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िैददकग्रन्थषे ुसंस्कृतिाङमय ेच जलशोधनोपायाः 

 

डॉ. दीपाली जनै,  डॉ. िीना fo”uksbZ शमाा 
 

सािः - 

ितामानकाले महत्कष्टकिवमद ंतथ्य,ं यत् सािाजवनकजलस्थानेषु अमेध्यपदाथाानां विसजाने न 

संकोचमनुभिवन्त जनाः। गंगासदशृा पवित्रनदी अवप प्रदवूषता िताते। यने  तस्याः जल ं

केषुवचत्स्थानषेु अस्िास्थ्यकिं जातम्। उक्त-नीवतिचनावन चेदिावहताः पालयेयुः जनाः, 

तर्हा जलसंिक्षणं प्राकृवतकस्तिे एि भवितुमहावत। अतः नदीनदसरित्पवतसमुद्रतीिे तज्जल ेिा 

शिीिस्य मलत्यागः कदावप न किणीयः- 
 

नदीना ंच प्रतीिे च पत्यशु्च सरिता ंतथा। 

शिीिस्य मलत्याग ंन कुयााज्जीिन ेतथा।।1 

 

नैवत्यक-नैवमवत्तककमााणां िहस्यािबोधेन च अविहोत्रदीनां प्रातःकिणीयं 

संध्यायोपासनपुिःसिं सूयााय अघ्र्यदानं वपतृभ्यः जलांजवलना तपाणवमत्यादःे 

माहात््यिधोयम्। एतैः कमावभः वनिन्तिं मेघजीिनं भिवत, उषःकालीनसूयास्य 

अरुणिवममवभश्च अघ्र्याददकविषयकजलदानने तिंगरूपेण संिर्धातं िाष्पं गृह्यते। 

नदीजलमुक्तगुणदोषविभागैः वभद्यते एिम्। पुिाणसावहत्ये नादयेजलस्य 

गवतिसस्पशागतभेदाः प्रोक्ता । कावश्चन्नाद्यः मघुिजलाः कावश्चत्कषायिसा कावश्चदषु्णजला 

कावश्चदषु्णजला, कावश्चत्सदाकालिहाः कावश्चद्वगेिहाः कावश्चच्च मन्दिहाः भिवन्त, 

कावश्चत्सदाकालिहाः कावश्चच्च िषााकालिहाः भिवन्त । 

कौपनादयेव्यवतरिकं्त सािसं जलं मघुिं लघ,ु िाप्य ंजलं िातशे्लष्महिं, ताडागं िातल ंनैर्ािं 

िौच्यमविकिं कफघ्न ं लघ ु च भिवत, औविद ं जलं वपत्तनाशन,ं ददने सूयादकिणैः िात्रौ च 

चन्द्रदकिणैजुाष्ट ंसिादोषविवनमुाकं्त शुद्धम् आन्तरिक्षजलेन सदशृमेि भिवत – 

 

......................... सािस ंमघिंु लघ ु। 

िातश्लेष्महिं िाप्य ंताडाग ंिातल ंस्मतृम ्।। 
 

 

उक्तप्रसंगे उल्लेखनीयम ् यदकेतः सिाावण जलावन शुद्धावन पवित्रावण चोक्तावन अपितः 

िापीकूपादीनां प्रथम ंजलपमेयं मतम् । अस्य तात्पयावमद ंयत्स्िभाितः जलं शुवच भिवत, 

दकन्तु िापीकूपादीनां वनमााणानन्तिं यदा तेषां प्रवतष्ठा दियते तदा प्रथम ंजलं 
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यत्सरिदादीनां प्रिाहात,् प्रणावलकामाध्यमेन अन्यैः 

साधनैिाा आवननयत,े मागाविकािद ्उद्वहनाद्वा तवस्मन ्जले 

अपतत्त्िानां समािेशः स्भाव्यते । 

 

