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णनवेदन 
 
मराठी भाषेला हवद्यापीठाच्या भाषेिा दजा येण्याकहरता मराठीत हवज्ञान, तत्त्वज्ञान, सामाहजक शासे्त्र 

आहि तंत्रहवज्ञान या हवषयावंरील गं्रथािंी रिना मोठ्या प्रमािावर होण्यािी आवश्यकता आहे. वरील हवषयावंर 
केवळ पहरभाषाकोश अथवा पाठ्य प स्तके प्रकाहशत करून अशा प्रकारिा दजा मराठी भाषेला प्राप्त होिार 
नाही. सववसामान्य स हशहितापंासून तो प्रज्ञावतं पंहडतापयंत मान्य होतील अशा गं्रथािंी रिना व्हावयास पाहहजे. 
मराठी भाषेत ककवा अन्य भारतीय भाषामंध्ये हवज्ञान, सामाहजक शासे्त्र व तंत्रहवज्ञान या हवषयािें प्रहतपादन 
करावयास उपय क्त अशा पहरभाषासूिी ककवा पहरभाषाकोश तयार होत आहेत. पहरभाषा ककवा शब्द यािंा 
प्रहतपादनाच्या ओघात समपवकपिे वारंवार प्रहतहित लेखातं व गं्रथातं उपयोग केल्याने अथव व्यक्त करण्यािी 
त्यात शक्ती येते. अशा तऱ्हेने उपयोग न आलेले शब्द केवळ कोशात पडून राहहल्याने अथवशून्य राहतात. म्हिून 
मराठीला आध हनक ज्ञानहवज्ञानािंी भाषा बनहवण्याकहरता शासन, हवद्यापीठे, प्रकाशनसंस्था यानंी त्या त्या 
हवषयािें क शल लेखक शोधून त्याचं्याकडून गं्रथरिना करवनू प्रकाहशत करिे आवश्यक आहे. 

 
वरील उदे्दश ध्यानात ठेवनू महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि संस्कृहत मंडळाने आपला कायवक्रम आखला 

आहे. त्या कायवक्रमातील पहहली पायरी म्हिून सामान्य स हशहित वािकवगाकहरता स बोध भाषेत हलहहलेली 
हवज्ञान व तंत्रहवज्ञान प स्तके प्रकाहशत करून स्वल्प ककमतीत देण्यािी व्यवस्था केली आहे. या हवज्ञानमालेतील 
डॉ. मल्हार हवनायक आपटे यानंी हलहहलेले “वनश्रीसृष्टी”, खंड १ हे तेवीसाव ेप स्तक होय. सदर प स्तकािा 
खंड २ ही लवकरि प्रकाहशत होत आहे. 

 
 लक्ष्मिशास्त्री जोशी, 

 अध्यि, 
हदनाकं १० मे १९७२ महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि संस्कृहत मंडळ 
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प्रस्तावना 
 
हे प स्तक प्रौढ हजज्ञासूकरता हलहहले आहे. प्रस्त त गं्रथमालेत मी हलहहलेल्या प्राणिसृष्टी या प स्तकािे 

जे धोरि आहे तेि यािेही आहे. महाहवद्यालयीन हशिि प्रातंभाषेतून द्याव ेअसे एक मत आहे. ते स्वाभाहवकही 
आहे. परंत  आपल्याकडे हवज्ञानहशिि इंग्रजीतूनि प्रवृत्त झाले असल्याम ळे आज मराठी भाषेत प रेसे 
हवज्ञानवाङ्मय नाही. अशा वाङ्मयास उपयोगी पडण्याजोगी पहरभाषा घडवण्याकरता हवद्यापीठाचं्या 
साहाय्याने शासनाकडून प्रयत्न िालू आहे. तो पार पडल्यावर पाठ्य प स्तके होऊ लागतील. तोपयंत आहि 
त्यानंतरस द्धा एकंदर प्रौढ लोकात बह श्र तपिा आिण्याकरता अशा प स्तकािंी गरज आहेि. अशा शास्त्रीय 
प स्तकािे दोन भाग, तत्त्वहनरूपि आहि आख्यान असे, सहजि असतात. तसे ते यात आहेत. तथाहप त्यातल्या 
त्यात येथे आख्यानावर अहधक भर हदलेला आहे. या आख्यानात कृहष, उपवने, उद्याने यात उपयोगी पडिाऱ्या 
वनश्रीिा हवशषे हविार केला आहे. पहहल्या पंधरा प्रकरिात सामान्य हविार केला असून सोळाव्यापासून 
अखेरपयंत हवहशष्ट जातींिा हविार केला आहे. प्रकरिे व्यवहारदृष्ट्या करून ताहत्त्वक दृष्टीिे वगीकरि त्याति 
क्रमशः साहंगतले आहे. 

 
प्रस्त त गं्रथात जाहतलििेि हवशषेतः साहंगतली आहेत. गोत्र व क ल यािंी लििे तशी हदली नाहीत. 

त्यािंा नामहनदेश मात्र केला आहे. सप ष्ट्प वनश्रीच्या बाबत येथे वगवबोधक नाव ेमराठी करून हदली आहेत. 
इतराचं्या बाबतीत तसे केले नाही. त्यािें तसे वगीकरि सागंण्यािा हेतूही नाही. आंतरराष्ट्रीय नाव ेकोिा 
एकाने केलेली नाहीत. ती अनेकानंी हमळून केलेली आहेत तशी ती मराठीतही होतील. मी एक लहानसा संि 
येथे करून दाखहवला आहे. 

 
हे प स्तक वानसहवज्ञानािे आहे, शतेीव्यवसायािे नाही. तरी शतेीवानसािें विवन त्यात आहे. 

शतेीव्यवहारािे हनरूपि वारंवार नभोवािीतून होत असते. ताज्या ककवा हशळ्या झाडझाडोऱ्यािा उपयोग पूवी 
औषध म्हिून होत असे, तसा तो आज करण्यािा प्रघात नाही. म्हिून औषहधहवहनयोगही येथे केवळ उल्लखेले 
आहेत, सहवस्तर वर्णिले नाहीत. हाि न्याय इतर उपयोगासही लाग ूसमजावा. त्या त्या हवषयासंबधंी स्वतंत्र 
प स्तके पाहहजेत. तशी ती होतील अशी अपेिा आहे. 

 
प्रस्त त गं्रथाच्या रिनेत लेखनािे साहाय्य कोिािेि घेतलेले नाही. तथाहप अनेक स हवद्य स्नेही 

जनाकडून माहहती मात्र हमळहवली आहे. प ण्यात अनेक हशििसंस्था आहेत. त्यापैकी सर परश रामभाऊ 
कॉलेज, फर्गयूवसन कॉलेज, शतेकी कॉलेज, महाराष्ट्र हवज्ञानप्रवतवक संस्था, प िे हवद्यापीठ व सवेििसंस्था, 
यातील अहधकारी जनाकडून माहहती हमळहवली आहे. याखेरीज फर्गयूवसन कॉलेजातून हनवृत्त झालेले प्राध्यापक 
श्री. हव. हव. आपटे आहि सरकारी शतेकी खात्यातून हनवृत्त झालेले श्री. हरीभाऊ पराजंपे आहि कै. स. रा. 
गोडबोले यानी वळेोवळेी शकंा हनरसन केले आहे. 

 
रेखाकृत्या हा या गं्रथातील महत्त्वािा भाग आहे. यात सहाशहूेन अहधक आकृत्या आहेत. त्यापैकी 

तीनशहूेन अहधक मी स्वतः तयार केल्या असून उरलेल्या तीनश ेप्रा. महाजन यानी करून हदल्या आहेत. या 
सववजिानंा धन्यवाद आहेत. काही प स्तकािंा प्रसंगहवशषेी उपयोग केला आहे. आकृत्या आहि त्यािंी विवने 
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जवळ जवळ यावी म्हिून इहतहास, प्राजहनक व आहधवाहसक ही प्रकरिे हवभागून हदली आहेत. गं्रथ हलहहताना 
पाठ्यप स्तकाशी साधंा जमहविे अगत्यािे असते. त्याकरता प ढील यादीतील पहहले प स्तक हकत्ता म्हिून 
डोळ्यासमोर वागहवले आहे. 

 
1 A Classbook of Botany — Datta. 
2 A world wedo not see — L. Potkov. 
3 Bacteriology — De and Chatterjee. 
4 Ferns of Bombay — Farther Blatter and d’Almeda. 
5 First book of Indian Botany — Oliver. 
6 Flora of the presidensy of Bombay — Cooke 
7 Gazetteer of Bombay State — Botany. 
8 History of Botany in India, Burkill. 
9 Nutritive value of Indian foods etc — I.C.M.R. 

10 Plants and Man — Hylander and Stanley. 
11 Vanaspati — Mujumdar. 
१२ आमिी शतेी — क लकिी 
१३ फळझाडािंा बाग — हरीभाऊ पराजंपे 
१४ वनस्पती हविार — वा. हव. जोशी 

 
ता. २२–४–१९७२ 

मल्िार णवनायक आपटे 
८३४ सदाहशव, प िे 
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प्रकरि १ 
 

वने आणि उपवने 
 
वन. रामायिात रामिंद्रािा वनवास साहंगतला आहे. तो त्याला हदलेली कठोर हशिा या स्वरूपािा 

आहे. महाभारतातही पाडंवािंा वनवास त्याि स्वरूपािा आहे. अशा रीतीने वन ही जरी हशिा भोगण्यािी जागा 
ठरली तरी ती आल्हाद ककवा आनंद भोगण्यािीही जागा असू शकते. वसतीकरता स खसोयींिा अभाव आहि 
कहस्त्रािें भय या त्या आनंदावर हवरजि घालिाऱ्या गोष्टी होत. त्या नसल्या तर त्यातील वृि, लता, जलौघाच्या 
आसपासिी झ डपे, नेिे, शवेाळी इत्यादी सवव स्थावर सृष्टी आनंद देिारीि असते. या सृष्टीसि आपि वनश्री 
म्हिू या. रामलक्ष्मि आहि पाडंव हे राजप रुष होते. राज्यहवयोगािे द ःख त्यानंा भोगाव ेलागले खरे, पि त्या 
प्रसंगीस द्धा त्यानंा ते हवसरावयास लावण्यािे सामर्थयव त्या वनश्रीत होते. आजही ते सामर्थयव तसेि आहे. मानवी 
व्यवहार जसे आहि हजतके आपिास िालवावसेे वाटतात तसे आहि हततके ते वनात िालवता येत नाहीत. 
म्हिून आपि वनात वसती करीत नाही. करू तर वनािा वनपिाि नाहीसा होईल! 

 
उपवन. वनातला आनंद अन भवावयास आपिास वळे नसतो म्हिून आपि उपवने तयार करतो. 

उपवने म्हिजे वनािी लहानशी थोडीबह त स धारलेली नक्कल. ज्याच्या त्याच्या ऐपतीप्रमािे ते लहान मोठे 
करता येते. अथाति न सती ऐपत प री पडत नाही. उपवन उत्तम करावयािे म्हिजे प ष्ट्कळ ब हद्धमत्ताही जमेला 
पाहहजे. वनातल्या अडििी, गैरसोयी, भये, नाहीशी करून जी वनश्रीिी रिना होते हतला उपवन म्हितात. 
शतेी हीस द्धा एक उपवनरिनाि आहे. अन्नवस्त्राहदकाकरता उपयोगी असलेली वनश्री संभाळण्याकरता जी 
व्यवस्था करतात ती शतेी होय. अशा शतेीमध्ये आता बरीि भर पडत िालली आहे. आपल्याला फ ले पाहहजेत 
तर फ ले हपकविे हास द्धा शतेीिा भाग झाला आहे. द भती जनावरे पाळिे, पिी पाळिे हा स द्धा शतेीिा भाग 
आहे. उपवनािा हवस्तार एकाद्या घरातल्या लहानशा बागेपासून शकेडो एकराचं्या वनसदनापयंत असू शकतो. 
झाडे झ डे तर असावयािीि पि त्याखेरीज पश पिीही असावयािे, आहि त्यािें स्वैर व्यवहार मािसाला 
हबनधोक पहावयास हमळावयािे, अशी जेथे व्यवस्था केलेली असते ते वन वनसदन होय. अशी सदने हल्ली सवव 
प ढारलेली राष्ट्रे स्थापन करीत आहेत. 

 
झाडाझुडाचंा स्वभाव. वने ही खरोखरी राष्ट्रीय संपत्ती आहे. वनातला प ष्ट्कळसा माल आपि 

लोकव्यवहाराकरता वापरतो. इमारती लाकूड, जळाऊ लाकूड आहि औषधी हजनसा वनातून आितात. काही 
फळेस द्धा रानातून आितात. उदाहरिाथव बोरे, करवदें, कोकम. मािसािंी वसती वाढत आहे तसतशी वने 
कमी होत आहेत, पि वनातल्या उपयोगी हजनसािंी गरज वाढत आहे. त्याम ळे वनािंी वाढ आहि त्यािें 
संरिि याकरता मन ष्ट्यािे प्रयत्न अहधक होण्यािी आवश्यकता उत्पन्न झाली आहे. परदेशात असे प्रयत्न 
कसोशीने झालेले असून वनािंीि उपवने बनत िालली आहेत. फरक इतकाि की उपवने मािसानंी आपल्या 
वसतीत केलेली असतात आहि आता मािसू वनात जाऊन त्यािी स धारिा करण्याकरता त रळक वसती 
करून राहू लागला आहे. उपवने स्थापन करण्याकरता म्हिा ककवा वने स धारण्याकरता म्हिा झाडाझ डाचं्या 
स्वभावािा अभ्यास अवश्य झालेला आहे. पूवी तो तसा नव्हता असे नाही पि पूवी होता त्याहून तो आता अहधक 
अवश्य झाला आहे. त्या अभ्यासाने जे शास्त्र हनमाि होते तेि येथे सागंावयािे आहे. 
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वनस्पती. वनस्पती हा शब्द वैहदक कालापासून झाडेझ डे या अथी वापरण्यात आहे. तथाहप प्रािीन 

गं्रथातं त्यािा अथव मयाहदत करण्यािा प्रयत्न झालेला आहे. वड कपपळ उंबर यानंा वनस्पती म्हटलेले असून 
इतर लहान-सहान झाडानंा त्या शब्दाच्या किेतून वगळण्यात आलेले आहे. मन स्मृतीतील एका श्लोकात 
आहि एका आय वेदसहंहतेतील सूत्रात असा अथव हदलेला आहे. उद्हभद ककवा उद्हभज्ज असा शब्द सामान्याथी 
वापरलेला आहे. याखेरीज ओषधी हा शब्द सामान्याथी आहे. ओष म्हिजे उष्ट्िता आहि हध म्हिजे साठा, 
यावरून ओषधी म्हिजे उष्ट्ितेिा साठा. वनस्पतीिा देह वाळल्यावर सरपि म्हिून उपयोगी पडतो. यावरून 
ओषधी म्हिजे वनस्पती असा अथव झाला आहे. तथाहप औषधी या शब्दाशी त्यािा घोटाळा होण्यािा संभव 
असल्याम ळे तो सोडून देण्याजोगा ठरतो. शाक हा शब्द कधी कधी वनस्पती या अथी वापरतात, पि तोि 
लहान रसाळ वनस्पती याअथी अहधक रूढ आहे. त्याअथी तो शब्द पाहहजेि आहे. तेव्हा सामान्याथी वगेळा 
शब्द असिे अवश्य आहे. उद्हभज्ज हा शब्द सामान्याथी आहे. पि तो समास करण्यास आहि प्रत्यय लावनू 
वापरण्यास अवघड आहे. एकंदरीत झाडेझ डे या अथी एकादा नवीन शब्द काढिे इष्ट व अवश्य झाले आहे. 

 
वानस Plant. वानसीय Botany. वानणसक Botanist. 
 
वनस्पती हा त्यातल्या त्यात हवशषे रूढ शब्द आहे. त्यातल्या वनस् या पदापासून वानस हा शब्द होऊ 

शकतो. तोि वनस्पती या शब्दाच्या ऐवजी सामान्याथी वापरिे इष्ट आहे. वनस् आहि वन एकि. त्यावरून 
वानस हे हवशषेि करून नामासारखे वापरावयािे आहि त्यापासून आिखी दोन हवशषेिे वानसीय व वानहसक 
अशी करून तहिषयक शास्त्र ककवा हवज्ञान आहि तिेत्ता या अथी वापरावयािी, अशी सोय होऊ शकते. 
व्यक्क्तगत ज्ञान ती हवद्या. हशकवण्याकरता योजून ठेवलेले ज्ञान ते शास्त्र. हवशषे ज्ञान ते हवज्ञान. असा बारकावा 
होऊ शकतो. प्रािीन वाङ्मयात वानसीयािा उल्लेख थोडाबह त आहे. तथाहप त्यािा मोठा पसारा आध हनक 
काळाति झालेला आहे. आपल्या वैद्यकीय वाङ्मयात वानसीयािा समावशे अन षंगाने झालेला आहे. 
अलीकडल्या पन्नास साठ वषात आध हनक भारतीयानंी या हवषयावर गं्रथ हलहहलेले आहेत. ते इंग्रजीत आहेत. 
त्यातला एक गं्रथ मोठा आहे तो कीतीकर आहि बसू यानंी हलहहलेला आहे. तो औषधाच्या वानसासंबधंी आहे. 
त्यात त्यानंीं स मारे हजार वानसािें विवन केलेले असून त्या बरोबरि हववरिात्मक रेखाकृतीही हदलेल्या 
आहेत. 

 
तीन ठळक वर्ग. ठळकपिे नजरेत भरिारी वानसे हकतींतरी आहेत. त्यापकैी बह तेकानंा फ ले येतात. 

मूळ, खोड, पान, फ ल, फळ, हे झाडािें स्थूल अवयव होत. त्यात फ ले लहान पि मोहक असतात. ज्यानंा 
फ ले येतात अशा वानसे आपल्या देशात हजारो आहेत. त्यातली पंधरा हजार महाराष्ट्रातली आहेत. ज्यानंा 
फ ले येतात त्यानंाि प ढे फळे येतात ककबह ना फ लातूनि फळ हनमाि होते. तेव्हा फळझाडे हनराळी सागंावयास 
नकोत. वड, कपपळ, उंबर, यानंा एकदम फळे येतात असा सामान्य समज आहे पि तो ि कीिा आहे. त्यानंा जी 
फळे येतात त्याति त्यािंी फ लेही असतात. तथाहप अशी काही वानसे आहेत की त्यानंा ज्या हबया येतात त्यानंा 
एक वार फळे म्हिता येईल पि ती ज्यात उत्पन्न होतात त्या अवयवानंा फ ले म्हिाव ेकी नाही यािी वानवाि 
आहे. देवदार हे अशापंैकीं एक वानस आहे. त्यािा प्रिंड वृि असतो. झाडावर भ ईवर ककवा पाण्यात नेिे 
उगवतात त्यानंा फ ले येत नाहीत तरी पानाच्या मागल्या अंगाला हबयािे येते. ते खाली पडून एक हटकलीवजा 
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वानस उगवते. त्यातून नेिे उगवते. प ष्ट्पवतं अप ष्ट्प बीजवतं आहि नेिे हे तीन वगव वनश्रीत ठळकपिे हदसून 
येतात. 

 
आिखी तीन वर्ग. प ष्ट्पवतं, बीजवतं आहि नेिे याखेरीज वानसे काही थोडी थोडकी आहेत असे नाही. 

शवेाळे ही वानसेि आहेत. त्यातल्यात्यात काही शवेाळानंा खोड पान फूल, यासारखे हदसिारे अवयवही हदसून 
येतात. त्याचं्या मार्थयावर हबयािे धारि करिारी बोंडेही येतात. असली शवेाळी झाडाच्या सालीत बसलेल्या 
मातीत ककवा खडकाला हिकटलेल्या मातीत ककवा भ ईवर देखील उगवतात. याहशवाय पाण्यात ककवा ओल्या 
भ ईत खडकावर ककवा िागंल्या कभतीवर देखील ती उगवतात. त्यानंा पान खोड असे काही हदसिारे देखील 
अवयव नसतात. काहींना म ळाचं्या जागी खडक ककवा भ ई पकडण्यािे लहानसे अवयव असतात. प ष्ट्कळािें 
शरीर म्हिजे केवळ तंतू असतात तर प ष्ट्कळािें शरीर ग ठळीवजा असते. पहहल्या शवेाळानंा शवंाल असे वगेळे 
नाव देिे इष्ट आहे. दगडफूल असे ज्याला म्हितात तो एक वनश्रीिाि भाग आहे. तो दोन वानसवगातील 
जातीिा सहकारी जोड असतो. त्यात शवेाळ आहि अकळब अशा दोन वगातल्या वानसािंा समावशे असतो. 
अकळबाच्या धार्गयात शवेाळ ग ंतलेले असते. तोही एक वनश्रीिा भाग म्हटला पाहहजे. 

 
एकंदर सात वर्ग. रोगकारक जंतू हल्ली फार प्रहसद्धी पावलेले आहेत. त्याखेंरीज असे प ष्ट्कळ जंतू 

आहेत की ते अपकार करीत नाहीत. असेही काही जंतू आहेत की ते अपकार करीत नाहीत इतकेि नव्हे तर 
उपकार करतात. कभगाच्या साहाय्याखेरीज जंतू व्यक्क्तशः हदसत नाहीत. कभगाच्या साहाय्याने मात्र हदसतात. 
हहवताप आििारे जंतू आहेत आहि रक्ती आव करिारे जंतू आहेत. ते प्राहिकोटीत मोडतात. प्लेग, कॉलरा, 
इ. रोग उत्पन्न करिारे आहि द धािे दही बनविारे जंतू आहेत ते वानस स्वरूपािे आहेत. हजाराहून अहधक 
जंत जाती माहीत झालेल्या आहेत. एकंदर वानस जाती स्थूलमानाने अशा आहेत : 

 
वान जंतू Bacteria जाती १५०० 
शवेल Algae २०,००० 
अकळब े Fungi ९०,००० 
शवंालादी Mosses etc. २२,००० 
नेिादी Ferns etc. १०,००० 
देवदारादी Gymnosperms ७०० 
प ष्ट्पवतं Angiosperms २,००,००० 

 
या एकंदर साडेतीन लाख जातींपकैी प्रस्त त गं्रथात स मारे िारशेंिा हवशषे हविार केला असून 

त्यातल्या बह तेक प ष्ट्पवतंि आहेत. इतर वगातील थोडक्याशा जातीि नम न्याप रत्या घेतल्या आहेत. 
 
वृक्ष. लता. वानसािंी हवहवधता नानाप्रकारे प्रत्ययास येते. आंबा जाभंळू किि इत्यादी वानसे स्वतःिे 

बळाने िार दोन प रुष ककवा अहधकही उंि होऊन राहतात. त्यानंा वृि म्हितात. काही वानसे स्वबळाने उभी 
राहतात पि हवशषे उंि होत नाहीत, आहि भ ईच्या जवळपासि शाखाहवस्तार करून राहतात. त्यानंा ि पे ककवा 
झ डपे म्हितात. करवदंी, टिटिी, अडूळसा ही ि पे असतात. लहानशा ि पाला ि पक म्हितात. ग लबिीिी 
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ि पके असतात. काहीं वानसे स्वबळाने उभी राहू शकत नाहीत. ती द सऱ्या वानसािा आधार घेऊन पसरतात. 
त्यास लता म्हितात. ज्या लतािंी काडें आधाराभोवती हवळखे घालतात त्यानंा वल्ली म्हितात. सायलीच्या 
ककवा वालाच्या वल्ली असतात. काही लतानंा आधार पकडण्यािे स्वतंत्र अवयव असतात. त्यानंा प्रतान 
म्हितात, आहि त्या लताना प्रताहननी म्हितात. भोपळे घोसाळी इत्यादींच्या लता अशा असतात. सामान्य 
लतानंा सरसकट वले म्हितात म्हिून प्रताहननीला प्रतानरोही वले ककवा न सते प्रतानवले म्हटले तरी िालेल. 

 
शाक Herb. आय मवयादेच्या बाबतीत वानसािंी हवहवधता प ष्ट्कळि आहे. काही वानसे केवळ िार सहा 

महहन्याति आपले जीहवत संपहवतात, सवव एकदहलक धान्यािंी गोष्ट अशी आहे. हिदहलक धान्यापंैकी बह तेक 
अशीि आहेत. तूर तीन वष ेहटकू शकते. काही घेवडे असे हटकतात, पि त्यानंाही वषाच्या आत फलभार येऊन 
जातो. ज्यािें आय ष्ट्य वषव ककवा त्याहून कमी असते त्यानंा वार्णषके म्हितात. हिवार्णषके हत्रवार्णषके अशीही गिना 
याि धरतीवर करतात. वडाकपपळासारखे वृि कैकवष,े ककबह ना कैक शतकेही हटकून राहतात. ते हिराय ू
होत. शाक अल्पाय  असतात. 

 
वानसािंी काही अंगे भ ईवर तर काही भ ईच्या आत असतात. म ळे व क्वहित् खोड भ ईत राहते. पाने, 

फ ले, इत्यादी वर हवते असतात. ज्यािा हवतेला पसारा वषाच्या आत मरून जातो त्यानंा शाक म्हितात. 
स रि, रानकेळ, भ ईकमळ, इत्यादी वानसािें जीवन या रीतीिे असते. या व्याख्येप्रमािे सवव वार्णषके या 
शाकवगात गहिली पाहहजेत. 

 
णवणवध वने. पृर्थवीिे पृि सगळीकडे सारखे नाही. काही हठकािी वाळवटं आहे तेथे पाऊस अगदी थोडा 

पडतो. तेथे वानसे असतात ती अगदी थोडी. अशी हठकािे म्हिजे ओसाड ककवा उजाड राने होत. अशा 
ओसाड्या राजस्थानात हवप ल आहेत. तेथेि पाटािे पािी आिनू नंदनवन करण्यािा प्रयत्न स रू झालेला 
आहे. हहमालयाच्या हशखरावर हहमािा साठा आहे. त्याच्या शजेारी ओलावा प ष्ट्कळ पि गारठा अहतशय. 
त्याम ळे केवळ शवेाळी आहि दगडफ ले यािंीि तेवढी उगवि तेथे होऊ शकते. हहमालयाच्या खोल खोल 
दऱ्यातून पाण्यािे प्रवाह सतत वाहतात. त्याचं्या काठाला नेिे आहि िीड व देवदार हे वृि हवप ल आहेत. 
लहानमोठी गवतेही तेथे आढळतात. पायर्थया जवळील दऱ्यात वनश्री बदलते तेथे सालवृिािंी वने आहेत. 
अगदी पायर्थयाला इतरत्र आढळिाऱ्या वानसानंी भरलेली वने हदसून येतात. त्यात कहढकलब, पाहरजात, 
यासारख्या मध्यम प्रतीच्या वृिािंा, त्यािप्रमािे कास ंदा धायटी आहि हपवळी व हनळी कोराटंी, यासारख्या 
झ डपािंा आहि कविवीसारख्या शाकवानसािंा भरिा आहे. 

 
नमवदानदीच्या काठी ओंकार उज्जहयनी याचं्या आसपास मोठमोठाली वने आहेत त्यात पळसािी झाडे 

हवप ल हदसतात. तापी नदीच्या काठावरही दाट जंगले आहेत. त्यात काटेरी झ डपे आहि वृि आहेत. 
सातप ड्यापासून हनघिाऱ्या डोंगरफायावर दाट जंगले आहेत. अशा दोन फायामधील सपाटीवर काटेरी 
झ डपािंा भरिा फार आहे. थोडा पाऊस आहि तपमानात तीव्रता फार. त्याम ळे या झाडािंी रिना त्या गोष्टी 
सोसण्याजोगी झालेली आहे. यात खैर, बोर. आमोिी, सोमलता, इत्यादींिा समावशे आहे. अशा देशात जे वृि 
असतात ते हहवाळ्यात पाने गाळिारे आहि उन्हाळ्यात पालविारे असतात. अशा पानझडी वृिात प्रम ख वृि 
असे:– पागंारा, पळस, आपटा, गोरखकिि, पाढंरी, सावर, बेल, कडू कलब, कलबारा, धावडा, हशमटी इत्यादी. 
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कोकिातील भमूी खडकाळ व रेताड आहे. तेथे उन्हाळा पावसाळा हहवाळा यात हवते फरक फार 

पडतो. ओल्या स क्या दोनही प्रकारिी हवा सोसिारी वानसे तेथील रानात आढळतात. प ष्ट्कळशी गवते 
पावसाळ्यात उगवतात आहि हहवाळ्यात मरून जातात. याहशवाय िविेी, रानस रि, नागदमनी अशी वानसे 
पावसाळ्यात डोके वर काढतात पि नंतर कादं्याच्या रूपाने भ ईत ककवा भ ईसरपटि प ढील पावसापयंत दबा 
धरून राहतात. 

 
सतत वाहिाऱ्या नद्या आहेत त्याचं्या काठाला ओलावा कायम हटकतो. त्या प्रदेशात काटेरी झाडे 

बह तेक नसतात. उंि उंि वृि असतात. त्यािंी पाने सतत हटकतात. मधून मधून काही गळतात, काही नवी 
येतात, पि सगळी एकदम गळत नाहीत. याम ळे राने नेहमी हहरवीगार राहतात. म्हिून या वनानंा हनत्यपिी 
ककवा सदापिी म्हितात. अशाि रानात शवेाळी नेिे व लव्हाळी यािंी रेलिेल असते. कोकम, कहढकलब, उंडी 
हे वृि हनत्यपिी आहेत, अशा वृिावर हठकहठकािी उपद्रवी वानसे आढळतात ती बाडंग ळे होत. त्याहशवाय 
त्यावर केवळ आधाराकरता राहिारी अमरी वानसेही असतात. अशाि रानात वृिाचं्या आधाराने थेट त्याचं्या 
शेंड्यापयंत िढिाऱ्या लताही आढळतात. 

 
सम द्रकाठी, हवशषेतः खाड्याचं्या काठी खाजिे ककवा खाऱ्या जहमनी आढळतात. सामान्य वानसे तेथे 

तग धरू शकत नाहीत. अशा जहमनीत काडंल व हतवस हे वृि, माराडंी व हिपी ही ि पे आहि हरळी लवी 
इत्याहद काही गवते अशी काही थोड्या जातींिी वानसे मात्र जग ूशकतात.  

 
काही वानसे अंशतः व काही पूिवपिे पाण्यात राहतात. काही खाऱ्या पाण्यात राहतात तर काही गोड्या 

पाण्यात राहतात. गोड्यात कमळे तर खाऱ्यात मोठमोठी शवेाळे राहतात. काही झाडे द सऱ्या झाडावर 
राहतात. शवेाळी, शलैैये (दगडफ ले) अमरी आहि बाडंग ळे इत्यादी वगव त्यात आहेत. 

 
आधुणनक दृणष्ट. सवव आध हनक शासे्त्र गेल्या तीन िार शतकात उदयास आलेली आहेत. प्रािीन आहि 

आध हनक शास्त्राचं्या स्वरूपात हवशषे फरक पडण्यािे कारि, कभगािा सृहष्टहनरीििाकडे उपयोग हे आहे. काही 
जीव केवळ कभगाच्या सहाय्यानेि हदसू शकतात. त्यात प्रािी आहेत आहि वानसेही आहेत. जे जीव न सत्या 
डोळ्यानंी हदसू शकतात त्यािें अवयव कभगाचं्या साहाय्याने पाहहले असता त्यातील प ष्ट्कळ तपशील हदसून 
येतो. स्थूल दृष्टीला हदसिाऱ्या वानस जातीि अगोदर हजारो आहेत. त्यात या सूक्ष्म दृष्टीने हदसिारािंी भर 
पडून वानस-सृष्टीिी हवहवधता प ष्ट्कळि मोठी आहे असे हदसून येते. यःकहित् अकळब े पि त्याचं्या, जाती 
देखील हजारो आहेत. एकीकडे ही हवहवधता अफाट आहे असे हदसते, तर द सरीकडे सवव वानसात काही 
एकसूत्रता हदसून येते. इतकेि नव्हे तर वानसे आहि प्रािी या सवात हमळूनही काही एकसूत्रता आहे असे 
कळून येते. प्रत्येक जीवािे शरीर, मग ते वानसािे असो की प्राण्यािे असो, एक ककवा अनेक पेहशकािें बनलेले 
असते. पेहशका या कोठ्या असतात. त्यात काही प्रवाही द्रव्य असते. 

 
पेणशका. Cell. पेशी हा शब्द संस्कृतात रूढ आहे तोि मराठीत उतरला आहे. त्यात थोडासा फरक 

करून पेहशका हा शब्द तयार केला आहे. स श्र तसंहहतेत मन ष्ट्यशरीरात पािश ेपेशी आहेत असे साहंगतले आहे. 
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या पेशी कभगाच्या साहाय्यावािून हदसिाऱ्या आहेत. या पेशी म्हिजे मासंतंतंूच्या लड्या होत. त्यानंा स्नाय ूअसे 
आध हनक मराठीत म्हितात. खरोखरी पेशी म्हिजे मासंकपड होत. हे कपड सूत्रल अवयवानंी अस्थी ककवा 
कातडी यात ग ंतलेले असतात. यािंी मोजिी करण्यात मतभेद संभवतो. परंत  एका मताप्रमािे त्यािंी संख्या 
स मारे पािश ेभरते. कभगाच्या साहाय्याने हदसून येिारे आद्य घटक त्या पेशी असा अथव केल्यास त्या कोयवधी 
भरतात, पािशचे्या हजारो पट! म्हिून लहान पेशी त्या पेहशका अशा अथाने पेहशका हा शब्द योजलेला आहे. 
फ लात परागप ंज असतात ते पहाव.े ते अगदी बारीक असतात. असा एकादा प ंज पाण्याच्या थेंबात घेऊन 
दाबला असता फ टून पसरतो. मग त्यािे हे त कडे कभगाने पाहहले असता हजारो असल्यािे कळून येते. हनदान 
शकेडो तरी असताति. यातला एकेक त कडा एक पराग-कि होय. यािी आकृती गोलसर असते. त्यास एक 
कवि असते. वास्तहवक ती एक पेहशका असते, हतच्या अंतरंगात द्रव असते. यावरून पेहशका हकती लहान 
असते ते कळून येते. 

 
तूलीर Cellulose, प्रोतीन Protein. 
 
आपि कापूस पाहहला तर त्यािे तंतू असल्यािे आढळते. लाबं धागा काढतात तो अनेक तंतू एकत्र 

वळून तयार होतो. बारकाईने पाहता तंतू अहतशय बारीक असल्यािे हदसून येते. त्यातला एकादा बारीक तंतू 
घेतला आहि तो कभगाच्या साहाय्याने पाहहला तर तोदेखील अनेक पेहशका जोडून तयार झालेला आहे असे 
आढळते. या पेहशका अथात् मेलेल्या असतात. ती हजवतं पेहशकािी केवळ तटबंदी असते. कापसाला तूल असे 
नाव आहे. त्यावरून कापसािे घटक रसायनद्रव्य ते त लीर असा अथव केलेला आहे. तवकील असा शब्द रूढ 
आहे. द्रव्यवािक शब्द तौकीर असा केला आहि त्याि धरतीवर तूलीर असा शब्द केला. सवव वानसाचं्या 
पेहशकािें तट याि द्रव्यािे बनलेले असतात. प्राण्याच्या पेहशकानंा अशी दृढ तटबंदी नसते. हजवतं पेहशकाचं्या 
तटाचं्या आत प्रवाही द्रव्य असते ते दािेदार असते. रसायन दृष्ट्या ते त लीराहून फार वगेळे असते. त लीरात 
काबवन C, उज्ज H, व ऊवव O अशी तीनि म लद्रव्ये असतात. ही CH2O या समासाने दशववलेल्या प्रमािात 
असतात आतल्या द्रव्यास रसायनदृष्ट्या प्रोतीन म्हितात. त्यात जवळ जवळ षिाशं नत्र N हे द्रव्य असते, C, 
H, O ही द्रव्ये बरीि असून इतरही काही अल्प प्रमािात असतात. कादं्यािा पापोद्रा घेऊन तो कभगातून पाहहला 
तर त्यात अनेक पेहशका हदसतात. त्या एकाद्या कभतीच्या हवटापं्रमािे रिलेल्या हदसतात. 

 

 
आ॰ १·१ कादं्याच्या पापोद्र्यातील पेहशकावली. 
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प्राकल Protoplasm. प्रकल Nucleus पहरकल Cytoplasm. 
 
हजवतं पेहशकेमध्ये जे हजवतं प्रोतीन असते त्यास प्राकल असे नाव हदले आहे. मािसाच्या प्रौढ देहात 

ज्या अगहित पेहशका असतात त्या सवव एका पेहशकेपासून क्रमाक्रमाने उत्पन्न झालेल्या असतात. 
स श्र तसंहहतेमध्ये पहहल्या महहन्याच्या मानवगभािे विवन कलल असे केलेले आहे. कलल म्हिजे हलवहलवीत. 
अगदी पाण्यासारखे पातळ नव्हे आहि एकाद्या रव्याप्रमािे कडक नव्हे; पाण्यासारखे स्वच्छही नव्हे तर अमळ 
गढूळ पदाथव. हजवतं प्रोतीनािा काही भाग हवशषे घट्ट बनलेला असतो. त्याला प्रकल असे नाव योजले आहे, 
आहि एकंदर प्रोतीनास प्राकल म्हटले आहे. प्राकलािा हवहशष्ट भाग प्रकल. प्रकलाच्या भोवतीिा प्राकल भाग 
तो पहरकल अशी नाव ेयोहजली आहेत. पहरकल + प्रकल = प्राकल प्र हा उपसगव उत्कषव दशववतो. आ हा 
उपसगव त्यािी पूवावस्था दशववतो. 

 
वानस जंतू असतात त्यानंा प्रकल नसते, प्राकल असते. त्यािें प्राकल तेि पहरकल होय. वानस जंतंूना 

दृढ तटबंदी असते पि ती त लीरािी नसते. हकटीनािी असते. हकटीनात थोडेसे नत्रद्रव्य असते त लीरात 
नसते. 

 

 
आ॰ १·२ एक पेहशका पेहशकातटास अनेक पेहशकाचं्या तटािें अंश हभडले आहेत. आत मोठा गोळा, 

प्रकल. त्याच्या आत लहान गोळा प्रकलक. त्याभोवती जाळे. प्रकलाभोवती प्राकल. 
 
पेहशकात बह धा काही द्रवकबद  आढळतात सामान्य व्यवहारातील कबदूपेिा हे फारि लहान असतात 

म्हिून त्यानंा कबद क म्हटले आहे. त्या पोकळ्या असाव्यात असे पूवी मानीत असत. कबद क Vacuole. 
 
प्रोतीन प्रकार. प्रोतीन द्रव्यािी ओळख करून घेण्याकरता द धािे उदाहरि घ्याव.े दूध हा स्राव आहे. 

त्यात प्रोतीन असते, पि पेहशका नसतात. द धातले ओषट हगरकाविीने बाजूला काढल्यावर राहहलेल्या द धात 
अंबट द्रव्य टाकल्यावर िोथा बनतो तो प्रोतीन द्रव्यािा असतो आहि तापहवल्याने जी साय ओषटहीन द धावर 
धरते तीदेखील प्रोतीन द्रव्यािी असते. गव्हाच्या दाण्याच्या काही भागातील पेहशकामध्ये अंगच्या प्रोतीनाखेरीज 
द सरे प्रोतीन असते. त्यािे दािे कभगाच्या साहाय्याने हदसतात. काही प्रोतीन थंड पाण्यात हवरघळिारे असते, 
जसे ओषटवजव द धावर येिारी साय. पाण्यात न हवरघळिारेही प्रोतीन असते, जसे द धात अंबट टाकल्याने 
खाली बसिारे प्रोतीन. दूध गढूळ असते, पारदशवक नसते. ते या प्रोतीनाम ळेि. सवव हजवतं पेहशकात प्रोतीन 
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असते सवव हजवतं झाडाचं्या रसात प्रोतीन असतेि. असा रस तापवनू गाळला म्हिजे मात्र ते गाळात हनघून 
जाते. उसािा रस आटवताना मळी काढतात त्यात ते असते. हजवतं पेहशकात लविेही असतात. उसािा रस 
साखरेकरता आटवतात तेव्हा गंधक आहि ि ना त्यातं घालतात. त्याच्या योगाने काही लविे खाली बसतात 
आहि काही शषे पाकात राहतात. 

 

 
आ॰ १·३ एक पेहशका प्रकलाभोवती सहा कबद के. कबद काभंोवती प्राकलािे कि. 
 
एरंडाच्या बीतील पेहशकात गोलसर गोळ्या आढळतात त्या प्रोतींनाच्या बनलेल्या असतात. या 

गोळीच्या अंतरंगात एक गोळी असते. या अंतगोहलकेखेरीज त्या गोळीत प्रोतीनािा रवा बनलेला असतो. 
अंतगोहलका Ca3 (PO4)2 Mg (PO4)2 अशी असते. 

 

 
आ॰ १·४ एरंडबीजात प्रोतीनािे रवे. िार दािे वगेळे केलेले. अंतगोहलका. हतच्या शजेारी रवा. 
 
तवकीर Starch. पंक्तीन Pectin. वानसाच्या अंगात प्रोतीनाखेरीज तौकीरािा साठा असतो हे 

प्रहसद्धि आहे. अथाति तो सवव वानसात असतो असे नाही. बटाटे रताळी इत्यादी कंद आहि सागोिी खोडे 
यात तो हवप ल असतो. तथाहप प्रत्येक हहरव्या पानात तौकीर तयार होत असते, असे तपासाअंती हदसून येते. 
त्यािा साठा कोठे लहान कोठे मोठा असतो, इतकाि फरक. काही वानसामध्ये तेलािा साठा असतो, हीही 
गोष्ट प्रहसद्ध आहे. बह तेक धान्यामध्ये थोडेबह त तौकीर असते, पि तेलािी धान्ये अशी थोडीशीि आहेत. त्यात 
तेल हे साठविीिे द्रव्य असते. हजवतं द्रव्यािा भाग म्हिनू नसते. काही फळात पंक्तीन नामक द्रव्य साठवलेले 
असते. कििोके, पेरू, कवठ, अंजीर यात ते हवप ल असते. त्यापैकी पेरू, अंजीर, कवठ, या फळातील रसात ते 
असल्याम ळे त्यापासून जेली िागंली तयार होते. तवकीर आहि पंक्तीन या दोहोमध्ये त लीराप्रमािेि CH2O या 
समासान्वये ती ती द्रव्ये संय क्त असतात. तौकीर व तूलीर ही द्रव्ये पाण्यात हवरघळत नाहीत. 
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आ॰ १·५ बटायात तौकीर. आ॰ १·६ वाटाण्यात तौकीर. 
 
साखर. फ लामध्ये मध रस असतो. मधमाशी तो आपल्या पोवळ्यात नेऊन भरते, तेव्हा तो मध होतो. 

वषवभर साठवलेल्या मधात एक साखर रवाळून खाली बसते, आहि द सरी तशीि वरील द्रवात राहते. 
रवाळलेली साखर कमी गोड आहि द्रवातली साखर हवशषे गोड असते. त्यानंा अन क्रमे द्रािजा आहि फलजा 
अशी नाव ेआहेत. त्यािंी रासायहनक घटना C6H12O6 अशी असते. उसातल्या साखरेिी घटना C12H22O11 अशी 
असते. तौकीर आहि पंक्तीन यािंी घटना (C6H12O6)n अशी असून n िी वास्तहवक ककमत काही 
शकेड्याइतकी असते. या सवांिी हवघटना होऊन द्रािजा व फलजा या शकव रा होऊ शकतात. वानसाचं्या 
शरीरात त्या CO2 आहि H2O यापासून उत्पन्न होतात. या द्रव्यािंा हा परस्परसबंंध ध्यानात घेता त्यानंा 
कबवजलीय द्रव्ये असे वगवनाम देतात. त्यानंाि शाकव र द्रव्ये असेही म्हििे योर्गय आहे. 

 
अन्न-प रवठ्यासाठी आपि बह ताशंी वानसावरि अवलंबून आहो. तेव्हा वानसाहंवषयी अभ्यास तोि 

आपल्या अन्नाच्या प रवठ्यािा अभ्यास ठरतो. 
 
द्रािजा Glucose. फलजा Fructose. 
कबवजलीय. शाकव र Carbohydrate. 

 
 
  



  अनुक्रमणिका 

प्रकरि २ 
 

मूळ आणि खोड 
 
वानसाचं्या अवयवाचंी कतगव्ये. वनािे वैभव म ख्यतः पानानंी उत्पन्न झालेले असते. फ लानंी त्या वैभवात 

भर पडते. फ ले हा वनश्रीिा मोहक भाग तर हहरवळ हा शाहंतदायक भाग होय. कोवळी पाने आहि हपकलेली 
पाने हनराळ्या रंगािी असतात पि ती तशी झाडावर फार काळ रहात नाहीत. कोवळी पाने लवकरि प्रौढ 
होतात. त्यािंा रंग हहरवा होऊन जातो. हपकलेली पाने तर त्याहून लवकर गळून जातात. प ष्ट्कळशा कोवळ्या 
पानािंा रंग ताबं स असतो तो आकषवक असतो. हपवळा रंग हपकल्या पानािंा. तो काही डोळ्याला त्रास देतो असे 
नाही. पि तो धारि करिारी पानेि हटकाऊ नसतात. म्हिून त्यािंा हविार करण्यािे कारि नाही. मािसािे 
डोळे हरझविे हेि काही पानािें कतवव्य नव्हे. पाने हे वानसािे अन्न तयार करिारे अवयव असतात. हे कतवव्य 
स यवप्रकाशावािनू पार पडण्याजोगे नसते. अन्न बनहविारा मालमसाला, हवा, पािी आहि त्या पाण्यात 
हवरघळून राहहलेली द्रव्ये, हा असतो. हा मालमसाला वर पोिहवण्यािे काम आहि तयार अन्न इतरत्र 
पोिहवण्यािे काम खोडे करीत असतात. आरंभी पािी आहि इतर द्रव्ये आत घेण्यािे काम म ळे करतात. 

 
मूळ. मूळ हा वानसशरीरािा द्रव शोषनू घेिारा अवयव होय. बह तेक वानसे भ ईतून पािी शोषनू घेतात. 

त्यािंी म ळे मातीच्या किामधून खाली घ सावयािी असतात. त्याचं्या टोकाशी एक कठीि टोपि असते. त्याला 
मूलत्राि म्हितात. त्याच्या अलीकडे म ळाला केसासारखे बारीक फाटे असतात ते मूलरोम होत. त्यातूनि 
पािी आत शोषले जाते. मूलत्रािालगतिा भाग वाढता असतो. म ळाच्या मध्यभागी रसवाहहन्या असतात. 
त्यातल्या ज न्या बाहेरच्या अंगाला आहि नव्या आतल्या अंगाला असतात. म ळानंा शाखोपशाखा असतात. 
त्यानंी वानसे जमीन पकडून राहतात. 

 
मूलप्राि Rootcap, मूलरोम Root-hair. 
 
काही पािझाडािंी म ळे न सती पाण्यात लोंबती असतात. वृिावर त्याचं्या आश्रयाने राहिारी उपरी 

वानसे असतात. त्यापंकैी अमरी ककवा नेिे यािंी म ळे त्या वृिाच्या सालीत ग ंतून राहतात. त्याि सालीत 
ग ंतलेल्या मातीच्या किावर आहि त्यामधील ओलाव्यावर त्यािें जीवन िालते. हवा ओली होते तेव्हा त्यािंी 
म ळे हवतूेन देखील पािी शोषनू घेतात. 
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आ॰ २·१ मूळ मूलरोम व मूलत्राि. आ॰ २·२ दोन मूलरोम. 
 

बाडंग ळे द सऱ्या झाडावर राहतात पि त्यािंी म ळे आश्रय देिाऱ्या झाडाच्या सालीतून आत 
रसवाहहन्यात घ सून त्यातील रस शोषनू घेतात. 

 
गाजर आहि रताळी ही म ळे आहेत. त्यात अन्नसंग्रह असतो. 
 
वानसािा जन्म बीजापासून होतो तेव्हा बीजातून पहहला अंक र फ टतो तो म ळािा असतो. तो भ ईकडे 

जातो. जाई ज ई इत्यादी वलेींच्या काडंापासून नवोत्पत्ती होते तेव्हा काडंापासून प्रथम म ळे उगवनू भ ईत 
जातात. पानफ टीिी नवोत्पत्ती पानापासून होते तेव्हा हतच्या पानाच्या करकोच्यात प्रथम म ळे उगवनू भ ईत 
जातात. वडाला ककवा कपपळाला पारंब्या उगवतात त्या जमीन गाठतात आहि आत घ सतात. ती खरोखरी त्या 
झाडािी म ळेि होत. बीजातील म ळािे बनते ते स्वाभाहवक मूळ आहि बाकीिी सवव आगंत क म ळे होत. आगंत क 
Adventitious. 

 
हिदहलक वानसानंा एक मध्यवती मूळ असते ते प्रधानमळू आहि त्याला शाखा फ टतात त्या गौि म ळे 

होत. एकदहलकानंा जे आद्य मूळ असते ते लवकरि मरून जाते आहि लगतच्या खोडापासून नवी म ळे 
उगवतात. त्यानंा शाखा सहसा येत नाहीत. त्यानंा जटाम ळे ककवा सूत्रल म ळे म्हितात. केतकीच्या खोडाला 
भ ईजवळ म ळ्या फ टून भ ईत घ सतात. ती आधारम ळे होत. पारंब्या याही खरोखरी आधारम ळे होत. हिखलात 
राहिाऱ्या झाडाचं्या म ळानंा पाण्याच्या वर डोकाविारी म ळे येतात ती श्वसनम ळे म्हितात. आद्यमूळ 
(सोटमूळ) Primary root. जटामूळ Fibrous root, आधारमूळ Prop-root. श्वसनमूळ Pneumatophore. 

 
 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ २·३ गहू जटामूळ व मूग सोटमूळ. 

 
आ॰ २·४ केवडा. आधारम ळे. 

 
खोड. क्षोड. वानसे हे स्थावर जीव होत. म ळाचं्या योगानंी ती भ ई पकडून राहतात. त्यानंा हवतेील 

वाय ूआहि सूयवप्रकाश यािंी गरज असते. ती भागवण्याकरता पानािंी योजना असते. पाने योर्गय जागी धारि 
करिे, तेथवर म ळापासून येिारे खतपािी पोिविे, आहि उलट पानात तयार होिारी अन्नद्रव्ये इतरत्र 
पोिविे, अशी हवहवध काये खोड करीत असते. बीजाकडून हनघून हवा उजेड याकंडे जािारा अवयव खोड हा 
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असतो. खोडाच्या अग्रभागी कोवळे खोड आहि कोवळी पाने असतात त्याचं्या समूहाला कोरक म्हितात. काही 
कोरकािंी फ ले बनतात. त्या कारकानंा कहलका म्हितात. रूपातंहरत पाने आहि खोड यािेंि फूल बनलेले 
असते. 

 

 
आ॰ २·५ पािथळी झाडािी श्वसनाथव म ळे 

 
कोरक Stem-bud. कहलका Flower-bud. 
 
वृिािी खोडे बळकट असतात, लतािंी हलवहलवीत असतात आहि ि पािंी मध्यम असतात. खोडे 

बह धा लाबंट असतात, पि काही आखूडही असतात. पाने धारि करिारे केळीिे खोड अगदी ब टके भपूृिाला 
टेकून असते; तसेि कादं्यािेही. या खोडावर फ ले येण्याच्या वळेी मात्र ती वर हनघतात. आले कदवळ इत्यादींना 
साधी खोडे असतात पि ती बह धा आडव्या खोडावर उगवलेली असतात. ही खोडे भ ईसरपट राहून वाढतात. 
त्यानंा क डी म्हितात. या क डीखोडापासून खाली म ळे आहि वर पाने व फ ले धारि करिाऱ्या शाखा फ टतात. 

 
शाखाधारि. प ष्ट्कळ वानसाचं्या खोडानंा शाखा येतात. त्या उगवण्यामध्ये जाहतपरत्व ेकाही हवहशष्ट 

पद्धती हदसून येते. अग्रभागी कोरक (कोंब) आहि त्यामागे पाने अशी खोडािी रिना असते. कोरकापासून 
अंतराअंतरावर एकेक पान ककवा पिवसमूह असतो. अशा पानापानामंधला ककवा पिवसमूहामधला खोडािा भाग 
ते काडं आहि जेथे असे पान ककवा पिवसमूह असतो ते पवव ककवा पेरे म्हितात. पानाचं्या बगलात कोरके येतात 
त्याचं्यापासूनि शाखा बनतात. प ष्ट्कळशी कोरके स प्त असतात. ती प्रसंगहवशषेी जागतृ होतात. अग्रकोरक मेले 
म्हिजे इतरातले एकाद द सरे ककवा एकदम प ष्ट्कळस द्धा वाढीस लागतात. ‘की तोहडला तरु फ टे अिखी 
भराने.’ 

 
पेरे Node. काडं Internode. 
 
खोडास अग्रकोरक असते त्यािा हवकास झाला की म ख्य खोडािी वाढ ख ंटते. शाखािंी वाढ िालू 

असते तीही कालातंराने ख ंटते. हहला म्हिाव ेक ं हठत शाखापद्धती. द सरी शाखापद्धती अक ं हठत, थोडक्यात 
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अक ं ठ. ती अशी : अग्रकोरक वाढतेि राहून खाली शाखा फ टावयाच्या आहि त्यािंी देखील वाढ िालूि 
राहावयािी. आंबा पेरू यािंी वाढ अक ं ठ असते. एरंडामध्ये खोडािी वाढ क ं हठत असते. तथाहप ती तशी 
िटदींशी लक्ष्यात येत नाही. अग्रकोरक उमलून फ लोरा तयार होतो. पि त्याखालिी फादंी जोरकस होऊन 
प्रधान खोडासारखी सरळ होते आहि फ लोऱ्यालाि बाजूस सारते. अशीि गोष्ट द्रािावलेीमध्येही घडते. या 
वलेाच्या अग्रकोरकातून हतिा तिावा हनघतो. 

 

 
आ॰ २·६ शाखाफ टण्याच्या पद्धती. (लािहिक). १, २, ३ अक ं ठ. ५, ६, ७ क ं ठ. इतर आकृत्या 

प ष्ट्पासबंंधी आहेत. 
 

क ं हठत Definite. अक ं ठ (अक ं हठत) Indefinite. 
 
खोडाची रूपातंरे. आंबा जाभंळू बाभळू यािंी खोडे ओळखिे काहीि कठीि नाही. पि अळूिे खोड 

कोिते म्हिून हविारले तर हततके सहज स ित नाही अळूिा कादंा हेि त्यािे खोड असे उत्तर आहे. पाने 
खोडावर उगवतात आहि त्याचं्या बगलात फादं्या येतात हे लक्ष्यात आिनू उत्तर द्याव ेलागते. बटाटा आहि 
स रि हे कंद खोडािेि बनलेले असतात. हनवड ंगािी खोडे कोिती? फड्या हनवड ंगािी फडे तीि त्यािी खोडे 
असतात. ती शाखा-धारि करतात आहि तौकार-हनर्णमतीिे कामही करतात. काही लताचं्या खोडापासून 
पिवधारी फादं्या हनपजण्याऐवजी पकडतंतू (प्रतान-हनपजतात. असे तंतू भोपळ्याच्या वलेाला येतात. हे तंतू 
खोडािीि रूपातंरे होत. काही वानसाचं्या फादं्यािं रूपातंर कायात होते, उदाहरिाथव डाकळबी, फादंी 
फ टण्यािी जागा पानाच्या बगलेत असते. तशीि या तंतूिी आहि कायािी असते डाकळबीच्या कायावर केव्हा 
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केव्हा पाने उगवलेली आढळतात. बटाटा आहि स रि हेदेखील अळूच्या कादं्याप्रमािे खोडेि होत. ते भ ईत 
राहून अन्नसंिय करतात. 

 
प्रतान Tendril. 
 
कोरफड, आले, कदवळ यािंी खोडे आडवी असतात त्याना खाली म ळे फ टतात. त्यानंा मूलिोडे 

Rhizome म्हितात. क डीखोड आहि मूलिोड एकि. 
 
अळू व स रि यािंी खोडे ब टकी व उभी असतात. अळवािा कादंा आहि स रिािा गड्डा म्हितात. हा 

दृढकंद Corm होय. 
 
बटायाच्या म ख्य खोडाच्या तळातून शाखा हनघते. हतिे टोक भ ईत राहून जाड होते तो बटाटा होय. 

कंदम ळे यापैकी कंद या संजे्ञत आपि त्यािा समावशे करता. कंद म्हिजे सामान्यतः जाडजूड अवयव. बटाटा 
हा असा असतो. तो खोडािा बनलेला असतो म्हिून त्याला िोडकंद (Stemtuber) म्हितात. 

 
आपि न सता कादंा म्हिून ज्याला म्हितो तो (पलाडं ) खोड आहि पानािे तळभाग हमळून बनलेला 

असतो त्यातील खोड अगदी ब टके असते तरी सवव पाने त्यावरि आधारलेली असतात. कादंा हा खरोखरी 
आवृत िोड या घटनेिा असतो. त्याला आवृत कंद (Bulb) म्हितात. 

 

 
आ॰ २·७ कदवळीिे आडव े खोड. त्यास िार अंक र व बह त म ळे. शजेारी ख ंटािा आडवा छेद. 

खोडाभोवती पानाच्या देठािें वढेे. 
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आ॰ २·८ बटाटा. कंदाच्या त कड्यातून उगवलेले खोड. त्यािे फाटे आहि नव ेकंद. जागोजाग म ळे, 

शजेारी प्रौढ स टा कंद. 
 
मूळखोडाचें अतंरंर्. वानसाचं्या खोडािंा उपयोग मािसानंा प ष्ट्कळ प्रकारे होत असतो. वृिािी खोडे, 

त ळ्या, फळ्या करण्याकरता वापरतात. बळकटी हा त्यािंा म ख्य ग ि होय. कोबी नवलकोल, माठ तादं ळजा, 
यािंी खोडे त कडे करून हशजवनू आपि खातो देखील. ती इतकी मऊ असतात ककवा हशजवनू मऊ होतात. 
उसाच्या खोडातला तर रसि आपि काढून हपतो. अशा या खोडािें अंतरंग कसे असते ते पाहून ठेविे 
अगत्यािे आहे. शाकभाज्यातली खोडे आपि सोलून त्यािंी त्विा टाकून देतो. त्या त्विेिेही दोन पदर 
असतात, बाहेरिा पदर ती पहरत्विा आहि आतला पदर ती अहभत्विा. त्विेच्या आत असते ते सगळे काि 
होय. कािात अनेक पदर ओळखता येतात. पहरत्विेला अहपत्विा (Epidermis) म्हितात. 

 

 
आ॰ २·९ पलाडं  कादं्यािा उभा छेद. लहानसे पसरट खोड. त्याला खाली म ळे वर तीन अंक र. 

त्याभोवती पातीपाने, त्यािंी पसरट वषे्टिे. 
 
म ळा ककवा गाजर यािें काप घेतले असता त्यातील कािािे पदर न सत्या डोळ्यानंीही हदसू शकतात. 

तथाहप त्याचं्यातील हवशषे लििे ओळखण्याकरता कभगािें साहाय्य अवश्य आहे. क्रमाने एकाच्या आत द सरा 
हतसरा असे थर हदसतात. त्यातला पहहला पहरकाि व द सरा कािकंर होय. द सऱ्यातून पहहल्यािी आहि 
हतसऱ्यािी उत्पत्ती होत असते. हतसऱ्यािे नाव प्रकाि. त्यात कािािे ग ि उत्कषव पावलेले असतात. िवर्थया 
भागात कािािा कडकपिा असतो पि जडपिा नसतो. तो भाग अगदीि फ सफ शीत असतो. ते हनकृष्ट काि 
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ककवा हनकाि होय. त्याला भेंड म्हितात. हनकाि हा रस वाहण्यासंबधंी हनकामी झालेला कािाशं असतो. त्यात 
वाहहन्या नसतात. भमूीतील खतपािी प्रकािावाटे वर वाहते आहि पानात तयार झालेले अन्न पहरवाहहन्यातून 
खाली वाहते. 

 
पहरत्विा. अहपत्विा Epidermis. अहभत्विा Cortex. काि Wood. पहरकाि Phloem. कािंकर 

Woodeambium. प्रकाि Xylem. हनकाि Pith. 
 
गाजरामध्ये प्रधान अन्नसंिय अहभत्विा आहि पहरकाि यात असतो. त्याच्या आतील भाग उत्तरोत्तर 

कमी गोड आहि अहधक िरबट असतात. म ळ्यामध्ये अहभत्विा पातळ असते. पहरकाि आहि काि यात 
अन्नसंिय भरपूर असतो. बटायािी त्विा पातळ आहि प्रकािही बारीक असते. परंत  त्याभोवती 
अन्नसंियासाठी हवहशष्ट पातळ तटाच्या पेहशकािंी योजना असते. त्या पेहशका तौकीराने भरून राहतात. 
रताळ्यामध्ये त्विा अगदीि पातळ असून अन्नािा बह तेक भरिा प्रकािात असतो. अन्न बह ताशंी ताकीरि 
असते. बीटामध्ये अन्नािा भरिा प्रकाि व पहरकाि याचं्या अनेक एकातंहरत थरात झालेला आढळतो. 
एकदहलत आहि हिदहलक वानसाचं्या प्रकािात रसवाहहन्या आढळून येतात. 
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आ॰ २·१० सूयवफूल झाडाच्या खोडािे छेद, आडवा व उभा. १ रोम. २ अहपत्विा. ३ उपाद्यगात्र. ४ 

आद्य गात्र. ५ अंतस्त्विा. ६ उपकाि. ७ पहरकाि. ८ कािंकर. ९ प्रकाि. १० हनकाि. ११ सीमागतव. १२ 
जालरूप वाहहन्या. १३ वाहपेहशका व कािसूते्र. १४, १५ वलयी व वहेल्लत वाहहन्या. 
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आ॰ २·११ म ळािे आडव ेछेद. वरती बीट व म ळा. खाली गाजर व रताळे.  

 
काष्ातंर्गत रचना. सवव शाकात ऊस अत्यंत गोड असतो. उसाच्या त्विेखेरीज इतर सवव गात्रात 

साखरेिा भरिा असतो. उसािा आडवा छेद घेतला असता त्याच्या अंतरंगािी रिना ि का िाकवत ककवा माठ 
याचं्या खोडातल्यासारखी हदसत नाही. माठाच्या खोडात कािंकरािे सलग कडे असून त्या कड्यालगत आत 
आहि बाहेर प्रकाि व पहरकाि यािें प ंजके असतात. अथाति या प ंजक्यािंाही सलग नव्हे त टक पि एकि 
एक घेर झालेला असून त्याचं्या वढे्यात हनकाि ग रफटलेले असते. कािप जंाचं्या मध्ये उभे पडदे असतात ती 
हनकाि-पटले होत. आडव्या िकतीत ते हनकाि हकरि भासतात. उसामध्ये असा कािंकरािा थर नसतो, 
पहरकािप्रकािाच्या प ंजक्यािाही थर नसतो. हे प ंजके अधून मधून त टकपिे हनकािामध्ये हवख रलेले असतात. 
माठातल्या सारखी वलयरिना सवव हिदहलकात आढळते, आहि उसातल्यासारखी रिना सवव एक दहलकात 
आढळते. बीजामध्ये जे तयार पान असते ती दहलका होय. उसाहदकात ती एक असते आहि माठाहदकात त्या 
दोन असतात. गहू तादूंळ ही एकदहलक व तूर हरभरा ही हिदहलक धान्ये होत. वानसाचं्या खोडात जी गाते्र 
आढळतात तीि त्याचं्या पानाच्या देठात व हशरातही आढळतात. एकंदर अवयवाच्या आकारमानाने 
गात्रघटकािंा आकार व संख्या यात फरक असतो. 

 
दहलका Cotyledon. गात्र Tissue. हनकािहकरि Modullary ray. 
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आ॰ २·१२ खोडािें आडव ेछेद एकदहलक व हिदहलक. 

 
खोडामध्ये ज्या नवीन वाहहन्या उगवतात त्या ज न्याचं्या बाहेरच्या अंगास असतात. म ळामध्ये त्याच्या 

उलट रिना असते. म ळामध्ये प्रकाि व पहरकाि, आडवी िकती पाहता हनरहनराळ्या अऱ्यात असतात तीि 
खोडात एका अऱ्यात येतात. दंहलकेच्या लगत खालच्या भागात हे संक्रमि होते. 

 

 
आ॰ २·१३ म ळािा आडवा छेद. मध्यवती भेंड. लाबंट िौरस पेहशकािे कडे पहरकाि. शजेारी आत 

प्रकाि. 
 
वानस वाणिन्या व सूते्र. कािामध्ये ज्या वाहहन्या असतात त्यािें िार ठळक प्रकार आहेत. 

पहरकािातील वाहहन्यानंा स हषता असे नाव आहे. कारि त्या वाहहन्या म्हिजे लाबंट पेहशका एकास एक जोडून 
बनलेली एक नळी असून, जोडावरील पेहशकातटास िाळिीसारखी भोके पडून रस वाहण्यािी सोय झालेली 
असते. प्रकािातील वाहहन्या बनताना जोडावरील पेहशकातट म ळीि नाहीसे होतात. अथात् त्यािंी खरोखरीि 
एक लाबंलिक नहलका तयार होते. जोडािे तट जेव्हा नाहीसे होतात तेव्हा इतर तट मात्र लग डीनाच्या लेपाने 
हवशषे बळकट होतात. हे कलपि सलग वलये, त टक कंकिे, ककवा खाताहंकत नहलका अशा हवहवध स्वरूपािे 
असते. खाताहंकत नहलका सागात सापडतात, कंकिे तेरड्यात सापडतात आहि क वलये सदाफ ली तेरडा 
आंबा पेरू इत्यादीत सापडतात. स हषता Seive tube, लग डीन Lignin. खाताहंकत नहलका Pitted tube. 
कंकि Ring. क वलय. Spiral. 
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उपकाष्. वानसाचं्या खोडात काही पेहशका मधे ककहित् पोकळ राहून सभोवार लग डीनािा लेप धारि 
करून मरून जातात पि या मृत पेहशकानंीही खोडाला बळ येते. ती लाबंट असते म्हिून या कािपेहशकेला सूत्र 
असे म्हितात. त्यािंा संि ते उपकाि. 

 

 
आ॰ २·१४ वाहहन्या; १ पहरकाि व दोन स हषता, २ श्रेहिरूपा, ३ सगती, ४ अन हलप्तगती. 
 
वािपेणशका. वानसाचं्या खोडात काही पेहशका उपकािाप्रमािे लग डीन लेप धारि करून नळीवजा 

पोकळी मधे राखून मरून जातात. त्याचं्या अशा पोकळीतून रस वाहतो म्हिून त्यानंा वाहपेहशका म्हितात. 
 
उपकाि Sclerenchyma. सूत्र Fibre. वाहपेहशका Tracheid. 
 

 
आ॰ २·१५ देवदाराच्या सगतव वाहहन्या आहि नेिाच्या श्रेहिरूप वाहहन्या. 

 
वल्क. वृिािी पालवी आहि कोवळा शाखाहवस्तार यािंी अंतगवत रिना शाकापं्रमािेि असते. परंत  वषव 

दोन वषाहून जून झालेल्या भागात मात्र काही हनराळा गाते्र असतात ती अशी : त्विेपैकी पहरत्विा ज नी झाली 
म्हिजे वाळून तडकून गळून जाते. परंत  पहरत्विेच्या आतली अहभत्विा मात्र हिवट आहि किखर बनते. हतला 
वल्क म्हितात. या अहभत्विेिे पदर देखील काही वष ेझाली म्हिजे वाळून तडकून त टून पडतात. बाटलीला 
बसवण्यािी ब िे करण्याकडे एका झाडाच्या अहभत्विेिा उपयोग करतात. या झाडािी लागवड स्पेनमध्ये 
केलेली आहे. या झाडानंा जी पहहली सोलपटे येतात ती हवशषे उपयोगी नसतात. त्यानंतर दर आठ दहा 
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वषांनी एकदा उत्तम ब िे करण्याजोगी वल्के येत राहतात. आपि दालहिनी म्हिून जी सोलपटे वापरतो ती 
तमालाच्या झाडािी वल्केि असतात. ही सोलपटे मात्र आपोआप गळालेली नसतात, तर वषातून दोनदा म द्दाम 
सोलून घेतलेली असतात. तमालािी झाडे हहमालयावर व िीनी जंगलात आहेत. वल्क जेव्हा ताजे असते तेव्हा 
त्यात बाराक फोड येऊन फ टल्यासारखी रंधे्र असतात. त्यातून वायिूी येजा होते. त्यावरून त्यानंा वाय रंधे्र असे 
नाव हदले आहे. वल्काम ळे आतील अवयवािं तीव्र उष्ट्ि ककवा थंड हवपेासून संरिि होते. ते खोडािे पाघंरूि 
असून त्यात श्वासोच्छ्वासाला वाटा केलेल्या असतात. वाय रंध्र Lenticell. 

 

 
आ॰ २·१६ वल्करंध्र, वाय रंध्र, छेद. 

 
भजूवपत्र म्हिून जे पाप दे्र पूवी सरसकट लेखनाकरता कागदासारखे वापरीत ते वस्त तः वल्कि असत 

भजूववृि हहमालयावर आहेत. त्यािंी सोलपटे तीि भ जवपते्र. त्यािंा उपयोग तेथे अद्यापही कागदासारखा 
करतात. ती स कलेल्या केळीच्या पानासारखी हदसतात. तथाहप ती पाने मात्र नव्हत. येथे पत्र यािा अथव पसरट 
पदाथव इतकाि घ्यावयािा. भजूवपत्रालाि काहलदासकवीने भजूवत्विा म्हटलेले आहे. 

 
त्वक्षा. वल्काच्या आतला अहभत्विेिा थर नवीन नवीन थर उत्पन्न करीत असतो. त्यापासून बाहेरिा 

जो थर उत्पन्न होतो तोि वाळून तडकून वल्क तयार होते. आत ते थर उत्पन्न होतात ते नवीन अहभत्विा म्हिून 
राहतात. या हवहशष्ट थराच्या बाहेरच्या वल्कधारी थराला त्विा म्हितात आहि स्वतः त्या थराला त्विाकर 
म्हितात. बाहेरिी त्विा वाळते, हतिे वल्क बनते, आतले थर नवीन अहभत्विा म्हिून राहतात. पहरत्विेिी 
जागा त्विा घेते. ती पहरत्विेपेिा प ष्ट्कळ जाड आहि किखर असते. बूि हा खरोखरी जीिव झालेला 
त्विाभागि असतो. 

 
वल्क Bark. वाय रंध्र Lenticell. त्विा Cork. त्विाकर Corkcambium. गातं्रकर Cambium. 
 
शोषि, खोडािा अंक र आहि म ळािा अंक र यात आरंभापासूनि एक भेद असतो तो असा. म ळाच्या 

अंक राच्या टोकावर एक टोपि येते तसे खोडाच्या अंक रावर येत नाही. म ळािे टोक भमूीत घ सावयािे असते. 
त्याकरता त्याजवर टोपिािी योजना असते. टोकापासून अगदी थोडक्या अंतरावर म ळाच्या पहरत्विेच्या काही 
पेहशका लाबंट लोमरूप होतात. या लोमातून सभोवतालच्या भमूीतील खतपािी म ळातील कािात ओढले 
जाते. लोम िार आठ हदवसापेंिा अहधक काळ हटकत नाहीत. मूळ वाढत जाते तसतसे त्यावर नव ेनव ेलोम 
उगवत जातात. कोवळ्या म ळामध्ये अहभत्विा आतल्या कािापेिा अहधक जाड असते. परंत  हतच्या पेहशका 
पातळि असतात. त्यातून पलीकडे कािात खतपािी जाऊ शकते. 



  अनुक्रमणिका 

म ळािे टोपि मूलत्राि Root cap. मूलरोम. म ळािे लोम Root hair. 
 
मूळपंप. म ळाच्या अहभत्विेच्या पेहशका मूलरोमातला रस आत घेऊन फ गतात. मग त्या आकरसतात. 

तेव्हा तो रस त्यातून परत मूलरोमाकडे न जाता वर पानाकडे खोडात जातो. एकदा आकरसलेल्या पेहशका 
प नः फ गतात, बाहेरिा रस आत घेतात आहि प नः दाबनू वर पानाकडे िढवतात. असा हा एक हजवतं पंपि 
िालतो. या मूळ पंपानेि केवळ पािी वानसाचं्या पानापयंत िढते असे नाही, तर त्याचं्या खोडातही पािी वर 
खेिण्यािा ग ि असतो. खोड कापले असता वरिी पाने स कतात. तसे होऊ नये म्हिून आपि खोडािे कापीव 
टोक पाण्यात ब डवनू ठेवतो तेव्हा म ळे नसताना पािी वर िढतेि की नाही? फ ले तोडल्यावर देखील टवटवीत 
राहावीत, म्हिून आपि त्यािे दाडें पाण्यात ब डवनू ठेवतो. तेवढ्याने ती टवटवीत राहतात, एरवी स कतात. 
पाने फ ले ओल्या फडक्यािे झाकि घातल्याने टवटवीत राहतात त्यािे कारि उघडि आहे की पानाफ लातून 
पािी उडून बाहेर जात असते; भोवतालिी हवाि ओली ठेवल्याने या गोष्टीस थोडाबह त प्रहतबंध होतो. 

 
रेिूरेिूतील ओढ. आपि एक कोरडे फडके घेतले आहि त्यािे एक टोक पाण्यात टाकले तर त्याला 

धरून पािी वर िढते. हदव्यातल्या वातीला धरून तेल वर िढते तेही असेि. हजवतं झाडातल्या म ळाखोडािंी 
गोष्ट अशीि नाही काय? म ळाखोडातली रिना अंशतः तरी वातीतल्यासारखी असते असे म्हिण्यास हरकत 
नाही. तरी वाळलेल्या झाडास घातले तर ते झाड पािी शोषीत नाही. हजवतं पेहशकात काही हवशषे ग ि असला 
पाहहजे की त्याने रस नेमका वर खाली पोिहवला जातो. म ळाचं्या िारा खतपािी वर िढते त्यािप्रमािे पानात 
तयार झालेली अन्नद्रव्ये जागोजाग पोिहवली जातात हेही ध्यानात घेतले पाहहजे. बटाटे रताळी भ ईत असतात 
पि त्यात साठलेले अन्नद्रव्य वरती पानात तयार झालेले असते. या हालिालींना जो ओढा उपयोगी पडतो तो 
हजवतं पेहशकानंी उत्पन्न केलेला असतो, असे म्हििे भाग पडते. मीठ पाण्यात हवरघळते तेव्हा हमठािे रेिू पािी 
रेिूंना आपल्यात ओढतात आहि पाहिरेिहूी हमठाच्या रेिूंना आपल्यात ओढतात. शवेटी समधात हवरघळा 
तयार होतो. येथे जो हवजातीय रेिूरेिूतील ओढा आढळून येतो त्यास तपवि म्हितात. वानसामध्ये असे तषवि 
िालू असते यात शकंा नाही. तरी या गोष्टींिा प रेसा उलगडा अद्याहप झालेला नाही. 

 
रेिू Molecule. समधात Homogeneous. तषवि Osmosis. 
 
लाकूड. वानसाचं्या त्विेम ळे त्यािें उष्ट्िशीत यापंासून संरिि होते. परंत  दाब, ओढ, ताि, या 

गोष्टींपासून संरिि करण्यािे सामर्थयव त्विेमध्ये नसते. त्विेच्या आतील, खोडािा ककवा म ळािा जो भाग 
असतो त्यास सामान्यतः काि म्हितात. ते शाकामंध्ये हवशषे कठीि होत नाही, पि वृिामध्ये कठीि होते. 
त्यास आपि लाकूड म्हितो. लाकडामध्ये भरीव तंतू आहि पोकळ वाहहन्या अशा दोन प्रकारिी गाते्र असतात. 
खतपािी व अन्नरस वाहण्याकरता वाहहन्यािंी गरज असते, आहि बळकटीसाठी भरीव सूत्रािंी गरज असते. 
भरीव सूते्र कडक द्रव्यािी बनलेली असतात. या द्रव्यास लग डीन असे नाव आहे. वाहहन्याचं्या तटबंदीत 
देखील लग डीन थोडेबह त असते. एकंदर कािरिनेसबंधंी एकदहलक आहि हिदहलक वानसामंध्ये बराि भेद 
असतो. हिदहलकामंध्ये त्विेच्या लगोलग आत पहरकािािा थर असतो. त्यात वाहहन्या आहि सूते्र या दोहोंिा 
समावशे असतो. जवसाच्या झाडािी सूते्र काढून त्यािे दोरे वळून वसे्त्र हवितात. ते तंतू पहरकािातील असतात. 
अंबाडीच्या दोऱ्या करतात त्यादेखील अशा पहरकािातल्याि असतात. 



  अनुक्रमणिका 

 
खोडाची वाढ. वृिाच्या खोडात जे कािंकर गात्र असते ते वसंत ऋतूत हवशषे हक्रयावान असते. 

उत्तरोत्तर त्यािी हक्रयात्वरा कमी होते मोठ्या उन्हाळ्यात ती नाहीशी होते. वसंत ऋतूमध्ये त्यातून सूत्रापेिा 
वाहहन्या अहधक उत्पन्न होतात, आहि ग्रीष्ट्मात वाहहन्यापेंिा सूते्र अहधक उत्पन्न होतात. ही उत्पत्ती पहरकािात 
तशी प्रकािातही होते. परंत  ऋत परत्व े हतिी त्वरा बदलत जाते त्याम ळे हिदहलकाचं्या सबंध खोडातील 
कािंकर गात्र वृिाच्या सबंध आय ष्ट्यभर काि उत्पन्न करीत राहते. त्याम ळे खोडािा घेर सतत थोडाथोडा वाढत 
राहतो. एकदहलकात मात्र हवहशष्ट घेर प्राप्त झाल्यानंतर कािंकर गात्र संपून जाते. त्याम ळे वृिािी उंिी वाढत 
राहहली तरी घेरािी वाढ संपते. एकदहलकात कािंकर गात्र असते तेव्हा देखील त्यािा पूिव घेर नसतो. त टक 
त टक प जंके असतात. म्हिनूि त्यात सूते्र व वाहहन्या यािें त टक त टक प ंजके उत्पन्न होत असतात. कािातील 
वाहहन्या ज न्या झाल्या म्हिजे त्या कडक होऊन रस वाहण्याच्या कामी हनकामी होऊन केवळ भरताड म्हिून 
राहतात. 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ २·१७ खोडािा उभा छेद (लािहिक). १ भेंड. २ व ३ प्रकाि. ४ गातं्रकर. ५, ६ पहरकाि, ७ 

अहभत्विा. 



  अनुक्रमणिका 

वार्षषक वलये आणि ऋतुणसद्ध वलये. हिदहलक खोडािी वाढ होत असताना ती ऋत परत्व ेकमजास्त 
होत असते. वसंतात होिाऱ्या कािािे घटक हजतके मोठाले होतात हततके हहवाळ्यातल्या कािािे होत नाहीत. 
त्याम ळे खोड कापले असता हनरहनराळ्या आकारािी (जाडीिी) वलये दृष्टीस पडतात. त्यानंा वार्णषक वलये 
म्हितात. देवदारादी प्रकटबीज वानसाचं्या खोडातही अशी वलये असतात. पि अशा खोडात रसवाहहन्या 
नसतात. भरीव पेहशकातूनि रसप्रवाह िालतो. 

 
वार्णषक वलय Annual ring. 
 

 
आ॰ २·१८ गाठीतून खोडािा उभा छेद, शाखेिा आडवा छेद, वार्णषक वलये. गाठीत वाटोळ्या आहि 

इतरत्र धावत्या रेघा. 
 
वानसाचें पोषि. हवापािी आहि खत या हतहींच्या योगाने वानसािे पोषि होते. खते मातीत 

हमसळावयािी असतात. तशी ती हमसळल्यानंतर पािी हदल्याने ती पाण्यात हवरघळतात. असा हवरघळा 
म ळावाटे आत शोषला जातो. या हवरघळ्यात िी लविे असावी लागतात ती म ख्यतः पाि आहेत : ती (१) सोरा 
KNO3, पालाशनहत्रक, (२) KH2 PO4 पालाश उज्जि पस्फ हरक, (३) रेिक लवि Mg S O4 मर्गनगंहधक, (४) 
Ca (NO3)2 खटनहत्रक, आहि (५) Fe Cl3 लोहहक हरद, ही होत. प्राण्यािें मलमूत्र आहि शव ेहीि कच्ची खते. 
म्हिून वापरण्यात येतात. त्यापासून थोडाबह त कालातंराने स्वाभाहवक रासायहनक हवघटनेने आहि जंत कृत 
साहाय्याने आरंभी साहंगतलेली लविे उत्पन्न होतात. श द्ध पािी व स्वच्छ वाळू घेऊन रोपे लावावयािी, आहि 
त्यानंा मोजकी लविे त्या पाण्यात घालून द्यावयािी अशी प्रयोगािी रीत हल्ली रूढ झाली आहे. प्रयोगाने 
वानसािी पोषिहवषयक नेमकी गरज केव्हा हकती असते ते कळून येते. शतेमातीत लविे कोिती हकती आहेत 
तेही प्रयोगाने ठरवता येते. त्यावरून भरखत कोिते हकती घालाव े ते समजते. या कारिाने अशा प्रयोगास 
उत्तरोत्तर अहधक महत्त्व येत िालले आहे.  

 
हवरघळा (हवद्रव) Solution. 
 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ २·१९ देवदार खोडािा आडवा छेद. शजेारी एक वगेळी पेहशका व हतिा आडवा छेद. 

 
आ॰ २·२० देवदार खोडािा उभा छेद. 

 
मातीचे रु्ि. लविे व पािी याखेरीज वानसाचं्या म ळानंा हविेी गरज असते. हवा तेथवर पोिेल अशी 

तजवीज करावी लागते. नागंरिीिा उपयोग हवा म ळाशी पोिहवण्याजोगत्या पोकळ्या उत्पन्न करिे हा होतो. 
जहमनीिा पोत ही द सरी महत्वािी गोष्ट आहे. वाळूिे कि, हिकिा, आहि क जि हमळून माती बनलेली असते. 
स्वतः वाळूिे कि SiO2 फारि थोड्या अंशाने वानसानंा उपयोगी असतात. या किातून पािी सहज खालवर 
इकडे हतकडे सरकते. हिकिा अगदी बारीक किािंा बनलेला असतो. त्यातून पािी सरकण्यास अटकाव 
होतो. पि त्यात लविे बरीि असतात. क जि म्हिजे झाडपाला आहि शव ेक जून फ सफ शीत झालेली माती. 
या हतहींिे योर्गय हमश्रि केल्याने वानसे वाढण्यायोर्गय भमूी तयार होते. कोिती वानसे वाढवावयािी यावरही 
त्यानंा कोिते खत हकती पाहहजे ते अवलंबनू आहे. पहहल्यादंा साहंगतल्याप्रमािे मातीहशवाय शतेी करून 
अवश्य खते कोिती ते ठरावावयािे, आहि मग मातीत काय अहधक उिे करावयािे ते ठरवावयािे. इतके 
झाल्यावर मूळानंा प रेसा आधार आहि म ळास हवा पोिहवण्यािी व्यवस्था याही गोष्टींकडे लक्ष्य प रवाव ेलागते. 



  अनुक्रमणिका 

 
हिकिा Clay. क जि Humus. 
 

  



  अनुक्रमणिका 

प्रकरि ३ 
 

पान 
 
पानाचंी णवणवधता. वनोपवनाचं्या देखाव्यात जो आनंद वारंवार उपभोगावयास हमळतो त्यातला मोठा 

वाटा पानािंा असतो. वानसानंा पाने तशी फ लेही आलेली असली तरी ती द रून नीटशी हदसत नाहीत. पाने ही 
व्यक्क्तशः ओळखण्याजोगी न हदसली तरी त्यािंा सम दाय फार मोठा असतो, त्याम ळे हहरवा देखावा द रूनही 
डोळ्यात भरतो आकाश हनळे व त्याखाली हहरव ेरान हा देखावा खरोखरीि द ःहखतानंाही आपले द ःख ििभर 
हवसरवावयास लाविारा आहे. पानाचं्या आकारआकृतीत हवहवधता फार असते. काही पाने नखाएवढी ककवा 
त्याहूनही लहान असतात. सरल देवदार या वृिानंा अशी पाने असतात काही पाने इतकी मोठी असतात की 
त्यात म लािेि काय पि मोठ्या मािसािे देखील सबंध शरीर ग रफटता येते. काही केळींना अशी पाने येतात 
सामान्यतः पानािंा रंग हहरवा खरा पि हपवळा ताबंडा हनळा असाही रंग असिारी पाने काही झाडानंा येतात. 
अशी वानसे म द्दाम पानाचं्या रंगाकरताि उद्यानात लावतात. अशी झाडे परदेशातून आिलेली आहेत. तरी ती 
आपल्याकडे िागंली रूढ झाली आहेत. 

 
पिगणवन्यास. पानाचंी माडंिी. Phyllotaxy. वानसाच्या खोडावर पाने उगवतात आहि पानाचं्या 

बगलात शाखा उगवतात. बह तेक पानानंा डेख (वृतं) असते आहि पसरट भाग असतो. डेखापासून काठापयंत 
हशरा गेलेल्या असतात. डेखािे अक्स्तत्व, पत्रािी आकृती, त्यािी हवभागिी, हशरािंी माडंिी आहि पानािंी 
खोडावर माडंिी या गोष्टी जाहतहवहशष्ट असतात. जास्वदंीच्या एकेका पेरावर एकि पान असते. त ळशीच्या 
एकेका पेरावर समोरासमोर दोन दोन पाने असतात. ग लबिी ककवा रुई यामध्ये शजेारच्या पानाचं्या जोड्या 
एकमेकाचं्या काटकोनात असतात. आवळीच्या बारीकशा खोडावर पानाचं्या दोन सरळ रागंा असतात. 
जास्वदंाच्या पानािंी रिना एकातंहरत, त ळशीच्या पानािंी संम ख, रुईच्या पानािंी स्वक्स्तक आहि आवळीच्या 
पानािंी हिपकं्क्तक होय. सातहविीिी पिवरिना मंडळ (घेर) होय. 

 

 
आ॰ ३·१ पानािंी खोडावर माडंिी, रुई, जास्वदं, सातवीि. 

 
एकातंहरत Alternate. संम ख Opposite. स्वक्स्तक Decussate. हिपंक्क्तक Distichous. मंडलरस 

Whorled. 



  अनुक्रमणिका 

 
णशरा. प ष्ट्कळ पानाचं्या मधोमध प्रधान शीर असते, डाव ेउजव ेपत्रभाग सारखे असतात. काहींिे डाव े

उजव ेभाग हवषम असतात, प्रधानशीर मधोमध नसते. उदाहरिाथव कड कलबाच्या पानािे दल. तृिाच्या पानाच्या 
मधोमध प्रधानशीर असते. हतच्या शाखा एकमेकींना समातंर अशा दोनही अंगास अनेक हशरा असतात. केळीच्या 
पानात प्रधानहशरेच्या काटकोनात इतर हशरा असतात. शेंड्याजवळच्याि फक्त शेंड्याच्या कलाने असतात, 
िविे व कदवळ याचं्या पानात अप्रधान सववि हशरा शेंड्याकडे कललेल्या असतात. ताडाच्या पानाच्या 
देठापासून एकदम अनेक हशरा हनघतात. त्या हभन्न हदशास जातात, तरी एकमेकीच्या हवरुद्ध नसतात. पान 
पंजासारखे असते, हशरा बोटासारख्या असतात. पद्मकमळािे पान वाटोळे असते. हशरा मध्यातून 
अऱ्यासारख्या पागंतात त्यात जोड्या जोड्या एकमेकीच्या हवरुद्ध असतात. 

 

 
आ॰ ३·२ १ तगर, २ ताड, ३ बाबं,ू ४ मका. 

 

 
आ॰ ३·३ उपपिे. १ सातवीि, २ कदंब, ३ ग लाब. 



  अनुक्रमणिका 

उपारें्. केळ व तृिे याचं्या पानािंा ब ंधा पसरट होऊन आतील अशाि ब ंधानंा व खोडानंा ग रफटून 
राहतो. त्याला सोपट म्हितात. बऱ्यािशा तृिपिांना सोपट आहि पत्र याचं्या साधं्यात वरच्या पृिास एक 
उपागं असते. त्याला हजभली म्हितात. ग लाब करंज कदंब इत्यादींच्या पानाचं्या दोनही बाजंूना उपागें 
असतात. त्यानंा उपपिे म्हितात. कदंबाच्या दोन समोरासमोरच्या पानाच्या देठाचं्या मध्ये एकेक समाईक 
उपपिव असते. पानाचं्या आकृतीिे प्रकार प ष्ट्कळ सागंतात. त्याखेरीज पिवपत्र व पिववृतं यािंा संबंध, तसाि 
पिव आहि पिवधारी खोड यािंा संबंध, यावरूनही पानािें प ष्ट्कळि प्रकार शास्त्रकारानंी साहंगतलेले आहेत. 

 
पिववृतं Petiole. पिवपत्र Lamina. हशरा Vein. Nerve. Rib. हजभली Ligule. उपपिव Stipule 
 
पिाकृती. पानािंी आकृती विवन करण्याकरता हकत्येक शब्दािंी गरज असते. प ष्ट्कळशा जातीच्या 

वानसािंी पाने शजेारी शजेारी माडूंन पाहहली असता ती गरज समजून येईल. वानसािे नाव आहि त्याच्या 
पानािे विवन जोडीने पहाव.े पद्मकमल, पानाचं्या या आकृत्या आखीव रेघानंी एकीच्या आत द सरी अशा ककवा 
एकीशजेारी द सरी अशा काढून पाहहल्या तर त्यािें भेद स्पष्ट होण्यास मदत होते. प ष्ट्कळ पानािें काठ 
सफाईदार नसतात, आहि अग्रभागही हवशषे आकृत्यािें असतात. म्हिून काठ व अगे्र विवन करून 
सागंण्याकरता आिखी काही शब्द लागतात ते असे. अरकवदपिािे काठ दातेरी (प्रदंत र) Dentate. जास्वदंीिे 
काठ करवती, कातेरी दंत र Serrate आहि पानफ टीिे काठ खािलेले (स्थूलदंत र) Crenate. आंब्याच्या 
पानािे टोक आक ं हित Acute. कपपळपानािे टोक प्रक ं हित Acuminate. कोरफडीिे समाक हित Cuspidate. 
जलक ं भीिे ककवा उंडीिे प्रहतक ं हित, Retuse. कािंनािे प्रहतखात Emarginate. सदाफ लीच्या पानाला 
सूहिरूप टोक असते ते अि क ं हित Mucronate आहि कळलावीच्या पानािे टोक सूत्ररूप Cirrhose 
म्हिावयािे. काजूपानािे टोक बोथट (हवशाल) Obtuse, घोळपानािे प्रहतखात Emarginate आहि 
भेरलीमाडाच्या दलािे शवेट कृत्त म्हिजे कातरल्यासारखे Truncate असते. 

 

 
आ॰ ३·४ पिाकृती १ ते ११. 

१ वृत्त Orbiculate. करवदं, २ उपवृत्तं Rotundate. वट, ३ दीघववृत्त Elliptic. उंबर, ४ आयत Oblong. तृिे, ५ 
रेखाकृती Linear. देवदार, ६ सूच्याकृती Acicular. भेंड, हृदाकृती ७ Cordate. कपपळ, ८ अंडाकृती Ovate. 
कण्हेर ९ क ं ताकृती Lanceolate. उपळसरी, १० क ं तकाकृती Subulate. ब्राह्मी, ११ वृक्काकृती Reniform. 

 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ ३·५ आिखी पिाकृती १२ ते १८ 

िागंरा, अब शी; १२ फिाकृती Obcordate. पानफ टी, १३ फिकाकृती Obovate करडई, गंगावती; १४ 
दव्याकृती Oblanceolate. िौधारी हनवड ंग, १५ द र्णवकाकृती Spethulate. रानतीळ, तळिी पाने; १६ शराकृती 
Sagittate. पािभोवरी, १७ तोमराकृती Hastate. ताड, १८ हस्ताकृती Palmate. १९ माड हपच्छाकृती 
Pinnate. 

 

 
आ॰ ३·६ पिवसीमा. १ पानफ टी, २ अरकवद, ३ जास्वदं. 

 

 
आ॰ ३·७ पिाग्र. १ कळलावी, २ जलक ं भी, ३ सदाफ ली, ४ कोरफड, ५ कािंन, ६ कपपळ.  



  अनुक्रमणिका 

रूप. अळूिे ककवा पद्मािे पान ढालीसारखे असते रुईिी पाने एका पेरावर दोन समोरासमोर ब डाशी 
एकमेकाला लागून असतात. तृिािे पान एका एका पेरावर एकि असून त्यािा ब ंधा खोडाला पूिवपिे वढूेन 
असतो, तर स्विविीरी ककवा काटेधोतरा या वानसाच्या पानािा ब ंधा खोडाला अधववट हिकटून असतो. 
कारल्याच्या फ लाच्या खाली असे एक पान असते की, त्याच्या ब ंधािी टोके खोडापलीकडे जाऊन एकमेकास 
हमळतात. त्याम ळे ते काडं पानातून ओवल्यासारखे हदसते. 

 

 
आ॰ ३·८ कारले फूल व पान. अंजीर पान. 

 
दले. ज्याच्या बगलेत खोडािी शाखा उद्भवते ते पान, अशी व्याख्या केली म्हिजे बेल जाई बाहवा 

यािंी पाने अनेक हठकािी मध्यहशरेपयंत हनसगवतःि हवभागलेली असतात असे म्हिाव ेलागते. अशा हवभागानंा 
पर्णिका म्हितात. तीि दलेही होत. बेलाला तीन ककवा पाि दले असतात. जाईला पाि ककवा सात दले 
असतात. बाहव्याच्या पानाला तर दहा ककवा बारा दले असतात. आकाशकनबािे पान पाहहले तर त्याला एकेका 
बाजूला पाि पाि दले असून हशवाय एकेक अग्रदलही असते. याि पानाच्या तळापासून तीन दलानंा द य्यम 
दलेही असतात. या द य्यम दलातलेही एकेक दल प नः एकवार दहलत असते, एकूि पान अंशतः हत्रवार दहलत 
असते. 

 
Leaflets अखेरिी दले. 
 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ ३·९ दहलत पिे. 

 
बेलािी पाने हत्रदल ककवा पंिदल असतात. हनग वडीिी पाने पंिदल ककवा सप्तदल असतात. 

कोकथहबरीिे पान बह वार दहलत असते. दल म्हिजे मध्यहशरेपयंत पोिलेला भाग हे उघड आहे. अशी दले 



  अनुक्रमणिका 

प ष्ट्कळ असली म्हिजे पानािा देखावा एकाद्या पक्ष्याच्या हपसासारखा हदसतो. कििेिी पाने अशी असतात. 
मधल्या काडीच्या दोनही अंगानंा दलाचं्या दहावीस जोड्या असतात. याि दलानंा पर्णिका असे देखील 
म्हितात. कििेच्या पर्णिका अगदी आखूड असतात. साधारिपिे त्यािंी लाबंी एकादा cm असते. त्यािी 
डेखेही आखूडशी असतात. काही तर नसतात म्हिण्याइतकी आखूड असतात. आता ग लमोहरािी पाने पहा. 
ती एकदाि नव्हे तर दोनदा दहलत असतात. आता याशंी म ळा व पाथरी याच्या पानािंी त लना करावी. ती 
अधववट दहलत ककवा अधववट हपच्छाकृती आहेत असे कळून येते. यातही पाथरी अधवहपच्छाकृती आहि म ळा 
उपहपच्छाकृती असा आिखी पोटभेद करता येतो. उप = बह ताशंी. याि धरतीवर हस्ताकृतीतही भेद करता 
येतात. एरंडािे पान आहस्ताकृती असते आ = अल्प. ताबंड्या सावरीिी पाने पूिव हस्ताकृती तर कपाशीिी 
काही अधवहस्ताकृती आहि काही उपहस्ताकृती असतात. मध्यहसरेपयंत न पोिलेला भाग खंड होय. 

 

 
आ॰ ३·१० कोकथबीर पान. 

 
अल्पहस्ताकृती Palmatifid. अधवह॰ Palmatipartite. उप ह॰ Palmatisect. आहपच्छाकृती 

Pinnatifid. अधवहप॰ Pinnatipartite. उपहप॰ Pinnatisect. पूिव हस्ताकृती Digitate. खंड Lobe. 
 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ ३·११ पाने १ तापीयक २ एरंड. 

 
पर्षिका. बेलािे पान हत्रदल का म्हितात हे सहज समजते पि मोसंबीच्या पानाला एकदल म्हितात 

ते का? ते समजण्याकरता हवशषे हविार करावा लागतो. त ळशीिे पान एकदल म्हित नाहीत ते अदहलत 
असते. दल म्हिजे भाग, तो एकि कसा? भाग पडले म्हिजे कमीत कमी दोन पडावयािे, हे उघड नाही का? 
त ळशीच्या पानाला डेख असते आहि मोसंबीच्या पानालाही डेख असते, तथाहप त ळशीिे पिववृतं व पिवपत्र 
यामध्ये करवा ककवा करकोिा नसतो. पि मोसंबीिे पिववृतं व पिवपत्र याचं्या मध्ये करवा असतो. म्हिून तेथून 
प ढले पिवपत्र ते दल ककवा ते अंहतम असल्याम ळे ती पर्णिका असे समजतात. मोसबंीच्या पानाला एकि दल 
ककवा पर्णिका असते असे मानतात. संत्र, कागदी कलब,ू महाळ ंग, हबजौरा, पपनस, खट्टा कलब,ू जंबूरी इतक्या 
वानसाचं्या पानामध्ये आता साहंगतली तशीि रिना आढळून येते. या सवािे एक गोत्र मानतात. तेव्हा पानात 
एकि पर्णिका असिे हे या गोत्रािेि हवशषे लिि समजतात. या गोत्रास जंबीरगोत्र म्हितात. 

 
एकदल Unifoliate. 
 

 
आ॰ ३·१२ पाने. १ हतळवि, २ बेल, ३ घेवडा, ४ कागदी कलब,ू ५ पपनस. 

 
पानाच्या विवनाकरता प ष्ट्कळ शब्द पाहरभाहषक करूनस द्धा व्यवहारास प रे पडत नाहीत. हवशषेतः 

आकृहतविवन करताना शब्दािंी उिीव भासते. आपि कक्ल्पलेल्या आकृतींपेिा हनराळ्या आकृती हनसगात 
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आढळतात. तेव्हा कक्ल्पलेल्या आकृतीिे जोड कल्पून जोड शब्दानंी काम भागवाव ेलागते. इतके करूनही 
विवन क्क्लष्ट होते ते होतेि आकृतीिी प्रहतकृती करिे सोपे नाही. म्हिून शब्दविवन करिे जरूर पडते. 

 
पिगरूपातंरे. पाने ककवा त्यािें अवयव यािंी रूपातंरे दृष्टीस पडतात ती अशी :– 
 
(१) पानाच्या हशरा तंत रूप होऊन पिवप्रतान उत्पन्न होतात. उदा. भोपळा, काकडी इत्यादी वले. 
(२) पानािी अगे्र प्रतानरूप होतात उदा. कळलावी. 
(३) पानानंा शल्क म्हिजे खवले असे रूप येते. उदाहरिाथव कदवळीिे क डीखोड. 
(४) पानानंा कलशरूप येते, उदाहरिाथव क ं भपिी. 
(५) पानािें काटे बनतात उदाहरिाथव फड्या हनवड ंग. कायाच्या बगलात बोंडफ ले येतात, 

आहि काटे फड रूप खोडावर धारि केलेले असतात. त्यावरून हे रूपातंर समजून येते. 
(६) उपपिांना कायािे रूप येते उदाहरिाथव बाभळू. 
(७) फ लातील संदले प्रदले केसर, ककज, ही पिािीि रूपातंरे होत. 
(८) लस िािे पिांक र जाड व मासंल होऊन ‘काडं्या’ बनलेल्या असतात. ती सबंध कोरके 

असतात. तीि हपल्ल ेहोत. 

 
व 2 Tendril. ३ Scale. 4 Pitcher. 5 व 6 Spine. 7 संदल Sepal. प्रदल Petal. केसर Stamen. 

ककज Carpel. 
 
कोरक संरक्षि. खोडावर जे कोवळे कोंब असतात त्यानंा कोरके म्हितात. त्यात मध्यवती वर्णधष्ट्ि  

गात्र असते ते अहतशय नाजूक असते. त्याच्या संरििािी काही ना काही व्यवस्था असते. सामान्यतः त्या 
भोवती बालपिे ग रफटलेली असतात. परंत  तीही नाज क असतात. वड करंज सोनिाफा या जातीत पानानंा 
उपपिे असतात. तीि प्रथमतः हवशषे वाढलेली असतात. ती आतील अवयवािें रिि करतात. ती मोठी 
झाल्यावर गळून पडतात. आरंभी ही उपपिे काठाला काठ लागनू कडकाने हिकटून राहहलेली असतात. 
देवदाराला ख रट पिेि येतात. अशा पिांना शल्क म्हितात. भ ईत राहिाऱ्या खोडानंा अशाि शल्कपिे येतात. 
ज्यानंा उपपिे नसतात व शल्कही नसतात. त्याचं्या कोरकािें संरिि कडकाने होते. हडकेमाली म्हिून झ डूप 
असते. त्याला उपपिे असतात, हशवाय कडकही असतो. थंडीच्या हदवसात असा कडक या झ डपाच्या कोरकावर 
जमतो. त्यािे िागंले मिी तयार होतात. ते हडकेमाली म्हिून औषधाकरता गोळा करतात. कोरक Stembud. 
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आ॰ ३·१३ क ं भपिी. 

 
कदंबाहदकास एका पेरावर समोरासमोर दोन पाने असतात. त्याच्या डेखानंा समाईक अशी दोन 

बाजूला दोन उपपिे असतात. ती पानाचं्या अगोदर गळत नाहीत, पानाबरोबर हटकून राहतात. सातहविीिी 
उपपिे नजीकच्या कोरकािे संरिि करतात. कोरकातून काडं हनपजल्यानंतर त्यािे म ख्य कतवव्य संपते. तरी 
ती गळून पडत नाहीत. थोडीशी स कून राहतात. कशबीमतंािंी उदा. हिदहलक धान्यािंी उपपिे लवकर गळून 
जातात. (आ. ३ पहा) उपपिव Stipule. 

 
पल्लव. पालवी. पानािी जी रूपातंरे साहंगतली ती जेव्हा घडून येतात तेव्हा त्यािें कतवव्यही बदलते. 

शल्क संरििािे काम करतात, काटेही तसेि करतात. प ष्ट्पदले आिखी हनराळेि काम करतात. त्यािंा हविार 
स्वतंत्र प्रकरिात करावयािा आहे. येथे सामान्य पल्लव पिािे जे कतवव्य त्यािाि हविार करावयािा आहे. तो 
करण्यापूवी कोरकातील पानाचं्या रिनेसंबंधी थोडेसे हवविेन आहे ते प रे करून घेतले पाहहजे. 

 
पल्लव Foliage. 
 
कोरकरचना. कोरकामधे जी बालपिािी रिना असते ती जाहतहवहशष्ट असते. (१) मूठ वळताना बोटे 

मनगटाकडे वळवावी त्याप्रमािे पान द मडते असिे ही व्यवस्था सहसा दृष्टीस पडत नाही. लोकाट म्हिून एक 
जपानी झाड येथे रूढ होत िालले आहे त्यात ती आढळते. (२) डाव ेउजव ेभाग एकमेकाशी हभडाव ेअशी द सरी 
व्यवस्था आहे ती हसताफळ कािंन इ. अनेकात आढळते. (३) एका घडी ऐवजी अनेक ि ण्या पडाव्या अशी 
हतसरी व्यवस्था ताडवृिात आढळते. (४) शेंड्याकडून तळाकडे ग ंडाळिे ही िौथी व्यवस्था नेिात हदसते. (५) 
एका बाजूकडून द सऱ्या बाजूकडे ग ंडाळिे ही पािवी व्यवस्था केळीच्या पानात हदसते. (६) दोनही बाजू वरच्या 
अंगाने एकमेकीकडे ग ंडाळत जािे अशी व्यवस्था अळूमधे आढळते. (७) दोनही बाजू खालच्या अंगाने 
एकमेकाकडे ग ंडाळिे अशी व्यवस्था खोटा ककवा बंगाली बदाम यात आढळते. (८) आठवी व्यवस्था म्हिजे 
कसेतरी द मडिे ही पानकोबीत हदसून येते. पाने उगवताना एकाच्या आत द सरे अशी उगवतात तेव्हा कोवळ्या 
पानािे संरिि करण्याजोगी रिना जून पानािी सहजि असते. एका पेरावर अनेक पाने उगवतात तेव्हा 
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त्यामध्ये तीन प्रकारच्या रिना संभवतात : (१) शजेारशजेारच्यािे काठ एकमेकानंा टेकून असिे. (२) एकािा 
एक काठ द सऱ्याच्या आत आहि द सरा काठ हतसऱ्याच्या बाहेर असिे (३) काही पानाचं्या एक काठ द सऱ्याच्या 
आत आहि द सरा बाहेर असिे आहि काही पानािें दोनही काठ आत आहि काहींिे दोनही काठ बाहेर असिे. 
या रिना फ लात िागंल्या दृष्टीस पडतात. फ लाच्या पाकळ्या हीि पाने समजावयािी. पहहली रिना द्रािाच्या 
पाकळ्यात आहि जास्वदंाच्या हहरव्या पाकळ्यात. द सरी रिना जास्वदंाच्या ताबंड्या पाकळ्यात आहि हतसरी 
रिना कािंनाच्या पाकळ्यात दृष्टीस पडते. 

 

 
आ॰ ३·१४ कोरकरिना. १ अववहलत Reclinate. २ संमीहलत Conduplicate. ३ िूहित Plicate. ४ 

अवसंवहलत Circinate. ५ संवहलत Convolute. ६ अंतववहलत Involute. ७ बहहववहलत. Revolute. (१) संपृक्त 
Valvate. (२) पहरवहलत Twisted. (३) पहरहहत Imbricate. (४) अध्यारूढ Equitant. 

 
तंुणडका. आता पानािी अंतगवत रिना पाहून घेतली पाहहजे. पानािी पहरत्विा िागंली सोलून 

काढण्याजोगी असते. हवशषेतः ताबंूलीपान म्हिजेि हवड्यािे पान असते त्यािी पहरत्विा सोलून काढण्यास 
सोपी असते. असे पान खाण्याकरता तयार करतात तेव्हा त्या हशराचं्या आसपास अशी पहरत्विा त्यानंा लागनू 
सहज हनघते. पालेभाज्या हनवडताना त्याचं्या खोडािी सोलपटे काढतात त्यावळेी पहरत्विा हनघून येते. 
पहरत्विेिा पदर बनलेला असतो त्यात पेहशका शजेारी शजेारी रिलेल्या आढळतात. मधून मधून त्या त्विेत 
फटी असतात. या फटीच्या दोनही अंगानंा दोन हवहशष्ट पेहशका असतात. त्यािंी आकृती जाडी िंद्रकोरीसारखी 
असते. या फटी म्हिजे जिू त्या झाडािी तोंडे ककवा नाके असतात. त्यातून त्यािंा श्वासोच्छ्वास िालतो. 
त्याना श्वासरंधे्र ककवा त ंहडका म्हितात. फटीशजेारच्या हवहशष्ट दोन पेहशका त्या ओहिका होत. त ंहडकेच्या 
आतल्या अंगाला लहानशी पोकळी असते. कण्हेर आहि त्यासारखी जी रुि वनातली वानसे आहेत त्याचं्या 
पहरत्विेस खािा असतात. त्या खािात त ंहडका लपलेल्या असतात. कण्हेराच्या खािातील पहरत्विेस बरेिसे 
केस असतात. त्या खािा खोल असतात. घायपाताला खािा असतात त्या उथळ असतात. घायपाताला ओले 
रानि िागंले मानवते. त ंहडका Stoma. ओहिका Guard Cell. 
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आ॰ ३·१५ सोलाऊ पाने. १ ग लमस. २ दोडका. ३ ताबंलूी. 

 

 
आ॰ ३·१६ त ंहडका, ताबंलूी 

 
तंुणडकाचंी घनणवरलता. मका जोंधळा इ. एकदहलक धान्यािी पाने लाबंट असून उभी ककवा हतरपी 

राहतात. त्याचं्या पाठीिे आहि पोटािे पृि यात भेद थोडाि असतो. त्याचं्या त्या दोनही पृिास त ंहडकािंी दाटी 
सारखीि असते. हवड्यािे पान उभे ककवा हतरके रहात नाही. खाली टोक करून लोंबते. त्याच्या पाठपोटपृिात 
स्पष्ट भेद असतो. अशा पानात त ंहडकािंी दाटी पाठीच्या पृिात हवशषे असते. काही कमळािंी पाने पाण्याच्या 
पृिाला लागनू राहतात. त्याचं्या त्या पृिास त ंहडका नसतात. उलट हवते असलेल्या पृिास मात्र त ंहडकािंी 
दाटी बरीि असते. ओल्या रानातल्या झाडानंा पाने येतात त्यात त ंहडकािंी दाटी हजतकी असते हततकी 
कोरड्या रानातल्या झाडाचं्या पानाना नसते. काही वानसे पूिवपिे पाण्यात राहतात. त्याचं्या पानानंा त ंहडका 
म ळीि नसतात. देवदाराच्या पानानंा त ंहडका असतात. त्या पानाच्या त्विेला िरे ककवा खळगे असतात त्यात 
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लपलेल्या असतात. त ंहडका ही वाय हवहनमयािी िारे होत. या वायूत पाण्यािे बाष्ट्पक हे एक असते. त्याच्या 
अन रोधाने ही योजना झालेली असते. जेथे पािी अहधक तेथे बाष्ट्पक अहधक आहि त ंहडकाही अहधक. 

 
बाष्ट्पक Water-Vapour. 
 

  
आ॰ ३·१७ त ंहडका, कण्हेर. आ॰ ३·१८ त ंहडका, घायपात 

 
जलद्वार. Waterstoma Hydathode. वानसािी म ळे इतके पािी ओढून घेतात की हततके त्याचं्या 

अंगी राहिे इष्ट नसते. त्यातले काही बाहेर काढून टाकावयािे असते. त ंहडकाचं्या िारा पाण्यािे बाष्ट्पक होऊन 
उडून जाते या उडून जािाऱ्या पाण्याि हनयमन करण्याकरता त ंहडका असतात. त ंहडका ख ल्या राहू शकतात 
ककवा हमटू शकतात. तथाहप काही प्रसंगी पािी बाहेर पडण्याला एवढ्याही वाटा प रे पडत नाहीत. ते काढून 
टाकण्याकरता प ष्ट्कळशा वानसानंा जलिारे असतात. त्यातून पाण्यािे थेंबि बाहेर पडतात. अशी िारे एकाद्या 
पानाच्या हशरेच्या अग्रभागी पहरत्विेच्या जवळ असतात. पावसाळ्यात हवा ओली असते, हतजमध्ये फारसे 
अहधक बाष्ट्पक राहू शकत नाही. हवशषे पावसाच्या प्रदेशात तर हवा पूिवपिे ओलीकिब होऊन गेलेली असते. 
अशा प्रसंगी वानसानंा आपली जलिारे उघडून पािी बाहेर टाकाव ेलागते. असे केल्याने म ळातून पानाकडे 
रसािी वहाळ िालू राहते. एरवी ती राहहली नसती. अळू वखंेड इत्याहदकात आहि काही एकदहलक धान्याचं्या 
पानातही अशी जलिारे आढळतात. उपमेने बोलावयािे झाले तर त्यानंा घामाच्या वाटा असे म्हिता येईल. 

 

 
आ॰ ३·१९ जलिार, गंगावती. 
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अन्नणनर्षमती. पानातील पहरत्विेच्या लगत आत पेहशका दाटीने रिलेल्या असतात. त्याच्या आतल्या 
अंगाला मात्र पेहशकािंी रिना हवरळ झालेली असते. यात लहानमोठ्या पोकळ्या असतात. एकंदरीने पानािी 
रिना, मध्यंतरी हवरल गात्र आहि दोही अंगास सादं्र गात्र अशी झालेली असते. या दोहींच्या बाहेर पहरत्विा 
असते. हतच्या बाहेर (पेहशकाहीन) न सते लेपि असते. पानाच्या मध्यहशरेतून वाहहन्या येऊन मधल्या हवरल 
गात्रापयंत पोिलेल्या असतात. त्याच्यातून रसािी वाहतूक िाललेली असते. पहरत्विेच्या पेहशकात हहरव ेदािे 
नसतात पि आतल्या सादं्र हवरल गात्राचं्या पेहशकात मात्र असतात. त ंहडकािें जे ओठ असतात त्यात मात्र 
हहरव ेदािे असतात अन्न तयार करण्यािे म ख्य काम या दाण्याचं्या योगाने पार पडते. हवतूेन CO2 कौि आहि 
भमूीतून पािी H2O हमळून पानातील या दाण्यामध्ये C6 H12 O6 असे शकव रारेि ू प्रथम तयार होऊन मग 
(CH2O)n असे शाकव र रेिू तयार होतात. पहहले द्रािजासाखरेिे आहि द सरे तौकीरािे असतात. पहहले 
पाण्यात हवरघळलेले असतात, द सरे नसतात. अशा प्रसगंी वानसे ऊवािा त्याग करतात. तो ऊवव कौिातील 
नसून पाण्यातील असतो. 

 
हवरल गात्र Spongy tissue. Palisade tissue सादं्र गात्र. 
 
प्रकाशाचे सािाय्य. पानातले हहरव े दािे जरी हवापाण्यापासून साखर बनवीत असले तरी ते ही 

कामहगरी अंधारात करू शकत नाहीत. त्याकरता सूयवप्रकाशािी आवश्यकता असते. हा सूयवप्रकाश कोिाला 
हकती पाहहजे, याहवषयी काही तारतम्य आहे. प्रत्येक वानस कोिते अन्न हकती प्रमािात तयार करते 
याहवषयीही भेद आहेति. या दोहींिा नेमका संबंध ठरहविे अवघड आहे. तथाहप तो आहे याहवषयी शकंा नाही. 
आंबा जाभंळू वड कपपळ या झाडाचं्या छायेत असली झाडे नीट वाढत नाहीत तथाहप नेिे वाढतात. ती अंधारात 
वाढत नाहीत पि छायेत वाढतात. ती फार भकास उजेडातही िागंली जोगावत नाहीत. सवव प ष्ट्पवतं वानसानंा 
प्रकाशािी गरज असते. त्याहून नेिे, शवेाळी, यास ती कमी असते. ज्यानंा प्रकाशािी गरज असते अशी झाडे 
प्रकाश ज्या हदशनेे हमळण्याजोगा असतो हतकडे तोंड म्हिजे आपली पालवी वळवतात, असे हदसून येते. भरपूर 
प्रकाश अनेक हदशानंी हमळत असला तर अशी तोंड वळवण्यािीही गरज नसते. अशा झाडाच्या कोवळ्या 
पानाना प्रकाशापासून अपाय होण्यािा संभव असतो, पि तसा अपाय घडत नाही. कारि कोवळेपिी प्रकाश 
आडविारे द सरे रंग त्याचं्या पानात असतात. 
 

चयन Motabolism. उपचय Anabolism. अपचय Catabolism. 
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आ॰ ३·२० पानािे अंतरंग. १ पहरलेप, २ पहरत्विा, १ परीवृतीिे आद्यगात्र, ४ स हषराद्यगात्र, ५ अधर 

पहरत्विा, ६ पहरलेप, ७ सीमागात्र, ८ वाहहनीवृदं, ९ त ंहडका. 
 
ज्या मूल द्रव्यापंासून शाकव रद्रव्ये तयार होतात त्यािपासून ओषट द्रव्ये तयार होतात. वानसाचं्या अंगी 

असिाऱ्या ओषटाला आपि तेल म्हितो. त्यािी हनर्णमती सहवस्तर माहीत नाही. ती पानात होत असावी, असा 
तकव  आहे. सवव पेहशकातील प्राकलद्रव्य प्रोतीनस्वरूपािे असते. ते ज्या त्या पेहशकेति तयार होत असाव,े असा 
तकव  आहे. याखेरीज काही प्रोतीन-द्रव्यािे साठवि बीजामध्ये होत असते ते जेथल्या तेथेि उत्पन्न होत असाव,े 
असे मानतात. शाकव रद्रव्ये आहि लविे, म ख्यतः नहत्रक लविे, यापंासून प्रोतीन उत्पन्न होिे शक्य आहे. ही 
द्रव्ये वानसाच्या रसात असतात. त्यापंैकी शाकव र पानात उत्पन्न होते, आहि लविे म ळावाटे आत घेतली 
जातात, हजवतं प्रोतीन सतत उत्पन्न होत राहते आहि हशजतही राहते. उत्पन्न होिे हा उपिय आहि हझजिे हा 
अपिय होय. दोही हमळून ियन. उपियािी बाजू साहंगतली आता अपियािी सागंावयािी ती अशी : वानसात 
अपियाने होिाऱ्या द्रव्यापकैी प्रम ख द्रव्ये पािी H2O आहि CO2 कौि, ही होत. ही हनयात व्हावयािी पि 
आयातीिी प्रम ख द्रव्ये हीि असल्याम ळे त्यािंा हहशोब लाविे कठीि आहे. पाण्यािी आयात म ळाचं्या िारा होते 
आहि हनयात पानाचं्या आहि खोडाचं्या पहरत्विेच्या िारा होते. CO2 कौिािी आयात त ंहडकातून होते. O2 
ऊवािी आयातही त्यातूनि होते. सूयवप्रकाश असताना कौिािा उपियाथव उपयोग होतो, नसताना होत नाही. 
अशा वळेेला त्यािा केवळ उत्सगवि होत राहतो. पाण्याबरोबर लविािंी आयात होते, हनयात सहसा होत नाही. 
होते ती जलिारातून होिाऱ्या पाण्यात अगदी अल्पाशंाने होते. हरभऱ्यािी आंब हा एक हवहशष्ट हनयातीिा 
मालि होय. याखेरीज राळ आहि कडक हेही हनयातीिे हजन्नस असतात. मोठाल्या वानसाचं्या खोडातला 
मध्यवती हनकािभाग हनरुपयोगी होऊन राहतो तो एका अथी आत पडून राहहलेला मळि म्हटला तरी िालेल. 

 
शक्क्तसंचय. वानसे जेव्हा कौि CO2 पािी आहि लविे यापंासून शाकव राहद द्रव्ये उत्पन्न करतात 

तेव्हाि ते सूयवप्रकाश एक प्रकारे हगळून टाकीत असतात असे म्हटले तरी िालेल. वानसानंा स्वतःच्या शक्तीिा 
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उपयोग असा फारि थोडा करावयािा असतो. त्याचं्या हालिाली अगदीि थोड्या असतात. पाने व खोडे 
सूयवप्रकाशाकडे वळतात, वल्ली आधाराला हवळखे घालतात. अशा काही थोड्या हालिाली ती करतात. पि 
लहान सहान प्रािीदेखील ज्या हालिाली करतात त्या मानाने या काहीि नव्हत. त्याकरता द्रव्यसंियापैकी 
फारि थोडा भाग खिव होतो. मोठा भाग हशल्लक राहतो, त्यापासून वानसशरीरे तयार होतात. ही शरीरे त्यात 
साठहवलेल्या अन्नद्रव्यासकट प्राहिमात्रानंा अन्न म्हिून उपयोगी पडतात. प्राहिशरीरात मात्र अन्नािा बह ताशं 
शक्क्तप्रकटनाकरता खिव होतो. ही शक्ती नानाहवध हालिालींकरता आहि प ष्ट्कळ प्राण्यािी शरीरे उबदार 
ठेवण्याकरता खिव होत असते. हा व्यय होतो तेव्हा जे मल उत्पन्न होतात तेि वानसानंा आहारद्रव्ये म्हिून 
अखेरीस उपयोगी पडतात. वस्त ता आहि शक्ती या दोहींिा संिय वानससृष्टीत भरपूर होत असतो तोि 
प्राण्याचं्या उपयोगी पडतो. 

 
मुखजाली ककवा जाळमुखी Drocera indica (Sundew). बह तेक वानसे हवापािी आहि मातीत 

हमळिारे खत यावर उपजीहवका करतात. परंत  काही थोड्या जाती मासंाहारी आहेत, साडेतीन लाख 
वानसजातींपैकी साडेिारश ेअशा आहेत. त्यातल्या प ष्ट्कळशा आकाराने लहान आहेत. भारतात अशा फक्त 
तीसि आढळतात. त्यातल्या दोन महाराष्ट्रप्रदेशात हठकहठकािी आढळतात. एकीिे नाव म खजाली ककवा 
जालम खी. हे वानस कोकि व मावळ येथील रानात आढळते. यािा हवस्तार स मारे बोटभर रंुदीच्या वत वळात 
होतो. मधोमध फ लोरे येतात आहि भोवती दहा बारा पाने पंजासारखी पसरतात. त्याचं्या काठापासून पासून वर 
बोटासारखे केस उभारलेले असतात. त्याचं्या टोकाशी गोलसर प्रकपड असतात. त्यावर िकिकीत थेंब येतात. 
बह धा ते गोड मध रसािे थेंब समजून बारीक कीटक पंजावर येऊन बसतात. इतक्यात पंजा हमटतो. कीटक 
म ठीत आवळला जातो. तो मरतो आहि त्यावर पािकरस पडून त्याच्या शरीरािा रस बनतो. मग तो रस पानात 
शोषला जातो. पिन झाल्यावर पानािी मूठ उघडते. याला पावसाळ्यात फळे येतात. हबया खाली पडतात, 
प ढील पावसाळ्याच्या आरंभी नवी उगवि होते. 

 

 
आ॰ ३·२१ जाळम खी. 
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फुर्ीवाले वानस. Bladderwort. या वानसाचं्या स मारे वीस जाती भारतात आहेत. पावसाळ्यात 
भरलेल्या लहानर्गया डबक्यात ही वानसे सापडतात. अगदी बारीक बारीक काडीसारखे देठ आडव ेझालेले 
असतात. त्यापासून काड्याकाड्याचं्या रूपािी पाने हनघालेली असतात. मधून मधून काडीवर फ गी असते. 
हतच्या आत बारीक प्रािी जाण्यास वाट असते, पि बाहेर हनघताना ती फ गी हमटते. हशवाय हतच्या काठाला 
काटे असतात. ते बाहेर हनघण्यास आडकाठी करतात. काड्यामध्ये हहरव ेदािे असतात. त्यानंी शाकव रद्रव्य 
तयार करण्यािी सोय होते. या वानसानंा म ळे नसतात. खत हमळहवण्यािे काम फ र्गया करतात. फ र्गयात कीटक 
अडकतात ते त्याति मरतात, आहि पिहवले जातात. फ गीच्या आस्तरास प्रकपड असून त्यापासून पािकस्राव 
हनघतात. ही वानसे अधववट पाण्यात ब डालेली असतात. तेव्हा बारीक सारीक जलवासी प्रािी त्यात सहज 
अडकतात. पावसाळ्याअखेर त्यानंा फ लोरे येतात. ते वर हवते हनघतात. त्यापासून, बी तयार होते. ते तसेि 
मातीत राहते. प ढील पावसाळ्यात त्यातून नवी वानसे हनमाि होतात. 

 

 
आ॰ ३·२२ फ गीवानस. 
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प्रकरि ४ 
 

फूल 
 
पुष्ट्पपि. स्थावरसृष्टीत फ लाइतके मोहक काही नाही. काही फ लािंा रंग, काहींिी आकृती, काहींिा 

आकार आहि काहीिे दोन ककवा तीनही ग ि आकषवक असतात. तसे पाहहले तर फूल म्हिजे झाडािी एक 
फादंीि असते. ती खोडाच्या अग्रभागी ककवा एकाद्या पानाच्या बगलेत ककवा हतजजवळ उगवते. स्वतः फ लात 
एक खोड असतेि. त्याजवर अंतराअंतरावर काही अवयव उगवलेले असतात. मधले खोड तो अि आहि 
त्यावरील अवयव ती हवहशष्ट पिे होत. खालिी पिे असतात त्यानंा पाकळ्या म्हितात, वरच्यानंा केसर 
म्हितात. पाकळ्या बह धा दोन प्रकारच्या असतात. बाहेरच्या बह धा हहरव्या असतात त्यानंा संदले, आहि 
आतल्या बह धा इतर रंगाच्या आहि मोठ्या असतात त्यानंा प्रदले, म्हितात. संदल-प्रदलानंा सामान्यतः 
पहरदले म्हितात. बह तेक फ लात केसराचं्या आतल्या घेरात बीजधारक अवयव असतात त्यानंा ककजे 
म्हितात. काहीत ककज एकादेि असते पि काहीत अनेक असतात. ककज बीज धारि करते तर केसर पराग 
धारि करतो. ककज मध्यवती आहि केसर त्या बाहेरच्या घेरात अशीि नेहमी रिना असते. ककज, केसर, 
प्रदल, संदल अशाप्रकारिे अवयव फ लात असतात. 

 
ककज Carpel. केसर Stamen. प्रदल Petal. संदल Sepal. 
 
पराग pollen. पहरदल-मंडल Perianth. 
 

 
आ॰ ४·१ प्रतीक प ष्ट्पािा छेद. १ ककज, २ केसर, ३ प्रदल, ४ संदल, ५ ककजल्क, ६ ककजल, ७ 

बीजकाशय, ८ परागकोश, ९ केसरवृतं, १० बीजक, ११ प ष्ट्पस्थली, १२ प ष्ट्पवृतं. Pedicel 
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हतळवि म्हिून एक पावसाळी ति आहे. त्याच्या फ लात प्रदल व केसर आहि केसर व ककज 
याचं्यामधील काडें स्पष्ट हदसतात. फूल ही शाखा आहि ककज, केसर, प्रदल, संदल, ही हतजवरील रूपातंहरत 
पिे होत, या गोष्टीिे प्रत्यतंर अशा फ लात िागंले हमळते. तथाहप ही फ ले हंगामी आहेत. सवव ऋतूत हमळिारे 
असे एक फूल, फ लाचं्या अवयवाच्या स्पष्टतेिे उदाहरि म्हिून घेण्यासारखे आहे ते संकेश्वरािे. या फ लात 
हहरवी संदले, ताबंडीहपवळी प्रदले, त्याहून बरेि लाबं गोंडेदार केसर आहि मध्यस्थ ककज अशी रिना 
आढळते. आरंभीि शेंगेिे पूववरूप ककज हे स्पष्ट हदसून येते. 

 

 
आ॰ ४·२ हतळविफूल. 

 
जाईज ई इत्याहद फ लािंा गंध आकषवक असतो. त्याकरताि ती आपिास हवीशी वाटतात. हकतीतरी 

जातींच्या फ लात मध रस असतो. तो गोळा करून मधमाशा मधरूपाने आपल्या पोवळ्यात साठवतात. 
धायटीसारख्या फ लातला मध रस मािसाने स द्धा िोखण्याइतका हवप ल असतो. मध रस Nectar. 

 
केसर आहि ककज हे फ लािे अवश्य अवयव होत. प ष्ट्कळ जातीत ते दोनही एकाि फ लात आढळतात, 

कमळ, सोनिाफा, जाई, सदाफ ली इत्याहद. काही जातीत ते हनरहनराळ्या फ लात असतात. उदाहरिाथव 
भोपळा काकडी इत्यादी. 

 
पणरदलमंडल Perianth. फ लामध्ये केसराच्या भोवती ककवा ते नसल्यास ककजाभोवती ज्या पाकळ्या 

असतात त्यािें मंडल ते पहरदलमंडल होय. पहरदलातही दोन प्रकार बह धा असतात. बाहेरिी पहरदले ती 
संदले आहि आतली वगेळी शोभेिी असतात ती प्रदले होत. त्यािें मंडल ते प्रदलमंडल होय. संदले बाहेरच्या 
घेरात असतात तर शोभेपेिा संरििािे काम अहधक करतात. कळीमध्ये तीि सवाबाहेर असतात. उमलून फूल 
झाल्यावर प्रदले ठळकपिे हदसतात. जास्वदंािी संदले हहरवी असतात प्रदले मात्र ताबंडी ग लाबी ककवा पाढंरी 
देखील असतात. सोनिाफ्यात पहरदलािें घेर प ष्ट्कळ असतात पि त्यािा रंग आकृती आकार यात भेद नसतो. 
त्यात अम क संदले अम क प्रदले असे सागंण्यासारखे नसते. हनहशगंध, नागदमनी, कोळी कमळ, भईकमळ, 
यािंी फ ले पाहहली तर त्याचं्यात असाि अभेद आढळतो. संदले प्रदले असे काही नसते, पहरदले मात्र 
असतात. हिदहलक धान्ये हकती तरी असतात त्या सवांना फ ले येतात. त्या फ लात पहरदले असतात ती संदल 
प्रदल या दोनही प्रकारिी असतात. क ं द मोगरा इत्यादी स गंधी फ लेही प ष्ट्कळ आहेत. त्या सवात संदले प्रदले 
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हभन्न असतात. हिदहलकािंी पहरदले एका घेरात िार पाि ककवा अहधकही असतात तर एकदहलकािंी एका 
घेरात तीन तीन असतात. हनहशगंधादी वानसे एकदहलक होत. सोनिाफ्यात पहरदलािें घेर अनेक असतात. 
हिदहलक धान्यात दोनि असतात, एक संदलािा एक प्रदलािंा. 

 
संदलमंडल. Calyx. संदलाचं्या घेरात ती ज ळलेली असतात ककवा अलग असतात त्याप्रमािे त्या 

मंडलास य क्तसंदल ककवा म क्तसंदल Gamosepalous, polysepalous म्हितात. प्रत्येक संदलािे रूप 
सागंिे झाल्यास ते पानाच्या धरतीवरि सागंता येते. सदंले ज ळलेली असतात तेव्हा त्याचं्या मंडलाला काही 
हवहशष्ट आकृती येते. तथाहप रूपाच्या बाबतीत संदलापेिा प्रदले महत्त्वािी असल्याम ळे प्रदलमंडलाच्या रूपािे 
विवन करावयािे आहे तेव्हा त्याति संदलमंडलािेही होऊन गेल्यासारखे होिार आहे. संरिि हे संदलािे 
म ख्य कतवव्य असल्याम ळे फूल उमलल्याबरोबर ते संपून जाते. प ष्ट्कळ फ लात इतक्याति संदले गळत नाहीत. 
पि काही फ लात तसे घडतेही. स्विविीरी म्हिून जे ति आहे त्यािी संदले अशी लवकर गळून जातात. त्यानंा 
शीघ्रपाती Caducous म्हितात. वारं्गयािी संदले फळ हपकेपयंत िागंली रसरशीत राहतात. त्यानंा हिरंतन 
Persistant म्हितात. प ष्ट्कळािंी संदले प्रदलामागोमाग स कून गळून जातात. ती पहतष्ट्ि  Deciduous होत. 
पहरदलमंडल, संदलमंडल आहि प्रदलमंडल यािें संिेप पहरमंडल, संमंडळ आहि प्रमंडल असे कराव.े 

 

 
आ॰ ४·३ म ळ्यािे फूल १ बाजूने, २ वरून, ३ पाहरजात फूल, वरून. 

 
प्रदलमंडळ Corolla. बह तेक फ लािें सौंदयव बह शः त्याचं्या प्रदलमंडलाने उत्पन्न झालेले असते. काही 

फ लात बह तेक प्रदले अलग असतात त्यानंा म क्तप्रदल polypetalous म्हितात. ज्यात सवव अंशतः का होईना 
पि सलग असतात त्यानंा य क्तप्रदल Gamopetalous म्हितात. म क्तप्रदल फ लात िार पाकळ्यािंी फ ले 
म ळा व मोहरी यानंा येतात. त्यािंी प्रत्येक पाकळी कंबरेशी काटकोनात वाकलेली असते. िारीिे उत्तराधव 
अहधक हिन्हासारखे ककवा स्वक्स्तकासारखे माडंलेले हदसतात. त्यानंा स्वक्स्तकाकृती Crueiform म्हितात. 
पाहरजातािे जे फूल असते त्याला पाि अधवम क्त पाकळ्या असतात. त्या सवव कमरेशी काटकोनात बाहेर 
वाकलेल्या असतात. त्यािी एकंदर आकृती िक्रासारखी हदसते. म क्तिक्राकृती Caryophyllaceous. 
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आ॰ ४·४ १ ग लाब फ लािा छेद. २ कमलफल. ३ शोफ (भहूरप ष्ट्पा) फल. 

 
वन्य ग लाब पाहहला तर त्याला मोकळ्या पािि पाकळ्या असतात. तथाहप त्या पाकळ्यानंा डेखे 

नसतात. सववि पाकळी पसरट असते, आहि प ष्ट्पािािा माथा खोलगट असतो त्याच्या काठावर ती उगवलेली 
असते. उमलली म्हिजे ती आडवी पसरते. फ लािे एकंदर रूप भोवऱ्यासारखे हदसते भ्रमकाकृती 
Rosaceous. मूग, घेवडे वाटािा, अगस्ता याचं्या फ लाला पाि पाकळ्या असतात. त्या अशा रिलेल्या 
असतात की, एकंदर फूल पक्ष्यासारखे हदसते. डेख िोिींसारखे हदसते आहि संदले डोक्यासारखी हदसतात. 
दोन पाकळ्या ओंझळीसारख्या होऊन पाठीपोटािा देखावा उत्पन्न करतात. त्याबाहेर दोन प्रदले पंखासारखी 
हदसतात आहि एक प्रदल मानेवर उभारलेल्या पताकेसारखे हदसते. केसर ककज शपेटासारखे हदसतात. 
इंग्रजीमध्ये या फ लाला पक्ष्याऐवजी फ लपाखरािी उपमा देतात. पिी म्हटले काय ककवा फ लपाखरू (पतंगम) 
म्हटले काय म द्दा एकि तो हा की त्यात डाव-ेउजवपेिा असतो. दोन पि असून ते सारखे असतात. समपिता 
असते. त्यातल्या त्यात पतंगमापेिा पक्ष्यािी उपमा बरी, कारि फ लात पक्ष्याच्या हपसासारखे काही असते, 
िोिीसारखेही काही असते, पतंगमाच्या हमशासारखे काही नसते. िार पंख नसतात. 

 

 
आ॰ ४·५ फ लािे अवयव. मूगफूल; १, २, ३ प्रदले, ४ केसर-मंडल. ५ संदले व ककज. ६ वाटाण्याच्या 

फ लािा छेद. ७ त्यािे हकजाशं ककजल २ ककजल्क. 
 
पणक्षरूप (पतंगमरूप) Papilionaceous, पि Wing. 
 
पताक Standard. ओंझळ. अंजली Keel. 
 
पणरदल-व्यवस्था Aestivation. पहरदलािंी एकमेकाशी व्यवस्था असते हतिा एकंदर फ लाच्या रूपावर 

हवशषे पहरिाम होतो. या व्यवस्था िार प्रकारच्या असतात : (१) संपृक्त. धारास्पशी Valvate पहरदलािें काठ 
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एकमेकाशी केवळ ठेपलेले. उदा. जास्वदं संदले. (२) पहरवहलत Twisted एका पहरदलािे काठ एका 
शजेाऱ्याच्या आत व द सऱ्याच्या बाहेर. उदा. जास्वदं प्रदले. (३) पहरहहत Imbricate एका पहरदलािे काठ 
दोनही शजेाऱ्याचं्या आत, द सऱ्यािे दोनही शजेाऱ्याचं्या बाहेर, इतरािें एक आत व एक बाहेर. उदा. 
कािंनप्रदले. ४) पहिरूप. दोन पहरदले ओंझळीप्रमािे ठेपून, त्याबाहेर दोन पंख, ओंझळी समोर एक पताका. 
उदा॰ अगस्ता. पल्लवपिीिी व्यवस्था याि धरतीवर आहे. (प्रकरि ३ पहा.) 

 
युक्तप्रदल प्रदलमंडल Gamopetalous corlla य क्तप्रदल फ लाचं्या हवहवध आकृती दृष्टीस पडतात. 

बह धा या आकृती सबंध फ लाला अन लिनू सागंतात. पि केवळ संदलमंडल ककवा केवळ प्रदलमंडल याचं्याही 
आकृती त्याि धरतीवर सागंता येतात. िक्राकृती य क्तप्रदल Rotate फ ले प ष्ट्कळ आहेत. पाहरजातक आहि 
सदाफ ली ही दोन उदाहरिे फार पहरियािी आहेत. याखेरीज जाईज ई इ. सवव फ ले य क्त िक्राकृतीि 
असतात. प्रदलमंडलाच्या पूवाधांिी नळी झालेली असून उत्तराधव काटकोनात पसरलेले असतात. धोतऱ्यािी 
कळी पाहहली तर ती नळीसारखी असते. पि उमलल्यावर फ लािा अग्रभाग पसरट होतो. तथाहप संदलमंडल 
नळीरूपि Tubular राहते. नहलकाकृती आहि िक्राकृती याचं्यामध्ये आिखी दोन मध्यम आकृती सागंतात. 
धोतऱ्यािे फूल उमलल्यावर प्रदलमंडल नसराळ्यासारखे हनसराकृती Infundibuliform होते. हबट्टी कण्हेर 
ककवा हपवळा कण्हेर म्हिून जे झाड आहे त्यािी कळी एकदा नहलकाकृती असते; पि उमलल्यावर हतिा 
अग्रभाग िक्रासारखा तर नाहीि, पि नसराळ्यासारखाही नाही, थोडकाि पसरतो. अशी आकृती ती घंटाकृती 
होय. अशा क लास घंटाकृती Campanulate म्हितात. 
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आ॰ ४·६ फ ले. १ हबटी; २ धोतरा; ३ पाहरजात; ४, ५ त्यािंा छेद; ६ जास्वदंी संदलाखाली छदे; ७ 
प्रदराखाली संदले; ८ सूयवप ष्ट्पातील प क्ष्ट्पका हक ककजप ट, प्र प्रदल, स ंसंदल, के केसर, क ककजल्क. 
 

य क्तप्रदल फ लात काही अशी आहेत की त्यािंी प्रदले हवषमाकार असतात. या सवात पाि प्रदले 
असतात. त्यात दोन लाबं आहि तीन आखूड, ककवा तीन लाबं दोन आखूड असे सिं असतात. याहशवाय पािी 
ज ळून साधी सीधी नळी न होता नळीिे अग्र हवस्तृत राहते ककवा हिमटलेले तरी राहते. अशा फ लानंा म खाकृती 
ककवा ओिाकृती Bilabiate or labiate म्हितात, कारि त्याना दोन ओि असतात. त ळस अडूळसा याचं्या 
फ लािंी आकृती हववृतम ख Ringent, उघडलेल्या तोंडािी; तर तीळ, कविवी, कोराटंी, अबोली, यािंी 
क ं हितम ख, हिमटलेल्या तोंडािी असते. सूयवफ लात वास्तहवक अनेक फ लािंा समावशे असतो. पहरसरातली 
फ ले असतात त्यानंा एकि लाबंट हजभलीवजा प्रदल आहे असे वाटते. पि वस्त तः ते प्रदल पािािे हमळून 
बनलेले असते. असे प्रदलमडंल हजल्हारूप Ligulate आहे, असे सागंतात. 

