेका पुषकळच लहान अ्ृाृ . �दले िपवळी अ्ृाृ . त्ाचं्ा ृळाशी िनळ्र भाग 
अ्ृो िकवा न्ृो . के्राचंी नळी अ्ृे िृच्ाृून िकजल वर िनघालेले अ्ृे . िकजपुटाृ कोठे ५ 
अ्ृाृ. 

 
फळाृ कोठे ३ ृे ५ अ्ृाृ . िब्ा ६ िकवा ७ अ्ृाृ िब्ाभोवृी के् अ्ृाृ ृोच कापू् . ्ा 

के्ाृ िचवटपणा अ्ेल त्ा मानाने त्ाची व्ावहािरक िकमृ ठरृे . त्ाचबरोबर त्ाची लाबंीही 
मह�वाची अ्ृे. हे ृंृू वाळले महणजे चपटे होऊन त्ाना पीळ ्ेृो . िब्ापा्ून खा�ृेल िनघृे आिण 
पशुखा� पडेही िनघृे. 

 
वन् कापय् बलुिचसथानाृ आहे ृो िचरा्ु आहे. 
 
कपाशीची लागवड उनहाळ्ाृ (चै�ाृ) करृाृ आिण पाव्ाअखेर काूणी करृाृ . ्ा 

वान्ाला दवाचा वषयव ्ो्ृ नाही. 
 
लागवड िब्ानी करृाृ ृथािप काडंानी करणे श�् झालेले आहे. 
 
भारृाखेरीज कपाशीची लागवड पि�म पाक , अफगािणसथान, इराण, मे्ापोटेिम्ा, ्ीिर्ा व 

ईिजपृ आिण ्ं्ु�ृ ्ंसथाने इृ�्ा �देशाृ होृे. 
 

[इित्ास. काप्ाची पैदा् हा व्वहाररष्ा अत्ंृ मह�वाचा िवष् आहे . त्ावरील पिहला नाव घेण्ाजोगा िनबधं लूश नामक 
िव�ानाने १८३५ ृ िलिहला. त्ाने खानदेश व पुण्ाजवळ दापोडी उपवन ्ेथे ्ा्ंबधंी काम केले.] 

 



 अनु�मिणका 
 

 
आ॰ ३०·४ कापू् 

 

७ जासवंद ृदािद जपा कापय्ा� २५ 

Hibiscus rosasinensis. L. Malvaceae 

कपु उंची २ ृे ३ m. पणरप�ाची लाबंी ५ ृे ८ cm. 

 
हे कपु फुलझाड महणून �ि्� आहे . हे पु ष दीडपु ष उंच जाृे . पाने िहरवीगार मऊ व 

ृकृकीृ अ्ृाृ . एका�ा पानाच्ा पाठीमागे िशरेवर बारीक लवीचे पुजं अ्ृाृ . बारीकशी उपपण� 
अ्ृाृ. 

 
फुले पानाचं्ा बगलाृ ्ेृाृ . त्ाचंी डेखे लाबंलाबं अ्ृाृ . एका बगलेृ एकच फूल ्ेृे . 

फुलाला छदे अ्ृाृ. फुले ्ृृ ्ेृाृ. 
 

्ंदले ५ ्ु�ृ अधत के्र पुषकळ ्ु�ृ अधत 



 अनु�मिणका 
 

�दले ५ मु�ृ अधत िकजे ५ ्ं्ु�ृ उपिर 

 
्ंदलाचंी रचना एकमेकीला टेकून अ्ृे िृला ्ंपक�ृ महणृाृ आिण �दलाचंी रचना 

िपरगळणीवजा अ्ृे िृला पिरविलृ महणृाृ. 
 
के्राचं्ा बुधंाची एक नळी बनलेली अ्ृे . िृजपा्ून बारीक बारीक ृंृुरप शाखा उगवलेल्ा 

अ्ृाृ. त्ा आखूड अ्ृाृ . त्ाचं्ा टोकाशी परागकोश अ्ृाृ . �त्ेक ृंृूवर एकच परागकोश 
अ्ृो आिण त्ाृ पूड अ्े एकच अ्ृे . के्र नळी िकजाच्ा भोवृी अ्ृे महणून िृला पिरसथही 
महणृा ्ेईल. िकजाच्ा खाली एक बठैक अ्ृे ृी िकजापेका  ंदट अ्ून िृजवर ही नळी उभारलेली 
अ्ृे. िकजे पाच ्ं्ु�ृ अ्ून त्ाृ मध्वृ� खंुट अ्ृो त्ापा्ून बीजके उगवलेली अ्ृाृ . खंुट 
पाची िकजदलाचें काठ िमळून झालेला अ्ृो . िकजल एकच अ्ून ृे के्रनळीृून वर िनघालेले अ्ृे . 
ृेथे त्ाला पाच फा�ंा ्ेऊन त्ावर िकजलक अ्ृे . ्ा कपुा् बीजके व के्र नेमाने ्ेृाृ , ृरी फळ 
्ेृ नाही. ्ंृृी काडें लावनू करृाृ. 

 
हे कपु भारृी् वनाृ आूळृ नाही. ्ाचा मूळदेश चीन हा अ्ावा. 
 
्ाृ पाकळ्ा पुषकळ अ्लेले आिण त्ाना शदेरी गुलाबी आिण लाल रंग अ्लेले अ्े अनेक 

�कार आहेृ. 
 
कािलदा्ाने मेघदूृ काव्ाृ ृाबं�ा रंगाचा उ�ेख केला आहे: 

 
्ाध्ं ृेजो �िृनवजपार�ृपुषप ंदधानत ॥ १·३८ ॥ 

्ंध्ाकाळी ृाज्ा जा्वदंफुला�माणे ृाबंडा रंग धारण करणारा मेघ. 
 



 अनु�मिणका 
 

 
आ॰ ३०·५ जासवदं 

 

८ जूट ृदािद (जटा-) जूट जूटा� २७ 

Corchorus capsularis L. Tiliaceae. 

शाक उंची २ m. पणरप�ाची लाबंी ५ ृे ८ cm. वषय्ु 

 
हे शाकवान् कोकणाृ ृुरळक वन् आहे . कदािचृ �िृवन् अ्ेल . गोणपाटाकरृा धागा 

्ापा्ून िनघृो महणून ृे �ि्� आहे . धाग्ाचंा जुडगा ृोच जूट. त्ावरन वान्ा् हे नाव पडले अ्णे 
श�् आहे. 

 
्ाची खोडे आंग�ाच्ा दुपपट जाडी होृाृ . जासवदंीच्ा पानाच्ा धरृीची पाने ्ेृाृ . त्ा् 

बारीकशी उपपण�ही अ्ृाृ . पानाच्ा बगलाृ फुले ्ेृाृ ृी ्ुमारे १२ mm  ंद अ्ृाृ . बोडफळे 
्ेृाृ ृी गोल्र अ्ृाृ. त्ाृ ५ कोठे अ्ृाृ. फुले पाव्ाळ्ाअखेर ्ेृाृ. 
 



 अनु�मिणका 
 

्ंदले ५ मु�ृ अधत के्र बहुृ मु�ृ अधत 

�दले ५ मु�ृ अधत िकजे ५ ्ु�ृ उपिर 

 
हे वान् गुजराृेृ थोडे्े वन् आहे . ्ाची लागवड फार मो�ा �माणावर बगंाल व िबहार ्ा 

�ांृ ाृ आहे. 
 

[उपवन-रचना. मानवी �्तनाने रचलेली वने ृी उपवने होृ . वने िन्गरि्� अ्ृाृ . त्ाचें िनरीकण केले अ्ृा माण्ाला 
उप्ोगी अ्े िकत्ेक िज�् ृेथे आूळृाृ . ृे िवपुलृेने आिण ्ुलभृेने िमळावे महणून माण्े वनाृही घालमेल करृाृ . जेथे मूळचे वन नाही 
ृेथे पािहजे अ्ृे . जेथे अ्ृे ृेथे िनराळे पािहजे अ्ृे . अशा �्ंगी माण्े वान्ाचंी ्ोजना करृाृ ृेवहा उपवने ि्� होृाृ . वने नाहीशी 
करन घरे बाधंृाृ . अशा वसृीृ ्ामुदाि्क आिण घराच्ा अंगणाृ व्य�ृशत उपवने रचली जाृाृ . घर लहान अ्ले ृरी घराच्ा ग�ीवर 
िकवा एका�ा दालनाच्ा िखडकीृ उपवन उभारले जाृे . पुषकळ घराचंी एकादी व्ाहृ अ्ृे ृेवहा त्ा घराचं्ा शजेारी उपवने रचली जाृाृ . 
पूवर्ोजना अ्ली ृर घरेच उपवनाभोवृी आखली जाृाृ. 
 

वुडरो ्ा नावाचा ्व�कण-पि�म-मंडळाचा ्ंचालक होृा. त्ाने भारृी् उपवनािवष्ी �ंथ िलिहला . त्ाची ्हावी आवक�ी १९१० ृ 
िनघाली. ृी ्वर उषण देशी् उपवना्ंबधंी आहे.] 
 

 
आ॰ ३०·६ जूट 

 



 अनु�मिणका 
 

९ आळशी जवस ृदािद अृि् अृस्ा� २८ 

Linum usitatissimum Linaceae 

शाक उंची १ ृे १·५ m. पणरप�ाची लाबंी २ ृे ५ cm वा�षक  

 
हे वान् ृेलिब्ा व धागा ्ा दोन िजन्ा देणारे महणून �ि्� आहे . ्ा वान्ाची खोडे 

आंग�ाएवूी िकवा थोडी अिधकच जाड होऊन पु षभर उंच होृाृ . श�ेाजवळच्ा पेरावर फा�ंा 
्ेऊन श�ेाच्ा इृपृ िकवा जवळपा् उंच होृाृ . खोडाच्ा अंृ्यलीपा्ून धागा िनघृो . पाने लाबंट 
व िबनडेख अ्ृाृ. 

 
पानाच्ा ्मोर एकादे फूल ्ेृे. शाखा�ी, कोडा�ी अनेक फुलाचंा गुलचछ. िकवा एकटे फूल ्ेृे. 

फुलाची  ंदी २·५ cm अ्ृे. �दले िनळी अ्ून त्ानंा थोडे ृरंग अ्ृाृ. पाच के्र-कलप अ्ृाृ. 
 

्ंदले ५ मु�ृ अधत के्र ५ मु�ृ अधत 

�दले ५ मु�ृ अधत िकजे ५ ्ु�ृ उपिर. 

 
फळाृ दहा कोठे अ्ून �त्ेकाृ एकेक बी अ्ृे. िब्ा चप्ा अ्ृाृ. 
 
भारृाृ हे रबी पीक महणून करृाृ . िब्ाृील ृेल आहारोप्ोगी अ्ून पडे पशुखा� महणून 

उप्ोगी अ्ृे. िवशषेृत हे वा्रा् चागंले मानवृे. ्ाचा मूळ देश ईिजपृ. 
 

[उपवन-रचना. कोणृीही म्यिदृ भमूी ्वर वान्ा् अनुकूल अ्ृ नाही . खडकावर शवेाळािशवा् काही उगवणार नाही . मुरमाड 
जिमनीृ काही गवृे उगवृील पण पुषकळ वान्ाना ृी भमूी मानवणार नाही . उपवनाृ श�् िृृ�्ा िविवध वान्जाृी आणण्ाची मनीषा 
अ्ृे. ृेथील जमीन खोल भु् भशुीृ माृीची पािहजे . िचकण माृी काही झाडाना मानवणार नाही. माृी ्ैल करण्ाकरृा वाळू उप्ोगी अ्ृे. 
मुळाशी खृपाणी आणण्ाकरृा माृी पािहजेच . बारीक वाळू आिण माृी ्ाचें िम�ण उपवनाकरृा �े्सकर आहे . गवृाला वीृभर , कुपाला 
हाृभर व वककाला पु षभर खोल माृी पािहजे . वडािपपळा्ारखी झाडे खडकदेखील फोडृाृ . करंजाला ्ाधारण भेगाळ खडक चालृो , 
आंय्ाला मु म चालृो. बारीक वाळू आिण िू्ूळ माृी ्ाचें िम�ण करन उपवनभमूी ृ्ार होृे. िृचा काही भाग खडकाळ मुरमाड चालेल. 
 

वान्ागें मरन आिण कुजून माृी ृ्ार होृे . िृला कुजण अ्े नाव ्ोिजले आहे . ्ा माृीचा रंग काळा अ्ून िृच्ाृ िविवध 
वानुजंृू अ्ृाृ. ५ ट�े कुजण Humus अ्लेली माृी शेृ ीला उ�म अ्ृे. (पक. ३० पहा).] 
 



 अनु�मिणका 
 

 
आ॰ ३०·७ जव् 

 

१० िजरािनयम ृदािद (िजरानी्) पलाजरन ृेरणा� ३१ 

Pelargonium species Geraniaceae 

शाक उंची ३० ृे ४० cm पणरप�ाची लाबंी  ंदी ५ ृे ७ cm. बहुवा�षक  

 
हे एक लहान्े कंुडीृ लावण्ाजोगे शाकवान् आहे . शोभा व ्ुवा् ्ाकरृा हे �ि्� आहे . हे 

परदेशाृून इकडे आणलेले आहे. 
 
्ाचे खोड हाृभर उंच वाूृे पण ृेववाृच त्ाला पाने फुले ्ेृाृ, फळे ्ेृाृ, बी धरृे. 
 
पाने वाटोळ्र अ्ृाृ डेखापा्ून एकदम पाच ्हा मो�ा िशरा िनघालेल्ा अ्ृाृ . काठाशी 

ृरंग अ्ृाृ. पान चुरगळले महणजे िवशषे ्ुगंध ्ेृो. 
 



 अनु�मिणका 
 

पानाच्ा बगलाृ ४–८ फुले ्ेृाृ ृी िविवध रंगाची अ्ृाृ ; काही वान्ा् गुलाबी , काही् 
पांू री ृर काही लालभडक अ्ृाृ. त्ानाही ्ुगंध अ्ृो. फुलाृ काही के्र खुरटे अ्ृाृ. 
 

्ंदले ५ मु�ृ अधत के्र ५ ृे १० मु�ृ अधत 

�दले ५ मु�ृ अधत िकजे ५ ्ं्ु�ृ उपिर 

 
फळ ृ्ार झाल्ावर मधला खंुट उभा राहृो आिण ्ालाच्ा पाकळ्ा (िचरफळ्ा) होऊन वरृी 

गुंडाळल्ा जाृाृ. फळ ृडकृे. िब्ा उधळृाृ. 
 
्ाृ जाृी शकेडो अ्ृाृ. िविश� नाव ेमाहीृ नाहीृ. 

 
हे वान् �कक ृीने कणखर आहे . काटकलम लागृे . िवशषे जोपा्ना लागृ नाही . हे दिकण आि�केृ 
वन् आहे. 
 

[उपवन रचना . उपवन बनिवण्ाकरृा रोपे ृ्ार करावी लागृाृ . मोठी झाडे दूर दूर लावाव्ाची अ्ृाृ . त्ाचं्ा िब्ा ृशा 
लावणे गैर्ो्ीचे अ्ृे . महणून त्ा लहानशा वाफ्ाृ िकवा कंुडीृ लावृाृ . वाफा ृ्ार करृाना ृो हाृ भर खोल खणृाृ . त्ाृ कुजणारे 
शणे आिण त्ाजवर वाळलेला पाला टाकृाृ. मग त्ावर माृी टाकृाृ. वरचेवर पाणी टाकून ृोही ओला ठेवृाृ. शणे व पाला ्ा ऐवजी िहरवा 
पाला व काडे चालृील . पाला कुजृाना ऊब उतप� होृे ृी बीजाकुंर ्ेण्ा् उप्ोगी अ्ृे . अगोदर ृणाचे बी अ्ृे ृे कोरडा पाला ृेथे 
जाळून नाही्े करृाृ. 
 

ि्रवे खत. िहरवा झाडपाला व काड टाकून त्ावर माृी प्रली महणजे हे खृ ृ्ार होृे . अ्े उ�म खृ ृाग व रानशवेरी (धैचा) 
्ापा्ून, मध्म खृ गवार व वाटाणा ्ापा्ून, आिण किन� खृ इृर िशबीधान्ापा्ून िमळृे.] 
 



 अनु�मिणका 
 

 
आ॰ ३०·८ िजरािन्म पलाजरन 

 

११ कागंोणी ृदािद कंगुण कंगुणा� ४० 

Celastrus paniculata Willd. Celastraceae. 

कपु  ृृी. उंच १८ m. पणरप�ाची लाबंी ५ ृे १० cm. पानझडी बहुवा�षक.  

 
ही बळकट खोडे अ्लेली आधारावर चूणारी वलेी आहे. कोवळ्ा खोडावर बहुधा घ�े उगवलेले 

अ्ृाृ. िहला फुले ्ेृाृ ृी िपवळ् िकवा िहरव् अ्ृाृ . फुलोरे पिरमंजरीरप अ्ृाृ. ृे १५ cm. 
प �्ृ लाबं अ्ृाृ. फुलाच्ा डेखावर लव अ्ृे . लहानशी छदे अ्ृाृ. ्ंदलानंा बाहेरन लव अ्ृे . 
िकजपुटाच्ा बठैकीच्ा काठावर के्र अ्ृाृ. नर व मादी फुले वगेवगेळी अ्ृाृ . नरफुलाृ लहान्े 
िकजपुट अ्ृे ृे वधं् अ्ृे . मादीफुलाृ गोल्र िकजपुट अ्ृे . िकजलकाचे ृीन फाटे झालेले 
अ्ृाृ. नरफुलाृल्ापेका मादीफुलाृ िकजपुटाची बठैक मोठी अ्ृे . त्ाजवर के्र अ्ृाृ. ृथािप 
त्ाृ पराग न्ृाृ. 

 
फळाचा व्ा् ्ुमारे १२ mm अ्ृो. ृे चकचकीृ िपवळे अ्ृे . त्ाजवर आडव्ा ्ुरकुत्ा 

अ्ृाृ. त्ाृ ृीन पुडे अ्ृाृ. वाळल्ावर फळ उकलृे ृेवहा त्ाच्ा ृीन पाकळ्ा मध्भागी जुळत्ा 



 अनु�मिणका 
 

राहृाृ. त्ाृ १ ृे ६ िब्ा अ्ृाृ . त्ावर िपगट रंगाच्ा पट्ा उमटलेल्ा अ्ृाृ . त्ाजवर जाडी 
आवरण अ्ृे. त्ाचा रंग जाभंळा अ्ृो. 

 
ही  ृृी भारृाृ िठकिठकाणी डोगराळ �देशाृ आूळृे . ही लंका व मला्ा �ीपकलप ्ाृही 

वन् आहे. 
 
कागंोणीच्ा िब्ाृून ृेल िनघृे त्ाचा औषधाृ उप्ोग आहे. जनावरे कागंोणीची पाने खाृाृ. 

 
[उपवनरचना. उपवनाृ लावण्ाच्ा वककाचें बी िकवा कुपशाकाचेंही बी कंुडीृ लावाव्ाचे झाले ृर त्ाकरृाही माृी ृ्ार करावी 

लागृे. ृी वाफ्ाृल्ा माृी�माणेच कराव्ाची अ्ृे . कंुडीृच जी वान्े रहाव्ाची आिण वषरभराृ मरन जाव्ाची त्ाचं्ाकरृा दोन दोन 
कंु�ा ृ्ार कराव्ा . एका वष� एक कंुडी दु्ऱ्ा वष� दु्री वापराव्ाची . झाडाच्ा बुधंापाशी थोडीशी जागा घ� माृीची पािहजे पण भोवृी 
माृी ्ैल पािहजे. ृी वरचेवर ृशी खुरपणीने केली पािहजे. वाफ्ाृली माृी देखील अशीच ्ैल ठेवली पािहजे. 
 

न��ा्ी वानुजंतू . शेृ माृीृ अ्ृाृ . ृे न��हण करन अमोदनि�क लवण ृ्ार करृाृ . ्ािशवा् िशबीधान्ाचं्ा मुळावरील 
गाठीृ आूळृाृ ृेही न��हण करृाृ. पिहले मकि�क आिण दु्रे �ंिथक महणाव्ाचे पु॰ १०१ व २९६ पहा.] 
 

्ंसकक ृाृ फिलनी अ्े एका लृेचे नाव आहे . कािलदा्ाच्ा काव्ाृ फिलनीचे दोन ठळक 
उ�ेख आहेृ ृे अ्े:– 

 
१) िमथुनं पिरकयलपृं तव्ा ्हकारत फिलनी च नयनवमौ ॥ रघु॰ ८·६१ ॥ रघुपु� अजराजा आपल्ा 

्�ोमकृ भा �्् अनुलकनू महणृो. 
 
“हा ्हकार वकक आिण ही फिलनी लृा ्ाना ृू जोडपे मानले् .” ्ा वचनाृ फिलनी हे वलेी 

आहे ्ाखेरीज काही ्मजृ नाही. 
 
२) पश् प�फिलनी फलयतवषा िबबलािंछृ िव्त –्रोऽभ्ा ॥ 
िव�कक �िववरं िहमाशुंना च�वाकिमथुनं िवडंय्ृे ॥ कुमार॰ ८·६१ ॥ 

 
शकंर पावरृीला महणृाृ “्ा ्रोवराच्ा पाण्ाृ हे च�ंिबब पहा . �थमृत ृे च�ंा् 

टेकल्ा्ारखे िद्ृ होृे . हळू हळू िबब -�िृिबब ्ामधील अंृर वाूृ आहे . रंग ृरी पहा . �थम ृो 
अ ण होृा . आृा ृो िपवळा जरद होृ आहे . जणू कागंोणीची फळेच ृी ! ्ाचं्ा चालीने च�वाकाचं्ा 
जोडप्ाची न�ल होृ आहे .” िपवळा आिण नािरगी अ्े रंग च�वाकाचें अ्ृाृ . कागंोणीच्ा फळाचा 
रंग िपवळा अ्ृो . ृे उकलले महणजे िब्ाभोवृी आवरणे िद्ृाृ ृी अ ण रंगाची अ्ृाृ . ्ावरन 
फिलनी ही कागंोणी अ्ावी. 
 



 अनु�मिणका 
 

 
आ॰ ३०·९ कागंोणी 

 

१२ शतप�. गुलाब. गुलाबािद शृप� गुलाबा� ४९ 

Rosa centifolia Rosaceae.  

कपु उंची २ m अ�दलाची लाबंी ४ ृे ६ cm. बहुवा�षक  

 
हे उपवनवान् ्ुंदर व ्ुगंधी फुलाकरृा �ि्� आहे . ्ाच्ा पोटजाृी शकेडो िनघाल्ा आहेृ. 

त्ाृल्ा काही ्ुगंधी आहेृ , काही िनग�ध अ्ृाृ . भारृाृ िहमाल्ाच्ा उृारावर ्ुमारे ३००० m 
उंचीवर वन् गुलाब आहेृ . ृे कपु आहेृ िकवा वलेीवजाही आहेृ . वलेी कपुाच्ा व वककाच्ा आधाराने 
चूणाऱ्ा आहेृ . उपवन् गुलाब ्वनी देशाृून इकडे आला आहे . गुलाब शयद देखील ृ्ाच आहे . 
महाबळे�री वन् गुलाब आहेृ. वन् गुलाबाची �दले गुलाबी अ्ृाृ (पक॰ ५६ व २४९ पहा) 
 

उपवनाृ गुलाबाचे वले राखृा ्ेृाृ िकवा छाटणी करन कपेुही राखृा ्ेृाृ . त्ाची खोडे 
आंग�ाइृकी िकवा त्ाच्ा २ , ३ पट देखील जाडी होऊ शकृाृ . खोडे काटेरी अ्ृाृ . पाने पचंदली 
अ्ृाृ. त्ाना उपपण� अ्ृाृ. 

 
गुलाबाला फुलोरे ्ेृाृ ृे बहुधा गुलचछ सवरपाचे अ्ृाृ . ्ंदलमंडलाचा पेला झालेला 

अ्ृो. त्ाच्ा काठाशी शकगंािरक शडेे अ्ृाृ . त्ाच्ा अलीकडे �दले अ्ृाृ . वन्ाृ �दले पाचच 
अ्ृाृ. ृथािप उपवन्ाृ ृी पुषकळ अ्ृाृ. त्ावरन त्ाला शृप� अ्े नाव िमळाले आहे. पेल्ाच्ा 
ृळाशी सवृं� अशी अनेक िकजे अ्ून त्ाच्ा भोवृी पेल्ावरच परागधारी के्र अ्ृाृ . त्ाृल्ा 
काहीच्ा देठाला �दलरप आलेले आूळृे . िकजे पकथकच िपकृाृ पण ृी वन्ाची . उपवन्ाची ्ह्ा 
िपकृ नाहीृ. वन्ाची िकजे िपकून त्ाृ बी ृ्ार होृे ृरी त्ावर ्ंदलमंडलाचे आवरण राहृेच . अशा 
रीृीने वन् गुलाबाचे फळ ृ्ार होृे . ृे लहानशा डािळबा्ारखे िद्ृे . वन्ाची नवोतप�ी िब्ानी होृे . 
उपवन्ाची नवोतप�ी काडंाचे काट भईुृ खोचून करावी लागृे. 
 



 अनु�मिणका 
 

्ंदले ५ ्ु�ृ ्वयधार के्र पुषकळ मु�ृ ्ंदलसथ 

�दले पुषकळ मु�ृ ्ंदलसथ िकजे पुषकळ मु�ृ ्ंदलसथ 

 
गुलाबाचे �कार रंगावरन गुलाबी, िपवळा, पांू रा, लाल अ्े आहेृ. 
 

गुलाबाच्ा जाृी ३० बेथान आिण ्ूकर ्ानी ्ािंगृल्ा आहेृ. काही कोशकारानी त्ा १००, ृर 
काहीनी त्ा ४००० पेका अिधक ्ािंगृल्ा आहेृ . गुलाबाच्ा नव्ा शोभेच्ा जाृी ्ंकरणाने �थम ृ्ार 
करन नंृर काट कलम, डोळा भरणे, अशा उपा्ानी वाूिवलेल्ा आहेृ. 
 

 
आ॰ ३०·१० गुलाब 

 

१३ पानफुटी ृदािद पणरभव पणरभवा� ५१ 

Bryophyllum calycinum Salib. Crassulaceae. 

शाक उंची १ m. दलप�ाची लाबंी ६ ृे ८ cm. बहुवा�षक. 



 अनु�मिणका 
 

 
हे शाकवान् आि�केृील उषणभागाृून इकडे आले आहे . ृे आृा उपवनाृ चागंले रू झाले 

आहे. �िचृ वनाृही आूळृे. 
 
्ाचे खोड कंबरेइृके उंच होृे. त्ाला प्रटशा चार धारा अ्ृाृ. कोवळ्ा भागाचंा रंग ृाबंू्  

अ्ून त्ावर पांू रा िशृोडा अ्ृो . पाने एका पेरावर दोन दोन ्मोरा्मोर वरच्ा खालच्ाचं्ा 
काटकोनाृ ्ेृाृ . बहुधा पिहली काही पाने अदिलृ अ्ून मग ३ , ५, ७ दले अ्लेली पाने ्ेृाृ . 
अदिलृ पानाचंी लाबंी १५ , १६ cm. अ्ृे. पानाच्ा काठाला ज्ा खाचा अ्ृाृ त्ाृून ृी पाने भईुवर 
पडल्ानंृर िपले उगवृाृ. त्ावरन पानफुटी हे नाव रू झाले आहे. 

 
्ा वान्ा् फुलाचं्ा मंिजरा ्ेृाृ . त्ाृ फुले लाबं लाबं व लोबृी अ्ृाृ . ्ंदले ३ cm. ृर 

�दले ५ cm. लाबं अ्ृाृ . ्ंदले चार ृळाशी िहरव् ृाबंडी आिण वर िफकी अ्ृाृ . त्ाचंी टोके 
ि�कोणी अ्ृाृ. �दले चार जुळून त्ाचंा पेला बनलेला अ्ृो ृो ृळाशी फुगीर व अ�कोनी अ्ृो . ृो 
शवेटी प्रन त्ा् चार ि�कोणी टोके ्ेृाृ . त्ाचंा रंग ृाबंू्  अ्ृो . के्राचें दोन घेर अ्ून एका 
घेराृ चार के्र अ्ृाृ . िकजे चार ृळाशी अलप्ं्ु�ृ अ्ून िकजले िहरवी अ्ृाृ . के्र व िकज 
�दला आड लपून अ्ृाृ. ्ंदले व �दले मोठी होऊन फळावर राहृाृ. 
 

[उपवन-रचना. खृ लवणे . लोणखृे. १ अमोदगिंधक (NH4)2 SO4. २ मू�ी् = ्रूी्ा CO (NH2)2. ३ नव्ागर NH4Cl. ४ खट 
अमोद नि�क CaNH4 (NO3)3. ५ खट-अिृपसफुिरक CaH4. (PO4)2. ६ ि�खट पसफुिरक Ca2P2O7. ७ पालाशगिंधक K2SO4. ८ पालाशहरद 
KCl. 
 

िम�खृे महणृाृ त्ाृ N, P व K हे ृीन �मुख घटक वेगवेगळ्ा �माणाृ त्ाचं्ा लवणरपाृ िम� अ्ृाृ . ृी वेगवेगळ्ा 
िपकाकरृा ृशी जमवलेली अ्ृाृ , ्ाखेरीज आणखी काही ्ं्ुगे अलपमानाने अवश् अशी खृाृ अ्ृाृ ृी :– मगनगिंधक MgSO4, मंज-
ऊवरद MnO2, टाकणखार Na2B4O7, िहराक् FeSO4, ्ामु�मोलीिबक Na2MoO7, जसृगिंधक ZnSO4 आिण मोरचूद CuSO4.] 

 



 अनु�मिणका 
 

 
आ॰ ३०·११ पानफुटी 

 

१४ िशगाडा ृदािद शकगंाट शकगंाटा� ५९ 

Trapa bispinosa Roxb. Onagraceae 

पाणशाक. पणरप�ाची लाबंी ५ ृे ७ cm. डेखलाबंी ८ ृे १२ cm.  

 
पानाचा रंग वरृी दाट िहरवा अ्ृो त्ाृ िपगे िशृोडे अ्ृाृ . खालचे अंग ृाबंू्  जाभंळे आिण 

के्ाळ अ्ृे . डेखावर लव अ्ृे . उपपण� अ्ृाृ . डेखा् मध्ंृर एक ृरंृ अव्व अ्ृो . पाने 
पाण्ावर राहृाृ , पाण्ाखाली लाबं खोडे अ्ृाृ . �िचृ ृी ३ ृे ४ m लाबं होृाृ . पाण्ाखाली 
अ्णाऱ्ा खोडा् जागोजाग फण्ा्ारखी िकवा कंगव्ा्ारखी मुळे उगवृाृ . ृी झडून गेलेल्ा 
पानाचं्ा वणाखाली अ्ृाृ. त्ाचंी लाबंी ५ cm अ्ू शकृे. 

 
्ा शाकवान्ा् पानाच्ा बगलेृ फुले ्ेृाृ . ृी एकेकटी अ्ृाृ. त्ाचंी डेखे जाड व लवदार 

अ्ृाृ. अखरीला ृी वाकून पाण्ाखाली जाृाृ. पाण्ाृ फळ ृ्ार होृे. ्ंदलावर लव अ्ृे. ्ंदले 
चार अ्ृाृ . त्ाृली दोन का्म राहृाृ . त्ाचे फळावर दोन काटे िकवा िशगे बनृाृ . ्ंदलाचं्ा 
दुपपट लाबं �दले अ्ृाृ . त्ाचं्ा काठा् बारीक चुण्ा पडलेल्ा अ्ृाृ . त्ाचंा रंग पांू रा अ्ृो . 



 अनु�मिणका 
 

वाळल्ावर िशगाडा फळ काळे होृे . ्ाल काूल्ावर आृ पांू रे अ्ृे . त्ांृ  भरपूर अ�ाशं अ्ृो . 
बहुृाशं ृौकीराचा अ्ृो. िहरव ेअ्ृानादेखील िशजवनू खाण्ा्ोग् अ्ृे. 
 

कोकण व गुजराृ ्ेथे ृे वन् आहे आिण उपवन्ही आहे. 
 

[उपवन-रचना. उपवनाला कंुपण अवश् अ्ृे . त्ाकरृा दोन हाृ  ंदीची जागा पािहजे . िभृ काटेृार िकवा ्ाधी ृार ही िनज�व 
कंुपणे होृ . िचलार, िनवडंुग, िवला्ृी बाभळ ही काटेरी िजवंृ कंुपणे होृ . टणटणी कोराटंी करवंदी ही्ु�ा काटेरी कंुपणे होृाृ . दुराटंा, 
मोगली एरंड, ही िबनका्ाची कंुपणे होृाृ . िजवंृ  कंुपणाला थोडेबहुृ पाणी लागृे . कडू जाईचे उ�म िबनकाटे कंुपण होृे . ृे छाटून वाटेल 
त्ा रपाचे बनवृा ्ेृे . त्ा् पाणी पािहजे, पण न िदले ृरी ृे चार मिहने पाने झडून ृ्ेच िजवंृ राहृे . बोगन वेलीचे उ�म शोभादा्क कंुपण 
होृे. 

 
उपवनाच्ा आृ िवभाग दाखवण्ाकरृा िकनारी करृाृ . त्ा एका�ा हाृभर  ंद ठेवृाृ . त्ाकरृा ्ोग् वान्े :– ्दाफुली, 

शवेंृी, िनळी िकनार, काटे मुकुट, डेइझी, कदरळ, ्ुरपीण, कोरफड इत्ादी.] 

 

 
आ॰ ३०·१२ िशगाडा 

 

१५ बकोरा ृदािद बकोर कदंबा� ७० 

Ixora coccinea L. Rubiaceae. 



 अनु�मिणका 
 

कपु १·२ m. उंच पणरप�ाची लाबंी ५ ृे १० cm. 

 
बकोरा ्ा नावाचे कपु कोकणाृ वन् आहे . त्ाच्ा ्ुंदर फुलाकरृा ृे उपवनाृ लावृाृ . हे 

डो�्ाइृके उंच होृे. 
 
्ाची पाने एका पेरावर ्मोरा्मोर दोन अ्ून त्ाना ्माईक उपपण� अ्ृाृ . ्ाला बारमहा 

फुले ्ेृाृ. फुलाचंा रंग लालभडक अ्ृो . फुलाृ �दलाचंी लाबं नळी बनलेली अ्ृे . चार शडेे मा� 
्ुटे अ्ृाृ. के्र चार अ्ृाृ ृे पाकळ्ाचं्ा ्ाधं्ाृ िचकटलेले अ्ृाृ . ्ंदले चार अगदी आखूड 
अ्ृाृ. खाली नळी व िकजपुट अ्ृे . ृे दोन िकजाचें बनलेले अ्ृे . िकज एकच लाबंलचक अ्ृे . 
बकोऱ्ाला फळे ्ेृाृ त्ाचंा रग िकरिमजी अ्ृो, ृी खा� अ्ृाृ. 
 

बकोरा कोकणा�माणे कारवाराृही वन् आहे. 
 

्ंदले ४ ्ु�ृ उपिर के्र ४ मु�ृ �दलारू 

�दले ४ ्ु�ृ उपिर िकजे २ ्ं्ु�ृ अधत 

 
[उपवनरचना. सावरजिनक उपवन. मो�ा वसृीृ ्व�च्ा उप्ोगाकरृा अ्े उपवन करृाृ . त्ाला १ ृे २० एकर भमूी पािहजे . 

त्ाृ एकादा जलाश् पािहजे , एखा�ा हौदाृ कारंजी पािहजेृ . त्ावर छा्ा देणारा वकक पािहजे . त्ाखाली बठैकी पािहजेृ . ्ािशवा् 
कमळाकरृा एकादे ृळे पािहजे . बठैकी्मोर फुलझाडाचें ृाटवे पािहजेृ . ही फुलझाडे कमरेपेका कमी उंचीची पािहजेृ . त्ाभोवृाली 
खा�ंाइृ�्ा उंचीची फुलझाडे पािहजेृ आिण त्ाही बाहेर उंच उंच वकक पािहजेृ . अधून मधून िहडण्ाकरृा आखलेल्ा वाटा पािहजेृ. मध्वृ� 
एकादा माडंव पािहजे आिण त्ाजवर प्रलेल्ा फुलवेली पािहजेृ . आधुिनक उपवनाृ रंगीृ , ृाबं�ा िपवळ्ा जाभंळ्ा रंगाची पाने धारण 
करणाऱ्ा मीटर दोन मीटर उंचीच्ा झाडाना िवशषे मान आहे . त्ाचं्ा पुषकळ जाृी आहेृ . काही ्ावलीृ ृर काही उनहाृ वाूणाऱ्ा आहेृ . 
त्ाचंी वाू काटकलमानी होृे . कलम केल्ापा्ून त्ाना मुळे ्ेईप �्ृ ्व�नाच मध्म ्ावली पािहजे . ्ो्ीच्ा जागी हौद करन त्ाृ 
डा्ाच्ा अळ्ा खाणारे मा्े ठेवावेृ.] 

 



 अनु�मिणका 
 

 
आ॰ ३०·१३ बकोरा 

 

१६ कुमुिदनी कुमुदािद कुमुिदनी कैराृा� ८५ 

Limnanthemum cristatum Griesb. Gentianaceae. 

जलशाक. पणरप�ाची  ंदी ५ ृे १० cm. 

 
ही पाणशाक नदीच्ा िकवा ओवाच्ा िकवा ृळ्ाच्ा काठाशी पण पाण्ाृ अ्ृे . िचखलाृ 

 ृलेले खोड अ्ृे त्ाजवर खवले अ्ृाृ . त्ाच्ा बगलेृ खोड उगवृे ृे पाण्ाच्ा पक�ाजवळ 
पोचृे. ृेथे त्ाला पेरे उतप� होऊन त्ापा्ून खाली मुळे आिण वर एक पान व फुले उगवृाृ . हे खोड 
महणजे जणू पानाचे डेखच आहे अ्ा भा् होृो. खरे डेख अगदी आखूड अ्ृे. 
 

फुले पुषकळ ्ेृाृ . फुलाचे डेख २ ृे ७ cm. लाबंीचे अ्ृे . ्ंदले लहान आिण �दले मोठी 
अ्ृाृ. �दलाचं्ा मध्ंृरी लाबंीनु्ार घडी पडलेली अ्ून िृच्ा अलीकडे एक �िपड अ्ृो . के्र 
�दलावरच आधारलेले अ्ृाृ. िकजपुटाृ कोठा एकच पण बीजाधान्ा दोन अ्ृाृ. 
 

्ंदले ५ ्ु�ृ अधत के्र ५ मु�ृ �दलारू 



 अनु�मिणका 
 

�दले ५ ्ु�ृ अधत िकजे २ ्ं्ु�ृ उपिर. 

 
फळाची  ंदी ५ mm. 

 

१७ कुमुद ृदािद कुमुद कैराृा� ८५ 

Limnanthemum indicum Thw. 

पाणशाक पणरप�ाची  ंदी ७ ृे २८ cm.  

 
ही पाणशाक्ु�ा नदी ओवाच्ा िकवा ृळ्ाच्ा काठाजवळ पाण्ाृ अ्ृे . िचखलाृ  ृलेले 

बुधं अ्ृे . त्ाृून पाण्ाप �्ृ वर गेलेले खोड अ्ृे . त्ाच्ा शवेटी खाली मुळे आिण वर एक पान व 
पुषकळ फुले ्ेृाृ. पानाचे डेख फुलाचं्ा डेखापेका आखूड अ्ृे. ृे ६ ृे १२ mm. अ्ृे. फुलाचंी डेखे ५ 
ृे १२ cm लाबं अ्ृाृ. 

 
्ाच्ा फुलाृ �दलावर घडी व �िपड न्ृाृ. के्र मा� अ्ृाृ. 

 

फुलाची  ंदी ३ cm अ्ृे. फळाची  ंदी ६ ृे ८ mm. 

 

्ंदले ५ ृे ६ अलप्ु�ृ अधत के्र ५ ृे ६ मु�ृ �दलारू 

�दले ५ ृे ६ ्ु�ृ अधत िकजे २ ्ं्ु�ृ उपिर. 

 
ही दोनही शाकवान्े भारृाृ ृशी इृर उषणदेशाृही वन् आहेृ. 
 
कुमुद-कुमुिदनी उपवनाृील ृळ्ाच्ा काठाशी वाूिवृा ्ेृाृ . ्ंसकक ृ वाङम्ाृ कुमुद हे 

च�ंिवका्ी कमळ महणून ्ािंगृले आहे. ृो गुण �सृुृ कुमुद-कुमुिदनीच्ा बाबृीृ आूळृ नाही. 
 



 अनु�मिणका 
 

 
आ॰ ३०·१४ कुमुद व कुमुिदनी 

 

१८ रातराणी ृदािद राि�राजी (िनशादेवी) वकंृ ाका� ८९ 

Cestrum nocturnum Solanaceae. 

कपु २ m उंच पणरप�ाची लाबंी ६ ृे १० cm. 

 
हे कपु उ�ानाृ लावण्ा्ाठी लोकि�् झाले आहे . ्ाची फुले ्ुगंधी अ्ृाृ . ृी रा�ी 

उमलृाृ आिण ्ुगंध दरवळृो महणून राृराणी अ्े नाव पडले आहे. ्ाचा मूळ देश उषण अमेिरका. 
 
हे कपु ्ुमारे पु षभर उंच होऊन राहृे . ्ाची पाने एकांृ राने उगवृाृ . त्ाचं्ा बगलाृ फुलाचें 

मोठाले झुपके उगवृाृ. झुप�्ाच्ा आरंभी बहुधा एकादे छदपणर अ्ृे . िशवा् व्य�ृशत एकादे छदपणर 
फुलालाही अ्ृे. ्ंदले पाच ्ं्ु�ृ अ्ून त्ाचंा एक बारीक्ा पेला बनलेला अ्ृो . त्ाला पाच टोके 
अ्ृाृ. �दलाचंी नळी बनलेली अ्ृे ृी ्ु॰ २ ·५ cm लाबं अ्ृे . नळीच्ा शवेटी �दले ्ुटी अ्ून 
आडवी प्रृाृ. �दलानाही िहरव् रंग अ्ृो . नळीच्ा आृ पाच के्र अ्ृाृ . त्ाचंी अ�े �दला् 
िचकटलेली अ्ृाृ . नळीच्ा ृळाशी बीजकाश् अ्ृो . त्ावर लाबं िकजल अ्ृे , िकजलक 



 अनु�मिणका 
 

के्राच्ा मा््ाइृके उंच अ्ृे . ्ाला फळ ्ेृे ृे अंडाकक ृी अ्ृे . त्ाृ पुषकळ िब्ा अ्ृाृ . पण 
लागवड काडंापा्ून करन घेणे ्ो्ीचे अ्ृे . फुले ्वर काळ ्ेृाृ . पाव्ाळ्ाृ िवशषे भर अ्ृो . 
फळे िहवाळ्ाृ धरृाृ. 
 

्ंदले ५ ्ु�ृ अधत के्र ५ मु�ृ अधत 

�दले ५ ्ु�ृ अधत िकजे २ ्ु�ृ उपिर. 

 
[उपवनरचना. गृ्ोपवन. दहापाच माण्ेच ज्ा घराृ राहृाृ अशा घराृ उपवनाकरृा आवार लहान्ेच अ्णार . अशा जागी ऊन 

चागंले िमळण्ाजोगे अ्ेल ृर भाजीपाला व फुलझाडे ्ाची बाग करृा ्ेृे . ऊन िमळृ न्ेल ृर नेचे मा� चागंले होृील . भाजीपाला व 
फुलझाडे ्ाचें बी बाजाराृ िमळृे त्ाचंा उप्ोग करावा . जागा ऐ्पै् अ्ली ृरच केळी, ि्ृाफळी, पेर, पप्ा अशी फळझाडे लावृा ्ेृाृ. 
वेलाकरृा माडंवाची जागा अ्ली ृर घेवडे घो्ाळी काकडी लावृा ्ेईल . वेळच्ा वेळी पाणी देणे, भमूी उकरन ्ैल ठेवणे, आिण कीड मारणे, 
्ा गो�ी केल्ा पािहजेृ.] 

 

 
आ॰ ३०·१५ राृराणी 

 

१९ तुतारफुली ृदािद ृू्रपुषप पाटला� ९४ 

Tecoma stans Juss. Bignomiaceae 



 अनु�मिणका 
 

कपु उंची ३, ४ m. पणरदलाची लाबंी ४–६ cm. 

 
ृुृारीच्ा आकक ृीची आिण िपवळ्ा जरद रंगाची फुले धारण करणाऱ्ा कपुवान्ाला हे नाव िदले 

आहे. हे मूळचे अमेिरकेृले अ्ून ह�ी कोकण व कारवार ्ेथे वन् झालेले आहे . हे देखणे अ्ूनही 
कणखर अ्ृे. कोठे हे डो�्ाइृके उंच झुडुप ृर कोठे त्ाच्ा दुपपट उंचीचा वकक अ्ेही ्ाला रप ्ेृे . 
पाने ्मोरा्मोर दोन दोन अ्ून एकवार दिलृ िपचछाकक ृी अ्ृाृ . प�णका (दले) ५ ृे ११ िवषम्ंख् 
अ्ृाृ. त्ाचंी लाबंी १० , १२ cm प �्ृ ्ु�ा वाूू शकृे . शाखाचं्ा श�ेाला पुषकळ पुषकळ फुलाचें 
झुपके ्ेृाृ . ्ंदल-मंडल लहानशा पेल्ा्ारखे अ्ृे . �दलमंडल ृुृारी्ारखे , थोडे चपटे वाूृे 
नळकाडें झालेले अ्ृे. ृीन �दले लाबं आिण दोन आखूड अ्ृाृ . �दलाचंा बहुृाशं जुळलेला अ्ृो. 
नळका�ंाच्ा आृ चार िकवा पाच के्र अ्ृाृ . त्ाृला एक खुरटा अ्ृो. के्राला परागकोशाच्ा 
आृ एक शडेी अ्ृे . बीजकाश्ाला (िकजपुटाला) एक बठैक अ्ृे . िृचे काठ नागमोडी अ्ृाृ . 
िकजल लाबं बारीक्े अ्ून शवेटी िकजलक दुभगं झालेले अ्ृे . फळे पुषकळ काळ झाडावरच लोबृ 
राहृाृ. फुले वषरभर ्ेृच अ्ृाृ. 
 

्ंदले ५ मु�ृ अधत के्र ४ मु�ृ अधत 

�दले ५ ्ु�ृ अधत िकजे २ ्ु�ृ उपिर. 

 
[उपवन-रचना. उषण व कोषण देशाृ शीृ�देशी् वान्े वाूवण्ाकरृा शीतगृ्े अ्ृाृ . १६ मीटर लाबं  ंद िकवा अिधक जागा 

त्ाकरृा पािहजे. हे गकह महणजे एक माडंव अ्ृो. ्ाचे खाबं खडशरेणी िकवा बकाणिलब ्ाचें ्ो्ीचे अ्ृाृ . ृे ५, ७ m. उंच पािहजेृ. त्ाृ 
दोन पाखी अ्ृाृ . छपर आिण िभृी िवरळपणे बाधंलेल्ा बाबंूचं्ा करृाृ . िभृीच्ा बाबंवूर ्ं�ांृ  वेल िकवा कक षणकमळवेल ्ोडावेृ . वरृी 
माडाच्ा झावळ्ा अ्ाव्ाृ . आृ मोठा जलाश् पािहजे . उनहाळ्ाृ (पाऊ् न्ेल ृेवहा ) गारवा आणण्ाकरृा भमूीवर आिण वेलीच्ा 
पानावरही पाणी िशपडावे . हवा थंडी आिण ओलीही ठेवली पािहजे . त्ाकरृा कारंजाचंा उप्ोग होृो . केशर पुण्ाृ वाूवाव्ाचे झाले ृर अशी 
व्वसथा करावी.] 

 



 अनु�मिणका 
 

 
आ॰ ३०·१६ ृुृारफुली 

 

२० तीळ ृदािद िृल िृला� ९५ 

Sesamum indicum L. Pedaliaceae. 

शाक. उंची १·५ ृे २·५ m पणरप�ाची लाबंी ८ ृे १० cm. वा�षक. 

 
ृेल ज्ापा्ून �थम काूले ृे धान् िृल . हे शाकवान् अ्ृे . शेृ ृीळ व रानृीळ अ्े दोन 

ृीळ आहेृ. दोनही शाकवान्ेच आहेृ . घाटमा््ावर पाऊ् फार पडृो ृेथे रानिृळ रहाृ नाही , पण 
कमी पाव्ाच्ा रानाृ ृो आूळृो . शेृ िृळाचे पीक ्हामाही अ्ृे . शेृ ृीळ रानिृळापेका नाजूक 
अ्ृो. ृथािप रानृीळच त्ापेका अिधक भडक रंगाचा आिण िदखाऊ अ्ृो . मुख् फरक अ्ा की , 
शेृ िृळाृ ृेल अ्ृे. त्ा मानाने रानिृळाृ काहीच न्ृे! नु्ृी कोरडी शोभा! 
 

िृलशाक दोन चार हाृ उंच होृे . त्ाला फा�ंा थो�ाशाच ्ेृाृ . त्ाचा दाडंा आंग�ाएवूा 
होृो. मुख् खोडाच्ा अ�ा् ृ्ेच शाखा�ा्ही पानाच्ा बगंलेृ फुल ्ेृे . काही फुले खुरटून त्ाचं्ा 
जागी बारीक बारीक पेले मा� िश�क राहृाृ . खोड पान फूल ्ा ्वयवर थोडथोडी लव अ्ृे . पानाच्ा 



 अनु�मिणका 
 

आकक ृी िविवध अ्ृाृ . खालची पाने थोडी बहुृ दिलृ अ्ृाृ ृशी वरची न्ृाृ . ृी अखंड 
अ्ृाृ. 

 
िृलाच्ा फुलाला मुखाची उपमा देृाृ . त्ाला �दले पाच अ्ृाृ . त्ाृली दोन गाला्ारखी 

दोन वरच्ा ओठा्ारखी आिण खालचे अधरो�ा्ारखे कयलपृाृ . �दले बहुृाशंी एकमेका् जुळलेली 
अ्ृाृ. अ�भाग मा� ्ुटे अ्ृाृ . त्ा् ्ा उपमा देृाृ . ज्ाला अधर महणृाृ ृे �दल इृरापेंका 
लाबं  ंद अ्ृे . रानिृळाच्ा फुलाृ त्ा अधरावर एक भडक जाभंळा िठपका अ्ृो . िठपका महणजे 
िृलक. ्ावरन ्ा शाकवान्ाला िृलक अ्े नाव पडले आहे . शेृ िृळाचे फूल रानिृळापेका नाजूक 
अ्ृे. त्ाृ िठप�्ाऐवजी रेषा अ्ृाृ; आिण एकंदर रंग िफका गुलाबी िकवा िपवळा अ्ृो. 
 