उद्योगवनगातमलमूत्रादीना ं मतृशिीिाणा ं दाहससं्कािेण 

कलवुषतजलम ्- 

जलप्रदषूणं सामान्यसमस्या अवस्त, विशषतः ितामानसमये 

मानिीयौद्योवगकप्राकृवतकापविष्टपदाथाानाम् अपिाहेन 

जलप्रदषूणमत्यावघकं िृद्द्ध ं प्राप्तम्। समुद्रीयतैलभाण्डािाणां 

अन्तः प्रिाहः अपतटतैलिेघनसंदियाः (Offshore oil 

drilling operations) इत्याददना सागिीयजलमवप विषालु 

भितीदानीम्। अतः प्रदषूणं वनय्य जलस्योपयोवगतायां 

गुणात्मकिृवद्धः कतुुं शक्यते । 

यत्र नदीजलाशयप्रस्त्रिणाददवभः जलोपलव्घः स्भाव्यत े

तत्र भूवमगतजलमापात्कालाय स्थापवयतव्यम्। 

वनजालप्रदशेेषु च जलस्य समस्तापूर्ताः भूवमगते जले 

एिाविता भिवत। भूवमगतजलमवप सिात्र सिादा समानं न 

वतष्ठवत। अतः भूवमगतजलस्योपयोगः वििेकपूिाकमेि 

किणीयः । 
 

 

कंुजी श्दाः- 

कलुषं, कटुकं, पंचगव्यम,् कषाय,ं भूवमष्ठजलं, आसिन, 

तोयशुवद्ध, शिीिसंघटे्टन। 
 

 

आमुख:- 
 

ितामानकाले जलप्रदषूणम् तस्य शोधनम् च मानिाय 

चुनौवतः रूपे अप्रकटत्। प्रस्तुत शोधस्योद्दमयाधािश्च मुख्यतः 

मनािानाम् जागृतैि प्रासंवगकता च िेखाङकनमावस्त। अत्र 

वक्लष्ट कायुं वसवद्ध हतेुम िैददकग्रन्थेषु जलशोधनस्य 

महत्स्थानम् च जीिनाय अवनिायुंगम् तस्य आधािे उद्दमेयम् 

प्राद्प्तं प्रयासाश््च।  

ितामानसमये मृदजुलस्य अभािो जायत े

िासायवनकोपक्षेपकैः क्षािं जलमवधकमात्रायामवस्त । 

भूवमगतजलस्य अवतसंदोहनात् अन्यशै्च 

भौगोवलकसांस्कृवतककािणैः भूवमगतजलस्य स्तिम् वनम्नतिं 

भिवत परिमाण ं च न्यूनं भिवत। अतः जलापूततः 

स्थावयचिस्योद्दमेयेन पृवथव्याम् उपल्धमृदजुलस्य 

संिक्षणाथुं स्भाव्यजलभण्डािस्य च संिधानाथुं संचयाथुंच 

इष्टापूतास्य वनयमविधानं तदथुं च िाजकीयस्तिे प्रजावभश्च 

व्यापकस्तिे योजनाः दियान्ियनीयाः। एतत्कृत े

धमाशास्त्रीयविधानं प्रवत प्रजाजनाना ं िैज्ञावनकदवृष्टः 

प्रितातावमवत प्रयासः सुधीजनैः अिमयंकिणीयः। 
 

 

 

 

शोधस्य विवध:- 

शोधविवध शोधे प्रमुख सोपानः अवस्त। अत्र प्रस्तुत शोधपत्र े

प्राथवमक वद्वतीयक च स्त्रोतयो समायोवजतं कतुुं शक्यन्ते। 

यथा जलशोधनस्य पाि्परिक विवधयः प्रासंवगकता वनष्कषत 

प्राप्तुम प्रयासावस्त। विवभन्न ग्रन्थेषु जलशोधनस्य महत्िम् 

स्थावपतुम ्प्रकृतेः स्बन्धमाश्च प्रयासश्चावस्त। ितामानकाल े

जलाय् मानिीयसंिेदनानाम ्िांवितस्तिे जागतृाय वनष्कषत 

प्राप्तुम प्रयासावस्त। 

 