 

 
आ॰ ४·७; १ हन मानफूल, २ सूयवफूल–छेद, ३ अड ळसा फूल. 

 
हन मंत (स्नापड्रागून) म्हिनू एक फ लझाड आहे. त्याच्या फ लात पाि अधवसंय क्त प्रदले असतात. 

फूल म खाकृती असते. वरच्या ओठात दोन आहि खालच्यात तीन प्रदले असतात. देखावा हमटलेल्या तोंडािा 
असतो. प्रदलनळीिा तलमाग फ गीर असतो. म्हिून फ लाला आवृतम ख Personate or masked म्हितात. 
याच्या तळातील फ गवटीवरून या वानसाला हन मंत असे नाव हदले आहे. 

 
दुिेरी प्रदले. Doublepetals. रानग लाबाच्या फ लाला पािि पाकळ्या असतात. उद्यानी ग लाबाला 

शपेन्नास असतात. तसेि कण्हेरािेही आहे. काही इण्हेरानंा पािि पाकळ्या असतात. काहींना प ष्ट्कळ 
असतात. प ष्ट्कळ पाकळ्यावाल्यानंा द हेरी फ ले म्हितात. उद्यानी जातीत हा द हेरीपिा हवशषे आढळतो. द हेरी 
जास्वदं, द हेरीतगर, या प ष्ट्कळ हठकािी पहाण्यात आहेत. अशा द हेरी फ लाचं्या केसराजवळच्या पाकळ्यावर 
परागकोश, पूिव ककवा अंशतः अनेक प्रसंगी आढळतात. यावरून केसरानंाि प्रदलरूप येते असे म्हितात. 
कदवळीमध्ये पराग धारि करिारा अवयव एकि असतो त्याला अथात् केसर म्हटले पाहहजे. हा केसर प ष्ट्कळ 
अंशी प्रदलासारखाि असतो. तसे पाहहले तर तत्त्वदृष्ट्या प ष्ट्पािावरील सववि अवयव पिवरूपातंरे आहेत. या 
रूपातंरात केसरािी प्रदले होिे हा काही मोठा िमत्कार नाही. उद्यानी बह प्रदल द हेरी ग लाबाच्या फ लात 
बऱ्याि प्रदलावर परागकोश, पूिव ककवा अधववट असलेले आढळतात. 

 



  अनुक्रमणिका 

 

 
 

 

आ॰ ४·८ प्रदलालंकार. १ कृष्ट्िकमल फूल, 
२ त्यातील केसर व ककज. ३ कण्हेर 

आ॰ ४·९ अमरवले प्रदलालंकार. 

 
णकरीट. तोरि. Corona. काही फ लातील प्रदलावर म क टासारखे अलंकार उगवतात. उदाहरिाथव 

कृष्ट्िकमळ व काहींच्या वर केसाळ अलंकार उगवतात. उदाहरिाथव अमरवले. प्रदल हा अगोदर शोभेिा 
अवयव त्यावर अलंकार असले म्हिजे त्यािी शोभा वाढते. 

 
केसरमंडल Androecium. फ लातला जो पराग धारि करिारा अवयव तो केसर. केसासारखा बारीक 

व लाबंट असे त्यािे रूप प ष्ट्कळ फ लात आढळते. संकेश्वर, ग लमोहोर, कािंन, हशरीष, यािें केसर असे 
असतात. लोंबत्या केसराकरता हशरीष फार प्रहसद्ध आहे. या फ लातल्या पाकळ्या इतक्या बारीक असतात की 
सबंध फूल केसरमयि आहे असे वाटते. याच्या उलट कोहवदारात एक प्रकार असा आहे की त्यात पाकळ्या 
मोठाल्या पाि पि केसर तीनि असतात. द सऱ्या एका कोहवदार प्रकारात केसर दोनि असतात. हतसऱ्या 
एकात केसर एकि असतो. 

 

 
आ॰ ४·१० केसरप्रकार. १ पद्म, २ जपा, ३ मोथा, ४ मोहरी, ५ िंपक, ६ कृष्ट्िकमल, ७ कण्हेर, ८ 

कोळीकमळ (नागदमनी), ९ सालवीय. 
 
परार्संपुट. परार्कोश. Anther. हा केसरािा प्रधान भाग होय. यात दोन पाळ्या आहि प्रत्येक पाळीत 

दोन प टे असतात. तपाहप दोन पाळ्या एकामेकात हवलीन होऊन दोन प टािें ककवा एका प टािे संप ट झालेले 
आढळते. सोनिाफ्याच्या परागसंप टात प टे दोन आहि जास्वदंीच्यात एकि प ट आढळते. दोन पाळ्या बसल्या 
म्हिजे त्यामध्ये स्पष्ट िरा असतो. डाव उजव ेप ट (पाळी) जोडिाऱ्या अवयवात सेतू ककवा संधानी म्हितात. 
बह तेक फ लात सेतू आखूड असतो. सालवीयाच्या फ लात तो लाबंट आहि हवषमहवभागी असतो. 



  अनुक्रमणिका 

 
 

आ॰ ४·११ केसर, प रोदशवन व पिदशवन. आ॰ ४·१२ मंदार फूल. त्यातील सालंकार केसरवृतं. 
 
प ट. पाळी Lobe सेतू. संधानी Connective. 
 
पराग प ट Pollen sac. 
 
काही फ लातील केसरावर अलंकाहरक अवयव उगवलेले असतात. रुईच्या फ लात प्रदलास टेकून वर 

असलेले हे अवयव फार उठून हदसतात. रुई व मंदार यातील म ख्य भेद या अलंकाराच्या रूपाति असतो. 
राजीवनामक कमलातील केसराना हजव्हारूप अलंकार असतात फूल ही जि ूएक फादंी ककवा खोडािा त रा 
असतो. खोडावर जशी पाने तशी संदले प्रदले केसर ही पानेि असतात. पानािा पसरट भाग तसाि केसरािा 
प टभाग असतो. त्याखालिा भाग तो पानाच्या डेखासारखा असतो. कमळािे केसर पाहहले तर त्यावरून 
पानािी आठवि होते. सोनिाफ्यात हे केसरािे डेख िपटे असते. ग लाबात वाटोळे असते, एरंडात त्याला 
शाखा असतात, जास्वदंीत अनेकािंी परस्परात जोडिी होऊन एक नळी बनलेली असते. पळसात या डेखािें 
दोन संि, तर संते्र मोसंब ेइत्याहदकात बह त संि झालेले असतात. 

 
परागसंप ट फ टून त्यातून पराग बाहेर पडतात. जास्वदंात संप ट फ टण्यािी रेषा आडवी असते, तर ती 

धोतऱ्यात उभी असते, गव्हामध्ये रेषेऐवजी एक हछद्र असते. केसरािे डेख, केसरवृतं Filament. 
 
हनरहनराळ्या संदभात केसरविवनपर अनेक पाहरभाहषक शब्द वापरले जातात ते असे : डेख व संप ट 

याचं्या जोडिीवरून : (१) तलबद्ध Basifixed or innate उदा॰ कमळ पद्म. (२) पिृाबद्ध Adnate उदा॰ 
सोनिाफा. (३) पृिान बद्ध. Dorsifixed. (४) स लोल. लोंबता Versatile उदा॰ तृिे. 

 
परस्परातील जोडिीवरून. (१) एकसंघ Monoadelphous उदा॰ जास्वदं. (२) हिसंघ 

Diadelphous उदा॰ वाटािा. (३) बह संघ Polyadelphous उदा॰ एरंड. (४) संप टसंय क्त संलर्गन 
Syngenesious. उदा॰ सूयवफूल. (५) सववसंय क्त Synandrous उदा॰ काकडी. 

 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ ४·१३ कमल पहरदले क्रमशः १ ते ७. 

 
इतराशंी झालेल्या जोडिीवरून : (१) प्रदललर्गन Epipetalous उदा॰ धोतरा. (२) पहरदललर्गन 

Epiphyllous उदा॰ कळलावी. (३) ककजलर्गन Gynandrous उदा॰ अमरी. 
 
केसराचं्या लाबंीवरून. (१) दीघवियी Didynamous. उदा॰ मोहरी. (२) अंतक्स्थत. अन द्गीिव. 

प्रदलमंडलात लपलेले केसर. Inserted उदा॰ सदाफ ली. (३) बहहगवत. उद्गीिव. प्रदलमंडलाच्या बाहेर 
डोकाविारे केसर Exorted उदा॰ सूयवफूल. 

 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ ४·१४ हवहवध केसरहवन्यास १ सावर, २ जपा, ३. सूयवफूल, ४ भोपळा, ५ कोराटंी, ६ कोराटंी, ७ 

मोहरी, ८ पाहरजात, ९ पाहरजात. 
 
ककजमंडलास अन लिनू (१) अवककज Hypogynous उदा॰ सोनिाफा. (२) पहरककज Perigynous 

उदा॰ पळस. ग लाब. पेरू (३) अहधककज Epigynous. उदा॰ काकडी, अमरी. 
 
परागसंप ट फ टण्याच्या रीतीवरून : (१) अन्वायाम स्फ टन Longitudinal dehiscence उदा॰ धोतरा. 

(२) व्यत्यायाम स्फ टन Transverse dehiscence उदा॰ त ळस. (३) रंध्रिारा स्फ टन Porous dehiscence 
उदा॰ वागें. (४) वल्लिारा Valvular उदा॰ तमाल. 

 
ककजमंडल. Gynoecium or pistil. फ लातील ज्या अवयवात बीज हनमाि होते त्यास ककज म्हितात. 

फ लािा जो आस असतो त्याच्या अखेरीस ककज ककवा ककजे असतात. हतळविीच्या फ लात प ष्ट्पाि स्पष्टपिे 
हदसून येतो. त्यािी काडंी पेरी हदसतात. ककजमंडल आहि केसरमंडल याचं्या मध्यंतरी जो अिभाग असतो 
त्यात मध रस उत्पन्न करिारे प्रकपड असतात. पद्मजातीच्या कमळात प ष्ट्पािािा माथा पसरट होऊन त्यात 
खळगे पडतात, त्यात ककजे उगवतात. (आ॰ ४·४) अरकवद जातीच्या कमळात ककजाग्रावर शृगंाहरक अवयव 
असतात. सोनिाफ्याच्या फ लात अि बराि जाड व उंिट असून त्यावर बारीक बारीक ककजे हनमाि होतात. 
हिदहलक धान्यािी शेंग ही एकेरी ककजािी बनलेली असते. शेंग म्हिजे द मडलेले पान असते. पानाच्या 
काठाला दािे दािे उगवलेले असतात. ककज अवस्थेत त्याि जागी बीजके असतात. ककजपिव द मडल्याने 
ककजप ट तयार होते. त्याने आतील बीजाच्या रििािी सोय होते. ककजािे टोक हिकट असते. त्यास पराग 
हिकटतात. या टोकास ककजल्क म्हितात. ककजप ट अहि ककजल्क याचं्या मधला दाडंा ते ककजल. पद्माला 



  अनुक्रमणिका 

ककजल नसते. सवव ककजास ककजल्क असते. काही फ लातील ककजल्कावर अलंकाहरक अवयव असतात. 
उदाहरिाथव, अरकवद कमळ. 

 

 
आ॰ ४·१५ ककजकेसर संबधं. १अधः, २ पहरतः, ३ उपहर, ४ पहरतः 

 
बीजक Ovule. ककजप ट Ovary. ककजल्क Stigma, ककजल Style. 
 

 
आ॰ ४·१६ ककजमंडलप्रकार. १ धिा, २ सदाफ ली, १ कण्हेर, ४ मोहरी, ५ जपा, ६ जपा आडवा छेद, 

७ सूयवफूल उभा छेद, ८ भेंडी आडवा छेद, ९ पंजाबी त ळस उभा छेद,१० पंजाबी त ळस आडवा छेद, ११ पंजाबी 
त ळस. 

 
ककजपुट. सोनिाफ्याच्या फ लात ककजे प ष्ट्कळ व अलग असतात, त्या प्रत्येकािी एकेक गोटी तयार 

होते एका फ लापासून अशा गोयािंा एकेक घड हनमाि होतो. सदाफ लीच्या एका फ लापासून दोन शेंगा 



  अनुक्रमणिका 

हनमाि होतात. फ लात ककजप टे हवभक्त पि ककजल समाईक असते. फळ हनमाि होताना ककजल स टून पडून 
जाते. पाहरजातात ककजे दोन संय क्त असतात. त्यािंीि पहरिती फळाच्या दोन संय क्त कोठड्यात होते. 
कदवळीत तीन ककजे संय क्त असतात, जास्वदंात पाि संय क्त असतात. मोसंबीिे ककजप ट संय क्त बह ककज 
असते. हजतकी ककजे हततक्या फोडी फळात स्वभावतःि हदसतात. जास्वदंात ककजप टे संय क्त, ककजलही 
संय क्त पि ककजल्के मात्र हवभक्त असतात. 

 

 
आ॰ ४·१७ बीजधारिा. १ गवार, २ कळलावी, ३ अमरी, ४ व ५ पाहरजात, ६ मोसंबी. 

 
स्विविीरी (काटे धोतरा, काटे करडई) याच्या फ लात बीजके ककजाच्या काठाला उगवतात. भेंडीमध्ये 

ककजाच्या काठाला बीजके उगवनू ककजािे काठ आशयाच्या तटापासून मध्यापयंत आत हशरतात. त्याम ळे 
अिान गत कप्पे तयार होतात. भोपळा काकडी इत्याहदकात कप्पे नसतात ककजसधंीवर बीजके उगवतात. ती 
ती फळे उकलून पाहता या गोष्टी हदसून येतात. ककजप ट तोि बीजकाशय होय. ककजमंडल एकककज Simple 
असते. उदा॰ पळस कािंन हशरीष इत्यादी. ककजमंडल अनेक–ककज Compound असते त्यात दोन प्रकार 
असतात: (१) म क्तककज Apocarpus उदा॰ कमळ, ग लाब (२) य क्तककज Syncarpus उदा॰ जास्वदं भोपळा 
कदवळ इत्याहद. 

 

 
आ॰ ४·१८ ककजष टात बीजधारिा. १ खजूर, २ आम्र, ३ काकडी, ४ अंजीर, ५ ककलगड, ६ टमाटा, ७ 

टमाटो. 
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ककजपुटाचे स्थान. प ष्ट्पािािा जो कळस त्याति ककजे असतात. त्याच्या खाली केसर प्रदल संदल 
यािंी उगवि असते. हतळविीत हे स्पष्ट हदसते. पाहरजात कण्हेर भोवरी इत्यादींच्या फळात ककजप ट प्रदलात 
लपलेले असते. तरी प्रदलािंी उगवि ककजप टाच्या खालीि असलेली हदसते. ग लाबाच्या फ लात देखावा 
हनराळा हदसतो. ककजाच्यापेिा प्रदलािंा उगमि उंि जागी असतो मध्यवती ककजे खरोखरी अिाच्या 
मार्थयावरि उगवलेली असतात. मार्थयाच्या काठावर संदले उगवलेली असतात आहि ते काठ उंि गेलेले 
असतात. तेथेि संदलाचं्या आतल्या अंगाला प्रदले असतात. तेथे ककजाभोवती पहरदले हदसतात तशीि ती 
असतातही. आता कदवळीिे फूल पहा. त्यात सवात खाली ककजप ट आहि त्याच्या डोक्यावर पहरदले हदसतात. 
तरी त्याचं्या मध्यभागी ककजल आढळते. तो ककजपिािा भाग आहे. तेव्हा पहरदले ककजाच्या खाली उगवनू वर 
गेलेली असतात असे म्हिाव ेलागते. हतळवि पाहरजात कण्हेर यात ककजप ट उपहरस्थ, ग लाबात मध्यस्थ 
आहि कदवळीत अधस्थ असते. ककजप ट मध्यस्थ असले म्हिजे इतर अवयव पहरस्थ असतात. 

 
उपहरस्थ Superior अधःस्थ Inferior. मध्यस्थ Half Inferior. 
 
मध, मधुरस, मकरंद, मधमाशा फ लातून हनपटून घेऊन आपल्या पोवळ्यात जो अन्नद्रव आिून भरतात 

त्याला मध म्हितात. फ लात गोड द्रव असतो त्यात माशीच्या तोंडातील द्रवािी भर पडते. फ लात द्रव असतो 
तो मध रस होय. मध आरंभी अमळ पातळ असतो. त्यातील पािी उडून जाऊन तो योर्गय हततका दाट झाला 
म्हिजे ज्यात तो भरलेला असतो ते प ट माशी मेिाने कलपून बंद करते. ज नी पद्धत पोवळे हपळून मध 
काढण्यािी आहे. अशाने मधात मेि हमसळते. थोडाबह त इतर किराही हमसळतो. नवी पद्धत हगरकाविीने मध 
वगेळा काढिे ही आहे. अशाने श द्ध मध हमळतो. मध ज्या फ लातून आिलेला असेल त्याप्रमािे त्यास काही रंग 
आहि वास असतो ककवा नसतो. मधात दोन शकव रा सारख्याि प्रमािात असतात (१) द्रािजा (२) फलजा. 
यापकैी द्रािजा िार आठ महहन्यानंी रवाळून खाली बसते. फलजा तशी खाली बसत नाही. या दोन 
शकव राहंशवाय मधात काही लविे आहि पािी ही द्रव्ये असतात. मधात थोडेसे परागही पडले असतात. [अहधक 
माहहतीकरता, सहृष्टज्ञान सप्टेंबर १९६१ अंक ३४·९ यातील ‘परसातील मध वन’ आहि त्याि माहसकाच्या अंक ३४·१० मधील ‘दहिि पठारावरील 
परागधन’ हे श्री. हदवाि यािें लेख पहा.] 

 
ककजलाची ठेवि. तीन प्रकारिी आढळते. (१) ककजप टाच्या अग्रापासून उदा॰ जास्वदं. (२) 

ककजप टाच्या बाजूने उदा॰ इष्टाप री (३) ककजप टाच्या तळातून उदा॰ त ळस. 
 
Apical, Lateral. Gynobasic. अग्रस्थ. पाश्ववस्थ. तलस्थ 
 
परार्. Pollen. केसराच्या परागसंप टातून पराग बाहेर पडतात. पराग कभगाने पाहहला असता त्यात 

काही निी हदसून येते. रंग आकार आकृती निी या गोष्टी हनरहनराळ्या जातीत हनरहनराळ्या असतात. तरी 
एका जातीत एकि असतात. म्हिून त्या पाहून जात ओळखता येते. मधमाशा मध जमवतात तेव्हा परागदेखील 
जमवतात. ते त्याचं्या हपलवािे खाद्य असते. मधात परागािे हमश्रि आढळते. त्यावरून मध कोित्या जातीच्या 
फ लातून आिला गेला आहे याहवषयी पत्ता लागतो. परागाला दोन कविे असतात. बाहरिे कवि टिक 
असते. त्यासि निी असते. आतले कवि हा न सता तूलीरािा लेप ककवा आस्तर असते. कविाचं्या आत एक 
लहान एक मोठे अशी दोन प्रकले असतात. सजातीय फ लाच्या ककजल्कावर पराग पडला असता तेथील 



  अनुक्रमणिका 

ओलाव्याने तो उमलतो. नारळातून मोड बाहेर पडण्यास करवटंीत जशा पातळ जागा असतात तशा परागाच्या 
वरच्या कविात मऊ जागा असतात अशा एका जागेतून आतला थर वाढून नळी-रूपाने बाहेर पडतो. ती नळी 
ककजप टातील बीजकापयंत जाते. नळीच्या टोकाशी जे प्रकल असते त्यास नळीप्रकल म्हितात. नळी प रती 
वाढल्यानंतर ते हवरून जाते. द सरे प्रकल शजेारी असते. त्यािे दोन भाग होतात. त्यातला एक बीजकातील 
प्रकलाशी एकजीव होतो. मग बीजकािी वाढ होऊन बीज हसद्ध होते. 

 

 
आ॰ ४·१९ परागातून उगवि मधोमध ककज. ककजल्कावर तीन पराग त्यातून नळ्या, शजेारी हववर्णधत 

पराग व परागनळी. 
 
नम न्यासाठी काही जातींच्या परागािंी हवहशष्ट माहहती येथे हदली आहे : 
 

 जात रंर् 
१. कदवळ नाही 
२. ग लाबीजाम नाही 
३. पानशटेी हनळा जाभंळा 
४. जवार हपवळस हहरवा 
५. एरंड हपवळस हहरवस 
६. क ं द हपवळा 
 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ ४·२० हवहवध पराग आहि त्यािे आकार :– मूग कलब ूऊस × १०००. क ं ती × १०००. भईूमूग × 

१००० ग लमोहोर × ४०० मेथी × १०००. बाहवा × १०००. ििा × १०००. माधवी × १०००. 
 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ ४·२१ हवहवध पराग. प ननववा अड ळसा × ४००. कळलावी × ५०० जपा × २००. एकदंड × 

१०००. तेरडा × ४०० महादमनी मका × १०००.  
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जात रंर् 
७. झेंडू हपवळस 
८. एकदाडंी अहतमंद पीत 
९. जास्वदं नाकरगी 
१०. बाडंगूळ नाही 
११. त ळस हपवळा 
१२. ग लाब नाकरगी 
१३. गहू हपवळसर 
१४. हरभरा हपवळा नाकरगी 
१५. पाढंरा वाटािा हपवळा शेंदरी 
१६. मसूर हपवळस 

 
परार्ायन. परार्कसचन. Pollination. पराग ककजल्कावर जाऊन पडल्याने त्यािे साथवक होते. बह धा 

प ष्ट्कळसे पराग योर्गय त्या ककजल्कावर जाऊन पडतात ककवा वस्त तः वारा ककवा कीटकाहद प्रािी, याजकडून 
कशपडले जातात म्हिून या हक्रयेस परागकसिन म्हटले आहे. प ष्ट्कळशा फ लात केसर ककवा ककज दोनही 
असतात. तरीस द्धा अशा प्रकारच्या फ लातले पराग द सऱ्या फ लात नेऊन टाकले जातात. गहू जोंधळा तादूंळ 
याचं्या फ लात केसर असतात आहि ककजेही असतात. तथाहप फ लातले ककज वरती असते आहि केसर 
खालती असतो. त्यािी पाळी फ टून पराग वाऱ्याने उधळतात ते सहजि द सऱ्या फ लाच्या ककजल्कावर 
पडतात; जेथल्या तेथे उडी मारीत नाहीत. सूयवफ लात प ष्ट्कळ प क्ष्ट्पका असतात. त्यातल्या कबबप ष्ट्पकापंैकी 
प्रत्येकात केसर व ककज असतात पि केसर अगोदर पक्व होतात. केसराच्या नळीतून ककजल्क वर हनघते. तेव्हा 
त्याच्या बाहेरच्या अंगास पराग हिकटतात, पि ककजल्क नंतर द भगंते आहि पराग ज्याला हिकटतात ते अंग 
खाली वळते. ते अंग परागनळीला आत वाट देत नाही. नळी स्वीकारिारे अंग वरिे असते. त्याजवर शजेारच्या 
फ लातले पराग पडतात, ककवा एकाद्या कीटकाच्या अगंिे त्याच्या िळवळीने त्याजवर ठेवले जातात, ककवा 
कशपडले जातात. फ लातले काही पराग कीटक खातात, पि तसे करताना काही पराग त्याच्या अंगाला 
हिकटतात. फ लाला भडक रंग असतो आहि काही वास असतो त्याम ळे कीटक हतकडे जातात तेथे त्याना मध 
खावयास हमळतो ककवा पराग हमळतात ककवा दोनही मजवान्या हमळतात. 

 

 
आ॰ ४·२२ परागोत्पत्ती. मधोमध डेखािा दाडंा. दोनही बाजूस दोन दोन कोठे. एका बाजूिे कोठे 

फ टलेले. त्यातून पराग बाहेर पडत आहेत. 
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क ं पिाला लावलेले क ईनेल म्हिून झ ड प असते त्याला पाढंऱ्या पाकळ्यािंी फ ले येतात. त्यात लाबं 
लाबं ककजल आहि केसरही असतात. पि केसर प्रथम हपकतात. त्यावळेी ककजल्क मागे म रडून राहते ते कच्चि 
असते केसरातून पराग हनघनू गेल्यावर ते म रडतात आहि ककजल ताठ होऊन ककजल्क टवकारून राहते. 
एकादा कीटक द सऱ्या फ लातले पराग घेऊन त्या फ लातला मध रस ह डकू लागतो तेव्हा पराग त्या 
ककजल्काला हिकटतात. अमरी म्हिून जे क ल आहे त्याच्या फ लात ककजल्क अगदी ब टके असून केसर 
त्याच्यावर बसल्यासारखे असतात. ककजल्काखाली मध असतो तो घेण्याकरता कीटक तेथे गेला की त्याच्या 
अंगाला पराग लागतात मग तो द सऱ्या तसल्याि फ लात जातो तेव्हा त्यातले काही त्या फ लातल्या ककजल्कास 
हमळतात. 

 
मूग मटक उडीद तूर वाल घेवडे इत्यादी कडधान्याच्या वानसानंा पहिरूप फ ले येतात. अशा फ लात 

ज्या त्या फ लातले पराग त्याच्या ककजावर पडून फलधारिा होते, असे हदसते. म गािी रोपे कािेने क डलेल्या 
खोलीत ठेवनू पाहता त्यावर जे पहहले फूल आले त्यात फलधारिा झाली असे पाहण्यात आले. यावळेी 
आसपास म गािे पीक नव्हते. तो हपकािा हंगामि नव्हता. येथे स्वकीय परागायन घडले असे हसद्ध होते. 

 
भोपळ्याच्या वलेाला दोन प्रकारिी फ ले येतात, नरफ ले व मादीफ ले. प्रथम नरफ ले येतात. काही 

हदवस न सती नरफ लेि येत राहतात, मादीफ ले येति नाहीत. बरीिशी नरफ ले स कून गेल्यावर मग मादीफ ले 
येऊ लागतात. प्रथम येऊन स कून गेलेल्या फ लातील पराग कीटक नेति असतात ते जर त्यानंी भोपळ्याच्याि 
पि द सऱ्या एकाद्या वलेाच्या मादी फ लावर नेऊन सोडले असले तर तेथे त्यािें साथवक होते, नाही तर नाही. 
एकदा वलेीवर दोनही कलगी फ ले येऊ लागली म्हिजे एका नर फ लातले पराग त्याि वलेाच्या मादी फ लात 
जाऊन पडण्यािी शक्यता उत्पन्न होते. काही झाले तरी नर व मादी फ ल वगेळी असल्याम ळे एवढा तरी प्रवास 
परागानंा घडिे अवश्य असते. हे परकीय परागायनािे स्पष्ट उदाहरि आहे. 

 
खज रीच्या जातीमध्ये नर आहि मादी झाडेि वगेळी असतात. त्याचं्या परागानंा एका झाडावरून 

द सऱ्या झाडावर नेल्याखेरीज फलधारिा संभवत नाही. हे काम वारा करतो, ककवा मािसेही कापडात पराग 
धरून मादी-फ लावर कशपडतात. 

 
परागािें कसिन ज्या त्या फ लातल्या ककजल्कावर होत नाही, असे नाही. कदवळीच्या फ लात ते नेमाने 

घडते. फूल उमलतानाि ककजल्क त्याि फ लातले पराग हनपटून घेते. 
 
मधमाशा आहि इतर काही कीटक याचं्या मध्यस्थीने एका फ लातले पराग द सऱ्या फ लात नेले जातात 

तसेि ते काही पक्ष्याचं्या मध्यस्थीनेही नेले जातात. हिमिीहून छोटे पिी फ लिूष व फ लटोिे फ लातला मध 
िौखतात तेव्हाि त्याच्या िोिीला पराग लागून इकडिे हतकडे जातात. 

 
स्वकीय परागायन. आत्मपरागकसिन Selfpollination. 
 
परकीय परागायन. परपरागकसिन Crosspollination. 
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पुष्ट्पच्छद आणि पणरच्छद. Bract and spathe. अड ळशािी फ ले तपासून पाहता असे आढळते की, 

फ लाच्या सदलमंडलाच्या बाहेर आिखी काही हहरवी पाने आहेत ती त्याि वानसाच्या इतर पानाहून वगेळी 
आहेत. अशा पानासं छेद म्हितात. सूयवफ ल शवेतंी झेंडू यानंा संप ष्ट्पे येतात. संप ष्ट्प म्हिजे एकाशजेारी एक 
खेटून बसलेल्या फ लािंा समूह. या समूहाच्या बाहेर पानािंा घेर असतो. त्यातील पाने त्या झाडाच्या इतर 
पानाहून वगेळी असतात तेव्हा ते छदमंडल झाले. केळ नारळ ताड इत्यादीना मोठा फ लोरा येतो. तो सबंधच्या 
सबंध झाकण्याइतके एक पान त्याजवर आरंभी असते. ते देखील इतर पानाहून हनराळे असते. ते छेदि होय. 
तथाहप मोठ्या आकाराम ळे त्यास पहरच्छद म्हटले आहे. 

 
छडमंडल Involucre. 
 
तादूंळ आहि गहू या धान्यानंा त से येतात ती वस्त तः छदेि होत. ती पापोदे्रवजा असतात, हदखाऊ 

नसतात. 
 
पुष्ट्पबंध, पुष्ट्पाकर. फुलोरा. Inflorescence. केवळ प ष्ट्पे आहि छदे धारि करिारी खोडेि ज्या 

वानसभागात असतात तो प ष्ट्पाकर होय. सवात साधा फ लोरा जास्वदंीला येतो, प्रधानािाच्या ककवा शाखेच्या 
अग्रभागी एकटे एकि फूल येते. 

 
मंजरी. पळस पागंारा संकेश्वर यानंा मंहजरा येतात, फ लोऱ्यािा अि वाढत जाऊन उत्तरोत्तर लहान 

लहान शाखा उत्पन्न होतात तेव्हा मंजरी हनमाि होते. जेव्हा शाखास उपशाखा हनमाि होतात तेव्हा महामंजरा 
हनमाि होते. म ख्य प ष्ट्पकरािाच्या शाखानंा डेख नसले म्हिजे उपमंजरी ककवा कहिश हनमाि होते. आंबा 
स पारी कशदी, यास महामहंजरी येते. पानवले हमरवले आघाडा यास उपमंहजरी येते. गव्हास मंजरी, मक्याला 
कहिश (उपमंजरी) आहि जोंधळ्याला महाकहिश येते. महाकहिशािा अि जाड असला म्हिजे त्यास प्रमंजर, 
स्थूलकहिश, म्हिाव.े अळूला सहसा फूल येत नाही. पि ते येते तेव्हा तो फ लोरा प्रमंजर या धाटिीिा असतो. 

 
मंजरी Raceme. अल्प उपमंजरी = कहिश. Spike. तंस = त रा. 
 
लघ मजरी स्वल्पकहिशक Spikelet तंसक. 
 
पहरमंजरी = महामंजरी Panicle. प्रमंजर = स्थूलकहिश Spadix. 
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आ॰ ४·२३ बीजधारि प्रकार. बीजकाशयात बीज. आ॰ ४·२४ बीजकािें अंतरंग. १ त ळस. २ ि का. ३ 

हटकली शवेाळे ४ मोहरी. 
 
संपुष्ट्प. क स ंभ (करडई) कारळा तीळ आहि शवेतंी ही सपं ष्ट्पे होत. संप ष्ट्प म्हिजे संघप ष्ट्प. यात प ष्ट्कळ 

प ष्ट्पके एका छदमंडलाने वढेलेली असतात. या प ष्ट्पाकरािा प्रधानाि अगदी आखूड असून त्यावर प ष्ट्पके 
दाटीवाटीने रिलेली असतात. अशा प ष्ट्पकाचं्या बैठकीस पडघी म्हितात. पडघी तीि प ष्ट्पस्थली. कदंबप ष्ट्प हे 
संप ष्ट्प नाही. तरी त्यात प ष्ट्कळ लहान लहान फ ले एका गोटीवजा प ष्ट्पस्थलीवर िेंडूवर टािण्या टोिाव्या तशी 
धारि केलेली असतात. अंजीर उंबर वड कपपळ याचं्या प ष्ट्पस्थली वाटीवजा असतात. या वाटीिे काठ जवळ 
जवळ हमटलेले असतात. अगदी लहानसे भोक मध्यवती असते. प ष्ट्पस्थली उकलल्यावर आतील प ष्ट्पके हदसून 
येतात. संप ष्ट्पािी प ष्ट्पस्थली पसरट आहि थबकट असते. ती केवळ स्तहबका होय. संप ष्ट्पातील मध्यवती प ष्ट्पके 
कहलकावस्थेत असतानाि पहरसरातील फ ले हवकास पावतात. मध्यवती प ष्ट्पक ते प ष्ट्पाकरािािे अग्रप ष्ट्प आहि 
प्रातंवती प ष्ट्पकेतील शाखाप ष्ट्पे, अशी कल्पना केली तर स्तहबका ही दाबलेली मंजरी ठरते. मंजरीच्या शाखा 
अगोदर पूिवतेस जातात. अग्रप ष्ट्प सवात मागून हवकास पावते. काडें हवस्तृत राहतात. म्हिून मंजरी लाबंट 
होते. काडें लोपतात म्हिून स्तहबका थबकट होते. असे प ष्ट्पाकर अक ं ठ होत. 

 
प ष्ट्पक Floret प ष्ट्पस्थली Thalamus. स्तहबका Capitulum. 
 
अग्रप ष्ट्प Apical flower. 
 
थोडा हनराळा पि अंशतः सपं ष्ट्पासारखा प ष्ट्पाकर एरंडाद्य क लात आढळतो तो प ढे प्रकरि ३१ मध्ये 

सागंावयािा आहे. 
 
रु्च्छादी. काही प ष्ट्पाकरात अग्रप ष्ट्प व शाखाप ष्ट्पे जवळ जवळ एका सपाटीत येऊन एकाि वळेी 

हवकासतात. यातही ग लच्छ, ग च्छ, संग च्छ, स्तबक, असे प्रकार सागंतात. उत्तम ग लच्छ हतळवि या तिात 
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सापडतात, उत्तम ग च्छ नागदमनीत आढळतात, आहि उत्तम संग च्छ गाजरी व कोकथबीर यात आढळतात. 
रुईिा प ष्ट्पाकर कधी ग च्छ तर कधी स्तबक अशा स्वरूपािा असतो. 

 

 
आ॰ ४·२५ प ष्ट्पबंध प्रकार. १ मंजरी २ उपमंजरी ३ पहरमंजरी. ४ प ष्ट्पस्थली. ५ हिपदवल्लरी. ६ व ७ 

एकपद वल्लरी. ८ ग लच्छ. ९ ग च्छक. १० ग च्छ. ११ पसरट वल्लरी १२ लाबंट वल्लरी. 
 
वल्लरी. अक ं ठ शाखापद्धतीने मंजरी हनमाि होते तर क ं हठत शाखापद्धतीने वल्लरी हनमाि होते. अग्र 

वाढते राहून पूिवतेस जािे ही अक ं ठ पद्धती आहि अग्र प्रथम पूिव हवकहसत होऊन शाखाहवस्तार िालू राहिे, ही 
क ं हठत शाखापद्धती होय. जाई ज इ क ं द सायली यािें प ष्ट्पाकर कल्लरीरूप असतात ते पसरट असतात. 
रक्ताशोकािेही वल्लरीरूपि पि गोंडाळ असतात. वल्लरी Cyme. 

 
भरंूुडीिा प ष्ट्पाकर मंजरीसारखा हदसतो पि असतो वल्लरीरूप. या वल्लरीच्या एक अंगास छदािंी रागं 

आहि हतच्या समोर फ लािंी रागं असते. येथे प्रधान अिास एकि शाखा, या शाखेस एकि उपशाखा, असा 
हवस्तार प्रधान अिाच्याि अन रोधाने होत गेलेला असतो. म्हिून अि क ं हठत असूनही शाखारूपाने तोि वाढतो 
असा देखावा हदसतो. 
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आ॰ ४·२६ स रिािा फ लोरा. १ केसरीयप ष्ट्प. २ ककजीयप ष्ट्प. 

 
हक्स्तश डंीिा प ष्ट्पाकर मंजरी वाटतो पि तो असतो वल्लरीि. या वल्लरीतील फ ले वाटोळ्या हजन्याच्या 

पायऱ्याप्रमािे रिलेली असतात. या वल्लऱ्यानंा एकपद वल्लऱ्या म्हितात. काही भोवरीिे प ष्ट्पाकर हिपद वल्लरी 
म्हितात. एका पेरावर समोरासमोर दोन पाने असून त्याचं्या बगलात दोन समान शाखा अग्रापलीकडे नवनवीन 
शाखाचं्या हवस्तारानेि िालू राहतात. 

 
ग लच्छ Corymb. ग च्छ Umbel. 
संग च्छ Compound Umbel. 
एकपद वल्लरी Uniparous cyme. 
हिपद वल्लरी Biparous cyme. 
 
दुरं्ध पुष्ट्पाकर. सामान्यतः फ लानंा स गंध असतो परंत  स रिाला जी फ ले येतात ती द गंधी असतात. 

यािंा प ष्ट्पाकर कहिश असून त्यात फ लाचं्या रागंा तळाजवळ असतात त्यात केवळ ककजफ ले आहि 
शेंड्याजवळ केसरफ ले असून शेंडा हरकामाि असतो. सभोवार पहरच्छद असते.  

 
गेल्या प्रकरिी पानासंबधंी साहंगतले तेि येथे फ लासंबधंीही सागंिे आहे. आपि प ष्ट्कळ पाहरभाहषक 

शब्द योजले तरी ते प रे पडत नाहीत. आकृहतविवनािी पानासबंंधी क्स्थती तीि फ लाचं्या पाकळ्यानंा लाग ूपडते 
जी हशवाय सबधं संदल-मंडलािी आहि प्रदलमंडलािी एक आकृती संभवते; ती विवन करण्याकरताही शब्द 
ठरहवलेले आहेत. तरीस द्धा त्यानंी दशवहवलेल्या ठरीव आकृतींखेरीज हनराळ्या आकृती आढळतात. त्या संय क्त 
शब्दानंी दशवहवण्यािी पाळी येते. अंशतः नहलकाकृती आहि अंशतः घंटाकृती अशीही संदलमंडले आढळतात. 
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आ॰ ४·२७ वाटिा व मका यातील बीजाकं र. 
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प्रकरि ५ 
 

फळ आणि सतंती 
 
फळ. मूळ, खोड, पान, फूल, फळ, ही वानसािंी पाि अगें पंिागें म्हिून आय वेदसंहहताकार सागंतात. 

या पािही अंगािंा औषधाकरता उपयोग संहहताकारानंी साहंगतलेला आहे. औषध म्हिून उपयोग हा खरोखरी 
गौिस्वरूपािा आहे. वानसािंा म ख्य उपयोग अन्न म्हिून होतो. असा उपयोग फळ याि अंगािा अहधकात 
अहधक होतो. शाकाहारी लोकाचं्या आहारात पािही अंगे येत असली तरी फळ हेि अंग प्रम ख असते. 
शाकाहारािा बह ताशं फळािंा असतो. सामान्य भाषेत आपि ज्याला फळ म्हितो त्याखेरीज धान्ये हीही फळेि 
असतात. एकदहलक धान्यानंा फ ले येतात ती बारीक असतात तशी त्यािंी फळेदेखील बारीकि असतात. अशा 
धान्याच्या एकेका फळात एकेकि बीज असते. हिदहलकात मात्र एका फळात बह धा अनेक हबया असतात. 
हरभरा हिदहलक आहे. त्याला जे फळ येते ते बरेि लहान असते. अशा एकाद्या फळात एकि दािा असतो पि 
बह धा त्यातस द्धा दोन दोन दािे असतात. हरभऱ्यािा घाटा हे जसे फळ तसे गहू हेदेखील फळ असते. 

 
कशबीफल Legume. फ लािा पहरिाम म्हिून जो अवयव हनमाि होतो तो फळ होय. घेवड्याच्या 

फ लातून घेवड्यािी शेंग हनमाि होते. शेंगेच्या आरंभी संदले असतात. शेंगेच्या दोन पाऱ्या सहज वगेळ्या करता 
येतात; ककवा ती वाळल्यावर आपोआप वगेळ्या होतात. शेंग हे हमटले हकजपिव असते. त्याच्या ज ळलेल्या 
काठाला हबया हिकटलेल्या असतात. ज ळलेले काठ हमळून शेंगेिे उदर आहि द मडलेला काठ हतिी पाठ 
म्हितात. या शेंगा पाठहशवि आहि पोटहशवि या दोनही हशविीवर उकलतात. अशा शेंगानंा कशबा म्हिाव.े 
बाभळीलाही शेंगा येतात त्या तशा उकलत नाहीत. त्या आडव्या त टतात. एकेक बी धारि करिारे असे हतिे 
त कडे होतात. अगोदरपासून हतिे असे हवभाग स्पष्ट असतात. अशा फळानंा मालाकशबा असे नाव आहे. 
हशविीवर उकलिाऱ्या त्या कशबा होत. भ ईम गािी शेंग म ळीि उकलत नाही. ती कशबा नव्हे. तरी ती हिदहलक 
एकककज फळातूनि झालेली आहे हतला कशबी म्हितात. कशबा मालाकशबा यादेखील कशबी आहेत. 

 
मालकशबा Lomentum. 
 
फळातील बीजे बाहेर पडण्याच्या स्वाभाहवक रीती अनेक आहेत. काटे करडईला बोंड येते त्याच्या 

मार्थयावर भोके पडून बी गळून जाते. घोळ म्हिून भ ईवर पसरिारे वानस आहे त्याला डब्यासारखे फळ येते 
त्यािे झाकि उमलून बी पडते. कापशीिे बोंड आतील कोठ्याच्या पाठीवर उकलते. मोहरीिे फळ 
कोठ्याकोठ्यामधील कप्प्यावर उकलते. धोतऱ्याच्या फळात हबया मधल्या ख ंटास धरून राहून फलािे तट 
पडून जातात. आकृतीत तीन कोठ्यािंी फळे कक्ल्पली आहेत. 

 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ ५·१ बीजहवसजवनाच्या रीती. १ वाटाण्यािी शेंग २, ४ पटलभगं र. ३ प टहभद र. ५ पटलहभद र. ६ 

काटेकरडई (स्विविीरी) बोंड. ७ घोळ करंडक. 
 
णभदुर ककवा फुटीर फळे. Dehiscent fruits. मोहरीला शेंगा येतात पि त्या कशबी नव्हेत. कशबी एकाि 

ककजािी असते, मोहरीला दोन ककजे असतात. कशबा तडकते, मोहरीिी शेंग तडकते पि मोहरीच्या शेंगेत उभा 
कप्पा असतो. तो डेखाला धरून राहतो, आहि शेंगेच्या सालीिी दोन शकले त्या पडद्याच्या दोही अंगानंा हवलग 
होतात. या शेंगेला य गकशबा म्हिता येईल. हहच्यात दोन कशबा ज ळलेल्या असतात अशी कल्पना करावयािी. 
रुईच्या फ लात दोन दोन ककजे असतात त्या प्रत्येकातून एकेक स्वतंत्र फळ हनपजते ते तडकून फ टतेही पि ते 
एकाि रेषेत. आपल्या पोटहशविीवर. अशा फळाला पेटी–फळ म्हितात. हे पेटी उघडावी तसे उकलते. 
कपाशीिे बोंड असते त्यात ककजे संय क्त असतात सवव हमळून एक फळ आहि त्यात तीन ते पाि कोठे उत्पन्न 
होतात. शवेटी फळ फ टते तेव्हा प्रत्येक कोठ्यात एकेक िीर पडते. म्हिून त्याला प टहभद र म्हितात. 
सामान्यतः संय क्तककज फ टीर फळानंा बोंड म्हितात. अफूिे फळही बोंड असते पि ते उकलताना त्याच्या 
अग्राजवळ भोके पडतात. कळलावी फळात तीन ककजे असतात. त्यात तीन पडदे असतात. वाळल्यावर त्या 
पटलाशीि भेगा पडतात अशा फळानंा पटलहभद र म्हिाव.े घोळाला फळ येते ते एकादा करंडा उघडावा तसे 
उकलते. वाटी आहि झाकिी असे त्याि भाग पडतात त्याला करंडहभद र म्हिाव.े 

 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ ५·२ नानाहवध फळे, १ ग लाब. २ सहदेबी. ३ गहू. ४ सूयवफूल. ५ त ंबी. ६ माधवी लता ७ रुई. ८ 

कापूस. ९ मोहरी १० बाभळू. ११ सफरिंद. १२ नारळ. 
 
य गकशबा Siliqua. पेटाफळ Follicle. बोंड Capsule. 
प टहभद र Loculicidal. पटलहभद र Septicidal. 
करंडहभद र Pyxdium. 
 
एकदणलक आणि णद्वदणलक धान्ये. एकदहलक धान्ये ही फळे होत हे साहंगतलेि आहे. ककजतट आहि 

आतील बीज ककजतटापासून स्पष्ट वगेळे हदसते. कशबीफलात पहरदलापंैकी संदलािा भाग थोड्याफार अंशाने 
राहहलेला असतो, पि प्रदलािंा भाग रहात नाही. एकदहलक धान्यात सदल प्रदल असा भेद नसनो, पि 
पहरदले असतात तीि फळातल्या दाण्याभोवती ग रफटलेली राहतात, त्याना त से म्हितात. त साचं्या आत 
दाण्याला हिकटलेला जो कोंडा असतो तो ककजािा पदर असतो. हिदहलकात शेंगेच्या पाऱ्या ते ककजतट 
असतात. त्यातील दाण्यािे फोल म्हिून जे असते तो बीजािा बाहेरिा पदर असतो. हिदहलक धान्याला 
कशबीधान्य आहि एकदहलक धान्याला सस्य ककवा शूकधान्य म्हितात. (शूक = टोक) 

 
त स Glume. सस्य Caryopsis. 
 
अणभदुर फळे Indehiscent Fruits. ग लाबाच्या फ लात ककजे अलग असतात. फळ बनताना देखील ती 

तशीि राहतात. प्रदले गळतात पि संदले वाढतात. त्यावरि ककजे आधारलेली असतात. संदलाचं्या पेल्यात 
स टी ककजे शवेटपयंत वाढत राहतात. या स या ककजानंा कृत्स्न फळे म्हितात. ककजतट आहि बीज या 
दोहोंिा समावशे त्यात असतो. तरी ती एकमेकानंा हिकटलेली नसतात. सूयवफूल कारळा इ. संप ष्ट्पामध्ये 
संदले नाममात्रि असतात. प्रदलकेसर–मंडले ककजप टाच्या वर असतात. आरंभी दोन ककजे असून पहरिामी 
एकि बीज तयार होते. त्याभोवती पि त्यापासून स टे ककजतट राहतात. या फळास संकृत्स्न असे म्हितात. 



  अनुक्रमणिका 

माधवी लतेला जी फ ले येतात त्यातून फळ तयार होताना ककजतटापासून तीन पंख तयार होतात म्हिून ते फळ 
ककजपि म्हितात. सालवृिाच्या फ लातून फळ उत्पन्न होताना संदलापासून पंख उत्पन्न होतात म्हिून त्याला 
संदलपि असे म्हिता येते. दोनही फळे पिाल  खरी. या पंखाम ळे ही फळे वाऱ्याने दूरवर उडून जातात. माधवी 
लतेिी ही पिाल  फळे कभगऱ्या म्हिून म लाचं्या खेळात प्रहसद्धी पावलेली आहेत. 

 
कृत्स्न फळ Achene. संक त्स्न फळ Cypsela. 
ककजपि Samara. संदलपि Samaroid. 
पिाल  फळ Winged fruit. 
 
भंरु्र फळ Schizocarpic fruit. प्रथम हभदूर फळे साहंगतली ती फ टून आतील बीजे मोकळी होतात. 

पि द सरी काही फळे उदा॰ शोफा ककवा धिे अशी आहेत की ती फ टतात पि बीजे मोकळी होत नाहीत त्यात 
अनेक ककजे असतात. त्यापासून फळात अनेक कोठे हनमाि होतात आहि ते अलग होतात. तरी ककजतटािे 
आवरि बीजाभोवती राहतेि. (आ. ४·४ पहा) अशा फळास भगं र फळे म्हिाव.े कोकथहबरीिी फळे असतात 
त्याना धने म्हितात. धना द भगं होऊन त्यािी दोन शकले होतात. तरी त्यात एकेक बी आहि बीजाभोवती 
ककजतट असताति. त ळशीत ककजे दोन असतात तरी फळात िार कोठे तयार होतात. नंतर एकेक कोठा 
हवभक्त होतो. एकेकात एकेक बीज असते. धन्याच्या म्हिजेि कोकथहबरीच्या क लातील सवांिी फळे हिभगं 
असतात, आहि त ळशीच्या क लातील सवोिी फळे ित भंग असतात. एरंडािे फळ हत्रभगं असते. 

 
बाभळीिे फळ भगं र आहे. त्याला आपि मालाकशबा म्हटले आहे. 
 
हिभगं फळ Cremocarp. हत्रभगं Regma. ित भंग Carcerule. 
 
कठीि मृदु आणि आमृदु फळे. Nut. Berry. Drupe. शाकाहारात ज्याला फळे म्हिून मान देतात 

त्यािंा हविार अजून राहहलाि आहे. श्रीफल म्हिजे नारळ. असोला नारळ हे समग्र फळ आहे. त्यािा जो वरिा 
पातळ पि कडक पापोद्रा असतो तो ककजतटाच्या बाह्य थरािा बनलेला असतो. त्याच्या खालिा धार्गयािंा 
बनलेला थर तो ककजतटाच्या मधल्या थरािा बनलेला असतो. करवटंी बनलेली असते ती ककजतटाच्या 
आतल्या थरािी. खोबरे व आतला मोड हे अथात् बीज होय. नारळ हे कठीि फळ पाहहले. आता मृद फल पाहू. 
द्राि हे मृद फल आहे. वाळलेल्या द्रािाला मृिीका म्हिजे मन का म्हितात. द्रािात बी तेवढी कठीि, बाकी 
ककजभाग सवव मऊ असतात. आतला पदर तर सहसा समजण्याजोगाही नसतो. मधला गीर आहि बाहेरिी 
साल हे दोन थर स्पष्ट असतात. आता आंबा या फळािा हविार करू. आंब्यािी कोय असते हतिा वरिा पदर 
कठीि असतो तो ककजािा आतला थर असतो. त्याच्या आत बीज असते. कोयीच्या वरिा गीर व साल हे 
ककजािे थर बह शः मृद  असतात. म्हिून अशा फळाला आमदृ  असे नाव योजले आहे. संते्र म स ंबे साखरकलब ूही 
जंबीरक लातली फळे होत. त्यात फाकी हसद्ध असतात म्हिून त्यानंा फाकीफळे म्हितात. फाकींिे पडदे 
असतात ते ककजाचं्या अंतःपटलािे असतात. मध्य आहि बाह्य पटले हमळून साल बनलेली असते. मऊ फळािंा 
आिखी एक प्रकार म्हिजे भोपळा काकडी इत्यादी फळािंा. ही फळे संय क्तककज अधःस्थ ककजप टातून 
उदभवलेली असतात. त्यानंा काकडफळे ककवा भोपळ–फळे असे म्हिाव.े इंग्रजीत पेपो Pepo म्हितात. 

 



  अनुक्रमणिका 

आक्रातं फळ. Accessary fruit. Pome. सफरिंद हे पाहहले असता त्यात हबया आहि भोवतालिा 
कोठा लहान हदसतो. त्याच्या वरिा मऊ खाद्य भाग सगळा प ष्ट्पस्थलािंा बनलेला असतो. ककजभाग हा खरा 
फलभाग. त्यावर प ष्ट्पस्थली आक्रमि करते, म्हिून अशा फळाला आक्रातं फल म्हटले आहे. 

 
समवाणयक ककवा संयुक्त फळ Compound fruit. अननस, अंजीर, फिस ही समवाहयक फळे आहेत. 

अननसात प ष्ट्पाकराच्या प्रधानािािा बह ताशं असतो. तो अि फ गीर व रसाळ होऊन त्यात प ष्ट्कळ फळािंा 
समावशे झालेला असतो. त तीिे फळ हे एक समवाहयक फळ आहे. त्यात पहरदले फ गीर व रसाळ झालेली 
असतात. फिस हे समवाहयक फळ आहे. ते मादीफ लाचं्या प ष्ट्पबंधािे बनलेले असते. खाद्य भाग पहरदलािंा 
असतो. 

 
उंबर अंजीर इत्यादी फळे समवाहयकि असतात. त्यात नरमादी दोनही कलगािी वगेवगेळी फ ले 

समाहवष्ट असतात. त्यात प ष्ट्पासनि प ष्ट्कळ वाढून खाद्य बनलेले असते. 
 
संघफळे Etaerio. ग लाबाच्या एका फ लात अनेक अलग ककजे असतास, ती फळातही तशीि राहतात. 

ती फ टत नाहीत. ती कृत्स्नफळे होत. त्याच्याभोवती संदले वाढलेली असतात त्याम ळे त्यािा एक संिि तयार 
होतो. या संिास संघफळ म्हिाव.े ग लाबािे फळ ते कृत्स्नसंघ असते. सोनिाफ्याच्या फ लात ककजे अलग 
असतात आहि अलगि वाढतात पि ती उघडी असतात. पहरदले गळून जातात. ककजािी गोटी बनते ती जून 
झाल्यावर पाठहशविीयर उकलते. तेव्हा ते पेटीफळ म्हिाव ेलागते. हा पेटीफळािंा एक संघ एका फ लातून 
उत्पन्न होत असतो. 

 
हसताफळ रामफळ इत्यादी फ लाकंडे पाहता त्याचं्या फ लातही अलग ककजे असतात. फळ बनताना 

मात्र ती प ष्ट्पासनात ग रफटली जातात. बीजाच्या भोवतालिा भाग मृदू असतो. तेव्हा अशी फळे म्हिजे 
मृदूफलािंा संघ असतो. रसभरी म्हिून जे फळ असते तेही संघफळि असते. त्यात प ष्ट्पासन मासंल बनलेले 
असून व्यक्क्तशः फळे एकेका अलग ककजातून हनपजलेली असतात, ती आंब्याप्रमािे आमृदू असतात. ग लाब 
वगळून इतरानंा घोसफळ असेही म्हििे योर्गय आहे.  

 
वानसाचंा प्रवास. तूतव आपि ज्यानंा फ ले येतात अशाि वानसािंा हविार करीत आहो. ही वानसे 

स्थावर असतात. ती सहसा प्रवास करीत नाहीत. तथाहप ती कधीि प्रवास करीत नाहीत असे नाही. वानसािें 
जे बी असते त्यात त्यािे अपत्य असते. ते मात्र प्रवास करते. पावसाळ्यात रानोमाळ गवत उगवते. त्याला 
पावसाळ्याअखेर बी येते. प ढील पावसाळ्यात नव ेगवत उगवते तेव्हा हदसून येते की पूवी ज्या हठकािी गवत 
नव्हते त्या हठकािी ते आलेले आहे. मोठ्या झाडाचं्या खोडावरच्या घराचं्या कौलावरच्या, क सवाचं्या 
कभतीवरच्या मातीच्या पातळशा थरात गवत उगवलेले आढळते. नागंरलेल्या शतेात पूवीिे गवत काढून 
टाकलेले असले तरी तसलेि ककवा हनराळ्या जातीिे गवत उगवलेले आढळते. ते अथात् वाऱ्याने उडून 
आलेल्या हबयातून उगवलेले असते, हे उघड आहे. गवत उगवल्यावर त्यािे बी (वस्त तः फळे) गळून पडतात. 
ती तशी पडता पडताि ककवा त्यानंतर वाऱ्यानेही उडून जातात. गवतािी म द्दाम लागवड करावयािी झाली तर 
पेरलेल्या हबयावर िागंले मातीिे आच्छादन घालाव ेलागते. 
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पंख. णपसे. कापूस. हकत्येक वानसािें बी ककवा फळे गवताच्यापेिा प ष्ट्कळि जड असतात. पि 
त्यानाही वाऱ्यावर प्रवास घडण्यािी सोय झालेली आढळते. त्यानंा पातळसे पंख असतात. ते त्यानंा स्वतःला 
हालहवता येत नाहीत हे खरे, पि वारा त्यानंा सहज हालव ूशकतो. पाहरजातक, शवेगा, याचं्या हबयानंा आहि 
माधवी लतेच्या फळाना पंख असतात. हे बी व फळे वाऱ्याने मलै हन मलै सहज हभरकावली जातात. 
सूयवफ लाच्या क लातल्या फ लामध्ये संदले अगदीि ि द्र असतात. त्याचं्या काही जातीत संदलानंा हलक्याशा 
िवरीिे रूप प्राप्त होते. फळािा बीजधारी ककजभाग खाली असतो आहि या िवऱ्या त्याच्या डोक्यावर 
असतात. फळे वाळली म्हिजे वाऱ्याच्या सामान्य झ ळकेनेस द्धा ती रानोमाळ उधळली जातात. सहदेवी हे 
अशापैकी एक ति आहे. रुई हे आिखी एक ति आहे, ते झ डूपस्वरूपािे असते. त्यािे फळ पेटीसारखे 
उकलते. आत हबया असतात. त्याना प ष्ट्कळसे केस असतात. सावरीिे मोठाले वृि असतात. त्याच्या फळात, 
प ष्ट्कळशा कापसात बी ग रफटलेले असते. वाऱ्याने या दोनही जातीच्या हबयािंा प्रसार हवप लतेने होतो. त्यािंी 
लागवड कोिी करीत नाही. तरी नव्या नव्या जागी उगवि होते. 

 
तडक–योजना. मोरवले या नावािे वले मावळी रानात शतेीभातीच्या भोवती हवप ल आहेत. त्याचं्या 

फ लामध्ये जी ककजले असतात ती लाबं लाबं असतात. फळे बनल्यावर ती वाळून न गळता तशीि राहतात. 
फळे बारीक, हलकी आहि त्याचं्या डोक्यावर ही हपसाऱ्यासारखी ककजले, असा हा संि इतस्ततः वाऱ्याने 
हवख रला जातो. आपटा, कािंन, कोहवदार, ही एका गोत्रातली वानसे कशबीमंत क लात आहेत. त्यानंा कशबा 
येतात त्या तडकतात; पि म कायाने नव्हे, िागंला ताडहदशी आवाज काढीत. शेंगेच्या आतंरिनेिाि असा 
हवशष असतो की ती प रती वाळल्याने जोरात ताडहदशी तडकावी. असे झाल्याने आरंभीि बी उधळले जाते. 
गवताच्या फळापेिा हे बी प ष्ट्कळ जड असते. न सत्या वाऱ्याने ते हवशषे दूर जािार नाही. शवेटिे त्यािे तडकिे 
थोड्याशा धक्क्याने घडून येते. जनावर ब ंधाला अंग घासते तेव्हा असा धक्का हमळतो; आहि शेंग तडकून जाते. 
तेरडा हे एक शाकवानस आहे. यािी फळे अशी तडकतात तेव्हा बी सहजासहजी दहापाि हातावर जाऊन 
पडते. 

 
मानवाची मध्यस्थी. कमळे हिखलात व पाण्यात राहतात. त्यािे जे फळ उत्पन्न होते ते आपोआप त टून 

पाण्यावर तरंगते. सहज वाऱ्याने पाण्यात उसळिाऱ्या लाटानंी ते दूरवर पोिवले जाते. कालातंराने ते 
हवस्खहळत होते. त्यािे त कडे, ज्यात बीज असते ते जड असतात. ते खाली जाऊन तळात रुततात. तेथे नवी 
कमलवानसे उगवतात. सामान्य जलवासी वानसािा बीजप्रसार असा होतो. नारळ हे मोठे फळ आहे. पि 
पाण्यावर तरंगिारे आहे. त्यािीही घटना अशी असते की, ते पाण्यात महहने हन महहने राहहले तरी क जत नाही. 
सम द्रात पडलेले असे फळ हकती दूर जाईल त्यािा काय नेम आहे? पि समजा ते एकाद्या हठकािी हकनाऱ्याला 
लागनू रुतले तर तेथे त्यािी उगवि होईल हे उघड आहे. भारतात सम द्रहकनाऱ्याला सववत्र नारळािी लागवड 
आहे. हवष वाजवळील बेटामध्ये नारळीिी वनेही आहेत म्हितात. तेथून सम द्रात फळे पडून नारळ इकडे आला 
असावा, असा एक तकव  आहे. प ष्ट्कळ फळामध्ये मानवाला उपयोगी खाद्यपेय असते त्यानेि त्याचं्या हबयािंी 
आयात केली असिे शक्य आहे. सवव उपवने याि कारिाने उत्पन्न झाली असली पाहहजेत. 

 
बीजाकुंर. बी पाण्यात घातले म्हिजे फ गते आहि एक दोन हदवसात त्याला अंक र येऊ लागतो. अंक र 

वस्त तः अगोदर आत असतोि. तोि आता बाहेर येऊ लागतो प्रथमतः मूलाकं र येतो, मग िोडाकं र येतो. बी 
पाण्यात टाकले असले म्हिजे त्यातून िागंले ब डब डे वर आलेले हदसतात. हे ब डब डे कौि CO2 वायूिे 



  अनुक्रमणिका 

असतात. बीज कोरडे असताना ियन अगदी मंद असते. हभजल्यावर ते त्वरावते. त्यािे हे लिि आहे नवीन 
गाते्र भराभर तयार होतात. पहहला मोड म ळािा असतो तो बाहेर येताि भमूीकडे जाऊ लागतो. त्या करता जे 
वळि घ्याव ेलागेल ते घेतो, मातीत बी टाकले म्हिजे मूलाकं र हदसत नाही. पि सात आठ हदवसानंी िोडाकं र 
मातीतून वर डोके काढतो. अंक रि नीट होण्यास काही मयादेत तपमान रहाव ेलागते. ही मयादा जाहतहनि 
असते. म्हिून काही हपके काही प्रदेशाति िागंली येतात. एकाि प्रदेशात उन्हाळी हहवाळी हपकािंी योजना या 
धोरिानेि करावी लागते. ही सामान्य धान्याचं्या हपकािंी गोष्ट झाली; इतर हपकाचं्या हबयानंा अंक रण्याला फार 
वगेवगेळा कालावधी लागतो. 

 
बीजघटना. िरभरा. बीजघटना पाहण्याकरता दोन तीन उदाहरिे घेिे अवश्य आहे. हिदहलकातली 

दोन आहि एकदहलकातले एक. हिदहलकात प्रथम हरभरा घेऊ या. या बीजात बाहेर ख िा हदसतात त्या अशा. 
बीजाच्या टोकाजवळ एक खळगा असतो. त्यािे नाव नाभी. ककज व बीज यानंा जोडिारी नाळ येथे लागलेली 
असते. ओले बी दाबून पाहता एकादा ब डब डा बाहेर येतो, या बीजाला भ रकट रंगािे कवि असते. त्यािेही 
दोन पदर असतात; बाहेरिा रंगीत, आतला हफकट. ओल्या बीजािे हे कवि सहज वगेळे करता येते. तसे 
केल्यावर आत असते ते अपत्य होय. त्यािी दोन मोठाली बाळपाने असतात. त्यानंा दहलका म्हितात. 
त्याचं्यामध्ये बालाकं र असतो. त्यािे मूहलका ककवा आहदमूळ आहि कोहरका ककवा आहद-कोरक असे दोन 
हदशात दोन भाग असतात. कोहरका रंुदभागाकडे आहि मूहलका टोकाकडे असते. पहहल्यातून खोडािा आहि 
द सऱ्यातून म ळािा अंक र बाहेर येतो. हरबऱ्याच्या बीजािा बह ताशं दहलकािंाि असतो. मूळ व खोड 
आपाआपली कतवव्ये करू लागेपयंत लागिारा अन्नसिंय दहलकाति असतो. हरभऱ्याच्या दहलका भ ईति 
राहून खोडािा अंक र वर हनघतो. नंतर यथावकाश वानसािी वाढ िालू होते. कििोका रुजताना दहलका वर 
येतात. 

 

 
आ॰ ५·३ ििा व किि यािें अंक रि. 

 
नाभी Hilum. नाळ Funicle. अंतः (बीज) कवि Tegmen. बाह्य (बीज) कवि Testa. दहलका 

Cotyledon, मूहलका. आहदमूल Radicle. कोहरका Plumule. 
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एरंडी. आता एरंडीिे बी तपासून पहाव.े त्यािे बाह्यकवि हित्रहवहित्र रंगािे असते. त्याच्या टोकाशी 
हनराळा उंिवटा हदसतो. त्याच्याि शजेारी बीजिार असते. तेथेि नाभीदेखील असते. बाह्य कवि ककवा फोल 
सहज वगेळे काढता येते. त्याच्या आत एक पातळ पापोद्रा असतो ते अंतःकवि होय. हे काढून घेतल्यावर आत 
हदसते ते बहूताशंी प ष्ट्क असते. प ष्ट्क म्हिजे पोषिोपयोगी पदाथव. याति तेलािा भरिा असतो. प ष्ट्क उकलून 
पाहता त्याति अपत्य ककवा गभव ब डालेला हदसतो. त्यात दहलका दोन असतात. त्या कागदाच्या सारख्या 
पातळ असून त्यावर हशरा उमटलेल्या असतात. त्याच्या बाहेर टोकाकडे मूहलका असून त्याच्या आत त्याहवरुद्ध 
रोखलेली कोहरका असते. अंक र भ ईतून वर हनघताना फोल मातीत राहते आहि मूळ मातीत हशरून िोड 
दहलकानंा घेऊन वर हनघते. दहलका प्रथम प ष्ट्कातले अन्न पिवनू इतरत्र पोिवतात. ते संपल्यावर त्या हहरव े
दािे धारि करून हवा पािी खत यातून अन्न संपादन करू लागतात. त्यानंतर साधी एरंडािी पाने खोडावर 
उगव ूलागतात. हशताफळ, पोपया अफू, इ॰ च्या हबया एरंडीच्या प्रमािेि सप ष्ट्क असतात. हिदहलक धान्याच्या 
तशा नसतात. 

 

 
आ॰ ५·४ एरंडी– १, २ छेद. ३ समग्र. ४, ५ अंक रिे. 

 
बीजिार micropyle प ष्ट्क Endosperm. सप ष्ट्क Endospermous. 
 
तादूंळ. नारळ. आता तादं ळािे बी तपासू या. याकरता सबंध साळ हभजवनू मग त से काढून टाकून 

आतला दािा घेतला पाहहजे. अशा दाण्याच्या बोथट टोकाला त्यािा गभव आढळतो. त्याच्या अगदी शवेटी 
मूहलका आहि हतजवरही एक वषे्टि आढळते. त्याच्या द सऱ्या टोकाला कोहरका आढळते. हतच्यावरही एक 
वषे्टि असते. त्याच्या पलीकडे एक जाडसा थर असतो तीि दहलका म्हिावयािी. ती एकि असते. 
हतच्यापलीकडे एक िौटोकी पेहशकािंा पातळसा थर असतो. त्याच्या पलीकडे बीज कविापयंतिा सवव भाग 
प ष्ट्क होय. कविाला हिकटूनि पातळसे बीजतटािे आवरि असत. तादं ळाला अंक र येतो तेव्हा बीजकवि 
आहि दहलका स द्धा भ ईति राहतात. खोडि तेवढे वर हनघते. दहलका प ष्ट्क पिवनू इतरत्र अन्न पोिवण्यािे 
काम करते. सवव एकदहलक धान्यािं अंक र याप्रमािेि बाहेर येतात. नारळ एकदहलकि असतो. त्यािे जे तीन 
डोळे म्हिून आपि म्हितो त्यापंैकी एकाच्या खाली त्यािे अपत्य असते. खोबरे हे त्यािे प ष्ट्क होय. िोहडका 
वाढून िोड वर हनघते. दहलका वाटून सवव पोकळी भरून टाकून ते पिवनू इतर अवयवािें पोषि करते. वरिा 
कार्थया भेदून म ळे बाहेर हनघतात आहि डखाजवळून खोडािा कोंब बाहेर हनघतो. िोहडका Hypocotyl 
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आ॰ ५·५ तादूंळ. सबंद व छेदून वाढव आकार. िो िोड. मू मूळ. आ॰ ५·६ भात, मका, नारळ यािें अंक र, 

१ अपस्य. २ प ष्ट्क. ३ कोश. 
 
शाकासंतती. शाकीय उत्पत्ती Vegetative reproduction. प ष्ट्पवतं वानसानंा बीजापासून संतती होते हे 

सामान्यतः खरे आहे. तथाहप त्यापंकैी काहींना मूळ खोड, पान यापासूनही संतती होत. अशा संततीस 
शाकासंतती असे म्हितात. बेल करंज हजारी मोगरा, याचं्या म ळापासून अंक र हनघनू दूर जागी वर हनघतात, 
त्यानंा म नव े म्हितात. हरळीिे खोड आडव े पडून त्याच्या पेरापेरापासून रोपे तयार होतात, त्यानंा तािे 
म्हितात. अळवाच्या कादं्यापासून आडव्या भ ईसरपट शाखा हनघून त्याचं्या अग्राशी रोपे तयार होतात. त्यानंा 
ध मारे म्हितात. तािा व ध मारा या खास शाखा होत. जाई ज ई इ॰ वलेींच्या सामान्यशाखास द्धा भ ईवर पाडून 
मातीत दाबल्या तर त्याचं्या पेरापासून रोपे तयार होतात. ते फ टव ेहोत. केळीला क्वहित ध मारे येतात पि 
बह धा तसे न होता कादं्याला लगति हपलू येते. घायपात ककवा पलाडूंकादंा ककवा अननस, याचं्या फ लोऱ्यावर 
फ लाऐवजी हपले येतात. ही हपले आपोआप गळून पडून भ ईत रुजतात. पानफ टीच्या पानाच्या सीमेवर खािा 
असतात त्यात हपले येतात. 

 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ ५·७ शाकसंतती. १ पािडेरी. २ अननस. १ शवेती. ४ दूवा. ५ अळू. 

 
म नवा Sucker. तािा Runner. ध मारा Offset. फ लोऱ्यातील हपलू Bulbil. फ टवा Stolon. 
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रु्टी, कलमे इ॰. काही झाडाचं्या फादंीला द खावा झाला असता ककवा केला असता, ब धापासून दूरच्या 
त कड्याला म ळ्या फ टतात. कालातंराने रोप तयार होते. द खाव्याच्या जवळपास माती मात्र पाहहजे. हिकूिी 
संतती अशा रीतीनेि करून घेण्यािी िाल आहे. म द्दाम फादंी द खावनू द खाव्याच्या जागी माती बाधूंन ती ओली 
ठेवली पाहहजे. द खाव्यािा भाग म द्दाम मातीत दाबून ठेवण्यािीही रीत आहे. पहहल्याला ग टी तर द सऱ्याला 
दाब कलम म्हितात. ग लाबािी फादंी एकदम संपूिव काढून द सऱ्या जागी नेऊन भ ईत प रल्याने नव ेरोप तयार 
होते. अशा रोपात आरंभी दोन तीन पेरी असिे इष्ट असते. या कृतीला काटकलम करिे म्हितात. 

 
एका झाडािे काडं द सऱ्या झाडाला जोडून देिे याला कलम बाधंिे म्हितात. रायवळ आंब्यािी म ळे 

भक्कम असतात आहि कलमी आंब्यािी फळे उत्तम असतात. तेव्हा कलमी झाडािी काडंी काढून रायवळ 
झाडाच्या काडंीला बाधंतात. असे करताना ती सबंध एकदम कापीत नाहीत. रायवळ कलमीजवळ नेऊन प्रथम 
अधा अधा जोड बाधंतात. तो एकजीव होण्यास दोन तीन महहने लागतात. असे झाल्यावर रायवळािा शेंडा 
कापून टाकतात आहि कलमीिा शेंडाही त्याच्या जनक झाडापासून वगेळा करतात. या पद्धतीस भेटकलम 
म्हितात. ही संतती जोड संतती असते. एकािी म ळे व ब ंधा आहि द सऱ्यािा शाखाहद हवस्तार असा जोड 
असतो. आंब्यािे असे जोड करण्याच्या रीती आिखी प ष्ट्कळ आहेत. एका वानसािा लहानसा शाखाकं र काढून 
द सऱ्याच्या खोडातील तशाि अंक राच्या जागी बसविे, ही एक रीत आहे. अशा रीतीने जंबीर गोत्रातील झाडािे 
डोळे भरतात आहि ग लाबािेही भरतात. 

 
कलमे करिे, ती बाधंिे, डोळे भरिे, ही कौशल्यािी कामे आहेत. उपवनातील व्यवहाराला अशा 

कौशल्यािी हवशषे गरज असते. 
 
वडाला पारंब्या फ टून भ ईत जातात. अशा रीतीने नवी झाडे तयार होतात ती जनक झाडास लागनू 

राहतात. ही शाकासंततीि म्हिावयािी. 
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आ॰ ५·८ कलमे. १ ग टी. २ दाब. ३ खरिट. ४ भेट ५ छाट. ६ खोगीर. ७ डोळा कोरिे. ८ डोळा. ९ 

ख ंटी. १० ख ंटीकरता ब ंधा. 
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प्रकरि ६ 
 

वानुजंतू 
 
जंतू. आकृणतणवशेष. जंतू म्हिजे बारीक जीव. हकती बारीक म्हिाल तर, डोळ्यानी कभगाच्या 

साहाय्यावािून हदसत नाहीत इतके बारीक. कभगाच्या साहाय्याने आकार हजार दोन हजार पट वाढवल्याने 
हदसतात असे काही जंतू आहेत तर काही शभंरपट वाढवल्याने हदसतात असे आहेत, काही जंतू असे आहेत की 
ते पाहण्याकरता सामान्य कभगाहदकािे साहाय्य प रे पडत नाही. त्याकरता वीजकािें साहाय्य घ्याव ेलागते. 
जंतंूच्या जाती प ष्ट्कळ आहेत. काही जाती प्राहिकोटीत मोडतात त्यानंा प्राि ू म्हिाव.े काही वानसकोटीत 
मोडतात त्याना वानू म्हिाव.े ज्याना पाहण्याकरता वीजकसाहाय्य लागते त्याना व्यानू म्हिाव.े वानूमध्ये 
देखील आकृतीस अन सरून काही वगव सागंतात ते असे : (१) गोल क. यािंी आकृती साधारितः गोलसर 
असते. (२) लंब क. यािंी आकृती लाबंट असते. (३) वहलत. याना एकादे वळि असते. (४) सर्णपल. याना 
नागमोडी वळिे असतात. काही जंतूना शाखा असतात. काहीना एकि शाखा एका टोकाशी असते, तर 
काहीना अनेक शाखा अनेक हठकािाहून उगवलेल्या असतात. या शाखाना प्रशल म्हितात. प्रशल ज्याना 
आहेत अशा वानूना प्रशली वानू म्हितात. प्रशलाचं्या योगाने वानू िळवळ करू शकतात. अप्रशली वानू िळवळ 
करीत नाहीत. जंतू Microbe. प्राि ू protozoon वानू Bacterium. व्यानू Virus. गोल क Coccus. लंब क 
Bacillus. 

 
वहलत Vibrio. सर्णपल Spirillum. प्रशल Flagellum. प्रशली Flagellate. 
 
जंतू प्रसार. वान जंतू व्यक्क्तशः न सत्या डोळ्यानंा हदसत नाहीत. पि त्यािें संलग थव ेअसले आहि 

अशा थव्यात लाखो वानू असले तर मग ते थव े हदसतात. हनसगवतः असे थव े सहसा जमत नाहीत. वानू 
हवस्खहळत असतात, पागंलेले असतात, तेव्हा हदसत नाहीत. हवा हनमवळ सहसा नसते. हतच्यात ध ळीिे कि 
असतात. त्या किाना हिकटून राहहलेले वान जंतू असतात. तेही अथात थोडेसेि असतात. ध ळीत प ष्ट्कळ वळेा 
गवतािे बी असते. एकाद्या क ं डीत न सती माती ठेवलेली असली तर हतच्यावर केव्हा तरी असे गवतािे बी येऊन 
पडते. तेव्हा ते आपल्याला सहजगत्या काही हदसत नाही. पि त्याच्यावर पािी पडले म्हिजे ते रुजते आहि 
त्यातून गवतािे कोंब उगवतात तेव्हा ते आपल्याला समजून येते. तथाहप गवतािे बी काही न सत्या डोळ्याना न 
हदसण्याइतके बारीक नसते. पि एकेकटे बी न्याहाळून पाहहल्याहशवाय हदसत नाही. असो. हरळीला बी येते ते 
बी ओल्या जागी पडले म्हिजे त्यापासून हरळी उगवते. एकदा उगवल्यावर एका रोपाला काडंाकाडंापासून 
अंक र येऊन प ष्ट्कळ रोपे तयार होतात. काही हदवसानी एका बीपासून देखील सबधं क ं डी व्यापील एवढी हरळी 
उगवते. जंतंूना योर्गय खाद्य असते त्याच्या वड्या करून ठेवतात. त्यावर हवतेले धूळकि पडू देतात. मग त्या 
वड्या हनमवळ जागी ठेवतात. एक दोन हदवसात त्यावर जंतंूिे थवचे्या थव ेहदसून येतात. 

 
जंतू, संघ आणि संतती. वान जंतूिे शरीर केवळ एका पेहशकेिे बनलेले असते, या पेहशकेला तटबंदी 

असते ती वानसाचं्या तटबंदीसारखी ठरीव असते. ती कापसाळ (तूलीरािी बनलेली) मात्र नसते. हतच्यात 
काबवन C उज्ज H ऊवव O याहशवाय N हा घटक असतो. या द्रव्याला हकटीन म्हितात. वान जंतूना बह धा एकेकि 
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पेहशका असते. प ष्ट्कळ प्रसंगी एकेक एकमेकीला खेटून ककवा हिकटून स द्धा असतात. तथाहप त्या प्रत्येकीिे 
जीवन स्वतंत्र असते. वान पेहशकेत प्राकल असते पि प्रकल नसते. ज्या वान जंतूच्या पेहशका संघ करून 
राहतात त्यािंी संघ बनहवण्यािा रीत जाहतहवहशष्ट असते, जखमेत पू उत्पन्न करिारे दोन जातीिे वान जंतू 
प्रहसद्ध आहेत. दोनही गोल कि आहेत. एका जातीच्या पेहशका रागंा धरून राहतात ते राहजमतं होत. द सऱ्या 
जातीच्या पेहशकािें प ंजके असतात. ते प ंजवतं होत. 

 

 
आ॰ ६·१ राहजमंत गोल क, लागवड. 

 
राहजमतं Streptococcus. प ंजवतं Staphylococcus. 
 

 
आ॰ ६·२ प ंजवतं गोल क, लागवड. 
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लंब क वान जंतूमधेही अशी संघप्रवृत्ती आहे. महारोगािे वान जंतू लंब क असतात त्यािें प ंजक असतात. 
ॲन्रॅक्स नावािा भयंकर रोग फार करून जनावरानंा होतो. त्यािे वानू असतात ते लंब क असतात. पि त्यािंी 
प्रवृत्ती रागंा धरून राहण्यािी असते. वानंूच्या आकारवाढीिी सीमा झाली म्हिजे तो द भगंतो तीि त्यािी प्रजा. 

 
जंतू बीजुका. धन वात हा एक घातक रोग एका जातीच्या लंब क वानूम ळे होिारा आहे. धन वात आहि 

अँन्रॅक्स या दोनही जातींिे वानू द भगंून संतती करताति पि त्यानंा द सरीही एक संतहतकला अवगत असते 
ती बीज का बनहवण्यािी. एकेका पेहशकेमधील प्राकल एका लहानशा जागी गोळा होते, ते आपिाभोवती पापोद्रा 
हनमाि करते आहि तसेि झोपी गेल्यासारखे राहते. जंतूना अन्न हमळेनासे झाले ककवा पािी हमळेनासे झाले, 
ककवा भोवतालिे तपमान वाढले म्हिजे या गोष्टी घडून येतात. वान पेहशकेतल्या गोळा झालेल्या प्राकलाला 
त्याने नव्या धारि केलेल्या पापोद्र्यासह बीज का म्हितात. लवकरि पहहल्या पेहशकेतला शषे हवरून जातो; 
आहि बीज का मोकळी होते. ही बीज का अथाति प्रहतकूल पहरक्स्थतीत वाढत नाही हतच्या अंगी मूळच्या 
पेहशकेपेिा हजवटपिा अहधक आलेला असतो. सामान्य पेहशका उकळत्या पाण्याने मरतात, बीज का मरत 
नाहीत. प नः काही वषांनी देखील अन कूल योग जमून आला की, हतच्यापासून सामान्य वान जंतू तयार होऊन 
वाढीस लागतो, बीज का उत्पन्न करण्यािी य क्ती सववि जंतूना साधलेली आहे असे नाही. ज्याना साधली आहे 
अशा जाती थोड्या आहेत. पि त्या महाघातकी आहेत. बीज का Spore. 

 

 
आ॰ ६·३ धन वात लब कं, लागवड. 

 
जंतू. उपजीणवका. वान जंतूना जीवन िालवण्याकरता आहि प्रजा होण्याकरता अन्नािी आवश्यकता 

असते. जंतंूच्या शरीरािे जे अंहतम रासायहनक घटक तेि त्याचं्या अन्नािे घटक असावयास पाहहजेत हे उघड 
आहे. हे घटक म्हिजे काबवन C, उज्ज H, ऊवव O, नत्र N, पस्फ र P, गंधक S, साम द्र Na, पालाश K इत्यादी 
मूलद्रव्ये होत. यापैकी H व O उज्ज व ऊवव पाण्यािे घटक आहेत. जंतंूच्या शरीरात स मारे ८५ टके्क पािी असते. 
जंतंूना जीवनाकरता आहि संसतीकरता पािी हमळाव ेलागते. हवते कौिवाय ूCO2 असतो. ज्याचं्या अंगी हहरव े
द्रव्य असते अशा वानसाना हवतेील कौि आत्मसात् करता येतो. त्यातून त्याना C, काबवन द्रव्य हमळते. इतर 
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द्रव्ये खताच्या लविात असतात. ती लविे वानसे आपल्या म ळावाटे शोषनू घेतात. वान जंतूना म ळे नसतात. 
पि ते लविे शोष ूशकतात. तथाहप या जंतूमध्ये फार हवहवधता असते. हवतेला कौि कोिालाि वापरता येत 
नाही. काहीना नत्र N2 वापरता येतो. प ष्ट्कळाना तो घेता येत नाही. काही मृत–प्रोतीन अन्नावर उपजीहवका 
करतात. ते शवोपजीवी होत. काही वान जंतूना तर हजवतं प्रोतीन खाण्यािी खोड असते. असे जंतू इतर काही 
जीवाना लहान मोठा अपकार करतात. हे परोपजीवी, वास्तहवक परोपद्रवी आहि परघातक ककवा ग्रासक होत. 
Parasites. 

 

 
आ॰ ६·४ अंराि लंब क, लागवड. 

 
वानूजंतू. साहनल आहि अनाहनल. प्राण्याना आपले जीवन िालवण्यासाठी शक्ती पाहहजे ती ते 

आपल्या शरीरात घेतलेल्या द्रव्याचं्या ऊववसंयोगाने हमळहवतात. अथाति त्यानंा ऊवव O2 पाहहजे असतो तो ते 
हवतेला घेतात. वानसानंा अशी गरज असते पि फार थोडी. ते हवतेला कौि CO2 वापरतात तेव्हा O2 उत्पन्न 
होतो. जेव्हा ते असा ऊवव उत्पन्न करीत नाहीत तेव्हा ते हवतेलाि घेतात. अन्नाप्रमािे हवचे्या उपयोगाहवषयीही 
वान जंतूमधे हवहवधता आहे. काही जंतू शक्क्तसंपादनाकरता O2 ऊवािा उपयोग करतात; उदा॰ मद्यापासून 
हशरका उत्पन्न करिारे वानजंतू. अशा वानूना साहनल वानू म्हितात. अहनल म्हिजे हवा. साहनल म्हिजे 
अहनलजीवी. द सरे काही जंतू असे आहेत की त्याना हविेी तशी गरज नसते. त्याना अनाहनल म्हितात; उदा॰ 
धन वात उत्पन्न करिारे वानू. प ष्ट्कळ अनाहगल वानू मातीत खोलवर रहात असतात. धन वात वानू हवहेशवाय 
जीवन िालवतात इतकेि नव्हे तर, हवा भोवती असताना त्याना जीवन िालवता येत नाही. ते अहनलभीत 
होत. 

 
साहनल Aerobe. अनाहनल Anaerobe. 
 
जंतू. णवपुल संतती. वान जंतूना योर्गय अन्न पािी हवा इत्यादी गोष्टी हमळत गेल्या तर स्वाभाहवक मरि 

असे येति नाही. कारि त्यािंी संतती होण्यािी रीति तशी आहे. जंतू एकािे दोन होतात ते दोनही सारखेि 
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असतात. त्यात ज ना नवा, वृद्ध तरुि, असा काहीि भेद नसतो. दोनच्या दोन प नः वाढतात. वानंूिी नवी हपढी 
अध्या तासात उत्पन्न होते. एका तासात एक जंतूपासून ८ जंतू हनपजतात. हाि क्रम िालू राहहला तर अवघ्या 
दहा तासात एकािे २६२,१४४ वानू होतात. अशीि वान वसाहत वाढत गेली तर ४० तासात वान जंतूिी संख्या 
तर भयंकरि होईल. पि त्यािें वजनस द्धा १८,८४१ टन असे प्रिंड होईल. इतके वजन होिे म्हिजे इतके 
अन्नपािी अंगी लागिे असाि अथव होतो. महामारी म्हिजे कॉलरा. या रोगािे वान जंतू इतके वाढतात की 
अवघ्या तीन तासात त्याि एकास एक खेटून एकेरी थर तयार झाला तर तो समग्र पृर्थवी व्यापील! अशी आपत्ती 
कधी ओढवत नाही. कारि इतके अन्न त्या जंतूना अगदी माहगतल्या जागी, माहगतल्या वळेी, हमळिे संभवत 
नाही. प्रहतकूल पहरक्स्थती प्राप्त झाली असता वानू वाढत नाहीत हे साहजीकि आहे. पि ते सहजासहजी मरत 
मात्र नाहीत, प्रखर उष्ट्ितेने मात्र मरतात. 

 
जंतू. मृत्य.ू सूयाच्या उजेडाने वान जंतू मरत नाहीत, पि सूयाच्या थेट कडक उन्हाने मात्र मरतात. 

पािी हमळाले नाही, हवा कोरडी झाली तर वानू वाळतात पि प रते वाळत नाहीत. हकत्येक वानू अशा आपत्तीत 
बीज का धारि करतात. अधववट वाळलेले वानू ककवा त्याचं्या बीज का दोन तीन तासाचं्या उन्हाने देखील मरत 
नाहीत. खडक आपल्या हाताला िटका बसण्याइतका तापला तरी त्याला हिकटलेले हनमकोरडे वान जंतू 
मरत नाहीत. अशा हनमवाळक्या वान जंतूना ओलावा हमळाला की ते पािी शोषनू घेतात आहि वाढू लागतात. 
मािसाना उपद्रव करिारे वानू असतात त्यािंी उत्तम वाढ मािसाला सहन होिाऱ्या तपमानासि होते, त्याच्या 
खाली वर होत नाही. ही तपमानकिा ९८° ते १०४° F अशी आहे. त्याना मारण्यास तपमान १८०° F च्या जवळ 
जाव ेलागते. उकळत्या पाण्याने सवव जंतू मरतात. काही वानंूच्या बीज का मात्र मरत नाहीत. त्या मारण्याकरता 
तपमान २४८° F च्या वर करून वरती दाबही वाढवावा लागतो. 

 
काही वान जंतू असे आहेत की ते १५८° F लाही िागंले वाढतात. उलट काही असे आहेत की ते ३२° F 

लाही वाढतात. असे जंतू उत्तरसम द्रात आढळतात. हकतीही गारठा झाला तरी वान जंतू मरत नाहीत. अहतशय 
गारठल्याने त्यािंी वाढ मात्र थाबंते. 

 
जंतू सवगव्यापी. वान जंतू फार बारीक असतात. त्याना अन्न हमळाले नाही तरी ते मरत नाहीत, प ष्ट्कळ 

काळ हजवतं राहतात. त्याम ळे त्यािंा प्रसार सववत्र आढळतो. ते खोल खािीत, डोंगरमार्थयावर, पाण्यात आहि 
भमूीजवळच्या हवते देखील असतात. मन ष्ट्य पश ूपिी याचं्या शरीरात आहि त्याचं्या आसपास वान जंतूना भरपूर 
खाद्य हमळत असल्याम ळे त्या त्या हठकािी त्यािंी गदीं मोठी असते. लहानमोठ्या झाडाझ डपाचं्या अंगावर 
देखील या जंतंूिा संिार काही कमी नसतो. वान जंतू स्वयंपे्ररिेने हालिारे असे अगदीि थोडे आहेत. त्यािंी ही 
िळिूक केवळ द्रवामधेि िालते. तथाहप ते अगदी लहान आहि हलके असल्याने वाऱ्याने रानोमाळ उधळले 
जातात. एखाद्या हठकािी िागंले अन्न हमळाल्याने ते झपायाने वाढतात पि मग अन्न संपल्याने त्यािंी वाढ 
ख ंटते. तेथून ते द सऱ्या जागी पोिले आहि तेथे आिखी अन्न हमळाले म्हिजे मग त्यािंी वाढ प नः स रू होते. 
अशा रीतीने वारा जंतंूिे स लभ वाहन होऊन त्यािा प्रसारकही होतो. तीि गोष्ट पाण्यािी. पािी आकाशातून 
भमूीवर पडते ते हवतेले जंतू भमूीवर आिते आहि मग भमूीवरच्या अगोदरच्या जंतूसकंट त्याना घेऊन 
हठकहठकािी पसरते. पािी मातकिानाही ढकलून नेते, मग वान जंतूिी काय कथा? 
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जंतू. र्िती. श द्ध हवा क्वहिति हमळते. तथाहप ती हमळविे काही कठीि नाही. हवते ध ळीिे कि 
उधळलेले असतात त्याचं्याति जंतूिा समावशे असतो. ते काढून टाकण्याला सोपी य क्ती म्हिजे ती हवा एका 
नळीवाटे उपसून प नः द सऱ्या वाटेने त्याि जागी सोडावयािी आहि असे करताना त्या नळीत एक कापसािा 
बोळा दाटीने भरून ठेवावयािा. असे प नः प नः केले असता सगळा मळ कापसाच्या बोळ्यात अडकतो. त्याति 
वानूही अडकतात. हवतेले वान जंतू मोजावयािे असल्यास एक बाटली पाण्याने भरून घेतात. हतच्यातून एका 
वाटेने पािी काढून घेतात म्हिजे आयतीि त्या जागी हवा येऊन राहते. मग त्या बाटलीत एका वाटेने पाण्यािी 
आयात करावी म्हिजे द सऱ्या वाटेने हविेी हनयात होईल ती हनयात हनमवळ पाण्यातून करावी म्हिजे झाले. 
त्या पाण्यात काय तो मळ पकडला जाईल. आता याति जंतू असतात. ते एका जंतूपयोगी हनमवळ वडीवर 
पेराव.े म्हिजे एकेका जंतूगिीक एकि जंतंूिा प ंजका उगवले, ते प ंजके मोजले म्हिजे मूळच्या हवतेल्या 
वान जंतंूिी तीि गिती समजावी. 

 
जंतू िवापाण्यात आढळ. जेथे मािसािंी ककवा पशूिंीही हवशषे गदी नाही अशा गावच्या उघड्या 

अंगिातली हवा तपासली तर हतच्या प्रत्येक घन मीटरागहिक पाि पन्नास वानू सहज असतात. जेथे मािसािी 
गदी असते अशा खोलीत हततक्याि हवते हकत्येक हजार जंतू असतात. मािसाच्या कातडीवर त्यािप्रमािे 
त्याचं्या तोंडात आहि आतड्यात वान जंतू असतात. मािूस बोलत असला म्हिजे ते त्याच्या तोंडातून उडिाऱ्या 
त षाराबरोबर दहा पाि हात ककवा अहधकही दूरवर उडतात. पाण्यात जंतंूिा भरिा यापेिा हकतीतरी मोठा 
असतो. अगदी िागंल्या पाण्यातस द्धा प्रत्येक घनमीटरात ५०,००० च्या वर वान जंतू असतात. पाण्याति िागंले 
वाढिारे काही जंतू आहेत. रोगकारक जंतू पाण्यात आले तर त्यानंा हे पािजंतू मारून टाकतात. त्याम ळे 
साठवलेले पािी आरोर्गयदृष्ट्या आपोआपि श द्ध होते. स्थूलमळ खाली बसतो आहि सूक्ष्म अपकारक मळ 
वान जंत रूपाने असतो तो पािजंतूच्या योगाने मरून जातो. पाण्यात हवषमज्वर व महामारी, टायफॉईड व 
कॉलरा, यािें वानजंतू असले तरी ते तीन िार आठवड्यानी मरून जातात, आहि ते पािी अपकाररहहत होते. 
नवीन मळ येऊन दूषि होण्यािा संभव पावसाळ्यात हवशषे असतो. तसे झाले तर मात्र साठवलेले पािी 
हबघडते. एरवी ते स धारते. 

 
जंतू. रंर्ीत जाती. प ष्ट्कळसे वानसजंतू हबनरंगी असतात. काही थोड्या जाती रंगीतही आहेत, ताबंडा 

सम द्र प्रहसद्ध आहे. त्याला हे नाव पडण्यािे कारि असे की, त्यातील पाण्यात ताबंड्या रंगािे वान जंतू 
असतात. इतर हठकािच्या काही सम द्रभागातील पाण्याला ताबंडा रंग आढळतो तो यािकारिाने. काही 
द सऱ्या हठकािच्या पाण्यात ग लाबी रंगािे वान जंतू आढळतात. कधी कधी मािसाच्या अंगावर पडलेल्या व्रिात 
हनळा पू होतो. त्याप्रसंगी त्यािे कारि हनळ्या रंगािे वान जंतू हेि असते. कधी कधी द धाला हनळी छटा येते. 
हतिे कारिही हेि असते की, त्यात हनळ्या रंगािे वान जंतू असतात. त्यािें बेिे अथात हवतूेन आलेले असते. 
दूध हे जसे मािसािे उत्तम अन्न आहे तसे ते जंतंूिेही उत्तम अन्न आहे. त्यात त्यािंा प्रवशे झाला की त्यािंी वाढ 
झपायाने होते. िार आठ तासात रंग हदसून येतो. आत वानू घेऊन पडतात तेव्हा ते इतके थोडे असतात की 
त्यािंा रंगि काय पि म ळी त्यािें अक्स्तत्वि कळून येत नाही. हजारो पट संख्या झाल्यावर ते कळून येते. 
असले जंतू बह शः हवते नसतात. म्हिून असे प्रसंग वरिेवर येत नाहीत. गंगा आहि यम ना या नद्याचं्या 
संगमामध्ये एकीिे पािी पाढंरे तर द सरीिे काळे आहे असे हदसून येते. हा रंगातला फरक त्याचं्यातील 
वान जंतंूच्या म ळेि उत्पन्न झालेला असतो. 
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जंतू. जुने रै्रसमज. उघड्या पडलेल्या अन्नावर ब रशी उगवते. ती प्रथम पाढं रकी असते. मग काळी 

होते. केव्हा केव्हा ती, हहरवी हनळी ताबंडी, अशा एकाद्या रंगािी असते. ब रशी ही अनेक-पेहशका वानसाचं्या 
सम दायािी बनलेली असते. वान जंतू एकपेहशक असतात. त्याचं्यातल्याही काही काही जातीना हनळा, ताबंडा 
इत्याहद रंग असतात. त्यापंकैी ताबंड्या रंगाच्या वान जंतंूच्या वसाहती नेमक्या रक्ताच्या थेंबासारख्या हदसतात. 
जंतू केव्हा कोठून येतात ते समजत नाही. त्याम ळे गैरसमज उत्पन्न होतात. अशा गैरसमजापायी प ष्ट्कळ 
हनरपराधी मािसानंा मृत्य म खी पडाव ेलागले आहे. १३२९ त जमवनीत काही ििव-मधे हिस्ताप ढे ठेवलेल्या 
नैवदे्यावर ताबंडे हठपके उमटले. ते रक्तािेि असावते असा लोकािंा समज झाला. ही काही िेटकी लोकािंी 
द ष्ट करिी असली पाहहजे असा त्यािंा ग्रह झाला. िेटूक करिारािा वगव त्यावळेी असे. या वगातल्या स मारे 
१०,००० लोकाना पकडून, या द ष्ट कृत्यािे प्रायहित्त म्हिून, अक्र्गनसात् करण्यात आले! १८१९ त इटलीमधे 
एकाच्या घरात भाकरीवर असेि रक्त उमटले. पि तेथील एका ह षार वैद्याने त्यातला अल्पाशं घेऊन द सऱ्या 
भाकरींवर पेरला तेव्हा त्यापासून नवी उगवि झाली. तेव्हा ते रक्त नव्हे ब रशीसारखे काही जीव आहेत, अशी 
समजूत पटली. आता असले ‘रक्त’ म्हिजे वान जंतंूिी वसाहत असते, असे हनःसंशय हसद्ध झाले आहे. 

 
जंतू. पस्फुरि. डार्णवन हा उत्क्राहंततत्त्वािा प्रिेता म्हिून प्रहसद्ध आहे तो हब्रहटश होता. त्याने देशोदेशी 

प्रवास करून त्या त्या हठकािच्या हवद्यमान व भतूकालीन जीवािंा कसोशीने तपास केला असून बीगल या 
नावाच्या जहाजातून जीवहवज्ञानी म्हिून प्रवास केला होता. त्याने जे प्रवासवृत्त हलहहले आहे त्यात तो म्हितो 
“एका अगदी काळोख्या रात्री फ्लाटाच्या दहििेस थोड्याि अंतरावर सम द्रयान िालले होते. तेव्हा सम द्रािे 
दृश्य फार स ंदर आहि आियावह हदसत होते. ताजा वारा वहात होता. हदवसा ज्या भागाच्या पृिभागावर फेस 
हदसतो त्या भागात हफका प्रकाश िमकत होता. जहाजाच्या उरोभागाप ढे मोठाल्या लाटा होत्या त्या जिू 
द्रवरूप पस्फ राच्याि (पस्फ र P.) बनलेल्या होत्या. त्याच्या मागोमाग एक द धट प्रवाह हदसत होता. नजरेच्या 
टप्प्याच्या अगदी अखेरीपयंत प्रत्येक लाटेिा माथा िकिकीत होता. डोक्यावरिे आकाश अगदी स ने होते. 
परंत  हिहतजाजवळिे आकाश तसे नव्हते. त्यात जि ूज्वाला हनघत होत्या आहि त्यािंी प्रहतकबब ेिमकत होती. 
दोन प्रसंगी मी सम द्रात प ष्ट्कळ खोलीपासून वर िमका हनघताना पाहहल्या आहेत.” आता हे हसद्ध झाले आहे 
की, सम द्रात जेलीटोप, शखं, कशपा, मत्स्य इत्यादी प्राण्याचं्या अंगावर वान जंतूिा लेप बसतो तो पस्फ राप्रमािे 
िमकतो. 

 
जंतंूची मध्यस्थी. आपले अन्न शतेात उत्पन्न होते. शतेात जी वानसे आपि वाढवतो ती आपले अन्न 

तयार करतात. खरे म्हटले म्हिजे वानसे स्वतःिे शरीर तयार करतात त्यात अडििीच्या वळेी उपयोगी पडाव े
म्हिून काही साठविीिे हजन्नस ती तयार करून ठेवतात. तेि आपि आपले अन्न म्हिून वापरतो. हे हजन्नस 
तरी वानसे कशापासून तयार करतात? असा हविार केला तर कळून येते की, हवा पािी आहि खत यापासून हे 
हजन्नस तयार होतात. हवा शतेकऱ्यानंा मोफत हमळते. पि कधी कधी पािी आहि बह धा खत यािंी त्याला 
खरेदीि करावी लागते. खत म्हिजे तरी काय असते? टाकून हदलेली क जकी नासकी वानसािंी ककवा 
प्राण्यािंी अंगे, केरकिरा, यानाि खत म्हितात. खतापासून शरीरे आहि शरीरापासून खत, अशी जगािी 
राहटी िाललेली असते. या राहटीत एक महत्त्वािा द वा आहे. तो द वा म्हिजे वान जंतू होत. शरीरापासून खत 
तयार होते त्यात वान जंतंूिी मध्यस्थी असते. जंतू मारून टाकले तर शवापासून खत होत नाही. शवािे शवि 
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राहते. त्यात जीव येत नाही आहि त्यािे खतही बनत नाही. जंतंूनी मध्यस्थी केल्याने मात्र खत उत्पन्न होते. 
त्याने वानसजीवािंी शरीरे वाढतात. 

 
खत णपकविारे जंतू. खत उत्पन्न करिारे जंतू भ ईत अतोनात असतात. झाडािंी म ळे हजतकी खोलवर 

जाऊ शकतात हततक्या खोलीपयंत अशा वानजंतंूिी वसती असते. हे जंतू सववत्र सारखे हवख रलेले असतात, 
असे अथाति संभवत नाही. शतेात धान्य पेरले म्हिजे ते सववत्र सारखेि िागंले पोसले जाव,े अशी आपली 
इच्छा असते. याकरता जंतंूिी पसरिीही समधात झाली पाहहजे, हे उघड आहे. शते नागंरण्याने ही गोष्ट 
थोडीबह त हसद्धीस जाते. या वानंूिी कोिी शतेकरी मोजिी करीत नाही. परंत  माती समधात करण्याकरता 
म्हिा ककवा खते घातली असतील ती समधात करण्याकहरता शतेकरी मातीिी िाळवािाळव करतात तेव्हा 
वान जंतंूिी पसरिीही थोडीबह त समघात होते. इतर सवव गोष्टी सारख्या असूनही जर पीक एकाद्याि भागात 
कमी येते असे आढळले तर त्यािे कारि वान जंतंूिी कमतरता हे असते. ते दूर करण्याकरता इतरत्र असलेल्या 
मातीशी तेथील माती सरहमसळ करून मग सारखी पसरिी केली असता हपकात स धारिा होते, असे अन भवास 
येते. साधारिपिे नागंरलेल्या शतेाच्या एकरागहिक अशा वान जंतंूिे वजन २ ते ६ टन भरेल असा अदमास 
आहे. यावरून त्यािंी संख्या केवढी मोठी असावी याहवषयी कल्पना करावी. 

 
अमोदीन व नत्राम्ल वानुजंतू. मेलेल्या वानसाचं्या आहि प्राण्याचं्या देहातील प्रोतीन द्रव्यापासून 

अमोदीय लविे उत्पन्न होतात. मातीत यापासून नहत्रत लविे उत्पन्न करिारे काही वान जंतू असतात आहि 
नहत्रक लविे उत्पन्न करिारे द सरे वान जंतू असतात. या वानंूिा हा उद्योग नीटपिे िालण्याला प ष्ट्कळशा ऊवव 
O2 वायूिी गरज असते. या वायूिा प रवठा हवतूेन होतो. नागंरिीिा एक मोठा उपयोग म्हिजे या वायूिा 
प रवठा करण्यािी सोय करून देिे हा होय. प्राण्याचं्या शरीरातून रोज पािपन्नास ग्राम मूत्रीय द्रव्य CO (NH2)2 
यूरीया बाहेर पडत असते. यािा उपयोग खत म्हिून व्हावयािा असतो. तसा थेट उपयोग मात्र होत नाही. 
त्याकरता काही जंतंूिी मध्यस्थी लागते. हे वान जंतू असतात. याचं्या योगाने मूत्रीयापासून अमोदीय लविे 
उत्पन्न होतात. त्यापासून पहहल्या दोन जातींच्या वानंूच्या योगाने नहत्रत व नहत्रक लविे उत्पन्न होतात :– 

 
मूत्रीय CO (NH2)2 + H2O पािी → (NH4)2 CO3 ककवा 2 NH3 + H2O + CO2 अमोदीय काबवहनक 

(NH4)2 CO3 + 2HNO2 नहत्रत अम्ल → 2NH4 NO2 अमोदीय नहत्रत 2NH4 NO2 + O2 → 2NH4 NO3 
अमोदीय नहत्रक. + H2O + CO2 अमोद 2NH3 + 3O2 → 2HNO2 नहत्रत अम्ल. 

 
नहत्रत अम्ल 2HNO2 +O3 → 2HNO2 नहत्रक अम्ल 
 
नत्रमोचक आणि नत्रबंधक वानुजंतू. नहत्रक लविे ही उत्तम खते आहेत. तथाहप ती पाण्यात 

हवरघळिारी असल्याम ळे थोडीबह त ध वनू जातात. याहशवाय त्यापासून नत्र N2 वायू उत्पन्न करिारे काही जंतू 
आहेत त्याम ळे ती नाहीशी होतात. प्रस्त त वान जंतंूना ऊवव O2 पाहहजे तो नहत्रक लविापासून ते घेतात. तेव्हा 
नत्रवाय ूस टा होऊन हवते सामील होतो. म्हिून हे वानू शतेीस अपायकारक ठरतात. तथाहप याच्या अगदी 
उलट स्वभावािे वान जंतू असतात. ते हवतेील नत्र N2 काबवन C उज्ज H2 ऊवव O2 याशंी बाधूंन प्रोतीन द्रव्ये 
उत्पन्न करतात. हे नत्रबधंक वानू कशबीधान्याचं्या वानसाचं्या म ळावर गाठी असतात त्यात राहतात. ते त्या 
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वानसातील शाकव र द्रव्य घेतात ते C, H, व O यािें बनलेले असते. त्यात हवपेासून घेतलेल्या N िी भर घालून 
ते प्रोतीन द्रव्य तयार करतात ते कशबीवानसाचं्या उपयोगी पडते. नत्रबंधक वान जंतंूच्या अनेक जाती आहेत. 
त्याचं्या बंधकग िात कमीअहधकपिा आहे. एकदहलक धान्ये ही शूकधान्ये आहि हिदहलक धान्ये ही कशबीधान्ये 
होत. एका भमूीत एकदा शूकधान्य आहि मग कशबी धान्य असा पालट केल्याने हपके िागंली येतात असा अन भव 
आहे. यािे कारि कशबी धान्ये खत उत्पन्न करतात हे आहे. हे उत्पादन नत्रबंधनरूपािे आहे. 
2N2 + 3O2 + 2H2O → 4HNO2 नहत्रताम्ल. 
 

 

 
 
 

 

आ॰ ६·५ वान वसाहती. म ळावर गाठी. आ॰ ६·६ नत्रसंग्रही वानू. 
 

१८९५ त व्होरोहनज नामक रहशयन हवज्ञात्याला कशबीवानसाच्या मूळावरील गाठीत नत्रबंधक वानू 
सापडले. हे जंतू सववत्र सारखे असतात असे नाही. म्हिून त्यािंी जोपासना करून त्यािंा प रवठा वाढवण्यािे 
प्रयत्न हतकडील लोकानी केले. अशा जंतंूनी संपन्न असलेली माती कमी संपन्न ककवा असंपन्न असलेल्या 
शतेमातीत एकाद्या खताप्रमािेि हमसळण्यािी पद्धत त्यानी स रू केली. हल्ली त्या देशात लिावधी एकर 
शतेजमीन अशा रीतीने संपन्न केली जात आहे. पहरिामी धान्याच्या उत्पादनात १० ते २० टके्क वाढ झाली आहे. 
उन्हाळ्याच्या हदवसात एकरागहिक एक हकलोग्राम नत्रवाय  हवतूेन वानसात घेतला जातो, असा अन भव आहे. 
आलटून पालटून शूक आहि कशबी धान्यािंी लागवड आपल्याकडेही िालत आलेली आहे. तथाहप 
कशबीधान्याचं्या म ळावरील गाठीत वानू असून ते नत्रबधंन करतात हे कळलेले नसल्याम ळे त्यािंा उपयोग 
खतासारखा करण्यािे कोिास स िले नाही. धान्याखेरीज बटाटे आहि ऊस या हपकानंाही प्रस्त त जंतंूपासून 
खतािा लाभ होतो. 

 
पस्फुर जंतू आणि काबगनजंतू. वानसातील प्राकलाच्या घटनेत CHON याखेरीज पस्फ र P, गंधक S 

इत्यादी मूलद्रव्यापैकी एकादे द सरे द्रव्य असते. सामान्यतः मातीत पस्फ रािी संय गे प ष्ट्कळ असतात. परंत  
त्यािंा उपयोग वानसाना करून घेता येतोि असे नाही. प ष्ट्कळािंा उपयोग त्याना होत नाही, थोडक्यािंाि 
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होतो. या बाबतीत स द्धा वान जंतंूिा उपयोग मध्यस्थ या नात्याने होतो. या कामी हवहशष्ट जातीिा उपयोग होतो. 
हे जंतू पस्फ रसंय गापासून पस्फ हरकाम्ल मोकळे करतात. त्यािा उपयोग मग मोठ्या वानसाना आपले प्रोतीन 
तयार करण्याकरता होतो. रहशयन हवज्ञात्यानी याही वानंूिी जोपासना करून त्यानी संपन्न असलेली माती 
खताप्रमािे इतर असंपन्न भमूीस भर म्हिून देण्यािा उपक्रम केला. पहरिामी या उपायाने उत्पन्नात १५ ते ३० 
टके्क वाढ झाली असल्यािे आढळून आले आहे. काही वान जंतू असे आहेत की ते क जक्या नासक्या काबवनी 
द्रव्यापासून कौि CO3 वाय ूउत्पन्न करतात. हहरव्या पानािंी वानसे हवतेील कौिापासून आपल्या शरीरातील 
काबवनी द्रव्ये उत्पन्न करीत असतात. प्रस्त त हक्रया त्याच्या नेमकी हवरुद्ध आहे. 

 
पालाश जंतू. मोठ्या वानसाना पालाशलविांिी गरज असते. परंत  सामान्य शतेमातीत पालाश K 

आहि आश्म AI हसकतेशी संय क्त असतात. अशा संय गािंा थेट उपयोग वानसानंा होत नाही. काही वान जंतू 
पालाशाला अश्र्मापासून आहि हसकतेपासूनही वगेळा करतात. पालाशहरद KCI सारखी पालाशलविे मात्र 
त्याना उपयोगी पडतात. म्हिून अशी लविे खतामधे घालण्यािी वहहवाट आहे. बंगाली सोरा हे लवि 
पालाशनहत्रक KNO3 असते. त्यािा उपयोग उत्तम खत म्हिून होतो. अलीकडे पालाशमोिक जंतू हाती 
आल्यापासून त्याचं्या मध्यस्थीने मातीतला स्वाभाहवक पालाशाशं हपकाचं्या कामी लावण्यािी सोपी रीत हनघाली 
आहे ती अशी : या हवहशष्ट जंतूच्या काल्यात हबयािे ब डवनू काढावयािे म्हिजे ते भमूीत पडल्यावर मातीतील 
पालाशधात  आत्मसात् करण्यास समथव होते. एका एकरातला एक मीटर जाडीिा थर तपासला तर त्यात 
स मारे तीन टन पालाश असू शकतो. तो हजारो वष ेदेखील प रेल. हवशषे योजना केली नाही तरिी ही गोष्ट. 
जंतंूच्या उपयोगाने ती बदलते. पालाश दहावीस वषात खपेल इतक्या झपायाने वानसानंा आत्मसात करता 
येतो. 
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प्रकरि ७ 
 

भूजलजंतू 
 
र्त काळ. प ष्ट्कळ मािसानंा साठसत्तर ककवा अहधकही वष ेआय ष्ट्य लाभते. अशा मािसापंैकी काहीना 

पािपन्नास वषांिा काल अन भवाने माहीत असतो. त्यापूवीच्या कालाहवषयी आपिाला सय क्क्तक तकव  करता 
येतो. त्यावरून भतूकालीन स्थूलघटनाहंवषयी तरी हनदान संशय रहात नाही. आपिाला ज्या घटना 
पहावयाच्या आहेत त्या जातीजातींच्या वतवनाहवषयी आहेत. जीव उत्पन्न होतात आहि काही कालाने मरतात. 
तेव्हा त्यािें देह भमूीवर पडून राहतात. कालातंराने ते गाळाच्या खडकात गाडले जातात. त्याजवर त्यािे छाप 
उमटतात ककवा त्याचं्या जागी त्याचं्याि आकारआकृतीच्या पि बह धा हसकतेच्या मूती बनतात. काळाच्या 
ओघातील या त्याचं्या ख िाना प्रशषे म्हितात. देह ककवा देहािे भाग जसेच्या तसेि राहहले तर ते मात्र त्यािें 
अवशषे होत. अवशषे थोडेि आढळतात. प्रशषे मात्र प ष्ट्कळ आढळतात. गाळाच्या खडकाचं्या जाडीवरून आहि 
इतर प्रमािावरून त्यािे हवहशष्ट थर हकती ज ने असावते याहवषयी तकव  करता येतो. हल्ली प राहवदािें असे मत 
आहे की, पृर्थवी उत्पन्न झाल्याला हनदान २×१०९ दोन अब्ज वष ेझाली असून जीव उत्पन्न झाल्याला मात्र केवळ 
१×१०९ वष ेझाली आहेत. यापैकी स द्धा पहहला ५००×१०६ म्हिजे ५०० प्रय त ककवा दश लि वषे वान जंतंूसारखे 
केवळ ि द्रजीवि अक्स्तत्वात होते. 

 
मिायुरे् आणि युरे्. ि द्रजीहवक महाय गानंतरिा काळ ५०० प्रय त वषािा. त्यातली २०० प्रय त वष े

लोटल्यानंतर जी मोठमोठाली झाडेझ डे झाली ती आज आपिाला कोळशाच्या रूपाने आढळत आहेत. हा 
काबवनप्रदकाल स मारे साठ प्रवृत वष े िालू असावा, असा तकव  आहे. प्राहिसृष्टीकडे पाहता या काळात 
खेकड्यासारखे कंकटीप्रािी आहि लहानमोठे कीटकीटक मात्र होते, असे प्रशषेावरून हदसून येते. 
काबवनप्रदकाळानंतर स मारे ३० प्रय त वष ेशखंकशपा असलेि पािी वावरत असल्यािा प रावा आहे. हे प्रािी 
कहनिप्रतीिे होत. म्हिून ि द्रजीहवकानंतरच्या येथपयंतच्या सवव काळास कहनि-जीहवक महाय ग म्हितात. 
यानंतरच्या स मारे ११० प्रय त वषांच्या काळास मध्यमजीहवक महाय ग म्हितात. या काळात मत्स्य कूमव आहि 
आद्य पश पिी हनमाि झाले. त्यानंतरच्या अवघ्या साठ प्रय त वषांच्या काळास वहरिजीहवक महाय ग म्हितात. 
कारि याि काळात, हत्ती घोडे वाघ कसह हहरिे वानरे आहि शवेटी मािसे हनमाि झाली. या सवव गोष्टी 
प्रशषेावरून ठरहवलेल्या आहेत. 

 
वहरिजीहवक महाय ग ६० × १०६ वष ेयात सहा य गे कक्ल्पली आहेत. 
मध्यमजीहवक महाय ग १२० × १०६ वष ेयात तीन य गे कक्ल्पली आहेत. 
कहनिजीहवक महाय ग ३३० × १०६ वष ेयात सहा य गे कक्ल्पली आहेत. 
ि द्रजीहवक महाय ग ५०० × १०६ वष ेअजीहवक महाय ग १ × १०९ वष.े 
 
वानसाचें प्रशेष. जीवािें प्रशषे म्हिून जे साहंगतले त्यातील काही प्राण्यािें आहेत, इतर वानसािें 

आहेत. खािीतला कोळसा हा प्रशषे आहे. त्यात ॲन्रसाईट कोयला, हलर्गनाइट, पीट, इतक्या जाती आहेत. 
याहशवाय शएेल नावाच्या गाळाच्या खडकात जळाऊ काबवनी वाय ूकोंडलेले असतात ते आहि पेरोहलयम 
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म्हिून हमट्टीका तेल हमळते ते, यािंा प्रशषेाति समावशे होतो. कारि ती भतूकालीन वानसजीवािंी स्वाभाहवक 
स्मारके आहेत. खािीत कोळशाच्या वर ि न्यािा दगड, वाळूिा दगड, ककवा हिखलािा दगड असतो. 
त्याजवर पाने, शकूं, फळे, हबया, खोडे, साली, अशा वानसागंािें ठसे उमटलेले असतात, कोळशाच्या थराच्या 
खाली कोठे वानसािें प्रशषे तर कोठे अवशषेही सापडतात. कोठे कोठे उभेच्या उभे सोट सापडतात तर कोठे 
आडव्याहतडव्या फादं्या सापडतात. त्यािें रंगरूप काळेबेंदे्र झालेले असते खरे, पि त्याच्या पातळ िकत्या 
काढून तपासल्या असता त्यात वानसदेहाचं्या ख िा स्पष्ट हदसतात. त्यावरून वानससृष्टीिाि हा अवशषे, 
याहवषयी संशय रहात नाही. आता असा प्रश्न उत्पन्न होतो की वानसदेहािे कोळशात रूपातंर कसे झाले? 
कोित्या कारिाने झाले? प्रशषे Fossil. अवशषे Remains. 

 
प्रशेषकते जंतू. झाडािंा पालापािोळा भ ईवर पडतो. तेथे असलेल्या जंतंूच्या योगाने तो क जतो, अशा 

रीतीने भ ईवर एक क जात द्रव्यािा थर उत्पन्न होतो. ॲन्रसाईट कोयला हलग्नाईट आहि पीट, हे हजन्नस 
क जातापासून उत्पन्न झालेले आहेत. म्हिून याना क जात–इंधने म्हितात. हा इंधनािा साठा बनवण्यामधे 
जंतंूिा प्रम ख भाग आहे, हे ध्यानात ठेवले पाहहजे. पीटामधे क जात थोडे आहि गळाठा प ष्ट्कळ असतो, तर 
कोयल्यामधे क जात भाग बराि असून गळाठ्यातले अमळ टिक भाग तेवढे राहहलेले असतात. काही असले 
तरी सवव जंतंूच्याि कृती होत. अँरसाईट तयार होऊ लागल्याला कैक प्रय त वषे झाली आहेत. त्यािा उगम 
सम द्रवानसापासून ककवा लायकोपोहडयम (लयवाल) यापासून झालेला हदसतो. नेिे (फनव) हयवाल, 
लयवाल, इत्याहदकापासून कोयला तयार झालेला हदसतो. यािा आरंभ स मारे ३०० प्रय त वषापूवीिा आहे. 
हलर्गनाईटािा उगम पन्नास साठ प्रय त वषापूवीिा आहे, तर पीटािा उगम एका प्रय ता इतकादेखील ज ना नाही. 
पीट तयार होण्यािी प्रहक्रया अद्यापी िालू आहे. इतकी खहनज वानससपंत्ती ज्या अथी जंत कृत आहे त्या अथी 
जंतू सवा आधी उत्पन्न झाले असावते असा तकव  होतो. 

 
क जात. यासि प्र. २ मधे क जि म्हटले आहे. (क  = पृर्थवी. माती) Humus. 
 
प्रय त = दशलि. 
 
आंबरस्थ वानुजंतू. केरवा मिी या नावाने जो मिी ओळखला जातो तो कोठून येतो? आंबर नावािे 

एक खहनज आहे. त्यािा तो केलेला असतो. तो राळेिा बनलेला असतो. देवदारासारखे शकं मंत वृि असतात 
त्याचं्या खोडातून एक िीक बाहेर येतो त्याला राळ म्हितात. आंबर ही खहनज राळि असते. दहावीस लाख 
वषांपूवीिे शकं मंत वृि गाळाच्या खडकात ग ंतून राहून त्यािा कोळसा बनला तेव्हाि त्याचं्या राळेिे आंबर 
बनले. आंबर कािेसारखे पारदशी असते. अशा या खहनजामधे ग ंतलेले कीटक स्पष्ट हदसतात, फ लेही 
हदसतात. ही फ ले व कीटक याचं्या अंगावर अकळब ेआहि वान जंत आढळतात. अहतप्रािीन प्रस्तरात स द्धा 
झाडािें प्रशषे सापडतात. त्यात बीज का आहि अहतसूक्ष्म अकळब ेआहेत. हशवाय त्याति वान जंतूनी केलेल्या 
कारवाईच्या ख िा आढळतात. वानसाचं्या अंगािंा अंशतः नाश झालेला आढळतो आहि जवळपास प्रत्यि आज 
हजवन्त जंतू आढळतात तशाि आकारआकृतीिे मृत आहि प्रस्तरीभतू वान जंतू आढळतात. त्यात काही गोल क 
आहेत काही लंब क आहेत. प ष्ट्कळ वानसप्रशषे असे आहेत की, त्याति वान जंतंूिेही प्रशषे आहेत. प्रशषे बनत 
असताना ज्या हवहक्रया होतात त्या या जंतंूच्या योगानेि झालेल्या असल्या पाहहजेत. 
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जंतुप्रशेष. मोस्को बसीन मध्ये कोळसा सापडतो त्यािे अगदी पातळ पाप दे्र हनघतात. त्यातील एक 

पापोद्रा घेऊन अमोद–हवद्रवात ठेवला तर त्यािा काही अंश हवरघळून जातो. राहहलेला भाग बह शः पारदशी 
असतो. हा एकाद्या झाडािे सालपट असावा असे हदसून येते. यात कोठे कोठे बारीक बारीक भोके पडलेली 
हदसून येतात. त्यात लहान लहान किही आढळतात. हे कि गोल कजंतूिे प्रशषे असावते याहवषयी संशय 
रहात नाही. आता प्रश्न उरतो तो एवढाि की, झाडे भमूीत प रल्यापासून आतापयंत त्याचं्यावर जो दाब बसत 
गेला तो या जंतूना सोसण्यािे सामर्थयव असेल का? या प्रश्नािे उत्तर प्रत्यिावरूनि हदले आहे ते ‘होय असेल’ 
असेि आहे. कोळसा ५०० ककबह ना हजार मीटर खोल असतो. अशा जागी दाब असतो तो सामान्य 
वातावरिाच्या २५० पट असतो. तथाहप इतकाि दाब काय पि याच्याही िाळीस पन्नास पट दाब जंतू सहन 
करू शकतात, असा अन भव येतो. जंतंूना थंडीिी तमा नसते. ते महाथंडीने मरत नाहीत. तसेि ते महादाबाने 
देखील मरत नाहीत. तपमानाच्या बाबतीत मात्र त्याचं्या सहनशीलतेिा अंत १००⁰C च्या वर लवकरि होतो. 
पि कोळशाच्या खािीत तपमान एवढे कधीि िढत नाही. जंतंूच्या सोहशकपिाच्या मयादेति राहते. 

 
तेलकते जंतू. सामान्य घरग ती व्यवहाराला आहि मोठ्या मोठ्या कारखान्याना इंधनािा प रवठा प ष्ट्कळ 

पाहहजे असतो. दगडी कोळशाने ही गरज अंशतः भागवली जाते. इंधनािा द सरा प्रकार अलीकडे फार 
वापरण्यात येत िालला आहे तो खहनज तेल हा होय. हबयूमेन हा एक काबवनी द्रव्यािंा प्रकार आहे. ही द्रव्ये 
अंशतः पाण्यातल्या झाडाचं्या आहि अंशतः भ ईवरच्या झाडाचं्या मर्णतकापासून झालेली आहेत. हबयूमेन 
द्रव्यापासून खहनज तेल हनघालेले आहे. भरूुह वानसापासून कोळसा झाला आहि म ख्य जलरुह वानसापासून 
खहनज तेल झाले. खहनज तेलातूनि तापनसंस्काराने बेंझाइन, पॅरॅहफन (केरोसीन) व वगंिािी तेले हनघतात. 
या सवांिा उपयोग यंत्रिालनाकरता होत आहे. अशा या अत्यंत उपय क्त हजनसेिा उगम वानसापासूनि 
झालेला आहे. तथाहप त्यात प्राण्यािंाही काही वाटा असावा, असा तकव  करण्यास जागा आहे. वानसाचं्या आहि 
प्राण्याचं्या मृतागंापासून खहनज तेल बनले ते वान जंतंूच्या मध्यस्थीने, असे रहशयन हवज्ञात्यािें म्हििे आहे. 
तीनही महाय गातील खािीमधे खहनज तेल आढळते. या खािीमधे काही हवहशष्ट जातीिे वान जंतू आढळतात. 
त्यानीि हे द्रव्यातंर घडवलेले आहे असे त्यािें म्हििे आहे. या जंतंूना खहनजतेलजंतू असे नाव आहे. या 
जंतंूच्या पहरियािा व्यावहाहरक उपयोग महत्त्वािा आहे तो असा :– 

 
वायतू्पादक जंतू. खहनज तेल फार खोल असते ते सववि हठकािी सापडते असे नाही. ते िाििी करून 

ठरवाव े म्हटले तर प ष्ट्कळशा हठकािी हा उपक्रम वाया जािार हे उघड आहे. असेि कैक वष ेिालत असे. 
होता होता काही आडाखे हनघाले त्यावरून व्यथव उपक्रमािंी संख्या कमी होत गेली. रहशयात या तेलािे साठे 
प्रथम सापडले. तेथील लोकास या उपक्रमािंा अन भव प ष्ट्कळ. त्याम ळे या उदीमात त्यािंा प ढाकार होताि. 
त्यात अलीकडे आिखी भर पडली. रहशयन हवज्ञ लोकाना ‘तेलजंतू’ समजून आले. त्यािंा एक ग ि त्यानी 
जािला तो काही हवशषे उपयोगाला येत आहे तो असा की, या जंतूिे बेिे जवळ बाळगावयािे आहि ते 
िाििीच्या जागी ठेवावयािे. त्या जागेच्या खाली खहनज तेल असले तर तेथून उज्जकाबवन वाय ूअहतसूक्ष्म 
प्रमािात हनघत असतात. त्याचं्या योगाने या जंतंूिी वाढ जशी जोरात होते तशी द सऱ्या कशानेही होत नाही. 
जंतंूिी वाढ झाली म्हिजे त्या जागी खहनतेल सापडेल याहवषयी शकंा रहात नाही. उज्जकाबवन वाय ू
ओळखण्याच्या द सऱ्या सवव रीती याहून कमी प्रतीच्या आहेत. आपल्या देशात खहनज तेलािे साठे सोधण्यािा 



  अनुक्रमणिका 

उपक्रम हल्ली तत्परतेने सरकारने हाती घेतलेला आहे. तो बराि यशक्स्वतेने पार पडत आहे असे हदसते. नेतृत्व 
रहशयाकडेि आहे. 

 
भूमीतून फूत्कार. पंजाब राज्यात अशी दोन हठकािे आहेत की, तेथे भ ईतून आपोआप वाय ूहनघत आहे 

आहि तो जळतही आहे. हा काय िमत्कार आहे? या हवषयीिे गूढ आता थोडेबह त उलगडले आहे. काहीना 
काही हनहमत्ताने पालापािोळाि काय पि मोठमोठाली झाडािंी खोडे भ ईत प रली जातात. ती क जतात. भ ईत 
नाना प्रकारिे जंतू असतात. ते या मृतागंािंी हवहक्रया घडवनू आितात, काबवन C. उज्ज H आहि ऊवव O हे यािे 
प्रम ख घटक होत. त्यापासून उज्जकाबवन वाय ूउत्पन्न होऊन वर हनघतात. आकक्स्मक रीतीने कोठे योर्गय तपमान 
लाभेल आहि हविेा प रवठा असेल तेथे ते पेट घेतात. अशा वायूंिा उपयोग जळि म्हिून आहि छापखान्याच्या 
शाईकरता काजळ म्हिून इतर देशात होत आहे. आपल्या देशात असा वायूि फारसा आढळलेला नाही. जो 
आहे त्यािा उपयोग करण्यािे संकल्प स टलेले आहेत. 

 
तात्पयव असे की, सवव खािीमध्ये वान जंतू हवप ल असतात. खािीमधे जी काबवनी द्रव्ये आढळतात ती 

त्याच्या पूववहसद्ध रूपापासून उत्पन्न करण्यािे बह तेक श्रेय त्या जंतूनाि आहे. हे जंतू आधी की त्याचं्या 
भक्ष्यस्थानी पडिारी वानसे आधी हनमाि झाली हे एक न स टिारे कोडेि आहे. जंतूि आधीिे असावते. ते 
जीवाचं्या मध्यस्थीहशवाय हनमाि झालेल्या काबवनी द्रव्यावर हनवाह करीत असावते असा तकव  आहे. 

 
सोऱ्याची उत्पत्ती. हिली आहि पेरू या देशात मोठमोठाली राने आहेत. तेथे पाऊस सहसा पडत नाही. 

सम द्रहवहारी पक्ष्यािी वस्ती तेथे पूवी असे आहि आताही आहे. या पक्ष्यािंी घरटी हवष्टा आहि शव ेतेथेि पडून 
राहतात, ती ध वनू जात नाहीत. यापैकी हवष्टेला ग यानो म्हितात. हजारो वषांच्या ज न्या ग यानोपासून आज 
उत्तम खतािे खडक झालेले आहेत. ग यानोमधे अमोदीय लविे असतात. त्यापासून वान जंतंूच्या योगाने नहत्रत 
आहि नहत्रक लविे उत्पन्न झालेली आहेत. बंगाली सोरा KNO3 पालाशनहत्रक हे अशा लविापैकी प्रम ख लवि 
आहे. इतर देशातील हनजवल भागामधे सोरा आढळतो. त्यािी उत्पत्तीही याि धरतीिी असली पाहहजे. सोऱ्यािी 
उत्पत्ती द सऱ्या रीतीने होिे शक्य आहे. ती रीत अशी की, सम द्रकाठी सम द्रलविािंा गळाठा साठतो. त्यािी 
हवघटना होते. तीही अथात जंतंूच्या योगाने होते. त्यापासून पालाशनहत्रक लवि हनघते. अन्त्य लवि एकि 
पि आरंभद्रव्य प्राहिजन्य तर द सऱ्यादंा ते वानसजन्य, असा भेद आहे. दोनही प्रसंगी वान जंतंूिी मध्यस्थी 
आहेि आहे. 
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आ॰ ७·१ नत्रवान . २, ३, ४, मूत्रीयवानू. 

 
रं्धक आणि उज्जरं्धक S. H2S. काही हठकािच्या पाण्याला गंधकािा वास येतो. काही प्रसंगी हा 

वास, खरोखरी घाि, उज्जगधंक वायिूी असते. हहमालयातील याते्रच्या वाटेत काही ऊन पाण्यािे झरे आहेत. 
त्या पाण्याला असा वास येतो. हहमालयावर गौरीक ं डात असे पािी आहे. आहि बदरीनाथ क ं डातही आहे. हे 
पािी फार खोलातून येत असल्याम ळे त्याच्या उत्पत्तीहवषयी तकव ि कराव ेलागतात. एक तकव  असा आहे की 
जेथून ते पािी येते तेथे गंहधकलवि SO4” असते. तेथेि काही वान जंतू असतात. त्याचं्या योगाने गंधकाशी 
संय क्त असलेला ऊवव O जाऊन उज्ज II येतो. अशी हवहक्रया घडहविारे जंतू इतरत्र सापडतात. त्यावरून असा 
तकव  करतात. काही तळ्याचं्या पाण्यास अशी घाि येते. झाडपाला आहि प्राण्यािंी शव ेक जल्याने हा H2S वाय ू
तेथे उत्पन्न होतो. त्यातंही जंतंूिा संबधं असतोि. काळा सम द्र आहे त्यातील पाण्यासं ही घाि येते. इतरत्रही 
काही नदीम खात त ंबिाऱ्या पाण्यास अशी घाि येते. आकव हटक आहि अटलाहंटक सम द्रातील पाण्यालाही 
थोडीशी अशी घाि येते. सववत्र कारि एकि, वान जंत कृत मृतदेहािंा हवनाश. असेही वानू आहेत की ते 
उज्जगधंकातला उज्ज H उवव O वायूशी संय क्त करून हनवळ गंधक स टे करतात. 

 

 
आ॰ ७·२ महाकाय गंधक जंतू. 
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मिाकाय रं्धकवानू Giant Salphur bacteria. 

 
इटली देशाच्या दहििेस असलेल्या िीपात त्यािप्रमािे जपानी िीपात गंधक प ष्ट्कळ आढळते. त्या त्या 

हठकािी ज्वालाम खी पववत आहेत. त्यातून ते हनघालेले असते, याहवषयी शकंा नाही. तथाहप ज्या हठकािी 
ज्वालाम खी पववत नाहीत अशा हठकािीही गंधकािे साठे आहेत ते तेथे कसे उत्पन्न झाले? यासंबधंी तपास 
करता आढळते की, गंधकाच्या संय गातून गंधक स टे करिे हा ज्यािंा स्वभाव आहे असे वान जंतू आहेत. 
त्याचं्यात जातीही अनेक आहेत. त्यातल्या काहीना रंग आहेत. काही हहरव ेआहेत, काही ग लाबी आहेत. काही 
ताबंडे आहेत. इतर वानू आकाराने फार लहान असतात, न सत्या डोळ्यानी हदसत नाहीत. पि हे गंधकवानू 
प ष्ट्कळ मोठे असतात. एकेकािी लाबंी १ cm स द्धा असू शकते. रंुदी मात्र प ष्ट्कळ कमी असते. एखाद्या 
िैतनतंतूसारखी. या जंतंूच्या योगाने गंधक संय गापासून गंधक स टे होते. त्याि कि त्या जंतंूच्या अंगात व 
अंगाबाहेर सभोवार आढळतात. हे जंतू मरतात तेव्हा त्यािे शरीर हवघहटत होऊन गंधक मोकळे होते. काबवन 
C, उज्ज H, ऊवव O यािें हनरहनराळे वाय ूहोऊन हनघून जातात. गंधकािे साठे ज्वालाम खीतून तयार होतात ते 
असे. असे साठे मध्य आहशया आहि उत्तर अमेहरका येथे आहेत. 

 
लोिधारी वानुजंतु Iron Bacteria 

 
नदीच्या ककवा तळ्याच्या तळाशी खडे असतात. त्यानंा हिकटलेले हजवतं तंतू आढळतात. असे 

पािझाडाचं्या काड्याना ककवा पानानाही हिकटलेले केव्हा केव्हा आढळतात. या तंतूना फाटेदेखील असतात, 
हे हजवतं तंतू वानजंतूि असतात. सामान्यतः वानू एकेका पेहशकेिेि बनलेले असतात. पि प्रस्त त वानूना 
अनेक पेहशका असतात. हशवाय त्याना एक कफािे बनलेले वषे्टिही असते. याचं्या शाखाना मधून मधून पीळ 
पडल्यािे हदसून येते. या कफवषे्टिािा उपयोग दगडाला ककवा काडीला ककवा पाल्याला हिकटण्याकडे होतो. 
ज्या पाण्यात हे वानू राहतात त्या पाण्यात थोडाबह त लोहकाबवहनकािा अंश असतो. या वानंूिी करामत अशी 
की लोहकाबवहनकातून काबवहनक वायू CO2 वगेळा होऊन हनघून जातो. त्याि वळेी लोहािा संयोग पािी आहि 
ऊवव O याशी होऊन, लोहउज्जोववद Fe (OH)3 होते. ते त्याचं्या कफवषे्टिात सामील होऊन राहते. हा 
लोहसंय गािा भरिा केवढा असतो म्हिाल तर वजनी त लना करता तो त्याचं्या तीन पट देखील असू शकतो. 
हे वान जंतू मेले म्हिजे त्याचं्या देहातले लोहसयं ग वगेळे होऊन त्यािे थरावर थर पाण्याच्या तळाशी बसून 
राहातात. या कफवहेष्टत लोहजंतंूच्या मृत देहािें हवघटन करिारे सामान्य वानू असताति. सरते शवेटी 
लोहपाषाि तेवढा हशल्लक राहतो. 

 
 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ ७·३ लोहधारी जंतू लंब क. 

 
लोि आणि मंज घेिारे वानुजंतू. लोहपाषाि नाना प्रकारिे आहेत. त्यापैकी एक असा आहे की त्यािा 

रंग ताबंडा असून त्यात लहान मोठी भोके असतात, नळ्या असतात आहि एकंदर देखावा मधमाशाचं्या 
पोवळ्यासारखा हदसतो. हा अक्र्गनजन्य पाषाि असता तर ही भोके व नळ्या ब डब डे फ टल्याने उत्पन्न झाल्या 
असे म्हटले असते. पि हे पाषाि जलजन्य आहेत. त्यात अशी अवस्था कशाने उत्पन्न झाली? या प्रश्नािे उत्तर 
असे की, जंतंूिी शरीरे आहि पािझाडाचं्या काड्या व पाने क जून गेल्याने अशी अवस्था झाली. 

 
काही तळ्यात लोहाखेरीज मंज Mn धातूिी लविे असतात. जे वानू लोहलविापासून लोह घेतात तेि 

मंजलविापासून मंज घेऊ शकतात. मदतीला ऊवव O पाहहजे तो पाण्यात हवरघळलेला असतोि. लोहलविे 
असलेल्या पाण्यात वानंूच्या करामतीने जशी लोहलविािंी उत्पत्ती होते अशीि मंजलविे असलेल्या पाण्यात 
मंजपाषािािी उत्पत्ती होते. नद्या आहि तळी याचं्या तळाशी व काठाशी असलेल्या खडकात अल्पाशंाने लोह 
आहि मंज धातंूिी संय गे असतात. ती जंतंूनी किशः जमवलेली असतात, असे यावरून समजून येते. 

 
औषणधपंक जंतू. Curative mud Bacteria. ओडेसाबंदरातील (काळा सम द्र) नदीम खात आिखी 

काही तळ्याचं्या तळाशी काळा हिखल आढळतो. त्यात काही औषधीग ि आहे असे अन भवास येते. 
रसायनदृष्टीने परीिा केल्यास त्यात गंधक आहि लोह यािी दोन संय गे सापडतात. एकािा समास FeS आहि 
द सऱ्यािा FeS2 असा आहे. एकात एका लोहािूशी गंधकािा एक अि ूतर द सऱ्यात त्याच्याशी गंधकािे दोन 
अि ूसंय क्त असतात. आपि हे आताि पाहहले आहे की, काही वान जंतू Fe (OH)3 उत्पन्न करतात आहि द सरे 
काही H2S उत्पन्न करतात. ही दोन द्रव्ये एकत्र आली म्हिजे FeS व FeS2 अशी सयं गे बनतात. 2 Fe (OH)3 
+ 3H2S → Fe S + Fe S2 + 6 H2O 

 
येथे दाखहवलेल्या दोन लोहगंधक संय गापैकी पहहले कहनि आहि द सरे वहरि गंधद होय. सववदाि ही 

दोनही प्रस्त त हिखलात उत्पन्न होतात, असे नाही, केव्हा केवळ पहहलेि तयार होते, केव्हा दोनही तयार 
होतात. गंधक उत्पन्न करिाऱ्या वान जंतंूिा प्राद भाव कमी अहधक असिे हे या गोष्टीिे कारि असले पाहहजे. या 
गोष्टीिा तपास िालू आहे. 

