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ॠग्वेदस्थवरुणसूक्तोक्तजलतत्वम्
Jeevan J Kulkarni
प्रस्तावना
“इष्टप्राप्त्यनिष्टपरिहाियोोः अलौनििं साधिं यो वे दयनि स वे दोः ”इनि आचाययोः सायणोः
ऋग्वेदभाष्यभूनििायां नववृण्वि् सवे षािनप िन्त्राणाि् अलौनिित्वि्, अपौरुषेयत्वं च
प्रदर्ययनि। ित्र च चिुषुय वे देषु ऋग्वेदस्य प्राचीििित्वं सवव ोः वे दर्ास्त्रनवद्भोः अङ्गीनियिे ।
िन्त्ररूपो वै नदिदे विास्तुनिपििो िहनषयनभोः ऋिम्भिायां प्रज्ञायां साषाताकृतृिोः िु योः वे दभागोः
संनहिा र्ब्दे ि व्यवनियिे । ऋक्संनहिायां स्तुनिपििाणां वै नदिदे विािां िन्त्राणां सङ्ग्रहोः
सिुपलषातिे । “ऋच्यिे स्तूयिे यया सा ऋि्” इनि ऋग्वेदपदस्य स्तविपित्वं प्रदर्ययि् आचायय ोः
यास्कोः नवनवधािां दे विािां नवविणं आनधभौनिि-आनधदै नवि-आध्याद्ििं च दृष्ट्या प्रयच्छनि ।
ऋग्वेदे र्ािल-बाष्कल-आर्ुलायि- र्ाङ्ग्खायि- िाण्डूिायिायाोः पञ्चसंनहिाोः अद्यत्वे
सुप्रनसद्ाोः । सिरे ऋग्वेदे १०५५२ वै नदििन्त्राोः १०२८ सूक्तानि सद्ि । ऋग्वेदे प्रत्ये िस्यानप
सूक्तस्य ऋनषोः – छन्दोः – दे विा इत्येवं ििे ण िन्त्राणां प्रयोगोः िेिैव स्वरूपेण पठिपाठिं च
नियिे । ित्र ऋग्वेदे बहुषु स्थािेषु जलित्वस्यप्राधान्यिा दिीदृश्यिे ।
अस्मािं भाििीयपद्िौ वे दिार्ेोः उकृतृष्टं स्थािं नवद्यिे । नवद् –ज्ञािे इत्यस्माद्ािोोः निष्पन्नोऽयं
र्ब्दोः वे दोः । वे दोः सिस्तजीविार्ेोः नहिनिच्छि् योग्यं वै नदिं ऋनषनभििुनििसिाििधानियििागं
लोििल्याणायोपनदर्नि । योः वै नदििन्त्रोः र्ब्दिोः अथयिोः सम्यक्ज्ज्ञािोः सुष्टु प्रयुक्तोः चे ि्
लोिनहिाय सम्भवनि इनि धीििािनभप्रायोः । लोिव्यवहािे अस्मानभोः क्लेर्ोः अिुभूिश्चेि् ित्र
योग्योः िागय ोः िोः? इनि नजज्ञासायां सवे षािाद्स्तिजिािां वे दर्ास्त्रनििािां जिािां च वे दोः यथा
ब्रवीनि िद्वदाचिणिेव योग्यनित्यनभप्रायोः भवनि । िादृर्ेषु वै नदिसंनहिासु ऋग्वेदसंनहिा