वििचेनाः- 

अत्र प्रस्तुत शोधपत्रः मुख्यतः िैददकसावहत्ये जलशोधनस्य 

विवधयः उवल्लवखता। िैददकग्रन्थेषु जलशोधनस्य सन्दभत 

अध्ययनं इवत परिलवक्षतः शुद्ध जलं मानिजीिनस्य अवभन्न 

अंगमावस्त अवपतु ‘मृदजुल्जीिनमावस्त‘ जीिनस्य 

प्रयाायावस्त। ‘जलविन्दवुनपातेन िमशः पूयाते घटः’ इवत 

न्यायेन सिाावभः प्रजावभः अल्पमवप प्रदत्तने जलेन 

उपभुक्तजलस्य प्रवतपूर्ताः भिवत। एिमेि खातेष्िखातेषु च 

जलधािेषु िार्षाकं भौम ं िा जलं संवचत्य तषेा ं

स्िच्ितापादनाय च धमाशास्त्रोक्तान् वनयमान् अिधाया 

सिाविधप्रदषूणात् जलं संिक्षवयतुं शक्यते। तीथास्थानाना ं

पािनत्िेऽवप सािधानाः व्यिस्थापकाः धार्माकाः प्रजाश्च 

प्रयत्नशीलाः भिेयुः। अवस्मन् सन्दभत ब्रह्मपुिाणोकं्त 

विश्वावमत्रतीथास्य आख्यानम् उदाहिणस्िरूपमवस्त। 

तदनुसािम् अनािृवष्टकाले सवशष्यः गौतमीतटं प्राप्तः 

विश्वावमत्रस्य यदा बुभुक्षाकुलः वशष्याहृतं श्वामांस ं भवक्षतु ं

समुद्यतः तर्हा इन्द्रः मयेनरूपं धृत्िा मांसपात्रमाहृतिान्। 

ततः विश्वावमत्रस्य कोपात ् भयभीतः इन्द्रः सहस्राक्षमघेैः 

िषाुं कारितिान्। ततस्तत्स्थानं विश्वावमत्रतीथात्िेन 

प्रवसद्धम्। 

नैवत्यक-नैवमवत्तककमााणां िहस्यािबोधेन च अविहोत्रादीना ं

प्रातःकिणीयं संध्यायोपासनपुिःसिं सूयााय अघ्र्यदान ं

वपतृभ्यः जलांजवलना तपावमत्यादःे माहात््यिधोयम्। एतैः 

कमावभः वनिन्तिं मेघजीिनं भिवत, उषाकालीनसूयास्य 

अरुणिवममवभश्च अघ्र्याददकविषयकजलदानेन तिंगरूपेण 

संिर्धातं िाष्पं गृह्यते। 

 

जलशोधनोपायाः- 

भूवमष्ठजलेन कूपिापीतड़ागजलाशय-प्रणाली-आददजल-

धािाः ज्ञेयाः। एतत्प्रकािस्य जलशोधनस्य सन्दभत 

संस्कृतसावहत्ये उक्तः तड़ागाददप्रवतष्ठाविवधः महत्त्िपूणाः 

पूताकमावण तड़ागाददखातानां वनमााणानन्तिं प्रवतष्ठापूिाकं 

लोकापाणमेि कल्याणकिं भिवत। प्रथम ं खातं विशोध्य 

मण्डपीकृत्य यज्ञकमाणा पािनीकृत्य शुद्धपवित्रतीथोदकस्य 

आधानं कुयाात्। तड़ागाददष ु कमासु यः शाद्न्तं न काियवत 

तस्य तत्पूताकमा ऊषिे उप्तं िीजवमि वनष्फल ंभिवत- 
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यो न काियत ेशाद्न्त ंतड़ागाददष ुकमास।ु 

तस्य वन्नष्फल ंसिामपु्त ंबीजवमिोषिे।।2 

 

भूवमष्ठजलस्य स्भाव्यप्रदषूणैः िक्षायै शैिालादयो 

िनस्पतयो महदपुयोवगनो भिवन्त। अथिािेद े शैिालस्य 

गन्धितभ्यो िक्षणाथाम् इन्द्रस्य स्तुवतः कृता- 
 

भीमा इन्द्रस्य हतेयः शतमषृ्ठीियस्मयीः। 

तावभहावििदान ्गन्धिाानािकादान ्कृषत।ु।3 

 

जलीयजन्तूनां पालनेनावप जलशोधनं भिवत। मत्स्यादयः 

जलस्थान् कृमीन् अिांक्षनीयशैिालादीनां जिायुं च भुक्त्िा 

जले वनिन्तिं सचंिणेन च जलशोधनं कृिावन्त। जलस्य 

मन्थनेन वह नैमालयमागच्िवत। 

जले पंकाददमलाना ं शोधनाथुं कतकवनक्षेपणस्य 

विधानमुक्तम्। मनुस्मृतौ यथा- 

 

फल ंकतकिकृ्षस्य यद्यप्य्बपु्रसादनम।्4 

 