 
खणटका जंतू. ि ना आहि ि नखडी ही द्रव्ये प्रहसद्ध आहेत. ि नखडी भाजून ि ना होतो. तो कळीिा ि ना 

होय. त्यावर पािी टाकल्याने मळिीिा ि ना तयार होतो. वाळूि ना मळून रिईिा ि ना करतात. त्यािा उपयोग 
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हजारो वष ेहोत आलेला आहे. हल्ली त्याच्या ऐवजी सीमेंट वापरतात. पि ते तयार करण्याकरता जो मसाला 
लागतो त्यात ि ना असतो. अशा रीतीने त्यािा वापर होत असला तरी अद्याहप प ष्ट्कळ ि नखडी उपलब्ध आहे. 
शखं कवड्या इत्यादी हजनसा प्राण्यानंी टाकून हदलेली घरे होत. शखं कशपा तयार करिाऱ्या प्राण्यापेिा प ष्ट्कळ 
लहान प्रािी अशीि ि नाळ घरे बाधंीत असतात. त्यानी टाकलेली घरे तीि आपली ि नखडी. काही 
वान जंतंूच्या जाती आहेत त्यादेखील अशी घरे बाधंीत असतात. घरे बाधंण्याकरता हा मसाला ते पाण्यातून 
घेतात. खडू म्हिून जे गोळे सापडतात ते अशा रीतीने तयार झालेले असतात. खहटका Calcite. 

 
महाराष्ट्रात नगर हजल्ह्यात ि नखडी प ष्ट्कळ सापडते. िद्रजीहवक महाय ग म्हिून जे साहंगतले त्या 

काळात बनलेले खडक प ष्ट्कळसे खडूिे आहेत. खडूिी घरे बाधंिारे जे जीव त्यानी ही भमूी बह ताशंानी 
व्यापलेली होती असे हदसून येते. ि न्याच्या रवदेार खड्याना खहटका म्हितात. म्हिून प्रस्त त जंतू खहटकाजंतू 
होत. 

 
कौद्वकारी जंतू. भपूृिावर आज आपल्याला जे खडक हदसत आहेत त्यातले प ष्ट्कळसे लोह Fe आश्म 

Al, पालाश K, खट इत्यादी धातू आहि हसकता SiO2 यािें बनलेले आहेत. वातावरिात कौि CO2 वाय ूआहे 
तो पावसाच्या पाण्यात हवरघळून काबवहनक अम्ल H2CO3 बनते. त्याच्या योगाने खडकातील धात संय क्त SiO2 
स टे होऊन पाण्यात लोंबकळत स्थलातंरी जाऊन हकत्येक महहने लोटल्यावर खडे होऊन खाली बसते. 
हसहलकनािी जागा काबवनाला हमळते. पि मूळिा कौि CO2 तरी कसा झाला? याला एक उत्तर असे आहे की 
(१) आरंभी जंतंूिा उच्छ्वास CO2 असा झाला. (२) जंतू हनजीव हनवळ काबवन किािंाही ऊवाशी संयोग 
घडवनू आिताना आजही आढळतात. तर तसेि जीवसृष्टीच्या आरंभी होत असाव.े हल्ली कोळशाच्या खािीत 
१००० मीटर खोलीपयंत हजवतं जंतू आढळतात आहि ते असा ऊववसंयोग घडवून आितात. हा संयोग मंद 
गतीने होत असल्याने ज्वाला प्रकट होत नाहीत, हा महत्त्वािा फरक आहे. पि हवते कौिवायिूी भर 
घालण्यात त्यािें हवशषे अंग असते, यात शकंा नाही. 

 
शुकद्धकर वानुजंतू. जी गोष्ट काबवनकिािंी तीि गोष्ट काबवनी संय गािंी. स्वतः जंतंूिी शरीरे काबवनी 

संय गािंी बनलेली असतात. त्यािंा ऊवाशी संयोग होतो. कोळशािे कि बारीक असतात. तर वान शरीरे 
त्याहूनही बारीक असतात. काबवनकि आहि जंत शरीरे दोनही एकसाथ वाऱ्याने उडून स्थलातंरी जातात. त्यात 
काही खडकावर जाऊन पडतात. त्याचं्या योगाने खडक हझजतातं, आहि अन्यत्र नव े हसकतेिे ठेव ेउत्पन्नही 
होतात. अशी घडामोड कोयवधी वष ेिालत आलेली असली पाहहजे असा तकव  होतो. हल्ली वान जंतूि काय 
पि बह तेक सवव प्रािी कौि CO2 उत्पन्न करतात. तो हवेत जातो आहि उलट मोठी वानसे तो आत्मसात करून 
शकंव राहद द्रव्ये बनवतात. वान जंतू कोित्याही काबवनी द्रव्यािा ऊवाशी संयोग घडवनू आितात. याम ळे 
केरकिरा साफ नाहीसा करून हवते CO2 कौिािा भरिा करण्यािा त्यािा उद्योग सतत िालू असतो. म्हिून 
त्याना श कद्धकर असे म्हटले आहे. पाण्यािे साठवि असले आहि त्यात मळ असला तर, हे जंतू महहन्याभरात 
त्यािंा हनकाल लावतात. त्याम ळे पािी आपोआप हनमवळ होते. त्यात नवा मळ मात्र येऊ देता कामा नये. येऊ 
हदला तर त्याच्या हनकालाकरता आिखी काही काळ जाऊ हदला पाहहजे हे उघड आहे. 
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काबवहनक अम्ल हे प ष्ट्कळ सौम्य अम्ल आहे पि नहत्रक अम्ल हे प ष्ट्कळ प्रखर अम्ल आहे. हेही उत्पन्न 
करिारे वान जंत  असतात हे आपि पूवीि पाहहले आहे. हे वानू कौिकारी वानंूच्या इतके हवप ल नाहीत हे मात्र 
खरे. हे वानू जे नहत्रकाम्ल उत्पन्न करतात त्याने काबवहनक लविे हझजून नहत्रक लविे उत्पन्न होतात. 

 

 
आ॰ ७·४ Ⅰ यवसलंब क. १ िंिल. २ अिल ३ संतती. ४ बीज कधारी. ५. रागं. 

ⅠⅠ १ जलवासी. २ अिल बीज कधारी यवस लंब क. ३ अिल यवस लंब क. 
 
साराशं, वान जंत  न सत्या डोळ्यानंी न हदसण्याइतके बारीक खरे पि तेि जीवसृष्टीच्या आरंभी उत्पन्न 

झाले. ते काबवनी द्रव्यावर आपली उपजीहवका िालवतात पि त्याचं्या जीवनरीती अशा आहेत की, त्यानी 
मोठमोठाले कठीि खडक हझजतात! इतकेि नव्हे तर नव ेउत्पन्न होतात. त्याचं्या योगाने भमूी स फला होिे 
आहि पािी हवश द्ध होिे, या दोनही गोष्टी घडून येतात. वानसािें आहि प्राण्यािें खाद्य व पेय आहि स्वतः त्यािंी 
शरीरे, याचं्यावर जंतंूिा भला ब रा पहरिाम होतो तोही मोठा आियावह आहे. अतःपर आपिाला तो पाहून 
घेतला पाहहजे. यवसलंब क, वाळल्या गवताच्या काढ्यात तो हनवाल्यावर दोन हदवसात हदसू लागतात. 
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प्रकरि ८ 
 

अन्नाणद-साधकबाधक जंतू 
 
कोिोल. दारू हा हजन्नस सवास माहीत आहे. महाराष्ट्रात दारू हपण्याला सरकारने बंदी केली आहे 

तरी हपण्याला अयोर्गय केलेली दारू, तेलजळि ज्यात वापरतात अशा शगेड्या पेटवण्याकरता आहि 
लाकडाला हझलई देण्याच्या राळेत घालण्याकरता वापरण्यात आहे. दारू म्हिजे लाकूड असा संस्कृतात अथव 
आहे. हल्ली लाकूड कोंडून भाजतात तेव्हा त्यातून जे वाय ूहनघून येतात त्यात दारूिा काही अंश असतो. तथाहप 
हपण्याकरता हल्ली बंदी असली तरी औषधाकरता दारू लागते आहि काबवनी रसायनाच्या सवव व्यवहारामध्ये 
दारू अवश्य असते. ती दारू ओल्या ककवा वाळलेल्या द्रािापासून, मोहाच्या फ लापासून, धान्याच्या हपठापासून 
ककवा साखरेपासून तयार करतात. हपण्याच्या दारूपैकी “कोहल” असे एकीिे नाव स श्र तसंहहतेत हदलले आहे. 
या शब्दास “अल” हे अरबी दशवकसववनाम जोडून “अल्कोहोल” असा शब्द तयार झाला, तोि हल्ली इंग्रजीत 
रूढ आहे. त्यातला अल ्सोडून कोहोल असा शब्द मराठीत घेण्याजोगा आहे. ज्या द्रव्यात CH3, C2, H5, C3H7 
इ. घटाना OH ऊज [ऊवव– सिंेप ऊ. उज्जसिंेप ज हमळून ऊज ही घटा.] ही घटा जोडलेली असते त्याला कोहोल 
म्हितात. हपण्याच्या दारूत C2H5OH हे कोहोल असते. न सता कोहोल हा शब्द बह धा त्या कोहोलाला 
अन लिून वापरतात. त्यािे संपूिव मराठी नाव हिकेन कोहोल असे आहे. 

 
णवरजिाचे जंतू. उसािा रस उन्हाळ्या हदवसात जर एकाद्या हदवसभर उघडा राहहला तर तो खराब 

होतो. त्यािी िव बदलते आहि तो प्यायला असता बाधक होण्यािाही संभव असतो. अशीि गोष्ट द धािीही 
असते. आपि द धािे ताक बनवतो तेव्हा थोडेसे अगोदर केलेले ताक द धात टाकतो. द सऱ्या हदवशी त्या द धािे 
दही होऊन जाते. ते घ सळून त्यात थोडे पािी घातले की झाले ताक. द धापासून दही बनवण्याकरता आपि जे 
ताक त्यात टाकतो त्याला हवरजि म्हितात. त्यात एका प्रकारच्या जंतंूिे बेिेि असते. ते द धात पडल्याने 
द सऱ्या हदवसापयंत त्याच्या हकत्येक हपढ्या हनमाि होतात. द धाच्या अंगिी एक साखर असते त्या साखरेिी 
हवहक्रया होऊन अम्ल बनते. उसाच्या ककवा फळाच्या साखरेपासूनही अम्ल बनते, पि त्यापूवी साखरेपासून 
कोहोल बनते. कोहोलािे अनेक प्रकार आहेत, अम्लािे अनेक प्रकार आहेत आहि साखरािेंही अनेक प्रकार 
आहेत. या हवहक्रयानंा उपयोगी पडिारी हवरजिे आहेत त्यािेंही अनेक प्रकार आहेत. इतकेि नव्हे तर ही 
हवरजिे ज्याचं्या अंगी आहेत त्यािें स द्धा अनेक प्रकार आहेत. कोहोल उत्पन्न करिारे जे जंतू आहेत त्यानंा 
यीस्ट म्हितात. त्यानाि संस्कृतात हकण्व म्हटलेले आहे. द धािे दही करिारे जे जंतू आहेत ते वानू आहेत. ते 
लंब क म्हिजे लाबंोडे असतात. 

 
णशरकाकारक जंतू. असेहटक जंतू. हमरच्या ककवा द सऱ्या काही भाज्या हटकवनू ठेवण्याकरता 

मसाल्यासारखा उपयोग एका हजनसेिा करतात हतला हशरका म्हितात. हशरक्यास अंब स झिझिीत वास 
येतो, आहि त्यािी िवही तशीि असते. खाद्यपदाथात िवीकरता जो हशरका वापरतात त्यात ४.५ टके्क 
हिकेनाम्ल असते. हे अम्ल हिकेन कोहोलापासून तयार केलेले असते.  

 
C H3 C H2 OH + O2 → CH3 COOH + H2O 
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आ॰ ८·१ हशरकावानू ककवा अशीहतकवानू. 

 
ही हवहक्रया घडवनू आििारे जंतू असतात ते लाबंट वानू, लंब क, असतात. द धािे ताक ककवा दही 

करण्याकरता जसे ताकािे हवरजि लावतात तसेि हशरक्यािेि हवरजि लावले म्हिजे मद्यापासून नवा 
हशरका तयार होतो. हे जंतू नेहमी हवमेध्येही असतात. त्याम ळे कोितेही साखरेिे पािी उघडे पडले असता 
प्रथम त्यात कोहोल आहि नंतर हे अम्ल उत्पन्न होते. परंत  अशा जंतंूच्या आकक्स्मक पेरिीवर अवलंबून राहता 
येत नाही. हतच्यात कमी अहधकपिा होण्यािा सभंव असतो. म्हिून कारखान्यात योर्गय हवरजिात 
ब िकळलेल्या काटक्याक टक्या रितात आहि त्यावर कोहोलािा हवरघळा हटबकत ठेवतात. अशाने 
हवरजिातून खाली हशरक्यािे थेंब तयार होऊन येतात. 

 
दणधकर वानू. द धापासून दही आहि ताक करण्यािी पद्धत फार ज नी आहे. दूध हे उत्तम पोषक खरे 

पि प ष्ट्कळ प्रौढ मािसानंा ते मानवत नाही. मातेच्या द धािी गोष्ट सोडली तर बालकानाही गाईम्हशीिे दूध तसे 
मानवत नाही. तथाहप हवशषे खबरदारी घेऊन स कवनू डब्यात भरून ठेवलेले दूध मातेच्या द धाच्या खालोखाल 
मानवते हेही खरे. दूध स कवनू भरून ठेवताना त्यात जंतंूिा प्रवशे होऊ नये म्हिून हवशषे प्रयत्न करतात, हे या 
गोष्टीिे रहस्य आहे. हवा, पािी, भाडंी, दूध काढिारािे हात, गाईिी अिळे, या सवांना हिकटून जंतू असतात. 
त्याना द धािा आसरा हमळाला की वाढीला पारावार रहात नाही, असे होऊन जाते. अगदी उत्तम प्रकारे 
स्वच्छता पाळली तरीही ताज्या काढलेल्या द धात अवघ्या एका तासाच्या अवधीत एकेका CC त हजारो जंतू 
आढळतात. दूध बफाइतके थंड केल्याने मात्र जंतू मरतात. तथाहप दूध हपिाऱ्या मािसाच्या तोंडात आहि 
पोटातही खूप जंतू असतात ते द धाने फोफावनू पिनास अडथळा येण्यािा संभव असतो. द धाऐवजी ताक ककवा 
दही घेण्याने असा अडथळा होत नाही. ताक पिनी पडते, असा प ष्ट्कळ प्रसंगी अन भव येतो. ताकातले जंतू 
इतर जंतूिी मात्रा िालू देत नाहीत आहि स्वतः मािसास अपाय करीत नाहीत, असा यािा अथव आहे. 
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दणधकर पोटजाती. ताक ककवा दही करिारे वानू म्हटले तरी त्यात पोटजाती अनेक आहेत, असे 
आढळते. बल्गेहरयानामक जो देश आहे त्या देशात दही तयार करतात. त्यातल्या वान जंतूिी या बाबतीत प्रथम 
बरीि प्रशसंा ऐकू येई. कारि बल्गेहरयन लोकामध्ये दीघाय षी लोक इतर देशातल्यापेिा अहधक असे आढळून 
आले. त्याचं्या खाण्याहपण्यात दह्यािा अंतभाव प ष्ट्कळ असे. प ढे काही हदवसानी असे आढळले की, हे जंतू जरी 
अम्ल उत्पन्न करतात तरी अम्लामध्ये हवशषे जोरदारपिे वाढत नाहीत, अशा पहरक्स्थतीत वाढिाऱ्या वान जंतूिी 
हनराळीि एक पोटजात आहे. त्याना अम्लहप्रय वानू असे म्हितात. हे वानू मािसाच्या मोठ्या आतड्यात िागंले 
वाढतात असे अन भवास आले तेव्हा त्यािी प्रशसंा अहधक होऊ लागली. त्यानंतर आिखीही काही पोटजाती 
थोडथोडा फरक असलेल्या आढळल्या. आता त्या सवांिे हमश्रि हवरजि लावण्याकरता म्हिून तयार करतात. 
या हवरजिाने झालेले दही आहि ताक इतर सवापेिा अहधक ग िावह आहे असे म्हितात. हनदान ते रुिीला 
आहि स्वादाला फार िागंले असते आहि ते िागंले पिनी पडते, यात म ळीि शकंा नाही. या वानूच्या योगाने 
द धातल्या साखरेिीि काय ती हवहक्रया होते बाकी प्रोतीन हवशषे पोषक असते ते बह ताशंी कायम राहते. 

 
केफीर आणि खवगस. केफीर या नावािा एक दह्यासारखा हजन्नस कॉकेहशअस पववतावर राहिारे लोक 

तयार करीत असतात. आपल्याकडील दह्याच्या हवरजिासारखेि यािे हवरजि त्याचं्याकडे परंपरेने िालत 
आलेले आहे. ते फ लकोबीसारखे हदसते. त्यात बारीक बारीक ग ठळ्या असतात. या ग ठळ्यामध्ये दोन जातीिे 
वान जंतू असतात. एक जात वान जंतंूिी म्हिजे लंब कािंी असते. यानी कवडी उत्पन्न होते. द सरी जात 
गोल कािी, गोलसर जंतूिी, असते. त्यानी द धातल्या साखरेपासून अम्ल तयार होते. 

 
केहफरामध्ये या दोन वानूखेरीज हकण्वस द्धा असते. त्याच्या योगाने थोडेसे कोहोल उत्पन्न होते. 

याहशवाय त्यात कौि CO2 वायूही उत्पन्न होतो. कोहोल आहि कौि याम ळे केफीरास हवशषे ि रि रीत िव येते 
आहि स्वादही येतो. केहफराच्या ग ठळ्या वाळवनू ठेवल्या असता िागंल्या हटकतात. कालातंराने पाहहजे 
असतील तेव्हा त्या दह्यात टाकल्या असता काम भागते. 

 
आपल्याकडे गाई–म्हशींच्या कोवळ्या दूधापासून खववस करतात, तो ह कमी करता यावा म्हिून 

कोवळ्या द धात फडकी ब िकळून वाळवनू ठेवतात आहि कालातंराने खववस पाहहजे असेल तेव्हा ती साध्या 
दूधात घालतात. या फडक्यावर हवरजिे वाळून राहतात. त्यात दूध आळिारे हवरजि असते पि आंबिारे 
हवरजि नसते. 

 
चक्का. द धािे दही बनहवतात आहि दह्यातून िक्का काढतात हे प्रहसद्ध आहे. दह्यातून होईल हततके 

पािी काढून टाकले म्हिजे िोथा राहतो तो िका होय. या प्रसंगी पाण्याबरोबर इतर हवरघळलेली द्रव्येही 
बह शः हनघून जातात हे उघड आहे. न सत्या िक्क्यािा उपयोग करीत नाहीत. त्यात साखर आहि स्वाहदष्ट द्रव्ये 
घालून श्रीखंड तयार होते. ते उत्तम खाद्य असते. ते हवस्तवावर वाळवनू वड्याही करता येतात. ते हटकाऊ 
खाद्य असते. साखरेऐवजी मीठ हमसळल्यानेही िक्का हटकाऊ होतो. कालातंराने पािी घालून त्यािे ताक 
बनहवता येते. 
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िक्का जर प रता वाळवला नाही, अधववट ओलाि राहू हदला तर तो नासतो. त्यात वान जंतू जमतात. 
त्यावर अकळब ेउगवतात. त्याला घाि येते. त्यािी िव हबघडते. एकंदरीत तो त्याज्य होतो. पि नेहमीि असे 
घडते असे नाही. हजारात एखाद्या वळेी त्यािा स्वाद स धारतोदेखील. द गेधाऐवजी त्याला स गंध येतो. केव्हा 
काय होईल त्यािा नेम नाही. या सवव गोष्टीिे कारि असे की हवते नाना जातीिे जंतू असतात. त्यातील काही 
िक्क्यािे िागंले रूपातर करिारे असतात तर द सरे काही वाईट रूपातंर करिारे असतात. एकंदरीत हवते 
िागंल्यापेिा वाईटािाि भरिा अहधक असतो. 

 
चीज. या नावािे एक खाद्य िक्क्यापासून तयार करतात. ज्याच्या योगाने िक्क्याला स गधं येतो असे 

माहलकाकरून राहिारे गोल क ज्यात आहेत अशी हवरजिे तयार ठेवलेली असतात. त्यात कवडी बनहविारे 
हवरजिही असते. होईल हततकी दिता बाळगून स्वच्छ दूध काढतात. त्यात योर्गय प्रमािाने ही हवरजिे 
घालतात. मग ते ककहित कोंबट करतात, तपमान ८६० F ठेवतात. तेवढ्याने कवडी बनते आहि हवरजिातल्या 
जंतंूखेरीज अगोदरिे जे जंतू असतात ते राहून जातात. हवरजिातल्या गोल कािीि सरशी होते. प ढे ते दही 
आिखी तापवतात. वगेवगेळे कारखानदार हे तापन वगेवगेळ्या प्रतीिे करतात. कोिी १०४० F पयंत तर कोिी 
१३०० ककवा ११५० F पयंत तापहवतात. इतक्या तापनाने माहलका गोल क मरून जातात आहि इतर दहधकर 
वानू हनकामी होतात. कवडी बनहविारे वानू मात्र अहधक फोफावतात. यानंतर आता िक्का तयार होतो तो 
साच्यामधे भरतात. या सवव प्रहक्रयामधे काही जातीिे वानजंतू मरत असले तरी एकंदर वानंूिी संख्या वाढति 
जाते. आरंभी द धात प्रत्येक ccm मध्ये िार आठ प्रय त (दशलि) वानू असतात तर सरतेशवेटच्या िीजात ते 
प्रत्येक ccm मध्ये एक अब्जापयंतही असू शकतात. अब्ज म्हिजे हजार प्रय त, १ × १०९; एकावर नऊ शून्ये. 
हवरजिातल्या जंतंूिे प्राबल्य राहिे, यावर िीजािा स्वाद अवलंबून आहे. िागंले िीज गाईच्या द धापासून 
होते, म्हशीच्या द धापासून होत नाही. 

 
चीजाचे बिुत प्रकार : काही िीजात मीठ घालतात. त्यािा उपयोग असा होतो की अपकारक जंतू 

मूळच्या द धात असले तर त्यािंी वाढ थाबंते. रुिी येते हा द सरा लाभ आहे. याहशवाय िक्क्यास थोडा 
टिकपिाही येतो हा एक लाभि आहे. काही िीजात अकळब ेअसतात. त्यािंी थोडी बह त वाढ होते. त्याम ळे 
काही अम्लद्रव्ये उत्पन्न होतात. त्यािंा वास येतो आहि िवही येते. ती कोिाला आवडते, कोिाला आवडत 
नाही. अम्लामध्ये काबवहनक अम्ल उत्पन्न होिेही संभवते. तसे झाल्यास कौिवाय ू CO2 तयार होतो त्याने 
िीजास भोके पडतात. 

 
येथे हवरजिासंबधंी एक गोष्ट ध्यानात ठेवली पाहहजे ती अशी : हवरजिािंा जो पहरिाम होतो तो 

करिारी द्रव्ये हनजीव असतात. त्यानंा हवतंिके म्हितात. हवतंिके मात्र, सजीव जंतूमध्ये उत्पन्न होतात. द धात 
कवडी उत्पन्न करिारे वान जंतू असतात ते काही हवतंिक द्रव्य उत्पन्न करतात त्यािा तसा पहरिाम होतो. 
द धािी कवडी करिारे एक हवतंिक मािसाच्या जठरात उत्पन्न होत असते; तसेि ते वासराच्या जठरातही 
उत्पन्न होते त्यास रेनेट म्हितात. काही कारखानदार रेनेटिा उपयोग िीज करण्याच्या कामी करतात. िीज 
करिे हा एक संपत्ती हमळवण्यािा धंदा आहे. त्यात काही गोष्टी ग पीत आहेति. त्या अन भवानेि कळावयाच्या. 
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वैरिमुरवा. पावसाळ्यात गवत प ष्ट्कळ उगवते आहि पेरिीिी हपकेही काढता येतात. या वळेी ओली 
वैरि अहतहरक्त होते. इतर हदवसात सगळीि वैरि कोरडी, ओली म ळीि नाही, अशी द रवस्था होते. ती 
ि कवण्याकरता काही कोरडी वैरि पावसाळ्याकरता ठेवावयािी आहि काही ओली वैरि हहवाळ्या-
उन्हाळ्याकरता ठेवावयािी अशी तोड स िते. यापैकी पहहली गोष्ट सोपी आहे. कोरडी वरि हनवाऱ्यात ठेवता 
येते पि ओली वैरि िार आठ महहने ओलीच्या ओली कशी राहिार. ती ओली ठेवण्यालाही य क्ती आहे ती 
अशी, भ ईत एकादा हौद ककवा भ ईवर एकादी कोठडी बाधंतात, ओली वैरि त्या हौदात ककवा कोठडीत 
भरतात. वैरिीमध्ये मक्याच्या ताटासारखी ताटे असली तर त्यावर थोडे मीठ कशपडतात. नंतर हौद ककवा 
कोठडी प रती बंद करून टाकतात. या वैरिीिा उपयोग हहवाळ्यात ककवा उन्हाळ्यात होतो. वैरि वाळते तेव्हा 
हतच्यातील पािी तर वर जातेि पि जीवनसत्त्वहेी प ष्ट्कळशी नाहीशी होतात, आहि इतर अन्नाशं पिनास 
कठीि होतो. वैरि म रल्याने मात्र ककहजत् अन्नाशं कमी होऊन त्यापासून कोहोल आहि अम्ले उत्पन्न होतात. 
त्याम ळे रुिी वाढते, राहहलेला अन्नाशं पिनास सोपा होतो आहि जीवनसत्त्व े हटकून राहतात. त्याच्यात 
थोडीशी साखर असते. तो दहधकर जंतूच्या योगाने हवहक्रया पावते. कोहोल व अम्ले तोंडी लावण्यासारखी 
उपयोगी पडतात, आहि इतर अपायकारक जंतू मरून जातात. 

 
आपोआप आर्. कधीकधी कोळशािे ढीग ककवा गवतािी गंज आपोआप पेटते. हे कसे काय घडते हे 

एक गूढि होते पि आता ते उलगडलेले आहे. सामान्यतः तपमान ६०० F पासून ८०० पयंत िढत असताना 
जंतंूिी वाढ झपायाने होते आहि ते आपापले हवहशष्ट कायव जोरात करू शकतात. त्यानंतर तपमान वाढत 
गेल्यास त्यािी करामत कमी पडू लागते आहि १००० च्या वर गेल्यावर ते मलूल होऊन जातात. तथाहप काही 
वान जंतू असे आहेत की, त्यािंी करामत १००० वरि हवशषे वाढते. अशाना उष्ट्महप्रय वानू म्हितात. हे वानू ज्या 
हवहक्रया घडवनू आितात त्यानी उष्ट्िता उत्पन्न होते. धान्यात ककवा धान्याच्या हपठात हे वानू असल्यास धान्य 
ककवा पीठ करपण्यापयंत पाळी येते, कधी कधी तर ते पेटतेही. असे जंतू गवतात असतात तेव्हा, ककवा 
कोळशात असतात तेव्हा, त्याचं्या हढगाला आग लागते. हे हजन्नस प्रथमतः ओले असतात त्याम ळे सामान्य जंतू 
वाढू शकतात, ते िागंले कोरडे झाले म्हिजे सामान्य वानू वाढू शकत नाहीत. उष्ट्महप्रय तेवढे वाढतात. हशवाय 
जळण्याकरता ऊवव O2 त्यात खेळता असला तर मग अनथव होण्याला उशीर लागत नाही. म रत्या वैरिीने मोठे 
धडाके उडून कोठे उध्वस्त झाल्यािी उदाहरिे घडली आहेत. 

 
नाशकर वानुजंतू. दूध उघडे ठेवले तर ते िार दोन हदवसात नासते. त्याला ताकािे हवरजि लावले 

असले तर ते नासत नाही, त्यािे दही बनते. दही बनहविारे जे हवतंिक आहे ते उत्पन्न करिारे जंतू हवरजिात 
असतात ते वाढतात आहि इतर जंतू, जे एरवी द धास नासव ूशकले असते ते, अशा द धात वाढत नाहीत. 
वहहवाट अशी आहे की दूध अगोदर कडकडीत तापवावयािे आहि मग ते हनववनू कोंबट झाल्यावर त्याला 
ताकािे हवरजि लावावयािे. या पद्धतीने इतर जंतू मारले जातात, आहि ताकाच्या जंतूनाि तेवढी वाढण्यास 
मोकळीक हमळते. हवरजि न लावता दूध हकती वळे हटकेल हे, ते हकती स्वच्छ आहे, यावर अवलंबून आहे. 
आटोकाट दिता बाळगली तरी दूध आपोआप हनजंत क राहिे शक्य नाही. अिळे, हवा, पािी, भाडें, यापैकी 
कशापासून तरी जंतू येऊन त्यात पडतात. त्याना तर ते उत्तम खाद्य असते म्हिनू ते त्या द धात वाढतात. 
कोंबट द धात तर जंतू झपायाने वाढतात. पि साधारि गार द धातस द्धा दूध नासविारे जंतू वाढतात. त्याचं्या 
योगाने द धातील प्रोतीन द्रव्यािी हवघटना होते. त्यापासून कडू द्रव्ये उत्पन्न होतात. ती द्रव्ये आरोर्गयास बाधक 
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असतात. म्हिून असे दूध टाकून हदले पाहहजे. नासिे टाळावयािे असल्यास दूध बफाइतके गार करून ठेवले 
पाहहजे. 

 
द धाला कधी कधी तार येते. ही हवकृती उत्पन्न करिारे वानजंतू आहेत. ते पश पक्ष्याचं्या शरीरावर 

असतात. द धाला कधी कधी हनरहनराळे रंग येतात. ताबंडा रंग, हपवळा रंग आहि हनळा रंग आििारे जंतू 
वान वगात आहेत. या वानंूना हविेी आवश्यकता असते, तेव्हा ते उघड्या पृिभागाशीि तेवढे वाढतात. नाना 
प्रकारािें रोगजंतूही द धात असण्यािा संभव असतो. प ष्ट्कळ मािसाचं्या ककवा पशूचं्या आतड्यात राहिारे वानू 
द धात प्रवशे पावतात, त्याचं्या योगाने द धाच्या अंगच्या साखरेपासून वाय ूउत्पन्न होतात. 

 
द धािे सवव हवकार साय व लोिी यासही होण्यािा संभव असतो. लोण्यािे ओषट खवटते. हा ऊवव (O) 

संयोगािा पहरिाम असतो. प्रथम पाण्याच्या योगाने ओषटातले घृतीन (Glycerene.) आहि अम्ल ही वगेळी होतात. 
मग अम्लािेही हवघटन होते. त्यापासून आहल (Aldehyde.) आहि हलोन (Ketone.) द्रव्ये उत्पन्न होतात. ही द्रव्ये 
ि रि रीत असतात. अम्लापंकैी ित ष्ट्केनाम्लाला वास असतो, तो झिझिीत असतो. कोिी त्याला कडू असेही 
म्हितात. आतड्यात राहिारे वान जंतू लोण्यात जातात तेव्हा त्यातही वाय ूउत्पन्न होतात. त्यानंा वगेवगेळे वास 
येतात. सवव कमी–अहधक प्रतीिे द गधंि होत. खवटिे हा हवकार त पाला होतो. 

 
मासंान्नाचे संरक्षि. ज्या पशूिें मासं अन्न म्हिून वापरतात त्याचं्या कातडीवर आहि केसावर अगण्य 

वान जंतू असतात. तसेि ते त्याचं्या प्राशनीत आहि तोंडात स द्धा असतात. हे जंतू आतील मासाहंद गात्रास 
अपाय करीत नाहीत. परंत  मासंाकहरता पश ूमारून जेव्हा त्यािे कातडे सोलतात तेव्हा त्यावरील जंतू मासंावर 
पडतात. ते वानू त्यास अपाय करू शकतात इतकेि नव्हे तर ते खोलवर हाडापयंत देखील पोिनू तेथेही अपाय 
करू शकतात. हविेे तपमान ६८०F च्या बेतात असताना जंतंूिी मासंात वाढ होऊन मासंािे हवघटन होते. या 
हवहक्रयेत उज्जगंधक H2S आहि अमोद NH3 इत्यादी वाय ूउत्पन्न होतात. मासंहवनाश करिारे वान जंतू प ष्ट्कळ 
जातींिे आहेत. त्यातील प ष्ट्कळसे साहनल (Aerobic.) आहेत म्हिजे त्याचं्या जीवनाला हविेी गरज असते. काही 
थोड्या मासंहवनाशी वान जाती अनाहनलही (Anacrobic.) आहेत. त्यािंी कारवाई िालण्यास हविेी अपेिा नसते. 
असे वानू हाडापयंत आत हशरून तेथून नाशन कायव िालू करतात. मासंाकरता पश पक्ष्यािंी शव ेतयार करताना 
कातडे आहि आतडे काढून टाकतात. मत्स्याचं्या बाबतीत तसे काही सहसा करीत नाहीत. नाशकारी 
वान जंतूना पश पक्ष्याचं्या मासंािा ग्रास करण्यास लागते त्याहून कमी तपमान मत्स्यमासंािा ग्रास करण्यास 
िालू शकते. म्हिून मत्स्य स रहित करण्यास हवशषे गारठा अवश्य असतो. 

 
अडं्यात णबघाड. पक्ष्यािी अंडी जात्या स रहित असतात. त्याना ि न्यािे कवि असते, त्याच्या आत 

त्विा असते. असे असले तरी या दोनही आवरिाना सूक्ष्म हछदे्र असतात. त्यातून वान जंतू, त्याचं्या बीज का 
आहि अकळबाच्या बीज का आत जाऊ शकतात. आत त्याना उपयोगी पडण्याजोगे उत्तम अन्न असतेि. जंतू 
ककवा त्याचं्या बीज का यािंा प्रवशे आत झाल्यावर लवकर बीज कातून नव ेजीव हनघनू आतले अन्न नासण्यास 
स रवात होते. त्यात काही गढूळ कि हदसू लागतात आहि काही वायूिे ब डब डेही हदसू लागतात. वर घाि 
स द्धा येते. अंडे खराब झाले आहे की नाही हे तपासण्याकरता ते प्रखर प्रकाशात धरून द सऱ्या बाजूने त्याजकडे 
पहाव.े म्हिजे हबघाड झाला असल्यास काळे कि आहि गढूळ पहरसर हदसून येतात. जंतूच्या योगाने 
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अंड्यातील पाढंरा बलक प्रथम हबघडतो. त्यातील प्रोतीन द्रव्यािी हवघटना होऊन उज्ज–गंधक H2S वाय ू
उत्पन्न होतो. त्यािीि घाि येते. तीि सडक्या अंड्यािी घाि होय. 

 
शेिवाय.ू शतेीकरता जी जनावरे पाळतात त्याचं्या शिेािा उपयोग खत म्हिून करण्यािा प्रघात आहे. 

शिेामध्ये नत्रसयं गे असतात त्यािंा उपयोग अशा रीतीने िागंला होतो. तथाहप शिेखत हपकत असताना, 
म्हिजे मातीमध्ये त्यापासून वानसाना घेता येण्याजोगी लविे उत्पन्न होत असताना उज्जकाबवन संय गे उडून 
जाऊन हवते हमसळतात. त्यािंी घाि देखील येते. या वायून म ख्यतः CH4 एकेन वाय ूअसतो हशवाय त्यात उज्ज 
H2 देखील असतो. हे दोनही वाय ूजळिारे आहेत. ते हंडीत कोंडून पाहहजे तसा वाय प्रवाह हमळहवता येतो. 
वाय रूप जळि हाती लागते. हशवाय खत हमळावयािे ते हमळतेि. शिेात पािी घालून त्यािा काला करावयािा 
आहि त्यात आरंभी थोडे एकाद्या द सऱ्या महहन्यािे हशळे शिे घालावयािे म्हिजे झाले. आरंभी थोडासा कौि 
CO2 वाय ू हनघतो तो जळत नाही. लवकरि जळाऊ वाय हमश्रि येऊ लागते. वरून एका बाजूने ताजा 
शिेकाला घालावयािा, द सऱ्या बाजूने वाय ू घ्यावयािा आहि खालून हशळा काला काढून घ्यावयािा, असे 
करता येते. या हशळ्या काल्यात खतािी लविे असतात तरी त्याला घाि येत नाही. हनगंध खत आहि जळाऊ 
वाय ूया दोहोंिा लाभ यापासून होऊ शकतो. ही सवव करामत शिेातल्या वान जंतंूिी असते. 

 
पूणतकंुडातील वानुजंतू. शिेापासून जंतंूच्या मध्यस्थीने जसे खत आहि जळिवाय ूउत्पन्न होतात तसेि 

मानवी मळापासूनही खत आहि जळि वाय ूउत्पन्न होतात. मोठमोठ्या नगरातून मळािा हनकाल कसा करावा 
हा मोठा कटकटीिा प्रश्न असतो. तो सोडहवण्यािा सवात सोपा उपाय म्हिजे जंतूच्या मध्यस्थीिा उपयोग 
करिे हा होय. याकरता दोन क ं डािंा उपयोग करण्यािी वहहवाट आहे. एका क ं डात महलन पािीि भरून 
ठेवावयािे असते. या पाण्याच्या पृिाखाली हवतीच्या अंतरावर नव्या मळािी आयात करण्याच्या वाटा 
ठेवावयाच्या असतात. महलन पािी त्यात २४ तास राहील अशी रिना करावयािी असते. हे क ं ड झाकून 
ठेवतात. पि न झाकले तरी त्यातील पाण्यावर साय जमून खालिा मळ झाकला जातोि. या सायीखाली 
अनाहनल जंतू जमून मळापासून कचे्च खत तयार करतात. प्रोतीनापासून नहत्रत (Nitrite.) लविे तयार होतात. 
हनयात पािी द सऱ्या क ं डात खापऱ्या रिलेल्या असतात त्यावर खळखळत ठेवावयािे असते. तेथे साहनल जंतू 
असून पके्क खत तयार करतात. नहत्रत लविापासून नहत्रक (Nitrate. NO2' → NO3'.) लविे तयार होतात. याि 
समयी इंधन-(जळि) वायूही उत्पन्न होत असतात. 

 
जंतंूचा प्रणतबंध. जंतू अन्नािा नास करतात तेव्हा ठेविीच्या अन्नात त्याना अटकाव असावा म्हिून नाना 

उपाय योजण्यात येतात. जंतंूच्या वाढीला ओलावा लागतो आहि हवहशष्ट तपमान लागते. अन्न कोरडे ठेविे हा 
एक उपाय ते हटकवण्याकरता उपयोगी आहे. पि प ष्ट्कळ अन्नात ओलावा असतो तो काढता येत नाही. फळे व 
पाला यात ओलावा असावयािाि तो काढून काय करिार? दूध कोरडे करून, म्हिजे त्यातील पािी उडवनू 
देऊन, कोरड्या डब्यात बंद करून ठेवता येते. फळे ककवा पाला गारव्यात ठेवता येतो. मासंदेखील गारठ्यात 
ठेवता येते. लोििी घालून ठेविे हा एक फळे हटकवण्यािा अ पाय आहे, हमठाने, साम द्रहरद या लविाने, 
जंतंूिी वाढ ख ंटते. तथाहप हमठाच्या खड्यावर स द्धा वाढिारे जंतू आहेत. त्याना ग लाबी रंग असतो. ते क्वहित् 
आढळिारे आहेत हे खरे. हमठाच्या जोडीला हशरका वापरल्यास बह तेक जंतंूिा प्रहतबंध होतो. ३ टके्क मीठ 
आहि एकादा टक्का हिकेनाम्ल (अशीहतकाम्ल) असा रस व्हावा. पािी वापरिे ते एकदा उकळून प्याव ेम्हिजे 
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त्यातले जंतू मरतील. उत्तम खबरदारी घेतल्यावर देखील ठेविीिे अन्न कधी कधी हबघडते. त्यात ि कून 
बोटूहलनम् वानू राहहलेले असतात ते हवषार उत्पन्न करतात. त्यािें अक्स्तत्व न सत्या डोळ्यानी ओळखता येत 
नाही. म्हिून अथपासून इतीपयंत स्वच्छता राखली तरि अन्नािे साठवि स रहित होऊ शकते, एरवी नाही. 

 
उद्यमोपयोर्ी जंतू. तूप ककवा लोिी खराब झाले म्हिते एक अम्ल उत्पन्न होते त्याला खवट वास येतो. 

ते ित ष्ट्केनाम्ल होय C4H8O2 असा त्याना समास आहे. हवहवध कोहोलािंा संयोग त्या अम्लाशी घडल्याने 
स वाहसक द्रव्ये उत्पन्न होतात. वान जंतंूच्या साहाय्याने बटाटे ककवा धान्य यापासून ते अम्ल तयार करता येते. हे 
हजन्नस त पापेिा प ष्ट्कळि स्वस्त असल्याम ळे हे वान साहाय्य हवशषे महत्त्वािे आहे. 

 
कागदी कलबात जंबीहरकाम्ल (Citric.) आंब्यात आहम्रक (Maleic.) आहि काही फळामध्ये ओषहिक 

(Oxalic.) अशी अम्ले असतात. या अम्लािें प ष्ट्कळ उपयोग आहेत. त्याकरता ती धान्याच्या हपठापासून ककवा 
अशाि द सऱ्या स्वस्त हजनसापासून हवहशष्ट वानंूच्या साहाय्याने हनमाि करिे इष्ट आहे, आहि शक्यही आहे. 
अशा ग िािें वान जंतू उपलब्ध आहेत. 

 
हिकोन (Acetone.) आहि ित ष्ट्केन कोहोल (Butyl alcohol.) ही हवशषे उपयोगी द्रव्ये आहेत. ती काही 

वानंूच्या मध्यस्थीने मका ककवा बटाटा यापासून तयार करता येतात. हे वानू हवा नसतानाि आपली कामहगरी 
िागंली करू शकतात. द धाच्या अंगच्या साखरेपासून उत्पन्न होिारे अम्लि ताकात असते. त्याला तहक्रकाम्ल 
(Lactic acid.) असे नाव आहे. ते इतर प ष्ट्कळ कामाला येते. तेही हवहशष्टवानंूच्या मध्यस्थीने ऊससाखरेच्या 
मळीपासून तयार होऊ शकते. 

 
संकीिग जंतू. शाकाहारी पशूचं्या अन्नािा बह ताशं तूलीरािा असतो. त्यािे पिन होण्याकरता प्रथम 

त्यापासून साखर व्हावी लागते. ही हवहक्रया घडविारे वान जंतू त्या पशूचं्या पोटात असतात. नवजात वासराच्या 
पोटात ते नसतात. परंत  वासरू िारा खाऊ लागले म्हिजे त्यािे वानू बाहेरून त्याच्या पोटात जातात. तेथे 
त्यािी अहतशय वाढ होते आहि ते आपले काम करू लागतात. असलेि वानू भ ईत हवप ल असतात. अशा 
वानंूच्या योगाने कागदाला अपाय होतो कारि कागद बह शः तूलीरि असतो.  

 
पेहनसीहलयन आहि ॲस्पार्णजलम् जंतू रबरास अपाय करतात. 
 
असे काही जंतू आहेत की त्याचं्या योगाने लोह गंजते. त्याम ळे भ ईत प रलेल्या लोहाच्या नळ्याना 

अपाय होतो. 
 
मागे दगड हझजविारे जंतू साहंगतले आहेत. तसेि हवटा आहि काँक्रीट हझजविारे जंतू आहेत हे 

ध्यानात आिले म्हिजे जंतंूसारखे पराक्रमी जीव द सरे नाहीत, असेि म्हिाव ेलागते! 
 
वानुजंतु-णवज्ञानाचा इणतिास. वान जंतू आकाराने शकेडो पट वाढवल्याखेरीज हदसत नाहीत. इतकी 

आकारवाढ करून पाहतायेण्याजोगे साधन १६७७ त इंर्गलंडातील रॉयल सोसायटीत लीवेनिो नामक एका डि 
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हवज्ञात्याने आिून दाखहवले. त्याने असे हलहहले आहे की ‘नेदरलँॅड राज्यात हजतके प्रजाजन आहेत त्याहून 
अहधक वान जंतू माझ्या म खात आहेत!’ इतके झाले तरी संशोधकािें लि या हवषयाकडे नीटसे लागले नाही. 
१८३८ त जमवनीत श्लायडेन आहि श्वान या दोघानी हजवतं प्रािी व वानसे यािंी अंगे पेहशकाघहटत असतात, 
असे पेहशका पाहून साहंगतले. त्यानंतर पेहशकािंा अभ्यास हळूहळू स रू झाला. 
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प्रकरि ९ 
 

रोर्कारक जंतू 
 
अनुकूलता. मािसाला होिारे बरेिसे रोग जंतूम ळे होतात ही गोष्ट अलीकडे स्पष्ट झालेली आहे. 

क्क्लष्ट साधनाहशवाय जंतू हदसत नाहीत, आहि हदसले तरी त्यािंी हवहशष्ट जात ओळखू येण्याला उपाय योजाव े
लागतात तेही क्क्लष्ट असतात. तरीदेखील त्यािें अक्स्तत्व समजून येण्यास सोपे उपाय आहेत आहि त्यािंा 
प्रहतबधं ककवा संहार करण्यासही सोपी साधने आहेत. त्यािंा वापर मात्र समंजसपिे झाला पाहहजे. 
एवढ्याकरता या जंतंूिे वतवन कसे असते, याहवषयी जी माहहती उपलब्ध आहे ती थोडक्यात येथे पाहून घेऊ 
या. 

 
येथे केवळ वान जंतंूिाि हविार करिे आहे. रोगकारक सगळेि जंतू असे असतात की त्यािंी भरभराट 

होण्यास मन ष्ट्यशरीरािे जे तपमान हनरोगी अवस्थेत असते तेि हवशषे अन कूल असते. त्याहून कमी ककवा 
अहधक तपमान त्यात अन कूल नसते. ककबह ना रोगी मािसाला ताप येतो तो या जंतंूना प्रहतकूलता उत्पन्न 
करण्याकरताि येतो, असेही म्हििे सय क्क्तक आहे. या जंतंूना जे भक्ष्य पाहहजे तेही मन ष्ट्यशरीराति हमळते हे 
उघडि आहे. इतर प्राण्याचं्या शरीरात ज्यानंा अन कूल भक्ष्य हमळते, असे जंतू एकंदरीत थोडेि. यापैकी 
कोिालाि प्राहिशरीराबाहेर योर्गय भक्ष्य हमळत नाही. 

 
प्रणतबंध. काही रोग असे आहेत की त्यानंी तडकाफडकी मृत्य ू येतो, उदाहरिाथव प्लेग. द सरे काही 

झाले तरी तो रोग जंतूिा हनरंतर आसरा होऊ शकत नाही. जंतंूिी संतती हटकवावयािी तर त्याना रोगी 
शरीरातून द सऱ्या हनरोगी शरीरात जािे अवश्य असते. रोगी मािसाच्या शरीरातून उच्छ्वासाबरोबरिे त षार, 
मूत्रप रीष, स्वदे असे काही हजन्नस बाहेर पडत असतात. पूयादी काही उत्सगवही होतात. त्याति रोगजंतू 
हनसटून जातात. मग त्याना तेथून हनरोगी शरीरात जाण्याला संधी हमळण्यािा संभव असतो. हे हजन्नस एकदम 
हनरोगी मािसाच्या शरीरावर पडण्यािा संभव थोडाबह त असतोि, पि त्याखेरीज ते त्याच्या अन्नपाण्यात सूक्ष्म 
मानाने हमसळून जाण्यािा सभंव अहधक असतो. वान जंतंूिा आकार न सत्या डोळ्यानंी न हदसण्याइतका लहान 
असल्याम ळे त्यािे हे स्थलातंर न कळत घडत असते. तथाहप ते संभवनीय आहे असे समजून रोर्गयाशी सािात् 
संपकव  टाळिे आहि त्याच्या उत्सगावर जंत मारक औषधे टाकिे हे उपाय योजिे, सववदा शक्य आहि अवश्य 
असते. 

 
पूयजनक वानुजंतू (१) झ पकी गोल क Staphylococci. 

 
प्राण्याचं्या शरीरात पू उत्पन्न करिारे जंतू अनेक जातींिे आहेत. प्रम ख जाती सात आठ आहेत. 

त्यातल्या पाि गोल क आहेत. अत्यतं हवप लतेने आढळिारी जात झ पकी आहे. प वािा थेंब पसरून पातळ 
पापोद्रा तयार केला तर त्यात रक्ताच्या श्वेतकहिका हदसतात. त्याचं्या आत ग रफटलेले आहि आसपास 
पडलेले िार आठ जंतंूिे झ पके आढळतात. 
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हे गोल क वानू सामान्यतः मािसाच्या शरीराच्या कातडीच्या वरच्या थरात हठकहठकािी ग ंतून 
राहहलेले आढळतात. याहशवाय बाहेरच्या किवमागात, ओठापासून मागे घशापयंत, आहि मूत्रिाराशी यािंी 
वसती हवशषे दाट असते. काही हनहमत्ताने त्विेवर ओरखाडे उठतात तेव्हा त्यातून ते आत जातात. तेथे ते 
आतला अंगरस हपऊन आहि पेहशका मारून खाऊन पोसतात. त्यानंा रुहधरातील श्वेतपेहशका खाऊन टाकू 
पाहतात. या झगड्यात काही पेहशका मरतात त्या आहि त्यािंा हनयास हमळून पूय बनलेला असतो. 

 
हे वानू हवते ककवा हवाहीन जागेतही वाढू शकतात. पश पक्ष्यानंा देखील या जंतंूिा उपद्रव होतो. 

याचं्या अनेक पोटजाती आहेत. 
 

(२) साखळी गोल क Streptococci 
 
हे वान गोल क मािसाच्या कातडीवर आढळत नाहीत पि घशात आहि आतड्याच्या शवेटच्या भागात 

आढळतात. तेथे ते सहसा उपद्रव करीत नाहीत हे साखळीच्या द व्याप्रमािे एकाप ढे एक माडंलेले आढळतात. 
अशा साखळ्यामध्ये बह धा दहा बारा गोल क असतात. आतड्याच्या शवेटच्या भागात आढळिाऱ्या गोल कािें 
बह धा मोठाले सर नसतात, दोघा दोघािें गट असतात. काही हनहमत्ताने त्यानंा कातडीत ककवा इतरत्र व्रिात 
प्रवशे हमळतो. ते तेथे मोठा उपद्रव करतात. धावरे आहि बाळंतताप होण्यास प ष्ट्कळ वळेा तेि कारि असतात. 
द भत्या जनावराचं्या अिळास त्यािंी बाधा होते तेव्हा ते त्यातून काढलेल्या द धात असतात. त्या द धाम ळे 
मािसास घसास जीिे हवकार होतात. 

 
याचं्या जीवनाला हवा पाहहजे असते असे नाही. हवहेशवाय यािें जीवन िालू शकते यात बऱ्याि 

पोटजाती आहेत. आतड्यात राहिारी पोटजात ५५० ते ६००C तपमान असताना अधा तास हटकून राहते मग 
मरते. इतर पोटजाती त्याच्या तृतीयाशं वळेाति मरून जातात. 

 
(३) मरुद्र्ोलुक. Pneumcoccus. 

 
न्यूमोहनया हा हवकार प्रहसद्ध आहे. हा फ प्प सािंा हवकार आहे. फ प्प साचं्या अंहतम लहान कोठड्याना 

सूज येते. हा हवकार प्रस्त त जंतूनी केलेला असतो. हे जंतू सोंगटीसारखे असून दोन सोंगया तळाला तळ 
लावनू ठेवाव्या तशा जोडीने असतात. या जोडीभोवती एक कोश असतो. संतती होण्याकरता जोडी फ टते 
आहि नव्या जोड्या उत्पन्न होतात. काही थोड्या मािसाचं्या घशामधले हे जंतू सशाच्या अंगात घ सहवले असता 
न सत्या फ प्प साति नव्हे तर सववत्र सूज उत्पन्न करतात. गाईम्हशीना हे जंतू कधी कधी उपद्रव करतात. एरवी 
हनरुपद्रवी असले हे जंतू एकदम उपद्रवी का होतात ते समजलेले नाही. ते घशातून खाली फ प्प सात कसे 
जातात, रक्तमाग ेजातात की श्वासमाग ेजातात? या प्रश्नासही हनहित उत्तर हमळालेले नाही. हे जंतू केव्हा 
केव्हा मेंदूच्या, हृदयाच्या, ककवा आतड्याच्या आवरिास उपद्रव करताना आढळतात. यावरून ते रक्तमाग े
ककवा लसीकामाग े(कलफमाग)े संिार करीत असावते असा तकव  आहे. 
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आ॰ ९·१ मरुद्गोल क, लागवड. N प्रोटीन. C शाकव र द्रव्य. 

 
(४) र्ोपद र्ोलुक Gonococcus. 

 
गाईिी पावले भ ईवर उमटावी म्हिजे जशी हदसतात तशी या वान जंतंूिी जोडी हदसते. म्हिून त्याना हे 

नाव हदले आहे. यािंी बाधा हवशषेेकरून मूत्रवाहहनीला होते तेव्हा तेथे पू उत्पन्न होतो. त्यािा पापोद्रा पसरून 
पाहहला असता श्वेतपेहशकामध्ये अशा जंतंूच्या जोड्या अनेकशः हदसून येतात. एकेका वानूिी आकृती खरोखरी 
गोल नसते. जाडी िंद्रकोरीसारखी असते. जोडीमध्ये जवळ जवळ येिाऱ्या सीमा खोलगट असतात म्हिून 
मध्यंतरी फट हदसते ती लाबंट वाटोळी असते. 

 

 
आ॰ ९·२ गोपद गोल क, श्वेतपेहशकात. शजेारी लागवड. 

 



  अनुक्रमणिका 

हनरोगी मािसाच्या शरीरात ककवा शरीरावर असले वानू कधीही नसतात. हे संपकानेि एकाकडून 
द सऱ्या मािसाच्या अंगावर जातात. कधी कधी डोळ्याच्या पक्ष्मप टात यािंा प्रवशे होतो. मग तेथेही पूय उत्पन्न 
होतो. ही आपत्ती बह धा जन्मकाळी मातेच्या प्रसूहतमागात असलेल्या जंतूम ळे उत्पन्न होते. म लाच्या डोळ्याला 
फार प्रखर सूज येऊन नेत्रगोलकाच्या कनीयसािा नाश होतो. त्याम ळे कायमिे अंधत्व येते. जन्माधंतेिे हे 
प्रम ख कारि आहे. 

 
(५) वमगवेधी र्ोलुक Meningococcus. 

 
मेंदूमध्ये अत्यतं महत्त्वािी ममे असतात. मेंदू झाकिारी जी आवरिे असतात त्यास वमे म्हितात. या 

वमामध्ये घ सून अपाय करिारे वान जंतू असतात ते हे होत. गोपदाप्रमािे हेही जोडीजोडीनेि असतात. परंत  
यािंी आकृती गोलसर असून त्यािी सपाट बाजू एकमेकाशजेारी असते. त्याम ळे त्याचं्या जोडीमध्ये सरळ 
रेषानंी मयाहदत फट असते. 

 
वमववधेहवकाराने जे आजारी असतात त्याचं्या घशात हे जंतू आढळतात. या खेरीज आजारी नसलेल्या 

काही जिाचं्या घशातही ते सापडतात. ज्याला वमववधेहवकार झाला आहे त्याच्या पृिवशंाच्या आतील 
िैतनरज्जचू्या बाहेरील द्रवामध्ये हे जंतू आढळतात. यानंी आजारी झालेल्या काही मािसाचं्या रक्तामध्येही 
असले वान जंतू आढळतात. 

 

 
आ॰ ९·३ वमववधेी गोल क 

 
काही लोकाचं्या घशात हे जंतू असून त्यापासन त्याना अपाय होत नाही. पि त्याचं्या उच्छ्वासावाटे ते 

द सऱ्याला बाधा करण्यािा संभव असतो. काही लोकानंा त्यापासून अपाय होऊन औषधोपिारानंी ते त्यातून 
पार पडतात. पि त्यानंतर वषव, दोन वषवपयंतही ते त्याचं्या घशात राहतात आहि उच्छ्वासावाटे इतराचं्या 
घशात प्रवशे हमळवतात. त्यापैकी काहीना अपाय होण्यािा संभव असतो. 

 
(६) णकरिलंबुक Actinomyces or Ray fungus. 

 
मािसानंा आहि गाईम्हशींना होिारा एक रोग आहे. त्याने त्विेत गाठी उगवतात. कधी कधी खालील 

अंगातही त्यािा प्रवशे होतो. रोगकारक जंतू लाबंट असतात. त्यािंी परस्परासंबधंी रिना हकरिासारखी एका 
हठकािाहून सवव हदशास फाकिारी असते. त्यावरून त्यास हकरिलंब क म्हटले आहे. हे जंतू एकाप ढे एक 



  अनुक्रमणिका 

माडंल्यासारखे रहात असल्याम ळे त्यािें लाबं लाबं तंतू तयार होतात. अकळबािेंही तंतू असतात. त्यावरून 
त्याना हकरिाकळब असेही नाव हमळाले आहे. या जंतूिा दोन प्रकार आहेत, एक हवमेधे वाढिारा आहे आहि 
द सरा हववेािनू वाढिारा आहे. 

 

 
आ॰ ९·४ हकरिलंब क वसाहत 

 
हे लंब क जंतू हनरोगी मािसाचं्या शरीरात आढळतात. तेव्हा ते तोंडात दातावर जे हकटि साठते त्यात 

असतात. हविेा संपकव  न होता ते आतल्याआत आपले जीवन िालव ूशकतात. ते रोग उत्पन्न करतात तेव्हा 
दाताच्या हकटिातूनि त्या त्या हठकािी जात असावते असा तकव  आहे. ते कधी कधी घशात ज्या हगलायगं्रथी 
असतात त्याचं्या आसपासच्या ि ण्यामध्ये ग ंतलेले आढळतात. तेथूनही ते इतरत्र जािे संभवते. 

 

  
आ॰ ९·५ प्रबाहूवर हकरिलंब क वसाहत. आ॰ ९·६ गायीला हकरिलंब कहवकृती. 

 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ ९·७ हातावरील हवकृतात हकरिलंब क. मािसाच्या वृक्कातील हवकृतात. 

 

 
आ॰ ९·८ हकरिलंब क लागवड. 

 
क्षयकारी लंबुक. Mycobacterium tuberculosis. 

 
िय हा हझजवनू हझजवनू मारिारा हवकार आहे हे प्रहसद्ध आहे. यािे जंतू लंब कवानू स्वरूपािे 

असतात. हनरोगी मािसाच्या शरीरात त्यािंी वसती नसते. फ प्प सािा िय ज्याला झालेला असतो त्याच्या 
फ प्प सातून बाहेर पडिाऱ्या कफात ते एक एक ककवा दोन दोन असतात. त्यात एकाद द सरे पेरे उत्पन्न झालेले 
हदसून येते. त्याच्या भोवती एक पातळसे ओषट द्रव्यािे वषे्टि असते. त्याचं्या बरोबर द सरे झ पकी ककवा 
साखळी जंतू बह धा असतात. वाळलेल्या खाकेऱ्यािी धूळ होते त्यात हे जंतू असले तर तसेि हजवतं राहतात. 
अथाति अशा ध ळीबरोबर ते मािसाच्या नाकातोंडात जातात. ओलेपिी ते ६००C पयंत तापहवले असता अध्या 
तासाच्या आत मरतात. १०००C च्या स मारास ते एकाद्या हमहनटाच्या आति मरतात. हजवतं जंतू पोटात गेले 
असता तेथील अम्लाने ते मरत नाहीत. त्याचं्या पोटजाती दोन आहेत. एक बह धा मािसास बाधते आहि द सरी 
द भत्या जनावरास बाधते. गाईम्हशीच्या अिळास त्यािंी बाधा होते तेव्हा ते द धात उतरतात. असे जंतू 
मािसाच्या पोटात जाऊन आतड्यात ककवा इतर इंहद्रयास अपाय करतात. 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ ९·९ थ ंकीत ियजंतू. लागवड. 

 

 
आ॰ ९·१० मानवी पल्मनात ियजंतूच्या वसाहती. 

 
मिारोर् लंबुक Mycobacterium leprae. 

 
महारोग जंत कृति आहे. हा रोग हहहडस स्वरूपािा आहे. तोंडावर बोजड टेंगळे येतात. नाकािी झीज 

होते. हातापायानाही असाि हवकार होऊन बोटे हझजतात. प ष्ट्कळ हवद्रूपता आिनू हा रोग आपोआप 
हटतोही, पि त्यास फार वष ेलागतात. बाहधत झालेल्या अवयवात लंब क जंतू आढळतात. एकेका पेहशकेत 
दहावीस ककवा अहधक जंतू आढळतात. ते बह धा एकमेकाशी समातंर असतात. त्यानंा ओषट वषे्टि असते. 
त्विेच्या सोलपटात आहि नाकातोंडातून जािाऱ्या द्रवात ते असतात. बाहेर पडल्यानंतर वाळून ककवा न 
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वाळताही ध ळीबरोबर ते हनरोगी मािसाच्या शरीरावर जािे सहज शक्य आहे. असा संसगव झाल्यानंतर रोगािी 
लििे उमटण्यास काही वषे देखील लागण्यािा संभव असतो. 

 

 
आ॰ ९·११ महारोगाहवष्ट गात्रात जंतू. महारोगाहवष्ट मानवी किव. 

 
हे जंतू मािसाच्या अंगावर रुजत असताना त्या हठकाििी त्विा हळूहळू बहधर होते. तेथे हडविल्यािे 

ककवा भाजल्यािे देखील भान येत नाही. नंतर अवयव प्रत्यि हझजून त्यािे रूप हबघडते आहि कायवही बाहधत 
होते. तेव्हा हा हवकार ज्यािा त्याला कळून येतो. 

 
घटसपग लंबुक Corynebacterium Bacillus diphtheriae. 

 
ताप येिे आहि घसा स जून श्वासास अडथळा होण्याइतका तेथे हवकृतोद्भव द्रव्यािंा त ंबारा होिे, ही 

घटसपव हवकारािी लििे आहेत. ही हवकृती ज्याना जडली आहे अशा आत राचं्या नाकात व घशात हे जंतू 
सापडतात. हे लंब कस्वरूपािे वान जंतू असून त्यािें एक टोक द सऱ्यापेिा अमळ अहधक फ गीर असते. दोन 
दोन जंतूच्या जोड्या होऊन त्यातल्या प्रत्येकािे एकेक टोक जवळ जवळ एकामेकास टेकते असून द सरे मात्र 
दूर दूर असते. त्याम ळे वगेळे वगेळे कोन असल्यासारखी रिना हदसते. ते ज ने झाले म्हिजे वाकडे आहि 
बोजड होतात. कोरडे केल्यावर या जंतूना ९८०C ला देखील एक तासापयंत मरि येत नाही. वाढत्या अवस्थेत 
ओलेपिी ५८०C ला देखील ते दहा हमहनटात मरतात. 

 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ ९·१२ घटसपव लंब क. हनकोप व हनकृष्ट दशतेील. लागवड. 

 
हा हवकार ज्याला झाला आहे त्याच्या नाकातोंडातून जे त षार बाहेर पडतात त्यात हे जंतू असतात ते 

द सऱ्या मािसाच्या नाकातोंडात जाऊन त्यािा प्रसार होतो; ककवा भाडंी कपडे यावर असे त षार पडून ते 
वाळल्यावर देखील हे जंतू हजवतं रहात असल्याम ळे, त्यािंा संसगव इतर मािसापयंत पोितो. उपिार करून 
रोग नाहीसा झाल्यावर देखील काही मािसाचं्या नाकात व घशात जंतू हजवतं राहतात ते त षारावाटे बाहेर 
पडतात. 

 
अथं्राक्ष लंबुक Bacillus anthracis. 

 
अन्राि या नावािा मोठा घातक पश रोग आहे. कधी कधी हा मािसासही होतो. यािे कारक जंतू 

असतात ते लंब क वानू असतात. इतर वानजंतंूपेिा अंराि बराि मोठा असतो. तो िौरस असून त्यािी टोके 
थोडी बाहेर वळलेली असतात. टोकाला टोक ज ळून त्यािंी साखळी बनते तेव्हा दोन पेहशकाचं्या मध्ये थोडी 
पोकळी उरते. कधी कधी अशा साखळीच्या सभोवार हफकट वषे्टि आढळते. प्राण्याच्या शरीरातून बाहेर 
पडल्यावर उघड्या हवमेध्ये लंब काच्या शरीरात बीज का तयार होतात त्या लाबंट वाटोळ्या असतात. ओलावा 
खाद्य व योर्गय तपमान हमळाले असताना बीज कातून अंक र हनघनू नवीन लंब क तयार होतो. अंराि हा हवकार 
म ख्यतः पशूिंा आहे. गाई आहि मेंढ्या त्याला सहज बळी पडतात. क रिात ककवा गोठ्यात पडलेल्या बीज का 
अशा पशूच्या पोटात जाऊन तेथे रुजतात; वाढतात आहि त्यािाि घात करतात, बाहधत पशूचं्या शिेात 
वान जंतू बाहेर पडतात. तेथे त्याचं्या बीज का तयार होऊन गवतावर पडून राहतात. त्या गवताने द सऱ्या पशूला 
संसगव होतो. हजामतीच्या क ं िल्यावरील बीज काचं्या संसगाने मािसाच्या त्विेवर त्यािंा उपद्रव होऊन ते 
मािूस दगावल्यािी उदाहरिे घडली आहेत. (प्रकरि ६ पहा) 
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धनुवात लंबुक Bacillus tetani. 
 
मािसाना आहि पश पक्ष्यानाही कधी कधी धन वात नावािा हवकार जडतो. त्याने आिके येतात आहि 

एकंदर शरीर धन ष्ट्यासारखे कमानदार होते. शवेटी तडकाफडकी मृत्यू येतो. या रोगािे कारक जंतू लंब क 
स्वरूपािे असतात. त्याना प्रशलनावािे बारीक फाटे सभोवार असतात. या जंतंूच्या वाढीस हवा बाधत असते. 
हे वान जंतू गाय घोडा मेंढी याचं्या आतड्यात, त्यािप्रमािे काही मािसाचं्या आतड्यातही सापडतात. परंत  तेथे 
ते काही अपाय करीत नाहीत. उघड्या मातीत याचं्या बीज का असतात. त्यातल्या त्यात शिेखत ज्या मातीत 
घातले आहे अशा मातीत ते हटकून सापडतात. प्राहिशरीरात असतानाि या जतंूच्या शरीरात बीज का उत्पन्न 
होतात. अशा बीज का त्या प्राण्याच्या मळात असतात. त्याि मातीत हमसळतात. यािंी वाढ होण्यास हवा बाधक 
असल्याम ळे अभगं त्विेस काही अपाय होत नाही. परंत  कातडीस ओरखडा उठून जंतंूिा प्रवशे खोलात 
झाल्यावर तेथे ते वाढतात. त्याच्यापासून हवषार उत्पन्न होऊन अनथव घडतो. या वानूिी बीज का त्याच्या एका 
टोकाला हिकटलेली असते. त्याम ळे एकंदर देखावा ढोल वाजवण्याच्या काठीसारखा हदसतो. (प्रकरि ६ 
पहा) 
 
णवषमज्वर लंबुक Bacillus typhosus. 

 
हवषमज्वरािे कारकजंतू लंब कस्वरूपािे असतात. त्यानंा सभोवार आयाळासारखे फाटे असतात 

त्याना प्रशल म्हितात. हे वान जंतू सामान्यतः मािसाच्या अंगावर ककवा अंगातही नसतात. हवषमबाधा झालेल्या 
मािसाच्या अंगात मात्र असतात. रोग हनघून गेल्यावर देखील ते काही जिाचं्या शरीरात, बह धा हपत्ताशयात 
राहतात. तेथून त्यातील काही वानू सतत थोडे थोडे बाहेर पडत असतात. म्हिून असे लोक कायम 
संसगवप्रसारक होऊन राहतात. हा संसगव अन्न, पािी व दूध याचं्या िारा होतो. साध्या पाण्यात हे जंतू वाढत 
नाहीत हे खरे असले तरी, ते मरि पावण्याला महहना दोन महहने ककवा अहधकही काळ लागतो. ध ण्याच्या 
पाण्याने हपण्याच्या पाण्याशी संसगव घडतो. त्याशी अन्नािा संसगव घडतो त्यािप्रमािे द धािा संसगव घडतो. मग 
इतर मािसाकडे तो जाण्यास हजार वाटा मोकळ्या असतात. महलन पाण्यािा संसगव सहजि सम द्रकाठी 
राहिाऱ्या प्राण्याशी घडतो. मासे आहि शखं कशपा यामधील मासं हे ज्यािें अन्न आहे अशा लोकापयंत हा संसगव 
पोिण्याला हकती वाटा मोकळ्या असतात ते यावरून कळून येते. जठरातील अम्लाने हे जंतू मरतात, पि ते 
कमी पडल्याने आतड्यात गेल्यावर ते वाढीला लागतात. 

 
प्रशल Flagellum. 
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आ॰ ९·१३ हवषमज्वरािे जंतू. १ व २ वसाहतीिे दोन प्रकार. 
 
प्रवाणिका लंबुक Bacillus dysenteriae. 

 
प्रवाहहका हा एक आतड्यािा हवकार आहे. याने क ं थाव ेलागून रेि होतात. यािे कारक जंतू प्राि ू

ककवा वानू असू शकतात. वानू असतात ते लंब कस्वरूपािे असतात. तथाहप हवषमज्वरकारक लंब कानंा प्रशल 
असतात तसे याना नसतात. हे हनरोगी मािसाच्या अंगावर ककवा अंगात नसतात. तथाहप एकदा आजार होऊन 
त्यातून पार पडल्यानंतर हे वानू त्या मािसाच्या शरीरात त्यास अपकार न करता राहतात. त्याम ळे असे लोक 
या रोगािे प्रसारकते होतात. या जंतूना अम्ल म ळीि सहन होत नाही. त्याम ळे ज्यािा जठरार्गनी िागंला आहे 
अशाचं्या शरीरात ते जग ूशकत नाहीत. ज्यािंा जठरार्गनी प्रखर नाही त्याचं्या शरीरात मात्र त्यािंी वाढ िागंली 
होते. अशा लोकाचं्या शरीरातून मलिारा बाहेर पडलेले जंतू पाण्याबरोबर ककवा माशीसारख्या कीटकाच्या 
पायाबरोबर िागंल्या मािसाच्या अन्नपाण्यापयंत पोितात तेव्हा मोठी साथ पसरण्यािा संभव असतो. हे जंतू 
हवषमज्वराच्या जंतूप्रमािेि कपडे माती ककवा पािी यास लागून महहना दोन महहने ककवा अहधकही मािसाच्या 
शरीराबाहेर जगिे शक्य आहे. 

 
उण्डवासी लंबुक Bacillus coli. 

 
रंुद आतड्याला उंड असे नाव आहे. त्यात जन्मतः जंतू नसतात. पि लवकरि पहहल्या ८।१० 

हदवसात काही लंब कवानू तेथे येऊन राहतात. त्याना हे नाव हदले आहे. हे वानू जन्मभर मािसाच्या आतड्यात 
राहून वारंवार हवषे्टबरोबर बाहेर पडति असतात. साधारितः हे मािसाला अपकार करीत नाहीत, इतकेि 
नव्हे तर उपकार करतात म्हटले तरी िालेल. कारि अन्नपाण्याबरोबर जे हवहवध अपकारक जंतू मािसाच्या 
आतड्यात येतात त्याना ि रशीिा सामना घेऊन ते हाटवतात. असेि प ष्ट्कळ वळेा घडते. द सऱ्या रोगजंतंूनी 
अपाय केल्यावर मािसात जेव्हा द बवलता येते तेव्हा मात्र त्या जंतंूच्या बरोबरि या जंतूनाही इतस्ततः जाऊन 
इतर इंहद्रयात अपाय करण्यास सधंी सापडते. त्या प्रसंगी मात्र ते रोगकारक ठरतात. हे जंतू मािसाप्रमािे 
पश पक्ष्याचं्याही आतड्यात असतात आहि त्याच्या हवषे्टत बाहेर पडतात. त्याम ळे ते रानोरानी झाडाझ डावरही 
आढळतात. तेथे त्यािी वाढ मात्र होत नाही. असे असल्याम ळे त्यािंा संपकव  हपण्याच्या पाण्याशी सहजगत्या 
होतो. उंडवासी जंतू हपण्याच्या पाण्यात सापडिे हे अवातंर संपकव  घडल्यािे एक लिि आहे, असे मानतात. 
शाकाहारी पशूना तूलीर पिहवण्याला या जंतंूिी मदत होते. 

 
रक्तणप्रय लंबुक Haemophilus bacillus. 

 
वान जंतंूिी पेरिी करून त्यािें पीक काढण्यािी वहहवाट आहे. याकरता जी भमूी वापरतात हतच्यात 

अन्न असाव ेलागते. काही वानू असे आहेत की त्याना रक्त हेि अन्न असाव ेलागते. अशा वानूना रक्तहप्रय वानू 
म्हटले आहे. ते लंब क स्वरूपािे असतात. त्यातल्या प्रम ख जाती अशा:– 
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१) फ्लू लंबुक. हे वानू आजारी मािसाच्या खाकेऱ्यात सापडतात. ते आकाराने फारि लहान 
असतात. ते स टे असतात ककवा त्याचं्या जोड्या, एकाच्या टोकाशी द सऱ्यािे टोक अशा, असतात; ककवा त्यािें 
झ पकेही असतात. कोरडेपिी ते एक दोन तासात मरतात आहि ओलेपिी स द्धा उन्हाने िार पाि तासात 
मरतात. 

 
२) डागं्या लंबुक. डारं्गया खोकला ज्याने उत्पन्न होतो तो लंब क जंतू होय. हाही आकाराने अगदी 

लहान असतो. यािी आकृती फ्लूपेिा फ गीर असते. इतर गोष्टी फ्लूच्या सारख्याि असतात. 
 
३) नेत्रपुटणवकारी लंबुक. याचं्या दोन पोटजाती आहेत. एक फ्लूप्रमािे आहे. (कदाहित फ्लूकारक 

वानूही हा हवकार करीत असेल.) द सरी पोटजात नेत्रप टाच्या कोपऱ्यात हवशषे हवकार करिारी आहे. हा जंतू 
आकाराने बराि मोठा असतो. फ्लूच्या दसपट देखील असतो. तो एकेकटा असतो ककवा त्याचं्या साखळ्या 
असतात. 

 

 
आ॰ ९·१४. ‘डोळे आले’ जंतू. मोठे गोळे, रक्तातील पेहशकामधील इतर जंतू. बारीक रेघा, लंब क 

वान जंतू. 
 

प्लेर् लंबुक Baccillus pestis. 
 
प्लेग म्हिून जो भयंकर साथीिा रोग आहे तो उत्पन्न करिारे हे जंतू लंब कस्वरूपािे असतात. त्यािें 

शरीर दोनही टोकाशी आक ं हित आहि अन्यत्र फ गीर असते. बह धा ते एकेकटे स टे असतात. पि केव्हा केव्हा 
जोड्या आढळतात तर केव्हा त्याचं्या साखळ्या हदसून येतात. फार ज ने झाले म्हिजे ते हफके पि फ गीर 
होतात, त्यािंी आकृती वडेीवाकडी देखील होते. हे जंतू हवते जगू शकतात आहि वाढतात पि त्यापेिा हविेा 
दाब कमी केल्याने ककवा नाहीसा केल्याने अहधक वाढतात. त्यािंी उत्तम वाढ तपमान ३७०C असताना नव्हे तर 
३००C असताना होते. कोरडे केल्याने ककवा तापहवल्याने ते लवकर मरतात. 

 
स्वाभाहवकपिे प्लेग उंदीर, ससे इ. पशूनंा होतो. त्याचं्या अंगात प्लेगवानू असतात. हपसवा या 

प्राण्याना िावतात तेव्हा ते त्याचं्या अंगात जातात. मग त्या हपसवा मािसास िावतात तेव्हा त्याचं्या हवष्टेबरोबर 
ते जंतू मािसाच्या अंगावर पडतात व तेथे खाज स टते. खाजहवल्याने दूहषत हवष्टा त्विेतन आत जाते. त्याम ळे 
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रक्त दूहषत होते आहि त्या मािसात प्लेगरोग उद्भवतो. भारतात या रोगािी साथ सन १८९६ पासून १९१४ 
पयंत दरवषी तीन िार महहने येत असे. 

 

 
आ॰ ९·१५ प्लेग जंतू, लंब क, १ हनकृष्ट, २ लागवडीतील, ३ हनकोप. ४ मानवी रक्तात. भाडं्यात 

लागवड. 
 
चंद्रकोर लंबुक Vibrio comma. 

 
पटकी ककवा कॉलरा या रोगास कारि असिाऱ्या वानजंतूला हे नाव हदले आहे. कारि यािी आकृती 

िंद्रकोरेसारखी असते. याच्या एका टोकाशी एक बारीकसा प्रशल असतो. हा फक्त रोगी मािसाच्या ककवा 
रोगातून न कताि उठलेल्या मािसाच्या शरीरात आढळतो. अशा मािसाला तो अतःपर जरी काही बाधा करीत 
नसला तरी त्याला सोडून द सऱ्या मािसाच्या शरीरात गेल्यावर मात्र तो त्याला सपाटून उपद्रव करतो. त्याम ळे 
न कते रोगम क्त झालेले पि या जंतूना थारा देिारे लोक रोगप्रसारक बनतात. या रोगािा प्रसार प्रवाहहका 
ककवा हवषम याचं्याप्रमािेि घडून येतो.  
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आ॰ ९·१६. १ हवष्टेत िंद्रकोर लंब क. २ केवळ जंतू. शजेारी लागवड. 

 
हे वान जंतू कोरडे केल्याने, तापहवल्याने ककवा औषहधसंपकाने तेव्हाि मरतात. तथाहप ओल्या 

कपड्यावर हे वानू हकत्येक हदवस जगतात. फळे वगैरे ओलसर अन्नावर देखील ते हजवतं राहतात. ते कढत 
पाण्याने मरतात पि गोठलेल्या पाण्याने मरत नाहीत, हकत्येक हदवस हजवतं राहतात. अगदी श द्ध पाण्यात ते 
लवकरि मरतात, पि सामान्य हपण्याच्या पाण्यात तसे मरत नाहीत, िार आठ हदवस जगतात. 

 
वेणल्लत लंबुक Spirochaete. Treponema recurrentis. 

 
काही जंतंूिी आकृती वळवटीसारखी असते. त्याना हे नाव हदले आहे. आवतीज्वर म्हिून एक हवकार 

आहे. तो ज्या मािसाना जडलेला असतो त्याचं्या रक्तात या स्वरूपािे जंतू सापडतात. लाबंट असल्याम ळे 
त्याना लंब क म्हिण्यास हरकत नाही. तथाहप त्यािंी हवशषे आकृती दशवहवण्याकरता वहेल्लत हे नाव योजलेले 
आहे. उवाचं्या मध्यस्थीने हा हवकार पसरतो. उवा रक्त शोषतात त्यात हे जंतू येतात. ते त्याचं्या हवष्टेतून 
द सऱ्या मािसाच्या अंगावर पडतात. खाजहवल्याने ते हवष्टेबरोबरि त्विेत घ सहवले जातात. तेथे ते अपकार 
स रू करतात. गोहिडाचं्या मध्यस्थीनेही प्रसार पाविारे वहेल्लत वान जंतू आहेत तेही आवती (उलटिारा) ज्वर 
उत्पन्न करतात. एक हनराळा वहेल्लत जंतू उंदरामध्ये हवकार उत्पन्न करिारा आहे. त्याचं्या िारा मािसामध्येही 
त्यािी लागि होते. मािसात तो कावीळ उत्पन्न करतो. उंदराचं्या मलमूत्रात हे जंतू असतात. त्यािंा संसगव 
कातडीवरच्या ओरखड्यास झाल्याने अशी लागि होते. अन्नपाण्यात हा बाधक होत नाही. जठरातील अम्ल 
याला बाधक असते. 
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आ॰ ९·१७ : १ मूषकरक्तात वळीव जंतू. २ मानवी रक्तात वळीव जंतू. ३ फ्लीहेत गरमीिे वळीव जंतू. 
 
इणतिास. १८९५ त रहशयात वोरोणनन याने कशबीमंत क लातील शाकाचं्या म ळावर तत्रग्राही वानू असतात ते पाहहले. १९०१ बेजेकरक या डि 

हवज्ञात्याने तसले वानू शतेमातीत असतात असे दाखवनू हदले. 
 
१८६८ त िेनसेन या सशंोधकास महारोगािे जंतू हदसले. तथाहप जंत कृत रोगापासून प्राहिमात्रािा बिाव कसा करावा याहवषयी शोधपूववक 

उपाय योजून दाखहवण्यािी प्रज्ञा पाश्चर या फ्रें ि हवज्ञात्याच्या अंगीि प्रथम हदसून आली. महदरा नासते तेव्हा हतच्यात वायू उत्पन्न होतो तो वान जंतंूच्या 
योगाने, ६००C पयंत तापहवल्याने ते मरतात. इतके तापवनू हवाबंदी करावी हा साधा उपाय त्याने महदरारििासाठी साहंगतला. अंराि रोगािे वान जंतू 
त्याने अभ्यासले, रोगप्रबधंक लस तयार केली आहि हजारो मेंढ्यािें प्राि वािहवले. जंतू हदसले नाहीत पि असले पाहहजेत असे कल्पून त्याने क त्रयाचं्या 
हपसाळरोगावरही उपाय म्हिून लस तयार केली. त्याने राहजमंत पूयजंतू पाहहले आहि बाळंतरोग त्याम ळे होतो असे साहंगतले. त्यानंतर वैद्यमंडळींनी ती 
गोष्ट समजावनू घेऊन हनजंत क शस्त्रहक्रया रूढ केली. १८८१ ते १८८५. 

 
१८७३ त ओबरमायर याने आवर्णतक ज्वर–जंतू अभ्यासले. १८७७–७८ त बोकलर्र याने हकरिलंब कािा शोध केला. जमवनी देशात कोख 

नामक हवज्ञानी होता त्याने प ंजवंतपूयजंतू पाहहले, जंतूवरील प्रयोगाच्या रीती बसहवल्या आहि पटकी (कॉलरा) आहि िय यािें जंतू अभ्यासले. १८८२ 
व ८३. धावरे नामक रोग आहे. त्यािे जंतू टेलेसेन याने १८८३ त पाहहले. त्याि स मारास फ्रीकेल आहि फ्रीडलँडर यानी मारुतजंतंूिी तपासिी केली, 
आहि क्लेब आहि फाकनर यानी घटसपवजंतू अभ्यासले. धन वात हा घातक रोग आहे. तोही जंत कृत आहे हे १८८४ त णनकोलाइर याने हसद्ध केले. कोख 
यािे हशष्ट्य एवथग व र्ाफकी यानी अंत्रज्वरािे जंतू अभ्यासले. णकटासाटो जपानी हशष्ट्य कोख यािाि. त्याने १८९४ त प्लेगजंतू अभ्यासले. १८७९ त 
गोपदजंतू नीसर वासरमान याने, १८८७ त उंडवासी आहि अंत्रज्वरजंतू णवडाल याने, तसेि वमववेधी जंतू वीशेलबॉम याने तपासले. १८९८ त णशर्ा याने 
प्रवाहहकाजंतू अभ्यासले. १९०६ त बोजेट व र्ेंजू यानी डारं्गया खोकल्यािे जंतू अभ्यासले. 
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प्रकरि १० 
 

शेवाळे 
 
प ष्ट्कळ जातींच्या वानसानंा शवेाळे म्हितात. पाण्यात राहिारी शवेाळी असतात, दगडावर ओलसर 

हवते राहिारी शवेाळी असतात, तशीि लहान मोठ्या वृिावरही राहिारी शवेाळी असतात. या शवेाळात 
महत्त्वािे भेद आहेत. प्रस्त त प्रकरिात प्रथमतः आपि अगदी साध्या शवेाळािंाि हविार करू. हा साधेपिा 
कोित्या प्रतीिा असतो हे प्रकरिाच्या उत्तराधात कळेल. हबनसाधी शवेाळी पाडू तेव्हाि तो हवशषे स्पष्ट होईल. 
संस्कृतात शवैाल आहि शवैल असे दोन शब्द शवेाळे या अथी आहेत; त्याचं्यात अथवभेद केलेला आढळत नाही. 
आपि आता एक सकेंत करण्यासारखा आहे. जी शवेाळे तंत रूप असतात त्याना ‘शवैाल’ म्हिाव,े कारि वाल 
म्हिजे केस असा अथव आहे. कहदीत बाल म्हिजे केस. जी शवेाळे वाटोळी गोळी रूप असतात त्याना ‘शवैल’ 
म्हिाव.े वल म्हिजे वळिे. पूिव वळि असले म्हिजे गोळी वळते. हे उघडि आहे. एतावता– 

 
शवैाल = तंत रूप शवेाळे Filamentous alga. 
शवैल = गोळीरूप शवेाळे Non filamentous alga. 
शवेल = तंतू ककवा गोळीरूप शवेाळे. 
 
शेवलाचें वर्ग. हे वगव रंगावरून गिण्यािी पद्धत आहे. काही शवेाळे हनळी हहरवी (नीलहहरत) 

असतात, काही िकिकीत हहरवी (भास्वत् हहरत) असतात; काही केवळ हहरवी (दृढहहरत्) असतात; काही 
कपगट (कपग) असतात, तर काही ताबंडी (ताम्र) असतात. ताबंडी शवेले उथळ सम द्रात असतात. त्यािें तंतू 
खूप खूप लाबं हकत्येक मीटर लाबं असतात. कपगट शवेाळेही सम द्रात असतात. पि ती भरती ओहोटीच्या 
रेषाचं्या मधल्या भागात वाळूवर ककवा खडकावर पसरलेली असतात. ती अथात शवैाले होत. ती कपगट ककवा 
ताबंडी असतात. पि त्याचं्या अंगी हहरव्या रंगािे दािेदार द्रव्य असतेि. ताबंड्याम ळे ते सहज हदसून येत नाही 
इतकेि. 

 

 
आ॰ १०·१ नीलहहरत शवेल 
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िेलावतं शेवल Oscillatoria. हनळी हहरवी अशी जी शवेले आहेत त्यात तंत वतं जाती आहेत, त्यात 
हेलावतं म्हिून जात प्रम ख आहे. हे नाव देण्यािे कारि असे की त्यािे तंतू वरिेवर हेला म्हिजे हेलकाव ेघेत 
असतात. कधी कधी यािें तंतू पीळ घेतात आहि कधी तर ते स्वतःभोवती प्रदहििा घालतात. तंतू फार बारीक 
असतात. त्याम ळे व्यक्क्तशः त्यानंा पाहण्याकरता कभगािा उपयोग करावा लागतो. हेलावतं शवेले मोरीत, 
ओल्या कभतीवर ककवा खडकावर अगर उथळ खळर्गयातील पाण्यात आढळतात. 

 

 
आ॰ १०·२ हेलावतं शवेल. 

 
मालावंत Nostoc. नीलहहरतामध्ये काही जाती मालावतं असतात. त्यािें तंतू असतात पि ते स टे 

स्वतंत्र असे नसतात, प्रत्येक तंतूिी रिना पाहहली तर ती एकाद्या महिमालेसारखी हदसते; म्हिून त्यानंा 
मालावतं असे नाव हदले आहे. अशा या सात आठ माला गोंदासारख्या पहरवारात ग रफटलेल्या असतात. म्हिून 
त्यािें एकंदर स्वरूप गोळीबदं, शवैल असे होते. या गोळ्या स्पशाला अगदी मऊ नाही आहि टिकही नाही, 
अशा दडस लागतात. अशा शवेाळी गोळ्या उथळ पाण्यात ककवा ओल्या भ ईवर आढळतात. 

 

 
आ॰ १०·३ मालावतं शवेल 

 
पंुजवत Gloecapsa. नीलहहरतामध्ये आिखी काही गोळीबंद शवेले आढळतात. तीस द्धा ओल्या 

भ ईवर खडकावर ककवा उथळ संथ पाण्यात असतात. त्याचं्या गोळ्या असतात त्यात तंतू ग रफटलेले नसतात 
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तर दोन दोन, तीन तीन ककवा िार िार पेहशकािें प जंके ग रफटलेले असतात. ग रफटिारे द्रव्य अथाति 
गोंदवजा असते. 

 
आ॰ १०·४ प ंजवतं शवेल. 

 
युर्लीन Euglena. भडक हहरवी अशी जी शवेले आहेत ती उथळ संथ रेंदाळ पाण्यात आढळतात. ती 

एकपेहशक असून िंिल असतात. त्यानंा एकेक लाबंलिक वळवळ तंतू असतो त्यास प्रशल म्हितात. त्याच्या 
योगाने ती पेहशका एकाद्या प्राण्याप्रमािे शीघ्र िलन करू शकते. म्हिून त्यास कोिी प्रािीही म्हितात. वानस 
व प्रािी या दोनही कोटीत सामावण्याजोगे म्हिून त्यास य गलीन म्हितात. य ग = दोन, जोडी. 

 

 
आ॰ १०·५ य गलीन शवेल. १, २ एकािी दोन रूपे. ३ हहरव.े ४ अविव रूप. ५ हवभाजनाने संतती. ९ 

हवश्रातं हबज क. ७ त्यािी संतती. 
 
केसलयुर्ी Chlamydomonas. सामान्य हहरव्या शवेलात प ष्ट्कळ जाती आहेत. काही जाती एकपेहशक 

आहेत. त्या त ंबलेल्या पाण्यात आढळतात. यापकैी एकीतील पेहशकानंा दोन दोन केसल असतात. त्यानंा 
केसलय गी असे नाव हदले आहे. या पेहशका स या असतात. त्याचं्या अंगी एक ताबंडा ठळक कि असतो. 
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आ॰ १०·६ केसलय गी Ⅰ स प्तावस्था. २ प्रौढ पेहशका. ३ संतती. ⅠⅠ गंत कोत्पत्ती. ⅠⅠⅠ गंत कमीलन 

(संगमन). ⅠⅤ संतती. व मीहलतपेहशका. 
 

 
आ॰ १०·७ संघय गी वसाहत. डावीकडे अकलगी वसाहत. उजवीकडे मादीवसाहत मध्यंतरी स टे नर. 

नर वगेळे होतात. माद्यािें केसर हवरून जातात. 
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आ॰ १०·८ वालावल. १ वसाहत. २ नवोत्पत्ती. ३ केसलोत्पत्ती. ४ अंद करेत क उत्पत्ती. ५ मीहलत 

रंद क. 
 
संघयुर्ी Eudorina. द सऱ्या एका जातीच्या पेहशका संघ करून राहतात. त्यािे नाव संघय गी. 
 
वालावल Volvox. हतसऱ्या एका शवेलािे पेहशकासंघ असतात ते गोळीबंद असतात असे शवेल वसंत 

ऋतूत गोड्या उथळ पाण्यात बरेि माजते. ग्रीष्ट्मात पािी आटते तेव्हा त्यािी वाढ ख ंटते, काही ग ठळ्या मात्र 
होऊन राहतात. पाऊस पडल्यानंतर त्यातून नवी उत्पत्ती होते. यािे अंग केसाळ असते म्हिून यास वालावल 
म्हितात. 

 
स्थात्रीवाल Ulothrix. िौर्थया एका जातीिे शवेल प ष्ट्कळ वळेा गोष्ट्पदातील [गाईिी पावले हिखलात रोवल्याने जे 

खळगे उत्पन्न होतात त्यानंा गोष्ट्पदे म्हितात.] पाण्यात आढळते. अशीि शवेले मंदपिे वाहत्या पाण्यात आहि क्वहित् 
सम द्रातही आढळतात. वाहत्या पाण्यात असली म्हिजे त्यानंा भ ईवर म्हिा ककवा खडकावर म्हिा ककवा 
द सऱ्या एकाद्या पािझाडावर म्हिा हिकटून राहण्यास उपयोगी पडिारे ब डखे असतात. त्याना स्थाते्र 
म्हितात. ही शवेले तंत मय असतात. ती अथाति शवैाले होत. या जातीला हवहशष्ट नाव स्थात्रीवाल असे 
योजले आहे. 

 
स्थात्री Hold fost. 
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आ॰ १०·९ स्थात्रीवाल. १ तंतू २ िरबीज क. ३ त्यािी अंहतम अवस्था. ८ गंत क–उत्पत्ती. ५ गंत के. ६ 

संगमन. ७ गंत बीज क. ८ अंक र. 
 
वेल्लवाल Spyrogyra. हहरत शवेलािी पािवी जात हवशषे प्रहसद्ध आहे. हतला वले्लवाल असे नाव हदले 

आहे. कभगातून पाहता त्यािे तंतू हदसतात त्यामध्ये वलेब ट्टी काढल्याप्रमािे निी हदसते. हे शवेाळे गोड्या 
पाण्यात ककवा मंदपिे वाहत्या पाण्यात हवप ल असते. वाहत्या पाण्यात असते तेव्हा त्याच्या तंतूला एक लहान 
पकडिी असते, हतला स्थाहत्रका म्हिू या. 

 

 
आ॰ १०·१० वले्लवाल नवाकं र. दोन तंतंूिे मीलन. एका पेहशकेि निी काढून टाकली असून इतरात 

केवळ निीि ठेवली आहे. 
 
वलयवाल Oedogonium. हहरत शवेलािी काही जात शवैालस्वरूपािीि असते. तीही गोड्या संथ 

पाण्यात ककवा मंद वाहत्या पाण्यात आढळते. हतच्या तंतूसही स्थाहत्रका असते. हतच्या तंतूतही वलेब ट्टी नसते. 
प ष्ट्कळ पेहशकाचं्या अग्रभागी तीन तीन वलये मात्र आढळतात. तीि तेवढी निी होय. हतजवरून या जातीला 
वलयवाल असे नाव हदले आहे. 
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जटावाल Vaucheria. हहरत शवेलािी सातवी जात आहे ती डबकी, खािखळगे इत्यादीतील गोड्या 
पाण्यात आहि ओल्या भ ईवरही आढळले. हतथेही तंतू असतात, त्यात अनेक पेहशका असतात, तथाहप 
पेहशकामंधील तटबंदी ब जालेली असते. तंतूिी निी हठपक्या हठपक्यािंी बनलेली असते. या जातीच्या तंतंूना 
शाखा असतात. अनेक सशाख तंतू ग ंतून त्यािंा ग ंताडा बनतो, म्हिून या जातीला जटावाल असे नाव हदले 
आहे. 

 
करंडक Diatom. शवेलामंध्ये जी एकपेहशक आहेत त्यातल्या काहींिी आकृती करंड्यासारखी असते. 

दोन उथळ वाया काठाला काठ लावनू, एक उलथी एक पालथी अशा बसवनू, काठ हनसटू नयेत म्हिून 
त्याच्या भोवती एक कडे बसवलेले अशी रिना असते. वाया आहि कडी हसकतेिी बनलेली असतात. त्याचं्या 
आत पेहशक असते हतच्यात हहरव ेदािे असतात. ती लहानािी मोठी होते. होता होता कडे त टून ती बाहेर 
पडते. हतिे दोन खंड होतात. प्रत्येक स्वतंत्र जीव म्हिून वाढत जातो. अशी करंडके गोड्या ककवा खाऱ्या 
पाण्याखाली सािलेल्या हिखलात आढळतात. त्यातून त्या हसकता SiO2 कि विेून आपली कविे तयार 
करतात हे उघड आहे. मृत करंडकािंी कविे जमून काही खडक बनलेले असतात. या करंडकपेहशकाचं्या 
अंगी काही ओषटािे थेंब आढळतात. करंडकाचं्या हहरव्या दाण्यावर कपर्गया द्रवािे आवरि असते. त्याम ळे ते 
कपगे हदसतात. इतकेि नव्हे तर, त्यािें जे खडक बनतात तेदेखील कपगे हदसतात. हसकतेिी काि प्रहसद्ध आहे. 
तसेि करंडकातील कवि असते ते पारदशवक असते. त्यातून आतले प्राकल आहि हहरव ेदािे हदसू शकतात. 
पेरोहलयम म्हिून जे तेल सापडते ते खडकातील करंडकापासूनि उत्पन्न झालेले असते, असा एक तकव  आहे. 

 

 
आ॰ १०·११ जटावाल. १ िरबीज क. २ अंक रि. ३ प्रौढतंतू, ४ िरबीज ककोश. ५ िरबीज क-हवसजवन. 

६ रेत काशय. ७ अंद काशय. ८ रेत के. ९ अंद काशय. १० नवाकं र. 
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आ॰ १०·१२ करंडक. 

 
शेवलाची अरं्रचना. शवेले पाण्यात ककवा ओल्या भ ईवर असतात. त्यािें पोषि पाण्यात हवरघळलेल्या 

ककवा हमसळलेल्या हजनसानी आहि भ ईत असलेल्या अशाि हजनसानंी होते. त्याचं्या अंगी हहरव ेद्रव्य असते. 
त्याच्या योगाने त्यानंा सािात् ककवा पाण्यात हवरघळलेल्या हविेा उपयोग करता येतो हे सवव ठीक; पि पूवी 
कोऱ्या असलेल्या जागी नव्याने शवेल येतं ते कोठून येते? शवेलाला बी असते का? असले तर ते वाऱ्याने 
उधळते का? असे प्रश्न उत्पन्न होतात. शवेलािे तंतू ककवा ग ठळ्या तपासल्या तर त्यािी वाढ कशी होते आहि 
नव ेशवेल कसे उत्पन्न होते ते कळून येते. शवेलािे तंतू म्हितात त्यातील एकेक तंतू; म्हिजे एक पेहशकािंी 
रागंि असते. ग ठ ळी म्हितात तो एक पेहशकािंा समूह असतो. मालावतं शवेलािी ग ठ ळी स द्धा अनेक मालािंा 
एक गठ्ठा असतो. मालेतली प्रत्येक पेहशका वाढते आहि द भगंते. या हवभागिीने मालेिी लाबंी मात्र वाढते. 
मालावतं शवेलामध्ये मधून मधून एकादी पेहशका रंगहीन असते. ज्या शवेलानंा पकडिी असते त्यािी ती 
पकडिीपेहशका वगेळ्याि प्रकारिी असते. आता यािंी नवी हपढी उत्पन्न होण्यािी काय व्यवस्था आहे असे पाहू 
जाता, ती हवहवध आहे असे आढळते. तीि आता क्रमाने पाहू. 

 
शेवल-नवोत्पत्ती. य गलीन म्हिून जी भडक हहरवी शवेले साहंगतली त्यािें शरीर एकेका पेहशकेिे 

असते. त्यािंी नवोत्पत्ती अगदी सोप्या रीतीने होते. एका पेहशकेिी न सती लाबंडी हिरफळी होते. अन्नपािी 
जेव्हा कमी पडू लागते तेव्हा हनराळी योजना स रू होते. केसल प्राकलात हजरून जातो. पेहशकातटापासून सवव 
प्राकल आकरसून मधोमध जमा होऊन त्यािे िार भाग होतात. या जि ूिार हबयाि तयार होतात. तथाहप 
त्यास बीज म्हिावयािे नाही. कारि बी तयार होताना पराग-सत्त्व व बीजक-सत्त्व यािें संमीलन होत असते 
तसे यात काही होत नसते. म्हिून यास बीज क म्हितात. येथील पेहशकेिे तट जाड आहि टिकही होतात. 
असे हे गाठोडे िार सहा महहने सहज हटकून राहते. तेवढ्या काळानंतर अन्नपािी हमळण्यािी सोय झाली की 
गाठोडे फ टून िार बीज कातून िार शवेल रोपे बाहेर पडतात. गोळीबंद शवेलात काही एकपेहशक जाती आहेत. 
त्यािंी नवोत्पत्ती अशाि सोप्या रीतीने होते. प ंजवतं शवेलात दोन तीन िार पेहशकािें प ंज आढळतात. ते साध्या 
हवभाजनाने झालेले असतात. नीलहहरत शवेलात हेलावतं जात आहे. त्या जातीिे तंतू असतात. त्यािंी 
नवोत्पत्तीही अगदी साध्या रीतीनेि होते. तंतूत हकत्येक पेहशका असतात. तंतू त टून त्यािे त कडे होतात. 
एकेका त कड्यात एक ककवा दोन िार पेहशका असतात. प्रत्येक तंत  स्वतंत्र त कडा म्हिून वाढीस लागतो. 
याहशवाय प्रसंगहवशषेी हबयािे उत्पन्न होते ते बीज कस्वरूपी असते. 

 
पेहशका Cell. प्राकल Protoplasm. प्रकल Nucleus. 
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केसल Cilium. बीज क Spore. 
 
केसलय गी म्हिून जे शवेल साहंगतले ते एकपेहशकि असते. नवी हपढी तयार होण्याच्या समयाला 

केसले आत घेतली जातात. नंतर एकंदर प्राकलािे िार भाग होतात. त्यानंा नवी केसले आहि तट उगवतात. 
कालातंराने पेहशकातट फ टून िारी स्वतंत्र जीव मोकळे होतात. प्रसंगहवशषेी एकािे िार हवभाग होण्याऐवजी 
दोनपासून शपेन्नासस द्धा हवभाग होतात. कालातंराने इतक्या नव्या पेहशका तयार होतात. त्यातल्यात्यात 
जोड्या जोड्या हमळून एकेक पेहशका होिे, आहि मग हतच्यापासून नवीन हपढ्या होिे, अशाही गोष्टी घडतात. 
एकंदर हा संतहतव्यवहार बह रंगी असतो. यात अथात् हबज के उत्पन्न होण्यािी सोय आहेि. हतजम ळे 
संकटसमयी जीवधारिेिी व्यवस्था होते. वालावल म्हिून जे गोळीबंद शवेल आहे त्याच्या बाह्यागंी केसलवतं 
पेहशका असतात, पि अंतरंगात त्याहून मोठाल्या असून केसलहीन पेहशका असतात. त्या पेहशकात एकीच्या 
पोटी अनेक पेहशका उत्पन्न होऊन बाहेर पडतात आहि स्वतंत्र होतात. प्रसंगी अशा एकाद्या मोठ्या पेहशकेत 
अनेक केसलवाल्या पेहशका उत्पन्न होतात. त्यातली एकेक पेहशका बाहेर पडून अन्य मोठ्या पेहशकेशी हमलाफ 
पावते. पहरिामी एक काटेरी पेहशका उत्पन्न होते, ती प ढील हपढीिे बेिे असते. 

 
स्थात्रीवाल म्हिून शवेल साहंगतले त्यािे तंतू त टतात आहि एकेक त कडा स्वतंत्र जीव होतो. त्यात 

एक ककवा अनेक पेहशका असतात. त्यापासून नवी स्थात्री तयार होते. ज न्या स्थात्रीपासून मात्र नवी हपढी तयार 
होत नाही. याि शवेलािी नवी हपढी आिखी दोन प्रकारे उत्पन्न होते. एक प्रकार असा की स्थात्री वगळून इतर 
एकाद्या पेहशकेत िार िार केसलवाली एकादी ककवा अनेक स द्धा पेहशका उत्पन्न होतात. त्या बाहेर पडून त्या 
प्रत्येकीपासून स्वतंत्रपिे नवी हपढी उत्पन्न होते. ती होताना ती पेहशका ज्या आधारावर ठाि माडंते तेथे नवी 
स्थात्री उगवते, केसले गळून जातात आहि तंत पेहशका उत्पन्न होतात. काही प्रसंगी केसलवाल्या पेहशका उत्पन्न 
होतात त्यानंा िारीच्या ऐवजी दोन दोनि केसले असतात. अशा पेहशकापंैकी दोन दोन एकत्र येऊन संपूिव 
हमलाफ पावतात. अशा नव्या पेहशकेस अथाति िार केसले असतात. ती िारी नाहीशी होतात. आता हे 
हनष्ट्केसली बेिे कोठे तरी ठाि माडंण्यास हसद्ध होते. त्याला काही काल हवसावा पाहहजे असतो. तो 
हमळाल्यानंतर त्या एकाच्या पोटात २ ते १६ पेहशका हनमाि होतात. त्यानंा िार िार केसले असतात, ककवा 
म ळीि नसतात. या एकेका पेहशकेपासून नव्या हपढीिा तंतू उत्पन्न होतो. 

 

 
आ॰ १०·१३ स्थात्रीवाल नवोत्पहत्तप्रकार. Ⅰ १ िरबीज क. २ त्यािी अंहतम अवस्था. ३, ४ अंक रि. ⅠⅠ १ 

गंत क. २, ३ संगमन. ४ संगमनानंतर. ५ गंत बीज क. ६ त्यात िरबीज कािंी उत्पत्ती. ७ िरबीज क. ८ अंक र. 



  अनुक्रमणिका 

वले्लवाल हे जे शवैाल आहे त्याच्या तंतूच्या त कड्यापासून नवोत्पत्ती होत नाही, हबयािापासूनि होते. 
हबयािे उत्पन्न होण्यािी रीत अशी :– दोन तंतू एकमेकाशजेारी येतात. शजेार शजेारच्या पेहशकात जोडनळ्या 
उत्पन्न होतात. निी हवलीन होऊन दोनही पेहशकातील प्राकल एकवटते. या प्राकलािे एकेक बीज क बनते. 
क्वहित् एकाच्या तंतूला घडी पडून शजेारशजेारच्या पेहशकातील द्रवाशंािंा संगम होतो. कधी कधी तीन तीन 
तंतू जवळ येऊन तसाि संगम घडून येतो. बीज काभोवती िागंली कापसाळ तटबंदी असते. बीज क जड असते. 
ते पाण्याखाली जाऊन हिखलात ककवा खडकावर ककवा जो काही तळ असेल त्याजवर रुतते. काही काळ 
त्याला हवसावा पाहहजे असतो. तो हमळाल्यानंतर अन्नपािी ठीक असेल तर त्यािे कवि फ टून अंक र बाहेर 
येतो. त्याति नव्या हपढीच्या तंत पेहशका असतात. 

 

 
आ॰ १०·१४ वले्लवाल–संगमन. 

 
कधी कधी असेही पाहण्यात येते की, दोन पेहशकािंा संगम न होताि एकेका पेहशकेत एकेक बीज क 

तयार होते. त्याच्यापासूनही नवी हपढी उत्पन्न होते. 
 
वलयवाल म्हिून जे शवैाल आहे त्याच्या तंतंूच्या त कड्यापासून नवी हपढी होत नाही. त्याचं्या तंतूमध्ये 

हबयािे उत्पन्न होते तेही दोन प्रकारानंी उत्पन्न होते. त्यातला साधा प्रकार असा : एकाद्या पेहशकेतील प्राकल 
आकरसते आहि त्यािा एक गोळा बनतो. एका टोकाशी तो स्वच्छ असतो. ते जि ूत्यािे डोके असते. त्याच्या 
मानेला प ष्ट्कळसे केसल असतात. हे बीज क मूळ पेहशकेतून बाहेर पडते, थोडा वळे इकडे हतकडे हफरते, मग 
कोठे तरी तळाशी क्स्थरावते. सवव केसल आत हजरतात. भोवती कवि तयार होते. काही काळ हवसावा 
हमळाल्यानंतर त्यातून नव्या हपढीिा अंक र बाहेर हनघतो. द सरा उत्पहत्तप्रकार असा :– तंत पेहशकापंकैी 
काहीतील प्राकलािा गोळा बनतो, त्याला अंद क म्हितात. इतर काही पेहशका आकाराने लहान असतात. 
त्यात दोन दोन लहानगे केसलवतं गोळे तयार होतात. त्यानंा रेत के म्हितात. अंद कधारी आहि रेत कधारी 
पेहशकािें तट फ टतात. रेत के बाहेर पडून अंद कापयंत पोितात. एकेक रेत क एकेका अंद काशी मीलन पावते. 
पहरिामी एक पेहशका बनते. हतला रंद क म्हितात. त्यावर कपगट कवि उगवते. आता त्या कविाच्या आत 
एकापासून िार पेहशका तयार होतात. काही काळ हवसावा घेतल्यानंतर कवि फ टून त्या मोकळ्या होतात. 
प्रत्येकीपासून एकेक नव्या हपढीिा तंतू उत्पन्न होतो. 

 
अंद क Ovum. केसलवतं Ciliated. रेत क Antherozoid. 
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अंद कधारी पेहशका Oogonium. रेत कधारी पेहशका Antheridium. रंद क Zigote. 
 
जटावाल म्हिून जे शवैाल साहंगतले त्याच्या तंतूच्या त कड्यापासून स्वाभाहवकपिे नवी हपढी होत 

नाही. त्यात हबयािे तयार होते ते दोन प्रकारे. एक प्रकार असा : एकाद्या तंतूच्या अग्रभागी फ गवटी उत्पन्न 
होते. त्या फ गवटीतील प्राकल आकरसून त्याच्या अंगभर जोडीजोडीने आखूडशी केसले उगवतात. अग्र फ टून 
हबयािे सकाळच्या प्रहरी बाहेर पडते. घटकाभराने ते स्तब्ध होते. केसले आत हजरतात आहि स्थात्री व 
तंत पेहशका उत्पन्न होतात. अशा रीतीने नव्या हपढीिी स रवात होते. हबयाण्यािा द सरा प्रकार असा : तंतूला एक 
लाबंट आहि एक गोलसर अशा दोन शाखा शजेारी शजेारी उगवतात. लाबंट शाखेच्या टोकाला एका कोठ्यात 
पािपिंवीस बारीकशा पेहशका तयार होतात. प्रत्येकीस दोन दोन केसले असतात, एकेक पेहशका म्हिजे 
एकेक रेत क असते. गोलसर शाखेतल्या प्राकलािा गोळा तटापासून स टा होऊन राहतो; पि िळवळ करीत 
नाही. तेि अंद क होय. लाबंट शाखेिे अग्र गोलसर शाखेकडे वळते. दोनही शाखानंा समोरासमोर हछदे्र 
पडतात. रेत के बाहेर पडून अंद कात घ सू पाहतात. एकास यश येते, इतर मरून जातात. अंद करेत काचं्या 
मीलनाने हबयािे तयार होते. काही हवसाव्यानंतर त्यातून नव्या हपढीिा तंतू हनघतो. जटावालािा तंतू तोडला 
असता कधी कधी त्यातून स्वतंत्र वानस होऊ शकते. 

 
शयवाल Liverwort. सामान्य भाषेत शवैाल शवेल याखेरीज प ष्ट्कळानंा शवेाळे म्हितात. त्यापैकी 

काही वानसे आधारावर त्यासरशी पसरतात. त्याना पाने नसतात. अशानंा शयवाल असे नाव योजले आहे. 
यातही स मारे आठ हजार जाती सागंतात. त्यातल्या ठळक तीनि जातीिा हविार येथे करावयािा आहे. ही 
शयवाले ओल्या भ ईवर, कभतीवर ककवा झाडाच्या खोडावर असतात. त्याचं्या पसरट अंगापासून खाली म ळ्या 
उगवलेल्या असतात. वरती थोडीशी उंिट अंगेही असतात. या उंिट अंगात त्यािें हबयािे उत्पन्न होते. त्याचं्या 
म ळ्या असतात त्या साध्या एकेरी पेहशकाि असतात. त्याचं्यात हवहशष्ट वाहहन्या अशा तयार होत नाहीत. 
त्याचं्या पसरट अंगात हहरव ेद्रव्य असते. त्यािा उपयोग हवतेील काबवनी द्रव्य घेण्याकडे होतो. तथाहप त्यात 
पानािी अशी काही हवहशष्ट रिना नसते. अवहशष्ट पेहशकािें बनलेले जे अंग असते. त्याला स्थहलका असे नाव 
हदले आहे. एका जातीत ही स्थहलका लहानशा हटकलीसारखी असून हतला पाकळ्या असतात, त्या 
हकरिासारख्या हदसतात म्हिून त्यास रहश्मशयवाल म्हितात. द सऱ्या एका जातीच्या स्थहलकेतून 
छत्रीसारखी अंगे उगवतात, त्याला छत्रशयवाल आहि हतसऱ्या एका जातीच्या स्थहलकेतून वर स ळके 
उगवतात, म्हिून त्याला शूलशयवाल म्हटले आहे. स्थहलका Thallus. 

 
रणममशयवाल Riccia. या नावािे जे शयवाल साहंगतले त्याच्या स्थहलकेला पाकळ्या ककवा हकरि 

म्हिा दहा बारा असतात. प्रत्येक पाकळीच्या शवेटी एक खाि असते. त्याम ळे दोन पोटपाकळ्या झाल्यािा 
देखावा हदसतो. पाकळ्यािें दोन दोन समभाग दशवविारे िरे असतात. स्थहलका काठाकडे पातळ आहि 
माध्याकडे जाडी असते. स्थहलकेच्या वरच्या अंगाच्या मध्यावर एक िरा असतो. त्यात दोन प्रकारिे अवयव 
असतात. एकात िळवळ करिाऱ्या पेहशका उत्पन्न होतात. त्यानंा प्रत्येकी दोन दोन केसले असतात. त्या 
पेहशकानंा रेत के म्हितात. द सऱ्यात एकि स्थायी पेहशका असते. हतला अंद क म्हितात. त्यावरून त्या त्या 
अंगाना रेत काशय आहि अंद काशय असे म्हटले आहे. अंद काशयािी आकृती कलशासारखी असते म्हिून 
त्यासि अंद कलश असेही म्हितात. रेत काशयाला आख डसा ब ंधा असतो, अंद काशयाला नसतो. एकेका 
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रेत काशयात शकेडो रेत के असतात. अंद काशयाच्या कलशाला कििोळी मान असते. मानेच्या मधोमध एक मागव 
असतो तो प्रथमतः िोंदलेला असतो, अंद क पहरपक्व झाल्यावर तो मोकळा होतो. िोंदिारे द्रव्य पातळ होऊन 
वाहून जाते. शयवालावर सदा पाण्यािे आवरि असतेि त्या पाण्यातून रेत के अंद काकडे जातात. एका रेत कािे 
अंद काशी संमीलन होते. दोनही हमळून रंद क तयार होते. रंद क वाढते आहि हवभागतेही. होता होता तीन तीन 
पेहशकािंी एकेक गठडी अशा पािपंिवीस गठड्या तयार होतात. इतक्या सगळ्या गठड्या सामावतील एवढी 
आकारवाढ कलशाच्या डेरीिी, ककवा उदरािी म्हिा घडून येते, अथाति त्याभोवतालच्या अंद काशयाच्या 
वढे्यािीही आकारवाढ होते. वरिा मागव ढासळून जातो. कालातंराने हा वढेा फ टतो. कलशतटही फ टतो. 
क्रमाने गठड्याही स टतात. गठड्यात ज्या पेहशका असतात त्याि हबयािे होत. त्या वाऱ्याने उधळून इतस्ततः 
जातात. त्यािंी इतरत्र पेरिी होते. हबयाण्यातून अंक र हनघून नव ेशयवाल तयार होते. 

 
रेत काशय Antherdium. अदं काशय, अंद कलश Arehegonium. 
 

 
आ॰ १०·१५ रहश्मवतं. १ प्रौढ वानस. २ रेत काशय. ३ रेत क. ४ अंद काशय. ५ स्थहलकाछेद. ६ पहरवृद्ध 

अंद काशय. त्यात बीज कािें संि. ७ बीज क. ८ बीज कसिं. ९ अंक रि. 
 
शवेालािंी उत्पत्ती सागंताना अंद काशय साहंगतला आहे तो अंद काशय एकपेहशक असतो. शयवालात 

अंद काशय असतो तो बह पेहशक असतो. त्यािी आकृती कलशासारखी असते म्हिून त्याला अंद कलश म्हटले 
आहे. इंग्रजीत Oogoniun हा शब्द एक-पेहिक अद ंकाशयालाि लावतात. अंद काशय हा शब्द दोन्हींिा 
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समावशे करिारा आहे. तथाहप अंद कलश हा हवहशष्टाकृती दाखहविारा असल्याम ळे योर्गय तेथे तोि वापरिे 
िागंले. 

 
छत्रशयवाल Marchantia. या नावािे ते शयवाल आहे ते पाकळीदार असते. परंत  वाटोळे नसते. 

त्याला सात आठ पाकळ्यािंी स्थहलका असते. हतच्या खालच्या पृिापासून म ळखंड्या हनघालेल्या असतात 
आहि वरच्या पृिावर लहान लहान क ं डे उगवलेली असतात. पाकळ्या पाकळ्यामध्ये जे घरे असतात त्या या 
क ं ड्या उगवतात. याहशवाय स्थहलकेच्या पाठीवर उंि छत्रीसारखे अवयव उगवतात. काहींच्या छत्रास अलग 
अलग पाकळ्या असतात आहि काहीच्या छत्राच्या पाकळ्या सलग असतात. सलग पाकळ्यात रेत काशय 
असतात, तर अलग पाकळ्यात अंद कलश असतात. रेत काशयछत्र कपगट असते तर अंद कलशछत्र हहरवे 
असते. ज्याचं्या छत्रात अंद के उगवतात ती मादीवानसे आहि ज्याचं्या छत्रात रेत के उगवतात ती नरवानसे 
होत. दोनही प्रकारिी छते्र एका वानसावर सहसा नसतात. नरछत्राच्या ज्या पाकळ्या असतात त्याच्या वरच्या 
पृिाशी आतल्या अंगाला रेत काशय असतात. पि मादी छत्राचं्या पाकळ्याच्या खालच्या पृिाशी आतल्या 
अंगाला अंद कलश असतात. अंद कलशाभोवती एक प्रावरि असते. दोन दोन रेत काशयाच्या मध्ये एकेक हविेा 
आशय, अहनलाशय असतो. मादीछत्राच्याही वरच्याि पृिावर अहनलाशय असतात. 

 

 
आ॰ १०·१६ छत्रशयवाल. वरच्या डाव्या आकृतीत मादीवानस आहि उजव्यात नरवानस आहे. प्रत्येकी 

दोन छत्रया आहेत. डाव्यात तीन व उजव्यात दोन क ं डे आहेत १ ते ५ रेत काशय. ६, ७, ८ अहनलिारे. ९ रेत के. 
 
क ं ड Gemma cup. अंद कलश प्रावरि Perigynium. 
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अहनलाशय Air-chamber. रेत काशयछत्र Antherediophore. 
 
अंद कलशछत्र Archegoniophore. 
 
रेत काशय पक्व झाल्यावर त्यातून रेत के मोकळी होतात. अंद काशय पक्व झाल्यावर त्या आशयाच्या 

ग्रीवतेली वाट मोकळी होते. रेत के अंद काशयापयंत आपली वाट काढतात. त्यातले एक अंद काशी संमीलन 
पावते. अशाने उत्पन्न होिारी पेहशका तेि रंद क होय. ज्याच्या त्याि जागी या रंद कास अंक र फ टतो. या 
अंक रापासून शकेडो हबयािी असलेला एक कोठा तयार होतो. त्याला एक डेख असते आहि त्या डेखाला 
लागनू एक पाऊल (पद) असते. अंद काशयािे जे उदर असते ते या कोठ्याला वढूेन राहते. त्याला हपधानी 
म्हटले आहे. त्याच्याही बाहेर अंद काशयातून उगवलेले एक वषे्टि राहते. हबयाण्याच्या कोठ्यािे कवि आहि 
भोवतालिी दोनही आवरिे कालातंराने फ टतात. हबयाण्याच्या घोळक्यात मधून मधून िेपिके असतात. ती 
तडकतात. त्याचं्या तडाख्याने हबयािे उधळून जाते. हबयािे योर्गय आगी पडल्यानंतर त्यापासून नव े
छत्रशयवाल उत्पन्न होते. 

 

 
आ॰ १०·१७ छत्रशयवाल. १ म क हलकाक ं ड. २ म क हलका, ३ स्थाहलकाछेद. 

 
पाऊल (पद) Foot हपधानी Calyptra िेपिक Elater. 
 
िेपिकािी रिना अशी असते : दोन हपवळट तंतू एकमेकाहंवरुद्ध ग ंतलेले असतात. दोघाना हमळून 

एक कवि असते. 
 
छत्रशयवालािी नवोत्पत्ती हनराळ्या अनेक सोप्या रीतींनी होऊ शकते. (१) स्थहलकेला शाखा फ टून 

ती त टते आहि स्वतंत्र होते. स्थहलकेवर जी क ं डे असतात त्यात एकेक नवाकं र असतो. तो हवभक्त होऊन 
योर्गय जागी पडला की त्यातून नव ेछत्रशयवाल वानस तयार होते. या नवाकं राला म क हलका म्हितात. क ं ड 
Gemma cup. म क हलका Gemma. 
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आ॰ १०·१८ छत्रशयवाल. अंद कलशछत्र. Ⅰ खालून ⅠⅠ वरून पाहहलेले. ⅠⅠⅠ िेपक. ⅠⅤ १ पहरदल. २ 

हपधान. ३ पद. ४ वृतं. ५ कवि. ६ बीज का ७ िेपक. एकंदर बीज कंधर. ४ बीज कधारी पेहशका. २ बीज कसंि. ३ 
बीज क. ४, ५ अंक रि. 

 

 
आ॰ १०·१९ छत्रशयवाल. अंद कलशछत्रािे अंतरंग. १ ते ४ व ५ कलश, ६, ७, ८ अहनलिारे. ९ 

बीज काकर, फ टलेला. 
 
शूलशयवाल. Anthoceros. या नावािे जे शयवाल आहे त्यािी स्थहलका वडे्यावाकड्या 

पापडीसारखी असते. या पापडीवर हठकहठकािी स ळके उगवतात. हे स ळके उगवण्यापूवी स्थहलकेच्या 
पाठीच्या अंगात कोठड्या असतात. त्यात रेत काशय उगवतात. त्यािें देहोंिे ककवा िारािारािें संि असतात. 
या कोठड्यानंा अगदी पातळसे झाकि असते. रेत काशयात शकेडो रेत के उत्पन्न होतात. आशयाच्या भोवती 
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कोठडीच्या आत गोंद असतो. अंद कलश असतात ते एकटेि असतात. एका कलशात एकि अंद क असते. 
कलशािी मान लाबंलिक असते. पक्व झाल्यावर रेत काशय आहि त्यािी कोठडी फ टते. त्यािप्रमािे 
अंद कलशािी मान मोकळी होते. मान आरंभापासून पृिाच्या वर हनघालेली असते. पाण्यातून पोहत येऊन 
रेत क अंद काशी संमीहलत होते. आता जे रंद क तयार होते त्यातून सबंध स ळका हनघालेला असतो. या 
स ळक्यात बीज के तयार होतात. ती हपकली म्हिजे स ळका तडकतो. त्याच्या दोन हिरफळ्या होऊन द रावतात 
आहि मधोमध एक ख ंट, कील, हशल्लक राहतो. बीज के वाऱ्यावर उघळून जातात, योर्गय हठकािी पडल्यावर 
एकेका पासून एकेक शूलशयवालािी स्थहलका तयार होते. या वानसािी नवोत्पत्ती स्थहलकेिा त कडा स्वतंत्र 
होऊनही होऊ शकते. कील Columella. 

 

 
आ॰ १०·२० शूलछत्रवाल Ⅰ १ शूली. २ शूलदंड. ३ कीलक ⅠⅠ एका वषे्टिात दोन रेत काशय. ⅠⅠⅠ अंद काशय. 

 

 
आ॰ १०·२१ शूलशयवाल. बीज वानसािा अग्रछेद. १ कील २ िेपक. ३ बीज के. 



  अनुक्रमणिका 

शंवाल moss. केशवाल Hairmoss. Funaria or Polytrichum. 
 
शवैाल, शवैल, शयवाल, याखेरीज काही वानसानंा शवेाळे म्हितात. त्यानंा म ळ्या असतात इतकेि 

नव्हे तर काडें आहि पानेही असतात. त्यािंा आकार लहान असतो. एकंदर ख ंटािी उंिी २.५ cm. असते. 
पानािी व म ळ्यािंी लाबंी आिखी कमी असते. तथाहप त्या कोित्याही अंगात वाहहन्या नसतात. साध्या 
पेहशकाि सववत्र आढळतात. याचं्या शेंड्याला हबयािे उत्पन्न होण्यािी सोय असते. यािंी पाने आहि काडेंही 
हहरवीि असतात. अशा वानसानंा शवंाल असे नाव योजले आहे. हीदेखील ओल्याभ ईवर कभतीवर ककवा 
झाडावर आढळतात. पावसाळ्यात भ ईवर ती फार फोफावतात, आहि हहवाळ्यात वाळून जातात. शवंालातल्या 
जातीही हजारो आहेत. सामान्य शवंालास दहावीस पाने आल्यावर खोडाच्या मार्थयावर रेत काशय ककवा 
अंद काशय ककवा दोनही इंहद्रये उगवतात. त्याचं्या शजेारी करेल्याच्या आकृतीिी पाने येतात आहि सवांभोवती 
सामान्य पाने असताति. रेत काशय बाि ठेवण्याच्या भात्याच्या आकृतीिे–तूिाकृती असतात. अंद काशय 
कलशासारखे ककवा स रईसारखे असतात. पक्व झाल्यावर रेत के मोकळी होतात आहि अंद कलशािी वाटही 
मोकळी होते. पाण्यातून मागव काढीत रेत क अंद काशयापयंत पोिते आहि अंद काशी संमीहलत होते. पहरिामी 
रंद क तयार होते. त्यापासून प ढे हबयाण्यािे अवयव हनपजतात. 

 

 
आ॰ १०·२२ शवंाल. वत वळाबाहेर सबंद वानस. वत वळात नरािा माथा छेद. तीन रेत काशयाशजेारी उंि 

सहिर. वरच्या वत वळात, रेत कधारी पेहशका. खालच्यात म क्त रेत क, उजव्या वत वळात रेत काशयातून रेत के 
हनघत आहेत. 

 



  अनुक्रमणिका 

 

 
आ॰ १०·२३ शवंाल. बोंड. मादीिा माथा. अंद कलश. उकललेले बोंड. 

 
रंद कातून एक अंक र हनघतो तो आपला पाय खाली शवंालाच्या मार्थयात ख पसतो आहि एक ध्वज वर 

उभारतो. या ध्वजावर एक कोश उगवतो त्यात हबयाण्यािे शकेडो दािे असतात. कोशाच्या मधोमध एक ख ंट 
(कील) असतो. या ख ंटापासून सभोवार उभे पडदे गेलेले असतात. त्याम ळे बनलेल्या प डक्यात हबयािे असते. 
कोशाला एक झाकि असते. त्याच्याही वर आिखी एक ढापि असते. हे द सरे ढापि मूळच्या अंद काशयाच्या 
तटािे बनलेले असते. कालातंराने झाकि ढापि ही उडून जातात, आहि हबयािे वाऱ्यावर उधळले जाते. 

 

 
आ॰ १०·२४ शवंालक अक ं रि व प्रसार. 

 
हबयाण्याच्या एकेका दाण्यापासून हरळीसारखे आडव ेपसरिारे वानस उत्पन्न होते. त्याला शवंालक 

असे नाव हदले आहे. त्याला आता शाखाकं र फ टून उभे वाढतात. तीि नवी शवंाले होत. 
 



  अनुक्रमणिका 

प ष्ट्कळ उंि पववतावरील रानात पाऊस प ष्ट्कळ पडतो. तेथे खडकावर आहि मोठाल्या वृिावर 
पावसाळ्यात शवेाळे माजतात, आहि उन्हाळ्यात ती वाळून जातात. त्यािंा उपयोग पिी घरटी बाधंण्याकरता 
करतात आहि मािसेही उद्यानातील टागंत्या क ं ड्यात भरण्याकरता त्यािंा उपयोग करतात. त्याम ळे ओलावा 
हटकून राहण्यािी सोय होते. 

 
ध्वज Seta. कोश Capsule. कील Columella. झाकि Operculum. ढाकि Calyptra. शवंालक 

Protonema. 
 
शवेाळािें लहान मोठे नम ने आपि अनेक पाहहले. आता त्या सवाहून आकाराने लहान आहि रिनेनेही 

साधी अशी शवेाली असतात त्याना डेस्मीडे म्हितात. ती केवळ एकाि पेहशकेिी बनलेली असतात. 
डबक्यातील ककवा तळ्यातील संथ पाण्यातील एकद्या थेंबात ती शकेडो असतात. त्याचं्यात आकृहतभेद प ष्ट्कळ 
असतात. त्यातले िार शजेारच्या आकृतीत दाखहवले आहेत : 

 

 
आ॰ १०·२५ िार डेस्मीडे. 

 
सम द्रात जी शवेाळे असतात त्यात काही तंत मय असतात त्याना आपि शवैाले म्हटले आहे; तथाहप 

काही शवेाळे असतात ती िपटी व पसरट असतात ती एकाद्या पानासारखी हदसतात, परंत  त्यािंी रिना तशी 
नसते, अगदी साधी पेहशकामय असते. पेहशकात हवहशष्टत्व नसते. काही मत्स्य-जातींना अन्न म्हिून त्यािंा 
उपयोग होतो. ती हहरवी असतात. ही शवेाळे भरतीरेषेच्या जवळ असतात. 

 
ताबंडी शवेाळे सम द्रात असतात ती खोल पाण्यात असतात. ओहोटी रेषेपासून तो सूयवप्रकाश जेथवर 

पोितो तेथवर त्यािंा प्राद भाव असतो. त्यात काही खाद्य जाती आहेत. त्यापैकी दोन प ढील पृिावर उजव्या 
आकृतीत दाखहवल्या आहेत. अगर म्हिून एक सरसासारखा पदाथव असतो तो एका शवेाळािाि बनहवलेला 
असतो. द सरा एक असाि िामडी कमावण्याकरता उपयोगी पडण्याजोगा पदाथव असतो तो आयहरश मॉस 
नामक शवेाळापासून केलेला असतो. या शवेाळािी रिनाही अगदी साधी असते. 

 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ १०·२६ डावीकडे हहरवी शवेाळे. उजवीकडे ताबंडी शवेाळे. 

 
केल्प या नावािी सम द्रवानसे साध्या रिनेिी असूनही आकाराने फार मोठी असतात. काहीच्या आकृती 

शजेारी दाखहवल्या आहेत. त्यािी लाबंी २५, ३० मीटर असू शकते. त्यािंी वसती खोल पाण्याति असते. 
त्यािंा रंग कपगट हहरवा असतो. त्यािंी पेहशकारिना साधी खरी पि त्याच्यात त्विा व अंतरंग त्याच्या कतृवत्वात 
थोडासा भेद उत्पन्न झालेला असतो. त्याचं्यात आयोडािा भरिा हवशषे असल्याम ळे त्या द्रव्याकरता त्यािंी 
हपके काढतात. 

 
शेवाळे 

 
१ नीलहहरत यात हेलावतं, मालावतं, प ंजवतं इत्यादी 
२ भास्वत् हहरत यात य गलीन. यािंी गिना प्राहिकोटीतही होते. 
३ सामान्य हहरत. यात केसलय गी संघय गी वालावल स्थात्रीवाल वले्लवाल वलयवाल 

जटावाल इत्यादी 
४ कपग शवेल  

५ ताम्र शवेल  

एकंदर शवेलजाती २०,००० च्या वर आहेत शवेल = शवैाल + शवैल. 

 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ १०·२७ केल्पे. 

 

 
आ॰ १०·२८ त लनात्मक आकार. 1 Marchantia, Female. 2 M.male. 3 Cyathodium. 4 

Polytrichum. 5 Moss. 6 Funaria hydromastrica. 
 



  अनुक्रमणिका 

शयशंवाले 
 

१ शयवाल रहश्मशयवाल, छत्रशयवाल, शूलशयवाल इ॰ जाती ८,५०० 
 
२ शवंाल केशवाल इ॰ यात जाती १४,२००. 
 
 

 
 

  



  अनुक्रमणिका 

प्रकरि ११ 
 

अकळब आणि दर्डफूल 
 
पावसाळ्यात खाद्य पदाथावर, ओल्या कपड्यावर, ककबह ना ओल्या कातड्यावर देखील ब रशी उगवते 

हतला अकळब म्हितात. याखेरीज नाना प्रकारच्या फळझाडावर आहि द सऱ्या हपकावर अकळब रोग पडतात 
असा वरिेवर अन भव येतो. अकळब ेही वानसे खरी पि त्यामध्ये हहरव ेद्रव्य नसते. सामान्य वानसाप्रमािे ती 
खतापाण्यावर उपजीहवका करू शकत नाहीत. इतर हजवतं ककवा मृत देहावर ककवा इतरानी संपाहदत केलेल्या 
अन्नद्रव्यावर त्यािी उपजीहवका िालते. अकळबाच्या हजारो जाती माहीत झालेल्या आहेत. त्यािें पाि वगव 
करतात : (१) श्लेश्मल अकळब (२) तंत वाले अकळब (३) कोठ्यािे अकळब (४) तूिाकृती अकळब. 

 
आपि ज्याला दगडफूल म्हितो त्यात अकळब व शवेाळ यािंा हमलाफ असतो. त्याला संस्कृतात शलेैय 

म्हितात कारि ते हशलेवर उगवते. ते खडकावर उगवते आहि मोठाल्या झाडाचं्या खोडावरही उगवते. 
हहमालयाच्या उंि हशखरावर त्यािंी कायम वसती असते. तेथे त्याला अवश्य असलेला ओलावा आहि थंडावा 
यािंा भरपूर प रवठा असतो. 

 
अकळब Fungus. यािे वगव (१) Slime Fungus (२) Filamentous Fungus (३) Sac fungus (४) 

Club Fungus. शलेैय Lichen. 
 
श्लेममल अकळब. स ळस ळीत शमेवजा पेहशका असलेली अकळब ेआहेत. या पेहशका थोड्याशा इकडे 

हतकडे सरकतात. खाली त्या एकाद्या सडक्या पदाथास हिकटलेल्या असतात. त्यावर त्या आपली 
उपजीहवका करतात. वाढ पूिव झाल्यावर त्या शमेवजा पेहशकेतून शेंडीवजा तंतू वर हनघतात. काही जातीत या 
शेंडीला गोंडाही असतो. शेंड्यात ककवा गोंड्यात बीज के उगवतात. शडेेगोंडे फ टून बीज के वाऱ्याने उधळतात 
आहि इतरत्र जाऊन थडकतात. योर्गय अन्न हमळेल तेथे त्या बीज केतून नवीन हिकट थेंब तयार होतो आहि 
वाढीस लागतो. 

 
म्यकूर Mucor. सामान्यतः हजकडे हतकडे उगविारी जी ब रशी हतिे हे नाव आहे. हशळेपाके अन्न, ओले 

शिे इत्यादीवर कोळ्याच्या जाळ्याप्रमािे जाळे उगवते. जाळे अगदी दाट होत जाते आहि शवेटी त्यातून 
टािण्या टोिल्याप्रमािे शेंडे वर हनघतात. त्या शेंड्याच्या फ गीर टोकात त्यािे हबयािे असते. हबयाण्यातून तंतू 
हनघतात तेव्हा त्यात पेहशका पृषक् हदसतात. पि नंतर पेहशकापेहशका मधे हवभागतट नाहीसे होतात आहि 
सबंध तंतूतील पोकळी एकि सलग अशी होऊन राहते, तरी त्या पोकळीत प ष्ट्कळ प्रकले असतात. त्यावरून 
मूळच्या पेहशका अनेक असल्यािी साि पटते. या तंतंूना फाटे प ष्ट्कळ असतात. सवव हमळून एक जाळेि बनलेले 
असते. या तंतूना शल असे हवहशष्ट नाव आहे. अशा तंतंूिे जाळे ते शलजाल होय. या शलामंध्ये 
प्रकलप्राकलाहशवाय रस असतो. त्यात साखर हवरघळलेली असते. ओषटािे थेंब असतात आहि मासंीर नामक 
शाकव र द्रव्यािे किही असतात, तौकीरािे कि मात्र नसतात. हहरव्या वानसामध्ये हवापाण्यापासून तौकीरािे 
कि उत्पन्न होतात तसे अकळबात उत्पन्न होत नाहीत. शल Hypha. मासंीर Glycogen. 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ ११·१ म्यूकर. शलजाल. १ शलाग्र फ गलेले. २ पेहशकारूपातंर. ३ बीज का व कील. 

 
म्यूकरािी नवोत्पत्ती दोन प्रकारे होते. सामान्य प्रकार असा : आडव्या शलापासून उभे शाखाशल 

उगवतात. त्याचं्या अग्रभागी फ गवटी येते. या फ र्गयात पहरसराजवळ प्रकलप्राकलािंा प ष्ट्कळसा भाग जमा 
होतो. फ र्गयाच्या मध्यभागी दाडं्यास धरून हखळ्यासारखा एक भाग अलग होतो त्याला कील म्हितात. 
सभोवतालच्या प्राकलात ग ठळ्या उत्पन्न होतात तीि बीज के होत. त्याचं्या कीलाच्या मध्ये सापट राहते; म्हिून 
त्या भागास बीज काशय म्हितात. त्यािा रंग काळा होतो. कालातंराने बीज काशय फ टतो, आहि बीज के 
वाऱ्याने हवते उधळली जातात. म्यूकरािी उत्पत्ती वगेळ्या रीतीनेही होते. ती रीत अशी: दोन वानसािें शल 
एकमेकाजवळ येतात. त्यानंा शाखाकं र येऊन त्यात प्राकलद्रव्य जमते. दोनही अंक र एकमेकाशी ज ळतात. 
संपकव  पावलेला तटभाग हवरून जातो. दोनहीकडील प्राकल सरहमसळ होते. या रीतीस संगमन म्हितात. 
अशा बीज कािा रंग काळा असतो. बीज काच्या आत ओषटािे थेंब हवप ल असतात. अशी बीज केही वाऱ्यावर 
उधळतात आहि योर्गय जागी रुजतात. कील Columella. बीज काशय Sporangium. संगमन Conjugation. 

 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ ११·२ म्यूकर संगमन. तीन अवस्था. वत वलाबाहेर हतरस्य अकळब. 

 
पैथीय. पायथीयम् Pythium म ळा मोहरी इत्यादींिी रोपे हकत्येक वळेा या अकळबानंी ग्रासली जातात. 