िृळाच्ा फुलाृ चार के्र अ्ृाृ . त्ाृले दोन दु्ऱ्ापेका आखूड अ्ृाृ . िकजल एकच 
पण िकजलक दुहेरी अ्ून के्रापेका लाबं अ्ृे . िकजे दोनच अ्ृाृ . ृी एकमेका् जुळून �त्ेकाृ 
दोन दोन कोठे पडृाृ . फळ लाबंट बोड अ्ृे त्ाृ अथयृ चार पुडे अ्ृाृ . �त्ेक पुडाृ अनेक बीजे 
अ्ृाृ. पांू रा काळा अ्े िृळाचे दोन �कार आहेृ . दोहीृून ृेल िनघृे . अ�ाृ म्ाल्ाचे �व् , 
औषध, ्ाबणाचे आरंभ-�व् अ्े िृळाचे िविवध उप्ोग आहेृ. िृळाची पडे पशुखा� आहे. 
 

िृळाच्ा अिृ्ेवनाने अंृिरि�्ा् ्ूज ्ेृे . िृळाचा काूा घेृल्ाने अंृिरि�्ाृ र�ृ 
वाहण्ाची �वक�ी होृे. 
 

व्ंृाृील वन�ीचे वणरन करृाना कािलदा्ाने महटले आहे :– 
 

आ�ांृ ा िृलकि�्ाऽिप िृलकैलर गनि�रेफाजंनैत । 
्ावजेव मुख�्ाधनिवधौ �ीमयधवी ्ोिषृाम  ॥ मालिवका॰ ३·३१·५ ॥ 

 
िृलकाचं्ा फुलाना भुगें िचकटले आहेृ ृे काजळा�माणे काळे अ्ल्ामुळे वन�ीच्ा कपाळी िृलक 
अ्ल्ाची शोभा आली आहे . एकूण वैशाखी वन�ीने मुखशोभा करण्ाच्ा बाबृीृ िस्ावंरही माृ केली 
आहे महणाव्ाची! 
 

िृळाचे पीक खरीपाृ करृाृ. 
 

्ंदले ५ ्ु�ृ अधत के्र ४ मु�ृ अधत 

�दले ५ ्ु�ृ अधत िकजे २ ्ं्ु�ृ उपिर 

 
ृीळ उषण आि�केृ वन् आहे . भारृाृही आहे. मी मंुबई पुणे ्ाचं्ाजवळ ५ , ५० मलैाृ पािहला 

आहे. 
 



 अनु�मिणका 
 

 
आ॰ ३०·१७ ृीळ 

 

२१ अडुळसा ृदािद अटरषा वा्का� ९६ 

Adhatoda vasika Acanthaceae 

कपु २, ३ m उंच. पणरप�ाची लाबंी १२ ृे २० cm. 

 
हे एक कपुवान् कंुपणाच्ा ्ो्ीचे आिण औषधी गुणाचे महणून �ि्� आहे . पाने एका पेरावर 

दोन दोन ्मोरा्मोर अ्ृाृ . पानाचं्ा बगलाृ फुलाचें ृुरे ्ेृाृ . फुलाचा देखावा उघडलेल्ा 
ृोडा्ारखा अ्ृो फुलाना मोठाली छदपण� अ्ृाृ . वरच्ा �दलाना िचकटलेले अ्े दोन के्र 
अ्ृाृ. िकजपुटाृ कोठे दोन अ्ृाृ . िकजल लाबंट अ्ृे . िकजलक परागकोशाइृके उंच अ्ृे . 
�दले पांू री अ्ून त्ाृ िनळ्ा जाभंळ्ा रेषा अ्ृाृ . कीटक फुलाच्ा खालच्ा ओठावर ब्ून आृ 
जाऊ पहाृाृ ृोच के्रा् ध�ा लागून पराग त्ाच्ा अंगावर पडृाृ . िकजपुटाभोवृी मधुर् िवपुल 
अ्ृो. �त्ेक को�ाृ दोन बारीक बारीक बीजके अ्ृाृ . फळ वाळून फुटृे ृेवहा ृाडिदशी ्भोवार 
िब्ा उडृाृ. 
 



 अनु�मिणका 
 

्ंदले ५ ्ु�ृ अधत के्र २ मु�ृ �दलारू 

�दले ३+२ ्ु�ृ अधत िकजे २ ्ु�ृ उपिर 

 
फुले पाला व मूळ ्ा िृहीचा औषधी उप्ोग आहे . पाला खोकल्ावर गुणकारी आहे . ृो कफ पाडृो . 
फुले व मूळ जवरावर उप्ोगी पडृाृ. 
 
अडुळ्ा उपवन् ृ्ा वन्ही आहे. देश :– भारृ लंका मला्ा�ीपकलप. 
 

 
आ॰ ३०·१८ अडुळ्ा 

 

२२ कोराटंी ृदािद कुरबक वा्का� ९६ 

Barleria prionitis L. Acanthaceae. 

कपु १ ृे २ m उंच पणरप�ाची लाबंी ७ ृे १५ cm. बहुवा�षक.  

 



 अनु�मिणका 
 

हे कपुवान् िदखाऊ फुलाकरृा �ि्� आहे . ृे काटेरी अ्ृे त्ामुळे त्ाचा उप्ोग 
कंुपणा्ाठीही करृा ्ेृो . पाने एका पेरावर दोन ्मोरा्मोर अ्ृाृ . काटे पानाच्ा बगलेृ अ्ृाृ . 
पानाच्ा बगलेृच फुले ्ेृाृ. ृी एकेकटी अ्ृाृ आिण शाखा�ी त्ाचें ृुरेही अ्ृाृ. फुलाचा देखावा 
उघडलेल्ा ृोडा्ारखा अ्ृो. खालचा ओठ महणून एकच �दल अ्ृे . वरृी चार �दले अ्ृाृ. चार 
के्र अ्ृाृ त्ापैकी दोन �दलाबाहेर डोकावण्ाइृके लाबं अ्ृाृ , आिण दोन अगदी आखूड 
�दलाच्ा ृळाशी लपलेले अ्ृाृ ृे वधं् अ्ृाृ. त्ानंा �दलकलप महणृाृ. 
 

्ंदले ४ मु�ृ (अलप्ु�ृ) अधत के्र २ + २ ्ु�ृ अधत 

�दले ५ ्ु�ृ अधत िकजे २ ्ं्ु�ृ उपिर 

 
फळ २ cm लाबंीचे अ्ृे. ृे बुधली ्ारखे अ्ृे. त्ाृ दोन िब्ा अ्ृाृ. त्ावर के् अ्ून ृे 

त्ा् िचकटून राहृाृ. 
 
वन् कोराटंीला िपवळी फुले ्ेृाृ . हीच कंुपणा्ाठी ्ोग् आहे . उपवन् नाजूक �कार आहेृ 

त्ा् काटे कमी ्ेृाृ आिण फुलाचंा रंग पांू रा िकवा िनळा अ्ृो . िहमाल्ावर एक ृाबंडी कोराटंी 
देखील आहे. िपवळी ्वर भारृभर वनाृ आूळृे. 

 
ऋृु्ंहार काव्ाृील व्ंृवणरनाृ वचन आहे ृे :– 

 
कांृ ामुख�ुिृजुषा ंअिचरोदगृाना ंशोभा ंपरा ंकुरबक�ुममंजरीणाम  ॥ 
र�� वा ि�्े ्हद्स् भव�े कस् कंदपरबाणपृनव्िथृ िह चेृत ॥ ६·१८ ॥ 

 
कोराटंीच्ा कोवळ्ा मंिजरामधील ृाज्ा फुलाचंा देखावा िस्ाचं्ा मुखा�माणे िद्ृो . ही उतकक � शोभा 
पाहून कोणा ्हद् माण्ाचे िच� मदनबाणाने वधेले जाणार नाही? ि�्े ्ागं पाहू. 
 

[उपवनरचना. ि्रवळ. मो�ा मदैानाृ िहरवळ ृ्ार करण्ाकरृा एकच वान् ्ो्ीचे आहे ृे हरळी हे हो् . ्ाला पाणी भरपूर 
पािहजे, माृी चागंली पािहजे आिण ऊनही पािहजे . हरळीचे गक डे व ृाणे सथलांृ रा् नेृा ्ेृाृ . त्ाचंी लागवड करावी. हरळीचे बी धरृा ्ेृे. 
त्ानेही लागवड होृे. हरळी लावण्ापूव� इृर ृण काूून टाकावे. हरळी एकदा जोरावली महणजे ृण राहू देणार नाही.] 

 



 अनु�मिणका 
 

 
आ॰ ३०·१९ कोराटंी 

 

२३ अबोली ृदािद अभाष वा्का� ९६ 

Crossandra undulifolia salish. Acanthaceae. 

कपुक. उंची १ m पणरप�ाची लाबंी ४ ृे १२ cm. बहुवषय्ु.  

 
अबोली ्ा नावाचे एक लहान्े फुलझाड अ्ृे . ृे अलीकडे उ�ानाृ . मह�व पावले आहे . 

्ाच्ा नावावरन ्ाचे फूल मुखाकक ृी आहे अ्े ्ुचिवले जाृे . मुख आहे पण ृे बोलके नाही , महणून 
अबोली. हे कोराटंीच्ाच कुळाृले पण िनराळ्ा गो�ाृले आहे . अबोलीची फुले कोराटंीच्ापेका आखूड 
आिण जरा प्रट अ्ृाृ. अबोली कोकणाृ वन् आहे. 

 
अबोली कमरेइृकी उंच होृे . िृला काटे न्ृाृ . िृच्ा एका पेरावर दोन पाने ्मोरा्मोर 

अ्ृाृ पण दोन पेरामधले अंृर लहान झाल्ामुळे काही िठकाणी ृी एकामेकाच्ा काटकोनाृ 
अ्ल्ामुळे एकाच पेरावर चाराचंा घेर अ्ल्ाचा देखावा िद्ृो . कोराटंीच्ा फुला�माणे अबोलीच्ा 



 अनु�मिणका 
 

फुलालाही डेख न्ृे . अबोलीच्ा फुलाखाली छद आिण उपछदही अ्ृे . छद प्रट आिण उपछद 
बारीक व लाबंट अ्ृे . ्ंदलामधे ्ुंदर लाबंट अ्े भेद अ्ृाृ . खालची दोन ्ंदले बारीक वरृी एक 
्ंदल  ंदट , आिण अगदी आृली दोन ्ंदले काडीवजा अ्ृाृ . �दलाचंा रंग नािरगी अ्ृो . के्र 
चार अ्ृाृ. त्ाृले दोन पुूे दोन मागे अ्ून �दलावर आधारलेले अ्ृाृ . त्ाचे परागकोश लहान्े 
एकेरी को�ाचे अ्ृाृ. िकजाृ कोठे दोन अ्ृाृ. फळ लाबंट अ्ृे. त्ाृ िब्ा चार अ्ृाृ. 
 

्ंदले ५ मु�ृ अधत के्र ४ मु�ृ �दलारू 

�दले ५ ्ु�ृ अधत िकजे २ ्ं्ु�ृ उपिर 

 
[आकक ृीृ १ छद . २ उपछद . के्रा् दोन भाग दाखिवले गेले आहेृ ृे चुकीने . कोठा एकच 

्मजावा.] 
 

[उपवनरचना. ि्रवळीत झाडे . िहरवळ मोठी लाबं  ंद भमूीवर अ्ेल ृर मधून वान्ाचंी लागवड शोभादा्क अ्ृे . मधून 
नकी्ारखी बेटे आखून घ्ावी . त्ाृ कुपे लावावीृ बऱ्ाच अंृरावर ्ुर िकवा माड , ृाड, भेरली माड, अ्ली झाडे लावावीृ . अगदी कडेला 
डेरेदार वकक चालृील. ृथािप ृेही लहानगे काचंनाच्ा ्ारखे िकवा क�णकारा्ारखे अ्ावेृ.] 

 

 



 अनु�मिणका 
 

आ॰ ३०·२० अबोली 

 

२४ कारवी ृदािद कारवी वा्का� ९६ 

Strobilanthes callosus Nees. Acanthaceae 

(Carvia callosa Bremk.) 

कपु. उंची २ ृे ३ m. पणरप�ाची लाबंी १० ृे २० cm. बहुवा�षक. 

 
हे एक अडुळ्ा–कुलाृले कपुवान् आहे . ्ाचा उपवनाृ उप्ोग कंुपणा्ाठी करृाृ . ्ाची 

बुधें मनगटा्ारखी जाडी अ्ून शाखोपशाखा बऱ्ाच अ्ृाृ . वाळलेल्ा का�ाचंा उप्ोग कुडा्ाठी 
करृाृ. पाने अडुळशाच्ाच घाटाची अ्ृाृ. फुलोरेही ृ्लेच अ्ृाृ. िहवाळ्ाृ फुले ्ेृाृ पण ृी 
दरवष� ्ेृ नाहीृ ; ७ ृे १० वषयनी एकदाच ्ेृाृ . फुलाला िहरवी छदे अ्ृाृ . �दलाचंी नळी होऊन 
काठ मा� प्रट अ्ृाृ . नळी पांू री अ्ृे आिण प्रट भाग गुलाबी अ्ृो . नळीच्ा ृोडी आृून 
िपवळे के् अ्ृाृ. ृळचा भाग िवशषे आवळलेला अ्ृो. �दलावर उगवलेले अ्े चार के्र अ्ृाृ. 
त्ापैकी दोन लाबं व दोन आखूड अ्ृाृ. फळ १·८ cm. लाबंीचे चपटे अ्ृे. त्ाृ दोन िब्ा अ्ृाृ. 
 

्ंदले ५ ्ु�ृ अधत के्र २+२ मु�ृ �दलारू 

�दले ५ ्ु�ृ अधत िकज २ ्ं्ु�ृ उपिर 

 
ही कपेु पि�म घाटाृ िवपुल आहेृ. मावळ कोकण उ�र कारवार ही त्ाचंी माहेर-घरे आहेृ. 
 

कारवी फुलृे ृेवहा मधमाशा जो मध गोळा करृाृ ृो त्ावळेी िवपुल िमळृो . त्ाला कारवीचा 
मध महणृाृ. ्ा मधाचा औषधाृ काही िवशषे उप्ोग आहे अ्े ्ागंृाृ. 

 
कारवीची ृाजी पाने िहवृापावर औषध महणून वापरण्ाृ ्ेृाृ . अशा �्ंगी पानाचा चोथा 

पोटाृ गेल्ावर जोराची ओकारी ्ेण्ाचा ्ंभव अ्ृो . अशी उदाहरणे घडलेली आहेृ . कारवीपानाच्ा 
मागील अंगा् ज्ा िशरा अ्ृाृ त्ावर लव अ्ृे , िृच्ा ्ोगाने हा कोभ होृो . लव काूून टाकल्ाने 
ही आप�ी टळृे. 
 

[वानसामृत. न��ाही जंृू कक ि�म रीृीने वाूवनू केलेली खृमाृी कुजण्ु�ृ अ्ृे . ृी ह�ी बाजाराृ पलँटो्ीन नावाने िमळृे . ्ा 
माृीृ पोषक धाृंूच्ा लवणाचंी भर घाृलेली अ्ृे . ृे धाृू अ्े :– मंज Mn, मगन Mg, टंक B, लोह Fe, मोलीब Mo, जसृ Zn आिण ृा� Cu. 
(�॰ ८८६ पहा).] 

 



 अनु�मिणका 
 

 
आ॰ ३०·२१ कारवी 

 

२५ दुराटंा ृदािद दूरानृ ि्धुवारा� ९७ 

Duranta plumier Jacq. Verbenaceae 

कपु. उंची २ ृे ३ m. पणरप�ाची लाबंी ३ ृे १० cm. 

 
हे कपुवान् जागजागी कंुपणाकरृा रू होृ चालले आहे . ्ाची खोडे काटेरी अ्ृाृ . त्ावर 

पाने जासवदंाच्ा धरृीची पण थोडी लहान अ्ृाृ . शाखा�ा् फुलाचं्ा मंिजरा ्ेृाृ . फुले 
बारीकबारीक िनगु�डीच्ा धरृीची िवपुल ्ेृाृ . फळे ्ेृाृ ृी वाटाण्ापेका थोडीशी मोठी अ्ृाृ . 
त्ाचंा रंग झगझगीृ नािरगी अ्ृो . पांू ऱ्ा फुलाची एक आिण िनळ्ा फुलाची एक अशा दोन पोटजाृी 
आहेृ. ्ाची उतप�ी िब्ानी होृे आिण काटकलमानीही होृे. 
 

्ंदले ५ ्ु�ृ अधत के्र ४ मु�ृ �दलारू 

�दले ५ ्ु�ृ अधत िकजे २ ्ं्ु�ृ उपिर 

 



 अनु�मिणका 
 

्ाृल्ा चार के्रापैकी दोन लाबं पुूे गेलेले आिण दोन आखूड मागे राहणारे अ्ृाृ. 
 
्ाचे बेणे दिकण अमेिरकेृून भारृाृ आलेले आहे. ्ाची लागवड काटकलमानी चागंली होृे. 

 
[उपवनरचना. परागाधान. पराग इ� जागी बुदध्ा ठेवणे ्ा ि�्े् परागाधान महटले आहे . पराग िकजा् िमळाल्ाने बीजधारणा 

होृे. िविश� पोट-जाृीचे पराग िविश� जाृीच्ा िकवा िविश� पोटजाृीच्ा िकजा् िमळाले अ्ृा का् पिरणाम होृो ृे पाहण्ाकरृा अ्े 
परागाधान करृाृ. पिरणामी ृ्ार होणारे बीज  जून इ� गुणाचें वान् उतप� झाल्ा् ृो मोठा लाभ होृो . ृादूंळ गहू ्ाचं्ा पुषकळ पोटजाृी 
आहेृ. रोगा् बळी पडणाऱ्ा आहेृ , न पडणाऱ्ाही आहेृ . लहान दाण्ाच्ा आहेृ , मो�ा दाण्ाच्ा आहेृ . उ्ाृ थोडी ्ाखर देणाऱ्ा 
आहेृ, फार ्ाखर देणाऱ्ा आहेृ . ृादुंळाृ कमी पाव्ाृ ्ेणाऱ्ा अिधक पाव्ाृ ्ेणाऱ्ा , कमी िदव्ाृ िपकणाऱ्ा अिधक िदव्ाृ 
िपकणाऱ्ा अशा आहेृ . बटा्ामधे िविवध हवेृ  चागंले पो्णारे , लहान मोठे कंद देणारे , अशा पोटजाृी आहेृ . पेरमधे बी कमी अिधक , 
फळाचा आकार कमी अिधक , अ्णाऱ्ा पोटजाृी आहेृ . िविश� पोटजाृीचे पराग अन् पोट -जाृीच्ा िकजाृ गेले अ्ृा इ� गुण अ्णाऱ्ा 
पोटजाृीचे बीज िमळण्ाचा ्ंभव अ्ृो व त्ा्ाठी परागाधान करृाृ . अशी नवी जाृ ृी ्ंकरजाृ हो्.] 

 

 
आ॰ ३०·२२ दुराटंी 

 

२६ टणटणी ृदािद टणत कारी ि्धुवारा� ९७ 



 अनु�मिणका 
 

Lantana camara L. Verbinaceae 

कपु. उंची २ m. पणरप�ाची लाबंी ५ ृे ८ cm. 

 
हे एक कपु अमेिरकेृून ्ेऊन ्ेथे उ�ानाृ उपवनाृ आिण वनाृही रू झालेले आहे . ्ाच्ा 

खोडाला कंगोरे अ्ृाृ आिण काटेही अ्ृाृ . पाने एका पेरावर दोन दोन ्मोरां् मोर अ्ृाृ , 
शाखा�ी आिण पानाचं्ा बगलाृ फुलाचें झुपके ्ेृाृ . त्ाृ १०, १२ फुले अ्ृाृ. आरंभी छदे अ्ृाृ. 
फुलाचंा रंग िवटकरी िकवा लाल अ्ृो . ृो िदव्ानुिदव् बदलृो . पांू रा होृो. फळ धरृे ृे एका�ा 
वाटाण्ाएवूे अ्ृे. �थमृत ृे िहरव ेअ्ृे, मग काळे पडृे. 
 

्ाच्ा पोटजाृी बऱ्ाच आहेृ त्ा लागवडीच्ा आहेृ . अथयृच त्ा नाजूक आहेृ . वन् 
�काराची पाने खरखरीृ अ्ृाृ , काडे काटेरी अ्ृाृ ृशी उपवन्ाची न्ृाृ . ृी ्ाफ अ्ृाृ . 
उपवन्ा् ्ुंदर िपवळ्ा रंगाची फुले अ्ृाृ . काही �कार पांू ऱ्ा फुलाचे ृर काही िनळ्ा जाभंळ्ा 
फुलाचेंही आहेृ. 

 
बुलबुल पकी िकवा इृर पकी ्ा झुडपाृ घरटी बाधंृाृ . ृे पकी ्ाची फळे खाृाृ आिण बी 

इृसृृत टाकृाृ. 
 
टणटणीची वन् कपेु पुण्ाजवळ का�ज घाटाृ आिण लोनावळे ्ेथे ृळ्ाच्ा काठी माजली 

आहेृ. 
 

्ंदले ५ ्ु�ृ अधत के्र ५ �दलारू पिर 

�दले ५ ्ु�ृ अधत िकजे २ ्ं्ु�ृ उपिर 

 
[उपवनरचना. परागाधान करणे ही एक कला आहे . आधान करण्ा्ोग् फुलाृील िकजलक प� झालेले अ्ले पािहजे . प� 

िकजलक िचकट अ्ृे. ही त्ाची अवसथा फार काळ िटकृ नाही . महणून ्ृृ जागरक रहावे लागृे . पराग प� झालेले पुषकळ वेळ िटकृाृ . 
ृे ्हज ्ंभाळून ठेवृा ्ेृाृ. एकादी काडी िकवा पी् िकिचृ ओले करन घेऊन ृे परागा् टेकल्ाने ृे त्ा् िचकटृाृ . अ्े पराग इ� त्ा 
िकजलकावर टेकवल्ाने ृे िकजलका् िचकटृा् . परागाधान करण्ापूव� दु्रे पराग िकजलकावर पडू न्ेृ महणून पलायसटक िपशवीचे झाकण 
फुलावर घालणे इ� अ्ृे. झाकण काूून परागाधान करन ृे पुनत त्ावर घालून ठेवावे.] 

 



 अनु�मिणका 
 

 
आ॰ ३०·२३ टणटणी 

 

२७ कुईनेल. (वनजाई) ्ंमि�कािद िृ�ृागं ि्धुवारा� ९७ 

कडूजाई Clerodendron enerme Gaertn. Verbinaceae. 

कपु उंची २ m. पणरप�ाची लाबंी ३ ृे ५ cm. बहुवा�षक. 

 
हे कपुवान् उपवनाृ आिण उ�ानाृ कंुपणाकरृा लावण्ाृ ्ेृ अ्ृे . ृे ३ , ४ m ्ु�ा उंच 

जाऊ शकृे पण ्ह्ा ृे पु षभर उंचच कापणीकरन ठेवृाृ . त्ाची काडे आिण पालवी झपा्ाने 
वाूृाृ. पाणी वरचेवर िमळाले ृर त्ाची वाू ्ंपृ नाही . पाणी न िमळाले ृरी चार चार मिहने ृे 
िटकाव धरन राहृे . पाने झडृाृ , वाू थाबंृे , पण जीव जाृ नाही . पुनत पाणी िमळाल्ा् वाू चालू 
होृे. ्ाची मुळे दूर दूर प्रृाृ , खोलही जाृाृ . ्ाची काडे िकवा पाला पशू खाृ नाहीृ महणून 
कंुपणाला ृे ्ो्ीचे आहे . ्ाच कारणाने त्ा् कुइनेल महणृाृ . कडू जाई हे नाव पालवीच्ा �ोटक 
्ाम्ावरन िदलेले आहे. 



 अनु�मिणका 
 

 
जाईची पाने दिलृ अ्ृाृ . त्ा दलाचं्ा ृोडीची कडू जाईची ्बधं पाने अ्ृाृ . ृी एका 

पेरावर दोन ्मोरा्मोर अ्ृाृ . फुलोरे व�री -सवरप अ्ृाृ . बहुधा ृीन ृीन फुलाचंा ्मुदा् 
अ्ृो. फुलोरे पानाच्ा बगलाृ ्ेृाृ . फुलाृ दले बारीक अ्ृाृ . ्ंदलाचंी नळी अगदी लहान 
अ्ृे, पण �दलाचंी नळी अ्ृे ृी लाबंट अ्ृे . के्र िृच्ाृून बाहेर िनघालेले अ्ृाृ . फूल 
्ा्ंकाळी उमलृे . उमलृाना �थम के्र ृाठ राहृाृ िकजल िकजलक त्ाचं्ा मागे िकवा बाजूला 
काही अंृरावर राहृाृ . दु्ऱ्ा ्ा्ंकाळी के्र मागे वळृाृ आिण िकजलक पुूे होृे . पिहल्ा रा�ी 
के्राृले पराग िनघून जाृाृ . दु्ऱ्ा रा�ी िकजलकाला िमळालेच ृर दु्ऱ्ा एका�ा फुलाृले 
िमळृाृ. लोनावळे ्ेथे ही कपेु पुषकळ आहेृ पण फळ ्ह्ा र�ी् पडृ नाही. 
 

ही कपेु ्मु�काठी कोकणाृ वन् आहेृ ृेथे फळे ्ेृाृ . ृी उंबराच्ा आकक ृीची अ्ृाृ त्ाचंी 
लाबंी ० ·६ cm. अ्ृे. त्ाृ चार कठीण कवची िब्ा अ्ृाृ . उपवनाृ ्ा कडूजाईची लागवड 
करण्ाकरृा िब्ाचंी गरज न्ृे. काडंाचे काट लावनू नवी वान्े ्हज िमळृाृ. 
 

्ंदले ५ ्ु�ृ अधत के्र ४ �दलारू पिर 

�दले ५ ्ु�ृ अधत िकजे ४ ्ु�ृ उपिर 

 
के्रापैकी दोन पुूे, दोन मागे राहृाृ. फुले िहवाळ्ाृ ्ेृाृ. 

 



 अनु�मिणका 
 

 
आ॰ ३०·२४ कडूजाई 

 

२८ ्जारी मोगरा ृदािद ्ंम�क ि्धुवारा� ९७ 

Clerodendron fragrans. Br. Verbinaceae. 

कपु उंची १ ृे २ m. पणरप�ाची लाबंी ८ ृे १२ cm. 

 
हे झुडुप चीनाृून इकडे आले आहे महणृाृ . मोठमो�ा बागाृ हे रू झाले आहे . ्ाची पाने 

ृळहाृाएवूाली िहरवी गार अ्ृाृ . ृी एका पेरावर दोन दोन ्मोरा्मोर अ्ृाृ . पानाच्ा बगलेृ 
फुलाचें मोठमोठाले झुपके ्ेृाृ त्ाृ पुषकळ फुले अ्ृाृ . फूल आकाराने मोगऱ्ाच्ा एवूे अ्ृे ृे 
पांू रे अ्ृे आिण त्ाला ्ुवा्ही अ्ृो. महणून हजारी मोगरा हे नाव त्ाला िमळाले आहे. 
 



 अनु�मिणका 
 

फुलाची आृली रचना पािहली ृर मोगऱ्ापेका हे बरेच िनराळे आहे हे ध्ानाृ ्ेृे . ्ाला ्ंदले 
पाच अ्ृाृ . ृी अंशृत ्लग अ्ृाृ . ्ा भागा् िठप�्ािठप�्ाची नकी अ्ृे . �दले पुषकळ 
अ्ृाृ. त्ाना पांू ऱ्ाृ थो�ा जाभंळ्ा छटा अ्ृाृ . त्ाृ लहान दोन व मोठे दोन अ्े चार के्र 
अ्ृाृ. िकजपुट अ्ृे त्ाृ चार कोठे अ्ृाृ . िकजल बरेच लाबं अ्ृे . त्ाहून एक के्रजोडी 
लाबं आिण दु्री आखूड अ्ृे . िनरिनराळ्ा वळेी पािहले अ्ृा के्र पुूे प्रृाृ आिण मागे 
वळृाृ, अ्े िद्ून ्ेृे. 
 

्ंदले ५ ्ु�ृ अधत के्र ४ (२ + २) मु�ृ अधत 

�दले पुषकळ अलप्ु�ृ अधत िकजे ४ ्ं्ु�ृ उपिर 

 
्ा कपुाची मुळे दूरवर प्रृाृ आिण इृर शजेारी वान्ानंा उप�व कर शकृाृ . हे सवृत 

बळकट अ्ृे. इृराचंा खृापाण्ाचा पुरवठा ृे आपणाकडे ओूून घेृे . ्ा त्ाच्ा सवभावामुळे लहानशा 
बागेृ त्ाला थारा देणे ्ो्ीचे न्ृे . फुले पुषकळ ्ुवाि्क िमळृाृ हा मा� लाभ आहे . ृेववा्ाठीच 
त्ाची ्ोजना कराव्ाची अ्ृे. ्ाच्ा मुळापा्ून िपले िनघृाृ. ृी लागवडी् उप्ोगी पडृाृ महणून 
िब्ाचंी गरज पडृ नाही. 
 

[उपवनपिरपोष. वान्ाना जे खा� �ाव्ाचे त्ाला खृ महणृाृ . लोणखृे ्ािंगृली . भरखृे आिण जोरखृे अशीही खृे 
्ागंृाृ. त्ापैकी भरखृे ही भरपूर �ाव्ाची अ्ृाृ. ृी ्ावकाश लाग ूपडृाृ. त्ाचे अजीणर झाले अ्े ्ह्ा घडृ नाही ृी खृे अशी :– १ 
शणे २ लेडी ३ मूृ ४ ्ोनखृ (मानविव�ा) ५ िहरवे खृ (िहरवा झाडपाला) ६ कंपोसट.] 

 

 
आ॰ ३०·२५ हजारी मोगरा 



 अनु�मिणका 
 

 

 
आ॰ ३०·२६ हजारी मोगरा पान व फूल 

 

२९ तुळस ृदािद ृुल् ृुल्ा� ९८ 

Ocimum sanctum. L. Labiatae. 

कपुक उंची १ m. पणरप�ाची लाबंी २ ृे ५ cm. अनेक-वा�षक 

 
पूजाहर मानले गेलेले हे कपु लहान्े आहे . हे घरोघर कंुडीृ बाळगृाृ. परंृु भईुृ लावले अ्ृा 

हे उंच होऊन ्ाला पुषकळ शाखा ्ेऊन िवसृारही हाृ दीड हाृ होऊ शकृो आिण आ्ुष्ही दोन ृीन 
वष� होऊ शकृे . खोडाना ृाबुं् रंग अ्ृो . पाने एका पेरावर दोन दोन ्मोरा्मोर अ्ून खालच्ा 
वरच्ा जो�ा काटकोनाृ अ्ृाृ . पाने खरबरीृ अ्ृाृ त्ाृ ृेलाचे िठपके अ्ून खालवर लव 
अ्ृे. चुरगळले अ्ृा वा् ्ेृो . ृो ृी  अ्ृो . शाखा�ी आिण पानाच्ा बगलाृ फुलोरे ्ेृाृ ृे 
मंजरीरप अ्ृाृ . बहुधा मंजरीच्ा ृळाृ दोन शाखा फुलोऱ्ाच्ा मुख् अकाच्ा बरोबरीच्ा ्ेृाृ . 
फुले बारीक अ्ृाृ . �दलमंडल मुखाकक ृी अ्ृे . िकजल व के्र त्ाृून बाहेर ्ेृाृ . िकजल 
िकजाच्ा ृळाृून उगवलेले अ्ृे . िकजपुटाृ कोठे चार अ्ृाृ . त्ाृ चार िब्ा ृ्ार होृाृ . 
िकजलकाचे दोन िवभाग अ्ृाृ. 
 

्ंदले ५ ्ु�ृ अधत के्र ४ �दलारू पिर 

�दले ५ ्ु�ृ अधत िकजे २ ्ं्ु�ृ उपिर 

 
तवचारोगावर औषध महणून पानाच्ा र्ाचा उप्ोग करृाृ . ्व�गाचंा काूा जवराृ मलिन्य् 

करण्ाच्ा उप्ोगी आहे. 
 
रानृुळ् ही एक थोडी वगेळी जाृ आहे. िहच्ा िब्ाचंा उप्ोग लापशी करण्ाकरृा होृो. 
 



 अनु�मिणका 
 

पजंाबी ृुळ् महणून एक ृुळ् पूव� ्ािंगृली आहे . िृची काडे िहरवी आिण फुले पांू री 
अ्ृाृ. ्ा जाृीचा एक �कार गुलाबी फुले आिण जाभंळी काडे अ्णारा आहे . िहला ्बजा महणृाृ. 
्ा वान्ाला िवशषे ृी  वा् ्ेृो. 

 
वामनराव दे्ाई ्ाचं्ा �ंथाृ आणखी ृीन जाृी ्ािंगृल्ा अ्ून �त्ेकी् काहीना काही 

औषधी गुण ्ािंगृले आहेृ. रानृुळशीृ ओव्ाृल्ा्ारखे गंध�व् अ्ृे अ्े ्ािंगृले आहे. 
 
[कंपोसट खत . ्र्कट कचऱ्ाचा एक वीृभर थर आिण त्ाजवर ृेवूाच माृीचा थर , अशा अनेक थराचंा ्ंच महणजे कंपोसट 

(्ंपु�) खृ हो्.] 

 

 
आ॰ ३०·२७ ृुळ् 

 

३० गुलबास ृदािद ्ा्ंकाळी पुननरवा� १०० 

Mirabilis jalapa L. Nyctaginaceae 

शाक. उंची १ m. पणरप�ाची लाबंी ५ ृे १० cm. बहुवा�षक. 



 अनु�मिणका 
 

 
हे एक कंदवान् ्ुंदर फुलाकरृा �ि्� वाहे. हे अमेिरकेच्ा उषण भागाृून आपल्ाकडे आणले 

गेले आहे. दिकण अमेिरकेच्ा पि�म ्मु�काठी पेर नामक देश आहे . ‘पेरदेशची नवलाई’ अ्े ्ाला एक 
लौिकक नाव आहे. ्ाखेरीज ्ा् ‘्ा्ंकाळी’ अ्ेही एक नाव आहे. हे नाव त्ाला िमळण्ाचे कारण अ्े 
की, ्ा् जी फुले ्ेृाृ ृी ्ा्ंकाळी उमलृाृ. 

 
्ा शाकवान्ाला भईुृ कादें अ्ृाृ ृे बहुधा मुटकुळ्ा्ारखे अ्ृाृ . ृे मुळापा्ून झालेले 

अ्ृाृ. वरृी खोडे ्ेृाृ ृी र्ाळ आिण िहरव् रंगाची अ्ृाृ त्ा् शाखा आिण पाने ्ेृाृ . पाने 
एकेका पेरावर दोन दोन ्मोरा्मोर अ्ृाृ . खोडाच्ा अ�ा् फुलाचें झुपके ्ेृाृ . फुले आकंुिचृ 
न्राळ्ा ्ारखी अ्ृाृ . हे न्राळे ्ंदलाचे बनलेले अ्ृे . त्ा् िविवध रंग अ्ृाृ . ृाबंडा, 
गुलाबी, पांू रा, हे रंग नेहमी िद्ृाृ . िपवळा शदेरी अ्ेही आूळृाृ . एकाच झाडाच्ा एका शाखेवर 
एका रंगाची ृर दु्ऱ्ा शाखेवर दु्ऱ्ा रंगाची फुले ्ेृाृ, अ्ेही �िचृ आूळृे. 
 

पिरदलाच्ा नळीच्ा आृ पाच के्र अ्ृाृ आिण िकज अ्ृे त्ाृ एकच कोठा अ्ृो आिण 
एकच बीजक अ्ृे . िकजल िकजलक उंच अ्ून के्राचं्ावर िनघृे . पिरदलमंडल दु्ऱ्ा िृ्ऱ्ा 
िदवशी ्ुकृे ृेवहा ृळाचा भाग िकजपुटाभोवृी िश�क राहृो , बाकीचे गळून पडृे . त्ाच्ा खाली 
िहरवी छदे अ्ृाृ. फळ ृ्ार होृे ृे काळ्ा िमऱ्ा्ारखे िद्ृे. 
 

्ंदले ५ ्ं्ु�ृ अधत के्र ५ मु�ृ अधत 

�दले ०   िकज १  उपिर 

 
लागवड िब्ानी आपोआप होृे िकवा का�ंानी करृा ्ेृे . ्ाच्ा पानाचा उप्ोग ्ुजेवर लेप 

देण्ाकरृा करृाृ. 
 

[जोरखत. भरखृ िदल्ानंृर िपकाला िवशषे जोर आणण्ाकरृा �ाव्ाचे खृ ृे जोरखृ हो् . ृे मोजकेच �ाव्ाचे अ्ृे . 
अिधकाने अपा् होृो. ही खृे :– १ पडे २ हाडचुरा ३ शलै पसफुिरक Rockphosphate ४ मा्ळी ५ िशगचूर व खुरचूर ६ झाडाच्ा काडपाल्ाची 
राख.] 

 



 अनु�मिणका 
 

 
आ॰ ३०·२८ गुलबा् 

 

३१ पानसेटी ृदािद पण�श आमल�्ा� ११५ 

Poinsettia pulcherima R Grah. Euphorbiaceae. 

कपु. उंची ३ m, पणरप�ाची लाबंी ३०, ३५ cm. बहुवा�षक 

 
पान्ेटी ्ा नावाचे एक कपुवान् ्ा�ंृ उ�ानाृ फार रू झाले आहे . त्ाचे बेणे मेक ि्कोमधून 

आलेले आहे. हे पु ष दीडपु ष उंच होृे . ्ाची पाने िविच� अ्ृाृ . फुलाजवळची पाने लाल अ्ृाृ . 
इृर िहरवी आिण गुळगुळीृ अ्ृाृ . पानाचं्ा काठाला थो�ाशा कोचा अ्ृाृ . लाल पानाचं्ा 
भडकपणाचेच आकषरण महणून ्ाला �िृ�ा िमळाली आहे. महणूनच पण�श हे नाव िदले आहे. 

 
्ाच्ा लाल पानाचं्ा शजेारी फुलोरे अ्ृाृ त्ाचंी रचनाही चमतकािरक अ्ृे . फुलोऱ्ाचा डेरा 

अ्ृो. त्ा डेऱ्ामधून दु्रा एक लहान्ा डेरा उगवनू आकडी्ारखे डेख होऊन खाली ृोड करन 
राहृो. हा आृला डेरा महणजे िकजपुट अ्ृे . त्ावर िकजल िकजलक ही सप� िद्ृाृ . िकजलकाचे 
अनेक फाटे झालेले अ्ृाृ. पिहल्ा महणजे खालच्ा मो�ा डेऱ्ाृ ्ा िकजपुटाच्ा डेखाभोवृी पुषकळ 



 अनु�मिणका 
 

के्र िद्ृाृ . ्ा के्राच्ा दा�ंा् एक ्ाधंा आूळृो आिण ृळाशी अगदी बारीक खवलेवजा 
्ोलपट आूळृे. ृे ्ोलपट छद आिण के्र ृे ्बधं ्ंिकपृपुषप मानृाृ . एकूण िजृके के्र िृृकी 
नर (के्री्) फुले एका पेल्ाृ मादी (िकजी्) पुषपाभोवृी रचलेली अ्ृाृ . अशा ृऱहेचा हा फुलोरा 
महणजे पुषपाकर अ्ृो. 
 

्ा फुलोऱ्ाचे पुषकळ्े ्ाम् ्ंपुषपाशी आहे , हे ृेवहाच ध्ानाृ ्ेृे . ्ंपुषपाृ अनेक फुले एका 
व�ेणाृ अ्ृाृ. �त्ेक फुलाृील काही अव्वाचंा ्ंकेप झालेला अ्ृो . ृथािप ्ेथे िद्ृो ृो ्ंकेप 
पुषकळ अिधक आहे . अगोदर िकजी् व के्री् फुले िनरिनराळी आहेृ . त्ाृ िकज व के्र ्ािशवा् 
काही नाही. आहेृ ृी छदे आहेृ. महणून ्ाला ्ंिकपृ पुषप अ्े नाव ्ोिजले आहे. Cyathium. 

 
पान्ेटीच्ा ्ंिकपृ पुषपाृ आणखी एक िवशषे आहे ृो अ्ा की त्ाचे जे ्ंछद अ्ृे त्ावर 

एका बाजूला मधुघट उगवलेला अ्ृो . ्ा घटाचा काठ िपवळा अ्ृो . त्ामुळे फळाला उठाव ्ेृो . ्ा 
फुलाृ ्ंदलाचें काम ्ंछदाने भागृे आिण भोवृीच्ा लाल पानानी �दलाचें काम भागृे . ्ा वान्ाचे बी 
पाहण्ाृ नाही. लागवड काट लावनू करृाृ. 
 

आकक ृीृ १ िहरव ेपान. २ लाल पान. ३ नरफूल ४ िकजपुट, छेद आडवा. 
 

 



 अनु�मिणका 
 

आ॰ ३०·२९ पान्ेटी 

 

३२ काटेमुकुट. कीरागंािद काटेमुकुट आमल�्ा� ११५ 

Euphorbia spendens Boj. Euphorbiaceae 

कपु. उंची ०·५ ृे १ m. पणरप�ाची लाबंी ३ ृे ४ cm. बहुवा�षक. 

 
हे काटेरी झुडुप मूळचे मादागासकर मधले आहे . ृे भारृी् बगंल्ाबगीचाृ रू झालेले आहे . ृे 

कंुडीृ लावृाृ िकवा त्ाची कंुपणाकरृा लागवड करृाृ . बहुधा ृे हाृभर उंच होऊन राहृे . परंृु 
कंुपणाृ ृे दुपपट उंच वाूृे . त्ाला बारीक्े फुलोरे ्ेृाृ . त्ाृील छदाना लाल रंग अ्ृो . त्ाचंीच 
शोभा अ्ृे. एरवी खोड र्ाळ िचकाळ व काटेरी अ्ृे. 

 
फुलोऱ्ाृ २ छदाचं्ा आृ पाच �िपड अ्ृाृ आिण पुषकळ के्रफुले अ्ृाृ . त्ाृ के्र 

एकच अ्ृो . त्ाृ परागकोश दोन अ्ृाृ . त्ाृ आडवी फट अ्ृे िृच्ाृून पराग डोकावृाृ . 
मध्वृ� िकजपुषप अ्ृे . िकज ि�भाग अ्ृे . भारृाृ बीजधारणा होृ नाही . काडंाचे काट लावनू 
लागवड होृे. 

 
वनवृक नामक मागील �करणाृ शवेटी जूिनपरनामक वान् ्ािंगृले आहे ृे कपु आहे . अगोदर 

्ािंगृलेली ्ुर व म्रू ही वान्े आिण जूिनपर हेही शकुंमंृ अ्ल्ामुळे ृेथे िदली आहेृ . जुिनपर-
फुलोरे हे खरोखरी शकूं होृ. म्रूवान््ु�ा मोठे कपु महटले ृरी चालेल. 

 
 

  आकार 

१ फुलोऱ्ाचे वरन दशरन. आकार सवाभािवक. १ 

२ छदे काूून टाकून फूल वरन पािहलेले. पाच �िपड आृ के्रफुले. २ 

३ के्रापैकी एक. खरोखरी एक के्रपुषप. आडव्ा फटीृ पराग. ६ 

४ िकजपुषप ६ 

५ उलगडलेला पुषपाकर. �िपडाचंा पेला त्ाबाहेर छदे. १० 

६ िकज बाजूने पािहलेले ६ 

७ िकजाचा आडवा छेद. १० 

 
[इित्ास. कक िष्ंशोधन ्ंसथा भारृाृ १९०५ ृ पु्ा ्ेथे सथापन झाली . ्ा�ंृ ृी िद�ी् आहे . िृची शाखा पु्ा ्ेथे अ्ून अन् 

शाखा कनयळ, ि्मला, इंदूर, पुणे व म�ा् ्ेथे आहेृ.] 

 



 अनु�मिणका 
 

 
आ॰ ३०·३० काटे मुकुट 

 

 
  



 अनु�मिणका 
 

�करण ३१ 
 

उपवनी वृक-लता 
 

गेल्ा �करणाृ आपण काही लागवडीची शाक -कपेु पािहली ; आृा ्ा �करणाृ लागवडीचेच 
ि�दिलक वगयृील वकक आिण लृा पहाव्ाच्ा आहेृ . लागवडीचे महणजेच उपवन् . अथयृ ृे केवहाृरी 
वन्ापा्ूनच झालेले अ्ृे . जी वान्े सवबळाने ृाठ राहून उंच जाृाृ ृी वकक वान्े आिण ज्ाचंा 
िवसृार वकक-कपुाचं्ा आधाराने होृो त्ा लृा होृ. किवजनानी बलवंृ  आिण अबला ्ानंा उपमान महणून 
वकक व लृा ्ाचंा उ�ेख केलेला आहे . िवशषेृत पु ष व सी ्ाना ृे बलवंृ  आिण अबला महणृाृ . 
बलाच्ा बाबृीृ ्ा उपमा ्थाथरच आहेृ. ्ेथे �थम काही वकक पाहू. 
 

१ सोनचाफा ृदािद चपंक चापें्ा� ३ 

Michelia champaka L. Magnoliaceae. 

वकक उंची १०–१५ m पणरप�ाची लाबंी १५ ृे २५ cm, 

 
हा वकक िनत्पण� आहे. हा ्ुवाि्क फुलाकरृा �ि्� आहे. ्ाचा बुधंा ्ुमारे ६० cm.  ंद होृो. 

्ाची ्ाल आिण अंृरंगही उजळ अ्ृाृ . ्ाची पाने्ु�ा उजळ िहरवी अ्ृाृ . त्ाचं्ा काठाला 
थोडे्े ृरंग अ्ृाृ . ्ाच्ा कोरकाभोवृी उपपण� अ्ृाृ ृी लवकर गळृाृ . ्ाला पाव्ाळ्ाृ 
फुलाचंा भर ्ेृो . फुले ्ाधी ्ोनेरी रंगाची अ्ृाृ . त्ाृ ्ंदल -�दल भेद न्ृो . के्र चपटे 
अ्ृाृ. मध्ावर िहरवा ्ुळका अ्ून त्ावर पुटकुळीवचा िकजे अ्ृाृ . �त्ेक िकजाृून एकेक 
्ुपारीएवूे वाटोळे फळ अ्ा फळाचंा घड एका फुलाृून िनमयण होृो (�. १५) 
 

पिरदले �त्ेकी ३ चे मु�ृ अधत के्र पुषकळ मु�ृ अधत 

५ ृे ७ घेर   िकजे पुषकळ मु�ृ उपिर. 

 
के्र व िकजे अकावर वाटोळ्ा िजनाच्ा पा्ऱ्ा�माणे रचलेली अ्ृाृ . फळे उकलून लाल 

भडक िब्ा उघ�ा पडृाृ. 
 

्ोनचाफ्ाच्ा लाकडाचा उप्ोग खाबं ृुळ्ा फळ्ा ्ाकरृा होृो . ्ोनचाफ्ाच्ा खोडाची 
्ाल कडू अ्ून अयगनदीपक आहे व मू�लही आहे . फुले ृशीच आहेृ . पाने मधाबरोबर िदली अ्ृा 
वा्ुहारक आहेृ. त्ाच�माणे िब्ाचें ृेलही ृ्ेच आहे. 
 

हे वकक महै्ूर कूगर �ावणकोर ्ेथे पि�म घाटाृ आिण िहमाल्ावर पा्््ापा्ून १००० m 
उंचीप �्ृ उृारावर वन् आहेृ. 
 



 अनु�मिणका 
 

 

आ॰ ३१·१ ्ोनचाफा 

 

२ कौठी चाफा ृदािद कंचप चापें्ा� ३ 

Magnolia Pumaila Andr. Magnoliaceae. 

कपु–वकक पणरप�ाची लाबंी १२ ृे २० cm. 

 
हा एक उपवन कपुवकक ्ुगंधी फुलाकरृा �ि्� आहे . उपवनाृ भमूी िमळेल त्ा�माणे आिण 

्ंसकार घडृील त्ा�माणे ्ाचे रप कपु िकवा वकक अ्े होृे . िहमाल्ाच्ा उृारावर हा वन् आहे . ृेथे 
मोठा वकक अ्ृो. ्ाची पाने िहरवीगार अ्ृाृ. ्ाला वरचेवर फुले ्ेृाृ. त्ाृ ्ंदले िहरवी ृीन आिण 
�दले िपवळ् ्हा ४ , ५ cm लाबंीची अ्ृाृ . मध्वृ� दाडंा ्ोनचाफ्ाृल्ा्ारखा पण आखूड 
अ्ृो. उपवन् कौठी चाफ्ाच्ा फुलाृ िकजे केवहा केवहा न्ृाृ . अ्ली ृरी त्ाृ बी धरृ नाही . 
लागवड गुटीने करृाृ . ्ाला थोडीशी छा्ा पािहजे अ्ृे . कौठी चाफ्ाृ पोटजाृी पुषकळ आहेृ 
त्ाृील भेद मामुली आहेृ. 
 

्ंदले ३ मु�ृ अधत के्र पुषकळ मु�ृ अधत 

�दले ६ मु�ृ अधत िकजे पुषकळ ्ु�ृ उपिर. 

 



 अनु�मिणका 
 

एक म्ापुषप चाफा आहे त्ाचा मोठा वकक होृो . ्ाची फुले एवूी मोठी होृाृ की झाडावर बगळे 
ब्ले आहेृ अ्ा भा् होृो. 
 