सिादसानसंग्रह ेदषृ्टान्ततया कतकेन जलशुवद्धप्रदिया उक्ता- 

 

यथा पकें कलषुता ंकुिावत कतकादद्रद्रव्यसबंन्धादधः 

पवतत ेजलस्य स्िच्िता।5 

 

कतकाददद्रव्यससंगतण जले विलेयाः पार्थािकणाः वनतलदशेे 

वस्थिीभिवन्त। उपरितनीयो भागः स्िच्िो भिवत। अय ं

विवधः जलशोधनस्य अस्थावयविवधिवस्त। अवस्मन् कालेऽवप 

मलकषाणाथुं कतकस्य इवत फलविशेषस्य बहुविधोपयोगः 

दियते। िहृत्संवहताया ं कूपजलशुद्धये अंजलमुस्ता-

उषीििाजकोशातकामलककतकफलानां योगः सिाथा 

उपयोवगमतम्। अनेन योगेन कलुषं कटंु लिणं वििस ं

अशुभगन्धयुकं्त चावप जलम ्अमलं सिसं सुगवन्धतम् अपिैश्च 

गुणैयुाकं्त भिवत- 
 

 

अजंनमसु्तोशीिैः सिाजकोशातकामलकचणूणः। 

कतकफलसमायकैु्तयोगः कूप ेप्रदातव्यः।। 
 

 

कलुषं कटुकं वििसं सवललं सुसुगवन्धगुणैः िाशुभगवन्ध 

भिेत्। 
 

 

तदनने भित्यमल ंसिुस ंससुगुवन्धगुणःै पिैश्च यतुम।्।6 

 

तड़ागाददप्रवतष्ठकाले तवस्मन् प्रवक्षप्तं जल ं प्रथमतोऽपेशं 

भिवत। तस्य पंचगव्शेन शुद्धविधानमवस्त। शास्त्रेषं पंचगव्य ं

महापातकनाशकवमत्युक्तम्। 

बृहस्पवतस्मृतौ पंचगव्यवनमााणविवध उक्तः। तच्च-शुक्लगोः 

मूत्रं, कृष्णगोः गोमयम्, िक्तगोः दगु्धं, श्वेतगोः दवध, 

कवपलायाश्च घृतवमवत तीथाानां नदीनांच जल े पृथक्-पृथक् 

कुशया प्रणिोच्चािणपुिःसिं मवथत्िा वनमतयम्।7 एिं 

पंचगव्येन शुद्धने तीथाजलने नदीजलने िा तड़ागादद 

पूिणीयम्। 

िषााकालेषु पुनः िमेण पूयामाणं जलाशयाददकस्य जल ंसिणः 

पेय ंभिवत। अथ कदावचत् तड़ागाददजले अमेध्यद्रव्यसंपातेन 

दवूषते सवत शतं घटं जल ंतस्माददु्धृत्य पंचगव्यसमपाणेन च 

तत् शुद्द्ध ंयावत। 

 

िापीकूपतड़ागषे ुदवूषतषे ुकथचंन। 

उद्धतृ्य ि ैघटशतम ्पचंगव्यने शोधयते।्।8 

 

गरुड़पुिाण े उद्धृतस्य जलस्य शोधनाथुं पंचगव्यप्रयोगो 

विवहतः। अवस्थचमामलमूवषकादीनाम् अमेध्यद्रव्याणां 

जलवनपाते सवत कूपाददभ्यः जलमुद्धृत्य पंचगव्येन 

शोधयेत्- 

 

अवस्थचमामल ंिावप मवूषकं यदद कूपतः। 

उद्धतृ्य चोदकं पचंगव्याच्िृध्यते ्शोवधतम।्।9 

 

 

तड़ाग े पुष्करिण्यादौ जलशुद्धये भस्म पातयेत्। ततः 

षट्कु्भानपः उद्धृत्य पंचगव्येन शुद्द्ध ंयावत। 
 

 

तड़ाग ेपषु्करिण्यादौ भस्मादद पातयते्तथा। 

 षट्कु्भानप उद्धतृ्य पचंगव्यने शधु्यवत।।10 

 