प्राचीिििा । ऋग्वेदेषु बहुषु स्थािेषु वरुणदे वस्य उल्लेखोः नवद्यिे । वरुणदे वोः जलानभिािीदे वोः ।
जलं जीविार्ेिाधािभूिं नपपानसिेभ्योः निस्वाथयभाविया अिृिनिव जीवं प्रदास्यि्, लोिनहिाय
भूिौ स्यन्दनि । सुभानषििािोः स्वरन्थे जलस्य पिोपिािबुद्द्िुदािृत्य एवं प्रर्ं सनि यि् “पिोपिािाय फलद्ि वृ षाताोः पिोपिािाय वहद्ि िद्योः ।
पिोपिािाय दु हद्ि गावोः पिोपिािाथय निदं र्िीिि् ॥“१ इनि । पुरुषोः स्वस्थो वा अस्वस्थो वा
भविु सवे षां जिािां जलस्य अपेषाताि् अनिवाययिाि् आयुवेदाचायायोः सम्यि् एवं प्रनिपादयद्ि यि्
- “पािीयं प्रानणिां प्राणोः नवश्विेव च िन्मयि् । ि नह िोयानद्विा वृ नतोः स्वस्थस्य व्यानधिस्य वा ॥“
२
इनि । लोिे आधािभूििद्स्त यद् वस्तु िस्य सं िषातणं प्रत्येिस्यानप िािवस्य आद्यं िियव्यि् ।
यावत्पययिं योग्यदृनष्टं जले ि स्थापयािोः, िावत्पययिं गौिवभावि् आदिभावं ि प्राप्नुयािोः । यनद
वस्तूिां िौल्यिािुकृतृष्टिां सम्यि् नवजािीिोः िनहय निश्चये ि वस्तुनि दै वत्वभावोः उनदिोः भवनि ।
यथाथायिृिनिव जलस्य अनभिािीदे वोः वरुणोः िीदृर्ोः? िस्य र्द्क्तसािथं िीदृर्िद्स्त? योः
वरुणोपासिोः भवनि िस्य िीदृर्ं फलिद्स्त? वरुणदे वोः िथं बन्धिोचिाय सहाय्यय्यिाचिनि?
प्रिृिे जगनि वरुणसूक्तस्य उपयुक्तिा िथिद्स्त? इत्यिे िे नवषयाोः चनचयिाोः सद्ि । िािवोः
स्वजीवििवै नदिपद्त्या
निवय हि् ,
स्वयिेव
िृत्योोः
सािीप्यिाििुभवि् ,
प्रनिषातणं
र्ािीरिििािनसिदु बयलिाििुभवि् श्रािो दिीदृश्यिे । िादृर्स्य िािवस्य जलसंिषातणेि
र्ुद्जलपािेि िुनष्टोः पुनष्टोः नसद्यिीत्यिोः “ॠग्वेदस्थवरुणसूक्तोक्तजलित्वि् ” इनि
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परििार्ज्य र्ोभिे पनथ प्रेिेपय ।“ वेदोक्तजीविपद्िौ
जलपानवत्र्यनवषये िोः पूवयजाोः ऋषयोः अिीवबद्ादिाोः
आसनन्ननि श्रुत्यििपयायलोचिे प्रनिभानि ।