[उपवन. रचना. नगरीृ रिहवाशाचं्ा  ची�माणे वककसथापना बदलृ जाृे . पुणे नगरीृ आूळून ्ेृे ृी अशी :– ्ा नगरीृ आज 
शभंर दीडश ेवषयपूव�चे वकक महणजे वड , िपपळ, ना�ुंक, िचच, आिण आंबा, अ्लेच आहेृ. सवाभािवक वनवकक महणाले ृर नदी ओवाच्ा काठी 
िपपरी, वावळ, करंज, िशदी, आिण एकादा चंदन एवूेच आहेृ . उ�र्ीमेवरील दोन मो�ा रसत्ाचं्ा काठाला वड आहेृ ृे गेल्ा शभंर 
वषयृल्ा लागवडीचे आहेृ . त्ाृील काही पजरन्वकक आिण ्ामनवकक आहे . ्ा दोन रसत्ामध्े शेृ कीमहािव�ाल् आहे ृेथील �वेशमागयच्ा 
काठाला अशाच वककामधे एखादा मोहागनीवकक आहे . इृर रसत्ाचं्ा काठी गुलमोहोर , िशरीष, वावळ,  �ाकी, ्ावर, जाभंळू, बाहवा, बारृोडी, 

कदंब, रामफळ, का्ोद, कडुिलब, जकाराडंा, आकाशिनब आहेृ. देवळाच्ा आवाराृ शमी , बेल, उंबर, कूीिलब, बकाणिलब इ॰ वकक आहेृ. 
इृर आवाराृ आंबा , पेर, चाफा, हाृगा, ्ोनचाफा, काचंन, ि्ृाफळ, नारळ, ्ुपारी, कूीिलब, हिरृाशोक, र�ृाशोक, बकुळ, फण्, 
 पेर, पािरजाृ, ्ंका्ूर इ. वकक आहेृ. नदीकाठी उ�ान आहे ृे आधुिनक प�ृीचे आहे. त्ाृ भेरलीमाड व बाटलीमाड आहेृ.] 

 

 
आ॰ ३१·२ कौठी चाफा 

 

३ ि्रवा अशोक ृदािद अ्ुफल ्ीृाफला� ४ 

Polyalthia longifolia Bth & Hook. Anonaceae. 

वकक १०–१५ cm उंच. पणरप�ाची लाबंी ७ ृे २० cm 



 अनु�मिणका 
 

 
हा शोभावकक महणून �ि्� आहे . ्ाचे मुख् आकषरण त्ाच्ा पानाचें आहे . पानाना बहुृ ृरंग 

अ्ृाृ. र�ृाशोकाच्ा पानापेका ्ाची पाने उजळ अ्ृाृ . र�ृाशोकाची दिलृ अ्ृाृ , ्ाची 
अदिलृ, िचचोळी आिण पाृळही अ्ृाृ. 

 
्ाचे खोड ्रळ उभे उंच वाूृे , शाखा ्ेृाृ त्ा िवशषे आडव्ा जाृ नाहीृ , िृर�्ा उंचच 

जाृाृ. बारीक डहाळ्ावर फुलाचें झुपके िकवा गुचछ ्ेृाृ , पिरदलाचंा रंग िहरव् िकिचत  िपवळ् 
अ्ा अ्ृो. महणून ृी ्ह्ा िद्ून ्ेृ नाहीृ, पालवीृ लपलेली अ्ृाृ. फुले उनहाळ्ाृ ्ेृाृ. 
 

्ंदले ३ मु�ृ अधत के्र पुषकळ मु�ृ अधत 

�दले ६ मु�ृ अधत िकजे पुषकळ मु�ृ उपिर. 

 
�दले लाबंीला थोडी कमी जासृ अ्ृाृ . मध्ममान ४ cm अ्ृे. िकज िपकल्ावर १८ mm 

लाबं अ्ृे. त्ाचे डेख १२ mm अ्ृे. आृ १ िकवा २ िब्ा अ्ृाृ . फळे खाली पडून रोपे उगवृाृ . 
पािहजे ृेथे नेऊन पाणी घालून वाूवृा ्ेृाृ . पु षभर उंची होईप �्ृ पाणी �ाव ेलागृे . र�ृाशोकापेका 
्ाची वाू अिधक तवरेने होृे. दोनही वकक िनत्पण� आहेृ. ्ाचे बी पाव्ाळ्ाअखेर ृ्ार होृे. 
 

्ा वककाचा मूळ देश लंका . भारृाृ हा लागवडीचा आहे . रसत्ाच्ा कडेला छा्ावकक महणून ्ाची 
्ोजना जागोजाग झालेली आहे. 

 
्ाचे लाकूड काही कोरीव कामाला उप्ोगी पडृे. 
 
रामा्णाृ ्ीृा लंकेृील अशोकवनाृ ठेिवली होृी अ्े ्ािंगृले आहे . ृथािप ्ा अशोकाचे 

िनणय्क वणरन नाही . लंकेृ दोनही अशोक आहेृ . भारृाृ मा� मूळचा वन् आहे ृो र�ृाशोकच आहे . 
िहरवा अशोक , िकवा अ्ुफल अशोक हा परदेशाृून , बहुधा लंकेृूनच आणलेला आहे , काव्ाृ अशोक 
वककाचे उ�ेख िवपुल आहेृ , त्ाृ पुषकळ िठकाणी र�ृाशोक अ्ाच शयद आहे . हिरृाशोक अ्ा शयद 
नाही. ृो आज आपण बनवाव्ाचा आहे. 
 



 अनु�मिणका 
 

 
आ॰ ३१·३ िहरवा अशोक 

 

४ ि्रवा चाफा ृदािद हिरत  चपंक ्ीृाफला� ४ 

Artabotrys odoratissimus Br Anonaceae 

कपु–लृा उंच २, ३ m. पणरप�ाची लाबंी ७ ृे १५ cm. 

 
ही एक ्ुवाि्क फुलाकरृा �ि्� अशी लृा आहे . चूण्ा् आधार न िमळेल ृर ही लृा 

आप्ाृ पकडी घेऊन कपुा�माणे गोळा होऊन राहृे. ही दिकण भारृाृ काही थो�ा िठकाणी वन् आहे. 
चीन जावा ्ेथे ृी िवपुल आहे. 
 

्ा लृेची पालवी िहरवीगार अ्ृे. पाने गुळगुळीृ व चकचकीृ अ्ृाृ. पानाचं्ा बगलाृ फुले 
्ेृाृ ृी जोडीची िकवा एकेकटी अ्ृाृ . ृी ४ cm. लाबं अ्ृाृ . ्ंदले ृीन अ्ृाृ ृी काठाला 
काठ लागून अ्ृाृ त्ाची लाबंी अधय cm अ्ृे. त्ाचंी अ�े मागे वळलेली अ्ृाृ . �दले ६ िपवळ् 
अ्ृाृ. त्ावर रेशमा्ारखी मऊ लव अ्ृे . �दलाचा बुधंा फुगीर अ्ृो . के्र पुषकळ अ्ृाृ . त्ा 



 अनु�मिणका 
 

्वयना िमळून एक बठैक अ्ृे . के्राृील परागपुटे चार अ्ृाृ . पराग्ंपुटाृ एकेका बाजूला दोन 
दोन कोठे अ्ृाृ. िकजे ६ ृे १० ्ुटी अ्ृाृ . िकजले न्ृाृ िकजलके वळणदार अ्ृाृ . िपकलेले 
िकज २, ३ cm लाबं होृे. ृे िपवळे अ्ृे. िब्ा लाबंट अ्ृाृ. त्ा िकिचत  चपटलेल्ा अ्ृाृ. िृच्ा 
एका अंगा् खोल चरा अ्ृो. िृची लाबंी १२ mm पेका थोडी अिधक लाबंट अ्ृाृ. 
 

्ंदले ३ मु�ृ अधत के्र बहुृ मु�ृ अधत 

�दले ३+३ मु�ृ अधत िकजे बहुृ मु�ृ उपिर 

 
के्र व िकजे ्ाची रचना वाटोळ्ा िजन्ाच्ा पा्ऱ्ा�माणे अ्ृे. 

 
िहरव्ा चाफ्ाची पालवी दाट अ्ल्ामुळे फुले िद्ून ्ेृ नाहीृ . त्ाचंा रंगही लपाऊच अ्ृो. 

फुले ्ुवा्ाने कळून ्ेृाृ . फुलाच्ा डेखाच्ा आरंभी एक आकडी अ्ृे . िृने आधार पकडून ही लृा 
वर चूृे. 

 
्ा लृेला फुले पाव्ाळ्ाृ ्ेृाृ. ृी िपकेप �्ृ िहरवीच अ्ृाृ. ्ा लृेची ्ंृृी िब्ानी ृर 

होृेच पण छाट-कलमानी होऊ शकृे. 
 

आकक ृीृ १ खाली िकजे आिण वर के्र 
 
फादंी् दोन फुले आहेृ. त्ाचं्ा ृळाशी ्ंदले आहेृ. 
 
नकाशाृ ्ंदले दाखिवलेली नाहीृ. 

 



 अनु�मिणका 
 

 
आ॰ ३१·४ िहरवा चाफा 

 

५ उंडी ृदािद पु�ाग वकदंारा� २१ 

Callophyllum Inophyllum L. Guttiferae 

वकक उंची १५ m. पणरप�ाची लाबंी १० ृे १७ cm. 

 
हा वकक ्मु�िकनारी �देशाृ वन् आहे . उपवनाृ ्ाची लागवड करृाृ . ्ाचा बुधंा वडेावाकडा 

अ्ृो. त्ाचा घेर दोन हाृ होृो . ्ाची ्ाल िपवळ् अ्ून िृला लाबं लाबं िचरा पडृाृ . ्ाची पाने 
गुळगुळीृ आिण चकचकीृ अ्ृाृ. 
 

्ाच्ा पानाच्ा बगलाृ फुलोरे ्ेृाृ ृे मंजरीरप अ्ृाृ . मंिजरा लुल्ा अ्ृाृ . त्ाृ नर, 
मादी आिण दुिलगी अशी ्वर �कारची फुले अ्ृाृ . फुले २ ृे २ ·५ cm  ंद अ्ून ृी पांू री व ्ुवाि्क 
अ्ृाृ. 
 



 अनु�मिणका 
 

्ंदले ४ मु�ृ अधत के्र बहुृ मु�ृ अधत 

�दले ४ मु�ृ अधत िकज १  उपिर. 

 
के्राचे ४ ृे ६ गट अ्ृाृ . के्रापेका िकजल उंच अ्ृे . िकजपुटाृ कोठा एक आिण त्ाृ 

बीजक एकच अ्ृे . फळाची  ंदी ३ cm. उंडीचे लाकूड नावा करण्ाकरृा आिण घरगुृी ्ामानाला 
उप्ोगी अ्ृे . उंडीच्ा िब्ाृून ृेल िनघृे ृे िद्ाव्ा् िहरव् आिण चवीला कडू अ्ृे . हे 
तवचारोगावर औषध आहे. वाृ जा आिण ्ंिधवाृ ्ावर बा�ोपचार महणून त्ाचा उप्ोग होृो. 
 

उंडीच्ा ्ालीचा काूा कषा् अ्ृो . ृथािप र् ्ारक अ्ृो . शाखा दुखावनू िडक िनघृो . 
्ालीचे ृुकडे व पाने पाण्ाृ बुडवनू ठेवली अ्ृा ृेल ृरंगून ्ेृे , ृे दुखऱ्ा डोळ्ा् िहृावह आहे . 
त्ाने  णिवरोपण होृे. 

 
उंडीवकक भारृी्ा् �ाचीन काळापा्ून पिरच्ाचा आहे . उंडीचे ृेल िदव्ाला जळण महणून 

वापरीृ अ्ृ . त्ाचा औषधी उप्ोगही रू होृा . लाकूड वापरण्ाृ होृे . रघुवशंकाव्ाृ 
रघुिदय िवज् वणरन करृाना कवी महणृो:– 
 

खजूररासकंधन�ाना ंमदोद गार्ुगंिधषु ॥ 
कटेषु किरणा ंपेृुत पु�ागेभ्त िशलीमुखात ॥ ४·५७ ॥ 

 
िशदीच्ा झाडाना बाधंलेल्ा ह�ीच्ा गंडसथलाृून मद वहाृ होृा . त्ाच्ा ्ुगंधाने मोिहृ 

होऊन भुगें उंडीच्ा झाडावरन उठून िृकडे गेले. खजूररा = िशदी. पु�ाग = उंडी. 
 



 अनु�मिणका 
 

 
आ॰ ३१·५ उंडी 

 

६ माधवी लता ृदािद माधवी माधव्ा� २९ 

Hiptage madablota Gaert Malpighiaceae. 

लृा पणरप�ाची लाबंी १० ृे १७ cm. 

 
ही लृा दमट रानाृ आूळणारी आहे . ही वकककपुावर चूृे. उ�ानाृ िहला माडंवावर ्ोडृाृ . 

िहची काडें बळकट व िचवट अ्ृाृ . कोवळी काडें मऊ अ्ृाृ . िहची पाने िहरवीगार िचवट गुळगुळीृ 
व एका पेरावर दोन ्मोरा्मोर रचलेली अ्ृाृ . आधारा् टेकू ठेवनू शडेे खुडले अ्ृा ही 
छ�ी्ारखी होऊन राहृे. िहच्ा कमानीही बनिवृा ्ेृाृ. 
 

्ा लृेला िहवाळ्ाअखेर आिण व्ंृाृ फुले ्ेृाृ ृी मोगऱ्ाच्ा फुलाएवूी अ्ृाृ . परंृु 
त्ाचा घाट िनराळा अ्ृो आिण रंगही िनराळा अ्ृो . पाकळ्ानंा मजेदार वळणे अ्ृाृ . एकंदर रंग 
पांू रा आिण त्ाृ िपवळा िठपका अ्ा देखावा अ्ृो . �दलाच्ा काठाला झालर लावल्ा्ारखे ृंृू 



 अनु�मिणका 
 

अ्ृाृ. के्र लाबं लाबं आिण वळणदार अ्ृाृ . िकजल त्ाहूनही लाबं व वळणदार अ्ृे ्ंदलाचं्ा 
खाली एक गाठ अ्ून ृी डेखा्ही लागलेली अ्ृे . फूल ्ुगंधी अ्ृे . फुलोरा महणजे अशा फुलाचंी 
एक मंजरी अ्ृे ृी पानाच्ा बगलेृ अ्ृे. 
 

फळा् ृीन पखं अ्ृाृ ृे ्ंदलाृून उतप� झालेले अ्ृाृ . फळ ्ुटे होऊन वाऱ्ाने 
िभगरी्ारखे उडून जाृे. 
 

्ंदले ५ मु�ृ अधत के्र १० मु�ृ अधत 

�दले ५ मु�ृ अधत िकजे ३ ्ं्ु�ृ उपिर 

 
ही लृा पि�म घाटाृ वन् आहे. िहचे लाटीन नाव बगंाली भाषेृून घेृलेले आहे. 

 
्ा लृेचे नाव पूवयपार चालृ आले अ्ल्ामुळे ृी कोणृी ्ािवष्ी ्ंश् उरलेला नाही . 

कािलदा्ाच्ा काव्ाृ ्ा लृेचे उ�ेख अनेक आहेृ. मेघदूृ काव्ाृ उ�ानाचे वणरन अ्े आहे :– 
 

र�ृाशोक�लिक्ल्त के्र�ा� कांृ त । 
�त्ा्�ौ कुरबकवकृेमयधवीमंडपस् ॥... २·१८ ॥ 

 
एक अशोक आिण एक बकुल अ्े दोन वकक आहेृ ृे माधवीमंडपाच्ाजवळ आहेृ . भोवृाली 

कोराटंीचे कंुपण आहे. 
 
�सृुृ काव्ाृ हे वणरन िहमाल्ाच्ा मा््ावरील उपवनाचे आहे . ृथािप ृे ्ामान् उंचीवरील 

उपवना्च जुळृे आहे. मा््ावर अशी वान्े नाहीृ. 
 



 अनु�मिणका 
 

 
आ॰ ३१·६ माधवी 

 

७ कंुती ृदािद कंुृ िबलवा� ३२ 

Murraya exotica L. Rutaceae. 

वकक उंची ६ ृे ७ m. दलप�ाची लाबंी  ३ ृे ७ cm. 

 
हा एक लहान्ा देखणा वकक अ्ृो . ्ाच्ा बुधंाचा घेर दीड हाृ होृो . ्ाची ्ाल ्ाफ पाृळ 

िपवळ् रंगाची अ्ृे . ्ाच्ा फा�ंा बारीक अ्ृाृ . पाने दिलृ अ्ृाृ दले िवषम्ंख् ३ ृे ९ 
अ्ृाृ. अ�दल इृराहून थोडे मोठे अ्ृे. प�णकेच्ा शवेटी टोक अ्ृे िकवा एका�ा् खाचही अ्ृे . 
्ा वकका् ्दा पालवी अ्ृे. 
 

्ाला शाखा�ी िकवा पानाच्ा बगलेृ फुले ्ेृाृ . एकेकटे फूल ्ेृे िकवा झुपकाही ्ेृो . फुले 
्ुगंधी अ्ृाृ . �दले पांू री अ्ृाृ . त्ाचंी लाबंी ्ुमारे २ cm. अ्ृे. िकजपुटाखाली एक चकृी 
अ्ृे. िृच्ाखाली दहा के्र अ्ृाृ . ृे एका आड एक लाबं आखूड अ्ृाृ . िकजपुटाृ कोठे दोन 
अ्ृाृ. िकजल के्रापेका थोडे आखूड अ्ृे. फुले पाव्ाळ्ाृ ्ेृाृ. 



 अनु�मिणका 
 

 

्ंदले ५ ्ु�ृ अधत के्र १० मु�ृ अधत 

�दले ५ मु�ृ अधत िकजे २ ्ं्ु�ृ उपिर. 

 
फळ लाबंटगोल ृाबंडे मकदु टोकदार आिण ्ाफ अ्ृे . त्ाृ दोन िब्ा अ्ृाृ. उपवनाृ ्ाची 

लागवड छाट-कलम आिण दाबकलम करन होृे. 
 
फार पाव्ाच्ा मुलखाृ कंुृीवकक वन् आहे . त्ाची उ�ानाृ लागवड करृाृ . कंुृीवकक 

महाराष्ी् उ�ानाृ रू आहे . त्ाला फुलोरे ्ेृाृ त्ाृ पुषकळ फुले ्ेृाृ . कंुृीवकक उ�र 
कारवाराृील काही वनाृ आूळृो. त्ाचे फुलोरे कमी फुलाचें अ्ृाृ. 

 
कंुृीवककाचे लाकूड नाक कामाकरृा उप्ोगी अ्ृे . ��देशाृ ्ाच्ा ्ालीचा उप्ोग 

्ौद्र�्ाधनाकरृा होृो. 
 
कंुृीवान्ाचे ृीन �कार (पोटजाृी) कोशकारानी गणले आहेृ. 

 
(१) कपुरप. ्ाचे फुलोरे गुलचछरप अ्ृाृ . हा �कार महाराष्ी् आिण उ�र भारृी् 

उपवनाृ आूळृो. ्ाच्ा िकजपुटाृ कोठे दोन. 
 
(२) वककरप. कारवारवनाृ आूळृो ृोच हा. ्ाच्ाही िकजपुटाृ कोठे दोनच अ्ृाृ. 
 
(३) वककरप. ्ाच्ा िकजपुटाृ मा� कोठे ४, ५ अ्ृाृ. हा �कार लंकेृ आूळृो. 

 



 अनु�मिणका 
 

 
आ॰ ३१·७ कंुृी 

 

८ बकाण िलब. ृदािद बकाण िनबा� ३६ 

Melia azaderach L. Meliaceae. 

 
वकक १२ ृे १५ m उंच. पान लाबंी २२ ृे ४४ cm. अंत् दल लाबंी १ ·२ ृे ५ cm. हा एक पानझडी 

वकक आहे . ्ाचे बुधं ्रळ उंच वाूृे . शाखोपशाखा ्ेृाृ . वाू कडू िलबापेका बरीच झपा्ाने होृे . 
्ाच्ा खोडाची ्ाल कर�ा िकवा कर�ा िपग्ा िम� रंगाची अ्ृे . िृच्ा उथळ उभे ृडे जाृाृ . 
कोवळ्ा भागावर आिण फुलोऱ्ावर बारीक लव अ्ृे . पाने ि�वार �िचृ ि�वारही दिलृ अ्ृाृ . दले 
िवषम्ंख् अ्ृाृ. प�णका एकांृ िरृ िकवा ्मोरा्मोर कशाही अ्ृाृ. 
 

पानाच्ा बगलेृ पानापेका जरा कमी लाबंट मंिजरा ्ेृाृ . त्ाृ बारीकशी फुले अ्ृाृ . 
मंजरीच्ा का�ंा् िकिचृ लव अ्ृे. फुलाृ पाकळ्ा जाभंळ् आिण के्रनळी गुलाबी अ्ृे. 
 

्ंदले ५ ्ु�ृ अधत के्र १२ एक्ंघ अधत 

�दले ५ ्ु�ृ अधत िकजे ५ ्ं्ु�ृ उपिर 



 अनु�मिणका 
 

 
िकजपुटाृ कोठे पाच अ्ृाृ. िकजलकावर पाच चरे अ्ृाृ. 
 
्ा् व्ंृाृ फुले ्ेृाृ. उनहाळ्ाअखेर नवी पालवी ्ेृे. 
 
�ीषमाृ फळे ्ेृाृ . ृी आमकदु अ्ृाृ . त्ाृ ५ िकवा त्ाहून कमी कोठे आिण �त्ेक को�ाृ 

एकेक बी अ्ृे. बहुधा चार िब्ा अ्ृाृ. 
 
्ाचे खंुट ्रळ ्ोट आिण लाबं लचक अ्ल्ामुळे माडंवाकरृा फार उप्ोगी आहेृ . ृथािप ृी 

िवशषे बळकट न्ृाृ महणून इमारृ कामा् उप्ोगी नाहीृ. 
 
हा वकक काशमीराृील झेलम खोऱ्ाृ वन् आहे . िहमाल्ाच्ा पा्््ाच्ा रानाृ ृो वन् आहे . 

बलुिचसथान आिण ��देश ्ेथेही ृो वन् आहे . ्ाला मुळापा्ून िपले ्ेृाृ ृी लागवडी् उप्ोगी 
अ्ृाृ. िब्ानीही लागवड होृे. 
 

[उपवन-रचना. नगरो�ाने. पुणे शहराृ ि�िटशापूंव� मराठेशाहीृ १२ उ�ाने (उपवने) होृी. आज त्ाचं्ापैकी १० च्ा िनदान खुणा 
ृरी आहेृ : (१) पवरृी (२) ्ार्बाग (३) पेशवे बाग (४) िहराबाग (५) नाृूबाग (६) पुरंदरे बाग (७) कोथरड बाग (८) गणेशिखड बाग (९) 
मोदीबाग (१०) दापोडी बाग. ्ापैकी पेशवे-बागेृ मा� थोडी जुनी झाडे आहेृ. इृर ्वर� पूणर रपांृ रे झालेली आहेृ.] 

 



 अनु�मिणका 
 

 
आ॰ ३१·८ बकाणिलब 

 

९ रंगून वेली ृदािद रंगूनी अजुरना� ५५ 

Quisqualis indica L. Combretaceae. 

वलेी पणरप�ाची लाबंी ६ ृे १२ cm. 

 
्ा नावाची वलेी ्ा�ंृ उपवनाृ बहुमान पावलेली आहे. ही पुषकळ दुरवर प्र शकृे. ही छाटून 

झुडपा्ारखीही करन ठेवृा ्ेृे . ही मूलृत ��देश व मला्ा �ीपकलप ्ेथून आलेली आहे . महणून 
िृला रंगून वलेी महणृाृ . कोणी िृला मधु मालृी महणृाृ , पण ृे नाव चुकीचे आहे . मालृी लृा 
मागेच (�॰ २३ मधे ) ्ािंगृलेली आहे. पक. ५७८. माधवी लृाही ्ाच �करणी ्ािंगृली आहे त्ाचंा ्ा 
लृेशी िनकट ्ंबधं नाही. 
 

्ा वलेीला पालवी ्ेृे ृी उजळ िहरवी अ्ृे . िहच्ा जुन्ा पानाचं्ा जागी काटे आलेले 
अ्ृाृ. ृे काटे महणजे पानाचंी केवळ डेखेच होृ. पानाचे प्रट भाग पडून गेलेले अ्ृाृ. 

 



 अनु�मिणका 
 

्ा वलेीला वषरभर भरपूर फुले ्ेृाृ. फुलोरा मंजरी सवरपाचा अ्ृो. फुलाच्ा आरंभी लहानशी 
िहरवी डेरी अ्ृे . ृोच बीजकाश् , िकजपुट. त्ाच्ावर कणय िद्ृो ृो ्ंदलमंडलाचा बनलेला 
अ्ृो. ्ंदला�े ्ुटी अ्ृाृ ृी मुरडलेली अ्ृाृ . त्ाचं्ा आृ भडक ्ंदले अ्ृाृ . त्ाचं्ा 
्ाधं्ाृ के्र उगवलेले अ्ृाृ. ृे दहा अ्ृाृ. िकज एकच अ्ृे. िकजल लाबंलचक अ्ृे. त्ावर 
िकजलक गोटीवजा अ्ृे . काही िठकाणी ्ा वलेीला बी धरृे , काही िठकाणी धरृ नाही . का�ंा लावनू 
लागवड होऊ शकृे. 

 
िदव्ानुिदव् ्ा वलेीची फुले पहाृ जाृा त्ाचं्ा �दलाचंा रंग पालटृ अ्ल्ाचे आूळून 

्ेृे; कळ्ा लाल अ्ृाृ. उमलृाृ ृेवहा आृले अंग पांू रे अ्ृे. एक दोन िदव्ानी ृे लाल होृे. 
 

[उपवनरचना. पुण्ाच्ा पिर्राृ पाउणश ेवषयपूव� गणेशिखडीृ राज्पालाची वसृी होृी . त्ा आवाराृ उपवन -रचना होृी 
िृच्ाृ देशी परदेशी पुषकळ वान्ाचंा ्मावेश होृा . आृा ृेथे िव�ापीठाची सथापना झालेली अ्ून वान्ी् उपवनाचीही सथापना झालेली 
आहे. शजेारी वान्ी् उपवन होृे ृे आृा फलो�ान झाले आहे . बडं गाडरन व एं�े् गाडरन ्ाचें सवरप पालटले अ्ून ृी आराम उपवने होऊन 
रािहली आहेृ.] 

 

 
आ॰ ३१·९ रंगूनवलेी 

 

१० युकािलपतस ृदािद ्ुिलपृ जंबवा� ५६ 



 अनु�मिणका 
 

Eucalyptus sp. Myrtaceae 

वकक. उंची १५ २० m. बाळपान लाबंी ७ व े१६ cm. �ौूपान लाबंी १० ृे ३० cm. 

 
हे वकक ऑस्ेिल्ा खंडाृून आणून भारृाृ रू केलेले आहेृ . ्ाचं्ा दोन ृीन जाृी �थम 

आणल्ा गेल्ा . त्ाचं्ा ्ंकराने ्ेथे पुषकळ ्ंकर -जाृी िनमयण झाल्ा आहेृ . त्ामुळे अमूकच एक 
जाृी ही आहे हे ्ागंणे कठीण झाले आहे. 

 
्ाधारणृत ४५० m उंचावर भु् भशुीृ काबरनी खृ अ्लेली जमीन िमळाली ृर हा वकक ५५ m 

प �्ृ उंच होऊ शकृो . ्ाची ्ाल िनळ्र करडी आिण ्ाफ अ्ृे . पिहली पुषकळशी पाने (्ुमार १ m 
उंचीप �्ृ) बाळपाने ्ा ्ंजेृ पा� अ्ृाृ . ृी ्मोरा्मोर एका पेरावर दोन अ्ृाृ . ृी अगदी 
गुळगुळीृ अ्ृाृ. त्ाना डेख न्ृे इृकेच नवहे ृर त्ाचे ृळ पेराला वेू ून राहृे . �ौू पाने एकांृ िरृ 
अ्ृाृ. ृी वळणदार अ्ृाृ. 

 
्ाला फुलोरा ्ेृो ृो पानाच्ा बगलेृ ्ेृो . बहुधा एकेकटे फूल ्ेृे . �िचृ ृीन फुलाचंा गुचछ 

्ेृो त्ाला डेख लहान्ेच अ्ृे. 
 

कळी ३० × २० mm गुळगुळीृ अ्ृे . कळीृील �दल -मंडळ के्रावर झाकण अ्ृे . 
उमलृाना ृे गळून पडृे . ्ावरनच ्ुिलपृ हे नाव पडले आहे . कथ िलप्ा महणजे झाकण , फुले िहवाळा 
्ंपृा ्ंपृा ्ेृाृ. 
 

्ंदले ५ ्ु�ृ उपिर के्र पुषकळ मु�ृ पिर 

�दले ५ मु�ृ उपिर िकजे २ ्ं्ु�ृ अधत 

 
ही रचना जाभंळीच्ा फुलाशंी ृाडून पाहाण्ाजोगी आहे. 
 
फळ १० ृे १५ × १५ ृे ३० mm अ्ृे त्ाृ ३ ृे ५ पुडे अ्ृाृ . फळाृील िब्ापा्ून रोपे 

होृाृ. 
 
्ाच्ा पानाला उ� वा् ्ेृो. त्ाचे कारण त्ाृ ृेलाचे थेब अ्ृाृ . ृेल उडाऊ अ्ृे. ृे ृेल 

वगेळे काूून ्रदीवर औषध महणून वापरृाृ . ्ुिलपृाचे लाकूड जळाऊ महणून वापराव्ा् िमळाव े
्ाकरृा त्ाची �थम लागवड िनलिगरीवर करण्ाृ आली . ्ा�ंृ त्ाची ृुरळक लागवड इृर� 
झालेली आहे. त्ामुळे हवा िनरोगी होृे हा एक ्मज आहे. 
 

शजेारच्ा आकक ृीृ �ौू पाने, कळ्ा आिण बाळपाने िदली आहेृ. 
 

ऑस्ेिल्ाृून आलेल्ा जंबवा� कुलाृील आणखी दोन वककाचंा उ�ेख महाराष् भबूोध 
पुसृकाृ केलेला आहे . त्ाृील एकाच्ा पानाना जंबीर वगयृील पानाना ्ेृो ृ्ा वा् ्ेृो , आिण 
दु्ऱ्ाला पांू री फुले ्ेृाृ , अ्े ृेथे ्ािंगृले आहे . ृथािप ्ा्ारखा िवशषे रू झालेला वकक महणजे 



 अनु�मिणका 
 

्ुकंुृल हो् . ्ाच्ा फुलाृली �दले पडून जाऊन नु्ृे के्रच िद्ृाृ . त्ा देखाव्ावरन ्ा् 
बाटलीचा कंुचला ्ा अथ�चे नाव इं�जी भाषेृ रू झाले आहे . त्ाचेच वणरन आृा करणे आहे . कंुृल 
महणजे के्, ्ेथे के्र. 

 
पानामधे वा्ाचे ृेल अ्णे हा ्ा कुलाृील ्वर वककाचंा धमर आहे . ्ा पानाचं्ा काठाशी एक 

्लग र्वािहनी अ्ृे, हाही एक िवशषे आहे. �ाझीलमधे ्ा कुलाृील वकक िवपुल आहेृ. 
 

 
आ॰ ३१·१० ्ुिलपृ. ्ुकािलपृ् 

 

११ सुकंुतल ृदािद कंुृल जंबवा� ५६ 

Callistemon viminalis Myrtaceae. 

वकक उंची ४ ृे ६ m. पणरप�ाची लाबंी ५ ृे ८ cm. 

 
हे वककवान् परदेशाृून भारृी् उपवनाृ आले आहे . हे जाभंळीच्ा कुलाृले आहे . ्ाची खोडे 

उजळ अ्ृाृ . पाने एकांृ िरृ पण रपाने कणहेराच्ा्ारखी अ्ृाृ . शाखा�ी पानाचं्ा मधूनमधून 
आिण काही पानािवरिहृही फुले ्ेृाृ. त्ाना डेख न्ृे. 
 

्ंदले ५ अधर् ु�ृ उपिर के्र पुषकळ मु�ृ उपिर 

�दले ५ मु�ृ उपिर िकजे २ ्ं्ु�ृ अधत 

 
्ंदले िहरवी. �दले िफकी िपवळी. के्र भडक ृाबंडे. प� परागकोश आृील परागामुळे िपवळे. 

िकजल ृाबंडे, िकजलक िपगट. 
 

आकक ृीृ :– १ फूल . २ फुलाचे ृोड ३ फुलाचा ृळ . ४ फुलाचा छेद . ५ िकजपुट छेद . ६ 
परागकोश, दोन दशरने. ७ फल-छेद. 



 अनु�मिणका 
 

 

 

आ॰ ३१·११ ्ुकंुृल 

 

१२ कृषणकमळ ृदािद कक षणक कक षणका� ६१ 

वन्  Passiflora foetidae L. Passifloraceae. 

प्री वले  पणरप�ाची लाबंी ८ ृे १२ cm. फूल ंदी ५ cm 

 
्ा नावाच्ा ्हा जाृीच्ा वलेी �ंथांृ री ्ािंगृलेल्ा आहेृ . त्ा अमेिरकेृून ्ेथे ्ेऊन रू 

झाल्ा आहेृ. एक जाृ ्ेथे वन् झाली आहे . बाकीच्ा उपवन् आहेृ . वन् झालेली आहे िृला पांू री 
फुले ्ेृाृ आिण त्ाना िकिचत  दुग�ध ्ेृो . पाने अिधकच दुगधी अ्ृाृ . ृथािप ृी वलेी रोगा् दाद 
देृ नाही, झपा्ाने वाूृे , िृला पुषकळ फुले ्ेृाृ आिण फळेही ्ेृाृ . ृथािप त्ा फळाृ खा�ाशं 
न्ृो, िब्ा अ्ृाृ, त्ापा्ून नवोतप�ी होृे. 

 
्ा वलेीची पाने एक , ि�. ि� खंड िकवा ि�दलही अ्ृाृ . वन्ाचें खंड अ्ृाृ त्ापेका 

उपवन्ाचें अिधक सप� अ्ृाृ . उपवन्ाना फुले ्ेृाृ त्ाहून वन्ाची अ ंद अ्ृाृ . वन् मुला् 
पांू रा िकवा भरुका रंग अ्ृो . फुलाृ पाच पाच पिरदले अ्ृाृ . �दलाना खाली वर आ्ाळ अ्ृे . 
उपवन्ाच्ा ्ा आ्ाळा् रंग िविवध अ्ृाृ . पाच के्र िकजपुटाच्ा डेखा् िमळून अ्ृाृ . िकजलक 
िृफाटी अ्ृे . आ्ाळाला के् पुषकळ अ्ृाृ . त्ामुळे त्ाना कौरव आिण के्रा् पाडंव अशा 
लौिकक उपमा िमळाल्ा आहेृ . आ्ाळाला रंग िनळा , जाभंळा, ृाबंडा, गुलाबी, इत्ािद अ्ृो . 
उपवन्ापैकी िनळ्ा फुलाचं्ा जाृीला १००० m च्ा पेका कमी उंच भमूीवर फळे ्ेृ नाहीृ . जाभंळ्ा 
फुलाच्ा जाृीला ्ेृाृ . ृी कागदी िलबाएवूाली आिण त्ाच्ाच रंगाची अ्ृाृ . ृी र्ाळ अ्ृाृ 
त्ाृ अंबटपणा न्ृो . त्ाचे ्रबृ करृाृ . फुले फळे पाव्ाळ्ाृ ्ेृाृ . वन्ा् िहवाळ्ाृ देखील 
्ेृाृ. ्ा वलेीची लागवड काडंापा्ून करृाृ. उपवन् फुला् ्ुवा् अ्ृो. 



 अनु�मिणका 
 

 
आ. १३ ृ १ फळवाली िडकशी. २ फळाचा आडवा छेद. ३ फळाचा उभा छेद. ४ बीजाची दोन अंगे. 
 
वन् िकवा पांू रे कक षणकमळ अ्ृे त्ाच्ा फुलाच्ाखंाली ृीन गोपदले अ्ृाृ . त्ानंा पुषकळ 

फाटे अ्ृाृ ृे शवेाळा्ारखे िद्ृाृ. १२ व्ा आकक ृीृ पान फळ व फूल िदले आहे. 
 

 
आ॰ ३१·१२ �ेृकक षणकमळ 

 

 
आ॰ ३१·१३ कक षणकमळफळ 

 

१३ उपवनय कृषणकमळ कक षणकािद आर�ृनील कक षणका� 



 अनु�मिणका 
 

Passiflore edulis Passifloraceae. 

 
फुलाच्ा रंगावरन ्हाही नाव ेकरावी. 

 

 
आ॰ ३१·१४ कक षणकमळ 

 

१४ नीळवेल �ाृतशोभा ृदािद �िमका �िमका� ८८ 

Ipomoca hederacea Jacq. Convolvulacae. 

 

वलेी पणरप�ाची लाबंी ५ ृे १२ cm. वा�षक 

 
ही वलेी भारृाृ वन् आहे. पण ृी अमेिरकेृून आली अ्ावी अ्े काही िव�ान मानृाृ. िहलाही 

िन्राकक ृी फुले ्ेृाृ , त्ाचं्ा रंगाृ िनळी व गुलाबी छटा अ्ृे . फुलोरे पानाचं्ा बगलाृ व�रीरप 
अ्ृाृ. िहची पाने एकांृ िरृ अ्ृाृ . त्ानंा असप� ृीन खंड पडलेले अ्ृाृ . ्ा वलेीच्ा िब्ानंा 
कालादाणा महणृाृ. त्ाचंा उप्ोग ृी  रेचक महणून होृो. 
 



 अनु�मिणका 
 

 
आ॰ ३१·१५ नीळवले 

 

१५ गणेशपुषप �िमकािद कामलृा �िमका� ८८ 

Ipomoea quamoclit L. Convolvulaceae. 

वलेी पानलाबंी ५ ृे ८ cm. 

 
ही एक देखणी वलेी अमेिरकेृून आणून ्ेथे रू केलेली आहे . िहचा बुधंा बोटापेकाही बारीक 

अ्ृो. ही वळ्े घालीृ चूृे . िहची पाने एकांृ राने ्ेृाृ . ृी िप्ा्ारखी दिलृ अ्ृे . उपपण� 
अ्ृाृ ृीदेखील ृशीच दिलृ अ्ृाृ . फुले लाल अ्ृाृ आिण गणेश उत्वाच्ा िदव्ाृ ्ेृाृ , 
महणून गणेशपुषप हे नाव िमळालेले िद्ृे . �दलमंडल िन्राकक ृी अ्ृे . के्र िन्राच्ा ृोडाप �्ृ 
पोचणारे अ्ृाृ. िकजपुटाृ कोठे चार अ्ृाृ. 
 

्ंदले ५ ्ु�ृ अधत के्र ५ मु�ृ �दलारू 

�दले ५ ्ु�ृ अधत िकजे २ ्ं्ु�ृ उपिर. 

 



 अनु�मिणका 
 

 
आ॰ ३१·१५ गणेशपुषप 

 

१६ गारवेल �िमकािद शीृव�ी �िमका�. ८८ 

Ipomoea Palmata Forsk. Convolvulaceae. 

वलेी पणरप�ाची लाबंी  ३ ृे ७ cm. 

 
ही वले माडंवावर िकवा कंुपणावर ्ोडण्ा् फार ्ो्ीची महणून उपवनाृ िकवा घराच्ा 

अंगणाृही वाूवण्ाृ ्ेृे . ही पुषकळ प्रृे आिण ्दापण� अ्ल्ाने दाट छा्ा देृे . महणून िृला 
गारवले महणृाृ . फुले पानाच्ा बगलाृ ्ेृाृ त्ाना िनळ्र रंग अ्ृो . त्ाृ िफ�्ा नकीरेषा 
अ्ृाृ. 
 

्ंदले ५ ्ु�ृ अधत के्र ५ मु�ृ �दलारू 

�दले ५ िन्राकक ृी ्ु�ृ अधत िकजे २ ्ं्ु�ृ उपिर 

 
फळे गोल्र अ्ृाृ . लाबंी २ cm. अ्ृे. आृ दोन कोठे आिण अनेक बीजे अ्ृाृ . ही वलेी 

गुजराृेृ आिण कारवाराृ वन् आहे. 



 अनु�मिणका 
 

 

 
आ॰ ३१·१६ गारवले 

 

१७ सं�ातं वेल ृदािद ्ं�ांृ  पाटला� ९४ 

Bignonia venusta Ker. Bignoniaceae 

प्री वले. पणरदलाची लाबंी ३ ृे ६ cm. बहुवा�षक. 

 
्ं�ाृ वले ही एक �ाझीलमधून आलेली वलेी उपवनाृ रू झाली आहे . ्ं�ांृ  वलेीची पाने 

ि�दली अ्ृाृ . काही पानाृील अ�दलाचा ृाणा बनृो . फुले बोटभर लाबं नािरगी रंगाची मुखाकक ृी 
अ्ृाृ. त्ाचंीच शोभा अ्ृे. 
 

्ंदले ५ ्ु�ृ अधत के्र २+२ मु�ृ �दलारू 

�दले ५ ्ु�ृ अधत िकजे २ ्ं्ु�ृ उपिर 

 
फुले िहवाळ्ाृ ्ेृाृ. ्ंृृी दाबकलमानी करृाृ. 



 अनु�मिणका 
 

 

 
आ॰ ३१·१८ ्ं�ाृवले 

 

१८ आकाशिनब. ृदािद आकाशिनब पाटला� ९४ 

Millingtonia hortensis L. Bignoniaceae 

वकक उंची १२ ृे २० m. पानलाबंी २० cm अ�दलाची लाबंी ३ ृे ४ cm. 

 
हा वकक उंचच उंच अ्ल्ामुळे आकाशिनब महटला जाृो. (पक. ३९ पहा) ्ा वककाला वषयृून दोनदा 

फुले ्ेृाृ, पाव्ाळ्ाच्ा आरंभी आिण शवेटी फुलोरे पिरमंजरीरप अ्ृाृ . फुलाृ �दलनळी बोटभर 
लाबं अ्ृे. 
 

्ंदले ४ ्ु�ृ अधत के्र ४+१ खुरटा मु�ृ �दलारू 

�दले ४ ्ु�ृ अधत िकजे २ ्ं्ु�ृ  उपिर 

 



 अनु�मिणका 
 

फुले ्ुगंधी अ्ृाृ . पाने ्ृृ अ्ृाृ . छा्ा दाट अ्ृे . ्ाच्ा वलकाची िनकक � �ृीची बुचे 
होऊ शकृाृ . महणून ्ा् बुचाचे झाड महणृाृ . ्ाच लाकूड हलके अ्ृे . त्ावर कोरीव काम होऊ 
शकृे. ्ाचा मूळ देश ��देश व मला्ा �ीपकलप. भारृाृ फळे ्ेृ नाहीृ. मुळापा्ून धुमारे ्ेृाृ ृीच 
रोपे. 
 

 
आ॰ ३१·१९ आकाशिनब 

 

१९ बोगनवेली. ृदािद बोगन पुननरवा� १०० 

Bougainvillaea spectabiles Willd. Nyctaginaceae 

 ृृी पणरप�ाची लाबंी ६ ृे १० cm. बहुवा�षक 

 
ही वले �ाझील देशाृून ्ेऊन ्ेथे रू झाली आहे . ही काटेरी आहे . ्ा वलेीचे खोड आरंभी 

सवबळाने ृाठ राहण्ाइृके कणखर अ्ृे . पु षभर उंच झाल्ावरची खोडे िृृकी बळकट न्ृाृ 
त्ाना आधार पािहजे अ्ृो . शडेे कापून टाकले अ्ृा आटोपशीर छं्ा होऊ शकृाृ . शाखा�ी िकवा 
पानाच्ा बगलाृ ४ , ८ फुलाचें झुपके ्ेृाृ . �त्ेक फूल एकेका पानाला िचकटले अ्ृे . अशी पुषपधारी 



 अनु�मिणका 
 

पाने िहरव्ाहून वगेळ्ा रंगाची अ्ृाृ. ृाबंडा, गुलाबी, िपवळा पांू रा इृके रंग पाहण्ाृ आहेृ . काही 
वलेीवर दोन रंगदेखील ्ेृाृ. ृीन ृीन फुलाचें गट अ्ृाृ. 
 

बोगनवलेीफुलाृ पिरदलाचंी नळी अ्ृे . िृचे बडू िहरव ेअ्ून वरचा भाग िनराळ्ा रंगाचा 
अ्ृो. िृच्ा आृ के्र अ्ृाृ. मध्भागी िकज अ्ृे. परागकोशाचें दाडें िकजलकाच्ा वर िनघालेले 
अ्ृाृ. कोश िपवळे अ्ृाृ. फूल िनग�ध अ्ृे. फुले बारमहा ्ेृाृ. 
 

पिरदले ५ ्ु�ृ अधत के्र ६ ृे ८ मु�ृ अधत 

    िकज १  उपिर 

 
्ा वलेीला भारृाृ फळे ्ेृ नाहीृ. लागवड काट लावनू होृे. 

 

 
आ॰ ३१·२० बोगनवले 

 

२० पोवळी वेल ृदािद �वािलका चु�ा� १०४ 

Antigonum leptopus. Hook & Arn. Polygonaceae. 



 अनु�मिणका 
 

प्री वले पणरप�ाची लाबंी ५ ृे १० cm. बहुवा�षक 

 
ही वलेी द॰ अमेिरकेृून इकडे ्ेऊन ृेथील उपवनाृ रू झाली आहे . िहची बुधें बोटाएवूी जाड 

होृाृ िहची पाने एकांृ िरृ अ्ृाृ . शाखा�ी आिण पानाचं्ा बगलाृ मंिजरा ्ेृाृ . मंजरीृ फुले 
अ्ृाृ त्ाचंा रंग पोवळ्ाच्ा ्ारखा अ्ृो , महणून पोवळी वले अ्े नाव िदले आहे . काही शाखानंा 
आिण मंजरीच्ा अ�भागा्ही पकडृाणाचे रप ्ेृे . ही वलेी उ�ानिवभागानंा ्ीमा आखण्ा् फार 
्ो्ीचे आहे. कंुपणा्ही ही शोभा आणृे. 

 
पोवळी वलेीच्ा मंजरीृील एका पेरावर एक िकवा अनेकही फुले ्ेृाृ . फुलाला लहान्े डेख 

अ्ृे. पिरदले बाहेर ृीन मोठाली आिण आृ दोन लहानशी अ्ृाृ . ्वयना पोवळी रंग अ्ृो . 
के्राचं्ा पूवयध�चा पेला बनलेला अ्ृो. पाणी िमळृे ृोवर फुले ्ेृ राहृाृ. 
 

पिरदले ३+२ मु�ृ अधत के्र ७, ८ अलप्ु�ृ पिरदलारू 

    िकज १  उपिर 

 
िकजपुटाृ कोठा एकच अ्ृो पण िकजलकाचे ृीन िवभाग िकवा अिधकही िवभाग अ्ृाृ . 

त्ावरन कोणी अनेक ्ं्ु�ृ िकजे अ्ेही मानृाृ . शवेटी फळ ृ्ार होृे. त्ाच्ा भोवृी ्ंदले वाळून 
राहृाृ आिण आृ एकच बी ृ्ार होृे . िबनपाव्ाच्ा िदव्ाृ काडें पाने वाळून जाऊन मुळावर गाठी 
राहृाृ. त्ाृून पाणी िमळेल ृेवहा अंकुर ्ेृाृ. िब्ानी आिण दाब कलमानी नवोतप�ी होृे. 
 



 अनु�मिणका 
 

 
आ॰ ३१·२१ पोवळीवले 

 

२१ पिकरप वेल. ृदािद पिकरप िपचछपुषपा� १०६ 

Aristolochia ornithocephala Hook. Aristolochiaceae. 

वले पणरप�ाची लाबंी ५ ृे १५ cm. बहुवा�षक 

 
�ाझील मधून आलेली ही एक वलेी आहे . िहरवीगार पाने आिण िच�िविच� रंगाची , कोब�ाच्ा 

आकक ृीची आिण िचमणीच्ा आकाराची फुले , ्ाकरृा ही वलेी �ि्� आहे . िहची पाने हद्ाच्ा 
आकक ृीची आिण ृळहाृाच्ा आकाराची अ्ृाृ . ृी एकांृ राने उगवृाृ. त्ाना लाबंलचक डेख अ्ृे 
आिण त्ाना वेू णारी प्रट उपपण� अ्ृाृ. िहचे रू नाव ‘पोपटवले’ अ्े आहे. 

 
्ा वलेीच्ा पानाच्ा बगलेृ एकटेच फूल ्ेृे . फुलाचा दाडंा लाबं अ्ृो. त्ाचाच शवेटचा भाग 

कोब�ाची चोच अ्े ्मजावे . ्ा कोब�ाला ृुरा महणण्ाजोगे काही न्ृे . पण मान पाठ पोट आिण 
िवशषेृत शपेटी ्ाचं्ाऐवजी �दलाचंी रचना झालेली अ्ृे . ्ा �दलमंडलाच्ा डेऱ्ाच्ा आृ लहान्ा 
बीजकाश् (िकजपुट) त्ावर आखूड्े िकजल आिण त्ावर िकजलक अ्ृे . त्ाचे ्हा भाग अ्ृाृ . 
िकजलकाच्ा खाली िकजला् िचकटलेले ्हा के्र अ्ृाृ . कोब�ाच्ा शपेटाच्ा शवेटी जो 



 अनु�मिणका 
 

िचचोळा भाग अ्ृो . त्ाृ चोचीच्ा िदशे्  रोखलेले के् अ्ृाृ . कीटक ्ा फुलाच्ा रपाने िकवा 
वा्ाने मोिहृ होऊन शपेटाृून पोटाृ िशरृाृ . त्ाना त्ाृील िकजाभोवृी खा� बरेच अ्ृे . ृे 
�दल– ृटा्च लेपाटलेले अ्ृे. त्ाृील एका लहानशा जागी थोडा्ा खळगाही अ्ृो. त्ाृ कीटक 
जमृाृ. ्ाच ्ुमारा् िकजलके खाली लवृाृ आिण जणू का् त्ाची पाठ चाटून घेृाृ . पाठीवर ्ाच 
जाृीच्ा दु्ऱ्ा फुलाृले पराग अ्ण्ाचा ्ंभव अ्ृो . अ्लेच ृर ृे िकजलका् िचकटृाृ . ृ्े 
झाले िकवा न झाले ृरी , थो�ा वळेाने, चार पाच ृा्ानंी महणा , िकजलके ृाठ होृाृ. इृकेच नवहे ृर 
्वर जुळून िमटून जाृाृ . त्ानंृर त्ाचं्ा भोवृालच्ा के्राचे परागकोश प� होऊन फुटृाृ . ृेवहा 
परागगोळ्ा कीटकाचं्ा अंगावर उधळल्ा जाृाृ . बऱ्ाचशा त्ाचं्ा पाठी् िचकटृाृ . ्ा वळेेप �्ृ 
कीटक बाहेर जाऊ शकृ नाहीृ , कारण शपेटाकडील के् त्ाना रोखून धरृाृ . आृा ृे के् खुलृाृ 
व आृले कीटकखा�ही ्ंपृे. आृा कीटक उडून जाृाृ. ृे दु्ऱ्ा एका�ा फुलाृ िशरृाृ. ृेथे त्ाचें 
पराग िकजलकाने िटपले जाृाृ. 