भ ईजवळिा खोडािा भाग कोमेजून रोप मोडून पडते. या अकळबािे धागे खोडाच्या पेहशकामधून आत घ सतात 
आहि त्यातील अन्न शोषतात. यािी वाढ झपायाने होते. काही शाखा त्विेतून बाहेर पडतात आहि त्यािंी अगे्र 
फ गीर होऊन त्यात बीज के उत्पन्न होतात. फ गे फ टून बीज के बाहेर पडतात. ती इतरत्र रुजून रोग फैलावतो. 
ग्रस्त वानस मेल्यावर देखील अकळब त्यावरि उपजीहवका करते, परंत  त्यातला अन्नािा साठा संपत येतो. तेव्हा 
धार्गयाच्या टोकावर एक मोठा फ गा आहि त्याच्या शजेारी एका लहानशा शाखेवर लहानसा फ गा हनमाि होतो. 
लहान फ र्गयाला एक िोि येते. ती फ र्गयात हशरते. दोहीतले प्राकल एकत्र येते. या मीलनानंतर जो गोळा तयार 
होतो तेि त्या अकळबािे हबयािे होय. कालातंराने त्यातून नवी अकळबािी हपढी उत्पन्न होते. काही प्रसंगी 
सामान्य हबयािे उत्पन्न होण्याऐवजी अनेक बारीक बारीक िलबीज के उत्पन्न होतात त्यानंा दोन दोन केसले 
असतात. त्याम ळे ती िळवळ करू शकतात. 

 
कंदनाशी Phytophthora infestans. पावसाळी हदवसात बटायावर एक रोग पडतो त्यािे कारि हे 

अकळब असते; या रोगाने खोडावर आहि पानावर काळे डाग पडतात आहि लवकरि सवव खोड आहि पाने 
मरून जातात. कंदावर काळे कपगे डाग पडतात. क्रमशः आतला भाग नासून जातो. टमाटो, वागंी, इत्यादी 
हपकासही या अकळबािा उपद्रव होतो. या अकळबािे धागे प्रथम वरच्या थरातल्या पेहशकाचं्या सापटीत असतात. 
पि लवकरि त्यािे धागे खोलवर जाऊन तेथून रस शोषनू घेतात. 
 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ ११·३ पैथीय. Ⅰ हवबीज के. ⅠⅠ अंक रि. ⅠⅠⅠ िरबीज क कोशधारी शल. ⅠⅤ कोशातून नवोत्पत्ती. Ⅴ 

रेत काशय व अंद काशय. रंद कोत्पत्ती. ⅤⅠ िरबीज कोत्पत्ती. ⅤⅠⅠ अंक रि. 
 
या अकळबािे बीज कधारि करिारे शल पानाच्या स्वाभाहवक त ंहडकातून बाहेर येतात. अथाति त्यात 

िलबीज के उत्पन्न होतात. ती मोकळी झाल्यावर सहजि वाऱ्याने इतरत्र उधळतात. योर्गय जागी जाऊन 
पडल्यावर बीज कािी केसले गळून जातात. मग त्यातून अकळबािा अंक र हनघतो. ज्या फ र्गयातून बीज के 
हनघतात ती प्रथम फादंीच्या टोकाशी असतात; परंत  लवकरि त्याला धारि करिारा ख ंट त्याला बाजूस 
सारून प ढे वाढत राहतो. त्याम ळे हे फ गे फादं्याचं्या टोकावर आस्यासारखे हदसतात. 

 

 
आ॰ ११·४ बटायाच्या पानावर अकळब. स्थूल व सूक्ष्म दशवन. 
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णकण्व. Yeast. साखरेपासून कोहोल करण्याकरता जे हवरजि वापरतात त्याला हे नाव आहे. या 
हवरजिात एका अकळबाच्या पेहशका असतात. त्याचं्या अंगी साखर → कोहोल ही हवहक्रया घडवनू आििारे 
हवतंिक द्रव्य उत्पन्न होत असते या अकळबात थोडथोडा भेद असलेल्या शकेडो जाती आहेत. या जाती, त्या ज्या 
हवहक्रया घडवनू आितात त्यावरूनि िागंल्या समजून येतात. त्याचं्या रूपामध्ये म्हिण्यासारखा भेद नसतो. 
या अकळबािा आकार अगदी लहान असतो. हजार पट वाढवनू पहाता तो एखाद्या मोहरीएवढा हदसतो. यािे 
शरीर म्हिजे केवळ एकि पेहशका असते. ती थोडी लाबंट गोल असते. हतच्या प्रकलामध्ये एक स्वच्छ कबदू 
हदसून येतो त्याला अगदी लहान आकारावरून कबद क म्हटले आहे. त्यातं सूते्र असतात ती िागंली हदसून 
येतात. साखरेच्या हवरघळ्यात हकण्वािी वाढ झपायाने होते. त्यािी नवोत्पत्ती अगदी सोप्या रीतीने होते. 
पेहशकेला एक कळी येते ती हवभक्त होऊन वाढते. झाली नदी हपढी तयार. पोषि कमी पडू लागले म्हिजे 
पेहशका हवशषे मोठी होते आहि हतच्या प्राकलािे आतल्या आत िार भाग होतात. हीि िार बीज के होत. या 
प्रत्येकातून नवी पेहशका हनपजू शकते. हवतंिक Enzyme. कबद क Vacuole. 

 

 
आ॰ ११·५ कंदनाशी. Ⅰ रेत कािा अंद काशयात प्रवशे. ⅠⅠ १ बीज काशय २ िरबीज कािे हवसजवन. ⅠⅠⅠ 

अकलबािा त ंहडकाप्रवशे. 
 

 
आ॰ ११·६ हकण्व व त्यािी नवोत्पत्ती. 

 
हनसगवतः द्रािाच्या सालीवर थोड्या बह त हकण्वपेहशका असतात. द्रािे तोडून त्यािंा रस काढून 

ठेवल्यावर काही वळेाने त्यात फसफस हदसू लागते. त्यात वाय  उत्पन्न होतो आहि गोडी कमी कमी होते. ही 
हवहक्रया हकण्वपेहशकानंी घडवलेली असते. C6 H12 O6 द्रािजा → 2C2 H5 OH कोहोल + 2 CO2 कौि. 
फळमाशी म्हिून जी म्हितात हतच्या पोटात हकण्व सापडते. त्यावरून या माशीच्या मध्यस्थीने हकण्व इकडे 
हतकडे नेले जात असाव,े असे हदसते. द्रािे ि रगळली म्हिजे सहजि हकण्वािा प्रवशे रसात होतो. म्हिून रस 
सहज फसफसतो. जेथे म द्दाम केहोल करावयािे असते तेथे अशा सहजगत्या संभविाऱ्या हकण्वाच्या पेरिीवर 
अवलंबून राहता येत नाही. म्हिून म द्दाम हकण्वािे नेमके हवरजि लावतात, ही हवहक्रया हवशषे िागंल्या रीतीने 
घडवनू आििाऱ्या जातीिेि येिे संभाळून ठेवतात, आहि त्यािा उपयोग करतात. द धाकरता िागंल्या गाई 
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म्हशी पाळण्यासारखेि हे आहे. हकण्व पेहशकामंध्ये िेतनीपोषक जीवनसत्त्वािा भरिा िागंला असतो. म्हिून 
त्याकरताही या अकळबािा उपयोग प ष्ट्कळ होतो. िेतनी Nerve. 

 
णशलींध्र. छत्राक Agaricus. क त्रयाच्या छत्रया म्हिून ज्या पावसाळ्यात भ ईवर उगवतात त्यािें हे नाव 

आहे. हे अकळबि असते. यािे शलजाल भईूच्या किात अगदी वरवर पसरले असते. छत्री म्हिून जी वर 
उगवते तो हबयािे धारि करिारा अवयव असतो. या छत्रीिा दाडंा आहि वरिे टोपि या दोहीमध्ये शलेि 
ग ंफलेली असतात. टोपिािा जो फ गट पापोद्रा असतो त्याच्या आतल्या अंगाला पातळ उभे पापोदे्र असतात ते 
पाि पन्नास असतात. मत्स्याला जसे हगल्ल असतात तसेि हे हदसतात. म्हिून यानाही हगल्लि म्हितात. या 
हगल्लाना जर उभा छेद घेतला तर त्यािे स्वरूप िागंले हदसून येते. ते असे की, ही सवव शलािंी ग ंफि असून 
त्यािंी अगे्र दोनही कडेला आडवी एकाशजेारी एक अशी खेटलेली असतात. ही अगे्र तूिाकृती बोंडे असतात. 
या बोंडावर कोठे दोन कोठे िार ग ठ ळ्या उगवलेल्या असतात. हेि त्या अकळबािे हबयािे होय; पक्व झाल्यावर 
ते गळून पडते. हशलींध्रामध्ये स मारे २०० जाती खाद्य आहेत. प ष्ट्कळ जाती अखाद्य आहेत. प ष्ट्कळशा जाती 
हनहितपिे हवषारी आहेत. 

 

 
आ॰ ११·७ छत्राक शलवृदं व तृिरूप अगे्र. 

 
णनळी णिरवी बुरशी Penicillium glancum. Blue green mould अन्नावर ककवा ओल्या कापडावर 

प ष्ट्कळ वळेा हहरवी ब रशी येते. हेही एक अकळबि असते. यािे धागे आडव ेउभे असे नाना प्रकारिे असतात. 
याच्यावर बीज के धारि करिारे फ गे उगवतात. ते दहा पािाचं्या एका रागेंत रिलेले असतात. एका मोठ्या 
शलाच्या शवेटी िार पाि आखूड आखूड शाखा येऊन त्याजवर या रागंा उगवतात. त्याम ळे एकंदर देखावा 
मािसाच्या पंजासारखा हदसतो. फ गे हपकल्यावर फ टतात आहि आतले हबयािे वाऱ्यावर उधळते. 

 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ ११·८ Ⅰ छत्राक = हशकलध्र. ⅠⅠ तूिबीज कोत्पत्ती. 

 

 
आ॰ ११·९ हनळी हहरवी ब रशी. 

 
या नीलहहरत ब रशीमध्ये प ष्ट्कळ पोटजाती आहेत. त्यातल्या एका पोटजातीपासून पेहनहसहलन नावािे 

औषध काढतात. वन्य जनावर कपजऱ्यात ककवा गोठ्यात पाळले असता त्यािे काही ग ि नाहीसे होऊन काही 
नव ेउत्पन्न होतात तशीि ब रशीिीही क्स्थती होते. पाळीव जनावराचं्या प ष्ट्कळ हपढ्या झाल्यानंतर नव्या हपढीत 
मािसाला उपयोगी ग ि पके्क होतात, तिति ब रशीिे आहे. पेहनहसहलयम ब रशीिी हवहशष्ट जात पाळली गेली 
असून हतच्यापासून पेहनहसहलन हे औषध हमळवावयािे कारखाने हल्ली देशोदेशी िालू आहेत. पोटाजात 
Penicillium crysogenum. 

 
पेणनणसणलन. आपल्याला पाहहजे तसे औषध करण्यािा ग ि अंगी येण्याकरता या अकळबावर नीलातीत 

हकरिािंा संस्कार करतात. द सरेही काही संस्कार या कामी उपयोगी आहेत. पि त्यातल्या त्यात हा सोपा 
आहे. या अकळबािे पोषि होण्याकरता त्याला खाद्य द्याव ेलागते. प्रोतीन्य Peptone आहि द्रािजा अशी खादे्य 
त्याला मानवतात. कारखान्यात बेिे म्हिून उत्तम अकळब पाळाव े लागते त्याकरता या खाद्यािा अ पयोग 
करतात. पि मोठ्या वापराकरता तसलेि अकळब पाळाव ेलागते. त्याकरता तसलेि अकळब वापरीत असले तरी 
खाद्य त्याहून स्वस्त हजनसािेि वापरतात. भ ईम गािी पेंड आहि मक्यापासून तौकीर तयार करताना हनघिारे 
हजन्नस याकामी उपयोगी पडतात. याहशवाय मर्गनगंहधक MgSO4 लवि आिखी काही रसायन [Phenylacetic acid 
for penicillin G. Phenoxyacetic acid for penicillin V.] या सगळ्यािा पाण्यात काला करून देण्यात येतो. याहशवाय 
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अकळबाच्या वाढीस हवा अवश्य असते. ती हमळावी म्हिून पंपाने भाडं्यात भरण्यात येते. दाबाहशवाय 
हवरघळिारी हवा प रे पडत नाही. केवळ पृिास टेकलेल्या अकळबासि तेवढी ती प रते. दाबाने भरली असता ती 
खोलातल्या अकळबालाही उपयोगी पडते. 

 
पहहल्या ४८ तासात अकळबािी भराभर वाढ होत असते. औषध काही तयार होत नाही. नंतर ते होऊ 

लागते. नंतरच्या १०० तासात ते भरपूर तयार होते. त्यानंतर ते औषध इतर हजनसापासून वगेळे काढाव े
लागते. याकरता ज्या प्रहक्रया कराव्या लागतात त्यानंा स मारे २० तास लागतात औषधािी उत्पत्ती आहि 
अकळबािी संतती यथायोर्गय होण्याकरता तपमान २४०C असाव े लागते. शवेटी प्रत्येक CC मध्ये ४००० 
आंतरराष्ट्रीय मापे या मानाने औषध पदरात पडते. 

 
हल्ली पेहनहसलीन प ण्याजवळ कपपरी येथे तयार करतात. या कारखान्यात एकेक घािा ५०० गलॅन 

म्हिजे २२५० हलटरािंा असतो. असा मोठा पािा घालण्यापूवी २००CC ५ हलटर व १०० हलटर अशा आकारिे 
िाििीप्रयोग करीत असतात. वरिेवर योर्गय तेि हजन्नस योर्गय त्या प्रमािात उत्पन्न होत आहेत की नाही, ते 
तपासून पाहतात. सरते शवेटी उंदीर ससे इत्यादी प्राण्यावर प्रयोग करून ठरलेल्या कसोया लाग ूपडतात की 
नाही ते पाहतात. घािा कसोटीस उतरला नाही तर तो टाकून देतात. 

 
या कारखान्यास आरंभीिे बिेे रहशयन सरकारने प रहवलेले होते. ही ब रशी पेहनहसहलन उत्पन्न करते ते 

काही अपकारक जंतूपासून स्वतःिे संरिि करण्याकरता तसाि उपयोग आपि त्या औषधािा करून घेतो. 
 
उपकारक अकळब. प ष्ट्कळ अकळब ेवानसानंा उपद्रव करिारी आहेत. तथाहप असे एक अकळब आहे की 

ते वानसानंा उपकारक आहे असे हदसून येते. या अकळबािे संपूिव वषे्टि झाडाच्या म ळाच्या वाढत्या भागाभोवती 
असते. म ळाला जे केसासारखे अवयव असतात त्यानंा रोम म्हितात. ते नाहीसे होतात पि त्याच्या जागी या 
अकळबािे शल येऊन ते काम करतात. अकळबािा काही भाग म ळाच्या सालीत असतो. काही झाडाचं्या बाबतीत 
अकळब बह ताशंी असे म ळाच्या सालीत ग ंतलेले असते. थंड प्रदेशात देवदार िीड इत्याहद झाडे असतात. 
त्याचं्या म ळावर हे अकळब हवशषेेकरून आढळून येते. इतर झाडाचं्या म ळावर ते थोडेबह त असतेि, अकळब आहि 
मोठी वानसे यािंा हा व्यवहार परस्पर हहतािा असतो. मातीत अशी काही द्रव्ये असतात की, ती मोठ्या 
वानसानंा पोषिास उपयोगी नसतात. त्याचं्यावर अकळब ेहवहक्रया घडवनू आितात. या हवहक्रयेने उत्पन्न होिारी 
द्रव्ये मोठ्या वानसानंा उपयोगी असतात. याच्या बदल्यात मोठ्या झाडािा थोडासा रस अकळब शोषनू घेते. 

 
कािी उपद्रवी अकळबे. गव्हाच्या हपकाला उपद्रव करिारी अकळबे आहेत. त्यापंैकी स्मट या नावािे एक 

आहे. ते गव्हाच्या त ऱ्यावर व मक्याच्या किसावर उगवते. त्याच्या योगाने दाण्यािा नाश होतो. त्यािी 
शलजालके न सत्या डोळ्याला न हदसण्याइतकी बारीक असतात. ती संघशः नजरेस येतात. ती वाऱ्याने उडून 
जाऊन अन्यत्र उपद्रव करतात. अगवट या नावािे एक अकळब आहे ते राय नामक धान्याच्या हपकास उपद्रव 
करते. त्यापासून औषध तयार करतात. त्यािा उपयोग रक्तमोि थाबंवण्याकडे करता येतो. अमेहरकेत स मारे 
तीस वषांपूवी गव्हावर एक अकळब रोग पडला होता. त्यािा शषे दाण्यात राहून गेला. त्यािी बाधा त्यािी भाकर 
खािारानंा झाली. हे गहू जमवनीला हवकले गेले. तेथेही ते खािारानंा बराि उपद्रव झाला. 
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आपल्या देशात ताबंेरा नावािा रोग गव्हाच्या हपकािी नासाडी करतो. त्याने पाने हबघडतात आहि बी 

ख रटते. हल्ली या हवकारास दाद न देिारे हबयािे म द्दाम पैदा केले जाते. त्याम ळे या रोगास प ष्ट्कळ आळा बसला 
आहे. 

 
दर्डफूल. शैलेय Lichen. शवेल आहि अकळब ही अगदी हभन्न स्वभावािी वानसे आहेत. पि त्यािंा 

मध र सहकार शलेैयात झालेला आढळतो. अकळब ेआहि शवेले हमळून एक वसाहत करतात. या वसाहतीत 
अकळबािा वाटा अहधक असतो. वसाहतीिा रंग काळसर हहरवा असतो, ककवा िकिकीत हहरवा असतो. अकळब 
हबनरंगी असते. तेव्हा एकंदर मेळाव्यािा रंग शवेलाच्या धरतीिा असतो. या वसाहतीिे पापोदे्र असतात. त्यािंी 
रंुदी एका अंग ला इतकी थोडी ककवा िागंली हवती इतकी मोठी असू शकते. हहमालयाच्या उंि उंि भागी जी 
वने आहेत त्यातील झाडावर लाबं लाबं पताका टागंल्याप्रमािे हदसतात त्या शलेैयाचं्या बनलेल्या असतात. 
त्यात नानाहवध रंग असतात. काळा ताबंडा कपगा नाकरगी हहरवा हपवळा इत्यादी रंग दृष्टीस पडतात. सववि 
शलेैये खरप ड्यासंारखी असतात असे नाही. तर काही पानासारखी पसरट असतात. त्याचं्या खालाच्या 
पृिापासून म ळ्या हनघून मातीत, खडकात ककवा झाडाच्या सालीत रुतलेली असतात. काही शलेैये 
झ डपासंारखी असतात. त्यात खोडे फादं्या पाने फ ले फळे याचं्या सारखे हदसिारे भाग असतात. 

 

 
आ॰ ११·१० Ⅰ फलशलेैय. ⅠⅠ पिवशलेैय. ⅠⅠⅠ खरशलेैय. 

 
खर शलेैय, खरप डी दगडफूल Crustose lichen. पिवशलेैय Foliose lichen. फलशलेैय Fruitiose 

lichen. 
 
शलेैयािा जाडी पसरट असा जो भाग असतो त्याला स्थालक असे म्हितात. या स्थालकािा सागंाडा 

अकळबाच्या शलािंा बनलेला असतो. या सागंाड्यात एकाद्या हहरव्या ककवा हनळ्याहहरव्या शवेलािे तंतू ककवा 
गोळ्या ग ंतून राहहलेल्या असतात. काही शलेैयात शवेल हवख रले असते आहि काहीत त्यािे एक दोन असे 
नेमके थर असतात. कोिते तरी शवेल कोित्या तरी अकळबाशी गट्टी करते असे घडत नाही. गट्टीतले गडी 
ठरलेले असतात. त्यािंी वसाहतीत राहण्यािी रीतही ठरलेली असते. पिवरूपी शलेैयाच्या मध्यागंात न सत्या 
अकळबशलािंी सैल ग ंफि असते. आहि पहरसरात मात्र शले कोंदून भरलेली असतात. पहरसराच्या या 
कोंदिाला लागून आत शवेलाच्या ग ठळ्या असतात. त्या शलाति ग ंतलेल्या असतात. ती शलेैये झ डपासंारखी 
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हदसतात. यात मध्यवती शलािंा दाट समूह, आहि पहरसरातही दाट समूह असून मध्यंतरी मात्र हवरल शले 
असतात. त्यात पहरसराला लागनू शवैलािा समावशे असतो. शवैल म्हिजे तंत हीन शवेल. 

 
शवेल काय ककवा अकळब काय, त्यानंा मूळ खोड पान इत्यादी अवयव असले तरी ते केवळ हदखाऊ 

असतात. त्याचं्या पेहशकाचं्या घटनेत फरक नसतो. शलेैयासही अथात् तोि न्याय लाग ू आहे. स्थालक 
Thallus. 

 
शैलेयाची नवोत्पत्ती. शलेैयािी संतती कशी होते ते आता पाहहले पाहहजे. शलेैयामध्ये अकळबात शवेल 

ग रफटलेले असते. तेव्हा त्या देहोपैकी अकळबािी संतती नहेमीप्रमािे बीज के उत्पन्न होऊन होण्यास अडिि 
नाही, असे सहज लिात येते. अशी संतती होतेही. अशी बीज के उडून गेल्यावर त्यापासून ते अकळब उगवले हे 
ठीकि झाले; पि त्याला जर प नः शलेैय होिे असेल तर योर्गय शवेलािी जोड हमळाली पाहहजे. अकळबबीज के 
स्वतंत्रपिे उडाली तर त्यानंा अशी जोड हमळण्यास योगायोगावरि अवलंबून राहहले पाहहजे, हे उघड आहे. 
वस्त तः घडते ते असे की, शलेैयापासून लहान त कडे त कडे स टून हनघतात ते बह धा पहरसरातलेि असतात. 
त्यात िार पाि शवेल तंतू ककवा गोळ्या आहि त्याभोवती अकळबािी शले असा संि असतो. असे हे त कडे उडून 
अन्यस्थली गेल्यावर अकळब आहि शवेल जोडीनेि वाढतात. आहि आपली ठरलेल्या पद्धतीिी वसाहत 
बनवतात. एकाद्या झाडाच्या खोडािी साल त कडे त कडे होऊन गळून पडावी तसेि हेही घडते. शलेैयाच्या 
सबंध बाह्यागंभर असे त कडे स टतात, आहि वाऱ्याने उडून जातात. त्यानंा हजकडे जागा हमळेल हतकडे नव्या 
वसाहती तयार होतात. 

 
शलेैयाच्या वसाहती द सऱ्याही एका रीतीने तयार होतात, ती रीत अशी. सबंध शलैयाच्या अंतरंगािे 

आहि मध्यागंािेही त कडे त कडे होतात प ष्ट्कळशा त कड्यात शवेल व अकळब या दोहोंिा समावशे असतो. असे 
त कडे उधळून जातात. आहि नव्या जागी रुजून नवी शलेैये उत्पन्न होतात. याखेरीज हतसरी एक रीत आहे, ती 
अशी. शलेैयाच्या पृिावर अकळब व शवेल दोनही असलेले प ंजके उगवतात याना आपि शलेैयके म्हिू या. ती 
त टून जाऊन अन्यत्र रुजतात. ही रीत पहहलीपेिा थोडीशी हनराळी आहे. पहहल्या रीतीत पहरसरातले त कडे 
त टतात. पि या हतसऱ्या रीतीत पहरसरावर जादा प ंजके उगवनू ते त टतात. 
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आ॰ ११·११ Ⅰ पिवशलेैय छेद. ⅠⅠ फळशलेैय. ⅠⅠⅠ त्यािा आडवा छेद. ⅠⅤ शलेैयक. Ⅴ एका शलेैयािा 

बीज कधारी अवयव, छेद. वरच्या थरात काही बीज कधारी आहि काही बीज कशनू्य शले आहेत. ⅤⅠ शजेारी 
एकेक वगेळे. 

 
अकळबात बीज के येतात तशीि ती शलेैयात ग ंतलेल्या अकळबातही येतात. परंत  ती ज्यात उत्पन्न 

व्हावयािी असे हवहशष्ट अवयव शलेैयाच्या अंगावर उगवतात. काहींच्या अंगावर उघड्या क ं ड्यासारखे अवयव 
येतात तर काहींच्या अंगावर कळशीवजा कििोळ्या मानेच्या कोठड्या उगवतात. या क ं ड्यातून ककवा 
कोठड्यातून अकळबािी बीज के उधळतात. त्याबरोबर वलािा काही अंश नसल्याम ळे त्यास योर्गय ते शवेल 
हमळाल्याखेरीज शलेैय उत्पन्न होिे शक्य नसते. शलेैयके Soredia. 

 
शैलेयाचंा उपयोर् आणि उपद्रव. रानावनात शलेैय उगवते. त्याम ळे खडक हझजतात, ही मोठी 

ध्यानात ठेवण्याजोगी गोष्ट आहे. खडकातील लविे हवरघळिारी द्रव्ये त्याचं्या पेहशकापासून स्रवतात. खडक 
हझजून माती उत्पन्न होते ती कैक वषांनी का होईना पि हनियाने शवंालानंा उपयोगी पडते. त्यानंतर आिखी 
श्रेि प्रतीिी वनश्री उत्पन्न होण्यािी शक्यता उत्पन्न होते. अहत शीत प्रदेशात हहमरेषेजवळ सामान्य झाडे उगवत 
नाहीत. तेथे दगडफूल, शलेैय उगवते. तेथे राहिारे पश ूउदाहरिाथव िमर आहि रेनहडयर दगडफ लावंरि 
हनवाह करतात. काही दगडफ लािंा उपयोग आपि मसाल्यात करतो. तो गौि का होईना पि उपयोग आहे हे 
खरे. एका जातीच्या दगडफ लातून हलटमस नावािे रंगद्रव्य हनघते, ते रसायन-व्यवहारात हनत्य उपयोगी 
आहे. दगडफ लापासूनही उपद्रव फार होतो. शलेैय स्वाभाहवक हशला हझजवते मग ते कृहत्रम हशलानंा का 



  अनुक्रमणिका 

सोडील? हल्ली इमारतींना स्वाभाहवक हशलाचं्या ऐवजी कृहत्रम हशला हसमेटाच्या बनवनू वापरतात. त्यावर 
शवेाळे जमते आहि त्या हझजतात. हा उपद्रव प ष्ट्कळ पाऊस ज्या प्रातंात पडतो तेथील इमारतींना होतो. 
त्याच्या कभती व गच्च्या, यावर काळा पापोद्रा जमतो तो न सत्या शवेलािा नसतो, शवेल व अकळब याचं्या 
ग ंताड्यािा म्हिजेि शलेैयािा असतो. 

 
व्यानू Virus. तंबाखू, बटाटा, टमाटो, पोपई, ऊस, इत्यादी हपकावर कधी कधी असा रोग पडतो की 

त्यावर काही उपाय िालत नाही. पाने कोमेजतात, स रक ततात आहि मरतात. लवकरि सबंध झाडि मरून 
जाते. या रोगािे कारकजंतू आहेत म्हटले तरी ते हदसत नाहीत. तेव्हा त्यािें रूप हदसून येत नाही. ते अहतशय 
सूक्ष्म आहेत. त्याचं्या अक्स्तत्वािा प रावा हवजेच्या साधनानंी कळून येतो. ज्या िाळिीत वानजंतू अडकतात त्या 
िाळिीतून हे जीव पार जातात. त्यानंा व्यानू असे नाव हदले आहे. मािसाला जडिारे देवी, गोवर, काहंजण्या 
इत्यादी रोग अशा जंतूम ळेि होतात असा समज आहे. पडसे हा सामान्य हवकार आहे. पि तो स द्धा व्यान कृति 
आहे, असा तकव  आहे. व्यानंूिी बाधा मािसापेंिा वानसानंाि अहधक होते, असे आढळते. वानसानंा होिारे 
स मारे दोनश ेरोग व्यान कृत आहेत. त्याचं्या हवषयी तपास िालू आहे. 

 
व्यान जंतंूिा अभ्यास करून त्याचं्यापासून होिाऱ्या उपद्रवावर उपाय म्हिून शोधून काढण्या करता 

एक प्रयोगशाळा प िे शहरात स्थापन झालेली आहे. 
 
 

 
  



  अनुक्रमणिका 

प्रकरि १२ 
 

नेत्रवाल ियवाल इत्यादी 
 
नेचे. नेत्रवाल. Fern अलीकडे प ष्ट्पग च्छात फ लाभोवती लावण्याकरता हपसासारखी पाने वापरतात ती 

ज्या झाडािी असतात त्यानंा फनव म्हितात. त्यािेि ज ने नाव नेिे असे आहे. त्यालाि हंसपदी असेही आिखी 
ज ने नाव आहे. हंसाच्या पायािा आहि या झाडािा काय संबंध आहे हे सागंिे कठीि आहे. बह तेक नेिािंी 
खोडे भ ईसरपट असतात. त्याना खाली म ळे फ टतात. अशा या खोडास हंसाच्या पायािी उपमा हदली गेली 
असल्यास न कळे. या खोडावर जी पाने उगवतात ती पूिव उमलण्यापूवी शेंड्याकडून डेखाकडे ग ंडाळलेली 
(अवसंवहलत) असतात. प रती उलगडण्यापूवी ती हंसाच्या मानेच्यासारखी वळिदार हदसतात. नेच्याच्या 
स मारे ८००० जाती आहेत. त्यातील काहींना वृिाचं्या सारखी उभी बळकट खोडेही असतात. प ष्ट्कळ नेिािंी 
पाने दहलत असतात. तरी काहींिी अदहलतही असतात. ती हजभलीसारखी हदसतात. म्हिून त्यानंा हजभली 
नेिेही म्हितात. अशी नेिे भ ईत उगविारी आहेत आहि झाडावर उपरी राहिारीही आहेत. नेिानंा बीज के 
येतात ती त्याचं्या पानाचं्या खालच्या भ ईकडे झ कलेल्या अंगाला येतात. या बीज कािें प ंजके असतात त्यानंा 
डोळे म्हितात. असे डोळे असिे हे मात्र सवव नेिािें सामान्य लिि आहे. म्हिून त्यास नेत्रवाल असे नाव हदले 
आहे. बह तेक नेत्रवाले िागंल्या ओल्या भ ईत आहि छायेत वाढिारी आहेत. 

 
नेचाची पाने आणि खोडे. नेिािी पाने लाबंट असतात. काहींिी अदहलत असतात; काहींिी दहलत 

असतात. जी दहलत असतात त्यानंा प ष्ट्कळ दले असतात. काहींच्या दलािें काठ खंहडत असतात काही तर 
द बार दहलत असतात. नेिािे खोड आहि पानािे डेख व मधला दाडंा (अि) यावर प ष्ट्कळ कपगट रंगािे खवले 
असतात त्यानंा शल्क म्हितात. नेिािे खोड ककवा पानािे डेख यािंी अंतगवत रिना पाहहली तर त्यात हभन्न 
हभन्न प्रकरच्या पेहशका आढळून येतात. सालीतल्या पेहशका आहि आतल्या पेहशका या तर हभन्न असताति पि 
सालीत देखील आतल्या बाहेरच्या थरातल्या पेहशका वगेळ्या घडिीच्या असतात. सालीपासून बऱ्याि दूरवर 
आत वाहहन्यािें वृदं हदसून येतात. त्याचं्या भोवती सालीपयंत पहरवारपेहशका असतात त्या आिखी वगेळ्या 
घडिीच्या असतात. वाटोळ्या मोठाल्या वजेाच्या वाहहन्या असतात आहि त्याचं्या शजेारी लहानशा 
हबनवाटोळ्या वजेाच्या वाहहन्या असतात. त्याचं्या भोवती मध्यम आकाराच्या पेहशकािंा वढेा असतो. मोठ्या 
खोडात वाहहनीवृदंाच्या गराड्यात साध्या पेहशका असतात, त्या स कून जातात आहि तेवढी जागा पोकळ 
होऊन राहते. खोडािी वाढ फक्त अग्रभागी होते. वाढीिे अंग खाली हशल्लक रहात नाही. पहरवार Ground 
tissue. 

 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ १२·१ नेत्रवाल खोड व पान (क ं तपिव) १ पानाच्या मागील पृिावर डोळे २ बीज का. ३ प्रस्थाहलका. 

४ नवोत्पहत्त. 
 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ १२·२ डेखािा आडवा छेद. 

 
नेचाची बीजुके Spores. नेिािे प्रम ख लिि म्हिजे पानाच्या काठावर ककवा खालच्या अंगावर येिारे 

डोळे होत. हे डोळे म्हिजे बीज के धारि करिारी इंहद्रये असतात. जाहतपरत्त्व े त्यात थोडथोडा भेद असतो. 
तरी नम न्यादाखल एका जातीिा डोळा घेण्यास हरकत नाही. हा डोळा एखाद्या म गाच्या डाळीच्या एवढा 
असतो. त्यािा रंग प्रथमतः हहरवा असतो. नंतर तो कपगा होतो. प्रत्येक डोळ्यामध्ये प ष्ट्कळसे बीज क-कोश 
असतात. त्यािंा समूह तो प ंज होय. प्रत्येक कोशाला एकेक डेख असते. कोशाच्या आत ६४ बीज के असतात. 
त्याच्या भोवतालच्या तटािा स मारे तृतीयाशं इतर भागाहून वगेळा असतो. पहरपक्व झाल्यावर या भागात भोक 
पडते, आहि त्यातून बीज के वाऱ्यावर उधळतात. ज्यात भोक पडते तो भाग जिू तोंड असून इतर भाग 
डोक्यासारखा असतो. तोंड उघडताना डोके वळून प नः प ढे येते. त्यासरशी ओकल्याप्रमािे सवव बीज के 
तडक्याने फेकली जातात. डोळ्याला पापण्या असाव्या तशा या नेिाच्या डोळ्यालादेखील पापण्या असतात, 
पि त्या मधोमध ज ळलेल्या असतात आहि कडेला ख ल्या असतात. नेिाचं्या ज्या हजारो जाती आहेत त्यात या 
डोळ्यािंी आंतर रिना आहि पानावरील ठेवि या बाबतीत महत्त्वािे भेद असतात. पापण्यानंी प ंजािे रिि 
होते, म्हिून त्यास प ंजत्राि म्हितात. 

 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ १२·३ नेत्रवालािे बीज ककोश. 

 
नेत्र, डोळा, Sorus. बीज ककोश Sporangium. पापिी, प ंजत्राि Indusium. 
 
नेत्रवाल–प्रस्थाणलका Prothallus of fern. नेत्रवालािे बीज क ओल्या भ ईवर पडले म्हिजे त्याला 

अंक र फ टून त्यातून एक हहरवी स मारे ८ m. m रंुदीिी बदामी एक्क्याच्या आकृतीिी हटकली हनपजते. या 
हटकलीच्या खालच्या अंगापासून दहा बारा म ळ्या उगवतात. या हटकलीच्या काठाला एक खाि असते. 
हतच्याजवळ िार पाि अंद कलश उमटतात. हे अंद काशय जि ू कििोळ्या मानेिे गडू असतात. त्याचं्या आत 
एकेक अंद क असते. त्याचं्या समोरि म ळ्या असतात. त्याि टापूत रेत काशय असतात. हे आशय साधारि गोल 
असतात. त्याचं्या आत वळिदार रेत के असतात. त्यानंा दहा पंधरा केसले असतात. पहरपक्व झाल्यावर ही 
रेत के आशयातून बाहेर पडतात, आहि पाण्यात पोहत पोहत अंद कलशाशी जातात. त्यापंकैी एक अंद कलशात 
हशरून अंद काशी संमीहलत होते. पहरिामी रंद क तयार होते. या रंद कातून लवकरि एक नवीन वानस उगवते. 
त्यािे मूळ खाली भ ईत जाते, आहि पान वर हनघते. हेि नव ेनेत्रवाल वानस होय. प्रस्थाहलका ही नेत्रवालािी 
छोटी हपढी आहि पिववतं असलेली मोठी हपढी होय. छोटी हपढी एकाद्या शवेाळासारखी असते. ती गंत के उत्पन्न 
करते. प्रस्थाहलका हे गंत वानस होय. मोठी हपढी बीज वानस असते. हतच्यात बीज के हनपजतात. 

 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ १२·४ नेत्रवाल. १ बीज कधारी पेहशका. २ बीज कािंा संि. ३ बीज का. ४ अंक रि. ५ प्रस्थाहलका 

पाश्ववदशवन. ९ उतािी प्रस्थाहलका. ७ अंद कलश. ८ रेत काशय. ९ रेत क. 
 
गंत क. (द सऱ्या हपढीत जािारी पेहशका) Gamete. गंत वानस Gametophyte, बीज वानस 

Sporophyte. 
 
नेचाचंा प्रादुभाव. प ष्ट्पवतं वानसाच्या त लनेने पाहता नेिानंा उन्हािी गरज कमी आहे. ककबह ना थेट 

ऊन त्यानंा सोसत नाही. त्यानंा ऊन नको, न सता उजेड पाहहजे. असा उजेड मोठाल्या झाडाचं्या छायेत 
सापडतो. काही नेिे तर द सऱ्या मोठ्या झाडावंरि वसती करतात. असे उपरी नेिे जंगलात हवप ल असतात. 
ज्या जंगलातली झाडे पानझडी असतात त्यािंी पाने झडण्याच्या स मारास त्याजवरील नेिािंी पाने बह धा 
वाळून जातात. आडवी खोडे मात्र जीव धरून राहतात. अशा उपरी नेच्यापंकैी काहींिी पाने न वाळता 
कोवळेपिी असतात तशी परत ग ंडाळून राहतात. महाबळेश्वरापासून दहििेस पाऊस प ष्ट्कळ पडतो. तेथे 
सदापिी जंगले आहेत. त्या जंगलात नेच्याना पाहहजे त्या सवव गोष्टी असतात. छाया, आसरा, ओली हवा, सवव 
काही असते. या जंगलात सवव प्रकारिे नेिे हवप लेतेने दृष्टीस पडतात. तेथे वृिरूप नेिे आहेत, वृिवासी नेिे 
आहेत. जलवासी नेिे आहेत, मृहत्तकावासी नेिे आहेत आहि हशलावासी नेिेही आहेत. हहमालयावरील 
शीतजंगली भागात नेिे आहेत. इतरत्र ते थोडे आहेत, नाहीत असे नाही. 

 
उपरी वानस Epyphyte. 
 



  अनुक्रमणिका 

रात-कोंबडा. सीताकेशाहद तंसदली Adiantum lunulatum. सीताकेश गोत्रातल्या एका जातीच्या 
नेत्रवालाला रातकोंबडा हे नाव वन्य लोकात रूढ आहे. यािी पाने कोंबड्याच्या हपसासारखी हदसतात. 
त्यावरून हे नाव पडले असाव.े त्या लोकात अशा पानािंा उपयोग अलंकार म्हिून करतात. सवव भारतभर हे 
हठकहठकािी आढळते. महाराष्ट्रात उंि सखल सवव प्रकारच्या रानात हे आढळते. पाऊस संपल्यावर राने 
कोरडी झाली म्हिजे यािी पाने वाळतात, पि खोड व म ळे हजवतं राहतात. याच्या पानािी लाबंी २०, २५ cm 
असते. ते एकवार दहलत असते. त्यािंी रंुदी ५, ६ cm असते. पर्णिका उत्तरोत्तर वर लहान लहान होत 
जातात. त्यािंी आकृती अधविंद्राच्या सारखी असते. अधववत वल सीमेत थोडे खािे गेलेले असतात. अग्रपर्णिका 
असते. हतिी आकृती मात्र बदामी एक्क्याच्या सारखी असते. पानाला डेख लाबंवर असते आहि प्रत्येक 
पर्णिकेलाही डेख स्पष्ट असते. डोळे वाटोळ्या काठावर येतात. बह धा ते सलग असतात. पानाच्या हशरा द भगं 
पद्धतीच्या असतात. एकंदर पान फार स रेख हदसते. पानाच्या टोकापासून म ळे आहि खोडािे अंक र फ टून नवी 
रोपे तयार होतात. पानािें दाडें आहि मध्यहसरा बह धा काळ्या आहि क्वहित कपर्गया असतात. त्याम ळे अशा 
वानसानंा सीताकेश हे नाव पडले आहे. अथाति ते केसासारखे बारीक असतात. म्हिून हवहहरीच्या कभतीच्या 
हवटानंा धरून ही हवप लतेने उगवलेली पाहण्यात आहेत. पर्णिका कोंबड्याच्या त ऱ्यासारख्या हदसतात म्हिून 
यास तंसदली असे नाव हदले आहे. 

 
आ॰ १२·५ रातकोंबडा. १ पिवदल. २ बीज क. ३ पानािा आडवा छेद, त्यात डोळे. 



  अनुक्रमणिका 

वृक्षरोिी नेचे 
 
१ मोठे वृिरुह हपच्छपिव Leucostegia imersa. 
 
२ छोटे वृिरुह लोमश Pleopeltis membrancea. 
 
वृिावर आपले आसन माडूंन राहिारी नेिे आहेत. आबंा जाभं ळ सावर पळस यावर ती आढळतात. 

ओढ्याच्या काठाला क्वहित ती भ ईवर देखील उगवलेली हदसतात. त्यापकैी एक जात हपसारी पाने असिारी 
आहे. पान स मारे हातभर लाबं आहि वीतभर रंुद असते. त्यास हत्रवार दले पडलेली असतात दले (पर्णिका) : 
बारीक व पातळ असतात. डोळे काठाच्या जवळ उगवतात ते मोठालेही असतात. ही नेत्रवाले महाराष्ट्रात 
लोिावळा, खंडाळा व महाबळेश्वर येथील रानात आढळतात. त्यािप्रमािे ती मध्य व पूवव हहमालयाच्या उंि 
भागावर आढळतात. दहििेत ती म्हैसूर केरळ इत्यादी भागातील रानातही हदसतात. 

 

 
आ॰ १२·६ हपच्छपिव 

 
याहशवाय कोकि मावळ व कनाटक व कारवार येथील जंगलातील झाडावर व क्वहित् खडकावरही 

उगविारी नेत्रवाले आहेत त्यािंी पाने टीिभर ककवा फार तर वीतभर लाबं कििोळी व अखंड अशी असतात. 
त्याचं्या खालच्या पृिावर लव असते. पानाच्या देठावर खवले असतात. खोड लाबंट आडव ेअसून त्यावरही 
खवले असतात. 

 



  अनुक्रमणिका 

वृिरूप नेत्रवाल वानसे असतात. ती साहंगतल्यानंतर प नः दोन वृिरुहजाती सागंावयाच्या आहेत. 
 
एकंदरीत वृिरोहीपेिा भरूोही नेत्रवालेि अहधक असतात. त्यापैकी आता काही पाहून घेऊ या. 

आरंभीि ज्यािे हित्र हदले त्यािे नाव क ं तपिव असे केले आहे. ते १००० मीटरपयंत सववत्र भारतात आढळिारे 
असल्याम ळे अभ्यासास स लभ आहे. त्यािी पाने हात दोन हात उंि असतात. आकृती हित्रातं दाखहवलीि 
आहे. दले हवषमसंख्य असून मध्ये हवशषे लाबं असतात. नेत्रािंी आकृती वृक्कासारखी (वालासारखी) असते. 
म्हिून यािे सबंध नाव वृक्कवत् क ं तपिव असे कराव.े 

 
पिवतं दीघवपिव असे एका नेत्रवालािे नाव केले आहे. केवळ नावावरून रूप नेमके लिात येिे नाही 

म्हिून शजेारी आकृती हदली आहे. यास दीघवपिव म्हितात तरी पानािी लाबंी हात दोन हाति असते. दले 
खालपासून वरपयंत लाबंट होतात हा हवशषे आहे. दलाचं्या काठालाि नेते्र उगवतात. हशरा असतात त्यानंा 
प्रत्येकी एकेकि शाखा असते. ही नेत्रवाले खडकाचं्या भेगात कभतीवर िागंली वाढतात. अथात् क ं डीत 
वाढताति. महाराष्ट्र बंगाल मद्रास या राज्यात ही हवप ल आढळतात. 
 

 
आ॰ १२·७ पिवतं दीघवपिव 

 
नर्गनपि संसगी अशा अथािे एका नेत्रवाल जातीिे नाव आहे. 



  अनुक्रमणिका 

 
यािी उंिी वीत दीड वीत असते. दले उत्तरोत्तर लहान पि अग्रदले मात्र लाबंट असून त्याच्या 

शेंड्याला नव्या हपढीिा अंक र, म ळे व पान या रूपाने येतो. नंतर अग्रदल भ ईपयंत वाकते, आहि नव ेरोप भ ईत 
रुजते. या संततीच्या पद्धतीवरून आपि त्याला हशखारोही असे नाव हदले तर शोभण्याजोगे आहे. याच्या 
पानाच्या डेखाला आहि वरती काही अंतरापयंत मध्यहशरेला लव असते. हे नेत्रवाल महाबळेश्वर सावतंवाडी 
उटकमंड इत्याहद हठकािी व ब्रह्मदेश व लंका येथे १००० मीटरापयंत आढळते. 

 

 
आ॰ १२·८ १ नर्गनपि हशखारोही. २ बह शल्क गूढनेत्र. 

 



  अनुक्रमणिका 

बह शल्क गतववतं अशा अथािे एका नेत्रवालािे नाव आहे. त्याच्या आडव्या खोडाला प ष्ट्कळ शल्क 
म्हिजे खवले असतात आहि याच्या हशरा त्याच्या खोल अंतरंगात असतात त्यावरून हे नाव हनघाले आहे. 
हशरा खोलात म्हिजे नेत्रही खोलाति असतात ते इतराप्रमािे वर उठून हदसत नाहीत म्हिून यास गूढनेत्र असे 
थोडक्यात म्हिता येईल. यािी पाने लाबंट व अखंड असून स मारे हातभर लाबं होतात. यािा आढळ भारतात 
पहिम पववतावर १००० मीटरापयंत आहि मलाया िीपकल्प, िीन व उत्तर ऑस्रहेलया या देशात आहे. य रोपीय 
लोकानी त्याला उद्यानातील क ं ड्यात स्थान देण्यािा प्रघात पाडला आहे. 

 
णलप्तपिग रुपेरी व सोनेरी नेत्रवाल. प ष्ट्पग च्छात फ लासमोर नेिाच्या पानािे त कडे बसवतात. 

हपसासारखे पान असून त्याच्या पाठीवर किािंा लेप असला तर अशा कामी ते हवशषे शोभा देते. असा लेप 
असलेली एक नेत्रवाल जात आहे. हतला रुपेरी नेत्रवाल असे नाव हदले आहे. यालाि सोनेरी नेत्रवाल असेही 
म्हिता येईल, कारि हा रुपेरी लेप ज ना झाला म्हिजे सोनेरी बनतो. प्रथमपासून सोनेरी किािंा लेप 
असिारी एक पोटजात आहे. त्या नेत्रवालािी पाने हात दोन हात लाबं असतात. ती हत्रवार दहलत असतात. 
एकंदर पानािी आकृती हत्रकोिी ककवा क ं तासारखी असते. पर्णिकेिी लाबंी बोटभर असते. डोळे काठाशी 
उगवतात. 
 

 
आ॰ १२·९ हलप्तपिव. १ दलािा भाग. त्यात बीज काशय. २ उकललेले बीज काशय ३ एक बीज काशय. 

 



  अनुक्रमणिका 

पाने हपसासारखी पि एकदाि दहलत असलेली नेत्रवाले प ष्ट्कळ आहेत. त्यािंी पाने ग च्छात गोवण्यास 
सोयीिी असतात. या सवव जाती किखर असतात. महाराष्ट्रीय वनात याचं्या सहा जाती आढळतात. काहीिी 
पाने ३० ते ९० cm लाबं तर एका जातीत ती दोन तीन मीटर लाबंीिी होतात. एका जातीच्या नेत्रवालािी पाने 
अखंड असून दोन अडीि मीटर लाबं होतात. त्यािंी रंुदी मात्र १०.१५ cm राहते. ही नेत्रवाले खंडाळा कसहगड 
व महाबळेश्वर येथे आढळतात. 

 
भुईताड. ताड म्हटला म्हिजे उंिि उंि वृि मनात येतो. त्यािी पानेही हाताच्या पंजासारखी 

असतात. पानािें रूप तसेि पि उंिी अगदीि थोडी अशी एक नेिािी जात आहे हतला पानाच्या रूपावरूनि 
भ ईताड म्हितात. ही नेत्रवाले खडकाळ जागी ककवा पडक्या कभतीला धरून उगवलेली ३००० फूट उंिीपयंत 
सवव भारतात आढळतात. जाड खोड थोड्या वरच्या कलाने वाढत जाते. त्याजवर पानािें झ पके उगवतात. 
पानास द फाटी दले अनेक असतात. दलाचं्या काठाला डोळे उगवतात. काही पानावर डोळे उगवत नाहीत. ती 
पाने लहान असतात. उंिी १० cm. 

 

 
आ॰ १२·१० भ ईताड. १ पान. २ बीज काशय ३ बीज क. ४ पानािा आडवा छेद. 



  अनुक्रमणिका 

 
भूणरदल. यािी पाने मोठाली असून त्याना अनेकवार दले पडलेली असतात. अंहतम दले एकादा 

इंिभर लाबं असतात. दलाचं्या काठाला डोळे येतात. एकंदर झाड िागंले प रुषभर उंि होते, थोडे अहधकही. 
यािा उपयोग गवतासारखा भरताड म्हिून करतात. महाबळेश्वर, पािगिी, साकर–पठार, अशा उंि जागी 
ही झाडे आढळतात. उत्तर कारवारात ही आहेत. इतर भारतातही आहेत. 

 

 
आ॰ १२·११ भहूरदल १ बीज काशय २, ३ बीज क. 

 



  अनुक्रमणिका 

कंुचदल. या नेिािी दले कोिदार असतात म्हिून त्याला हे नाव हदले आहे. यािे खोड ब टके जाडी 
पि उभे असून त्यास सभोवार फादं्या फ टून त्यानंा म ळे येऊन नवी रोपे तयार होतात. हशवाय दलाच्या काठाशी 
डोळे येताति. पानािें झ पके असतात. त्याच्या दाडं्यावर खवले असतात. पाने हात दोन हात लाबं होतात. ती 
एकवार दहलत असतात. 

 

 
आ॰ १२·१२ क ं िदल. १ दल. 

 
यािा स्वाभाहवक आढळ:– आसाम ते हितगागं, लंका, मलाया िीपकल्प यािी उद्यानात लागवड 

करतात. 



  अनुक्रमणिका 

 
अमंडल. या नेिानंाही पानािे झ पके येतात. पाने दोन हात ककवा अहधकही लाबं असतात त्यानंा हिवार 

ककवा हत्रवारही दले असतात. शेंड्याजवळ दाटीने दलावर डोळे येतात त्याम ळे आंब्याच्या मोहोरासारखा 
देखावा हदसतो. या डोळ्याना पापण्या नसतात म्हिून त्याला अमंडल असे म्हटले आहे. यािा स्वाभाहवक 
आढळ:– क माऊन, भतूान, खाहसया, १५०० मीटरपयंत दहिि भारतात पहिम पववतराजीवर हवप ल. 

 

 
आ॰ १२·१३ अमंडल १ बीज काशय २ बीज का. 

 
णचत्रपिग या नेिाच्या पानािंी रिना हित्रहवहित्र हदसते म्हिून त्यास हे नाव हदले वाहे. यािे आडव े

खोड असते त्यावर फादं्या येऊन १ ते २ मीटर उंि होतात. फादं्या एका पेरावर २ ककवा ३ येतात. अग्रभागी 
द बेळकी दले येतात. 

 



  अनुक्रमणिका 

हित्रपिव नेिािंा आढळ :– १५०० मीटर पयंत हसकीम, भतूान, क माऊन, खाहसया, दहििभारत लंका 
मलायािीपकल्प, जपान, ऑस्रेहलया व अमेहरका येथील उष्ट्िप्रदेश. 

 

 
आ॰ १२·१४ हित्रपिव १ बीज का २ पिवदलािी पाठ 



  अनुक्रमणिका 

 
नेत्रवालवृक्ष. नेत्रवाल वानसात वृिजाती थोड्याशाि आहेत; आहि त्याही महाराष्ट्रात नाहीत, 

दहििभारतात आहि लंकेत आहेत. हनलहगरी आहि अन्नमलायीत ही वानसे आढळतात लंकेत ती २००० मीटर 
उंिीपयंत आढळतात. या नेत्रवालािंी खोडे ताडमाडासंारखी हदसतात; इतकेि नव्हे तर द रून त्यािा देखावा 
पानास द्धा ताडमाडासंाराखाि असतो. तथाहप नीट हनरखून पाहता या झाडानंा फ ले आहि फळे येत नाहीत 
आहि पिवदलाचं्या पाठीवर नेत्र उगवलेले आढळतात. त्यात बीज काशय इतराचं्या धरतीिेि असतात. याचं्या 
खोडावर फादं्या उगवत नाहीत. पानानंा दले आहि उपदले असतात. या वानसािंी वसती उष्ट्िप्रदेशाति 
असते. 

 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ १२·१५ नेत्रवाल वृि 

 
तंुर्संुदर नेत्रवाल. Alsophila crinata. या नेत्रवालाला त ंगस ंदर हे नाव त्याच्या रूपावरूनि हदले 

आहे. ते त ंग म्हिजे उंिि उंि असून स ंदरस द्धा असते. भारतीय नेत्रवालात यापेिा स ंदर द सरे कोितेही नाही 
असे म्हितात. याच्या पानािे दाडें आहि अि गवती कपगट रंगािे असतात. त्यावर भसूकट असून मधून मधून 
लहान लहान उंिवटे आहि काटे देखील असतात. त्या कायावर काळा हठपका असतो तो एक प्रकपड असतो. 
अिदंडाच्या शेंड्यापाशी मऊ लव असते. पिवदले हात दीड हात लाबं असून वीतभर रंुद असतात. उपदले 
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लाबंट व टोकदार असतात. त्याजवरील लहान मोठ्या हशरावरही लव केव्हा केव्हा उगवते. नेत्र असतात त्यात 
मधून मधून शल्क हमसळलेले असतात. भमूीजवळ याचं्या खोडापासून प ष्ट्कळ आधारम ळे उगवतात. 

 
पुरातन काळातील जीवनसषृ्टीिा हविार १४ व्या प्रकरिात करावयािा आहे. येथे एवढे ध्यानात घ्याव े

की पृर्थवीच्या पोटी जी संपत्ती दडलेली आहे हतजमध्ये मोठा वाटा कोळशािा आहे. दगडी कोळसा म्हिून जो 
म्हितात तो प रातन वनश्रीिाि अवशषे आहे. हमट्टीका तेल ककवा खहनज तेल म्हिून जे म्हितात ते स द्धा 
अंशतः वानसजन्यि असले पाहहजे. ते कदाहित मत्स्यजन्यही असेल, पि मत्स्यािें जीहवत िालण्याला शवेाल 
शवंालाहदकािें अक्स्तत्व अवश्य असते तेव्हा प रातन काळी शवेालशवंालािी गदी होती यात शकंा नाही. या 
नंतरच्या काळात नेत्रवालाहद वानसे उत्पन्न झाली असा प रावा सापडतो. या नेत्रवालात वृिनेत्रवाल वानसे 
भरपूर होती असे खहनजाभ्यासी जनािे सागंिे आहे. 

 
भरूुह नेत्रवालात अगदी छोटेखानी नेत्रवाल आढळते त्याला त्याच्या आकृतीवरून सपवहजव्ह असे नाव 

हमळालेले आहे. दोन लहानशा पानामधून एक दाडंा हनघतो त्यािी लाबंी ६।७ cm असते. त्यात बीज काशयाचं्या 
दोन रागंा असतात. ही नेत्रवाले प ण्याच्या आसपास आहि महाराष्ट्रात इतरत्रही आढळतात. याचं्या पानावर 
मध्यहसरा स्पष्ट नसतात. उरगहजव्ह = सपवहजव्ह. 

 
उरगहजव्हापेिा जरा मोठी नेत्रवाले सह्याद्रीवर आढळतात ती वृिरुह आहेत. त्याना शल्कवतं रेखारूप 

म्हितात. शल्क म्हिजे खवले. हे त्याचं्या आडव्या खोडावर हवप ल असतात. पाने लाबंट असतात म्हिून 
त्याना रेखारूप म्हितात. पानािी लाबंी जेमतेम १० cm भरते. याजवर बीज काशयाचं्या रागंा मध्यहशरा आहि 
पानािे काठ याचं्यामधे असतात. 

 
शल्कधारी तन ल या नावािी नेत्रवालेही वृिरुह असून सह्याद्रीवर आढळतात, तशी ती हहमालयावरही 

६०० ते २५०० मीटर उंिीपयंत आढळतात. ती सरासरी वीतभर उंि असतात. त्याचं्या पानावर मध्यहशरा व 
काठ या मधे २ ते ४ रागंा बीज काशयाच्या असतात. पाने पातळ असल्याम ळे तन ल असे नाव हदले आहे. यािंी 
पाने हहवाळ्यात वाळतात पि उन्हाळ्यात प नः तरतरीत होतात. 
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आ॰ १२·१६ नेिे. १ शल्कधारी तन ल २, ३ शल्कवतं रेखारूप ४ उरगहजव्ह ५ सालहवन 

 
सालवीन या नावािे एक वानस आहे त्याला जलनेत्रवाल असे म्हितात, पि ते खरोखरी नेत्रवाल 

नव्हे. ते अगदी बारीकसे असून त्याला तीनि पाने असतात तीही लहानशीि असतात. त्यापैकी दोन पाण्याच्या 
वर असतात ती लाबंट वाटोळी असतात. त्यानंी लाबंी २, ३ cm असते. हतसरे पान कििोळे एकाद्या कळीसारखे 
असते त्याजवर लव असते. ते पाण्याच्या पृिाच्या खाली राहते. खोड अगदीि आखूड असते त्याला खाली 
पाण्यात लोंबती अशी अनेक म ळे असतात. त्यात ग रफटलेल्या फ र्गया असतात त्यात बीज काशय असतात. 
एकात नरबीज का असतात तर द सऱ्यात मादीबीज का असतात. नेत्रवालाचं्या पानावर बीज काशय उगवतात 
तसे या वानसात नसतात. ही वानसे संथ पाण्याच्या जलाशयात प ण्याच्या पहरसरात आढळतात. 

 
ियवाल Horsetail Equisetum. हयवाल म्हिजे घोड्यािे केस. एका वानसावगाला हयवाल हे नाव 

हदले आहे. त्यािे कारि असे की त्यािा देखावा घोड्याच्या शपेटासारखा हदसतो. या वानसाच्या केवळ 
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पंिवीस जाती आहेत. त्या सवांिे गोत्र एकि आहे. ही सवव वानसे शीत ककवा सौम्य वातावरिाति वाढिारी 
आहेत. अथाति ती भारतात फक्त हहमालयावर आिखी काही उंि पववतावर मात्र आढळतात. ती नद्या 
ओढ्याचं्या काठी आहि टेकाडावरील दलदलीच्या रानात असतात. या झाडािी खोडे लाबं बारीक आहि 
भ ईसरपट असतात. त्यापासून फादं्या हनघतात. त्या कोठे एकादा मीटर उंि तर कोठे त्याहून आखूड असतात. 
आसामात एक जात आहे. हतच्यात मात्र शाखा िार पाि मीटर उंि होतात. यािे खोड प्रत्येक पेरावर थोडथोडी 
हदशा बदलते. त्याजवर िरे असतात. प्रत्येक पेऱ्याशी तेही त टक असतात. काही शाखानंा उपशाखा येतात 
आहि काहींना येत नाहीत. ज्यानंा त्या येत नाहीत त्याचं्यावर बीज काशय धारि करिारी किसे येतात. पाने 
खवलेवजा आहि आखूड असून एकेका पेरावर एकाि घेरात सात आठ असतात. ती सवव ज ळून काडंाभोवती 
वषे्टि तयार होते. 

 

 
आ॰ १२·१७ हयवाल 

 
या पानाचं्या एकातंरात फादं्या येतात त्या पानािें वषे्टि भेदून वर जातात. पानािे शेंडे टोकदार असतात 

ते मात्र स टे असतात. पानािे म ख्य कायव हवापाण्यापासून तौकीर बनहविे, ते प रेसे करण्याइतका पानािंा 
हवस्तार नसतो. तेव्हा ते काम काडंाकंडेि येते. हयवालािी पाने हहरवी असतात आहि काडेंही हहरवी असतात. 
हयवालाच्या प्रत्येक पेरावर म ळे उगवतात. त्यानंा फादं्याही हवप ल असतात. भारतात अहधकात अहधक प्राद भाव 
ज्या हयवालजातीिा आहे हतिे नाव संकीिव हयवाल Equisetum diffusum. हतच्या किीसवाल्या खोडावर 
देखील फादं्या येतात. पि त्या सववत्र आहि सववदा येतात असे मात्र नाही. उत्तर य रोपात हैमालीनामक एक 
जात E. hyemale आहे हतच्यात उभ्या खोडानंा शाखा म ळीि येत नाहीत. हतच्या सालीत इतकी हसकता असते 
की हतिा उपयोग धातूच्या हजनसानंा हझलई देण्याकरता करण्यािी िाल आहे. हयवालाच्या खोडातील 
पेहशकात साल काि इत्यादीमध्ये रिनाभेद स्पष्ट असतात. मध्यवती भेंड असते ककवा पोकळी असते. 
वाहहनीवृदंािा एक घेर असतो आहि त्याबाहेर तेवढाि पोकळ्यािंाही एक घेर असतो. (आ॰ २३ पहा) 
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ियवालाची नवोत्पत्ती. हयवालाला जी किसे येतात त्यािें स्वरूप पाहता असे आढळते की, त्यात 

खालपासून वरपयंत हटकल्यािें दहा बारा घेर असतात. प्रत्येक हटकलीला एक आखूडसे डेख असते. 
किसाचं्या तळाच्या घेरातल्या हटकल्या हरकाम्याि असतात. पि इतर घेरातल्या हटकल्याचं्या खालच्या 
अंगाला स मारे १० बीज काशय असतात. अशा प्रत्येक आशयात प ष्ट्कळशी बीज के असतात. बीज क पक्व 
झाल्यावर त्यािे कवि फ टते आहि त्यातून दोन िेपकपट्ट्या हनमाि होतात त्या आरंभी बीज काभोवती 
ग ंडाळून राहतात. या पट्ट्या बीज काचं्या मध्याशी ग ंतलेल्या असतात. ओल्या हवते त्या ग ंडाळलेल्या राहतात 
पि हवा कोरडी झाली म्हिजे त्या ताठ होऊन पसरतात आहि एकमेकात ग ंततात. हशवाय त्याचं्या त्या 
ग ंताड्यात बीज के अडकतात. त्या सकट हा ग ंताडा वाऱ्याने उडून कोठल्या तरी ओल्या जागी जाऊन पडतो. 
त्यानंतर १०, १२ तासाति त्यातील बीज कातून मोड येतो. या मोडापासून थोड्याि हदवसात प्रस्थाहलका 
उगवतात. प ष्ट्कळशा प्रस्थाहलका जवळ जवळ उगवतात, कारि बीज काचं्या पट्ट्या एकामेकात ग ंतलेल्या 
असल्याम ळे त्यािंा समूहि उडून जातो, आहि तसाि रुजतो. बीज काचं्या पट्ट्यानंा िेपक म्हितात, कारि 
त्याचं्या तिाव्याने बीज के फेकल्यासारखी होतात. बीज के काही थोडे हदवसि जगतात. िेपक Elater. 

 

 
आ॰ १२·१८ हयवाल. १ बीज काशय. २ ग ंडाळलेला िेपक. ३ उलगडलेला िेपक 

 
ियवाल नवोत्पत्ती. हयवालाचं्या प्रस्थाहलका अगदी बारीक असतात. बह तेकािंी रंुदी ६ m. m च्या 

आत असते. एका जातीत मात्र ती ३ c. m असते. या प्रस्थाहलकानंा म ळ्या असतात आहि शाखाही असतात. 
या प्रस्थाहलकावर केवळ अंद कलश असतात, ककवा रेत काशय असतात ककवा अंद कलश आहि रेत काशय 
दोनही असतात. रेत काशयानंा लहानसे डेख असते. अंद कलशास नसते. त्यािी मान लाबंलिक असते. 
बीज क रुजल्यापासून महहना दीड महहन्यानंतर प्रथम अंद कलश मग रेत काशय रुजू लागतात. प्रस्थाहलका 
िागंल्या वषव दोन वष े जगतात. रेत काशय गोलसर असतात. ते फ टून रेत के मोकळी होतात. त्यािें अंग 
हपळवटलेले असून त्यानंा प ष्ट्कळसे केसल असतात. अंद कलश प्रस्थाहलकेच्या तळाजवळ फादं्याचं्या बगलात 
उगवतात. अंद क रेत क याचं्या संमीलनाने जे रंद क बनते त्यातून नव्या हयवालािा िोडाकं र हनघतो. या 
खोडास खाली म ळे आहि वर शाखा फ टतात. याप्रमािे पहहल्या बीज वानसापासून प्रस्थाहलकारूप गंत वानस 
आहि त्यापासून प नः पहहल्यासारखे बीज वानस यािंी उत्पत्ती होते. अशा रीतीने बीज वानस आहि गंत वानस 
याचं्या हपढ्या एकातंराने उत्पन्न होत राहतात. 
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आ॰ १२·१९ हयवाल नवोत्पत्ती. १ रेत क. २ अंद कलश. ३ प्रस्थाहलकेत रेत काशय व अंद कलश. 
 
लयवाल Lycopodium. उंि उंि टेकड्यावर ओलसर हवते उगविारी हरळीसारखी वानसे आहेत 

त्यानंा हे नाव हदले आहे. म ख्य खोडे भ ईसरपट असतात. त्यापासून वर शाखा हनघतात. त्यावर कििोळी 
टोकदार पाने असतात. ती फार दाटीने रिलेली असून त्याम ळे खोड लपून जाते. लयवालाचं्या जाती प ष्ट्कळ 
आहेत. त्यापैकी एका जातीला साबंरकशगी म्हितात. हे नाव त्यािी शाखापद्धती दाखविारे आहे. साबंराच्या 
कशगाला शाखा असतात आहि त्यातील हाडावर प्रथमतः त्विाकेसािें आवरिही असते. तशासारखाि यािा 
देखावा हदसतो. काही जाती मोठ्या झाडावर उपरीपिे उगविाऱ्या आहेत. अशा जाती आसामात हवप ल 
आहेत. वृिावरून काही शलेैयाचं्या पताका लोंबतात तशा या लयवालाचं्याही पताका लोंबतात, पि त्यातील 
पिवरिनेम ळे आहि हहरव्या रंगाम ळे ती सहज ओळखू येतात. लयवालािंी पाने दाटलेली असतात. त्यात 
प्रत्येक पानािा एक काठ एका शजेाऱ्याच्या काठाखाली गेलेला असतो, तर द सरा काठ द सऱ्या शजेाऱ्याच्या 
काठाच्या वर राहहलला (पहरहहत) असतो. 

 
लयवालाचे णबयािे. लयवालाच्या खोडािी रिना पाहू या. यात हवहवध घडिीच्या पेहशका आढळतात. 

एक पेहशका जाडीिा थर सवाबाहेर असतो ती पहरत्विा होय. हतच्या आत साल असते हतिे बरेि थर असतात. 
खोलवर आत वाहहनीवृदं असतो. तो वाटोळा असतो. त्यात लहान मोठ्या वाहहन्या असतात. त्याच्या भोवती 
बारीक पेहशकािंा थर असतो. वाहहनीरूप जे काि असते त्यात प्रकाि आहि पहरकाि असे दोनही प्रकार 
असतात. नव ेकाि बाहेरच्या बाजूस उत्पन्न होते. म्हिून ज ने काि नेहमी मध्यापाशी आहि नव ेतेथून दूर असेि 
आढळते. लयवालाच्या खोडात भेंड नसते. लयवालाच्या फादं्याच्या शवेटी किसे येतात. त्यात पाने असतात 
ती इतर पानापेिा लहान असतात. त्याचं्या आरंभीि वरच्या अंगाला बीज काशय उगवलेला असतो. एका अंगाने 
त्याि पानािा इतर भाग आहि इतर अंगानी त्यावरिे तसलेि बीज काशय धारि करिारे पान यानंी तो 
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झाकलेला असतो. पहरपक्व झाल्यानंतर बीज के मोकळी होऊन वाऱ्याने उडून जातात. लयवालािी बीज के 
प ष्ट्कळ वष ेजगू शकतात. किीस Strobilus. 

 
लयवालाची नवोत्पत्ती. लयवालािी बीज के बाहेर पडल्यानंतर सहसा वषव दोन वषांपयंत योर्गय जागा 

हमळाली तरी रुजत नाहीत. एकदा रुजू लागल्यावर देखील सावकाश रुजतात. त्यातल्या त्यात लवकर 
रुजिारी जात आहे हतच्या बीज कापासून प्रस्थाहलका तयार होते. ती प्रौढ होण्यास िार सहा महहने लागतात. 
लयवालाचं्या काही जातीत बीज कापासून तयार होिारी प्रस्थाहलका भ ईच्या वर राहते. काही जातीत ती 
भ ईच्या खाली राहते. खाली राहिारी प्रस्थाहलका मोठी असते. प्रस्थाहलकाचं्या आकार-आकृतीत जाहतपरत्व े
बरेि भेद असतात. लयवालाच्या प्रस्थाहलकेवर एकाि व्यक्तीत रेत काशय आहि अंद कलशही उगवतात. 
रेत काशय लाबंटगोल आहि अंद काशय लाबं मानेच्या गडूसारखे असतात. रेत कास दोन दोन केसल असतात. 
अंद कास रेत क हमळाल्यानंतर रंद क तयार होते. त्यातून प्रथम एक पोषि घेिारी गाठ तयार होते ती 
प्रस्थाहलकेतून पोषि घेते. त्याि वळेी खोड तयार होऊन त्यास म ळे फ टतात. वर जािारी शाखाही फ टते. या 
शाखेस पाने येतात. म ळे बाहेरच्या मातीत प्रदेश करतात मग पोषि घेिारी गाठ हजरून जाते. भ ईच्या वर 
राहिारी प्रस्थाहलका २, ३ m.m लाबंीिी असते. 

 

 
आ॰ १२·२० लयवाल. १ प्रौढ बीज कधारी लयवाल. २ उपमंजरािा उभा छेद. ३ गंत कधारी वानस ४ 

गंत कािा छेद. ५ रेत क. ६ बीज काकं र. 
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सुलयवाल Solaginella या नावाच्या वानसाचं्या स मारे सातश ेजाती आहेत. ही वानसे ओल्या हवते 

ओल्या भ ईमध्ये उगवतात. ती टेकाड्यावर तशीि पठारावर आढळतात. ती हरळीप्रमािेि शाकस्वरूपी 
असतात. त्याचं्या खोडावर पानाचं्या िार रागंा असतात. खोड भ ईसरपट असते. त्याच्या दोन बाजूला दोन 
मोठ्या पानाचं्या रागंा आहि वरच्या अंगाला छोया पानाचं्या रागंा असतात. प्रत्येक पानाच्या तळाला लागनू वर 
वरच्या अंगास एक हजभलीसारखा पातळ पापोद्रा असतो खोडाला शाखा फ टते. तेथेि एक खाली जािारा तंतू 
उगवतो. त्याच्या टोकाला थोडीशी म ळे उगवतात. त्याच्यावर कधी कधी पािोळ्यासारखी पाने उगवतात, 
आहि क्वहित् त्यावर किीसही उगवते. स लयवालाच्या खोडात साल, वाहहनीवृदं इत्याहद अवयव स्पष्ट 
असतात. वाहहनीवृदं दोन तीन असतात. त्याचं्याभोवती पोकळ्यािंा घेर असतो. पेहशका स कून जाऊन तो 
तयार झालेला असतो. कािात पहरकािप्रकाि असे दोनही प्रकार असतात. ज ने काि मध्याकडे आहि नव े
सालीकडे असते. स लयवालाचं्या खोडावर दोन प्रकारिे बीज काशय असतात. एकातली बीज के लहान 
असतात, द सऱ्यातली मोठी असतात. (आ॰ २३ पहा) 

 
सुलयवाल नवोत्पत्ती. स लयवालानंा किसे येतात. त्यात सामान्य पानापेंिा अमळ लहान पाने 

रिलेली असतात. त्या पानाचं्या वरच्या पृिावर तळाशजेारी बीज काशय असतात. ते पानानंीि झाकलेले 
असतात. या आशयाति काही लहान तर काही मोठे असतात. मोठ्या आशयात िार मोठी बीज के असतात. 
द सऱ्या आशयामध्ये लहान बीज के असतात. त्यािंी संख्या ६४ असते. आशयातून बीज के बाहेर पडल्यावर ती 
योर्गय जागी रुजतात. तेव्हा मोठ्या बीज कातून एक प्रस्थाहलका हनघते. हतच्यात अंद के उत्पन्न होतात. म्हिून 
त्या प्रस्थाहलकेलाि मादी प्रस्थाहलका म्हितात. खरे पाहहले तर मोठ्या आशयातून मोठी बीज के बाहेर 
पडण्यापूवी त्यातून अंक र हनघालेले असतात, पि त्यािंी वाढ व्हावयािी ती, ते खाली भ ईवर पडल्यानंतरि 
होते. तथाहप ते भ ईतून पोषि घेते, असे हदसत नाही. बीज कािे कवि फ टते आहि म ळे बाहेर हनघतात इतकेि. 
बीज कात अगोदरिेि अन्न असते. त्याम ळेि ते वाढते. प्रस्थाहलका शवेटपयंत फ टलेल्या बीज ककविाच्या 
आति राहते. त्यात अंद कलश उगवतात ते अगदी लहान असतात. त्यानंा हवशषे लाबं मान नसते. बीज कापंैकी 
जी लहान बीज के ती आशयातून बाहेर पडल्यावर त्यातील पेहशका हवभाग ूलागतात. नवोत्पन्न पेहशकापंकैी एक 
बाजूला होते. बाकीच्या पेहशकापंासून एक कोठडी तयार होते. हतच्या आत स मारे दोनश ेबारीक बारीक रेत के 
तयार होतात. रेत के या अथाति लहान लहान पेहशका असून त्यातल्या प्रत्येकीस दोन दोन केसल असतात. 
आता या रेत काला शजेारीपाजारी पडलेल्या अंद काशयाशी जाण्यािा योग आला तर त्या अंद करेत कापासून 
रंद क तयार होते. त्यापासून नव्या स लयवालािा अंक र उत्पन्न होतो. इतके झाले तरी अंद काशयाभोवतीिे 
त टके बीज क–कवि कायम असते. यानंतर मात्र नवाकं र कविाबाहेर हनघून जहमनीत रुजतो. लहान मोठी 
अशी दोन प्रकारिी बीज के असिे हा स लयवालािंा हवशषे आहे. मोठे ते अंद क, लहान ते रेत क. 
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आ॰ १२·२१ स लयवाल, प्रौढ वानस, मंजरी, उभा छेद. 

 

 
आ॰ १२·२२ स लयवाल : महाबीज क संि २ त्यािा छेद. ३ त्यातून मादी प्रस्थाहलका हनघते. लहान 

बीज कासंि. ५ लहान बीज का – अंक रि. ६ नर प्रस्थाहलक. ७ रेत क. मादीप्रस्थाहलकाछेद. 
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आ॰ १२·२३ : १ हयवाल, िोडछेद. २ स लयवाल, िोडछेद. ३ त्यािाि अंश हववर्णधत. 
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प्रकरि १३ 
 

देवदार सायकड इत्यादी 
 
देवदारािी झाडे आपल्या देशात हहमालयाच्या मार्थयाशी मात्र आहेत. त्याम ळे आपल्या पाहण्यात ती 

येत नाहीत. तथाहप देवदाराच्या फळ्या फार वापरण्यात आहेत. त्यावरून देवदारवृि आपल्याला माहहतीिा 
झालेला आहे. देवदारािे लाकूड हलके असते, मऊ असते आहि हिवटही असते. म्हिून ते बारदानाकरता 
सोयीिे असते. या झाडाला बी येते परंत  ते ज्या अवयवात येते त्यात फूल म्हिण्यासारखे काही नसते. म्हिून 
हा वृि बीजवतं आहे पि प ष्ट्पवतं नाही, अशाि स्वरूपाच्या झाडाचं्या अन्य जाती आहेत. त्याही फार करून 
मन ष्ट्यवस्तीत ककवा हतच्या आसपास नसतात. तथाहप वानससृष्टीत त्यानंा व्यावहाहरक तसे ताहत्त्वक दृष्टीनेही 
बरेि महत्त्व आहे. सायकड या नावािी झाडे आहेत ती उद्यानात लावण्यािी िाल आहे. त्यानंाही फ ले येत 
नाहीत पि हबया येतात. अशा या वानसािंा थोडाबह त पहरिय करून घेिे, वनससषृ्टीिी हवहवधता समजावनू 
घेण्याच्या दृष्टीने अगत्यािे आहे. 

 
सायकड. भारताच्या डोंगराळ भागात आढळिाऱ्या काही जातींच्या वानसानंा हे नाव रूढ आहे. यात 

दोन तीन जातीि त्यातल्या त्यात हवप ल आहेत. तरी एकंदर जाती स मारे पाऊिशिे आहेत. सायकड हे 
क लनाम आहे. या झाडािंा देखावा द रून कशदी नारळी इत्याहद सारखा हदसतो. खोड सळनळीत उभे असते. 
फादं्या नसतात. खोडावर गळालेल्या पानानें ब डखे शेंड्याजवळ आहि त्याखाली केवळ वि राहहले असून 
शेंड्याशी मात्र पानािंा झ पका असतो. पाने हपसासारखी असतात ती तीन िार हात लाबं असतात. अशा हहरव्या 
पानािंा एक घेर आहि आखूड तडतडीत कपर्गया पानािंा द सरा घेर, असे दोन प्रकारिे पानािें घेर एका आड 
एक असतात. उंिी दोन प रुषापयंत होऊ शकते. बह धा ती बरीि कमी असते. प रुषभर ककवा त्याहूनही जरा 
कमी उंिीच्या झाडाला हबयाण्यािी पाने येऊ लागतात. ही पाने छोया कपर्गया पानाचं्या धरतीिी असतात. ती 
प्रथम शेंड्यालाि असतात. ती दोन प्रकारिी असतात, ककज ककवा केसर. एका झाडावर यातील एकाि 
प्रकारिी पाने येतात. ककजावर बीजके येतात आहि केसरावर पराग येतात. ककजधारक झाड ते मादी झाड 
आहि परागधारक झाड ते नर झाड होय. 
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आ॰ १३·१ सायकड. १ नर वृि अग्रशकूं. २ शकूं. ३ लघ बीज कधारी पिव. ४ लघ बीज काशय. ५ 

लघ बीज क. ६ रेत क. 
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सायकड संतती. नर आहि मादी झाडानंा जी केसपिे आहि ककजपिे येतात त्यािंा प्रथमतः एक शकूं 
झालेला असतो. नर झाडाच्या शकूंच्या खाली एक शाखा उगवनू तीि वर शेंड्याप्रमािे वाढत जाते, त्याम ळे तो 
शकूंि एकाद्या शाखेसारखा हदसू लागतो. मादीझाडाच्या बाबतीत हनराळी गोष्ट घडून येते. ककजपिीच्या 
मधोमध शेंडा असतो तो तसाि वाढत जातो. त्याम ळे हहरव्या पानाचं्या खालोखाल कपर्गया छोया पानािंा घेर 
रहावा तसाि हा घेर राहतो. ककजपिांिा घाट प्रत्येक जातीत थोडथोडा हनराळा असतो. तरी सवांिीही पाने 
आखूड कपगट रंगािी अशीि असतात. त्याचं्या डाव्या उजव्या काठावर एकेक ककवा दोन दोन बीजके 
उगवतात. नर झाडाच्या केसरपिांच्या पाठीवर ४० ते ५० परागकोश असतात. त्या प्रत्येकात प ष्ट्कळसे 
परागकि असतात. वाऱ्याने परागकि उधळतात. आसपास कोठे त्याि जातीिे मादीझाड असेल आहि त्यावर 
ककजे येऊन हपकलेली असतील तर, त्या ककजावर पराग जाऊन पडतात तेव्हा त्यातला एकादा पराग 
बीजकाच्या िारातून आत हशरतो. 

 
या वानसािे जे बीजक असते त्यािी अंतगवत रिना अशी असते. सवांच्या आत अन्नािा साठा असतो 

त्यािे नाव प ष्ट्क. त्याच्या सभोवार आिखी एक असाि अन्नसंिय असतो त्यािे नाव पहरप ष्ट्क. त्याच्या भोवती 
तीन साली असतात. सवांच्या आतली साल िाराजवळ मात्र असते. हतच्यात िारासमोरि एक नळी असते. ती 
नळी द सऱ्या दोन सालीतही असते. ही खाि तेि परागागार होय. कारि िारातून आत हशरिारा पराग येथवर 
पोितो. या आगारात आहि नळीत प्रथमतः एक हिकट स्राव असतो त्याच्यावर पराग हिकटतो. नंतर तो स्राव 
वाळून तडकतो. तेव्हा वाट मोकळी होते. त्या वाटेने परागकि आत ओढला जातो असे सागंतात. आगार व 
प ष्ट्क याचं्यामध्ये पहरप ष्ट्कािा एक पडदा असतो. त्याच्या द सऱ्या अंगाला प ष्ट्कातही एक खाि असते. ते 
अंद काशयािे आगार होय. प ष्ट्कात अंद काशय अनेक असतात. त्यािंी िारे त्यात उघडलेली असतात. 
अंद काशयाला तोंड असते आहि मान असते. ती मान अगदी आखूड असून नसल्यासारखीि असते. म्हिून या 
आशयाला कलश म्हिावयािे झाले तर तर तो अगदी आखूड मानेिा कलश म्हटला पाहहजे. 

 
पहरप ष्ट्क Nucellus. परागागार Pollen chamber. अंद काशयािे आगार Archigonial chamber. 

अंद कलश Archegomium. 
 
परागाला एक कवि असते. त्याच्या आत तीन पैहशका असतात. त्यातल्या एकीतून एक नळी तयार 

होते. द सरीतून दोन रेत क उत्पन्न होतात. ती हनम ळती असतात. त्यावर लवीिे तीन घेर असतात. पहहलीतून 
उत्पन्न झालेली नळी फ टते. हतच्यातून रेत के बाहेर पडतात. परागनळी खरोखरी पहरप ष्ट्कातून पोषि शोषिारे 
इंहद्रय असते. रेत के मधला पापोद्रा भेदून अंद काशयाच्या आगारात घ सतात. त्यातले एक अंद काशयात हशरून 
अंद कपेहशकेशी एकजीव होते. दोहो हमळून पेहशका तयार होते तीि रंद क होय. यापासून प ढील हपढीिा आरंभ 
होतो. अपत्य हनमाि होते. ते प ष्ट्कात ब डून राहते. प ष्ट्कान्नािा उपयोग, यातून अंक र बाहेर पडण्याच्या वळेी 
होतो. तोपयंत अपत्य प ष्ट्क आहि आवरिे याहमळून जो पदाथव तयार होतो त्याला बी ककवा बीज म्हितात. 
नेत्रवालाहदकाचं्या नवोत्पत्तीच्या प्रसंगी जशा प्रस्थाहलका हदसून येतात तशा त्या येथे हदसून येत नाहीत. तरी 
त लनेने पाहता, परागातल्या तीन पेहशकापंैकी उववहरत पेहशका आहि बीजकातले प ष्ट्क, या अन क्रमे नर व मादी 
स्वरूपाच्या प्रस्थाहलकाि आहेत, असे मानतात. 

 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ १३·२ सायकड. १ शल्कपिव २ पान. ३ ककज. ४ पोवळी मूळ. ५ अंद कछेद. 
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आ॰ १३·३ सायकड नवोत्पत्ती. Ⅰ पराग ⅠⅠ नर प्रस्थालक ⅠⅠⅠ रेत क. ⅠⅤ अंद कलश Ⅴ अंद कािा उभा 

छेद. १ प ष्ट्क, २ कोठी, ३ परागकोष, ४ िार. 
 

सरल, चीड, तदाहद सरल Pinus longifolia, Coniferae, शकं मंतक ल. हहमालयाच्या उतारावर 
साधारिपिे २००० ते २५०० मीटरापयंतच्या उंिीवर िीड या नावािी झाडे हवप ल आहेत. त्यािे म ख्य खोड 
सरळ उभे असते. बाजूला फादं्या येतात त्या अशा बेताने की एकंदर देखावा खालून वर हनम ळत्या शकूंसारखा 
हदसतो. या झाडािी पाने म्हिजे हनवळ हहरव्या काड्या असतात. त्या स मारे वीत वीत लाबंीच्या असतात. या 
लाबंट पानाखेंरीज त्याला अगदी आखूड खवलेवजा पानेही येतात. िीडाला शाखा फ टतात त्यास द्धा लाबं व 
आखूड अशा दोन प्रकारच्या असतात. िीडाला दोन प्रकारिी हबयाण्यािी इंहद्रये येतात. ती नव्या म्हिजे त्या 
त्या वषी आलेल्या शाखाचं्या शवेटी असतात. नर शकूं शेंड्याच्या जवळ असतात. त्या सवा हमळून एकाद्या 
जोंधळ्याच्या किसासारखा देखावा हदसतो. मादी शकूं शेंड्यापासून एकाद्या वीतभर अंतरावर शेंड्याच्या मागे 
असतात. नर व मादी शकूं एकाि झाडावर येतात. उन्हाळ्यात पराग उत्पन्न होऊन उधळतात आहि प ढील वषी 
बीजधारिा होते. त्याच्या नंतरच्या म्हिजे हतसऱ्या वषी फळे तयार होतात. संस्कृतात िीडासि सरल म्हटले 
आहे. ही झाडे १०, १२ m. उंि होतात. 

 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ १३·४ नर िौड (सरल). १ नरशकूं. २, ३ लघ बीज काशय (केसर) उभा व आडवा छेद. ४ शकूंिा 

उभा छेद. ५ लघ बीज काशय. ६, ७ परागािे पंख. 
 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ १३·५ मादी िीड (सरल). १,२ मादीशकूं. ३ महाबीज काशय खालून व वरून. ४ बीजक. ५ पंख. 

६ बीज. ७ अंक रि. ८ रोप (िीड) 
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देवदारु देवदार. तदाहद देवदारु Cedrus deodara Coniferae. 
 
हहमालयाच्या उतारावर साधारिपिे २५०० मीटर उंिीवर देवदार वृि आढळतात. या वृिािंा पसारा 

कपपळाच्यासारखा डेरेदार होतो. िीडापेिा यािी खोडे प ष्ट्कळ जाडजूड होतात. दोन मािसाचं्या आवाक्या 
एवढा घेर सहज होऊ शकेल. यािे लाकूड फळ्या आहि बारदानी खोकी करण्याकरता वापरतात, हे प्रहसद्ध 
आहे. हहमालय प्रदेशात यािेि खाबं व त ळ्या देखील करतात. या झाडानंा राळ फार येते. हतिा घमघमाट 
दूरवर पसरतो. यािी पाने काड्याकाड्याि असतात पि ती ४, ५ cm पेिा लाबं नसतात. यालाही नरशकूं 
आहि मादी शकूं येतात ते एकािे झाडावर असतात. मादीशकूंवरील ककजपिे स मारे ३ cm लाबंीिी असतात. 

 
हहमालयाच्या शीतहशखरावर लाकडे पेटिे कठीि पि अंगी राळ असल्याम ळे िीडदेवदरािंी लाकडे 

सहज पेटतात. िीडदेवदारानंा शकं मत म्हितात ते त्याचं्या फळाचं्या आकृतीवरून. अशी झाडे भारतात फक्त 
शीत हहमालयावरि आहेत. 

 

 
आ॰ १३·६ देवदार. 

 
चीडदेवदार–लाकूड. िीड ककवा देवदार याचं्या खोडािी अंतगवत रिना पाहहली तर ती प ष्ट्कळ अंशी 

हिदहलक वृिाचं्या खोडाच्यासारखी हदसते. प्रम ख भेद दोन आहेत. एक असा की, त्यामध्ये राळ वाहण्यािे मागव 
आहि ती उत्पन्न होण्यािी इंहद्रये असतात. खरे म्हटले म्हिजे यासंबधंी जे मागव आहेत त्याति राळ उत्पन्न होत 
असते. स्रविािे आहि वहनािे इंहद्रय असा भेद नसतो. मध्यवती भेंड असते. तेथपासून बाहेरच्या सालीपयंत 
जागोजाग हे मागव हवखरलेले असतात. िीडदेवदारािंा द सरा हवशषे असा की त्यातील प्रकािात वाहहन्या 
नळीस्वरूपाच्या नसतात. वाहपेहशकाि रस वाहण्यािे काम करतात. इतर रिना हिदहलकाचं्या सारखीि 
असते. मध्यवती हनकाि व तेथून सभोवार पसरलेली हनकािपटले असतात. त्यामध्ये सामावलेले प्रकािवृदं 
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असतात. आत आद्य काि आहि त्याबाहेर द य्यम काि असते. पावसाळी लाकूड आहि इतर-काळी लाकूड 
याचं्या पेहशकाचं्या आकारात लहान मोठेपिा हनहित असतो. त्याम ळे वार्णषक वलये स्पष्ट हदसतात. त्विेच्या 
लगत आत पहरकाि असते. त्याच्या आत नव ेथर बनहविाऱ्या पेहशकािंा थर असतो. अहपत्विेच्या आत त्विा 
असते. (प्रकरि २ पहा) 

 
चीड देवदार. पानािंी रिना. िीड देवदारािंी पाने िपटी नसतात, वाटोळसर असतात. त्यािंी 

पहरत्विा िागंली जाड असते. हतच्या आतला थरस द्धा किखर पेहशकािंाि असतो. त्याला उपकाि म्हितात. 
त्यात राळेिे मागव असतात. त्याच्या आत पानािा गीर असतो. त्याच्या पेहशकाचं्या तटानंा प रविीपटले 
उगवलेली असतात. याि थरात दािे असतात. त्याच्या आत अंतस्त्विा असते हतच्या आत सामान्य पेहशकािंा 
वढेा असतो. त्याला पहरवलय म्हितात. या पेहशकापंकैी (१) काही प्रोतीन आहि तौकीर यानंी भरलेल्या 
असतात. त्या गीरातून पहरकािाकडे रस वाहतात. (२) काही वाहपेहशका असतात. त्या प्रकािाकडून गीराकडे 
रस वाहतात. मध्यंतरी दोनि कािवृदं असतात. त्यातले प्रकाि केवळ वाहपेहशकािेंि बनलेले असते. वाहहनी 
नळ्या नसतात. पहरकािाला लागून उपकािापेहशकािें पातळसे पटल असते. ज्या बाजूला प्रकाि असते त्या 
बाजूच्या त्विेला कंगोरा आलेला असतो. या पानानंा श्वासरंधे्र (त ंहडका) असतात ती इतर झाडाचं्या पानाचं्या 
त ंहडकाचं्या मानाने बरीि खोलवर गेलेली असून त्याचं्या आत लहानर्गया स्वतंत्र श्वासकोठ्या देखील असतात. 
पहरवलय Pericycle. 

 
हहमालयवनश्रीिे हवशषे म्हिून काहलदासाने आपल्या क मारसंभव १·९ व मेघदूत २·४७ या काव्यात 

सरल व देवदारु यािंा उल्लखे केला आहे तो असा:– 
 
कपोलकंडूः कहरहभर्णवनेत ं हवघहट्टताना ंसरलद्र मािाम् । 
यत्र स्र तिीरतया प्रसूतः सानूहन गंधः स रभीकरोहत ॥ क . 
हभत्वासद्यः हकसलयप टान् देवदारुद्र मािाम् । 
ये तत् िीरस्र हतम रभयो दहििेन प्रवृत्ताः ॥ मे. 
 
(१) ज्या हठकािी गाल खाजवण्याकरता सरलवृिावर हत्ती ते घासतात, त्याम ळे आतील राळ हनघून 

हशखरभर हतिा दरवळ पसरतो असा हहमालय. 
 
(२) देवदारु वृिाचं्या कोवळ्या पालवीमधून घ सून त्याचं्या हिकाने स गंहधत झालेले दहििेकडे 

वाहिारे वारे...... 
 
चीड-नवोत्पत्ती. िीडावर जे शकूं येतात त्याजवर ककजपिे ककवा केसरपिे हगरक्या हजन्याच्या 

पायऱ्याप्रमािे रिलेली असतात. िीडािे केसर एका बाजूने शजेाऱ्याच्या खाली आहि द सऱ्या बाजूने 
शजेाऱ्याच्या वर असे रिलेले असतात. प्रत्येक केसराच्या मागल्या अंगास दोन परागकोश असतात. प्रत्येक 
परागकोशात प ष्ट्कळसे पराग असातात. प्रत्येक परागाला दोन कविे असतात. आतले व बाहेरिे. बाहेरच्या 
कविास दोन पंख असतात. पक्व झाल्यावर कोश फ टून पराग स टे होतात आहि वाऱ्याने उडून जातात. मादी 
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शकूंमध्ये दाडं्याभोवती हगरत्या हजन्याच्या पायऱ्याप्रमािे ककजे रिलेली असतात. त्यािा रंग कपगा असतो. 
त्याचं्या वरच्या काठाला थोडी नागमोड असते. तळाशी दोन बीजके असतात ती शजेारच्या शल्काने झाकलेली 
असतात. या बीजकािंी तोंडे खाली शकूंच्या अिाकडे वळलेली असून उघडी असतात. प्रत्येक बीजकात 
पहरप ष्ट्क आहि त्याभोवती एकेरी आवरि अशी रिना असते. पहरप ष्ट्क Nucellus. 

 
प्रत्येक पहरप ष्ट्काच्या अंतरंगात प्रथमतः िार पेहशका उत्पन्न होतात पि थोड्याि काळात त्यातील तीन 

हवलीन होऊन एकि हशल्लक राहते. यापासून एक बह पेहशक अवयव तयार होतो. तीि मादी प्रस्थाहलका होय. 
हतलाि आता प ष्ट्क म्हितात. हे प ष्ट्प पहरप ष्ट्कात ग रफटलेले असतेि. पराग वाऱ्याने उडून जाण्यापूवीि त्यात 
िार पेहशक तयार होतात. त्यातल्या तीन हवलय पावनू एकाच्या प नः दोन पेहशका होतात. अशा क्स्थतीत पराग 
ककजावर जाऊन पडतात. बीजकाच्या िारात हिकट स्राव असतो त्यात ते ग ंततात; असे झाल्यावर झाडावर 
बीजकािे िार बंद होते. आता परागािे बाह्य कवि फ टते, आहि आतल्या कविािी वाढ होऊन एक नळी 
बनते. ही परागनळी पहरप ष्ट्कात घ सते, प्रस्थाहलकेमध्ये िार दोन अंद काशय असतात. त्यातल्या एखाद्यात एक 
परागनळी अशा अनेक नळ्या आत पोितात. म ळच्या परागाच्या पेहशकेतून दोन रेत के तयार होतात त्याला लव 
नसते. आता परागनहलका टोकाशी फ टते आहि एक रेत क एका अंद काशी पूिव संयोग पावते. त्यािें बनलेले 
रंद क हवभागून िार गभव तयार होतात. अनेक पराग एका बीजकात जाऊ शकतात. एका बीजकात अनेक 
अंद के असतात. त्याम ळे एका बीजकापासून प ष्ट्कळ गभव होऊ शकतात. अशा रीतीने जरी एका बीजकात अनेक 
गभव तयार झाले तरी त्यातला एकि वाढीस लागतो, बाकीिे हजरून जातात. या गभात अनेक दहलका 
असतात, एक आहदमलू आहि एकि आहदिोड असते. अतःपर बीजक हे रूप जाऊन त्यािेि बीज बनते असे 
म्हटले पाहहजे. या बीजालादेखील एक पातळसा पंख असतो. 

 
सवव शकं मंत वृिािंी नवोत्पत्ती याि पद्धतीिी असते. सवांच्या बीजात प ष्ट्क असते, दहलका अनेक 

असतात आहि बीजावरि एकेरीि असते. भमूी हवा पािी असल्यावर बीजाला अंक र फ टतो. जाडसे एक मूळ 
खाली जाते. त्याला बारीक बारीक केसवजा शाखा येतात. दहलका मातीतून हवते डोके काढतात आहि हहरवा 
रंग धारि करतात. बीजावरि प्रथम टोपिासारखे दहलकाचं्या अग्रस्थानी राहते, पि त्या उमलताना ते पडून 
जाते. अशा रीतीने नवी हपढी स रू होते. 
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आ॰ १३·७ शकं मंत िीड, नवोत्पत्ती. १ नर शकूंिा उभा छेद. २ केसरकल्प. ३ ककजकल्प. ४ 

बीजशल्क. ५, ६ अंक रि. ७ बीजािे अंतरंग, कवि, प ष्ट्क, अपत्य. ८ पराग. ९ परागात प्रस्थालक. १० 
परागनळी. ११ हतिे अग्र. १२ बीजकात परागप्रवशे. दोन परागनळ्या अंद कापयंत पोिल्या आहेत. 
कलशाभोवती प ष्ट्क आहे. तीि प्रस्थाहलका. नहलकाभोवती पहरप ष्ट्क. सवाभोवती आवरि. 

 
पुष्ट्पवंत वानसे. ज्यानंा फ ले येतात अशी वानसे हवप ल आहेत. तथाहप ज्यानंा फ ले येत नाहीत अशीही 

वानसे थोडीबह त आहेत. वानसानंा फ लािे प्रयोजन काय? असे जर पाहहले तर प ढिी हपढी हनमाि करण्यािी 
तरतूद, असे हदसून येते. फ लातून फळ हनमाि होते. फळात बी असते. त्याति नव्या हपढीिा आरंभ असतो. 
आता ज्यानंा फ ले येत नाहीत त्याचं्यातही नवी हपढी हनमाि करण्यािी काही तरतूद आहेि. िीड व देवदार 
यानंा बीजे येताति. ती ज्यात उत्पन्न होतात त्या अवयवानंा आपि फूल म्हित नाही. कारि फ लात काही 
हदखाऊ अवयव असतात तसे या िीड–देवदारात आढळत नाहीत. तथाहप त्यानंा जे शकूं येतात तीि फ ले असे 
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शास्त्रीय गं्रथातही म्हटलेले आढळते. बीजधारिा ज्यामध्ये होते त्याच्या भोवती काही शोभेिे अवयव असिे हे 
फ लािे लिि मानले तर िीडशकूं ही फ ले म्हिता येत नाहीत, ही शास्त्ररिनेिी अडिि आहे. िीड व देवदार 
इत्याहद शकं मंतामध्ये बीजक धारि करिारे जे ककजपिव त्याभोवती शोभेिे अवयव नसतात, इतकेि नव्हे तर 
स्वतः बीजकही उघडे असते. फ लामधील बीजकधारी पिव हमटलेले असते, ककवा अनेक पिे ज ळून बीजकाशय 
बनलेला असतो. 

 
पुष्ट्पवंताचें बीजक. ही स्थूलदृष्टींिी त लना झाली. सूक्ष्मदृष्टीिीही त लना बोधप्रद होण्यासारखी आहे. 

फ लात जे ककजपिव असते त्याच्या काठावर बीजक उगवलेले असते. ककजपिांिा बीजकाशय बनलेला असतो. 
त्याच्या मार्थयाला ककजल्क म्हितात. मध्यंतरी मान असते ककवा नसते. तथाहप मान असिे ही काही महत्त्वािी 
गोष्ट नाही. बीजकाच्या अंतरंगात एक कोश असतो तो गभवकोश होय. त्याच्या भोवती बह त पेहशकािंा बनलेला 
समूह असतो त्याला म्हितात पहरप ष्ट्क. गभवकोषातल्या एका भागापासून प ढे बीजातील प ष्ट्क म्हिजे 
पोषिोपयोगी द्रव्य हनमाि होिार असते. म्हिून त्याभोवतीिे अंग ते पहरप ष्ट्क म्हटले आहे. गभवकोशािे एक 
शवेट िाराजवळ असते. द सरे शवेट अथाति त्याहवरुद्ध असून आवरिापासून बरेि दूर असते. आवरिािा हा 
भाग म्हिजे बीजकािे तळि होय. स्वतः गभवकोशात बीजकिाराजवळच्या शवेटाशी तीन पेहशका असतात. एक 
अंद क असते आहि दोन त्यािे सहिर असतात. हवरुद्ध टोकाशी तीन पेहशका असतात त्यानंा प्रतीप-पेहशका 
म्हितात. त्या लवकरि नाहीशा होतात. त्याना तलस्थ पेहशका असेही म्हितात. गभवकोशाच्या मध्यंतरी एक 
प्रकल असते. 

 

 
आ॰ १३·८ बीजकावयव. १ बीजकतल. २ पहरप ष्ट्क. ३, ४ आवरिे. ५ गभव. ९ प्रतीपपेहशका. ७ प्रकल. 

८ अंद क. ९ सहिरी दोन पेहशका. १० रंध्र. ११ नाभी. १२ नाळ. १३ वृतं. 
 
गभवकोश Embryosac. सहिर Sinergids. 
 
प्रतीप-पेहशका = तलस्थ पेहशका Antipodal cells 
 
पुष्ट्पवंताचे परार्. फूल जरा झटकले असता त्यातून धूळवजा कि खाली पडतात त्यातला एकेक कि 

म्हिजे परागािंा सम दाय असतो. प्रत्येक पराग उिाप रा गोल असतो. त्यािा व्यास cm िा ८० वा भाग ककवा 
त्याहूनही जरा कमी इतका असो. अशा या परागास दोन कविे असतात, आतले व बाहेरिे. त्याच्या आत एक 
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प्रकल आहि प्राकल असते. पराग स्वजातीय ककजल्कावर पडला म्हिजे तेथे हिकट व गोड स्राव असतो त्यात 
हिकटतो. लवकरि तो वाढू लागतो. बाह्य कवि फ टते आहि आंतर कविापासून नळी उगवनू बीजकाच्या 
रोखाने जाते. ती प्रथम ककजलात हशरते. ते नसल्यास ती एकदम ककजतटात हशरते. त्या तटातून ती 
बीजकिार गाठते. यातून आत थेट ती पहरप ष्ट्कावर थडकते, इतकेि नव्हे तर त्यालाही भेदून आतील 
गभवकोशाशी हभडते. तेथे नळी फ टते. परागातील एका प्रकलािी आता दोन प्रकले झालेली असतात. त्यातले 
एक प्रधान म्हिावयािे ते रेत क होय. ते प ढे जाऊन अंद काशी समरस होते. दोनही हमळून एकि पेहशका बनते 
ते रंद क होय. याि वळेी परागातले द य्यम प्रकल असते ते बीजकातील मध्यंतरीय प्रकलाशी एकजीव होते. 
त्यापासून प ष्ट्क, पोषि करिार द्रव्य उत्पन्न होते. 

 
प ष्ट्क Endosperm. पहरप ष्ट्क Nucellus. 
 
शंकुमंत आणि पुष्ट्पवंत. िीड देवदार आहि प ष्ट्पवतं वानसे याचं्या बीजकाचं्या आहि परागाचं्या रिनेत 

प ष्ट्कळ साम्य आहे, थोडेसे भेदही आहेत ते असे : िीड-देवदारात प्रस्थाहलका म्हिून एक स्पष्ट अवयव असतो. 
त्यात अनेक अंद कलशही असतात. तसे प ष्ट्पवतंात नसतात. प ष्ट्पवतंािे पहरप ष्ट्क तीि प्रस्थाहलका आहि 
गभवकोश तो अंद कलश असे म्हटले तर िालेल. िीडदेवदारात परागनळीत दोन रेत कापेहशका स्पष्ट वगेळ्या 
असतात पि प ष्ट्पवतंात त्याचं्या ऐवजी केवळ दोन प्रकले तयार होतात. आता तशीि त लना सायकड याशी 
केली असता आढळते की, त्याचं्या रेत कानंा लव असते. तशी िीडाच्यानंा नसते. िीडाच्या आहि 
सायकडाच्याही बीजकात अनेक अंद के असतात तशी ती प ष्ट्पवतंात नसतात. सायकड, िीड, देवदार, याचं्या 
जीवनराहटीत स्वतंत्र प्रस्थाहलका नसतात, तरी बीजकाच्या अंतरंगात त्याच्या तोडीिा काही भाग असतो, असे 
त्या त्या हठकािी दाखहवलेि आहे. प्रस्थाहलकेिे स्वतंत्र अक्स्तत्व नेत्रवालाहदकात आहे तसे यात नाही. 
प्रस्थाहलका स्वतंत्र असिे हे नेत्रवालाहदकािें स्पष्ट लििि आहे. ती असून पराधीन असिे हे शकं मंत आहि 
प ष्ट्पवतं यािें स्पष्ट लिि आहे. 

 
नेत्रवाल आणि पुष्ट्पवंत. प ष्ट्पवतंािी बीजके आहि परागकि सहज न सत्या डोळ्यानंी हदसण्याजोगे 

अवयव असतात. पराग बीजकानंा हमळाल्याहशवाय बीजधारिा होत नाही, हे जेव्हा कळून येते तेव्हा बीजक हा 
स्त्रीकलगी अवयव असून पराग प कल्लगी अवयव आहे, असे मानण्याकडे मनािा कल होतो. आपिापाशी दृष्टीिा 
आवाका िागंला हजार पािशपेट वाढिारी कभगे नसती तर तसे मानिे योर्गयि झाले असते. परंत  अशी साधने 
आहेत आहि त्यािंा उपयोग करून हजारो पराग आहि त्यासारखे द सरे अवयव तपासले गेले आहेत. त्यावरून 
जे हदसून येते ते जमेस धरता आपला समज जरा स धारला पाहहजे, असे कळून येते. हवशषेतः 
नेत्रवालाहदकाचं्या जीवनरहाटीशी त लना केली असता हदसून येते की, प ष्ट्पवतंािा पराग हा नेत्रवालाच्या 
बीज कासाराखा आहे. बीज याऐवजी बीज क शब्द वापरला आहे त्यातील उदे्दश हाि आहे. बीज व बीज क यात 
तत्त्वदृष्ट्या मोठे अंतर आहे. स्त्रीप रुषसंयोगाने उत्पन्न झालेले आहि हवशषेरीताने झाकलेले अपत्य असे बीजािे 
स्वरूप असते. नेत्रवालाच्या बीज कािी गोष्ट तशी नसते. बीजक Ovule. बीज Seed. बीज क Spore. 

 
सुलयवाल आणि पुष्ट्पवंत. नेत्रवालािे बीज क स्वतः नेत्रवालािे झाड उत्पन्न करीत नाही. त्याच्या 

स्वतःमध्ये अपत्यािे अवयव नसतात. ते स्वतः स्त्रीप रुषापासून झालेले नसते. त्यापासून जे वानस उत्पन्न होते 
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त्यास प्रस्थाहलका म्हटले आहे. ते नेत्रवाल झाडासारखे नसते. प्रस्थाहलकेत नरमादी अवयव असतात. त्यातून 
नेत्रवाल झाड उत्पन्न होते. पि बीज म्हिण्यासारखे प्रस्थाहलकेतही काही नसते, स्त्रीप रुष गंत के मात्र असतात. 
म्हिून नेत्रवाल झाड हे बीज कधारी वानस आहि त्यािी प्रस्थाहलका हे गंत कधारी वानस, ही एकातंर क्रमाने 
उत्पन्न होतात असे हदसून येते. नेत्रवालबीज कापासून प्रस्थाहलका उत्पन्न होते तशी प ष्ट्पवतंाच्या परागापासून 
परागनळी उत्पन्न होते. हतच्यात प ंगंत क असते तेव्हा पराग हा बीज क ठरतो. बीज क हे बीजासमान नाही तर 
परागासमान आहे. नेत्रवालात एकाि प्रकारिी बीज के असतात. स लयवालात ती दोन प्रकारिी असतात. ती 
नर प्रस्थाहलका आहि मादी प्रस्थाहलका उत्पन्न करिारी असतात. प ष्ट्पवतंािे पराग नर प्रस्थाहलका आहि 
बीजके स्त्रीप्रस्थाहलका उत्पन्न करतात. असे या दोहोत साम्य सागंता येते. सवव प ष्ट्पवतं वानसे बीज कवतं 
असतात. प ंगंत क Male gamete. 

 
शेवाळे आणि पुष्ट्पवंत वानसे. शवंालादी वानसािंी त लना प ष्ट्पवतंाशंी केली असता हदसून येते की, 

त्याचं्यात बीज कवतंापेिा गंत कवतं हपढीला ठळकपिा आहे. शवंालात गंत कवतं आहि बीज कवतं हपढ्या 
एकातंराने उत्पन्न होतात. पि त्यातल्या त्यात गंत कवतं अहधक ठळक असते. बीज कवतं हपढी गौि असते. 
गंत कवतंाचं्या डोक्यावर बीज कवतं हपढी तयार होते. हतिे पोषि गंत कवतंाकडून होते. प ष्ट्पवतंामध्ये बीज कवतं 
हपढी अगदी ठळक असते आहि गंत कवतं हपढी अगदी प सट असतो; म द्दाम शोधल्याहशवाय आहि त लनात्मक 
तकव  लढवल्याहशवाय कळून येत नाही. शवेलाकंडे पाहता त्याचं्यात बह शः बीज केि आढळून येतात. कधी कधी 
गंत के उत्पन्न होतात पि ती फार क्वहित्, नेमाने म ळीि नाही. त्याचं्यामध्ये नवोत्पत्तीिी प्रम ख पद्धत 
बीज कधारि हीि असते. बीज कधारिही न होता शाकोत्पत्ती करण्याकडे लहानर्गया शवेाळािंा कल असतो. 
प ष्ट्पवतंामध्ये बीज कधारी हपढी ठळक असली तरी हतजपासून नेमाने गंत कधारी हपढी उत्पन्न होते. या 
एकातंरिावािनू नवीन हपढी व्हावयािी सोय म्हिजे शाक-पद्धती मात्र उपलब्ध असते. 

 
गंत कवतं (गंत कधारी) Gamete-bearing. 
 
बीज कवतं (बीज कधारी) Spore-bearing. 
 
आतापयंत ज्यानंा प ष्ट्पवतं वानसे म्हटले ती बीजवतंही आहेत हे उघड आहे. देवदार आहि सरल ही 

मात्र बीजवतं आहेत, पि प ष्ट्पवतं नाहीत. त्यािप्रमािे सायकड स द्धा बीजवतं आहे पि प ष्ट्पवतं नाही. प ष्ट्पवतं 
वानसे हवप ल आहेत, आहि पृर्थवीवर हवहवध भपू्रदेशावर पसरलेली आहेत. सायकड िीड देवदार ही तशी 
नाहीत. वान जंतू शवेाळे, अकळब, नेत्रवाल, ही वानसे आहि प ष्ट्पवतं वानसे याचं्या मध्यंतरी बसण्याजोगी ही 
वानसे आहेत, हे आतापयंत केलेल्या त लात्मक हवविेनावरून कळून येईल.  

 
अप ष्ट्प अबीज Cryptogams. गूढय हतक. प ष्ट्पवतं Phanerogams 
 
प ष्ट्पबीजवतं Spermaphytes. अप ष्ट्प प्रकटबीज Gymnosperms. 
 
प ष्ट्पवतं ग प्तबीज Angiosperms. 
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नीटम् (कोंबल. उमली). ही उंििउंि वृिावर िढिारी महालता आहे. हहला Y पद्धतीने शाखा 

येतात. पाने ग ळग ळीत व ५–८ cm. लाबं असतात. शाखाग्री त रे येतात. नर व मादी त रे वगेवगेळे पि एकाि 
झाडावर येतात. नरात केसर २ व पहरदले बह त असतात. मादीस बीजकािंा त रा ७ ते १० cm. लाबं असतो. 
बीजके उघडी असतात. हपकल्यावर बीजे नाकरगी व ताबंडी होतात. पहरदलमंडल अखंड असते. या वलेी 
लोिावळ्याच्या राईत, महाबळेश्वराखाली दरीत, स पेघाट व कारवारी जंगल यात हवप ल आहेत. 

 
नीटम् वलेीला शकूं नसतात आहि फ लेही नसतात. असतात म्हटले तर त्यातील बीजक उघडे असते 

तसे प ष्ट्पवतंात नसते. धड शकं मंत नाही आहि धड प ष्ट्पवतंही नाही, असा हा एक आडहनडा वगव आहे. 
 

 
आ॰ १३·९ नीटम् हडकशी. १ नरमंजरी, २ आकार वाढवनू. ३ मादीमंजरी, ४ अंश वाढवनू. 
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आ॰ १३·१० नीटम् नवोत्पत्ती. १ केसरमंडळ. २ केसर एकेरी ३, ४, ५, ६ परागकिािी पहरिती. ७ 

बीजक आहि परागनळी. ८ मादी गंत क, आकार वाढवनू. 
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प्रकरि १४ 
 

उत्कातं्री (Evolution) 
 
वानससृष्टी इतकी हवहवध आहे की, हतच्या सवव हवधािंा िागंला परामशव घेण्यास एक मानवी जन्म प रा 

पडण्याजोगा नाही. तथाहप प्रत्येकाने काही थोड्या हवधािंा िागंला अभ्यास केला आहि प्रत्येकाने द सऱ्याला 
आपल्या ज्ञानािा लाभ घेऊ हदला तर सवांनाि या सृष्टीिे िागंले आकलन होिे शक्य आहे. असे लोक यापूवी 
होऊन गेलेले आहेत की, त्यातील एकेकयाने वानससृष्टीच्या अनेक हवधािंा अभ्यास केला इतकेि नव्हे तर, 
प्राहिसृष्टीच्याही अनेक अंगािंा अभ्यास केला. त्यावर त्यानंा एकंदर जीवनसृष्टीत काही एकसूत्रता हदसून 
आली, ती त्यानी उत्क्रातंी या शब्दात व्यक्त केली. उत्क्राहंततत्त्वािे प्रिेते अनेक झाले. त्यात िालवस डार्णवन हा 
प्रम ख होता. त्यािा प्रम ख गं्रथ १८५९ त प्रहसद्ध झाला. डार्णवनच्या काळी आहि त्याच्या मागूनही प ष्ट्कळ 
अभ्यासी लोकानंी त्याच्या प्रहतपादनातील काही हवहशष्ट भागानंा कसून हवरोध केला. तथाहप त्यािे म ख्य सूत्र 
सववमान्य झाले आहे, असे म्हिण्यास हरकत नाही. उत्क्राहंत कशी झाली याहवषयी मतभेद हनमाि झाले ते 
अजूनही काही हमटले आहेत असे नाही. तरी ती झाली आहे याहवषयी शकंा नाही. 

 
श्रेष् कणनष् भाव. उत्क्राहंत म्हिजे वर जािे, पि ते लािहिक अथाने; अवकाशात वर जािे असे नव्हे, 

तर अहधक िागंले होिे, स धारिे. आज जी वानसे आपि पाहतो त्यात कहनि कोि कोि ते आपिास ठरवता 
येते. आपि अप ष्ट्प आहि सप ष्ट्प अशी वानसे पाहतो. त्यात कहनि वहरि कोि ते आपि सहज सागंू शकतो. 
सप ष्ट्प श्रेि आहि अप ष्ट्प कहनि हे उघडि आहे. ग लाब व कमळ ही दोनही प ष्ट्पवतं वानसे आहेत. त्यात श्रेि 
कहनि कोि असे हविारले तर उत्तर देिे कठीि आहे. ते राहो पि प ष्ट्पहीनामध्ये काही जाती थोड्या नाहीत. 
त्यात श्रेि कहनि कोि या प्रश्नािे उत्तर देिे हततके कठीि नाही. िीड देवदार ही शकं मंत वानसे प ष्ट्पहीन 
आहेत आहि सायकड हेही प ष्ट्पहीन आहे. त्यात श्रेि कहनि कोि या प्रश्नािे उत्तर सायकड कहनि असेि 
हमळेल. कारि िीड व देवदार ही प ष्ट्पवतंाचं्या अहधक जवळिी आहेत. िीड देवदारानंा शकूं येतात ते 
किसासारखे हदसतात. किीस म्हिजे प ष्ट्काकरि नव्हे काय? नेत्रवाल हयवाल हे सायकडाहून कहनि आहि 
शवंाल, शयवाल त्याहून कहनि, आहि शवेाळ अकळब त्याहून कहनि, असा क्रम ठरतो. वान जंतू हे सवाहून 
कहनि वाटतात. 

 
आताि जो श्रेिकहनिािंा क्रम साहंगतला तो कोित्या धोरिाने? श्रिपिािा हनकष कोिता? सौंदयव हा 

हनकषव, का हटकाऊपिा हा हनकष, का अंगरिनेिा क्क्लष्टपिा हा हनकष? प्राहिसषृ्टीसंबधंी या प्रश्नािे उत्तर 
सोपे आहे. आपि स्वतः वानसे व प्रािी यापकैी प्राहिसृष्टीतले आहोत. मानव सववश्रेि याहवषयी आपल्याला 
संशय नाही त्यासंबधंी हनकष कोिता म्हिाल तर सौन्दयव हा हनकष गौिि ठरतो. त्याहवषयी मतभेदाला जागा 
फार आहे. एकाला एक स ंदर तर द सऱ्याला द सरे स ंदर वाटण्यािा संभव आहे. हटकाऊपिा हा हनकष आहे 
खरा पि तो एकटा एक हनकष नाही. हत्ती गरुड व मािूस यािें आय मान हवशषे हनराळे नाही. तरी मािूस 
हत्तीपेिा व गरुडापेिाही खात्रीने श्रेि आहे. श्रेित्वािा हनकष केवळ आकार हा नाही. एरवी हत्ती सववश्रेि 
म्हिावा लागेल. संकटे तरून जाण्यािे सामर्थयव हा खरा हनकष आहे. मािसावर संकटे हकती तरी येतात ! पि 
त्या सवांवर तोड काढून तो हटकून राहतो. या बाबतीत त्याच्यावर मात कोिीही करीत नाही. हे सामर्थयव 
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येण्यास त्याच्या अवयवापंकैी मेंदू यासि अग्रस्थान आहे. मानवाच्या मेंदूिी रिना सवात क्क्लष्ट असते. 
वानसानंा मेंदू नसतो. त्यानंा जी इंहद्रये असतात तीि हजतकी अहधक कायविम हततकी अहधक क्क्लष्ट रिनेिी 
असतात. 

 
वान जंतू शवेाळे अकळब ेयािंी शरीरे इतकी साधी असतात की त्याचं्यात हवशषे कतृवत्व असू शकत नाही. 

काही वान जंतू व अकळब ेमािसाला पीडतात आहि प्रसंगी ठार मारतात हे खरे, परंत  अशा पराक्रमाने त्याचं्या 
जातीिी तरी हवशषे उन्नती होते असे नाही. ते मािसाला मारतात पि मािसूही त्यानंा मारतो. ती केवळ एका 
मोठ्या लढ्यातली िकमक ठरते. त्यानंा मूळ खोड पान असे हवहशष्ट घटनेिे अवयव नसतात. शवंालाना 
हदखाऊ अवयव असतात, खरे नव्हेत. त्याम ळे त्यामध्येही हवशषे कतृवत्व येऊ शकत नाही. त्यािें आय ष्ट्य अगदी 
थोडे आहि कतृवत्वही थोडेि असते. नेत्रवालाहदकानंा मूळ खोड पान हे अवयव असतात. त्यानंा अहधक 
कायविमता लाभते, त्यािें आय ष्ट्य वाढते आहि एकंदरीने त्यािे जीहवत श्रेि प्रतीिे ठरते. सायकड िीड देवदार 
यानंा मूळ खोड पान हे अवयव तर िागंले हवकहसत असतात पि त्याहशवाय त्यानंा बीजधारिेिी व्यवस्था 
असते. प्रस्थाहलकेिी मधली हपढी संहिप्त करून बीज कधारी वानसाति त्यानंी त्यािी सामाविी केलेली 
असते. प ष्ट्पवतं वानसािंी पायरी याच्या प ढिी आहे. त्यानंी प्रस्थाहलकेिा अहतसंिेप केला आहे, तीि 
प ष्ट्परूपाने प्रकट होते. प ष्ट्प हा केवळ सौन्दयािा आहवष्ट्कार नव्हे तर कायविमतेिाही आहे. 

 
शेतीने सुधारिा. हवद्यमान वानसाचं्या श्रेिकहनितेसंबधंी हवविेन झाले. पि म ख्य प्रस्त त हवषय आहे 

उत्क्रातंी. एकापेिा द सरा जीव श्रेि असिे म्हिजे उत्क्रातंी नव्हे. एकि जीव ककवा जीवपरंपरा एकदा कहनि 
प्रतीिी असताना, नंतर श्रेिप्रतीिी होिे यािे नाव त्यािी उत्क्रातंी होिे. आपले स्वतःिे आय ष्ट्य अगदी मयाहदत 
असते. एवढ्याशा आय ष्ट्यात झाडाचं्या काही हपढ्या आपि पाहू शकतो, अशा अवलोकनाने वानसामध्ये काही 
महत्त्वािे फरक पडून आल्यािे आपिास हदसून येते. शतेकरी व माळी लोक झाडे वाढवण्यािा उद्योग जन्मभर 
करतात. त्यािंा काही हवहशष्ट स धारिा घडवनू आिण्यािा उदे्दश असतो; हा उदे्दश प ष्ट्कळ वळेा थोडाबह त 
सफल होतोही. खत, पािी, हवा, यात क शलतेने फरक करून काही स धारिा घडवनू आिलेल्या आहेत. 
पानकोबी, कंदकोबी नवलकोल, फ लकोबी, असे तीन प्रकार एकाि जातीत अशा रीतीने उत्पन्न झालेले 
आहेत. फलधारिेकरता हवहशष्ट परागािंा उपयोग करून, तादूंळ गहू इत्यादी धान्याचं्या स धारलेल्या पोटजाती 
हनमाि करण्यािा उद्योग देशोदेशी िालू आहे. शतेीिी सवव वानसे शतेकऱ्यानंी केलेल्या संगोपनानेि 
वन्यापासून उत्पन्न होऊन हळू हळू स धारत आलेली आहेत. ही त्यािंी कृहत्रम उत्क्रातंीि झाली आहे 
म्हिावयािी. 

 
वन्यापासून उपवन्य. शतेीने वानसािी उत्क्रातंी झालेली आहे. हतला काळ हकती लागला आहे. हे 

पाहण्यासारखे आहे. ऊस आहि तादूंळ याचं्या पोटजाती बनवण्यािा उद्योग गेल्या ५०, ६० वषातला आहे. 
कोबीच्या पोटजाती बनवण्यािा उद्योग गेल्या एका शतकातला आहे. शपेन्नास वषात हकती प्रगती होऊ शकते 
यािी ही उदाहरिे झाली पि हे उपक्रम हवशषे आहेत. यापूवी दहावीस हजार वष ेसामान्य शतेीव्यवहार िालू 
होता. त्याति सवव लागवडीिी वानसे तयार झाली. मािसू काही नवी वानसे उत्पन्न करू शकत नाही. वनातून 
रोपे ककवा हबया आिनू तो उपवनात त्यािी लागवड करतो. उत्तरोत्तर त्यात स धारिा होत जाते. मािसाला 
उपयोगी ग ि वाढत जातात. शतेकरी बेिे धरताना हवशषे दिता घेतो. त्यातल्या त्यात िागंल्या व्यक्तीिे बेिे 
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धरतो. या हनवडीने उत्तरोत्तर अहधकाहधक स धारिा पदरात पडते. कलमे करिे, हा एक स धारिा पक्की 
करण्यािा उपाय आहे. त्यािा उपयोग केला जातो. संते्र, म स ंब,े ईडकलब,ू ही एका गोत्रातली झाडे आहेत. 
त्यानंा वन्य बाधंव एकि आहे. त्यावरून अन मान हनघते की, एकाि जातीपासून या अनेक जाती केवळ 
लागवडीम ळे उत्पन्न झालेल्या आहेत. यािी लागवड दोन तीन हजार वषांपेिा ज नी नाही. एवढ्या अवधीत 
केवढी स धारिा होऊ शकते या हवषयी हे स्पष्ट उदाहरि आहे.  

 
प्रशेष Fossil. हलहखत इहतहास हजतका ज ना हततका तो अहधक संहदर्गध आहे. हवशषेतः कालगिनेच्या 

बाबतीत संदेहास भरपूर जागा आहे. म्हिून शतेी स रू झाल्याला हकती वषे झाली हे आपल्याला हजार वषाच्या 
कसरीने देखील सागंता येिे कठीि आहे. तथाहप इहतहासकालाच्या पूवीच्या काळी प्रािी आहि वानसे 
कोित्या स्वरूपािी होती हे आपल्याला समजून येण्यािी साधने उपलब्ध आहेत. ती साधने म्हिजे भसू्तरातील 
प्रशषे ही होत. प्रशषे म्हिजे अवशषे ककवा त्यापासून बनलेल्या मूती ककवा त्यानंी उठवलेले छाप होत. 
अवशषेातील काबवनी द्रव्याच्या जागी हसकताकि येऊन मूती बनत असतात. झाडािें ब ंधे म ळे इत्यादी काबवनी 
द्रव्यािीि बनलेली असतात त्याचं्या अशा मूती बनलेल्या असतात. भसू्तर हकती ज ने आहेत याहवषयी शास्त्रीय 
साधनानंी तपास करता येतो. भसू्तरािंा काल देखील ढोबळ रीतीनेि कळतो. त्यात हजार वषांिी कसर सहज 
राहते. पि ही कसर हवशषे नाही. कारि, भसू्तर लिावधीि काय पि कोयवधी वषांिे ज ने आहेत. भसू्तरात 
सापडिारे प्रदोष वानसािें तसे प्राण्यािेंही आहेत. भसू्तराचं्या परीििावरून भतूकाळािे य गे आहि महाय गे 
असे हवभाग सागंतात. या महाय गानंा प्रशषेान सार नाव ेदेऊन प ढील कोष्टक तयार केले आहे : 

 
मिायुर् युर् प्रािी वानसे 

 
 

Cenozoic Pleistocene मानव  १ 
वहरि हजहवक Pliocene गौर (गवय)  १० 
६० × १०⁶ वष े Miocene कसह  २५ 
 Oligocene अश्व  ३५ 
 Eocene वराह  ५० 
 Palacocene करी (हत्ती) प ष्ट्पवतं ६० 
Mesozoic Cretaceous ि ंदर  १२० 
मध्यमजीहवक Jurassic हंस बीजवतं अप ष्ट्प १५० 
१२० × १०⁶ वष े Triassic कमठ नेत्रवालादी १८० 
 Permian कूमव  २१० 
Palaeozoic Carboni ferrous भेक  २७० 
 Devonian मत्स्य  ३०० 
 Silurian िक्रत ंड नेत्रवालादी ३३० 
कहनिजीहवक Ordovician शखं शवंालादी ४२० 
३३० × १०⁶ वष े Cambrian कशपा शवेलादी ५१० 
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शवेटच्या कोठ्यातील अंक य गारंभापासून गेलेल्या प्रय त वषांिे आहेत. 
प्रय त = दशलि = १०⁶ म्हिजे एकावर सहा पूज्ये ही संख्या. 
 
प्रशेषावरून सृणष्टक्रम. अनेक शास्त्रीय प्रमािावरून असे हदसून येते की पृर्थवी उत्पन्न झाल्याला दोन 

अब्ज २×१०⁹ वष े झाली आहेत; यापंैकी एक अब्ज वष े गेल्यावर मग पाण्यामध्ये काही जीव उत्पन्न झाले 
असण्यािा संभव आहे. यानंतरही स मारे ४९० प्रय त वषे जाईपयंत वान जंतू ककवा एक-पेहशक प्रािी उत्पन्न झाले 
असण्यािा संभव आहे. त्यानंतर स मारे १७० प्रय त वषापयंत शखंकशपा खेकडे इतपत योर्गयतेिे प्रािी उत्पन्न 
झाले त्याि वळेी शवेाळेही उत्पन्न झाले. अथात् हे सवव जीव पाण्यात रहािारे होते. त्यानंतरच्या ६० प्रय त वषात 
िक्रत ंड (मत्स्यकल्प) हे प्रािी आहि शवंालादी व नेत्रवालादी वानसे हनमाि झाली. त्यानंतरच्या १५०×१०६ 
वषात, कूमव हंस व हिि ंदर प्रािी आहि बीजवतं वानसे हनमाि झाली, त्यानंतरच्या ६० प्रय त वषात प ष्ट्पवतं 
वानसे हनमाि झाली. आपला प ष्ट्कळसा व्यवहार या प ष्ट्पवतंाशीि िालतो. शतेीिी सवव वानसे प ष्ट्पवतं आहेत. 
ज्या वन्य वानसािंा आपि उपयोग करतो त्यातील बह तेक प ष्ट्पवतंि असतात. काहीच्या फ लािंा, तर 
काहीच्या फळािंा, तर काहींच्या खोडािंा, तर काहींच्या पानािंा आपि उपयोग करतो. अप ष्ट्पापंैकी 
िीडदवदेाराचं्या लाकडािंा उपयोग मात्र आपि भरपूर करतो. 

 
भारतीय प्रशेष. आपल्या देशात हबहारराज्यात कोळशाच्या खािी आहेत हे प्रहसद्ध आहे. 

भसू्तरपरीिेवरून पाहता हा कोळसा मध्यमजीहवक महाय गाच्या आरंभीच्या य गात तयार झालेला आहे, असे 
हदसते. यात वानसप्रशषे आढळतात ते नेत्रवालादी वानसािें आहेत असे हदसते. यात प ष्ट्पवतं वानसािंा 
मागमूस नाही. यात प्राण्यापंकैी बेडूक व कासव याचं्या (कत्स्य व सपवट) वगातल्या प्राण्यािें प्रशषे सापडतात.  

 
पहिम हहमालयाच्या पायर्थयाशी हशवाहलक टेकड्या आहेत. तेथील खािीत प ष्ट्कळ प्रशषे सापडतात. 

त्यात सायकड शकं मंत व प ष्ट्पवतं वानसािें प्रशषे प ष्ट्कळ आहेत. त्यािप्रमािे पश पक्ष्यािेही प्रशषे त्यात आहेत. 
हे वहरिजीहवक प्रशषे होत. हहमालयाच्या मार्थयावर हैमंत राजी म्हिून हशखरािंी रागं आहे. तेथील खडक 
आहेत ते सम द्राच्या तळच्या गाळात बनलेले खडक आहेत. त्यात प्राहिप्रशषे आहेत ते सवव सम द्रजीवी प्राण्यािें 
आहेत. प्रवाळ, शखं, कशपा, शाहलग्राम, मत्स्य इतक्या प्रहतिेिे प्रािीि त्यात प्रशषेरूपाने राहहलेले आहेत. 
त्यात अहधक योर्गयतेने प्रािी ककवा वानसे यािंा मागमूसही नाही. हैमंत राजी, सम द्रािा तळ वर येऊन बनलेली 
आहे, असा तकव  आहे. हबहारातील खािीत भतूकाळिी भमूी खिलेली आहे, हे उघड आहे. 

 
प्रशेषावरून बोध. भमूीिे पृि सवव हठकािी उकरून पहािे शक्य नाही आहि तसे करण्यािी खरी 

गरजही नाही. काही हठकािी भहूमगत संपत्ती वर वाढण्याकरता तसे कराव ेलागते. त्या वळेी प्रशषे हाती 
येतात. क्वहित् म द्दाम तेवढ्यासाठी खिती करतात. पि ती अपवादात्मकि म्हटली पाहहजे. प्रशषेािंा अभ्यास 
गेल्या शतकात उदयास आला. िालू शतकात तो प ष्ट्कळि वाढलेला आहे. प्रशषे आजच्या प्राण्याचं्या ककवा 
वानसाचं्या शरीरासारखे तंतोतंत कधीि नसतात. पि अंशतः तसे असतात. तेव्हा ते अम क जातीिे असे 
ठरहवता येते. पि काही प्रशषे असे असतात की, त्यावरून जो जीव कल्पावा तो आजच्या जीवाहून बराि वगेळा 
असतो. अशा प्रसंगी त्यािी एक वगेळी जात मानिे अवश्य असते. य रोपीय प्रशषेात एक प्रशषे असे आहे की 
त्यािे तोंड एकाद्या नक्रासारखे असून पाय बदकाच्या सारखे आहि पंख वाघळाच्या सारखे आहेत, असा प्रािी 
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आज सापडत नाही. ही एक ल प्त झालेली प्राहिजाती आहे. वानसप्रशषेात काही असे आहेत की त्यात पाने 
खोडे म ळे ही नेत्रवालासारखी असून त्याजवर सायकडावर असतात तशी बीजके आहेत. हीस द्धा एक ल प्त 
वानसजाति आहे, असे म्हिाव ेलागते. ही जात म्हिजे उत्क्राहंतक्रमातील नेत्रवाल व सायकड याचं्या मधला 
द वा आहे, असे म्हितात. 

 
मोठ्या काळात मोठा बदल. भसू्तराचं्या पाहिीवरून हे उघड होत आहे की, पृर्थवीच्या पहहल्या हनम्या 

आय ष्ट्यात हतजवर जीव म ळीि नव्हता. त्यानंतर जीव उत्पन्न झाला तो अगदी ि द्र होय. नंतर क्रमाक्रमाने 
अहधकाहधक श्रेि प्रतीिे जीव उत्पन्न झाले. आज लिावधी जातींिे जीव पृर्थवीवर आहेत. इतक्या जाती पृर्थवीवर 
नव्हत्या. कालगतीने नव्या नव्या जाती उत्पन्न झालेल्या आहेत. गेल्या दोन शतकात एका कोबी जातीत तीन 
पोटजाती उत्पन्न झाल्या आहेत. एका ऊस जातीत शकेड्यानंी पोटजाती उत्पन्न झाल्या आहेत. कोयवधी 
वषांिा काळ लक्ष्यात घेता ५० कोटी वषात लिावधी जाती उत्पन्न होिे, यात असंभाव्य असे काही नाही, असे 
कळून येते. प्रस्त त काळच्या उदाहरिावरून अशी एक गोष्ट लक्ष्यात येते की, एकाि जातीपासून वगेवगेळ्या 
पोटजाती उत्पन्न होतात. त्या स्वतंत्रपिे उत्पन्न होत नाहीत. शरीर-घटनेत थोडा का होईना बदल होतो हे 
एकदा हसद्ध झाल्यावर मोठा बदल होिे ही गोष्ट अशक्य म्हिता येत नाही. तो केवळ कालावधीिा प्रश्न आहे. 
एवढ्या जाती उत्पन्न होण्याला प रेसा काळ लोटला आहे की नाही? एवढाि प्रश्न अखेर उरतो. शास्त्रीय 
प्रमािावरून ‘आहे’ असे त्याला उत्तर हदले गेले आहे. 

 
डार्षवन याची णत्रसूत्री. उत्क्राहंततत्त्वािा प्रिेता डार्णवन हा होता. त्याने आपला गं्रथ १८५९ त प्रहसद्ध 

केला त्यािे नाव ‘जातींिा उगम’ या अथािे आहे. इतक्या जाती आल्या कोठून? असा प्रश्न त्यावळेी ििेला 
हनघाला होता. त्याला उत्तर म्हिून हा गं्रथ हलहहला गेला. त्यात जे उत्तर हदले गेले त्यािा तात्पयाथव वर हदला 
आहे. डार्णवन हा कहद स्थानात, आला नव्हता. तथाहप कहद स्थानातील प्रािी व वनश्री या संबंधी जे वृत्तातं त्या 
वळेी प्रहसद्ध होते ते जमेस धरून त्याने आपले प स्तक हलहहले. तो मूळिा इंग्रज असून त्याने य रोप अमेहरकेिा 
प्रवास केला होता. देशोदेशच्या प्राण्यािें व वनश्रीिे अवलोकन त्याने केले होते. याहशवाय त्याने प्रस्तरािंाही 
अभ्यास केला होता. त्याच्या प्रहतपादनािा म ख्य भर प्रशषेावरि आहे. प्रस्तरािंा काळ ठरवण्यािी आध हनक 
पद्धत हवजेच्या उपकरिावर अवलंबनू आहे. ती त्याच्या वळेी हनघालेली नव्हती. तरी त्याला उपलब्ध 
असलेल्या माहहतीवरून त्याने जी प्रम ख अन माने काढली ती आजवर हाती आलेल्या साधनानंी अहधकि दृढ 
झाली आहेत. जीवनकलह, नैसर्णगक हनवड, आहि रगेल तो तगेल, [Struggle for existence, natural selection, survival 

of the fittest.] अशा अथािे आज जे शब्दप्रयोग म्हिीप्रमािे इंग्रजी भाषेत रूढ झाले आहेत त्यािें मूळ डार्णवन 
याच्या गं्रथात आहे. 

 
णत्रसूत्रीचा अथग. हभन्न जातीिे जीव जगात आहेत ही अन भतू गोष्ट आहे. जाहतसंख्या वाढत आली आहे 

ही गोष्ट तकव हसद्ध आहे. एकाि जातीपासून हभन्न जाती उत्पन्न होतात आहि काही जाती ल प्त झालेल्या आहेत, 
या गोष्टीदेखील तकव हसद्ध आहेत, जाहतभेद कसा उत्पन्न होतो आहि जाहतलोप तरी कसा होतो? प्रश्न आता 
उत्पन्न होतात. त्यािंी सोडविूक डार्णवन याने केली ती अशी. एका व्यक्तीला संतती हवप ल होते, हपतराचं्याि 
जागेवर संतती राहहली तर त्या भावडंात जीवनकलह होिे अपहरहायव असते. जीवनसाधने काही संततीच्या 
प्रमािात वाढत नाहीत. संतती पागंण्यास जागा हरकामी असल्यास ठीक; नाही तर आपसात िढाओढ होऊन, 
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ककवा अन्य जातीशी िढाओढ होऊन, काही व्यक्ती ककवा सबंध जात स द्धा नाहीशी होण्यािा संभव असतो. 
तथाहप हपतरासारखे तंतोतंत अपत्य कधीि नसते. त्यात काही तरी भेद (बदल, वगेळेपिा) असतोि. अनेक 
अपत्ये असल्यास अनेक भेदही असतात. आता िढाओढीमध्ये एकादा भेद विवस्वस्वरूपािा असेल तर तोि 
हटकून राहतो, बाकीिे नाहीसे होतात. अनेक भावडें वगेवगेळ्या पहरक्स्थतीत वगेवगेळ्या हठकािी असतात, 
तेव्हा वगेवगेळे भेद वगेवगेळ्या हठकािी हटकून राहतात, बाकीिे नाहीसे होतात. 

 
डार्णवनच्याि वळेी उत्क्रातंीसंबंधी त्याच्या सारखीि उपपत्ती आ. र. वॉलेस यानेही साहंगतली होती. 
 