उक्तविधौ औपशवमक्यौ उच्येत,े यतावह एताभ्यां जले 

विलेयावन पृथक्किणीयावन मलावन पार्थािकणाः िा जलतल े

शा्यन्ते। तड़ागादीनां जलाधािणां जल ं कृ्याददवभः 

दषूवयतुं शक्यते। अतः यथाकालं प्रणाल्याददभ्यः तस्य 

पिीिाहः जलशुद्धय े किणीयः। पंचतन्त्र े उत्तििामचरित े च 

अलंकािमुखेन तथ्यवमद ंप्रवतपाददतम्- 

 

तड़ागोदिससं्थाना ंपिीिाह इिा्भसाम।्11 

तड़ागोदिससं्थाना ंपिीिाहः प्रवतदिया।।12 

 

यजुितद ेसूयािवममवभः जलशुद्धःे उल्लेखः प्राप्यते- 

पविते्र स्थो िैष्णव्यो सवितुिाः प्रसि उत्पुना्यवच्िद्रणे 

पविते्रण। 
 

 

सयूास्य िवममवभः दिेीिापाऽअग्र ेगुिोऽअग्र ेपिुोऽग्र े

इममद्य यज्ञ ंनयताग्र ेयज्ञपद्त ंसधुातु ंयज्ञपद्त ंदिेयतुम।्।13 
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ह े जलावन ! सिापे्रिक - सवितुः पे्रिणया 

विद्रिवहतपािकिायुभूतेः सूयािवममवभः मन्त्रैिवभमन््य 

युष्मान् शोधयावम। पिमात्मतेजसा तेजोमयाः यूय ं प्रथम-

शोधकाः स्थ। सूयातापेन जलशुवद्धः अवत 

सूक्ष्मगन्धाददयुक्मलापसािणायोपयोवगनी भिेत्। 

सिाद्रव्यावण जलेन शोध्यावन। अतः जलमेि प्रथम ंशोध्यते- 

 

यषु्माऽइन्द्रोऽव्रणीत ितृ्रतयूत ययूवमन्द्र िणृीध्ि ं

िृत्रतयूत प्रोवक्षतास्थ त्िा ंजषु्ट ंप्रोक्षावम।14 

 

सूयािममयः सिाप्रकािकस्य जलस्य शुद्द्ध ं कुिावन्त। दकन्तु 

शुद्धस्य जलस्योपयोगः पानाद्यथुं विना शीतीकिणं 

नोपयुज्यते। एतस्मादिे भविष्यपुिाणे उकं्त यत्- 

 

सयूािवममयतु ंयद्व ैतत्तोय ंत ुविवनवन्दतम।् 

चन्द्रिवममविहीन ंयन्नमतृत्िाय कल्यत।े।15 

 

कदामः तोयश्च प्राकृवतकरूपेण सूयतण िायनुा च शुद्ध ेभितः। 

न अकािणं तदपुायैः शोधवयतुमािमयकता भिवत यथाकं्त 

पिाशिस्मृतौ- 

 

िथ्याकदामतोयावन नािः पन्थास्तणृावन च। 

मरुताकतण शधु्यवन्त पके्वष्टकवचतावन च।।16 

 

गौतममुनेः गृह ं कदावचत्सिााः दिेता आगच्िन्। 

भोजनानन्तिं ताभ्यः शुद्ध ंजलं पातुं दत्तिान् स मुवनः- 

 

अथौ जलससं्कािं कृतिान ्गौतमो मवुनः।17 

 

तदकु्तः जलशुवद्धविवधः एिं िर्णातः- 
 

 

आिक्तसवुिग्धससुकू्ष्मगात्राननकेधा-धौतसशुोवषतागंान।् 

तड़ागतोयःै कृतिीजघर्षातरै्िाशोवधतसै्तःै किकानपिूयत।्। 

नद्याः सकैतिदेदका ंनितिा ंसिंाद्य सकू्ष्मा्बिैः। 

शुद्धःै श्वतेतिैस्तथोपरि घटासं्तोयनं पणूाुं वक्षपते।्। 

वक्षप्तानालकजावतमास्तपटुकं कंकोलकस्तरूिका-ं 

चणूुं चन्दनचन्द्रिवममविशदा ंमाला ंपटुान्ता ंवक्षपते।्। 

यामस्थावप पनुश्च िारििसननेाशोध्य कु्भ ेवक्षपते।् 

चन्द्रग्रवन्थमथो वनधाय िकुल ंवक्षप्त्िा तथा पाटलम।्। 

शफेालीस्तबकमथो जल ंच तत्र विन्यस्य प्रथमत 

एि तोयशवुद्धम।् 

कृत्िाथो मदृतुिसकू्ष्मिस्त्रखण्डनेािवेष्टतसवृणकमखुं  

च  सकू्ष्मचन्द्रम।्।18 

 