 

पिरदले ५ ्ु�ृ उपिर. के्र ६ ्ु�ृ उपिर. िकजे ६ ्ु�ृ अधत 

 
फळ पाकळ्ा होऊन उकलृे. िब्ा पडून जाृाृ. 
 
बी काट व दाबकलमे, ्ानंी नवोतप�ी करृा ्ेृे. 

 



 अनु�मिणका 
 

 
आ॰ ३१·२२ पिकरपवले 

 

२२ नूरंग कीरागंािद सनुिहक आमल�्ा� ११५ 

Euphorbia nerifolia Euphorbiaceae 

वकक उंची ६ m. पणरदलाची लाबंी ८ ृे १० cm. 

 
हा वकक खरा पण ृो ृोडून कंुपणाच्ा ्ो्ीचा करन उपवनाृ राखृाृ . ्ाला पाव्ाळ्ाृ नवी 

पाने ्ेृाृ . िहवाळ्ाृ ृी झडृाृ . खोडावर टेगळे अ्ृाृ ृी िहरव् अ्ून त्ावर काटे अ्ृाृ . 
उनहाळ्ाृ फुले ्ेृाृ. ृी नर मादी अशी वगेवगेळी अ्ृाृ. त्ाचं्ा भोवृाली बारीकशा छदपण�चा एक 
घेर अ्ृो. िकजपुट ृाबं�ा रंगाचे अ्ृे. लवकरच त्ाचे ृोड खाली वळृे. शजेारी के्री् (नर) पुषपे 
अ्ृाृ. त्ाृ के्र अ्ृाृ . पिरदले केशरपाने �त्ेकाभोवृी अ्ृाृ . मादीपुषपाृ बी उतप� होृे ृे 
 जृेही. पण लागण बहुधा काडंापा्ून करृाृ . उनहाळ्ा अखेर काडें छाटून भईुृ खोचृाृ . काडंा् 
चीक अ्ृो . त्ामुळे छाटलेले टोक लाखबदं होृे , ्ुकृ नाही . काडंाृून नवी मुळे उगवनू भईुृ 
िशरृाृ. गुजराृेृ खडकाळ  क �देशाृ ही वान्े सवाभािवक आहेृ . ्ावरील काटे धारण करणाऱ्ा 
टेगळाचं्ा रागंा ्ाधारणपणे ५ अ्ृाृ . ्ा रागंा ्रळ न्ृाृ , वाटोळ्ा िजन्ाच्ा पा्ऱ्ा्ारख्ा 
अ्ृाृ. त्ावरन की का् ्ा वान्ाला चौधारी िनवडंुग महणृाृ. 



 अनु�मिणका 
 

 
[आकक ृीृ २ मधे फुलोरे दाखिवले आहेृ , त्ाृ के्राशजेारचे के् दाखिवले नाहीृ ; ृे ३ मधे 

दाखिवले आहेृ. ६ ्ाृ ्ु�ा फुलोरा दाखिवला आहे . त्ाृ काही नर (के्र) आिण ्वर के् वगळले 
आहेृ.] 
 

२३ शेर ृदािद कीरागं आमल�्ा� ११५ 

Euphorbia tirucalli L. Euphorbiaceae. 

वकक उंची ६ m. पाने खुरट रेखामा� १२ mm लाबं. 

 
हे वान् कंुपणाच्ा ्ो्ीचे महणून �ि्� आहे ्ाची उंची ृीन पु ष होऊ शकृे आिण बुधंाही त्ा 

मानाने जाड होऊ शकृो . परंृु कंुपणाच्ा करृा ृो छाटून ठेवृाृ . बोटा्ारखी खोडे िहरवी राहृाृ . 
मोठी खोडे राकट होृाृ . लहानाृ चीक अ्ृो . त्ामुळे जनावरे ृी खाृ नाहीृ . मो�ा खोडाचें 
वा्ेदेखील होृाृ. शरेाला कीड लागृ नाही, हा मोठा लाभच आहे 

 
्ाला फुले ्ेृाृ ृी िकजी् (मादी) व के्री् (नर) अशी वगेवगेळी अ्ृाृ . ृी शजेारी 

शजेारी अ्ृाृ. पिरदले न्ृाृ छदमंडल अ्ृे. ्वर िमळून फुलोरा होृो. 
 

 



 अनु�मिणका 
 

आ॰ ३१·२३ नूरंग व शरे 

 

२४ एरंड ृदािद एरंड आमल�्ा�. ११५ 

Ricinus communis L. Euphorbiaceae. 

वककक. उंची २ ृे ४ m. पणरप�ाची लाबंी २० ृे २५ cm. 

 
हा एक लागवडीचा वकक आहे . ृो दुबरल अ्ृो . त्ाच्ा पानाला लाबं डेखे अ्ृाृ . खोडाच्ा 

श�ेा् फुलोरा ्ेृो . बहुधा त्ाच वळेी त्ाच्ा खालची शाखा जोरावृे आिण मूळच्ा श�ेाच्ा िदशेृ  
वाूृे. त्ामुळे फुलोरा फादंी्ारखा िद्ृो . फुलोऱ्ाृ पुषकळ फुले अ्ृाृ . काही मादी काही नर . 
पिरदले ृीन ृीन अ्ृाृ . िकजे ृीन ्ं्ु�ृ अ्ून िकजलक मा� ि�धा िवभ�ृ अ्ृे ृे िप्ा्ारखे 
िद्ृे. त्ा् ृाबुं् िकवा िपगट रंग अ्ृो . बीजकाश् (िकजपुट) िहरवा अ्ून त्ा् मऊ्र काटे 
अ्ृाृ. बीजे ृीन अ्ृाृ . त्ा् एरं�ा महणृाृ . एरंडीच्ा बा�ागंावर काळे पांू रे िठपके अ्ृाृ . 
एरंडीृ दोन दिलका अ्ृाृ त्ा िवस कृृ व पाृळ अ्ृाृ . त्ाच्ामध्े बारीक्ा अंकुर अ्ृो . 
दिलकाचं्ा भोवृी फोलाप �्ृ ठेपलेला एक थर अ्ृो . अंकुर  जृ अ्ृाना त्ा थराृून त्ा अंकुराचे 
पोषण होृे. महणून त्ा् पुषक अ्े महणृाृ. ि�दिलक धान्ाृ अ्े वगेळे पुषक न्ृे. 

 
एरंडाचे बेणे आि�केृून आलेले आहे . एरंडाचे दोन �कार आहेृ . एकाचे खोड िहरव ेअ्ृे ृर 

दु्ऱ्ाचे ृाबंडे अ्ृे . िहरव्ापेका ृाबंडा वकक लहान अ्ृो . खोडा�माणे पाने आिण फुलेही ृाबंडी 
अ्ृाृ. त्ामुळे ृाबं�ाला उ�ानाृ िवशषे सथान आहे. के्रफुलाृ के्र बहुृ आिण ्ु�ृ अ्ृाृ ृे 
उपिर अ्ृाृ. एरंडाची पाने रेशीमकीटकाना खा� महणून उप्ोगी अ्ृाृ . एरंडीचे ृेल वगंण महणून , 
िदव्ाृ जाळण्ाचे इंधन महणून आिण औषध महणून उप्ोगी आहे . िब्ा्ंबधंाने एरंडाचे दोन �कार 
अ्ृाृ. िब्ा लहान आिण मो�ा अ्णारा अ्े ृे �कार होृ . मो�ा िब्ांृ ील ृेलाचा उप्ोग 
जाळण्ाकरृा होृो आिण बारीक िब्ाृील ृेलाचा उप्ोगच औषधाकरृा चागंला होृो . 
र्ा्न्ंसकाराने ृेल िबनवा्ाचे करृा ्ेृे . एरवी ृेलाचा वा् चागंला न्ृो . ृेलाचा उप्ोग ्ाबण 
आिण मेणबत्ा करण्ाकरृाही होृो. पडेीचा उप्ोग खृ महणून होृो. 

 
पडे ृ्ार करृाना दाण्ाृील ृेल काूून घेृलेले अ्ृे . पडेीृ मुख्ृत �ोृीन �व्े रािहलेली 

अ्ृाृ ृीच खृ महणून उप्ोगी अ्ृाृ . त्ािशवा् पडेीृ लवणे राहृाृ . त्ाृील पालाश खृाृ 
उप्ु�ृ अ्ृे. 
 

[उपवनपोषण. वान्ाचें पोषण ज्ाने होृे त्ाला खृ महणृाृ . खृे पुषकळ आहेृ आिण त्ाृील मूल�व्ेही अनेक आहेृ . त्ाृली 
ृीन �मुख आहेृ . ृी न�, पसफुर आिण पालाश ही होृ . लोणखृाृ ्ा िृहीचा ्मावेश अ्ृो . भरखृाृही थोडाबहुृ अ्ृो . जोरखृाृ ृो 
त्ाहून अिधक अ्ृो . जोरखृाृ न�ाची ट�ेवारी अशी :– िशगचुरा १२%, ्ुकेर�ृ ११%, पडे ४ ृे ७ %, मां्  ५%, हाडचुरा ३ ·५%, 
्ोनखृ १·३%, शणेमूृ ०·५%. 

 
खृे झाडाखाली माृीृ िम्ळाव्ाची अ्ृाृ . ृथािप मू�ी् मह ॰ ्िूर्ा हे एक खृ अ्े आहे की ृे पाण्ाृ िवरघळून पानावर 

िशपडून देखील वान्ाचं्ा अंगी लागृे . त्ाृ ४६ % न��व् अ्ृे . माृीृ िम्ळण्ापेका पानावर िशपडल्ाने पुषकळ बचृ होृे . ्वर अंगी 
लागृे; माृीृ थोडे्े राहृे. 

 
पोषक मूल�व्ापैकी पसफुर हे मह�वाचे आहे त्ाचा भरणा खृाृ अ्ृो ृो :– हाडचुरा शकेडा २१ ·५, मां्  १२ ·५, मा्ळी ९ , 

िशगचुरा १, ्ुके र�ृ ०·९· इृराृ ृे ्ाहूनही कमी अ्ृे. िृ्रे मह�वाचे �व् पालाश ृे झाडाचं्ा राखेृून िमळृे. 
 



 अनु�मिणका 
 

(१) न� पालाश व गधंक हे �कलाशं आहेृ . महणून ृे खृाृ पािहजेृच . न� कमी पडल्ाने वान्े दुबरल होृाृ . पालाश कमी 
पडल्ाने रोगा् ्हज बळी पडृाृ. गधंकावाचून पालवीृ िहरवे �व् कमी पडृे. 

 
(२) पसफुर �व् फलधारणे् िवशषे उप्ोगी अ्ृे. ृदभावी अंकुर मंदावृाृ, मुळे खुरटृाृ, फळे गळृाृ. 
 
(३) खट�व्ा मुळे पो्ण्ा् िवशषे उप्ोगी अ्ृे . ृदभावी रोपे मुरडृाृ , त्ाचंी पाने ्ुरकुृृाृ . गाजर मुळा इत्ादी् िवशषे 

उप्ोगी. 
 
(४) मगन धाृू हा हिरत  �व्ाचा घटक आहे . ृे खृाृ अ्ल्ावाचून पालवी िहरवी राहणार नाही . अशा पालवीच्ा ्ोग् िन�मृी्ाठी 

्ा धाृूबरोबरच लोहधाृूचीही गरज अ्ृे. 
 
(५) मंजधाृूची गरज वान्ागंाृ ्ाखर उतप� होण्ाकरृा अ्ृे . शाकर र �व्ाचं्ा घडामोडी् ्ा �व्ाची गरज अ्ृे . ्ं� , 

मो्ंबे, िलब ूइत्ािदका् ृ्ेच जवारी बाजरी ऊ् ्ा् िवशषे उप्ोगी अ्े हे मंज धाृु�व् आहे . 
 
(६) टंक धाृु�व् वान्ाना नवाकुंर ्ेण्ा् िवशषे उप्ोगी पडृे. 
 
(७) जसृधाृु�व् वान्ाच्ा पानाृील िहरवे �व् घडिवण्ा् उप्ोगी अ्ृे . मका, बटाटा, ृंबाखू ्ा िपका् ्ाचा अभाव िवशषे 

जाणवृो. 
 
(८) ृा�धाृु�व््ु�ा पालवीच्ा आरोग्ा् अवश् अ्ृे . ्ाची उणीव भाजीपाला , ्ंं्ाच्ा वगयृील फळझाडे आिण ऊ् ्ा् 

िवशषे जाणवृे. 
 
(९) मोलीब हे �व् जिमनीृील न��ाही वानुजंृंूची जी मदृ िपका् िमळृे िृला ्ाहाव् करणारे आहे . (पक. ८८६ व ९०६ पहा) 
 
�ाण्ाची शरीरे िकवा झाडाचंा काडपाला माृीृ कुजृाना काबरनी अमले उतप� होृाृ . चुना हे �व् अमलृािवरोधी अलक आहे . 

कपा्, भईुमूग, बीट, बर्ीम, व घो�ाचे गवृ, ्ाना अमलृा कमी आिण इृरानंा अमळ अिधक पािहजे अ्ृे . अलकामलृा मोजण्ाकरृा एक 
िवजेने चालणारे ्ाधन िनघालेले आहे. अलकामलृा-अंका् pH महणृाृ.] 

 



 अनु�मिणका 
 

 
आ॰ ३१·२४ एरंड, के्र 

 

 
आ॰ ३१·२५ एरंड िकज 



 अनु�मिणका 
 

 

२५ मोगली एरंड ृदािद मोरंड आमल�्ा� ११५ 

Jatropa curcus Euphorbiaceae. 

वककक पणरप�ाची लाबंी १० ृे १५ cm. 

 
हे एक वककवान् कंुपणाकरृा िवशषे उप्ोगी आहे . ्ाला वककरप ्ेऊ शकृे पण ्ोग् उंचीवर 

छाटून टाकले अ्ृा त्ाला कपुरपच राहृे . ्ाच्ा अंगी िचकट व िृखट चीक अ्ृो . महणून जनावरे 
त्ाला ृोड लावीृ नाहीृ. ्ाच्ा एकाच वककावर नर–मादी फुले ्ेृाृ. ृी मा� वगेवगेळी अ्ृाृ. 
 

नरफुलाृ ्ंदले ६ मु�ृ अधत 

 �दले ६ ्ु�ृ अधत 

 के्र १० मु�ृ उपिर 

मादीफुलाृ ्ंदले ६ मु�ृ अधत 

 �दले ६ मु�ृ अधत 

 िकजे ३ ्ं्ु�ृ उपिर 

 
्ाची लागवड िब्ापा्ून होृे, पण काडंापा्ूनही करृा ्ेृे. 
 
मोगली एरंडाच्ा लाकूड , पाने, फळे, इृ�्ा अंगापा्ून औषधे करृाृ . ्ाच्ा मुळाची ्ाल 

आंगदुखीवर उगाळून लावृाृ. ्ाचाच उप्ोग अिृ्ारावर पोटाृ घेण्ाकरृा करृाृ. 
 
्ाच्ा का�ंाचंा उप्ोग दाृ ्फाईकरृा करृाृ. 
्ाच्ा काडंाच्ा र्ाचा उप्ोग र�ृमोक थाबंवण्ाकरृा होृो. 
्ाच्ा िब्ा रेचक आहेृ. ृथािप त्ा फार जहाल आहेृ. 
त्ाृील मोड काूून टाकला अ्ृा त्ा ्ौम् होृाृ. 
िब्ापा्ून िनघणारे ृेल तवचारोगावर औषध आहे. 
मोरंडाचा मूळ देश अमेिरकेृील उषण�देश हा आहे. 
 
[उपवनपोषण. वान्ाचे िवशषे पोषण करण्ाकरृा जोरखृे वापरृाृ . त्ापैकी राख हे खृ पालाश�धान आहे . त्ाृील 

पालाशट�ेवारी :– 
 
केळे्ाल ४१%, ृंबाखू-बुडखे ३६%, ्ं�ा्ाल २७%. 
 

मुख् पसफुर�धानखृाृील पसफुर�व्ाची ट�ेवारी अशी :– 
 
हाडचुरा ३·५%, ्रकीपडे ३%, ृीळपडे २%.] 

 



 अनु�मिणका 
 

 
आ॰ ३१·२६ मोगली एरंड 

 

 
  



 अनु�मिणका 
 

�करण ३२ 
 

उ�ान वानसे 
 

उपवन आिण उ�ान ्ाृ फारच थोडा फरक आहे . मुख्ृत आरामाकरृा केलेले उपवन ृे उ�ान 
महटले ृर चालेल . ृथािप वान्ी् अभ्ा्ाकरृा केलेल्ा उपवना्ही उ�ान महणृाृ . अ्ा उउेश 
मनाृ धरला महणजे कोणृेही झाड ृेथे वजर मानृा ्ेृ नाही . आरामाकरृा महटले ृर काही झाडे ृेथे 
वजर करावी लागृील . परंृु कोणाला कशाृ आराम वाटेल ्ाचा नेम नाही . सवाभािवक  िचभेद ृर 
अ्ृाृच पण रचनाचाृु्यने  चीही उतप� करृा ्ेृे िकवा पालटृा ्ेृे . िनवडंुग िकवा बाभळू्ु�ा 
न्नरम् होऊ शकृे . भमूीचा िवसृार पुरे्ा िमळेल ृर वान्ाची रम् रचना करृा ्ेृे . अशा रचनेृ 
्वयना सथान िमळवनू देृा ्ेृे . पाणी खेळवण्ा् आिण पाण्ाचा िनचरा करण्ा् ्वड मा� अ्ली 
पािहजे. ्ेथे फ�ृ थो�ाशाच ि�दिलक वान्ाचें जािृशत वणरन कराव्ाचे आहे. 
 

१ चंडोल ृदािद शुडंावृी अृीषा� १ 

Larkspur. Delphinium ajasis L. Ranunculaceae 

शाक पानलाबंी ५ cm. वषय्ु 

 
औषिधवान्ापैकी बचनाग व अिृिवष ्ाचं्ा कुलाृले हे एक छोटे्े शोभादा्क वान् आहे . हे 

उ�र कोषण �देशाृ वन् आहे. 
 
हे एका�ा हाृभर उंच अ्ृे . पाने ि�वार दिलृ अ्ृाृ . प�णका रेषारप अ्ून पाने एकांृ िरृ 

अ्ृाृ. श�ेाजवळ �त्ेक पानाच्ा बगलेृ एकेक फूल ्ेृे . छदपण� उ�रो�र ्ंिकपृ होृ जाृाृ . 
फूल िफके ृाबंडे अ्ृे. के्र ृाबंू्  व परागकोश िपवळे अ्ृाृ. फूल चडंोला्ारखे िद्ृे. 
 

्ंदले ५ मु�ृ अधत के्र पुषकळ मु�ृ अधत 

�दले ४ मु�ृ अधत िकजे ३ ृे ६ मु�ृ उपिर 

 
्ंदले २ आिण �दले २ िमळून शडेीचा देखावा ृ्ार होृो . आृील पिरदले उमलण्ापूव� दोन 

�दले लहानशी अ्ृाृ. ृी गाला्ारखी िद्ृाृ. 
 
फूल पूणर उमलल्ानंृर हा गालाचा देखावा नाही्ा होृो. 
 
िकजापेका के्र ठेगणे अ्ृाृ . त्ाचें ृंृू ृाबंू्  आिण परागकोश िपवळे अ्ृाृ . फुले 

िहवाळ्ाृ ्ेृाृ. �दले िनळी, िफकी जाभंळी िकवा ृाबंडी अ्ृाृ. लागवड िब्ानी करृाृ. 
 

[आकक ृीृ १ के्र. २ िकजपुट छेद. ३ िकज व के्र. ४ पान.] 
 



 अनु�मिणका 
 

 
आ॰ ३२·१ चडंोल 

 

२ जंगली मुि�का अ�ािद मुि�का अ�ा� ७ 

Papaver rhoeas L. Papaveraceae. 

शाक उंची ०·३ ृे ०·६ m. वषय्ु 

 
गुजराृेपा्ून काशमीराप �्ृ उ�र भारृाृ आूळणारे हे शाकवान् आहे . ्ाचे पान ि�वार 

दिलृ अ्ृे . ्ाला ्ुंदर ृाबंडी फुले ्ेृाृ . महणून ्ाचा उप्ोग शोभेचे फुलझाड अ्ा होृो . हे 
अफूच्ा कुलाृले आिण गो�ाृलेही आहे . उपवन् �काराृ �दले पाच िकवा अिधक होऊन के्राचंी 
्ंख्ा कमी होृ जाृे. मुि�केच्ा फुलाची एकंदर ठेवण अफूच्ा फुलाच्ा्ारखीच अ्ृे . ्ंदले व �दले 
चार िकवा अिधक अ्ृाृ. िकजे अनेक ्ं्ु�ृ अ्ृाृ. बीजकाश्ाच्ा ृटावर आृील अंगाला बीजके 
लागलेली अ्ृाृ. ्ंदले लवकर गळून पडृाृ. 
 

औषधाला िकवा कोणत्ाही पे्ाला ्ुंदर रंग आणण्ाकरृा मुि�केच्ा पाकळ्ाचंा उप्ोग 
होृो. त्ाृ आरोग्ाला ्ाधक िकवा बाधक काहीच न्ृे. 
 

्ंदले २ मु�ृ अधत के्र बहुृ मु�ृ अधत 

�दले ४ मु�ृ अधत िकजे ८ ृे १२ ्ं्ु�ृ उपिर 

 िकजलकाला ८ ृे १२ फाटे अ्ृाृ. 

 
[इित्ास. �ाजिनक िवजान. ्ंकरण. एका िपूीृून दु्री िपूी उतप� होृे , त्ा्ंबधंी जे िवजान ृे �ाजिनक िवजान  [Genetics.] 

हो्. ्ा िवजानाचा आरंभ मेडेल नामक एका िव�ानाने ऑयस््ाृील एका मठाृ केला . १८६९ ृ त्ाने आपण केलेला उप�म एका िन्गयभ्ा् 
मंडळापुूे माडंला . मेडेल १८८४ ृ िनव रृला . ृोप �्ृ ्ा िवजानाचा �्ार झाला नाही . त्ानंृर इृर अभ्ा्ी लोकाचें लक त्ाकडे लागले . 



 अनु�मिणका 
 

थोडथो�ा िभ� जाृी पोटजाृीृ ्ंकर घडवनू त्ाचे जे पिरणाम होृाृ त्ाृील ृ�व शोधून काूणे , हा मेडेल ्ाचा उप�म होृा . ्ंकरण 
[Hybridization. ्ंकर�जा Hybrid.] ही गो� काही अगदी नवीन नवहृी . १८५० पूव�च ७०० वान्जाृीपा्ून एकंदर २५० ्ंकरजाृी िनमयण 
झालेल्ा पाहण्ाृ होत्ा . स्ासबगरर नामक जमरन िवजात्ाने १८८४ ृ वान्ाृील गंृ ुक पेिशकामधील �कलाचं्ा मीलनाचा हा पिरणाम आहे 
अ्े �िृपादन केले. हे मीलन देखील १८३० प �्ृ नीट्े ृपा्ले गेले नवहृे . १८४६ ृ रॉबटर �ाान ्ाने त्ाचे चागंले िनरीकण केले . हळूहळू ृे 
्वरमान् झाले. १९००. 

 

 
आ॰ ३२·२ जंगली मुि�का 

 

३ दिलतपणत ृदािद दिलृपण� अ�ा� ७ 

Eschscholzia californica cham. Papaveraceae. 

शाक उंची ०·३ ृे ०·६ m. पानलाबंी १५ cm. वषय्ु 

 
हे शाकवान् उ�र अमेिरकेृ वन् आिण ्ुरोपाृ उपवन् आहे. भारृाृ ृे उपवन् झालेले आहे. 

त्ाच्ा रंगीृ फुलाचंी शोभा िवशषे अ्ृे. �दला् पांू रा िपवळा गुलाबी इ॰ िविवध रंग अ्ृाृ . व्ंृाृ 
फुले ्ेृाृ. 
 

्ंदले २ ्ु�ृ अधत के्र पुषकळ मु�ृ अधत 



 अनु�मिणका 
 

�दले ५ मु�ृ अधत िकजे ८ ृे १० ्ं्ु�ृ उपिर 

    िकजलके ४. िकजल नाही.  

 
्ंदलाचंा पेला िहरव् अ्ृो ृो लवकर गळून पडृो. �दले नािरगी अ्ृाृ. परागकोश नािरगी 

अ्ृाृ. के्राचें दाडें आखूड अ्ृाृ. लागवड िब्ानंी होृे. 
 

्ा कुलाृील अफू ्ा वान्ाचा उ�ेख �॰ २८ ृ आहे , आिण सवणरकीरीचा उ�ेख पुूील 
�करणाृ आहे . मुि�का, �सृुृ दिलृपण� आिण ही दोन ्ाचं्ा पानाफुलाचंी ृुलना करन पहावी . ्ा 
्वयच्ा िब्ाृ ृेल अ्ृे. 
 

[संकर�जा.-संकृत. एका जाृीचे (िकवा पोटजाृीचे) िकज आिण िनराळ्ा जाृी पोटजाृीचा पराग ्ाचें ्ंकरण झाल्ाने जे अपत् 
िनमयण होृे ृे ्ंकक ृ (्ंकर�जा) महणाव्ाचे. अ्े ्ंकक ृ जनका्ारखे अ्ृे िकवा जननी्ारखे अ्ृे िकवा मध्म गुणाचे अ्ृे , िकवा अंशृत 
अिधक िकवा िभ� गुणाचेही अ्ृे . वाटाण्ामधे काही वान्े हाृभर ृर काही चार हाृ उंचीचीही अ्ृाृ . ्ंकरणाने त्ाच्ा अपत्ाृ काही 
हाृभर उंचीची, काही चार हाृ उंचीची , ृर काही दोन ृीन हाृ उंचीचीही िनघृाृ . इृकेच नवहे ृर हाृभर उंचीच्ा दोहोपा्ून एकादे चार 
हाृ उंचीचे अपत् िनघृे . फळे देण्ाच्ा बाबृीृ दोन अलपफलीपा्ून अपत् बहुफलीही िनघृे हा मोठा लाभ अ्ृो , हे उघडच आहे. ्ामान् 
शेृ ीमधे कोणत्ा वान्ाचा पराग कोणत्ा वान्ाला िमळाला हे ्मजणे श�् न्ृे . त्ामुळे हे ्वर दैववशात  घडृे अ्े महणण्ाची पाळी ्ेृे . 
पण ्ोजून परागाधान करन पािहल्ा् त्ा घटनेृील ृ�व ्मजून ्ेृे . ृशी व्वसथा मा� केली पािहजे . परागाधान क्े करृाृ ृे �करण ३० 

मधे ्ािंगृले आहे. पक॰ ९०८ व ९१०] 

 

 



 अनु�मिणका 
 

आ॰ ३२·३ दिलृपण� 

 

४ गुचणवती ृदािद सवयसृकपुषप ्षरपा� ९ 

Candy tuft. Iberis umbellate L. Cruciferae 

शाक उंची २० ृे ४० cm. पानलाबंी ४ ृे ५ cm. वा�षक  

 
हे शाकवान् बगंलाबागेृ �िृ�ा पावलेले आहे . हे हाृभर उंच होृे. ्ाची पाने एका पेरावर दोन 

्मोरा्मोर अ्ृाृ आिण एकांृ रही अ्ृाृ . शाखाचं्ा अ�भागी फुलाचें गुचछ ्ेृाृ . एकेका गुचछाृ 
्ुमारे वी् फुले अ्ृाृ �दलाचें भाग काटकोनाृ अ्ृाृ . �दले जाभंळी व िवषमाकार अ्ृाृ . फुले 
उनहाळ्ाृ ्ेृाृ. 
 

्ंदले ४ मु�ृ अधत के्र ६ मु�ृ अधत 

�दले ४ मु�ृ अधत िकजे २ ्ं्ु�ृ उपिर 

 
पिरदलाचंी रचना सवयसृका्ारखी अ्ृे . के्रापैकी २ मोठे व २ लहान अ्ृाृ . ्ंृृी 

िब्ापा्ून कोणत्ाही ऋृूृ करृा ्ेृे . उ�म लागवड िहवाळ्ाृ होृे . पाव्ाळी लागवड केली ृर 
उनहाळ्ाृ फुले ्ेृाृ. 
 

 
आ॰ ३२·४ गुचछवृी 

 



 अनु�मिणका 
 

५ ितरंगी ृदािद ि�वणर ि�वणय� १२ 

Pansy. Viola tricolor Violaceae 

शाक उंची ६० cm पाृलाबंी ३ ृे ५ cm. वषय्ु व िचरा्ु. 

 
ही शाक काशमीराृ िवपुल आहे. ही एकाद दु्रा हाृभर उंच होृे. िहची पाने जासवदंीच्ा्ारखी 

अ्ृाृ. एका पेरावर ृीन पाने अ्ृाृ . ृळाशी अनेक उपपण� अ्ृाृ . फुले ्ेृाृ त्ाृ ्ंदले िहरवी 
व टोकदार अ्ृाृ . त्ाचंी आरंभाध� िमळून नळी बनलेली अ्ृे . िृच्ा काटकोनाृ इृर अध� अ्ृाृ . 
ृी अलग अ्ृाृ. ृी एका बाहेर दोन अशी अ्ृाृ. ्ा अध�चा बहुृेक भाग जाभंळा अ्ृो. काठ िपवळे 
अ्ृाृ. नळीच्ा आृ बीजकाश् अ्ृो ृो पांू रा व टोकाशी िपगा अ्ृो . िकजल न्ृे . िकजलक 
अ्ृे ृे नळीच्ा ृोडाशी अ्ृे .बीजकाश्ाृ (िकजपुटाृ) कोठा एक; त्ाृ ृीन बीजाधान्ा अ्ृाृ . 
�त्ेक आधानीवर अनेक बीजे अ्ृाृ . फूल उमलृाना दाडंा वळृो आिण फूल उृाणे होृे . एका 
�दला् ्ोड अ्ृे ृी शवेटी खाली ्ेृे . िकजलक खाली ्ेृे . के्र लपलेले राहृाृ . परागकोश 
िपवळ् अ्ून त्ाचंा शडेा मा� जाभंळा अ्ृो. 
 

्ंदले ५ मु�ृ अधत के्र ५ मु�ृ अधत 

�दले ५ मु�ृ अधत िकजे ३ ्ं्ु�ृ उपिर 

 
्ाची लागवड पाव्ाळ्ाृ िब्ानंी करृाृ. 

 
[वाटाणयाचे संकरण. ्ंकरणाचे रीृ्र मोजमापे घेऊन �्ोग मेडेल ्ाने वाटाणा वान्ावर केले . वाटाण्ाृ शेृ जाृ आिण उ�ानी 

जाृ अशा पोटजाृी ृर आहेृच पण उ�ानी पोटजाृी देखील अनेक आहेृ . काहीना पांू री फुले ्ेृाृ , काहीना िनळी फुले ्ेृाृ ; ृर काहीना 
ृाबंडी फुले ्ेृाृ . काहीना िपवळे बी ्ेृे ृर काहीना िहरवे बी ्ेृे . काहीच्ा िब्ाना वळ्ा ्ुरकुत्ा अ्ृाृ ृर काहीच्ा िब्ाना त्ा 
न्ृाृ. त्ा िब्ा ्ाफ अ्ृाृ . ्ािशवा् उंच िनच अ्े �कार आहेृच . ्ा अनेक पोटजाृीची आप्ाृ ्ंकर्ंृृी होृे . ्ंकर�जेृ िविवध 
गुण ्ेृाृ. मेडेल ्ाने त्ाचं्ा अनेक िपवा करन पािहल्ा. हे वान् वा�षक अ्ल्ामुळे ही गो� अनेकवार करन पाहण्ाला दहा वष�चा अवधी 
पुरे पडला. 

 
संकरिपढी. मेडेल ्ाने ्ंकरणाचे �्ोग पुषकळ केले . त्ाृील एका �्ंगी उंच आिण िनच अशा दोन उपजाृी घेृल्ा होत्ा . एकदा 

उंच नर िनच मादी, ृर एकदा उंच मादी िनच नर ्ाचें ्ंकर अनेकवार करन पािहले . उंच वान्े ्हा फूट (चार हाृ) उंचीची आिण िनच वान्े 
दीड फूट (१ हाृ) उंचीची घेृली होृी . ्ापा्ून जी ्ंकर�जा िनमयण झाली िृच्ाृील ्वर वान्े उंचच िनघाली . त्ाना पिहली ्ंकरिपूी 
महणून िप १ महणृाृ . ्ा ्ंकरिपूीृील वान्ाचें बी धरन त्ाने पुूील वष� पेरले . त्ा नव्ा ्ंकरिपूीृ पाहृो ृो काही वान्े उंच ृर काही 
िनच िनघाली. मध्म उंचीचे एकही िनघाले नाही. उंच आिण िनच माृािपत्ाचंी ्ंृृी उंच िनघाली  

 
ही पिहली ्ंकरिपूी हो्. िप १.] 

 



 अनु�मिणका 
 

 
आ॰ ३२·५ िृरंगी 

 

६ अरणपुषप ृदािद अ णपुषप अ णपुषपा� १६ 

Indian Pink. Dianthus chinensis  L. Caryophyllaceae 

china pink.  

शाक उंची ५० cm. पणरप�ाची लाबंी ८ ृे १० cm. वा�षक 

 
हे एक लहान्े शोभावान् आहे . ्ाची पाने कृणाच्ा ्ारखी पण िबनडेख अ्ृाृ . श�ेाजवळ 

अनेक फुले ्ेृाृ . ृी ृाबंडी अ्ून त्ावर जाभंळे िठपके व लाल रेषा अ्ृाृ . �दल-मंडल मु�ृ 
च�ाकक ृी अ्ृे . के्र �दलनळीच्ा बाहेर डोकावृाृ िकजपुटाृ कोठा एकच अ्ून फळ बनृाना 
मध्वृ� खंुट ृ्ार होऊन बीजे त्ाला िचकटून राहृाृ . ्ा कुलाृील काही जाृी िहमाल्ाच्ा 
िशखराजवळ आूळृाृ. 
 

्ंदले ५ ्ु�ृ अधत के्र ९, १० मु�ृ अधत 

�दले ५ मु�ृ अधत िकजे २ ्ं्ु�ृ उपिर. 

 
[�कलघटना. �कल महणून ज्ाला महणृाृ ृो एक पेिशकेृील �व�ा् गोळा अ्ृो . त्ाच्ा आृ एक ृंृूचे जाळे अ्ृे . एका 

पेिशकेच्ा दोन पेिशका होृाृ ृेवहा हे जाळे उलगडून एकच लाबंट दुहेरी ृंृू ृ्ार होृो . मग त्ाचे लहान लहान ृुकडे होृाृ ृेही दुहेरी 
अ्ृाृ. ्ा ृुक�ानाच ृनुके  [Chromosomes.] महणृाृ. एका पेिशकेच्ा दोन होृाना नव्ा दोही पेिशकेृ जुनीच्ा इृकीच ृनुके 
अ्ृाृ. जाृीगिणक पेिशकेृील ृनुक्ंख्ा नेमकी अ्ृे . बहुृेक जाृीृ ृी २४ अ्ृे . ृथािप काहीृ कमी िकवा अिधकही अ्ृे . ्पुषप 
वान्ाचं्ा शरीराृ जेवहा ्गरपेिशका उतप� होृाृ ृेवहा त्ाृील ृनुकाचंी ्ंख्ा अध� होृे . दोन ्गरपेिशका िमळून नव्ा िपूीची एक 
आरंभपेिशका (रंदुक) ृ्ार होृ अ्ृे . िृच्ाृ ही ्ंख्ा पुनत पूणर होृे . ्गरपेिशका पुूील िपूीृ जाृाृ त्ा गंृ ुका आिण इृर सथाृुका  
[Somatic cell.] होृ. 
 



 अनु�मिणका 
 

 
] 

 

 
आ॰ ३२·६ अ णपुषप 

 

७ साबणी ृदािद ्ाबनी अ णपुषपा� १६ 

Saponaria Vacaria L. Caryophyllaceae. 

शाक उंची ०·५ ृे १ m. पानलाबंी २·५ ृे ७ cm. वा�षक. 



 अनु�मिणका 
 

 
्ाबणी ्ा नावाची वन् शाक गवहाच्ा शेृ ाृ पुषकळवळेा ृणा्ारखी आूळृे . ृी उतकक � 

फुला्ाठी उ�ानाृ पाळण्ाजोगी आहे . िृला एका पेरावर दोन पाने ्मोरा्मोर ्ेृाृ . ृी िबनडेख 
अ्ृाृ. िृला शाखा�ी आिण पानाच्ा काखेृ फुलाचें घो् ्ेृाृ ृे गुलचछसवरपाचे आिण अंशृत 
व�रीरपही अ्ृाृ. फुले ्ुमारे २ cm.  ंद अ्ृाृ. �दले गुलाबी अ्ृाृ. फुले िहवाळ्ाृ ्ेृाृ. 
 

्ंदले ५ ्ु�ृ अधत के्र १० मु�ृ अधत 

�दले ५ ्ु�ृ अधत िकज १  उपिर 

 
्ाबणीचीच एक उपवन् जाृ आहे ृी उ�ानाृ लावण्ाची चाल आहे . िृची पाने ृळाजवळची 

१० cm. लाबं अ्ृाृ ृर श�ेाजवळची २ cm. लाबं अ्ृाृ. श�ेा् त्ालगृच्ा पानाच्ा काखेृ 
एकेकीृ एकेक अशी फुले ्ेृाृ . �दल-मंडल च�ाकक ृी अ्ृे . ्ंदले िहरवी व �दले गुलाबी अ्ृाृ . 
के्र ्हा �दलनळीच्ा ृोडाशी आलेले अ्ृाृ. 
 

एक ्ुगली ्ंकर-गुणो�र Monohybrid ratio. कं्ाृील िन हा अ�कट िनचगुण ्मजावा. 
 
[दुसरी संकरिपढी. मेडेल ्ाच्ा �्ोगाृ उंचिनचापा्ून जी पिहली ्ंकरिपूी िनघाली िृच्ापा्ून दु्री िनघाली िृच्ाृ ३ : १ 

्ा �माणाृ उंच आिण िनच वान्े िनघाली . ्ा िप₂ िपूीृील िनच वान्ाचं्ा पुषकळ िपवा करन पािहल्ा त्ा ्वर िनच िनपजल्ा . परंृु िप₂ 
मधील उंच वान्ापा्ून िपवा िनपजल्ा त्ाृ ३ : १ ्ा �माणाृ उंच आिण िनच वान्े , अशी िनपज होृ गेली . ृेथे उंचाृून िनच िनपज होृ 
गेली. महणून ृी िनपज महणजे पकथक करण [Segregation] अ्े महणृाृ. ृीन उंचापैकी दोहीृून अ्े 

 
पकथक करण होृे. पण िृहीृील एका उंचापा्ून ्ृृ उंचाचीच िनपज होृ जाृे . महणून दोहो् िदखाऊ (क�े) उंच आिण िृ्ऱ्ा् 

खरे (प�े) उंच महणृाृ, ्ावरन मेडेल ्ाने अ्े �िृपादन केले की , �त्ेक वान्ाृ काही आिदगुण  [Unit Characters.] महणून अ्ृाृ. 
त्ाचंी बाधा एकमेका् होृ नाही . नवी िपूी िनपजृाना ृे ृ्ेच नव्ा िपूीृ जाृाृ . ्ा आिदगुणानी ्ु�ृ अ्े आिद शरीरघटकही अ्ृाृ . 
त्ाचं्ामुळे वान्ाृ ृे ृे गुण �कट होृाृ.] 

 



 अनु�मिणका 
 

 
आ॰ ३२·७ ्ाबणी 

 

८ घोळ ृदािद घोल घोला� १७ 

Portulaca oleracea L. Portulacaceae 

शाक उंची १० ृे २० cm. पानलाबंी  १ ृे ३ cm. िचरा्ु 

 
ही शाक ओल्र जागी फैलावणारी आहे . िहची खोडे ृाबुं् व पाने जाड व र्ाळ अ्ृाृ . 

त्ाचंी भाजी देखील करृाृ . िहला पानाच्ा बगलाृ एक वा अनेक फुले ्ेृाृ . ्ंदले दोन पानवजा 
अ्ृाृ. (ृी ृळाृ जुळून अ्ृाृ .) फुले ्काळी उमलृाृ आिण दोन ृीन ृा्ानी िमटृाृ . �दले 
िपवळी अ्ृाृ. फुले िहवाळ्ाृ आिण व्ंृाृ ्ेृाृ . फळे डय्ा्ारखी अ्ृाृ. झाकण गळून जाऊन 
िब्ा पडून जाृाृ. अशी सवाभािवक लागण होृे. िकत्ेक िठकाणी हे ृण झालेले आूळृे. 
 

्ंदले २ मु�ृ (अलप्ु�ृ) अधत के्र ८ ृे १० मु�ृ अधत 

�दले ५ मु�ृ अधत िकज १  उपिर. 

 



 अनु�मिणका 
 

िकजलक शािखृ अ्ृे. िकजलकाचे िवभाग ३ ृे ८ अ्ृाृ. 

 

९ घोळगुलाब घोलािद महापुषप घोला� १७ 

Portulaca grandiflora Hook. Portulacaceae 

शाक उंची २० ृे २५ cm. पानलाबंी २ ृे ४ cm. वषय्ु. िचरा्ु. 

 
हे शाकवान् ्ाध्ा घोळापा्ूनच उ�ान्ंसकाराने ृ्ार झालेले आहे . ्ाचंी काडें 

घोळा्ारखीच अ्ृाृ. पाने त्ापेका लहान अ्ृाृ आिण फुले मा� गुलाबाच्ा फुलाएवूाली अ्ृाृ 
त्ामुळे त्ा् घोळगुलाब अ्े महणृाृ . गुलाबाृ ज्े िनरिनराळ्ा रंगाची फुले ्ेणारे �कार िनमयण 
झाले आहेृ ृ्े ्ामधेही आहेृ . गुलाबी, पांू री, िपवळी आिण ृाबंडी फुले ्ेणाऱ्ा जाृी पाहण्ाृ 
आहेृ. फुले ्काळी १० वाजृा उमलृाृ आिण दुपारी ृीन वाजृा िमटृाृ . फुलाृ िवपुल �दले आिण 
िकजलकाच्ा शाखा पाहण्ाजोग्ा अ्ृाृ . मूलृत ्ा शाखा ृीन अ्ृाृ आिण त्ाृील एकेका 
शाखेला उपशाखा ्ेृाृ. त्ा एक िकवा अनेक अ्ृाृ. 
 

्ंदले के्ाळ अ्ृाृ . �दले पुषकळ अ्ृाृ . के्रही पुषकळ अ्ृाृ . ृीनही अव्व 
अधोभागी अ्ून िकजपुट उपरी अ्ृे . बीजके िवपुल अ्ृाृ . ्ाची लागवड काडंानी आिण िब्ानीही 
होृे. 
 

 



 अनु�मिणका 
 

आ॰ ३२·८ घोळ व घोळगुलाब 

 

१० ्ोलािलका ृदािद होलािलका कापय्ा� २५ 

Hollyhock. Althea rosea Cav. Malvaceae. 

शाक उंची १·८ m. पणरदलाची लाबंी ८ ृे १० cm. बहुवा�षक. 

 
हे शोभावान् मूळचे �ी्देशाृील आहे ्ेथे ृे रू झालेले आहे . हे भेडी िकवा अंबाडी ्ा्ारखे 

अ्ृे. शाखा�ी आिण पानाच्ा बगलेृ एकेक फूल ्ेृे . फुले अंबाडीच्ाच धरृीची अ्ृाृ . �दलाचंा 
रंग पांू रा, िपवळा, ृाबंडा, गुलाबी इ॰ वगेवगेळ्ा �काराृ अ्ृाृ . िकजल िकजलकाना फाटे पुषकळ 
अ्ृाृ त्ाचं्ा भोवृी परागाचंी नळी अ्ृे िृजवर पुषकळ परागकोश अ्ृाृ . फुलाखाली छदे 
अ्ृाृ. फुले िहवाळ्ाृ व व्ंृाृ ्ेृाृ. 
 

्ंदले ५ ्ु�ृ अधत के्र पुषकळ एक्ंघ अधत 

�दले ५ मु�ृ अधत िकजे ५ ्ं्ु�ृ उपिर. 

 
्ाच्ा फुलाृ रंग�व् िनघृे ृे अलकामलृा दशरवणारे अ्ृे. 

 
[गुणाचें तारतमय  एक्ुगली ्ंकर ्ागंृाना गुणाचंी एकच जोडी जमे् धरली आहे . जोडीृील दोन गुण हे एकमेकाचे �िृ्ोगी  

[Allelomorph.] होृ अ्े महणृाृ . ृे �कट होृाृ ृेवहा एकमेकाचें िवरोधी अ्ृाृ . पिहल्ा िपूीृ जो गुण उमटृो ृो �भावी  [Dominant] 
आिण जो उमटृ नाही ृो अ�भावी  [Dormant.] महणाव्ाचा. ृो आहे हे नंृरच्ा िपूीृ ्मजून ्ेृे . िप₂ िपूीृ ृो �बलापा्ून ्ुटका होऊन 
�कट झालेला आहे. ्मानाचा दुजोरा िमळाला महणून ृो �कट झाला. 

 
उंचपणा व िनचपणा ्ा जोडीमधे (्ुगलामधे) िनचपणा अ�भावी ठरृो . ्ेथे पिहल्ा िपूीृ ्वर उंच , दु्रीृ ृीन उंच एक िनच , 

आिण िृ्रीृ ्ाृ उंच व ृीन िनच , परंृु ्ाृ उंचापैकी ृीनच प�े उंच िकवा खरे उंच , आिण चार िदखाऊ िकवा क�े उंच अ्ृाृ . खऱ्ा 
िकवा प��्ा उंचाच्ा ्ंृृीृ केवळ उंचच िनपजृाृ आिण िदखाऊंच्ा ्ंृृीृ काही िनच िनपजृाृ . 

 
एक-्ुगली ्ंकर-गुणो�र ्ाची परंपरा दाखिवृाना (�कलघटना पहा.) कं्ाृील िन हा अ�भावी िनचपणा ्मजाव्ाचा आहे.] 

 



 अनु�मिणका 
 

 
आ॰ ३२·९ होलािलका 

 

११ भेड ृदािद भेड कापय्ा� २५ 

Thespesia populnea Soland Malvaceae. 

वकक उंची १० m. पणरप�ाची लाबंी ८ ृे १४ cm 

 
हा वकक उ�ानाृ छा्ावकक महणून उप्ोगी आहे . त्ाला नेहमी पालवी अ्ृे , ृी दाट िहरवी 

अ्ृे. फुले ्ेृाृ ृी एकेकटी िकवा दोन ृीन शजेारी शजेारी ्ेृाृ . फुले जासवदंाच्ा घाटाची अ्ून 
छदे अ्ृाृ ृी लहानशी ३ ृे ५ अ्ृाृ . �दलाचंा आरंभाचा भाग जाभंळा आिण इृर िपवळा अ्ृो . 
िकजले पाच जुळून शवेटी िवस कृृ झालेली अ्ृाृ . त्ाचं्ावर के्राचें टोपण अ्ृे ृेच आवरण इृर 
भागाभोवृीही अ्ृे. त्ापा्ून परागकोश उगवलेले अ्ृाृ. िकजपुटाचे पाच िवभाग अ्ृाृ. ्भोवृी 
�दले अ्ृाृ त्ाचंी लाबंी ५ ृे ८ cm अ्ृे. 
 

फळ गोल्र अ्ृे . त्ाची  ंदी ४ cm. अ्ृे. �िचत  ृे आपोआप फुटृे ृेवहा बारीक्े भोक 
श�ेाशी उतप� होृे. फुले नेहमी ्ेृाृ. 
 



 अनु�मिणका 
 

्ंदले ५ ्ु�ृ अधत के्र पुषकळ ्ु�ृ अधत 

�दले ५ मु�ृ अधत िकजे ५ ्ं्ु�ृ उपिर 

 
्ा वककाचे लाकूड ्ुृारकामी उप्ोगी अ्ृे. 
 
हा वकक ्मु�काठी वन् आहे, उदाहरणाथर कोकण व कारवार ्ेथे. 

 
[शु�ाशु� संतती . ्ंकरणाने उतप� झालेल्ा पिहल्ा िपूीच्ा ्वर सथाृुक पेिशकाृ िनच ्ुपृ (अ�कट) िकवा गुपृ अ्ृाृ . 

गंृ ुके उतप� होृाना ृी �भावी उंचापा्ून मु�ृ होऊन पुूील िपूीृ उृरृाृ . ्ा वेळी काही िनचानंा िनचाचाच दुजोरा िमळृो , पण इंृराना 
�भावी उंच जोडीदार िमळृो . महणून काही िनच �कट होृाृ आिण इृर पुनत ्ुपृ (अ�कट) राहृाृ. जे केवळ उंच िकवा केवळ िनच होृाृ 
त्ाना शु� महणृाृ, आिण उंच िनच अशा जोडी् अशु� महणृाृ. उंच व िनच हे गुण केवळ उदाहरणाथर घेृले आहेृ. कोणत्ाही दोन �िृ्ोगी 
गुणाचं्ा जोडीला हाच िन्म लाग ूपडृो.] 

 

 
आ॰ ३२·१० भेड 

 

१२ ताबंडी दुपारी ृदािद बधूंक मुचकंुदा� २६ 

Pentapetus phoenicea L. Sterculiaceae 



 अनु�मिणका 
 

शाक उंची १ ृे १·५ m. पानाची लाबंी १० ृे १५ cm. वा�षक. 

 
हे एक शाकवान् उ�र भारृाृ पुषकळ िठकाणी वन् आहे . िवशषेृत भाृ शेृ ीच्ा मुलखाृ ृे 

ृणा्ारखे उगवृे. उ�ानाृ त्ाला प�ा् वषयपूव� बराच मान होृा . आज ृो रािहलेला नाही. पूव� त्ाचे 
बी बाजाराृ िमळृ अ्े. ह�ी िमळृ नाही. 
 