नवषयस्वीिािोः िया नियिे । प्रिृिे निरूनपिवरुणसूक्तस्य
ऋनषोः र्ुिोःर्े पोः । वरुणो दे विा । गायत्री छन्दोः ।
कूटशब्दाः
र्ुिर्े पऋषेोः र्िणागनिोः, लोििल्याणाय वरुणदे विाह्वािि्,
वरुणदे वोपासिि् , वरुणदे वोपासिाफलि्, बन्धत्रयनविोचिि् ,
जलिहाभूिस्य संिषातणि् ॥

िा िो वधाय हत्नवे नजहीळािस्य िीिधोः । िा
हृणािस्य िन्यवे ॥(ऋि् १.२५.०२)
प्रिृिेऽद्स्मि् िन्त्रे ऋनषोः र्ुिोःर्ेपो ब्रूिे - नजहीळािस्य
(वरुणस्य िव) अिादिं िृिवद्भ्योः हत्नवे हिुोः
हििर्ीलस्य िव सम्बद्न्धिे त्वकृतृिाय बधाय अस्माि् िा
िीरिधोः, संनसद्ाि् नवषयभूिाि् िा िुरु इनि
निगयनलिोऽथयोः। ये जिाोः िव अिादिं िुवयद्ि िेभ्यो भवाि्
हििर्ीलो भव, पििु िादृर्स्वरुपनर्षाताफलस्य
नवषयत्वेि अस्माि् िा स्वीिुरु । यिो नह वयं िु िव
भक्ताोः इत्येवं भाविया ऋनषोः भगविे वरुणाय
स्वानिभद्क्तं प्रदर्ययि् प्रह्वीभाविया स्तौनि ।

पीठिकद
सिलजीवजािप्रानणिुलस्य जलि् अत्यििनिवायं वस्तु ।
सवेषां प्रानणिां दे हे सप्तनिोः अंर्ाोः िक्तिफिे िोरूपत्वेि
नवद्यिािाोः जलित्विेव प्रनिपादयद्ि । िािवर्िीिस्य
पालिपोषणानदिायायनण आहािस्वीििणाि् सम्भवनि ।
आहािे जलप्राधान्यिां प्रनिपादयि् वैद्यिीयसुभानषििािोः
एवं ब्रूिे - “अजीणे भेषजं वारि जीणे वारि बलप्रदि् ।
भोजिे च औषधं वारि भोजिािे नवषप्रदि् ॥“३ यदा
िािवोः अजीणयसिस्याििुभवनि ित्र वारि (जलि्) भेषजं
भवनि
।
स्वस्थपुरुषस्य
आयुवेदोक्तनियिजलस्वीििणिियणा
सप्तधािूिां
बलप्रदािाय
जलपािं
साहाय्यिाचिनि
।
नहिनििभोजििाले जलं योग्यपचिाय साहाय्यिाचिनि ।
भोजिाि् पिि् अग्ेोः प्रदीपिाि् पचििियनण अथवा
योग्यपचिावसिे जलस्वीििणेि अग्ेोः िन्दिा आयुनवयदैोः
निनदय ष्टा इत्यिोः िािणेि भोजिाि् पिं जलस्वीिणेि
नवषवि् जलं िायं निवय हनि इत्येवं स्वरूपेण भोजिे
दे हसंिषातणे
जीणयप्रनियायां
च
जलप्राधान्यिां
सुनिरूनपिविोः अस्मािि् आयुवेदाचायायोः । प्रिृिे योः
प्रधािोः सिलप्रानणजीविाधािभूित्वेि निनदय ष्टोः वरुणदे वोः
(जलानभिािीदे वोः)
सोः
सूक्तेऽद्स्मि्
दै नहििािनसिभौनििाध्याद्ििस्थािेषु दोषं िूलिोः
उत्पाटयनि । वरुणदे वोः सुखप्रदािसािर्थ्ययुक्तोः सि्
लोिपरिपालिस्वािीत्वभावं स्वीििोनि । वरुणदे विायाोः
सािर्थ्यिवधायय
श्रद्ाभद्क्तसिद्ििोः
प्रह्वीभाविया
सूक्तािम्भं नवदधनि ।