उक्तविवधना जलशुवद्धः अनेकेषु चिणेषु स्पाद्यत-े 

1. िक्तविग्धसूक्ष्माियियुक्तान् घटान् अनेकधा प्रक्षाल्य   

स्यक्शोषवयत्िा स्थापयेत्। 

2. िीजैः घषाणैः विशोवधतेन तडागजलेन घटान् पूियते्। 

3. तोयेन् पूणाान् घटानुपरि शुद्धःै श्वेततिैः सूक्ष्मिस्त्रैः 

जलपूणाान् घटान ् संक्षाद्य नितिा ं नादयेीं वसकता ं

वक्ष्पेत्। 

4. जावतकंकोलकस्तूरिकाचन्दनचन्द्रिवममसंयुतां पुटाना ं

मालां यामस्थां पुनः िारििसेनाशोध्य घटे वक्षपेत्। 

5. प्रथमत एि तोयशुद्द्ध ंकृत्िा शेफालीस्तबकं जलं च तत्र 

विन्यस्य मृदतुिसूक्ष्मिस्त्रेणािेवष्टतमुखं सूक्ष्मचन्द्र ं

(ल्ध्िाकािमुख ंघटं) स्थापयेत्। 

एिं शुद्धजलपूणुं घटम् अनातपप्रदशेे वनधाय 

मन्दिातसमीपं सूक्ष्मव्यजनिैीवजतव्यम्। एिं तक्ष्िुद्ध ं

जलं शीतं भिते्। परििेशनकालेऽवप प्रदाता 

सूक्ष्मिस्त्राल्पिेष्टनं घटं िामकिे  
 

 

वनधाय दोरिकान्यस्त ंघटमुन्मचु्य जल ंप्रदायते।्19 
 

चाणक्यनीतािवप ‘िस्त्रपतू ंजल ंवपिते’् इत्यपुददष्टम।्20 

 

सोमलतया जलशुवद्धः िेदषेु बहुशः उक्ता। सोमेन 

जलिधाकश्च मतः। अन्तरिक्षजलस्य शुद्धःे कािणं सोमः 

मन्यते, यतो वह यज्ञेन अन्तरिक्षं प्राप्य सोमः िषााजले 

गुणाधानं किोवत। तज्जल ं िषाया नद्याददष ु प्राप्तं मंगलकिं 

भिवत। 

महासागिेषु अगाध ं जलं िताते, यस्य गभत असंख्याः 

जलचिाः जलीयजन्तिः िनस्पतयः ित्नावन चाियन्ते। 

यद्यवप सागिीजलस्य अद्धंकाशः पेयत्िेन न प्रयुज्यत,े 

तथावप  भूलोकस्य जैविकपयााििणस्य महत्त्िपूणातत्त्िमवस्त। 

विश्वस्य सिाासामवप नदीनां स्पूणाः मलापिाहः तासा ं

जलेन सह सागिे वनमज्जवत। ितामानसमये त ु

व्यापारिकसैन्यप्रयोजनाभ्या ं सागििक्षवस तैलसचंावलतावन 

जलयानावन वतष्ठवन्त, येभ्यः तैलीयापवशष्ट ं सागिे पवतत्िा 

विषाक्तिेवडयोधर्मा प्रदषूणं जायते। समुद्रतटेषु 

पिमाणुपिीक्षणैः अप वतत्रत्यं जलं प्रदवूषतं जायते। 

समुद्रीयप्रदषूणस्य सिाावधकं दषु्प्रभािः जलजन्तूना ं

ित्नानामुपरि च भिवत, येन न केिल ंमहासागिीयजलचिम् 

अव्यिवस्थतं भिवत। दकन्तु सागिीयजलस्य शोधनं न सिादा 

सिाथा कतुुं शक्यते। जलशुद्धःे सन्दभत सागिमन्थनस्य घटना 

प्रासंवगकी प्रतीयते। उल्लेखनीयमवस्त यद ् दिेासुिसंग्रामे 
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अमुतप्राप्तये दिेानाम ् आननाने असुिसहाय्यने समुद्रमन्थन ं