्ा वान्ाच्ा फुलाचीच िवशषे शोभा अ्ृे . त्ाची �दले लालभडक अ्ृाृ . के्राचें पाच 
जुडगे अ्ृाृ . त्ाचं्ा मध्ावर परागकोश अ्ून ृेथून वर श�ेा िनघालेल्ा अ्ृाृ ृे के्रकलप 
अ्ृाृ. हे कलप आिण िकजल िकजलक �दलाच्ा ववेाृून बरेच वर िनघालेले अ्ृाृ . फळ बोड 
अ्ृे. 
 

्ंदले ५ ्ु�ृ अधत के्र पुषकळ ्ु�ृ अधत 

�दले ५ मु�ृ अधत िकजे ५ ्ं्ु�ृ उपिर 

 
फळ ्ंदलापेका थोडे आखूड अ्ृे. 

 
बधूंकाच्ा ृाबं�ा फुलाचंी शोभा कािलदा्कवीने ऋृु्ंहारकाव्ाृ ्ािंगृली आहे ृी अशी :– 

 
बधूंकपुषप-रिचृा िणृाच भिूमत व�ा� प�कलमावकृभिूमभागात ॥ ३·५ ॥ 

 
बधूंकपुषपामुळे भमूी ृाबंडी ृाबंडी झाली आहे आिण उृारावरील काही भभूाग िपकलेल्ा 

कलमानी झाकून गेले आहेृ. कलम = कोळंबानामक ृादूंळ. 
 
रघुवशं महाकाव्ाृ ्ाच फुलाचंी उपमा र�ृिबदूना िदलेली आूळृे. 
 
वीे् विेदमथ र�ृिबदुिभत बधुंजीवपकथुिभत �दूिषृाम । 
्ं�मोऽभवदपोूकमरणा ंऋयतवजा ंच्ुृिवकंकृसचुाम ॥ रघु॰ ११·२५ ॥ 
 
बधूंक-पुषपाच्ा एवूाले र�ृाचे थेब ्जवदेीवर पडलेले पाहून ्जकमर ्ागंणाराच्ा हाृाृल्ा 

पळ्ा गळून पडल्ा, ृे घाबरन गेले!! बधुंजीव = बधुंक. 
 



 अनु�मिणका 
 

 
आ॰ ३२·११ बधूंक, ृाबंडी दुपारी 

 

१३ तेरडा ृदािद ृेरण ृेरणा� (३१) 

Impatiens balsamina L. Balsaminaceae. 

शाक उंची ०·५ ृे १ m. पानलाबंी ८ ृे १२ cm. वा�षक. 

 
हे शाकवान् शोभेच्ा फुलाकरृा �ि्� आहे . उ�ानी �कार पुषकळ आहेृ . वन् ृेरडा मावळ 

रानाृ डोगर उृारावर िवपुल आूळृो . पाव्ाळ्ाृ उगवण होृे आिण पाव्ाळा ्ंपृा ्ंपृा ्ाला 
फुलाचंा बहर ्ेृो. एका�ा मिहन्ाृ फळे ृ्ार होऊन बी पडून जाृे आिण शाक वाळून जाृे. 
 

्ा शाकेला ्व�गाने थो�ाशा शाखा ्ेृाृ . त्ावर पाने आिण पानाचं्ा बगलाृ फुले ्ेृाृ . 
फुलाृील पिरदलाचंा रंग गुलाबी अ्ृो . त्ावर पांू ऱ्ा रेघा अ्ृाृ . एकंदर रचना चमतकािरक अ्ृे . 
्वयृ खाली एक ्ोड अ्ृे . ्ोडवाले पिरदल ृे ृीन पिरदलाचें िमळून झालेले अ्ृे . त्ामागे अगदी 
बारीकशी दोन पिरदले अ्ृाृ . ्वर िमळून ५ ्ंदले दुहेरी ओंझळ केल्ाचा देखावा अ्लेली दोन 
पिरदले उजव ेडाव ेअशी अ्ृाृ . पण त्ाृील �त्ेकाृ पुूे एक मागे एक अशी दोन पाळी अ्ृाृ . 
्वयवरृी एक पिरदल अ्ृे ृे पृाके्ारखे िद्ृे . दुहेरी दोन ही चार �दले आिण पृाक पाचव ेअशी 
पाच �दले मानृाृ. (आ॰ ९ पहा) 
 



 अनु�मिणका 
 

के्र अ्ृाृ ृे िकजपुटाृ धरन थोडे वर िनघालेले अ्ून ृे ्वर जुळून अ्ृाृ . िकजपुट 
बुधली्ारखे अ्ृे. 
 

्ंदले ५ मु�ृ्ु�ृ अधत के्र ५ ्ं्ु�ृ अधत 

�दले ५ मु�ृ्ु�ृ अधत िकजे ५ ्ं्ु�ृ उपिर 

 
फळ वाळल्ानंृर िकिचत  ध��्ाने , वाऱ्ाने ्ु�ा, ृडकृे आिण िब्ा हाृ दोन हाृ अंृरावर 

उडून जाृाृ. 
 
लागवडीच्ा ृेरडाजाृी पुषकळ आहेृ . त्ाचंी लागवड िब्ानी कोणत्ाही िदव्ाृ करृा ्ेृे . 

त्ाचं्ा फुलाृील �दलाचंी ्ंख्ा वाूलेली आहे. त्ाना रंगही िविवध आलेले आहेृ. बहुधा भडक ृाबंडा 
रंगच आूळृो. लागवडीपा्ून चार मिहन्ानी फुले ्ेृाृ. 

 
वन�ीकोशाृ ृेर�ाच्ा पुषकळ पोटजाृी वन्ाृ आहेृ अ्ा उ�ेख आहे . मी लोनावळ्ा् 

वलवण ृळ्ाच्ा शजेारच्ा डोगर –उृारावर एकच पोटजाृ पािहलेली आहे . ृीच पोटजाृ पुण्ा्ही 
नदीकाठाजवळील भमूीृ आपोआप उगवलेली आूळृे. िृचेच वणरन ्ेथे केले आहे. 

 
आकक ृीृ डाव्ा वरच्ा कोपऱ्ाृ कळी दाखिवली आहे. 

 



 अनु�मिणका 
 

 
आ॰ ३२·१२ ृेरडा 

 

१४ ि�पाली ृदािद ि�पाल ि�पाला� (ृेरणा�) ३१ 

Tropeolum majus L. Tropaeolaceae. 

शाक उंची २० ृे ५० cm. पान ंदी ४ ृे ५ cm. वषय्ु िचरा्ु? 

 
हे एक दिकण अमेिरकेृून इकडे आलेले शाकवान् उ�ानाृ रू झाले आहे . ्ाच्ाृ उंच िनच 

आिण िविवध रंगाचे �कार अनेक आहेृ . ्ाला ओल्र भमूी आिण ऊन ्ाचंी आवश्कृा अ्ृे . ्ाला 
पाने ्ेृाृ ृी वाटोळी अ्ून त्ाचें डेख मध्भागी अ्ृे . ृी िहरवीगार अ्ृाृ . पाना् चुरचुरीृ चव 
अ्ृे महणून त्ाचा उप्ोग कोिशबीर िकवा चटणी ्ाकरृा करृाृ. 
 

्ंदले ३ ृे ५ मु�ृ अधत के्र ८ मु�ृ अधत 

�दले ५ मु�ृ अधत िकजे ३ ्ं्ु�ृ उपिर. 

 



 अनु�मिणका 
 

्ंदलाचं्ापैकी एकाृून ्ोड उतप� होृे . �दलाचें रंग िविवध �काराृ िविवध अ्ृाृ ; िपवळा, 
नािरगी, जाभंळा, िनळा इ. िकजाृ ृीन पाळी अ्ून बाहेरन कंगोरे अ्ृाृ. लागवड िब्ानंी होृे. 

 
[सदोषसंतंती. एक ्दगुण आिण एक दोष अ्लेल्ा जीवाचंा ्ंकर केला अ्ृा पिहल्ा िपूीृ ्दगुण �भावी अ्ल्ा् गुणी 

�जाच िनपजृे , परंृु िृच्ाृ दोष लपलेले अ्ृाृ . ृथािप ृे दु्ऱ्ा िपूीृील चृुथ�श ्ंख्ेच्ा व्�ृीृ �कट होृाृ ; आणखी दोन , 
चृुथ�शाृ लपलेले राहृाृ. केवळ चृुथ�श ्ंख्ेच्ा व्�ृीच प��्ा ्द गुणी अ्ृाृ . ्ापा्ून व्ावहािरक बोध घेणेच अवश् आहे ृो अ्ा . 
धान्वान्ाृ ्ंकरिपूी ृ्ार करृाृ िृचे धान् खा� महणून ठीक अ्ृे पण बेणे महणून ृे वापरणे िहृाचे न्ृे . कारण त्ापा्ून उतप� 
होणाऱ्ा िपूीृील चृुथ�श व्�ृीच िनद�ष अ्ृाृ , इृर ्दोष अ्ृाृ . नंृरच्ा िपूीृ ृर आणखी आणखी ्दोषाचंीच िनपज होृ अ्ृे . 
महणून बेणे नेहमी मूळच्ा उपजाृीपा्ून ्ंकरानेच करणे अवश् अ्ृे . बेण्ापुरृे धान् ्ृृ ्ंकराने ृ्ार करावे लागृे . ्ा्ाठी पिहल्ा 
दोन पोटजाृी शु� राखणे अवश् अ्ृे.] 

 

 
आ॰ ३२·१३ ि�पाली 

 

१५ कदंब. नीव ृदािद नीव कदंबा� ७० 

Anthocephalus cadamba Miq. Rubiaceae. 

वकक उंची १२ ृे २० m. पणरप�ाची लाबंी ५ ृे १० cm. पानझडी. 

 



 अनु�मिणका 
 

कक षणकथेृील �ि्� कदंब हा आहे अ्े महणृाृ . ्ाच्ा शाखा बऱ्ाच आडव्ा प्रृाृ . ्ाची 
पाने ्मोरा्मोर दोन दोन अ्ून त्ामधे ्माईक उपपण� अ्ृे . ृे टोकदार अ्ून ृे लवकर गळून 
पडृे. 
 

शाखा�ी िकवा पानाच्ा बगलेृ फुलोरे ्ेृाृ ृे एका गोटीवर पुषकळ बारीक बारीक नािरगी फुले 
्ा सवरपाचे अ्ृाृ . ्ा बाबृीृ ृे हेदकदंबा्ारखे अ्ृाृ . (�. २९) ्ा गोटीची  ंदी २ ·४ ृे ४ cm 
अ्ृे. फुले पाव्ाळ्ाच्ा आरंभी ्ेृाृ. 
 

्ंदले ५ अलप्ु�ृ उपिर के्र ५ मु�ृ �दलारू 

�दले ५ ्ु�ृ उपिर िकजे २ ्ं्ु�ृ अधत 

 
�दलाचंा रंग नािरगी अ्ृो . फळाची  ंदी ्ु . ५ cm. फळ एखा�ा िलबाएवूे खा� . िपकलेले 

फळ िपवळे अ्ृे. हे ्ंघफळ अ्ृे. 
 

नीवाचे लाकूड मऊ हलके ्ुृारी कामा् ्ेण्ाजोगे अ्ृे. 
 

हा वकक भारृ, लंका, ्ुमा�ा बो�नओ इ. देशाृ वन् आहे. कोकण व कारवार ्ेथील रानाृ आहे 
ृो �िृवन् अ्ावा कारण वसृीजवळ आहे . ्ािशवा् उपवन् आहेच. उ�ानाृ हा शोभेचा आिण छा्ेचा 
वकक महणून मान् आहे. 
 

१६ लघुकदंब ृदािद कदंब कदंबा� ७० 

Mitragyna parvifolia Korth. Rubiaceae. 

वकक उंची १२ ृे २० m. पणरप�ाची लाबंी ५ ृे १० cm. पानझडी. 

 
हा एक िृ्रा कदब वकक आहे ्ाचा आडवा प्ारा नीवापेका कमी अ्ृो , पाने िविवधाकक ृी 

अ्ृाृ पण बहुधा बोथट अ्ृाृ, ्माईक उपपण�  ंदट अ्ृाृ. आिण मुख् गो� महणजे फुलोऱ्ाृील 
गोटी २·४ cm पेका लहान अ्ृे आिण फळही लहानच अ्ृे . ृे जून झाल्ावर कठीण होृे, खा� न्ृे, 
कळी अ्ृाना �दलाचंी रचना लघुकदंबाची ्ंपक�ृ अ्ृे ृशी नीवाची न्ृे , पिरिहृ अ्ृे. (२·४) हा 
वकक भारृ, लंका ��देश ्ेथे वन् आहे. ्ा दोन वककाचं्ा िकजलकरपाृ भेद आहे ृो आकक ृीृ दाखिवला 
आहे. (१·५) लघुकदंबाला फले पाव्ाच्ा ्ुमाराृच ्ेृाृ . कािलदा्ाने मेघदूृकाव्ाृ ज्ा कदंबाचा 
उ�ेख केला आहे ृो लघुकदंब अ्ावा. 
 

नीचैराख्ं िगमिधव्ेसृ� िव�ामहेृोत । 
तवत्ंपकयत  पुलिकृिमव �ौूपुषपै कदबतै ॥ १·२५ ॥ 
 
नीचै�गरीवर जरा थाबं. ृुझ्ा ्ेण्ाने त्ाला कदंबपुषपरपी रोमाचं ्ेृील. 
 



 अनु�मिणका 
 

्ाच्ा फुलाृ थोडी िहरवट िपगट छटा अ्ृे. महणून हा कािलदा्ाचा नीप, आिण नीव ृो कदंब 
अ्ू शकेल. 

 
नीप ंर�� वा हिरृकिपश ंके्रैत ... ... ॥ मेघदूृ १·२१ ॥ 
 
नीप आिण कदंब दोन आहेृ हे ऋृु्ंहार काव्ाृ सप� आहे. पक. ८२२ पहा. 
 
्ंपुषपी कुलाृील पुषकळ जाृीची वान्े उ�ानाृ लावली जाृाृ त्ाृली चार नमुन्ादाखल 

्ेथे िदली आहेृ 
 

 
आ॰ ३२·१४ कदंब व लघुकदंब 

 

१७ िनळी िकनार. Eupatorium purpureum Compositae. ७१ 

 
हे शाकवान् ्ीमावान् महणून लावृाृ . हे १ m प �्ृ उंच होृे . ्ाचे पान ५ ृे ७ cm लाबं 

अ्ृे. फुलाचे गोडे जाभंळ्ा िकवा िनळ्ा रंगाचे अ्ृाृ. 
 



 अनु�मिणका 
 

 
आ॰ ३२·१५ िनळी िकनार 

 

१८ कलवणर Coreopsis tinctoria Nutt. Compositae. ७१ 

 
हेही शाकवान्च आहे . ्ाची उंची ३० ृे ६० cm अ्ृे. दलाचंी लाबंी ३ ृे ५ cm अ्ृे. ्ाच्ा 

गोडेफुलाृ िपवळी िकरणे अ्ृाृ . फुले पाव्ाळ्ाृ ्ेृाृ . िब्ानी लागवड करृाृ . हे मूळचे पूवर व 
उ�र अमेिरकेृील आहे. 
 

 
आ॰ ३२·१६ कलवणर 

 
१९ िदनने�  Daisy. पुषकळ ्ंपुषप जाृीना हे नाव आहे . ृथािप त्ाृली जी जाृ आपल्ाकडे उ�ानाृ 
रू झाली आहे , ृी ही हो् . ही वान्े फार ृर हाृभर उंच होृाृ . त्ानंा केशरी रंगाची फुले ्ेृाृ . 
्ुरोपाृ वन् आहेृ . शजेारच्ा आकक ृीृ १ उलथी पाकळी . २ पालथी पाकळी ३ बाजूने पािहलेली 
पाकळी. ४ पालथे गोडेफूल. 



 अनु�मिणका 
 

 
्ंपुषपी कुलाृील १५ जाृी एकोणी्ाव्ा �करणाृ ्ािंगृल्ा आहेृ . त्ाृल्ा ्ू्यवृयच्ा 

गो�ाृ पुषकळ जाृी देखण्ा आहेृ . झेडूच्ा गो�ाृही ृशाच आहेृ . त्ाचंा ्मावशे उ�ानाृ केला 
महणजे ्वर ऋृूृ ्ुरेख फुले िमळण्ाची ्ो् होण्ाजोगी आहे . ृेथेच शवेटी ्ािंगृलेल्ा पाच जाृी 
िगला�ड्ा, िझिन्ा, कक्मक्, आिण ॲसटर ्ा ृर केवळ उ�ानी जाृीच आहेृ. 
 

 
आ॰ ३२·१७ िदनने� 

 

२० जरबेरा Gerbera jamisoni Bolous. Compositae. ७१  

शाक पणरप�ाची लाबंी १० ृे १५ cm. वा�षक 

 
हे एक देखणे शाकवान् आहे . ्ाला बारीक्ा कोडकंद अ्ृो . ृो भईंुृ राहृो. वर पाने ्ेृाृ 

ृी वीृ दीड वीृ लाबं अ्ृाृ . मधून फुलाचा दाडंा ्ेृो . फूल ५–६ cm  ंद अ्ृे. त्ाृ िबब आिण 
िकरण पुषपके अ्ृाृ. त्ाचंा रंग नािरगी अ्ृो. ्ंृृी िब्ानी होृे. 
 

ही वान्े भईुवर िकवा कंुडीृही लावण्ा् ्ोग् अ्ृाृ. 
 

्ंदले चौरीवजा �दले ५ ्ं्ु�ृ के्र ५ ्ंलगन 

िकजे २ ्ं्ु�ृ  अधत    

 
्ाचे बेणे दिकण आि�केृून इकडे आलेले आहे. 

 
[संकर बेणे. उषण देशाृ उ्ाचे पीक फार मह�वाचे आहे ्ाखर हे त्ाृील उतप� . ृे वाूवण्ाच्ा र�ीने त्ाृ ्ुधारणा करण्ाचे 

�्तन वषयनुवषर चालू आहेृ . त्ाला कीटक श�ू आहेृ . आिण पशुश�ूही आहेृ . कडक ्ाल आिण मधुर र् , त्ाच�माणे रोगिनरोधक अंगे 
िमळवण्ाच्ा उउेशाने पुषकळ �्ोग झालेले आहेृ . उ�रो�र अिधक गुणाच्ा पोटजाृी ृ्ार केल्ा जाृ आहेृ . हे उ�ोगही ्ंकरण-सवरपाचे 
आहेृ. उ्ाची लागवड काडंानी होृे . ृथािप उ्ाला ृुरे ्ेृाृ आिण त्ाृ बीही धरृे . त्ामुळे ्ंकरण श�् झाले आहे . उ्ाच्ा गो�ाृील 



 अनु�मिणका 
 

वान्े वन् आहेृ . ृी िवपुलही आहेृ . एकदा गुणावह उपजाृ पदराृ पडल्ावर िृची ्ंृृी काडंाने करणे ही गो� ्ोपी आहे . ृथािप नव्ा 
पोटजाृीृही दोष आूळृाृ , आिण कीटकश�ूंचेही बळ वाूृे . महणून त्ाचं्ाशी लूृ देण्ाकरृा नवे नवे �्तनही करावे लगृाृ . त्ामुळे 
्ंकरण�्ोग िनत् चालू ठेवणे अवश् झाले आहे . ्ा �्तनाना ्शही ्ेृ आहे . पोटजाृीृ ्ंकरण बहुधा ्शसवी होृे . ृथािप दोन जवळच्ा 
महणजे एकाच गो�ाृल्ा िभ� जाृीृही केवहा केवहा ्शसवी होृे . र्ी देशाृ केवहा केवहा थंडीच्ा कडा�्ाने गवहाचे पीक मरन जाृे . ही 
आप�ी टाळण्ाकरृा गवहाचा ्ंकर ‘कौच’ नामक कृणाशी करन व्ंृाृ वाूणारी गहूजाृ ृ्ार केली आहे. ्ाधा गहू थंडीृ वाूणारा आहे.] 

 

 
आ॰ ३२·१८ जरबेरा 

 

२१ पेटूिनया ृदािद पीृानी् वकंृ ाका� ८९ 

Petunia violacea Lindle. Solanaceae. 

शाक उंची १ m. पानलाबंी ५ ृे १० cm. वा�षक 

 
हे शाकवान् हाृ दोन हाृ उंच होृे . ्ाची फुले कण्य्ारखी अ्ृाृ . त्ाना िनळा जाभंळा 

ृाबुं् अ्े रंग अ्ृाृ. के्र पाच अ्ृाृ त्ाृले दोन इृरापेका उंच अ्ृाृ. शरदाृ फुले ्ेृाृ. 
 

्ंदले ५ मु�ृ अधत के्र ५ मु�ृ �दलारू 

�दले ५ ्ु�ृ अधत िकजे २ ्ु�ृ उपिर. 



 अनु�मिणका 
 

 
हे मूळचे अजषिटनामधील आहे. ्ंृृी िब्ा व दाबकलमे ्ानी होृे. 

 
डबल पेटूिन्ा . हेही पेटूिन्ापा्ून ृ्ार झालेले शाकवान् आहे . हे ्ु�ा हाृ दोन हाृ उंच 

होृे. पाने हदाकक ृी अ्ृाृ. पानाचे डेख अगदी आखूड अ्ृे . पान ७, ८ cm लाबं अ्ृे. श�ेा् फूल 
्ेृे. ृे गेद–जासवदंाच्ाएवूे अ्ृे . त्ा�माणेच के्राचंी �दले होृ गेलेली अ्ृाृ . अधरवट के्र 
अधरवट �दल अशी दले पुषकळ अ्ृाृ . परागधारी के्र १० अ्ृाृ . ृे �दला् अध� िचकटलेले 
अ्ृाृ. �दलाचें शडेे जाभंळे, त्ाखाली पांू रा आडवा प�ा आिण त्ाखाली िपवळ्ाृ िपगरेषा अ्ृाृ . 
त्ा रेषा उभ्ा व पुषकळ बारीक बारीक अ्ृाृ. िकजल ि�दल अ्ून परागधरापेका आखूड अ्ृे. 
 

[ग्ू बेणे व ताबेंरा. आपल्ा देशाृ गवहाच्ा िपकाला ृाबेंरा नामक अिळब रोगाचे मोठे भ् अ्ृे . ्ा रोगाने गवहाचा ्ंपूणर नाश होृो. 
्ा रोगाचा �िृबधं करणारे गहू पु्ा ्ेथील ्ंशोधन के�ाृ ृ्ार झालेले आहेृ . त्ाचंा �्ार शा्नाृफष  ्वर भारृभर होृ आहे . हा �िृबधंक 
गुण खरोखरच ्ंपादन झालेला आहे की नाही हे पाहण्ाकरृा महाराष्ाृ महाबळे�र ्ेथे के� सथापन झालेले आहे . ृेथे गवहाचे नमुने ृपा्ले 
जाृाृ. 

 
ृाबेंरा ्ा अिळबाच्ा अनेक जाृी पोटजाृी आहेृ : (१) खोडाचा काळा ृाबेंरा . (२) पानाचा नािरगी ृाबेंरा . (३) िपवळा ृाबेंरा. ्ा 

रोगाने पानावर लहान िपवळ्ा रंगाच्ा रेषा पडल्ा्ारख्ा पुटकुळ्ा उगवृाृ . हा िृ्रा ृाबेंरा दिकणेृ फ�ृ पळणी व िनलिगरीपवरृावर 
आिण उ�रेृ आूळृो. ्ा ृाबेंऱ्ा् िवशषे थंड हवा लागृे.] 

 

 



 अनु�मिणका 
 

आ॰ ३२·१९ पेटूिन्ा 

 

२२ ्नुमनत. ृदािद हनुमनृ. हनुमंृा� ९० 

Snapdragon. Antirrhinum majus L. Scrophulariaceae. 

शाक उंची २५–३० cm. पानलाबंी ३ ृे ५ cm. वा�षक 

 
हे एक शोभेचे शाकवान् परदेशाृून इकडे आले आहे . ्ाची मूळ भमूी भमूध् ्मु�ाभोवृी आहे . 

्ाच्ा श�ेाला फुलाच्ा मंिजरा ्ेृाृ . त्ाृ चमतकािरक रपाची फुले अ्ृाृ . �दलापैकी एक 
हनुवटी्ारखे िद्ृे महणून त्ा् हनुमंृ हे नाव िदले आहे . फूल उघडलेल्ा ृोडा्ारखे िद्ृे. फुलाृ 
चार के्र अ्ृाृ. त्ाृले दोन लाबं व दोन आखूड अ्ृाृ. 
 

्ंदले ५ ्ु�ृ अधत के्र ४ मु�ृ �दलारू 

�दले ५ ्ु�ृ अधत िकजे २ ्ं्ु�ृ उपिर. 

 
फुले िहवाळ्ा अखेर आिण उनहाळ्ाृ ्ेृाृ. 

 
्ाच्ा पोटजाृी बऱ्ाच आहेृ, त्ापैकी काही उंचट आिण बहुवा�षक आहेृ. ्ंृृी िब्ानी होृे 

 
[ग्ू बेणे तपासणी . गवहाचे बेणे ृाबेंरा�िृबधंक आहे की नाही ृे पाहण्ाकरृा ृाबेंरा ्ा अिळबाचेच नमुने राखावे लागृाृ . ्ा 

अिळबाला ओली व थंड हवाच अनुकूल अ्ल्ामुळे ृी अिळबे महाबळे�री ्ंभाळली जाृाृ . 
 
्ामान्ृत भारृी् गहू ृाबेंरा�िृबधंक नाहीृ . परंृु काही परदेशी जाृी �िृबधंक आहेृ . अशा जाृी आिण भारृी् जाृी ्ाचंा 

्ंकर करन �िृबधंक जाृी ृ्ार केल्ा जाृाृ. अशा जाृीृली ही ्ाृवी िपूी घेऊन िृच्ाृील शु� �िृबधंक वाण िनवडले जाृे . 
 
नव्ा बेण्ाची चाचणी दोन �कारे करृाृ :– (१) काचघरी ृपा्णी . गहू कंुडीृ पेरृाृ . उगवल्ावर त्ाच्ा पानावर एका 

्ा्ंकाळी फवारणीने अिळब लागण करृाृ . ्ा्ाठी अिळब िम्ळलेले पाणी घेृाृ . रा�भर त्ावर आचछादन ठेवृाृ. १५ िदव्ाृ ृे उगवृे. 
रोगट झाडे काूून टाकृाृ. िनरोगीृून गुणानु्ार िनवड करृाृ. 

 
(२) शेृ -ृपा्णी. परीे् वान्ाभोवृी रोगट जाृी ठेवृाृ . त्ावर अिळबपाणी फा्ृाृ . परीे्ावर अ्े पाणी ओंबी ्ेृाना 

फा्ृाृ. अिळब  जले नाही ृर नमुना पा् , नाही ृर नापा् हे उघडच आहे . अिळबाृ नवीन गुणदोष ्ेण्ाचा ्ंभव अ्ृो , महणून ्ृृ 
ृपा्णी अवश् अ्ृे.] 

 



 अनु�मिणका 
 

 
आ॰ ३२·२० हनुमंृ 

 

२३ पलाक ृदािद पलाक पलाका� (९४) 

Flox drumondii Polymonaceae 

शाक उंची २० ृे २५ cm. पानलाबंी ३ ृे ४ cm. वा�षक. 

 
हे एक लहान्े शोभावान् आहे . ्ाची पाने िबनडेख अ्ृाृ . श�ेा् व त्ाजवळ फुले ्ेृाृ . 

फूल ्दाफुली्ारखे अ्ृे . के्र �दलनळीृ िृला िचकटून अ्ृाृ . िकजल फार आखूड अ्ून 
िकजलक दुफाटी अ्ृे . �दलाचे रंग पांू रा गुलाबी ृाबंडा इ . िविवध अ्ृाृ. फुले उनहाळ्ाृ ्ेृाृ . 
्ंृृी िब्ानी होृे. 
 

्ंदले ५ ्ु�ृ अधत के्र ५ मु�ृ �दलारू 

�दले ५ ्ु�ृ अधत िकजे २, ३ ्ं्ु�ृ उपिर. 



 अनु�मिणका 
 

 
ृारका पलाक सटार पलकक ्  महणून एक �कार आहे . त्ाच्ा फुलाच्ा पाकळ्ाना टोके अ्ृाृ. 

त्ामुळे रप ृारके्ारखे भा्ृे. 
 

[ि�युगली संकरण . मेडेल –�णीृ एक्ुगली ्ंकरणाचा नकाशा पूव� िदलेला आहे . आृा ि�्ुगली ्ंकरणा्ंबधंी त्ाने का् 
्ािंगृले आहे ृे पाहून घेऊ . पूव�च्ा उदाहरणाृ �िृ्ोगी गुणाचं्ा एकाच जोडीचा िवचार केला होृा . आृा दोन जो�ाचंा िवचार कराव्ाचा 
आहे. उंच-िनच ही पिहली जोडी आिण फुलाचंा रंग ृाबंडा –पांू रा अशी दु्री जोडी त्ाने घेृली होृी . त्ाने उंच वान् ृाबं�ा फुलाचे आिण 
िनच पांू ऱ्ा फुलाचे घेृले होृे. ्ा दोहोृ त्ाने ्ंकर घडवनू आणला. 

 
्ंकेपाथर उंच ृाबंडे उ ृा; िनच �ेृ िन श. 

 

 
] 

 

 



 अनु�मिणका 
 

आ॰ ३२·२१ पलाक 

 

२४ सालवीय. (भईुृुळशी) ृदािद (्ालवी्) ्ालव् ृुलस्ा� ९८ 

Sage. Selvia coccinia Juss. Labiatae. 

शाक उंची ०·३ ृे १ m. पानलाबंी ३ ृे ५ cm. िचरा्ु. 

 
पाने एका पेरावर दोन ्मोरा्मोर अ्ृाृ . खोडे चौकोनी अ्ृाृ . श�ेाशी मंिजरा ्ेृाृ . 

त्ाृ फुलाचें घेर अ्ृाृ . खाली छदे अ्ृाृ . फुले उघडलेल्ा ृोडा्ारावी िद्ृाृ . रंग जाभंळा 
अ्ृो. के्रा् परागकोश दोन अ्ृाृ . त्ाृला एक िरकामा अ्ृो . दोन जोडणारा ृंृंू लाबंट 
अ्ृो. 
 

्ंदले ५ ्ु�ृ अधत के्र २ मु�ृ �दलारू 

�दले ५ (२+३) मु�ृ अधत िकजे २ ्ु�ृ उपिर 

 
िकजपुटाृ कोठे चार अ्ृाृ . त्ाृ चार िब्ा ृ्ार होृाृ . िकजल िकजपुटाच्ा ृळापा्ून 

उगवृे. ्ंृृी िब्ानी होृे. 
 
हे शाकवान् मूळचे मध् व दिकण अमेिरकेृले आहे. 

 
[ि�युगली संकरण. िप₁ मधील रेृुके 
 

िप
₁ म
धी
ल
 अं
दुके

 

 उ ृा उ श िन ृा िन श 

िप₂ मधील
 ्ं
ककृ 

उ ृा 

उ ृा उ ृा उ ृा उ ृा 

उ ृा उ श िन ृा िन श 

(१) (२) (३) (४) 

उ श 

उ श उ श उ श उ श 

उ ृा उ श िन ृा िनश 

(५) (६) (७) (८) 

िन ृा 

िन ृा िन ृा िन ृा िन ृा 

उ ृा उ श िन ृा िन श 

(९) (१०) (११) (१२) 

िन श 

िन श िन श िन श िन श 

उ ृा उ श िन ृा िन श 

(१३) (१४) (१५) (१६) 

मेडेल–�णीृ ि�्ुगली (्ंकर–)  गुणो�र  

 Mendel's dihybrid ratio  

] 
 



 अनु�मिणका 
 

 
आ॰ ३२·२२ ्ालवि् 

 

२५ सुपारफुली ृदािद ्ुपार मारीषा� १०२ 

Globe ameranth. Gomphrena globosa L. Amarantaceae. 

शाक उंची १ ृे २ m. पानलाबंी ३ ृे ६ cm. वषय्ु. 

 
हे शाकवान् अमेिरकेृून इकडे आलेले आहे . ्ेथे हे उपवन् ृ्े �िृवन्ही ्ापडृे . ्ाची पाने 

्मोरा्मोर दोन िबनडेख अ्ृाृ. श�ेा् व त्ाशजेारी पानाच्ा काखेृ शाखा�ी ्ुपारीच्ा आकाराचे 
ृुरे ्ेृाृ ृे िपवळ् िकवा िकरिमजी रंगाचे अ्ृाृ. फुले पाव्ाळ्ा-िहवाळ्ाृ ्ेृाृ. 
 

्ंदले ३ मु�ृ अधत के्र ५ मु�ृ अधत 

�दले ५ मु�ृ अधत िकजे १  उपिर 

 
ृुरा हा फुलोरा अ्ृो त्ाृ पुषकळ फुले अ्ृाृ. 

 



 अनु�मिणका 
 

[को�क–िववरण. मागील को�काृ ि�्ुगली ्ंकरगुणो�र िदले आहे . त्ापा्ून बोध होृो ृो अ्ा . िप₁ िपूीृ ्वर वान्े उंच 
होऊन त्ाना ृाबंडी फुले आली . ्ावरन उंचपणा आिण ृाबंडेपणा इृरापेका �भावी अ्ल्ाचे ि्� झाले . पिहल्ा िपूीृ िमळालेले बी पेरले 
अ्ृा दु्ऱ्ा िपूीृ को�काृ िदलेला पिरणाम िद्ून आला ृो अ्ा :– 

 

कं
 ्
ा ृ
ी ल

 १, २, ३, ४, ५, ७, ९, १०, १३ ्वर उंच व ृाबंडी एकूण ९ 

६, ८, १४       उंच व पांू री (�ेृ)  ३ 

११, १२, १५       िनच व ृाबंडी  ३ 

१६         िनच व पांू रे  १ 

 

्ानंृरच्ा िपवाृ १ पा्ून केवळ उंच व ृाबंडी  

 ६  उंच व पांू री  

 ११  िनच व ृाबंडी  

 १६  िनच व पांू री  

    ्ंृृी िनपजली 

 
्ेथे हे पाहून ठेवावे की १, ६, ११, १६ ्ाृील अंदुक व रेृुक ्ाृून आलेला गंृ ुकाचंा ्ंच एकरप आहे, ृ्ा ृो इृराृ नाही.] 

 

 
आ॰ ३२·२३ ्ुपारफुली 



 अनु�मिणका 
 

 

२६ कोबडतुरा कंुरदवािद कु�ुट मारीषा� १०२ 

Cock's comb : Celosia cristata L. Amarantaceae. 

शाक. उंची ५०, १०० cm. पानलाबंी ५ ृे १० cm. वा�षक 

 
कुरडू ्ी नावाचे भाृशेृ ीृ उगवणारे एक ृण आहे . त्ा्ारखेच हेही वान् आहे . ्ाचा देठ 

ृाबंडा अ्ृो . पाने एकांृ राने ्ेृाृ ृो िचचोळी अ्ृाृ . श�ेा् ृुरे ्ेृाृ ृे कुरडूला ्ेृाृ ृ्े 
अ्ृाृ. त्ाृील पिरदले शलकरप अ्ृाृ . ृुरे अिधक ्ुकुमार अ्ृाृ आिण त्ाचें रप चमतकािरक 
अ्ृे. कोब�ाच्ा डो�्ावर ृुरा अ्ृो ृ्े ृे िद्ृाृ. ्ंृृी िब्ानी होृे. 
 

पिरदले ५ मु�ृ अधत के्र ५ ृल्ु�ृ अधत 

रंग ृाबंडा िकवा िपवळा.  िकजे १  उपिर 

 
फुलाृ िवलकण वाू झालेले हे एक उ�ानवान् आहे. 

 
�. १६ ृे ३३ मधे चारशहूेन अिधक वान्जाृीचे वणरन केले आहे , त्ापैकी िनदान दोनश ेजाृी 

एका�ा महाराष्ी् उ�ानाृ लावृा ्ेण्ाजोग्ा आहेृ . िवपुल भमूी अनुकूल अ्ली ृर एकेका जाृीची 
पुषकळ पुषकळ वान्े लावृा ्ेृाृ . पूव� काही ने�वाल जाृी ्ािंगृल्ा आहेृ , त्ाृल्ा काही 
सवीकारृा ्ेृील . महाराष्शा्नाने भबूोध पुसृके केली आहेृ त्ाृ केवळ शोभेच्ा जाृीच ४७९ 
्ािंगृल्ा आहेृ. त्ाृील वगरवारी :– वा�षके ६३, जलवा्ी ४, कंद ३९, वलेी ५३, नेचे ५५, अमरी ३२, 
कपेु १३४, वकक ९९; अशी आहे. 

 
वान्ाचंी पाने बहुधा िहरवी अ्ृाृ . पण ृाबंडा जाभंळा िपवळा पांू रा आिण िम� अशा रंगाची 

पाने अ्णारीही वान्े अ्ृाृ. त्ाचंी आवड काही जणाना िवशषे अ्ृे. अशा जाृी परदेशी आहेृ, पण 
्ेथे वाूू शकृाृ. ्वर आधुिनक उ�ानाृ त्ाचंा ्मावशे झालेला आहे. 
 

[गुणसं�मण व पिरवतर. मेडेल ्ाने आपले गुण्ं�मणाचे (अनुहरणाचे) �्ोग एक दोन ृीन गुण्ुगले घेऊनही पािहले. त्ाही �्ंगी 
अनुहरणाचे धोरण एकच आूळले . ृे �्ोगही उ�ानी वाटाण्ावरच केलेले होृे . िृ्री जोडी वळी अ्लेल्ा आिण त्ा न्लेल्ा िब्ा ्ाचंी 
होृी. ्ा ्ंशोधनाृील ृ�वावरन गुण्ं�मणाचा चागंला उलगडा होृो . ृथािप त्ाने ्वर ्कि�घटनाचंा उलगडा होृो अ्े मा� नाही . 
गुण्ं�मण होृे ्ाृ काही शकंा नाही . पण नव्ा िपूीृ नवे गुण ्ेृ नाहीृ अ्े मा� नाही . िकबहुना ृे ्ेृाृ अ्ेच मानावे लागृे . ृनुके 
(आिण ृदृरंगाृ जनुके  [Genes.]) ही गुणािध�ाने मानली ृर ृी बदलृाृ आिण नवीनही उतप� होृाृ , अ्े मानल्ाखेरीज ्क�ीृील 
िविवधृेचा उलगडा होृ नाही . हे बदल आिण नवोतप�ी थोडीशीच होृे आिण ृीही मो�ा कालांृ राने होृे हे खरे . आणखी अ्े की िृच्ा्ंबधंी 
िन्म अजून िद्ून आले नाहीृ हेही खरे . मागे चौदाव्ा �करणाृ डी �ीस  ्ाने ्ािंगृलेल्ा पिरवृयकडे लक �ावे . ही गो� १९०१ मधे त्ाने 
पािहली. िनरीकणिवष्क वान् ‘ि�मरोज’ हे होृे. ही जाृ भारृाृ आूळणारी नाही , पण ्ा कुलाृील एकादी जाृ भारृाृील उंच पवरृावर 
आूळृे, अ्े कोशकार ्ागंृाृ . ्ाच्ा अगदी जवळच्ा नात्ाचे वान् महणजे िच�क हे हो् . िचनी ि�मरोज ्ा वान्ाचे िच� हनुमंृ 
वान्ाच्ा शजेारी िदले आहे. आ॰ २० पहा. पक. १००१.] 

 



 अनु�मिणका 
 

 
आ॰ ३२·२४ कोबडृुरा 

 
२७ मराटंा िवशेष. ्ा वान्ाची उंची ्ुमारे १ m अ्ृे. पुषकळ अंशी हे कदरळी्ारखे िद्ृे . पाने २५, ३० 
cm लाबं व ८ , १० cm  ंद अ्ृाृ . पानाच्ा वरच्ा अंगावर ृाबं�ा रेषा अ्ृाृ त्ा उपिशराना 
्मांृ र अ्ृाृ, आिण खालच्ा अंगा् गुलाबी छटा अ्ृे. 
 

्ंदले ३ मु�ृ उपिर के्र ३ त्ाृ २ वधं्, मु�ृ उपिर 

�दले ३ ्ु�ृ उपिर िकजे ३ ्ं्ु�ृ अधत 

 
मराटंा हे कुलनाम आहे . �सृुृ गो�नामही ृेच आहे . ्ाचा जािृिन�् झालेला नाही . मराटंा 

नामक एक वै� वहेिन् ्ेथे अठराव्ा शृकाृ होऊन गेला . त्ाच्ा समरणाथर हे कुलनाम केलेले आहे . 
आपल्ाकडे पानाचं्ा ्ौद्यवरन ‘्ुपणर’ अ्े नाव देृा ्ेईल. ही वान्े शाक िकवा कपेु अ्ृाृ. त्ाना 
दमट व ्ावलीची जागा चागंली मानवृे . त्ाना मुळापा्ून कंद आिण िपलेही ्ेृाृ . कंदाृ आरारट 
अ्ृे. मराटंा गो�ाृील वान्े उषण देशाृ आूळृाृ . पानाचं्ा देखाव्ा्ाठी त्ाना उ�ानाृ मान 
िमळाला आहे. 
 



 अनु�मिणका 
 

मराटंाकुल ह�ी सवृं� मानृाृ पण काही वषयपूव� त्ाचा ्मावशे कदरळीच्ा कुलाृ करीृ. 
 

केळ कदरळ आिण आ�रक ्ाचंा ्मावशे एकाच कुळाृ कराव्ाचा अशी रीृ एकदा रू होृी. 
 

[संगोपन. ्क�ीृ अनुहरण आिण पिरव रृन ्ा दोनही गो�ी चालू आहेृ . जोप �्ृ आपणाला पिरव रृनाचे िन्म माहीृ होृ नाहीृ ृो 
प �्ृ त्ािवष्ी केवळ दैवावरच हवाला �ावा लागेल . परंृु ्ंगोपन ही गो� आपल्ा हाृची आहे . ृी ्ृृ अवलंिबली पािहजे . ्ंगोपन करीृ 
अ्ृाना खृ , पाणी, हवा, ्ामुळे जी ्ुधारणा श�् अ्ृे ृी ृरी पदराृ पडृे . िृच्ा जोडीला ्ंकरण ही एक ्ु�ृी हाृी लागली आहे 
िृचाही भरपूर उप्ोग केला पािहजे . ्ंकरण आपोआपही घडृे पण ृे पुनत दैवाधीनच राहणार आिण ्ुधारणा िृृकीच कुधारणाही होण्ाचा 
्ंभव िृच्ाृ राहणार. महणून िवजात्ानी �्ोग करन जे िन्म उकलून पािहले आहेृ त्ाचंा िवचार करन ्ुधारणेकडे पाऊल टाकले पािहजे . 
्ंकरणाने आिण ्ंगोपनाने मानवोप्ोगी गुण ्ेृाृ ृेवहाच रोग�िृकािरृा जाण्ाचा ्ंभव अ्ृो . ्ा गो�ीकडे िवशषे लक �ाव्ा् पािहजे . 
रोग�िृकािरृा ्ंकरणाने आणृा आली ृर ठीकच, नाहीृर िृजकरृा औषधोपचार िकवा अन् उपा् केले पािहजेृ. 

 
संकर जाती. बाजरी व जोधळा ्ा धान्ाचंाच उप्ोग महाराष्ाृ पुषकळ होृो . ्ाचं्ा पोटजाृी पुषकळ आहेृ. ्ंकरणाने नव्ा जाृी 

ृ्ार झालेल्ा आहेृ . त्ाचंा उप्ोग करा अ्ा उपदेश ृजज करीृ आहेृ . ही धान्े आि�केृून आलेली आहेृ . नव्ा ्ंकरजाृी िवशषे 
जोरदार आहेृ . त्ाना मोठाली कण्े ्ेृाृ इृकेच नवहे ृर एकेका रोपाला दहाबारा ्ु�ा कण्े ्ेृाृ . दाणे मोठे आिण िवपुलही ्ेृाृ . 
्ंकर-�जेृ गुणाचंा उतकषर होृो अशी उदाहरणे पुषकळ आहेृ . पशुजाृीृील खेचराचे उदाहरण �ि्� आहे. खेचर हे घोडी व गाूव ्ाचें अपत् 
त्ा दोहोपेका अिधक काटक अ्ृे . अशा गुणोतकषय् ्ंकरोत्ाह महणृाृ . जवारी व ऊ् ्ा कृणा� िभ�गो�ी जाृीचा ्ंकर करन ६ ृे ९ 
मिहन्ाृ ृ्ार होणाऱ्ा उ्ाच्ा जाृी ृ्ार झाल्ा आहेृ. (आमची शेृ ी– कुलकण� पक. २३१)] 

 

 



 अनु�मिणका 
 

आ॰ ३२·२५ मराटंा 

 

 
  



 अनु�मिणका 
 

�करण ३३ 
 

उपसं्ार 
 

वनोप�व. �ािण्क�ीृ िहस अिहस पशू अ्ृाृ हे ्वय् माहीृ आहे . पण वान्ामंधेही िहस 
वान्े आहेृ. ्ा्ंबधंी एकादे उदाहरण ्वर�ुृ आहे ृे बाडंगुळाचें . ्वरि�् वान् जो आ�, त्ाच्ावरच 
ही बाडंगुळे बहुधा आूळृाृ . आंबा पुषकळ मोठा वकक अ्ला महणजे त्ाचा ्ा व्ाधीने जीव जाृ नाही 
ृरी अपा् होृोच , आंय्ाला अगदी लहानपणीच �ा्ून ठार मारणारे वान् ्ूेम जीव आहेृ . काही 
अिळबजीव इृर अनेक जाृीच्ा वकक कपुव�ीना अपा् करृाृ . त्ाचंा ्ूेमदशरनानेच अभ्ा् करावा 
लागृो. त्ाचंा व्य�ृशत िकवा जािृशत िवचार ्ा पुसृकाृ ्ोजलेला नाही . ्ेथे सथूलर�ीला 
आूळणाऱ्ा वान्ाचंाच िवचार कराव्ाचा आहे . ्ाखेरीज जी वान्े मानवाच्ा उप्ोगी पडृ नाहीृ 
पण उप्ोगी पडणाऱ्ानंा िदले अ� (खृ) पाणी भमूी ्ा जीवन्ािहत्ाचा वाटा चोरृाृ , िकवा त्ाचंा 
िनवळ कोडमारा करन नाश करृाृ , अशानंा उप�वी अ्े ्ेथे महटले अ्ून त्ाचंाच िवचार केलेला 
आहे. मागील �करणाृ्ु�ा काही ृणे ्ािंगृली आहेृ. पक. ३२९, ३४६, ३५२, ४५२, ६२८. 
 

१ िपवळा धोतरा ृदािद सवणरकीरी अ�ा� ७ 

Argemone Mexicana L papaveraceae 

शाक उंची १ m. पानलाबंी १० ृे १५ cm. वा�षक 

 
्ाची खोडे िहरव् अ्ृाृ . ्ा् प्रट शाखा ्ेृाृ . पानाच्ा काठा् आिण िशरेवर काटे 

अ्ृाृ. पाना् डेख न्ृे. ृळाचा खोडा् वेू ा पडलेला अ्ृो . श�ेा् आिण पानाच्ा बगलाृ फुले 
्ेृाृ. ृी ३ ृे ७ cm.  ंद अ्ृाृ . ्ंदला्ही काटे अ्ृाृ . िकजपुटावर काटे अ्ृाृ ृे मऊ 
अ्ृाृ. फळे २ ृे ४ cm लाबं अ्ृाृ . िब्ा मोहरीपेका बारीक काळ्ा व िकिचृ िपग्ा अ्ृाृ . 
त्ाृून ृेल िनघृे. पोटाृ घेृले अ्ृा ृे अपा्कारक आहे . िदव्ाृ जाळण्ा् ृे उप्ोगी आहे . फुले 
केवहाही ्ेऊ शकृाृ ; परंृु हे ृण बहुधा शेृ ीृ व आ्पा् पाव्ाळ्ाृ उगवृे आिण िहवाळा 
्ंपण्ाच्ा वळेी फुलृे, नंृर नाही्े होृे. 
 

्ाला काटे-धोृरा आिण काटेकरडई अशीही नाव ेआहेृ. 
 

्ाच्ा बोडा् िकवा खोडा् दुखावले अ्ृा ्ोनेरी चीक िनघृो . त्ावरन सवणरकीरी अ्े नाव 
पडले आहे. ्ाचा मूळदेश उषण अमेिरका. 
 

्ंदले ३ मु�ृ अधत के्र पुषकळ मु�ृ अधत 

�दले ३+३ मु�ृ अधत िकजे ४ ्ं्ु�ृ अधत 

 

�दले िपवळी अ्ृाृ िकजलक ृाबंडे अ्ृे. 

 



 अनु�मिणका 
 

्ाच्ा िब्ाचें ृेल मकदुरेचकं आहे . ृाज्ा िब्ा कोभ करृाृ ृशा त्ा वषयच्ा जुन्ा झाल्ावर करीृ 
नाहीृ. काडंाचा जो चीक िनघृो त्ाच्ा एकदोन थेबाचंा लेप डोळ्ाच्ा वरच्ा पापणीवर केल्ा् 
आृील ्ंप�ाची ्ूज कमी होृे. डोळे आले महणजे ्ंप�ा् ्ूज अ्ृे. 
 

्ंप� = ने�पुटाचे आसृर. Conjunctiva. 
 

िब्ाचं्ा ृेलाचा उप्ोग खरज गजकणर इ . तवचारोगावर ्ािंगृलेला आहे . मां् ाहारी लोकाृ 
आूळणारे चपटे जंृ मारण्ा् मुळाचं्ा कावाचा उप्ोग ्ािंगृला आहे. 

 
्ा ृणाचा �्ार िब्ानी होृो . फुले ्ेण्ापूव� उपटून टाकणे हाच उपा् त्ाचा �िृबधं कर 

शकृो. 
 

 
आ॰ ३३·१ िपवळा धोृरा 

 

२ िपवळी ितळवण ृदािद पीृ िृलवृी िृलवत्ा� १० 

Cleome viscosa L. Capparidaceae. 

शाक उंची १ m. पणरप�ाची लाबंी २·५ ृे ४ cm. वषय्ु. 



 अनु�मिणका 
 

 
हे ृण गुडघ्ाइृके िकवा माडंी इृकेही उंच होृे . ्ाच्ा खोडा् चरे अ्ून लोमही अ्ृाृ . 

खोड चोळल्ा् िचकट होृे . पाने दिलृ अ्ृाृ. दले ृीन चार िकवा पाच अ्ृाृ . अ�भागी पानाच्ा 
काखेृ फुले ्ेृाृ. 
 