नवीनोत्पत्ती व पुरातन लोप. हवशषे प्रकारे पोषि हमळाले असता नवीन जाती, हनदान पोटजाती, 

हनमाि होतात, याहवषयी कोबीिे उदाहरि साहंगतले तेि उदाहरि जाती लोप पावण्यासंबधंीही 
िालण्यासारखे आहे. कोबी महाराष्ट्रात उगवते पि हतच्याकरता बेिे पंजाबातून आिाव ेलागते. प्रथम ते 
य रोपातून आिलेले होते. दर वषी महाराष्ट्रात कोबीिी आयात होते आहि दर वषी ही वानस-जात येथे ल प्ति 
होते म्हटले तरी िालेल, कोबीला बी येण्याला हवा थंड पाहहजे तशी ती नसल्याम ळे असे घडते. आता 
पृर्थवीवरील हवा जर कायमिी इतकी बदलली तर हतच्यात तग न धरिाऱ्या जातो नाहीशा होिारि. तरी 
हपतरापेंिा अपत्यात जो वगेळेपिा असतो तो जर या नव्या हवते हटकाव धरण्यािा असला तर तो ज्या थोड्या 
अपत्यात हनमाि होईल तेवढ्यािंी संतती प ढे िालू राहील, बाकीिी नाहीशी होईल. िालू राहिाऱ्या या नव्या 
जातीत हवशषे उपयोगी पडिारा नवा ग ि उत्तरोत्तर वाढत जाईल आहि न सत्या वतवनानेि नव्हे तर रूपाने 
स द्धा नवी जात हनमाि होईल. अशाि रीताने भतूकाळी नव्या जाती हनमाि झालेल्या असिे संभवते. 
पृर्थवीवरील हठकहठकािच्या हवामानात प ष्ट्कळ फरक वळेोवळेी होत आलेले आहेत, याहवषयी अवातंर प रावा 
प ष्ट्कळ आहे. 

 
पणरवतगजनन. हवभेदन Mutation. प्रत्येक हपढीत अपत्यामध्ये जे भेद, उत्पन्न होतात तेवढ्याने 

उत्क्रातंीिी उपपत्ती नीटपिे लागत नाही, असे वाटून डे व्रीस नामक एका डि हवज्ञात्याने डार्णवन याच्या 
प्रहतपादनास एक प रविी जोडली. ती अशी की, एकादे वळेी आकक्स्मकपिे हपतराहून फार हनराळा एकादा 
ग ि एकदम उत्पन्न होतो आहि तो त्याच्या प ढच्या हपढ्यात नेमाने प्रकट होतो. या म्हिण्यास त्याने आपल्या 
स्वतःच्या अन भवातले एक उदाहरि साहंगतले ते असे. त्याने इक्व्हकनग हप्रमरोज म्हिून प्रहसद्ध असलेल्या 
जातीिी दोन रोपे पाहहली. ती इतरापेिा आपापल्या परी फारि वगेळी होती. ती हॉलंड देशातील शतेात होती 
पि ती प्रथमतः अमेहरकेतून आिलेली होती. या रोपापासून अनेक हपढ्या त्याने वाढवनू पाहहल्या. त्या 
सवांमध्ये त्या पूवीच्या हपढीत नसलेले ग ि उतरलेले होते. अशा ग िानंा त्याने ‘म्यूटेशन’ असे नाव हदले. त्यास 
‘पहरवतव’ असे नाव योहजले आहे. हे पहरवतव एकदा जे उमटले ते संततीत हटकून राहहले, असा अन भव आला. 
अशा पहरवताम ळे जाहतभेद उत्पन्न होतात असे ह्यगूो डी व्रीस यािे म्हििे पडले. त्याच्या मते सामान्य भेद 
हवहशष्ट जाती उत्पन्न करण्यास प रेसे नसतात. 

 
संकर-पणरिाम. तादूंळ गहू जोंधळा इत्यादी लागवडीच्या वानसामध्ये पोटजाती प ष्ट्कळ आहेत ही गोष्ट 

प्रहसद्ध आहे. इतकेि नव्हे तर नवीन पोटजाती करण्यािे प्रयत्न िालू असून ते बह ताशंी सफल होत आहेत. हे 
स द्धा बह तेकानंा माहीत झाले आहे. जो न्याय पोटजातींना लाग ूतोि नव्या जातीना लाग ूका नसावा? असावा. 
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असेि म्हििे सय क्क्तक आहे. जाहतभेद उत्पन्न होण्यास काळ अहधक लागेल इतकेि काय ते. तादं ळाच्या 
उन्हाळी जाती तयार केलेल्या आहेत. रहशयन लोकानंी गव्हाच्या वसंत-जाती तयार केलेल्या आहेत. या जाती 
जािनू ब जून हवहशष्ट हवा सोसण्याकरता य क्तीने तयार केलेल्या आहेत. गव्हाच्या काही जाती ताबंेरा रोग 
टाळण्याकरता तयार केलेल्या आहेत. भतूकाळी अशाि रीतीने, हवशषे रीतीने हवशषे हवा सोसिाऱ्या ककवा रोग 
टाळिाऱ्या जाती हनमाि झाल्या असिे सहजि संभवते. हनसगवतः हवते बदल होतात आहि हनसगवतः रोगािा 
प्राद भावही होत असतो. अशा कारिानंी काही जाती लोप पावनू इतर सरसावल्या असिे संभवते. नव्या 
पोटजाती हनमाि करण्यािा उपाय संकर घडहविे हा आहे. असा संकर स्वाभाहवकही घडला असिे संभवते. 

 
पूवगकाळी णवणवधता कमी. वानससृष्टीकडे सामान्यतः लक्ष्य देता जी हवहवधता दृष्टीस पडते ती पूवव पूवव 

काळी कमी होती असे एकदा मान्य केले म्हिजे ती फार पूवव काळी म ळीि नव्हती असे म्हिण्यापयंत मजल 
जाते. प ष्ट्पवतं वानस जाती एकमेकाहून हभन्न खऱ्या पि मध्यमजीहवक महाय गात म ळीि नव्हत्या. तेव्हा काही 
थोड्या प ष्ट्पवतंापासून प ष्ट्कळ प ष्ट्पवतं होिे शक्य मानले आहि ते प्रत्यि प राव्यावरून तकाने मानाविे लागते, 
तर मग बीजवतं अप ष्ट्पी वानसे जी मध्यय गात होती त्यापासून प ष्ट्पवतं वानसे उत्पन्न झाली असिे शक्य मानले 
पाहहजे. येिेप्रमािे उत्तर काळातीत जाती पूववकाळातील जातीपासून उत्पन्न झाल्या असे मानता मानता, सवव 
जाती ि द्रवानसापासून उन्नत ककवा उत्क्रातं झाल्या असे म्हिण्यापयंत मजल जाते. नवी जात उत्पन्न झाली 
म्हिजे ज न्या नाहीशाि होतात असे नाही, बह धा राहतात. त्याि न्यायाने बह हवध जाती आज उपलब्ध झालेल्या 
आहेत. असाि न्याय प्राहिसषृ्टीसही लाग ूपडतो. त्यावरून प्रािसृष्टीतील हवहवधताही पूववपूवव काळी कमी कमी 
होती, असे म्हिता म्हिता ती म ळीि नव्हती, केवळ ि द्रप्रािीत होते असे म्हििेही प्राप्त होते. 

 
आरंभी णवणवधता नािी. हवहवधतेत एकसूत्रता पाहता पाहता प्रश्न असा येऊन ठेपतो की, वानस व 

प्रािी ही हवहवधता तरी सृष्ट्यारंभी होती की नव्हती? नव्हती असेि उत्तर द्याव ेलागते. अम क जीव प्रािी की 
वानस हे ठरविे वहरिामध्ये अगदीि सोपे असते, पि कहनिामध्ये तसे सोपे नसते. एकपेहशक म्हिून जी वानसे 
साहंगतली त्यात काही िंिल आहेत. पद कादी प्राण्याशंी त्यािे साम्य इतके आहे की त्यास कोिी कोिी 
गं्रथकार प्रािीही म्हितात. वान जंतू हे प्रािी की वानसे ? प्रािी असे उत्तर देिारे गं्रथकार आहेत. वानसे असेही 
उत्तर देिारे गं्रथकार आहेत. वगव हे मन ष्ट्यहनर्णमत आहेत; हनसगवहनर्णमत नाहीत. आपल्या व्याख्येतील 
संकेताप्रमािे आपि वगव मानावते. ते कसेही मानले तरी हनसगात काही बदल होिार नाही. सृष्ट्यारंभी प्रािी 
आहि वानसे असा भेद नव्हता म्हटल्यानंतर, सजीव हनजीव असा तरी भेद होता की नाही, हा आिखी एक प्रश्न 
सरते शवेटी उत्पन्न होतो. त्यािे उत्तर, नव्हता असेि द्याव ेलागते. हा केवळ तकािा जोर आहे. या हवधानाला 
कोिी सािात् प्रमाि देऊ शकत नाही. 

 
प्राणिसृष्टी :– (रथोद्धता वृत्त) 
 

शखं वृि िक्रत ंड मत्स्य कत्स्य पल्लठ । 
नक्र पहि ि ंदराहद तार्णसऊस वानर ॥ 
 
करी वराह अश्व कसह गौर आहि मानव । 
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प्राहि हे य गातंरात जन्मले धरेवर ॥ 
 
वृि = कवि.ू पल्लठ = पाल आहि शरठ (सरडा), ि दंर = हिि ंदर 
 

वनश्रीसृष्टी :– 
 

वान जंत  शवेलाहद शवंलाहद वानसे । 
नेत्रवान् स लयवान् सवव प्रस्थवाहलके ॥ 
 
अप ष्ट्प बीजवतं प ष्ट्प–बीजवतं सववही । 
वानसे य गातंरात जन्मली धरेवरी ॥ 
 
प्रस्थवाहलक = प्रस्थाहलका असलेले. 
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प्रकरि १५ 
 

पुष्ट्पवतं वानसकुले 
 
वर्ीकरिाची आवमयकता. एकंदर वनश्रीमध्ये प ष्ट्पवतं वानसािे महत्त्व काही हवशषे आहे. देवदारादी 

वानसानंा कोिी प ष्ट्पवतं म्हितात. तसे म्हटले तरी इतर प ष्ट्पवतंाप्रमािे त्यािंी ती फ ले मनोवधेक नसतात 
आहि रिनादृष्टीने हभन्न असतात. म्हिून त्यानंा अप ष्ट्प बीजवतं म्हिून त्यािंा पृथक् हविार आपि केलाही आहे. 
आता जी वानसे स्पष्टपिे प ष्ट्पवतं आहेत त्यािंा प नः एकदा हविार आपिास केला पाहहजे. शकेडो प ष्ट्पवतंािंा 
उपयोग आपि खाद्य पदाथांकरता करीत असतो, आहि शकेडोंिा उपयोग शोभेकरता करीत असतो. 
व्यवहारात वानसजातींना नाव े देिे अवश्य असते. प नः नावावरून जात ओळखिे हेही अवश्य असते, मूळ, 
खोड, पान, फूल, फळ, या अंगाचं्या हवशषे लििावरून अशी ओळख पटू शकते. जाती शपेन्नासि माहीत 
असतील तेव्हा, याहून अहधक प्रयास कराव े लागत नाहीत. पि एवढ्या थोड्याशा सामग्रीवर व्यवहार 
भागण्यािे हदवस केव्हाि हनघून गेले आहेत. काहलदास कवीनेि आपल्या काव्यात शभंरावर वानसजातींिा 
उल्लेख केला आहे. एकंदर आय वेद वाङमयात हजारावर वानसजातींिा उल्लेख आहे, त्यािंी अवयवलििे 
एकमेकापासून हभन्न कशी आहेत हे ध्यानात ठेविे बरेि हकिकट काम आहे. 

 
एकंदर लोकव्यवहारात जरी इतक्या सवव वानसािंा वापर असला तरी कोिा एकाच्या वापरात इतकी 

सगळी येत नाहीत, ककवा येत नसत म्हिा. कारि असे की त्यािंी नाव ेजरी परंपरेने िालू असली तरी, एकाि 
नावाने अनेक वानसे संबोहधतात आहि उलट एकाि वानसाला अनेक जि अनेक नाव े देतात. अलीकडे तर 
दोन लाख प ष्ट्पवतं वानसजाती माहीत झालेल्या आहेत. त्यािंी व्यावतवक लििे ध्यानात ठेविे फारि क्लेशावह 
झालेले आहे. हे क्लेश कमी करण्याकरता, काही स्पष्ट लििावरून त्यािे वगव पाडिे आहि प नः प्रत्येक 
वगातही पोटवगव पाडिे अगत्यािे झाले आहे. आकारावरून वगव पाडिे ही वगीकरिािी सवात सोपी रीत आहे. 
वृि ि प व शाक हे वगव केवळ आकारावरून केले आहेत. लता हा एक वगव काडंाच्या द बवलपिावरून केलेला 
आहे. जलवासी, भहूमवासी आहि उपहरवासी हे तीन वगव अहधवासस्थलाच्या स्वरूपावरून केलेले आहेत. 
द सऱ्या झाडावर राहिारी ती उपहरवासी वानसे होत. उपहरवासी Epiphyte. 

 
णवणवध पद्धती. मूळ हा अवयव भमूीत लपून राहिारा असल्याम ळे त्याला अन लिनू वगीकरि करिे 

अथाति गैरसोयीिे आहे. पान हा बह धा उपलब्ध होिारा अवयव आहे. त्याला आकार-आकृतीही हवहवध 
असतात. तेव्हा त्यावरून वगव करिे अहधक सोयीिे आहे. तथाहप ज न्या काळी असा प्रयत्न कोिी केलेला नाही. 
जो केलेला आहे जो धान्यासंबधीि आहे एकदहलक आहि हिदहलक धान्ये असे दोन धान्यवगव केलेले आहेत. 
त्यात आिखी पोटवगव पाडावयास पाहहजेत ते मात्र पाडलेले हदसत नाहीत. वैद्यलोकानंी औषहधग िावरून वगव 
साहंगतले आहेत. पि ते वानसािंी ओळख पटवण्याच्या दृष्टीने असावते असे हनःसंदेह नाहीत. मानवीशरीराच्या 
स्वार्थयावर त्यािा पहरिाम पाहण्यात त्या शरीरप्रकृतीिा संबंध येतो. म्हिून अशी दूरान्वयािी कसोटी न लावता 
म ख्यतः रूपावरि वगीकरि आधारिे श्रेयस्कर ठरते. मूळ, खोड, पान, फळ इतक्यानंा अन लिून वगीकरि 
प रेसे होत नाही. तर फूल या अवयवाच्याि दृश्य ग िावरून ते प रेसे सोयीिे होते, असे आढळून आले आहे. 
उत्क्राहंतदृष्ट्याही प ष्ट्पवतंािंा प ष्ट्प हाि अवयव प्रधान गिनू त्यावर वगव आधारिे संय क्क्तक झाले आहे. 



  अनुक्रमणिका 

आधुणनक पद्धती. पहहली पायरी म्हिून एकदहलत हिदहलक हे वगीकरि कायम केले आहे. द सरी 
पायरी म्हिून त्या प्रत्येकात तीन वगव साहंगतले आहेत. एकदहलकात (१) आप्रदलवतं (२) प्रमंजरवतं आहि 
(३) त षवतं असे तीन वगव करतात. प्रदल म्हिजे हदखाऊ पहरदल. संदलाच्या आतल्या घेरात हदखाऊ पहरदल 
असले म्हिजे ते प्रदल, परंत  बाहेरच्या घेरात असून हदखाऊ असले तर ते आप्रदल. भ ईकमळ, कदवळ, 
इत्यादींना असे प ष्ट्पदल असते. जाड प्रधानाि असलेला फ लोरा तो प्रमंजर. ताड, माड, इत्यादींना तसा 
असतो. त ष म्हिजे धान्यावरिे ढापि. हिदहलकात तीन वगव सागंतात : (१) म क्तप्रदल (२) य क्त प्रदल आहि 
(३) अप्रदल. ज्यािंी बह तेक प्रदले एकमेकापासून बह शः अलग आहेत ते म क्तप्रदल. ज्यािंी सवव प्रदले 
थोडीशी तरी ज ळलेली आहेत ते य क्तप्रदल. ज्याला प्रदल नाही ते अप्रदल. पहरदले एकाि प्रकारिी असली 
म्हिजे ती संदले समजावयािी असा संकेत आहे. ग लबिी फ लात शोभादायक पाकळ्या हदसतात त्या संदले 
गिल्या जातात. त्याचं्याखाली वगेळ्या पेरावर हहरवी प्रदले असतात ती छदे होत. उंबर अंजीर यानंा फ ले 
असतात ती फळाच्या आत असतात. त्यात हदखाऊ पहरदले नसतात. 

 
आप्रदल Petaloid. आप्रदलवतं Petaloidae. त ष Glume. 
 
त षवतं Glumiferae. अप्रदल Monoclamidae. प्रमंजर Spadix. प्रमंजरवतं Spadiciflorae. 
 
सोनचाफा. म क्तप्रदल वगात. अगदी साधे आहि प ष्ट्कळ पहरियािे फूल म्हिजे सोनिाफ्यािे. यात 

प ष्ट्पािािा ख ंट पहरदलाचं्या वर आलेला असतो आहि त्यावर स्वतंत्र हबनडेख ककजे असतात. ककजले नसतात. 
ककजल्के वळिदार असतात. केसर िपटे असतात. परागकोश दोन लाबंट व उभे असतात. केसरािे टोक 
त्याचं्यावर हनघालेले असते. नेत्रवालाच्या पानामागे बीज ककोश उगवतात त्या देखाव्यािी आठवि हे केसर 
पाहून होते. केसर प ष्ट्कळ असतात. ते एकमेकापासून अलग असतात. पहरदले स द्धा तशीि अलग असतात. 
एका ककजापासून एकेक गोटी असा एक गोठ्यािंा घड तयार होतो तेि फळ. 

 

 
आ॰ १५·१ सोनिाफा. १ फळे. २ फूल अलीकडील पहरदले ख डलेली. ३ ककज. ४ त्यािे अंतरंग. ५ 

केसर. 



  अनुक्रमणिका 

 
पद्य व पंुडरीक. Nelumbium speciosum var. (१) red (२) white, म क्तप्रदल फ लामंध्ये नम न्यािी 

फ ले म्हिून जी घेण्यासारखी आहेत त्यात दोन कमळे आहेत. एका कमळाला पद्म म्हितात. त्यािी फ ले 
मोठाली असतात. उमललेले फूल हवतीपेिाही रंुद असू शकते. एकेक पाकळीि टीिभर रंुद असते. मधला 
दाडंा पाकळ्याचं्या वर हनघालेला असतो. शवेटी तो थबकट झालेला असतो. त्यात खळर्गया असतात. एकेका 
खळर्गयात एकेका ककजािे बनलेले ककजप ट असते. ककजाच्या बैठकीच्या खालच्या दाडं्यावर केसर उगवलेले 
असतात. ते िपटे असतात. त्याचं्या मध्यागंाति परागसंप टे असतात. पहरदले सवव सारखी नसतात. सवात 
खालिी िार बाहेरून अमळ वगेळ्या रंगािी असतात त्यानंा संदले आहि इतरानंा प्रदले म्हितात. पद्मे 
ग लाबी रंगािी असतात. अथात् त्याचं्या पाकळ्या तशा असतात. पाढंऱ्या पाकळ्या असिारीही पद्मे असतात. 
त्यानंा प ंडरीके म्हितात. इतर सवव बाबतीत पद्म व प ंडरीक ही वानसे सारखीि असतात. म्हिून त्यानंा एका 
जातीच्या दोन पोटजाती ककवा प्रकार म्हितात. 

 

 
आ॰ १५·२ पद्म. फ लािा उभा छेद प ष्ट्पस्थलीत पृथक ककजप टे. 

 
अरकवद व राजीव Nymphea lotus. Nymphaea stellata. 
 
अरकवद या नावािे एक कमळ असते ते पद्मापेिा बरेि हनराळे असते. त्याच्या पहरदलात व केसरात 

काही हवशषे हनराळे असते असे नाही. पि त्यािी ककजे मात्र बरीि हनराळी असतात. म ख्य गोष्ट म्हिजे ती सवव 
ककजे एकत्र ज ळलेली असतात. त्याम ळे ककजप ट ककवा बीजकाशय बनलेला असतो. त्यात अनेक कोठे 
असतात. केसर व पहरदले त्याच्या खालच्या दाडं्यावर उगवलेली असतात. सोनिाफ्यात ककजधारी दाडंा 
इतर प ष्ट्पपिांच्या वर स ळक्यासारखा उगवलेला हदसतो, तर पद्मामध्ये तो थबकट झालेला असतो. या 
अरकवदात तो तर थबका असतोि पि त्यावरील ककजे संय क्त असतात. असा हा म क्त प्रदलािा हतसरा नम ना 
आहे. पद्म आहि प ंडरीक यात फरक अगदीि थोडा. त्या केवळ एका जातीच्या दोन पोटजाती पि अरकवद 
हभन्न जात आहे, असे मानतात. अशी कमळेस द्धा नीट तपासली तर त्यापंैकी काहीच्या ककजल्काला अलंकाहरक 
प रविी अवयव आहेत तर काहींच्या केसरानंा आहेत. (प्र. ३०) असे आढळते. या मात्र दोन वगेवगेळ्या जाती 
मानतात. पोटजाती नव्हेत. पाकळीिा न सता रंग वगेळा असण्यापेिा सबधं अवयव अहधक-उिा असिे हा 
महत्त्वािा भेद आहे. हा भेद डोळ्यात भरण्याजोगा नसल्याम ळे लौहकक नाव वगेळे हमळालेले नाही इतकेि; 
शास्त्रीय नाव ेमात्र वगेळी आहेत. कमलवािक संस्कृत नाव ेबरीि आहेत, त्यातली दोन या दोन अथी येथे संकेत 
करून घेतली आहेत. 



  अनुक्रमणिका 

 

 
आ॰ १५·३ अरकवद. कळीिा उभा छेद. अलंकृत ककजल्क. 

 
कुल. र्ोत्र. जाती. Family. Genus. Species. राजीव ि अरकवद या दोन वगेळ्या जाती खऱ्या पि 

एकाि गोत्रातल्या आहि पद्म व अरकवद या दोन जाती हभन्न गोत्रातल्या असा शास्त्राथव सागंतात. अशा रीतीने 
भेद व साम्य दोनही दाखहवण्यािी सोय होते. कमल हे मोठे क ल. त्यात पद्म हे एक गोत्र आहि अरकवद हे 
द सरे गोत्र. पद्मगोत्रात एकि जात पि पोटजाती दोन, साधे पद्म ककवा ग लाबी पद्म आहि पाढंरे पद्म, 
प ंडरीक. अरकवद व राजीव अशा दोन जाती हमळून अरकवदगोत्र समजावयािे. क ल, गोत्र, जाती, इत्यादी वगव 
करताना अवयवािंी घटना, हवशषेतः ककजािी घटना आहि त्याच्या खालोखाल केसरािंी घटना हवशषे 
महत्त्वािी समजतात. कौठी िाफा म्हिून एक उद्यानी वानस वृि ककवा ि प आहे. त्यािे फूल तपासून पहाव.े 
म्हिजे त्यािे िाफ्याच्या फ लाशी बरेि साम्य आढळेल. या वानसािे क ल िाफ्यािेि पि गोत्र हभन्न आहे असे 
समजतात. (प्रकरि ३१ पहा) 

 

 
आ॰ १५·४ राजीव. फ लािा उभा छेद. अलंकृत परागकोश. 

 



  अनुक्रमणिका 

 
णशबीमंत कुल Leguminosae family. पळसािी फ ले पहिरूप (हिपि) असतात, कािंनािी थोडीशी 

एकारलेली असतात, तर हशरीषािी गोंड्यासारखी असतात. तरी सवािी ककजे व संदले एका सपाटीवर 
असतात. सवात एकेकि ककज असते. सवांना कशबीफले येतात. म्हिून सवांिे एकि क ल, असे ५० वषांपूवी 
मानीत. पळसासारखी फ ले ज्यािी आहेत अशा जाती भारतात ९०० आहेत, तर कािंनासारखी व 
हशरीषासारखी स मारे एकेक शकेडा आहेत. अशा हवप ल जाती प्रत्येक उपक लात आहेत म्हिून त्यािंी तीन 
स्वतंत्र क लेि मानावीत, असे आध हनकािे म्हििे आहे. पळसाच्या क लात सवव हिदहलक धान्यािा समावशे 
आहे. त्या एकाि क लात प ष्ट्कळ गोते्र आहेत. मूग, उडीद, मटकी, डबल बीन, श्रावि घेवडा यािें एक गोत्र; 
पावटा, घेवडा, क ळीथ, कडवा वाल, यािें द सरे गोत्र; आहि तूर हरबरा इत्यादींिी आिखी वगेवगेळी गोते्र 
आहेत. कािंनक लात प ष्ट्कळ जाती आहेत. त्यािी गोते्रही अनेक आहेत. कािंन कोहवदार आपटा, यािें गोत्र 
एक आहे. बाहवा, टाकळा, तरवड. यािें गोत्रही एकि आहे. संकेश्वर व सागरगोटा यािें गोत्रही एक आहे. पि 
ग लमोहोर, शमी, रक्ताशोक, किि, अंजन यािंी गोते्र पथृक् आहेत. या सवांिी फ ले तपासली असता, गोते्र 
हभन्न का? आहि फ ल अहभन्न का ते समजून येईल (प्रकरिे १६ ते १९ पहा) 

 

 
आ॰ १५·५ पळस. १ समग्र प ष्ट्प. २ प्रदलािंा नकाशा. ३ संदलावर इतर दलािंी माडंिी. ४ प्रदलरहहत 

प ष्ट्पावयव. 
 

 
आ॰ १५·६ संकासूर. कंकेहल. १ अहवहशष्ट प्रदल. २ हवहशष्ट प्रदल. ३, ४ केसराशं. ५ संदलमंडल व 

वृतं. ६ ककज. ७ केसर. ८ फूल. 
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रु्लाब. ग लाबािे फूल हा म क्त प्रदलापंैकी शवेटिा नम ना आहे. (प्रकरि ४ आ॰ ४ पहा) यातील अि 

वर हनघालेल्या नसतो इतकेि नव्हे तर तो खोलगट राहून संदलप्रदले त्याच्या वर उिलली गेलेली असतात. 
ककजे एकमेकापासून अलग असतात ती एका पेल्याच्या आतल्या अंगाला हिकटलेली असतात. हा पेला संदले 
व प ष्ट्पािािा अग्र यािंा बनलेला असतो. प्रदले तर संदलात उगवल्यासारखी हदसतात. फळ संदलानी वढेलेले 
राहते. आता ग लाबािे फूल आहि तळविीिे फूल यािंी त लना ककजस्थानाच्या संबधंात केली असता हदसून 
येते की, ते हतळविीत सदंलापेंिा प ष्ट्कळि उंिावर आहे. त्यािे साम्य िाफ्याच्या फ लाशी आहे. आता 
जास्वदंाच्या फ लातले ककजािे स्थान पहा. ते संदलाचं्या पेिा उंिावरि आहे; फार नाही इतकेि, आता पळस 
पागंारा घेवडा असले फूल घेऊन पहा. त्यातले ककज िाफ्यातल्या इतके उंिावर नाही पि ग लाबाच्या इतके 
खोलातही नाही, साधारि सपाटीवर आहे. यावरून कशबीमंत क ल ग लाबाच्या लगत अलीकडिे पि 
कमळापासून बरेि दूरिे आहे असे मानतात. 

 
कुसर. आता य क्तप्रदल फ लापंैकी काही नम ने पहावयािे आहेत. पहहला नम ना क सरीिा. ही वलेी 

आहे. हहला रानजाई देखील म्हितात. हहिी फ ले पाढंरी स वाहसक आहि जाईच्याि धरतीिी असतात. संदल-
मंडल हहरव ेलहानसे बारीक ५, ६ टोके असलेले असे असते. प्रदलमंडलाच्या पूवाधािी कििोळी नळी बनलेली 
असते. अगे्र ५, ६ असतात ती टोकदार व स टी असतात. ककजे दोन असतात. त्यािे एक ककजप ट बनलेले 
असते तरी त्यात कोठे दोन असतात. प्रत्येकात एक दोन बीजके असतात. एकि ककजल असते पि ककजल्कात 
दोन भाग असतात. ककजल्क प्रदलनळीतून बाहेर डोकावत असते. प्रदलाचं्या नळीत दोन केसर लपलेले 
असतात. त्यािंी डेखे प्रदलात ग ंतलेली असतात. परागकोश मात्र स टे असतात ते ककजल्काच्या खाली 
असतात. प्रदलमंडल िक्राकृती असते. क ं द, मोगरा, जाई, ज ई, सायली, इत्यादी वलेी अशा आहेत की त्यानंा 
याि धरतीिी फ ले येतात. पाकळ्यािंी लाबंीरंुदी, संख्या, रंग फ लण्यािा हंगाम, या बाबतीत थोडेबह त भेद 
असतात. पि अवयवािंी परस्परात ठेवि आहि हवशषेतः केसर व ककजे यािंी घडि या गोष्टी सवात सामान्य 
असतात, म्हिून या सवांिे एकि क ल इतकेि नव्हे तर एकि गोत्र मानतात. 

 
सदाफुली. य क्तप्रदल फ लािंा द सरा नम ना सदाफ लीिा. या फ लाला पािि पाकळ्या असतात. 

त्यािें पूवाधव एकवटून नळी झालेली असते. स टे पाि भाग असतात. ते बरेि रंुद असतात. प्रदलाचं्या नळीत 
केसर लपलेले असतात. ते पािि असून प्रदलाचं्या नळीला हिकटलेले असतात. त्यािें परागकोश मात्र स टे 
असून ते नळीच्या तोंडाशी आलेले असतात. प्रदलाचं्या ब डाशी दोन स टी ककजप टे असतात त्यािंी ककजले मात्र 
ज ळलेली असतात. असे समाईक ककजल बरेि वर गेलेले असते. शवेटी एक मूदवजा ककजल्क असते. 
ककजल्कािी हिकट बाजू नळीला समातंर असते. माथा हिकट नसतो. यािा अथव असा होतो की, माथा पराग 
धरीत नाही, बाजू पराग धरतात. क डा (क टज) म्हिून एक झ ड प आहे. त्याला पावसाळ्याच्या आरंभी पाढंरी 
फ ले येतात. त्यानंाही पाि अधवसयं क्त प्रदले असतात. दोन केसर त्याचं्या नळीत लपलेले असतात. नळीति 
दोन ककजप टे पृथक् पि ककजले ज ळलेली असतात, आहि ककजल्क एकि असते. तथाहप या फ लात केसर 
आहि हकजलही प ष्ट्कळि आखूड असतात. ते नळीच्या तळाजवळ असतात. ककजल्कािी आकृती 
करगण्यासारखी ककवा लाटण्यासारखी असते. या कारिानंी क डा व सदाफ ली यािे क ल एक, पि गोते्र हभन्न 
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समजतात. सदाफ ली, क डा, यािे क ल क सरीच्याहून हभन्न मानले जाते. दोन ककजे संय क्त असिे आहि 
हवभक्त असिे हा भेद क लभेद मानण्याइतका महत्त्वािा आहे. 
 

 
आ॰ १५·७ फ ले. १ सदाफ ली. २, ३ क सर. 

 
रुई Calotropis procera. मंदार Calotropis gigantia. रुई हे ि प ओसाड जागी आपोआप उगविारे 

असून हनळसर फ लाकरता प्रहसद्ध आहे. हे फूल तपासले असता त्यात संदलेप्रदले पािपािि आढळतात. 
प्रदलाचं्या पूवाधाच्या संयोगाने नळी बनलेली असते, प्रदलािंी अगे्र बाहेर पसरलेली आहि अलग असतात. 
क सर व क डा याचं्या त लनेने पाहता या फ लािंा हवशषे हा हदसतो की, प्रदलाचं्या नळीच्या वर केसरािंी डोकी 
हनघालेली असतात, केसरानंा काही अलंकाहरक अवयव असतात, ते मार्थयापासून खाली प्रदलापयंत पोिलेले 
असतात. मार्थयाशी असलेले परागकोश एकमेकाशी ज ळून हशवाय त्याचं्या वेढ्यात सापडलेल्या ककजल 
ककजल्कासही हबलगलेले असतात. परागािें प ंजके झालेले असून शजेारशजेारिे प ंजके एकमेकाशी आहि 
ककजल्काशी हबलगलेले असतात. मंदार म्हिून असेि एक ि प आहे. त्याच्यात फरक एवढाि की केसरालकार 
केसराचं्या उंिीिे ककवा त्याहून अहधक उंिीिे असतात. मंदारािे रंुदही असतात. रुईिे हनरंुद व ठेंगिे 
असतात. असा फरक असल्याम ळे त्याचं्या दोन हभन्न जाती गिल्या जातात. गोत्र व क ल मात्र दोहोंिे एकि. 
रुईिे अलंकार हंसाच्या मानेसारखे तर मंदारािे हत्तीच्या सोंडेसारखे असतात. (प्रकरि २३ पहा) 

 
सूयगफूल. सूयवफूल, करडई, झेंडू, शवेती, इत्यादी फ ले इतर फूलाचं्यापेिा फार हनराळ्या घटनेिी 

असतात. त्यात संदलमंडल प्रदलमंडल इत्यादी मंडले शोधू जाता आढळते की, द रून सूयवफ लाच्या 
सवाबाहेरिा घेर सोडून आतल्या पाकळ्या म्हिून ज्या आपि समजतो त्या पाकळ्या नसून सबधं प्रदलमंडले 
आहेत. त्या प्रत्येक मंडलाच्या आत स्वतंत्र केसरमंडल आहि ककजमंडल अशी मंडलेही असतात. वस्त तः 
प्रत्येक पाकळी हे स्वतंत्र प ष्ट्पि असते. ज्याअथी ते सबंध फ लािा भाग असते त्या अथी त्याला प ष्ट्पक असे 
म्हितात. सूयवफ लाच्या प ष्ट्पकाचं्या सवाबाहेरिा घेर हनराळ्या घाटािा असतो. मधला कबबासारखा आहि 
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भोवतालिा हकरिासारखा हदसतो. कबबात जशी प ष्ट्पके तशी हकरिातही प ष्ट्पके असतात. कबबप ष्ट्पकात सवात 
खाली बीजकाशय असतो तेि ककजप ट होय. ते दोन ककजािें बनलेले असते, तरी त्यात बीजक एकि असते. 
अथात् बीज एकि तयार होते. ककजप टापर अगदी पातळसे आहि आखूडसे हबनहदखाऊ संदलमंडळ असते, 
हपवळे नळीवजा संय क्त पाि प्रदलािें एक प्रदलमंडल असते, त्याच्या आतून वर हनघिारे केसरमंडल असते. 
त्यातून वर ककजल हनघते. त्याला जे ककजल्क असते त्याला दोन पाकळ्या असतात त्यावरून दोन ककज 
असल्यािी सूिना हमळते. असे हे कबबप ष्ट्पक पहरपूिव असते. हकरि–प ष्ट्पक मात्र पहरपूिव नसते. त्यात ककजप ट 
असते पि बीजक नसते. प्रदलमंडलािे पाि अवयव नसतात. एकि लाबंट पाकळी असते. केसर ककजल 
ककजल्क यापैकी काहीि नसते. कबबप ष्ट्पकािे पािी परागकोष एकमेकाशी जोडलेले असतात. अशा कोषानंा 
संलर्गन कोष म्हितात. संलर्गन Syngenesious. (प्रकरि ४ आ॰ ६, ७. १४ पहा). केसरािंी डेखे प्रदलास 
लागनू असतात. 

 
एका सूयवफ लात अशी शकेडो कबबफ ले व पािपन्नास हकरिफ ले हहरव्या छदमंडलाने वढेलेली 

असतात. अशा फ लास संप ष्ट्प म्हितात. करडई, झेंडू, शवेतंी हीस द्धा सप ष्ट्प होत. त्यातही प ष्ट्कळ प ष्ट्पक 
छदमंडलाने वढेलेली असतात. शवेतंी व करडई यानंा हकरिप ष्ट्पके नसतात, सववि कबबप ष्ट्पके असतात. 
कबबप ष्ट्पकािी लििे अशी :– सवाखाली बीजकाशय त्यात ककजे दोन, बीजक एक, ककजल लाबं, ककजल्क 
द ंफाटी. संदल प्रदल केसर पाि पाि. संदले ि द्र, प्रदले संय क्त. 

 
संप ष्ट्प Composite flower. हकरिप ष्ट्पक Rayfloret, कबबप ष्ट्पक Discfloret. 
 
संप ष्ट्प जाती हजारो आहेत. त्यािे एक क ल मानलेले असून, त्यात उपक लेही गिलेली आहेत. तूतव 

आपि दोन उपक ले मानली तरी िालण्यासारखे आहे; एक कबबसंप ष्ट्प आहि द सरे कबबहकरिसपं ष्ट्प. करडई 
पहहल्यािे आहि झेंडू द सऱ्यािे उदाहरि आहे. 

 
रु्लबाक्षी. ग लबािीिे फूल हे प्रदलहीन फ लािे एक उदाहरि आहे. कण्याच्या आकृतीिी सायकंाळी 

उमलिारी फ ले देिारे हे झ ड प प्रहसद्ध आहे. याच्या फ लािा जो किा असतो तो खरोखरी त्याच्या संदलािा 
बनलेला असतो, प्रदलािंा नव्हे. याच्या ब डाशी बाहेरच्या अंगाला हहरव्या दलािंा जो घेर असतो तो छदािंा 
असतो. कण्याला पहरदलमडंल म्हटले तर िालेल. त्यािे भाग संय क्त असतात. तळात फ गवटी असते. हतच्या 
आत ककजप ट आहि केसरमंडल असतात. केसरािंा केवळ आरंभि तेथे असतो. त्यािा हवस्तार कण्याच्या 
बाहेरपयंत झालेला असतो. केसरही पािि असतात ते स टे असतात. त्यािें परागकोश अग्रभागी असतात. 
त्याचं्या वढे्यात लाबं ककजल आहि त्याच्या शवेटी जरा पसरट ककजल्क असते. फळ बनताना ककजप टास 
वढेिारा पहरदलभाग कायम राहून वाढतो. त्याच्या वरिा स कून जातो आहि गळून पडतो. फळात कोठा एक 
आहि बीज एकि असते. पहरदलमंडल एकि असून त्यािा ककजप टास वढेिारा भाग न हिकटता फळात 
कायम राहिे आहि ककजप ट पहरदलाचं्या वर उगवलेले असिे, ही या क लािी लििे मानलेली आहेत. 
 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ १५·८ ग लमस. ग लवास. १ फूल. २ परागकोश. ३ पहरदलमंडल व केसर याहवना. ४ ककजल्क. ५ 

फ लािा उभा छेद. ६ फळ, उभा छेद. 
 
उंबर. अप्रदलवगािे आिखी एक उदाहरि उंबर हे आहे. उंबर हे फळ आहे पि त्याला फूल हे पूववरूप 

नसते असा सामान्य समज आहे. तथाहप उंबर उलगडून पाहहले असता आत त्याच्या आस्तरातून उगवलेल्या 
बारीक बारीक ग ठळ्या हदसतात त्या फ लाचं्याि बनलेल्या असतात. सामान्य फ लानंा जो हदखाऊपिा असतो 
तो या फ लानंा नसतो. ककज आहि केसर हे फ लािें प्रधान अवयव. त्यापकैी एकेका फ लात एकेकि असावयािा 
असा उंबरफ लािा हनयम आहे. उंबराच्या कोठ्याच्या तळाजवळिी फ ले पाहता त्यात ककजे आढळतात, केसर 
आढळत नाहीत. वरती तोंडाजवळिी फ ले पाहता त्यात केसर आढळतात, ककजे आढळत नाहीत. तळिी फ ले 
ती ककजफ ले. त्यात ककज एकेकि असते. तोंडाजवळिी फ ले ती केसरफ ले. त्यात केसर मात्र तीन तीन 
आढळतात. ककजाभोवती पहरदले दोन घेरात हमळून पाि असतात, तर केसरफ लात केसराभोवती पहरदले 
तीनि असतात. याखेरीज काही ककजफ ले असतात त्यािी ककजले इतरापेिा आखूड असतात. त्यात कें बरी 
अंडी घालतात. काही फ ले ना केसरीय ना ककजीय अशी असतात, समवाहयक प ष्ट्पासन, आत एककलगी फ ले. 
हशवाय आिखी दोन प्रकारिी फ ले ही गोत्रलििे आहेत. 

 

 
 

आ॰ १५·९ उंबर. १ प ष्ट्पाकर, छेद. २ केसर फूल ३ 
ककजफूल. 

आ॰ १५·१० कदवळफूल. अवयव अंकानंी दशवहवले 
आहेत. 



  अनुक्रमणिका 

 
कदगळ इत्यादी. एकदहलत वानसातील आप्रदली म्हिनू जो वगव साहंगतला त्यािे उत्तम उदाहरि 

कदवळ हे आहे. याच्या फ लात सवात खाली ककजप ट असते. त्यात तीन कोठे आहि बह त बीजे असतात. 
याच्यातून जे ककजलहकजल्क हनघालेले असते ते, त्याभोवतालिे केसर असतात ते, आहि त्याच्याही भोवताली 
पहरदले असतात ती, या सवािा कल स ंदर देखावा उत्पन्न करण्यािाि असतो. मध्यवती अवयव म्हिून ककजल 
ओळखू येते. हशवाय ककजल्क केसरातून वर येताना त्यावर पराग िोपडले जातात ती खूि िागंलीि उपयोगी 
पडते. सभोवारच्या दलात केसर आहि पहरदले कोिती ते समजिे कठीि जाते. सवव अवयव प्रदलासारखे 
हदसतात. तकाने त्यातले सहा केसर आहि बाकीिी पहरदले समजावयािी. पहरदलातला संदल प्रदल भेद 
स्पष्ट नसतो. सववि प्रदलासारखे वाटतात म्हिून त्याना आप्रदल म्हटले आहे. भकूमळ, कोळीकमळ, 
नागदमनी, इत्यादीच्या फ लात पहरदले असतात ती प्रदलासंारखीि असतात. तथाहप संदले हनराळी 
नसल्याम ळे त्यानंा पहरदलेि म्हितात. कदवळीतले पाि केसर स द्धा प्रदलासारखे म्हिून त्याना केसर-कल्प 
म्हितात. आप्रदल Petaloid. आप्रदली Petaloidae. केसर-कल्प Staminode. 

 

 
आ॰ १५·११ कदवळफूल. १ ते ६ पहरदले. ७, ८, ९ प्रदलरूप पहरदले. १०, ११ केसरकल्प. १२ केसर. 

१३ ककजलककजल्क. १४ बीजकाशयािा उभा छेद. १५ बीजकाशयािा आडवा छेद. 
 
ताड, माड, इत्यादी प्रमंजरवंत. ताड माड कशदी इत्यादी मोठाले वृि आहि अळूसारखी छोटेखानी 

वानसे हमळून एकदहलकािंा हतसरा मोठा गट सागंतात; त्यामधील सामान्य लिि म्हिजे मंजरीिा अि खूप 
जाडी असिे हे आहे. याच्या फ लोऱ्यात प ष्ट्कळ फ ले असतात. त्यात शोभा आििारे अवयव म्हिण्यासारखे 
नसतात. ताडाहदकात फ लोरा म्हिजे मोठी मंजरी असते हतला शाखोपशाखा असतात. अळू स रि याचं्या 
सारख्यात मंजरीिा अि जाडी असतो. त्याला शाखा नसतात. त्याजवर फ ले मात्र कोंदून भरलेली असतात. 



  अनुक्रमणिका 

 
प्रमंजर Spadix. प्रमंजरवतं Spadiciflorae. 
 

 
आ॰ १५·१२ ताड. १, २ फूल. ३ फळ उभा छेद. ४ फळ आडवा छेद. 

 
शूकधान्य. तृि. तुषवंत. Cereal. Grass. Glumiferae. धान्यामध्ये शूकधान्य आहि कशबीधान्य असे 

दोन वगव आहेत. त्यापैकी कशबीधान्यािा हविार झालेला आहे. आता शूकधान्यािा हविार करावयािा आहे. शूक 
म्हिजे टोक. या धान्यानंा फ ले येतात हे प्रहसद्ध आहे. या फ लात हदखाऊ भाग नसतो हे खरे; तथाहप फ लािे 
प्रधान अवयव केसर व ककज, त्यापैकी एकादा तरी असतोि. प ष्ट्कळात दोनही असतात. पहरदलाचं्या जागी 
प ष्ट्कळात दोन बारीकशी त से असतात. ती फ गतात तेव्हा फूल उमलते. ही झाली लघ त षे. फळ तयार होताना 
ती स कून गळतात. याच्या बाहेर आहि खाली आिखी दोन त से असतात. ती एकाच्या बाहेर द सरे अशी 
असतात. त्याना उपत ष व पहरत ष म्हितात. यापैकी पहरत षाला टोक असते तेि शूक होय. काही जातीत हे 
टोक हवशषे लाबं असते हे प्रशूक होय. उपत षाला मध्यवती हशरा नसते. त्या बाहेरच्यानंा असतात. 
बहहस्त षाच्या बाहेर दोन त षे असतात. ती अन  व उपहर त षे होत. लघ त षे ही पहरदले, उपत ष पहरत ष ही छदे 
आहि अन  व उपहर त षे ती पहरच्छदे होत. ही िारी वाळल्यावर स द्धा दाण्यावर राहतात. तृिानंा सोपट असते. 
त्यािा वढेा खोडाभोवती पडलेला असतो. पि नळी झालेली नसते. खोडे वाटोळसर असतात. सोपटाच्या 
मार्थयावर हजभली असते. ज्या तृिािे धान्य खाद्य असते त्यानंा तृिधान्ये म्हितात. त षवतं वानसे तीि तृिे 
होत. छद Bract. पहरच्छद Outerbract. हजभली Ligule. लघ त ष Lodicule. उपत ष palea पहरत ष 
Flowering glume. अन  व उपहरत षे Empty glumes. सोपट, संपट Sheathing petiole. 

 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ १५·१३ गहू. १ त रा. २ प क्ष्ट्पत शाखा. ३ ककज. ४ केसर. ५ लघ त षे. ६ उपत ष. ७ पहरत ष, ८, ९ 

उपहर व अन  त षे. 
 
लव्िाळा. Sedge. त षवतंामध्ये तृिाखेंरीज लव्हाळ्यािाही समावशे होतो. लव्हाळ्यािी काडें हत्रधारी 

असतात, तृिािंी वाटोंळसर असतात. लव्हाळ्यािी काडें भरीव असतात, तृिािी पोकळ असतात. 
लव्हाळ्याच्या पानाला सोपटे असतात त्यािंी नळी बनलेली असते. तृिे दलदलीत उगवत नाहीत, लव्हाळी 
उगवतात. त्यािी खोडे आडवी असतात, पाने आहि फ लोरे मात्र वर हनघतात. फ लोऱ्याला एक लाबं दाडंा 
असतो. त्यावर एकाि पेरावर छत्रीच्या काड्याप्रमािे िार आठ शाखा उगवतात. या शाखावर फ ले असतात. 
त्यातही हदखाऊ भाग नसतात. एकेक त ष मात्र असते. काही लव्हाळ्याच्या फ लात ककजल्कािे दोन भाग 
असतात. तृिाचं्या ककजल्कािे असेि दोन भाग असतात. तथाहप प ष्ट्कळ लव्हाळ्याच्या ककजल्कास तीन फाटे 
असतात. तृिापेिा लव्हाळ्यािे अवयव अहधक बळकट असतात. काही लव्हाळ्याच्या खोडापासून िटया 
करतात. काहीिी आडवी खोडे औषधोपयोगी असतात. नागरमोथा हे त्यापैकी एक आहे. लव्हाळ्यास संस्कृत 
नाव म स्ता असे आहे. लव्हाळे एकत षवतं असते आहि तृि अनेकत षवतं असते, हा त्यातील प्रम ख भेद आहे. 

 
र्वत. यवस. साधारिपिे गाईग रे जे खातात त्याला गवत म्हितात. प्रसंगहवशषेी गाई झाडपाला 

ककवा ि पािा पालाही सातात. त्याला गवत म्हित नाहीत. शाक-वानसािंाि केवळ गवत या संजे्ञत समावशे 
होतो. यात तृि आहि कशबी या दोन विांिा समावशे होतो. शतेीला उपद्रव करिारे गवत असते त्याला ति 
म्हितात. ति हा शब्दही तृि या शब्दापासून झाला आहे. उपद्रवी या अथी तृि याच्यामागे ककवा प ढे क जोडून 
कतृि ककवा तृिक अशा शब्द ति या अथी करता येण्याजोगा आहे. मराठीत पश खाद्य काड व पाला या अथी 
वैरि हा शब्द प्रिारात आहे. वैरिीिे गवत असा शब्दप्रयोग करतात पि त्यात वैरि या शब्दािा अथव पश खाद्य 
असाि आहे. गवत हा शब्द तृि याअथी वापरण्यािा प्रयत्न झालेला आहे. परंत  तसे करण्यािे कारि नाही. 



  अनुक्रमणिका 

गवतातही एकदहलक हिदहलक प्रकार आहेति. त्यातील एकदहलकाकरता तृि शब्द ठीक आहे. तृिधान्ये या 
शब्दात त्यािा अथव स्पष्ट आहे. शूकधान्य आहि तृिधान्य एकि. प्रस्त त प स्तकात येथून प ढे जी वानसविवने 
आहेत त्यात दोनही वगातल्या गवतािंा समावशे आहे. 

 

 
आ॰ १५·१४ नागरमोथा. म स्ता. १ त रा. २ त्यािे अंतरंग. ३ त ष. ४ फूल ककजल्कासंह. ५ खोडािा 

छेद. ६ त लनेसाठी तृिाच्या खोडािा छेद. सभोवार पानािे देठ. ७ फळ. 



  अनुक्रमणिका 

 
पुष्ट्पवंत वानसाचंी क्रमवारी. भारतात जी वानसे उपलब्ध आहेत त्यािंी स मारे दोनश ेक लात माडंिी 

केलेली आहे. स मारे साठ वषापूवी त्यावळेेच्या म ंबई प्रातंातील वानसािंा कोश टी॰ क के नावाच्या इंग्रजाने 
हलहहला. त्यािाि उपयोग हल्ली करावा लागतो. या कोशात १४७ क लािंा अंतभाव आहे. या कोशात हदलेला 
क्रमि या प स्तकात हठकहठकािी साहंगतला आहे. काही क ले म ंबईप्रातंाबाहेरिी आहेत. त्यािंा समावशे प्रस्त त 
कोशात नाही. म्हि न त्याचं्या जवळपासच्या क लािा हनदेश करून त्या क लािा क्रमाकं हदला आहे. प्रस्त त 
प्रकरिात साहंगतलेल्या वानसािंा क लक्रम असा: सोनिाफा ३, कमळ ६, कशबीमतं ४८, ग लाब ४९, संप ष्ट्पी 
७१. येथे म क्तप्रदल वगव संपला. यानंतर क सर ८०, सदाफ ली ८२, रुई ८३. य क्तप्रदलातील असमहवस्तारी 
फ ले ज्यािंी असतात ती क ले महत्त्वािी असून त्यािंा क्रम शवेटी लागतो. तो असा:– हतल ९५, आड ळसा ९६, 
हनग ंडी ९७, त ळस ९८. उदाहरिाथव त ळशीिे फूल बारीक असते. संदले प्रदले पाि पाि ज ळती असतात पि 
हवषमाकार असतात. त्यात हतहीिा एक व दोहीिा एक, असे दोन गट ओठासारखे हदसतात. केसर िार व 
ककजल एक असते. ककजल्कास दोन फाटे असतात. त ळशीनंतर अप्रदल वगव स रू होतो. त्यािा आरंभ 
ग लबािीने होतो. त्यािा क्रमाकं १०० वा. एकदहलकािंा आरंभ अमरींनी होतो आहि शवेट तृिानंी होतो. त्यािे 
क्रमाकं १२५ व १४७ असे आहेत. 

 

 
आ॰ १५·१५ त ळस. १ फूल. २ फ लािा उभा छेद. ३ ककज. 

 
क लहनिवय आहि क लक्रम ठरहवण्यािी सोपी रीत गेल्या शतकात रूढ होती ती फ लातील अवयवाचं्या 

संख्येवरून. सापं्रत हनराळ्या रीतीने या गोष्टी ठरहवण्यात येतात, या नव्या रीतीस नैसर्णगक रीत म्हितात. 
हनसगात ज्या क्रमाने क ले उत्पन्न झाली तो क्रम या रीतीत अहभपे्रत आहे. तरी हा क्रम ठरहवण्यात हनिायक 
साधने नाहीत. म्हिून मतभेद उत्पन्न होतात, ते सागंण्यास येथे अवकाश नाही. 

 
नामकरि. वानसािंा समग्र उल्लेख करताना प्रथम आहद या प्रत्ययाने गोत्रनाम, मग जाहतनाम आहि 

मग आद्य प्रत्ययान्त क लनाम सागंतात. जाहतनामानंतर इंग्रजीत नाव देिारािे नाव सिेंपाने देतात. 
 
 
  



  अनुक्रमणिका 

प्रकरि १६ 
 

कशबी धान्ये 
 
शाकाहारी लोकाचं्या आहारात धान्ये प्रम ख असतात. त्यापकैी कशबी धान्यािंा हविार येथे करावयािा 

आहे. 
 

१ मूर्. माषाहद म द्र. पलाशाद्य. ४८ C 
Phaseolus mungo Roxb. (radiatus L.) Papilionacae. 
 
यािे खोड हात दोन हात लाबं असते. पहहला ित थांश किखर असतो. इतर हलबहलबीत असतो. 

शाखा व डेखे यास िरे व उंिवटे असतात. ते लाबंीसरसे असतात. त्याजवर मधून मधून करडे कपगे लोम 
असतात. खोडाना प सकटकपगा रंग असतो. पानाच्या जोडीच्या दलात डाव ेउजव ेभाग हवषम असतात. शाखा 
व प्रधान खोडािा वरिा भाग याजवर मंहजरा उगवतात त्या थबकट असतात. अग्राकडील मंहजराना पानािा 
शजेार नसतो, खालच्याना असतो. फ ले पहिरूप असतात. प्रहले हपवळी ककवा हनळी असतात. केसर १० (९ + 
१) असतात. ककजल्क अग्रालगत एकागंी असते. 

 
शेंग ५ ते ७ cm. लाबं आडवी वाढते. आत स मारे १२ हबया असतात. म गात पोटजाती बऱ्याि आहेत. 

म ख्य दोन हपवळ्या हबयािंी व हहरव्या हबयािंी. हहरव ेदािे हपवळ्यापेिा मोठे असतात. हे कडधान्य पिनाला 
सवाहधक हलके असते. याच्या पाल्यािी व काडािंी वैरि िागंली असते. पीक खरीप ककवा रबी होते. सवव 
हशबीमंत फ लात संदले ५ अधःस्थ असतात. प्रदले ५ व ककज एका सपाटीत असल्याम ळे अधः ककवा पहर म्हिता 
येते. ककज उपरी व एकि असते. 

 
फ लाच्या अवयवािे एक लििाहित्र शजेारी हदलेले आहे. अशा हित्रात सवाबाहेर संदलािंा घेर, 

त्याच्या आत प्रदलािंा, त्याच्या आत केसरािंा, त्याच्या आत ककजािंा असे घेर दाखवतात. त्यात परस्परािें 
जोड असतील तसे दाखहवतात. या घेराचं्या बाहेर एका बाजूला एक कटब ककवा बारीक वत वळ काढतात. त्याने, 
ज्या खोडावर फूल उगवलेले असते तो दाडंा समजावयािा; डेख मात्र नव्हे, डेख ज्यावर आधारलेले असते ते 
खोड. वत वळाजवळिा अवयव म्हिजे पाठीकडिा असे समजाव.े 

 
संदले ५ य क्त अधः  
प्रदले ५ म क्त अधः पहर 
केसर ९ + १ य क्त ९  पहर 
ककज १   उपहर 

 
 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ १६·१ मूग. 

 



  अनुक्रमणिका 

२ उडीद. तदाहद माष. पलाशाद्य. ४८ c 
Phaseolus radiatus Roxb. (mungo L.) Papilionaceae. 
 
शाकवले. दलपत्रािी लाबंी ५ ते १० cm. आय ष्ट्य ४ महहने. 
 
येथे गोत्रनामात तदाहद म्हटले आहे. अशा हठकािी जाहतनामातलाि शब्द गोत्रनामात घेतला आहे 

असे समजावयािे. तदाहद माष म्हिजे माषाहद माष. यािी खोडे दोन हात लाबं होतात. त्याना हफका हहरवा रंग 
असतो. दले (पर्णिका) म गाच्यापेिा अहधक हिवट असतात. त्याचं्या हशरा ठळक नसतात. टोके अहधक 
कोिदार असतात. प्रदले हहरवस ककवा हपवळी असतात. केसर ९ + १ असे हिसंघ असून ककजल्क अग्रालगत 
एकागंी असते, यािे पीक खरीप ककवा रबी होऊ शकते. हबया स मारे सहा काळ्या रंगाच्या असून त्यावर कपगट 
कशतोडा असतो. नाभी उंिट व पाढंरी असते. हे कडधान्य पिनाला जड पि पिले म्हिजे हवशषे शक्क्तदायक 
असते. 

 
मूग व उडीद ही धान्ये भारतात वैहदक काळापासून लागवडीस (उपवन्य) आहेत. वन्य मूग ककवा 

उडीद आढळत नाहीत. शतेीभोवती रानमूग रानउडीद वानसे आढळतात ती प्रहतवन्य होत. 
 

संदले ५ य क्त अधः  
प्रदले ५ म क्त अधः पहर 
केसर ९ + १ य क्त ९ अधः पहर 
ककज   उपहर 

 
इणतिास. इराि व अरबस्थान यामधील देश इराक. तेथील शहर बगदाद. तेथपासून थेट भारतापयंत वानसीयशास्त्रािा प्रवेश झाला. पोत वगाल 

देशापासून तो पयायाने झाला. तेथून येिाऱ्या सम द्रप्रवासी लोकानी १५०० त काहलकत गाठले. तोपयंत कॅनरी बेटात वानसे वाढवनू देशोदेशी 
पाठहवण्यास सोयीच्या जागा तयार झाल्या होत्या. पोत वगालमध्ये र्ार्षसया डा ओरटा हा वैद्य होता. तो १५३४ त गोवा येथे येऊन ३६ वष ेराहहला आहि 
येथेि वारला. राजकीय आमंत्रिावरून तो अहमदनगर व लंका येथे जाऊन आला. त्याने गोव्यात उपवनािी रिना केली. त्याने इरािी व कहदी 
वैद्यमंडळींशी वैद्यकीय ििा केली. त्याने आपले हवद्याथीजीवन एका गं्रथात सवंादरूपाने सागंून ठेवलेले आहे. 

 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ १६·२ उडीद. 

आकृतीत १ संदलमंडल. २ फूल. ३ प ष्ट्पावयव. ४ शेंगा. 
 
इणतिास. वानसाचं्या अध्ययनातून हनमाि होिारे शास्त्र वानसीय. मािसािे अन्न व घर वानसापासून हमळत असल्याम ळे वानसाभ्यास प्रािीन 

काळापासून िालत आला आहे. वैहदक वाङ्मयात वानसािें उल्लखे आहेत. िार हजार वषापूवीच्या आय वेद वाङ्मयात अन्न आहि औषधे यािंा हविार 
असून त्यासबंंधी वानसािें उल्लेख आहेत. त्या सवािे सकंलन करून एक औषधोपिार-गं्रथ बजाबा बाळाजी नेने यानी हलहहलेला लो. हटळक याचं्या 
सगं्रही होता. त्यात स मारे एक हजार वानसािंी त्रोटक विवने होती आहि हिते्रही होती. नेने यानी आपल्या गं्रथात आध हनक वानहसकानी हदलेली शास्त्रीय 
पद्धतीिी नावेही हदलेली होती. नेने १८९७ त वारले. मागे राहहलेला गं्रथ १९६१ त प ण्यात जो पानशते धरि फ टल्याने प्रलय झाला त्यात नष्ट झाला. 
Letters of Lokamanya Tilak; page 52. 

 
३ श्रावि घेवडा. फरस बी. फ्रें ि बीन. माषाहद श्रावड. पलाशाद्य. ४८ C 

Phaseolus vulgaris L. Papilionaceae. 
 
शाकवले. दलपत्रािी लाबंी ५ ते ७.५ cm. आय ष्ट्य ४ महहने. 
 
यािी खोडे हात दीड हात उंि होतात. आरंभािा वीत दीड वीत भाग ताठ असतो, वरिा भाग वळसे 

घेतो. उपपिे व उपपर्णिका असतात. फ लाना छदे उपछदे असतात. संदलमंडलािा काठ हतरकस असतो. 
प्रदलािा रंग पाढंरा ककवा जाभंळस असतो. ककजल्क अग्रालगत एकागंी असते. दोन पोटजाती आहेत. एकीत 
साली जाड व टिक आहि द सरीच्या पातळ असतात. हबया वाळल्यावर काळ्या असतात. 

 



  अनुक्रमणिका 

यािे पीक कोित्याही ऋतूत होऊ शकते. 
 
यािा मूळ देश लॅटीन अमेहरका. (द॰ अमेहरका) 
 

संदले ५ य क्त अधः  
प्रदले ५ म क्त अधः पहर 
केसर ९ + १ य क्त ९ अधः पहर 
ककज १   उपहर 

 
इणतिास. पािात्यात हिस्तपूवव ३०० वषे या काळात णथओपरेटस याने हलहहलेला एक गं्रथ प्रहसद्ध आहे. त्यात ५०० वानसािंी औषहधदृष्ट्या 

केलेली विवने आहेत. हिस्तानंतर ७५ वषानी प्रहसद्ध झालेला एक गं्रथ आहे. त्यात १००० वानसािंी विवने आहेत ती सहृष्टविवनात्मक आहेत. त्यािा कता 
थोरला क्प्लनी हा व्हेसूक्व्हअस या ज्वालाम खीच्या स्फोटात अंत पावला! 

 
१५८३ त खरा वानसशास्त्रीय पहहला गं्रथ णससालणपनस याने हलहहला. त्यात १५२० वानसे सागंून त्याचं्या फळाचं्या घाटावरून त्यािें १५ वगव 

केलेले आहेत. १६८२ त जॉन रे याने वानसशास्त्रीय गं्रथ हलहहला. त्यात त्याने वानसािें तीन मोठाले वगव साहंगतले आहेत. ते अप ष्ट्प, सप ष्ट्प एकदहलक व 
सप ष्ट्प हिदहलक हे होत. १६९० त णरक्व्िनस याने वानसािें वगव त्याचं्या फ लाचं्या घाटावरून करून दाखहवले. १७०० त खत वानसािंी सखं्या ८००० 
पयंत गेली. 

 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ १६·३ श्रावि घेवडा. 

आकृतीत १ छद २ छद ३ संदलमंडल. ४ पताक ५ प्रदलाजंली. उदर 



  अनुक्रमणिका 

 
४ जंर्ली मठ. माषाहद मटक. पलाशाद्य. ४८ C 

Phaseolus trilobus Ait. Papilionaceae. 
 

शाक. दलपत्रािी लाबंी १·२ ते २·४ cm. 
 
ही वषाय  ककवा हिराय  शाक असते. खोड आरंभी आडव ेहात दोन हात पसरते ते जाड असून त्यावर 

शाखा उगवतात, त्या बारीक असतात, त्या हातभर उंि जातात. फ ले बारीक असतात. त्यािंी प्रदले हपवळी 
असतात. केसर हिसंघ असून ककजल्क अग्रालगत एकागंी असते. शेंग २·५ ते ५ cm लाबं असून त्यात ६ ते १२ 
हबया असतात. 

 
हे वानस महाराष्ट्रात व कसधप्रातंात वन्य आहे. वैरिीकरता त्यािी लागवडही करतात. 
 
इणतिास. १७३८ त स्वीडनमधील एका वानहसकाने वानसवगीकरिासबंंधी हवशषे प्रशसंनीय हलखाि प्रहसद्ध केले. त्यािे नाव हलहनउस 

(हलनी). त्याने सप ष्ट्प वानसािें २४ वगव साहंगतले ते त्यातील केसराचं्या रिनेवरून. त्याने प ष्ट्कळ हठकािाहून वानसांिे नम ने हमळहवले होते. 
 
वानसे सवव जगभर हवख रलेली आहेत. त्यािें अवलोकन आहि हनरीिि करून मग त्यािें जीवनसबंंध लिात आिावयािे असतात. ते 

समजले म्हिजे ते व्यवस्थेने माडूंन ठेवावयािे असतात. हीि शास्त्ररिना होय. शास्त्रकाराच्याजवळ एकाद्या लहानशा जागेत प ष्ट्कळशी वानसे हजवंतपिी 
ठेविे अवश्य असते. सवव वानसे तशी ठेविे तर अशक्य असते. म्हिून दूरच्यािे स के नम ने आहि सवांिीि हलहखत वृत्ते जवळ असावी लागतात. या 
जगड्व्याळ उद्योगासाठी उपवने स्थापन झालेली आहेत. ती अशी :– 

 
१५४५ पाद वा व पीसा इटली. १५७७ लायडन द. हॉलंड. 
१५७९ लायब्झीग पू. जमवनी. १६२६ पाहरस फ्रान्स. 
१९२९ येना (जीना) पू. जमवनी. १६७० एहडनबगव पू. स्कॉटलंड. 
१७३० लंडनजवळ क्य ूइंर्गलंड. १८१८ र्गलासगो प. स्कॉटलंड. 

 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ १६·४ जंगली मठ. 

संदले ५ य क्त अधः  
प्रदले ५ म क्त अधः पहर 
केसर ९ + १ य क्त ९ अधः पहर 
ककज १   उपहर 

 
 
 
 



  अनुक्रमणिका 

५ मटकी. माषाहद िेत्रमटक. पलाशाद्य. ४८ c 
Phaseolus aconitifolius Jacq. Papilionaceae. 

 
पसरट शाक. दलपत्रािी लाबंी ६–७ cm. आय ष्ट्य ४ ते ६ महहने. 
 
ही शाक असते. हतिे खोड आरंभापासूनि बारीक व उभे असते. बाळपानानंतर िार दोन पाने 

आल्यावर ते शाखावतं होऊन भोवती पसरते. शाखा हात दीड हात लाबं होतात. पानास खंड व उपखंडही 
असतात. फ ले हपवळी व जंगलीपेिा अमळ मोठी असून शेंगा जंगली सारख्याि असतात. पीक खरीप हंगामात 
करतात. 

 
मटकी हे उसळीिे धान्य असून ग राना प हष्टदायक असते. पाने व काडे स द्धा वैरिीच्या उपयोगी 

असतात. 
 

६ मसूर. तदाहद मसूर. पलाशाद्य. ४८ c. 
Lens esculenta. Moench. Papilionaceae. 
Ervum lens L.  

 
शाक दलपत्रािी लाबंी २ cm. आय ष्ट्य ४ महहने. 

 
या वानसािी उंिी वीत दीड वीत व हवस्तारही हततकाि होतो. वरच्या हवस्तारा इतकाि खाली 

म ळ्यािंाही हवस्तार असतो. 
 
केसर ९ + १ असे हिसंघ असतात. शेंगेत ३, ४ दािे असतात. नाहसक व बेळगाव हजल्ह्यात यािे पीक 

करतात, ते पाऊस संपल्यानंतरच्या ओलीवर. प ण्यास पेरिी करून पाहता हवशषे यश आले नाही. उगवि 
झाली पि प ष्ट्कळशी रोपे रोगट झाली. त रळक फूल आले त्यािे हित्र हदले आहे. 

 
मस रा पिनास सोप्या आहेत. साल ग्राही आहे म्हिून अहतसारप्रसंगी पर्थयकर आहे. 
 
मस रा प्रािीन काळापासून भारतात आहेत. त्यािें बी ईहजप्तामधून इकडे आले असाव ेअसे म्हितात. 
 
मसूर दािा दोही अंगी फ गीर असतो त्यावरून त्याला कभग या अथािे गोत्रनाम हदले आहे. 
 
आय वेद-संहहतेत नेत्रकभगाला मसूरदलािी उपमा हदली आहे. ती आकाराहवषयी आहे, तरी ती 

फ गीरपिासही लाग ूपडण्याजोगी आहे. 
 
संदले ५ अधः, प्रदले ५ अधः, केसर १० अधः, ककज १ उपहर. 



  अनुक्रमणिका 

 

 
आ॰ १६·५ मसूर व मटकी. 

आकृतीत १ फूल बाजूने पाहहलेले, २ फूल उतािे, ३ फूल पालथे. 
 
 
 
 
 



  अनुक्रमणिका 

७ िुलर्ा. तदाहद क लत्थ. पलाशाद्य. ४८c. 
Dolichos biflorus L. Papilionaceae 

 
शाकवले. दलपत्रािी लाबंी ५ ते ७.५ cm. आय ष्ट्य ४ महहने. 

 
या शाखेिे म ख्य खोड हातभर उंि वाढते. त्याला फादं्या येतात. त्या हलवहलवीत असून आधार पकडून 

पसरतात. पानास उपपिे आहि उपपर्णिकाही असतात. पानाचं्या बगलात फ ले येतात, त्यास छदे असतात. 
प्रदले हपवळी ककवा ककहित् ग लाबी असतात. केसर ९ + १ असे हिसंघ असून ककजल्क अग्रभागी असते. शेंगा 
वळिदार असतात. त्यात ४, ५ हबया असतात. त्या काळ्या ककवा दाट ताबंड्या असतात. हे पीक खरीप 
हंगामातील आहे.  

 
हे धान्य पिनास सोपे असल्याम ळे आजाऱ्यास पर्थयकर आहे. हे जनावरानंाही प ष्ट करिारे आहे. 
 
हे उष्ट्ि आहशया व आहफ्रका यात वन्य आहे. प्रािीन काळापासून हे भारतात उपयोगास आलेले आहे. 
 
आतापयंत साहंगतलेल्या पलाशाद्य क लातील क लत्थाहद हे द सरे गोत्र आहे. त्यािे पहहल्या माषाहद 

गोत्राशी बरेि साम्य आहे. माषाहद व क लत्थाहद यात केसर ९ + १ असे हिसंघ आहेत. हतसऱ्या मस रादीत 
केसर एकसंघ आहेत. क लत्थादीत ककजल्क अग्रस्थ आहे तर माषादीत ककजल्क अग्राजवळ एकागंी असे आहे. 
तेथून परागातून हनघिाऱ्या नळ्या ककजप टाकडे जाताना हदसतात. 

 
संदले ५ य क्त अधः  
प्रदले ५ म क्त अधः पहर 
केसर ९ + १ य क्त ९ अधः पहर 
ककज १   उपहर 

 
शाकाहारात हिदहलक धान्ये हवशषे महत्त्वािी आहेत. एकदहलक धान्यात असते त्याच्या द प्पट ककवा 

अहधकही प्रोतीन द्रव्य त्यात असते. याहशवाय त्यात जीवनसत्त्व B भरपूर असते. ते धान्य हशजवनू काढलेल्या 
पाण्यात उतरते म्हिून ज्याना दािा पिनी पडण्यास जड असतो त्याना त्याच्या उसळीिे पािी या जीवात  
द्रव्याकरता घेिे श्रेयस्कर आहे. ह लर्गयािे पािी आहि ताक हे या दृष्टीने बालवृद्ध आजारी याना उत्तम पेय आहे. 

 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ १६·६ क ळीथ. ह लगा. 

 
ह लर्गयाच्या आकृतीत वरिी हडकशी दाखहवली आहे. हतच्यात आरंभीिी दोन पाने आहेत त्या दहलका 

आहेत. त्यावर एक हत्रदली पान आहे. खाली तेि मोठे करून दाखहवले आहे. शजेारी एक दहलका मोठी केली 
आहे. फळास संदले प्रदले हिकटलेली आहेत. शजेारी ककज व केसर यासही संदले लागलेली आहेत. 

 
क हळथाच्या हपकास भारी जहमनीिी गरज नसते. ते हलक्या जहमनीत िागंले येते. बाजरी हे 

शूकधान्यही हलक्या जहमनीत येते. या दोहीसही पािी थोडकेि प रते. बाजरीपेिा क ळथीिी म ळे खोल 
जातात. म्हिून दोहींिे हमश्र पीक करिे हहतावह असते. सवव कशबीधान्याचं्या म ळावर नत्रग्राही गाठी असतात. 
त्याम ळे जमीन स धारते. शतेजहमनीत खहनजकि व काबवनीद्रव्ये याजबरोबर थोडी हवा पाहहजे. या कसोटीने 
जहमनीिी प्रत ठरवतात. 

 
 
८ पावटा. क लत्थाहद हनष्ट्पाव. पलाशाद्य. ४८ c 

(कडवा वाल) Dolichos Lablab L. Papilionaceae. 
 



  अनुक्रमणिका 

वले. दलपत्रािी लाबंी ५ ते ७·५ cm. आय ष्ट्य १ ककवा अहधक वष.े 
 
यािे खोड बोटाएवढे जाड होते. ते हात दोन हात लाबं होऊन त्यास फादं्या अनेक येतात. खोडािा 

आरंभ ताठ असतो पि नंतर वरिा भाग हलवहलवीत असतो. फ ले येतात त्यािंी प्रदले पाढंरी असतात. 
ककजल्क अग्रभागी असते. शेंगा फ गीर व िपया असतात. त्यात ३, ४ हबया असतात. 

 
यािे पीक भात काढल्यानंतर त्याि जहमनीत घेतात. ४, ५ महहन्यात शेंगा काढता येतात. नंतर वले 

ठेवले असता ते आिखी दोन तीन वषव स द्धा पीक देतात. मध्यंतरी पािी घालिे नको म्हिून ते ठेवले जात 
नाहीत. 

 
हे वानस आहशया, य रोप, आहफ्रका येथील काही उष्ट्ि प्रदेशात वन्य आहे. महाराष्ट्रात नाही. 

लागवडीने याच्या प ष्ट्कळ पोटजाती झाल्या आहेत. त्यातील ही एक होय. इतरापकैी तीन प ढे हदल्या आहेत. 
 

संदले ५ य क्त अधः  
प्रदले ५ म क्त ३ अधः पहर 
केसर ९ + १ य क्त ९ अधः  
ककज १   उपहर 

 
इणतिास. हल्ली जीवात –द्रव्यािंा बराि बोलबाला झालेला आहे. त्यानंा जीवनसत्त्वे म्हितात. आरंभी त्यािें रासायहनक स्वरूप कळले नाही. 

म्हिून त्याना A B C D अशी िार नाव ेहदली गेली. A व D ही द धाच्या मलईतली आहि B व C ही धान्यातली व फळातली अशी त्यािंी प्रथम ओळख 
झाली. कडधान्य हशजहवले असता पाण्यात उतरते ते B आहि सतें्र, म स बं,े कलबू अशा फळाचं्या रसात असते ते C. पंधराव्या शतकात य रोपीय प्रवासी 
लोकाना स्कव्ही नामक रोग जडे तो फळाचं्या रसाने हटत असे. पि आगाऊि फळाच्या रसािा आहार केला तर तो रोग होत नाही, असा अन भव आला. 
त्यािबरोबर द सरा असाही अन भव आला की, फळाच्या रसाच्या ऐवजी मोडाच्या धान्यािा उपयोग केला तरीही या स्कव्ही नामक रोगािा प्रहतबंध होतो. 
धान्य सगं्रहाला सोपे आहि लागेल तेव्हा एक दोन हदवसात त्याला मोड आिता येतात, म्हिून वापरण्याला सोयीिे असते. मूग आहि मटकी ही धान्ये 
त्यातल्या त्यात हवशषे सोयीिी आहेत. १९३२ च्या नंतर जीवात  द्रव्यािंी रासायहनक घटना कळून आली.  
 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ १६·७ पावटा. 

 
 



  अनुक्रमणिका 

९ णनळा घेवडा क लत्थाहद हनष्ट्पाव. पलाशाद्य ४८ c 
Dolichos lablab L. Papilionaceae 

 
मोठा वले. दलपत्रािी लाबंी ५ ते १० cm. आय ष्ट्य १, २, ३ वष.े 
 
यािी लागवड उन्हाळ्यात करतात. हहवाळ्यात शेंगा येतात. हंगाम गेल्यावरही वले हटकू शकतो. यािी 

कोवळी खोडे हलवहलवीत असतात ती हवळखे घालून आधार पकडतात. फ ले येतात त्यातील प्रदले हनळी 
जाभंळी असतात. शेंगानाही तशीि छटा असते. कोवळ्या शेंगा सालीसह खाद्य असतात. शेंगेत िार पाि हबया 
असतात. दोन दाण्यामध्ये कप्पे असतात. हबया कप्प्यास समातंर असतात. दाण्यािी रंुदी १ cm. 

 
धान्य 

१०० ग्राम मधे 
A 

I. U. 
B1 
mg 

B2 
mg 

B3 
mg 

C 
mg 

B9 
ug. 

उडीद डाळ ६४ ०·४२ ०·३७ २·० ० ७·५ 
िवळी ६० ०·५० ०·४८ १·३ ०  
िवळी शेंग ९४१ ०·०७ ०·०९ ०·९ १४  
पावटा स का ० ०·५२ ०·१६ १·८ ०  
पावटा ओला ३१२ ०·१० ०·०६ ०·७ ९  
मूग १५८ ०·४७ ०·३९ २·१ १ ८·० 
मूग डाळ ८३ ०·७२ ०·१५ २·४ ०  
क ळीथ, ह लगा. ११९ ०·४२ ०·२० १·५ १  
लाख डाळ २०० ०·३९ ०·४१ २·२ ० ७·५ 
मसूर ४५० ०·४५ ०·४९ १·५ ० १३·२ 
मटकी १६ ०·४५ ०·०९ १·५ २  
वाटािा ६६ ०·४७ ०·३८ १·९ ० ८·२ 
तूर डाळ २२० ०·४५ ०·५१ २·६ ० ७·६ 
हरबरा ३१६ ०·३० ०·५१ २·१ ३ १०·० 

 
मोड आल्यानंतर जीवात  C १०० ग्रामात १०·१५ mg. ककवा अहधक A गृजोल. I.U. आंतराष्ट्रीय 

एकमान. 
 
B1 गंधकामोदीन B2 रीपीतोन B3 हनकेहतहनक अम्ल B9 वानवीन C आमहलक अम्ल. 
 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ १६·८ हनळा घेवडा. 

आकृतीत १ संदले व छदे. २ फूल. ३ पताक. ४ उदर. 
 



  अनुक्रमणिका 

 

१० सफेत घेवडा. क लत्थाहद हनष्ट्पाव. पलाशाद्य. ४८ c 
Dolichos Lablab. L. Papilionaceae 
 
मोठा वले. दलपत्रािी लाबंी ७.५ ते १० cm. 
 
खोडे व पाने या बाबतीत हा वले हनळ्या घेवड्यासारखाि असतो. रंगात हनळी छटा मात्र नसते. 

फ लाचं्या मंहजरा जरा लहान असतात. प्रदलािंा रंग पाढंरा असतो. पताकप्रदल प ढून थोडे हहरवस असते. शेंग 
फ गीर असून दािा १ cm रंुद असतो. शेंगेिी साल खाद्य नसते. 

 
जीवातु द्रव्ये. अन्नद्रव्यात अल्पमात्र असून जीहवतास अवश्य द्रव्ये. 
 
A हे ओषटात हवरघळिारे आहे. हे शरीराच्या वाढीला आहि डोळ्याचं्या आरोर्गयाला अवश्य आहे. 

गाजरात आढळिारे द्रव्य गृंजीन. त्यापासून हनघिारे म्हिून यािे नाव रंृ्जोल. 
 
B यािे भाग अनेक आहेत. ते सवव पाण्यात हवरघळिारे आहेत. 
 
B1 हे बेरीबेरी या हवकारािे प्रहतबधंक आहे. यािे नाव गंधकामोदीन. 
 
B2 यास रीपीतोन असे नाव हदले आहे. ओठ तडकिे, डोळे अधू होिे, अशा हवकारावर हे औषध म्हिून 

आहि त्यािाि प्रहतबधं करिारे असे आहे. 
 
B3 यािे नाव णनकेणतणनक अम्ल. त्विेस सूज येिे, त्विेिी सालपटे गळिे, हातापायास भेगा पडिे इ. 

हवकारावर हे औषध आहि तत्प्रहतबंधकही आहे. 
 
C हे आवळ्यामधे हवप ल आहे म्हिून यािे नाि आमणलक आम्ल. हहरड्यातून रक्त उगीिि वाहिे, 

त्विेस डाग पडिे, अशा हवकारािा याने प्रहतबधं होतो. 
 
B9 वानवीन. वान जंतू यािी उत्पत्ती करतात म्हिून हे वानवीन. केस गळिे, त्विा स जिे, मासं द बवल 

होिे, अशा हवकारावर हे औषध आहे. 
 
B7 यािे नाव प्राचंनाम्ल. हे कोंबड्याचं्या काही हवकारािंा प्रहतबंध करते. 
 
B6 पणरधीनौज. हे उंदराचं्या काही हवकारािंा प्रहतबधं करिारे आहे. 
 
मासंज. हेस द्धा उंदराच्या आरोर्गयास अवश्य द्रव्य आहे. 



  अनुक्रमणिका 

 
णपत्तामोद. हे गाय, घोडे, अशा पशूना अवश्य द्रव्य आहे. 
 
B10 पल्लणवकाम्ल. हे कोंबड्यानंा रक्तघटनेस अवश्य असे द्रव्य आहे. काही मानवी रक्तहवकारावर हे 

औषध आहे. 
 
K अणधणकलाट. रक्त वाहहनीबाहेर पडताि आळण्यािा ग ि आििारे द्रव्य. 
 

 
आ॰ १६·९ सफेत घेवडा. 

आकृतीत फूलािी सहा दशवने हदली आहेत. 
 
 



  अनुक्रमणिका 

 
११ डबल बीन. क लत्थाहद हनष्ट्पाव पलाशाद्य ४८ c 

Dolichos lablab L. Papilionaceae 
 
मोठा वले. दलपत्रािी लाबंी ५ ते १० cm. 
 
खोड व पाने या बाबतीत हा वलेस द्धा हनळ्या घेवड्याहून हवशषे हभन्न नाही. याच्या फ लातील 

पताकप्रदल हहरवस असून इतर प्रदले पाढंरी असतात. शेंग िपटी असते. आतील दािेही िपटे असतात. 
त्यािी रंुदी २·५ ते ३० cm असते. त्यािंा रंग बह शः आमस ली असून मधे मधे पाढंऱ्या रेघा असतात. रंगावरून 
याला वाघ्या घेवडा म्हितात. साल खाद्य नसते. यािा मूळ देश दहिि अमेहरका हा आहे. 

 
आकृतीत प्रदले ४ व ५ हमळून एक उदर झाले असल्यािे दाखहवले आहे. पलाशाद्य क लातील प ष्ट्कळ 

जातीत अशीि रिना आढळते. 
 
हनष्ट्पाव हा शब्द कोशकारानी हदलेला असून त्यािा अथव राजीकशबी व श्वेतकशबी असा हदलेला आहे, 

तथाहप नेमकी कशबी जात समजण्याला अवकाश नाही. गीवाि लघ कोशात पावटा ककवा वाल असे अथव हदले 
आहेत. तथाहप संदभववाक्य हदलेले नाही. पावटा या शब्दाशी असलेल्या हवशषे साम्यावरून तो येथे योजलेला 
आहे. घेवडा या शब्दािी व्य त्पत्ती संस्कृत शब्दावरून नीट लागत नाही. पावटा भारतात वन्य असून घेवडे 
उपवन्य आहेत. त्यािंाि उल्लेख हनष्ट्पाव या शब्दाने झाला असल्यािे संभवतो. 

 
धान्य 

१०० ग्राम मधे 
B9 
μg 

हपत्तामोद 
mg 

B10 
μg 

मासंज 
mg 

B7 
mg 

B6 
mg 

K 
mg 

उडीद डाळ ७·५ २०६ १४४ ९० ३·५ ०·६५ ०·१९ 
िवळी स की  २०२      
पावटा स का  ३५२      
मूग ८ १६७ १४५ ७० २·५ ०·५७ ०·३० 
लाखी डाळ ७·५  १०० १४० २·६ ०·६५  
मसूर १३·२ २९९ १०७ १३० १·६ ०·४९ ०·२५ 
वाटािा ८·२ २३५ ५१ १५० २·१ ०·१४ ०·१५ 
तूर डाळ ७·६ १८३ ८३ १०० १·५ ०·३०  
हरबरा १०·० १९४ १२५ २४० १·३ ०·५४ ०·२९ 

 
जीवात -हवविेनाकरता प्रस्त त गं्रथकत्यािे मानवी देि, भार् दुसरा यातील प्रकरिे ४३, ४७, ४८ पहा. 

μg = ०·००१ mg. 
 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ १६·१० डबल बीन. 

 
 



  अनुक्रमणिका 

१२ र्ोवार. तदाणद र्ोवार. पलाशाद्य. ४८ c. 
Cyamopsis psoraliodes D C. Papilionaceae. 
 
शाक. दलपत्रािी लाबंी :– ३·६ ते ७ cm. आय ष्ट्य ४, ५ महहने. 
 
ही शाक १ मीटर उंि होते. काडंावर बह शः अंगासरसे हिकटलेले केस असतात. फ लावर छदे 

असतात ती हटकून राहतात. प्रदले ग लाबी असतात ती लवकर गळतात. केसर एकसंघ दहा असतात. शेंगेिी 
उदरीन सेवनी जाड असते. हतच्यात कप्पे असतात. एकेकात एकेक अशा ७ ते ११ हबया असतात. गोवारीच्या 
िार पोटजाती आहेत. त्यापकैी एकीत हबया काळ्या असतात, इतरात हहरव्या असतात. ग जराथेत रानगवार 
असते हतच्या हबया अमळ कडवट असतात. 

 
गोवारीच्या शेंगािंा म ख्य उपयोग भाजीकरता होतो. गोवारीच्या हबयािंा उपयोग जनावरानंा आबंोि 

म्हिून होतो. गोवारीिा पाला व काडे यािंी वैरिही िागंली असते. गोवारीिे हहरव ेखत असाही उपयोग होतो. 
गोवारपीक खरीप व रबी दोनही हंगामात होऊ शकते. 

 
हे धान्य भारतात तसे अफगाहिस्थानातही वन्य आहे. 
 

संदले ५ य क्त अधः  
प्रदले ५ म क्त  अधः पहर 
केसर १० य क्त  अधः पहर 
ककज १   उपहर 

 
इणतिास B जीवात गि म्हिून आज फार प्रहसद्ध आहे. त्या गिात आज १२ द्रव्यािंा समावेश आहे. जपानी आरमारी लोकाना जो कटू अन भव 

आला त्यातून त्यातली पहहली िीज कळून आलेली आहे. बेरीबेरी या नावािा रोग िीन व जपान या देशात वरिेवर दृष्टीस पडे. या हवकाराने दोन 
प्रकारिी लििे उमटतात : (१) हातापायािे साधें जखडल्यासारखे होतात. हातपाय हवशषेतः पोटच्या द खऱ्या होतात. पाय ल ले होतात. (२) फ गवटी 
येते हतजमध्ये पािी साठते, हातापायावर आहि पोटातही. त्यानंतर हृदयािा द खरेपिा अशक्ती आहि मृत्यू, अशी ही परंपरा आहे. B गिातील पहहली 
िीज या हवकारािा पहरहार आहि प्रहतबंधही करिारी आहे. ही िीज कडधान्याचं्या अंतरंगात भरपूर असते. ती हशजवताना पाण्यात उतरते. 

 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ १६·११ गोवार. 

 
 
 
 



  अनुक्रमणिका 

१३ तूर. आढकी. तदाहद तूर पलाशाद्य. ४८ c. 
Cajanus cajan Milsp. Var. Flava. Papilionacecae. 
Cajanus indicus Spreng. 
 
ि प दलपत्रािी लाबंी ५ ते ७·५ cm. 

 
डाळीच्या धान्यापैकी हे प्रम ख धान्य आहे. यािे लहानसे झ ड प एका वषात प्रौढ होते. राखले असता ते 

दोन वष ेहटकू शकते. परंत  बह धा फलभार येऊन गेल्यावर ते काढून टाकतात. ते १, २ मीटर पयंत उंि होते. 
फ लात संदलािंा पेला असतो. प्रदले हपवळी असतात. केसर ९+१ असे हिसंघ असतात. शेंगा ४ cm. लाबं 
असतात, शेंगेत िार पाि हबया असतात. वाळल्यावर फोल लाल असते. अहरार नावािी एक पोटजात 
ग जरातेत हपकवतात हतिे बी पाढंरे असते. हतच्या फ लातील पताकप्रदलावर हनळ्या जाभंळ्या रेषा व हठपके 
असतात. हतच्या शेंगा ६, ७ cm. लाबं होतात. त रीच्या हपकास मध्यम जमीन िालते. पहहल्या पावसात पेरली 
असता तूर सहा महहन्यात तयार होते. बाजरीबरोबर पेरून बाजरी मागून काढण्याजोगी होते. 

 
त रीिी डाळ पिनास मध्यम आहे, म गाइतकी सोपी नाही, उडदाइतकी जड नाही. त रीिे फोल आहि 

हबयािंी ि री ही जनावरािंी उत्तम खादे्य आहेत. त रीच्या काडािंा उपयोग टोपली करण्याकरता होतो. 
 
तूर भारतात प्रािीन काळापासून रूढ आहे. हतिा मूळ देश उष्ट्ि आहफ्रका आहे असे सागंतात. भारतात 

ती वन्य नाही. 
 

संदले ५ य क्त अधः  
प्रदले ५ म क्त  अधः पहर 
केसर ९+१ य क्त ९ अधः पहर 
ककज १   उपहर 

 
इणतिास १९०८, ९ मधे हफलीपाईन बेटामधे प रिर मंडळी (scouts) बरीि होती. त्याचं्यात त्या वषी बेरीबेरी या हवकाराने अगदी कहर केला. 

ही आपत्ती टाळण्याकरता बह त प्रयत्न झाले त्यातला एक उपाय अगदी साधा सोपा असा होता तो शवेटी यशस्वी झाला. तो उपाय म्हिजे आहारात जे 
सफेत तादूंळ होते त्यातले ११५ ग्राम कमी करून हततक्या वजनाच्या वालािंी भर घालावयािी. वालािंी उसळ हेि उत्तम पर्थय ठरले. बेरीबेरीला हवराम 
हमळाला. इतर हिदहलक धान्यातही हाि ग ि आहे. 
 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ १६·१२ तूर. 



  अनुक्रमणिका 

 

१४ वाटािा. मटार. तदाहद वृत्तागं. पलाशाद्य. ४८ c 
Pisum sativum L. Papilionaceae. 

 
शाकवले. दलपत्रािी लाबंी २·५ ते ५ cm. आय ष्ट्य ४,५ महहने. 
 
उसळीकरता हे हवशषे प्रहसद्ध धान्य आहे. यािी लागवड सवव भारतभर होते. पीक कोित्याही हदवसात 

येऊ शकते. प िे व नाहसक प्रदेशात ते उत्तर पावसाळ्यात हवशषे येते. यािी खोडे हलवहलवीत असतात. याच्या 
पानाला उपपिे असतात ती दलासारखी पसरट असतात. पानाच्या शेंड्यािा पकडताि झालेला असतो. 
पानाच्या बगलेत एक ककवा अनेक फ ले येतात. प्रदलािंा रंग पाढंरा ककवा इतरही असतो. रंगावरून हवहवध 
पोटजाती गिल्या गेल्या आहेत. केसर ९ + १ असे हिसघं असतात. पराग हपवळा व लाबंोडा असतो. परागप ंज 
शेंदरी असतो. काळा वाटािा म्हिून जी पोटजात आहे हतच्या फ लातील पताकप्रदल हनळसर असते. त्यावर 
जाभंळ्या रेषा असतात. पराग हपवळे व गोल असतात. शेंग तयार होत असताना संदलमंडल शेंगेवर हशल्लक 
राहते. एकंदर वले हात दीड हात लाबं होतो. म ख्य खोडाला ५, ६ शाखा असतात. सामान्य उसळीच्या 
वाटाण्यािा रंग हहरवा असतो. काब ली वाटािा म्हितात त्यािा रंग पाढंरा असतो. 

 
वाटाण्याच्या काही पोटजाती उसळीकरता तर काही केवळ फ लाचं्या शोभेकरता वाढवलेल्या आहेत. 
 
पिनी पडण्याच्या बाबतीत वाटािा मध्यम प्रतीिा आहे. 
 
वाटािा भारतात वन्य नाही. पहिम आहशयात वन्य आहे. आय वेद वाङ्मयात त्यािा उल्लेख नाही. 
 

संदले ५ य क्त अधः  
प्रदले ५ म क्त ३ अधः  
केसर ९ + १ य क्त ९ अधः  
ककज १   उपहर 

 
इणतिास १६७० ते १६७७ डि हवज्ञानी िरमान याने लंकेतील वानसािें नम ने जमवनू आमस्टरडामकडे पाठहवले. त्यात ४५० जाती होत्या. 
 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ १६·१३ वाटािा. 
आकृतीत १ उपपिव. 



  अनुक्रमणिका 

 

 
१५ चवळी. राजमाष. तदाहद राजमाष. पलाशाद्य. ४८ c. 

Vigna catjang Walp. Paiplionaceae. 
 
शाक दलपिािी लाबंी ३·६ ते ६ cm. आय ष्ट्य ४; ५ महहने. 
 
हे एक उसळीिे शाकधान्य आहे. यािी खोडे हलवहलवीत असतात. म ख्य खोड हात दीड हात उंि 

होते. त्यास िार सहा शाखा येतात. खोडाच्या प्रत्येक पेरावर बह धा फ ले येतात. फ लातील पताकप्रदलाला 
मधोमध पन्हाळी असते ती हपवळी धमक असते. केसर ९ + १ असे हिसंघ असतात. शेंगेिी लाबंी व दाण्यािा 
रंग याचं्या भेदान सार यात नऊ पोटजाती गिल्या गेल्या आहेत. शेंगेिी लाबंी १० ते ४० cm असते. यात लहान 
हबया व मोठ्या हबया असिाऱ्या पोटजाती आहेत. मोठ्या हबयाचं्या पोटजातीस अलसदंी म्हितात. 

 
िवळीिे पीक पावसाळी ककवा हहवाळीही होऊ शकते. 
 
िवळीच्या कोवळ्या शेंगािी भाजी करतात. हनबर दाण्यािंी उसळ करतात. काडे व पाला यािंी वैरि 

द भत्या जनावराना िागंली मानवते. या हपकािे हहरव ेखतस द्धा करतात. 
 
िवळी हे धान्य पिनास जड गिले पाहहजे. म गापेिा ते जड आहे. उडीद ककवा हरबरा याचं्या जवळ 

जवळ त्यािा जडपिात क्रम लागतो. इतर डाळदािा हमळेनासा झाला आहि याि धान्यािा वारंवार उपयोग 
करावा लागला तर पिनािे हवकार होऊ लागतात, असा अन भव आहे. 

 
हे धान्य आपल्या देशात प्रािीन काळापासून प्रिारात आहे असे हदसत नाही. हे हजार दोन हजार 

वषामागे येथे आले असाव.े हे भारतात वन्य नाही. पहिम आहशयातील देशात वन्य आहे. याच्याशी बरेि साम्य 
असलेली याच्याि गोत्रातील एक जात महाबळेश्वर पववतावर आढळते. 

 
संदले ५ य क्त अधः  
प्रदले ५ म क्त ३ अधः पहर 
केसर ९ + १ य क्त ९ अधः पहर 
ककज १   उपहर 

 
इणतिास १६७६ त नेहेमी ग्रू याने “वानस शारीर” या नावािा एक हनबंध हलहून रॉयल सोसायटीत वािला. त्यात साहंगतले आहे की :– 

केसराचं्या टोकािंा स्फोट घेऊन धूळ उडते ती ककजप टाच्या मार्थयावर पडते. १८१५ त ॲहनसी याने परागनळ्या प्रथम पाहहल्या. 
 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ १६·१४ िवळी. 

 
 



  अनुक्रमणिका 

१६ भुईमूर् तदाहद भमू द्ग पलाशाद्य ४८ c. 
Arachis hypogea L. Papilionaceae. 

 
पसरी शाक दलपत्रािी लाबंी २·४ ते ३ cm. आय ष्ट्य ४ ते ७ महहने. 
 
भ ईमूग हे धान्य खरे पि इतरापेिा यात हवशषे आहे तो असा की त्यात तेलािा भरिा बराि असतो. 

आतापयंत साहंगतलेल्या धान्यात तेल म ळीि नसते म्हटले तरी िालेल. भ ईम गाच्या दाण्यात ४०, ५० टके्क 
असते. 

 
यािी खोडे हलवहलवीत असतात. त्याना फादं्या आल्या की त्याचं्या भारानी ती भ ईवर पसरतात. 

पानाचं्या बगलात दोन तीन फ ले येतात. त्यािंी प्रदले हपवळी धमक असतात. फळ तयार झाल्यावर ते लोंबते, 
आहि डेख लाबं होऊन शेंग भ ईत घ सते. यात देशी आहि हवदेशी असे प्रकार आहेत. त्यापकैी देशी शेंगा बऱ्याि 
खोल जातात. हवदेशी हततक्या खोलवर जात नाहीत. पसऱ्या आहि उपया असे हवदेशीत दोन प्रकार 
सागंतात. पसरी जातीच्या शेंगा भ ईत पृिाजवळ राहतात. त्या ख रप्यानी काढता येतात. उपया मातीच्या शेंगा 
वलेािे ख ंट उपटल्याने हाती लागतात. देशी जातीला तयार होण्यात सात महहने लागतात तर हवदेशी जाती ४, 
५ महहन्यात तयार होतात. देशीत तेल कमी तर हवदेशीत जास्त असते. 

 
भ ईम गािे दािे सबंध खाण्याकरता वापरण्यािी िाल आहे ती िागंली आहे. कारि इतर धान्याच्या 

अंगी जे कमी असते ते या धान्यात भरपूर असते. प्रोतीन २७% व तेल ४० ते ५०% ही ती द्रव्ये होत. प्रोतीन 
ककवा शाकव र द्रव्यापेिा तेल पिनास जड असते आहि अहधक झाल्यास ते बाधक होण्यािा संभव असतो. 
याकरता कमी तेलािी देशी जाति या कामी िागंली. 

 
हवदेशी दाण्यात तेल भरपूर असून पेंडही हमळू शकते. ती जनावराना खाद्य म्हिून उपयोगी असते. 

म्हिून तेल व पेंड याकरता ती योर्गय ठरते. 
 
या धान्यािा मूळ देश दहिि अमेहरका. तेथून त्यािे बेिे य रोप व आहशया या खंडात आलेले आहे. 

भारतात ते १००, १५० वषापूवी आले नव्हते; नंतर आलेले आहे. 
 

संदले ५ य क्त अधः  
प्रदले ५ म क्त  अधः पहर 
केसर १० य क्त  अधः पहर 
ककज १   उपहर 

 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ १६·१५ भ ईमूग. 

 
 



  अनुक्रमणिका 

१७ सोया बीन. हिनी वाटािा. तदाहद स य ज. पलाशाद्य. ४८ c 
Glycine soja Sand Z. 
 
शाक दलपत्रािी लाबंी २·५ ते १० cm आय ष्ट्य ४ महहने. 

 
हे शाकवानस हात दीड हात उंि होते. त्यास थोड्याशा फादं्या आहि हत्रदली पाने येतात. काडंावर व 

पानाचं्या डेखावरही पाढंरी लव असते. फ लात ५ हवषमाकार संय क्त संदले आहि ५ म क्त व श्वेत प्रदले असून 
त्यातील पताक मोठी असून इतर प्रदले लहान असतात. केसर ९ + १ असे हिसंघ असतात. ककजप ट केसाळ 
तसेि ककजलही केसाळ व जाड असते. ककजल्क ग ंडीवजा असते. शेंग उकलिारी असून हतला करकोिे 
नसतात. 

 
खरीप व रबी दोनही हंगामात हे पीक होऊ शकते. 
 
१९०५ पासून हे पीक भारतात करून पाहण्यािे प्रयोग प नः प नः करून पाहहलेले आहेत. १९२५ च्या 

स मारास हवशषे प्रयत्न झालेला होता. आजही प्रयोग िालू आहेत. 
 
या धान्यािा हवशषे असा आहे की यात प्रोतीन ४०% व तेल २०% यािंा भरिा आहे. तथाहप तेलािा 

भरिा भ ईम गाच्या इतका नाही. कमी खिात अहधक उत्पन्न होऊ शकले तर हे तेलािे धान्य म्हिून उपयोगी 
पडू शकेल. त्यािा वैरि व जनावरास दािा म्हिून उपयोग होण्यासारखा आहे. 

 
हे धान्य अमेहरकेत वन्य आहे. तेथून ते िीनात गेलेले आहे, आहि इकडेही आलेले आहे. याच्या 

गोत्रातील दोन जाती बेळगाव व कारवार या प्रदेशात वन्य आहेत. 
 

संदले ५ य क्त अधः  
प्रदले ५ म क्त  अधः  
केसर ९ + १ य क्त ९ अधः  
ककज १  उपहर  

 
इणतिास. णलणनउस १७०७ ते १७७८. हा वानसीय शास्त्रािा आद्य प्रवतवक होय. यािी जन्मभमूी स्वीडन. यािे हशिि ल ंड व उपसाला येथील 

हवद्यापीठात झाले. १७२९ त हवद्याथीदशतेि याने ‘वानसातील कलगव्यवस्था’ या हवषयावर हनबंध हलहहला. नंतर तो उपसाला हवद्यापीठात वानसीय 
हनदशवक झाला. त्याने हवद्यापीठाच्या उपवनातील वानसािंी जंत्री तयार केली. हतच्या द सऱ्या आवृत्तीत स्वतःिी वगीकरिपद्धती प्रकट केली. १७३७ त 
तो जमवनीस व तेथून हॉलंड या देशाकडे गेला. तो तेथील हवद्यापीठात M. D. झाला. परतताना आमस्टरडाम येथे डॉ. बमान यास भेटून त्यास लंकागत 
वानसािंी जातीवारी लावण्यास मदत केली. बमान यािा एक आत र क्क्लफोडव हा मोठा श्रीमंत होता. त्यािी इस्टेट लायडन जवळ होती. हलनी 
उपिारक म्हिून त्याजवळ राहहला. तेथे असताना १७३७ त हलनीने प ष्ट्कळ वानसीयहनबंध प्रहसद्ध केले. क्क्लफोडव हा डि ईस्ट इंहडया कंपनीिा 
सिंालक होता. त्याजकडे प ष्ट्कळ वानसीय नम ने येत. ते हलनीने तपासले आहि त्यािी वगववारी करून त्यात नाव ेहदली. तो १७३८ त घरी परतला. 
 

इणतिास. णलणनउस हा आपल्या उत्तर आय ष्ट्यात स्टॉकहोम येथे राहहला. तेथे त्याच्या वैद्यकीय व्यवसायास भरती आली. त्याने 
स्वीडनदेशाच्या रािीवर उपिार केले. तेथे त्यािी नाहवकदलास वैद्यवर म्हिून नेमिूक झाली. तो उपसाला येथे उपिार-वैद्यकािा प्राध्याध्यापक झाला. 
१७७५ त तो हनवृत्त झाला. हवद्याथीदशते केवळ स्वीडन व नॉवे येथील वनश्रीशी त्यािा पहरिय झाला. परंत  उत्तर आय ष्ट्यात सबंध जगातील वानसािें 
नम ने त्याला तपास करण्याकरता हमळाले. 



  अनुक्रमणिका 

 
इणतिास. १७३५ त णलणनउस यािा वानसवगीकरिासबंंधी गं्रथ प्रहसद्ध झाला. त्यात त्याने केसराग्र आहि ककजल्क ही वानसािंी जननेंहद्रये 

होत असे साहंगतले. या गं्रथािी द सरी आवृत्ती दोन वषांनी प्रहसद्ध झाली. प्रथम त्याने ९३५ गोते्र साहंगतली नंतर अनेक प रवण्या हदल्या आहि अखेर 
१३३६ गोते्र साहंगतली. जाती ओळखिे ही गोष्ट सोपी आहे. पि अनेक जातीिे गोत्र अशी वगववारी करिे सोपे नाही. वगववारी करता हलहनउस यािे सूत्र, 
केसरािंी रिना हे होते. केसरािंी लाबंी, त्यािंी सखं्या आहि त्यािे सम दाय यािा हविार प्रम ख होता. 

 
भारतातील डि लोकाचं्या अमलाखालील प्रदेशावर रीड नामक राज्यपाल होता. त्याने ‘मलबार वानसे’ असा गं्रथ हलहहला. त्याच्या आधारे 

हलहनउस याने भारतीय वानसासबंंधी हववेिन केले. 
 

 
आ॰ १६·१६ सोया. 

आकृतीत :– १, ३, ४ फूल. २ केसर व ककज. ५ शेंगा. 
 
 

१८ अबई. तदाहद अबय. पलाशाद्य. ४८ c. 
Canavalia ensiformis DC. Papilionaceae. 

 
ि प. वलेी. दलपत्रािी लाबंी ७ ते १४ cm. आय ष्ट्य १ ते ३ वष.े 

 
या वानसाच्या दोन पोटजाती आहेत. एक साधी व द सरी पाढंरी अबई. साध्या अबईिी पसरट वलेी 

असते. पाढंऱ्या अबईिे दोन हात उंि झ ड प असते. साध्या अबईिी फ ले ग लाबी असतात ती कोमेजल्यावर 
हनळी होतात. पाढंऱ्या आबईिी फ ले ग लाबी जाभंळी असतात. साध्या अबईिी शेंग १५ ते ३० cm लाबं असते, 
हतच्यात ८ ते २० हबया असतात, त्यािंा रंग ताबंडा असतो. पाढंऱ्या आबईच्या शेंगा ५ ते १० cm लाबं असून 
त्यात ४ ते ६ हबया असतात त्या पाढंऱ्या असतात. शेंगा व हबया यािंी भाजी व उसळ होते. वन्य अबई कोकिात 
आढळते. हतच्या शेंगाना द गधं येतो, त्या खाद्य नसतात. 

 
संदले ५ य क्त अधः  
प्रदले ५ म क्त ३ अधः  
केसर १० य क्त  अधः  
ककज १  उपहर  



  अनुक्रमणिका 

 

 
आ॰ १६·१७ अबई. 

 
 
 

 
 



  अनुक्रमणिका 

१९ चिक. हरबरा. तदाहद ििक. पलाशाद्य. ४८ c. 
Cicer arietinum L. Papilionaceae. 

 
शाक दलपत्रािी लाबंी १ cm. आय ष्ट्य ४ महहने. 

 
कशबीधान्यात हवशषे प्रहसद्ध असे हे कडधान्य आहे. यािी खोडे वीत दोन वीत उंि होतात त्यािंा 

हवस्तारही हततकाि होतो. वरच्या इतकाि भ ईत म ळािंा हवस्तार असतो. सोटमूळ असते. ते म ख्य 
खोडाइतकेि खोल जाते. त्याच्या शाखावंर बारीक बारीक गाठी असतात त्यात नत्रग्राही वान जंतंूच्या वसाहती 
असतात. हरबऱ्याच्या फ लािी लाबंी १२ mm. पेिाही कमी असते. पताकप्रदलावर जाभंळ्या रेषा असतात. 
इतर अवयवावरही कमी अहधक भडक रेषा असतात. हरबऱ्याच्या कशबीला घाटा म्हितात. त्यात एक ककवा 
दोन दािे असतात. पालवीवर देठावर आहि इतरत्रही आंब उत्पन्न होते. 

 
दाण्याच्या रंगावरून िण्याच्या िार पोटजाती ठरतात त्या अशा, काळा हपवळा ताबंडा आहि पाढंरा. 

हपवळा बह त व पाढंरा क्वहित् आढळतो. 
 
खोल जहमनीत पाऊस संपल्यानंतर हरबरा पेरतात. उरलेल्या ओलीने भरपूर पीक येते. पावसाळी 

हपकामागनू एका वषाआड हे पीक केल्याने जहमनीिा पोत स धारतो. 
 
हरबऱ्यािा दािा खाद्य आहे इतकेि नव्हे तर कोवळा पालाही खाद्य आहे. पाला वाळवनू ठेवल्यास 

आयत्या वळेी ओलवनू प नः भाजीकरता उपयोगी होतो. पाला व काडेही घोड्याना आवडतात. दािा व फोल 
जनावराना िागंले मानवते. हरबरा मूगमटकीपेिा पिनास जड आहे. आंब पिनास उद्दीपक आहि अहतसारास 
शामक आहे. 

 
ििा मूळिा आर्गनेय (दहििपूवव) य रोपातील असावा असा तकव  आहे. 
 
आकृतीत एक स टे समग्र पान आहि केसर दाखहवले आहेत. 
 
संदले ५ य क्त अधः  
प्रदले ५ म क्त ३ अधः  
केसर १० य क्त ९ अधः  
ककज १   उपहर 

 
आकृतीत डाव्या हकनारीस केसर आहि उजव्या खालच्या कोपऱ्यात फ लािे लिि. 

 
 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ १६·१८ हरबरा. 

 
 



  अनुक्रमणिका 

२० मेथी. तदाहद मेहथका. पलाशाद्य. ४८ c. 
Trigonella foenum graecum L. Papilionaceae. 
 
शाक दलपत्रािी लाबंी १·२ ते २·४ cm. आय ष्ट्य ४ महहने. 

 
हे धान्य मसाल्यातील बी म्हिून प्रहसद्ध आहे. तसेि ते पालेभाजीकरताही प्रहसद्ध आहे. हे वानस वीत 

दीडवीत उंि होते. शाखाहवस्तारही थोडासा होतो, फ लातील प्रदलािंा रंग हपवळा असतो. शेंग ५·७ cm. लाबं 
होते. हतच्यात १०, २० हबया असतात. त्या कडू असून पिनास उद्दीपक असतात. यािे पीक कोित्याही काळात 
होऊ शकते. 

 
भारतात हे धान्य वन्य नाही पि याच्याि गोत्रातील एक वन्य आहे. त्यास रानंमेथी म्हटले तर िालेल. 

यािा मूळ देश ग्रीस असावा. हे त कव स्थान इरािमाग ेइकडे आले असाव.े हबसाि, पजंाब, काश्मीर इ॰ हठकािी 
ते उपवन्य आहे. 

 
संदले ५ य क्त अधः  
प्रदले ५ म क्त  अधः पहर 
केसर ९+१ य क्त ९ अधः पहर 
ककज १   उपहर 

 

 
आ॰ १६·१९ म ळावर गाठी १ ते ४. म ळावर नत्रग्राही जंतंूच्या गाठी. १ घेवडा. २ हरभरा. ३ मेथी. ४ 

मसूर. 
 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ १६·२० मेथी. 

 
 
 
 



  अनुक्रमणिका 

२१ लाँर्. तदाहद लागं पलाशाद्य. ४८ c. 
Lathyrus sativus. L. Papilionaceae. 

 

 
आ॰ १६·२१ लागं 

 



  अनुक्रमणिका 

 
प्रस्तरी वले. पिवपत्रािी लाबंी ०·३ ते १·२ cm. आय ष्ट्य ४ महहने. 
 
या वानसािे खोड भ ईवर पसरते. याल शाखा बऱ्याि येतात. खोडाना पंख असतात. खोडास दोन 

बाजूस दले व शेंड्यास दोन पकडताि येतात. पानािा बगलात फ ले येतात. शेंग लाबंट वाटोळी असते. हबया 
हपवळस ककवा कपर्गया रंगाच्या असतात. त्याजवर ताबंडा कशतोडा असतो. 

 
नाहशक, भडोि व स रत हजल्ह्यात यािी लागवड भाताच्या मागून बेवड म्हिून वैरिीकरता रबी 

हंगामात करतात. 
 
लागंडाळ इतर डाळदाण्याप्रमािे काही हठकािी वापरण्यात येते. हतिा सतत वापर झाला आहि 

हशजवण्यात जरा क िराई झाली तर हतच्यापासून शारीरास अपाय होतो.घोयाच्या साधं्यातला लविीकपिा 
जातो. पाऊल ताठते. अपायकारक द्रव्य पूिव हशजवल्याने उडून जािारे आहे असे म्हितात. 

 
यािा मूळ देश भारताच्या उत्तरेस कॉकेशस पववतापयंतिा असावा असे म्हितात. 
 
संदले ५ य क्त अधः  
प्रदले ५ म क्त  अधः  
केसर ९ + १ य क्त ९ अधः  
ककज १  उपहर  

 

 
आ॰ १६·२२ म ळावर गाठी १ ते ३. मूळावर नत्रग्राही जंतूच्या गाठी. १ लागं २ तूर ३ श्राविघेवडा. 
 

 
 
 

  



  अनुक्रमणिका 

प्रकरि १७ 
 

पलाशाद्य कशबी 
 
कशबीमंत वानसािें तीन वगव आहेत. तीि तीन क ले हल्ली मानलेली आहेत, त्यातील एक पलाशाद्य. या 

क लातील धान्य वानसे मागील प्रकरिी साहंगतली, आता इतर काही सागंावयािी आहेत. क लप्रतीक म्हिून 
पळस हा वृि घेतलेला आहे. त्यािाि हविार आता करू या. 

 
१ पळस तदाहद पलाश पलाशाद्य ४८ c. 

Butea monosperma Okuntz. Pupilionaceae. 
frondosa Roxb. 

 
वृि उंिी १०–१५ m. अग्रपिवदल लाबंी १० ते २० cm. पाश्ववदलािी ८ ते १५ cm. 

 
पळसािी पिवदले हिवट व जाड असतात. अग्रदल समहवभागी व पाश्ववदले हवषमहवभागी असतात. 

अग्रदलाकडील भाग लहान असतो. पाने हहवाळ्यात गळून पडतात आहि वसंतात नवी येतात. ती येण्यापूवीि 
फ ले येतात. फ लोरा मंजरीरूप असतो तो पानाच्या बगलेत येतो. मंजरीिी लाबंी स मारे १५ cm असते. फूल 
एकाद्या बोटाएवढे लाबं असते. प्रदलावर मऊ लव असते. प्रदले लाल असतात. त्याम ळे जाळ हनघाल्यािा 
देखावा हदसतो. त्यावरून इंग्रजी भाषेत त्याला जंगलातला जाळ म्हितात. फूल पहिरूप असल्याम ळे 
पळसाला ककशुक म्हिजे पोपट की काय? असे नाव आहे. ककजप टात बीजके अनेक असतात, पि बी एकादीि 
तयार होते. 

 
पळसािी वने हहमालय कवध्याद्री सह्याद्री आहि भारत ब्रह्मदेश व लंका येथील इतर पववतावरही आहेत. 

कवध्याद्रीवरील वने हवशषे हवस्तृत आहेत. 
 
पळसाच्या पानािंा उपयोग द्रोिपत्रावळी करण्याकरता होतो. पळसाच्या म ळाच्या सालीपासून धागे 

हनघतात. त्यािंी दोरखंडे होतात. हबयापासून हपवळे तेल हनघते. फ लापासून केशरी रंगद्रव्य हनघते. त्याने वसे्त्र 
रंगवता येतात. पळसाच्या लाकडाच्या फळ्या खोक्याकरता उपयोगी पडतात. पळसाच्या खोडावर लाखेिे 
हकडे िागंले पोसतात. खोडाच्या सालीतून ताबंडा कडक हनघतो तो कषायधमी असतो. अहतसारावरील औषध 
म्हिून त्यािा उपयोग होतो. हबयािे िूिव कृहमघ्न आहे. 
 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ १७·१ पळस. 

 



  अनुक्रमणिका 

पळस हा वृि फार प्रािीन काळापासून माहीत असून त्यािी अंगोपागें वापरण्यात आहेत. पलाशदंड हा 
ब्रह्मिाऱ्यानी वापरण्यािा दंड म्हिून पहवत्र मानलेला आहे. काडं्या आह ती देण्याच्या सहमधा म्हिून पहवत्र 
मानलेल्या आहेत. पलाश या शब्दािा अथव सामान्यतः हहरव ेपान असाही झालेला आहे. 

 
आदीप्तवक्न्हसदृशमैवरुतावधूतैः सववत्र ककश कवनैः क स मावनमै्रः । 
सद्यो वसंतसमये हह समाहितेय ंरक्ताशं का नववधूहरव भाहत भहूमः ॥ 
 
ऋतू. ६·१९ साध्या वनामध्ये फ ललेल्या अर्गनीसारख्या लाल फ लानंी पळसािी झाडे लवलेली आहेत. 

त्याम ळे भमूीने एकाद्या नव्या नवरीप्रमािे ताबंडे वस्त्र पहरधान केले आहे असे भासते. असे काहलदास कवीने 
वसंतातील कवध्यभमूीिे विवन केले आहे. 

 
संदले ५ य क्त अधः  
प्रदले ५ ९ य क्त  अधः पहर 
केसर ९ + १ य क्त ९ अधः  
ककज १   उपहर 

 
२ रक्तचंदन. तदाहद रक्तिंदन पलाशाद्य ४८ c 

Pterocarpus santalinus L. Papilionaceae. 
 
वृि उंिी ८ m. दलपत्रािी लाबंी ५ ते १० cm. 
 
या वृिाच्या पानाना बह धा ३ पि केव्हा केव्हा ४, ५ देखील दले येतात. ती एकातंहरत असतात. त्याचं्या 

पाठी केसाळ असतात. फ लाचं्या मंहजरा असतात. त्यातील प्रदले हपवळी असतात. खोडािा रंग काळसर 
ताबंडा व जाभंळा असतो. खोडािा उपयोग उगाळून स जेवर लेप देण्याकरता करतात. फळास पंख असतात. 

 
या वृिािा प्राद भाव मलबार हकनाऱ्याजवळील टेकाडावर असतो. 
 

संदले ५ य क्त अधः  
प्रदले ५ म क्त  अधः  
केसर १० संघ २, ३ अधः  
ककज १  उपहर.  

 
इणतिास वानसीय वगीकरि आहि नामकरि. या बाबतीत पहहला मान हलहनउस यािा नाहे. त्याच्या मागून रोक्सबर्ग यािी कामहगरी 

ध्यानात ठेवण्याजोगी आहे. हलहनउस हा भारतात आला नव्हता. त्याजकडे भारतातील वानसािें नम ने येत त्यावरून तो आपले मत बनवी. एका 
वानसाच्या जोडीबाबत त्याने हदलेली नाव ेआहि रॉक्सबगव याने हदलेली नाव ेउलटस लट झालेली आहेत. ती जोडी म्हिजे मूग व उडीद ही होय. म गास 
रॉक्सबगव याने म ंगो असे नाव हदले तर हलहनउस त्याने तेि नाव उडीदास हदले. 
 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ १७·२ रक्तिंदन. 

 
 
 
 



  अनुक्रमणिका 

३ पारं्ारा. तदाहद पाहरभद्र पलाशाद्य ४८ c. 
Erythrina indica Lam. variagata L. 
 
वृि उंिी १०–१५ m. दलपत्रािी लाबंी १०–२० cm. 
 
हा झपायाने वाढिारा वृि आहे. यािी खोडे िागंली सरळ वाढतात. पागंाऱ्याच्या मोठ्या खोडावर 

वल्कािे बनलेले जाडी जाडी आखूडसे काटे असतात. यािी पाने हत्रदली असतात. बाजूिी दोन दले 
हवषमाकार असतात आहि फ ले ताबंडी लाल असतात. पाने हहवाळ्यात झडतात आहि वसंतात आधी फ ले 
येऊन मग पाने येतात. भमूी ओली असल्यास पाने फ लाचं्या अगोदर ककवा बरोबर येतात. 

 
फ लोरा मंजरीरूप असतो. फ ले पहिरूप खरी पि पळसापेिा बरीि हनराळी असतात. पताकप्रदल 

लाबं लिक आहि बाकीिी आखूड असतात. एकंदर देखावा मधले बोट ताठ ठेवनू मूठ वळावी तसे हदसते. 
प्रदलािंा रंग गहहरा ताबंडा, मध्यम ताबंडा ककवा पाढंरा देखील असतो. एकाि झाडावर अनेक रंगािी फ ले 
असे नसते म्हिून इतक्या पोटजातीि गिाव्या लागतात. 

 
स ंदर तरू म्हिून पागंाऱ्यास उद्यानात स्थान आहे. 
 
वलेीला आधार म्हिून पागंाऱ्यािा िागंला उपयोग होतो. पागंाऱ्यािे लाकूड हढसूळ मऊ व हलके 

असते. म्हिून कोरीव माल करण्यास ते िागंले उपयोगी पडते. याच्या सालीपासून धागा हनघतो त्याच्या दोऱ्या 
होऊ शकतात. पागंाऱ्याच्या फ लातून ताबंडे रंगद्रव्य हनघ ूशकते. 

 
हा तरू भारताच्या सम द्रहकनाऱ्याजवळ वन्य आहि इतरत्र उपवन्य आहे. 
 

संदले ५ य क्त अधः  
प्रदले ५ म क्त  अधः  
केसर १० संघ १ ककवा २ अधः  
ककज १  उपहर  

 
इणतिास. रॉक्सबगव हा एका समद्र-यानावर शस्त्रवैद्य म्हिून नोकरी करीत होता. मद्रासेस येऊन त्याने ईस्ट इंहडया कंपनीिी नोकरी 

पत्करली. कोहनग या नावािा त्यािाि समव्यवसायी हमत्र होता. दोघानंी हमळून वानसीय शास्त्रािा अभ्यास केला. दहिि भारतात रॉक्सबगव याने मरीि 
व एला यािंी लागवड केली. 

 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ १७·३ पागंारा. 

 
 

 



  अनुक्रमणिका 

४ करंज तदाहद नक्तमाल पलाशाद्य ४८ c. 
Pongamia glabra Vent. Papilionaceae. 
 
वृि. उंिी १०–१५ m. दलपत्रािी लाबंी १०–१२ cm. 
 
या वृिािे खोड बळकट असते. ब ंधािा घेर २, ३ m असू शकतो. यािा हवस्तार गोलसर होतो. याच्या 

पानाला ५, ७, ९ दले (पर्णिका) असतात. त्या ग ळग ळीत असतात. फ लोरा मंजरीरूप असतो. मंजरी पानापेिा 
आखूड असते. प्रदलाना थोडासा हनळा जाभंळा रंग असतो. फ लािी लाबंी २·५ cm असते. शेंगा येतात त्या 
करंजीसारख्या हदसतात. शेंगेिी लाबंी ५ cm. असते. शेंगेत एक बी असते. शेंगेिे साल कडक असते. पाने 
हहवाळ्यात गळतात आहि एकाद्या महहन्याच्या आत नवी येतात. फ लािा म ख्य भर ग्रीष्ट्मात असतो. 

 
करंजाच्या हबयातून तेल हनघते ते अखाद्य पि जंत नाशक असल्याम ळे त्यािा उपयोग औषध म्हिून 

करता येतो. पेंडेत स द्धा तो ग ि असतो. याच्या तेलािा साबि करतात. त्यािा उपयोग वाळवीिा प्रहतबधं 
करण्याकडे होतो. तेल जनावराचं्या अंगास लावले असता त्याना माशा डास इ॰ िा त्रास होत नाही. हदव्यात 
जाळण्याकरताही तेलािा उपयोग होतो. 

 
करंजािे लाकूड घराच्या ककवा गाडीसामानाच्या उपयोगािे असते. हा वृि आहशयाई उष्ट्िप्रदेशात वन्य 

आहे. भारतात सम द्रहकनारे व नदी ओढे यािें काठ याजवळ वन्य आहे. इतरत्र उपवन्य आहे. छायावृि म्हिून 
यािी लागवड झालेली आहे. काहलदास कवीने नमवदाकाठी करंजवन असल्यािा उल्लेख रघ वशंकाव्यात 
केलेला आहे तो असा :— 

 
स नमवदारोधहस सीकराददः मरुद्हमरानर्णततनक्तमाले ॥ 
हनवशेयामास हवलंहधताध्वा क्लातंं रजोधूसरकेत सैन्यम् ॥ ५·४२ 
 
वाटिालीने सैन्य थकले आहि ध ळीने पताका मळल्या तेव्हा राजप त्राने नमवदाकाठी वनात म क्काम 

केला. तेथे ओल्या वाऱ्याने नक्तमाल नािहवले जात होते. 
 

संदले ५ य क्त अधः  
प्रदले ५ म क्त  अधः  
केसर १० एकसंघ  अधः  
ककज १  उपहर  

 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ १७·४ करंज. 

 
 

 



  अनुक्रमणिका 

५ शरपंुखा तदाहद शरप ंखा पलाशाद्य ४८ c. 
Tcphrosia purpurea Pers. Pepilionaceae. 
 
शाक, उंिी ३० ते ६० cm. दलपत्रािी लाबंी २ ते २·४ cm. बह वार्णषक. 
 
हे वानस ओल्या व हनमकोरड्या रानात सहजी उगविारे वन्य आहे. हवशषे िागंल्या जागी हे 

कंबरेइतके उंि होऊ शकते. याच्या दलािे शवेट बारीक मोठे पसरट आक ं हित ककवा अि क ं हित असे हवहवध 
असू शकते. दलािा तळ व शेंडा एकेका हिमटीत धरून हिमया दूर ओढताि ते त टते आहि त्यािा त कडा 
शरािे प ंख म्हिजे बािािे पीस हदसाव ेतसे हदसते. यावरून शरप ंखा हे नाव पडले आहे. पानासमोर फ लाचं्या 
मंहजरा येतात त्या जवळ जवळ पानाइतक्या लाबं असतात. फूल १ cm. पेिाही अमळ आखूड असते. प्रदले 
ताबंडी असतात. शेंगा येतात त्या ४ cm. लाबं होतात. 

 
शरप ंखेच्या पाल्यािा रस तेलात हजरवला असता जे तेल तयार होते ते व्रि बरे करिारे औषध म्हिून 

उपयोगी आहे. याच्या सवांगापासून औषध तयार करतात ते प्लीहाहवकारावर औषध आहे. म्हिून यास प्लीहाहर 
असे नाव हमळाले आहे. 

 
हे सवव भारतभर व मलायािीपकल्पात वन्य आहे. 
 

संदले ५ य क्त अधः  
प्रदले ५ य क्त २ अधः  
केसर १० य क्त ९ अधः  
ककज १  उपहर  

 
इणतिास. रॉक्सबर्ग याला वन्य वानसािंा शोध करण्यािा नाद होता. त्याने अशा वानसािें नम ने जमहवले आहि त्यािंी वगवबोधक हिते्र तयार 

केली. या हित्रािंी सखं्या २५८३ आहे. ही सवव मोठ्या कागदावर रंगवलेली असून शवेटी त्यािंी विवनेही हदलेली आहेत. त्यातील ३०० हिते्र कंपनीने 
प्रहसद्ध केली आहेत. या सगं्रहािे तीन भाग आहेत. पहहला भाग सन १७९५ त, द सरा १७९८ त आहि हतसरा १८१८ त प्रहसद्ध झाला. १७९६ त रॉक्सबगव 
याने काही हजवंत वानसे हवलायतेस पाठहवली. त्याने आपल्या हमत्रामध्ये काही हित्राचं्या प्रती वाटल्या. वानसीय वगीकरिाच्या बाबतीत तो हलहनउस् 
यािा अन यायी होता. उत्तर आय ष्ट्यात तो कलकत्ता येथे कामावर होता. १८१४ त आजारी होऊन तो हवलायतेत गेला आहि १८१५ त मरि पावला. 

 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ १७·५ शरप ंखा. 

 
 

 



  अनुक्रमणिका 

६ रानघेवडा. तदाहद वन्यवाल पलाशाद्य ४८ c. 
Cylista scariosa Roxb. Papilionaceae. 
वले अग्रदलािी लाबंी ५ ते १० cm. आय ष्ट्य १ वषव. 
 
उपवन्य घेवड्याच्या वलेासारखेि यािेही वले असतात. शतेवलेाच्या पेिा या वलेािी पाने अमळ 

खरखरीत असतात. दलाचं्या मागील अंगात हठपके हदसतात, त्यात राळ असते. वसंतात पानाचं्या बगलात 
ककवा शाखाचं्या शेंड्यास मंहजरा येतात त्यात ११, १३, १५ इ. फ ले असतात. छदे मोठाली असतात ती लवकर 
गळून जातात. प्रदले हपवळी असतात. त्यािंी लाबंी २, ३ cm. असते. शेंग अगदी बारीक असते. हतच्यात 
म गाच्या दाण्याएवढी एकादीि बी असते. शेंगेभोवती प्रदले वाढून कागदासारखी होऊन हशल्लक राहतात. इतर 
अवयव गळून पडतात. संदलात शेंग लपून राहते. 

 
मावळरानात या घेवड्यािे वले करवदंीच्या झ डपावर पसरलेले आढळतात. या वलेािा पाला 

जनावराना आवडतो; परंत  करवदंीच्या कायाम ळे वलेािंा बिाव होतो. 
 

संदले ५ य क्त अधः  
प्रदले ५ म क्त  अधः  
केसर १० य क्त ९ अधः  
ककज १  उपहर.  

 
इणतिास. वानस्यसंग्रि. सतराव्या शतकापासून य रोपीय लोक व्यापाराकरता भारतात येऊन राहत. त्यानी आपल्याबरोबर 

औषधोपिाराकरता हतकडील वैद्यकव्यवसायी लोक आिले. त्या वेळिे औषधोपिार म्हिजे ओल्या स क्या वानसािंा उपयोग, अशा स्वरूपािे होते. हे 
उपिारक आपापल्या देशातील वानसािंा अभ्यास करून इकडे येत. त्यानंा येथील वनश्रीत प ष्ट्कळ हनराळेपिा वाटला. त्यािा त्यानी आस्थेने अभ्यास 
केला. येथे आलेल्या लोकानंा या कामी भरपूर वेळ हमळिे कठीि होते; म्हिून त्यानी आपले म ख्य लक्ष्य सगं्रह करण्याकडे ठेवले. वानसािें नम ने जमवनू 
हटपकागदावर नीट पसरून दाबून वाळवनू प ठ्यावर हिकटवनू ककवा अडकवनू ठेविे आहि हवलायतेत पाठवनू देिे, हा उद्योग इकडे आलेल्या मंडळीनी 
मोठ्या तत्परतेने केला. हेि लोक स्वदेशी परतत तेव्हा येथील तज्ज्ञाबंरोबर हविारहवहनमय करून या स क्यासगं्रहािी व्यवस्थेशीर माडंिी करून ठेवीत. 

 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ १७·६ रानघेवडा. 

 
 



  अनुक्रमणिका 

७ तार् तादाहद शि पलाशाद्य ४८ c 
Crotalaria juncia L. Papilionaceae. 
शाक पानािी लाबंी ५ ते १० cm. आय ष्ट्य ४, ५ महहने. 

 
या वानसािे खोड १·५ ते २ cm उंि होऊ शकते. याच्या काडंावर िरे असतात. याला फादं्या हवप ल 

येतात, यािी पाने अखंड असतात. पानास उपपिे असतात. ती फार लहान असतात ककवा नसतातही. 
शेंड्याला आहि पानाचं्या बगलात फ लोऱ्यच्या मंहजरा येतात. संदलापेिा प्रदले थोडीशी लाबं असतात ती 
हपवळी जरद असतात. खालिी दोन ककहित् हहरवस असतात त्यािंी लाबंी ८ mm असते. केसर दहा असतात 
ते केवळ तळाशी थोडेसे ज ळलेले असतात. पाि लाबं आहि पाि आखूड असतात. लाबंट असतात त्यािें 
परागकोश गाठीसारखे बारीक तर आखूड असतात त्यािें परागकोश लाबंट असतात. शेंग येते ती फ गीर लाबंट 
व हबनडेख असते. ती उकलण्यापूवीि आत बी स टे होऊन राहते. शेंगेिी लाबंी ३ cm असते. शेंगेवर लव 
असते. 

 
हे वानस धार्गयाकरता फार प्रािीन काळापासून भारतात प्रहसद्ध आहे. मलाया, मलायािीपे व 

ऑस्रेहलया या देशात ते हवप ल आहे. तथाहप ते वन्य नाही, प्रहतवन्य आहे. कारि ते शतेीभोवतीि आढळते. 
यािे पीक कोित्याही ऋतूत होऊ शकते. ते धार्गयाकरता तसे हहरव ेखत म्हिूनही करतात. खताकरता हे पीक 
न केले तर कोिते तरी ति तेथे उगवतेि त्याच्या ऐवजी तागािी दाट लागवड केल्यास ताग इतर तिाला 
मारून स्वतः जोरावतो. मग त्यािेि खत करून टाकिे फायद्यािे ठरते. 

 
संदले ५ य क्त अधः  
प्रदले ५ म क्त  अधः  
केसर १० अल्पय क्त अधः  
ककज १  उपहर  

 
इणतिास य रोपीय लोकानी भारतात येऊन वानस्यसगं्रह हतकडे नेले ते तेथे अद्याप जतन केलेले आहेत. त्यािी माडंिी करताना वगीकरिािा 

सबंंध येतो. वगीकरि प्रथम हलहनउस याने स रू केले. नंतर हनराळ्या धोरिािे वगीकरि ‘नैसर्णगक’ हा नावाने हब्रटनमधे बेंथाम व िूकर यानी िालू केले. 
तेि हतकडे आहि भारतातही सापं्रत रूढ आहे. या उद्योगात त्या व्यापारी मंडळीना हखस्ती धमवप्रसाराकरता आलेल्या मंडळींिे प ष्ट्कळ साहाय्य होते. 

 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ १७·७ शि, ताग. 

 
 



  अनुक्रमणिका 

८ रंु्ज तदाहद ग ंहजका पलाशाद्य ४८ c. 
Abrus precatorious L. Papilionaceae. 
वले दलपत्रािी लाबंी ०·८ ते १·२ cm. हिराय ू

 
हे वानस सवव उष्ट्ि देशात आढळिारे आहे. हे वळसे घेत घेत दोन प रुष उंि जाते. याला द सऱ्या 

झाडािा आधार लागतो. यािे खोड उंि गेले तरी जाड होत नाही, बारीक व कमजोरि राहते. पाने ५, १० cm 
लाबं होतात. त्याना १० ते २० दलाचं्या जोड्या असतात. पाने हहवाळ्यात झडतात नंतर नवी येतात. फ ले 
पावसाळ्यात येतात. दाटीवाटीने फ लाचं्या मंहजरा येतात. प्रदलािंा रंग ग लाबी असतो. केसर ९ असतात 
त्यािंी नळी झालेली असते, हतच्यात एक िीर असते. 

 
शेंग येते ती २·५ ते ३·५ cm लाबं असते. आत ४ ते ६ हबया असतात. हबयेस ग ंज म्हितात. ग ंजेिी 

आकृती द हेरी फ गट असते. ग ंजेिा रंग लाल असून मधोमध एक काळा हठपका असतो. काही ग ंजा संपूिव 
काळ्या आहि काही पाढंऱ्यात मधोमध काळा हठपका असिाऱ्या अशाही हनघतात. लागवडीच्या वानसात काही 
ग ंजा संपूिव काळ्याही हनघतात. 

 
ग ंजा एकदा वाळल्यानंतर हकत्येक वषे त्यािंा भार बदलत नाही. म्हिून त्यािंा उपयोग आप्तमान 

म्हिून करीत असत. १९६ ग ंजा = १ तोळा, असे; लहान मोठा आकार व भार असिाऱ्या ग ंजा असतात. 
 
घसा व कंठ यािंी सूज असताना ग ंजेिा पाला िघळून आराम वाटतो. ग ंज बी ि रि रीत असते ती 

कफावह आहे. ग ंज उगाळून बाह्यागंी स जेवर लेप लावतात. ग ंजेिे पीठ पोटात िोभ उत्पन्न करिारे आहे. 
त्विेखाली भरले असता ते हवषारीही आहे. तथाहप ग ंज पाण्यात टाकून ते उकळत ठेवले असता हतिा हवशषे 
धमव नाहीसा होतो. म ळािा पाण्यात काढलेला अकव  खोकला हटहवण्यास उपयोगी पडतो. ग ंजेिी म ळे ज्येिमध 
या औषधािा प्रहतहनधी मानली गेली आहेत. 

 
ग ंज कोकि व कारवार येथे वन्य आहे. 
 

संदले ५ य क्त अधः  
प्रदले ५ म क्त  अधः  
केसर ९ संय क्त अधः  
ककज १  उपहर  

 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ १७·८ ग ंज. 

 
 

९ ज्येष्मध. तदाहद यहष्टमध  पलाशाद्य ४८ c. 
Glycerhiza glabra Papilionaceae. 
शाक उंिी १ ते १·५ cm. दलपत्रािी लाबंी २ cm. हिराय ू
 
या शाकेिे प्रधान खोड भ ईसरपट वाढत जाते. त्यापासून म ळे उगवतात आहि वर शाखाखोडे 

उगवतात. त्यािप्रमािे थोडथोड्या अंतरावर हपलेही उगवतात. पानास हवषमसंख्य दले असतात ती १३, १५ 
इ. असतात. पानाच्या बगलेत मंहजरा येतात. प्रदलािंा रंग जाभंळा असतो. 

 



  अनुक्रमणिका 

हे शाकवानस प्रािीन काळापासून भारतात औषध म्हिनू रूढ आहे; तथाहप त्यािी उत्पत्ती आजच्या 
भारतात स्वाभाहवक नाही. कसध व पाक-पंजाबात आहे. दहिि य रोप, उत्तर आहफ्रका व इराि येथेही ते वन्य 
आहे. ते ओढ्याचं्या काठी वाल कामय प्रदेशात आढळते. औषधात म ळािंा उपयोग करतात. म ळे हशजवनू 
पाण्यात उतरिारा अकव , पाण्यािी वाफ करून उडवनू देऊन उरवतात. तो हपवळा असून मध र लागतो. 

 
हे कफहारक व सौम्यसारक औषध आहे. 
 

संदले ५ य क्त अधः  
प्रदले ५ म क्त  अधः  
केसर ९ एकसंघ य क्त अधः  
ककज १  उपहर  

 
ज्येिमधािी लागवड हदल्लीत आहि काश्मीरात करून पाहण्यािा उपक्रम झालेला आहे. प ण्यात माझ्या 

एका हमत्राने एक झाड क ं डीत लावलेले आहे. त्यास अद्याप फ ले आलेली नाहीत. हपल्ल ेआली आहेत. 
 
इणतिास, कलकत्ता उपवन. सापं्रत कलकत्ता येथे वानसीय उपवन आहे ते भारतात सववश्रेि आहे. तेथे हजवंत वानसे जोपासली जातात. 

तेथेि स क्या वानसाचं्या नम न्यािंा सगं्रह साभंाळला जातो. तेथे तज्ज्ञ मंडळी यासबंंधी काम करिारी अशी शासनाने नेमलेली आहेत. वानस-
सवेििससं्थेिे हे मध्यवती हठकाि आहे. 

 
अठराव्या शतकात हे हिस्ती धमोपदेशक मंडळींिे हनवासस्थान होते. येथे १७६८ त डॉ. कोणनर् रहात असे. प्रथमतः येथे खाद्य शाकािंी 

लागवड होती. हतच्याति वानसीय सशंोधनदृष्टीने अन्य वानसािंी भर पडली. 
 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ १७·९ ज्येिमध. 