नविृळीिाय िे ििो िथीिश्वं ि संनदिि् ।
गनभयवयरुण सीिनह ॥(ऋि् १.२५.०३)
ऋनषोः र्ुिोःर्ेपोः दृष्टािप्रदर्यिेि वरुणस्य स्तुनिं िुवयि्
आह – “अस्मत्सुखाय वरुणदे वं भविं स्तुनिनभोः
िोषनयष्यािोः । यथा बहुदू िनजगनिषुोः अश्वस्य अनिवाययिां
नवजािि्
िथस्वािी
बहुदू िचनलिं
श्रािं
हयं
घासप्रदािानदिा िोषयनि ििोः प्रसादयनि । िद्वि् वयिनप
सुखनजजीनवषवोः
िव
(वरुणदे विािुरहस्य)
आवश्यिािाि् अनिवाययिां च नवजाििोः स्तुनिनभोः
िोषयािोः, ििोः प्रसादयािोः । लोिज्ञािनवषयिनप ऋनषोः
सुन्दििीत्या प्रस्तौनि ।
पिा नह िे नविन्यवोः पिद्ि वस्य इष्टये । वयो ि
वसिीरुप ॥ (ऋि् १.२५.०४)
िन्त्रे ऽद्स्मि् र्ुिोःर्ेपऋषेोः र्िणागनिोः उपलक्ष्यिे । यथा
पनषातणोः आप्रािस्सायं बनहलोिे भ्रििोः सूयायस्तिाले
स्विीडिागत्य नदिस्य साथयििाििुभविोः नवश्रिद्ि
िद्वि् िोधिनहििािनसिद्स्थनिप्राप्तये स्ववचोनभोः िव
स्तुनिोः
जििििणदु ोःखाहङ्काििििािानभभूिसंसािचिनविोचिा
थं साथयिजीविप्राप्तये िया नियिे । नििृष्टे उकृतृष्टदृनष्टोः
उपासिा इनि वेदाद्िनभोः व्यवनियिे । प्रिृिे ऋनषोः
ऋग्वेदोपनदष्टं वरुणदे वं ि िेवलं दे विास्वरूपेण
नवजािानि पििु सिलजीवजािस्य िू लं ित्वं
पििािािि् अिुभवि् स्ववचसोः साथयििां प्रदर्ययनि ।
ऋनषोः
स्विपोबलसाधिाप्रभावेण,
पूवयजन्मिृियोग्यिियफलवासिया वा, श्रवण-िििनिनधध्यासिापूवयित्वेि-अिुनिि-यि-नियि-आसि-

शुनशेपऋषेाः शरणदगठताः
यद्िद्द् िे नवर्ो यथा प्र दे व वरुण व्रिि् । नििीिनस
द्यनवद्यनव ॥ (ऋि् १.२५.०१)

ऋनषोः र्ुिोःर्ेपोः ब्रूिे – “परिनििबुद्द्र्द्क्तसािर्थ्ययुक्ताोः
वयं िािवाोः स्विियवर्ाि् ज्ञाििोः अज्ञाििोः वा पौिोःपुन्येि
दोषदू नषिपापाचिणं िुियोः । यथा योग्योः ज्ञािी िृपोः
स्वप्रजािां अज्ञािवर्ाि् नवनहिं ििय इत्यवधायय षातिादािेि
सुपनथ प्रेियनि, यथा िािा बालभावयुक्तेि पुत्रेण
आचरििािां दोषिियणां िूलिज्ञािि् इत्यवधायय र्ोभिे
पनथ प्रेियनि िद्वि् िादृर्ािां अल्पजिािां दोषाि्
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प्राणायाि-प्रत्याहाि-धािणध्यािानदयोगािुिाििािणाि्,
गुिोििुरहवर्ाि्
अथवा ईश्विािुरहे ण वा वेदं
साषाताकृतिोनि सोः सवायिभावं संप्राप्य अणुिेणुिृणिािे षु
पििािित्वििुभवि् स्वजीविस्य साथयििासम्प्राप्तये
िोषाताय
र्ुिोःर्ेपोः
वरुणदे विोपसिापूवयिज्ञािाय
िन्त्रेऽद्स्मि् सोदाहिणपूवयिं स्तुविे ।