्ंदले ४ ्ु�ृ अधत के्र पुषकळ मु�ृ अधत 

�दले ४ मु�ृ अधत िकज १  उपिर 

 
�दलाचंा रंग िपवळा अ्ृो . िब्ा काळ्र िपग्ा मोहरीहून बारीक अ्ृाृ . त्ावर कंगोरे 

अ्ृाृ. 
 
हे ृण महाराष् गुजराृ महै्ूर इ . िठकाणी िवपुल आूळृे . फुले ्ेण्ापूव� उपटून काूणे हाच 

्ा ृणाचा �िृबधंक उपा् आहे. 
 

[जल�रोधी वानसे. शवेाळ्ा्ारखी भा्णारी परंृु वसृुृत पुषपवंृ अशी काहंी वान्े न�ाचं्ा पा�ाृील खडकावर पाण्ाखाली घ� 
मुळे रोचून रािहलेली आूळृाृ. िवशषेृत पि�म घाटाृील धबधय्ाचं्ा जागी त्ाचंा आूळ होृो . त्ाचंी पाने फुले फळे बारीक अ्ृाृ . त्ाचं्ा 
काही जाृीच्ा फुलाृ पिरदले अ्ृाृ ृर काहीच न्ृाृ . पाऊ् ओ्रन खडक उघडा पडल्ावर त्ाना फुले ्ेृाृ . िब्ाना िचकट 
आवरण अ्ृे. त्ाच्ा ्ोगाने त्ा खडक पकडून राहृाृ . पाण्ाचा भर आल्ावर उगवण होृे . अशा पाच जाृीचे वणरन ्कि�जान माि्काच्ा 
१९७१ मे अंकाृ आले आहे.] 

 

 



 अनु�मिणका 
 

आ॰ ३३·२ िपवळी िृळवण 

 

३ पाढंरी ितळवण ृदािद िृलवृी िृलवत्ा� १० 

Gynandropsis pentaphylla DC. Capparidaceae.  

शाक उंची १ ृे २·५ m. पणरप�ाची लाबंी २ ृे ४ cm. वषय्ु 

 
हे शाकवान् ्वर उषण देशाृ आूळणारे आहे. ्ाची पाने दिलृ िकवा खंिडृ अ्ून दले वा खंड 

पाच अ्ृाृ. डेखे लाबं अ्ृाृ. शाखा�ी फुलोरे ्ेृाृ. ृे मंजरीरप अ्ृाृ. फुलाृील �दलाचं्ा वर 
िकजपुटाप �्ृ लाबं काडं अ्ृे . त्ाच्ावर के्र अ्ून त्ावर जरा लहान काडं आिण त्ावर िकजपुट 
अशी रचना अ्ृे . िकजल शून्�ा् आिण िकजलक अगदी थबकट अ्ृे . बोडफळ ृ्ार होृे ृे ५ ृे ७ 
cm. लाबं अ्ृे . िब्ा दाट िपग्ा रंगाच्ा खरबरीृ मोहरीपकाही लहान अ्ृाृ . ्ा ृणाच्ा फुलाृ 
�दलाचंा रंग िफका गुलाबी अ्ृो , ृरी त्ा् पांू री िृळवण महणृाृ . खरोखरी गुलाबी िृळवण 
महणाव्ा् हवे. 
 

्ंदले ४ मु�ृ अधत के्र ६ मु�ृ अधत 

�दले ४ मु�ृ अधत िकज १  उपिर 

    के्राचा रंग जाभंळा अ्ृो. 

 
एका पोटजाृीृ फुलाचा रंग ठळक गुलाबी अ्ृो त्ा जाृीला उ�ानाृ सथान िमळालेले आहे . 

कोणी ही सवृं� जाृही मानृाृ. ्ाची लागवड िब्ानी होृे. 
 

–Gynadropsis speciosa DC. 
 

[आिधवािसक Ecology. ही एक वान्िवजानाची शाखा आहे . ओकस  महणजे घर ्ावरन इं�जी शयद झाला आहे . अिधवा् महणजे 
व्ृी. त्ावरन मराठी शयद केला आहे . वान्े ही बवहंशी यसथर अ्ृाृ . भमूीृ त्ाचंी मुळे खोचलेली अ्ृाृ , हवा पाणी वरृी पडृ अ्ृे 
आिण भमूीवरन ृ्ेच िृच्ा आृूनही वहाृ अ्ृे . भमूी हवा पाणी ्ाचंी घटना आिण ृपमान ्ावर त्ाचें जीवन अवलंबनू अ्ृे . काही वान्े 
जलाृ राहृाृ. भमूी का् िकवा जल का् , त्ाचंी घटना िभ� सथली िभ� अ्ृे . त्ाना अनु्रनच वान्ाचे सवरपही िभ� अ्ृे . ्ा घटनेृ 
ऋृुमानाने भेदू पडृ अ्ृाृ . ्ा भेदाचें परसपर ्ंबधं पाहणे हे आिधवाि्काचे क रृव् आहे . िवन्ा् महणजे माडंणी . वनाचंी पक् वीवर माडंणी 
महणजे वनिवनयास.] 

 



 अनु�मिणका 
 

 
आ॰ ३३·३ पांू री िृळवण 

 

४ मुि�का. पेटारी. ृदािद अिृबला कापय्ा� २५ 

मु�ा Abutilon indicum Malvaceae. 

शाक. कपु उंची ०·५ ृे १·५ m. पणरप�ाची लाबंी ५ ृे ८ cm. बहुवा�षक  

 
हे वान् ओ्ाड भमूीृ िजकडे िृकडे उगवृे . ्ाला शाखा बऱ्ाच ्ेृाृ पण पाने फुले फळे 

्ेऊन वाळून जाृाृ. पानाच्ा बगलेृ फुले ्ेृाृ ृी ्ा्ंकाळी उमलृाृ . त्ाची  ंदी २·५ cm. अ्ृे. 
�दले िपवळी अ्ृाृ . के्राची नळी ृळाशी  ंद व वरृी िन ंद अ्ृे . िृजवरील ृंृू लाबं लाबं 
अ्ृाृ. आृून िकजल त्ाच्ा थोडे्े वर ्ेृाृ. िकजलका्ही फाटे अ्ृाृ. फुले ्वरकाळी ्ेृाृ. 
 

्ंदले ५ ्ु�ृ अधत के्र बहुृ ्ु�ृ अधत 

�दले ५ ्ु�ृ अधत िकजे १५ ृे २० ्ु�ृ उपिर 

 
हे ृण महाराष् व ि्ध ्ा िठकाणी िवपुल आहे. 
 
्ाच्ा मुळाचंा फाटं जवराची उषणृा कमी करण्ाकरृा उप्ोगी पडृो . पानाचंा र् आिण काूा 

्ाचें इृर अनेक िवकारावर औषधी उप्ोग ्ािंगृलेले आहेृ. 
 

[जलवासी वानसागंिवशेष . जलवा्ी वान्ाचंी मुळे बारीक व लवचीक अ्ृाृ . त्ाचंी खोडेही लाबं व लवचीक अ्ून त्ाचंी पेरे 
दूरदूर अ्ृाृ . अरिवदकमळाला पाने पाण्ा्रशी राखण्ाकरृा अशा लवचीक खोडाचंा आिण देठाचंा उप्ोग अ्ृो . ्ा वान्ाचं्ा अंगाृ 



 अनु�मिणका 
 

पुषकळ पोकळ्ा अ्ृाृ. त्ामुळे त्ाृ हवा राहून ृी हलकी होृाृ आिण पाण्ाच्ा पक�ाकडे जाण्ा् ्मथर होृाृ . कमळाचा दाडंा दोही अंगी 
खुडून एक अंग पाण्ाृ ठेऊन फंुकले अ्ृा बुडबुडे िनघृाृ . उलट शोषले अ्ृा पाणी वर ्ेृे . ्ा पोकळ्ावाटे पाण्ाचे बाषपक बाहेर पडृ 
अ्ृे. कमळाची जी पाने पाण्ाृ बुडालेली अ्ृाृ त्ा् ृंुिडका न्ृाृ . जी पाण्ा्रशी राहृाृ त्ाचं्ा फ�ृ हवेृील अंगा् ृंुिडका 
अ्ृाृ, इृर अंगा् न्ृाृ . पाण्ाृ बुडालेल्ा पानाृ िहरवे दाणे थोडे आिण वर िनघालेल्ा पानाृ पुषकळ अ्ृाृ . पदमाची पाने पाण्ावर 
िनघृाृ त्ाच्ा उघ�ा दोही अंगा् ृंुिडका अ्ृाृ . जलवा्ीची तवचा पाृळ अ्ृे . खोडापानाृूनही पाणी घेण्ाची ्ो् अ्ृे मुळे थोडकी 
अ्ृाृ.] 

 

 
आ॰ ३३·४ मुि�का 

 

५ सराटा ृदािद गोकरु गोकरुा� ३० 

Tribulus terestris L. Zygophyllaceae 

शाक दलपणयची लाबंी ६ ृे १२ mm. 

 
ही शाक भईुवर हाृभर प्रणारी आहे . िहच्ा खोडाना लव अ्ृे . पाने एकवार–दिलृ. दले 

्म्ंख् अ्ृाृ. दलाचं्ा जो�ा ्हा अ्ृाृ. पाने ्मोरा्मोर एका पेरावर दोन अ्ृाृ . पानाच्ा 



 अनु�मिणका 
 

काखेृ फुले ्ेृाृ एका�ा पेरावर पाना्मोरही अ्ृे . पण ृेथे पान एकटेच अ्ृे . �दले िपवळी 
अ्ृाृ. िकजपुटावर लोम अ्ृाृ. 
 

्ंदले ५ मु�ृ अधत के्र १० मु�ृ अधत 

�दले ५ मु�ृ अधत िकज ५ ्ं्ु�ृ उपिर 

 
फळा् ्राटा महणृाृ ृो वाटाण्ाएवूा अ्ून त्ाजवर काटे अ्ृाृ . हे ृण भारृभर 

िठकिठकाणी आूळणारे आहे. हे िनमकोर�ा रानाृ िकवा माळावर पुषकळ माजृे. 
 
फळाचंा मू�ल महणून औषधाृ उप्ोग करृाृ. 
 
हे ृण नाही्े करणे अ्ल्ा् फुले ्ेण्ापूव� खुरपून काूले पािहजे. 
 
[अनूपवासी वानसे . अनूपदेश महणजे दलदल िकवा िचखलवाला �देश . काही �देशाृ पाऊ् चार मिहने पुषकळ पडृो आिण नंृर 

आठ मिहने मुळीच पडृ नाही . काही देशाृ पाऊ् थोडा थोडा वषरभर पडृ अ्ृो . कोणाही कारणाने भमूी िभजलेलीच रािहली महणजे त्ा 
�देशा् अनूपदेश महणृाृ . ्ृृ ओले �देश िहमाल्ाच्ा काही भागाृ मा� आहेृ . मावळ व कोकण ्ाृ चार माहीच पाव्ाळा अ्ृो . 
अनूपदेशाृ दोन �कारची वान्े अ्ृाृ . एक कृणा्ारखी िकवा कृणेच. दु्री कंदधारी चवेणी्ारखी. कृणा्ारखी वा�षके अ्ृाृ ृी चार ्हा 
मिहन्ाृ फळे धारण करन आपले जीिवृ ्ंपवृाृ . त्ाना उथळ मुळे आिण लाबं लाबं पाने अ्ृाृ . त्ाना पाणी ्हज िमळृे ृे 
पानाखोडावरन ओघळून जावे लागृे . कंदधारी वान्े बहुवा�षके अ्ृाृ . ृी हवेृले अव्व कोर�ा िदव्ाृ टाकून देृाृ आिण भईुृील 
कंदाृ जीव धरन राहृाृ . नव्ा वष� नवा प्ारा उतप� करृाृ . त्ाचं्ा पानाचंा िवसृार मोठा आिण त्ाृ ृंुिडकाही पुषकळ अ्ृाृ . पानाचंी 
तवचा पाृळ अ्ृे.] 

 



 अनु�मिणका 
 

 
आ॰ ३३·५ ्राटा 

 

६ अंबुशी ृदािद अंब� अंब�ा� (३१) 

Oxalis corniculata L. Oxalidaceae 

शाक पणरदलाची लाबंी १·२ ृे २·४ cm. 

 
हे शाकवान् ओल्ा भईुवर प्रणारे आहे . ्ाच्ा काडंापा्ून मुळे उगवृाृ . पाने फुले वर 

उगवृाृ. पाना् ृीन दले अ्ृाृ. डेखे लाबं अ्ृाृ त्ावर लव अ्ृे . फुले पानाच्ा काखेृ ्ेृाृ. 
फुलाचंी डेखेही लाबं अ्ृाृ त्ाचं्ा आरंभी छदे अ्ृाृ . फुलाृ ्ंदलावर लव अ्ृे . �दले िपवळी 
अ्ृाृ. िकजलकावर पुटकुळ्ा अ्ृाृ फळ वाळल्ावर ृडकून वी उधळृे. 
 

्ंदले ५ ्ु�ृ अधत के्र १० मु�ृ अधत 

�दले ५ मु�ृ अधत िकजे ५ ्ं्ु�ृ उपिर 

 



 अनु�मिणका 
 

के्रापैकी ५ िकजलकापेका कमी आिण ५ अिधक उंचीवर अ्ृाृ . हे शाकवान् भारृभर वन् 
आहे. ्ाचा औषधाृ अयगनदीपक व कषा् महणून उप्ोग करृाृ . [आकक ृीृ १ कळी. २ फूल. ३ फळे. ४ 
फुलाचा अंश, ५ िकज उभा छेद. ६ िकज आडवा छेद] ृण नको अ्ल्ा् फूल ्ेण्ापूव� उपटले पािहजे. 
 

 
आ॰ ३३·६ अंबुशी 

 

७ िनवडंुग ृदािद सनुिहदंड सनुिहदंडा� ६५ 

Opuntia dillenii Haw. Cactaceae. 

कपु उंची २, ३ m. पण� शलकरप ्ुपिृषणु िचरा्ु. 

 
हे एक अमेिरकेृून आलेले कपुवान् आहे . ृे गेल्ा शृकाृ ्ेथे ्ेऊन कंुपणा्ाठी रू झाले . 

ृथािप त्ाचा उप�व होऊ लागल्ामुळे प�ा् वषयपूव� त्ाजवर एका कीटकाची लागण करन त्ाला 
नामशषे करण्ाृ आले. ्ा�ंृ ृे �िचत  आूळृे. 

 
्ाची खोडे चपटी व जाड होऊन पाना्ारखी िद्ृाृ . ृी िहरवी अ्ृाृ . पाने खवले होऊन 

गळून जाृाृ . त्ा  णाभोवृी काटे उगवृाृ ृे ३ ·६ cm लाबं अ्ृाृ . त्ाच्ा शजेारी कु्ळेही 
अ्ृाृ. ्वरदा फुले ्ेृाृ . ृी ७ , ८ cm.  ंद अ्ृाृ . त्ाृ �दले िपवळी िकवा ृाबंडी अ्ृाृ . 
त्ाचं्ा ृळा् िमळून पुषकळ के्र अ्ृाृ. 
 

िकजपुटाृ कोठा एक अ्ृो िकजल जाडी एकलेच अ्ृे. 
 



 अनु�मिणका 
 

िकजलकाचे खंड अनेक अ्ृाृ. 
 
फळ मऊ अ्ून त्ावर कु्ळे अ्ृाृ, बीजे कठीण पुषकळ आिण वालाच्ा आकक ृीची अ्ृाृ. 
 
फळाच्ा र्ाचा औषधाृ उप्ोग करीृ अ्ृ. 
 
िनवडंुगाचे कुल फार मोठे आहे . त्ाृ हजारावर जाृी आहेृ . त्ा ्वर मूलृत अमेिरकेृील रक 

रानाृल्ा आहेृ . त्ापैकी आृा ्ािंगृलेली जाृ ्ेथे चागंली रू झाली होृी . अथयृ ृी �िृवन् 
महणावी लागणार . काही हौशी लोकानी हीच नवहे ृर आणखी पुषकळ ्ाच कुलाृील जाृी उ�ानाृ 
बाळगल्ा आहेृ. त्ाचं्ा ्ंगोपना् िवशषे क� पडृ नाहीृ . त्ाना पाणी फार्े लागृ नाही . पण पाणी 
िदल्ाने काही हानीही होृ नाही . काटे मा� कमी होृाृ िकवा नाही्ेही होृाृ . अशी िबनकाटेरी खोडे 
जनावराना खाण्ाला देखील उप्ोगी पडृाृ . दुषकाळी िदव्ाृ काटे जाळून टाकून खोडे वैरणी्ारखी 
वापरृाृ. 
 

्ा कुलाृील काही जाृीची खोडे उंच ्ुळ�्ा्ारखी वाूृाृ . त्ाना अनेक कोपरे अ्ृाृ . 
त्ानंा फा�ंा ्ेृाृ आिण फुलेही ्ेृाृ . काही जाृी वलेीरप अ्ृाृ . त्ा माडंवावर प्रृाृ . त्ाना 
वीृ वीृ लाबंीची फुलेही ्ेृाृ. त्ाना थोडा्ा वा्ही ्ेृो. 

 
काही िनवडंुग जाृीच्ा खोडावर फुले ्ेृाृ . पण खोडे चपटी अ्ल्ामुळे पानावर फुले 

आल्ाचा देखावा िद्ृो . अशा काही जाृीना फुले ्ेृाृ ृी रा�ीच उमलृाृ , ्काळी मावळृाृ . 
त्ाना ��कमळ महणृाृ. 

 
काही िनवडंुग जाृीची खोडे चेडू्ारखी गोल अ्ृाृ . ृी आकाराने टेनी्च्ा चेडूएवूी , ृर 

काही लाथेने उडिवण्ाच्ा चेडूएवूीही अ्ृाृ. ्ा ्वयवर काटे अ्ृाृच. त्ाना फुलेही ्ेृाृ. काही 
हौशी लोक ृी मुउाम कंु�ाृ लावनू ठेवृाृ. काटेरी वान्ाचेंही हे लोक उ�ान करृाृ. 

 
िनवडंुगाचा ना्नाट ृाबं�ा कोिचनील िक�ानी केला आहे हे खरे पण का िक�ाचंा सवभाव 

अ्ा चमतकािरक आहे की ृे काटेरीच खोडे खाृाृ . काटेरी आिण िबनकाटेरी खोडे एका् एक लागून 
अ्ली ृरी ृे काटेरीचाच आहार करृाृ! िपडे िपडे  िच�भ�ा । 
 

[जागंल वानसे आ्ुव�द�ंथाृ जंगल हा शयद एका िविश� �कारच्ा भ�ूदेशा् िदलेला आहे . ज्ा �देशाृ उजाड भाग पुषकळ अ्ृो , 
झाडी िवरळ अ्ून िृला थोडेबहुृ काटे अ्ृाृ, जेथे पाऊ् थोडा पडृो, जलाश्ही थोडेच अ्ृाृ आिण जेथे वारे ृापलेले आिण कोरडे अ्े 
वाहृाृ ृो जागंल �देश हो् . अ्ल्ा �देशाृ पळ् पागंारा उंबर िपपळ कोरफड घा्पाृ शृावरी कणहेर अ्ली झाडे उगवृाृ . जागंल 
वान्ाचंी मुळे लाबंलचक व खोल जाणारी अ्ृाृ . ्ेथील भमूीृील पाणी खोलाृच राहृे . कारण वषयृून थोडे्ेच िदव् पाऊ् पडृो . ्ा 
वान्ाचं्ा खोडा् जाडी अ्ृे . त्ाचंी पानेही जाड ्ालीची अ्ृाृ . त्ाचं्ा तवचेृ ृंुिडका अ्ृाृ त्ा थो�ाशाच आिण थो�ा खोलाृच 
अ्ृाृ. त्ाृ लवही अ्ृे . िवशषे रक �देशाृील झाडावर पानेच न्ृाृ . त्ाचं्ा खोडावर काटे उगवृाृ . खोडे चपटी होऊन िहरवी राहून 
पानाचें काम करृाृ . त्ाचं्ा खोडाृ र्वािहन्ा मोठाल्ा आिण पुषकळ अ्ृाृ . त्ाना ृी खोलाृले पाणीही भराभर वर ओूून घेृाृ . काही 
जंगली झाडाचं्ा अंगावर पांू रे मेणकण अ्ृाृ . त्ामुळे कडक हवेपा्ून त्ाचें ्ंरकण होृे . आणखी िवशषे अ्ा की त्ाचं्ा अंगी खा् 
जल्ंच् करणाऱ्ा पेिशकाचें गट अ्ृाृ. 
 

जागंल भमूीृ जे वकक अ्ृाृ त्ाचंी पाने िहवाळ्ाृ झडृाृ आिण उनहाळ्ाृ नवी ्ेृाृ . पाणी बाषपक रपाने उडून जाण्ाचे िवशषे 
इंि�् महणजे पान . कोर�ा हवेच्ा िदव्ाृ पाने टाकून िदल्ानेही वान्े पाणी इृर अव्वाृ राखून ठेवृाृ . शीृ हवेच्ा देशाृ धुके आिण 



 अनु�मिणका 
 

िहम देखील पडृे, पण ृेथील, वान्ाना त्ा वेळी पाने न्ृाृ. त्ामुळे शीृ बाधा घेणारे अव्वच नाहीृ ृेवहा शीृ बाधा नाही . पाने अ्ृी ृरी 
त्ावेळी गोठलेले पाणी वर ओूून घेणे हेही ्ाधण्ा्ारखे न्ृे.] 

 

 
आ॰ ३३·७ िनवडंुग 

 

८ पंचकणर ृदािद पचंकणर ्ंपुषप ७१ 

Parthenium hysterophorus L. Compositae. 

शाक. उंची १ ृे १·३ m. पानलाबंी ८ ृे १५ cm. वा�षक 

 
का�े् गवृ, पांू रीफुली, चटकचादंणी इ॰ नावानी गाजलेले हे ृण आहे . ्ाचा मूळ देश उ�र 

अमेिरका आिण वसेट इंडीज बेटे . हे ृण पुण्ाृ �थम १९५१ ृ र�ी् पडले . परदेशी धान्ाबरोबर ृे 
आलेले आहे . धान्कोठारापा्ून त्ाचा �्ार झाला . ृे इृर गवृाना मारक अ्ून त्ाचे पराग हवेृ  
उधळृाृ. त्ापा्ून काही माण्ाना तवचारोग होृाृ . ृे ्ंपुषप कुलाृले अ्ून त्ाच्ा फुलाचा गोडा 
पचंकोनी अ्ृो , महणून त्ा् पचंकणर अ्े नाव िदले आहे . ्ाच्ा पानाचे काठ िविवध रीृीनी खंिडृ 
अ्ृाृ. ्ाच्ा फुलाचं्ा गो�ाृ िकरणपुषपे अ्ृाृ ृी मादी अ्ृाृ . िबबपुषपे उभ्िलगी अ्ृाृ . 
िबबपुषपावर एक आवरण अ्ृे . िबबपुषपाचं्ा ८, १० माळका अ्ृाृ. गो�ा् पाच टोके अ्ृाृ. त्ाृ 
मादी फुले अ्ृाृ . िकजपुटाचे अंग दाट जाभंळे अ्ृे . ्ंदलाच्ा आृील अंगा् जाभंळ्ा रेषा 
अ्ृाृ. ्ंदले ५ ्ं्ु�ृ अ्ृाृ. आिण �दले ्ं्ु�ृ नळीरप अ्ृाृ. छदे पाच मोठाली अ्ृाृ. 
 

िकरणपुषपाृ िब्ा धरृाृ. िब्ाना दोन दोन पोकळ िपशवीवजा पखं अ्ृाृ . त्ामुळे त्ा ्हज 
वाऱ्ाने उडून जाृाृ. एका झाडाला िनदान २५००० िब्ा ्ेृाृ. 

 



 अनु�मिणका 
 

हे ृपशील िद्ाव्ा् आकार िभगाच्ा ्ोगानी २०, २५ पट वाूवावा. हे ृण इृर ृणानाच का् 
पण उप्ोगी वैरणीच्ा गवृानाही मारणारे आहे . वैरण वाचिवणे अ्ल्ा् ृे फूल ्ेण्ापूव� उपटून 
काूले पािहजे . ्ाची मुळे िवशषे खोल जाृ नाहीृ महणून उपटणे अवघड न्ृे . उपटल्ावर ृे 
माृीखाली पुरन टाकले पािहजे. 
 

 
आ॰ ३३·८ पचंकणर 

 

९ एकदाडंी ृदािद एकदंड ्ंपुषप ७१ 

Tridax procumbens Compositae. 

शाक उंची २५ cm. पणरप�ाची लाबंी २·४ ृे ४ cm. िचरा्ु  

 
्ाची बुधें भईु्रपट अ्ृाृ . पण फुलाचें गोडे लाबं लाबं दा�ंावर अ्ृाृ ृे उभे राहृाृ . 

खोडावर लव अ्ृे . पाने ्मोरा्मोर दोन दोन अ्ृाृ त्ाचं्ा बगलेृून शाखा व फुलोरे िनघृाृ . 
फुलोरे गोडेरप अ्ृाृ . गोडा २ cm.  ंद अ्ृो ृर त्ाचा दाडंा २५ , ३० cm. लाबंीचा अ्ृो . 
त्ाच्ावरही पांू री लव अ्ृे . गो�ाला दोन छदमंडले अ्ृाृ . िकरणपुषपके िजवहारप िपवळी , 
्ंदलमंडल िप्ाळ, (्ंिपचछ), िबबपुषपके निलकारप, िकरणे केवळ मादी व िबबे दुिलगी अ्ृाृ. 



 अनु�मिणका 
 

 

्ंदले ५ ्ु�ृ अधत के्र ५ ्ंलगन उपिर 

�दले ५ ्ु�ृ अधत िकजे २ ्ं्ु�ृ अधत 

 

फळ २ mm लाबं काळे. फुले ्वरदा ्ेृाृ. 

 
हे ृण भारृभर िठकिठकाणी आूळृे. 
 
्ाच्ा दाडंीचा व पानाचा र् जखमेृून वाहणारे र�ृ थाबंवण्ाकरृा उप्ोगी पडृो. 

 
हे ृण नको अ्ेल ृर फूल ्ेण्ापूव�च उपटून टाकावे. 

 
[खाजणातील वानसे  ्मु�काठच्ा भमूीृ लवणाचंा ्ाठा होृो . ृेथे जे पाणी पाव्ाळ्ाृ ्मु�ाकडे वाहृे त्ाृ मा� जरा कमी 

लवणे अ्ल्ामुळे ृे वान्ाना मानवृे . एरवी ृे अ्ून उप�व मा� होृो . अशा िठकाणी जी झाडे जगृाृ त्ाचं्ा अंगी काही िविश� व्वसथा 
अ्ृे. त्ाना घामावाटे लवणजल टाकृा ्ेृे , आिण त्ाचं्ापैकी काहीना �ा्कारी मुळे अ्ृाृ . (पक. १५) त्ा मुळाृ हवेच्ा वाटा अ्ृाृ . 
त्ाचं्ापैकी काहीच्ा फळाृून रोपे उगवनू मगच ृी खाली पडृाृ . कोवळी रोपे लवणबाधेपा्ून वाचृाृ.] 

 



 अनु�मिणका 
 

 
आ॰ ३३·९ एकदाडंी 

 

१० पाथरी ृदािद पाथरी ्ंपुथषप ७१ 

Lactuta runcinata D. C. Compositae. 

शाक उंची ६० ृे १७० cm. पानलाबंी १० ृे ३० cm. ृळाृील पानाची.  

 
्ा शाकवान्ाला भईुलगृ बरीच पाने ्ेृाृ . वरृी थोडीशी ्ेृाृ ृी लहान अ्ृाृ . पाने 

पेरा् अधय िवळखा घालृाृ . श�ेाजवळ फुलाचें गोडे ्ेृाृ ृे १२ mm लाबं अ्ृाृ . ्ंिपचछ पांू रे 
अ्ृे. �दले गुलाबी अ्ृाृ. ्वर फुले िजवहारप अ्ृाृ. फुले िहवाळ्ाृ ्ेृाृ. फळ ३ mm. अ्ृे. 
हे ृण भारृ व लंका ्ेथे िवपुल आूळृे. 

 
्ाच्ा पानाचंी भाजी करृाृ. हे िब्ानीच फैलावणारे आहे. महणून नको अ्ेल ृर फुलण्ापूव�च 

उपटून टाकावे. 
 



 अनु�मिणका 
 

 
आ॰ ३३·१० पाथरी 

 

११ म्ातारा. ृदािद शौनक ्ंपुषप ७१ 

Soncus oleraceous L. Compositae 

शाक. उंची ०·५ ृे १ m. पानलाबंी १० ृे २५ cm. वा�षक 

 
महाृारा ्ा नावाचे ृण भारृाृ िठकिठकाणी र�ी् पडृे . ्ाची पाने एकांृ राृ अ्ृाृ. त्ाना 

डेख न्ृे . ृळ पेराभोवृी मागे गेलेला अ्ृो . फुलोरे व�रीरप अ्ृाृ . फुलाचें गोडे अ्ृाृ त्ाृ 
्वर फुले िजवहारप अ्ृाृ . फळाृ ्ंिपचछ झालेली ्ंदले अ्ून ृी ्वर पांू री अ्ृाृ , त्ाचं्ा 
्ोगाने फळ वाऱ्ावर उडृ जाृे . ्ा पांू ऱ्ा के्ा्ारख्ा िद्णाऱ्ा फळावरील के्ावरन महाृारा हे 
नाव पडलेले आहे. �दलमंडळ नळीरप अ्ृे. 
 

्ंदले  ्ंिपचछरप उपिर के्र ५ ्ंलगन उपिर 



 अनु�मिणका 
 

�दले ५ ्ु�ृ उपिर िकजे २ ्ं्ु�ृ अधत 

 
हे ृणही िब्ानीच फैलावणारे आहे . महणून ्ाचा �िृबधं करण्ाकरृा कोवळेपणी फुले 

्ेण्ापूव� ृे उपटून काूले पािहजे. 
 
शेृ ाृ िपकाचे बी पेरण्ापूव� शेृ  नागंरृाृ . नागंरटीचा एक उप्ोग हा होृो की इृसृृत 

पडलेले उघडे टाकले जाृे , आिण िक�ाची अंडी व कोश जिमनीृ अ्ल्ा् ृीही उघडी पडृाृ . पकी 
बी व िकडेही उचलून खाृाृ . काही शेृ े भाजृाृही . त्ामुळे बी व कोश जळून जाृाृ . ्ाउपर ृण 
उगवले ृर ृे उपटून काूले पािहजे हे उघड आहे . हे ृण वाऱ्ाने आवांृ र बी उडून आलेले अ्ल्ाने 
उगवलेले अ्ृे. 

 
[साधारण भूमीवरची वानसे . मोठी िवस कृृ भमूी आपण पािहली ृर ृी अगदी उजाड िकवा केवळ दलदल अशी ्ह्ा न्ृे . नदी 

ओवाचं्ा काठीच केवळ दलदल अ्ृे ृर खडकच केवळ उजाड अ्ृाृ . ्ाधारण भमूीृ थोडे्े खडक थोडीशी दलदल अ्ृे, इृर� उथळ 
व खोल्ु�ा भईु अ्ृे. पाऊ् कधी कधी पडृो, इृर िदव्ाृ हवा कोरडी अ्ृे . ृेथे िविवध �कारची वान्े अ्ृाृ . इृकेच नवहे ृर मध्म 
िठकाणी चागंले जीवन जग ूशकृील अशी काही मध्मजीवी वान्े अ्ृाृ . िनवडंुग कोर�ा ृ्ा ओल्ा भईुृ वाूृो , कोरफड व घा्पाृ ही 
अशीच आहेृ. बाहवा, आंबा, हे वकक मुरमाड भईुृ वाूृाृ , ृ्े ओल्ा खोल भईुृही वाूृाृ . पळ् पागंारा ृ्ेच आहेृ . ओल्ा भईुृ त्ाचंी 
पाने लवकर झडृ नाहीृ, कोर�ा भईुृ झडृाृ. आंबा ्दापण�च राहृो पण त्ाचा िवसृार कमी अिधक अ्ृो. 

 
वानसाचया अिनलाकाकंा . हवेची आकाकंा ्वर िहरव्ा वान्ाना अ्ृे मग ृे शवेाळ अ्ो की मोठाले वकक अ्ोृ . ही आकाकंा दुहेरी 

अ्ृे. एक ृर वान्पेिशकाचं्ा घडामोडीकरृा हवेृील ऊव�श उप्ोगी अ्ृो आिण हवेृच ृदुतप� कौ�वा् ू्ोडाव्ाचा अ्ृो . आृा हे 
खरे की ्ाच वा्पूा्ून वान्ागें घडाव्ाची अ्ृाृ . ृथािप ही गो� (च्न) �काशाृच घडाव्ाची अ्ृे . ृी घडण्ाकरृा सवृत त्ानी 
उतप� केलेल्ा कौ�-वा्पेूका अिधक वा्पूा्ून वहावी लागृे . ही वा्ुरप ्ाम�ी वान्ाना �ाण्ापा्ून िमळृे . ्ा�ंृ माण्े चं�लोका् �वा् 
कर लागली आहेृ . त्ाकरृा त्ानंा �्नाकरृा ऊवयचा पुरवठा बरोबर न्ावा लागृो , आिण ्ाचं्ा उचछ� वा्ाच्ा कौ�वा्चूा िनकालही 
कराव्ाचा अ्ृो. िहरवी वान्े ही दोनही कामे कर शकृाृ . कौ�ापा्ून ऊवर ृी वेगळा करन देृाृ . मो�ा वेली िकवा वकक अंृिरक्ानाृ 
्ो्ीच्ा होणार नाहीृ , महणून ्ाकामी शवेाळाचंा उप्ोग होृो का ृे �्ोगाने पािहलेले आहे . एक अंृराळ�वा्ी िजृकी हवा वापरृो 
िृृकीच उलट रीृीने वापरन ्ा कामी शु� करण्ाकरृा २·५ िकलो�ाम शवेाळ पुरे पडृे, अ्ा िहशोब िनघालेला आहे. 
 

पाण्ाचे बाषपक हा एक हवेचा घटक आहे . ृो पुषकळ वान्ाचं्ा बाबृीृ मह�वाचा ठरृो . अमरी महणून जी वान्े वककाचं्ा आधाराने 
राहणारी आहेृ त्ाना हे बाषपक भरपूर पािहजे अ्ृे . ज्े� अमरी लोनावळ्ा् आहे ृशी महाबळे�रावरही आहे , ृेथे िृच्ा पानाफुलाचंा 
आकार दुपपट आूळृो. ृीच पुण्ा् आणली ृर िवशषे ओल्ा हवेृ ठेऊनही कशीबशी जगृे. िृच्ा पानाफुलाचंा आकार िनममा होृो.] 

 



 अनु�मिणका 
 

 
आ॰ ३३·११ महाृारा 

 

१२ दुमंुडी. लाडंगी ृदािद ि�मंुड ्ंपुषप ७१ 

(शकें�र) Xanthium strumarium L. Compositae. 

शाक उंची १ m. पणरप�ाची लाबंी ५ ृे ७ cm. वषय्ु. 

 
नदीकाठी आिण इृर�ही उगवणारे हे एक ृण आहे. ्ाची खोडे ृाठ अ्ृाृ. बुधं ्रळ वाूृो. 

शाखोपशाखा अ्ृाृ . खोडावर भरड के् अ्ृाृ . पाला पुषकळ अ्ृो . पाना् डेखे सप� अ्ृाृ . 
अ�भागी आिण पानाचं्ा बगलाृ फुलाचें गोडे ्ेृाृ . अ�भागी ्ेणारे गोडे अ्ृाृ . त्ाृ नरमादी 
अव्व अ्ृाृ. पण मादी अव्व महणजे िकजे खुरटी अ्ृाृ . िकजल एकेरी अ्ृे . िकजलक न्ृे. 
त्ाृ बीज ृ्ार होृ नाही; महणून ्ा फुला् नरफूल महटले ृरी चालेल. 

 
पानाच्ा बगलाृ जे गोडे ्ेृाृ त्ाृ केवळ िकजे अ्ृाृ , के्र न्ृाृ . महणून त्ाना 

मादीफुले अ्ेच महटले पािहजे. ्ा िकजा् िकजल व िकजलकही अ्ृाृ . िकजलक दुफाटी अ्ृे. ्ाृ 
बीजे ृ्ार होृाृ . िकजे दोन शजेारी शजेारी पण एका कवचा् गुरफटलेली अ्ृाृ . फळ ृ्ार होृे 



 अनु�मिणका 
 

त्ा् दोन िब्ा एका् एक लागून अ्ृाृ . ्भोवृी कवच अ्ृे त्ाृ दोन काटे वळणदार अ्े 
अ्ृाृ. त्ावर बारीक कु्ळेही अ्ृाृ. ृळाशी छदमंडल अ्ृे. हे फळ १५ mm लाबंीचे अ्ृे. 
 

इृर ्ंपुषपाृ िकजे दोन अ्ृाृ . पण त्ाृले एकच बीजक बीजतव पावृे . ्ेथे मा� दोनही 
बीजके बीजतव पावृाृ. 

 
इृर ्ंपुषपाृील के्रापेका ्ा ्ंपुषपाृील के्राृही बराच वगेळेपणा अ्ृो . ्ू्रफुलािदकाृ 

के्राचें दाडें ्ुटे अ्ून परागकोश ्ंलगन अ्ृाृ . �सृुृ फुलाृील के्राचें दाडें जुळलेले अ्ृाृ , 
पण परागकोश ्ुटे अ्ृाृ आिण त्ाचंी टोके माघारी वळलेली अ्ृाृ . एकंदर फुलाृ िदखाऊ 
दुिलगाचंी महणजेच नरफुलाचंी ्ंख्ाच मादीफुलाचं्ापेका अिधक अ्ृे. 
 

नरफुलाच्ा �दलाचंी नळी बनलेली अ्ृे. शजेारी ्ंदल एकादेच अ्ृे. 
 

[शजेारच्ा आकक ृीृ �माकं २ नरफूल ज्ेच्ा ृ्े आिण �माकं ४ ृ ृेच उलगडून दाखिवले 
आहे.] 
 

नरफुलाृ  ्ंदल १  उपिर �दले ५ ्ं्ु�ृ उपिर 

(दुिलग फुलाृ) के्र ५ ्ं्ु�ृ उपिर  

 िकजे २ ्ं्ु�ृ अधत  

मादीफुलाृ िकजे २ ्ं्ु�ृ पिरदले ०  

 
[वानसाचंया �काशाकाकंा . वान्े िविवध आहेृ ृशा त्ाचं्ा आकाकंाही िविवध आहेृ , अ्े अ्ले ृरी त्ा ्वयना हवा पाणी खृ 

�काश आिण ऊन ्ाचंी थोडी बहुृ आकाकंा अ्ृे . वानुजंृू आिण अिळब ्ाना �काशाची गरज न्ृे , परंृु बाकी ्वयना अ्ृे . िहरवी अंगे 
अ्णाऱ्ा ्वयना �काश पािहजे अ्ृो पण त्ाृ ृारृम् बरेच आहे . शवेले आिण नेचे ्ाना ही आकाकंा अ्ृे त्ाहून ्पुषप वान्ाना अिधक 
अ्ृे. एका पुषपवंृाच्ा छा्ेृ दु्री नीट पो्ृ नाहीृ त्ाना पालवी थोडीशी आली ृरी फुले ्ेृ नाहीृ . अशी वान्े छा्ेृ अ्ली ृर 
िजकडून �काश ्ेृ अ्ृो , ृो पु्ट अ्ला ृरी त्ाच्ा िदशे्  आपली ृोडे वळवृाृ . �काश अपुरा अ्ल्ा् त्ाची काडें लाबं लाबं होृाृ 
आिण शाखा प्रट होऊन ृे �काश गाठृाृ. मग ृी �काशाृ फुलृाृ.] 

 



 अनु�मिणका 
 

 
आ॰ ३३·१२ दुमंुडी 

 

१३ अमरवेल ृदािद अमरवले �िमका� ८८ 

आकाशवले Cuscuta reflexa Roxb. Convolvulaceae. 

वले. खोड दाभणा्ारखे बारीक. पान अिृ लहान नाममा�. वा�षक. 

 
पुषकळ उपवनाृ कंुपणाच्ा िकवा दु्ऱ्ाही झाडावर शवे्ा लोबल्ा्ारखे िपवळे धागे लोबृाना 

िद्ृाृ. शजेारच्ा िच�ाृ रानजाईच्ा काठीवर िवळखे घाृलेली वलेी दाखिवली आहे . ृी ्ा वलेाची 
आहे. एक फुल िद्ृ आहे. शजेारी िकज वगेळे दाखिवले आहे. 

 
्ा वलेाला अमरवले महणृाृ कारण ृो ्ृृ वाूृाना आूळृो . काही धागे वाळृाृ पण दु्रे 

नव ेत्ाहून अिधक आलेले अ्ृाृ . वाळणारा धागा सवृत मरृो पण ृो ज्ा झाडावर अ्ृो त्ा 
झाडालाही मारृो. ्ाच्ा काडंाृून अंकुर उगवनू आधाराच्ा खोडाृ घु्ून त्ाचा र् घेृाृ. फुले ्ेृाृ 
त्ाृून बी िनमयण होऊन खाली पडृे. 
 



 अनु�मिणका 
 

्ंदले ५ अलप्ु�ृ अधत के्र ४, ५ अत्लप �दलारू 

�दले ५ ्ु�ृ अधत िकजे २ ्ं्ु�ृ उपिर 

 
बीमधून नव ेरोप उगवृे ृे एका�ा झाडावर चूृे आिण वरच्ावर त्ाच्ा िजवावर आपण जगृे . 

भईुृील ्ंबधं ्ुटृो. वरच्ावर वाू होृे. फुले िहवाळ्ाृ ्ेृाृ. अ्े हे परपीडक वान् आहे. 
 
्ा वलेीचा र् आृ�ा् अनुलोमन महणून ्ािंगृलेला आहे. 
 
अमरवलेाने �ा्लेली झाडाची फादंी कापून काूून त्ा्ह पुरन टाकणे िकवा जाळून टाकणे, हे 

उपा् त्ाचा उप�व कमी करण्ा् उप्ोगी आहेृ. 
 

[वानसाचंया अजात आकाकंा . काही वान्े उंचावर चागंली पो्ृाृ ृशी ृी ्खल जागी पो्ृ नाहीृ . ्फरचंदे िहमाल्ावर 
पो्ृाृ ृशी महाराष्ाृ पो्ृ नाहीृ . ्ाचे कारण हवेचे ृपमान िकवा ओलावा हे अ्ू शकेल . कक ि�म रीृीने ओलावा आिण ृपमानही ठेवृा 
्ेृे. ृरी हा फरक नाही्ा होृ नाही . ृेवहा कारण काही िनराळेच अ्ावे अ्े वाटृे . खृ पाणी हेही अ्ू शकेल पण ्ा गो�ीही कक ि�म रीृीने 
आणृा ्ेृाृ . ृरी इ� पिरणाम होृ नाही . केशराची गो� अशीच आहे . िनळ्ा कक षणकमळ वेलाला महाबळे�री फळे धरृाृ , पुण्ा् धरृ 
नाहीृ. ्ाचे कारण परागाधानाला एकादा कीटक कामी अ्ेल ृो पुण्ा् नाही अ्े अ्ेल . ृथािप ्ा गो�ीचा िनणर् करणे अवघड नाही . 
पुण्ा् कक ि�म परागाधान करृा ्ेईल त्ाने फळ न धरले ृर महाबळे�री ृपा् करावा , महणजे झाले . इृर पुषकळ परदेशी वान्े अशीच 
आहेृ. 
 

वानसाचंया जलाकाकंा . काही वान्ाना मोठा पाऊ् मानवृ नाही हे उघडच आहे . टाकळा हे ृण आहे . ृे पुण्ाृ िवपुल आहे पण 
लोनावळ्ाृ मुळीच नाही . त्ाच�माणे रानृीळ कल्ाणा् व पुण्ाजवळ आहे . लोनावळ्ाृ नेऊन लावला ृरी ृो वन् होृ नाही . रानच्ा 
पाव्ाृ मरन जाृो. काही गवृेही ृशीच आहेृ, हे मागे कृण�करणी ्ािंगृले आहे.] 

 

 
आ॰ ३३·१३ अमरवले 

 

१४ िवषणु�ातं ृदािद िवषणु�ांृ  �िमका� ८८ 

Evolvulus alsinoides L. Convolvulaceae. 



 अनु�मिणका 
 

शाक भईुप्री. पानलाबंी ६ ृे १८ mm. वषय्ु 

 
हे एक शाकवान् शेृ ीभाृीृ आिण गवृी रानाृ आपोआप उगवणारे आहे . हे हाृभर इकडे 

िृकडे भईुवरच प्रृे . ्ाला एकांृ राृ बारीकशी पाने ्ेृाृ आिण मधून मधून त्ाचं्ा बगलाृ फुले 
्ेृाृ ृी घाटी्ारखी अ्ृाृ. 
 

्ंदले ५ मु�ृ अधत के्र ५ मु�ृ �दलारू 

�दले ५ ्ु�ृ अधत िकजे ४ ्ं्ु�ृ उपिर 

 
फुले पाव्ाळ्ाृ व िहवाळ्ाृ ्ेृाृ . फळे गोल्र ३ , ४ mm  ंद ्ाच्ा ्व�गाचा औषधाृ 

उप्ोग जवरघन आिण अयगनदीपक महणून करृाृ. ्ाचा �ादुभयव ्वर भारृाृ आहे. 
 

[भूमी. भमूीची घटना ही िविश� वान्ाना िविश� �कारची लागृ अ्ृे . भमूीचे िनरीकण वासृव व र्ा्न ्ाचं्ा र�ीने करृा ्ेृे . 
त्ावरन त्ाृ ्ुधारणा ्ुचृाृ . त्ा लकाृ घेऊन कक ि�म खृे ृ्ार केली जाृाृ , आिण भमूी ्ुधारण्ाचे उपा् ्ािंगृले जाृाृ . हेच मोठे 
काम कक िषिवदाचें अ्ृे. अलीकडे त्ाचा अभ्ा् पुषकळ झाला आहे. 
 

वाळवी ्ा कीटकापा्ून वान्ाना अपा् होृो . इृर अनेक कीटकही आहेृ . ृथािप मंुग्ा मंुगळे ्ा्ारखे काही कीटक थोडा 
अपकार ृर थोडा बहुृ उपकारही करृाृ . गडूंपद भईुृ राहून भईु ्ुधारृाृ . अपकत्�चा ्ंहार आिण उपकत्�चा ्ाभंाळ करण्ाचे धोरण 
ठेवणे कठीण आहे. ृथािप ृ्ा �्तन करणे आपले क रृव् आहे. 
 

वानससमाज. नगरे िकवा गावठाणे ्ोडून जर आपण बाहेर पडलो ृर जी भमूी आपल्ाला िद्ृे ृी उजाड अ्ृे िकवा िृच्ाृ 
थोडीबहुृ झाडी अ्ृे . उनहाळ्ाृ पुषकळ उजाड भमूी िद्ृे , पण पाव्ाळ्ाृ बहुृेक िठकाणी गवृे उगवलेली अ्ृाृ . आिण िहवाळ्ाृ 
ज्ाचंी पानगळ झालेली अ्ृे त्ाना िहरवीगार पालवी आलेली आूळृे . काही वककाना उनहाळ्ाृच कोवळी पालवी अ्ृे ृी आृा मोठी होृे . 
भईुृ कंद होऊन रािहलेल्ा वान्ाना अंकुर ्ेऊन ृी झपाझप वाूृ अ्ृाृ . जेथे काहीच नवहृे ृेथे गवृ आिण कंदवान्े िद्ृाृ . िन्गरृ त 
एकामेकाशी ्लोख्ाने राहणाऱ्ा अशा ्मूहाना वान््माज महणृाृ.] 

 



 अनु�मिणका 
 

 
आ॰ ३३·१४ िवषणु�ांृ  

 

१५ तारापुषप ृदािद ृारापुषप हनुमंृा� ९० 

Striga orobanchioides Bth. Scrophulariaceae 

शाक उंची १५ ृे ३० cm. पानलाबी २ ृे ३ cm. बहुवा�षक. 

 
्ा शाकवान्ाची खोडे व पाने ृाबुं् -िपगट अ्ृाृ . हे खडकाळ जिमनीृ उगवृे आिण 

शजेारच्ा वान्ाच्ा मुळाृ आपली मुळे घु्वनू त्ाच्ा र्ाचा अपहार करृे . ्ाची मुळे गाठाळ 
अ्ृाृ. त्ाृून खोडे वर ्ेृाृ काही उभी काही आडवी अ्ृाृ . काहीवर पाने बारीक पापो�ेवजा 
अ्ृाृ श�ेाकडे फुले ्ेृाृ . त्ाचे ृुरे अ�भागी अ्ृाृ . �दलाची नळी आिण नंृर प्रट मुख 
अ्ृे. नळी ्ुमारे १२ mm लाबंीची अ्ृे. फुला् डेख न्ृे . फळ ्ुमारे ६ mm लाबंीचे अ्ृे. त्ाृ 
पुषकळ िब्ा अ्ृाृ. 
 

्ंदले ४, ५ नळीरप ्ु�ृ अधत के्र ४ (२+२) मु�ृ अधत 

�दले २+३  ्ु�ृ अधत िकजे २ ्ं्ु�ृ उपिर 



 अनु�मिणका 
 

 
्ंदलाच्ा इृकीच छदे अ्ृाृ. 
 
हे शाकवान् नु्ृे खडकावर सवृं� जीवन चालिवृानाही आूळृे . हे भारृाृ ृ्े इृर उषण 

देशाृही आूळृे. 
 
जवारीच्ा मुळा् ्ा गो�ाृल्ा काही जाृी उप�व करृाृ अ्े आूळून ्ेृे . ्ा उप�वी 

परभकक वान्ाना आग्ा , टवळी आिण टारफुला अशी लौिकक नाव ेआहेृ , ‘टारफुला’ ्ावरन 
‘ृारापुषप’ हा शयद ृ्ार केला आहे. कोवळेपणीच उपटून काूणे हाच हे नाही्े करण्ाचा उपा् आहे. 
 

[का्ी समाज. अनेक जाृीचे वकक एक� अ्ृाृ आिण अनेक जाृीची गवृेही एक� अ्ृाृ . पुषकळ वककावर आ�्ा् रािहलेल्ा 
कंिदका अ्ृाृ. काही वककावर बाडंगुळे अ्ृाृ. गवृामध्े बारीकशी कीटकभकक मुखजाळी वान्े अ्ृाृ आिण ्ाचीव पाण्ाृ फुगी वान्े 
(पक. ५१ व ५२) अ्ृाृ. 
 

