सोमबार, ६ मं ससर, २०७८
समाचार

किन चाकिन्छ वनस्पकििो कचत्र?
कमल मादे न सबहीबार, ३० वैशाख, २०७८

नीरा जोशी प्रधानले बनाएका दु ई फरक प्रजासिका वनस्पसिका इलुस्ट्रेसन

सुन्दा आश्चर्य लाग्नसक्छ। िस्वीरभन्दा कचत्रबाटै वनस्पकििो पकिचान प्रष्टसँग गनय सकिन्छ, वैज्ञाकनि अनुसन्धानमा
पकन कचत्रलाई नै बढी मित्त्व किइन्छ। िर, िामीििाँ वनस्पकििा कचत्र बनाउनेिरू नै िु लयभ छन्।

कमल मादे न

सन् १८०२ मा बेलायिको इस्ट् इन्डिया कम्पनीको काररन्दा भएर फ्रान्डिस् ब्यूक्यानन् हासमल्टन काठमाड ं आएका
सिए। उनी १४ महीना ने पाल बस्दा वनस्पसिका ११ सय प्रजासिको नमू ना संकलन गरे , एक सय जसि वनस्पसि ििा
जन्तुका सचत्र ियार गनन लगाए।
उबेला क्यामे राको आसवष्कार भइसकेको सिएन। त्यसैले चााँ डै कुसहने प्रकृसिका वनस्पसिको नमू ना सचत्र बनाउन
प्रािसमकिा सदइन्थ्यो। सलसियस सोसाइटी लिनको सवद् युिीय सञ्जालमा रान्डखएको एक सामग्री अनु सार,
हासमल्टनले त्यो बेला बंगाली सचत्रकार हलु दारलाई सचत्र कोनन लगाएका सिए।
हलु दार सन् १७९७ दे न्डख नै हासमल्टनको सािमा सिए। हासमल्टन सलन्डखि एन एकाउन्ट अफ द सफसेस फाउि इन
द ररभर गंगेज एि इट् स ब्रान्चेज’ (सन् १८२२) पुस्तकमा हलु दारबाट बनाइएका सचत्रहरू समावेश छन् ।
वेस्ट्नन घाटमा पाइने ससद्रा जस्तो आकृसि भएको एक माछा जासिलाई हलु दारीया भसनन्छ। हासमल्टनले नै हलु दारको
कामको सम्मानमा उक्त माछा जासिको नामकरण हलु दारीया भनी गररसदएका हुन् ।

हासमल्टनले बनाउन लगाएको वनस्पसिको सचत्र। स्रोिः सलसियन सोसाइटी

हलु दारबाट बनाइएका सचत्रकै आधारमा हासमल्टनको एक ससचत्र ले ख सन् १८०५ मा बेलायिको इक्जोसटक
बोटनी जनन लमा प्रकाशन भएको सियो। ‘सफगसन एि सडन्डिप्सन अफ ने पाल प्लान्ट् स’ शीर्न कको उक्त ले ख नै
ने पालको वनस्पसि सम्बन्धी पसहलो वैज्ञासनक ले ख हो। ले खमा वनस्पसिको रं गीन सचत्र रान्डखएको छ।
२०६८ सालमा रोयल बोटासनकल गाडे न इसडनबघन, स्कटल्यािमा कायनरि वनस्पसिसवद् माकन एफ. वाटसनको
अगुवाइमा काठमाड ं बबरमहलन्डथिि ससद्धािन आटन ग्यालरीमा उनै हलु दारबाट बनाएका सचत्रहरू प्रदसशन ि गररएका
सिए।यही ग्यालरीमा गि ६–२६ असप्रलमा नीरा जोशी प्रधानले आफ्नो आठ ं एकल वनस्पसि सचत्रकला प्रदशन नी ‘द
ब्यूटी अफ ने पाल्स् फ्लोरा’ गररन् । प्रधान फ्लोरा फ्रम काठमाड ं भ्याली १९९९ पुस्तककी ले न्डखका समे ि हुन् ।