 
 

१० खाजकुइरी तदाहद धूमप ष्ट्पा पलाशाद्य ४८ c. 
Macuna prurita Hook. Papilionaceae. 

pruriens Bak. (D C.) 
पसरी वले दलपत्रािी लाबंी ७·५ ते १२·५ cm. आय ष्ट्य ८ महहने 

 
हे शाकवानस औषहधहबयाकरता प्रहसद्ध आहे. यािी उगवि पावसाळ्यात होऊन ते 

हहवाळ्याअखेरपयंत हटकते. याच्या पानािी दले पातळ असतात. त्याजवर लव असते. खालच्या पृिास पाढंरे 
केस दाटीने उगवलेले असतात. मंहजरा १५ ते ३० cm. लाबं असतात. त्यावर ६ ते. ३० फ ले असतात. 
संदलावर थोडेसे झोंबरे केस असतात. प्रदले दाट ग लाबी रंगािी असतात. ककजल बारीकसे असते त्याजवर 



  अनुक्रमणिका 

केस नसतात. ककजल्क अग्रावर थबकट असे असते. शेंग ५ ते ८ cm लाबं होऊन हतजवर सवांगी खाजट केस 
असतात. ते प्रथम कपगट असतात, पि नंतर करडे होतात. 

 
यािा प्राद भाव महाराष्ट्रात पावसाच्या रानात सववत्र होतो. याहशवाय इतर भारतीय प्रदेशात हे आढळते. 

लंका ब्रह्मदेश आि इतर सवव उष्ट्ि देश यात हे वले आढळतात. शतेीभोवतीच्या क ं पिावर हे वले आपोआप 
उगवतात. याच्या शेंगेवरिे केस खाजरे असतात, आहि शेंगेस क इरीसारखे वळि असते म्हिून त्यास 
खाजक इरी हे नाव हनघालेले आहे. 

 
या वलेीच्या शेंगेवरिे केस (क सळे) शेंगेतील हबया आहि वलेीिी म ळे यािंा उपयोग औषधी म्हिून 

पूवापार होत आलेला आहे. हबया काढण्याकरता शेंगा जाळात होरपळून घेतात. 
 
अंत्रहवकार व गभाशयािे हवकार यावर म ळािंा उपयोग होतो. क सळािंा उपयोग कृहमघ्न म्हिून 

करतात आहि हबया पौहष्टक समजतात. 
 

संदले ५ य क्त अधः  
प्रदले ५ म क्त  अधः  
केसर १० हिसघं अधः  
ककज १  उपहर  

 
इणतिास. कलकत्ता उपवनािा अहधकारी १७८६–८७ त कनवल णकद हा होता. त्याने या उपवनात फळझाडािें सगंोपन कराव,े केवळ 

वानसशास्त्रीय उद्योगाकरता काही करू नये, असे धोरि आखले. तथाहप त्याच्यामागून रॉक्सबर्ग अहधकारी झाला. त्यािे धोरि नेमके याच्या हवरुद्ध 
होते. त्याने वानसीय सशंोधन यासि अग्रमान हदला. १७९३. 
 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ १७·१० खाजक इरी. 

 



  अनुक्रमणिका 

११ र्ोकिग तदाहद गोकिव पलाशाद्य ४८ c. 
Clitoria ternatea L. Papilionaceae. 
वल्ली दलपत्रािी लाबंी २·४ ते ५ cm. हिराय.ू 

 
हे सवव उष्ट्िदेशात आढळिारे लहानसे वलेीवानस आहे. यािे खोड बारीक असते. ब ंधा फार तर 

आंगठ्याएवढा जाड होतो. त्यावर लव असते. पानाला पाि ककवा सात दले (पर्णिका) असतात. उपपिे व 
उपपर्णिकाही असतात. पानािा रंग हफकट हहरवा असतो. पानाच्या बगलेत एकादे फूल येते. त्याला छदे 
असतात. संदले हहरवी आखूडशी असतात. पताकप्रदल लाबंलिक असून गाईच्या कानासारखे असते. ते 
पसरलेले राहाते. इतर प्रदले आखूड असून थोडीशी हमटलेलीि राहतात. अंजली ककवा उदर पंखापेिा आखूड 
असते. केसर हिसंघ असतात. ककजल्क अग्रस्थ असते. 

 
याच्या फ लाच्या रिनेप्रमािे आहि रंगाप्रमािे पोटजाती कराव्या लागतात. एकीत प्रताकप्रदल पाढंरे 

असून त्याच्या मध्यभागी नाकरगी हठपका असतो. द सरीत ते प्रदल हनळे असते. हतसरीत सववि प्रदले लाबंट 
असतात. हे ग ि प ढेही उतरतात. 

 
शेंगा िपया व बोटभर लाबंीच्या असतात. त्यात ६ ते १० हबया असतात. सरत्या उन्हाळ्यापासून 

हहवाळ्याच्या मध्यापयंत फ ले येत राहतात. याच्या म ळामधे औषहधग ि असण्यािे सागंतात. 
 

संदले ५ य क्त अधः  
प्रदले ५ म क्त २ अधः  
केसर १० ९ य क्त अधः  
ककज १  उपहर.  

 
इणतिास. कलकत्ता उपवन. कनवल णकद हा येथे म ख्य अहधकारी. त्याच्या हनवासापाशी एक खाि होती. तेथून अंदाजे मैलभर अंतरावर एका 

कशदीच्या झाडावर एक वटवृि उगवला होता तेथवर हे उपवन पसरले होते. आता ते त्याच्या पलीकडे थोड्या अंतरावर पसरले आहे. 
 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ १७·११ गोकिव. 

 



  अनुक्रमणिका 

१२ णर्णरसीद तदाहद हगहरसीद पलाशाद्य ४८ c. 
Glyricidia sepium Jacq. Papilionaceae. 
वृि उंिी ४ ते ६ मीटर. दलपत्रािी लाबंी २० ते ३० cm. पानलाबंी २० ते ३० cm. 

 
हा मध्यम प्रतीिा वृि अलीकडील ५० वषात येथे रुढ होत आहे. यािी पाने हवषमसंख्य दलािंी 

बनलेली असतात. अग्रस्थ दलाखेरीज ५, ६ दलाचं्या जोड्या असतात. ही दले समोरासमोर ककवा थोडी 
खालवरही असतात. याला उन्हाळ्यात फ ले येतात. फ लोरा मंजरीरूप असतो. मंजरीस फादं्या बऱ्याि 
असतात. फ लािी लाबंी ३ cm. असते. संदलमंडल वाटीसारखे असते. त्यािे भाग अस्पष्ट असतात. त्यास 
जाभळंी छटा असते. प्रदले स्पष्ट असतात. त्यास ग लाबी छटा असते. केसर हिसंघ असतात. शेंगेिी लाबंी १० 
ते २० cm असते. हतच्यात ७, ८ हबया असतात. 

 
हा वृि उद्यानात शोभेिा म्हिून ककवा छायावृि म्हिून लावण्यात आला आहे. यािा मूळ देश वसे्ट 

इंडीज िीपे. तेथून १८९९ त त्यािे बी लंकेत नेण्यात आले. १९१६ त यािे बी म ंबईत पेरले गेले. आता यािी 
लागवड प ण्यातही झालेली आहे. 

 
याच्या लाटीन नामािा अथव उंहदरमारी असा आहे. त्याच्या मूळ देशात त्यािा उपयोग तशा कामी होत 

आलेला आहे. सालीिे व हबयािे पीठ भातात कालवनू ठेवले असता उंदीर ते खाऊन मरतात. भारतात तसा 
उपयोग कोिी केल्यािे माहीत नाही. 

 
संदले ५ सयं क्त अधः  
प्रदले ५ य क्त २ अधः  
केसर १० य क्त ९ अधः  
ककज १  उपहर.  

 
इणतिास. कलकत्ताउपवन. या उपवनात फळझाडािें सगंोपन कराव ेआहि हनवळ वानसीय शास्त्राकरता काही खिव करू नये असे जे कनवल 

णकद यािे धोरि त्याने १८३२ त एकदा उिल खाल्ली, पि प नः ते धोरि उलटवले गेले आहि आता हे म ख्यतः शास्त्रीय सशंोधनािेि स्थान असे झालेले 
आहे. 

 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ १७·१२ हगहरसीद. 

 
 



  अनुक्रमणिका 

१३ शेवरा तदाहद शवेर पलाशाद्य ४८ c. 
Alycicarpus Longifolius W + A. Papilionaceae. 
शाक उंिी १.५ m. दलपत्रािी लाबंी ५ ते १५ cm. वार्णषक 

 
महाराष्ट्र व ग जराथ येथील वनात आढळिारे हे एक हिदल गवत आहे. यािे खोड जाड असून साफ 

असते. पाने एकदल असतात, म्हिजे असे की त्यािे डेख व पसरट भाग यात करवा स्पष्ट असतो. या पानास 
उपपिव व उपपर्णिकाही असतात. फ ले सरत्या पावसाळ्यात ककवा हहवाळ्याच्या आरंभी येतात. फ लाचं्या 
मंहजरा शाखाग्रास ककवा पानाचं्या बगलात असतात. संदले त सासारखी असतात. केसर ९ + १ असे हिसंघ 
असतात. छदे मोठी असतात त्यात कळ्या लपतात. उमलताना ती गळतात. 

 
हे वानस हहरव ेअसताना यािी पाने जनावरे आवडीने खातात. यािा म रघास िागंला होतो. 
 

संदले ५ अल्पय क्त अधः  
प्रदले ५ म क्त अधः  
केसर १० ९ य क्त  अधः  
ककज १  उपहर.  

 
महाराष्ट्र आहि ग जरात या हठकािी आढळिारी प्रस्त त गोत्रातील आिखी दोन हिदल गवते आहेत. 

ती वैरि म्हिून प ष्ट्कळ उपयोगी आहेत. 
 
१) लोमश शवेरा. शवेराहद लोमश Alysicarpus pubescens Law हे दोन अडीि हात उंि होते याच्या 

खोडावर प ष्ट्कळ लव असते. यािी हहरवी पाने जनावरास आवडतात. 
 
२) आलोमश शवेरा. शवेराहद आलोमश Alysicarpus rugosus DC. यािे खोड एक दीड हात उंि 

होते. त्याजवर लवीिी एकादी रागं असते. यािा म रघास िागंला होतो. 
 
इणतिास. कलकत्ता उपवन. 
 
यािा हवस्तार :– दहििोत्तर २००० m. × १५०० m. पहिमपूवव, असा एक िौक आहि त्याच्या दहििपूवव कोपऱ्यास जोडून ६०० m. × १५०० 

m. असा द सरा िौक. या उपवनात भरूुह वृि, लता, ि पे, शाक, त्यािप्रमािे जलवासी वानसेही व्यवस्थेने लावलेली आहि राखलेली आहेत. 
 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ १७·१३ शवेरा. 

 



  अनुक्रमणिका 

१४ र्ोधडी. तदाहद गोदष्ट (गोधर) पलाशाद्य ४८ c. 
Heylandia latebrosa DC. Papilionaceae. 
भसूपी शाक दलपत्रािी लाबंी ०·६ ते १·२ cm आय ष्ट्य ४ महहने. 

 
हे शाकवानस भ ईसरपट हातभर लाबं वाढिारे आहे. हे शतेाचं्या बाधंावर व आसपास वनात आढळते. 

शाखा हवप ल पि बारीकशा असतात. बह तेक पानाचं्या बगलात एकेकटे फूल येते. प्रदले संदलापेिा बरीि 
लाबं असून ती हपवळी असतात. द भत्या जनावरािे हे उत्तम खाद्य आहे. यािा म रघास िागंला होतो. शेंगा ४ m 
m लाबंीच्या असतात. 

 
सवव उष्ट्ि भारत व लंका या हठकािी हे वन्य असलेले आढळते. 
 

संदले ५ य क्त अधः  
प्रदले ५ म क्त २ अधः  
केसर १० य क्त  अधः  
ककज १  उपहर.  

 
 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ १७·१४ गोधडी. 

 
 



  अनुक्रमणिका 

१५ नीळ तदाहद नीहलनी पलाशाद्य ४८ c 
Indigofara tinctoria. Papilionaceae. 
ि प उंिी १·२ m. दलपत्रािी लाबंी १·२ ते २·५ cm. 

 
हे लहानसे झ ड प असते. याच्या काडंावर पाढंरी लव असते. पाने दहलत असतात. दले (पर्णिका) ९ ते 

१३ असतात. पानाच्या बगलात मंहजरा येतात. फ लात संदलमंडल घंटाकृती असते. प्रदले लवकर गळून 
पडतात. पताकप्रदल केसाळ असते, उदरप्रदले (अंजली) सरळ असतात त्याना दोन फाटे असतात. प्रदलािंा 
रंग ग लाबी असतो. 

 
नीळ म्हिून जे रंगद्रव्य आहे ते हमळवण्याकरता यािी लागवड भारतभर होत असे; कृहत्रम नीळ होऊ 

लागल्याने ती फार कमी झाली आहे. लागवड हवशषेतः कसध व ग जरात येथे होत असे. हल्ली हे ि प त रळक 
रानात आढळते ते प्रहतवन्य असाव ेअसे वाटते. नीळ रंगद्रव्य काढण्यािी रीत अशी. मोठ्या हौदात ताजी वानसे 
ब डवनू त्याजवर फळ्या आहि धोंडे ठेवावयािे. वानसे क जू देऊन ढवळावयािी. १०, १५ तासानंी पाला हफका 
होतो. तेव्हा २, ३ तास ढवळून गढूळ पािी काढून घेऊन संथ ठेवावयािे. हनवळपािी वर राहून हनळी माती 
(नीळ) खाली राहते. 

 
संदले ५ य क्त अधः  
प्रदले ५ म क्त अधः  
केसर १० य क्त ९ अधः  
ककज १  उपहर.  

 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ १७·१५ नीळ. 

 
 
 



  अनुक्रमणिका 

१६ बेचका. नीहलन्याहद विेक पलाशाद्य ४८ c. 
Indigofera cordifolia  Heyne. Papilionaceae. 
शाक उंिी २५ cm. पिवपत्रािी लाबंी ०·८ ते १·१ cm. वषाय.ू 

 
यािे खोड वीतभर उंि होऊन प ष्ट्कळ शाखा येऊन आडव ेपसरते. पानावर राख फासल्यासारखी लव 

असते ती खालील अंगास दाट असते. िार ते आठ फ लािें झ पके येतात. त्यािंी डेखे अगदी आखूड असतात. 
फ ले पावसाळ्याअखेर येतात. हे गवत वैरिीस योर्गय आहे. हे महाराष्ट्रातील हनमकोरड्या भमूीत सववत्र 
आढळते. 

 

 
आ॰ १७·१६ बेिका. 

 
 
 



  अनुक्रमणिका 

१७ मालमंडी. नीहलन्याहद मलमंद पलाशाद्य ४८ c.  
Indigofera trifoliata L. Papilionaceae. 
ि पक ५० cm उंि. दलपत्रािी लाबंी १·८ ते २·५ cm बह वार्णषक. 

 
याला शाखा बह त येतात. फ लाचं्या आखूडशा मंहजरा येतात. फ ले पिवदलाएवढी लाबं असतात. प्रदले 

ग लाबी असतात. फ ले येण्यापूवी पाला िागंला वैरिीयोर्गय असतो. हे महाराष्ट्र व ग जरात येथील वनात 
आढळिारे आहे. 

 

 
आ॰ १७·१७ माळमंडी. 

 
 
 



  अनुक्रमणिका 

१८ पाढंरफळी. नीहलन्याहद धूसरी पलाशाद्य ४८ c. 
Indigofera linifolia. Papilionaceae. 
शाक पिवपत्रािी लाबंी १·२ ते २·४ cm वषाय  

 
यािी खोडे बह शाख असतात. ती हवप ल असतात. पाने कििोळी असतात. त्याचं्या बगलात बारीकशा 

फ लाचं्या मंहजरा येतात. प्रदले लालभडक असतात. शेंगफल गोलसर असते. त्याजवर मऊ लव असते. हे 
हिदहलक गवत कोकि व दहिि महाराष्ट्र यातील कोरड्या रानात आढळिारे आहे. यािी वैरि िागंली 
असते. 

 

 
आ॰ १७·१८ पाढंरफळी. 

 
 
 



  अनुक्रमणिका 

१९ बरबाडा नीहलन्याहद वरबद्ध पलाशाद्य ४८ c. 
Indigofera glandulosa willd. Papilionaceae 
शाक उंिी २५ ते ५० cm दलपत्रािी लाबंी १·२ ते २·४ cm वार्णषक 

 
यािे खोड दोन हवती उंि होते. त्यास शाखा बह त येतात. कोवळेपिी त्याजवर लव असते. पानाच्या 

बगलात हबनडेख फ लािें झ पके येतात. सरत्या पावसापासून अध्या हहवाळ्यापयंत फ ले येत राहतात. यािी 
वैरि िागंली होते. महाराष्ट्राच्या दहिि भागातील वनात व उपवनात ति म्हिून हे आढळून येते. 

 

 
आ॰ १७·१९ बरबाडा. 

 
 



  अनुक्रमणिका 

२० शेवरी (जयंती) अगस्त्याहद जयतंी पलाशाद्य ४८ c. 
Sesbania aegyptiaca Poir. Papilionaceae. 
ि प. ४ ते ४·५ mm उंि. दलपत्रािी लाबंी १·३ ते २·५ cm. आय ष्ट्य थोडीवष.े 
 
हे झपायाने वाढिारे आहे. यािे लाकूड हढसूळ असते. याच्या पानाचं्या बगलात फ ले येतात. प्रदले 

हपवळी असतात. शेंग १० ते १५ cm लाबं असते हतच्यात २०, २५ हबया असतात. वलेीना आधार म्हिून यािा 
उपयोग होतो म्हिून यािी लागवड करतात. ज न्या जगातील उष्ट्ि देशात हे वन्य आहे. याच्या पाल्यािी वैरि 
शळे्यानंा िागंली मानवते. 

 
संदले ५ य क्त अधः केसर १० य क्त ९ अधः 
प्रदले ५ य क्त २. अधः ककज १  उपहर. 

 

 
आ॰ १७·२० शवेरी. 

 
 



  अनुक्रमणिका 

२१ अर्स्ता तदाहद अगस्त्य पलाशाद्य ४८ c. 
Sesbania grandiflora. Pers. Papilionaceae. 
वृि उंिी ६ ते ९ m. दलपत्रािी लाबंी ४ ते ५ cm 
 
हा वृि झपायाने वाढतो. एक वषव दोन वषात प रुष दोन प रुष वाढ होऊन फ ले देखील येऊ लागतात. 

लाकूड हढसूळ असते. वलेाना आधार म्हिून यािा उपयोग होऊ शकतो. पानािी दले २ × २० असतात. 
फ लािी लाबंी बोटभर ककवा अहधकही होऊ शकते. प्रदले हपवळस पाढंरी ककवा ताबंडी असतात. या दोन 
पोटजाती होत. अगस्त्याला शेंगा येतात त्या हात हात लाबं होतात. त्यात १०, १२ हबया असतात. 

 
सामान्यतः अगत्स्याला धान्य म्हित नाहीत परंत  यािे बी खाद्य आहे. याहशवाय यािी फ ले व शेंगाही 

भाजी करून खातात. अगक्स्त-हदशा म्हिजे दहिि हदशा. त्या हदशकेडील मलाया ते ऑस्रहेलया या देशातून 
यािे बी भारतात आले, म्हिून त्याला अगस्ता हे नाव हमळाले असाव.े यािी फ ले हपतराचं्या कपडपूजेला हवशषे 
प्रशस्त मानतात त्या गोष्टीिे कारिही हेि असाव.े भारतात हा वृि उपवन्य आहे, वन्य नाही. 

 

 
आ॰ १७.२१ अगस्ता. 

आकृतीत १ शेंग. २ फूल. ३ केसर व ककज. 
 

इणतिास १७८२ त जोिान िेजणवर् याने शवंालाना नवोत्पत्तीिी हवशषे इंहद्रये असतात, याहवषयी हनबंध हलहहला. 
 
 
 
 



  अनुक्रमणिका 

२२ णवलायती र्वत. तदाहद हवयवस पलाशाद्य ४८ c. 
Medicago sativa. L. Papilionaceae 
शाक उंिी ६० cm. दलपत्रािी लाबंी ३ cm. आय ष्ट्य ३, ४ वष.े 

 
यािी खोडे करंगळीहून थोडी बारीक हहरवी हात दीड हात उंि अशी असतात. उपपिव असते ते 

पिववृतंास हिकटून राहते. पाने मेथीच्या पानासारखी पि अहधक मोठी आहि जाडी असतात. पानाचं्या बगलात 
थबकट मंहजरा येतात. त्यातील फ लाला छदे असतात ती केसासारखी असतात. संदलमंडल घंटाकृती असते. 
त्याला लहान मोठे दाते असतात. प्रदले त्याच्याप ढे आलेली असतात. त्यािंा रंग जाभंळट असतो. वरिे व 
बाजूिी दोन प्रदले वाटोळी असतात. शेंग तयार होते हतला दोन वळसे असतात. हबया मेथीसारख्या असतात. 

 
अहतशय पाऊस अगर दलदल नसेल आहि खारी जमीन नसेल तेथे यािी लागवड यशस्वी होऊ 

शकते. कापले असता नवी फूट येते. वषात तीन तोडण्या फायदेशीर होतात. हबयानी ककवा काडंानीही लागवड 
होते. यापासून वाळली वैरि आहि म रघासही होऊ शकतो. हहरव्या वैरिीत याच्या इतकी िागंली वैरि द सरी 
नाही. द भत्या व मेहनती मोठ्या जनावरास कोरड्या िाऱ्यासह यािी वैरि रोज २, ३ हकलो िागंली मानवते. 
अहधक हदली असता बाधक होण्यािा संभव असतो. हे कोंबड्यासही िागंले खाद्य आहे. आहे. यािे बेिे 
आहशयाई कोष्ट्िदेशातून भारतात आलेले आहे. याम ळे यास हवलायती गवत म्हितात. आरंभी घोड्याचं्या 
करता यािंी लागवड झाली म्हिून यास घोड्यािे गवत असेही म्हितात. 

 
संदले ५ य क्त अधः  
प्रदले ५ म क्त अधः  
केसर १० य क्त ९ अधः  
ककज १  उपहर.  

 
या आहि याच्या मागील प्रकरिात पलाशाद्य क लातील वानसािंा हविार केलेला आहे. पहिरूप प ष्ट्प हे 

या क लािे लिि आहे ते ओळखण्यास सोपे आहे. यात ५९ गोते्र आहेत. त्यातील थोड्याशाि गोत्रातील 
थोड्याशा जातीिा येथे हविार केला आहे. 

 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ १७·२२ हवलायती गवत. 

 
 

  



  अनुक्रमणिका 

प्रकरि १८ 
 

काचंनाद्य कशबी 
 
कशबीमंत वानसािंी तीन क ले आहेत. त्यातल्या पलाशाद्य क लािा हविार झाला. आता द सऱ्या एका 

क लािा हविार कतवव्य आहे, त्या क लािे प्रतीक कािंन हे घेतलेले आहे. 
 

१ काचंन तदाहद कािंन. कािंनाद्य ४८ a. 
Bauhinia tomentosa L. Caesalpinioidae. 
ि प पिवपत्रािी लाबंी ५ ते ७ cm. 

 
कािंन जाती अनेक आहेत. त्यािंी पाने अग्रभागी खािलेली हिखंड अशी असतात. प्रस्त त 

कािंनि पास शाखा येतात त्या वाकड्याहतकड्या असतात. पानावर तशी खोडावरही लव असते पानाच्या 
बगलेत ककवा समोर १, २, ३ फ ले येतात. संदलावर व ककजप टावर लव असते. शेंगेवरही लव असून ती दाट 
असते. फ ले हहवाळ्यात येतात. फ लातील प्रदले हवषमाकार असतात. कहलकामधील त्यािंी रिना पहरहहत 
असते. सववि कािंनजातीत प्रदलािें आकार व रिना अशीि असते. पिीरूप फ लातील प्रदलािें आकार हवषम 
असतात, पि रिना अगदी हनराळी असते. रिना भ ईपट नकाशावरून कळून येईल. कािंनात केसर मूलतः 
१० असतात पि काही जातीत त्यातले काही वधं्य, ख रटे ककवा म ळीि लोप पावलेले असतात. कािंनाच्या 
फ लास कोमल स वास असतो. फ ले हवप ल असतात त्याम ळे त्यािी कोिी भाजीही करतात. प्रस्त त कािंन 
शोभादायक फ लासाठी उद्यानात लावतात. उपवन्य कािंन आहशयात तसे आहफ्रकेतही आढळतात. 

 
कािंन म्हिजे सोने या शब्दाथािा संबंध प्रस्त त वानसाशंी लावता येतो तो इतकाि की त्यानंा ज्या शेंगा 

येतात त्यातील हबयािंा उपयोग म ले खेळताना नािी म्हिून करतात. कािंनाहवषयी प रािकथा आहे ती 
अशी:– रघ राजाने यज्ञ करून आपली सवव संपदा देऊन टाकल्यावर कौत्स नावािा ब्राह्मि ग रुदहििा 
देण्याकरता १४ कोटी नाण्यािंी यािना करू लागला. राजाने त्याकरता क बेरावर स्वारी करण्यािे ठरहवले. 
अशी स्वारी होण्यापूवीि इंद्राने पाऊस पाडला. कािंनावर प्रत्येक थेंबािे नािे बनले. या कािंनािी प्रदले 
हपवळी असून वरच्या एका प्रदलावर ताबंडा कशतोडा असतो 

 
संदले ५ य क्त अधः केसर १० म क्त  अधः 
प्रदले ५ म क्त अधः ककज १  उपहर. 

 
 
 
 



  अनुक्रमणिका 

 

 

आ॰ १८·१ कािंन. 
 
 
 
 
 



  अनुक्रमणिका 

 

२ कोणवदार कािंनाहद कोहवदार कािंनाद्य ४८ a 
Bauhinia variagata Caesalpinioideae. 
वृि पिवपत्रािी लाबंी ६ ते १० cm. 

 
हा पानझडी वृि आहे. हा ३, ४ प रुष उंि होतो. कािंनासारखी यािीही पाने हिखंड असतात. 

फ लोऱ्याच्या मोठाल्या मंहजरा असतात. फ लात पाकळ्या (प्रदले) हवषमाकार असून रंगाने एक हवहशष्ट असते. 
केवळ पाढंरी प्रदले असिारा एक प्रकार (पोटजात) आहे. द सरा प्रकार आहे त्यातील प्रदलास हनळसर 
ग लाबी रंग असतो. हवहशष्टास रंग अहधक दाट व त्यात कशतोडा असा हवशषे असतो. केसर तीनि संपूिव 
असतात, इतर ७ अपूिव वधं्य ककवा म ळीि ल प्त असतात. एकाद्यात पाि संपूिव असतात. फ ले उन्हाळ्यात 
येतात. 

 
हा वृि हहमालयाच्या पायर्थया जवळच्या उतारावर वन्य आहे. इतरत्र हा उपवन्य आहे. स ंदर 

फ लाकरता यािी लागवड करतात. कवध्यवनश्रीच्या विवनात काहलदासाने यािे विवन केले आहे :– 
 
मंदाहनलाक हलतिारु-हवशालशाखः । प ष्ट्पोद्गमप्रि रकोमलपल्लवाग्रः ॥ 
मत्तहिरेफपहरपीतमध प्रसेकः । हितं्त हवदारयहत कस्य न कोहवदारः ॥ ऋ. ३·६. 
 

 
आ॰ १८·३ कोहवदार. 

 
 



  अनुक्रमणिका 

३ एकाचंन. कािंनाहद एकािंन कािंनाद्य ४८ a 
Bauhinia monandra Kurz. Caesalpinioideae 
बह तेक बाबतीत कोहवदारासारखाि एक वृि परदेशातून येऊन येथे उपवनात रूढ झाला आहे. त्याला 

स ंदर ग लाबी प्रदले असलेली फ ले येतात. एका हवहशष्ट प्रदलावर लाल कशतोडा असतो. केसर एकि प्रौढ होतो 
म्हिून त्यास ‘एक-केसर कािंन’ या अथी एकािंन म्हटले आहे. फ ले उन्हाळ्यात येतात. याि बेिे बह धा 
ऑस्रेहलयातून येथे आलेले असाव.े 

 
कािंन व कोहवदार यािंी साल, पाने व म ळे यास काही औषहधग िही असल्यािे सागंतात. 
 

 
आ॰ १८·२ एकािंन. 

 
 

४ काचंनाणद अममंतक कािंनाद्य ४८ a 
Bauhinia racemosa Lamk. Caeselpinioideae. 
लघ वृि पिवपत्रािी लाबंी ५ ते ७ cm. 

 
या वानसािी खोडे वडेीवाकडी वाढतात. त्यास शाखा प ष्ट्कळ येत असून त्या लोंबत्या असतात. पाने 

रंुदट असून त्याचं्या खालच्या अंगावर थोडीबह त लव असते. ते अंग पाडं रकेही असते. शाखाचं्या शेंड्यास व 
पानासमोर उन्हाळ्यात फ लाचं्या मंहजरा येतात. त्यािें अि केसाळ असतात. कळ्या टोकदार असून त्यावर छदे 
असतात. संदले केसाळ असून प्रदलािा रंग पाढंरा ककवा ककहित् हपवळा असतो. केसराचं्या तळाशी दाट केस 
असतात. ककजल असते. शेंगा २४ cm. पयंत लाबं असतात. सवव भारतात वन्य आहे. याच्या पानासि दसऱ्यािे 
सोने म्हितात. पाने हवडीकरता वापरतात. 

 
संदले ५ य क्त अधः केसर १० म क्त  अधः 
प्रदले ५ म क्त अधः ककज १  उपहर. 

 
५ अजंन तदाहद अंजन कािंनाद्य ४८ a 

Hardwickia binata. Roxb. Caesalpinioideae 



  अनुक्रमणिका 

वृि उंिी १५ ते १७ m. पिवपत्रािी लाबंी ५ ते ७ cm. 
 
हा भव्य वृि असतो. शाखा हवप ल असतात. पाने हिदहलत उपपिे असतात ती लवकर गळून पडतात, 

याला हहवाळ्यात फ ले येतात, त्यात प्रदले नसतात. केसर दहा असतात ककवा एकादा कमी असतो. केसरािें 
दाडें फार बारीक असतात. ककजल लाबंलिक असते. ककजल्क पसरट असते. शेंगेत एकादीि बी असून ती 
शेंड्याजवळ असते. 

 
मध्य भारतात यािी मोठाली वने आहेत. खानदेश व धारवाड येथेही आहेत. इतरत्रही थोडीबह त 

आहेत. यािा पाला जनावरानंा फार आवडतो. यािे लाकूड फार बळकट व हटकाऊ असते. 
 

संदले ५ अल्पय क्त अधः  
प्रदले ०    
केसर १० म क्त अधः  
ककज १  उपहर.  

 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ १८·४ अश्मंतक व अंजन. 

 
 



  अनुक्रमणिका 

 
६ बािवा तदाणद कर्णिकार कािंनाद्य ४८ a 

Cassia fistula L. Caesalpinioideae. 
वृि ६ ते १० m उंि. पानािी लाबंी २५ ते ५० cm. दलािी ५ ते १२ cm. 
 
सवव भारतीय वनात व उपवनातही स ंदर वृि म्हिून कर्णिकारािी ख्याती आहे. खडकाळ जागेत हा 

लहान तर िागंल्या गाळवट जागेत भला मोठा वृि होतो. याच्या पानानंा ४ ते ८ दलाचं्या जोड्या असतात. 
हहवाळ्यात यािी पाने गळून जातात. वसंतात काही हठकािी प्रथम पालवी येते तर काही हठकािी प्रथम फ ले 
येतात. फ लोरे हात अधा हात लाबं मंहजरारूप असून फ ले सोनेरी रंगािी असतात. संदलात तशी प्रदलातही 
थोडीशी आकारहवषमता असते. प्रदले वरच्या अंगाने खोलगट असतात ती एकाद्या समईतल्या प डासारखी 
हदसतात. केसर दहा असतात. ते वातीसारखे हदसतात. आकाराने ते लाबं मध्यम आखूड असे ३ + ४ + ३ 
असतात. लाबं केसराचं्या समवते ककज उभे असते ते वळिदार असते. केसर प्रथम प्रौढ होऊन दोन हदवसानी 
गळून जातात. तोवर प ष्ट्कळ काळे टपोरे भ गें त्याजवर येरझाऱ्या घालताना आढळतात. नंतर ककज प्रौढ होते. 
आिखी एकाद्या हदवसात प्रदले गळून जातात. तोवर भ गें येजा करतात. ते प्रथम पराग नंतर मधूरस खातात, 
हपतात व जातात. नंतर हहूहळू एक वाटोळी पि लाबंलिक शेंग तयार होते. हतच्यात अनेक आडव ेकप्पे 
असतात. प्रत्येक कप्प्यात एकेक बी असते. हतच्या भोवती मऊ गीर असतो. शेंगा हपकून बी पके्क होण्यास ८ 
महहने लागतात. 

 
कर्णिकाराच्या मोठ्या खोडापासून इमारती लाकूड हमळते. साल कातडे कमावण्याच्या उपयोगी आहे. 

शेंगेतला गीर सारक औषध म्हिून उपयोगी आहे. त्यािा उपयोग तंबाखूला स्वाद आिण्याकरता करतात. 
 

संदले ५ म क्त अधः शजेारच्या आकृतीतील फ लात 
प्रदले ५ म क्त अधः लाबंट केसर १ ककवा २ दाखहवले 
केसर १० म क्त अधः गेले आहेत. ते तीन पाहहजेत. 
ककज १  उपहर. प्रकरि १९ खाजक हहरी शजेारी पहा. 

 
काहलदासाच्या वाङ्मयात कर्णिकारािे उल्लखे प ष्ट्कळ आहि स्पष्टही आहेत. क मारसंभवातील 

पाववतीच्या विवनात– 
 

आकृष्टहेमद्य हतकहिर्णिकारं वसंतप ष्ट्पाभरि ंवहन्ती । अ. ३·५३. 
 

– असे विवन आहे. त्यात फ लािा रंग सोनेरी असतो आहि ते वसंतऋतूत अलंकार रूपाने प्रकट होिार आहे 
असे स्पष्ट होते. 
 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ १८·५ बाहवा. 

 
 



  अनुक्रमणिका 

हवक्रमोवशंीय नाटकात कर्णिकारप ष्ट्पाना स विवदीहपकािंी उपमा हदलेली असून ती धारि करिारे तरू 
हगहरतटावर असतात असे साहंगतले आहे. 

 
पहरजनवहनताकरार्णपताहभः, पहरवृत एष हवभाहत दीहपकाहभः । 
हगहरहरव गहतमानपिलोपात्, अन तटप क्ष्ट्पत – कर्णिकारयहष्टः ॥ ३·३. 
 

भाषातंर :– पहा कसा हा राजा येतो तोषवीत मम नयनाना । 
पहरजनवहनता रागंा धरुनी िालहत दोही बाजूना ॥ 
वहनताहाती स्विवदीहपका कर्णिकार जि  ते फ लले । 
पिवतंहगहर राजा िाले त्याच्या तहट तरु की रुजले ॥ 

 
येथे हनराजंने त्यािंी प डे वाती व ज्योती यािंी त लना बाहव्याच्या उमललेल्या फ लाशंी केली स्पष्ट आहे. 
 

७ टाकळा कर्णिकाराहद िक्रमदव कािंनाद्य ४८ a 
Cassia tora L. Caesalpinioideae 
शाक उंिी १ m. दलपत्रािी लाबंी २·५ ते ४·५ cm. आय ष्ट्य ६ महहने. 

 
सवव उष्ट्ि देशात ओसाड जागी पावसाळ्यात उगविारे हे ति आहे. मोठ्या पावसाच्या जागेत मात्र ते 

उगवत नाही. प ण्यात ते हवप ल आहे पि लोनावळे येथे म ळीि नाही. याला फादं्या थोड्याशाि येतात. पानास 
दलाचं्या जोड्या तीन असतात. एकेका पानाच्या बगलेत एकेक अशी फ ले येतात. ती आकार व आकृती यानी 
वाहव्याच्या सारखीि असतात पि ती हदसण्यात बरी हदसली तरी त्याना द गंध येतो. शेंगा येतात त्या बारीक 
दाभिासारख्या येतात. त्या वाटोळ्या असून वीतभर लाबं असतात. शेंगेत २५ ते ५० हबया असतात. पावसाळा 
संपता संपता फ ले येतात आहि हहवाळा अधा आहे तोि वानसाला मरगळ येते. 

 
यािे मूळ कलबाच्या रसात उगाळून लेप तयार होतो तो नाययावर लावतात. िक्रमदव म्हिजे नायटा, 

तन्नाशक अम्लद्रव्य पाला आहि बीजे यात असते. हबया भाजून ब ंद (कॉफी) याप्रमािे पेयासाठी वापरतात. 
 

संदले ५ म क्त अधः केसरापैकी ३ ख रटे ककवा वधं्य 
प्रदले ५ म क्त अधः असतात. त्यात पराग नसतात. 
केसर १० म क्त अधः  
ककज १  उपहर.  

 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ १८·६ टाकळा. 

 



  अनुक्रमणिका 

 
८ सोनामुखी. कर्णिकारादी माकंडी कािंनाद्य ४८ a 

Cassia angustifolia Vahl. Caesalpinioideae. 
शाक, उंिी ७० cm दलपत्रािी लाबंी २ ते ५ cm वषाय ू

 
हे वानस कसध व पंजाब येथील रानात आढळिारे आहे. हे ग जरातेत व दहिि भारतात लागवडीस 

आिलेले आहे. याच्या पानाना ५ ते ७ दलाचं्या जोड्या असतात. पानाच्या बगलेत फ लाचं्या मंहजरा येतात. 
फ लातील प्रदले हपवळी असतात. शेंग येते ती िपटी ५ cm लाबंीिी असते. पाने व शेंगा यािे िूिव रेिक आहे. 
त्याने म रडा होतो. तो टाळण्याकरता ज्येिमधािी जोड देतात. फ लािंी ठेवि बाहव्याच्या सारखीि असते. 
दहापैकी तीन केसर वधं्य असतात. 

 

 
आ॰ १८·७ सोनाम खी. 

 
 



  अनुक्रमणिका 

९ तरवड कर्णिकाराहद आवतवकी कािंनाद्य. ४८ a 
Cassia auriculata L. Caesalpinioideae. 
ि प १ ते २ m उंि. दलपत्रािी लाबंी २ ते २·५ cm. बह वार्णषक. 
 
याच्या खोडास शाखोपशाखा येऊन ते गोलसर झ ड प बनते. याला ७ ते १२ दलाचं्या जोड्या असतात. 

पानाचं्या बगलात फ ले येतात. त्यािंा देखावा टाकळ्याच्या फ लासारखा असतो. शेंग िपटी व वीतभर लाबं 
असते. हतच्यात ३०, ३५ हबया असतात. उत्तरायिात फ ले येतात. याच्या फ लातील दहा केसरापैकी तीन ख रटे 
असतात. प्रदलािंा रंग कपपळा ककवा नाकरगी असतो. 

 
याच्या सालीिा उपयोग कातडी कमावण्याकरता होतो. सालीत १८ टके्क कषाय अम्ले असतात. याच्या 

सालीपासून धागा हनघतो त्यािे दोर होतात. हे ि प भारतात हनमकोरड्या खडकाळ भमूीत उगविारे आहे. 
 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ १८·८ तरवड. 

 
 
 
 



  अनुक्रमणिका 

१० कासोद सयामी कर्षिकार. कर्णिकाराहद कासोद कािंनाद्य ४८ a 
 

वृि ४ ते ८ m उंि. दलपत्रािी लाबंी ३ cm. 
 
हा वृि अलीकडे छायावृि म्हिून रूढ होत िालला आहे. हा मूळिा लंका व मलाया िीपकल्प येथील 

आहे. थोडाबह त दहििभारतीय वनातही आढळतो. याच्या पानाला ८ ते १४ दलाचं्या जोड्या असतात. एकंदर 
वृिािा घाट गोलसर असून पालवी दाट व हहरवी गार असते. याला फ लाचं्या पहरमंहजरा येतात. नाजूकपिात 
त्या कर्णिकाराच्या खालोखाल असतात. फ ले हपवळी असतात. केसरापैकी एकादा ककवा ३, ४ स द्धा ख रटे 
असतात. 

 
संदले ५ म क्त अधः  
प्रदले ५ म क्त अधः  
केसर १० म क्त अधः  
ककज १  उपहर.  

 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ १८·९ कासोद. 

 
 



  अनुक्रमणिका 

११ काणशवडा. कर्णिकाराहद काशीवतव कािंनाद्य ४८ a. 
Cassia occidentalis L. Caesalpinioideae. 

 
ि पक. स . १ m. दलपत्रािी लाबंी २·५ ते १० cm. वार्णषक. 
 
हे एक पावसाळी ति आहे. याच्या पानाला ३ ते ५ दलाचं्या जोड्या असतात. पानाच्या डेखाच्या 

तळाजवळ एक प्रकपड असतो. दल ि रगळले तर घाि येते. पानाच्या बगलात फ लाचं्या मंहजरा येतात. उत्तर 
हहवाळ्यात फ ल येतात. प्रदले हपवळी असून त्यावर नाकरगी रेषा असतात. दहा केसरापैकी बह धा ३ वधं्य 
असतात. शेंग १०–१२ cm लाबं असते आत २० ते ३० हबया असतात, त्यािंा रंग दाट हहरवा. 

 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ १८·११ काहशवडा. 

 
 



  अनुक्रमणिका 

१२ रानटाकळा. कर्णिकाराहद कासमदव कािंनाद्य ४८ a. 
Cassia sophara L. Caesalpinioideae. 

 
ि प उंिी २ ते ३ m. दलपत्रािी लाबंी ३·५ ते ६ cm. आय ष्ट्य १, २ वष.े 
 
याला पिवदलाचं्या जोड्या ६ ते १० असतात. डेखास प्रकपडही असतो. पूवव हहवाळ्यात फ लाचं्या मंहजरा 

येतात. प्रदलािंा रंग हपवळा असतो. दहा केसरापकैी ४ पयंत काही ख रट असतात ककवा नसतातही. शेंग ७–
१० cm लाबं असते. आत ३० ते ४० हबया असतात त्यािंा रंग दाट कपगा असतो. हे एक पावसाळी ति आहे. 
भारत व इतर उष्ट्ि देश यात हे वन्य आहे यािा उपयोग काहशवड्याप्रमािेि होतो. खोकल्यावरही औषध म्हिून 
हे वापरीत म्हिून कासमदव नाव. 

 

 
आ॰ १८·१० रानटाकळा. 

 
भारत व इतर उष्ट्ि देश यात हे वन्य आहे. यािे मूळ पान व बी यािंा नाययावर औषध म्हिून उपयोग 

करीत असत. हशवाय याच्या हबया भाजून ब ंद (कॉफी) प्रमािे पेयासाठी वापरीत असतात. भाजल्याने 
औषहधग ि मात्र जातो. 

 
(क्र. ११ काहशवड्यापैकी मजकूर आहे.) 
 

१३ कचच तदाहद कतहति कािंनाद्य ४८ a 
Tamarindus indica L. Caesalpinioideae. 
महावृि पिवदलािी लाबंी ०·८ ते २·४ cm. हिराय . 

 
या वृिािी खोडे प्रिंड होतात. रंुदी २ nm सहज होते. अहधकस द्धा होईल अथात् इतकी वाढ होण्यास 

शभंरावर वष ेलागतील. लाकूड बळकट व हिवटही असते. यािी पाने टीिभर ते वीतभर लाबं आहि दहलत 
असतात. दले अखंड पि हबनडेख असतात. त्यािंी सखं्या सम असते. जोड्या ९ ते २१ असतात. पानाना 
कििोळी उपपिे असतात ती लवकरि गळून पडतात. कोवळी दले अंबट पि मध र असतात. लहान 



  अनुक्रमणिका 

डहाळ्यावर शेंड्यास ककवा पानाच्या बगलात मंहजराबद्ध फ ले येतात तीही तशीि रुिकर लागतात. फ लाना 
लहान लहान छदे उपछदेही असतात ती लवकरि गळून पडतात. संदले िार असतात त्यािंा एक पेला 
बनलेला असतो. प्रदले तीन असतात ती हपवळी असून त्याजवर ग लाबी रेषा असतात. केसर तीन कायविम 
असून अधे ज ळलेले असतात. त्याचं्या आरंभी लव असते. काही फ लात आिखी २, ४ ख रटे वधं्य केसर 
असतात. इतरात ते ल प्त असतात. शेंग येते ती ७ ते २० cm लाबं असते. आत ३ ते १२ हबया असतात. साल 
पातळ व कडक असते. गीर मऊ असतो आहि बी कििोका टिक असतो. फ ले उन्हाळ्यात येतात. ४, ५ 
महहन्यानी फळे कििा तयार होतात. कििा दोन प्रकारच्या असतात, लाल हगराच्या आहि हफक्या हगराच्या. 
द सऱ्या प्रकारिी झाडेि हवप ल असतात. 

 
फलातील गीर रोजच्या खाद्यात अम्लरुिीसाठी वापरण्यात आहे. कििोक्यापासून खळ तयार होते. 

कििोक्यातून पंक्तीन हनघते ते इतर फळापासून जेली करण्यास उपयोगी पडते. 
 
भारतात हा वृि प्रािीन काळापासून रूढ आहे. तरी तो मूळिा आहफ्रका खंडातील वनातून इकडे आला 

असावा असा तकव  आहे. सापं्रत हा येथे वन्य आहि उपवन्य असा आहे. काहलदासकवीने शाक ं तल नाटकात 
कतहतिींिा उल्लेख केलेला आहे. 

 
‘कपडखजूवरैरुिेहजतस्य कतहतण्यामहभलाषः’ 
 
खजूरािा वीट आला म्हिजे किि खावी असे वाटते. 
 
संदले ४ य क्त अधः केसर ३ य क्त पहर 
प्रदले ३ म क्त पहर ककज १  उपहर 

 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ १८·१२ किि. 

 
 



  अनुक्रमणिका 

१४ रक्ताशोक तदाहद रक्ताशोक कािंनाद्य ४८ a 
Saraca indica L. Caesalpinioideae 
वृि ८ ते १० m उंि दलपत्रािी लाबंी १० ते २० cm. 
 
या वृिाला भारतीय वनश्रीत हवशषे प्रहतिा आहे. दाट पालवीम ळे तो छायावृि आहे. लाल हवप ल 

फ लाम ळे तो शोभावृि आहे. औषधोपयोगी म्हिूनही त्यािी ख्याती आहे. त्याला उपवनात पूवापार बह मान 
हमळत आला आहे. तो फार लहरी आहे. त्यािा फ लण्यािा हंगाम शरदापासून ग्रीष्ट्मापयंत मागे प ढे होऊ 
शकतो. 

 
या वृिािी पाने १५ ते २५ cm लाबं असून त्याला दलाचं्या ४ ते ६ जोड्या असतात. उपपिे असतात, 

उपपर्णिकाही असतात त्या लवकर गळून जातात. पानाच्या बगलात ७ ते १० cm रंुद ग लच्छ येतात. काही 
ग लच्छ झ पके या पेिाही हवस्तृत असतात. त्यात शपेन्नास फ ले असतात. फ लाना छदे व उपच्छदेही असतात. 
उपच्छदे संदलासारखी हदसतात. कोवळी पाने झ पक्यािे व फ लािें देठ ताबंडे असतात. फ ले तर लाल भडक 
असतात. प्रदलासारखी भासतात ती संदले म्हिावी लागतात, कारि त्याजवरि केसर व ककज हे अवयव 
आधारलेले असतात. प्रदले नसताति असेि म्हििे प्राप्त होते. संदलािंा रंग हपवळा आरंभी असतो तो बदलत 
बदलत नाकरगी व शवेटी लाल भडक होतो. संदलािंी नळी असून शवेटी ती कण्यासारखी पसरलेली असते. 
संदले िार असतात. केसर ७ ककवा ८ असतात. ककजप टावर हवशषेतः हशविीवर लव असते. शेंग पूिव तयार 
झाली म्हिजे ती काळी असते. आत ४ ते ८ हबया असतात. तरी एकादीि बी पक्व होते. फ लाचं्या बदलत्या 
रंगाम ळे वृिाला तपनीय अशोक, स विाशोक अशीही नाव ेहमळालेली आहेत. 

 
अशोकाच्या शेंगेत पक्व बी एकादेि असते. अशा हबया रुजतातही फार सावकाशीने. एकादे झाड तयार 

करण्याकरता प ष्ट्कळ हबया पेराव्या लागतात. िार रोपे पाि िार वषे संभाळावी तेव्हा एकादा वृि तयार होतो. 
 
संदले ४ य क्त अधः केसर ६ ते ८ संदलारूढ म क्त पहर 
प्रदले ०   ककज १ उपहर. 

 
आमूलतो हवद्र मरागतामं्र सपल्लव ंप ष्ट्पिय ंदधानः । ऋत . ६-१७. 
 
आरंभापासून पोवळ्यासारखा ताबंडा रंग असिारे, फ लािें झ पके असिारे इ. काहलदासकवीने केलेले 

अशोकवृिािे विवन सववस्वी यथाथव आहे. 
 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ १८·१३ रक्ताशोक. 

 



  अनुक्रमणिका 

 
१५ रु्लमोिोर तदाहद प ष्ट्पमह कािंनाद्य ४८a 

Delonix ragia. Raf. Caesalpinioidae. 
Poinciana ragia. Bojer. 
 
वृि उंिी १०-१२ m. पर्णिका उपदलपत्रािी लाबंी २·५ cm. 
 
यािी खोडे बळकट असतात. ती आतून हपवळी असतात. पाने हिवार दहलत असतात. ती हहवाळ्यात 

झडतात पि एकाद्या महहन्याभरात नवीन येतात. उन्हाळ्यात फ ले येतात. तीन िार फ लािा संि पानाच्या 
बगलेत उगवतो. फ ले बोटभर लाबं असतात. पाकळ्या ५ हवषमाकार असतात. एक पाकळी हवहशष्ट रंगािी 
असते हतजवर कशतोडे असतात, इतर पाकळ्या लाल असतात. केसर एक लाबं एक आखूड असे दहा 
असतात. तेही लाल असतात. संदले जाड-असून आतून लाल असतात, पि बाहेरून हहरवी असतात. यािी 
शेंग िपटी हातभर लाबं दोनही शवेटास हनम ळती असते. यािी लागवड छायावृि आहि शोभेिा वृि म्हिून 
झालेली आहे. यािा मूळ देश मादागास्कर. येथे आल्याला त्याला १२५ वषे होऊन गेली आहेत. येथे तो िागंला 
रूढ झाला आहे. १८२० पासून तो रूढ होत आला आहे. 

 
आकृतीत १ द य्यम दल. तळात प ष्ट्पाधव आहि प ष्ट्पलिि. 
 
संदले ५ म क्त अधः केसर १० म क्त अधः 
प्रदले ५ म क्त अधः ककज १  उपहर. 

 
इणतिास. वनश्रीमधे सप ष्ट्पािंा भरिा प ष्ट्कळ आहे तो आपले लि तेव्हाि वेधून घेतो. तथाहप अप ष्ट्पािंा भरिा काही उपेििीय नाही; ककबह ना 

दोहींिा एकमेकावर पहरिाम नेहमीि घडत असल्याम ळे दोहींिे अभ्यास जोडीनेि होत राहिे अगत्यािे आहे. एकोहिसाव्या शतकारंभी :– १८०२ 
फ्रान् णसस बुकानन याने नेपाळातील शवेालािंा सगं्रह केला. १८२० र्ाडगनर यानेही तेि केले. त्याि वेळी णवणलयम् रॉयले याने वायव्य भारतात तेि केले. 
सगं्रहानंतरिे काम सहवस्तर हनरीिि करून विवने हलहून ठेविे हे आहे ते णवणलयम िूकर याने केले. 

 
१८३४ जाजग र्ाडगनर हा िूकर यािा हशष्ट्य लंकेत वनाहधकारी होता. त्याने अकळबािंा अभ्यास आरंहभला. 
 
१८४० शयवालाचं्या अभ्यासास अनेकानी आरंभ केला. 
 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ १८·१४ ग लमोहोर. 

 



  अनुक्रमणिका 

 

१६ संकेश्वर तदाहद कंकेहल कािंनाद्य ४८ a 
Caesalpinia pulcherima Swartz. Caesalpanioideae. 
 
वृि. उंिी ३ ते ६ m. दलपत्रािी लाबंी १·२ ते २·४ cm. 
 
हा अमळ नाजूक पि हदखाऊ वृि उपवन्य आहे. यािे म ख्य खोड सरळ उभे असते. पाने १० ते १५ cm 

लाबं हिधादहलत असतात. दले समसंख्य असतात. फ लाचं्या मंहजरा येतात त्यात अग्रप ष्ट्प आहि बाकी 
दहावीस शाखाप ष्ट्पे असतात. फ लाला बोटभर लाबं डेख असते. संदले ५, प्रदले ५, केसर १०, व ककज १ 
असते. सवव अवयव स टे असतात. आकार आकृतीने संदले थोडथोडी हभन्न असतात तशीि प्रदलेही. प्रदलात 
एक इतरापेिा बरेि हभन्न असते. सवांना कििोळी डेखे असतात. एकािे डेख नळीरूप असून हतच्यात बह धा एक 
केसर ओवलेला असतो. सवव केसर प्रदलाहून बरेि लाबं असतात. बीजकाशय िपटा असतो. आत पातळ 
बीजके असतात. या वृिाला फ लण्यािा हंगाम असा काही नसतो. सववदा फ ले येत असतात. प्रदलािंा रंग 
ताबंडा हपवळा हमश्र ककवा हनवळ ताबंडा असतो. एका झाडावर हपवळी तर हपवळीि फ ले येतात, ककवा 
ताबंडीहपवळी तर तशीि सवव येतात. म्हिून या दोन पोटजाती होत. 

 
काहलदासकवीने ऋत संहार काव्यातील शरद् ऋतूच्या विवनात कंकेहलप ष्ट्पािंा उल्लखे केला आहे तो 

याि वृिाच्या फ लािंा असला पाहहजे. टीकाकार कंकेहल म्हिजे अशोक असा अथव देतात. पि अशोकाच्या 
फ लािंा भर उन्हाळ्यात असतो. पावसाळ्यात तर त्याला म ळीि फ ले नसतात म्हिून हा अथव ि कीिा ठरतो. 
या कवीने अशोकप ष्ट्पािंा उल्लेख प ष्ट्कळ हठकािी केला आहे; त्या सवव हठकािी तो उन्हाळ्यातलाि आहे. 

 
दंतावभासरुहिरक्स्मतवक्त्रकाकंत कंकेहलप ष्ट्परुहिरा नवमहल्लका ि ॥ ऋ. ३·१८ ॥ 
 
दाताच्या भोवती ओठ असतात तशी नवमहल्लकेच्या फ लाभोवती कंकेहलप ष्ट्पे शोभतात असे साहंगतले 

आहे. नवमहल्लका ही मोगऱ्याच्या गोत्रातली एकादी लता आहे. प्रकरि २३ पहा. 
 
क मारसंभव काव्यात पाववतीिे विवन आहे ते :– 
 

अशोकहनभवक्त्सवतपद्मराग ंवसंत-प ष्ट्पाभरि ंवहन्ती ॥ ३·५३ ॥ 
 
पाववतीच्या अंगावर वसंतातील प ष्ट्परूप भषूिे होती त्यात अशोकप ष्ट्प मािकापेिाही शोभादायक होते. 
 
रघ वशंाच्या नवव्या सगात मध मासािे विवन आहे त्यात म्हटले आहे की, अशोकाला नवी फ ले व 

पालवीही आली आहे. 
 

क स ममेव न केवलामातवव ंनवमशोकतरोः स्मरदीपनम् ॥ 
हकसलयप्रसवोऽहप हवलाहसना ंमदहयता दहयताश्रविार्णपतः ॥ २८ ॥ 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ १८·१५ सकेंश्वर 

प्र॰ १८ आ॰ १५ संकेश्वर = कंकेहल. मंजरी, पान आहि शेंग– अधी. प्रकरि १५ तील संकेश्वर 
फ लािी आकृती येथे प नः छापली आहे. १ अहवहशष्ट प्रदल. २ हवहशष्ट प्रदल. ३, ४ केसराशं. ५ संदलमंडल व 
वृतं. ६ ककज. ७ केसर. ८ फूल. 

 
 

१७ णचलार कंकेल्याहद हिलार कािंनाद्य ४८ a 
Caesaloinia sepiaria Roxb. Caesalpinioideae. 

 
ि प उंिी २, ३ m. दलपत्रािी लाबंी १·२ ते १·८ cm. बह वार्णषक. 

 
म ख्य खोड बळकट जाड असते शाखा बारीक लाबंट असतात त्यािंी दाट जाळी बनते त्याम ळे अभेद्य 

क ं पि तयार होते. शाखाना लहानसे वळिदार काटे असतात. पाने दहलत २० ते ४० cm लाबं असतात. 



  अनुक्रमणिका 

मध्यहसरेवर लव असते. दलाचं्या ८ ते १२ जोड्या असतात. त्यावरही लव असते. शेंड्यास व पानाचं्या बगलात 
मंहजरा येतात. त्या १५ ते ३० cm लाबं असतात. फ लाचं्या डेखावर दाट लव असते. छदे असतात. ती लवकर 
गळून पडतात. प्रदले हपवळी जरद असतात. केसर एकारलेले असतात. ते डेखाचं्या तळाशी केसाळ असतात. 
शेंगा ८ ते १० cm. लाबं िपया अशा असतात. त्यात ६ ते ८ हबया असतात. 

 
हे झ ड प भारत लंका मलाया िीन येथे वन्य आहे. त्यािे क ं पि उत्तम असते. 
 
संदले ५ म क्त अधः केसर १० हवषमकार पहर 
    म क्त  
प्रदले ५ म क्त पहर ककज १  उपहर. 

 
इणतिास. वानसाभ्यासाकरता पहहली गोष्ट अवश्य आहे ती वानसीय नम ने (प्रतीके) गोळा करून जतन करून ठेविे ही आहे. हे नम ने 

कालातंराने हबघडतात, त्यािें रंग तर लवकरि बदलतात. त्यासाठी कागदावर त्यािंी यथातर्थय रंगीत हिते्र काढून ठेविे ही गोष्ट फार महत्त्वािी ठरते. 
हबनरंगी हिते्रस द्धा प ष्ट्कळ उपयोगी असतात. रॉबटव वैट (१७९६ ते १८७२) म्हिून एक वैद्यकीय पदवीधर ईस्ट इंहडया कंपनीच्या नोकरीत होता. त्याने 
एक मोठा वानस्यसगं्रह तयार केला आहि त्यािी हिते्रही तयार केली. काही काळ त्याला केवळ वानहसक म्हिून आहि काही काळ वैद्य म्हिून काम 
कराव ेलागले. मध्यंतरी थोडीशी रजा घेऊन तो हवलायतेस गेला आहि तेथे बेंथाम याजबरोबर त्याने हपहरनीज पववतावर सफर केली. १८३३ त भारतात 
तो परत आला. १८३४ त त्याने भारतीय वनश्री म्हिून एक गं्रथ प्रहसद्ध केला. १८३५ ते १८५३ मधे त्याने भारतीय वनश्रीिे २१०० नम ने जमा केले. ते 
वाहून नेण्यास त्याला ६ बैलगाड्या योजाव्या लागल्या. त्याने हलहहलेल्या शब्दविवनापेिा त्याने केलेल्या ककवा करहवलेल्या रेखाकृत्याि अहधक मोलवान 
आहेत. याखेरीज त्याने १०५ रंगीत हिते्रही प्रहसद्ध केली आहेत. त्याच्या नम न्यापंैकी २०२ हनलहगरीवरिे आहेत. 

 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ १८·१६ हिलार. 

 
 



  अनुक्रमणिका 

१८ सार्रर्ोटा. कंकेल्याहद पूहतकरंज कािंनाद्य ४८ a 
Caesalopinia bonducella Caesalpinioideae 
 
आरोही ि प दलपत्रािी लाबंी १·८ ते ३·६ cm. 

 
हे एक काटेरी आहि आरोही झ ड प आहे. यािी खोडे लाबं होतात पि आंगठ्यापेिा हवशषे जाड होत 

नाहीत. स्वतःच्याि भाराने द सऱ्या एकाद्या झाडावर ककवा भ ईवर टेकतात. म ख्य खोड तेवढे फार तर प रुषभर 
उंि होते. फादं्या इतरत्र िढतात. यािी पाने हातभर लाबं हिवार दहलत असतात. मधला दाडंा किखर व 
काटेरी असतो. त्यावर कपगट आखूडशी लव असते. दलाचं्या ६ ते ८ जोड्या असतात. पर्णिकाचं्या ६ ते ९ 
जोड्या असतात (आकृतीत जोड्या कमी दाखवल्या आहेत) फ ले पावसाळ्यात येतात. फादंीच्या शवेटी व 
पानाच्या बगलेत मंहजरा येतात त्यात प ष्ट्कळ फ ले असतात. फ लाना छदे असतात. मंजरी १५ ते २५ cm लाबं 
असते. शेंगा ५ ते ८ cm लाबं व ३ ते ४ cm रंुद असून हतजवर दाटीने क सळे उगवलेली असतात. शेंगेत बी एक 
ककवा दोन असतात. त्यानाि सागरगोटे म्हितात. खेळण्याच्या गोया म्हिून त्यािंा उपयोग करीत असत. 
त्याखेरीज म ळािी साल, पाला, फ ले व फळे यािंा औषधातही उपयोग होत असे. हे ि प सवव उष्ट्िदेशी वनात 
आढळिारे आहे. 

 
संदले ५ म क्त अधः केसर १० म क्त पहर 
प्रदले ५ म क्त पहर ककज १  उपहर. 

 
प्रस्त त प्रकरिात कािंनाद्य कशबीपैकी सात गोत्रातल्या काही जातींिा हविार केलेला आहे. या 

फ लातील फ लािंा घाट पलाशाद्याच्यापेिा स्पष्टपिे वगेळा आहे. या फ लातून उत्पन्न होिारी फळे मात्र कशबीि 
असतात. या क लात आिखी िार पािि गोते्र आहेत. एकदरीत हे क ल पलाशाद्यापेिा प ष्ट्कळ लहान आहे. 

 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ १८·१७ सागरगोटा. 

 
 

 



  अनुक्रमणिका 

प्रकरि १९ 
 

णशरीषाद्य कशबी व सपुंष्ट्पे 
 
वानसात कशबीवगव फार मोठा आहे. त्यािे दोन भाग पाहून झाले आहेत, आता हतसरा पहावयािा आहे. 

त्यािे प्रतीकवानस हशरीष नावािे आहे. 
 

१ णशरीष तदाहद हशरीष हशरीषाद्य ४८ b.  
Albizzia lebbek Benth. Mimoseae. 

 
वृि उंिी १२ ते २० m. दलपत्रािी लाबंी २·४ ते ५ cm. 
 
हा वृि प ष्ट्कळ वष ेहटकिारा आहे यािे ब धं कवळ्यात न मावण्याइतके मोठे होऊ शकते. यािी साल 

हफकी असते. यािी पालवीही हफकी हहरवी असते. यािी पाने हिवार दहलत असतात. पर्णिकाना डेख अगदी 
आखूड असते. पर्णिकेिे दोन भाग हवषम असतात. दलाचं्या जोड्या २, ४ असून पर्णिकाचं्या जोड्या ४ ते ९ 
असतात. याला उन्हाळ्यात फ ले येतात. ती पानाचं्या बगलात असतात. दहावीस फ लािा एकेक गट एकेका 
डेखावर असतो. सामान्य लोक त्याला एकेक फूल समजतात. परंत  अवयव पाहता ती बह त फ ले असल्यािे 
समजून येते. याला एकेक गेंद असेही म्हितात. असे १ ते ४ गेंद एका बगलेत आढळतात. प्रत्येक फ लात 
प ष्ट्कळ केसर असून ते लाबं लाबं असतात. ते वगळता गेंदािी रंुदी २ ते ३ cm भरते. गेंदािे डेख ३·५ ते ७ cm 
लाबं असते. प्रदलािंा रंग पाढंरा पि केसर-ककजािंा हहरवस हपवळा असतो. फ लास स वासही असतो. केसर 
स टे हदसले तरी ते तळात एकमेकास लागून असतात. त्यािंा एकि घेर असतो. 

 
हशरीषािे फळ म्हिजे शेंग असते ती अगदी पातळ िपटी रंुद हलकी अशी असते. हतिा रंग हपवळस 

असतो. ती १० ते २० cm लाबं असते. वृि उन्हाळ्यात फ लानी गजबजलेला असतो. खाली हकत्येक फ लािा 
हहरवा हपवळा सडा पडतो तरी झाडावर शेंगािे पीकही हवप ल येते. प ढील उन्हाळ्यापयंत झाडावर शेंगा 
राहतात त्या गळून जाऊन वाऱ्याने इतस्ततः उधळतात. आपोआप उकलत मात्र नाहीत. पायदळी पडून मोडून 
जातात. 

 
हा वृि हहमालयाच्या पायर्थयाशी कसधूनदीच्या पूवेस थेट ब्रह्मदेशापयंत, आहि मध्य भारतात तसेि 

महाराष्ट्रात वन्य आहे. प ष्ट्कळ हठकािी छायावृि म्हिून यािी लागवड झालेली आहे, इतर आहशयाई व 
आहफ्रकी उष्ट्ि प्रदेशातही हा वृि आढळतो. 

 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ १९·१ हशरीष पानफूल. 

 

संदले ५ य क्त अधः केसर प ष्ट्कळ तलय क्त पहर  
प्रदले ५ य क्त अधः ककजे १ उपहर  

 



  अनुक्रमणिका 

हशरीष हा वृि स क मार फ लाकरता पूवापार प्रहसद्धी पावलेला आहे. 
 
रघ वशं काव्यातील ग्रीष्ट्मऋतूच्या विवनात कवी म्हितो :– 
 
अमी हशरीषप्रसवावतंसाः प्रभं्रहशनो वाहरहवहाहरिीनाम् । 
पाहरप्लवाः स्त्रोतहस हनम्नगायाः शलैाललोलान् छलयक्न्त मीनान् ॥ १६·६१ 
 
या हवलाहसनी जलहक्रडा करीत आहेत. त्याम ळे मासे मंडळींिी मात्र फसविूक होत आहे. हशरीषप ष्ट्पे 

हस्त्रयाचं्या कानावरून गळून नदीच्या पाण्यावर नाित आहेत. ती त्याना हवलोभनीय शवेाळीि भासत आहेत. 
 
याि कवीने शाक ं तल नाटकात शाक ं तलेच्या हित्रासबंंधी द ष्ट्यंत राजाच्या तोंडी विन घातले आहे ते 

असे :— 
 
कृतं न किार्णपतबधंनं सखे हशरीषमागण्डहवलंहब केसरम् । ६·१८ 
 
हमत्रा गालापयंत लोंबिारे केसर ज्यात आहेत असे हशरीषप ष्ट्प हित्रात रेखाटण्यािे राहहलेि की! 
 
या विनात हशरीषप ष्ट्पािा रंग आहि त्यातील केसरािंा लाबंटपिा या गोष्टी अगदी स्पष्टपिे साहंगतल्या 

आहेत. 
 
पलाशाद्य क ल आहि कािंनाद्य क ल ही दोनही वानसक ले कशबीमंत आहेत. दोहीतील वानसाना 

येिारी फळे कशबीरूप असतात. हशरीषाद्य हेही कशबीमतं क लि आहे. यातील वानसािंी फळे देखील कशबीरूप 
असतात तथाहप त्याचं्या फ लािंा घाट पलाशाच्या धरतीिा नसतो आहि कािंनाच्या धरतीिाही नसतो. त्याचं्या 
फ लािे अवयव समात्र असतात त्यात थोडीफार स द्धा हवषममात्रता नसते, कािंनाद्यात थोडीशी आहि 
पलाशाद्यात प ष्ट्कळि असते. फ लोऱ्यात देखील बराि भेद असतो. पलाशाद्यात तो मजंरीरूप असतो तर 
कािंनाद्यान तो वल्लरीरूप असतो. पि हशरीषाद्यात तो क्वहित् मंजरीरूप असतो पि स्वतः हशरीषात आहि 
लाजाळू बाभळू खैर हशकेकाई यात तो तसा नसतो. हशरीषािी फ ले बारीक बारीक असतात आहि प ष्ट्कळशी 
फ ले जवळ जवळ असून एका लाबं डेखाच्या बारीक बारीक शाखावर रिलेली असतात. बाभळू, खैर व 
हशकेकाई यात तर ती एका गोटीवर रिलेली असतात. त्याना व्यक्क्तशः डेख नसते, तर त्या गोटीला डेख 
असते. पजवन्यविृ हा प ष्ट्कळसा हशरीषासारखा असतो. बाभळू हशकेकाई खैर ही वानसे एकमेकासारखी 
असतात. शमी हा एक वृि याि क लातला आहे तो या िारीपेिा हनराळा असतो, तरी तोही कशबीमंत हशरीपाद्यि 
आहे. 

 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ १९·२ हशरीषशेंग 

 



  अनुक्रमणिका 

पलाशाद्य, कािंनाद्य व हशरीषाद्य ही तीन क ले आज मानली जातात. तरी पन्नास वषांपूवी त्या हतहींिे 
हमळून एकि क ल मानले जाई, आहि ही त्यातील उपक ले मानली जात. आज मानलेल्या या तीन क लापैकी 
पलाशाद्य क ल फार मोठे आहे. त्यात स मारे साठ गोते्र आहेत. कािंनाद्यात अवघी ७, ८ गोते्र आहेत आहि 
हशरीषाद्यात स द्धा १०, १२ गोते्रि आहेत. तीनही क लात हमळून एकंदरीत सात हजारावर जाती आहेत. 

 
या कशबीमंतानंतर संप ष्ट्पािंा हविार करावयािा आहे. या संप ष्ट्प क लािे लिि पूवीि पृ २२२ साहंगतले 

आहे, ते असे की त्यातील फ ले प ष्ट्कळशी एका गेंदात रिलेली असतात. आताि उल्लेखलेली बाभळू खैर 
लाजाळू व हशकेकाई यािंी फ ले एका गोटीवर रिलेली असतात ती प ष्ट्कळ अंशी संप ष्ट्पासारखी हदसतात, तरी 
ती नेमकी तशी नसतात. गेंद आहि गोटी यात भेद आहे. संप ष्ट्प क लात ८००० च्या वर जाती आहेत. 

 
२ पजगन्य वृक्ष तदाहद पहरजन्य हशरीषाद्य ४८ b  

Pithecolobium saman Benth. Mimoseae. 
महावृि दलपत्रािी लाबंी ५ cm. 

 
हा वृि बह ताशंी हशरीषासारखा असतो. पाने हिधादहलत असतात पि अहधक हहरवी असतात. फ ले 

पावसाळ्यात येतात म्हिून पजवन्यवृि असे नाव हमळाले आहे. फ लातील केसरािा रंग ताबंडा असतो. फ ले 
हशरीषाच्या इतकी नाजूक नसतात एकंदर देखावा हशरीषाच्या फ लासारखाि हदसतो परंत  त्यािे अवयव पाहता 
त्याचं्या रिनेत सूक्ष्म भेद हदसून येतात. प्रदले स टा व ग लाबीरंगािी असतात. केसरािे घेर अनेक असतात. 
त्यािंा रंग हनळसर ताबंडा असतो. शेंग िपटीि असून हतिा रंग ताबंसू असतो. शेंगेतील हबयाभोवती गोड गर 
असतो. या वृिाला ताबंडा हशरीष असेही म्हितात. 

 
हा वृि मूळिा दहिि अमेहरकेतील उष्ट्ि प्रदेशातला आहे. तेथून तो जमेकात आहि तेथून भारतात 

आिला गेला आहे. त्यािी लागवड छायावृि म्हिून प िे व म ंबई याचं्या आसपास प्रथमतः पाउिश ेवषांपूवी 
थोडीशी झाली. जव्हार येथील एका रानात यािा एक मोठा वृि दृष्टीस पडतो तो लागवडीिा असिे संभवत 
नाही. वाऱ्याने आलेले ककवा कोिीतरी टाकून हदले बी रुजून तो आला असावा. 

 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ १९·३ पजवन्यविृ 

 



  अनुक्रमणिका 

३ लाजाळू तदाहद संकोिनी हशरीषाद्य ४८ b 
Mimosa pudica L. Mimoseae 

 
ि पक उंिी ०·५ ते १ m. दलपत्रािी लाबंी ०·६ ते ०·८ cm. 
 
हे एक लहानसे झ ड प ग डघ्याइतके ककवा त्याहून थोडे अहधक उंि होते. याच्या खोडाना काटे 

असतात. याहशवाय प ष्ट्कळशी लवही असते. पाने हस्ताकृती असतात. ४, ५ cm लाबंीच्या एका डेखावर एकाि 
हठकािाहून २, ४ दले हनघतात. त्यािंी डेखे अगदी आखूड असतात. पर्णिकाचं्या १०, २० जोड्या असतात. 
पानाच्या आरंभी एक गट्टू असतो. उपपिे असतात ती पिवरूप असतात. पानाच्या बगलेत फ लोरा येतो. तो 
गोंडेवजा असतो. त्यािी रंुदी स मारे १·२ cm. असते. संदले प्रदले िार िार असतात. संदले अहतशय बारीक 
असतात. केसरही िारि असतात ते मात्र लाबं असतात. ककजल हततकेि लाबं असते. शेंग बनते तेव्हा हतच्यात 
३, ४ हबया असतात. शेंग वाळली म्हिजे हतिे एकेक बी असलेले त कडे होतात. 

 
या वानसासंबधंी आियािी गोष्ट म्हिजे त्यािी पाने आपला अंगस्पशव जरा जोराने झाला असता 

हमटतात ही होय. यावरून त्याला लाजाळू असे नाव हमळाले आहे. जनावरािे तोंड लागले ककवा जोरािा वारा 
लागला की अशी गोष्ट घडते. धक्का लहान मोठा असेल त्या मानाने शेंड्याकडून ब डख्याकडे कमी अहधक भाग 
हमटत जातात. या िमत्काराम ळे जनावरे हबिकतात. हशवाय काडें काटेरी असल्याने अपाय टळतो. 

 
हे वानस प ष्ट्कळ भारतीय प्रदेशात हवशषेतः सम द्रहकनारी वन्य क्स्थतीत आढळते. तरी ते अमेहरकेतून 

आलेले असाव े असा समज आहे. आय वेदात औषध म्हिून यािा उल्लखे आहे तेव्हा ही बरीि ज नी आयात 
असली पाहहजे. 

 
संदले ४ य क्त अधः केसर ४ म क्त पहर 
प्रदले ४ म क्त पहर ककजे १  उपहर. 

 
इणतिास. श ष्ट्कवानस-प्रतीकािंा सगं्रह म्हिजे वानस्य. ही गोष्ट वानसीय अभ्यासास आरंभीि पहरियािी असावी लागते. भारतीय वानसािंा 

अशा तऱ्हेिा सगं्रह प्रथमतः य रोपीय लोकानी केला. १७१४ ते १७५२ या अवधीत बह शः मद्रासेकडील वानसािें नम ने, ईस्ट इंहडया कंपनीच्या 
सेवकामाफव त इंहडया हाऊसमधे हवलायतेत जमा झाले. 

 
 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ १९·४ लाजाळू 



  अनुक्रमणिका 

 
 

४ बाभूळ खहदराहद बाभळू हशरीषाद्य ४८ b. 
Acacia arabica. Willd. Mimoseae  

 
वृि उंिी ६ ते १०m. दलपत्रािी लाबंी ०·५–१ cm. 

 
बाभळीिी झाडे रानात आढळतात ती लहान मोठ्या उंिीिी असतात. माळरानात २, ३ m असतात तर 

िागंल्या गाळवट रानात ७, ८ m स द्धा होतात. पाने हिधादहलक असतात. दलाचं्या जोड्या ४ ते ९ असतात तर 
पर्णिकाच्या जोड्या ६ ते २० पयंत असतात. उपपिे कायािे रूप धारि करतात. काटे टिक व टोकदार 
असून राखट रंगािे असतात संदलप्रदले लहान असून केसर प ष्ट्कळ असतात. त्यािंा रंग हपवळा असतो. 
फ लािें गेंद एका गोटीवर धारि केलेले असतात. अशा गोया पानाच्या बगलेत २ ते ६ उगवतात. त्यािंी रंुदी 
१·५ ते २ cm असते. संदले प्रदले ४, ४ असतात. केसरािें अनेक घेर असून त्यात केसर प ष्ट्कळ असतात 
गोयािी डेखे कायापेिा आखूड असतात. शेंगा येतात त्या मालाकशबा रूपाच्या असतात. त्यावर ध रकट 
रंगािी मऊ लव असते. शेंगेस डेख आहि अग्रभागी िोि असते. शेंगेत ८ ते १२ हबया असतात. शेंग शळेीिे 
आवडते खाद्य आहे. 

 
बाभळीच्यी दोन पोटजाती सागंतात. एक (गोडी) देवबाभळ आहि द सरी वडेी बाभळ. पहहलीच्या 

शाखा सरळ वृिाच्या शेंड्याकडे रोखलेल्या असतात तर द सरीच्या शाखा वाकड्या हतकड्या अस्ताव्यस्त 
असतात. पहहलीिे ब धं आहि प्रम ख खोड तरी हनदान जाड व सरळ असते तसे द सरीिे नसते. पहहलीिा साल 
तडकते पि थोडी, द सरीच्या सालीला खोल तडे जातात. दोनही जातींिी लाकडे कडक व बळकट असतात 
पि द सरीिी सरळ नसल्याम ळे मोया हजनसा करण्यास उपयोगी नसतात; पि पहहलीिी इमारती करता 
ककवा साध्या सामानाकरता, उदाहरिाथव शतेीच्या अवजाराकरता उपयोगी असतात. द सरीिा उपयोग लहान 
सामानाकरता आहि म ख्यतः सरपि म्हिून होतो. हतिा कोळसा किखर असतो. म्हिूनि तो िागंली आि 
देतो. बाभळीच्या अनेक उपयोगाकरता हतिी लागवड करतात. 

 
बाभळीच्या झाडाल कडक येतो तो खाद्य असतो आहि हिकटही असतो. ज न्या जमान्यात हे दोनही 

उपयोग मोठ्या प्रमािावर होत असत, आजही बरेिसे होतात. भारतातील हनमकोरड्या रानात हा वृि वन्य 
आहे. प्रािीन वाङ्मयात बाभळीिा उल्लखे नाही. बह धा ती यवनी देशातून आलेली असावी. 

 
संदले ४ य क्त अधः केसर प ष्ट्कळ म क्त अनेक घेर पहर 
प्रदले ४ म क्त अधः ककजे १ उपहर. 

 
बाभळीिी साल कषायग िी आहे. बाभळीच्या काड्या दात घासण्याच्या उपयोगी आहेत. 
 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ १९·५ बाभळू 

 



  अनुक्रमणिका 

 

५ खैर तदाहद खहदर उपजाहत. स ंदरा. हशरीषाद्य ४८ b. 
Acacia catechu Willd. var. sundra Prain. Mimoseae. 
 
वृि उंिी १२ ते १५ m. दलपत्रािी लाबंी ०·६ cm. 
 
हा वृि किखर लाकडाकरता प्रहसद्ध आहे. हा ६, ७ प रुष उंि होऊ शकतो. यािी साल काळी असते. 

कोवळी काडे गडद कपगी ककवा जाभंळी असून ग ळग ळीत असतात. पाने हिवार दहलत असतात. त्यािंी लाबंी 
१०, १५ cm असते. पानाच्या दाडं्यावर आखूड पि वळिदार काटे असतात. दलाचं्या ९ ते २० जोड्या 
असतात. त्यािंी लाबंी स मारे ४ cm असते. त्यािंी डेखे अगदीि आखूड असतात. मधल्या दाडं्यावर लव 
असते. पर्णिकाचं्या जोड्या १२ ते २५ असतात. त्या अगदी कििोळ्या रेखाकल्प असतात. 

 
पानाचं्या बगलात फ लािें त रे येतात ते ५ ते १० cm लाबं असतात. शाखेच्या अखेरीस देखील एकादा 

त रा येतो. त्यात प ष्ट्कळ फ ले असतात. फ लाना डेखे नसतात. ती हपवळी असतात. संदलािंा पेला बनलेला 
असतो. त्यािंी लाबंी ०·२ cm पेिाही थोडी कमी असते. प्रदले मात्र ०·६ cm लाबं असतात. त्याजवर लव 
असते. शेंग ५ ते ८ cm लाबं असते. ती िपटी व कपगट रंगािी असून, आत तीन ते दहा हबया असतात. 

 
खहदरािे लाकूड इमारतीकहरता व ढोबळ सामानािे उपयोगी असते कारि ते बाभळीच्या सारखेि 

किखर असते. तथाहप त्यािा म ख्य उपयोग म्हिजे कात तयार करिे हा असतो. खोडािा गाभा पाण्यात 
उकळल्याने कात तयार होतो. कषाय औषध म्हिनू त्यािा उपयोग होतो. 

 
खहदरािा उल्लखे प्रािीन वाङ्मयात आहे; यावरून तो वृि भारतीय रानात पूवापार असावा असे ठरते. 

आज खहदरािी झाडे हहमालयाच्या उतारापासून ते थेट लंकेपयंत आहि राजस्थानापासून ब्रह्मदेशापयंत 
हठकहठकािी आढळतात. 

 
संदले ५ य क्त अधः केसर दशाहधक म क्त घेर १. अधः 
प्रदले ५ म क्त अधः ककज १  उपहर 

 
इणतिास. १८२१ क्व्िक्टर जक्वीमॉंट याने मद्रासेजवळ पादेंिरी, म ंबई, कलकत्ता व काश्मीर येथे जाऊन वानस्य जमा करून फ्रान्स देशात 

नेले. 
 
 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ १९·६ खैर. 

 



  अनुक्रमणिका 

 
 

६ णशकेकाई. खहदराहद सातला. हशरोषाद्य ४८ b. 
Acacia concinna DC. Mimoseae. 

 
प्रसारी ि प दलपत्रािी लाबंी ०·६ ते १·२ cm. 

 
हे वानस म्हटले तर ि प आहि म्हटले तर वलेीही आहे. याच्या काडंािंा रंग काळसर कपगा असतो. 

मधून मधून त्याजवर पाढंरे हठपकेही असतात. पाने हिवार दहलत असतात, त्यािंी लाबंी ५ ते १० cm. असते. 
डेख ३, ४ cm. लाबं असते. त्यावर आहि पिवपत्राच्या मध्यवती दाडं्यावर एकादा प्रकपड ठळक असतो. याि 
दाडं्यास बारीकसे तीक्ष्ि काटेही असतात. उपपिव असते. ते पर्णिकापेिा मोठे असते. पर्णिकानंा डेखे फारि 
आखूड असतात. त्याचं्या जोड्या १५ ते २५ असतात. दलाच्या मध्यवती दाडं्यात टोकाशी कोि असते. 
पर्णिकािें डाव ेउजव ेभाग हवषम असतात. फ लोरा मंजरीरूप असतो तो शाखेच्या अग्रभागी असतो. मंजरीच्या 
शाखाग्रावर गेंद असतात त्यात अनेक फ ले असतात. त्यास छदे असतात. फ लातील पहरदले–संदलप्रदले 
ज ळती असून त्यािे पेले बनलेले असतात. प्रदले हपवळी असतात. फ लािंा हंगाम उन्हाळा पावसाळा. 

 
शेंग िपटी असते ती वाळली म्हिजे हतला कप्प्याचं्या अन रोधाने करव ेपडतात. एकेका कप्प्यात एकेक 

बी असते. सालीला स रक त्याही पडतात. हबया ८, १० असतात. शेंगेिी लाबंी ८ ते १२ cm. असते. रंग ताबं स 
कपगा असतो. 

 
कोकिात आहि पहिम घाटावरच्या जंगलात हे ि प हवप ल आढळते. भारतात इतरत्र तसेि मलयािीपे 

व िीन येथेही हे वन्य आहे. 
 
हशकेकाईच्या शेंगेच्या सालीिे ििूव केस साफ करण्यास साबिासारखे उपयोगी पडते. हे िूिव 

ककहितही नाकात गेले असता झोंबते. त्याने कशका येतात. शेंगाचं्या काढ्याने त्विा साफ होऊन स धारते. 
केसाचं्या वाढीस उते्तजन हमळते. कशबािूिािे मलम करून त्विारोगावर वापरतात. पाला व शेंगा याचं्या 
काढ्यािा उपयोग सािलेले हपत्त घालवण्याच्या कामी करतात. 

 
इणतिास. १७८८ त वानसीय प्रसारासाठी ‘हलहनयन सोसायटी’ स्थापन झाली. १८२१ ते १८२८ पयंत वाणलश व हमत्रमंडळ यानी भारतीय 

वानस्यसगं्रह केला तो १८९९ त या ससं्थेस हदला. तोि सगं्रह १९१३ त क्यकूडे हदला गेला. या सगं्रहात ७६९३ नम ने होते. १८२६ ते १८३२ त तेथून 
पािात्य आठ देशातील २० कें द्राकडे नम ने वाटून हदले गेले. 

 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ १९·७ हशकेकाई. 

 
संदले ५ य क्त अधः केसर प ष्ट्कळ म क्त पहर 
प्रदले ५ य क्त अधः ककज उपहर. 

 



  अनुक्रमणिका 

७ शमी तदाहद शमी हशरीषाद्य ४८ b. 
Prosopis spicigera L. Mimoseae. 
वृि १० ते १८ m उंि दलपत्रािी लाबंी १·२ cm 

 
हा वृि बाभळीच्या सारखा उंि, जाड व किखर असतो. याच्या शाखावर बारीकसे काटे असतात. 

यािी पाने हिधादहलत असतात. दले बह धा दोन जोड्यािंी असतात. पर्णिकाचं्या ७ ते १२ जोड्या असतात. 
त्याचं्या अखेरीस एक टोक आलेले असते. त्यािे डाव ेउजव ेहवभाग हवषम असतात. उन्हाळ्यात फ ले येतात. 
त्यािें त रे असतात ते पानाचं्या बगलात ककवा शाखाग्रास असतात. फ लाना डेखे नसतात म्हटले तरी िालेल. 
फ लािा आकार हरबऱ्याच्या दाण्याएवढा ककवा त्याहून जरा लहानि असतो. ती थोडीशी ग लाबी व हपवळस 
असतात. छदे असतात ती पातळ पापोदे्रवजा असतात. संदले प्रदले ककज व केसर एकापेिा एक लाबंट 
असतात. केसराचं्या मार्थयावर प्रकपड असतात. ते कळी उमलताि गळून पडतात, म्हिून कळी फोडूनि पहाव े
लागतात. शेंग १० ते २० cm लाबं असते. १०, १५ हबया आत असतात. शेंगा उंट व शळे्या यािें खाद्य आहे. 

 
शमीच्या लाकडािा उपयोग बाभळीच्या सारखा इधंनाकरता होतो. लाकूड किखर असते खरे पि 

त्याला कीड तेव्हाि लागते. फार प्रािीन काळी बाभळू भारतात नव्हती पि शमी होती हे वाङ्मयातील 
उल्लेखावरून हदसून येते. यज्ञकमात शमीच्या सहमधा साहंगतल्या आहेत पि बाभळीच्या नाहीत. शमीच्या अंगी 
अर्गनी ग प्त असतो असे प रािातंरी उल्लखे आहेत. त्यावरून इधंनोपयोगि सूहित होतो. शमीच्या लाकडातून 
कडक हनघतो. भारतात हठकहठकािच्या हनमकोरड्या रानात उगविारा हा वृि आहे. 

 
संदले ५ य क्त अधः केसर १० म क्त पहर 
प्रदले ५ म क्त अधः ककज १  उपहर 

 
हा वृि पाडंवाना अज्ञातवासप्रसंगी शसे्त्र ठेवण्यास उपयोगी पडला अशी कथा आहे. यावरून पाहता 

शमीवृि त्यापूवी अमंगळ समजला जात असावा असे हदसते. पाडंवानी शसे्त्र ठेवली ती लोकानी ओळखू नयेत 
म्हिून वस्त्रातं ग ंडाळून ठेवली. लोकाना वाटले ते एकादे शवि टागंले आहे! संकटात हा उपयोगी पडला. 
लगेि य द्धप्रसगं येऊन पाडंवािंा जय झाला. म्हिून तो उपकता ठरून त्यािी पूजा स रू झाली. 

 
शमीहमवाभ्यतंरलीनपावका ंनृपः ससत्वा ंमहहषी अमन्यत ॥ रघ ॰ ३-९ 
 
शमीच्या अंगी जसा अर्गनी असतो तसा रािीच्या क िीत गभव राहहला आहे असे राजाच्या ध्यानात आले, 

असे काहलदासाने रघ वशंकाव्यात म्हटले आहे. 
 
 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ १९·८ शमी. 



  अनुक्रमणिका 

 
 

८ करडई तदाहद क स ंभ संप ष्ट्पी ७१ 
Carlthamus tinctorius L. Compositae. 
शाक ०·५ ते १ m. उंि. पिवपत्रािी लाबंी १० ते १५ cm. वार्णषक. 

 
करडई या नावािी शाक पालेभाजी म्हिून प्रहसद्ध आहे. यािी पाने लाबंट व अखंड असतात. 

कोवळेपिी त्यावर काटे नसतात पि जूनपिी ते उगवतात. फ ले मोठ्या झेंडूच्या फ लाएवढाली असतात. 
तथाहप त्यात हकरिप ष्ट्पके नसतात. पहरच्छदे प ष्ट्कळ व लाबं लाबं असतात. प ष्ट्पस्थली डेऱ्यासारखी असते. 
फ ले गोंड्यासारखी असतात. सभोवार बरीि छदे असतात. त्यात पाि पन्नास प क्ष्ट्पका असतात. प क्ष्ट्पकेत 
संदले नामशषेि असतात. त्याचं्या जागी पातळ पापोद्रा ककवा सोलपटे मात्र हदसतात. प्रदले पाि असून ती 
अंशतः संय क्त होऊन लाबं नळी बनलेली असते. टोके मात्र हवभक्त असतात ती ख लतात. त्याचं्या आत 
एकमेकास ज ळलेले पाि केसर असतात. त्यािंीही नळीि बनलेली असते. या नळीतून ककजल वर आलेले 
असते. त्यावर द फाटी ककजल्क असते. फायाचं्या वरच्या पृिावर परागाधान झाले तर तेथून परागनळ्या आत 
जातात. सवाखाली बीजकाशय असतो. करडईिे बी म्हितात ते वास्तहवक फळ असते. त्यात ककजतट 
असतात. 

 
करडई वन्य कोठे आहे ते माहीत नाही. लागवड भारतभर हठकहठकािी करतात. भाजीकरता लागवड 

कोित्याही ऋतूत होऊ शकते. फ लाकरता ककवा हबयाकरता लागवड पावसाळ्याअखेर ज्वारीबरोबर करतात. 
ज्वारी काढल्यानंतर करडईिे बी हपकून तयार होते. 

 
तेल काढण्याकरता बी सबधं ककवा सोलून फोलपटे काढून टाकून बैलघाण्यात हपळून काढतात. ककवा 

स का ताव देऊन तेलबाष्ट्प उडवनू नंतर थंडावनू वगेळे काढून घेतात. स मारे २५ टके्क तेल असते पि २० टके्कि 
घाण्यातून हनघते. बाकीिे पेंडेत राहते. याहंत्रक घाण्यातून अहधक तेल हनघते आहि पेंड कोरडी राहते. 
हबनफोल पेंड ग रानंा खाद्य आहे. ताव देऊन काढलेले तेल खाद्य नसते. ते काळे व हिकट असल्याम ळे 
दोरखंडाना ककवा कातड्याला फासण्याकरता वापरतात. त्याम ळे त्या हजनसािें पाण्यापासून संरिि होते. 

 
करडईिी एक हबनकाटेरी पोटजात आहे. फ लातील रंगद्रव्य काढण्याकरता ती स्वीकारतात करडईत 

रंगद्रव्ये दोन असतात. एक पाण्यात हवरघळते ते हपवळे असते. द सरे हवरघळत नाही ते गडद लाल असते. तेि 
वसे्त्र रंगवण्यास उपयोगी असते. ते काढण्याकरता प क्ष्ट्पका सावलीत वाळवतात. अंबट पाण्यानं ध तात. तीन 
िार हदवस ध िे झाल्यावर हवद्राव्य रंगद्रव्य हनघनू जाते, अहवद्राव्य राहते. त्याच्या वड्या बनतात. हवद्राव्य = 
Soluble 

 
काहलदासकवीने ऋत सहंारकाव्यात विव्यािे विवन करताना म्हटले आहे :– 

हवकिनवक स ंभस्वच्छकसदूरभासाः हदहश हदहश पहरदर्गधा भमूयः पावकेन ॥ १–१७. -तसेि सहाव्या सगात 
हवलाहसनी वहनताचं्या वस्त्रािें विवन करताना म्हटले आहे :– 

क स ंभरागारुहितैद वकूलैः ॥ ६–४. 



  अनुक्रमणिका 

 
– या विनात क स ंभािा रंग कसा असतो ते सागंून त्याने वसे्त्र रंगवीत असत हेही साहंगतले आहे. 

 
संदले ५ म क्त उपहर केसर ५ संलर्गन उपहर 
प्रदले ५ य क्त उपहर ककजे २ संय क्त अधः 

 

 
आ॰ १९·९ करडई. 

 
 

९ सूयगफूल तदाहद सूयावतव. संप ष्ट्पी ७१  
Helianthus annus L. Compositae 
शाक. उंिी २ m. पिवपत्रािी लाबंी १० ते १५ cm. वषाय  

 
हे उद्यान-शाक म्हिून हल्ली प ष्ट्कळ रूढ झाले आहे. याच्या फ लािे हवविेन प्र॰ १५ त येऊन गेले आहे. 

हे प रुषभर ककवा अहधक स द्धा उंि होते. शेंड्याला आहि पानाचं्या बगलात फ ले येतात. पाने एकेका पेरावर 



  अनुक्रमणिका 

एकेक येतात. फूल संप ष्ट्प असते. छदे हहरवी असतात. सीमेच्या घेरातील प ष्ट्पकात हजव्हारूप प्रदलमंडल 
असते. त्या प ष्ट्पकात बी धरत नाही. त्यात केसर ककज बह धा नसताति. कबबप ष्ट्पकात बी धरते. एकेका 
प ष्ट्पकात एकेक बी तयार होते. त्यात बरेि तेल असते सपं ष्ट्प बरेि मोठे टीिभर ककवा वीतभर स द्धा रंुद होऊ 
शकते. एकेका सपं ष्ट्पात शभंर हबया सहज तयार होतात. या वानसाच्या अनेक पोटजाती आहेत. वर 
साहंगतलेली पोटजात उंि आहे ठेंगण्या जाती प ष्ट्कळ आहेत त्याना फ लेही बारीकि येतात. सवात प्रदले 
हपवळी असतात. ही फ ले बह धा सूयाकडे तोंड करून राहतात. सूयाच्या देखाव्यावरून सूयवफूल हे नाव पडले 
आहे. 

 
सूयवफ लाच्या हबयातून तेल हनघते ते खाद्य असते. गोडे तेल म्हिून ते वापरण्यास योर्गय असते. या 

तेलािे इतर उपयोगही होऊ शकतात. उदाहरिाथव मेिबत्त्या ककवा साबि याकरता. तेल काढून उरलेली पेंड 
पश खाद्य असते. परदेशात धान्यािे पीक तसे यािेही पीक काढण्यािी वहहवाट आहे. पाने द भत्या जनावराना 
खाद्य म्हिून हवशषे उपयोगी असतात. हबया कोंबड्याना खाद्य म्हिून उपयोगी असतात. आपल्या देशातही यािे 
पीक करिे हहतािे आहे. याच्या पाकळ्यामधून उत्तम रंगद्रव्ये हनघू शकतात. काडंापासून धागा हनघतो. यािा 
मूळ देश अमेहरकेतील सयं क्तसंस्थानािंा पहिम भाग. 

 
संदले २ म क्त उपहर केसर ५ संलर्गन प्रदललर्गन उपहर 
प्रदले ५ य क्त उपहर ककजे २ संय क्त अधः 

 
हकरिप ष्ट्प वधं्य त्यात ककजल्क नाही. 
 
आकृतीत १ हकरिप ष्ट्प, २ कबबप ष्ट्प. ककजाखाली उपछद. प्रकरि ४ व प्रकरि १५ पहा. 
 

 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ १९·१० सूयवफूल. 



  अनुक्रमणिका 

 
 

१० कारळा तीळ तदाहद कार्णतल संप ष्ट्पी ७१ 
Guizotia abysiniaca Cass. Compositae 
शाक १ m. पिवपत्रािी लाबंी ५ ते ६ cm. वार्णषक. 

 
यािी काडें सूयवफ लाच्या सारखी असतात आहि पानािंी ठेविही तशीि असते. यािी फ ले 

कबबहकरिवतं असतात, म्हिजे असे की त्यात हबबप ष्ट्पके आहि हकरिप ष्ट्पके अशा दोनही प्रकारिी प ष्ट्पके 
असतात. हकरि १·२ ते २·५ cm. लाबं आहि कबब २·४ cm रंुद असते. छदे हहरवी असतात. फ लातील प्रदले 
हपवळी असतात. फळानंा कारळे तीळ म्हितात कारळे म्हिजे क रळे म्हिजे वळिदार. ते स्वल्पहवरामासारखे 
वळिदार असतात. (आकृतीत ते हनराळ्या धरतीिे दाखहवल्याम ळे वळि हदसत नाही.) त्यावर िार िरे 
असतात. रंग काळा असतो. याला तीळ म्हितात ते केवळ त्यातून तेल हनघते म्हिूनि होय. वास्तहवक तीळ 
या वानसािा वगव अगदी हभन्न आहे. तीळ संप ष्ट्प नव्हे. हतळािे विवन प ढे येईल. 

 
हे िारमाही पीक आहे. याला नवरात्राच्या स मारास फ ले येतात. त्यािंा उपयोग देवीच्या पूजेकरता 

करतात. याि स मारास प ष्ट्कळ तिे संप ष्ट्पवगातली असून फ ललेली असतात. तीही हपवळी असतात. त्याम ळे 
ती सहज कारळी फ ले म्हिनू खपवली जातात. खऱ्या कारळ्याच्या हबयातून ४२ टके्क तेल हनघते. त्यातले फार 
तर ३२ टके्क बैलघािीत हपळून हनघू शकते. 

 
कारळे तीळ गहळताकरता प्रहसद्ध आहेत. त्याना खोरासानी तीळ असेही म्हितात. ते प्रथम यवनी 

देशातून भारतात आिले गेले असावते, असे या नावावरून हदसून येते. यािा मूळ देश उष्ट्ि आहफ्रका आहे असे 
सागंतात. दहिि भारतात यािे पीक प ष्ट्कळ आहे. 

 
संदले  शल्करुपम क्त उपहर केसर ५ संलर्गन उपहर 
प्रदले  य क्त उपहर ककजे २ संय क्त अधः 

 
हकरिप ष्ट्प वधं्य. 

 
इणतिास. १८०४ त हवलायतेत उपवन–हवद्या–समाज ससं्था हनघाली. या ससं्थेने शीतगृहे आहि उष्ट्मगृहे बनहवली. त्याम ळे शीत व उष्ट्ि 

दोनही प्रदेशातील वानसे वाढवण्यािी सोय झाली. तेथे प ष्ट्कळ अमरीवानसे आहि इतर पौवात्य वानसािंी लागवड झाली. 
 

 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ १९·११ कारळा. 



  अनुक्रमणिका 

 
 

११ शेवती तदाहद सेवतं संप ष्ट्पी ७१ 
Chrysanthemum indicum L. Compositae. 

 
शाक. उंिी ५० cm पिवपत्रािी लाबंी ६ cm 

 
हे स प्रहसद्ध उद्यानप ष्ट्प आहे. याच्या फ लोऱ्यात सूयवफ लाच्याप्रमािेि हकरिप ष्ट्पके आहि कबबप ष्ट्पके 

असतात. शाखा थोड्याशाि येतात त्यावर फ ले येतात. ती हहवाळ्यात येतात. त्यािंा रंग पाढंरा ककवा हपवळा 
असतो. यािी लागवड काडें लावनू होते. हशवाय भ ईजवळून हपलेही येतात ती लागवडीस सोयीिी असतात. 

 
शवेतीच्या पोटजाती प ष्ट्कळ आहेत. त्यातल्या एका जातीला फ ले अगदी थोडी येतात, पि पालवी व 

फादं्या प ष्ट्कळ येतात. त्याम ळे लागवड अगदी सोपी होते. हहरवी सीमा तयार करण्यास ते फार सोयीिे आहे. 
 
शवेतीच्या काही जाती-उपजाती िीनातून तर काही उष्ट्ि अमेहरकेतून आलेल्या आहेत. त्यास फ ले 

कोित्याही ऋतूत येऊ शकतात; परंत  त्याना वास हवशषे नसतो, रंग मात्र हवहवध असतात. माळी लोकाना ती 
फार उपकारक झाली आहेत. ती क ं डीत लावण्याजोगी आहेति म्हिून हौशी घरंदाजानाही ती सोयीिी आहेत. 

 
संदले १   कसर ५ संलर्गन उपहर 
प्रदले ५ य क्त उपहर २ ककजे २ य क्त अधः 
    हकरिप ष्ट्प वधं्य. 

 
इणतिास. सािरािपूर उपवन. हब्रहटश लोकानी भारतीय वनश्रीच्या अभ्यासाकरता हठकहठकािी उपवने स्थापन केली. उत्तरपूववटोकाशी 

कलकत्ता उपवन उभारले. उत्तरपहिम भागात उत्तरप्रदेशाति साहरािपूर येथे १८२१ त उपवनािी उभारिी केली. या उपवनावर हवहलयम जेमीसन 
नामक अहधकारी १८४१ ते १८७४ पयंत होता. तो एकडबगव येथील हवद्यापीठािा वैद्यकपदवीधर होता. त्याने बटायािी लागवड, जवसािी लागवड आहि 
िहािी लागवड याहवषयी प ष्ट्कळ पहरश्रम केले. त्याच्या मागून १९०३ पयंत डूथी हा अहधकारी झाला. त्याने हशवाहलक प्रदेशाजवळील वनश्रीिे परीिि 
केले. 

 
 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ १९·१२ शवेतंी. 



  अनुक्रमणिका 

 
 

१२ झेंडू तदाहद झेंडू (मखमल) संप ष्ट्पी ७१ 
(African marigold) Tagetus erecta L. Compositae 
शाक उंिी ०५–१ m. दलपत्रािी लाबंी ३ ते ५ cm. 

 
या शाकवानसाच्या प ष्ट्कळ पोटजाती असून त्या उपवनात िागंल्या रूढ आहेत. त्या िार हजार 

वषापूवीपासून येथे रूढ झालेल्या आहेत. प्रस्त त जातीला आहफ्रकन झेंडू म्हितात. याला थोड्याशा फादं्या 
येतात त्यावर एकवार दहलत पाने असतात. याला हहवाळ्यात फ ले येतात. त्यात कबबप ष्ट्पके आहि हकरि-
प ष्ट्पके असतात. प्रदलािंा रंग हपवळा असतो. भोवती छदे पेल्यासारखी ज ळलेली असतात. ती काढून टाकली 
की प ष्ट्पके मोकळी होतात. 

 
काही झेंडू मेक्हसकोतून आले आहेत. काहींच्या हकरिप ष्ट्पकाचं्या प्रदलािंी आकृती वाटोळी असून 

काठ तरंहगत असतात आहि त्याना दाट हकरहमजी रंग असतो. काहीिी पाने हिवार ककवा हत्रवार देखील 
दहलत असतात आहि उंिी िागंली प रुषभर असते. 

 
यानंी उत्पत्ती हबयानी होते. 
 
संदले ३ म क्त उपहर केसर ५ संलर्गन उपहर 
प्रदले ५ य क्त उपहर ककजे २ संय क्त अधः 

हकरिप ष्ट्पे सककज. 
 
इणसिास सी. बी. क्लाकग  (१८३२ ते १९०८) या नावािा एक गहिती होता. त्याला वानसाभ्यासािा छंद होता. १८६६ त कलकत्ता येथील 

पे्रहसडेन्सी कॉलजमध्ये अध्यापक म्हिनू त्यािी नेमिूक झाली. त्याने खाहसया टेकड्यावर जाऊन वानस्यसगं्रह केला. १८७० त अडँरसन याच्या मागून 
कलकत्ता उपवनाहधपती म्हिून त्यािी नेमिूक झाली. ती त्याने १८७२ त सपंहवली. केरळात हनलहगरी, उत्तर पजंाबात कागं्रा, हहमालयावर िंबा, 
इतक्या हठकािी जाऊन त्याने वानस्य–सगं्रह केला. १८७४ त त्याने काश्मीरात काराकोरान पववतावरील वानसािें परीिि केले आहि सगं्रह जमवला. 
त्याने १८७७ त सगं्रह घेऊन हब्रटनमध्ये हूकरच्या हाताखाली क्य ूयेथे भारतीय वनश्रीहवषयी काम केले. १८९८ त हलहनयन सोसायटीिा अध्यि म्हिून 
भाषि केले. त्यात ‘आर्गनेय आहशयातील वानसीय प्रदेश’ याहवषयी ििा केली. त्याने एक ‘उत्तर–भारतीय नेिे’ याहवषयी हनबंध हलहहलेला आहे. 
 

 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ १९·१३ झेंडू. 

आकृतीत :– १ हकरिप ष्ट्प. २ कबबप ष्ट्प. ३ केसर. ४ ककज. ५ फळ. 
 



  अनुक्रमणिका 

 

१३ माका. तदाहद भृगंराज संप ष्ट्पी ७१ 
Eclipta erecta L. Compositae. 

 
शाक उंिी ३० cm. पिवपत्रािी लाबंी २·४ ते ७·२ cm. 
 
याच्या खोडावर लोम असतात. पाने समोरासमोर दोन असतात. त्याना डेखे नसतात. याला गेंद 

येतात ते लहानसे १ ते १·५ cm रंुद असतात. ते पानाचं्या बगलात एकेक ककवा दोन दोन असतात. फ ले 
येण्यािा हंगाम हेमंत ऋतू हा असतो. प्रदले पाढंरी असतात. 

 
यािी एक पोटजात आहे हतिी खोडे जहमनीवर लोळतात अशा खोडाच्या पेरापेराला मूळे येतात. 
 
ही वानसे सवव उष्ट्िदेशात वन्य आहेत. ही पािथळीत िागंली वाढतात. हवा मात्र उष्ट्ि पाहहजे. 
 
माक्यािा रस कडू असतो. तो अक्र्गनदीपक आहे. त्याम ळे अक्र्गनमादं्याने होिारे सवव हवकार हटतात. 

तेलाला यािी भावना देऊन ते तेल केसाच्या आरोर्गयाकरता वापरतात. माक्यािा पाला व म ळे यािंा रस यकृत 
व हपत्ताशय याचं्या हवकारावर उपयोगी आहे. 

 
हपतराचं्या पूजेच्या प्रसंगी माक्याच्या हडकशा माजवनाकरता वापरतात. 
 
संदले १ शल्क. उपहर 
प्रदले ५ य क्त उपहर 
केसर ५ संलर्गन उपहर 
ककजे २ संय क्त अधः 

हकरिप ष्ट्प ककजवतं. 
 
इणतिास कूझग (१८३३ ते १८७८) या नावािा एक जमवन वानहसक इंग्रजाच्या सेवेत होता. प्रथम तो जावािीपात होता. त्याला कलकत्ता 

उपवनािा वानस्यपालक हे पद हमळाल. त्याने वगंदेशीय वानसासबंंधी एक गं्रथ हलहहला. १८६६ त त्याला अंदमानातील इमारतीलाकडाकरता 
वानसािंी माहहती हमळवण्याकरता पाठहवला. १८६७ त त्याला ब्रह्मदेशाच्या पहिम हकनाऱ्याजवळील आराकान पववतावरील वानसाचं्या शोधाथव 
पाठहवला. १८७७ त त्याने ब्रह्मदेश वनश्रीसबंंधी दोन खंडािंा एक गं्रथ हलहहला. त्यािे नाव ‘हब्रहटश बमा–वनश्री’  

 
डि ईस्ट इंहडजकडे जाताना तो पेनागं येथे हनधन पावला. 
 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ १९·१४ माका. 

 



  अनुक्रमणिका 

 

१४ सिदेवी. तदाहद सहदेवी संप ष्ट्पी ७१. 
Vernonia cinerea Less. Compositae. 

 
शाक उंिी १५ ते ७५ cm. पिवपत्रािी लाबंी २·५ ते ५ cm. वषाय . 
 
यािी काडें वाटोळी असून त्याजवर थोडीशी लव असते. पानाना लहानमोठी डेखे असतात. त्याचं्या 

दोही अंगास लव असते. फ लोरे गेंद असून त्यािें ग लच्छ रिलेले असतात. सवव फ ले नहलकारूप उभयकलगी 
असतात. संदलमंडल द हेरी असून त्यात हपच्छसंदले असतात ती पाढंरी असतात. प्रदळे ताबं स जाभंळी 
असतात. गेंदात फ ले स मारे. २० असून गेंदािी रंुदी स मारे ०·६ cm. असते. 

 
संदले बह त म क्त उपहर 
प्रदले ५ म क्त उपहर 
केसर ५ संलर्गन उपहर 
ककजे २ संय क्त अधः 

 
हे शाकवानस भारतात तसेि इतर आहशयाई उष्ट्िदेशात, आहफ्रकेत व ऑस्रहेलयात वन्य आहे. यािे 

औषधी उपयोग हवहवध आहेत. 
 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ १९·१५ सहदेवी. 

 
 



  अनुक्रमणिका 

१५ कडू णजरे. सहदेव्याहद अरण्यजीरक संप ष्ट्पी ७१.  
Vernonia anthelmintica Willd. Compositae. 

 
शाक उंिी ६० ते ९० cm. पिवपत्रािी लाबंी ५ ते ९ cm. वषाय . 
 
याच्या पानाना दोही अंगी लव असते. यािे गेंद असून त्यािें ग लच्छ रिलेले असतात. संदलमंडल 

एकेरी असते. हपच्छसंदले ताबंूस असतात. प्रदले पाढंरी असतात. पहरच्छदाच्या टोकास ग लाबी रंग असतो. 
सववफ ले नहलकारूप उभयकलगी असतात.  

 
हे शाकवानस दहििभारतातील काळी राने आहि लंका येथे वन्य आहे. यािा उपयोग कृहमनाशक 

म्हिून करतात. 
 
संदले बह त म क्त उपहर 
प्रदले ५ य क्त उपहर 
केसर ५ संलर्गन उपहर 
ककजे २ संय क्त अधः 

 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ १९·१६ कडू हजरे 

 
 



  अनुक्रमणिका 

 
 

१६. दविा. तदाहद दवन संप ष्ट्पी ७१ 
Artemisia pallens Wall. Compositae. 

 
शाक उंिी २१ ते २५ cm. तलस्थ पिवपत्रािी लाबंी २ ते ५ cm. वार्णषक 
 
हे शाकवानस रामनवमीच्या पूजासाहहत्यात प्रम ख असते. यािी उंिी वीत दीडवीत पयंत असते. अध्या 

उंिीपयंत पाने येतात ती वाटोळसर अल्पदहलत असतात. त्याच्यावर जी पाने येतात ती बह दहलत असतात. 
उत्तराधात पाने लहान व दले कमी होत जातात. 

 
शेंड्यापाशी संप ष्ट्पे येतात. ती हरभऱ्याच्या दाण्याएवढी असतात. छदे १५-२० असतात. बाहेरच्या 

घरात ककजीय फ ले आहि आतल्या घेरात ककजकेसरीय फ ले असतात. 
 
हे वन्य कोठे आहे ते माहीत नाही. प ण्याजवळ आळंदी व जेज री येथे यािी लागवड आहे. 
 
संदले शून्य   
प्रदले ५ य क्त उपहर 
केसर ५ संलर्गन उपहर 
ककजे २ संय क्त अधः 

 

 
आ॰ १९·१७ दविा. 



  अनुक्रमणिका 

 
 

१७. अक्कलकारा. तदाहद आकल संप ष्ट्पी ७१ 
Spilanthus acmella Murr. Compositae. 

 
शाक उंिी २० cm. पिवपत्रािी लाबंी ४ ते ८ cm वार्णषक. 
 
हे शाकवानस क ं डीत लावण्याइतके लहानसे असते. यािी खोडे बोटभर उंि होऊन िार पाने येतात 

आहि शेंड्यास व पानाच्या बगलात गोंडे येतात. त्यािें दाडें वीत अधीवीत लाबं होतात. पाने एका पेरावर दोन 
दोन एकमेकासमोर असतात. गोंडे ककवा गेंद येतात ते स मारे. २ cm लाबंीिे शकूं असतात. त्यात हकरिप ष्ट्पे 
थोडीशीि असतात ककवा नसतातही. फ लातील प्रदले हपवळी असतात. फ ले येण्यािा समय दसरा हदवाळीच्या 
स मारािा असतो. गोंडा आरंभी सवव हपवळा असतो. नंतर जाभंळा व कपगा होता होता सवव कपगा होतो. 

 
या वानसाच्या सवव अंगास ि रि रीत िव असते. ती दंतव्यथेवर औषध म्हिून वापरतात. त्याने 

ब हद्धहवकास होतो असा समज आहे. त्यात हवशषे तर्थय नाही. 
 
संदले शून्य   
प्रदले ५ य क्त उपहर 
केसर ५ संलर्गन उपहर 
ककजे २ संय क्त अधः 

 
हे वानस भारतात तसे इतर उष्ट्ि देशात वन्य आहे. 
 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ १९·१८ अक्कलकारा. 

 
 

१८ रै्लार्षडया. तदाहद गैल संप ष्ट्पी ७१ 
Gaillardia pulchella. Fourger. Compositae. 

 
शाक उंिी ५० ते १०० cm. पिपत्रािी लाबंी १० ते १५ cm. हिराय ू
 



  अनुक्रमणिका 

या वानसािे खोड िपटे ककवा अमळ हतकोनी असते. पाने एकातंराने येतात. काही पेरी इतकी जवळ 
जवळ येतात की तेथे एका पेरावर दोन पाने असल्यासारखा भास होतो. काही पेरी थोडी दूर तर काही बह त दूर 
असतात. 

 
फ लािें गेंद स मारे ४ cm रंुद. छदे आखूड पि प ष्ट्कळशी असतात. 
 
प्रदले हकरहमजी असून त्यािंी टोके हपवळी असतात. हकरिप ष्ट्प वधं्य असते. 
 
फ ले हहवाळ्याच्या आरंभी येतात. हे वानस मूळिे अमेहरकेतले असून येथे उद्यानात िागंले रूढ झाले 

आहे. 
 
संदले ५ य क्त उपहर केसर ५ संलर्गन उपहर 
प्रदले ५ य क्त उपहर ककजे २ संय क्त अधः 

 
 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ १९·१९ गैलार्णडया 

 



  अनुक्रमणिका 

 
 

१९ णझणनया. तदाहद हझहनया संप ष्ट्पी ७१ 
Zinnia elegans Jacq. Compositae. 

 
शाक १·५ m. उंि पिवपत्रािी लाबंी ५ ते १० cm. वषाय . 
 
हे उद्यानवानस अमेहरकेतून आिनू येथे रूढ केलेले आहे. हे हात दीड हात उंि होते. यािी पाने अखंड 

असतात. ती एकमेकासमोर आहि खालच्या वरच्याच्या काटकोनात असतात. म ख्य खोडाच्या शेंड्यात व 
शाखाग्रावर गेंद येतात. ते ५ ते ६ cm. रंुद असतात. कबब मध्यावर उंिट असते. हकरिप ष्ट्पके असतात ती 
ककजीय असतात. कबबप ष्ट्पकात काही ककजीय तर काही केसरीय तर काही कककेसरायही असतात. काही 
उभयकलगीही असतात. प्रदलािंा रंग ताबंडा असतो याच्यात पोटजाती प ष्ट्कळ आहेत. त्यापकैी काहीत 
हकरिप ष्ट्पकािंा घाट कबबप ष्ट्पकासंारखा असतो. रंगही हवहवध असतात. फ ले हहवाळ्यात येतात. लागवड 
हबयानी होते. 

 
संदले शून्य   केसर ५ संलर्गन उपहर 
प्रदले ५ य क्त उपहर ककजे २ संय क्त अधः 

 
वस्त तः संदले अगदी लहान होऊन ककजप टास हिकटून राहहलेली असतात. 
 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ १९·२० हझहनया. 

 



  अनुक्रमणिका 

 

२० डाणलया. तदाहद डालीय संप ष्ट्पी ७१ 
Dahlia variabilis Desf. Compositae 

 
शाक उंिी १ ते २ m. पिवपत्रािी लाबंी ८ ते १० जल वार्णषक. 
 
यािे खोड काळसर असते. त्यावर पाने समोरासमोर दोन दोन येतात. म ख्य खोडाच्या व फादं्याचं्या 

टोकाशी फ ले येतात त्यािंी रंुदी १० ते १२ cm असते. कबब ४ cm असते ते हपवळे असते कबबप ष्ट्पकाभोवती 
पापोद्रासारखे पारदशी वषे्टि असते. हकरिप ष्ट्पकािे तीन िार घेर असतात. छदे हकरिापेिा बरीि आखूड 
असतात. प्रदलािा रंग हकरहमजी, जाभंळा, हपवळा ककवा पाढंरा देखील असतो हवहवध रंगाच्या हवहवध 
पोटजाती असतात. म ळावर कादें तयार होतात. ते रताळ्यासारखे असतात. कोरड्या जागी िार महहने हवसावा 
हमळाल्यानंतर त्यास ओलाव्याने अकं र येतात. 

 
लागवड हबयानंीस द्धा होऊ शकते. हकरिप ष्ट्पके ककजीय असतात. फ ले पावसाळ्यात येतात. 
 
संदले ५ अंशय क्त उपहर केसर ५ संलर्गन उपहर 
प्रदले ५ य क्त उपहर ककजे २ संय क्त अधः 

 
 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ १९·२१ डाहलया. 

 



  अनुक्रमणिका 

 

२१ कॉसमॉस तदाहद कौत्स. संप ष्ट्पी ७१ 
Cosmos bipinnatus Cav. Compositae. 

 
शाक उंिी ६० ते १०० cm. पानािी लाबंी २० cm. वार्णषक 
 
हे शाकवानस मेक्हसको मधून येथे आिलेले असून हे उद्यानात मोठी प्रहतिा पावलेले आहे. याला पाने 

येतात ती समोरासमोर असून एका घेरावर दोन दोन असतात. पान हिवार आहि अशंतः हत्रवार दहलत असते. 
पर्णिका अगदी कििोळ्या असतात. फ ले हहवाळ्यात येतात. त्यात थोडीशीि हकरिे असतात. ती रंुद रंुद 
असतात. प्रदलािंा रंग पाढंरा ककवा ग लाबी असतो. एकबीज फळे असतात त्यावर िार फाटे असतात. 
हकरिप ष्ट्पके वधं्य असतात. लागवड हबयानी होते. 

 
संदले शल्करुप ५ म क्त उपहर केसर  संलर्गन उपहर 
प्रदले ५ म क्त उपहर ककजे  संय क्त अधः 

 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ १९·२२ कॉसमॉस. 

 
 
 
 



  अनुक्रमणिका 

२२ ॲस्टर तदाहद तारावती संप ष्ट्पी ७१. 
Aster amellus L. Compositae. 

 
शाक उंिी ४०–५० cm. पिवपत्रािी लाबंी ४ cm. बह वार्णषक 
 
या वानसािी उंिी एकाद्या हातापेिा अहधक होत नाही, कमीि होते. खोडाला तळापासून पाने येतात 

आहि शाखा येतात. आरंभीिी काडें बरीि आखूड असतात. पेरापेरामधे अतंर थोडे असते. ते उत्तरोत्तर वाढत 
जाते. पाने एकातंराने यतात. हहवाळ्यात फ ले येतात. फ लािी रंुदी ३ ते ४ cm. असते. हकरिप ष्ट्पकािें ४, ५ 
घेर असतात. ती बाहेरून आत लहान होत जातात. कबबाच्या पहरसरात फ ले अगोदर उमलतात. मध्यवती 
प ष्ट्पके हपवळी आहि हकरिप ष्ट्पके हनळसर ताबंड्या रंगािी असतात. 

 
म ळािें भाग करून नवी लागवड करतात. हबयापासून रोपे होतात.  
 
सवव वानसक लामध्ये सपं ष्ट्पक ल हे मोठे आहे. यात आठ हजारावर जाती आहेत. गोते्रही एक हजारावर 

आहेत. या प्रकरिात आपि १५ जाती पाहहल्या त्यात गोते्र िवदा आहेत. सहदेवी आहि कडू हजरे या दोन 
जाती एका गोत्रात आहेत. बाकी सवव जाती हभन्न गोत्रातल्या आहेत. या एका गोत्रात अडीिशचे्या वर जाती 
आहेत. या दोनही तिासारख्या इकडे हतकडे उगविाऱ्या आहेत. त्यािंा औषधी उपयोग असल्याम ळे त्यािंी 
लागवडही थोडीशी करतात. संप ष्ट्प क लातील प ष्ट्कळ जाती औषधोपयोगी आहेत आहि प ष्ट्कळशी उपद्रवी 
तिेही आहेत. तिे आहि औषधे याहवषयी स्वतंत्र प्रकरिे केली आहेत. त्यापैकी तिात त्यािें काही नम ने हदले 
आहेत. 

 
प्रस्त त प्रकरिात संप ष्ट्पापैकी तेलािी म्हिून उपयोगी पडिारी आहि शोभेिी अशी वानसे साहंगतली 

आहेत. शोभावानसे या क लात प ष्ट्कळ आहेत. उद्यानप्रकरिी त्यातली काही साहंगतली आहेत. 
 
संप ष्ट्पजाती सवव जगभर आढळतात. 
 

 
 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ १९·२३ ॲस्टर. 

 
 
 

  



  अनुक्रमणिका 

प्रकरि २० 
 

धान्ये आणि तृिे 
 
एकदहलक धान्याना तृिधान्ये म्हितात. तथाहप धान्यवगात हिदहलकािाही समावशे होतो. डाळीिी 

धान्ये हिदहलक धान्ये होत. त्याखेरीज आिखीही एकादे हिदहलक धान्य आहे. ते राजहगरा हे आहे. 
राजहगऱ्यासारखी आिखी एक दोन वानसे नेहमीच्या अन्नव्यवहारातली आहेत ती तादं ळजा आहि माठ ही होत. 
काडें व पाने या बाबतीत ती राजहगऱ्यासारखी आहेति पि हशवाय ती फ लाकळाच्या बाबतीतही तशीि आहेत. 
या सवांना फ लाचं्या महंजरा येतात पि व्यक्क्तशः फ ले सहसा नजरेस येत नाहीत. त्यातून फळे तयार होतात ती 
धरू म्हटले तर तसे करता येते. ही फळे मोहरीहूनही बारीक असतात. त्यािंा औषधात उपयोग होतो. त्यापकैी 
राजहगरा हे वानस मात्र अन्न म्हिून उपयोगास येते. त्यािाि प्रथम अभ्यास करू. 

 
१ राजणर्रा. मारीषाहद राजगीर मारीषाद्य १०२ 

Amarantus paniculatus L. Amarantaceae. 
 
शाक उंिी १ ते १·५ m. पिवपत्रािी लाबंी ७ ते १० cm. वार्णषक. 
 
ह वानस भाजीपाल्यापैकी आहे आहि धान्यापैकीही आहे. धान्यापकी कशबीधान्यािा हविार प्रथमतःि 

केलेला आहे. ती सवव हिदहलक आहेत. त्याखेरीज आिखी एक हिदहलक धान्य आहे ते हे होय. हे कशबी मात्र 
नव्हे. यािी फ ले आकाराने अगदीि ि द्र असतात. त्यात पहरदले असतात त्यािंा एकि घेर असतो. ती हनवळ 
शल्करूप असतात. म्हिजे पातळ पापोदे्र असतात. यात केसर पाि असतात ते स टे असतात. ककजप टात कोठा 
एकि असतो पि ककजल्कािे दोन ककवा तीन देखील फाटे असतात. त्यावरून ककजे २, ३ म्हिावी लागतात. 
यातील फ ल एककलगी असतात. फ लोरा पहरमजंरी रूपािा असतो. त्याच्या मोठ्या शाखा असतात त्याना त रे, 
तंस म्हितात. लहान शाखाना तंसक म्हितात. एकंदर फ लोऱ्यािा रंग ताबंडा ककवा सोनेरी असतो. फ लात 
छदे व उपछदेही असतात तीदेखील शल्करूपि असतात. उपछदे पहरदलापेिा थोडीशी लाबंट असतात. पि 
पहरदले फार तर ०·२५ mm लाबंीिी असतात. यात हबया तयार होतात त्या पाढंऱ्या ताबंड्या ककवा काळ्याही 
असतात. 

 
 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ २०·१ राजहगरा. 

 
या धान्यात उत्तम प्रोतीन असते. हे आहशया व आहफ्रका खंडात लागवडीिे धान्य आहे. 
 
पहरदले५ म क्त अधः केसर ५ म क्त अधः 
   ककजे १ ते ३ संय क्त उपहर. 

 
तृिधान्ये. तृिासारखी धान्ये ती तृिधान्ये होत. गहू तादूंळ इत्यादी धान्ये तृिधान्ये होत. अहधक 

स्पष्टपिे सागंिे तर ती एकदहलक धान्ये म्हटली पाहहजे. खाद्य म्हिून त्याना धान्य म्हिावयािे. तृिधान्यात 
सरसहनरस धान्ये आहेत तशीि तृिात सरसहनरस तृिे आहेत. काही तृिािं बी गरीबमािसे खातातदेखील. 
प्रस्त त प्रकरिात धान्ये वैरिीिी तृिे आहि दोन औषहधतृिे सागंावयािी आहेत. याखेरीज बाबंू हे महातृि आहि 
ऊस हे साखरवाले तृिही पहावयािे आहे. तृि या शब्दािा अथव त च्छ वानस असा आहे. तसा होण्यािे कारि 
प ष्ट्कळशी तृिे खाद्यपेयाच्या उपयोगी नाहीत हे आहे. काही तृिािंा अन्य उपयोग होतो आहि काहीिा शतेीला 
उपद्रवही होतो. त्याना येथे क तृिे म्हटले आहे. प ष्ट्कळशा तृिािें जीहवत पावसाळ्याप रतेि असते. काही तृिे 
नदीओढ्याच्या काठी सतत जीहवत िालहविारी असतात. तथाहप त्यािंीही एक हपढी सतत हटकत नाही. 
लागोपाठ लवकर लवकर त्याचं्या हपढ्या होत असतात. 

 
सवव तृिधान्ये शाकवानसे आहेत. त्यािंी खोडे वाटोळी असून मध्यभागी थोडीशी पोकळ असतात. 

त्यािंी पाने लाबं लाबं असून त्यािंी डेखे पसरट होऊन काडंाला अधा अहधक वढेा घालतात. देठ व पत्र याचं्या 
साधं्यात हजभली असते. पत्रभागावरून पािी आले तर ते हजभलीवरून काडंावर न जाता भ ईकडे जाते. तृिाना 
शाखा येतात त्या शेंड्याशी अल्पसा कोन करून वर जातात. भ ईजवळून ककवा भ ईतून शाखा येतात त्या आडव्या 



  अनुक्रमणिका 

होऊन नवी रोपेि बनतात. त्यास त्यािंी हपलावळ म्हितात. तृिािें प्रथम मूळ लवकरि स कून जाते. अनेक 
नवी म ळे येतात त्याना जटाम ळे म्हितात. ती हवतीपेिा सहसा खोल जात नाहीत. उथळ भमूीत जीवन 
जगण्यास ती योर्गय असतात. म्हिून पृर्थवीवर माती तयार होण्यास जेव्हा आरंभ झाला असेल तेव्हा तृिे उत्पन्न 
झाली. असावीत असा तकव  आहे. तृिाना फ ले येतात ती मंजरीरूप असतात. त रा, किीस, लोंबी, हे सवव 
मंजरीिे प्रकार होत. 

 
२ र्िू. तदाहद गोधूम तृिाद्य १४७ 

Triticum aestivum L. (sativum Lam) Gramineae. 
 
शाक उंिी ०·५ ते १ m. पिवपत्रािी लाबंी ३० ते ४० cm. आय ष्ट्य ४–५ महहने. 
 
गव्हािा फ लोरा ही एक ताठ मंजरी असते तरी हतला लोंबी म्हितात ते तादं ळाच्या धरतीवर. या 

मंजरीत शाखाचं्या दोन रागंा असतात. एकेका शाखेवर एका छदात िार पाि फ ले येतात. बह धा त्यातले 
एकादेि प्रौढ होते, इतर ख रटतात. प्रत्येक फ लाला उपहर अन  पहर व उप आहि लघ त षेही असतात. 
पहरत षाला टोक असते. ते पोटजातीप्रमािे कमी अहधक लाबं असते. ते प्रशूक होय. या फ लात केसर तीनि 
असतात. अनेक फ ले असली तरी त्याना उपहर व अन त षे सवाहमळून दोनि असतात. लघ त षे ही संदले आहि 
बाकीिी त षे ती छदे होत. 

 
गहू हे पीक सवव जगभर प्रािीन काळापासून होत आहे. वन्य गोधूम माहीत नाही. हे पीक हहवाळ्यात 

येिारे आहे. पावसाळ्यात हमळालेल्या पाण्यािी ओल िागंल्या भ ईत राहते तेवढी या हपकास प रते. पावसाळा 
सौम्य असतो तेथे यास पािी द्याव ेलागते. अहत शीततेने या हपकास अपाय होतो. असा गारवा रहशयात केव्हा 
केव्हा पडतो. म्हिून हहवाळा कडक होण्यापूवी पीक काढता यावे, याकरता तशा ग िािे बी तेथे मानवी 
उपायानी पैदा केलेले आहे. त्यास वसंत गहू म्हितात. आपल्याकडे गव्हाला ताबंेरा हा रोग होतो. त्यास दाद न 
देिारी पोटजात येथे तयार झालेली आहे. 

 
लघ तृषे २. उप, पहर, अन , उपहर. 

केसर २, ककवा ३. म क्त अधः ककज २ संय क्त उपहर. 
 

 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ २०·२ गहू. 



  अनुक्रमणिका 

 
 

३ तादूंळ. तदाहद तंद ल. तृिाद्य १४७ 
Oryza sativa L. Gramineae. 

 
शाक उंिी १ m. पिवपत्रािी लाबंी ३० ते ४० cm. आय ष्ट्य ३ ते ४ महहने. 
 
तादं ळाला फ लोरे येतात ते दािे भरले म्हिजे कमानदार होऊन लोंबतात. म्हिून त्याना लोंब्या 

म्हितात. ज्यातील उपहरत षे आखूड असतात. उप त ष व पहरत ष ही िागंली किखर असतात. ती दाण्यास 
वढूेन राहतात. केसरातील परागकोषाचं्या मधोमध त्यािंी डेखे असतात ती बारीक व हलवहलवीत असल्याम ळे 
कोष डोलत राहतात. एकाद्या हदवसभरात त्याच्या एका शवेटाला भोक पडून पराग उधळून जातात. बह धा 
त्यापूवी द सरे पराग ककजल्कावर येऊन पडलेले असतात. फूल उमलते ते सकाळी उन्हाने लघ त षे फ गल्याने, 
पि हदवसभराच्या उन्हाने ती वाळून जातात तेव्हा फूल हमटते. नंतर ते उघडे असण्यािे कारि रहात नाही. 
द सऱ्यािे पराग हमळालेले असतात आहि स्वतःिे बाहेर गेलेले असतात. 

 
तादूंळ प्रािीन काळापासून लागवडीस आहे. वन्य तादूंळही भारतात खासीपववत, हसकीम, बंगाल, 

राजस्थान, इत्यादी हठकािी सापडतात. नीवार=वन्य तादूंळ 
 
एकदहलक धान्यापकैी हे प्रम ख धान्य आहे. यात प ष्ट्कळ पोटजाती आहेत. आहि नवीन नवीन प्रयत्नतः 

केल्या जात आहेत. याच्या म ळाशी पािी खेळते असाव ेलागते. म्हिून बह धा ते पावसाळी पीक करतात. पाऊस 
हजतका हमळेल हततक्या हदवसात पीक तयार व्हाव े अशा सोयीच्या पोटजाती पाहहजेत. जेथे पाटािे पािी 
हमळते तेथे यािे उन्हाळी पीकही होऊ शकते. त्यासाठी हवशषे पोटजाती तयार केलेल्या आहेत. अशा 
हपकाकरता पेरिी वसंतारंभी करावी लागते. तेव्हा पहाटे व सकाळी थंडी पडली तर ती पेऱ्याला बाधण्यािा 
संभव असतो, म्हिून हवशषे दिता घ्यावी लागते. त्यावळेी रोपे लहान असतात. त्याजवर पारदशी पाघंरूि 
घालाव ेलागते. तशी नमाऊ पाघंरुिे हल्ली हमळू शकतात. 

 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ २०·३ तादूंळ. 

 



  अनुक्रमणिका 

 

सवव उष्ट्िदेशात तादूंळ हपकू शकतात. 
 
आपक्वशाहलरुहिरा तन गात्रयहष्टः प्राप्ता शरन् नववधूहरव रूपरम्या ॥ ऋ॰ ३·१ –असे काहलदासाने 

साळीनामक तादं ळािे विवन केले आहे. तेथे शरद् ऋतूत साळी हपकू लागल्या आहेत असे म्हटले आहे. कलम 
असे द सऱ्या तादं ळाच्या पोटजातीिे नाव आहे. त्यािा उल्लेख याि कवीने केला आहे तो असा :– रघ वशं ४·३७ 

 
आपादपद्मप्रिता कलमा इव ते रघ म् । फलैः सवधवयामास ः उत्खातप्रहतरोहपताः ॥ 
 
एकदा उपटून नीटपिे योर्गय जागी कलमािंी लागवड करतात. त्याप्रमािे राजेलोकािंा पराभव करून 

प नः त्यािंी त्याचं्या राज्यावर स्थापना रघ राजाने केली; त्याला फलही भरपूर हमळाले. या विनात 
रोपलाविीिा यथाथव उल्लेख आला आहे. 

 
४ सातू. जव. तदाहद यव तृिाद्य १४७ 

Hordeum vulgare L. Gramineae. 
 
शाक उंिी ७० ते ९० cm. पिवपत्रािी लाबंी १५ ते ३० cm. आय ष्ट्य ४ महहने. 
 
हे शाकवानस प ष्ट्कळ अंशी गव्हासारखे असते. यािी पाने गव्हाच्यापेिा खरखरीत असतात. पेरे 

सोपटात झाकलेली असतात. यािे फ लोरे (त रे, मंहजरा) हनघतात त्याने अि िपटे असतात. प्रशूके वगळून 
त्यािंी लाबंी ७ ते ९ cm. असते. त्यावर तंसकाच्या दोन रागंा असतात. त्या प्रत्येकीत १०, १५ तंसके असतात. 
तंसकािंी डेखे फार आखूड असतात ककवा ती म ळीि नसतात. एका पेरावर तीन तंसकािंा संि असतो त्यातले 
मधले संपूिव असून इतर दोन वधं्य असतात. दोन लघ त षे असतात उप व पहर त षे फळास हिकटून राहतात. 

 
या जातीत बऱ्याि पोटजाती आहेत त्यापैकी दोन प्रम ख आहेत (१) हिपंक्क्तक. तीि आता साहंगतली 

(२) षट्पंक्क्तक यात तंसकाचं्या सहा रागंा असतात. भारतात बह शः पहहलीि हवशषे रूढ आहे. 
 
सवव कोष्ट्िप्रदेशात यािे पीक काढतात. याच्या काही पोटजाती हवष ववृत्ताजवळ हपकिाऱ्या आहेत तर 

काही तेथून ७० अशंावर हपकिाऱ्या आहेत. काही ओल्या हवते हपकिाऱ्या तर काही कोरड्या हवते हपकिाऱ्या 
आहेत. काही सम द्रकाठी तर काही ४००० m उंिीपयंत हपकिाऱ्या आहेत. 

 
हे धान्य अत्यतं प्रािीन काळी रूढ झालेले आहे. ते भारतात उत्तरोत्तर कमी होत िाललेले आहे. इतर 

देशात ते अहधक रूढ आहे. 
 

 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ २०·४ सातू. 



  अनुक्रमणिका 

यािा उपयोग प ष्ट्कळ अंशी माल्ट म्हिजे उमले करण्याकडे होतो. उमले करून भाजावयािे असल्यास 
धान्य िागंले हपकू हदले पाहहजे. इतर उपयोगाकरता कमी हपकलेले िालते. सातूच्या हपठािी भाकर करतात 
पि त्यात हिकट प्रोतीन नसल्याम ळे ती फ गत नाही. सातूिी खीर आहि लापशीही करतात. या धान्यािा 
उपयोग जनावरािें खाद्य म्हिून इतर देशात करतात. याच्या काडंािाही उपयोग पश खाद्य म्हिून होतो. 

 
आजारी लोकाना हवशषेतः मध मेही लोकाना पर्थयकर म्हिून या धान्यािा उपयोग होतो. याच्या 

उपयोगािा स्वतःहवषयी वृत्तातं लो॰ हटळकानी आपल्या मंडालेहून हलहहलेल्या पत्रात हदला आहे. Letters of 
L. Tilak p. 138. 

 
लघ त षे २ इतर त षे उपहर अन  पहर उप 
केसर ३ म क्त अधः    
ककजे २ संय क्त उपहर हकजल्क द हेरी हपच्छरूप. 

 
अरुिरागहनषेहधहभरंश कैः श्रविलब्धपदैि यवाकं रैः...। रघ ॰ ९·४३. 

 
 

५ नाचिी. नागली. रागी. तदाहद नंिन. तृिाद्य १४७ 
Eleucine coracana Gaertn. Gramineae. 

 
शाक उंिी ०·५ ते १·५ m. पिवपत्रािी लाबंी ४५ cm. आय ष्ट्य ३, ४ महहने. 
 
हे डोंगरी म लखात येिारे अगदी बारीक लागवडीिे एकदहलक धान्य आहे. यािी खोडे एक ते तीन 

हात उंि होतात. ती िपटी असतात. त्यावर पानाचं्या दोन रागंा असतात. पानािी रंुदी भाताच्या पानापेिा 
अहधक असते. पानाच्या सोपटाच्या तोंडाशी लव असते. शेंड्याला त रे येतात त्यात ३ ते ६ मोठे दाडें असतात. 
त्यावर दोन उपशाखा येतात. प्रत्येक शाखेवर ३ ते ६ फ ले असतात. केसर ३ असतात दाण्याभोवती पापोद्रा 
असतो. दािा कपगट असतो. 

 
नाििीत पाढंरी ताबंडी असे दोन प्रकार आहेत. पाढंऱ्यािे नव ेप्रकार (पोटजाती) प्रयत्नाने तयार केले 

असून त्यािंा प्रिार िालू आहे. यािे पीक डोंगरउतारावर भारी पावसाच्या म लखात िागंले येते. यािंी 
भाताप्रमािे रोपे करून लागवड करतात. 