खंडाळ्ाच्ा घाटाृ उनहाळ्ाृ गेलो ृर भोवृाली थोडीशी झाडे िद्ृाृ पण ृी िवरळच अ्ृाृ . पुषकळ्े रान ओ्ाडच िद्ृे . 
गवृे िद्ली ृरी ृी वाळलेली अ्ृाृ . �िचृ त्ाना वणवाही लावनू िदलेला अ्ृो . थो�ाशा ्पाटीच्ा जागा आहेृ ृेथे कु�ाची झुडपे 
िद्ृाृ. आृा पाव्ाळ्ाृ ृेथेच िहरवीगार गवृे आिण जागोजाग चवेणीचे खंुट जागे झालेले आूळृाृ . ृेथील ओवाच्ा काठी िकवा 
टेकाडाचं्ा पा्ाशी चोळ व रानहळद उगवलेली आूळृे.] 

 

 
आ॰ ३३·१५ ृारापुषप 

 



 अनु�मिणका 
 

१६ िवचवी ृदािद वक�क िृला� ९५ 

Martynia diandra Glox. Pedaliaceae. 

शाक. उंची १ m. पणरप�ाची लाबंी ७ ृे १२ cm. वा�षक 

 
ओ्ाड जागेृ उगवणारे हे एक ृण आहे . ्ाच्ा खोडावर आिण पानाफुलावर बारीक लव अ्ून 

ृी िचकट अ्ृे िृला थोडी दुग�धी ्ेृे . शाखा�ी मंिजरा ्ेृाृ त्ाृ फुले ्ेृाृ ृी पुषकळ अंशी 
रानिृळाच्ा ्ारखी िद्ृाृ . त्ापेका ृी थोडी मोठी अ्ृाृ आिण ृोडावरचा िठपका जासृ भडक 
अ्ृो. फुला् दोन छदे आिण पाच ्ंदले अ्ृाृ . छदे गुलाबी अ्ून ्ंदले िहरव् अ्ृाृ . �दलेही 
गुलाबी अ्ृाृ . एकंदर मंडल मुखरप अ्ृे . एक �दल मोठे अ्ृे त्ावर जाभंळा िटळा अ्ृो . 
त्ामागे िपवळी प�ी अ्ृे . ृोडाशी िकजलक अ्ृे . के्र ४ अ्ृाृ . ृे �दलाचं्ा नळीृ लपलेले 
अ्ृाृ त्ाृले दोन खुरटे अ्ृाृ . फळाला दोन आकडे अ्ृाृ . फळ काळे एका�ा भुगं्ा्ारखे 
िद्ृे ृथािप त्ाला िवचवी महणृाृ आिण ृे उगाळून िवचवाच्ा िवषावर उृारा महणून चावल्ा जागी 
लेप लावृाृ. 
 

्ंदले ५ ्ु�ृ अधत के्र २+२ मु�ृ �दलारू 

�दले ५ ्ु�ृ अधत िकजे २ ्ं्ु�ृ उपिर. 

 
िवचवी आज भारृभर आूळृे. ृी मेक ि्कोृून आलेली आहे. 

 
[वानससमाज. खंडाळ्ाच्ा पूव�् जवळच लोणावळे आहे ृेथे ृळी आहेृ . त्ा ृळ्ाचं्ा काठाला दाट ्दापण� वने आहेृ . त्ाृ 

आंबे जाभंळी िवपुल आहेृ . जवळच्ा टेकाडावर अईन िहरडा मोहडा अ्े वकक आहेृ आिण करवंदाची कुपे िजकडे िृकडे िवखुरलेली आहेृ . 
ृेथेच मधून मधून कु्रीच्ा वेली आहेृ . पाव्ाळ्ाृ ृेथे करवंदीच्ा झुडपावर चूलेल्ा रानघेव�ाच्ा वेली आूळृाृ . आमोणी, 
खाजकुिहरी ्ाही वेली पुषकळ उगवृाृ . कोठे कोठे धा्टीची झुडपे आहेृ ; ृर कोठे कोठे कारवीची झुडपे आहेृ . त्ाृच गुंृ लेल्ा 
रान�ाकाच्ा वेली आहेृ. कोठे पाव्ाळ्ाृ टेकाडावर रान्ुरण आिण काही भ ूह अमरी आूळृाृ. 
 

गवती व िनमगवती राने . उ�र अमेिरका आिण नकव� सवीडन व रिश्ा हे देश उ�र �ुवाच्ा फार जवळ आहेृ . ृेथे थंडीचा कडाखा 
फार अ्ृो; उनहाळा पाव्ाळा अगदी थोडका आिण सवलप अ्ृो . अशा भमूीवर िहमवक�ी होृे . िृजवर वकक उगवृ नाहीृ . वषयृून काही काळ 
गवृ उगवृे ृे मा� काही भागाृ वषरभर िटकृे . ्ाच �देशापैकी काही िठकाणी गवृाृ िम्ळून ्ंपुषप जाृीची शाकवान्े उगवृाृ . कुपे िकवा 
वकक ्ाृही न्ृाृ . अशा रानाचं्ा दिकणे् मा� गवृाृच ृुरळक झुडपे िकवा झाडे उगवृाृ . ्ाचं्ाही दिकणे् काटेरी िकवा िचकाळ झाडे 
झुडपे उगवृाृ. बाभळू, खैर,  ई अशाचंा ्मावेश त्ाृ होृो. अशी राने भारृाृ आहेृ.] 

 



 अनु�मिणका 
 

 
आ॰ ३३·१६ िवचवी 

 

१७ पुननरवा ृदािद पुननरवा पुननरवा� १०० 

Boerhaavia diffuse L. Nyctaginaceae. 

शाक. भईुप्रट पणरप�ाची लाबंी १·२ ृे ३·६ cm. 

 
हे शाकवान् इकडे िृकडे प्रृे . ्ाला शाखा आिण पाने ्ेृाृ . पाने ्मोरा्मोर दोन 

अ्ृाृ पण ृी िवषमाकार अ्ृाृ . अ�भागी फुलोरे ्ेृाृ त्ाृ बारीकशी फुले अ्ृाृ . ृी एका 
काडंावर ४, ८ अ्ृाृ. पिरदले गुलाबी अ्ृाृ. ्भोवार पाच छदाचें ्ं्ोगाने बनलेले कोडाळे अ्ृे. 
 

पिरदले ५ ्ु�ृ अधत के्र २, ३ मु�ृ अधत 

    िकज १  उपिर 

 



 अनु�मिणका 
 

्ा शाकवान्ाचा पाला भाजीकरृा वापरृाृ . ्ािशवा् ्ाचा औषधाृही मू�ल महणून उप्ोग 
होृो. हे महाराष्ाृ ृ्े गुजराृेृही वन् आहे. 
 

[अरणये. गवृी व िनमगवृी रानाना ्मारण् (सटेपी Steppe) अ्े महणावे, वककिम� गवृी राना् ्हारण् (्वहाना Savannah.) 
अ्े नाव �ावे. 
 

शेवलारणय. शीृकिटबधंाृील �देशाृ बफयच्ा पाघं णामुळे भईुवर वकक कुपे िकबहुना कृणे्ु�ा िटकू शकृ नाहीृ . पण त्ा िठकाणी 
शवेाळी आिण शलेै्े (दगडफुले) िटकू शकृाृ. अ्े भभूाग रिश्ाृ आहेृ ृ्े भारृाृही आहेृ . भारृ हा शीृ किटबधंाृ नाही . परंृु भारृाृ 
शीृ�देश आहे ृो िहमाल्ाच्ा मा््ावर. अिृिर�ृ उंचीमुळे अशी वाृावरणाची यसथृी ृेथे उतप� होृे. Tundra. 
 

िहमाल्ाच्ा मा््ावर अशी राने आहेृ ; परंृु त्ाच्ा जवळ गवृी राने उगवण्ाजोगी ्पाटीच नाही . उृारच उृार आहेृ . खोल 
खोल दऱ्ा आहेृ. त्ा उृारावर गवृ उगवृे पण ृेथे माण्ानी ्ंचार करणे कठीण आहे . फ�ृ धनगराचं्ा मेवा आिण कु�ी ृेथे जाृाृ . त्ा 
उृारावर एकादे काटेरी झुडुप िकवा झाड अ्ृे . िहमरेषा मा््ापा्ून २००० मीटराप �्ृ खाली उृरृे . त्ा ्ुमारा् आिण त्ाच्ाही खाली जे 
उृार आहेृ त्ा उृारावरच दुमुंडी आिण भागं अशी झुडपे िकवा शाकवान्े महणा , अ्ृाृ. दगडफूल जेथे उगवृे ृेथे मनुष्वसृी करणे कठीण 
आहे पण ृेथे िशवगण राहृाृ अ्े कुमार्ंभवकाव्ाृ वणरन आहे : 
 

गणा नमे �्वावृं्ा भजूरतवचत सपशरवृीदरधानात । 
मनतिशलािवचछुिरृा िनषेदुत शलेै्न�ेषु िशलाृलेषु ॥ कु॰ १·५५ ॥ 
गोवधरन पवरृावरील शलेै्ाचा उ�ेख रघुवंश ६·५१ ्ाृ आहे.] 

 

 



 अनु�मिणका 
 

आ॰ ३३·१७ पुननरवा 

 

१८ कुरडू. ृदािद कुरदव मारीषा� १०२ 

Celosia argentea L. Amarantaceae 

शाक ०·३ ृे १ m उंच पणरप�ाची लाबंी २·४ ृे ९·६ वषय्ु  

 
शेृ ाृ आिण शेृ ीभोवृी रानोरान उगवणारे हे ृण आहे . हे भारृाृ ृ्ेच इृर उषण देशाृही 

आहे. हे माठाच्ा कुलाृले आहे . ्ाच्ा खोडा् चरे अ्ृाृ . पानाना डेख फार आखूड अ्ृे िकवा 
न्ृे देखील . खोडाच्ा टोकाशी िकवा पानाच्ा बगलाृ कण्ा्ारखे फुलोरे ्ेृाृ . त्ाना अ�भागी 
थोडा्ा गुलाबी रंग अ्ृो ृो कालांृ राने मावळृो . फुलाृ पिरदले पापो�ेवजा अ्ृाृ . के्र ृळाशी 
जुळून पेला बनलेला अ्ृो. 
 

पिरदले ५ मु�ृ अधत के्र ५ ्ु�ृ अधत 

    िकज १  उपिर 

 
फळाृ मोहरीपेका बारीक िब्ा अ्ून त्ा काळ्ा अ्ृाृ . त्ाचंा उप्ोग मू�ल औषध महणून 

करृाृ. पाल्ाची भाजी झोप आणण्ाकरृा देृाृ. 
 

[कातंारे. वकक हे वन�ीचे वैभव आहे . भारृाृील ्वर राज्ाृ वकक आहेृ . त्ाचें जीिवृ भमूीृील पाण्ाच्ा ्ा�ावर अवलंबनू आहे . 
पाव्ाचे पाणी भमूीृ िजरन राहृे ृे त्ाना िमळण्ा्ारखे अ्ले महणजे झाले . पवरृावर पाणी पडृे ृे खाली ्मु�ाप �्ृ वाहृे . वाटेृ भमूी ृे 
धरणारी अ्ली महणजे वककाचे काम भागृे . िहमाल्ावर पाऊ् पडृो आिण भमूीही िठ्ूळ आहे . ृी उृाराची आहे ृरी मोठाले वकक पो्ृील 
अ्ा पाण्ाचा ्ं�ह िृच्ाृ होऊ शकृो. २००० ृे ३००० m. उंचीप �्ृ िहमाल्ावर चीड व देवदार ्ाचंी वने आहेृ. ही वान्े ्दापण� आहेृ. 
इृर पवरृावर आिण कमउृार भमूीवर िठकिठकाणी ्दापण� वने आहेृ . िवध्, माथेरान, महाबळे�र, िनलिगरी, ्�ा�ी इ . पवरृावर आिण 
शजेारच्ा भमूीवर ्दापण� आिण कदापण� वने आहेृ . ्ानाच कांृ ार महटले आहे . आंबा, बकुळ, िरठा, उंडी, माड, ृाड, ्ुपारी, चंदन ही 
्दापण� वककवान्े आहेृ. एकादा हजार मीटरापेका उंची अिधक नाही आिण पाऊ्ही पाचप�ा् इंचच पडृो अशा िठकाणी कदापण� वने आहेृ . 
अ्े वकक ्ाग, अईन, आवळा, पागंारा, जाभंळू, आपटा, शाल, पळ् पागंारा इ. शालवने िहमाल्ावर आहेृ. 
 

Tropical rainforests 1 evergreen 2 deciduous.] 

 



 अनु�मिणका 
 

 
आ॰ ३३·१८ कुरडू 

 

१९ आघाडा ृदािद अपामागर मारीषा� १०२. 

Achyranthes aspera L. Amarantaceae. 

शाक उंची ०·३ ृे १ m. पानलाबंी ३ ृे ६ cm. वा�षक 

 
हे एक माठाच्ा कुलाृलेच ृण आहे . भारृ आिण इृर उषण देशाृ वन् आहे . ्ाची पाने एका 

पेरावर दोन अशी ्मोरा्मोर अ्ृाृ . त्ानंा लहानशी डेखे अ्ृाृ . खोडाचं्ा अ�भागी लाबं लाबं ृुरे 
्ेृाृ. त्ाृ बारीक बारीक फुले अ्ृाृ . फुलाना छदे उपछदे अ्ृाृ ृी काटेरी अ्ृाृ . पिरदले 
िहरव् अ्ृाृ . के्रामधे के्रकलपही अ्ृाृ . ृळाशी ्वर जुळलेले अ्ृाृ . के्राच्ा मधे 
के्रकलप फणी्ारखे िद्ृाृ . ृुरे िपकून फळे ृ्ार झाल्ावर हाृभर देखील लाबं अ्ृाृ . फळे 
पिरदला्ह िनखळून घा्ून जाणाऱ्ा �ाण्ाचं्ा अंगा् िबलगृाृ. पिरदले पापो�ेवजा अ्ृाृ. 
 

पिरदले ५ ्ु�ृ अधत के्र ५ ्ु�ृ अधत 

    िकज १  उपिर 



 अनु�मिणका 
 

 
्ाच्ा राखेचा उप्ोग िवषमजवरावरील औषधाृ करृाृ. 
 
[�ाचीन वानसीय. वैिदक वाङम् हे ्वयृ जुने वााम् आहे . त्ाृ वान्ाचें उ�ेख आहेृ ृे अ� िकवा औषधे ्ा ्ंबधंाृील आहेृ . 

वन�ी्क�ी ्ागंण्ाचा उउेश त्ाृ िद्ृ नाही , त्ानंृरच्ा पौरािणक काळाृ ्ु�ा केवळ वान्ाचें जीवन ्ागंणारे �ंथ झाले नाहीृ ; पण 
अनुषंगाने ्ागंणारे �ंथ झाले ृे अ्े :– (१) वराहिमिहर�णीृ बकहत  ्ंिहृा. ्ाृ वण्रिवष् �हज्ोिृष व फलज्ोिृष हा आहे . ्ाृ ्ािंगृले 
आहे की बीजारोपण करृाना त्ावर १० िदव् ृूप व दूध लावावे , नंृर शणेाचा लेप �ावा . अशाच रीृीने कलमे करावी अ्े ्ािंगृले आहे . (२) 
कौिटल्�णीृ अथरशास. ्ा �ंथाचा उउेश राजव्वहार ्ागंण्ाचा आहे . ृो ्ागंृाना कक िषव्वहाराकरृा अिधकारी नेमावा , त्ा् वान्जीवन 
चागंले माहीृ अ्ावे , अ्े ्ािंगृले आहे . (३) अयगनपुराण. ्ाृ ्वर ऐिहक आिण पारमा�थक व्वहाराचें िनरपण आहे . वककारोपणाकरृा दोन 
वककाृ अंृर िकृी ठेवावे , खृ कोणृे िकृी घालावे , पाणी िकृी �ावे इत्ादी गो�ी त्ाृ ्ािंगृल्ा आहेृ . त्ाृ आंय्ाच्ा मुळाशी मतस्ोदक 
िशपडावे अ्े एक वचन आहे. (४) अशाच इृर �ंथाृ मानवी िचिकत्ेच्ा धरृीची वान्रोगावर औषध्ोजना िदली आहे .] 

 

 
आ॰ ३३·१९ आघाडा 

 

२० बाडंगूळ ृदािद बदंाक बदंाका� ११२ 

Loranthus longiflorus Desr Loranthaceae 



 अनु�मिणका 
 

कपु उंची १ m पणरप�ाची लाबंी ७ ृे १६ cm. बहुवा�षक 

 
आंय्ाला उप�व करणारे महणून हे वान् �ि्� आहे . ृे इृर झाडानाही उप�व करृे पण 

आंय्ावर त्ाचा िवशषे ह�ा अ्ृो . वककाच्ा जाडी खोडावर हे आपले आ्न माडंृे . ृळाशी एक गाठ 
अ्ृे. त्ा गाठीृून ्ाची मुळे आ�्वककाच्ा र्वािहन्ाृ घु्लेली अ्ृाृ . ृेथेच ्ाला पोषण िमळृे. 
्ाची पाने एका पेरावर ्मोरा्मोर दोन अ्ृाृ . �िचत एकांृ रही अ्ृाृ . ्ाला पानाच्ा बगलेृ 
फुलोरा ्ेृो ृो मंजरीरप अ्ृो . ्ा मंजरीृील फुले अकाच्ा एकाच बाजू् अ्ून ृी लाबं अ्ृाृ . 
पिरदलाचंी नळी अ्ृे िृच्ाृून के्र िकजलक डोकावृाृ. 
 

पिरदले ५ ्ु�ृ उपिर. के्र ५ मु�ृ �दलारू. िकजे २, ३ ्ु�ृ अधत िचमणीहून बारीक पकी ्ा 
वान्ाची फळे खाृाृ आिण आपली चोच िब्ानी लडबडलेली अ्ृे ृी शजेारच्ा एका�ा फादंीवर 
घा्ृाृ त्ामुळे ्ाचे अन्� बीजारोपण होृे. हे भारृाृ ृ्े लंकेृही आूळृे. 
 

[�ाचीन आिधवािसक. आ्ुव�द ्ंिहृामधे ्हजगत्ा वान्े कोणकोणत्ा �कारच्ा भमूीृ राहृाृ ्ािवष्ी िववेचन आहे ृे :– 
 

१) जागंल भमूी . जेथे उजाड भाग फार , काटेरी वकक आिण ृेही िवरळ , पाऊ् थोडा , पाण्ाचे ओघ थोडे , वारे कूृ व  क ृो देश 
जागंल. हा देश कक शमंद माण्ा्ारखा अ्ून ्ाृ वाृिप�ृरोगा् बळ फार अ्ृे. 
 

२) अनूपभमूी. जेथे भमूी चूउृाराची अ्ृे , पाऊ् पुषकळ अ्ृो , वारे शीृ व ्ुखावह अ्ृाृ , ृो देश अनूप . ृो मकदु व ्ुकुमार 
पण पु� शरीराच्ा माण्ा्ारखा अ्ृो. त्ाृ कफ वाृरोगाचें �ाबल् अ्ृे. 
 

३) वरील दोनही लकणे ज्ाृ अ्ृाृ ृो देश ्ाधारण हो् . खिदर बोर बाभळू अ्े वकक जागंलाृ अ्ृाृ . ृाड माड केळी वेृ् 
अ्ली वान्े अनूपाृ अ्ृाृ. ्ु�ुृ ्ू�सथान अ. ३५ वचन ४२] 

 



 अनु�मिणका 
 

 
आ॰ ३३·२० बाडंगूळ 

 

२१ नवे तण ज्पालािद िवरला आमल�्ा� ११५. 

Croton sparciflorus Morang. Euphorbiaceae. 

शाक-कपु उंची ७५ cm. पणरप�ाची लाबंी ३ ृे ७ cm. 

 
गेल्ा प�ा् वषयृ ्ेथे िद्ू लागलेले हे एक ृण आहे. बहुधा हे परदेशाृून आलेले आहे. हे दमट 

भमूीवर अ्ृे . हे आवळ्ाच्ा कुलाृले आहे . हे हाृ दोन हाृ उंच होृे . श�ेा् मंजरी अ्ृे आिण 
त्ाजवळ शाखा अ्ृाृ . शाखावर लव अ्ृे . फुलोऱ्ाृ नरफुले आिण मादीफुले वगेवगेळी अ्ृाृ . 
मंजरी ४ cm लाबं अ्ृे. िृचा रंग िफका पांू रा अ्ृो. फुले ्वरदा ्ेृाृ. 
 

नर फुलाृ पिरदले ५+५ मु�ृ अधत 

 के्र १०हून अिधक मु�ृ उपिर 

मादी फुलाृ पिरदले ५ मु�ृ अधत 



 अनु�मिणका 
 

 िकजे ३ ्ं्ु�ृ उपिर 

 
फळ बोड अ्ृे. त्ाची लाबंी ६ mm. 
 
िब्ाचंा रंग राखी अ्ृो, ४×२ mm. 
 
कोणृेही ृण र�ी् पडृाच नको अ्ेल ृर ृे लहानपणीच काूून टाकून पुरन िकवा जाळून 

टाकले पािहजे. 
 
्ेथवर ्ािंगृलेली ृणे ि�दिलक आहेृ नंृर ्ािंगृलेली एकदिलक आहेृ. 

 
[�ाचीन उत�ािंतकलपना . जगाृ आज िविवधृा िद्ृे ृशी पूव� नवहृी , िकबहुना अगदी आरंभी मुळीच नवहृी अ्े मृ वैिदक 

कालापा्ून �कट झालेले आहे . पकिथव्ा ओषध्त । ओषधीभ्ो ऽ�म । (ृै. २·१) अ्े वचन आहे . ओषधीपा्ून मानवाप �्ृ �ािणजाृी बहुृ 
अ्ृाृ, अ्े दा्बोध �ंथाृ  (१३ वे दशक ) ्ािंगृले आहे. ्क�ीच्ा उतप�ीचा �म आज ्ागंृाृ िृृका ्िवसृर ृो नाही . ृरी ृो अ्ला 
पािहजे अ्ा त्ाृ अिभ�ा् आहे हे उघड आहे . ्ा िवष्ावर उपलकणातमक एक गो� रामा्णाच्ा उ�रकाडंाृ ्ािंगृली आहे . एकदा एका 
वककावर घरटे केलेले होृे ृे कोणाचे ्ािवष्ी घूक आिण गक� ्ाचें भाडंण जंुपले . ृे त्ानी राजा रामचं�ाकडे नेले . घरटे केवहा बाधंले ्ा �शना् 
गक�ाने उ�र िदले ‘पक् वीवर माणू् िद्ू लागला ृेवहा ’ घूकाने उ�र िदले ‘पक् वीवर वान्े उतप� झाली ृेवहा ’ घरटे घूकाचे अ्ा िनणर् 
मंि�मंडळाच्ा िवचाराने राजाने ्ािंगृला.] 

 



 अनु�मिणका 
 

 
आ॰ ३३·२१ नव ेृण 

 

२२ पाणडेरी ृदािद जलधािरृ रृपणर जलधािरृा� १३३  

Waterhyacinth. Eichhornia crassipes Sobrus. Pontederiaceae. 

पान. डेऱ्ा्ह लाबंी १० ृे २० cm. 

 
हे जलवान् परदेशाृून ्ेऊन ्ेथे रू झालेले आहे . ऑस्ेिल्ा जावा ््ाम ��देश इ. देशाृ 

ृे सवाभािवक आहे . ्ंथ पाण्ाृ हे फार माजृे आिण पाण्ाचे लहान्हान ओघ आडवृे . ्ाची बुधें 
आडवी पाण्ावर ृरंगृाृ, खाली मुळ्ा लोबृ राहृाृ, वर पाने िनघृाृ. त्ाचं्ा आरंभीच फुगा अ्ृो 
त्ाृ हवा राहृे. त्ामुळे ृे पाण्ावर ृरंगृे . पाव्ाळा ्ंपृाना त्ा् फुलाचें ृुरे ्ेृाृ . केवहा केवहा ृे 
पिरमंजरीरप अ्ृाृ. 
 

फुलाची  ंदी २·५ cm व लाबंी ५ cm अ्ृे. रंग िनळ्र अ्ृो. 



 अनु�मिणका 
 

पिरदले ६ (३+३) ्ु�ृ अधत के्र (३+३) मु�ृ अधत 

(के्राृ उंच ३ िनच ३ अ्ृाृ) िकजे ३ ्ं्ु�ृ उपिर. 

 
्ाचे बेणे ्ुरोपी् लोकानी �ाझीलमधून आणले . ्ाच्ा फुलाृ एका पिरदलावर एक िठपका 

अ्ृो ृो ३ ृे ३·५ cm लाबं अ्ृो. ृो िपवळा अ्ून त्ाला िनळी िकनार अ्ृे. त्ाचीच शोभा अ्ृे. 
 

[�ाचीन वानसीय रपवणरन . वान्ाचं्ा रपाचे वणरन करणे हे त्ाचं्ा इंि�्का्यचे वणरन करण्ापेका पुषकळ ्ोपे आहे . त्ाला 
�्ोग्ािहत्ाची अपेका न्ृे . अथयत हे महणणे सथूल रपािवष्ीचे आहे . अ्े वणरन जुन्ा आ्ुव�द�ंथाृ आिण इृर �ंथाृही बरेच्े चागंले 
केलेले आूळृे . त्ाृल्ात्ाृ फुलाचं्ा वणरनाृ मा�मकपणा िवशषे पािहजे ृो मा� आूळृ नाही . ृथािप फुलोऱ्ाचे वणरन ्था्ोग् केलेले 
आूळृे. ृे अ्े :– 
 

नवपुषपाव-शाखा�े मंजरी व�री ृथा ॥ २·२३ ॥ 
गुचछो गुलचछसृबको गुचछकत कु्ुमो�्त ॥ २·२७ ॥ राजिनघंटु. 

 
फुलाचे वणरन करृाना के्र िकज भेद दशरवलेला िद्ृ नाही . के्राच्ा परागाचा उ�ेख आहे पण िकजलकाचे काम का् ृे 

्ािंगृलेले नाही. कािलदा्कवीने परागाचंा कीटकाशी ्ंबधं दशरिवला आहे. ृो अ्ा :– 
 

कु्ुमके्रेरणुमिल जात ्पवनोपवनोयतथृमनव्ुत ॥ रघु. ९·४५ ॥ 
 
कोशकार अमराने ृर हे रेणू सीरज्ा्ारखे आहेृ अ्े ्ािंगृले आहे ! केृक व खजूरर ्ाृील नर -मादीभेद ्ोग् ृो ्ािंगृला 

आहे. पण इृर वान्ाृ आकार रंग इत्ादीवरन नर मादी ठरिवले आहे ृे चुकीचे आहे.] 

 



 अनु�मिणका 
 

 
आ॰ ३३·२२ पाणडेरी 

 

२३ संिधमुसत ृदािद ्ंिधमुसृ मुसृा� १४६ 

Scirpus articulatus L. Cyperaceae. 

शाक. उंची ३० ृे ९० cm. पाने नाहीृ. िचरा्ु. 

 
्ाची खोडे करंगळी एवूी जाड अ्ृाृ . ृळाच्ा जवळच फुलोरे ्ेृाृ . ृे झुपके अ्ृाृ . 

त्ाृील एकेक ृं्क ६ ृे १८ mm लाबं अ्ृे. फुलाृ के्र ृीन अ्ृाृ. ृे ५ mm लाबं अ्ृाृ. ृुष 
अथयृ एकच अ्ृे . फळ ृ्ार होृे ृे २ mm. लाबंीचे अ्ृे . ्ाचें १०, २० सृंभाचे एकेक बेट अ्ृे . 
पाने न्ृाृ, नु्ृे ठोबच हाृ दोन हाृ उंच वाूृाृ. ्ामान् भाषेृ अशा वान्ाना लवहाळे महणृाृ. 

 
लवहाळ्ाचें उप्ोग : (१) त्ाचं्ा मुळाच्ा ्ोगाने जिमनीची धूप थाबंृे . (२) कागद करण्ा् 

उप्ोगी लगदा त्ाचं्ापा्ून िमळू शकृो. (३) खाऱ्ा जिमनीृ त्ाचंी उगवण होृ अ्ल्ाने जनावराना 
िनकक � �ृीचा का होईना पण दुषकाळाृ उप्ोगी चारा िमळृो. (४) पाणपकी ्ाचें बी खाृाृ. 
 



 अनु�मिणका 
 

[वानसाचंी इिं�ये . िनरीकणाला �्ोगाची जोड अ्ल्ािवना इंि�्िवजान अवगृ होणे अश�् आहे . जे काही होण्ाजोगे आहे ृे 
महाभारृाच्ा शािंृपवयृील अध्ा् १८४ ृ दाखिवले आहे. 
 

भार�ाज उवाच :– अनूषमणामचे�ाना ंघनाना ंचेव ृ�वृत । 
वककाणा ंनोपलभ्नृे शरीरे पचं धाृवत ॥ ७ ॥ 
न शकणवयनृ न पश्यनृ न गधंर्वेिदनत ॥ 
न च सपश� िवजानयनृ ृे कथं पाचंभौिृकात ॥ ८ ॥ 

 
भार�ाज महणाले. वककाचं्ा अंगी उषमा न्ृो . त्ाना हालृा ्ेृ नाही . वकक घन आहेृ. अ्े अ्ृाना त्ाृ पाच धाृू क्े अ्ृील ? 

वकक ऐकृ नाहीृ, की पहाृ नाहीृ, की वा् घेृ नाहीृ. त्ाना सपशर कळृ नाही. मग त्ाना पाचंभौिृक क्े महणावे? 
 

वककाचं्ा शरीराृ ऊब न्ृे. ृेवहा त्ाृ अयगनृ�व नाही. 
वककांृ  पोकळ्ा न्ृाृ. ृेवहा त्ाृ आकाश नाही. 
अ्े भार�ाज महणृाृ. त्ावर भकगु उ�र देृाृ :– 
घनानामिप वककाणा ंआकाशोऽयसृ न ्ंश्त । 
ृेषा ंपुषपफलव्य�ृत िनत्ं ्मुपप�ृे ॥ १० ॥  
वककाना फुले फळे ्ेृाृ ृी त्ाचं्ा आृल्ा आकाशाृूनच.] 

 
वानसाचंी इिं�ये. भकगु पुूे महणृाृ :– 

उषणृो मला्ृे वण� तवक  फलं पुषपमेव च ॥ 
मला्ृे शी्रृे चाऽिप सपशरसृेना� िव�ृे ॥ ११ ॥ 

 
उषणृेने रंग जाृो, तवचा फल पुषप ही कोमेजृाृ, इृकेच नवहे ृर ृी झडृाृ. ्ावरन त्ाना सपशर कळृो अ्े ्मजृे. 

 
वा्ु–अयगन–अशिन–िनघयृैत फलं पुषप ंिवशी्रृे ॥ 
�ो�ेण गक�ृे शयदत ृसमात �कणवयनृ पादपात ॥ १२ ॥  

 
वारा आग वीज ्ाचं्ा ृडाख्ाने फल व फूल झडून जाृे , ना्ून जाृे. ्ावरन त्ाना शयद ्मजृो अ्े कळून ्ेृे , �ो�ावाचून हे 

घडणे नाही. 
 

व�ी वे�्ृे वककं ्वरृ�ैव गचछिृ ॥ 
न िह अर�े� माग�ऽयसृ ृसमात पश्यनृ पादपात ॥ १३ ॥  

 
वेली वककाला वेूा घालृे , आिण ्वर� जाृेही . र�ी अ्ल्ािशवा् िृला माग क्ा ्मजृो ? ृो ्मजृो ्ावरन िृला र�ी आहे 

अ्े महणावे लागृे. िकबहुना ्वरच पादपाना (वान्ाना) ृी अ्ृे.] 

 



 अनु�मिणका 
 

 
आ॰ ३३·२३ ्ंिधमुसृ 

 

२४ नागरमोथा ृदािद मुसृा मुसृा� १४६ 

भ�मुसता Cyperus rotundus L. Cyperaceae. 

शाक. उंची १० ृे ७० cm. िचरा्ु 

 
लवहाळे िकवा नागरमोथा महणून हे �ि्� आहे . हे फार िचवट ृण आहे . हे ओल्र जागेृ फार 

माजृे. ्ाचा कादंा बारीक्ा अ्ृो ृो भईुृ राहृो . त्ापा्ून दु्रे कादें उतप� होृाृ . ृे अथयृ 
भईुृच राहृाृ. वरृी पाने चार ्हा िनघृाृ आिण मधे खोड उंच होृे . त्ावर श�ेाशी ृुरा ्ेृो त्ाृ 
ृीन चार पोटृुरे अ्ृाृ . त्ाचं्ा ृळाशी ृीन छदे अ्ृाृ . दाडंा शवेटापाशी ि�कोणी अ्ृो , खाली 
वाटोळा अ्ृो . ृो फार िचवट अ्ृो . ृुऱ्ाृ एका ृुषाच्ा आृ ृीन के्र मु�ृ आिण ृीन िकजे 
्ं्ु�ृ अ्ृाृ. िकजलके ृीन अ्ृाृ. फळाृ िब्ा उतप� होृाृ त्ापा्ूनही नवोतप�ी होृे. 

 
्ाच्ा का�ंाचा औषधाृ उप्ोग करृाृ. भारृाृ मुसृा�ाचं्ा ्ुमारे ४५० जाृी अ्ून महाराष् 

व गोमंृक ्ाृ त्ाृील १२० जाृी आूळृाृ. एकंदर जाृी ३००० वर आिण गो�े ६५ आहेृ. 
 
नागरमो््ाच्ा कंदामधून एक दाट ृेल िनघृे . त्ाच्ा आडव्ा काडंामधून एक वा्ाचे ृेल 

िनघृे. त्ाचा उप्ोग कप�ा् ्ुगंध आणण्ाकरृा करृाृ. 
 
नागरमोथा हे �ि्� औषधही आहे, त्ाच्ा मुळाचा काूा जविरृा् सवदेक आिण  िणृा् रोपक 

महणून उप्ोगी आहे . ृाजे कंद बाळंिृणीचे दूध वाूिवृाृ . रघुवशंकाव्ाृ दशरथाची मकग्ा वणरन 
करृाना कािलदा् महणृो :– 

 
उ�सथुषत ्पिद पलवलपकंमध्ात  मुसृा�रोहकवलाव्वानुकीणरम  ॥ 
ज�ाह ् �ुृवराहकुलस् मागरम  ्ुव्�ृमा�रपदपयं�ृिभरा्ृािभत ॥ ९·५९ ॥ 



 अनु�मिणका 
 

 
पाणथळी िचखलाृ ब्लेले वराह झटकन उठून पळू लागले . त्ाचं्ा ृोडाृून मुसृाकाडें गळून 

पडली. त्ावरन आिण भमूीवर त्ाचं्ा ओल्ा पावलाचं्ा खुणा उमटल्ा होत्ा त्ावरन त्ाचंा मागर 
राजाने ओळखला. 
 

्ाच कवीच्ा ऋृु्ंहार काव्ाृ भ�मुसृ अ्ा उ�ेख आहे : 
 

्भ�मुसृं पिरशुषककदरमं ्रत खन�ा्ृपो�मणडलैत ॥ 
रवमेर्खैूरिभृािपृो भकश ंवराह्थूो िवशृीह भूृ लम  ॥ १·१७ ॥ 

 
उनहाळ्ाने लवहाळे आिण ृळ्ाृली माृी वाळून गेली अ्ून डुकरे भईु खणून जणू भईुखाली 

घु्ृ आहेृ. 
 

 
आ॰ ३३·२४ नागरमोथा 

 

२५ कुसळी गवत. मारवलेािद कुशल् कृणा� १४७ 

Andropogon contortus L. Gramineae. 

 
गवृ ठेगणे ० ·३ ृे ० ·५ m. वा�षक. िचरा्ु उंची १ ृे १ ·५ m. पानलाबंी १५ ृे ३० cm. ्ाचे दोन 

�कार आहेृ . त्ापैकी िचरा्ु अ्ृे त्ाचे झुपके अ्ृाृ . ्ाला ृुरे ्ेृाृ . त्ाृील वरच्ा भागा् 
कु्ळे अ्ृाृ . ृी नागमोडी अ्ृाृ आिण लाबंलचक अ्ृाृ व फार ृापदा्क अ्ृाृ . ्ाच्ा 
ृुऱ्ाृ खालची ृं्के िबनडेख अ्ृाृ ृी शूकहीन अ्ून नर िकवा नपुं् क अ्ृाृ . वरची िबनडेख 
अ्ृाृ ृी मादी अ्ून त्ाना लाबं लाबं शूके अ्ृाृ. लघुृुषे अ्ृाृ. 
 



 अनु�मिणका 
 

[ृु्े आकक ृीृ १ उपिर २ अनु ३ पिर ४ उप] 

 
फुलवरा ्ेण्ापूव� हे गवृ वैरण महणून उप्ोगी अ्ृे. 
 
्ाृील दोन �कारापैकी ठेगणे िनकक � व मध्म भमूीृ उगवृे . ृे वा�षक अ्ृे . उंचट अ्ृे ृे 

िचरा्ु अ्ृे. ृे उ�म व मध्म भमूीृ उगवृे. 
 
[वानस-इिं�ये. 
 

पुण्ापुण्ैसृथा गधैंत धूपै� िविवधैरिप ॥  
अरोगात पुयषपृात ्यनृ ृसमात  िज यनृ पादपात ॥ १४ ॥  

 
पुण्ापुण्ाने त्ाच�माणे वेगवेगळ्ा धूपानी पादपाचंा रोगनाश होृो आिण ृे पादप फुलृाृ . ्ावरन त्ाना वा् कळृो अ्े 

्मजावे. 
 

पादैत ्िललपाना� व्ाधीना ंचािप दशरनात  ॥  
व्ािध�िृि�्तवात  च िव�ृे र्नं �ुमे ॥ १५ ॥ 

 
मुळाच्ा ्ोगानी पाणी िपृाृ, त्ाना व्ाधी होृाृ आिण त्ा िनसृरृाृही ्ावरन वान्ानंा र्ना आहे, अ्े ्मजृे. 

 
वक �ेणोतपलनालेन ्थोऽधव� जलमाददेत  ॥ 
ृथा पवन्ं्ु�ृत पादैत िपबिृ पादपत ॥ १६ ॥  

 
आपल्ाला ृोडाने ओूून कमलनालाृ पाणी घेृा ्ेृे ृ्ेच वान्े ृे ओूून घेृाृ . 

 
्ुखदुतख्ो� �हणात  िछ�स् च िवरोहणात  ॥ 
जीवं पश्ािम वककाणा ंअचैृन्ं न िव�ृे ॥ १७ ॥ 

 
्ुखदुतख ्मजृे, ृोडल्ावर पुनत वाूृे, ्ावरन वान्ाृ जीव आहे अ्े कळृे. ृी अचेृन नवहृ हे िनि�ृ आहे.] 

 



 अनु�मिणका 
 

 
आ॰ ३३·२५ कु्ळी गवृ 

 
औषधोपचार. माण्ाच्ा बाबृीृ ृ्ेच पाळीव पशुपे्ाचं्ा आिण वान्ाचं्ा बाबृीृही 

आरोग्रकणाथर औषधाचें मह�व आहे . वान्ावर औषधोपचार ही गो� काही नवीन नाही . ृरी िृचा 
िवका् अलीकडील प�ा् वषयृ मोठाच झाला आहे . �ाचीनकाळी चारदोन औषधेच वापरण्ाृ होृी . 
आज ृी शकेडो झाली आहेृ . चुना मोरचूद गंधक व ृंबाखू एवूीच औषधे पूवव वापरीृ . आृाही ृी 
वापरृाृच. पण त्ाहून िनराळी , पुषकळ ्ो्ीची आिण गुणावह औषधे आज िनघाली आहेृ . माृीृील 
अळ्ा व िकडे मारण्ाकरृा चुनकळी व पाणी ्ाचंा उप्ोग होृो . मोरचुदाचे पाणी १ % पालवीवरील 
िकडे मारण्ाकरृा उप्ोगी आहे . ृंबाखूचा काूाही ृ्ाच उप्ोगी आहे . ५०० �ाम ृंबाखू पाण्ाृ १२ 
ृा् ओलवनू , मग ५ िलटर पाण्ाृ उकळून काूा करन , आठ पट ्ाबणपाण्ाृ िम्ळून झाडावर 
िशपडाव.े गंधक हे अिळब रोगावर औषध आहे . त्ाची अगदी बारीक भकुटी करावी िकवा गंधक व चुना 
एक� करन पाण्ाृ टाकून ्ोनेरी िवरघळा होईप �्ृ ृापवावे . भकुटी िकवा हा िवरघळा झाडावर 
िशपडावा. िब्ाण्ा् गंधक चोळण्ाने अिळबरोगाचा �िृबधं होृो. 
 

मोरचूद व (फकी) चुना ्ाचं्ा िम�णा् बोड� िम�ण महणृाृ . ५० िलटर पाण्ा्, �त्ेकी ५०० 
�ाम मोरचूद व चुना घ्ावा . ्ाचा फवारा वापरावा . मोरचूद हे ृा�गंिधक आहे . त्ाचा २% िवरघळा 
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करन त्ाृ जवारीचे बी १५ िमिनटे ठेवनू , मग ्ावलीृ वाळवनू पेरले अ्ृा, काणीरोगाचा �िृबधं होृो. 
ृाि�ृ ऊवरद Cu₂O हे ्ं्ुग ्ूेमकणरपाृ िमळृे . ृे पानाफळावर होणाऱ्ा रोगावर रामबाण औषध 
आहे. वान्ाचें काही िवकार वानुजंृूनी ृर काही अिळबानी केलेले अ्ृाृ . त्ाचंा �िृबधं करण्ाकरृा 
स्ेेो – ्ा्�लीन व ओिरओफंगीन अशी औषधे पुण्ाजवळ िपपळी ्ेथील कारखान्ाने ृ्ार केली 
आहेृ. 
 

डी डी टी नावाची भकुटी िमळृे , ृी पुषकळ रोगकारक कीटकाचंा नाश करण्ा् उप्ोगी पडृे . 
ककर टीकुला् मा� ृी हािनकारक आहे. 

 
बी एच  ्ो नावाची भकुटी िमळृे ृीही पुषकळ अंशी ृशीच आहे. 
 
डी डी टी ने ृुडृुडे आिण बी एच  ्ी ने नाकृोडे मरृाृ. 
 
२, ४ डी हे औषध पाण्ाृ िम्ळून झाडावर फवारृाृ , त्ाने पचंकणर, घोळ, काटेमाठ इत्ादी 

ृणाचंा नाश होृो. 
 

समारोप. वान््क�ीचे िनरीकण व िववचेन करणे हा ्ा �ंथलेखनाचा उउेश आहे . त्ाला 
अनु्रन �थमृत ूोबळपणे मुख्ृत आपल्ा देशाृील वान्ाचंा परामशर घेऊन त्ाचंी वगरवारी 
्ािंगृली. नंृर त्ाृील िवशषे पिरच्ाचा वगर ्पुषप वान्े ्ाचंी पचंागें ृपा्ून पािहली . त्ानंृर 
्वयृ लहान जे वानुजंृू त्ाचें परीकण केले . त्ानंृर त्ाहून मोठी पण ्ह्ा क�ु वाटणारी शवेाळे 
पािहली. नंृर त्ाचं्ाच जवळपा्ची अिळबे आिण दगडफुले ्ाचें िनरीकण केले . त्ानंृर त्ाहून मोठी 
पण अपुषप वान्े नेचादी व देवदारादी ृपा्ली . अ्े करृाना �त्ेक वगयृ नवोतप�ी कोण्ा रीृीने होृे 
ृे पाहून ठेवले . अ्े करृाना ही रीृी ्पुषपाचं्ा नवोतप�ीशी ृाडून पािहली . नंृर ्ा ्वर िनरीकणाृून 
िनघणारा उतकािंृवाद पाहून घेऊन , त्ाच र�ीने ्पुषपाच्ा अंृगरृ  वग�चे काही नमुने पािहले . ्ेथवर 
पधंरा �करणे ्ंपली. 

 
आृा एकदा ्वर वग�करणावरन नजर िफरिवली पािहजे . ्ा�ंृ हे वग�करण अ्े आहे . पिहले 

वग�करण गूू  ्ुिृक आिण अगूू्ुिृक अ्े आहे . ्ुृी महणजे नर-मादी ्ोग. अ्ा ्ोग ्पुषपाृ आिण 
्ा्कड-देवदारािदकाृही सप� अ्ृो. गूू्ुिृकाृ शवेल श्वालशवंाल आिण ने�वालािदक अ्े ृीन 
वगर पडृाृ. त्ाना अनु�मे सथिलक, पिरसथिलक व �सथािलक अशी नाव े�ावी . नवोतप�ीच्ा रीृीवरन 
ृी ्ुचृाृ. सथिलकामध्े शवेलाबरोबर अिळबाचा ्मावशे करृाृ . अिळब व शवेल ्ाचंी पेिशकारचना 
अगदी ्ाधी अ्ृे . अिळबाृ िहरव े�व् न्ृे पण शवेलाृ अ्ृे . वानंुजृूमधेही िहरव े�व् न्ृे , 
महणून त्ाचाही ्मावशे अिळबाृ करृाृ . वानू, िकणव, आिण िशली�, अ्े ृीन भेद अिळबाृ मानृाृ . 
वानंूची नवोतप�ी केवळ िवभाजनाने होृे ृर िकणवाची मुकुला्नाने होृे आिण िशली�ाृ शलधारण हा 
िवशषे अ्ृो. अिळबाृ आणखीही भेद आहेृ. 
 

 Spermaphyta=phanerogams. 

गूू्ुिृक (अपुषप अबीज) अगूू्ुिृक (्पुषप्बीज) 

Criptogams Phanersgams. 
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 सथिलक Thallophytes.  �कटबीज 
Gymnosperms 

 अपुषप 

पिरसथिलक Bryophytes  गुपृबीज 
Angiosperms 

 ्पुषप(पुषपवंृ ) 

�सथािलक Pteridophytes.  

 
्ोळाव्ापा्ून पुूील �करणाृील वान्े , अ�, वैरण, वस, घर, िवला् आिण औषधोपचार 

्ाकरृा उप्ोगी पडण्ाजोगी िनवडली आहेृ. एका वान्ाचा उप्ोग अनेक �कारे होऊ शकृो. महणून 
हे वगर एकमेकापा्ून पूणरपणे िभ� ्मजू न्ेृ . कोभेचा ्मावशे िवला्ाृच करावा . ्कि�िवजानाृील 
वग�करण ्ाहून िभ� आहे ; ृे शासी् नाव ेमहणून जी िदली आहेृ त्ावरन सप� आहे . ृाि�वक िववचेन 
आिण इिृहा् ्ा गो�ी जागोजाग िदल्ा आहेृ . त्ावरन शासरचनेचा उ�ोग केवूा मोठा आहे आिण 
त्ा् िकृी जणाचें हाृभार लागले आहेृ ृे ्मजून ्ेईल . ्ा ्वर रचनेृ ्ुधारणा िकवा वाू ्ािवष्ी 
�्तन करणे, हे ्व�चे क रृव् आहे. 
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१ सामानय सूची 
 

अकंुठ-अकंुिठृ 

अ�पुषप 

अ�सथ 

अंकुरण 

अंजली 

अणुकंुिचृ 

अंडाकक ृी 

अधसथ 

अिधिकज 

अिधिकलाट 

अिधवा् 

अध्ारू 

अनािनल 

अिनल 

अिनलाश् 

अिनलाकाकंा 

अनुृुष 

अनुद गीणर 

अनूप 

अंृत (बीज) कवच 

अंृग�िलका 

अंृवरिलृ 

अंृसृुष = उपृुष 

अंृयसथृ 

अंदुक 

अंदुकधारी पेिशका 

अंदुकलश 

अंदुकलशछ� 

अंदुकलश�ावरण 

अंदुकाश् 
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अंदुकाश्ाचे आगार 

अनवा्ाम 

अपच् 

अपत् 

अिपतवचा 

अपुषप 

अ�दल 

अ�भावी 

अबीज 

अिभतवचा 

अिभदुर 

अमरी 

अरण् 

अधरिपचछाकक ृी 

अधरहसृाकक ृी 

अलप उपमंजरी 

अविकज 

अवविलृ 

अवशषे 

अव्ंविलृ 

अिळब 

अँ�्ाईट 

असपा�जलम  

आकाकंा 

आकंुिचृ 

आ�ांृ  

आगंृुक 

आिद-गुण 

आिदमूल 

आ�गा� 

आ�मूल 

आधारमूळ 
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आिधवाि्क 

आिपचछाकक िृ 

आ�दल 

आमिलक अमल 

आमकदुफल 

आि�क 

आंबर 

आ्ृाकक ृी 

आरारट 

आवकृ कंद 

आवकृ मुख 

आहल 

आहसृाकक ृी 

इंधन 

उत �ांृ ी 

उद गीणर 

उद िभद, उद िभ� 

उ�ान 

उपका� 

उपकुल 

उपखंड 

उपच् 

उपृुष 

उपपणर 

उपिपचछाकक ृी 

उपमंजरी 

उपिरृुष 

उपिरवा्ी 

उपिरसथ 

उपरी वान् 

उपवन 

उपवन-पोषण 
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उपवनरचना 

उपवनिव�ा्माज 

उपवन् 

उपवक� 

उपहसृाकक ृी 

उपा� गा� 

उमले 

उषणदेश 

उषमगकह 

ऊज 

ऊवर 

ऊवरत्ाग 

ऋृुि्� वल् 

एकदल 

एकदिलक 

एकपदव�री 

एक्ंघ 

एकांृ रण 

एकांृ िरृ 

ओषट 

ओषिणक अमल 

ओषधी 

ओ�ाकक ृी 

ओि�का 

कंकण 

किठन फळ 

किणश 

कणी् 

किन�जीिवक 

कंद 

कदापण� 

कंपोसट 
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करंडिभदुर 

करवृी 

कवच 

कबरजली् 

कलक�ा उपवन 

कलम 

कलश 

किलका 

कलपवकक 

काकडफळ 

काटा 

काडं 

काडंी 

काृ 

काृेरी 

कांृ ार 

कादंा 

का� 

का�ंकर 

िकज 

िकजपक फल 

िकजपुट 

िकजफूल 

िकजमंडल 

िकजल 

िकजलक 

िकणव 

िकनार 

िकरणपुषपक 

िकरीट 

कील 

कक िमनाशक 
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कुजण, कुजाृ 

कंुिचृमुख 

कुडीखोड 

कंुठ कंुिठृ 

कंुड 

कंुृकाकक ृी 

कंुृाकक ृी 

कंुपण 

कुल 

कुवल् 

कक िष्ंशोधन्ंसथा 

कक � 

कक तसनफल 

केफीर 

केबरे 

केरो्ीन 

के्र 

केलप 

के्रफूल 

के्रमंडल 

के्रिवन्ा् 

के्रवकक 

के्रवकंृ  

के्ल 

को�ाचे अिळब 

को्ला 

कोरक 

कोिरका 

कोश 

कोषणदेश 

कोहल. कोहोल. 