आफूले बनाएको वनस्पसिको इलुस्ट्रेसनका साि नीरा जोशी प्रधान। स्रोिः नेपाली टाइम्स

वनस्पकििा कचत्र
वनस्पसि सवज्ञानमा नयााँ पत्ता लगाइएको प्रजासिको सववरण उल्ले ख गदान रं गीन िस्वीरभन्दा सचत्रलाई नै प्रािसमकिा
सदइन्छ। यसो हुनु को कारण, सचत्रमा सम्बन्डन्धि प्रजासि पसहचान गनन आवश्यक बोटससहि पाि, फल, फूल, फूलको
बाह्य दल (सेपल), पुष्प दल (पेटल), स्त्रीकेशर (पोिी प्रजनन अंग), पुंकेशर (भाले प्रजनन अंग) प्रष्ट दे न्डखने गरी
सचत्र बनाइएको हुन्छ। सचत्रमा पोिी प्रजनन अंगको सभत्री भाग समे ि उिाररएको हुन्छ।
वनस्पसि पसहचानका सनन्डि मासि भसनएका सबै सववरण उिाररएको सचत्रलाई वनस्पसि सचत्रण (बोटासनकल
इलु स्ट्रेसन) भसनन्छ। जब सक िस्वीरमा समे ि यी सबै कुरा दे खाउन सम्भव हुाँ दैन। त्यसैले पसन बोटासनकल
इलु स्ट्रेसन वनस्पसिको सवसभि भाग सचत्र माफनि स्पष्ट पाने कला हो। यसैलाई वनस्पसि कला बोटासनकल आटन
भसनन्छ।