 
नाििीिा उपयोग हपत्तप्रकोप शमवण्याकरता हवशषे होतो असे सागंतात. याि गोत्रातली एक जात 

याहून ठेंगिी अशी आहे ती महाराष्ट्रात आहि इतरत्रही भारतात वन्य आहे. हतजपासून ही जात उत्पन्न झाली 
असावी असा तकव  आहे. 

 
 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ २०·५ नाििी. 

 



  अनुक्रमणिका 

लघ त षे २ इतर त षे :– उप. पहर. अन . उपहर. 
केसर ३ म क्त अधः ककजे २ सयं क्त  उपहर. 

 
एकदहलक धान्ये हिदहलकापेिा बऱ्याि बाबतीत हनराळी असतात. त्यात प्रोतीनद्रव्य हिदहलकापेिा 

िागंल्या प्रतीिे पि कमी प्रमािात असते. जीवात  द्रव्यात फरक आहे तो कोष्टकात हदसून येईल. हवशषे गोष्ट 
अशी की, ही द्रव्ये एकदहलकाचं्या दाण्याच्या अंतरंगात नसून बाह्यागंात असतात. दळण्याकाडंण्याने ती अलग 
होऊन कोंड्यात वाया दवडली जातात. 

 
धान्य 

१०० ग्राममधे 
A 

I. U. 
B1 
mg 

B2 
mg 

B3 
mg 

C 
mg 

पत्तामोद 
mg 

सातू उपवन्य ७ ०·४७ ०·२० ५·४ ०  
सातू वन्य ४३९ ०·१८ ०·१३ ७·४ ०  
नाििी ७० ०·४२ ०·१० १·१ ०  
तादूंळ, हातकाडंि ४ ०·२१ ०·१६ ३·९ ० ७७ 
तादूंळ, हगरिकाडंि ० ०·०६ ०·०६ १·९ ०  
गहू १०८ ०·४५ ०·१२ ५·० ०  

 
 

६ ओट. फई तदाहद ओट तृिाद्य १४७ 
Avena sativa L. Gramineae  

 
शाक उंिी ५० ते ७५ cm. पिवपत्रािी लाबंी १० ते २० cm आय ष्ट्य ४ महहने. 
 
य रोप व अमेहरका येथे वापरात असलेले हे एक एकदहलक धान्य आहे, याच्या खोडािी उंिी २, ३ हात 

होते. शेंड्यास लोंब्या येतात. याच्या पहरत षाला िागंले कोिदार लाबं टोक असते ते प्रशूक होय. लागवडीच्या 
ओटधान्याला असे प्रशूक असतेि असे नाही लागवडीने बरेि प्रकार उत्पन्न झालेले आहेत त्यातील काहीत 
प्रशूक असते तर काहीत नसते, पि वन्यात असतेि. या लाबं टोकाच्या आरंभाला पीळ पडलेला असतो. 
अथात वन्य दाण्यात अन्नाशं बराि कमी असतो परदेशात हे वन्य आहे. यािी लागवड य रोपात प्रथम झाली असे 
सागंतात. या धान्याला थंड व ओलसर हवा आहि मध्यम प्रतीिी जमीन लागते. थंडीत व वसतंात येिारे 
वगेवगेळे प्रकार (पोटजाती) आहेत. हे पीक बरेिसे गव्हाच्या सारखे असते. याच्या फ लात तीन ककवा िार 
केसर असतात. 

 
याच्या दाण्यािी त से काढून दाण्यािी खीर करतात. दािे प्रथम भट्टीत भाजून घेतात. पीठ करून 

त्यािी भाकर करतात, हबक्स्कटेही करतात. या धान्यात गव्हाच्यापेिा बरेि अहधक प हष्टप्रद प्रोतीन असते. 



  अनुक्रमणिका 

त्यािप्रमािे त्यात ओषट व लविेही अहधक असतात. पशूना हे िागंले मानवते. शभंर वषांपूवी अश्वखाद्य म्हिून 
यािी येथे लागवड झालेली आहे ती हवशषे यशस्वी झाली नाही. याच्या काडािी वैरि उत्तम असते. 

 
लघ त से २ केसर ४ अधः ककज २ उपहर. 
१०० ग्राम तादं ळात ८० ग्राम शाकव र, ६ ग्राम प्रोतीन, १ ग्राम ओषट 
मस रात ६३ २५·५ १·७५ 

 
धान्य 

१०० ग्राममधे 
A 

I. U. 
B1 
mg 

B2 
mg 

B3 
mg 

C 
mg 

पत्तामोद 
mg 

बाजरी २२० ०·३३ ०·१६ ३·२ ०  
जवार ७९ ०·३७ ०·२८ २·८ ०  
राळा ५४ ०·५९ ०·०८ ०·७ ०  
मका ओला ५४ ०·११ ०·१७ ०·८ ६  
मका स का १५० ०·४२ ०·१० १·४ ०  
ओट (फई) ० ०·९८  १·१   
वरी ० ०·२० ०·१८ २·३ ० ७४८ 

 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ २०·६ फई. ओट. 



  अनुक्रमणिका 

 
 

७ मका तदाहद मक्क. तृिाद्य १४७ 
Zea mays L. Gramineae  

 
शाक उंिी २ m. पिवपत्रािी लाबंी ५० ते १०० cm, आय ष्ट्य ४ महहने. 
 
एकदहलत धान्यापकैी हे प्रहसद्ध धान्य आहे. हे गेल्या शतकात अमेहरकेतून येथे आिलेले आहे. याच्या 

शेंड्याला त रा येतो त्यात केवळ नर फ ले असतात. खाली पानाचं्या बगलात किसे येतात त्यात केवळ 
ककजफ ले असतात. मादी तंसके असतात त्यात हबनडेख फ लाचं्या अनेक रागंा जाडी अिात ब डालेल्या 
असतात. प्रत्येक तंसकात एक अत्यतं ख रटे फूल व द सरे फलधारी फूल असते. लघ त षे अगदी ख रटी असतात 
ककवा नसतात देखील. इतर िार त षे अगदी पातळशीि असतात. ककजल लाबंलिक असते आहि ककजल्क 
द भगं असते. किीस महाछदानी झाकलेले असते. त्यातून ककजल-हकजल्के बाहेर पडतात. 

 
एका नरतंसकात दोन फ ले असतात; त्यापैकी एकास डेख असते, द सऱ्यास डेख नसते. उपहरत षात 

पहरत ष व उपत ष ही असून त्यात फूल असते. अन त षातही पहरत ष व उपत ष ही असून त्यात फूल असते. 
लघ त षे दोन वाटीवजा आहि जाड असतात. 

 
अमेहरकेत हे उत्तम धान्य गिले गेले आहे. फ गीर रोटी करण्यास मात्र ते सोयीिे नाही. यािे पीठ 

करून लापशी िागंली होते; भाकरी होतात ताजे किीस भाजून रुिकर लागते. तेि इकडे हवशषे रूढ झाले 
आहे. यािी उन्हाळी व पावसाळी हपके होऊ शकतात. हहवाळ्यातील दव मात्र यास सोसत नाही. हहरव्या 
वैरिीिी हपके वषात तीन ककवा िारस द्धा हनघू शकतात. म रघास करण्यास हे पीक उत्तम आहे. दाटीने पेरिी 
केल्याने उत्तम वैरि हमळते. 

 
मक्याच्या पोटजाती तीनशचे्यावर हनघाल्या आहेत. पोषिाच्या दृष्टीने त्यात हवहवध ग ि कमी अहधक 

हमळू शकतात. काही पोटजातीत प्रोतीन व ओषट यािें प्रमाि प ष्ट्कळ वाढलेले आढळते. खत पािी हबयािे 
यािंी योर्गय हनवड करून या स धारिा झालेल्या आहेत. 

 
शतेीला पािीप रवठा वाढेल तेव्हा या हपकाला अहधक अवसर हमळेल. त्याम ळे धान्य व द भते या 

दोहीिी समदृ्धी होईल. 
 
लघ त ष ० ककवा २ म क्त इतर त षे उपहर, अन , पहर. उप. 
केसर  ३ म क्त उपहर ककज २ संय क्त,  उपहर. 

 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ २०·७ मका. 

 



  अनुक्रमणिका 

 
८ सावा. तदाहद शामाक तृिाद्य १४७ 

Panicum miliare Lamk. Gramineae. 
 

शाक उंिी ३० ते ९० cm पिवपत्रािी लाबंी ४० ते ५० cm आय ष्ट्य ४ महहने. 
 
हे एक म हनधान्य आहे. याला भ ईपासून प ष्ट्कळ खोडे येतात. यािी पाने ग ळग ळीत असतात. यािी 

लागवड पावसाळ्यात हलक्या जाभं्या जहमनीत करतात. फ लोरा पहरमजंरीरूप असतो. तंसकात दोन फ ले, 
एक वर एक खाली अशी असतात. लघ तषे २ असतात. इतर त षे ४ असतात. उपहरत ष सवात लहान असते. 
अन  व पहर त षे जवळ जवळ सारख्या आकारािी असतात. त्याचं्या आत उपत षेही असतात. धान्य, ओली वैरि 
आहि म रघास या हतहीसाठी यािा उपयोग होतो. हे धान्य प्रािीन काळापासून लागवडीस आहे. यािा उल्लखे 
रुद्रसहंहतेतील संपहत्तपहरगिनेत आहे. काहलदासाच्या शाक ं तल नाटकात शक ं तला हहरिाला शामाकधान्य 
िारीत असे असा उल्लेख आहे. ॥ श्यामाकम हष्टपहरवर्णधतको मृगः ॥ 

 
लघ त षे २ इतरत षे :– उपहर अन  पहर उप 
केसर ३ म क्त अधः  ककजे २ सयं क्त  उपहर.  
 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ २०·८ सावा. 

 



  अनुक्रमणिका 

 
९ वरी. भगर शामाकाहद वरय तृिाद्य १४७ 

Panicum miliaceum L. Gramineae  
 
शाक उंिी ०·६ ते १·३ m पिवपत्रािी लाबंी ५० ते ६० cm आय ष्ट्य ४ महहने. 
 
हेही एक म हनधान्यि आहे. याच्या पानाचं्या सोपटावर लव असते. यािा फ लोरा सामान्यतः 

शामाकासारखाि असतो. तपशीलात फरक असतो तो आकृतीत दाखहवला आहे. यािे खरीप पीक येते. हे 
अरबस्थानातून आलेले असाव.े 

 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ २०·९ वरी. 

 



  अनुक्रमणिका 

 

१० णर्नीघास शामाकाहद हगनीयवस तृिाद्य १४७ 
Panicum maximum Jacq. Gramineae. 

 
शाक उंिी २, ३ m. पिवपत्रािी लाबंी १ ते २ m. बह वार्णषक. 
 
दीडश ेवषांपूवी आहफ्रकेतील उष्ट्िदेशातून आिनू येथे रूढ केलेले हे गवत आहे. यािा फ लोरा केवळ 

तपशीलाति शामाकाहून हभन्न असतो हे आकृतीवरून कळून येईल. वरिेवर अंशतः कापून घेऊन यािा वैरि 
म्हिून उपयोग करतात. खोडाच्या तळापासून अकं र फ टून नवोत्पत्ती होते. लागवडीकरता ब डख्यािे प जंके 
घेऊन अंतराअंतरावर लावतात. मधल्या जागेत नवी रोपे उगवतात. यास त रे येतात त्यात बी तयार होते 
त्यापासूनही रोपे होतात. खते देऊन हे िागंले कसदार करता येते. तीन िार वषांनी नवी लागि करावी 
लागते, तोवर प नः प नः कापिी करून ओली वैरि हमळत राहते. 

 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ २०·१० हगनी घास. 



  अनुक्रमणिका 

 
 

११ बाजरी. तदाहद बजवर तृिाद्य १४७ 
Penisetum typhoidium Rich. 

P. spicatum Rands. Gramineae. 
 
शाक उंिी २ ते २·५ m. पिवपत्रािी लाबंी ५० ते ६० cm. आय ष्ट्य ४, ५ महहने. 
 
हे भाकरीकरता उपयोगी पडिारे एकदहलत धान्य आहे. यािे खोड वाटोळे व सरळ असते. ते 

बोटाएवढे जाड असते. त्यास शाखा सहसा येत नाहीत. जहमनीजवळच्या एक दोन पेराजवळ म ळे उगवनू 
खाली जातात. पानािे उत्तराधव खाली लोंबतात. पानािी सोपटे हढली असतात त्यास पन्हळी असतात. त्यास 
हजभली असते हतजवर पाढंरे दाट लोम असतात. 

 
याला किीस येते ते साधारि वीतभर असते. त्यात फ ले दाटीने भरलेली असतात. प्रधानािाच्या 

शाखा आखूड असतात. किसािी रंुदी ५ cm पेिा अहधक नसते. दोनही टोकाकडे कहिस थोडेसे हनम ळते 
असते. वाळलेले दािे हहरव ेअसतात. किसात तंसके असतात. त्यात दोन दोन फ ले असतात. त्यात वरिे 
द कलगी असते आहि खालिे एककलगी असते. फ लात दोन दोन लघ त षे असतात. उप व पहर त षेही असतात 
पि अन  व उपहर त षािें जागी केस असतात. यािे बेिे आहफ्रकेतून इकडे आलेले आहे. 

 
या हपकास हलकी जमीन िालते. पाऊस थोडा आहि ऊनही थोडे थोडे असे असले म्हिजे ते िागंले 

पोसते. दहिि महाराष्ट्रात ते पावसाळी पीक करतात. बाजरीच्या अनेक पोटजाती आहेत. अकोला पोटजात 
उत्पन्न प ष्ट्कळ देते. ग जरातेत िागंल्या पोटजाती आहेत तरी त्या महाराष्ट्रात हततके िागंले पीक देत नाहीत. 
अलीकडे संकरजाती हनघाल्या त्या अहधक पीक देतात. त्यािे बेिे प नः प नः सकंरानेि कराव े लागते. या 
संकरजातीिी खोडे अहधक उंि होतात. त्याना पेरा पेरावर शाखा येऊन त्यात किसे येतात. किसे लाबंीने 
हातभरही होऊ शकतात. दाण्याला िव कमी असते असा लोकप्रवाद आहे. 

 
द सऱ्या जागहतक य द्धाच्या काळात प ष्ट्कळ लोकाना गव्हाच्या ऐवजी बाजरीिी रोटी खावी लागली. 

त्या वळेी असा अन भव आला की, त्याना त्विा रूि होण्यािा हवकार होऊन आिखी आन षंहगक हवकार होऊ 
लागले. यािेि विवन हे धान्य उष्ट्ि आहे, असा करतात. 

 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ २०·११ बाजरी. 



  अनुक्रमणिका 

 
 

१२ प्यारा ग्रास तदाहद पहरयवस तृिाद्य १४७ 
Brachiaria mutica Stapf. Gramineae 
Paragrass Moritius watergrass. 
शाक पसरट. पिवपत्रािी लाबंी ४०.६० cm. बह वार्णषक 

 
हे शाकवानस १८९४ त दहिि अमेहरकेतून आिलेले वैरिीिे गवत आहे. हे सहज फैलावते. एकेक 

खोड दहा वीस हात लाबंवर भ ईसरपट पसरते. याला पेरापेरावर म ळे आहि शाखाखोडे येतात. दोन तीन 
काडंािंा एकेक त कडा असे त कडे करून अन्यत्र लागवडीस नेता येतात. काही खोडे उभी प रुषभर उंि जाऊ 
शकतात. पािी हदल्याने यािी जोरदार वाढ होते. दलदलीने ककवा महहनाभर पाण्यात ब धंा ब डाल्याने याला 
हवशषे अपाय होत नाही. पाि ते आठ वषानी फेरलागवड करावी लागते. २०० इंि पावसाच्या म लखातस द्धा हे 
िागंले वाढते. यापासून वषवभर ओला िारा हमळू शकतो. याच्या गोत्रातले एकही गवत येथे हदसत नाही. 

 
इणतिास क्व्िक्टर जक्वीमॉंट, याने पादेंिरी, म ंबई, कलकत्ता व काश्मीर येथे जाऊन वानस्यसगं्रह केला. तो त्याने फ्रान्सदेशी पाठवला. 

(१८०१ ते १८३२). 
 
 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ २०·१२ स्थलातंरदशी नकाशा. िौखण्ड पृर्थवीिे उष्ट्ि आहि कोष्ट्िभाग. 

क वसे्ट इंडीजपैकी क्यूबा. मे मेक्हसको. ब्र बाझील. 
व ईस्ट इंहडजपैकी बोर्णनओ. म मादागास्कर. आ आस्रोहलया. त टकरेषा हवष व वृत्त आडव्या त टक रेषािें 
कोंडाळे भमूध्य सम द्र. 



  अनुक्रमणिका 

 

 
१३ ित्तीघास. बजवराद्य हक्स्तयवस तृिाद्य १४७ 

Penisetum pupareum S and T. Gramineae. 
Elephant grass or thick Napier grass. 

 
शाक उंिी २ ते ४ m. पिवपत्रािी लाबंी १ ते २ m. बह वार्णषक. 
 
दहिि आहफ्रकेतून आिलेले हे एक वैरिीिे तृि आहे. दहा पाि ख ंटािंा एक असे यािे झ पके 

उगवतात. खोड आंगठ्याहूनही थोडे अहधकही जाड होऊ शकते. त्याला हतरकस वर जािाऱ्या फादं्या येतात. 
पेरी सोपटापासून स टी राहतात. फ लािें भले मोठे त रे येतात. तंसके असतात त्या एकेकात दोन फ ले असतात. 
वरिे द कलग असते, खालिे एक-कलगी असते, त्यात उपहर व अन  त षाचं्या ऐवजी केस असतात. दोन लघ त षे 
असताति. यािी लागवड खोडे त कडे करून लावनू ककवा म ळ्या हवभागनू लागनू होते. हे पाण्याने िागंले 
फोफावते, पािी नसले तरी काही हदवस जीव धरून राहते. म्हिून यािा संग्रह करावा असे सागंतात. यािी 
काडें िरबट असल्याम ळे पोषकग िात हगनीघासापेिा कमी प्रतीिे आहे. तथाहप ओली वैरि म्हिून यािा 
िागंला अन भव आहे. यािी वाळकी वैरि मात्र बरी नाही. यािी लागवड पाि पाि वषांनी करावी लागते. याला 
जमीन िागंली पाहहजे. 

 
इणतिास. फादर बललँटर. हे म ंबईतील सेंट झेक्व्हअर महाहवद्यालयात वानसीयािे प्राध्यापक होते त्याना वानसीय सशंोधनािी अतीव हौस 

होती. १९२२ त त्यानी नेिे या हवषयावर एक लहानसा गं्रथ हलहहला. या लेखनात त्याना डालमेडा यािे साहाय्य होते. हा गं्रथ त्यावेळेच्या म ंबई 
इलाख्यातील नेिासबंधंी आहे. फादर ब्लॅटर यानी एक मोठा गं्रथ हलहहला आहे तो म ंबई इलाख्यातीलि तिृासबंंधी आहे. त्या लेखनात त्याना मॅक्कान 
यािें साहाय्य होते. त्या गं्रथात क के याचं्या कोशात ज्यािंा उल्लखे नाही अशा साठ जातींिा समावेश आहे. तो गं्रथ १९३५ त प्रहसद्ध झालेला आहे. 

 
इणतिास. काणशनाथ रामचंद्र णभडे (१८७२ ते १९४६) हे प्रथमतः शतेकी महाहवद्यालयात हित्रकार म्हिनू नोकरीस लागले. 

वानस्यसगं्रहातील वानसािें नम ने पाहून त्याचं्या रेखाकृती करून ठेवण्यािे काम त्याजकडे होते. ते करताना वानसािंा शास्त्रीय रीतीने अभ्यास 
करण्यािी सधंी त्याना हमळाली. होता होता ते स्वतः कते वानहसक झाले. त्यािंी नेमिूक कजवत येथील भाताच्या सशंोधन-िेत्रावर सशंोधक म्हिून 
झाली. तेथे असताना त्यानंी काही भाताच्या नव्या जाती सकंरिाने तयार केल्या. ब्लँटर व मॅक्कान याच्या तृिहवषयक गं्रथातील रेखाकृत्या त्याचं्या 
हातच्या आहेत. 

 
 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ २०·१३ हत्ती घास. 

 



  अनुक्रमणिका 

 

१४ दभग. कुश. तदाहद दभव तृिाद्य १४७ 
Eragrostis cynosuroides Beauv. Gramineae 

Desmostachya bipinnata Staff. 
 
शाक उंिी १ m. पिवपत्रािी लाबंी १५ ते ५० cm. बह वार्णषक 
 
या शाकवानसािे खोड साफ ताठ आहि दाडंगे असते. भ ईसरपट आडव ेजािारे एक खोड असते 

त्यापासून शाखा येतात आहि आजूबाजूला नवाकं र येऊन नवी वानसे तयार होतात. पानास टोके असतात ती 
प्रखर असतात. काठ लवदार असतात, सोपटे हिवट असतात. हजभली म्हिजे केसािंी एक रागं असते. 
फ लािें त रे येतात ते १५ ते ५० cm लाबं असतात. आहि १ ते ४ cm. रंुद असतात. त्यातील शाखावर तंसके 
दाटीने भरलेली असतात. ती एकागंी असतात. त्यािा रंग हफका कपगा असतो. त्यात फ ले हवप ल (३० पयंत) 
असतात. फ ले हहवाळ्यात येतात त्यातील ककजल्के पीतारुि रंगािी असतात. दोन लघ त षे असून ती रसाळ 
असतात. 

 
हे भारतात हठकहठकािी उष्ट्ि व हनमकोरड्या रानात उगविारे गवत आहे. हे न्यूहबया ईहजप्त व 

सीहरया येथेही आहे. प्रािीन काळापासून हे यज्ञाहद कमाकरता पहवत्र मानले गेले आहे. काहलदासाने सीतेिे 
द ःख विवन करताना म्हटले आहे की, हहरिानी दभवकवळ तोंडात घेतलेले टाकून हदले! दभान पात्तान् 
हवजह हवहरण्यः ॥ रघ ॰ १४·६९. 

 
इणतिास. फादर सांतापाऊ. (१९०३ ते १९७०). या नावािे वानसीय सशंोधक न कतेि हनधन पावले. शरीराने उंि आहि धडधाकट 

असल्याम ळे ते वानससशंोधनव्यवसाय करण्यास अत्यंत योर्गय होते. त्यानी वाङ्यहवद्या आहि हवज्ञानहवद्या अशा दोनही हवद्यािें उत्तम पहरशीलन केले 
होते. लॅटीन भाषेवर त्यािें िागंले प्रभ त्व होते तसेि त्यािें वानसीय हवदे्यवरही प्रभ त्व होते. म ंबईतील सेंट झेहवयर महाहवद्यालयात या हवषयािे अध्यापन 
त्यानंी उत्तम रीतीने केले. वनसिंारािी त्यानंा हौस होती, वानस्यसगं्रहािा हव्यास होता आहि हवद्याथी पढहवण्यािी उत्तम हातोटी होती. अखेर काही वष े
वानसीय सवेििाच्या कामािे प्रम ख म्हिून त्यािी नेमिूक झाली होती. त्याचं्या कतृवत्वािी साि त्यानी रिलेल्या कोशगं्रथात हमळू शकते. हे कोश 
खंडाळा, लोनावळा. प रंदर, राजस्थान, डागं, या प्रदेशातील वासनासबंंधी आहेत. याखेरीज त्यानंी आपल्या हशष्ट्यमडंळीसमवेत अमरी, मंदार, क रबक 
याचं्या क लासबंंधी हनबंध हलहहले आहेत. 

 
 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ २०·१४ दभव व म ंज. 

 
 



  अनुक्रमणिका 

 

१५ मंुज. तदाहद म ंज. तृिाद्य १४७ 
Saccharam munja Roxb. Gramineae. 

 
शाक उंिी ५–६ m. पिवपत्रािी लाबंी २० ते ६० cm. 
 
हे एक ताठ उंि जोरदार काडें असिारे गवत आहे. बह वार्णषक 
 
यास त रे येतात ते ३० ते ९० cm. लाबं असतात. त्यात तंसकािी जोडी जोडी असते. एका पेरावर दोन 

तंसके असतात, एक हबनडेख द सरे डेखवाले असते प्रत्येकास एकेक उभयकलगी फूल असते. त्यात २ लघ त षे 
असतात. 

 
यातील फ लवाल्या खोडावरील पानाचं्या सोपटापासून धागे हनघतात. त्याचं्या िटया टोपल्या इत्याहद 

हजन्नस करता येतात. यािा राधंा कागद करण्याच्या उपयोगी आहे. 
 
हे गवतही प्रािीन काळापासून पहवत्र मानले गेले आहे. ब्रह्मिाऱ्याच्या कमरेला बाधंायला यािी दोरा 

करीत. हे उत्तरप्रदेश, ग जरात व कसध येथे वन्य आहे. 
 
 

१६ ऊस म ंजाहद इि  तृिाद्य १४७ 
Saccharam officinarum L. Gramineae. 

 
शाक उंिी २, ३ m. पिवपत्रािी लाबंी १, २ m. आय ष्ट्य १२ ते १५ महहने. 
 
तृिाच्या हपकामधे हे अत्यतं महत्त्वािे पीक आहे. बाबंूच्या खालोखाल तेि आकाराने दाडंगे होते. 

मािसाच्या मनगटाएवढाि काय पि दंडाएवढादेखील जाडी आहि िागंला दीड प रुष उंि ऊस होऊ शकतो. 
पानेही लाबंलिक आहि धारदार होतात. फ लोरा िागंला दोन तीन हात लाबं येतो तो पाढंऱ्या स्वच्छ 
हपसासारखा हदसतो. त्यात एका पेरावर दोन तंसके, एक डेखवाले व द सरे हबनडेख असते. ती द कलगी 
असतात. दोन लघ त षे आहि तीन त षे असतात. 

 
उसाला फ लोरा आल्याने काडंातील साखर कमी होऊ लागते. उसाला कीड लागण्यािाही संभव 

असतो. कमी अहधक साखर, जाडपातळ साल, हकडीप ढे नमिे, इत्याहद बाबतीत हभन्नपिा असिाऱ्या 
पोटजाती आहेत. त्यािें संकर घडवनू इष्ट ग ि हवशषे असिाऱ्या नव्या पोटजाती तयार करतात. त्याकरता मात्र 
फ लोऱ्यािी गरज असते. एरवी उसािी लागि काडें आडवी प रून करतात. ही लागि बह धा हहवाळा संपताना 
करतात. उसािी प ष्ट्कळशी वाढ पावसाळ्यात होते. उसाला िागंली दमदार भमूी आहि उष्ट्ि हवा िागंली 
मानवते. उसास पािी भरपूर पाहहजे, परंत  ते त ंबलेले नको. हवष वाजवळच्या हवते पाऊस वरिेवर पडतो आहि 
उष्ट्िता नेहमीि असते, त्याम ळे तेथे पीक उत्तम येते. उत्तरभारतातल्या पेिा दहिि भारतात उसात साखर 



  अनुक्रमणिका 

अहधक असते. शभंरी रसात १० ते १५ इतके अंतर पडते. उत्तम ऊस क्यूबा बेटात होतो. त्याच्या खालोखाल 
हवाई बेटात होतो. उसाच्या धार्गयािा दोर आहि िोर्थयािा कागद होऊ शकतो. उसाच्या पेराजवळ एक भ रकट 
पाढंरा मेिाच्या किािंा थर जमतो. 

 
स्वच्छतेहवषयी दि राहहल्यास उसािा रस हे उत्तम पेय आहे. आटवनू काकवी करतात ती त्याच्या 

खालोखाल आरोर्गयावह आहे. गूळस द्धा स्वच्छ ठेवल्यास साखरेपेिा बरा, पि गूळ करताना बरीिशी साखर 
वाया जाते. साखर करताना ती ९५% हनघते तर गूळ करताना ६६% ि हाती येते. इतर पदाथव रुिकर व 
हटकाऊ करण्यास गूळसाखर यािंा उपयोग होतो. उसािे पीक फार प्रािीन आहे. 

 
काहलदासाने हशहशर ऋतूिे विवन “प्रि र-ग डहवकारः स्वाद शालीि रभ्यः ।” असे केले आहे. 
 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ २०·१५ ऊस. 

 



  अनुक्रमणिका 

 
१७ जवार तदाहद जवार तृिाद्य १४७ 

Sorghum vulgare Pers. Gramineae 
Andropogon sorghum Brot. 
 
शाक उंिी २ ते २·३ m. पिवपत्रािी लाबंी २० ते २५ cm. आय ष्ट्य ३ ते ६ महहने. 
 
हे धान्य भाकरीकरता उपयोगी म्हिून प्रहसद्ध आहे. यािी खोडे वाटोळी असतात. किसे तयार 

होण्यापूवी काही थोडे हदवस खोडात गोड रस असतो; परंत  किसे पारीत लपलेली असताना सबधं वानस 
हवषारी असते. त्यात कान्न CN संय गे असतात त्यािा हा पहरिाम. याि सयं गापासून प ढे दाण्यातील प्रोतीन 
द्रव्य तयार होते. पाने खोडावर एकातंराने असतात. त्यािी हजभली वाटोळी असते. 

 
किीस वीत दीड वीत लाबं असते आहि ५ ते ६ cm तळाशी रंुद व वर हनम ळते असते. काही 

पोटजातीत ते याहून बरेि बारीक असते. काहीत ककहित् पसरटही असते. काहीत दािे दाटीने भरलेले 
असतात तर काहीत हवरळ असतात. आहफ्रकेत वन्य जवार आहे हतिे किीस हातभर लाबं आहि पसरटही 
असते. पि दािे अगदी हवरळ असतात. कहिसात शाखावर तंसके एकेका पेरावर जोडीजोडीने असतात. एक 
सवृतं असते. द सरे अवृतं असते. फ लात २ लघ त से असून पहरत षास प्रशूक असते ते दाण्याच्या वर राहते ते 
दाण्याच्याि उंिीिे वळिदार असे असते. केसर तीन असून ककजल्क द भगं असते. ज्वारीच्या पोटजाती 
बाराहून अहधक गं्रथोक्त आहेत. अथात कमी वळेात हपकिारी आहे हतला उतावळी म्हितात. हतिी वैरि उत्तम 
असते पि दािे फार थोडे असतात. सवात अहधक दािा देिारी आहे ती ५ महहन्यात हपकते. ती रबी हंगामात 
करतात. उतावळीप्रमािे हनळवी वैरिीकरता करतात ती ४ महहन्यात हपकते. या दोनही पोटजाती खरीप 
हंगामात करतात. उंडी म्हिनू एक पोटजात आहे ती ओल्या वैरिीकरता उन्हाळ्यात करण्याजोगी आहे. हहला 
दािा हवशषे धरत नाही. िागंल्या दाण्याकरता िागंली जमीनि पाहहजे. 

 
बाजरीप्रमािे जवारीच्याही सकंरजाती झालेल्या आहेत. त्या पीक अहधक देतात. बेिे मात्र म द्दाम तयार 

कराव ेलागते. 
 
 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ २०·१६ जवार. 

 



  अनुक्रमणिका 

 

१८ मारवेल तदाहद मारवले. तृिाद्य १४७ 
Andropogon annulatus Forsk Gramineae 
Dichanthium a. Stapf. 

 
शाक उंिी १५ ते ९० cm. पिवपत्रािी लाबंी १० ते ३० cm. बह वार्णषक. 
 
यािे खोड ताठ असून त्याच्या शेंड्यास एक त रा आहि त्या खालोखाल िार त रे येतात. शाखेच्या एका 

पेरावर दोन त रे येतात, एक सवृतं एक अवृतं. अवृतंात एक प्रशूक असते. 
 
हे िागंल्या पावसाच्या जागी कोित्याही मातीत उगवते. 
 
यािी ओली वैरि, वाळली वैरि आहि म रघासही िागंला असतो. हे भारतात तसेि िीन आहफ्रका 

ऑस्रेहलया, प्रशातं िीपे यात वन्य आहे. 
 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ २०·१७ मारवले. 



  अनुक्रमणिका 

 
 

१९ दाडं डोंगरी गवत. तदाहद हगहरयवस. तृिाद्य १४७ 
Andropogon monticola Schult. Gramineae 
Chrysopogon montanus S 
 
शाक उंिी १ ते १·३ cm. पिवपत्रािी लाबंी १० ते २५ cm. बह वार्णषक. 
 
या गवताला म ळापासून दोन तीन खोडे येतात ती वडेीवाकडी असतात. शेंड्याशी त रा येतो त्याच्या 

एकेका पेरावर ४ ते ८ शाखा येतात. त्यावर तंसकािी जोडी सवृतं अवृतं अशी असते. दोहीत प्रशूके असतात, 
एकात लाबं, एकात आखूड. सवव शाखा कपजारलेल्या असतात. 

 
हे गवत महाराष्ट्रात प ष्ट्कळ हठकािी आढळते. थोडा ककवा प ष्ट्कळ पाऊसही याला िालतो. हे डोंगर 

उतारावर आहि शतेीच्या बाधंावर उगवते. यािे हठकहठकािी प जंके असतात. यािी वैरि मध्यम प्रतीिी असते, 
तीही फ ले येण्यापूवी. नंतर ती फार हनकस होते. 

 
इणतिास. चालगस आल्फे्रड बाबगर (१८६१ ते १९३३) हा एक वानसीयाध्यापक होता. नंतर तो वेस्ट इंडीज बेटापैकी एका िीपातील उसाच्या 

लागवडीिा व्यवस्थापक झाला. त्यानंतर त्यािी नेमिूक मद्रासेस झाली. तेथेही त्याच्या अहधकारिेत्रात बरीि इि िेते्र होती. उसाच्या सवंधवनासबंधी 
त्याने हवशषे कामहगरी केलेली आहे. 

 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ २०·१८ दाडं. 



  अनुक्रमणिका 

 
 

२० वाळा तदाहद उशीर तृिाद्य १४७ 
Vetiveria zizanoides. Stapf Gramineae 
Andrpogon muricatus Retz 
 
शाक उंिी १ ते १·८ cm पिवपत्रािी लाबंी. ३० ते ९० cm बह वार्णषक. 
 
या गवतािी उगवि दाट होते. खाली जाड आडव ेखोड असते त्यापासून वर फादं्या उगवतात. कहिस 

येते ते ३० cm पयंत लाबं असते. रंग हहरवस असतो. त सावर बारीक बारीक काटे असतात. तंसकािंी जोडी 
असते त्यात एक सवृतं व द सरे अवृतं असते. म ळे स गंधी असतात. त्यािंा उपयोग गारव्याकरता हभजवण्यािे 
पडदे हविताना करतात. 

 
शाक ं तल नाटकात द ष्ट्यंत म्हितो “स्तनन्यस्तोशीरं हकमहप कमनीयं वप हरदम् ॥” 
 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ २०·१९ वाळा. 

 



  अनुक्रमणिका 

 

२१ बेर तदाहद बेर तृिाद्य १४७ 
Ischaemum rugosum Salisb. Gramineae. 

 
शाक उंिी ३० ते ६० cm. पिवपत्रािी लाबंी १० ते १५ cm. वार्णषक. 
 
हे फार पावसाच्या रानात उगविारे िागंले वैरिीिे गवत आहे. यािी पाने मारवलेाच्या पानापेिा 

अहधक रंुद असतात. याच्या शेंड्याला दोन त रे येतात. त्यािी लाबंी २·५ ते ७·५ cm असते, यात सवृतं आहि 
अवृतं तंसके एकामेकास लगटून असतात. खालिे पहरत ष हरकामे असते ककवा त्यात एक नरफूल असते. 
वरच्या पीरत षाला प्रशूक असते. ते १·५ cm. लाबं असते. सवृतंातील फ लास प्रशूक नसते. 

 
हे भारत, लंका, मलाया, या देशात वन्य आहे. 
 
वैरि. या प्रकरिात येथवर हगनी घास, प्यारा ग्रास आहि हत्तीघास ही तीन लागवडीिी तृिे आहि 

मारवले व दाडं ही वन्य तृिे साहंगतली आहेत. येथून प ढे आिखी सात तृिे सागंावयािी आहेत. यापूवी दभव 
आहि म ंज ही तृिेही साहंगतली आहेत. तथाहप त्यािंा उपयोग वैरिीकरता होत नाही, इतरािंा होतो. वैरिीिी 
तृिे यादृष्टीने त्यािंा हविार येथे थोडासा करावयािा आहे. 

 
जनावरानंा खाद्य म्हिून उपयोग ज्यािा होतो ती वैरि होय. जनावरािंा उपयोग कष्टािी कामे 

करण्याकरता म्हिनू उत्तरोत्तर कमी होत आहे. तथाहप द धाकरता जनावरािंा उपयोग वाढता आहे. म्हिून 
वैरिींिा हविारही अहधकाहधक आस्थेने केला पाहहजे. पलाशाद्य कशबी वानसे सागंताना काही त्या क लातील 
वैरिीच्या वानसािंा हविार केला आहे. ती वानसे हिदहलक आहेत. मािसाच्या आहारात जसे हिदहलक–
एक–दहलक–हमश्रि हहतावह असते तसेि जनावराचं्याही आहारात असते. प्रस्त त प्रकरिात एकदहलकािाि 
हविार करावयािा आहे. सववि गवते होत. त्यातली तृिे आता सागंावयािी आहेत. आतापयंत साहंगतलेल्या 
गवतापैकी उत्तम तृि मारवले हे आहे. याच्या खालोखाल बेर हे िागंले आहे. दाडं हे हनकृष्ट तृि आहे. 
हिदहलक वैरिीिा हविार सतराव्या प्रकरिात केला आहे. 
 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ २०·२० बेर. 

 
 

२२ कंुदा. बेराहद क ं दक तृिाद्य १४७ 
Ichaemum pilosum Hack. Gramineae. 

 
शाक उंिी ६० ते ९० cm. पिवपत्रािी लाबंी १५ ते ३० cm. बह वार्णषक 
 
याला आडव ेखोड असते. त्यापासून ध मारे हनघतात. त्यावर खवले दाटीने रिलेले असतात. वर खोडे 

हनघतात ती जोरकस रसाळ जाडी व ग ळग ळीत असतात. शवेटी २ ते ६ त रे येतात. ते १० cm. लाबं असतात. 
त्यावर लव असते. अि केसाळ असतो त्यावरील तंसके सवृतं आहि अवृतं अशी दोनही प्रकारिी असतात. 
अवृतंाच्या तळापासून लाबं लाबं केस हनघतात. त षावरही लव असते. त्यातील पहरत षास प्रशूक असते. यािी 
पाने बेराच्यापेिा अहधक रंुदट व जाडी असतात. त्यात रस भरपूर असतो. यािी म ळेही बळकट असतात. ती 



  अनुक्रमणिका 

खोल ओल्या काळ्या जहमनीत असल्याम ळे सहज उपटून हनघत नाहीत. हे हनकस ककवा कमी ओलीच्या 
जहमनीत उगवति नाही. 

 
आडव्या खोडास ध मारे फ टून आहि हबया पडूनही यािी नवोत्पत्ती होते. हे गवत प िे, सातारा, 

सोलापूर, खानदेश व ग जरात या हठकािी आढळते. 
 
र्वत. गवतामधे काही वार्णषक आहेत, काही बह वार्णषक आहेत. क ं दा हे तृि बह वार्णषक आहे. बेर हे तृि 

वार्णषक आहे. कोित्याही गवताला पावसाळ्यात जोर येतो, पावसाळ्याअखेर फ ले येतात आहि वार्णषकािें 
आय ष्ट्य संपते. त्यािें केवळ बी हजवतं राहते. ते स्वाभाहवकपिे प ढील पावसाळ्यात उगवते. बह वार्णषकाच्या 
हबया तर राहताति पि खोडािी जहमनीलगतिी काडें राहतात, त्यावर काही कोरके हजवतं राहतात. ओल 
हमळाल्यास ती वाढतात. प ढील पावसाळ्यापयंत ओल न हमळाली तर ती पावसाळ्यात हबयाचं्या अगोदर 
वाढतात. गवतािे बी वाऱ्याने उधळून इतस्ततः हवख रते. पाऊस पडल्यानंतर त्यातून अंक र येतात. पाऊस 
पडण्याच्या अगोदर पंधरा वीस हदवस हवा सदव होते. तेवढ्याने बह वार्णषकािी कोरके उमलतात. पावसािे मान 
हठकहठकािी बरेि हभन्न असते. काही तृिानंा थोडका पाऊस मानवतो, अहधक मानवत नाही. काहीना अहधकि 
पाहहजे असतो, थोडा प रत नाही. या स्वभावान सार गवतािी उगवि होते ककवा होत नाही. 
 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ २०·२१ क ं दा. 



  अनुक्रमणिका 

 
 
२३ पवना बेराहद पवन्य तृिाद्य १४७ 

Ischemum laxum Br. 
Sehima nervosum Stapf. Gramineae. 

 
शाक उंिी ६० ते ९० cm. पिवपत्रािी लाबंी १५ ते ३० cm. बह वार्णषक. 
 
यािे खोड म ळाजवळ जाड भक्कम व ग ळग ळीत असते. त्यावर पाने येतात त्यानंी सोपटे काडंापेिा 

आखूड असतात. हजभली मऊ केसािी बनलेली असते. वरती एक त रा येतो तो गव्हाच्या ओबंीच्या धरतीिा 
असतो. तो ५ ते १० cm. लाबं असतो. त्यात सवृतं आहि अवृतं तंसके असतात. अवृतंातील त षापकैी 
उपहरत षास द हेरी प्रशूक असते. अवृतंापकैी अन  व पहर त षास प्रशूक असते. सवृतंातील फ लात केसर आहि 
अवृतंातील फ लात ककजे असतात. फ ले पावसाळ्याअखेर येतात. एकि त रा येतो तो पूिव हपकल्यावर सबधंच्या 
सबंध गळून पडतो. 

 
हे गवत ओला वाळला िारा आहि म रघास या सवाकरता उपयोगी आहे. कोितीही वैरि िागंल्या 

प्रतीिी असते. 
 
हे गवत भारतात प ष्ट्कळ हठकािी, लंकेत आहि आस्रहेलयात वन्य आहे. कोकिात नाही, कनाटकात 

हवप ल आहे. 
 
र्वत. गवताच्या उगविीवर होिारा पावसािा पहरिाम लोनावळे व प िे एवढ्या िाळीस मलैाच्या 

अंतरात िागंला हदसून येतो. हरळी हे बह वार्णषक गवत आहे ते लोनावळ्यास स्वाभाहवकपिे उगवति नाही. 
म द्दाम संभाळून ठेवाव ेलागते. त्याला भमूीत ओल पाहहजे असते पि ऊनही पाहहजे असते. उजाडजागी ते 
प ण्यास पावसाळ्यात उगवते पि लोनावळ्यास मरून जाते. लोनावळ्यास िार महहन्यात हजतका पाऊस 
पडतो त्याच्या दशाशं प ण्यास पडतो. मारवलेीिी गोष्ट हरळीप्रमािेि आहे. हे प ण्यास उगवते पि लोनावळ्यात 
मरते. प ण्यास बेर गवत जगत नाही, लोनावळ्यात जोगावते. वार्णषक क सळी गवत असते. त्याला थोडीशी माती 
आहि थोडीशी ओल प रते. ते माळरानात हवप लतेने उगवते. तेथे हरळी मारवले ही उगवत नाहीत. 
दगडधोंड्यािा आसरा, डोंगर कपारी अशा काही हठकािी माती अडखळून राहते. तेथे बह वार्णषक गवते 
उगवतात आहि हटकून राहतात. कालातंराने पाण्यािे ओघ बदलले, माती वाहून गेली, म्हिजे तृिािंी 
उगविही कमी अहधक होते. मन ष्ट्य–प्रयत्नाने अशी काही उलाढाल करून बदल करताही येतात. 
 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ २०·२२ पवना. 

 



  अनुक्रमणिका 

 
२४ शेडा. बेराहद श्रद्ध तृिाद्य १४७ 

Ischaemum sulcatum Hack Gramineae 
Sehima sulcatum Cemus 

 
शाक उंिी ५० ते ६० cm पिवपत्रािी लाबंी १० ते २० cm बह वार्णषक. 
 
हे गवत प ष्ट्कळ अंशी पवनागवतासारखेि असते. यािी खोडे थोडी द बवल असतात. ती वर हनम ळती 

आहि ग ळग ळीत असतात. याच्या पानािी सोपटे वरच्या टोकाशी आवळ असून तेथील हजभलीस केसाळ 
पापोद्रा असतो. वरती त रा येतो तो ५ ते ७ cm. लाबं असतो. त्यात सवृतं अवृतं तंसके असतात. हबनडेख 
तंसकातील २ त षास प्रशूके असतात, डेखवाल्यात म ळीि नसतात. हबनडेखाच्यात नर फ ले व उभयकलगी फ ले 
असतात, तर डेखवाल्यात नर फ लेि असतात. यास फ ले पावसाळा संपताना येतात. 

 
यािा उपयोग ओली वाळली वैरि तसाि म रघास याकरता होतो. हे गवत प ष्ट्कळ हठकािी भारतात 

वन्य आहे. 
 
र्वतचराई. गायीिे अन्न ते गवत अशी गवत शब्दािी लौहकक व्याख्या आहे. गायी रानात िरतात तेव्हा 

त्या उद्यािाि काय पि सकाळी िरत असल्या तर द पारिाही हविार करीत नाहीत. ज्या वळेी जे रुिेल ते 
खातात. त्याम ळे त्या प्रथम कोवळे उत्तम जातीिेि गवत खातात. गवत प ष्ट्कळ आहि गायी थोड्या असल्या तर 
काही िागंले कोवळे गवत हशल्लक राहते पि उलट पहरक्स्थती असली तर पहरिामही वाईटि होतो. उत्तम 
गवत लवकर संपते, वाईट हशल्लक राहते. वाईट गवताला फ ले येतात त्यात क सळे असतात, तेव्हा ती तशीि 
राहतात, िागंली संपून जातात. बह वार्णषकािें ब धें क्वहित हशल्लक राहतात, पि तेदेखील अगोदर क रतडलेले 
असल्याम ळे द बवलि असतात, त्यािी संतती िागंली व भरपूर होत नाही. क सळी गवत मात्र हबया येऊन प्रसार 
पावते. गवतािी काडें बळकट होण्यास महहना अधा महहना तरी लागतो तेवढा अवधी गेल्यानंतर ते ख डले गेले 
तर प नः नंतर हवसावा हमळाल्यास जोर धरते. िागंले वाईट गवत जवळ असले म्हिजे वाईट हशल्लकि राहते. 
ते फ ले येण्यापूवी कापून काढले पाहहजे. अशा क्स्थतीत िागंले जवळ नसल्यास गायी ते खातातदेखील पि 
िागंले म द्दाम वगेळे राखले गेले तर; हे उघडि आहे. 

 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ २०·२३ शडेा. 

 



  अनुक्रमणिका 

 

२५ मोशी. तामरटाहद मोशी. तृिाद्य १४७ 
Iseilema laxum. Hack. Gramineae. 

 
शाक. उंिी १५ ते ५० cm. पिवपत्रािी लाबंी ७ ते १५ cm. बह वार्णषक. 
 
या शाकवानसाला आडव ेखोड असते त्यापासून उभ्या शाखा हनघतात. त्याचं्या ⅓ ते ½ मंजरी येते. 

तळाशी तीन फ लािंा घेर असतो त्यात एकादे नर एकादे द कलग फूल असून इतरत्र एकादे मादी फूलही असते. 
हे िागंल्या जहमनीत डोंगर-उतारावर आहि पठारावर महाराष्ट्रभर ककबह ना ग जरात खेरीज सवव भारतभर 
आढळते. यािी वैरि उत्तम गिली जाते. 

 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ २०·२४ मोशी. 

 



  अनुक्रमणिका 

 

२६ तामरट. तदाहद तामरट. तृिाद्य १४७ 
Iseilema wightii Anders.. Gramineae 

 
शाक उंिी २० ते ८० cm. पिवपत्रािी लाबंी ८ ते २० cm. बह वार्णषक. 
 
या शाकवानसािी खोडे बह धा प्रथम आडवी आहि नंतर वर जातात. आडव्या खोडापासून म ळे 

उगवतात. उभ्या खोडाच्या पेरापेरावर थोडे बह त केस उगवतात. पानािी सोपटे हढली असतात. हजभलीस 
पापोद्रा असून वर लोम असतात. उभ्या खोडाना अधा ककवा अहधकही भाग मजंरीने व्यापला जातो. फ लामधे 
नर वधं्य व द कलगी अशा तीनही प्रकारिी फ ले असतात. यािी ओली ककवा वाळलेली स द्धा वैरि िागंल्या 
प्रतीिी असते. हे भारतात सवव प्रातंात आढळते. हे ओलसर व काळ्या मातीत उगविारे आहे. 

 
मोशी आहि तामरट ही दोनही गवते प ष्ट्कळशी एकसारखी हदसतात. ती एकाि गोत्रातली आहि 

उपयोगाच्या दृष्टीनेही समान आहेत म्हिून त्याचं्या लौहकक नावािीही अदलाबदली झालेली आढळते. दोन 
नाव ेदोहीना हदलेली आढळतात. 

 
चराई. िराईिी योर्गय पद्धत अशी :– (१) रानात जहमनीिी धूप थाबंवण्यासाठी उतार कमी करिे, 

बाधं घालिे, इत्यादी व्यवस्था करिे. 
 
(२) नवीन उगवलेले गवत महहनाभर राखून ठेवावयािे. िारावयािे नाही. गदी असेल तर वाईट 

जातीिे उपटून काढावयािे.  
 
(३) नंतर कापून गायीप ढे टाकिे उत्तम. नाही तर गाईना िरू द्याव,े पि एकादा हदवस भरि. 
 
(४) प नः पधंरा हदवसानी कापिे ककवा िारिे. याि प्रमािे प नः. 
 
(५) रानािा एकादा अंश, िागंल्या गवतािा, फ ले व फळे येईतो राखावयािा. 

 
 
२७ दूवा. हरळी. तदाहद दूवा. तृिाद्य १४७ 

Cynodon dactylon Pers. Gramineae 
 
शाक उंिी १५ ते ३० cm. पिवपत्रािी लाबंी ७ ते १० cm. बह वार्णषक 
 
हे प्रहसद्ध पहवत्र मानले गेलेले शाकवानस आहे. यािी खोडे बारीक पि भक्कम असतात. म ख्य खोड 

भ ईसरपट असते. त्याच्या पेरापेरापासून वर शाखा हनघतात आहि खाली म ळ्या उगवतात. उभ्या शाखावर 
समोरासमोर पानाचं्या दोन रागंा असतात. सोपटे घट्ट असतात. पाने रसाळ असतात. काही उभ्या खोडावर 
शेंड्यापासून २ ते ६ त रे येतात. त ऱ्याच्या अिावर फ लाचं्या दोन रागंा असतात. फ लात लघ त षे २ आहि इतर 



  अनुक्रमणिका 

िार त षे असतात. तंसकात फूल एकि उभयकलगी असते. केसर ३ असतात. ककजले २ असून ककजल्क 
हपसासारखे असते. बी तयार होते ते २ mm. लाबंीिे असते. हबयाखेरीज पेरापेरापासून हपल्ले हनपजतात. 

 
िागंली माती, भरपूर पािी आहि ऊन असेल त्या जागी हे वानस तिासारखे उगवते. पाहहजे असेल 

तेथे त्यािी हबयापासून ककवा काडंापासूनही लागवड करतात. जहमनीत म ळे पक्की राहतात आहि काडें नवी नवी 
येत राहतात, त्याम ळे नेमक्या उंिीिी हहरवळ (शािल) करण्याकरता अशी लागवड करतात. हे उत्तम पौहष्टक 
वैरिीिे गवत आहे. शतेीच्या वानसापेिा बळकट आहे आहि वाऱ्याने बी पडून उगवतेही, त्याम ळे शतेीत तिही 
आहे. 

 
प्रािीन काळापासून हे उपयोगात आहे. धार्णमक हवधीत त्यािा उपयोग साहंगतला आहे. काहलदासाने 

रघ वशंात यािे धार्णमक व हवलासी असे दोनही उपयोग साहंगतले आहेत. हवप ल व बळकट संततीिे प्रतीक 
म्हिून ते पहवत्र मानलेले हदसते. 

 
दूवा-यवाकं र-प्लित्वगहभन्नप टोत्तरान् ॥ 
ज्ञाहतवृदै्धः प्रय क्तान् स भेजे नीराजना-हवधीन् ॥ १७·१२ रघ वशं ॥ 
 
राजाला प्रजाजनातील वृद्धानी ओवाळले त्या ओवाळिीच्या सामग्रीत दूवा, यव, कपपळ, याचं्या 

अंक रािा समावशे साहंगतला आहे. 
 
हदलीप राजाने केलेल्या गोसेवचे्या विवनात म्हटले आहे की, 
 
ययौ मृगाध्याहसतशािलाहन श्यामायमानाहन वनाहन पश्यन् ॥ रघ . २·१७ ॥ 
 
राजा वने पहात पहात िालला. त्यात हहरवळ उगवलेली होती. त्याम ळे ती काळसर हदसत होती. 

त्यात मृगे कहडत होती. 
 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ २०·२५ दूवा. 

आकृतीत :– १ मंजरी. २ फूल. ३ उपहर. ४ अन . ५ पहर. ६ उप त षे. ७ फल. 



  अनुक्रमणिका 

 
 
 

२८ र्वती चिा.  तदाहद तृिािं तृिाद्य १४७ 
Cymbopogon citratus Stapt. Graminae 

 
शाक उंिी १ ते १·८ m. पिवपत्रािी लाबंी ५० ते १०० cm. बह वषाय . 
 
हे सवव उष्ट्ि देशात आढळिारे लागवडीिे औषधी शाकवानस आहे. याला पाती िहा म्हितात. याच्या 

पाती सामान्य गवताच्यापेिा रंुद व जाड असतात. याला आडव ेखोड असते त्यापासून वर खोडे हनघतात. 
आडव्या खोडापासूनि अंक र बाजूला हनघनू नवोत्पत्ती होते. याला फ ले सहसा येत नाहीत. आली म्हिजे वीत 
दोन हवती लाबं पहरमंहजरा येतात. त्याना महाच्छदे असतात. फ ले येतात ती उभयकलगी व केवळ नर फ ले अशी 
दोन प्रकारिी येतात. याच्या पाल्यास स वास असून झिझिीत िव असते. औषधात म ख्यतः पाल्यािा उपयोग 
करतात. पाल्याच्या काढ्याने ज्वहरताला घाम येतो. त्याबरोबर अंगातील दूहषत मल बाहेर पडतात. 
पाल्यापासून एक उडाऊ तेल हनघते ते खोबरेलाबरोबर त्विेवर िोळले असता आतील अवयवािी व्यथा कमी 
होते. 

 

 
आ॰ २०·२६ गवती िहा. 

 
 

२९ बाबूं.  तदाहद वशं तृिाद्य १४७ 
Bambusa bambos Vors. Gramineae. 

Bambusa arundinacea. Willd. 
 
महातृि. उंिी २५ ते ३० m. घेर १५ ते २० cm. पिवपत्रािी लाबंी १५ ते २० cm. 
 



  अनुक्रमणिका 

तृि असून हे वानस आकाराने फार मोठे आहे. यासि बास ककवा वशं म्हितात. बाबलूा भ ईसरपट 
खोड असते त्याच्या पेरापासून उभी खोडे वर हनघतात, आहि म ळे खाली घ सतात. शपेन्नास स ळक्यािें एक बटे 
अशी बाबंिूी बटेे तयार होतात. बेटाच्या मध्यावरिे स ळके सरळ असतात तर भोवतालिे बाहेर झ कलेले 
असतात. भ सनळ्यातून लकलकिाऱ्या हठिर्गयािें फवारे असाव ेतशी त्यािंी शोभा हदसते. स ळक्यास उत्तरोत्तर 
अहधकाहधक अंतरावर पेरे असतात. अगदी शेंड्याजवळ मात्र अंतरे लहान लहान होत जातात. भ ईजवळच्या 
पेरावरील पाने गळून जाऊन म ळ्या उगवतात. पि म ळे व फादं्या लवकरि ख रटून जाऊन त्यािे काटे होऊन 
राहतात. शेंड्याजवळ फादं्या वाढत्या असतात त्यािंा रोख वर असतो. नंतर तो झ कता झ कता खाली येतो. 
त्याम ळे कमानी तयार होतात. एकेका पेरावर अनेक फादं्या उगवतात. वारा वाहू लागला म्हिजे तो बाबंूच्या 
सापटीत घ सून कर कर आवाज हनघतात. बाबंूच्या खोडापासून कोंब हनघतात ते पावसाळ्यात. त्यािंी वाढ फार 
झपायाने होते. कोठे कोठे दोन तीन हदवसात ते प रुषभर उंि होतात. अशा कोरकावर पूिव पाने न येता न सती 
सोपटेि येतात. जून झाल्यावर तीही गळून पडतात. काडंापासून बाबंूिी लागवड होते. 

 
बाबंलूा फ लोरा येतो तो लाबंि लाबं पहरमंजरीरूपािा असतो. ही शाखा इतर शाखाचं्या पेिा हवशषे 

आखूड नसते. तंसक १·२ ते २·५ cm. लाबं असते त्याच्या शेंड्यास नर फ ले ककवा वाझं फ ले येतात पि 
त्याखाली द कलग फ ले असतात. त्यात लघ त षे ३ आहि केसर ६ असतात. ककजल्के ३ असतात. एकदा 
फलधारिा होऊन बी पडून गेले की नवी रोपे उगवतात. त्याना फ ले येण्यास व मूळच्यासही प नः फ ले येण्यास 
स मारे ३० वष ेलागतात. वन्य लोक हे धान्य म्हिून वापरतात. दाण्यािी लाबंी ८ mm असते. दािा गव्हाच्या 
धतीिा एकागंी िरा आहि शेंड्यास ककजलशषे असलेला असतो. म ळशी व लोनावळे येथे १९५९ त आहि 
कोल्हाप रातील िदं्रगड पाटगाव भागात १९६० त बाबंू फ लले होते. 

 
बाबंू हा एक कल्पवृिि म्हटला तरी िालेल इतके त्यािे उपयोग हवहवध आहेत. ख ंट, दाडं्या, काठ्या, 

कमानी, िटया, तटे्ट, छत्रया, बासऱ्या, इत्याहद हजनसा करण्यास त्यािंा उपयोग होतो. बाबंूच्या खोडाच्या 
पोकळीत हसकता-रवक असतात. त्यानंा वशंलोिन म्हितात. ते एक औषध आहे. अंक राच्या िकत्या करून 
त्यािें लोििे घालतात. हे अंक र हत्तीना फार आवडतात. बाबंूच्या धार्गयािा लगदा कागद करण्याकरता 
उपयोगी पडतो. बाबंूच्या खोडात मध्य भागी मोठी पोकळी असते. पेऱ्याशी मात्र एक बह शः अखंड िकती असते. 

 
बाबंूिी एक ठेंगू जात आहे ती ३, ४ प रुषि उंि होते. ती म ंबई प िे सातारा कोल्हापूर कोकि येथे 

आढळते. उंि जात पहिम घाट डागं दख्खन व उत्तर कारवार येथे आढळते. हतसरी एक जात आहे हतच्यात 
पोकळी प ष्ट्कळ कमी असते. हतिी उंिी ३ ते ८ प रुष असते. ही जात सवव भारतभर सवव स क्या रानात आहि 
पानझडी वृिाचं्या वनात आहे. िवथी एक प्रिंड जात आहे ती मलूतः मलाया िीपकल्पातली. भारतात केवळ 
उपवनात कोठे कोठे हतिी लागवड आढळते. 

 
ठेंगू बाबं.ू वशंाहद वशंक Bambusa Vulgaris Schrad 
भरदार बाबं.ू कीिाहद कीिक Dendrocalamus strictus Nees 
रािसी बाबं.ू तदाहद कीि कळक Dendrocalamus giganteus Mun 

 
स्फ टहत पट हननादः श ष्ट्कवशंस्थलीष  प्रसरहत तृिमध्ये लब्धवृहद्धदववाक्र्गनः ॥ ऋ. १·२५ 



  अनुक्रमणिका 

 
हे बाबंूच्या वनास तृिाचं्या योगाने विवा लागल्यािे विवन आहे. 
शब्दायन्ते मध रमहनलैः कीिकाः पूयवमािाः । मेघ॰ ५९. 
ह कळक-वनात वाऱ्याने मध र आवाज हनघत असल्यािे विवन आहे. 
 
स्तंब. गवतािें पाि पन्नास ठोंब गटागटाने उगवलेले आढळतात. तसेि शपेन्नास बाबंूंिे. अशा गटास 

बेट म्हितात. संस्कृतात स्तंब म्हितात. बाबंू हे महातृिि. त्यािेंही स्तंब असतात. ते हत्तीिे आवडते खाद्य 
असते म्हिून हत्तीला ‘स्तंबरेम’ असे म्हितात. रघ वशंकाव्यात रघ प त्र अज याच्या छाविीतील हत्तींिे विवन 
केले आहे ते असे :– 

 
स्तंबेरभा म खरशृखंलकर्णषिः ते ॥ ५·७२ 

 
हत्तींच्या पायातील शृखंला ओढल्या गेल्याम ळे त्या खळखळ आवाज करीत होत्या. स्तंब या शब्दािा 

अथव पोकळ काडें असिारे खोड असाही संभवतो. 
 
आरण्यकोपात्तफलप्रसूहतः स्तंबेन नीवार इवावहशष्टः ॥ रघ . ५१५ ॥ 
 
संपत्तीिे दान केल्यानंतर रघ राजा धान्य काढून घेऊन राहहलेल्या रानतादं ळाच्या काडासारखा झाला. 
 
याि काव्यात काशनामक गवतािा उल्लखे आहे. तो असा :– 
 

प ंडरीकातपत्रस्तं हवकसत् काशिामरः ॥ (शरद्) ४·१७ 
 
शरद् ऋतूने प ंडरीकरूपी छत्र आहि काशरूपी िामरे धारि केली. उसाच्या गिागोत्रात काही तृिे 

आहेत, ती उसाप्रमािेि ककबह ना अहधकही उंि असून त्याना तसेि त रे येतात. त्यापंकैी हे एकादे तृि असाव.े 
 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ २०·२७ बाबं.ू 

आकृतीत १ नवाकं र. २ तंसक. ३ पहरत ष. ४ उपत ष. 
 
 

  



  अनुक्रमणिका 

प्रकरि २१ 
 

केळ कादंा नारळ इ. 
 
एकदहलकापकैी तृिाद्यािंा हविार गेल्या प्रकरिात झाला. आता प्रस्त त प्रकरिात एकदहलकापैकी 

आिखी काही क लातील वानसािंा हविार करावयािा आहे. 
 

१ केळ. कदली. रंभा. तदाहद कदली कदल्याद्य १२६ 
Musa paradiciaca L. Musaceae. 

 
महाशाक उंिी १·५ ते ८ m. पिवपत्रािी लाबंी १ ते ३ m. आय ष्ट्य २, ३ वष े
 
केळीिे खोड आरंभी अगदी ब टके असून सोपटात ग रफटलेले असते. दोन तीन वषानी त्यािी वाढ 

झपायाने होऊन त्याच्या शेंड्यास फ लोरा येतो. तेवढा पानाचं्या वढे्यातून वर हनघून एका बाजूस वळून खाली 
वाकतो. त्याला झाकिारे हवशषे पान असते त्यासकट तो बाहेर पडतो तेव्हा स्पष्ट आवाज होतो. या हक्रयेस केळ 
व्याली असे म्हितात. वास्तहवक हतला खालच्या कादं्यापासून हपलू अगोदरि झालेले असते. केळीच्या पानाला 
मध्यहसरा असते हतला टाटोळा म्हितात. तेथून हनघिाऱ्या द य्यम हसरा मध्यहसरेच्या काटकोनात एकमेकीशी 
समातंर असतात. शेंड्याजवळच्या हसरा शेंड्याकडे झ कलेल्या असतात. 

 
केळीच्या फ लोऱ्यािा शवेटिा थोडासा भाग हमटलेला राहतो. मागल्या. भागावरील पाऱ्या गळून 

जाऊन तो उघडा पडतो. पाऱ्याचं्या बगलात केळािंी एकेक फिी असते. केळे हत्रककजापासून हनमाि होते. 
एकेका फ लापासून केळे हनघते. ककजप टावर एकावर एक दोन पहरदले असतात. वरच्यात २ ते ५ हवभाग 
हदसतात. केसर पाि प्रौढ आिखी एक ख रटा असतो ककवा म ळीि नसतो. 

 
वन्य केळी हबहार प्रातंातील रानात आहि हहमालयावर १२०० m उंिीपयंत मात्र आढळतात. वन्य 

केळीत बी धरते, उपवन्यात सहसा धरत नाही. केळफळास सहसा कीड लागत नाही. केव्हा केव्हा आत काळा 
धागा हदसतो तो बीजाधीनीिा असतो. लागवडीच्या केळीला कडक थंडी सोसत नाही, उष्ट्ि हवा आहि भरपूर 
पािी हव े असते. लागवडीकरता ख ंट हात दोन हात उंि घेतात. त्याचं्या मधे अंतर स . २ m. ठेवतात. 
वाऱ्यापासून संरििाकरता दाट झाडीिे क ं पि करतात. हपले येतात ती लवकरि बाजूला काढावी लागतात. 
लागवडीने प ष्ट्कळ पोटजाती हनमाि झाल्या आहेत. त्यातल्या प्रम ख अशा :— 

 
१) बनाना. ही खाद्य असतात. िागंली हपकतात. 
२) प्लँॅटेन. ही हपकत नाहीत पि भाजी करण्यायोर्गय असतात. 
३) बसराई. ही हहरवी राहूनि हपकतात. बडोद्याजवळ आहेत. उंिी १·५ m 
४) राजेळी. यास थोडी थंडी सोसते. ही ठािे प्रातंात आहेत. उंिी २ m. पयंत 
५) वलेिी. ही आकाराने लहान पि हवशषे गोड असतात. 



  अनुक्रमणिका 

 
केळीला आय ष्ट्याच्या शवेटी एकि घड पडतो. त्यात १०० ते ३०० फळे असतात. फळे हपकण्यास ४ 

महहने लागतात. केळ कमीत कमी ८ महहन्यानी हवते. 
 
केळ्यात १६ ते २० टके्क पिनीय अन्न असते. राजेळी केळ्यापासून स की केळी तयार करतात. ती भट्टीत 

हपकवतात, त्यास गंधकािी ध री देतात, वाळवतात आहि कीड मारण्याकरता काबवन-गंधकािी ध री देतात. 
केळीच्या सोपटािा दोर बनतो. केळीिा मूळ देश मलायािीपकल्प हा असावा असा तकव  आहे. हवष वाजवळील 
बेटात वन्य केळी आहेत. 

 
श भलिि म्हिून केळीिी महती पौराहिक काळापासून मानलेली आहे. मेघदूत काव्यात यि-भायेिे 

विवन करताना हतच्या माडंीला कदलीस्तंभािी उपमा हदलेली आहे. यास्यत्यूरुः सरसकदलीस्तंभगौरिलत्त्वम् 
॥ उ॰ ३४ ॥ येथे रसाळपिा आहि गोरेपिा या ग िाना महत्त्व हदले गेले आहे. 

 
पहरदले ६ त्यापैकी ५ य क्त उपहर. केसर ६ ककवा ५ य क्त उपहर 
 ककजे ३ संय क्त अधः 

 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ २१·१ केळ. 

 
 



  अनुक्रमणिका 

२ चवेि कदल्याहद िविे कदल्याद्य १२६ 
Musa superba. Roxb. 
 
शाक उंिी २ ते ३ m. पिवपत्रािी लाबंी १ ते २ m. आय ष्ट्य ३, ४ वष.े 
 
प ष्ट्कळ अंशी केळीसारखेि हे झाड असते. याच्या ख ंटािी रंुदी ५० ते ६० cm. असते. पाने केळीच्या 

सारखीि पि अहधक हनबर आहि द य्यम हशरा शेंड्याकडे झ कलेल्या अशी असतात. पावसाळा संपल्यावर 
एकाद्या महहन्यात पाने वाळून जातात. कादंा तेवढा भ ईत हजवतं राहतो. त्यास प ढील उन्हाळ्याच्या अखेरच्या 
महहन्यात नवाकं र येतात आहि पावसाळासंपेपयंत झपायाने वाढ होते. असे तीन िार वष े होऊन 
पावसाळाअखेर फ लोरा येतो तो केळीच्या सारखाि पि बराि लहान असतो. त्यात ५, ६ फण्या असतात. 
शेंड्याकडील फ लात ककजल आखूड असते. ककजल्क नसते. मागील फ लात ककजल्क असते. पहरदलािें दोन 
संि असतात त्यात तीन तीन दले असतात, ३ लाबंट. ३ आखूड व पातळ पापोदे्रवजा. केसर ५ असतात. 
फळास ३ ते ५ धारा असतात. त्यात बी धरते आहि त्यावर पहरदले व केसर वाळून राहतात. पहिम घाटात 
िविेी वन्य आहेत. खंडाळ्याच्या िविेीिे हे विवन आहे. 

 
पहरदले ३ + ३ य क्त उपहर. केसर ५ य क्त उपहर. ककजे ३ संय क्त अधः 
 
मेघदूतकाव्यात पहहल्या पावसाळ्या अगोदर कंदलीला अंक र आले आहेत असा उल्लेख आहे. त्यातील 

कंदली म्हिजे िविेीि होत. 
 
आहवभूवत-प्रथमम क लाः कंदलीः िान कच्छम् ॥ पू. मे २१ ॥ 
िविेी पहिम घाटात तशा त्या कवध्य देशातही आहेत. 
 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ २१·२ िविे. कारले फ ले. 
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३ अननस तदाहद  अननस अननसाद्य १२७. 
Bromelia ananas L. Bromeliaceae 

 
शाक उंिी १ m. पिवपत्रािी लाबंी २० ते ३० cm. बह वार्णषक. 

 
यािे खोड ५ ते ७ cm जाड असते. त्यावर हबनडेख पाने येतात ती पाती सारखी असतात. रानटी 

झाडाला पानावर काटे येतात. िागंल्या लागवडीत सहसा पानाला काटे येत नाहीत. दोन तीन वषानी खोड 
फ गीर होऊन त्यावर छदे आहि त्यात फ ले येतात. त्यासि फळ म्हितात. या फळावर पानािंा झ पका 
असतोि. फ ले सरत्या हहवाळ्यात येतात आहि फळ हपकण्यास सहा महहने लागतात. हे संय क्त फळ असते. 
ककजे खोडात ब डालेली असतात. त्यात बह धा बी असते, िागंल्या लागवडीने बी कमी होते ककवा नाहीसेही 
होते. ब ंधाला जहमनीतून हपल्ल ेयेतात तशीि ती फळाखालून आहि फळावरही येतात. जहमनीसरपट हपले आली 
की ती थोड्याि अंतरावर वर उगवनू नवी रोपे होतात. फळाखालिी ही हपले काढून लागि करतात. 
फळावरच्या पासून लागि केली तर हतला उहशरा फळे येतात. बी पाढंरे असते आहि गीर हपवळा असतो. 
याचं्या फ लात पहरदले ६ केसर ६ आहि ककज १ असते. 

 
अननस हे वानस दहिि अमेहरकेतून इकडे आलेले आहे. पोत वगीज लोकानी हे वानस १५९४ मध्ये 

बंगाल्यात नेले. वसे्ट व ईस्ट इंडीज बेटात अननसािी लागवड झालेली आहे. कसगापूर येथे लागवड प ष्ट्कळ 
असून डबेभरिीिे कारखानेही प ष्ट्कळ आहेत. भारतातील यािी लागवड सम द्रकाठी; आंबा नारळ स पारी 
याचं्या बागात करतात. खास लागवड थोडीि आहे. याच्या पोटजाती बऱ्याि आहेत. यास दमट हवा व छाया 
िागंली मानवते. (प्रकरि ५ पहा.) 

 
अननस हे रुिकर फळ तर आहेि पि त्याच्या पानापासून वाख िागंला हनघतो. तो मिी वगैरे 

ओवण्यास उपयोगी पडतो. काही हठकािी यािे जाडे भरडे कापड देखील करतात. भारतात त्राविकोर येथे 
यािी लागवड िागंली झाली आहे. ऊन लागनू फळ खराब होण्यािा संभव असतो म्हिून त्याजवर खालिी 
पाने वळवनू बाधूंन ठेवतात. 
 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ २१·३ अननस. 

 
 

४ शतावरी. तदाहद शतावरी. लश नाद्य १३२ 
Asparagus racemosus Willd. Liliaceae 
 
पसरीवल. पिवखोड १·२ ते २·४ cm. लाबं. पिवपत्र ४ ते ६ mm. लाबं. बह वार्णषक 
 



  अनुक्रमणिका 

हे वलेीवानस औषधी कंदाकरता प्रहसद्ध आहे. यािे म ख्य खोड तंतूवजा असते. त्यावर बारीक पाने 
आहि पिविोड येतात ते िपटे असतात. म ख्य खोडे आधारास वढेा घेतात ककवा त्यावरून लोंबत राहतात. 
भ ईत आडव े खोड असते त्याला नवाकं र येतात, आहि खाली म ळ्या येतात. त्यापकैी काही मध्यम 
रताळ्यासारखी जाड होतात. तीि औषधोपयोगी आहेत. 

 
शतावरीिी फ ले हरभऱ्याच्या दाण्याएवढी असतात. त्यात सहा पहरदले असून त्याचं्यावर केसर सहा 

आहि एक डेरेदार ककज असते. परागप ट केशरी रंगािे असून फ लािे इतर सवव अवयव पाढंरे असतात. फ लोरा 
मंजरीरूप असतो. 

 
पहरदले ३+३ म क्त. अधः. केसर ६ म क्त अधः ककज ३ संय क्त उपहर. 
 
मावळरानात शतावरी प ष्ट्कळ आहे ती पावसाळ्यात वर वाढते. इतर हदवसात वरिा हवस्तार वाळून 

जाऊन भ ईगत खोड आहि त्यािी म ळे मात्र राहतात. कालक्रमात त्याना कंदरूप येत. 
 
वन्य शतावरी १००० मीटर उंिीपयंत हहमालयावर, इतर भारतभर, आहफ्रकेतील उष्ट्िप्रदेशात, जावा, 

ऑस्रेहलया व लंका, येथे आढळते. शतावरीच्या मूलकंदािंा उपयोग स्त्रीच्या अंगी दूध वाढवण्याकरता औषध 
म्हिून करतात. लागवडीने झालेल्या पोटजाती आहेत. त्यातील पिवरूप खोडािंा उपयोग कोकथहबरीसारखा 
खाद्य म्हिून करतात. 

 
इणतिास. फाणंसस बुकानन हा एक वानससशंोधक होता. याला कंपनीकडून हठकहठकािी पाठहवण्यात आले. वानससपंत्तीिा शोध 

घेण्याकरता त्याला गंगाम खाजवळ हित्तगाव येथे पाठहवण्यात आले. तसेि त्याला ब्रह्मदेशातही पाठहवण्यात आले. म्हैसूरकडील काही प्रदेश हटपूकडून 
कंपनीने घेतला तेव्हा त्यािी पाहिी करण्याकरता त्याला हतकडे पाठहवण्यात आले. 

 
१८०२ मधे त्याला नेपाळात धाडण्यात आले. तेव्हा त्याने शवंालसगं्रह केला. सगं्रहातील वानसािंी हिते्रही त्याने करून ठेहवली. दोनही सगं्रह 

घेऊन तो लंडनकडे रवाना झाला. 
 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ २१·४ शतावरी. 

 
 
 



  अनुक्रमणिका 

५ कादंा. लश नाहद पलाडं  लश नाद्य १३२ 
Allium cepa L. Liliaceae. 

 
शाक उंिी २५ ते ३० cm. पिवपत्रािी लाबंी १५ ते २० cm. आय ष्ट्य ४, ५ महहने. 
 
हे एक लोकहप्रय खाद्यवानस आहे. भारतात हे केवळ लागवडीिे आहे. यािे बेिे बह धा इरािातून 

इकडे आले असाव.े पलाडं  हे यािे संस्कृत नाव आहे. यालाि उत्तरी लोक प्याज म्हितात. हठकहठकािी यािे 
मोठे पीक करतात. या हपकाला कोरडी व थंड हवा िागंली मानवते. कादं्यािे बी लावले असता त्यापासून नव े
कादें तयार होतात. हे बी हमळवण्याकरता कादंा आडवा कापून त्यािे वरिे शकल वगळून खालिे शकल भ ईत 
प रतात. नंतर पािी हदल्यावर िार हदवसानी त्यातून िार लाबं पाने वर हनघतात. मधोमध फ लोऱ्यािा दाडंा 
हनघतो. या दाडं्याला एकि पेरे असते. त्यावर प ष्ट्कळशी बारीक बारीक फ ले येतात. ती सवव पाढंरी असतात. 
त्याना थोडासा स वास असतो. तीन ककजािंा बीजकाशय त्याखाली सहा केसर आहि त्याखाली सहा पहरदले. 
असा घाट असतो. लाविीपासून बी तयार होण्यास पाि महहने लागतात. बी वषव दीड वषव हटकते. ते पेरले 
असता रोपे उगवतात. त्याना कादें धरतात आहि फ लेही येतात. पि त्यात तयार होिारे बी िागंले नसते. 
म्हिून फ लािें दाडें कापून टाकतात. पाती पाने वाळू देतात आहि स मारे महहन्यानंतर कादें खिून काढतात. 

 
पहरदले ६ म क्त अधः । केसर ६ म क्त अधः । ककजे ३ संय क्त उपहर. 

 
कादंा म ख्यतः पानाचं्या तळभागािंा बनलेला असतो. त्याच्या मध्यावर तळात अगदी लहानसे खोड 

असते. हे खोड वाढते तेव्हा त्यािा फ लोरा बनतो. तो वर आल्यावर फ लोऱ्यािा दाडंा पानाचं्या ग रफटण्यात 
राहतो. फ लोरा येण्याच्या पूवीिा कादंा पातळपािोळ्याने वढेलेला असतो. हा पािोळा कोरडा व ग ळग ळीत 
असतो. त्याच्या आतले पानािें तळ मात्र ओले असतात. खोडािी हटकली अथात् ओली असतेि. हतलाि 
खाली म ळे फ टलेली असतात. एकाद्या पानाच्या बगलेत खोडावर कोरक (कोंब) उगवलेले असते, असे 
आढळते. अशा कोरकापासून नवा कादंा तयार होतो. 

 
कादं्यािे दोन प्रकार असतात, पाढंऱ्या पािोळ्यािे आहि ताबंड्या पािोळ्यािे. त्यापकैी ताबंड्या 

पािोळ्यािे असतात तेि िागंले झिझिीत असतात. कादंा हा अन्न आहेि. त्याहशवाय त्यािा औषधी 
उपयोगही आहे. नाकातून वाहिारे रक्त थाबंवण्याकरता ककवा मूर्णछतास श द्धीवर आिण्याकरता ते एक 
तातडीिे औषध आहे. त्याला जो दपव येतो त्यािा हा उपयोग आहे. 

 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ २१·५ कादंा. (पलाडं ) 

 



  अनुक्रमणिका 

 
६ लसूि. तदाहद लश न लश नाद्य १३२ 

Allium Sativum L. Liliaceae. 
 

शाक उंिी २० ३० cm. पिवपत्रािी लाबंी १५ ते २५ cm. आय ष्ट्य ४–५ महहने. 
 
हे एक मसाल्यािे वानस आहे. हे प ष्ट्कळसे कादं्यासारखे असते. त्याच्या िार सहा काडं्या हमळून एक 

कादंा बनलेला असतो. प्रत्येक काडंी म्हिजे एक स्वतंत्र कोरक (कोंब) असते. काडंी भ ईत लावली असता वर 
कििोळी पाने (पाती) येतात आहि मध्यावर फ लोरा येतो. फ लात तीन कोठ्यािा एक बीजकाशय, त्याखाली 
सहा केसर आहि त्याखाली सहा पहरदले असतात. त्यािंा रंग पाढंरा असतो. कधी कधी फ लोऱ्यात फ लाऐवजी 
नवा रोपेि (हपले) उगवतात. 

 
लसिीच्या कादं्याच्या तळाशी जाडी खोड असते. त्याला पाने आहि पानाचं्या बगलात कोरके येतात. 

त्याि काडं्या होत. पलाडं  कादं्यातही असे कोरक येत पि फार हवरळा. लसिीला अशी कोरके नेमाने येतात. 
लसिीिी लागवड काडं्या लावनूि करतात. पलाडं  कादं्यािी लागवड हबयानी करतात. वन्य लसूि माहीत 
नाही. 

 
पहरदले ३+३ म क्त अधः । केसर ६ म क्त अधः । ककजे ३ संय क्त उपहर. 
 
लस िािी फ ले मला पहावयास हमळाली नाहीत. आकृतीत फ लोरा व केसर, डॉ. कीतीकर याचं्या 

प स्तकातील आकृतीवरून घेतले आहेत. 
 
कादंा आहि लसूि शरीरातून बाहेर पडत असताना स्वदे–मूत्रास त्यािी हवहशष्ट घाि येते. कादंा 

रक्तश द्धीसाठी आहि लसूि कफहनरासासाठी औषध म्हिून देण्यात येतात. 
 
शभंरी प्रोतीन ओषट शाकव र A. I. U. C mg 
केळे १·०६ ०·०८ २४·७९ १२४ ५·५ 

डोंगरी केळे १·२२ ०·०६ १७·९९ १२४ ८·५ 
बनाना केळे १·३३ ०·१५ ३६·४१ ० १·० 
मोठा कादंा १·२२ ०·०४ ११·६२ ० १०·५ 
लहान कादंा १·८ ०·०८ १३·२४ २५ १०·५ 
लसूि ६·३१ ०·१३ २८·२५ ० १३·२ 

 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ २१·६ लसूि. भकूमळ फूल छेद. 

 
 
 



  अनुक्रमणिका 

७ कोरफड तदाहद यल्ल लश नाद्य १३२ 
Aloe indica Royle. Liliaceae. 

A vera L. 
 
शाक उंिी ३०–३५ cm. पिवपत्रािी लाबंी ३५ ते ४५ cm बह वार्णषक. 
 
हे एक औषधी शाकवानस म्हिून प्रहसद्ध आहे. याला फ ले फळे येत नाहीत अशा समज तीने यास 

क मारी असे नाव पडले आहे. हे रसाळ असते. हे हवते टागंून ठेवले असतानाही स कत नाही, यावरून कदाहित् 
हे नाव हनघाले असेल. 

 
कोरफडीिे म ख्य खोड भ ईलगत असून त्यािा शेंडा तेवढा वर हनघतो. त्याजवर पाने येतात. ती 

हातभर लाबं पातीरूप व टोकदार असतात. त्याचं्या टोकाना आहि काठानाही बारीकसे काटे असतात. त्याना 
डेख नसते. 

 
पािी प ष्ट्कळ हमळाले असता कोरफड माजते आहि खोडापासून हपले येऊन फैलावते. पािी एकदम 

कमी झाले म्हिजे हतला फ ले येतात. खोडाच्या अग्रभागी दीड दोन हात लाबंीिा स ळका येऊन वर हनघतो. तो 
शेंड्याशी थोडा खाली वळतो. त्यावर फ ले येतात. ती ताबं स ककवा हपवळी असतात. ती लोंबती ककवा आडवी 
असतात. फ लात पाहरदले सहा असतात. त्यािंी नळी झालेली असते. केसर सहा असतात. बीजकाशय 
हत्रककज असतो. फळात हबया येतात. आडव्या खोडापासून लागवड करता येते. 

 
पहरदले ३+३ य क्त अधः । केसर ६ य क्त अधः । ककजे ३ सयं क्त उपहर । 
 
कोरफडीच्या पानािे औषधी उपयोग प ष्ट्कळ आहेत. म ख्यतः ती शामक व अन लोमक आहे. 
 
इणतिास ईस्ट इंहडया कंपनीच्या सेवेत सैहनक म्हिून भारतात येिारे हकत्येकजि वानससषृ्टीहवषयी हजज्ञासू होते. त्यानंा वानसावलोकन 

करून वानस्यसगं्रह करण्यािा छंद लागला. त्यातले दोन नावाजले आहेत. ते मार्षटन (१७३१ ते १८००) आहि िाडगणवके (१७५७ ते १८३५) हे होत. 
 
मार्णटन याने लकनौ येथे आहि हाडवहवके याने कलकत्ता येथे वानस्यसगं्रह केला. त्यानंी वायव्य हहमालयावरील नम ने गोळा करून आिले 

होते. 
 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ २१·७ कोरफड. 

 
 

 
 



  अनुक्रमणिका 

८ कळलावी तदाहद कहलकारी लश नाद्य १३२ 
Gloriosa superba L. Liliaceae. 

 
शाकवले. खोड ३ ते ६ m. लाबं. पिवपत्र ७ ते १४ cm लाबं. कादंा १५ ते ३० लाबं २ ते ४ cm रंुद. 
 
या नावािी वलेी भारतीय उष्ट्िप्रदेशात आढळते. ती उद्यानात जतन करण्यािी िाल आहे. हतला 

खोडे, पालवी, फ ले, इत्याहद अवयव पावसाळ्यात येतात. नंतर शतावरीप्रमािे हतिा कादंा भ ईत असतो तेवढा 
हशलक राहतो. बाकी हवस्तार झडून जातो. प ढील पावसाळ्यात सवव प्रकारिा हवस्तार प नः उत्पन्न होतो. हहच्या 
कादं्यात गभाशयास विेा आििारे द्रव्य असते त्यावरून हतला कळलावी असे नाव हमळाले आहे. हहच्या 
पानाच्या टोकािा पकडताि झालेला असतो. त्याने पकड घेत घेत ती आधारावर िढते. 

 
या वलेीला कळ्या येतात त्यानंा लाबं दाडें असतात. कळीिे तोंड खाली वळलेले असते तशीि ती 

उमलते. तेव्हा पहरदले केसर व ककजल वर वळून पहहल्यासारखी राहतात. पहरदले सहा असतात, केसरही 
सहा असतात. ककजल एक असते. हकजल्काला तीन फाटे असतात. पहरदलानंा ताबंडा हपवळा हहरवा असे रंग 
येतात ते िार हदवस हटकतात. टोके ताबंडी, मध्य हपवळे, आहि तळ हहरव,े असा देखावा काही वळे असतो. 
ककजल ककजल्क आपली जागा आज एका केसराजवळ तर उद्या द सऱ्याि एकाद्या जवळ अशी बदलत 
असतात. बीजकाशय (ककजप ट) हत्रककज असतो. फूल स लटे करून पाहता पहरदलाच्या वर केसर आहि 
त्यावर ककज असते असे हदसते. स ंदर फ लावरून आहि खाली तोंड करून राहण्यावरून या वलेीला 
हवलोमकल्लारी असे नाव पडले आहे. कल्लार म्हिजे ताबंडे कमळ आहि हवलोम म्हिजे उलटे असे अथव आहेत. 
पहरदले ३+३ म क्त अधः । केसर ६ म क्त अधः । ककजे ३ संय क्त उपहर । ही वलेी उष्ट्िभारत, लंका, मलाया, 
कोिीन िीन, उष्ट्ि आहफ्रका इत्यादी हठकािी वन्य आहे. 

 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ २१·८ कळलावी व अल मंदार. 

 
 

 
 



  अनुक्रमणिका 

९ नारळ. तदाहद नाहरकेल तालाद्य १३८ 
Cocos nucifera L. Palmaceae. 

 
वृि १२ ते २४ m उंि. पिवपत्र २ ते ४ m लाबं. आय ष्ट्य श–ेदीडश ेवष.े 
 
मंगलकायात महत्त्व पावलेले फळ नारळ हे आहे. हे फळ देिारा वृि उंिि उंि असतो. सम द्रकाठ हे 

यािे माहेर आहे. याच्या खोडास फादं्या येत नाहीत. खोडावर साधारिपिे महहन्यािे एक पान येते. ते एक दोन 
वष ेहटकते. म्हिून शेंड्याजवळ दहा वीस पानािंा झ पका राहतो. खालच्या पेरावर गळालेल्या पानाचं्या ख िा 
राहतात. वर िढण्याकरता खोडावर पायऱ्या करतात. नारळीिी पाने तडतडीत असतात.  

 
नारळीला शेंड्याजवळ पानाचं्या बगलात फ लाचं्या मंहजरा येतात. मंजरीवर मोठे छदपिव असते. 

मंजरीत केसरफ ले व ककजफ ले वगेवगेळी असतात. ककजफ ले ब ंधाजवळ आहि केसरफ ले अग्राजळ असतात. 
फ ले हदखाऊ नसतात. त्यािंा रंग हफका हपवळा असतो. नरफ लापेिा मादीफ ले थोडी मोठी असतात. 
नरफ लात क्वहित् वधं्य ककज असते. मादीफ लात छदे असतात. मादीफ लातील पहरदले वाळून फळात 
राहतात.  

 
पहरदले ३ म क्त अधः । केसर ६ म क्त अधः । ककजे ३ संय क्त उपहर । 
 
ककजे तीन असली तरी बीज एकि तयार होते. बीजाभोवती करवटंी असते हतला तीन डोळे असतात. 

हे डोळे म्हिजे पातळ भाग असतात. त्यातील एकातून अंक र बाहेर येतो. क्वकित् एका नारळातून दोन मोड 
बाहेर आलेले पाहण्यात आहेत. ते दोनही वाढू हदले असता एकमेकास गदी करतात. नीट वाढू देत नाहीत. 
त्यातला एक काढून टाकिेि िागंले असते. डोळे डेखाजवळ असतात. नारळ हपकताि तोडून काढतात. न 
काढला तरी त टून पडतो पि आतील बीज द खावत नाही. करवटंीवर िोड असते त्यावर कडक पि 
सफाईदार पापोद्रा असतो. नारळ पाण्यात पडला तर तरंगतो. नारळािे मूलस्थान हवष वाजवळच्या एकाद्या 
बेटात असाव ेअसा तकव  आहे. नारळ फूल धरल्यापासून १२ महहन्यानी पक्व होतो. भारतात नारळ उपवन्य आहे. 

 
नारळािे बेिे महहनाभर हवेत राहू देतात. पेरताना तो आडवा ठेवनू १/३ जहमनीत प रतात. वरती पेंढा 

ठेवतात. मग पािी देतात. अंक र हातभर उंि व म ळ्या टीिभर लाबं झाल्या म्हिजे ते रोप इतरत्र लावण्यास 
योर्गय झाले असे समजतात. दोन झाडात अंतर ८ m. असिे योर्गय आहे. नारळात उंि व ठेंगण्या पोटजाती 
आहेत. ठेंगण्याना ८ महहन्यात आहि इतरानंा १२ ते १५ महहन्यात हपसासारखी पाने येतात. फळ धरण्यास ५ ते 
८ वषे लागतात. गोड्या जहमनीतही नारळ वाढतो त्यास खताबरोबर मीठ देतात. एकादा नारळ हवशषे गोड 
हनघतो त्याला मोहािा नारळ म्हितात. 

 
या झाडाच्या फ लोऱ्यािा दाडंा कापला म्हिजे त्यातून रस गळतो. त्यास योर्गय हवरजि लावले असता 

मद्य तयार होते त्यास माडी म्हितात आहि झाडाला माड म्हितात. नारळातील खोबरे, वरिी करवटंी व 



  अनुक्रमणिका 

कार्थया, तशीि पाने व खोड सवव काही मन ष्ट्योपयोगी आहे. नारळी हा एक कल्पवृिि आहे. काहलदासाने 
नारळािा उल्लेख रघ वशंात केला आहे तो असा :— 

 
नाहरकेलासव ंयोधाः शात्रव ंि पप यवशः ॥ ४·४२ ॥ 
 
सैहनकानी शत्रूिे यश प्राशन केले त्याबरोबरि माडीिेही प्राशन केले! 
 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ २१·९ नारळ. 

 
 



  अनुक्रमणिका 

१० सुपारी. तदाहद पूग तालाद्य १३८  
Arece catechu L. Palmaceae. 
वृि उंिी २० ते ३० m पिवपत्रािी लाबंी १ ते १·८ m. 
रघ वशंकाव्यात नाहरकेलाच्या मागोमाग पूगािंा उल्लेख आहे तो असा :– 
ततो वलेातटेनेव फलवत्पूगमाहलना । 
अगस्त्यािहरतामाशा ंअनाशास्यजयो ययौ ॥ ४·४४. 
 
तेथून सम द्रतीरानेि रघ राजा िालू लागला. त्या तीरावर पोफळीिी झाडे रागेंने लावलेली होती. ती 

फळानी भरलेली होती. ... 
 
पूगवृि प ष्ट्कळ अंशी नारळीसारखा हदसतो. खोडािा घेर आहि पानािी लाबंी नारळीपेिा कमी असून 

तो नारळीपेिा अहधक देखिा असतो. पानािी सोपटे खोडाला ग रफटून राहतात. त्याम ळे पाने त ऱ्यासारखी 
हदसतात. मोठ्या कोशकारानी तर या वृिाला स्वगातून फेकून भमूीत खोिलेल्या बािािी उपमा हदलेली आहे. 
स पारीिा फ लोरा नारळीच्या सारखा असतो. पानाचं्या सोपटाचं्या खाली तो अहधक स्पष्टपिे हदसू येतो. 
फ लोऱ्याच्या एकेका शाखेवर आरंभी थोडीशी मादीफ ले आहि पलीफडे नरफ लाचं्या दोन रागंा अशी रिना 
असते. पहरदले ६ केसर ६ आहि ककजे ३ असतात. मादीफ ले मोठी असून त्यात केसर ख रटे आहि नरफ लात 
ककज ख रटे, अथात वधं्य असतात. फ ले वसंतात येतात. फळे हहवाळ्यात हपकतात. पहरदले ३ + ३ म क्त अधः 
। केसर ६ म क्त अधः । ककजे ३ संय क्त उपहर.. ककजप टात (बीजकाशयात) कोठा एकि असतो आहि बीजही 
एकि तयार होते स पारी फळ ते पूगीफल. ते नारळापेिा प ष्ट्कळ लहान असते. त्यात अपल्या बरोबरिा हशधा 
द रमडलेला असतो. त्यािेि त कडे िखळण्यािी िाल सवव भारतभर आहे. स पारीिे दोन प्रकार आहेत. एक 
त रट. ही स्राव थाबंवते आहि फोडून बारीक केल्याहशवाय हगळता येत नाही. द सरी गोडी, ही तोंडात लाळेने 
काही वळेाने हवरघळते आहि िवीला थोडीशी गोड लागते. हहलाि मोहािी स पारी म्हितात. मलाया िीपकल्प 
व स मात्रा िीप येथे स पारी वन्य आहे. भारतात ती उपवन्य आहे. स पारीिी लागवड डोंगरखोऱ्यात तशीि 
सस द्रहकनारी सपाटीवरही करतात. 

 
स पारीला हवा दमट आहि उष्ट्ि पाहहजे असते. डोंगरखोऱ्यात लागवड करतात तेथे वाऱ्यापासून व 

उन्हापासून हतिे संरिि आयतेि होते, पि सपाटीवर तसे होत नाही. पहिमेिा जोरदार वारा आहि दहििेिे 
कडक ऊन स पारीस सोसत नाही. त्याकरता त्या हदशास खास झाडी लावावी लागते. वसंतात पेरिी करतात. 
देठ व साल यासह स पारी मातीत आडवी ठेवतात. हतला रुजण्यास तीन महहने लागतात. दोन वषािी रोपे 
झाल्यावर ती अखेरच्या जागी लावतात. झाडाझाडात ३ m अंतर राखतात. पािव्या वषापासून फळे येतात. 
दहाव्या वषापासून भरपूर पीक येते. 

 
नारळाच्या सारखाि स पारीच्याही खोडािा व पानािंा उपयोग होतो. 
 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ २१·१० स पारी. 

 
 
 
 



  अनुक्रमणिका 

११ कशदी खजूवराहद कशदी तालाद्य १३८ 
Phoenix sylvestris. Roxb Palmaceae. 

 
वृि उंिी १० ते १५ m. पिवपत्रािी लाबंी २ ते ३ m. 
 
नारळाच्या क लातलेि हे झाड आहे. याि खोड त्याच्यासारखेि असते. पाने तशीि असतात. पि 

खोडावर ज न्या पानािे थोडेसे शषे राहतात. त्याम ळे ते गजबजलेले हदसते. पानाच्या डेखावर तळाशी थोडेसे 
बोट बोट लाबंीिे काटे असतात. या जातीत नर मादी झाडे वगेवगेळी असतात. फ लोऱ्यािा दाडंा दीड दोन 
हात लाबं असतो. त्यावर पारी असते तीही स मारे हातभर लाबं असते. फ लोऱ्याच्या शाखावर फ ले असतात. 
नरफ ले बरीि दाटीने असतात. मादीफ ले अमळ हवरळ असतात. मादीफ लातही ३, ४ केसरकल्प (वधं्यकेसर) 
असतात. 

 
संदले ३ य क्त अधः केसर ६ म क्त उपहर 
प्रदले ३ म क्त अधः ककजे ३ संय क्त उपहर 

 
तीन ककजापैकी एकि प्रौढ होते. कशदीला हहवाळ्यात फ ले येतात आहि उन्हाळ्याअखेर फळे तयार होतात. 
फळ खज रासारखे असते पि त्यात खाद्याशं अगदी थोडा असतो. उत्तर भारतात कशदीला खज री म्हितात. 
कशहदच्या खोडात भोक पाडून रस काढतात त्याला नीरा म्हितात. कशदीिी झाडे नदी ओढ्याचं्या काठी वन्य 
आहेत. हशवाय त्यािंी लागवडही करतात. कशदीच्या पानापासून िटया व केरस ण्या करतात. नारळािी पाने 
मोठाली असतात. त्याला झाप म्हितात. कशदीिेही झाप म्हटले तर िालेल. पि ते बरेि लहान असतात. 
त्यािंी दले लहान व अरंुदही असतात. कशदीच्या पानाच्या देठािें दोर होतात. एकंदर पानािा धागा कागद 
करण्याच्या उपयोगी असतो. 

 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ २१·११ कशदी. 

१२ खजूर तदाहद खजूवर तालाद्य १३८ 
Phoenix dactilifera Palmaceae. 

 
वृि १०–१५ m. पिवपत्रािी लाबंी २–३ m. आय ष्ट्य १०० अहधक वषे. 
 
खज रीिी झाडे प ष्ट्कळ अंशी कशदीसारखीि असतात. त्यातील महत्त्वािे फरक असे की ही झाडे 

लागवडीिी आहेत, वन्य नाहीत. त्याना अहतशय उष्ट्ि व कोरडी हवा लागते, त्यानंा ७ cm पेिा अहधक पाऊस 
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नको असतो. तरी त्याना पािी भरपूर हव ेअसते. झाडे लहान असतानाही त्याना ऊन पाहहजे असते. पािी 
म द्दाम द्याव ेलागते हे उघड आहे. 

 
कशदीप्रमािे खज रीिी नरमादी झाडे वगेवगेळी असतात. त्यािंी फ ले एकसारखीि असतात. फरक 

काय तो खाद्य गर कशदीपेिा खज रीत प ष्ट्कळ अहधक, हाि असतो. उन्हाळ्याच्या आरभी फ ले येतात आहि 
पावसाळ्याअखेर फळे हपकतात. फ ले येण्याच्या स मारास त्यास पािी हवशषे नको असते आहि नंतर फळ 
हपकेपयंत थोडे थोडे पाहहजे असते. झाडास पािव्या वषी फ ले येतात. नंतर १०० वषपेयंत दरवषी स मारे ५० 
हकलो फळे येतात. याच्या हबयापासून झाडे होतात. ती िागंली हनघण्यािा नेम नसतो. बह धा ती कशदीिीि 
हनघतात. कशीही हनघाली तरी त्यातली हनमी नर व हनमी मादी असिार, म्हिून लागवड हबयानी करीत 
नाहीत. ५० मादी झाडास एक नर झाड पाहहजे असते. तशीि त्यािी लागवड करतात. ब ंधापासून जहमनीस 
धरून हपले येतात. ती नरािी नर आहि मादीिी मादी असतात. फ ले येतात तेव्हाि हपलेही येतात. ती काढून 
ओल्या कार्थयात ठेवनू स्थलातंरी नेता येतात. माद्या दहाव्या वषापासून िागंले पीक देतात. 

 
फळे िागंली होण्यास गभाधान अवश्य असते. ते होण्याकरता नरािे पराग कापडात धरून 

मादीफ लावर कशपडतात ककवा नरािा त रा मादीझाडावर बाधंतात. परागहपशवीत ठेवले तर ते वषवभर हजवतं 
राहू शकतात. रोप फ ले येईपयंत स मारे २ m उंि होते. दोन झाडात अंतर ८, ९ m ठेवतात. 

 
हे झाड बह धा अरबस्थानातून इकडे आलेले असाव.े इराि बल हिस्थान येथे यािी लागवड आहे. ७०, 

७५ वषापूवी पंजाब व कसध येथे यािी लागवड झालेली आहे. अलीकडे ती राजस्थानात झालेली आहे. 
 
खजूरफळात लोहलविािा अंश बराि असतो. 
 
खजूर हा शब्द प्रािीन काळापासून रूढ आहे. तरी खज रीिी लागवड भारतात होती असे हदसत नाही. 

खजूरफळे अरबी देशातूनि येथे येत होती. शाक ं तल नाटकात राजा म हनकन्येवर भाळलेला पाहून हवदूषक 
म्हितो । कपडखजूवरैः उिेहजतस्य कतहतण्यामहभलाषः । खजूरािा वीट आला म्हिजे किि खावीसे वाटते. 
खजूरािी गाठोडी बाधूंन भारतात येत, त्यावरून कपडखजूवर असा शब्द हनघालेला हदसतो. काहलदास कवीने 
रघ वशं काव्यात खजूवरा वृिािंा उल्लेख केला आहे तो खजूरािा नसून कशदीिा असावा. हदग्हवजयाथव रघूिे 
सैन्य िाललेले आहे ते केरलािा पराभव करून अपरातंात म्हिजे कोकिात हशरले त्याप्रसंगी- 

 
खजूवरास्कंधनद्धाना ंमदोढ्गारस गंहधष  । 
कटेष  कहरिा ंपेत ः प न्नागेभ्यः हशलीम खाः ॥ ४·५७ ॥ 
 
खजूवरा झाडाचं्या भक्कम खोडाना बाधंलेल्या मदोन्मत्त हत्तीच्या स गधंी गंडस्थळावर भ ग झेप टाकून 

आहेत. अगोदर ते उंडीच्या झाडावर होते. येथे उंडी व खजूवरा या दोनही वृिािंा हनकटवती असा उल्लेख आहे. 
कोकिात उंडी आहि कशदी आहेत, पि खजूरी मात्र नाहीत. तव्हा येथे खजूवरा म्हिजे कशदीि समजल्या 
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पाहहजेत. खजूरीिी लागवड तेथे होण्यासारखी नाही. उत्तरेत कशदीलाि खजूरी म्हितात, तेव्हा हा प्रघात 
ज नाि आहे. 

 

 
आ॰ २१·१२ खज वर. 

 
 

१३ ताड. तदाहद ताल तालाद्य १३८ 
Borassus flabillifer L. Palmaceae 

 
वृि उंिी ३० m. पिवपत्रािी रंुदी १ ते १·५ m. 
 
या झाडािे नाव उंिीकरता प्रहसद्ध आहे. ताडासारखा उंि म्हिजे अहतशय उंि. ताडन म्हिजे थप्पड 

देिे. आपल्या हाताच्या पंजािी उपमा ज्याला शोभेल असे ताडािे पान असते. वाऱ्याने ते हालते तेव्हा तर ते 
थपडा मारीत आहे असा भास होतोि. क्स्थर असतानादेखील थप्पड देण्यास हात उगारला आहे असा आभास 
होतो. ताडािी पाने तडतडीत असतात. डेखे हातभर लाबं असतात. खोड सळनळीत वाटोळे असते. त्याला 
फादं्या सहसा येत नाहीत. शेंड्याजवळ दहावीस पाने राहतात, बाकीिी गळून पडतात. याला फ लोरा येतो; 
त्यावर प ष्ट्कळशी आहि मोठाली छदपिे असतात. या जातीत नरफ ले एका झाडाला तर मादीफ ले द सऱ्या 
झाडाला येतात. फ लोऱ्यािा म ख्य अि भला जाडी असतो. त्याला शाखोपशाखा येतात. फ लािें दोन तीन त रे 



  अनुक्रमणिका 

असतात. फ लावर दाट पहरहहत छदे असतात, तंसके एकागंी असून दाडं्यात ब डाल्यासारखी हदसतात. 
हळूहळू एकामागे एक फ ले वर हनघतात. केसर सहा असतात ते प्रदलाना जोडून आहि एकमेकासही ज ळून 
असतात. मादी फ ले त्याहून मोठी स ॰ २·५ cm. रंुद असतात. पहरदले जाडी रसाळ पि हटकाऊ असतात. या 
फ लातदेखील केसर असतात पि ते वधं्य असतात. संदले पहरहहत आहि प्रदले अन संवहलत असतात. 
ककजप टात कोठे तीन ककवा िारही असतात. फळ तयार होते ते वाटोळसर असते. त्यािा व्यास १५ cm 
असतो. आत १ ते ३ तीन ‘ताडगोळे’ असतात. भोवती वाढीव पहरदले असताति. 

 
पहरदले ३ + म क्त अधः । केसर ६ ते ९ य क्त अधः ककवा उपहर । ककजे ३ य क्त उपहर । 
 
माड कशदी स पारीप्रमािे याही झाडाच्या हरएक अंगािे उपयोग होतात. कागद नव्हते तेव्हा पानािा 

उपयोग लेखनसाहहत्य म्हिून फार झालेला आहे. ज ने गं्रथ ताडपत्रावर हलहहलेले आहेत. ताडाच्या पानािे 
पंखे होतात तेही स्मरिीय आहेत. ताडाच्या फ लोऱ्यािा दाडंा कापला म्हिजे रस हनघतो. त्यास हवरजि 
लावनू ताडी होते. न हवरजता रस आटवला तर ताडगूळ तयार होतो. तो उसाच्या ग ळापेिा जास्त खारा असतो 
त्यात लविे आहि जीवनसत्त्वही अहधक असतात. हा वृि प्रािीन काळापासून माहीत असला तरी तो भारतात 
लागवडीिाि होता आहि आहे. त्यािा मूळ देश उष्ट्ि आहफ्रका हा असावा असे म्हितात. (प्रकरि ३ पहा.) 

 
रघ वशंकाव्यात दोन हठकािी तालीवनािा उल्लेख आहे. रघ राजा अयोध्यानगरीहून पूवेस हनघाला तो 

सम द्रकाठाशी आला तेथे तालीवन होते. राम राविाला कजकून हवमानाने भारतात िालले तेव्हा आरंभीि 
तालीवन हदसले. या दोनही हठकािी ताडीिी झाडे होती. दोनही हठकािी ताली असा उल्लेख मादी झाडािंाि 
आहे तेव्हा ती लागवडीिीि असावी; अथात् त्यात नरझाडेही थोडीशी असतीलि. दोनही हठकािी वन असा 
उल्लेख आहे. तेव्हा ती नैसर्णगकही असण्यािा संभव आहे. 

 
प्राप तालीवनश्याम ंउपकंठं महोदधेः ॥ ४·३४ ॥ 
तमालतालीवनराहजनीला...... ॥ १३·१५ ॥ 
 

 
आ॰ २१·१३ ताड. १ फलछेद. २ नर, ३ माशी फ लोरा. 
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१४ तेलमाड. (तेलताड) तदाहद ताम्रल (ताम्रतैलताल). तालाद्य १३८ 
Elaeis guinensis. Palmaceae. 

 
ताडापासून ताडगोळे हमळतात पि त्यािे कोिी तेल काढीत नाही. माडापासून खोबरे हमळते त्यािे 

तेल काढतात ज्याच्या बीमधूनि नव्हे तर सालीपासूनही तेल हमळते असा एक वृि असतो त्याला हे नाव हदले 
आहे. हा वृि मूळिा आहफ्रकेतला आहे. यािी लागवड मलायी देशात झाली आहे आहि आपल्याकडे करण्यािा 
प्रयत्न िालू आहे. हा वृि थोडाबह त कशदीच्या सारखा हदसतो, हनदान त्यािा ख ंटतरी तसा हदसतो. पाने 
नारळीच्यासारखी हदसतात आहि फळे सोललेल्या स पारीच्या एवढाली असतात. फळ आकाराने स पारी एवढे 
असले तरी त्यािी रिना नारळाच्यासारखी असते. एका बाबतीत मात्र हनराळी असते. ती म्हिजे बीजाबाहेर जो 
कार्थया ककवा जो िोथा असतो त्यात तेल असते. ते नाकरगी रंगािे असते. खोबऱ्यात तेल असतेि. इतर 
तेलापेिा यात हनराळेपिा असा की त्यात A जीवात द्रव्य भरपूर असते. त्यासाठीि यािा प्रिार म द्दाम केला 
जातो. 

 
तेलमाडाला दहििभारतातली हवा मानवण्यासारखी आहे. याला ताडामाडाप्रमािेि पािी पाहहजे 

असते. भमूीही तशीि िालते. याला ऊन भरपूर पाहहजे असते. यािे बी रुजण्याला दोन महहने लागतात. स मारे 
दीड वषानी यािी अखेर लागवड करतात. मध्यंतरी वाफेलागवड करतात. याला ५, ६ वषानी फ ले येतात. असे 
वषातून २, ३ भर येतात. नर मादी फ लािें त रे वगेवगेळे असतात. ते वगेवगेळ्या वळेी हपकतात. फळािें लोंगर 
येतात. फळे प्रथम जाभंळी आहि नंतर लालसर हपवळी होतात. पूिव हपकल्यावर ती गळून पडतात. असे 
होण्यापूवीि ती काढून त्यातील तेल यंत्रसाधनानी काढतात. फळात ३० टके्क तेल असते. 

 
१५ भेरली माड तदाहद भेरल तालाद्य १३८ 

Caryota urens L. Palmaceae 
 

वृि उंिी १२, १५ m. पर्णिका १० ते २० cm लाबं. 
 
हा वृि कोकि व उत्तर कनाटक येथे वन्य आहे. हा उपवनातही लावतात. हा फार भव्य असतो. यािी 

पाने ६ ते ६·५ m लाबं असतात ती हिधादहलत असतात. पर्णिका आरंभी आक ं हित, अग्रभागी पसरट पि 
कातरकाठािी असतात. पाने कमानदार व लोंबती असतात. फ लोरा येतो त्यािा दाडंा ७, ८ cm जाड आहि ३, 
३·५ m लाबं असतो. त्याजवर शपेन्नास माळा शाखारूपाने उगवतात. दाडं्यावर महाछदे असतात तीही हातभर 
लाबं असतात. एकेका माळेत तीन तीन फ लािें शपेन्नास संि असतात. एका संिात मधे मादीफूल व कडेला 
नरफ ले असतात. नरफूल १, २ cm. लाबं असून कठीि असते. मादीफ ले कमी लाबंीिी पि अहधक रंुद 
असतात. नरािा रंग बाहेर हहरवा व आत हपवळा असतो. संदले प्रदले तीन तीन असतात. नरफ लात केसर 
स मारे ४० असतात. मादीफ लात केसरकल्प ३ आहि ककजे ३ असतात. ककज व केसर वर आहि पहरदले खाली 
असतात. फ ले सवव ऋतूत येतात. फळे लाबंट गोल आहि आमृद  असतात. 

 
भेरली माड, लंका, मलाया िीपकल्प आहि उष्ट्ि आहशया या हठकािी आढळतात. 



  अनुक्रमणिका 

 
या वृिापासून ताडीसारखे मद्य हमळते, ताडग ळासारखा गूळ हमळतो, हशवाय खोडाच्या गाभ्यातून रस 

हनघतो, त्यातून तौकीर हनघते. त्यािा साबूदािा होऊ शकतो. 
 

 
आ॰ २१·१४ भेरलीमाड. 

 
इणतवृत्त. तेलमाडािी प्रायोहगक लागवड प ण्यात हवज्ञानसवंधवन-ससं्थेने केलेली आहे. प्रथम प्रयोगास जमीन हनकृष्ट होती तरी प्रत्येक 

लोंगरात ७, ८ हकलो फळे हमळाली. द सरा प्रयोग प रा झालेला नाही. वृिास फळे येण्यास अजून १, २ वष ेलागतील. तरी वृिािें रूप तेजदार आहे, 
त्यावरून पहहल्यापेिा ते अहधक फळे देतील अशी अपेिा आहे. माती व खतपािी यािंी योर्गय व्यवस्था झालेली आहे. 

 
भारतात खाद्य तेलािी टंिाई प ष्ट्कळि आहे. ती दूर करण्याकरता या तेलमाडािी प ष्ट्कळ लागवड होिे अगत्यािे आहे. मलायी देशात 

एकेका तेलमाड वृिापासून दरवषी २० हकलो तेल हमळते, असा अन भव आहे. भारतातही ते हततके हमळण्यािा सभंव आहे. 
 

१६ सारू्ताड तदाहद साग ू तालाद्य १३८ 
Metroxylon sagu Hooker. Palmaceae 

 
वृि उंिी १० m., पिवपत्रािी लाबंी ३ ते ४ m. आय ष्ट्य स ॰ २५ वषे. 
 



  अनुक्रमणिका 

हा भला मोठा वृि असतो. खोडािी रंुदी ८० cm असते. पाने उपहपच्छाकृती असतात. स मारे २० 
वषानंतर शेंड्यास फ लोरा येतो. तो पानाइतकाि मोठा असतो. महाछद नसते पि छदे उपच्छदे असतात. छदे 
रंुद आहि उपछदे पेल्यासारखी असतात. फ ले मोहोरीएवढी बारीक असून दाटीने रिलेली असतात. ती नर, 
मादी, द कलगी अशी सवव प्रकारिी असतात. फ लोऱ्याच्या शवेटी प ष्ट्कळ फण्या लागतात. फिीत १५ सर 
असतात. २५ द बेळकी असतात. एकाद्या फ लातून फळ हनमाि होते ते एकाद्या मध्यम आकाराच्या पेरूएवढे 
असते. त्यावर खवले असतात. आत हबया असतात. पि हबयापासून िागंली झाडे सहसा हनपजत नाहीत. फ ले 
येण्यापूवीि भ ईतून त्यािी हपले वर येतात. ती लागवडीस योर्गय असतात. फळे हपकाण्याला तीन वषे लागतात. 
त्यानंतर झाड मरून जाते. 

 
पहरदले ३ + ३ म क्त अधः । केसर ६ म क्त अधः । ककजे ३ संय क्त उपहर. 
 
पहरदले कडक होऊन फळावर राहतात. नर फ लात ककजकल्प आहि मादीफ लात केसरकल्प 

असतात. काही झाडे वधं्य असतात त्याना फ लोरा येत नाही. फ लोरा येण्यापूवी या वृिाच्या खोडातील रसात 
५० ते ६० टके्क तौकीर असते. वधं्य वृिातून ४०० हकलो आहि अवधं्यातून ३०० हकलोपयंत तौकीर हनघते. 
तौकीरािाि साब दािा करतात. तोि पूवी भारतात येत असे. 

 
हे वृि न्य ू हगनी पयंतच्या हवष वाजवळच्या िीपात वन्य आहेत. हठकहठकािी उपवन्यही आहेत. 

प ण्यातील एका सरकारी उपवनात एक झाड होते. ते १९७० त फळे येऊन मेले. त्यािे शषे प िे हवद्यापीठाच्या 
संग्रही आहेत. त्यावरून शजेारी हदलेल्या आकृतीतील फिी व फळ रेखाटली आहेत. 

 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ २१·१५ साग ूताड 

 
 

१७ वेत तदाहद वतेस तालाद्य १३८ 
Calamus rotang L. Palmaceae. 

 
महावलेी दलपत्रािी लाबंी १० ते १५ cm. 

 
वतेािे खोड भरीव असते ते ३ ते ४ cm. रंुद असते. वाळलेले खोड हपवळस असते. त्याजवर एक 

स्वाभाहवक कलपि असते. त्याम ळे ते िकाकते. त्यािी लाबंी तीन िारश ेहात होऊ शकते. प्रथमतः खोड उभे 
असते पि ते स्वबळाने नव्हे. त्याच्या पानाना आकडे असतात. त्यानी ते वृिािा आधार घेऊन त्याचं्या 
शेंड्यापयंत िढते. नंतर शेंडा वृिाला पकडून वाढत असतो आहि मागील भाग ओघळत खाली येतो. अशा 
रीतीने प ष्ट्कळ झोळ्या ककवा िकार तयार होतात. वतेािी पाने ५० cm. लाबं होतात. ती हपच्छाकृती असतात. 
खोड व सोपटे यावर १·३ cm. लाबंीिे काळे काटे असतात. प रुषभर उंि गेल्यावर याला लाबं िाबंकासारखे 
तािे येतात. तेि आकडे होतात. 



  अनुक्रमणिका 

 
वतेािा फ लोरा मंजरीरूप असतो. मधले दाडें जाड असून फ ले बारीक असतात. फ लात काही नर व 

काही माद्या असतात. मादीफ लात केसर असतात ते वधं्य असतात. नरफ लात ककजे नसताति. 
 
पहरदले ३ + ३ म क्त अधः केसर ६ म क्त उपहर ककजे ३ संय क्त उपहर । 
 
दहिि भारतािा पहिम भाग आहि लंका येथे वते वन्य आहे. छड्या काठ्या. हविकामाच्या िोयया 

इ॰ रूपाने वते सवांच्या पहरियािा आहे. वतेसािा उल्लेख रघ वशंकाव्यात दशरथाच्या मृगयाविवनात आहे. 
दशरथाने बाि हत्तीला म्हिून मारला पि तो म हनप त्र श्रविाला लागला. मध्यंतरी वतेसािंा ताटवा 
आडोशासारखा होता. हत्तीऐवजी म हनप त्रि मारला गेला! 

 
हा तातेहत कं्रहदतमाकण्यव हवषण्िः तस्याक्न्वष्ट्यत् वतेसगूढं प्रभव ंसः ॥ ९·७५ ॥ याि काव्यात १६·२१ मधे 

वानीरािंा उल्लेख आहे. मेघदूत काव्यात हनि लािंा उल्लखे आहे. वानीर आहि हनि ल या दोनही शब्दािंा अथव 
वतेस असाि करतात. वतेसगोत्रातील या दोन हनराळ्या जाती असिे शक्य आहे. मेघदूत १·८ व ४४ 

 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ २१·१६ वते. 

 
 
 



  अनुक्रमणिका 

१८ केवडा. तदाहद केतक. केतकाद्य १३९ 
Pandanus odoratissimus L. Pandanaceae. 

 
वृि उंिी ६ m. पिवपत्रािी लाबंी १ ते १·५ m. 

 
हा वृि स मारे दोन प रुष उंि असतो. याला थोड्याशा शाखा असतात. याच्या खोडाला भ ईपासून 

थोड्याशा अंतरावर आधारम ळे येतात फादं्या द बेळक्या असतात. फक्त फादंीच्या टोकाशी पाि पंिवीस पाने 
असतात. ती लाबंट पातीरूप असतात. त्याचं्या तीन वाटोळ्या हजन्यासारख्या रागंा खोडावर असतात. पृ॰ १४. 

 
केवड्यािी नर मादी झाडे वगेवगेळी असतात. नरझाडाचं्या किसास हात दीड हात लाबं महाछदे 

असतात. आत लहान लहान छदेही असतात. म ख्य दाडंा भला जाड असतो. तो ३० cm लाबं असतो. 
छदाआड फादं्या असतात त्यावर शाखा फ टलेले केसर असतात. त्यास पहरदले नसतात. केसरानंाि स गधं 
असतो. मादी किसातील दाडंा िागंला ५ cm जाडीिा असतो. त्यावर ही पहरदले नसतात. त्यावर ५ ते १० 
ककजािंा एकेक संि असे शपेन्नास संि असतात. त्यािंी लाबंी ३ ते ७ cm असते. फळ तयार होते ते लहानशा 
अननसासारखे असते. ते १० ते २० cm. लाबं असते. त्यात ककजसंघ स्पष्ट असतात ते पैलूदार असतात. त्यािंा 
रंग हपवळा ककवा ताबंडा असतो. प्रत्येक संघ हे एकेक आमृद  गोलसर फळ असते. 

 
भारतातील सम द्रकाठ, ब्रह्मदेश, अंदमान, येथे ही झाडे वन्य आहेत. इतरत्र भारतात ती उपवन्य 

आहेत. क ं पिाकरता म्हिून आहि स गंधी किसाकरता म्हिून नर झाडािंी लागवड करतात. ही लागवड त्या 
झाडाना जी तळातून हपले येतात त्यािंी केलेली असते. मादी झाडे कोठेतरी दरीत उगवलेली आढळतात. 
त्यािी कोिी लागवड करीत नाही. म्हिून मादी किसे द र्णमळ आहेत. मला प िे हवद्यापीठात फळ पहावयास 
हमळाले. त्यािी आकृती येथे रेखाटली आहे. 

 
ऋत संहारकाव्यात केतकीवनम् असा उल्लेख आहे. २·१७. आहि मेघदूतकाव्यात 

पाडं च्छायोपवनवृतयःकेतकैःसूहिहभनै्नः ॥ पू॰ २३ ॥ असा उल्लेख आहे. रघ वशंकाव्यात १३·१६ मधे केतकरेिूंिा 
उल्लेख आहे. रेि -पराग 

 
वलेाहनलः केतकरेि हभस्ते सभंावयत्याननमायताहि । 
 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ २१·१७ केवडा. 

 
 
 
 
 



  अनुक्रमणिका 

१९ अळू तदाहद अळू स रिाद्य १४१ 
Colocasia antiquorum Schott. Araceae 

 
शाक पानािे देठ ४०–५० cm लाबं. पिवपत्र ३० ते ५० cm लाबं. महाछद ४०–४५ cm लाबं. 

 
हे कंद-शाकवानस आहे. भ ईत खोड असते ते कंदरूप असते. त्यािी लाबंी ककवा उंिी ५ ते १० cm 

असते रंुदी थोडी कमी असते. वर पाने हनघतात. कंद व पाने यािंी भाजी करतात. कंदापासून आडव्या काडं्या 
हनघून त्यास खाली मूळ व वर पाने येतात. त्यातून नवा कादंा तयार होतो. या वानसाला फ ले सहसा येत 
नाहीत. एकाद्या वळेी येतात. फ लोरा स ळक्यासारखा असतो. सभोवार महाछद असते. दाडं्याच्या खालच्या 
अध्या भागावर ककजीय फ ले आहि त्याच्या वरच्या भागावर केसर-फ ले येतात. फ ले शकेडो असतात. शवेटच्या 
ित थांशात फ ले नसतात. काही फ ले ख रटी असतात. 

 
पहरदले॰ केसर ८ य क्त उपहर. ककजे २, ३ संय क्त उपहर. 

 
अळवािा फ लोरा हदखाऊ नसतो. त्याला स वास नसतो, उलट थोडासा द गंध असतो. तरी काही 

कीटक त्याकडे आकर्णषत होतात. ते काही पराग खातात. ककजीय फ लात मध रस असतो. कीटक तो 
हपण्याकरता जातात. तेव्हा ककजल्काना पराग हिकटतात. बीजधारिा झाल्यावर फळे धारि करिाऱ्या 
स ळक्यािा भाग तेवढा राहतो. बाकीिा स कून जातो. हिमण्या ब लब ल िीरक इ॰ पक्ष्याना ती फळे आवडतात. 
ते खाऊन ते पिी इतस्ततः हबया टाकून देतात. 

 
अळवािे पान व कादंा यात खाजरेपिा असतो. तो त्यातील अल्काम ळे आलेला असतो. तो अम्लाच्या 

योगाने जातो. 
 
र्ोराडू कारंदा, राताळू, अशा नावािें कंद भाजीकरता वापरण्यात आहेत. ते रताळ्यासारखे भ ईत 

म ळावर उगविारे आहेत. तथाहप रताळे हिदहलक तर हे एकदहलक वले असतात. यािंी फ ले एककलगी नर व 
मादी हभन्न असतात. पाने हभन्न आकार-आकृतींिी बह धा हृदाकृती वीतभर ककवा टीिभर लाबं संम ख ककवा 
एकातंहरत असतात. याचं्या वन्य जातीिा कंद हतखट असतो. उपवन्य जाती अनेक आहेत त्याचं्यात हतखटपिा 
नसतो. पि भेंडीसारखा हिकाळपिा असतो. यािी लागवड कोकि कारवार व ग जरात येथे करतात. 
कोकिात व इतर भारतात वन्यही आहे. 

 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ २१·१८ अळू. 

आकृतीत १ ककजफ ले. २ केसरफ ले. ३ ककज उभा छेद ४ प्रमजर आडवा छेद. खोडाच्या वर आडवा छेद 
ककजप टािा. 



  अनुक्रमणिका 

 
 

२० सुरि तदाहद स रान्न स रिाद्य १४१ 
Amorphophallus campanulatus BE Araceae. 

 
कंदशाक. पिववृदं ६० ते ९० cm पिवहवस्तार ५० ते १०० cm. 
 
या वानसािा कादंा फार मोठा असतो त्याला गड्डास द्धा म्हितात ते एक लठ्ठ खोड असते. त्याच्यावर 

िार पाि हठकािी कोंब उगवलेले असतात. त्या त्याच्या फादं्या होत. त्याला फक्त पानेि वर छत्रीसारखी 
उगवलेली असतात. गड्डा भ ईत राहतो. पान काही हदवसानी हपकून गळून जाते. त्याच्या तळाशी द सरा कादंा 
तयार होतो. ते शाखाकोरक असते. अशी अनेक कोरके तयार होतात. लागवडीकरता एकि कोरक ठेवनू 
बाकी कादंा वगेळा करतात. 

 
साधारि पाऊि हकलो वजनािा कादंा लावतात. पहहल्या वषी तो द प्पट होतो. द सऱ्या वषी तो 

मातीतून काढून एकि कोंब ठेवनू बाकीिे छाटून प नः प रतात. होता होता िार वषाअखेर स मारे १० हकलो 
वजनािा गड्डा तयार होतो. 

 
स रिािा कादंा हवतेदेखील महहने हन महहने हटकतो. असा ठेवला असताना ककवा मातीतस द्धा पान 

येण्यापूवी त्याला कधी कधी किीस येते. अथात हा त्यािा फ लोरा असतो. त्याला मनस्वी घाि येते. हतनेि 
कीटक आकर्णषले जातात. ते परागायन करतात. 

 
फ लोऱ्यािा दाडंा जाड पि आखूड असतो. फ लोऱ्यािा अि २०, २५ cm. असतो. भोवती महाछद 

असते. अिाच्या तळाशी मादीफ ले आहि जरा वर नरफ ले असतात त्यातील पराग सोनेरी असतात. अिाच्या 
अग्रभागी त्याच्यावर एक टोपि असते ते ग लाबी असते. त्यालाि द गंध येतो. किसात फळेही उत्पन्न होतात. 
ती लाल असतात. एकेकात २, ३ हबया असतात. 

 
अळूच्या कादं्याप्रमािे स रिाच्या कादं्यातही खाजटपिा असतो. तो अम्लाने जातो. 
 
दहिि कोकिात नद्याचं्या काठी आहि सह्याद्रीवर इतरत्रही रानस रि आढळतात. त्यािे कादें अथात 

लहान असतात. गरीब लोक ते कादें हळदीबरोबर हशजवनू खातात. 
 

 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ २१·१९ स रि. 

 
 
 



  अनुक्रमणिका 

२१ वेखंड तदाहद विा स रिाद्य १४१ 
Acorus calamus L. Araceae. 

 
शाक. पानािी लाबंी ०·५ ते १·५ m. 

 
या शाकवानसािे खोड करंगळीसारखे जाड असते. शेंडा वर हनघतो पि हवशषे उंि होत नाही. जवळ 

जवळ िार लाबंट पाने येतात. मधून मधून शाखा येऊन प्रसार होतो. पािी बरेि लागते. 
 
याला फ ले सहसा येत नाहीत. मी लोिावळ्यास पंिवीस वष ेहोतो तेथे एका लहानशा टापूत पाि 

पंिवीस झाडे होती. पि फ ले कधीही दृष्टीस पडली नाहीत. शजेारी हदलेल्या रेखाकृतीत एंर्गलर यािे प स्तक 
पाहून फ लािी आकृती काढली आहे.  

 
पहरदले ६ म क्त अधः । केसर म क्त ६ अधः । ककजे ३ संय क्त उपहर. 

 
या वानसाला इंग्रजीत स्वीट फ्लॅग म्हितात. त्यािा अथव गोड पताक असा आहे. याच्या खोडाला वास 

येतो तो कोिी स वास म्हितात तर कोिी उग्रवास म्हितात. यािे त कडे आहि पीठ कृमीप्रहतबधंक म्हिून 
सामानात ठेवतात. पोटात औषध म्हिून त्यािंा उपयोग करतात. 

 

फळ प्रोतीन ओषट शाकव र A. I. U. C mg 
१०० ग्रामात 

अक्रोड १५·६४ ६४·४९ १०·९० १० ० 
अननस ०·५७ ०·०४ १२·० ९८ ६२·९ 
आंबा ०·६४ ०·०७ ११·६९ ४८०० २३·६ 
काजू २१·१९ ४६·९३ २२·२९ १००  
खारीक ३·०४ ०·१६ ६७·३१ ६००  
खजूर २·५ ०·४ ७६ ४४ ३ 
ताड ०·५८ ०·०२ ६·५१ ० ४ 
नारळ ४·४७ ४१·६० १३·१९ ० ०·८ 
हपस्ता १९·८१ ५३·५१ १६·२५ २४० ० 
पेरू १·४६ ०·१९ १४·५७ १०० २९९ 
बदाम २०·७५ ५८·९२ १०·५० ० ० 
भ ईमूग २६·७२ ४०·१३ २०·२९ ६३ ० 

 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ २१·२० वखंेड. 

 



  अनुक्रमणिका 

प्रकरि २२ 
 

अमरी कदगळ दमनी इ. 
 
अमरी Orchid. या नावािी शाकवानसे असतात. त्यािे खोड जाडी पि आखूड असते. त्याना कंहदका 

म्हटले तरी िालेल. कंहदका एकदहलक असतात. त्याचं्या जाती अनेक आहेत. काही भ ईवर उगविाऱ्या आहेत 
तर काही एकाद्या वृिावर, झ डपावर ककवा एकाद्या घराच्या छपरावरस द्धा उगविाऱ्या आहेत. त्याचं्या फ लािंी 
रिना हवशषे असते. पहरदले हदखाऊ असून त्याचं्या आकृती वगेवगेळ्या असतात. बीजकाशय (ककजप ट) 
खाली असून त्याजवर सहा पहरदले असतात. केसर एकादाि असतो तोदेखील बीजकाशयावर आधारलेला 
असतो, इतकेि नव्हे तर ककजल्काशी ज ळलेला असतो. कीटकाकडून पराग अन्यत्र नेले जाव ेअशी योजना 
असते. परागािें कपड बनलेले असतात. ते कीटकाचं्या अंगास लागनू इतरत्र नेले जातात. ते तसल्याि 
जातीच्या द सऱ्या फ लात गेले म्हिजे तेथील ककजल्कास हिकटतात. उपरी अमरींिी म ळे आधाराच्या झाडावर 
ककवा इतरत्र साठलेल्या ध राळ्यात असलेली असतात. झाडावर असल्यास ती ओल्या ककवा वाळलेल्या स द्धा 
सालीत ग ंततात, पि आत जाऊन झाडािा रस शोषीत नाहीत. हवतूेन मातीत येिाऱ्या ओलाव्याने आहि 
खताने त्यािें पोषि होते. 

 
प ष्ट्कळशा अमरी शोभेकरता हौशी लोक उपवनात साभंाळतात. काहीपासून औषधी द्रव्ये हमळतात. एक 

अमरी वानस स गधंी द्रव्य देिारे म्हिून प्रहसद्ध आहे. त्यािे नाव वहनला ते अमेहरकेतील उष्ट्ि प्रदेशात 
(मेक् हसकोत) वन्य आहे. स गंधी द्रव्या–करता त्यािी लागवड करतात. 

 
१ अमरकंद Eulophia nuda. Lindl. Orchidaceae. 

 
हे एका जातीिे नाव आहे. हे भरूुह आहे. याला रानहळदीच्या सारखे बारीक बारीक कादें येतात ते 

एकास एक जोडलेले असतात. त्यावरून त्याला मालाकंद म्हितात. पावसाळ्याच्या आरंभी याला फ ले येतात 
आहि मग पाने येतात. फ लोरा मंजरीरूप असतो एकेका मंजरीवर १०, २० फ ले येतात. ग लाबी व जाभंळा रंग 
पहरदलानंा असतो. गंडमाळेवर यािे कंद औषध म्हिून वापरतात. हे वानस कोकि व कारवार येथे आहि 
हहमालयाच्या पायर्थयाशी आढळते. 

 
२ वणनला तदाहद वहनलामर अमऱ्याद्य १२५ 

व्हनीला Vanilla Planifolia Orchidaceae 
 
वले पिवपत्रािी लाबंी २० cm. 

 
खोडािी लाबंी १ ते ४ m असते. या अमरीिी कंहदका (जाड खोड) जहमनीपासून थोड्या अंतरावर 

एकाद्या वृिाच्या खोडावर बाधंतात. हवाई म ळे उगवनू भमूी गाठतात. पराग वाहिारे कीटक नसल्यास हाताने 
ते काम करिे अवश्य असते. लाविीनंतर ३ वषानी फ ले फळे येतात. असे ३० वष ेिालते. वषात ५० शेंगा 



  अनुक्रमणिका 

येतात. त्या हपकण्यापूवी तोडतात. वहनलीन द्रव्य शेंगेच्या बाहेरच्या अंगावर रवाळलेले आढळते. कोकोला 
स गंध आिण्याकरता ते वापरतात. वसे्ट इंडीज, जावा, मॉहरहशअस इ॰ बेटात हे उपवन्य आहे. 

 

 
आ॰ २२·१ वहनला. 

 
अमरी कंणदका 

 
या क लामधे ५००० जाती आहि ३४० गोते्र आहेत. ही वानसे म ख्यतः उष्ट्ि आहि कोष्ट्ि देशात 

आढळतात. ती बह तेक शाकवानसे असून त्यास स ंदर फ ले येतात त्यातली. ५, ६ औषधात वापरण्यात आहेत. 
इतर उद्यानात प्रहतिा पावलेली आहेत. महाराष्ट्रात याच्या जाती प ष्ट्कळ आहेत. पि उद्यानात त्याना जतन 
करून ठेवण्यािा प्रयत्न फारि थोडा झालेला आढळतो. महाराष्ट्रीय सरकारी भबूोध प स्तकात ३२ जातींिा 
उल्लेख आहे. 

 
३ वसतं अमरी. तदाहद वसंतामर अमऱ्याद्य १२५ 

Dendrobium barbatum Lindl. Orchidaceae. 
 
शाक. वृिरुह खोड २५ ते ५० cm. पिवपत्रािी लाबंी ७·५ ते १० cm. 

 
थंडी गेली, वसंत आला की वनश्रीिा म खवटा बदलून जातो. नवी पालवी, नवी फ ले हदसू लागतात. 

त्यात अमरीच्या फ लािंा क्रमाकं बह धा पहहला लागेल. एका लहानशा खोडातून वीतभर ककवा हातभर दाडंा 
हनघतो. रानावनात आंबा जाभंळू सावर इत्यादी वृिाचं्या शाखावंर ककवा िौधारी हनवड ंग, द राटंा इत्यादी 
क ं पिाच्या झाडावर अशी अमरी प ष्ट्पे आढळतात. फ ले कोमेजून जातात, फळे उत्पन्न होतात. नंतर खोडाला 
नव ेकोंब येऊन पालवी येते. तेथून पावसाळा संपेपयंत पालवी असते. पानाना डेख नसते. हहवाळ्यात पाने 
गळून जातात. खोडे िागंली पोसलेली असतात ती राहतात. 



  अनुक्रमणिका 

 
या फ लाला सहा पहरदले असतात त्यापैकी एकािी घडि अशी असते की हतिी कोि तयार होते. ही 

कोि ककवा िोि खाली ओढून धरली म्हिजे फ लाच्या मध्यवती दाडं्यावर एक टोपि बसल्यासारखे हदसते. 
आता एक काडी त्या िोिीत घालून बाहेर काढावी. तसे केले असता काडीिा धक्का लागनू टोपि हनघून येते. 
त्याच्या खाली दोन प ंजके हदसतात ते परागािें बनलेले असतात. ते काडीला हिकटतात. 

 
या अमरीप ष्ट्पामध्ये ककजल्क परागप ंजाच्या खाली असते. तथाहप नेमके खाली असिारे पृि पराग 

स्वीकारीत नाही. बाजूिे पृि पराग स्वीकारते. सहजगत्या एकादा कीटक फ लाकडे येतो. ककजल्काच्याही 
खाली बीजकाशयाच्या वर मध रस असतो तो िाखण्याकरता तो तेथवर जाऊन वर परत येतो तेव्हा टोपि 
हनघून जाऊन परागप जं त्याच्या अंगास हिकटतात. नंतर कहडता कहडता तो द सऱ्या त्याि जातीच्या फ लात 
गेला म्हिजे ते पराग त्या फ लाच्या ककजल्कास हिकटतात. नंतर परागसत्व आहि बीजक यािें मीलन होऊन 
बीज तयार होते. होता होता फळे पक्व होतात. ती वाळतात आहि तडकतात. वाऱ्याच्या झ ळकेने त्यातील बीजे 
ध रळ्याप्रमािे उधळली जातात. त्यातली काही योर्गय जागी पडतात. तेवढ्यातून नव्या अमरी उत्पन्न होतात. 
अशा रीतीने अमरींिी स्वाभाहवक लागि होते. याहशवाय कंहदकेला हपले होतात. ती लागि वगेळीि. एक 
लागि दूरच्या जागी, एक लगत एवढा फरक असतोि. ही वानसे माथेरान लोनावळा महाबळेश्वर येथे 
आढळतात. 

 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ २२·२ वसंत अमरी. 

आकृतीत १, २, ३ पहरदले. ४ प ष्ट्पाशं. 
 
 
 
 
 



  अनुक्रमणिका 

४ ज्येष् अमरी तदाहद ज्येिामर अमऱ्याद्य १२५ 
Aerides crispum. Lindl. Orchidaceae. 

 
शाक वृिरुह पिवपत्रािी लाबंी १० ते २० cm. 

 
उन्हाळा संपला, ओला वारा वाहू लागला, एकादा पाऊस पडला, अशा वळेी मोठमोठ्या वृिाचं्या ककवा 

झ डपाचं्या आश्रयाने राहिाऱ्या काही छोया एकदहलक वानसाना लाबं लाबं त रे येऊन त्यावर रंगारंगािी फ ले 
झळकतात. या छोया झाडािंी खोडे त्यापूवी फक्त कंहदका या स्वरूपािी असतात. त्यावर पाती स्वरूपािी 
पन्हळीवजा बोथट पाने मात्र असतात. पाने उभी घडी करून एकात एक बसवलेली अशी असतात. या ज्येि 
कंहदका होत. 