कृतं यस्मात् सिाप्रथम ंविषम ्अन्ते चामृतं प्राप्तम्। 

संस्कृतसावहत्ये जलशोघनस्य उवल्लवखताः विघयः वनम्नित ्

सूचीबद्धा कतुुं शक्यन्ते- 

 

1) औपशवमको विवघः । 

2) पंचगव्यविवघः ।   

3) पिीिाह - विवघः । 

4) तापोपस्किण - विवघः । 

5) िस्त्रगालनविवघः । 

6) वसकताप्रस्तिणकिणैः गालनम् । 

7) आसिनविवघः । 

 

ितामानसमये प्रायः वनव्लवखतविघयो जलशुद्धय ेप्रयुज्यन्ते- 

यावन्त्रकशोघनविघौ विशेषयावन्त्रकोपकिणैः जल े

विलेयापवशष्टानां गालनं दियते, येन शुद्ध ंजलं पात्र ेस्त्रिवत 

मलंच बवहः वतष्ठवत । 

भौवतकिासायवनकशोघनविवघना जले वमविताना ं

काबावनकाकाबावनकपदाथाानां पृथक्किणाय िासयवनका-

वभकािकाः प्रयुज्यन्ते। 

जले गुणित्त्तािधानस्य उपायोऽय,ं यतोवह ताम्रेण संयुके्त जले 

या विद्युत्पद्यत े सा सूयास्य अरुधिवममवभः स्पृष्टा जल ं

शोधयवत तस्य पोषकतां च िधायवत। सूयास्य िवममवभः जल ं

शुभं शुद्ध ंवनमालं पािनं शीतलंच भिवत- 

 

इमा आपवमशिास्सन्त ुशभुाः शुद्धाश्च वनमालाः। 

पािनाः शीतलाः सन्त ुपतूा सयूास्य िवममवभः।।21 

 

वनष्कषाः – 
 

मानिानाम् विशेषता वजज्ञासा मानिप्रकृवत चावस्त। 

वजज्ञासा अस्य पुवष्ट हतेुम् मानिः कस्य कािकं अव्यिा तत्ि ं

मूलरूपकत्िं प्राप्तुम ् प्रयासः किोवत। ‘अस्यअपिाद ं

अहमनावस्त‘ अनुसोण िैददक ग्रन्थेषु संस्कृत िाङ्मय े च 

भूवमस्ठ जलस्य स्भाव्य प्रदषूणैः िक्षायै, जलशोधनस्य 

महत्पूणाा जलाशयादद प्रवतष्ठा पूतकमावण च 

तड़ागाददखातानाम पवतष्ठापूिाकं लोकापाणमेि कल्याणकिं 

भिवत।  

संस्कृतसावहत्ये सिात्र जलसिंक्षणस्य संचयस्य उपयोगस्य 

चचाा कृता जलक्षेपणं क्ववचन्न विवहतम्। जलस्य 

सिाावधकमपव्यः अमेध्यिस्तूना ं तत्र वनक्षेपेण भिवत। 

सन्दभतऽवस्मन् धमाशास्त्रीयजलोपयोगवनयमाः महत्िपूणााः 

सवन्त। जले मूत्रपुिीषष्ठीिनं सृक्लोवहतं िीयुं विषवमवत सिुं 

नोत्सृजते्। गृहोपयोगेषु द्रोणीषु अन्येषु पात्रेषु च 

यथाविवधना शुद्ध ं जल ं यथायोग्यम् एिोपभोग्यम्। 

उपकूपमाहािाः िृक्षमूलेष ु आिापाश्च तददु्दमेयेन प्रयुक्तस्य 

जलस्यापव्ययिािणोपायत्िेन मन्तव्याः। सिीनाहाः कूपाः 
जलवनःसािणे जलोत्प्लाि ंिाियवन्त। अन्यच्च संस्कृतसावहत्ये 

जलमुपास्य ं दिेस्िरूपं मतमतः तिािेनैि 

आिमयकतानुसािमेि जलस्य उपयोगेन भौममृदजुलभण्डािं 

स्थायीकतुुं शक्यते। ितामानसमये जलाय 

मानिीयसंिेदनानाम् िांवितस्तिे जागृताय वनष्कषत प्राप्तमु 

प्रयासावस्त। 
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विवभन्नमाध्यम े प्रसािणम् अकुिान्। तेभ्यः िय ं आजीिन ं

आभािी िर्ताष्यामह।े 

                                 ।।इवत।।  
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