ह्याबेनाररया पाल्पेन्डिस्। इलुस्ट्रेटरः भक्त रास्कोटी

सडडाइमोकापनस नेपालेन्डिस् । इलुस्ट्रेटरः क्लेयर ब्याङ्स

वनस्पसि कलाको शु रूआि इसापूवन नै भएको सियो। उसबेला और्सधजन्य वनस्पसि पसहचानका सनन्डि ग्रीक
भार्ामा यस्ता सचत्र बनाइन्थे । यसको व्यापक प्रयोग चासहाँ स्वीडे नका वनस्पसि ििा जन्तु वैज्ञासनक कालन सलसियसले
१८औं शिाब्दीमा गरे । त्यसपसछ प्रकाशन भएका वनस्पसिका पुस्तक ििा जनन लमा यस्ता इलु स्ट्रेसनले प्रािसमकिा
पाए।ने पालको वनस्पसि अध्ययन–अनु सन्धान गनन अकान वनस्पसिसवद् नािासनयल वासलच पसन सन् १८२०–२१ िाका
काठमाड ं आएका सिए। ने पालको वनस्पसि खोजमा महत्त्वपूणन योगदान सदएका उनले आफ्ना दु ई पुस्तक टे न्टामे न
फ्लोरा ने पाले न्डिस्, भाग १–२ (१८२४–२६) र प्लान्टा एससयासटक राररओसनभाग १–३, (१८३०–३२) मा प्रशस्त
वनस्पसिका इलुस्ट्रेसन प्रयोग गरे का छन् । उनको पसहलो पु स्तकमा वनस्पसिका श्यामश्वे ि र दोस्रोमा रं गीन सचत्र
समासवष्ट छन् । वासलचले सवष्णुप्रसाद र गोराचन्दलाई सचत्र बनाउन लगाएको पाइन्छ।
कचत्र भसेस िस्वीर
वनस्पसिको नयााँ प्रजासि पत्ता लगाएको ले ख प्रकाशन गदान वनस्पसिको सववरणससहि इलु स्ट्रेसन पसन असनवायन
सियो। िर, पसछल्लो समय इलु स्ट्रेसनको ठाउाँ िस्वीरले सलन िाले को छ। यसो हुनु मा इलु स्ट्रेसनका लासग लाग्ने समय
र वनस्पसिसवद् मा क्षमिाको अभाव कारक मासनएको छ। इलु स्ट्रेसन र िस्वीर दु वै राख्नेहरू पसन नभएका भने
होइनन् ।
रोयल बोटासनकल गाडे न इसडनबघन, यूकेका वनस्पसिसवद् भास्कर असधकारी वनस्पसिको राम्रो इलु स्ट्रेसन बनाउन
सक्ने वनस्पसिसवद् मा पछन न् । असधकारी र अरूहरूको ‘एन् एकाउन्ट अफ िुन्बसजन या इन ने पाल, सवि अ सडन्डिप्सन
अफ द न्यू स्पेससस् िु न्बसजन या ने पालेिेस (सन् २०१३)’ ले खमा इलु स्ट्रेसन र िस्वीर दु वैको प्रयोग गररएको छ।
यस्तै , भक्त रास्कोटी र ररिा आले को ‘फाइटोट्याक्सा’ नामक जनन लमा प्रकासशि ‘न्यू स्पेससस अफ असकनड् स एि
नोट् स अन असकनडे सी अफ ने पाल (सन २०१९)’ ले खमा पसन इलु स्ट्रेसन र िस्वीर दु वै छन् । वनस्पसिको इलु स्ट्रेसनमा
न्डखसचने रे खां कन जस्तै िस्वीर पसन वनस्पसि संकलन गरे कै बेला न्डखच्न उपयुक्त हुन्छ। यसो गनान ले फूल ििा
पािको रङ प्राकृसिक अवथिामै हुन्छ। िर, इलु स्ट्रेसनका सनन्डि समय सनकै लाग्ने भएकाले असधकारी र माइकल
मोइलर सलन्डखि ‘सडडाइमोकापनस ने पाले न्डिस, अ न्यू स्पेससस् फ्रम इस्ट्नन ने पाल सन् २०२०)’ ले खमा बोटासनकल
इलु स्ट्रेसन क्लेयर ब्याङ्सले गरे की सछन् ।सडडाइमोकापनस ने पाले न्डिस् ।
अब चचान गर ,ं ने पालका वनस्पसि सम्बन्डन्ध ले न्डखएका पुस्तकहरु बारे । फ्लोरा अफ ने पाल–३ २०११ यो रोयल
बोटासनकल गाडे न इसडनबघन, स्कटल्याि, यूकेले प्रकाशन गरे को पुस्तक हो। माकन एफ. वाटसन प्रमु ख सम्पादक
रहे को यो पुस्तकमा ने पाल, बेलायि, अमे ररका, जापान, स्वीडे न, आयरल्याि र अस्ट्रेसलयाका ले खकहरूले ने पालमा
पाइने फूल फुल्ने वनस्पसिबारे सवसभि ले ख ले खेका छन् ।
पुस्तकमा २१ वनस्पसि पररवारका १२३ जासि अन्तगनि ६०० प्रजासि, १९ उपप्रजासि, ३१ भेराइटी र चार फमान का
सववरण समावेश छन् । २० वनस्पसि पररवार अन्तगनि जम्मा २१४ प्रजासि, एक उप–प्रजासि र ६ भे राइटीका
इलु स्ट्रेसन छन् । १६ प्रजासिका इलु स्ट्रेसन पुस्तकमा भास्कर असधकारीले बनाएका छन्।
यसैगरी, वनस्पसि इलु स्ट्रेटर नीरा जोशी प्रधानले बनाएका चार प्रजासिका इलुस्ट्रेसन पसन पुस्तकमा रान्डखएका छन् ।
प्रधानले नै बनाएको अको रं गीन इलुस्ट्रेसन पुस्तकको सभत्रपसिको पृष्ठमा रान्डखएको छ (हे नुनहोस् िस्वीर: ३)। अन्य
इलु स्ट्रेसन सबै सवदे शीले बनाएका हुन् ।
वनस्पसि सवभागले सन् १९८६ मा फ्लोरा अफ काठमाडाैै भ्याली पुस्तक प्रकाशन गरे को सियो। उक्त पुस्तकमा
१,३१२ प्रजासि वनस्पसिको नालीबेली सदइएको छ। वनस्पसि पसहचान सनन्डि प्रकासशि यो असहले सम्मकै महत्त्वपूणन
पुस्तक मासनन्छ। सवभागले नै सन् १९६९ मा प्रकाशन गरे को फ्लोरा फुल्चोकी एि गोदावरी पसन अको महत्त्वपूणन
पुैुस्तक हो। िर, यी दु वै पुस्तकमा न वनस्पसिको इलुस्ट्रेसन छ, न िस्वीर।

वनस्पसि सवभागले सन् २०१७ मा अ ह्यािबूक अफ द फ्लावररङ प्लान्ट् स अफ ने पाल–१ र फ्लावररङ प्लान्ट् स
अफ ने पाल: एन् इन्टर ोडक्सन’ पुस्तकहरू प्रकाशन गरे को छ। यी पुस्तकहरूमा वनस्पसि पसहचान सम्बन्धी सववरण
नभएका हुनाले इलु स्ट्रेसन, िस्वीर नराखे पसन हुन्थ्यो। िर, दु वैमा वनस्पसिका प्रशस्त िस्वीरलाई थिान सदइएको छ।
वनस्पसिको पसहचानबारे ले न्डखएका पुस्तक ििा जनन लका ले खमा िस्वीर प्रयोग गनन उपयुक्त होइन भिे मान्यिा
पसन छ। यसको वकालि रोयल बोटसनक गाडे ि, सकयू, लिनले प्रकाशन गदै आएको कसटन स बोटासनकल
म्यागसजनले गदै आएको छ। सन् १७८७ मा शु रू भएको यो म्यागसजनले वनस्पसिको रं गीन इलु स्ट्रेसनलाई मात्र
थिान सदाँ दै आएको छ ।