कौ� 
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क�ुजीिवक 

कपु. कपुक 

केपकप�ी 

केपणक 

कोड = खोड 

कोडकंद 

कोिडका 

खंड 

खृ 

खवर् 

खाचल्ा काठाचे (सथूल दंृुर) 

खाजण 

खाृािंृक निलका 

खंुटी कलम 

खोड 

खोगीर कलम 

गंृुक 

गंृुकवंृ  

गंृुवान् 

गंधक वानू 

गंधकामोदीन 

गंधोली 

गभर, गभरकोश 

गवृ 

गवृी रान 

गाजंा 

गा� 

गा�ंकर 

गुचछ, गुचछक 

गुटी कलम 

गुणृारृम् 

गुण्ं�मण 
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गुपृबीज 

गुलचछ 

गूू्ुिृक 

गकंजोल 

गकहोपवन 

गो� 

गोलुक 

घंटाकक ृी 

घकृीन 

घो्फळ 

च�ा 

च�ाकक ृी 

चृुभ�गफळ 

चृुषकेनकोहोल 

चृुषकेनामल 

च्न 

चर् 

चराई 

चवडा 

िचकणा 

िचरंृन 

चीज 

चीड 

चुदंर 

चूिणृ 

चेृनी 

छद 

छा्ावकक 

जंगल 

जटामूल 

जनुक 

जंृु 
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जमीन 

जंबीिरकामल 

जल�ार 

जल�रोधी 

जलवा्ी 

जाृी 

िजभली 

िजवहारप 

जीवन्�व 

जीवाृु�व् 

जोरखृ 

झाकण 

िटकली शवेाळे 

िडक 

डेसमीड 

डोळे भरणे 

ूापण 

ृि�कामल 

ृण 

ृनुक 

ृलब� 

ृषरण 

ृलसथ 

ृवकीर. ृौकीर 

ृं् 

ृं्क 

ृाणा 

ृंुिडका 

ृुरा 

ृुष ृु् 

ृुषवंृ  

ृूलीर 
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कृण 

कृणक 

कृणधान् 

ृोमराकक ृी 

ृोरण 

ि�भगंफल 

ि�वार दिलृ 

ि�्ू�ी 

तवका  

तवकाकर 

दगडफूल 

दंृुर 

द�वकाकक ृी 

दव्यकक ृी 

दल 

दिलका 

दिलृ 

दाृेरी 

दार 

दीघर�्ी 

दीघरवक� 

दुहेरी �दले 

रूकंद 

देवदारादी 

दोनदा (ि�वार) दिलृ 

�ाकजा 

ि�कोन 

ि�दिलक 

ि�पयं�ृक 

ि�पदव�री 

ि�भगंफल 

ि�वारदिलृ 
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ि�्ंघ 

धान् 

धारासपश� 

धुमारा 

धवज 

नगरो�ाने 

न��ाही गाठी 

न�बधंन 

नरफूल 

निलकाकक ृी 

नळीरप 

नाभी 

नामकरण 

नाळ 

िनका� 

िनका�िकरण 

िनका�पटल 

िनकेिृिनक अमल 

िनत्पण� 

िनमगवृी रान 

िन्राकक ृी 

नीटम 

नेचे 

ने� 

ने�वाल 

पकडृंृू 

पकडृाण 

पकालुफळ 

पिकरप पुषप 

प�ंृीन 

पखं 

पचंशाक 
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पचंागं 

पटलभगुंर 

पटलिभदुर 

पडघी 

पृंगम 

पृाक 

पिृषणु 

प� 

पद 

पराग 

परागकण 

परागकोश 

परागनळी 

परागपुजं 

परागपुट 

पराग्ंपुट 

परागि्चन 

परागागार 

परागाधान 

परागा्न 

पिरकल 

पिरका� 

पिरिकज 

पिरछद 

पिरृुष 

पिरतवचा 

पिरदल 

पिरधीनौज 

पिरपुषक 

पिरव रृ 

पिरवल् (उपका�) 

पिरविलृ 



 अनु�मिणका 
 

पिरवार गा� 

पिरसथ 

पिरिहृ 

पणर 

पणरखंड 

पणरप� 

पणरिवन्ा् 

पणरवकंृ  

पणयकक ृी 

प�णका 

पवर 

प�व 

प�िवकामल 

पसफुरण 

पथरथिफन 

पाऊल = पद (शवेाळे) 

पान 

पानझडी 

पापणी. पुजं�ाण 

पारंबी 

पा�रसथ 

पालट 

पालवी 

िपचछाकक ृी 

िप�ामोद 

िपधानी 

िपलू 

िप�ू 

पीट 

पुगंंृ ुक 

पुजं�ाण 

पुट 



 अनु�मिणका 
 

पुटिभदुर 

पुर�र 

पुषक 

पुषप 

पुषपक पुयषपका 

पुषपचछद 

पुषपपणर 

पुषपबधं 

पुषपबीजवंृ  

पुषपवंृ  

पुषपवकंृ  

पुषपसथली 

पुषपाकर 

पुषपा्न पडघी 

पुयषपका 

पूिृकंुड 

पूणरहसृाकक ृी 

पकथक  करण 

पक�ानुब� 

पक�ाब� 

पेटीफल 

पेिनि्िल्न 

पेिनि्लीन 

पडे 

पेरे 

पेिशका 

पेशी 

पोटजाृी 

�कल, �कलक 

�कार 

�काश्ाहाव् 

�काशाकाकंा 



 अनु�मिणका 
 

�कंुिचृ 

�ृान 

�ृािननी 

�िृकंुिचृ 

�िृखाृ 

�िृ्ोगी 

�िृवन् 

�ृीकपुषप 

�ृीपपेिशका 

�दंृुर 

�दल 

�धान मूळ (्ोटमूळ) 

�भावी 

�मंजर 

�मंजरवंृ  

�्ुृ 

�शल, �शली 

�शूक 

�शषे 

�सथािलका 

�ाकल 

�ाचीन वान्ी् 

�ाजिनक 

�ाचंनामल 

�ाणू 

ि�मरोज 

�ोृृंच 

�ोृीन 

�ोृीन् 

फणकाकक ृी 

फणाकक ृी 

फलजा 



 अनु�मिणका 
 

फळमाशी 

फुगीवान् 

फुटवा 

फुलपाखर 

फुलोरा 

फूल 

बिहगरृ  

बिहवरिलृ 

बिहसृुष 

बहु्ंघ 

बाडंगुळ 

बाषपक 

बा� बीजकवच 

िब्ूमेन 

िबदुक 

िबबपुषपक 

िब्ाणे 

बीज 

बीजक 

बीजकाश् 

बीज�ार 

बीजाकुंर 

बीजुक. बीजुका 

बीजुककोश 

बीजुकधारी 

बीजुकवंृ  

बीजुवान् 

बुरशी 

बचू 

बेरीबेरी  

बोड ७९ 

बोथट पणय� 



 अनु�मिणका 
 

�ंबल 

भगुंर 

भरखृ 

भागं 

िभदुर 

भमूी 

भोपळफळ 

मंजरी 

मंडलरप 

मध 

मधुर् 

मध्मजीिवक 

मध्सथ 

मल् 

महामंजरी 

महा्ुग 

माृी 

मादीफूल 

मालािशबा 

मालट 

मां् ज 

मां् ीर 

िम�खृ 

मु�ृिकज 

मु�ृच�ाकक ृी 

मु�ृ�दल 

मु�ृ्ंदल 

मुखाकक ृी 

मुनवा 

मुसृा 

मू�ी् 

मूलकोड 



 अनु�मिणका 
 

मूल�ाण 

मूलरोम 

मूल्ंृान = मुनवा 

मूिलका 

मूळ 

मूळपपं 

मकदुफल 

मोथा 

्व् 

्ु�ृिकज 

्ु�ृ�दल 

्ु�ृ्ंदल 

्ुग 

्ुगिशबा 

्ुिर्ा = मू�ी् 

र�ृि�् वानू 

रंग�व् 

रंगीृ जंृू 

रंदुक 

रं��ारा सफुटन 

राख 

रािजमंृ 

रीपीृोन 

 क�देश 

रेणू 

रेृुक 

रेृुकधारी 

रेृुकाश् 

रेृुकाश्छ� 

रेखाकलप 

रेषाकक ृी 

लगुडीन 



 अनु�मिणका 
 

लघुृुष 

लघुमंजरी 

लृा 

लंबुक 

ल्वाल 

लवणे 

लवहाळे 

िलय नाईट 

िलिन्न ्ो्ा्टी 

लुपृ 

लोणखृ 

वन 

वनपरीकण 

वनिवन्ा् 

वन�ी 

वन�ीकोश 

वन्दन 

वनसपृी 

वनोप�व 

वन् 

विर�जीिवक 

वगर 

वग�करण 

वल् 

वल्वाल 

विलृ 

वलक 

व��ारा 

व�री 

व�ी 

वानवीन 

वान् 



 अनु�मिणका 
 

वान्पोषण 

वान््माज 

वान्ामकृ 

वानि्क 

वान्ी् 

वानस् 

वानस्ागारे 

वानु 

वा्ुरं� 

वा�षकवल् 

वाहपेिशका 

वािहनी 

वािहनीवकदं 

िवजान 

िवृंचक 

िव�ा 

िवभेदन 

िवरघळा 

िवरजण 

िवरलगा� 

िववकृमुख 

िवशालपणय� 

वक�ाकक ृी 

वकक 

वक� 

वकंृ  

वले 

वैरण 

वैरणमुखा 

व्त्ा्ाम 

व्ानु 

शय�ृ्ंच् 



 अनु�मिणका 
 

शकूं 

शकुंमंृ 

श्वाल 

शर 

शराकक ृी 

शल 

शलजाल 

शलवकदं 

शलक 

शवंाल 

शवंालक 

शाक 

शाक्ंृृी 

शाखा 

शा�ल 

शाकर र 

शास 

िशबा 

िशबी 

िशबीधान् 

िशबीमंृ 

िशरका 

िशरा 

शीृगकह 

शी पाृी 

शु�ाशु�्ंृृी 

शूक 

शूकधान् 

शूल 

शणेवा् ू

शवेल 

शवेलारण् 



 अनु�मिणका 
 

शवेाळे 

शलेै् 

शलेै्क 

शवैल 

शवैाल 

�ेशमल अिळब 

�्नमूळ 

्ंकर 

्ंकरजाृी 

्ंकरण 

्ंकरिपूी 

्ंकर�जा 

्ंकरोत्ाह 

्ंकक ृ 

्ंकक तसन फल 

्ंिकपृ पुषप 

्ंगमन 

्ंगुचछ 

्ंगोपन 

्ंघफल 

्दापण� 

्दोष ्ंृृी 

्ंदल 

्ंधानी 

्पुषक 

्मधाृ 

्माकंुिचृ पणय� 

्मारण् 

्ंपट (्ोपट) 

्ंपुट 

्ंपुषप 

्ंमीिलृ 



 अनु�मिणका 
 

्ंमुख 

्रपण 

्रल 

्�पलजंृू 

्वर्ं्ु�ृ 

्व�कण्ंसथा 

्स् 

्हकार 

्हचर पेिशका 

्हाराण् 

्हाराणपूर उपवन 

्ं्ु�ृ फळ 

्ंलगन 

्ंविलृ 

्ािनल 

्ा�ं गा� 

्ा्कड 

्ालवीन 

्ुल्वाल 

्ुलोल 

्ुिषृा 

्ूिचरप 

्ूच्ाकक ृी 

्ेृु 

्ोटमूळ (�धान ०) 

्ोपट 

सकवह� 

सृबक. सृिबका 

सथिलका 

सथाृुक 

सथाि�का 

सथा�ी 



 अनु�मिणका 
 

सथूलकिणश 

सथूलदंृुर 

सफुटन 

सवयसृक 

हनुमंृ 

ह्वाल 

हलोन 

हसृाकक ृी 

िहरवळ 

हदाकक ृी 

हैमाली  

 

२ वानुजंतु-नामावली 
 

अं�ाक 

अशीिृक 

आं�जवर 

आव�ृक जवर 

उंडवा्ी 

औषिध पकं 

काबरन 

िकरण 

क्कारी 

खिटका 

गंधक 

गोपद 

घट्पर 

च�ंकोर 

झुपकी (पुजंवंृ ) 

डागंी 

ृेलक �ृ 

दिधकर 



 अनु�मिणका 
 

धनुवयृ 

न�ी 

पसफुर 

पालाश 

पुजंवंृ  

�वािहका 

�शषेक �ृ 

पलेग 

फलू 

म त 

महारोग 

्व् 

र�ृि�् 

रािजमंृ 

लोहधारी 

वमरवधेी 

विलृ 

िवषमजवर 

विे�ृ 

शुि�कर 

्ाखळी (रािजमंृ) 

 

३ शेवल-अिळब-शयवाल-शंवाल-नामावली 
 

अगरट 

कंदनाशी 

करंडक 

िकणव 

केशवाल 

के्ल्ुगी 

छ�श्वाल 

छ�ाक 



 अनु�मिणका 
 

जटावाल 

डेसमीड 

ृाबेंरा 

दगडफूल 

िनळीिहरवी बुरशी 

नीलहिरृ शवेल 

पा्थी्म 

पुजंवंृ  शवेल 

पेिनि्िल्न 

मालावंृ  शवेल 

म्कूर 

्ुगलीन शवेल 

व्ानू 

रिशमश्वाल 

रा् 

वल्वाल 

वालावल 

व�ेवाल 

शवंाल 

िशली� 

शूलश्वाल 

शलेै् 

�ेशमल अिळब 

्ंघ्ुगी शवेल 

सथालीवाल 

समट 

 

४ ने�वालनामावली 
 

अमंडल Osmunda regalis 

उरगिजवह Ophioglossus attchisoni 

कंुचदल Nephrolepis exaltata 



 अनु�मिणका 
 

कंुृपणर Nephrodium molle 

िच�पणर Gleichenia linearis 

ृं्दली; राृकोबडा Adiantum lunulatum 

ृंुग्ुंदर Alsophia crinata 

नगनपक ्ं्ग� Gymnopteris contaminus 

पकवंृ  दीघरपणर Pteris longifolia 

िपचछपणर Leucostegia imersa 

बहुशलक गूू ने� Pleopeltis punctata 

भूृ ाल = भईूृाड (िकरणदल) Actinopteris dicholoma 

िलपृपणर Cheilanthes farinose 

शलकधारी ृनुल Pleopeltis membranosa 

शलकवंृ  रेखारप pleopeltis linearis 

 

५ बीजवंत वानसाचंी नामावली 
 

अईन 

अ�लकारा 

अ�ोड 

अकी 

अगसृा 

अंजन 

अंजीर 

अडुळ्ा 

अृ्ी = आळशी 

अिृिवष 

अृीष 

अनन् 

अफू = अ� 

अबई 

अबोली 

अमरकंद 

अमरवले 



 अनु�मिणका 
 

अमरी 

अंबट चुका 

अंबाडी 

अंबुशी 

अरिवद 

अ णपुषप 

अजुरन 

अलामाडंा = अलुमंदार 

अशोक = र�ृाशोक 

अशमंृक 

अ�गंधा = आसकंद 

अ�तथ 

अ्ुफल अशोक 

अळू 

अथसटर ४०४ 

आकाशिलब 

आघाडा 

आूकी 

आपटा 

आमलकी 

आंबा आ� 

आंबेहळद 

आ�रक = आले 

आलोमश शवेरा 

आवळी 

आषाूी अमरी 

आसकंद 

आळशी 

इक ु= ऊ् 

इ�ापुरी 

ईडिलबू 

उडीद 



 अनु�मिणका 
 

उणडी 

उदी िचरा्ृ 

उंबर 

ऊ् 

एकदाडंी 

एकाचंन 

एकेरी ृगर 

एकेरी मोगरा 

एरणड 

ओक = ि्ल्ुपार 

ओट 

ओलीव 

ओवा 

ककुभ = अईन 

कंकेिल 

कंकोळ 

कचोरा 

कडवा वाल 

कडूजाई = कुइनेल 

कडू िजरे 

कडू िलब 

कूी िलब 

कणहेर 

कदंब 

कनी्ार 

कमरंग 

कमल 

करंज 

करटोली 

करडई 

करमळ 

करवदं 



 अनु�मिणका 
 

करवीर = कणहेर 

क�णकार 

कदरळ 

कलवणर 

किलगड 

कलपृ  

क�ारी = कळलावी 

कवठ 

कळलावी 

काकडी 

कागदी िलब ू

कागंोणी 

काजू 

काचंन 

काटे करडई 

काटे धोृरा 

काटे मुकुट 

काटे माठ 

कादंा 

कापू् 

कारले 

कारंदा 

कारवी 

कारळा ृीळ 

का�ृल 

कािशवडा 

काशीफळ 

का्ोद 

काळा दाणा 

काळा बचनाग 

ककफी 

कक्मक् 



 अनु�मिणका 
 

कीचक 

कुईनेल 

कुचला 

कुटज 

कुडा 

कंुृी 

कंुद 

कंुदा 

कुमुद 

कुमुिदनी 

कंुभपण� 

कुरडू 

कुवल् 

कुश = दभर 

कु्र 

कु्ळी गवृ 

कु्ुंभ 

कुळीथ 

कक षणकमळ 

केृक 

केृकी 

केवडा 

केशर 

केळ 

कोकम 

कोको 

कोिथबीर 

कोबी 

कोबडृुरा 

कोरफड 

कोराटंी 

कोिवदार 



 अनु�मिणका 
 

कोिशब 

कोहाळा 

कौठी चाफा 

खजूर-री 

खडशरेणी 

खिदर 

खरबजू 

खाजकुइरी 

खुरचाफा 

खैर 

खोटा बदाम 

गणफल 

गणेशपुषप 

गवृी चहा 

गवार = गोवारी 

गहू 

गाजर 

गाजंा 

गारवले 

िगनीघा् 

िगिर्ीद 

गुचछवृी 

गुंज 

गुलछबू 

गुलबाकी 

गुलबा् 

गुलम् 

गुलमोहोर 

गुलाब 

गुलाबी जाबं 

गुळवले 

गैला�ड्ा 



 अनु�मिणका 
 

गोकणर 

गोखर 

गोधडी 

गोराडू 

गौरीफल 

�ेप�ूट 

घा्पाृ 

घेवडा 

घो्ाळे 

घोळ 

घोळगुलाब 

चको�ा = पपन् 

चणक 

चणा 

चडंोल 

चदंन 

चदंनबटवा 

चमेली 

चर् 

चवळी 

चवणे 

चहा 

चाकवृ 

चारोळी 

िचकू 

िचच 

िच�क 

िचबडू 

िचरा्ृ 

िचलार 

चीड (= ्रल) 

चुका 



 अनु�मिणका 
 

चुबुक काटा 

िचबडू 

चोळ 

चौधारी िनवडंुग 

जंगलीमठ 

जंगलीमुि�का 

जपा = जा्वदं 

जमालगोटा 

जंबीर 

ज्पाळ 

जरदाळू 

जरबेरा 

जलकंुभी 

जलजंब 

जव = ्ाृू 

जव् 

जवार 

जहरी ्ोनट�ा 

जाई 

जाबं 

जाभंळू 

जा्फळ 

जा्वदं 

जाळमुखी 

िजरािन्म 

िजरे 

जीवंृ ी 

जुई 

जूट 

जूिनपर = ज्िूनपर 

जोधळा = जवार 

ज्िूनपर 



 अनु�मिणका 
 

ज्े� अमरी 

ज्े�ीमध 

जवारी = जवार 

िझिन्ा 

झेडू 

टणटणी 

टमाटा 

टरबजू 

टाकळा 

टारफुला = ृारापुषप 

डबलबीन 

डािल्ा 

डािळब 

िडकेमाली 

ृगर 

ृमाल 

ृंबाखू 

ृरवड 

ृलवार 

ृाग 

ृाड 

ृादुंळजा 

ृादूंळ 

ृािपओका 

ृामण 

ृामरट 

ृाबंडा माठ 

ृाबंडा भोपळा = लाल... 

ृाबंडी दुपारी 

ृाबंडी ्ावर 

ृाबंलू 

ृारापुषप 



 अनु�मिणका 
 

िृळवण 

िृरंगी 

ृीळ 

ृुृारफुली 

ृंुबी 

ृुळ् 

ृूृ 

ृूर 

ृेजप� 

ृेरडा 

ृेलमाड 

ृोडले 

ि�पाली 

दमनी 

दभर 

दवणा 

दिलृपण� 

दाडं 

दालिचनी (ृमाल) 

िदनने� 

दुधी्ा बचनाग 

दुधी भोपळा 

दुमंुडी 

दुरव (दूवय) 

दुराटंा 

दूवय 

देवकापू् 

देवदार 

दोडका 

�ाक 

धा्टी 

धैचा 



 अनु�मिणका 
 

धोृरा 

नव ेृण 

नागदमनी 

नागरमोथा 

नाचणी 

ना�ुंक 

नारळ 

नािरग 

िनब = कडूिलब 

िनगु�डी 

िनमरळी 

िनवडंुग 

िनिशगंध 

िनळा घेवडा 

िनळी िकनार 

नीर�ा�ी 

नीव 

नीळवले 

नूरंग 

पिकरप वले 

पचंकणर 

पडवळ 

पदम 

पपन् 

पप्ा 

परवर 

पजरन् वकक 

पलाक 

पलाडुं 

पलाजरन 

पवना 

पळ् 



 अनु�मिणका 
 

पागंारा 

पाडळ 

पांू रफळी 

पांू री िृळवण 

पांू री ्ावर 

पाणडेरी 

पाथरी 

पान ओवा 

पाझंी = िृरंगी 

पानफुटी 

पानवले 

पान्ेटी 

पािरजाृ 

पािरभ� 

पाथ�नी् = पचंकणर 

पालक 

पावटा 

िपपरी 

िपपळ 

िपपळी 

िपवळा धोृरा 

िपवळी िृळवण 

पीच 

पुडंरीक 

पुिदना 

पुननरवा 

पु�ाग 

पेटारी 

पेटूिन्ा 

पेपरिमट 

पेर 

पोपई 



 अनु�मिणका 
 

पोपटवले 

पोवळी वले 

�ाृतशोभा = नीळवले 

प्ारा �ा् 

ि�्ाल 

पलक 

पलूम 

फई 

फण् 

फिलनी 

फुगीवान् 

फुल-कोबी 

बकाणािलब 

बकुल 

बकोरा 

बचनाग 

बटमोगरा 

बटाटा 

बिडशोप 

बदाम 

बधूंक = ृाबंडी दुपारी 

बरबाडा 

बहावा 

बहुवा�षक कु्ळ 

बाजरी 

बाडंगूळ 

बाभळू 

बाबं ू

बाल� = ्ाृू 

बाहवा 

िबजोरा (महाळंुग) 

िब�ी कणहेर 



 अनु�मिणका 
 

िबबा 

िब् 

बीट 

बुदं 

बुरा् (्ंृानक) 

बेचका 

बेर 

बेल 

बेहडा 

बोगनवलेी 

बोडारा 

बोर 

�ंबल 

��कमळ 

�ाझील रबर 

�ा�ी 

भ�ाृक 

भाकरझाड 

भागं 

भा�पद अमरी 

भईुकोहळा 

भईुमूग 

भईुिरगणी 

भकूमळ 

भिूरपुषपा 

भजूर 

भकगंराज = माका 

भेड 

भेडी 

भेरलीमाड 

भोवरी 

मका 



 अनु�मिणका 
 

मटकी 

मटार 

मतस्ाकी 

मदनबाण 

मंदार 

मधूक 

म्रू 

मराटंा 

म वा 

मलाका जाबं 

म्ूर 

महादमनी 

महाळंुग 

माइनमूळ 

माका 

माठ 

माड 

माधवी लृा 

मारवले 

मालृी 

मालमंडी 

िमरची 

िमरवले 

मुखजाली 

मुचकंुद 

मंुज 

मुि�का 

मु डशगे 

मुळा 

मूग 

मेघनाद 

मेथी 



 अनु�मिणका 
 

मेदी 

मोगरा 

मोगली एरंड 

मोठा बोडारा 

मोिृ्ा 

मोथा 

मोरवले 

मोशी 

मो्ंबी 

मोहडा 

मोहरी 

महाृारा 

्वानी ओवा 

्ुकािलपृ् 

्िूथका 

र�ृचदंन 

र�ृाशोक 

रंगूनवलेी 

रृाळे 

रबर 

र्भरी 

राजकमल 

राजिगरा 

राजादन 

राजीव 

राृराणी 

राृाळू 

रान-ओवा 

रानघेवडा 

रानटाकळा 

रानशवेरी 

रामफळ 



 अनु�मिणका 
 

रा् आवळी 

रा्ण 

िरठा 

 ई 

 पेर 

लकूच 

लघु कदंब 

लवली 

लवगं 

ल्ूण 

लागं 

लाजाळू 

लाडंगी = दुमंुडी 

लालभोपळा 

िलबारा (बकाणा) 

िलबू 

लू्नर 

लोमश शवेरा 

वड 

विनला 

वरी 

वशं 

व्ंृ अमरी 

वागें 

वाटाणा 

वावळ 

वासृुमूल् 

वाळा 

िवदारी कंद = भईुकोहळा 

िवचवी 

िवला्ृी गवृ 

िवषणु�ांृ  



 अनु�मिणका 
 

वकदंार (आम्ोल) 

वखंेड 

वेृ  

वलेदोडा 

वलेबोडी 

शकें�र = दुमंुड 

शण (= ृाग) 

शृावरी 

शमी 

शरपुखंा 

शाल 

शालमली = ्ावर 

शाळू = जवार 

िशकेकाई 

िशगाडा 

िशदलवन 

िशदी 

िशरीष 

शडेा 

शदेाड 

शपूे 

शरे 

शवेगा 

शवेृी 

शवेरा 

शवेरी 

शोपा. शोफा 

श्ामा 

�ावण अमरी 

�ावण घेवडा 

�ेृ कक षणकमळ 

्ंका्ूर 



 अनु�मिणका 
 

्ंके�र 

्ंकोचनी = लाजाळू 

्ं�ांृ वले 

्ृाफ 

्दाफुली 

्ंृानक 

्ं�े 

्ंिधमुसृ 

्पृपणर 

्फरचदं 

्फेृ घेवडा 

््ामी क�णकार 

्रल (चीड) 

्राटा 

्जर 

्परगंधा 

्हदेवी  

्ाखरिलबू 

्ाग 

्ागरगोटा 

्ाग.ू ्ागो. 

्ाृवीण 

्ाृू 

्ाबणी 

्ा्कड 

्ा्ली 

्ाल = शाल 

्ालवी् 

्ावर 

्ावा 

ि्कोना 

ि्ल्ुपारी 



 अनु�मिणका 
 

ि्ृाफळ 

्ुकंुृल 

्ुपारफुली 

्ुपारी 

्ुरण 

्ुर 

्ुिलपृ 

्ू्यव रृ (्ू्रफूल) 

्ोनचाफा 

्ोनट�ा 

्ोनामुखी 

्ोमलृा 

्ो्ा बीन 

सनथॅ ् थगून = हनुमंृ 

सवगरृ र = कलपृ  

सवणरकीरी 

हजारी मोगरा 

ह�ीघा् 

हनुमंृ 

हरभरा = चणा 

हरळी (दूवय) 

हळद 

हरणदोडी 

िहमाल्ीन ओक = ि्ल्ुपारी 

िहरडा 

िहरवा अशोक 

िहरवा चाफा 

हुलगा 

हेदकदंब, हेदू 

होलािलका 

 



 अनु�मिणका 
 

६ वय�कतनामावली 
 

ॲिन्ी 

अँडर्न जकन 

अँडर्न थकम् 

आघारकर 

एंगलर 

एजवथर 

एवथर 

ओबरमा्र 

कामृ 

िकग 

िकटा्ाटो 

िकद 

कीृ�कर 

कुके 

कूझर 

कोख 

कोिनग 

�लाकर  

य�लफोडर 

�लेगहकनर 

�लेब 

गाफकी 

गाडरनर 

गा�््ा दा ओटय 

िगब्न 

गेजू 

�ाहाम (रकबटर) 

�ाहाम (जकन) 

ि�िफथ 

�ू 



 अनु�मिणका 
 

िचनंुग 

चौबळ 

जथक वीमाट 

जेमी्न 

जोशी 

टालबोट 

िटळक 

टेले्ेन 

डलहौ्ी 

डा�वन 

डी मोक 

डी  ी् 

डूथी 

थवाइट 

थकम्न 

िथओ�ेट् 

िदवाण 

देवडीकर 

दे्ाई 

िनकोलाइर 

िनममो 

नेने 

पराजंपे 

पािरश 

पा�र 

�ा्न 

यपलनी 

फाकोनेर 

�ीकेल 

फीडलँडर 

बन�् 

ब्ू 



 अनु�मिणका 
 

बाबरर 

बुकानन 

बुरिकल 

बेजेिरग 

बेथाम 

बोनायवह्ा 

बोज�ट 

बोिलगर 

�ाऊन 

यलथटर 

िभडे 

मा�टन 

मुनरो 

मेडेल 

रकक ् बगर 

रकटलर 

रक्ले 

िरची 

िरयवहन् 

रीड 

रे 

िलिनउ् 

लीवनेहोक 

लूश 

व रृक 

वािलश 

वा्रमान 

िवडाल 

िवटरबकटम 

वीशलेबकम 

वुडरो 

वैट 



 अनु�मिणका 
 

वोरोिनन 

यवहकरी 

िशगा 

�ा्डेन 

�कन 

्ांृ ापाऊ 

ि््ालिपन् 

यसमथ 

स्ा्बगरर 

हरमान 

हा्ने 

हाडरिवके 

हूकर जे॰ डी॰ 

हूकर िव॰ 

हेजिवग 

हेन्ेन 

हेस िटय ज 

�गूो डी  ी् 

 

७ कािलदास-वन�ी नामावली 
 

अकोट 

अजुरन 

आ� 

इकु 

उदंुबर 

एला 

कंकेिल 

कदली 

कदंब 

कंदल 

क�णकार 



 अनु�मिणका 
 

कलम 

कीचक 

कंुकुम 

कुटज 

कंुद 

कुरबक 

कु्ुंभ 

केृक 

के्र 

कोिवदार 

खजूररा 

गौरि्�ाथर 

जंब ू

ृमाल 

ृाबंलू 

ृाली 

िृिृणी 

िृलक 

दभर 

दूवय 

�ाक 

न�ृमाल 

नवमि�का 

नािरकेल 

िनचुल 

नीवार 

पकंिछद 

पदम 

पलाश 

पािरजाृ 

िपडखजूरर 

पुडंरीक 



 अनु�मिणका 
 

पु�ाग 

पूग 

ि�्ाल 

पलक 

फिलनी 

बकुल 

बधुंजीव 

बधूंक 

िबब 

िब् 

बीजपूरक 

भजूर 

मधूक 

मि�का 

मंदार 

मरीच 

माधवी 

मालृी 

मुसृा 

्व 

्िूथका 

र�ृाशोक 

लवगं 

लवली 

वट 

वशं 

वानीर 

वेृ ् 

शमी 

शाल 

शाली 

शा�ल 



 अनु�मिणका 
 

शालमली 

िशरीष 

श्ामा 

्पृछद 

्हकार 

्ा्ंृनमि�का 

ि्धुवार 

सृंब 

 
________ 

  



 अनु�मिणका 
 

 

८ को�के 
 

िशबी धान्ाृ जीवाृु-�व्े 

िशबी धान्ाृ जीवाृु-�व्े 

शूक धान्ाृ जीवाृु-�व्े 

धान्ाृ जीवाृु-�व्े 

केळे कादंा ल्ूण ्ाृ अ� व जीवाृु-�व्े 

फळाृ जीवाृु-�व्े 

कंदाृ जीवाृु-�व्े 

फळाृ जीवाृु-�व्े 

भाजीवान्ाृ जीवाृु-�व्े 

भाजीवान्ाृ जीवाृु-�व्े 

भाजीवान्ाृ जीवाृु-�व्े 

फळाृ जीवाृु-�व्े 

फळाृ जीवाृु-�व्े 

फळाृ जीवाृु-�व्े 

बेल जीवाृु-�व्े 

कवठ जीवाृु-�व्े 

बोर जीवाृु-�व्े 

फळाृ जीवाृु-�व्े 

डािळबाृ जीवाृु-�व्े 

काकडीृ जीवाृु-�व्े 

किलगड जीवाृु-�व्े 

िचबडू जीवाृु-�व्े 

अ�ोड जीवाृु-�व्े 

कूीिलब जीवाृु-�व्े 

कडूिलब जीवाृु-�व्े 

 
[✲ ्ेथील गणृीृ जीवाृु�व्ाचें अंक १०० �ामाृ िमळणारे आहेृ. A ृील I. V. इृराृील mg. िकवा µg. सथूल अ�घटकाचें अंक 

शकेडेवारीचे. आधार�ंथ �सृावनेृ ्ािंगृलेला �॰ ९.] 

 

9 Phanerogams 
 



 अनु�मिणका 
 

Abrus precatorius L. 

Abutilon indicum Sweet. 

Acacia arabica Willd. 

Acacia catechu Willd. 

Acacia concinna DC. 

Achyranthes aspera L. 

Aconitum ferox Wall. 

Aconitum heterophyllum Wall. 

Aconitum nepallus L. 

Acorus calamus L. 

Achras sapota L. 

Adhatoda vasika Nees. 

Adina cordifolia Bth. Hook 

Aegle marmelos Corr. 

Aorides crispum Lindl. 

Aganosma caryophyllata Don. 

Agave americana L. 

Albizzia lebbeck Benth 

Allamanda cathartica L. 

Allium cepa L. 

Allium sativum L. 

Aloe (vera L.) indica Royle. 

Alstonia scolaris Br. 

Alternenthera triandra Lam. 

Alternenthera sessilis R 

Althea rosea Cav 

Alysicarpus longifolius W+A 

Amarantus blitum L. 

Amarantus paniculatus L. 

Amarantus spinosus L. 

Amarantus tricolor Willd. 

Amarantus gangeticus L. 



 अनु�मिणका 
 

Amorphophallus campanulatus Bl. 

Anacardium occidentale L. 

Andropogon annulatus Forsk 

Andropogon contortus L. 

Andropogon muricatus Retz. 

Andropogon monticola Schull. 

Andropogon sorghum Brot. 

Anona reticulata L. 

Anona squamosa L. 

Anthocephalus cadamba Miq. 

Antigonum leptopus H + A. 

Antirrhinum majus L. 

Arachis hypogea L. 

Areca catechu L. 

Argemone mexicana L. 

Aristolochia ornithocephala Hook 

Arta botrys odoratissimus Br. 

Artemisia pallens Wall. 

Artocarpus incisa L. 

Artocarpus integrifolia L. 

Artocarpus lakoocha Roxb. 

Asparagus racemosus Willd. 

Aster amellus L. 

Atriplex hortensis L. 

Avena sativa L. 

Azadirachta indica Juss. 

Bambusa arundinacea Willd. 

Bambusa bambos Voss. 

Barleria prionitis L. 

Bassella rubra L. 

Bassia latifolia Roxb. 

Bauhinia monoandra Kurz. 



 अनु�मिणका 
 

Bauhinia racemosa Lam. 

Bauhinia tomentosa L. 

Bauhinia variegata L. 

Beta vulgaris L. 

Betula bhojapatra Wall. 

Bignonia venusta Ker. 

Boerhaavia diffusa L. 

Bombax malabaricum DC. 

Borassus flabellifer L. 

Bougainvillaea spectabilis Willd. 

Brachiaria mutica Stapf. 

Brassenia peltata Pursh. 

Brassica juncea Hook. 

Brassica oleracea L. 

Bromelia ananas L. 

Bryophyllum calycinum Salib 

Buchanania latifolia Roxb. 

Butea monosperma o. Kuntz. 

Caesalpinea bonducella Flem. 

Caesalpinea pulcherima Swartz 

Caesalpinea sepiaria Roxb. 

Cajanus indicus (cajan) S. 

Calamus rotang L. 

Callistemon viminalis Cheel. 

Calophyllum inophyllum L. 

Calotropis gigantia Br. 

Calotropis procera Br. 

Canabis sativa L. 

Canavalia ensiformis DC. 

Canna indica Lindl. 

Capsicum annuum L. 

Carica papaya L. 



 अनु�मिणका 
 

Carissa carrandus L. 

Carthamus tinctorius L. 

Carum copticum Benth. 

Carum roxburghianum  Bth. Hook. 

Caryota urens L. 

Cassia angustifolia Vahl. 

Cassia auriculata L. 

Cassia fistula L. 

Cassia occidentalis L. 

Cassia siamia Lamk 

Cassia sophera L. 

Cassia tora L. 

Casuarina equisetlfolia Forst. 

Cedrus deodara  

Celastrus paniculata Willd. 

Celosia argentea L. 

Celosia cristata L. 

Cephalandra indica Naud. 

Cestrum nocturnum L. 

Chenopodium album L. 

Chrysanthemum indicum L. 

Cicer ariantiuum L. 

Cinchona succirubra Pav. 

Cinnamomum zeylanicum Bl. 

Citrullus vulgaris Schr. 

Citrus medica var. acida Hook. 

Citrus aurantium L. 

Citrus decumana Murr. 

Citrus modica var. limetta L. 

Citrus medica L. 

Citrus medica var. limonum L. 

Citrus paradici Mef. 



 अनु�मिणका 
 

Cleome viscosa L. 

Clerodendron inerme Gaertn 

Clerodendron fragrans R Br. 

Clitoria ternatea L. 

Coccinia indica W + A. 

Cocos nucifera L. 

Coffea arabica L. 

Coleus amboinicus Lour. 

Coleus barbatus Bth. 

Colocasia antiquorum Schott. 

Corchorus capsularis L. 

Coreopsis tinctoria Nutt. 

Coriandrum sativum L. 

Cosmos bipinnatus Cav. 

Crinum asiaticum L. 

Crinum augustum Dalz. + Gib. 

Crocus sativus L. 

Crossandra undulifolia Salish. 

Crotalaria juncea L. 

Croton sparciflorus Movz. 

Croton tiglium L. 

Cucumis melo L. 

Cucumis sativus L. 

Cucurbita maxima Duch. 

Cucurbita pepo DC. 

Cuminum cyminum L. 

Cupressus semperverens L. 

Curcuma longa L. 

Curcuma pseudomontana Grah. 

Cuscuta reflexa Roxb. 

Cyamopsis psoralioides DC. 

Cylista scariosa Roxb. 



 अनु�मिणका 
 

Cymbopogon citratus Stapf. 

Cynodon dactylon Pars. 

Cyperus rotundus L. 

Dahlia variabilis Desf. 

Datura fastuosa L. 

Daucus carota L. 

Delonix ragia Bojer. 

Delphinium ajacis L. 

Dendrobium barbatum Lindl. 

Dendrobium macraei Lindl. 

Desmostachya bipinnata Staff. 

Dianthus chinensis L. 

Dillenia indica L. 

Dolichos biflorus L. 

Dolichos lablab L. 

Duranta plumieri Jacq. 

Eclipta erecta L. 

Eichhornia crassipes Sobrus 

Elaeis guinensis  

Elettaria cardamomum Mat. 

Eleusine coracana Gaertn. 

Emblica officinalis Gaertn. 

Eragrostis cynosuroides Beawv. 

Eriodendron anfratuosum DC. 

Ervatamia coronaria Stapf. 

Ervum lens L. 

Erythrina indica Lamk. 

Escholtzia californica Cham. 

Eucalyptus sp.  

Eugenia caryophyllata Wt. 

Eugenia corymbosa Lamk. 

Eugenia jambolana Lamk. 



 अनु�मिणका 
 

Eugenia jambos L. 

Eugenia malacensis L. 

Eulophia nuda Lindl. 

Eupatorium purpureum L. 

Euphorbia nerifolia L. 

Euphorbia splendens Bojer. 

Euphorbia tirucali L. 

Evolvulus alsinoides L. 

Exacum bicolor Roxb. 

Feronia elephantum Corr. 

Ficus bengalensis L. 

Ficus carica L. 

Ficus elastica Roxb. 

Ficus glomerata Roxb. 

Ficus infectoria Roxb. 

Ficus retusa L. 

Ficus religiosa L. 

FIox drumondii  

Foeniculum vulgare Gaertn. 

Frageria Vesca L. 

Gaillardia pulchella Fouger. 

Garcinia indica Chois. 

Gardenia gummifera L. 

Gerbera jamisoni Bolous. 

Gladiolus tristis L. 

Gloriosa superba L. 

Glycerrhiza glabra  

Glycine soja S. Z. 

Glyricidia sepium Jacq. 

Gomphrena globosa L. 

Gossypium arborium L. 

Gossypium herbaceum L. 



 अनु�मिणका 
 

Grevillea robusta Cunn. 

Guizotia abyssiniaca Cass. 

Gynandropsis pentaphylla DC. 

Gynandropsis speciosa DC. 

Habenaria digitata Lindl. 

Habenaria grandiflora Lindl. 

Hardwickia binata Roxb. 

Hedychium coronarium Koen. 

Helianthus annus L. 

Helicteris isora L. 

Herpestis moniera Bth. 

Hevea brasiliensis Muell 

Heylandia latebrosa DC. 

Hibiscus cannabinis L. 

Hibiscus esculentus L. 

Hibiscus rosasinensis L. 

Hiptage madablota Gaert 

Hitchnenia caulina Baker 

Holarrhena antidysenterica Watt. 

Holoptelea integrifolia Planch. 

Hordeum Vulgare L. 

Hydrocotyle asiatica L. 

Iberis umbellata L. 

Ichnocarpus frutescens Ait. 

Impetiens balsamina L. 

Indigofera cordifolia Heyne 

Indigofera glandulosa Willd. 

Indigofera linifolia Retz. 

Indigofera tinctoria L. 

Indiofera trifoliata L. 

Ipomoea batatas Lam. Poir 

Ipomoea digitata L. 



 अनु�मिणका 
 

Ipomoea palmata Forsk 

Ipomoea quamoclit L. 

Ipomoes hederacea Jacq. 

Ischaemum laxum Br. 

Ischaemum pilosum Hack. 

Ischaemum rugosum Solish. 

Ischaemum sulcatum Hack. 

Iseilema luxum Hack. 

Ixora coccinea L. 

Jasminum auriculatum Vahl. 

Jasminum calophyllum Wall. 

Jasminum grandiflorum L. 

Jasminum malabaricum Wight. 

Jasminum officinale L. 

Jasminum pubescens Willd. 

Jasminum sambac Ait. 

Jatropa curcus L. 

Jnglans regia L. 

Juniperus communis L. 

Lagenaria leucantha Rusby. 

Lactuta runcinata DC. 

Lagerstraemia flosreginae Retz. 

Lagerstraemia parviflora Roxb. 

Lantana camara L. 

Lathyrus sativus L. 

Lawsonia alba Lam. 

Lens esculentum Moench. 

Leptodenia reticulata W + A. 

Limnanthemum cristatum Griesb. 

Limnanthemum indicum Thw. 

Linum usitatissimum L. 

Loranthus longiflorus Desr. 



 अनु�मिणका 
 

Luffa acutangula Roxb. 

Luffa aegiptiaca Mill. 

Lycopercicum esculentum Mill. 

Madhuca indica Gmel. 

Magnolia pumila andr. 

Mangifera indica L. 

Manihot utilissima Pohl. 

Martynia diandra Glox. 

Medicago sativa L. 

Melia azadarach L. 

Mentha viridis L. 

Metroxylon sago Hooker 

Michelia champaca L. 

Millingtonia hortensis L. 

Mimosa pudica L. 

Mimusops elengi L. 

Mimusops hexandra Roxb. 

Mirabilis jalapa L. 

Mitragyna parviflora Korth 

Momordica charantia L. 

Momordica dioica Roxb. 

Moras indica (alba) L. 

Moringa (oleifera) pterigosperma Gaert. 

Mucuna prurita Hook 

Murraya exotica L. 

Murraya koenigii Spr. 

Musa paradiciaca L. 

Musa superba Roxb 

Myristica fragrans Hautt 

Nelumbium speciosum Willd. 

Nerium (indicum) odorum Soland 

Nicotiana tobacum L. 



 अनु�मिणका 
 

Nictanthes arbortristis L. 

Nymphaea lotus L. 

Nymphaea stellata Willd 

Ocimum sanctum L. 

Olea europea L. 

Opuntia dillenii Haut. 

Origanum majorana L. 

Oriza sativa L. 

Oxalis corniculata L. 

Pandanus odoratissimus L. 

Panicum maximum Jacq. 

Panicum miliare Lamk. 

Panicum miliacium L. 

Papaver rhoeas L. 

Papaver somniferum L. 

Parthenium hysterophorus L. 

Passiflora edulis Sinn. 

Passiflora foetida L. 

Pelargonum sp.  

Pennisetum pupureum S + T. 

Pennisetum spicatum R + S. 

Pennisetum typhoidium Rich. 

Pentapetus phoenicea L. 

Petunia violacea Lindle. 

Peucedenum graviolens L. 

Phaseolus aconitifolius Jacq. 

Phaseolus mungo Roxb. 

Phaseolus radiatus Roxb. 

Phaseolus trilobus Ait. 

Phaseolus vulgaris L. 

Phoenix dactylifera  

Phoenix sylvestris Roxb. 



 अनु�मिणका 
 

Phyllanthus distichus Muell 

Phyllanthus emblica L. 

Pinus longifolia  

Piper betle L. 

Piper cubeba L. 

Piper longum L. 

Piper nigrum L. 

Pithecolobium saman Benth. 

Pisum sativum L. 

Plumbago capensis Thunb. 

Plumbago zeylanica L. 

Plumeria acutifolia Poir. 

Poinsettia pulcherima R Grah. 

Poinciana regia Bojer. 

Polyalthia longifolia Bth. Hook 

Polianthes tuberosa L. 

Pongamia glabra Vent. 

Portulaca oleracea L. 

Portulaca grandiflora Hook. 

Prosopis spicigera L. 

Prunus amygdalus Stokes. 

Prunus armeniaca L. 

Psidium guyava L. 

Pterocarpus santalinus L. 

Pterospermum acerifolium Willd. 

Pterospermum suberifolium Lam. 

Punica granatum L. 

Pyrus malus L. 

Quercus incana Roxb. 

Quisqualis indica L. 

Raphanus sativus L. 

Raulfia serpentina Benth. 



 अनु�मिणका 
 

Rhododendron arborium Sm. 

Ricinus communis L. 

Rosa centifolia  

Rubus laceocarpus Smith. 

Rumex versicarius L. 

Ruta graveolens L. 

Saccharam munja Roxb. 

Saccharam officinarum L. 

Salmalia malabarica S. E 

Salvia coccinia Juss. 

Santalum album L. 

Sapindus laurifolius Wahl. 

Saponaria vacaria L. 

Saraca indica L. 

Sarcostema brevistigma Wt. 

Schleichera trijuga Willd. 

Scirpus articulatus L. 

Sehima nervosum Stapf. 

Sehima sulcatum Hack. 

Semicarpus anacardium L. 

Sesamum indicum L. 

Sesbania aegyptica Poir. 

Sesbania grandiflora Pers. 

Shorea robusta Gaertn. 

Solanum melongena L. 

Solanum tuberosum L. 

Solanum xanthocarpum Schr. + Wendl. 

Sonchus oleraceus L. 

Sorghum vulgare Pers. 

Spilanthus acmella Murr 

Spinacia oleracea L. 

Stereospermum chelenoides DC. 



 अनु�मिणका 
 

Stereospermum suaveolens DC. 

Striga orobanchioides Bth. 

Strobilanthes callosus Nees. 

Strychnos nux vomica L. 

Strychnos potatorum L. 

Swertia chirat Buch + Ham. 

Tagetus erecta L. 

Tamarindus indica L. 

Tecoma stans Juss. 

Tectona grandis L. 

Tephrosia purpura Pers. 

Terminalia arjuna W + A. 

Terminalia belerica Roxb. 

Terminalia catappa Lmn. 

Terminalia chebula Retz. 

Terminalia tomentosa W. + A. 

Thea sinensis L. 

Theobroma cacao L. 

Thespesia populnea Soland. 

Thevetia nerifolia Juss. 

Thuja orientalis  

Tinospora cordifolia Miers. 

Trapa bispinosa Roxb. 

Tribulus terestris L. 

Trichosanthes anguina L. 

Trichosanthes dioica Roxb. 

Tridax procumbens L. 

Trigonella foenum graecum L 

Triticum aestivum L. 

Tropeolum majus L. 

Vanilla planifolia Andr. 

Vernonia anthelmintica Willd. 

http://strobilanth.es/


 अनु�मिणका 
 

Vernonia Cineria Less. 

Vetiveria zizanoides Stapf. 

Victoria regia  

Vigna catjang W. 

Vinca rosea L. 

Viola tricolor L. 

Vitex negundo L. 

Vitis vinifera L. 

Withania somnifera Dun. 

Woodfordia floribunda Salish. 

Xanthium  strumarium L. 

Zea mays L. 

Zephyranthus rosea Lindl. 

Zingiber officinale Rose. 

Zinnia elegans Jacq. 

Zizyphus jujuba Lamk. 

 

10 Bacteria 
 

Actinomyces b. Meningo c. 

Anthrax b. Pestis b. 

Colon b. Pneumo c. 

Curative mud b. Staphylo c. 

Diphtheria b. Strepto c. 

Dysentery b. Tetanus b. 

Giant Sulphur b. Trep. recurrentis. 

Hemophilus b. Tuberculosis b. 

Iron b. Thyphoid b. 

Lepra b. Vibrio comma  

 

11 Algae. Fungi. Hepaticae. Moss. 
 

Agaricus  Nostoc  



 अनु�मिणका 
 

Anthoceros  Oedogonium  

Clamydomonas  Osoillatoria  

Cyathodium  Penicillium  

Diatom  Phytophthora  

Eudorina  Pythium  

Euglena  Riccia  

Gleocapsa  Spirogyra  

Lichen  Ulothrix  

Marchantia  Vaucheria  

Moss  Virus  

Mucor  Yeast  

________ 
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