 
या अमरीच्या फ लाला सहा पहरदले असतात. त्यापैकी एक इतरापेिा रंुद असते. ते लाबंवर बाहेर 

काढलेल्या हजभेसारखे हदसते. त्यािा रंग ग लाबी असतो. या हवहशष्ट पाकळीला पाठीमागे एक सोंड असते. या 
सोंडेत मध रस असतो. या पहरदलाचं्या खाली बीजकाशय असतो. त्याच्या वरि केसर असतो. त्याला डेख 
नसते, न सताि परागकोश असतो. त्यावर एक टोपि असते. त्यािी आकृती डोंगळ्याच्या डोक्यासारखी 
असते. फ लािा देखावा कीटकानंा फार आवडतो. कीटक मध रसाकरता धडपड करतो. कीटक मागे सरून 
फ लातून बाहेर पडताना त्याच्या धक्क्याने परागप ंजावरिे टोपि हनघनू जाऊन प ंज त्याच्या अंगाला 
हिकटतात. जरा वळेाने तो द सऱ्या त्याि जातीच्या फ लात जाऊन तेथील मधाकरता ककजल्काजवळ जातो 
तेव्हा त्याच्या अंगावरिे पराग ककजल्कास हिकटतात. प ढे परागनळ्या तयार होऊन परागसत्त्व े बीजकास 
हमळतात. बीजे तयार होतात. महहना दोन महहन्यानी फळे वाळून तडकतात. बीजे वाऱ्याने उधळली जातात. 
ती धूळकिापेिाही बारीक असतात. ध ळीसकट ती इतर सोयीस्कर जागी पडून नव्या अमरी उत्पन्न होण्यािी 
तयारी होते. 

 
वनात राहिाऱ्या लोकाचं्या म ली या अमरींच्या मंहजरा आपल्या केसात खोवनू हमरवतात. फ लािंा 

हंगाम एकाद्या महहन्याच्या आति संपून जातो. ही वानसे मावळात कोकिात व महाबळेश्वरी आढळतात. 
 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ २२·३ ज्येिअमरी. 

 
 
 



  अनुक्रमणिका 

५ आषाढ–अमरी नभ्याहद नभ्यामर अमऱ्याद्य १२५ 
Habenaria grandiflora Lindl. Orchidaceae. 

 
शाक पिवपत्रािी लाबंी २·४ ते ५ cm. 

 
काही अमरी आषाढ महहन्यात भ ईवर उगविाऱ्या आहेत त्याना हे नाव हदले आहे. या अमरीिी उंिी 

फार तर वीतभर होते. त्यास साधारि क ं दाच्या फ लाएवढी पाढंरी स्वच्छ फ ले येतात ती स ंदर हदसतात. या 
अमरीिी कंहदका भ ईत पडून असते. ती पाऊस पडल्यानंतर जागतृ होते. हतला अकं र येऊन एक पान येते ते 
बदामी एक्क्याच्या आकृतीिे असते. ते भ ईलगति वरती राहते. त्यातून दाडंा वर हनघनू त्याच्यावर फ ले येतात. 
फ ले स्वतः फ लपाखरासारखी हदसतात. ती कीटकाना फार आवडतात. त्यात पहरदले सहा असतात. 
पहरदलाखाली डेखालगत बीजकाशय असतो. पहरदलािें दोन घेर असतात. त्यातल्या बाहेरच्या घेरातील एक 
पाकळी आहि आतल्या घेरातील त्याच्या डाव्या उजव्या बाजूच्या दोन पाकळ्या हमळून एक कोंडाळे तयार होते. 
बाहेरच्या घेरातील डाव्या उजव्या पाकळ्या पसरट असतात. आतल्या घेरातील मधल्या पाकळीिे पाि कििोळे 
भाग असून त्या हशवाय त्यामागे त्यातून एक सोंड तयार झालेली असते. या सोंडेच्या प्रवशेिाराशी ककजल्क 
असते. त्याच्या शजेारी वरच्या अंगास एक केसर असतो. या केसरास दाडंा म ळीि नसतो. दोन परागप टे 
असतात. त्यात दोन पराग - प ंज असतात. प ंजािी आकृती करेल्यासारखी असते. हतला तूिाकृती म्हितात. 
कारि तूि म्हिजे बाि ठेवण्यािा भाता. त्यािी आकृतीही अशीि असते. या अमरी सह्याद्रीवर आढळतात. 

 
या फ लातील सोंडेच्या तळात मध रस असतो. तो िोखण्याकरता कीटक जागा सोधतो ती त्याला 

खालच्या हवस्तृत पाकळीवर सोयीिी वाटते. तेथे बसून तो तोंड सोंडेत ख पसू लागतो, तोि परागप जं त्याच्या 
डोक्यास हिकटतात. काही वळेाने तसेि प ंज [घेऊन कीटक द सऱ्या] त्याि जातीच्या फ लात तोंड ख पसतो 
तेव्हा त्यातील पराग तेथील ककजल्कास हिकटतात. परागनहलका उत्पन्न होतात. परागसत्त्वािे बीजकाशी 
मीलन होते. बीजे तयार होतात. फळ हपकते, वाळते आहि उकलते. बीजे उधळली जातात. ती इतरत्र 
हवखरून नवी लागि होते. अंक रापासून बीजापयंत पहरिती एकाद्या महहन्याने होऊन ही वानसे भमूीवर 
हदसेनाशी होतात, ती प ढील पावसाळ्यापयंत. असा या अमरीिा जीवनवृत्तातं आहे. या कंहदकेला सालम् 
हमसरी म्हितात. ते औषध आहे. 

 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ २२·४ आषाढ अमरी. 

आकृतीत १ भ ईखालिा भाग. कंहदका व म ळे. २ फ लािी डावी बाजू. ३ फ लािे समोरिे अंग तोंड. ४ पान वरून 
पाहहलेले. 

 
 

६ श्रावि अमरी नभ्याहद श्राविामर अमऱ्याद्य १२५ 
Habenaria digitata Lindl Orchidaceae 

 
शाक. उंिी ३० ते ६० cm. पिवपत्रािी लाबंी ४·८ ते १० cm 
 
आषाढ अमरीच्या मागोमाग फ लिारी अमरीवानसे आहेत. ती आषाढी प्रमािेि भ ईवर उगवतात. 

आषाढी अमरी सामान्य ठेंगण्या गवतात उगवतात, तर ही श्रावि अमरी झ डपाचं्या आश्रयाला उगवतात. यािंी 
उंिी साधारिपिे हातभर असते. याना तळापासून शेंड्यापयंत ५, ७ पाने येतात. सोपटािा आरंभािा भाग 
खोडाला पूिव वढेलेला असतो. पानािी आकृती आरंभी लाबंट वाटोळी असून शवेटाकडे हनम ळती असते. 
अग्रभागी ५, ७ फ लािी मंजरी येते. हतच्यात कििोळी छदे असतात. फ लास डेख अगदी आखूड असते. 
ककजप टि डेखासारखे हदसते. पहरदलािंा रंग हहरवस असतो. सोंड ककजप टाइतकी ककवा ककहित् कमी लाबं 
असते. पहरदलािें दोन तीन हवभाग झालेले असतात. दीड दोन महहन्यात भ ईवरिा पसारा संपून जातो. भ ईत 
लहानशी कंहदका मात्र राहते. 

 
 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ २२·५ श्रावि भाद्रपद अमरी. 

आकृतीत १ श्रावि अमरी उत्तराधव. २ फ लािी उजवी ३ भाद्रपद अमरी. आकार स मारे ३ पट. उत्तर 
तृतीयाशं. 

 
 
७ भाद्रपद अमरी? 

 
लोनावळ्यास श्रावि अमरी फ लल्यानंतर एकाद्या महहन्यात फ लिाऱ्या आिखी एका अमरीच्या 

शेंड्यािे हित्र हदले आहे. या अमरीिा जाहतहनिवय करता आला नाही. १९-९-१९४८ या हदवशी समि पाहून 
हित्र काढून ठेवले आहे. हटपून ठेवलेले विवन असे :– 

 
पहरदलापैकी बाहेरच्या घेरातले एक डाव्या अंगिे हपवळस आहे इतर श भ्र.  
 
८ बादें ककवा वंदा या नावािे अमरीवानस आहे. ते कोकि कारवार व ग जरात येथे आढळते. ते वृिरुह 

आहे. बह धा आंब्यावर आढळते. यािी खोडे, १, २ हवतीएवढी लाबं असतात. पाने जाडी असून शेंड्याजवळ 
त्यािे दोन दोन हवषम वाटोळसर खंड असतात आहि त्याचं्यामध्ये एक कििोळा खंड असतो. भर पावसाळ्यात 
फ लाचं्या मंहजरा येतात. त्यात १०, ५ फ ले असतात. पहरदलावर हपवळा कपगा असे रंग असतात. 



  अनुक्रमणिका 

 
Vanda foxburghii Br. Orchidaceae 
 
भाजी प्रकरिात एका अमरीिे विवन आहे. 
 
 

९ कदगळ तदाहद कदवल हहरद्राद्य १२६ 
Canna indica L. Scitaminaceae 

 
कंदशाक, उंिी १ ते १·५ m. पिवपत्रािी लाबंी २० ते ५० cm. 

 
उद्यानात ककवा घरच्या परसात लावाण्यायोर्गय असे हे एक वानस आहे. यास एक जाडजूड आडव े

खोड असते ते भ ईत राहते. त्यातून शाखा वर येतात. त्या दोन तीन हात उंि होऊ शकतात. अग्रभागी आहि 
उपशाखावर फ ले येतात. पानािे खोपट काडंास अधववट वढूेन राहते. पेरी उघडी राहतात. पेरे काडंापेिा 
फ गीर असतात. फ लात– 

 
संदले ३ म क्त उपहर ककजे ३  संय क्त अधः 
प्रदले ३ म क्त उपहर सवात खाली छदे तीन असतात. 

केसर ६ पैकी २ य क्त उपहर (प्र॰ १५ तील आकृत्या पहा.) 
इतर म क्त   

 
येथे हदलेल्या आकृतीत प्रदल व केसर अशी नाव ेएकाि दलाशजेारी हदली आहेत. ते प्रदलासारखे 

हदसते पि वस्त तः केसरािे काम करीत आहे. त्याच्या अध्या भागावर परागप ंज स्पष्ट हदसतो. वस्त तः हा अधा 
केसर आहे. प्रदलासारखा केसर म्हिून केसरकल्प असे म्हितात पि तो अधाि तसा आहे. त्या शजेारिी दोन 
दले मात्र पूिव केसरकल्प आहेत. केसराच्या सागंडीत आहेत, पि ग ि केसरािे नाहीत, प्रदलािे आहेत. या 
फ लात संदलािंा एक, प्रदलािंा एक आहि केसरािे दोन घेर असतात. प्रत्येकात तीन तीन दले असतात, पि 
त्यापैकी कोित्याही घेरातली दले एकसारखी नसतात. बाहेरच्या घेरातले केसर पूिवपिे प्रदलासंारखे 
हदसतात. प्रदलेि हकरकोळ संदलवजा हदसतात. आतल्या घेरातले दोन केसर संय क्त मानाव ेलागतात. 
कारि त्यािी अगे्र स्पष्ट असून बाजूने ज ळलेली असतात. इतक्या हवषमता असूनही फूल स रेख हदसते. 

 
कदवळीच्या फळात तीन कोठे असतात. त्या प्रत्येकात अनेक हबया असतात. त्या काळ्या गोलसर 

असतात. आकाराने त्या वाटाण्याएवढ्या असतात. त्या पाण्यात हभजत घातल्या तरी महहने हन महहने उकलत 
नाहीत. एकाद्या वषानंतर उकलतात आहि रुजतात. भ ईतल्या कादं्यापासून अगोदरि हपले उत्पन्न होतात. 

 
कदवळीत प ष्ट्कळ पोटजाती आहेत. पानािा नाजूकपिा व रंग त्यािप्रमािे फ लािंा लहान-मोठेपिा व 

रंग याबाबतीत भेद असतात. 
 



  अनुक्रमणिका 

संस्कृतात कोशकारानी कदवळ या अथी शब्द हदले आहेत ते ‘कामािी, शीतरंभा, देवकेली, सववजया’ 
असे आहेत. कदवळ हा शब्द त्यावरून हनघालेला नाही. तो कदली या शब्दावरून हनघिेि संभवते. कदली या 
शब्दािा अथव केळ असा आहे. केळ व कदवळ यात भेद आहेत, पि साम्यही प ष्ट्कळ आहे. त्याम ळे हा हभन्नाथी 
शब्द झाला आहे असे हदसते. बह धा कदली हा एक शब्द केळ व कदळ या अथी प्रथम वापरण्यात असेल मग 
कदवळ हा वगेळा शब्द हनघाला. 

 
क मारसंभव काव्यात काहलदासाने पाववतीच्या माडंीिे विवन करताना नेहमीप्रमािे ती केळीच्या 

ख ंटासारखी होती असेि साहंगतले आहे. पि तसे करताना कदलीहवशषेाः असे केळीना म्हटले आहे. त्यावरून 
कदली हा शब्द केळीखेरीज आिखी एकाद्या वानसाला लावीत असे समजते. रानकेळीला कवीने अन्यत्र 
कंदली म्हटलेले आहे. म्हिून कंदली हा शब्द कदवलीला लावता येत नाही. तेव्हा कदवल हाि मूळिा कदवळीिा 
वािक असावा असे हदसते. कदवळी भारतात सववत्र उपवन्य आहेत आहि होत्या याबद्दल संशय नाही. 
एकातंशतै्यात् कदलीहवशषेाः ॥ क मार॰ १·३६ 

 
मूळ देश घाना, पहिम आहफ्रका. 
 
इणतिास. भारतीय ज न्या वाङ्मयात औषधी म्हिून अमरीवानसािें उल्लेख आहेत. त्याखेरीज उल्लेख नाहीत. उद्यानविवनात त्यािे नाव नाही. 

य रोपीय लोकाना या फ लािंी फार आवड आहे, इतकेि नव्हे तर त्यािें मोठे वेड आहे. य रोपातल्यापेिा ही फ लझाडे आहशयाति अहधक आहेत. ही झाडे 
आपल्या देशात बाळगावी अशी य रोपीय लोकाना तीव्र उत्कंठा होती. एकंदरीत उष्ट्िेदेशीय वानसे थंड देशात नेऊन वाढविे हा एक उद्योग ईस्ट इंहडया 
कंपनीने हाती घेतला. कलकत्त्यास त्या कंपनीने एवढ्याकरताि एका वानहसकािी नेमिूक केली. १७९४ त णिस्तोफर क्स्मथ यास ती कामहगरी 
हमळाली. याने हठकहठकाििी नवलाई कलकत्ता उपवनात जमा केली आहि तेथून हवशषे व्यवस्थेने हवलायतेस पाठहवली. या कामी डॉ॰ रॉक्सबर्ग यानी 
आस्थापूववक साहाय्य केले. उष्ट्िागारे योजून लंडनमध्ये पौवात्य अमरी न सत्या सभंाळल्या इतकेि नव्हे तर त्या फ लवल्याही. १८१३ 

 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ २२·६ कदवळ. 

 
 
 
 



  अनुक्रमणिका 

१० कशदलवन. हहरद्राहद कसदन हहरद्राद्य १२६ 
Curcuma pseudomontana Grah. Scitaminaceae 

 
कंदशाक. पिवपत्रािी लाबंी २५–३० cm. 

 
भ ईत कंद असतो तेि यािे खोड. त्यातून भ ईवर पाने व फ लािंा दाडंा हनघतो. पाने कदवळीच्या 

पानाच्या सारखी असतात. फ लोरा जाडी किीस रूपािा असतो. त्यािी लाबंी १५ ते २० cm. असते. त्यावर 
प ष्ट्कळ छदे असतात. शेंड्याच्या छदािा रंग जाभंळा असतो. इतरािा रंग हहरवस असून त्यािंी टोके जाभंळी 
असतात. एकेका छदात दोन तीन फ ले असतात. एकेक वर येऊन उमलते. फ ले एकमेकाला खेटून असतात. 
त्यातली संदले हनवळ पापोदे्र असतात. त्यािंा रंग हपवळस असतो. प्रदले िागंली हपवळी असतात. सवव हमळून 
नसराळे बनलेले असते. त्याच्या आत केसर असतात त्यातल्या एकालाि परागकोश असतात. ते खाली 
हनम ळते असून त्यास टोके असतात ती वळलेली असतात. शजेारी दोन केशरकल्प असतात ते प्रदलवजाि 
असतात. ते मधल्याच्या तंतूला हिकटूनि असतात. ककजप ट खाली असते त्यात तीन ककजे संय क्त असतात. 
ककजल लाबं तंत रूप असते ते केसराचं्या वढे्यातून वर हनघून परागकोशामधून ओवलेले असते. ककजल्क वर 
हनघून द भागलेले असते. आकृतीत क केसर; प्र प्रदलरूप केसर. प पहरदल. 

 
भ ईमधे लहानसे खोड असते त्याला स मारे १० cm लाबंीच्या म ळ्या येतात. त्याचं्या शवेटी साधारि 

स पारीएवढे कादें तयार होतात. या कादं्यािें अंतरंग पाढंरे असते. त्यात तौकीर असते. ते हशजवनू खाण्यायोर्गय 
असतात. पहिम घाटात ही वानसे पावसाळ्यात प ष्ट्कळ उगवतात आहि हहवाळ्यात नाहीशी होतात. भ ईत कादें 
(गोया) मात्र हशल्लक राहतात. 

 
कसदनास कोिी कोिी किोरा म्हितात पि किोरा = किूवर म्हिून याहून थोडे हनराळे वानस पूवव 

हहमालयावर आहि हित्तग्राम टापूत आढळिारे आहे. यािे किीस अगोदर उगवनू पाने त्यानंतर वर येतात. 
प ष्ट्कळ अंशी ते कसदलासारखेि असते पि यािे कादें लाबंट असून त्यािें अतरंग हपवळे असते. त्यास एक 
स वासही येतो. त्यािे िूिव जखमेवर आहि म रगळ्यावर औषध म्हिून वापरतात. 

 
किोरा C. Zedoaria. Rost. 
 
आंबेहळद या नावािे एक शाकवानसही बह ताशंी कसदनासारखे असते. त्यािी पाने व किीस बरोबरि 

वर येतात ककवा किीस अगोदर येते. त्याच्या प्रदलािें उत्तराधव ग लाबी रंगािे असते. त्याच्या कादं्यािे अंतरंग 
हपवळे असते. हे कोकिात आढळते. त्याच्या कादं्याच्या िूिािा उपयोग बाह्यागंी औषध म्हिून होतो. त्यास 
स वास असतो. Curcuma aromatica. Salib. 

 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ २२·७ कसदलवन. 

 
 



  अनुक्रमणिका 

११ िळद तदाहद हहरद्र हहरद्राद्य १२६ 
Curcuma longa L Scitaminaceae. 

 
कंदवानस पिवपत्रािी लाबंी ०·५ ते १ m. 

 
हे एक लागवडीिे कंदशाकवानस हळदी रंगद्रव्याकरता प्रहसद्ध आहे. यािी पाने फ ले कसदलासारखीि 

असतात. फ लािी रिनाही तशीि असते. पि फ ले सहसा येत नाहीत. दोन वष ेलागोपाठ मी ७, ८ कादं्यािंी 
लागवड केली. दोनही वषी पाने आली, कादें वाढले. हळदीच्या क ड्या भरपूर हमळाल्या पि फ ले आली 
नाहीत. एका हमत्राने क ं डीत हळदीिा कादंा लावला त्याला मात्र पावसाळ्याअखेर फ ले आली. ती 
कसदलासारखी होती. कादंा आहि क ड्या शजेारी आकृतीत दाखहवल्या आहेत. कादें असतात त्यानंा वर काडें 
आहि बाजूला क ड्या येतात. दोनही अंतरंगी नारंगी रंगाच्या असतात. कादं्याना ओल्या हवते मोड येतात. अशा 
कादं्यािी लागि पावसाळ्याच्या आरंभी करतात. काढिी हहवाळ्याअखेर करतात. 

 
क ड्यापासून हळद हमळहवण्याकरता संस्कार कराव ेलागतात ते असे : एका कढईत क ड्या ठेवनू 

त्यावर भरपूर पािी घालून कढई ि लािावर ठेवतात. क ड्याचं्या राशीवर हळदीिा पाला पसरतात. त्यावर 
पोती ठेवनू शिेामातीने कलपून ि लाि पेटवतात. तीन िार तासात क ड्या मऊ होतात. त्या बाहेर काढून 
वाळवतात. 

 
हळदीि उपयोग खाद्य-पेयात रंगद्रव्य म्हिून प्रत्यही करतात. घसा पडजीभ याचं्या हवकारावर आहि 

काही रक्तदोषावरही औषध म्हिून हळदीिा उपयोग करतात. 
 
हळद भारतात उपवन्य आहे, हतिा मूळदेश िीन होय असे मानतात. कसदलासही कोिी रानहळद 

म्हितात. या दोन वानसातील साम्य भरपूर आहे.  
 
एक उपवन्य व द सरे वन्य आहे. या वन्यापासून उपवन्य झाले असिे अगदी संभवनीय आहे. 
 
हहरद्राहद गोत्रात फ लाचं्या अवयवािंी रिना कदवळीतल्या पेिा अहधक क्क्लष्ट आहे. कदवळीत अधा तर 

हहरद्रादीत एकि केसर परागधारी असतो. कदवळीत दोन केसर संय क्त असतात तर हहरद्रादीत तीन संय क्त 
असतात. ते प्रदलासारखे असतात. पहरदलािें रूप बरेि हभन्न असते. परागकोशावरून केसर ओळखावयािे 
आहि त्याच्या बाहेरिी म्हिून पहरदले जािावयािी. त्याचं्यातला रूपभेद स्पष्ट नसतो. द भगं आहि रंुद 
अवयवास ओठ असे म्हितात. तसा ओठ हहरद्रादीना असतो. 

 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ २२·८ हळद. 

 
 
 
 

 



  अनुक्रमणिका 

१२ सोनटक्का. तदाहद स्विाटक हहरद्राद्य १२६  
Hedychium coronarium Koenig. Scitaminaceae. 

 
शाक पिवपत्रािी लाबंी २० ते ३५ cm. 

 
या शाकवानसाला आडव ेखोड असते त्यापासून शाखा हनघतात आहि म ळेही हनघतात. शेंडा वर 

हनघतो. त्यावर पाने येतात. आहि फ लािें त रेही येतात. फ ले पाढंरी ककवा हपवळीही असतात. छदे असतात ती 
पहरहहत असतात. त्यात ३, ४ फ ले असतात; त्यातील बाहेरिी ४, ५ cm लाबं असतात. ती आरंभी हहरवी असून 
नंतर कपगट होतात. तीन पापोद्र्यासारखी उपछदेही असतात. संदले छदापेिा आखूड असतात ती हरवी 
असतात. प्रदलािंी नळी असते ती ६, ७ cm लाबं असते. अग्रभाग ३, ३·५ cm लाबं असतात. ते काटकोनात 
वळलेले असतात. ते कििोळे असतात. त्याच्या आत प्रदलासारखे हदसिारे रंुद अवयव असून ते तीन असतात. 
त्यापैकी एक बाजूच्या दोहोपेिा प ष्ट्कळ रंुद असतो. त्यािे काठाशी दोन भाग झालेले हदसतात यासि ओठ 
म्हितात. हे तीनही केसररूपातंरे समजतात. याच्या आत एक परागधारी केसर असतो. त्यािे जे डेख असते 
त्यािी नळी बनलेली असून हतच्यातून ककजल ओवलेले असते. ककजल्क त्यातून वर हनघालेले असते. खाली 
हत्रप टी ककजप ज असते. फ ले स गंधी असतात. एका दाडं्यावर ५, ६ त रे येतात. फ ले पावसाळ्याअखेर येतात. 
हे वानस भारत, मलाया, लंका, या हठकािी वन्य आहे. 

 
इणतिास. भारतीय वनश्रीसबंंधी कोशगं्रथ एकोहिसाव्या शतकाच्या अखेर हलहहले गेले. तोपयंत वानसािें नम ने गोळा करण्यािे काम जोरात 

िालू होते. ते अजूनही िालू आहे. पि कोशगं्रथ हलहहण्याजोगा सगं्रह त्यावेळी हविानाचं्या हाताशी आला होता. वानस्यसगं्रहािा नाद प ष्ट्कळ हौशी 
हविानानी केला. त्याजवरून वगववारी करून कोशगं्रथ हलहहण्यािा उद्योग काही थोड्या जिानी केला. अठराव्या शतकात त्यातला अग्रिी हलनीउस हा 
होता. एकोहिसाव्या शतकात तो मान दोघा हब्रहटश हविानानी हमळहवला. ते बेंथाम व िूकर हे होत. प ष्ट्कळ हौशी हविानानी आपले सगं्रह क्यूकडे 
पाठहवले. तेथेि हे दोघे गं्रथरिना करू लागले.  

 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ २२·९ सोनटक्का. 

 
 

 
 



  अनुक्रमणिका 

१३ चोल. तदाहद िोल हरीद्राद्य १२६ 
Hitchnenia caulina Baker. Scitaminaceae 

 
कंदशाक पिवपत्रािी लाबंी ४०–५० cm. 

 
हे शाकवानस मावळातील भातशतेीच्या बाधंावर आहि तेथील नदीच्या काठाला पावसाळ्यात पाने फ ले 

येऊन हहवाळ्यात केवळ कंदरूपाने भ ईत राहिारे आहे. पाने हळदीच्या पानासारखी असतात ६, ७ पाने येऊन 
मध्यभागी खोड वर येते आहि त्यावर फ ले येतात. एकेका छदाच्या बगलेत ५ ते ८ फ ले असतात. ती स मारे 
बोटभर लाबं असतात. रंग पाढंरा असतो. मध्यभागी दोन परागकोश असून त्यामधून वर ककजल हनघून लगेि 
ककजल्क असलेले हदसते. ककजल भोवतालच्या नळीतून वर गेलेले हदसते. सोनटक्यातल्यासारखी तीन आहि 
तीन रंुद हनरंुद दले नळीच्या शवेटी पसरलेली हदसतात. नळी उलगडून पाहता तळाशी दोन परागकोश 
हदसतात. ते खालच्या ककजप टावर आधारलेले असतात. ककजप ट हत्रप टी असते. 

 

 
आ॰ २२·१० िोळ. 

 
 



  अनुक्रमणिका 

१४ वेलदोडा तदाहद एला हहरद्राद्य १२६ 
Eletteria cardamomum Mat. 

 
शाक उंिी २ ते ३ m. पिवपत्रािी लाबंी ३० ते ६० cm. ७ ते ८ cm 
 
हे शाकवानस स वाहसक हबयाकरता प्रहसद्ध आहे. यािे खोड ४ ते ६ हात देखील उंि जाते. खालच्या 

भागात ते सोपटानंी वढेलेले असते. पाने हातदीड हात लाबं होतात. रंुदी त्याच्या ित थांश ककवा कमीि असते. 
याला हहवाळ्यात फ लािें त रे येतात ते ब ंधापाशी येऊन भ ईजवळि पसरतात. ते एका ब ंधापासून अनेक, 
सहापयंत असतात. त्यात फ ले असतात त्यात परागधारी केसर एकि असतो. 

 
मलबार हकनाऱ्यावर वलेदोडा वन्य आहे तसाि तो लंकेतही वन्य आहे. फळाकरता त्यािी लागवड 

उत्तर कारवारात आहि दहिि भारतात इतरत्रही करतात. या शाकवानसाला गारवा आहि छाया यािंी 
आवश्यकता आहे. त्याम ळे ही लागवड स पारीच्या उपवनात करतात. मी ही लागवड पन्हाळगडावर पाहहली 
असून लोनावळ्यासही पाहहलेली आहे. लोनावळ्यािी लागवड अगदीि छोटी केवळ बंगल्याच्या बागेत आहे. 

 
वलेदोड्यािंी लागवड फार ज नी आहे. काहलदासाच्या रघ वशंकाव्यात एलािंा उल्लेख स्पष्ट आहे. 
 
ससंज रश्वि ण्िानामेलानाम त्पहतष्ट्िवः । 
त ल्यगंहधष  मते्तभकटेष  फलरेिवः ॥ र. ४·४७ ॥ 
 
रघ राजािे घोडदळ एलाफले त डवीत िालले होते त्याम ळे वलेदोड्याच्या फळातले स गंधी कि उडून 

ध ळीबरोबर सैन्यातील हत्तींच्या गडस्थलावर हिकटले.  
 
वलेदोड्यािे बी मसाल्यात हवहशष्ट खाद्यात, हमठाईत आहि औषधात वापरण्यात आहे. ते उते्तजक 

आहे. त्यात ४ ते ८ टके्क तेल हनघते. 
 
रघ वशंकाव्याच्या िवर्थया सगात रघ हदग्हवजय साहंगतला आहे. रघू प्रथम वगंदेशात गेला आहि तेथून 

पूवव-सम द्रतीरास अन सरून दहििेस मलायाद्रीपयंत आला, असे ३४ ते ४६ श्लोकात साहंगतले आहे. ५१ व्या 
श्लोकात प नः मलयािा उल्लेख आहे. ५२ त तो सह्याद्रीकडे गेला असे साहंगतले आहे. यावरून मलयाद्री हाि 
हल्ली ज्यास ‘काडामोम हहल (= एलाशलै) म्हितात तो पयवत असला पाहहजे असे हदसून येते. 

 
मलयादे्ररुपत्यकाः ॥ ४६ ॥ ..... शलैौ मलयदद वरौ ॥ ५१ ॥ 
 
इणतिास १८३८ त ॲलेक्झाँडर बनेस व ह्यू फाकोनेर यानी जम्म ूकाश्मीर व पंजाब आहि नेपाळ येथील वानसािें नम ने गोळा केले. जम्म ू

काश्मीर व पंजाब येथे हशवालीक टेकाडे आहेत. वानसािें ७६ गठे्ठ तयार झाले. ते १८४१ त हवलायतेत पोिले. १८६४ त ते हूकर याजकडे हदले गेले. 
१८४५ त बनेस हा कलकत्ता उपवनाहधकारी झाला. तेथून ब्रह्मदेशाच्या दहििटोकास जाऊन त्याने हतकडील वानसांिे नम ने जमहवले. 

 



  अनुक्रमणिका 

वानस्यसगं्रह क्यूकडे पाठवण्याच्या कामात हिस्ती धमोपदेशकािंा बराि मोठा वाटा आहे. एकोहिसाव्या शतकाच्या पूवाधात उटकमंड 
येथील धमवप्रसारक क्स्मथ आहि म्हैसूर–पहिमहकनाऱ्यावरील मंगळूर येथील धमवप्रसारक मेटझ् यानी नीलहगरीवरील ४७१ वानसजाती पाहून त्यािें नम ने 
तयार केले. त्यात त्यानी नेिे व शवंाल यािंाही समावेश केला व एकंदर हजाराच्या वर नम ने क्यूकडे पाठहवले. 

 
एकोहिसाव्या शतकाच्या मध्याच्या स मारास कवटरबॉटम् याने पहिम काश्मीरात वानस्यसगं्रह करून क्यूकडे पाठहवला. त्यात क माऊन प्रदेश 

आहि रोहहलखंडापासून हतबेटातील लाओसपठारापयंतच्या प्रदेशातील वानसांिे नम ने होते. 
 
इणतिास. रॉबटग ग्रािाम एकडबगव येथे वैद्यक महाहवद्यालयात वानसीयहवषयािा अध्यापक होता. भारतात ईस्ट इंहडया कंपनीच्या सेवेत येिारे 

प ष्ट्कळ पदवीधर यािे हशष्ट्य होते. ग्राहाम वनसशंोधनहवद्या हशकवण्यात हवशषे लि घालीत असे. नम ने हनवडिे, स कवनू तयार करिे, कभगाच्या 
साहाय्याने तपासिे, या गोष्टी तो आस्थेने हशकवी. 

 
डेणवड णरची (१८०९ ते १८६६) हा म लकी सजवन म्हिून नोकरीत होता तो ग्राहाम याच्या हाताखाली कशकून तयार झाला होता. त्याने 

कोकि, कारवार, मध्यभारत, पंजाब, कसध आहि अफगाहिस्थान इत्याहद हठकािी वानसान्वषेि केले. त्याने आपला सगं्रह एकडबगव येथे नेला. 
कोशकारानंा त्यािा फार उपयोग झालेला आहे. 

 
जॉजग थवाइट (१८११ ते १८८२) हा प्रथमतः औहषहधहक्रया हशकविारा हशिक होता. गाडवनर याच्या मागून हा लंकेत वानसाहधकारी झाला. 

तेथे त्याने लंकावानसािंा अभ्यास करून त्याहवषयी १८५८ त एक गं्रथ हलहहला. त्यावेळी कॉफीिी शतेी हा भोवतालच्या शतेकऱ्यािंा हकफायतीिा उद्योग 
होता. त्या लोकानी थवाइट याजकडे तगादा लावला की वानसीय उपवनािी जागा शतेीसाठी द्यावी. त्याम ळे वानसीय अभ्यास कायम ठेवनू कॉफी 
व्यापाऱ्यासबंंधी काही काम पतकरिे थवाईट यास भाग पडले. 

 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ २२·११ वलेदोडा 
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१५ आले तदाहद आद्रवक आद्रवकाद्य (हहरद्राद्य १२६) 
Zingiber officinale Rose. Zingiberaceae. 

 
शाक. उंिी १ ते १·२ m. पिवपत्रािी लाबंी २० ते २५ cm. 
 
हे शाकवानस ि रि रीत िवीिे औषधोपयोगी म्हिून प्रहसद्ध आहे. सैपाकात यािे फक्त खोडि 

वापरतात. त्याला अनेक गाठी गाठी असतात. गाठी म्हिजे त्या खोडािी पेरी होत. त्यावर सोपटे असतात ती 
त्यािी पाने आहि कोंब हदसतात त्या त्याच्या भावी शाखा होत. शाखा वर हनघतात पि सबधं नाही. काही काडंी 
भ ईत राहतात आहि शेंडा वर हनघतो. या शेंड्यावर दहापाि पाने उगवतात. वरिेवर भ ईतील खोडाला नव्या 
नव्या शाखा येत राहतात त्या हनरहनराळ्या हदशलेा जातात. या खोंडालाि खाली म ळ्या येतात. या वानसाला 
सहसा फ ले येत नाहीत. केव्हा तरी एखाद्या शेंड्याला मंजरीरूप फ लोरा येतो. त्यात दहापाि फ ले येतात. 
प्रत्येकाभोवती छदपिव असते. फ लात बीजकाशय (ककजप ट) खाली व त्याच्यावर इतर अवयव माडंलेले 
असतात. मध्यवती ककजल्क सवावर हनघालेले असते. ते नसराळ्यासारखे असते. त्याखाली ककजल असते. 
त्याशजेारी केसर असतो त्याला परागकोश असतो. आिखी तीन केसर असतात त्यािें परागकोश लोपलेले 
असतात. ते प्रदलरूप झालेले असतात. त्याभोवती स टी स टी तीन प्रदले आहि ज ळती तीन संदले असतात. 
ककजे तीन एकवटलेली असतात. केसर व केसरकल्प यािंा रंग जाभंळा असतो. या फ लात केसर एकि स्पष्ट 
हदसतो. तीन रूपातंहरत असतात. हमळून िार झाले, पि आिखी दोन ल प्त असतात असे मानतात. कारि 
एकंदर रिना हत्रग ि भागािी असते. आले आहशयाई उष्ट्िप्रदेशात उपवन्य आहे. 

 
मी पंिवीस वष ेलोनावळ्यास होतो तेथे परसात थोडोशी आद्रवकवानसे होती. एवढ्या अवधीत त्यास 

एकदाि फ लािंा त रा आलेला हदसला. आद्रवकािी नवी क डी ज न्याच्या वर तयार होतात. म्हिून लागि खोल 
करतात. २, ३ महहन्यानी नवी क डी बनतात. आल्यापासून स ंठ करतात ती अशी:– स्वच्छ ध तलेल्या क ड्या 
ि न्याच्या पाण्यात १, २ तास ठेवतात. नंतर त्यातून काढून त्याना गंधकािी ध री देतात. लागोपाठ तीन हदवस 
अन क्रमे ४ तास, १२ तास, ६ तास ध री हदल्याने स ंठ तयार होते. ती ५ वष ेहटकते. 

 
आद्रवकास ि रि रीत िव असते. स ंठेला ि रि रीत वास असतो. पोटास आले उते्तजक आहे. स ंठ 

आतड्यास ग्राही आहे. हतने अहतसारािे वगे कमी होतात. स ंठ उगाळून बाहेरून लेप हदल्यास अंतरंगास 
व्यवक्स्थतपिा येतो. 

 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ २२·१२ आले. 

 
 

१६ नार्दमनी तदाहद नागदमनी द मन्याद्य १२९  
Crinum asiaticum L. Amaryllidaceae 

 
कंदशाक उंिी १ m. पिवपत्रािी लाबंी ०·५ ते १ m. 
 
या शाकवानसािा कादंा अधववट भ ईत असतो. त्यािी रंुदी ५ ते १० cm असते. तो वरती हनम ळता 

असतो. तो १६ ते ३० cm लाबं असतो. त्यावर २०, २५ पाने येतात. त्याचं्या सोपटानी कादं्यािे भ ईवरील अंग 
वढेलेले असते. पाने कििोळी असतात. पानाच्या बगलेतून फ लोरा वर हनघतो. एक लाबं दाडंा असतो त्याजवर 
दोन रंुद छदपिे असतात. त्याचं्या बगलेत पाि पन्नास फ ले येतात. ती पाढंरी असतात. फ लाच्या पहरदलािंी 



  अनुक्रमणिका 

नळी ५, ८ cm. लाबं असते. तेथून पाकळ्यािंी अंगे पसरतात आहि केसर ककजल वर हनघतात. केसर 
प्रदललर्गन असतात. 

 
पहरदले ३ + ३ य क्त उपहर ककजे ३ संय क्त अधः 
केसर ६ म क्त उपहर फळ गोलसर ५ cm. रंुद. बी १ ककवा २. 

 
नागदमनी कोकिात आहि मावळात वन्य आहे. भारतातील उष्ट्ि भागात इतरत्रही आहे. म ळा नदीच्या 

पात्रात हहवाळ्या उन्हाळ्यात कोरड्या पडिाऱ्या जागी ते आढळते. नदी ओढ्यािे पािी थोडेबह त 
ओसरल्यानंतर नागदमनीला फ ले येतात; त्यावळेी या वानसािंा काही भाग पाण्याखाली असतो. फ ले स्वच्छ 
पाढंरी असून पाकळ्या लाबं लाबं असल्याम ळे ती द रून आकषवक वाटतात. या वानसािी लागवडही उपवनात 
करण्यािी वहहवाट आहे. कंदाला हपले येतात त्यािंी लागवड करता येते. 

 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ २२·१३ नागदमनी. 
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१७ मिादमनी. दमन्याहद महादमनी दमन्याद्य १२९ 
Crinum. augustum Dalz & Gibs. Amaryllidaceae. 

 
कंदशाक उंिी १·५ ते १·७ m पिवदलािी लाबंी १ ते २ m. 
 
या वानसािी सामान्यरिना नागदमनीसारखीि असते; परंत  आकार मात्र बराि मोठा असतो. खोडािी 

जाडी िागंली १०, १५ cm असते. पाने जाड आहि १० cm रंुद होतात. पावसाळ्यात फ ले येतात. फ लोऱ्यािे 
दाडें तळाजवळच्या पानापासून हनघतात ते १ ते १·५ m लाबं असतात. ते जाड असतात परंत  हवशषे बळकट 
नसतात. फळे धरावयाच्या आति ते लवतात. फ ले प ष्ट्कळ मोठाली असतात. पहरदलनळीि १०, १२ cm लाबं 
असते. केसर ककजल आिखी लाबं असतात. रंग पाढंरा ककवा हनळा व जाभंळा असतो. एका ग च्छात २० ते ४० 
फ ले असतात. अगदी कमी म्हिजे १२ पाहण्यात आहेत. 

 
डालझेल आहि हगबसन यानी ही वानसे घटप्रभा व मलप्रभा नदीच्या काठी पाहहल्यािे कोशात हलहहले 

असून त्यािे वगवबोधक नम नेही जतन केले आहेत. 
 
हल्ली ही कंदवानसे लहानमोठ्या उद्यानात लावलेली पाहण्यात आहेत. ती कोकिातून प ण्यास 

आिल्यािे उद्यानकार सागंतात. 
 
नागदमनीहून आकार आहि फ लािंा रंग, याबाबतीत महादमनी वगेळी आहे खरी, पि हतिी वगेळी 

जात गिण्यािे हवशषे कारि काय ते समजले नाही. 
 
काही उद्यानात अशी वानसे पाहण्यात आहेत की ती फ लािंा आकार व रंग या बाबतीत मात्र 

नागदमनीसारखी असतात. त्यािी खोडे व पाने महादमनीसारखी असतात. 
 
इणतिास. णर्बसन (१८०० ते १८६७) या नावािा एक हौशी वानहसक होता. यािा व्यवसाय देवी डॉक्टर हा होता. यािे व्यवसायिेत्र म्हिजे 

त्या वेळेिा म ंबई इलाखा. या िेत्रात आढळिाऱ्या वानसाचं्या नम न्यािंा सगं्रह आहि अभ्यास करून याने एक वनश्रीकोश हलहहला. तो १८६१ त प्रहसद्ध 
झाला. या उद्योगात त्याला द सऱ्या एका हौशी वानहसकािे साहाय्य होते, त्यािे नाव डालझेल. हगबसन यािा वानस्यसगं्रह कलकत्ता उपवनाकडे गेलेला 
आहे. हगबसन हा दापोडी उपवनािा अहधकारी होता. त्याने साग, सोनाम खी व तंबाखू याहवषयी हनबंध हलहहले. १८४७ त वनसरंिक होऊन १८६० त तो 
हनवृत्त झाला. 

 
जॉन ग्रािाम या नावािा एक हौशी वानहसक होता. त्यािा व्यवसाय डेप्यटूी पोस्टमास्टर जनरल हा होता. त्याने म ंबई इलाख्यातील 

वानसािंी यादी तयार केली. त्याला एक तसाि हौशी वानहसक मदतनीस लाभला होता त्यािे नाव णनम्मो. ग्राहाम वयाच्या ३४ न्या वषी १८३९ त 
हनवतवला. त्यानंतर हनम्मो याने ती यादी प री केली आहि हवलायतेत हूकर याजकडे पाठहवली. नंतरच्या लेखकाना या यादीिा प ष्ट्कळ उपयोग झाला. 

 
सर जॉजग ककर् (१८४० ते १९०९) याने १८६५ त वैद्यकीय पदवीधर होऊन ईस्ट इंहडया कंपनीत नोकरी धरली. त्यािी नेमिूक कलकत्त्यास 

झाली. त्याने उत्तर गंगापठार, आग्रा, मध रा, अबूपववत व जोधपूर येथे द ष्ट्काळी अन्नासबंंधी वनपरीिि केले. १८६८ त हा सहारािपूर उपवनािा 
व्यवस्थापक झाला. १८६९, ७० त डेराहून येथे वनसरंिक झाला, नंतर कलकत्ता उपवनािा व्यवस्थापक झाला. कलकत्ता येथे त्यावेळी वैद्यकहशििािे 
हवद्यालय होते. तेथे वानसीयहवषय हशकवण्यािे काम त्याजकडे आले. काही हदवस दाजवकलग येथे तो कसकोना लागवडीिा अहधकारी होता. 
 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ २२·१४ महादमनी. 

 
 



  अनुक्रमणिका 

१८ णनणशरं्ध तदाहद हनहशगंध दमन्याद्य १२९  
(ग लछबू) Polianthes tuberosa L. Amaryllidaceae. 

 
कंदशाक. उंिी १ ते १·२ m पिवपत्रािी लाबंी ३० ते ४० cm. 

 
हे एक उद्यान शाकवानस आहे. ते स गंधी फ लाकरता प्रहसद्ध आहे. यािे लहान लहान कादें असतात 

त्यापासून सरळ दाडंा वर हनघतो. उत्तराधात फ लोरा येतो. पाने पातीरूप असतात. छदपिाच्या बगलात फ ले 
येतात. फूल बोटभर लाबं असते. त्याला मध्यंतरी वळि असते. सहा पहरदले कण्यासारखी ज ळलेली असतात. 
शवेटी हवभाग स्पष्ट असतात. केसर सहा असून पहरदलाच्या कण्याला आतून हिकटलेले असतात. परागकोश 
लाबंट टोकदार असतात. कण्याच्या खाली बीजकाशय (ककजप ट) असतो. त्यातून ककजल हनघून कण्याच्या 
गळ्यापयंत गेलेले असते. ककजल्कास तीन फाटे असतात. ककजल्क परागकोशाच्या खालीि असते. 
ककजप टात तीन कोठे असतात. त्यात अनेक बीजके असतात. हनहशगंधािी फ ले सायकंाळी उमलतात. त्याना 
हवशषे स वास असतो. तो रात्री पसरतो. त्यावरून हनहशगंध हे नाव पडले आहे. या फ लातून उत्तम अत्तर हनघते. 

 
हनहशगंधाच्या कादं्याला हपले येतात त्यािीि लागवड करतात. मध्यंतरी महहना दोन महहने हवसावा देिे 

इष्ट असते. लागवडीनंतर फ ले येण्याला तीन महहने लागतात. कोित्याही ऋतूत लागवड केली तरी वानसे 
िागंली येतात. 

 
वन्य हनहशगंध मेक्हसको व दहिि य रोप येथे आढळतात. 
 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ २२·१५ हनहशगंध. 

 
 
 



  अनुक्रमणिका 

१९ भूकमळ तदाहद भकूमल दमन्याद्य १२९ 
Zephyranthes rosea. Lindl. Amaryllidaceae. 

 
कंदशाक उंिी १५ ते २० cm. पानािी लाबंी २० ते २५ cm. 
 
कमळ म्हटले की पािझाडि प्रथम ध्यानात येते. भकूमळ हे नाव अथात पािझाडािे नाही. भ ईवर 

येिाऱ्या फ लझाडािे आहे. येथे कमळ हे नाव लििेने स ंदर फ लझाड या अथाने योजलेले आहे. जलवासी 
कमळ हिदहलक असते, पि हे भकूमळ एकदहलक असते. 

 
जलवासी कमळाला कादें असतात. या भकूमळाला देखील लसिाच्या कादं्याएवढाले कादें असतात. 

हे कादें मात्र संपूिवखोडािे असतात. त्याजवर जवळ जवळ दहा-पाि पातीरूप पाने उगवनू एकदम मध्यंतरी 
शेंड्यास फ लािंा त रा येतो. त्यात एकादेि फूल असते. उमलल्यावर त्यािी रंुदी ४, ५ cm. असते. लाबंीही 
साधारि तेवढीि असते. केसर ककजल्क पहरदलाचं्या नळ्याच्या मानेशीि राहतात. ककजल्काच्या जरा वर 
केसरािे परागकोश असतात. केसरािी डेखे प्रदलास हिकटलेली असतात. ककजल्क हत्रभाग असते. (आकृती 
स धारिा प्रकरि २१ आ. ६ पहा.) 

 
पहरदले ६ य क्त उपहर. ककजे ३ संय क्त अधः 
केसर ६ प्रदललर्गन उपहर फळात हबया ६ 

 
भकूमळाच्या कादं्याला हपले येतात त्यािंीि लागवड करतात. या वानसाना वषातून दोन ककवा तीन 

वळेा फ ले येतात. पाढंरी, हपवळी व ताबंडी फ ले येिाऱ्या पोटजाती आहेत. उद्यानात लहानशी सीमा 
दाखवावयास ही वानसे सोयीिी आहेत. 

 
भकूमळ मूळिे अमेहरकेतील उष्ट्ि प्रदेशातले आहे. 
 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ २२·१६ भकूमल. 

 
 



  अनुक्रमणिका 

२० घायपात तदाहद घायपात दमन्याद्य १२९  
Agave americana L. Amaryllidaceae. 

 
शाक पानािी लाबंी १ ते १·५ m. 

 
हे वानस वाखाकरता प्रहसद्ध आहे. यािे खोड अगदी ब टके असते. त्याला कादंा म्हितात. काही वष े

गेल्यानंतर या खोडातून दोन तीन प रुष उंि स ळका हनघतो तो त्यािा फ लोरा असतो. ब टक्या खोडावर केवळ 
पानेि उगवत असतात ती जाडी व रसाळ असून त्यािें साल राठ असते आहि शेंड्यास काटा असतो. काडें 
अगदीि लहान आहि पेरी जवळजवळ असल्याम ळे पाने भ ईजवळ दाटलेली असतात. ती दोन ककवा तीन 
हातस द्धा लाबं होतात. पाने क जवनू शषे धागे राहतात त्याना वाख म्हितात. 

 
घायपातािा जो सोट वर हनघतो त्यावर आखूड आखूड पाने असतात. शेंड्याजवळ एकेक पानाच्या 

बगलेत एक असे दहा वीस त रे हनघतात त्यात त्यािी फ ले असतात. फ लात तळाशी हत्रककज ककजप ट 
(बीजकाशय) असून त्यावर सहा पहरदले व सहाि केसर असतात, मध्यभागी ककजलककजल्क असते, ककजल 
हत्रभाग असते. केसर हपकतात तेव्हा ककज कचे्च असते. केसर स कून खाली लवतात तेव्हा ककज पक्व होते. अशा 
रीतीने ज्या त्या फ लात परागायन होत नाही. नेहमी अन्य फ लातलेि पराग ककज स्वीकारते. 

 
पहरदले ६ य क्त उपहर य क्त उपहर केसर पहरदलस्थ उपहर 
ककजे ३ संय क्त अधः  

 
घायपाताच्या फ लोऱ्यात काही फ लाच्या ऐवजी नवी हपले (रोपे) तयार होतात. अशी हपले बोट बोट 

उंि झाल्यावर गळून खाली पडतात. तीि स्वतंत्र वानसे होतात. त्याना खाली म ळे उगवतात आहि मग वरती 
वाढ िालू होते. याि वळेी मूळ जनक वानस मरून जाते, पि त्यापूवी त्याच्या कादं्यापासून हपले तयार झालेली 
असताति. 

 
घायपात ओल्या भ ईत खूप माजते पि कोरड्या भमूीतही हटकून राहते. िागंले क ं पिािे झाड म्हिून 

आहि वाख देिारे झाड म्हिून यािी लागवड झालेली आहे. 
 
हे वानस अमेहरकेतून इकडे आलेले आहे. मूळ देशात याच्यापासून मद्य तयार करतात. या झाडास 

अमेहरकेत सेंिरी प्लँॅट म्हितात. कारि त्यास शभंर वषानी एकदा फ लोरा येतो अशी समजूत आहे. वस्त तः ८० 
वषांनी एकदा. १५ वषानी एकदा, ककबह ना ५ वषानीही एकदा फ लोरा आल्यािे पहाण्यात आहे. 

 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ २२·१७ घायपात. 

 
 



  अनुक्रमणिका 

२१ केशर तदाहद क ं क म क ं क माद्य (१२९)  
Crocus sativus L. Iridaceae  

 
कंदशाक उंिी ३० cm. पानािी लाबंी १५–२० cm. 

 
हे शाकवानस खाद्य व स वाहसक रंगद्रव्याकरता प्रहसद्ध आहे. यािे कादें असतात ते भकूमळाच्या 

सारखे असतात. कादं्यािा बह ताशं खोडािा बनलेला असतो. ते खोड फ गलेले असते. आत अग्रकोरक असते ते 
अगदी बारीक असते. तेि वाढून फ लािा दाडंा बनतो. जवळि खाली पातीरूप पाने असतात. 

 
फ लाच्या तळाशी तीन ककजािंा बनलेला बीजकाशय असतो. त्याच्यावर एक ककजल असून 

ककजल्कािे तीन लाबं लाबं फाटे झाले असतात. ककजप टाच्या वर सहा पहरदले आहि तीन केसर असतात. 
पहरदलािंा रंग जाभंळा असतो. केशर म्हिून ज्या काड्या वापरण्यात आहेत त्यात ककजल्क आहि त्याच्या 
जवळिा थोडा ककजलािा भाग असतो. या फ लािे बरेिसे साम्य भकूमळाच्या फ लाशी असले तरी या फ लात 
केसर तीन आहि भकूमळाच्या फ लात ते सहा आहेत, हा महत्त्वािा भेद आहे. म्हिून यािे क ल वगेळे गिले 
आहे. 

 
भारतात केवळ काश्मीराति केशरािी लागवड आहे. केशराच्या कादं्याला हपले येतात तीि त्यािी 

संतती. तेि त्यािे बेिे. य रोपात केशरािी लागवड स्पेन देशात आहे. काश्मीराच्या पहिमोत्तर यावनी देशात 
केशर वन्यही आहे. पि ते थोडेसे एकाद्या दरीत आहे. बाल्हीकातील विं तीर. 

 
भारतात काश्मीरातील माती इतरत्र नेऊन केशरािी लागवड करून पाहहलेली आहे. ती साधली नाही. 

झाड जगते. परंत  त्यास फ ले क्वहिति येतात. म द्दाम हवा थंड करून घेतली असता मात्र नेमाने फ ले येतात. 
तेव्हा काश्मीरातील मातीपेिा हवलेाि श्रेय अहधक आहे. 

 
रघ वशंकाव्यात रघ हदग्हवजय सागंताना काहलदासाने म्हटले आहे :– 
 

हवनीताध्वश्रमास्तस्य कसध तीर हविेष्टनैः । (विं तीरहविेष्टनैः) 
द ध व वाहजनः स्कंधान् लर्गनक ं क मकेसरान् ॥ ४·६७ ॥ 

 
रघ राजािे घोडे कसध तीरावर (विं तीरावर) कहडून हवसावले असता त्यानी आपली आयाळे झाडण्याकरता खादें 
हालवले, कारि त्यात क ं क मािे केशर (वस्त तः केशर म्ह॰ ककजल्क) अडकले होते. 

 
विं नदी अफगाहिस्थानाच्या उत्तरसीमेवर आहे. विं  = Oxus. अमूदया, येथे कसध  आहि विं  हे दोनही 

पाठ योर्गयि आहेत, कारि या दोही हठकािी क ं क म हपकते. विं तीरावर ते वन्य आहे, कसध तीरावर उपवन्य 
आहे. 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ २२·१८ केशर. 

 
 
 



  अनुक्रमणिका 

२२ तलवार तदाहद तलवार (खड्ग) क ं क माद्य (१२९)  
Gladiolus tristis L. Iridaceae. 

 
कंदशाक. उंिी ५० cm पिवपत्रािी लाबंी १५ ते २० cm. 
 
हे हवलायती शाकवानस हल्ली उद्यानात बरेि रूढ झाले आहे. यािे कादें असतात ते भकूमळाच्या 

धरतीिे असतात. वर दाडंा येऊन पाने फ ले येतात. पाने भकूमळाच्या पेिा अहधक रंुद पि पातीसारखीि 
असतात. अग्रभागी छदे आहि फ ले येतात. संदले ३ व प्रदले ३ असतात. प्रदलास हपवळा रंग असतो थोड्याशा 
ताबंड्या रेषा असतात. फ ले येण्यािा काळ पावसाळा संपल्यावर स रू होतो. हहवाळा सौम्य असतो तोवर फ ले 
येतात. फ लात तीन केसर असतात. ते प्रदलास हिकटलेले असतात. ककजप ट हत्रभाग असते ते सवाखाली 
असते. ककजल व हकजल्क केसराचं्या वरपयंत हनघतात. ककजल्कािे तीन फाटे असतात ते पसरट असतात. 
फळे येतात त्यात प ष्ट्कळ हबया असतात. कादं्यास हपले येतात तीि लागवडीस सोयीिी असतात. लागवड 
पावसाळ्याच्या आरंभी करतात. या प्रकरिात साहंगतलेली सवव वानसे एकदहलक वगातली आहेत. 

 
या प्रकरिात एकदहलक वगातील वानसे साहंगतली आहेत. त्यात एकंदर सहा क ले आहेत. अमरीक ल 

हे प्रधान आहे. त्यातील वानसे सवव शोभेिी असून एक दोन औषधोपयोगी आहेत. त्यािंी हवशषे जोपासना कोिी 
पूवीच्या काळी केलेली नव्हती, हल्लीही क्वहिति करतात. द सरे क ल हळदीिे त्याि क लात पूवी कदवळीिा 
समावशे करीत असत. हळद हे अन्नात व औषधातही उपयोगािे वानस आहे. आद्रवक हे तसेि आहे. त्यािाही 
समावशे पूवी हळदीच्या क ळाति करीत. दमनीिे क ल केवळ शोभेिे आहे. क ं क म हे ऐहतहाहसक महत्त्वािे 
हवलासािे आहि औषधािेही वानस आहे. 

 
यापूवीच्या दोन प्रकरिात एकदहलक अन्नद्रव्ये देिाऱ्या वानसािंा हविार आहे. त्यातील प्रधानक ल 

तृिािे आहे. केळ कादंा नारळ इ. स द्धा अन्नवानसेि आहेत. तृिामध्ये वैरिीिी वानसे आहेति. ती द धाच्या 
उत्पत्तीिी साधने आहेत. एविं एकदहलक मानवोपयोगी वानसािंा हविार येथे बह शः संपहवला आहे. 

 
इणतिास. कलकत्त्यास उत्तम वानस्यसगं्रह आहे. त्याच्या रििाकरता अक्र्गनहवरोधी गृहरिना कारण्यािी व्यवस्था सर जॉजव ककग याने केली. 

त्याने ब्रह्मदेश व मलाया िीपकल्प येथे वानस्यसकंलनाकरता योर्गय मािस े पाठहवली. हसकीमाच्या पूवेस ि ंबादरी आहे. या दरीस वन्यग लाबभमूी 
म्हितात. हतकडे ककग याने सवेिक पाठहवले. तसेि सवेिक त्याने हतबेटातही पाठहवले. त्याने कलकत्ता उपवनात प ष्ट्कळ स धारिा केल्या. रयतेस 
हहवतापाने होिारा उपद्रव कमी करण्याकरता त्याने पोस्ट ऑहफस मधून कसकोना–औषध हमळण्यािी व्यवस्था केली. 
 

 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ २२·१९ तलवार. 

 
 
 

  



  अनुक्रमणिका 

प्रकरि २३ 
 

कंुद कुटज आणि मंदार 
 
पलाशाद्य कािंनाद्य आहि हशरीषाद्य असे क लत्रय आरंभीि कशबीमंत म्हिून साहंगतले आहे. आता 

क ं दाद्य क टजाद्य आहि मंदाराद्य असे एक हत्रकूट सागंावयािे आहे. क ं दाच्या क लाति क सरीिा समावशे आहे. 
आहि क टजाच्या क लाति सदाफ लीिा समावशे आहे. क सरीिे फूल आहि सदाफ लीिे फूल आपि १५ व्या 
प्रकरिात पाहहलेले आहे. तेथेि मंदार ककवा रुई यािे फूलही पाहहलेले आहे. या तीन फ लात भेद थोडा आहे 
तो येथे पाहून घेऊ. मंदाराला प्रदले पाि असतात, क टजालाही पाि असतात. क ं दाला मात्र पािाहून अहधक 
असतात. मंदारला केसर पाि असून त्याना अलंकार असतात. क टजाला केसर पाि असतात ते अलंकाररहहत 
असतात. क ं दाला दोनि केसर असतात. तीनही फ लात प्रदलाचं्या पूवाधािी नळी बनलेली असते. ही सवव 
वानसे हिदहलक वगातील आहेत. 

 
कंुदर्ोत्र 

 
क ं द मोगरा जाई ज ई िमेली इ॰ वलेी स वाहसक फ लाकंरता प्रहसद्ध आहेत. पंधराव्या प्रकरिात क सर 

या वलेीच्या फ लािा हविार आपि केलेला आहे. क ं द मोगरा इ॰ वलेींिी फ ले आहि क सरीिी फ ले यात बरेि 
साम्य आहे. सवव य क्तप्रदली असून सवांच्या प्रदलमंडलािी आकृहत िक्राकृती असते. सवातील प्रदलनळीच्या 
आत दोन केसर हिकटलेले असून ककजप ट उपहरस्थ आहि दोन ककजदलािें बनलेले असते. ते नळीति 
लपलेले असते. ककजल एकि असून ककजल्क मात्र नळीतून वर डोकावते. सवांिी प्रदले आतील अंगाने 
पाढंरीि असतात. प्रदलच्या बाह्यागंािंा रंग, प्रदलािंी संख्या, फ ले येण्यािा हंगाम, या गोष्टी हभन्न असतात. 
सवाना स वास असतो. पानािी आकृहत– आकार इत्याहदकात थोडेसे भेद असतात. एवढ्यासाठी या सवव 
वानसािें गोत्र एकि, अथात्  क लही एकि, जात मात्र हभन्न, असे समजतात.  

 
१ कंुद तदाहद क ं द क ं दाद्य ८० 

Jasminum pubescens Willd. Oleaceae 
 

पसरट ि प. पिवपत्रािी लाबंी ४ ते ६ cm. 
 
क ं दािे खोड म ळाशी आंगठ्याच्या २, ३ पट जाडी असते. पहहला दोन तीन हातभर भाग ताठ असतो, 

नंतरिा हलवहलवीत असतो. इतर झाडाच्या ककवा माडंवाच्या आधाराने तो िढतो ककवा पसरतो खोडावर 
अगदी बारीक लव असते. पाने समोरासमोर दोन दोन असतात. त्याचं्या डेखासही लव असते. खोडाचं्या 
अग्रावर फ लोरे येतात ते वल्लरीरूप असतात. फ लास डेखे अगदी आखूड असतात, ककवा नसतातही. संदले ६ 
ते ९ कििोळी टोकदार असतात. प्रदलेही ६ ते ९ असतात. ती पाढंरी श भ असतात. क ं दाच्या कळीिा फ गीर 
माग स ळक्यासारखा असतो. फ ले सववदा येतात. हहवाळ्यात अहधक येतात. फ ले सायंकाळी उमलून नंतरच्या 
सकाळी गळून पडतात. हे वानस कोकि व कारवार येथे वन्य आहे. सवव भारतात उपवन्य आहे. 



  अनुक्रमणिका 

 
संदले ६ ते ९ म क्त अधः केसर २ म क्त प्रदललर्गन 
प्रदले ६ ते ९ य क्त अधः ककजे २ संय क्त उपहर. 

 
येथे केसराना पहरस्थ म्हटले पाहहजे कारि ते भोवतालच्या पाकळीवर असतात. 
क ं दािी ख्याती फार प्रािीन काळापासून िालत आलेली आहे. 
ऋत संहार काव्यात काहलदासाने वसंत ऋतूिे विवन संपवताना क ं दािी प्रशसंा केली आहे ती अशी :– 
क ं दैः सहवभ्रमवधूहहसतावदातैः उद्योहततान्य पवनाहन मनोहराहि ॥ ६·२३ ॥ 
 
खेळकर स्त्रीच्या हास्याप्रमािे हदसिाऱ्या क ं दप ष्ट्पाम ळे उजळून गेलेली उपवने मनोवधेक आहेत. 

फ लािंा श भ्र विव एवढाि येथे स्त हतहवषय आहे. तोि कवी मेघदूत काव्यात या फ लािंा द सरा एक हवशषे 
सागंतो :— 

 
प्रातःक ं दप्रसव-हशहथलं जीहवतं धारयेथाः ॥ उत्तरमेघ ५३ ॥ 
 
सकाळच्या क ं दफ लाप्रमािे गळून पडण्याच्या बेतात असलेले माझे हे हृदय सावरून धर! सायंकाळी 

उमलून नंतरच्या सकाळी गळून जािे हा हवशषे या गोत्रातील सववि वानसात आहे. अपवाद एकादाि आहे. 
 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ २३·१ क ं द 

 
 

२ मोर्रा. क ं दाहद महल्लका क ं दाद्य ८० 
Jasminum sambac Ait. Oleaceae 

 
ि प पिवपत्रािी लाबंी ४ ते १० cm. 

 
हे लहानसे झ ड प उपवनात लावण्यािा प्रघात आहे. यािे खोड फार तर आंगठ्याएवढे जाड होते. 

पहहला हातभर भाग ताठ असतो नंतरिा भाग हलवहलवीत असतो. थोड्याशाि शाखा येतात. कोवळ्या 
खोडावर लव असते. पाने एकेका पेरावर दोन दोन समोरासमोर येतात. ती दीघववृत्त ककवा अंडाकृती असतात. 
फ लोरा वल्लरीरूप असतो. क्वहित् एकेकटे फूलही पानाच्या बगलेत येते. फ ले पाढंरी असतात ती सववदा येतात 
व सायंकाळी उमलतात. क ं दापेिा मोगऱ्याच्या पाकळ्या आखूड आहि हवप ल असतात. क ं दाच्या कळीिा 
नळीवरिा भाग स ळक्यासारखा तर मोगऱ्याच्या कळीिा गोटीसारखा असतो. 

 



  अनुक्रमणिका 

हे ि प वनात सहसा आढळत नाही, आढळलेि तर मन ष्ट्यवस्तीच्या जवळि आढळते, त्यावरून ते 
प्रहतवन्य असाव ेअसे वाटते. अशा झ डपाला एकादे फळ आल्यािे आढळते. पि लागवडीच्या झ डपाला फळ 
येत नाही. अगोदर उपवन्यािी फ ले कोिी झाडावर ठेवीत नाही. ठेवलीि तरी ती गळून पडतात. द सऱ्या 
हदवशी गळताना ककज गळत नाही पि नंतर ते स कून जाऊन गळतेि. क ं द वनात आढळतात. त्याना मात्र फळे 
येतात. फळे काळी असतात. मोगऱ्यािे फळही आलेि तर काळे असते. 

 
मोगरा हा शब्द महल्लका या शब्दावरून आलेला हदसतो. तथाहप नवमहल्लका म्हिजे नेमकी कोिती 

लता ते सागंता येत नाही. नवमहल्लकेिा उल्लखे कंकेलीच्या बरोबर ऋत संहार काव्यात आला असल्यािे मागे प्र. 
१८ मध्ये साहंगतले आहे. तेथे कंकेहलप ष्ट्प ओठासारखे आहि नवमहल्लकाप ष्ट्प दातासारखे हदसते असे कवीने 
म्हटले आहे. त्यावरून नवमहल्लका ही प्रस्त त गोत्रातीलि एकादी लता असावी असे अन मान करण्यास हरकत 
नाही. 

 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ २३·२ मोगरा 

 
 
 

 



  अनुक्रमणिका 

३ जाई. क ं दाहद जाहतका क ं दाद्य ८०  
Jasminum grandiflorum L. Oleaceae. 

 
पसरीवले. पिवदलािी (पर्णिकेिी) लाबंी २ ते ३ cm. 

 
पूजाप ष्ट्पे देिारी वलेी म्हिून ही प्रहसद्ध आहे. हहिी ब ंधे मनगटासारखी जाड होऊ शकतात. वरिी 

खोडे हलवहलवीत असतात ती माडंवावर िागंली पसरतात, थोडीबह त िढतातही. या वलेीिी पाने एका पेरावर 
दोन दोन समोरासमोर असतात. ती एकदहलत असतात. दले (पर्णिका) हवषमसखं्य असतात. ती बह धा ५ 
ककवा ७ असतात. सवव पर्णिका जवळजवळ सारख्याि आकाराच्या असतात. तळच्या पर्णिकाना डेख असते, 
मधल्याना उत्तरोत्तर आखूड असते. बह धा अग्रपर्णिका जवळच्याशी थोडीबह त ज ळून असते. 

 
फ लोरा वल्लरीरूप असतो. फ ले सवृतं असतात. संदल मंडल आखूड ५, ६ भागािे असते. प्रदलेही 

पािाहून अहधक असतात. ती क ं दापेिा रंुद असतात. ती बाहेरच्या अंगाने अंशतः हनळसर ककवा जाभंळट 
असतात. फ लण्यािा हंगाम उत्तर पावसाळा असतो. फ ले सायकंाळी उमलतात. उपवनात लावलेल्या वलेीना 
फळे येत नाहीत. 

 
वायव्य हहमालयाच्या पायर्थयापासून राजस्थान व मध्यभारत येथपयंत जाईवलेी वन्य आहेत. वनात 

त्याना फळे येतात. 
 
जाईच्या फ लािा तेलावर संस्कार होऊन स गंधी तेल होऊ शकते. दहिि फ्रासं मध्ये या वलेीिी 

लागवड आहे.  
 
इणतिास. ईस्ट इंहडया कंपनीच्या नोकरीत क्व्िकरी नामक एक लष्ट्करी अहधकारी होता. तो कसधात असे. त्याने तेथील वानसािा शोध करून 

कसध-वनश्री या हवषयावर एक गं्रथ हलहहला. तो १८५४ ते १८५७ त प्रहसद्ध झाला. त्याने केलेला वानस्य-सगं्रह कलकत्ता उपवनास हदलेला आहे. 
 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ २३·३ जाई 

 
 
 

 



  अनुक्रमणिका 

८ जुई क ं दाहद यूहथका क ं दाद्य ८० 
Jasminum auriculatum Vahl. Oleaceae 

 
वलेी. अग्रदल २·४ ते ५ cm पाश्ववदल ०·५ cm. लाबं. 

 
जाईच्या जोडीनेि या वलेीिा उल्लखे केला जातो. हहिी खोडे म ळापाशी आंगठ्याच्या हतप्पट िौपटही 

जाड होऊ शकतात. तरी साधारि िार हातापेिा दूरिी बोटापेिाही अमळ बारीक असतात. मोठा माडव 
होण्याइतका हहिा पसारा होतो. 

 
हहिी पाने एका पेरावर दोन दोन समोरासमोर असतात. ती हत्रदल असतात. मधले दल इतरापेिा 

प ष्ट्कळ मोठे असते. 
 
हहिी फ ले क ं दाच्या सारखी पि कमी पाकळ्यािंी आहि स्वच्छ पाढंरी असतात. फ लण्यािा हंगाम 

पावसाळा हा असतो. 
 
ही वलेी कोकिात आहि दहिि महाराष्ट्रात वन्य आहे. सवव भारतात उपवन्य आहे. 
 
यूहथका या संस्कृत शब्दािा अथव जाई ककवा ज ई कोितातरी असण्यािा संभव आहे. संस्कृतातील य 

िा प्राकृतात ज होतो, यावरून असे अन मान आहे. काहलदास काव्यात दोन हठकािी यूहथकािंा उल्लेख आहे. 
ऋत संहार काव्यातील वषाविवनात– 

 
हवकहसतनवप ष्ट्पैयूवहथकाक ड्मलैि । 
रियहत जलदौधः कातंवत् काल एषः ॥ २·२४ ॥ 

 
हा वषाकाल उमललेली ताजी फ ले आहि यूहथकाचं्या कळ्यािंी रिना करतो. मेघदूत काव्यात म्हटले 

आहे :– 
 

हवश्रातंः. सन् व्रज वननदीतीरजाना ंहनकषिन् 
उद्यानाना ंनवजलकियै वहथकाजालकाहन । पूववमेघ २६ 

 
हवश्रातंी घेऊन प ढे जाता जाता वननदीच्या काठाला लावलेल्या उद्यानातील य हथकाक ं जानंा नव्या 

पाण्यािा कशतोडा दे. 
 
दोनही प्रसंगी पावसाळ्याच्या पूवाधािाि संदभव आहे. येथे जाई ककवा ज ई कोिताही अथव ज ळण्याजोगा 

आहे. यूथ म्हिजे झ पका. यावरून वलेीला यूहथका म्हटले असल्यािा संभव आहे. या दोनही वलेींच्या 
फ लोऱ्यािी रिना वल्लरीरूप असते. यूहथका शब्दातील उकारावरून जाईपेिा ज ई हाि शब्द अहधक ज ळता 
समजावयािा. 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ २३·४ ज ई 

 
 

 
 



  अनुक्रमणिका 

५ सायली क ं दाहद सायंमहल्लका क ं दाद्य ८० 
Jasminum calophyllum Wall. Oleaceae. 

 
वले. मधली पर्णिका ५ ते ७ cm. बाजूिी ४ ते ५ cm. 
 
ही वलेी उद्यानात आहि घरच्या आवारात बरीि रूढ झाली आहे. हहिी खोडे म ळाजवळ 

मनगटासारखी जाडी होतात. दूरदूरिी खोडे करंगळीपेिाही बारीक, ककबह ना दाभिासारखी असतात. हहिा 
बराि मोठा माडंव होऊ शकतो. 

 
सायलीिी पाने हत्रदली असतात. अग्रदल मोठे असते तरी शजेारच्यापेिा थोडेसेि मोठे असते; ज ईच्या 

सारखी हभन्नता नसते. पाने समोरासमोर एकेका पेरावर दोन दोन ककवा क्वहित् एकादे आगे मागे अशी असतात. 
फ लोरा वल्लरीरूप असतो. फ ले क ं दाच्यासारखी पि कमी (७ ते १०) पाकळ्यािंी आहि लहानशी असतात. 
त्याना भरपूर स गंध असतो. फ ले सायंकाळी उमलतात आहि सकाळी प्रदले गळून पडतात. फळे सहसा धरत 
नाहीत. फ ले सववदा येतात, तरी उन्हाळ्यात त्याना मोठा बहर येतो. पाण्यात टाकली असता पाण्यालाही स गंध 
लागतो. ही वलेी नीलहगरीवर वन्य आहे. भारतात सववत्र उपवन्य आहे. काहलदासाच्या रघ वशं काव्यात 
सायतंनमहल्लका या फ लझाडािा उल्लेख भर उन्हाळ्याच्या विवनात आहे. येथील सायंतनमहल्लका या 
शब्दापासूनि सायमहल्लका आहि सायली असे शब्द हनघाले असण्यािा संभव आहे. हदनमान आहि राहत्रमान 
याचं्यातला आत्यंहतक हवरोध होऊन गेला, आता त्यात साम्याच्या रोखाने िाल होऊ लागली, असा स्पष्ट 
उल्लेख असून नंतर वनश्री कशी हदसली ते सागंताना कवी म्हितो:– 

 
वनेष  सायतंनमहल्लकाना ंकवजृभिोद्गंहधष  क ड्मलेष  ॥ 

प्रत्येक-हनहिप्तपदः सशब्दं संख्याहमवैषा ंभ्रमरिकार ॥ १६·४७ ॥ 
 

वनामध्ये सायंहवकासी मोगरीच्या (सायलीच्या) कळ्या उमलल्याम ळे स गंध पसरलेला होता. प्रत्येक फ लात 
म क्काम करीत भ्रमर िालला होता, जि ूतो त्यािंी गिती आपल्या ग िग ण्याने करीत होता. क ं दाच्या गोत्रातल्या 
वलेीपकैी हजला स गंधी फ लािंा भर ऐन उन्हाळ्यात येतो अशी हीि एक वलेी पूवापार प्रहसद्ध आहे. 
 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ २३·५ सायली 

 
 

 
 



  अनुक्रमणिका 

६ चमेली क ं दाहद िमेली क ं दाद्य ८० 
Jasminum officinale L. Oleaceae 

 
वलेी पिाच्या अग्रदलपत्रािी लाबंी ४ ते ५ cm. 
 
ही एक क ं दगोत्रातील स वाहसक फ लािंी वलेी आहे. हहिे बरेिसे साम्य जाईशी असल्याम ळे जाई आहि 

िमेली ही नाव ेघोटाळ्यािी झाली आहेत. पूवी साहंगतली तीि जाई असे पके्क करून या वलेीलाि िमेली 
म्हिाव.े िमेलीिी पाने जाईच्या सारखीि दहलत असतात. अग्रदल हवशषे लाबंट व टोकदार असते आहि इतर 
दलेही लहान पि लाबंट व टोकदारि असतात. िमेलीिी फ ले पूिवपिे श भ्र असतात. या फ लाना ४ ककवा ५ ि 
प्रदले असतात. िमेलीला उन्हाळ्यात फ ले येतात. 

 
ही वलेी काश्मीर, अफगाि, इराि, येथे वन्य आहे. इतर भारतात उपवन्य मात्र आहे. िमेली या 

नावावरून पाहता या वलेीिी लागवड प्रथमतः िंबळा नदीच्या काठी झाली असावी असे वाटते. 
 

७ बटमोर्रा क ं दाहद वनमहल्लका क ं दाद्य ८० 
Jasminum ? Oleaceae 

 
ि प पिवपत्रािी लाबंी ५ ते १० cm. 

 
हे ि प प ष्ट्कळसे मोगऱ्यासारखेि असते. पाने टोकदार असतात, बोथट नसतात. फ ले अहधक येतात 

पि अहधक मोकळी असतात दाटीने रिलेली नसतात. फ लातील पाकळ्यािी संख्याही कमीि असते. कळ्या 
कििोळ्या असतात. कधी कधी फळे येतात. एकादे वळेी एका डेखावर एकाि फ लातून आलेली दोन फळे 
आढळतात. 

 
नावावरून पाहता वनमहल्लका असे मूळ नाव असण्यािा संभव आहे. क के या कोशकाराने मोगऱ्यालाि 

बटमोगरा म्हटले आहे. 
 
संदले ५ य क्त अधः केसर २ म क्त प्रदलस्थ 
प्रदले ६ य क्त अधः ककजे २ संय क्त उपहर. 

 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ २३·६ बटमोगरा व िमेली 

 
 

 
 



  अनुक्रमणिका 

८ मदनबाि क ं दाहद मदनबाि क ं दाद्य ८० 
Jasminum ? Oleaceae 

 
ि पक पिवपत्रािी लाबंी ४ ते ६ cm. 

 
हे लहानसे झ डूप फार लोकहप्रय झाले आहे. हे लहानशा क ं डीत लावण्याजोगे असते. यािे म ख्य खोड 

करंगळी एवढे जाडी होते. त्यावर थोड्याशा शाखा येतात. पाने समोरासमोर असतात. उंिी हात दोन हातापेिा 
अहधक होत नाही. फ ले उन्हाळ्यात येतात. ती संपूिव पाढंरी असतात, स गंधीही असतात. प्रदलािें घेर तीन 
असतात आहि एकंदर प्रदलािंी गदीं हदसते. बािाच्या मागच्या हपसािा देखावा हदसतो. मोहकतेम ळे मदनािा 
बाि असे म्हिण्यािी प्रथा पडली आहे. हे नाव हकती ज ने आहे ते माहीत नाही. संस्कृत वाङ्मयात फ लािे नाव 
असे नाही. 

 
क स माय ध, प ष्ट्पधन्वा इत्यादी शब्द मदन याअथी संस्कृतात रूढ आहेत. क स मिाप म्हिजे मदन 

असाही अथव रूढ आहे. तथाहप मदनबाि असे फ लािे ककवा फ लझाडािे नाव नाही. क मारसंभवात मदनदहन 
झाल्यावर रती म्हिते “आता आंब्याच्या फ लानी कोिािे बाि व्हाव?े” 

 
वरद संप्रहत कस्य बािता ंनविूतप्रसवो गहमष्ट्यहत ॥ 
 

९ एकेरी मोर्रा क ं दाहद नवमहल्लका क ं दाद्य ८० 
Jasminum ? Oleaceae 

 
वलेी पिवपत्रािी लाबंी ४ ते ७ cm. 

 
ही एक उद्यानवलेी आहे. हहिे म ख्य खोड आंगठ्यासारखे जाड होते. हवस्तार पाि दहा हातापयंत 

होतो. पाने मदनबािाच्या सारखीि असतात. पाकळ्यािंा घेर एकादद सराि असतो. मदनबािािे परागकोश 
प्रदलाचं्या नळीतून वर डोकावतात तर नवमहल्लकेिे ककजल्क प्रदलनळीतून वर डोकावते. 

 
प्रस्त त गोत्रातील वानसािंा स्वभाव असा की फ ले सायकंाळी उमलून सकाळी गाळून पडावी, परंत  

एकेरी मोगऱ्यािी फ ले मात्र गळून न पडता महहने हन महहने झाडावरि वाळून राहहलेली पाहण्यात आहेत. 
 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ २३·७ मदनबाि व एकेरी मोगरा 

 
 
१० कुसर क ं दाहद क सर क ं दाद्य ८०  

Jasminum malabaricum Oleaceae 
 
महावलेी. पिवपत्रािी लाबंी ५ ते १२ cm. 

 
ही वलेी मावळ कोकि इ. हठकािच्या सह्याद्रीच्या रानात हवप ल आहे. हहिा ब ंधा मनगटाएवढा जाड 

होतो. ही प ष्ट्कळ दूरवर पसरते. वृिावर िढून लहानशा वृिाला ग दमरून टाकते. हहिी पाने कोठे कोठे 
तळहाताएवढी मोठाली पाहण्यात आली आहेत. या गोत्रात या वलेीच्या एवढे द सऱ्या कोिािे पान नसते. पाने 
समोरासमोर असतात. 

 
हहिा फ लोरा वल्लरीरूप आहि भलामोठा असतो. त्यात फ ले ५० पयंत असलेली पाहण्यात आहेत. 

फ लण्यािा हंगाम उन्हाळा हा असतो. फ लािें विवन १५ व्या प्रकरिात केले आहे. फ लातून प ढे फळे हनमाि 



  अनुक्रमणिका 

होतात. त्यात दोन कोठे असून प्रत्येक कोठ्यात एकाद द सरे बी असते. पिी फळातला गीर खाऊन हबया 
इतस्ततः टाकतास. त्यापासून उगवि होते. 

 
उपवनात ही वलेी लावली असता हतला फळे आलेली सहसा आढळत नाहीत. 
 
इणतिास. थॉमस थॉमसन या नावािा एक वानहसक ईस्ट इंहडया कंपनीच्या सेवेत होता. त्यािी पाठविी १८३९ त गंगापठाराच्या 

परीििासाठी झाली. नंतर त्याला अफगाहिस्थान आहि सतलज खोरे येथे तसल्याि कामासाठी पाठहवले गेले. काश्मीर-हतबेट-सीमेिे परीििही 
त्याजवर सोपहवले गेले. त्याने एकंदर हजारावर जातीिे वानस्यसगं्रहि आहि परीिि केलेले आहे. १८५० त हूकर भारतात वानसपरीिि करीत होता. 
त्याच्या जोडीने थॉमसन याने त्याच्या कामाला हातभार लावला. नंतर त्याला कलकत्ता उपवनािे अहधकारपद हमळाले. त्याला प ष्ट्कळ हमत्रमंडळीकडून 
वानस्यसगं्रह हमळत गेले. १८६१ त तो हवलायतेस परतला. त्याच्या मागून तेथे याि कामावर थॉमस अडँरसन आला. त्याने एडन, कसगापूर आहि जावा, 
येथील वानस्यसगं्रह केला. त्यािा भाऊ जॉन अडँरसन हा प्राहिसषृ्टी व भौहमकसषृ्टी याहवषयी सगं्रहाहधकारी होता. १८६७ ते १८६८ त त्याला ब्रह्मदेशात 
सशंोधनाथव पाठहवले. तेथील सगं्रह त्याने कलकत्त्यास पाठहवला. 

 

 
आ॰ २३·८ क सर 

 



  अनुक्रमणिका 

११ मोतीया. क ं दाहद म क्ताभ क ं दाद्य ८० 
Jasminum ? Oleaceae. 

 
ि पक पिवपत्रािी लाबंी ५ ते १० cm. 

 
हे लहानसे झ ड प साधारि कंबरेएवढे उंि होते. म ख्य खोड आंगठ्याएवढे जाड होते. थोड्याशा शाखा 

येतात. उन्हाळ्यात फ ले येतात ती पाढंरी श भ्र असतात. त्यावरून मोतीया हे नाव पडले असाव.े या फ लात 
संदले ८ ते १० तशीि प्रदलेही प ष्ट्कळ असतात. पानािंा तसाि फ लािंाही आकार या गोत्रातल्या इतर 
फ लापेिा मोठा असतो. फ लातल्या पाकळ्या सगळ्या सहसा उमलत नाहीत. थोड्याशा हमटलेल्या शेंड्याशी 
राहतात. परागकोश हपवळा असतो ककजल्क हहरव ेअसते. 

 
या ि पाच्या खोडावर शवेटी ३ पानािंा एक घेर असतो. त्या खालिी पाने एकातंर ककवा संम ख 

असतात. 
 
इणतिास. मेजर सर प्रायन (१८५७ ते १९४४) हवसाव्या शतकारंभी जे काही खंदे वानसीयसशंोधक होऊन गेले त्यातला हा एक होता. १८८३ 

त याने वैद्यकीय पदवी घेतली आहि तो भारत सरकारच्या सेवेत रुजू झाला. १८९७ त यािी नेमिूक कलकत्ता उपवनािा व्यवस्थापक म्हिून झाली. 
१९०५ त याला क्य-ूउपवनसिंालक हे पद हमळाले. १९१२ त सर हा हकताब हमळाला.  

 
१८९१ त अंगामी नागाचं्या टेकड्यावरील वनश्रीिा वृत्तातं व १८९६ त के्वट्ट्याच्या पहिमेकडील वनश्रीवृत्तातं याने हलहहले. १९०३ त यािा 

बंगाल-वनश्री-गं्रथ प्रहसद्ध झाला. याने देशहवभाग साहंगतले ते असे:– १ हतरह त, २ हबहार, ३ छोटा नागापूर, ४ उत्तर बंगाल, ५ मध्य बंगाल, ६ पहिम 
बंगाल, ७ ओरीसा, ८ पूवव बंगाल, ९ हत्रप रा, १० हित्तग्राम. हे देशहवभाग त्यात आढळिाऱ्या वानसजातीना अन लिनू केलेले आहेत. प्रायन याने या सवात 
हमळून ११२ जाती साहंगतल्या. त्यापैकी ८८ हित्तग्रामाति आहेत. त्यातल्या ५३ केवळ तेथेि आहेत. १२ केवळ छोटा नागप रात आहेत. ५ छोटा नागपूर व 
हित्तगाव, यात हमळून आहेत. हित्तग्राम हा प्रदेश नेत्रवालािें आगर आहे. इतरत्र नेत्रवाले अगदी थोडी आहेत. 

 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ २३·९ मोतीया 

 
 
 
 

 



  अनुक्रमणिका 

१२ पाणरजात तदाहद पाहरजात क ं दाद्य ८०. 
Nyctanthes arbortristis L. Oleacoae. 

 
वृिक. उंिी ४ ते ६ m. पिवपत्रािी लाबंी ५ ते १० cm. 
 
या लहानसा वृि स गधंी फ लाकरता प्रहसद्ध आहे. यािी कोवळी खोडे तशीि पानेही खरखरीत 

असतात. पाने एका पेरावर दोन दोन समोरासमोर असतात. पानािे वरिे अंग हवशषे खरखरीत असते. 
खालच्या अंगावर लोम असतात. 

 
पाहरजातािा फ लोरा वल्लरीरूप असतो. फूल क ं दाच्यापेिा थोडे लहान असते. ते िक्राकृती असते. 

िक्रािा आस प्रदलनळीने झालेला असतो. ही नळी केशरी ककवा नाकरगी रंगािी असते. फूले रात्री उमलतात 
आहि प्रदलमंडल सकाळी गळून पडते. प्रदलािा शवेट रंुदट असून त्यास मधे खाि असते. म्हिून त्यािे विवन 
व्यस्त हृदाकृती ककवा फिाकृती असे करतात. फ लाच्या शजेारी बारीकसे छदपिव असते. संदलािंा पेला 
बनलेला असतो त्याला थोडीशी टोके असतात. ती अगदी बारीकशी असतात. संदलमंडल आतून ग ळग ळीत 
पि बाहेरून केसाळ व खरखरीत असते. केसर दोन प्रदलनळीत असतात. ककजप टात दोन हवभाग असून 
मधल्या कप्प्यापासून प्रत्येकी एकेक बीजक असते. फळ तयार होते ते िपटे असते. ते वाटोळे असून त्यािी रंुदी 
२ cm. असते. फळास बाहेरून मधोमध िरा हदसतो तो दोन ककजाच्या मधे नसतो. तर प्रत्येक ककजाच्या मध्ये 
असतो. फळाच्या जाडीिेि दोन भाग म्हिजे दोन ककजे असतात. आतले बी कागदासारखे पातळ असते. बी 
भ ईवर पडून नवी रोपे तयार होतात. याखेरीज खोडािा िार दोन हात लाबंीिा त कडा भ ईत प रला असता 
त्यािेही रोप तयार होते. हे वानस हहमालयाच्या दहिि उतारावर हिनाबखोऱ्यापासून नेपाळापयंत आहि मध्य 
भारतात सातप ड्यावर वन्य क्स्थतीत आढळते. इतरत्र त्यािी लागवड लोक हौशीने त्याच्या फ लाकरता 
करतात. फ ले स गंधी खरी पि अल्पकाळ हटकिारी असतात. हंगाम पावसाळ्यात असतो परंत  जेथे झोडून 
पाऊस पडतो तेथे म ळीि फ ले येत नाहीत, ककवा कळ्याि गळतात. कमी पावसाच्या भमूीत या वानसाला सदैव 
फ ले येतात. 

 
प रािातंरी पाहरजातािी प ष्ट्कळ प्रशसंा केलेली आहे. कल्पवृिात त्यािी गिना आहे आहि नंदनवनात 

त्यािे वास्तव्य साहंगतले आहे. कृष्ट्ििहरत्रात त्यािे जे विवन आहे त्यावरून लागवडीकरता तो हहमालयावरून 
िारकेत नेला असे हदसते. काहलदासाच्या दोनही महाकाव्यात त्यािा उल्लखे आहे : 

 
तेषा ंमहाहासनसकं्स्थतानाम् उदारनेपर्थयभतृा ंस मध्ये । 
रराज धाम्ना रघ सून रेव कल्पद्र मािाहमव पाहरजातः ॥ रघ ॰ ६·६ ॥ 

 
स्वयंवर मंडपात उंिी आसनावर बसलेल्या आहि थाटािा वशे केलेल्या त्या मंडळीमध्ये रघ प त्र अजि 

आपल्या तेजाने िमकत होता, जसा कल्पतरूत पाहरजात. उत्तमात उत्तम तरू पाहरजात असा अहभप्राय आहे. 
 

ता ंप लोमतनयालकोहितैः पाहरजातक स मःै प्रसाधयन् । 



  अनुक्रमणिका 

नंदने हिरमय र्गमलोिनः सस्पृहं स रवधूहभरीहितः ॥ क मार॰ ८·२७ ॥ 
 
पाहरजातक स मे इंद्रपत्नीच्या क रळ्या केसात घालण्याजोगी असतात. अशा त्या पाहरजातक स मानी 

शकंर पाववतीिे प्रसाधन करीत असे, हे स रवधूनी पाहहले तेव्हा त्याना हेवा वाटला. 
 
संदले ६ ते ८ य क्त अधः केसर २ प्रदलस्थ पहर 
प्रदले ६ ते १० य क्त अधः ककजे २ संय क्त उपहर 

 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ २३·१० पाहरजात 

 
 
 
 



  अनुक्रमणिका 

१३ ओलीव तदाहद ओलीव क ं दाद्य ८० 
Olea europea L. Olcaceae. 

 
वृि पिवपत्रािी लाबंी ४ ते ८ cm. 

 
हे वृि लहान २ m उंिीिे ककवा मोठे १० m उंिीिेही असतात. पाने समोरासमोर असतात. ती वरून 

हहरवी पि खालून पाडं रकी असतात. फ ले पाहरजातासारखी लहानशी आहि स गंधीही असतात. संदले प्रदले 
िार िार असतात. ककज एक असते ककजल एक आहि ककजल्क द भगं असते. फळे बोराएवढाली असतात. या 
वानसाच्या पोटजाती अनेक आहेत. त्यात फळािे रंग वगेवगेळे असतात. हहरवा ककवा जवळजवळ पाढंराही रंग 
असतो. फळािा गीर कडू असतो. पि त्यात व हबयात हमळून तेल बरेि असते. ते औषधाकरता अन पान म्हिून 
आहि पौहष्टक म्हिूनही वापरण्यात आहे. हे वृि भमूध्यसम द्राभोवताली उपवन्य आहेत. मूळिे ते एहशयामायनर 
व ग्रीस येथील असावते असे सागंतात. हे वृि दीघाय षी म्हिून प्रहसद्ध आहेत. ३०० ते ७०० वषांिी झाडे बरीि 
आहेत. १८४२ त ते म ंबई प्रातंात आिले गेले. प िे हवद्यापीठाच्या आवारात एकादे झाड आहे. फ ले व फळे 
आलेली पाहण्यात नाहीत. 

 
संदले ४ य क्त अधः केसर २ म क्त प्रदललर्गन 
प्रदले ४ य क्त अधः ककज १  उपहर 

 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ २३·११ ओलीव 

 
 
 



  अनुक्रमणिका 

१४ कुडा तदाहद क टज क टजाद्य ८२ 
Holarrhena antidysenterica Wall 

Apocynaceae. 
 
वृिक पिवपत्रािी लाबंी १० ते ३० cm. 

 
या लहानर्गया वृिािी राने सह्याद्रीच्या मार्थयावर हठकहठकािी आहेत. यािी उंिी ३ m पयंत असते. 

पाने समोरासमोर असतात. पाने हहवाळ्यात झडतात. पावसाळा जोरदार होईपयंत उन्हाळ्यात फ ले येतात. ती 
क ं दादींच्या स मारािी असतात. प्रदले पाढंरी असतात. त्यास स वास असतो. प्रदलाचं्या पूवाधािी नळी बनलेली 
असते. हतच्या आत पाि केसर आखूडसे प्रदलावरि उगवलेले असतात. प्रदलावर अिाग्री ककजप ट असते. 
ककजल केसरापेिा उंि असते. ककजप टािे दोन कोठे बाह्यतः स्पष्ट असतात, त्यात अनेक बीजके असतात. 
फळ बनताना एका फ लातून दोन शेंगा हनमाि होतात. त्याना समाईक डेख असते. हबया बनतात त्यावर 
केसािंा त रा असतो तो लवकरि गळून पडतो. 

 
भारतात हठकहठकािी ही झाडे आढळतात. मलाक्कापयंत त्यािंा प्रसार आहे. 
 

संदले ५ म क्त अधः केसर ५ प्रदलस्थ म क्त पहरतः 
प्रदले ५ य क्त अधः ककजे २ य क्त उपहर 

 
प्रवाहहका म्हिजे रक्ती आव या हवकारावर हे रामबाि औषध आहे. औषधात खोडाच्या सालीिा काढा 

ककवा कोवळ्या म ळाचं्या सालीिा उपयोग करतात. एकंदरीत पिन स धारण्याकरता सालीिा काढा ककवा 
आसव यािंा उपयोग होतो. 

 
मेघदूत काव्याच्या आरंभीि काहलदासकवीने क ड्याच्या फ लािंा उल्लखे केला आहे. आषाढाच्या 

पहहल्याि हदवशी यि मेघाला उत्तरेस पाठहवताना त्यािी क ड्याच्या फ लानी पूजा करतो. प्रदेश 
नागप राजवळिा आहे. 

 
स प्रत्यगै्रः क टजक स मःै कक्ल्पताघाय तस्म ै। 
प्रीतः प्रीहतप्रम खविनं स्वागतं व्याजहार ॥ पूवव मेघ ४ ॥ 
 

ताजा टवटवीत क टजप ष्ट्पानी मेघािी पूजा करून त्या यिाने पे्रमळ शब्दानी त्यािे स्वागत केले. 
 
कानात अडकवण्याच्या एका अलंकारािे नाव क डा असे आहे. तो अलंकार मोत्यािंा केलेला असतो. 

हे नाव या फ लािे स्मारक आहे. 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ २३·१२ क टज 

 
 
 



  अनुक्रमणिका 

१५ अलुमंदार. तदाहद किंगि क टजाद्य ८२  
Allamanda cathartica L. Apocynaceae. 

 
पसरी वले. पिवपत्रािी लाबंी १० ते १५ cm. 

 
मोठाल्या हपवळ्या धमक शोभाप ष्ट्पाकरता ही वलेी प्रहसद्ध आहे. हहिे बेिे अमेहरकेतील हगयाना 

प्रदेशातून इकडे आलेले आहे. हहच्या खोडािा म ळा जवळिा एकाद द सरा हातभर भाग किखर होऊन राहतो. 
नंतरिे भाग मऊ राहतात. ही वलेी एकाद्या वृिावर उदाहरिाथव आंब्यावर िागंली पसरते. तशीि ती योर्गय 
आधार हदले असता कभतीसरशी दोन मजले उंिीवर देखील पसरते. हहला एका पेरावर िार िार पाने येतात. 
शेंड्याजवळ दोन दोन ककवा एकेक स द्धा असते, पाने हिवट तकतकीत असतात. काडें हिकाळ असतात. फ ले 
सतत येतात. हहवाळ्यात कमी येतात. प्रदलमंडल हनसराकृती असते. काठाशी पाि प्रदले स्पष्ट असतात. 
त्यािंी लाबंी १० ते १२ cm असते. केसर पाि असतात ते हनसराच्या फ गीर भागाच्या आरंभी त्यास हिकटलेले 
असतात. हनसराच्या नळीच्या तळाशी ककजप ट असून ककजल केसराच्या स मारापयंत असते. तेथेि ककजल्क 
असते ते परागकोशाचं्या खालीि राहते. ते हरळासारखे पि उभे असते. ककजप टात दोन कोठे असतात. 
(प्रकरि २१ आ॰ ८ पहा) 

 
संदले ५ म क्त अधः केसर ५ म क्त प्रदललर्गन 
प्रदले ५ य क्त अधः ककजे २ संय क्त उपहर. 

 
या वलेींिे बेिे पोत वगीज लोकानी येथे आिून रुजहवलेले आहे. गोव्यास आहि त्याच्या आसमंतात हे 

वानस प्रहतवन्य झालेले आढळते. तेथे त्यास फळे व हबया येतात, पि इतरत्र महाराष्ट्रात आल्यािे आढळत 
नाही. इतरत्र लागवड काडंानीि करावी लागते. योर्गय छाटिी केली असता ही वलेी खरी पि झ डपासारखी 
होऊन राहू शकते. हहिे क ं पि देखील िागंले होऊ शकते. हिकाळ असल्याम ळे जनावरे हतच्या वाटेस जात 
नाहीत. 

 
या वलेीला अल मंदार हे नाव हदलेले आहे ते केवळ हतच्या लॅटीन गोत्रनावावरूनि बनहवलेले हदसते. 

द सरे एक नाव आहे ते जहरी सोनटक्का असे आहे. सोनटक्क्याच्या फ लाशी याच्या फ लािे ककहित साम्य पाहून 
ते हदलेले हदसते. किंगि हे नाव कशावरून पडले ते मात्र स्पष्ट नाही. 

 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ २३·१३ अल मंदार 

 
 
 



  अनुक्रमणिका 

१६ खुरचाफा तदाहद िीरिंपक क टजाद्य ८२ 
Plumeria acutifolia Ait. Apocynaceae. 

 
वृि पिवपत्रािी लाबंी १५ ते २५ cm. 

 
एक फ लझाड म्हिून हा वृि प्रहसद्ध आहे. यािे खोड हातदीड हात देखील रंुद होते. असल्या एकाद्या 

वृिाला, कपपळाला याव्यात तशा पारंब्या खोडाला धरून येतात. खोडािा रंग राखी असतो. त्याला खपल्या 
येतात. लहान खोडे स द्धा बोजड असतात ती हिकाळ असतात. पाने लाबंट असून दोही टोकाशी कििोळी 
असतात. ती खोडावर वाटोळ्या हजन्याच्या पायऱ्याप्रमािे रिलेली असतात. फ ले येतात ती बोटभर लाबं 
असतात. प्रदले पाि अधवसयं क्त असतात. केसर प्रदलाचं्या नळीत असतात. ती नळी प्रदलाचं्या ित थाशािंी 
असते. केसर ख रटे असतात आहि ककजेही बह धा अहवकहसत असतात. प्रदलािंा रंग बह तेक पाढंरा असतो. 
त्याना आतील अंगाने फ लाच्या मध्यभागी सोनेरी छटा असते. बाहेरच्या अंगास जाभंळी छटा असते. या वृिाला 
फ ले उन्हाळ्यात येतात तेव्हा त्याला पालवी नसते. ती पावसाळ्यात येते आहि हहवाळ्यात झडून जाते. 
ख रिाफ्याच्या काही झाडाना ताबंडी फ ले येतात. पि अशी झाडे थोडी आहेत. या झाडाला कोिी खैरिाफाही 
म्हितात. खरोखरी तो िीरिंपक आहे. 

 
भारतात या वृिाला सहसा फळे येत नाहीत. एखादे आलेि तर ते क ड्याच्याप्रमािे एका डेखावर दोन 

शेंगा अशा स्वरूपािे असते. 
 
देवाला वाहण्याकरता स टी फ ले ककवा त्याचं्या माळा उपयोगात आहेत. फूल हटकाऊ असते. 

हिकाळपिाम ळे एकंदर झाडि राकट असते. त्यास पाण्यािा त टवडा सहन करता येतो. 
 
हा वृि मूळिा अमेहरकेच्या उष्ट्िप्रदेशातला आहे. तो येथे रूढ झाला असला तरी वन्य झालेला नाही. 

यािी लागवड काडंानी होते. बी धरत नसल्याम ळे तो वन्य होण्यािा संभवही नाही. तो प्रहतवन्यही होिे नाही, 
उपवन्यि राहिार. हे वृि मन ष्ट्यवस्तीत ककवा हतच्या जवळपासि आढळतात. या वृिािी पाने म ळािी साल 
आहि िीक यािंा औषधी उपयोग हकत्येक शतके येथे होत आलेला आहे. 

 
संदले ५ म क्त अधः केसर ५ प्रदललर्गन पहर 
प्रदले ५ य क्त अधः ककजे २ संय क्त उपहर 

 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ २३·१४ िीरिंपक 

 
 

 
 



  अनुक्रमणिका 

१७ करवंद तदाहद करवदं क टजाद्य ८२ 
Carissa carandas L. Apocynaceae. 

 
ि प पिवपत्रािी लाबंी ३·५ ते ७ cm. 

 
सह्याद्रीच्या रानात ही झ डपे हवप ल आहेत. ती त्याना येिाऱ्या रुिकर फळाकरता प्रहसद्ध आहेत. या 

ि पािे ब ंध मनगटासारखे जाड होते. ते बळकट आहि हिवट असते. उंिी एकादा प रुष दीड प रुषभर होते. 
खोडावर आिक िीदार काटे असतात. पाने हवहवध आकृतीिी असून ग ळग ळीत असतात. ती एका पेरावर दोन 
दोन एकमेकासमोर असतात. हहवाळ्यात फ ले येऊ लागतात. उन्हाळ्यात येति राहतात. पावसाळ्याच्या 
आरंभी फळे हपकून तयार होतात. फ लोरा वल्लरीरूप असतो. फ ले क ड्याच्या फ लापेिा लहान असतात. 
प्रदलािी नळी झालेली असते हतच्या आत केसर व ककज लपलेली असतात. ककजप टात कोठे दोन असतात. 
ककजल एकि असते. ककजल्काला दोन टोके असतात. 

 
संदले ५ य क्त अधः केसर ५ प्रदललर्गन म क्त पहरस्थ 
प्रदले ५ य क्त अधः ककजे २ संय क्त उपहर. 

 
करवदंीिी फळे गोल असतात ती लहानशा स पारीएवढी असतात. हपकली म्हिजे काळी होतात. त्यात 

पाढंरा िीक बराि असतो, गर आंबट गोड असतो. त्यात लोहलविािा अंश प ष्ट्कळ, इतर फळातल्यापेिा 
हकतीतरी पट असतो. उन्हाळ्यात फळे कच्ची असातात. तेव्हा त्यािे लोििे करता येते. फळ हपकल्यावर िीक 
ध वनू काढून ती खाण्यायोर्गय असतात. आत हबया वाटोळ्या िपया अशा ४, ६ असतात. हगरािा रस हनघतो तो 
आटवनू साखरेच्या पाकात घालून हटकवता येतो. अशा रीतीने उत्तम सरबत बारमहा हमळण्यािी व्यवस्था होऊ 
शकते. त्याकरता करवदंी उपवन्य केल्या पाहहजेत. िागंले पोषि हदले असता फळे भरदार मोठाली होऊ 
शकतात. 

 
करवदंीिी एक उपवन्य जात हदखाऊ आहे. हतला काटे कमी येतात. हतिी पाडािी फळे स रेख 

हदसतात. रंग ताबंूस असतो. 
 
भारतातील सवव डोंगरी रानात करवदंी आढळतात. तशीि ती लंका आहि लंकेच्या पूवेकडील बेटातही 

आहेत. 
 
संस्कृत वाङ्मयात ककंधू या नावाच्या फळािा उल्लेख आहे तो याि फळािा असावा असा तकव  आहे. 

 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ २३·१५ करवदं 

 
 



  अनुक्रमणिका 

 

१८ सदाफुली तदाहद सदाफ ल्ल क टजाद्य ८२ 
Vinca rosea L. Apocynaceac 

 
ि पक पिवपत्रािी लाबंी ४ ते ७ cm. 

 
हे लहानसे झ ड प शोभेच्या फ लाकरता प्रहसद्ध आहे. यािे खोड फार तर बोटाएवढे जाडी होते. फादं्या 

प ष्ट्कळ येऊन दाट क ं पि होऊ शकते. फ ले सववदा येतात. झाड हिकाळ असल्याम ळे जनावरािंा उपद्रव होत 
नाही, आहि कीडही त्यावर येत नाही. पाने हहरवीगार ग ळग ळीत असून एकेका पेरावर दोन दोन खालच्या 
वरच्याच्या काटकोनात येतात. फ ले पानाचं्या बगलात ककवा शाखाग्री येतात. ती क ड्याच्यापेिा थोडी मोठी 
आहि रंुद पाकळ्यािंी पि त्याि घाटािी असतात. (प्रकरि १५ पहा) 

 
संदले ५ य क्त अधः केसर ५ म क्त प्रदललर्गन 
प्रदले ५ य क्त अधः ककजे २ म क्त उपहर 

 
ककजप टे दोन हवभक्त असून ककजल आहि ककजल्क मात्र एकेक असते. ककजल्क उभ्या हरळासारखे 

असते. ते केसराचं्या परागप टाचं्या नेमके खाली असते. एका फ लातून दोन शेंगा तयार होतात. शेंग ३, ४ cm 
लाबं असते. शेंगा फ लासारख्याि ताठ राहतात. 

 
या फ लझाडाचं्या दोन पोटजाती आहेत. एकीिी फ ले पाढंरी आहि द सरीिी ग लाबी रंगािी असतात. 
 
हे वानस परदेशातून इकडे आलेले आहे. हे मूळिे पहिम आहशयातले आहे. हे राकट आहे. याच्या 

शेंगातून बी पडून उगवि होते. रोपानंा हवशषे जोपासना लागत नाही. फरशाचं्या साधंीत देखील त्यािंी उगवि 
होते. एकाद्या वषात फ ले येऊ लागतात. फ लाना वास असतो पि तो िागंला नसतो. 

 
ग लाबी आहि पाढंरी या प्रम ख पोटजाती साहंगतल्या. पि आिखीही पोटजाती आढळतात. त्या अथात् 

फ लाचं्या रंगावरून समजावयाच्या. पाकळ्यािे स टे भाग केवळ आरंभी म्हिजे नळीच्या शवेटी ताबंडे, बाकी 
सवव पाढंरे, अशी एक जात आढळते. ग लाबीच्या ऐवजी ताबंडी पोटजातही आढळते. सबधं स टी पाकळी ताबंडी 
ककवा केवळ आरंभी ताबंडी. 

 
ग लबिीच्या बाबतीत एका झाडावर दोन हभन्नरंगािी फ ले येतात तसे मात्र या वानसाच्या बाबतीत 

पाहण्यात नाही. 
 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ २३·१६ सदाफ ली 

 
 
 



  अनुक्रमणिका 

१९ कण्िेर तदाहद करवीर क टजाद्य ८२ 
Nerium odorum Soland Apocynaceae. 

 
ि प पिवपत्रािी लाबंी १० ते १५ cm. 

 
हे झ ड प पूजाप ष्ट्पाकंरता प्रहसद्ध आहे. यािे. खोड मनगटाएवढे जाड होऊ शकते. ते हिवट व हिकाळ 

असते. ते हवशषे बळकट मात्र होऊ शकत नाही. पाने राकट असतात. ती एकेका पेरावर तीन तीन असतात. 
यािा फ लोरा वल्लरीरूप असतो. फ ले ३, ४ cm लाबं नसराळ्याच्या आकृतीिी असून त्यानंा थोडासा स वास 
असतो. प्रदले पाि असतात ती उत्तराधात मात्र स टी असतात. नसराळ्याच्या नळीच्या टोकाशी केसाळ 
शृगंाहरक अवयव असतात. केसराग्रावरही लाबं त रा असतो. 

 
संदले ५ य क्त अधः केसर  म क्त प्रदललर्गन 
प्रदले ५ य क्त अधः ककजे  अधवसयं क्त उपहर 

 
ककजल्क एक असते ते हरळासारखे असते पि ककजल व ककजप ट एकास एक लागून दोन पि सलग 

असतात.  
 
या जातीत दोन पोटजाती रंगावरून झालेल्या आहेत, एकीस पाढंरी तर द सरीस ग लाबी फ ले येतात. 

या एकेरी पोटजाती झाल्या. याहशवाय द हेरी फ लािंी एक पोटजात आहे. हतला फ ले येतात ती ग लाबीि 
असतात. या फ लातून हनदान महाराष्ट्रात तरी फळे धरत नाहीत. क्वहित् एकादे फळ पाहण्यात आहे ते एकेरी 
जातीति. द हेरी जातीत फळ दृष्टीस पडले नाही. एका फ लातून दोन शेंगा हनघतात. या फळात सपवहवषावर 
उतारा होण्याजोगा काही पदाथव आहे असे म्हितात. पि त्यािे प्रत्यतंर आलेले माहीत नाही. सपवहवषावर 
उतारा होण्याजोगे असते म्हिूनि सपव ही फळे उत्पन्न होऊ देत नाही असे म्हितात, पि ते खरे वाटत नाही. 

 
कण्हेर महाराष्ट्रात नदी ओढ्याचं्या काठी वन्य आहे पि तो खरोखरी प्रहतवन्य असावा. पहिम 

हहमालयावर आहि नेपाळात वन्य कण्हेर आहेत. 
 
कण्हेर हे नाव करवीर यापासून हनघाले असाव.े करवीरािा उल्लेख पूजेच्या मंत्रात आढळतो तो 

असा:– 
 
करवीरैजाहतक स मःै िंपकः बक लैः श भःै ॥ 
शतपतै्रि कल्हारैरिवयेत् परमेश्वरम् ॥ 
 

या मंत्रात कण्हेर, जाई आहि िाफा यािें उल्लेख आहेत. 
 
कण्हेरािी लागवड काटकलमे करून होते. 



  अनुक्रमणिका 

 

 
आ॰ २३·१७ कण्हेर 

 
 

 
 



  अनुक्रमणिका 

२० सातवीि तदाहद सप्तपिव क टजाद्य ८२ 
Alstomia scholaris Br. Apocynaceae. 

 
वृि पिवपत्रािी लाबंी १० ते २० cm. 

 
हा वृि त्यापासून हमळिाऱ्या औषहधद्रव्याकरता प्रहसद्ध आहे. यािा ब ंधा ५० cm पयंत आहि उंिी २०, 

२५ m पयंत असते. हवस्तार गोलसर असतो. एका पेरावर ४ ते ७ पाने असतात. पानाचं्या आकृतीत थोडाबह त 
फरक असतो. पानानंा बारीकशी उपपिे असतात. (प्रकरि ३ पहा) फ ले क ड्याच्या धरतीिी आहि तशीि 
बारीकशी असतात. ती हहवाळ्यात येतात. वसंतातही थोडीशी येतात. फ लोरा वल्लरीरूप असतो. शेंगा येतात 
त्या क ड्याच्या सारख्याि एका डेखावर दोन असतात. 

 
संदले ५ म क्त अधः केसर ५ म क्त प्रदलस्थ 
प्रदले ५ य क्त अधः ककजे २ अधवम क्त उपहर. 

 
यात ककजप टे दोन असून ककजल ककजल्क एकेक असते. ककजल्काला दोन फाटे असतात. 

ककजप टावर केस असतात, हबयावरही असतात. 
 
या वृिािे खोड मोठे असते. ते अंतरंगी पाढंरे असते. त्याच्या फळ्या होतात, परंत  हवनेे त्या लवकर 

खराब होतात, हतपड होतात, आहि हकडतातही. तथाहप त्यािंा उपयोग ध ळपाटी म्हिून करीत असत. 
फळीवर धूळ पसरून हतजवर काडीने लेखन करावयािे अशी पूवी रीत होती. अथाति ती पहहले अिरहशिि 
घेण्याप रतीि होती. या िालीवरून या वृिािे आंतरराष्ट्रीय नाव हनघाले आहे. सप्तछद हे नाव या झाडास 
हदलेले आढळते. त्यात छद या शब्दािा अथव उपपिव असा असावा. सप्तपिव या नावािा अथव उघडि पानाचं्या 
खोडावरील रिनेवरून आहे. हे झाड हिकाळ असते आहि त्यातून काही तीव्रगधंही हनघतो. या गोष्टीिा उल्लेख 
काव्यात आढळतो. 

 
सप्तच्छदिीरकट प्रवाहं असह्यमाघ्राय मदं तदीय ं। 
..... सेनागजेंद्रा हवम खा बभवू ः ॥ रघ . ५·४८ ॥ 
 
येथे असे साहंगतले आहे की वन्य गजाच्या मदािा दपव इतका तीव्र होता की त्याम ळे सेनेतले गज परत 

हफरले. हा दपव सप्तच्छदाच्या हिकाच्या सारखा होता. 
 
ऋत संहार काव्यात ३·२ व ३·१३ मधे उल्लखे आहेत ते सप्तच्छदाना पावसाळ्यात फ ले आली असून ती 

पाढंरी आहेत अशा अथािे आहेत. 
 
या वृिािी पाने िीक व साल, यािंा औषधात उपयोग होतो तो आतड्यात कषाय म्हिून आहि 

सामान्यतः ज्वरघ्न म्हिून होतो. 



  अनुक्रमणिका 

 
सातहविीिे वृि म ंबईच्या दहििेस महाराष्ट्रीय वनात तसेि उत्तर कारवारी वनात आढळतात. हे वृि 

भारतातील इतर प्रातंातील वनातही आहेत. काहलदासाने केलेले उल्लेख मध्यभारतासंबंधी आहेत. हे वृि लंका 
जावा उष्ट्ि आहफ्रका व पूवव ऑस्रेहलया येथेही वन्य आहेत. 

 

 
आ॰ २३·१८ सातवीि 

 
 
 



  अनुक्रमणिका 

 

२१ णबटी कण्िेर तदाहद हबट्ट क टजाद्य ८२ 
Thevetia nerifolia Juss. Apocynaceae. 

 
ि प पिवपत्रािी लाबंी १० ते १५ cm. 

 
हे ि प खेळण्यािा उपयोगाच्या हबट्ट्या आहि हपवळी धमक फ ले याकरता प्रहसद्ध आहे. यािे खोड 

पोटरीएवढे जाड होऊ शकते. उंिी २ ककवा ३ m होऊन लहानसा वृि म्हिण्याजोगा आकार घेतो. पाने 
कण्हेराच्या सारखी पि थोडी लहान आकारािी असतात. तीही एका पेरावर तीन तीन येतात. पानाचं्या 
बगलात फ लोरा येतो तो मंजरीरूप असतो. फ ले बोटभर लाबं असतात. प्रदलमंडल घंटाकृती असते. पूवाधव 
नळीरूप असतो त्यात केसर लपलेले असतात. मध्यवती ककज असते. ककजप टात दोन कोठे असतात. 
एकेकात एकेक बीजक असते. दोन भाग बाहेरून स्पष्ट नसतात. ककजल ककजल्क एकेकि असते. ककजल्क 
म देसारखे असते. ते परागकोशाचं्या वढे्यात असते. ते त्यापेिा ककहित् कमी उंिीिे असते. केसरािें दाडें 
खालपयंत स्पष्ट असतात. फळात हबया असतात त्यानाि हबया म्हितात. 

 
कण्हेराप्रमािेि हे झाड हिकाळ असते. म्हिून जनावरे त्याच्या वाटेस जात नाहीत. त्याला कीडही 

सहसा लागत नाही. म्हिून त्यािा उपयोग क ं पिाकरता करतात. ते राकट आहे त्यास हवशषे पािीही लागत 
नाही. थोड्या पाण्याने वाढ होऊ शकते. फ लाना िागंला वास नसतो. पि रंग भडक असतो, आहि फ ले सवव 
काळ प ष्ट्कळशी येतात. 

 
हे वानस भारतात उपवन्य आहे. पि राकट असल्याम ळे प्रहतवन्यही झाले आहे. यािा मूळ देश द. 

अमेहरका आहि वसे्ट इंडीज. सम द्रप्रवासी लोकानी यािे बेिे इकडे आिले असाव.े 
 
याच्या खोडािे साल, िीक व बीज यात हवषारी द्रव्य असते. सालीत काही औषधी ग ि (ज्वरध्न) आहे 

असे म्हितात. 
 
संदले ५ म क्त अधः केसर ५ म क्त अधः 
प्रदले ५ य क्त अधः ककजे २ संय क्त उपहर 

 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ २३·१९ हबटी कण्हेर 

 
 

 
 



  अनुक्रमणिका 

२२ मयामा तदाहद साहरवा क टजाद्य ८२ 
Ichnocurpus frutescens. Ait. Apocynaceae. 

 
व्रतती. पसरी लता. पिवपत्रािी लाबंी ५ ते ७·५ cm. 

 
ही मोठी दूरवर पसरिारी वेली आहे. ही भारतात हठकहठकािी वन्य आहे. हहिी कोवळी काडें ग लाबी 

रंगािी असतात. पाने वरच्या अंगाने ग ळग ळीत आहि खालच्या अंगाने क्वहित् केसाळ असतात. पाने एकेका 
पेरावर दोन दोन समोरासमोर असतात. पानाचं्या बगलात फ लोरे येतात ते वल्लरीरूप असतात. फ ले बारीक 
असतात. प्रदलािंी लाबंी स मारे १२ mm असते. ती हहरवस पाढंरी जाभं ळसर असतात. प्रदलनळी वरती 
िागंली आवळ आहि केसराभोवती िागंली फ गीर असते. प्रदलािंी टोके असतात त्यावर लाबं लाबं पाढंरे केस 
असतात. त्यानंा कमानदार वळि असते. प्रदलनळीत लपलेले केसर असतात. ककजप टे स्पष्ट वगेळी असून 
ककजल अगदी आखूड एकि असते. ककजल्क हनम ळते असते. सवव प्रदल मंडलाच्या नळीत लपून असतात. 
ककजप टेही केसाळ असतात. त्यातून एका डेखावर दोन शेंगा हनपजतात. त्या १०, १५ cm. लाबं असतात. त्या 
काळ्या असतात. त्यावरून या वानसास कृष्ट्िसाहरवा म्हितात. फले हहवाळ्यात येतात. 

 
ही व्रतती सवव भारतभर हठकहठकािच्या वनात आढळते. याहशवाय ती लंका जावा ऑस्रेहलया या 

हठकािीही आढळते. 
 
संदले ५ य क्त अधः केसर ५ प्रदललर्गन उपहर 
प्रदले ५ य क्त अधः ककजे २ अंशसंय क्त पहर 

 
या वानसाच्या पानात, काडंात व म ळातही औषधी ग ि आहेत. 
 
काहलदासाच्या ऋत संहार काव्यात श्यामा लतेिा उल्लखे शरद् ऋतूच्या विवनात आहे. त्यात हवशषे 

लििे साहंगतलेली नाहीत. 
 
श्यामा लताः क स मभारनतप्रवालाः । ३·१८ एवढाि उल्लखे आहे. 
 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ २३·२० श्यामा 

 

 



  अनुक्रमणिका 

२३ तर्र तदाहद तगर क टलाद्य ८२ 
Ervatamia coronaria Stapt. Apocynaceae  
 
ि प पिवपत्रािी लाबंी ७ ते १५ cm. 

 
हे ि प पाढंऱ्या स्वच्छ स गधंी फ लाकरता प्रहसद्ध आहे. यािे ब ंध मनगटाइतके आहि क्वहित थोडे मोठेही 

होऊ शकते. उंिी प रुषभर ककवा दीड प रुष होते. पाने हहरवी गार िकिकीत ग ळग ळीत असतात. पानाच्या 
बगलात ककवा शाखाग्री वल्लरीरूप फ लोरे येतात. त्यात क ं दमोगऱ्याच्या स माराच्या आकारािी पाढंरी श भ्र फ ले 
येतात. फ ले सवव काळ येतात. हहवाळ्यात अमळ कमी येतात. झाड हिकाळ हिवट आहि किखर असते. 
महाराष्ट्रात यास फळे येत नाहीत. म्हिून लागवड काडें लावनूि करावी लागते. भ ईतून म ळापासून ध मारे 
येऊन रोपे होतात. झ ड प अगदी लहान असल्यापासून फ ले येतात ती हार करता येण्याजोगी हटकाऊ असतात. 
एकेरी आहि द हेरी अशा पोटजाती आहेत. 

 
संदले ५ य क्त अधः केसर ५ य क्त पहरतः 
प्रदले ५ य क्त अधः ककजे २ अंशय क्त उपहर 

 
ककजप टे दोन स्पष्ट असतात पि ककजल समाईक असते. ककजल्कही समाईक असते ते हनम ळते 

असते. केसर प्रदलास हिकटलेले असतात. महाराष्ट्रात ककजे प रती तयार होत नाहीत. काहीत ती १२ mm 
तर काहीत ती ६ mm एवढीि असतात. द हेरीिी पाने एकेरीच्यापेिा जाडी असतात. 

 
या वानसािा मूळ देश नेमका माहीत नाही. पि उत्तर भारतीय वनात काही हटकािी ही आढळतात. 
 
इणतवृत्त भारतातील शासकीय वानस्यार्ारे 

 
कलकत्ता मध्यवती राष्ट्रीय नम ने २,०००,००० 
हशलागं पूवव मंडल ११०,००० 
प िे पहिम मंडल १२०,००० 
डेराडून उत्तर मंडल २०,००० 
कोईमतूर दहिि मंडल १७५,००० 
कलकत्ता उद्यम हवभाग ५०,००० 
नवी हदल्ली अकळब हवभाग २५,००० 

 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ २३·२१ तगर 

 
 
 
 



  अनुक्रमणिका 

२४ सपगरं्धा तदाहद सपवगधंा क टजाद्य ८२ 
Raulfia serpentina Benth. Apocynaceae 

 
ि प पिवपत्रािी लाबंी ८ ते १६ cm. 

 
हे एक औषहधग िाकरता प्रहसद्ध असे झ ड प आहे. यािी उंिी १ m. पयंत असते. याला पाने येतात ती 

एकेका पेरावर तीन तीन असतात. फ लोरा वल्लरीरूप असतो. फ लाच्या खालिे दाडें ककवा डेखे लाल भडक 
असतात. ते धारि करिारे अि ५ ते १२ cm लाबं असतात. संदलमंडल लहानसे असते तेही लालभडक 
असते. प्रदलमंडल मात्र पाढंरे असते ते हनसराकृती असते. त्यािी नळी मध्यंतरी फ गीर असते. या फ गीर 
भागाच्या आत केसरािें परागकोश लपलेले असतात. ककजप टास वाटीवजा बैठक असते उन्हाळ्यात फ ले 
येतात. वाटाण्याएवढी फळे येतात त्यािंा रंग काळसर जाभंळा असतो. आतला गीर ग लाबी असतो. फळे आमृद  
ककवा मृद  असतात. ककजे दोन असतात, तथाहप ती एकामेकाशी ज ळून असतात. बी बह धा एकेकि तयार होते. 

 
या ि पािी पाने व म ळे औषधोपयोगी असतात. रक्तदाबावरील हे प्रम ख औषध आहे. यािे मराठी नाव 

अडकई असे डॉ. वामनराव देसाई देतात. 
 
हे कोकि आहि कारवार येथील रानात हवप ल आहे. हे भारतात इतरत्रही वन्य आहे. तसेि ते लंका 

अंदमान जावा येथेही आहे. 
 
संदले ५ म क्त अधः केसर ५ प्रदललर्गन पहर 
प्रदले ५ य क्त अधः ककज २ अंशय क्त उपहर. 

 
ककजप टािे दोन भाग स्पष्ट असतात पि एकमेकास लागून असतात. 
 
इणतिास. बेंथाम (१८०० ते १८८४). आज जे वानसीय वगीकरि भारतात आहि हब्रटनमधे प्रिहलत आहे त्यािे प्रवतवक म्हिून बेंथाम आहि 

हूकर हे दोघे प्रहसद्ध आहेत. वानसहवज्ञानी असून अधीत भाषाहभज्ञ म्हिून बेंथाम हा नावाजलेला आहे. याला लाटीन भाषेिे उत्तम ज्ञान होते. याने 
वानहसक म्हिून त लस्याद्य, सतंानकाद्य, इत्याहद ५ क लासबंंधी जागहतक समीिि केलेले प्रहसद्ध आहे. ऑस्रेहलयन वनश्री या हवषयावरही याने हनबंध 
प्रकट केलेला आहे. हूकर समवेत याने “वानसगोते्र” या नावािा गं्रथ हलहहला. त्यातील दोनतृतीयाशं याच्या हातिा आहे. या गं्रथात सवव जगातील 
वानसािंा वेध घेतलेला आहे. हे सवव हलखाि वानस्यसगं्रहावरून केलेले आहे. 

 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ २३·२२ सपवगधंा 

 
 

२५ मालती. तदाहद मालती क टजाद्य ८२  
Aganosma caryophyllata Don. Apocynaceae 

 
व्रतती पसरी लता. पिवपत्रािी लाबंी १० ते १३ cm. 



  अनुक्रमणिका 

 
ही भली मोठी पसरट वले आहे. हहिे खोड भ ईजवळ पोटरी इतके जाडी होऊ शकते. पाने एकेका 

पेरावर दोन दोन असून समोरासमोर असतात. त्याचं्या डेखावर लव असते. पानािी रंुदी थोडीबह त कमी 
अहधक असू शकते. फ लोरे वल्लरीरूप असतात. त्यात शपेन्नास फ ले असतात ती पाढंरी श भ्र असतात. त्यास 
स गंध असतो. फ लोऱ्याच्या काडंावर लव असते तशीि ती फ लातील संदलावरही असते. संदले प्रदले लाबंट 
टोकदार असतात. संदले सहा असतात. प्रदले पाि असतात. केसर ब टके असतात. त्याना डेखे नसतात 
म्हटले तरी िालेल. ककजे दोन असतात. ककजल्क मात्र समाईक असते. बाकी ककजले व ककजप टे दोन दोन 
स्पष्ट वगेळी असतात. ककजप टावरही लव असते. ककजल्क कापल्यासारखे ककवा क रतडल्यासारखे असते. 
फ ले पावसाळ्यात येतात. 

 
संदले ५ ककवा ६ म क्त अधः केसर ५ म क्त अधः 
प्रदले ५ य क्त अधः ककजे २ अंशय क्त उपहर 

 
ही लता बंगालात मात्र वन्य आहे, इतरत्र उपवन्य आहे. महाराष्ट्रात हहला फ ले येतात, पि फळे येत 

नाहीत. तथाहप दाबकलमे िागंली लागतात. त्याम ळे लागवडीस अडिि नसते. 
 
काहलदासाच्या ऋत संहार काव्यात पावसाळ्यातील वनश्रीत या वलेीिा उल्लेख आहे तो असा :– 
 
...... श क्लीकृतान्य पवनाहन ि मालतीहभः ॥ ३·२ ॥ 
उपवने मालतीच्या फ लानंी पाढंरी होऊन गेली आहेत. 
मेघदूत काव्याच्या उत्तरभागात या लतेिा उल्लेख आहे तो असा :– 
...... प्रत्याश्वस्ता ंसममहभनवैमालतीना ंरजोहभः । 
वक्त ं धीरः स्तहनतविनैः माहननीं प्रक्रमेथाः ॥ ३८ ॥ 
 
यि मेघाला सागंतो “माझी पत्नी जागी झाल्यावर हतला मालतीप ष्ट्पाचं्या परागािंी भेट तू दे. मग 

सावकासपिे त्या माहननीला माझा हनरोप सागं” येथे मालतीना ंरजोहभः या ऐवजी जालकैमालतीना ंअसा एक 
पाठ आहे. तथाहप मेघ मालतीप ष्ट्पािें हार घेऊन जातो म्हिण्यापेिा तो मालतीिे पराग घेऊन जातो असे 
म्हििे अहधक उहित आहे. 

 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ २३·२३ मालती 

 
 



  अनुक्रमणिका 

२६ रुई मंदाराहद रवीय मंदाराद्य ८३ 
Calotropis procera Br. Asclepiadaceae. 

 
ि प पिवपत्रािी लाबंी १० ते १५ cm. 

 
हे एक ओसाडीवर उगविारे झ ड प औषहधग िाकहरता प्रहसद्ध आहे. बह धा त्यािी उंिी १ ककवा २ m 

इतकी असते. पाने समोरासमोर एका पेरावर दोन असतात. खालच्या वरच्या पेरावर तशाि जोड्या काटकोनी 
अंतर टाकून असतात. (प्रकरि ३२ पहा) पाने ताठ असतात त्यास देठ अगदीि लहान असते ककवा नसते 
देखील. पानाच्या वरच्या अंगावर थोडी पि खालच्या अंगावर बरीि लव असते. फ लोरा, वल्लरी ककवा ग च्छ 
ककवा दोनही हमश्र स्वरूपािा असतो. दोन पोटजाती आहेत एकीत फ ले पाढंरी असतात तर द सरीत पाढंऱ्यात 
हनळ्या छटा असतात. फ लातस द्धा आरंभी लव असते. नंतर ती नाहीशी होते. केसर पाि असतात. त्यािे दाडें 
ज ळून एक नळी तयार होते. हतला जोडून अलंकाहरक अवयव असतात. त्यािंा माथा आतल्या ककजल्काशी 
सलग असतो. ककजप टे दोन स्पष्ट वगेवगेळी असून ककजल ककजल्क मात्र एकवटलेले असतात. परागकोशात 
परागािें प ंज बनलेले असतात. एकेका फ लातून दोन बोंड-फळे हनपजतात. आत हबया असतात. त्यावर मऊ 
स ळस ळीत तंतू असतात त्यास कापूस म्हितात. बोंडािी लाबंी स मारे १० cm असते. 

 
संदले ५ म क्त केसर ५ य क्त सालंकार अधः  
प्रदले ५ य क्त ककजे २ अंशय क्त उपहर  

 
हे ि प भारत, पाहकस्तान आहि उष्ट्ि आहफ्रकेत वन्य आहे. 

 

 
आ॰ २३·२४ रुई 

 
 
 



  अनुक्रमणिका 

२७ मंदार तदाहद मंदार मंदाराद्य ८३ 
Calotropis gigantia Br. Asclepiadaceae. 

 
ि प ककवा वृिक पिवपत्रािी लाबंी १० ते २० cm. 

 
हे वानस रुईप्रमािेि ओसाडीत उगविारे आहे. प ष्ट्कळ बाबतीत ते रुईच्या सारखेि असते. काही 

हठकािी ते बरेि उंि म्हिजे ४ m पयंत वाढते. अथात ब ंधाही जाड, साधारि वीतभर रंुदीिा होतो, आहि 
त्यावरील शाखा २ m पेिा अहधक उंिीवर असतात. पि अशी झाडे थोडीि आढळतात. पानात फरक नसतो. 
फ लात मात्र फरक असतो तरी तो बारकाईने पाहहल्याखेरीज कळून येत नाही. रुईिी फ ले मंदाराच्यापेिा 
लहान असतात. त्यातील केसरालंकारात थोडासा आकृहतभेदही असतो. रुईिे फूल उमलल्यावर देखील 
केसरालंकार प्रदलाचं्या आड बह ताशंी लपलेले राहतात. प्रदले प रती आडवी होत नाहीत. ककजल्कािी निी 
थोडी वगेवगेळी असते. 

 

 
आ॰ २३·२५ मंदार व रुई 

आकृती :– १ बी. २ फळ. ३ मंदारािे हशळे फूल. ४ परागप ंजय गल. ५ हकजल्क; डाव ेमंदार उजव े
रुई. ६ ककजप ट ककजल ७ बीजकाशय–छेद आडवा. ८ ताजे मंदारप ष्ट्प ९ रुईिे हशळे फूल. १० रुईिे ताजे 
फूल. 

 
(प्रकरि १५ पहा) हे वानस भारत लंका मलयिीपे आहि िीन येथे वन्य आहे. 
 
रुई आहि मंदार ही दोनही वानसे औषधी द्रव्याकरता प्रहसद्ध आहेत. तथाहप त्यािंा इतरही उपयोग 

आहे. त्याचं्या हबयाभोवती तंतू असतात त्यास रुईिा कापूस म्हितात त्याच्या उशा हगरद्या इत्यादी करतात. 



  अनुक्रमणिका 

इतर कापडाला ‘फूल’ लावण्यासही त्यािा उपयोग होतो. या वानसाचं्या काडंापासून तंतू हनघतात त्यािे 
कापड हविता येते, ककवा दोऱ्या वळता येतात. सापं्रत या कामी उपयोगी पडण्याजोगे इतर धागे अहधक 
स्वस्ताईिे झाल्याम ळे हा उपयोग मागे पडला आहे. या झाडािी फ ले शोभेच्या माळा करण्याकरता उपयोगी 
आहेत. देवपूजेकरता त्यािंा उपयोग आजही कोिीकोिी करतात. या झाडाना जो िीक येतो तो हवषारी 
असतो. तथाहप दितेने वापर केल्यास त्यािा औषधी ग ि उपयोगी पडतो. घाटावर राहिारे वन्य लोक 
त्यापासून मद्य तयार करतात. शळे्यामेंढ्या या झाडािंी पाने खातात हाही एक उपयोग त्या लोकाचं्या कामी 
येिारा आहे. या झाडाचं्या हिकापासून एक रबरासारखा हजन्नस, केवळ त्यातले पािी काढून टाकून, तयार 
होतो. त्यापासून अनेक उपयोगी हजनसा होऊ शकतात. 

 
हरकामी उपयोगी पडिाऱ्या वृिाला कल्पवृि अशी पौराहिक संज्ञा आहे. मंदार हा एक कल्पवृि 

गिलेला आहे. त्यािे विवन मेघदूत काव्यातील अलकाविवनात आहे ते असे :– 
 

वासहितं्र मध  नयनयोर्णवभ्रमादेशदिम् । 
प ष्ट्पोद्भेदं सहहकसलयैभूवषिाना ंहवकल्पान् ॥ 
लािाराग ंिरिकमलन्यासयोर्गय ंि यस्याम् । 

एकः सूते सकलमबला–मंडनं कल्पवृिः ॥ उत्तरमेघ १२ ॥ 
 

साकी :– वसे्त्र उत्तम स गंध स मने, महदरा मोहक फार । 
प ष्ट्पासह पल्लवही देती अलंकारसंभार ॥ 
लाल कराया पाय रंगही लाखेिा अंगास । 
सवव हह देई कल्पवृििी एक हजथे वहनतास ॥ 

 
वसे्त्र, महदरा, प ष्ट्पपल्लवािे अलंकार याच्या बरोबर लाखेिा उल्लखे केलेला आहे. लाखेिे हकडे पळस 

पागंाऱ्यावर तसे ते मंदारावर पोसतात की नाही ते माहीत नाही. ते पोसतात असे येथे गृहीत धरलेले हदसते. 
इतकी महती या वृिािी सापं्रत राहहलेली नाही, पि ती प रातनकाळी होती असे मानण्यास वरील 
अवतरिावरून भरपूर जागा आहे. 

 
 

२८ सोमलता तदाहद सोमलता मंदाराद्य ८३ 
Sarcostema brevistigma. Wt. Asclepiadaceae. 

 
सोमलता हे नाव वैहदक यज्ञवाङ्मयात प ष्ट्कळ गाजलेले आहे. तरी ते नेमके कोिते ते हनियाने 

कोिालाि माहीत नाही. कारि परंपरेने यािे सािात् ज्ञान कोिालाि नाही. ज्या एकाला काही हविान सोम 
मानतात ते हे वानस आहे. याला पाने नसतात. काडें असतात. ती मऊ व रसाळ असतात. ती हलवहलवीत व 
रंगाने हहरवी असतात. ती स मारे एकादा cm रंुदीिी असतात. याला फ ले येतात त्यािें ग च्छ असतात फ लाना 
डेखे असतात, छदेही असतात. ती बारीक कििोळी असतात. प्रदले स मारे ५ mm लाबं व संदले त्याच्या 



  अनुक्रमणिका 

ित थांश लाबं असतात. प्रदलािंा रंग हहरवा असतो. प्रदलमंडलािी आकृती घंटेसारखी असते. त्या घंटेच्या 
आत अलंकाहरक अवयव असतात. त्यात परागािें प ंज असतात. ते एका डेखाने परागवाही स्वतंत्र अवयवानंा 
जोडलेले असतात. ककजल्क अगदी लहानसे स ळक्याच्या आकृतीिे असते. फळ शेंगस्वरूपािे असते. ते १० 
cm लाबं आहि ८ cm रंुद असते. एका फ लातून दोन शेंगा तयार होतात. कधी कधी त्यातली एकादी ख रटून 
नाहीशी होते. ही लता खडकाळ प्रदेशात आपोआप उगवते. 

 
या लतेिा रस द धासारखा हदसतो. तो खरोखरी िीक म्हटला पाहहजे. या लतेच्या काडं्या आहि मीठ 

यावरून वाहिारे पािी हपकास हदले असता वाळवीिा उपद्रव टळतो असा शतेकऱ्यािंा अंदाज असतो. 
 
संदल ५ य क्त अधः केसर य क्त सालंकार अधः 
प्रदल ५ य क्त अधः ककजे २ अंशसंय क्त उपहर 

 
सोम या शब्दािा अथव िंद्र असा आहे. भगवद्गीतेत श्री कृष्ट्िाने म्हटले आहे– 

 
प ष्ट्िाहम िौषधीः सवाः सोमो भतू्वा रसात्मकः ॥ १५·१३ ॥ 
मी रसात्मक सोम होऊन सवव वानसािें पोषि करतो. 
 
येथे सोमािा अथव िंद्र असाि घ्यावा असे गीतारहस्यात म्हटले आहे. िंद्र हा रसात्मक आहे. सवव 

वानसेही रसात्मक आहेत. सवाच्या अंगी रस असतो इतकाि यातून तात्पयाथव हनघतो. अम क एक हवहशष्ट 
वानस म्हिजे सोम असे नव्हे. सोम शब्दािा अथव इतका व्यापक असेल तर तो कोित्याही वानसास लावला तरी 
िालेल. कोित्या तरी वानसािा रस इतकाि अथव ‘सोमरस’ या शब्दावरून हनघतो. 

 



  अनुक्रमणिका 

 
आ॰ २३·२६ सोमलता 

 
 
 