िु लयभ नीरािरू !
वनस्पसि सवज्ञान अन्तगनि १+२, स्नािक र स्नािकोत्तर िहका प्रयोगात्मक कक्षामा सवद्यािीले वनस्पसिको सचत्र
बनाउनु पने हुन्छ। िर, यस्तो सचत्र कसरी बनाउनु पछन भिे चासहाँ पाठ्यक्रममा छै न। वनस्पसिको इलु स्ट्रेसन प्राकृसिक
नमू ना नै हे री बनाउन प्रोत्सासहि गररनु पने मा पुस्तकमा जस्तो छ, त्यस्तै बनाउन लगाउने प्रचलन छ।
िर, स्नािकोत्तर िहको िडन सेमेस्ट्र अन्तगनि वनस्पसि पसहचान पसिने खण्ड एप्लाईड ससस्ट्े म्यासटक्सको
पाठ्यक्रममा डरइङ एि इलुस्ट्रेसन, बेससक फोटोग्राफी टे न्डक्नक्समा चार घन्टा पिाउनु पने भिे ले न्डखएको छ। यो

पसन पाठ्यक्रममा केही वर्न असघ मात्र रान्डखएको हो। अब चार घण्टामा दु ई घण्टाको इलु स्ट्रेसन कक्षामा सवद्यािीले
के कसि जाि सक्लान्, यसको ले खाजोखा हुनै पने दे न्डखन्छ।वनस्पसि सवभाग ििा केन्द्रीय वनस्पसि सवभाग,
कीसिनपुरले सन् २०१५ मा प्रकाशन गरे को ट्याक्सोनोसमक टू ल्स एि फ्लोरा राइसटङ पुस्तकमा ‘बोटासनकल
इलु स्ट्रेसन’ शीर्न कको एक ले ख छ, जसलाई नीरा जोशी प्रधान र लोकेश रत्न शाक्यले ले खेका हुन् । यो ले खमा
वनस्पसिका इलुस्ट्रेसन सम्बन्धी मनग्य जानकारी सलन ससकन्छ।
सन् २०२० सम्म फ्लोरा अफ ने पाल का १० वटै भाग प्रकाशन ससध्याउने गरी रोयल बोटासनकल गाडे न इसडन्बघन र
ने पाल सवज्ञान ििा प्रसवसध प्रज्ञा प्रसिष्ठानबीच सहमसि भएको सियो। िर, असहले सम्म भाग ३ मात्र प्रकासशि छ। अब
त्यो पररयोजना कसरी असघ बि् छ, सनसिि छै न। काम शु रू भइहाले पसन ने पाली वनस्पसि इलु स्ट्रेटरको भने कमी नै
छ। यसका सनन्डि सवदे शीकै भर पनुन पछन ।वनस्पसि इलुस्ट्रेसन वानस्पसिक सववरण स्पष्ट पानन का सनन्डि गररने कायन
मात्र होइन, जीसवकोपाजन नको कमन पसन हो। यसका रं गीन सचत्रकला सवदे शमा महाँ गो मूल्यमा सबक्री हुन्छन् । िर,
ने पालमा व्यावसासयक रूपमा यस्तो सचत्रकलामा नीरा लगायि औंलामा गि ससकने सचत्रकारहरू मात्र ससक्रय छन् ।
वनस्पसि इलुस्ट्रेसन कलामा कला मात्र होइन, सवज्ञान पसन गााँ ससएको छ। वनस्पसि इलु स्ट्रेसन एक सहसाबले हाम्रा
अमू िन सम्पदा हुन् , यसलाई जोगाउाँ दै, बनाउाँ दै लै जानु पछन । त्यसैले पसन सरकार, सवश्वसवद्यालय एवं अन्य सम्बन्डन्धि
सनकायले वनस्पसिका इलु स्ट्रेटर जनशन्डक्त उत्पादनमा ध्यान सदनु पछन ।
सबहीबार, ३० वैशाख, २०७८, ०६:१३:०० मा प्रकासशि
प्रसिसक्रया सदनु होस्
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Informative with critical assessment. Weldone. Critical assessment is also one of the gap in
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