वेदा यो वीिां पदििरिषातेण पििाि् । वेद िावोः
सिुनियोः ॥(ऋि् १.२५.०७)
वरुणदे विायाोः
सिलचिवस्तुचनलिपदपद्त्यलोििनवज्ञािवैनर्ष्ट्यिाि्
नवजािि् ऋनषोः र्ुिोःर्ेपोः एवं ब्रूिे – “नदिे
सूययप्रिार्िािणादनिद्क्लष्टं
वीिां
(पनषातणां )
पदद्निज्ञािि् । िादृर्िनप द्क्लष्टं स्वसूक्ष्मेनषातिया योः
नवजािि् सिलपनषातणां पदपद्निं वेद नवजािानि । योः
स्वयं जलानधपोः सिुनियोः सिुिे अवद्स्थिोः सि् जले
गच्छन्त्ां िावािां पदं वेद स्पष्टं नवजािानि िादृर्ोः अस्माि्
बन्धनविोचिाय अिुरहृणािु इनि भावाथयोः । भूिौ
एिस्माि् स्थािाि् स्थािाििगिािां पदपद्निज्ञािं
सुलभाय परििल्पिे । यत्र गििपद्िेिवलोिििे व
दु ष्कििद्स्त िद्स्मि् िियनण योः निष्णािोः वरुणदे वोः सोः
अस्माि् बन्धिोचिाय अिुर्णािु इनि उपासिििि्
ऋनषिनभप्रैनि ।

लोककल्यदणदय वरुणदे वतदह्वदनम्
िदा षातत्रनश्रयं
िििा वरुणं
ििािहे
िृळीिायोरुचषातसि् ॥ (ऋि् १.२५.०५)

वरुणदे वोपदसनम्

।

प्रिृिेऽद्स्मि् िन्त्रे षातिनत्रयं सवयबलिेजोनभोः सम्पन्नि्,
उरुचषातसं
बहुजिाि्
एििालेिैव
नवषयीििणसािर्थ्ययुक्ति्,
ििाि्
सत्पनथप्रेिेपणसािर्थ्यिुक्तं
वरुणदे वि्
अस्मत्सुखाय
(ऐनहिािुद्ििसुखप्राप्तये) िदा िद्स्मन्नुिाले िद्स्मि्
यानज्ञििियनण आ ििावहे आह्वयेि । प्रत्येिस्य
वैनदििन्त्रस्य
यानज्ञिाथयप्रनिपादिे
िात्पययनिनि
आचाययसायणोः अनभप्रैनि । ऋषेोः सिार्ाि् वरुणदे विायाोः
आह्वािं ि िेवलं स्वसुखप्राप्तये वियिे, सिेषां िािवािां
सत्पनथगििाथयि्,
वैनदििागोक्तजीविपरिपालिे
सिनष्टसुखाय योग्यं नवश्वस्य नित्रं दृढं िािवनिच्छि् ऋनषोः
आह्वयनि । र्ुिोःर्ेपऋषेोः र्िणागनिोः प्रह्वीभावोः पूवोक्तेषु
िन्त्रेषु
वनणयिश्चेदनप
िािवािां
सुखप्राद्प्तोः
यानज्ञिािुिािादे व
सम्भविीनि
निणीय
सिलसािर्थ्ययुक्तवरुणदे वं
िद्स्मि्
यज्ञिियनण
आह्वनयत्वा सिलर्ोभिफलाि् नवन्दे ि इनि िन्त्रेऽद्स्मि्
प्रनिपादयनि ।

वेद िासो धृिव्रिो द्वादर् प्रजाविोः । वेदा य
उपजायिे ॥(ऋि् १.२५.०८)
धृिव्रिोः यज्ञिियफलस्वीििाय यथोक्तिनहिोपेिोः वरुणोः,
प्रजाविोः
प्रजािाि्,
द्वादर्
िासोः
चैत्रानदफाल्गुििासिालबलेिोत्पन्नािां सवेषां प्रजािां
प्रनििियवेद नवजािानि । ि िेवलािां द्वादर्ािासािाि्
ज्ञािवाि्,
अनप
िु
योः
अनधििासाि्
त्रयोदर्िासत्वेिोपजािाि् (उपजायिे) ििनप वेद
नवजािानि िादृर्ाय वरुणाय ििस्कािोः बन्धनििोचिाय
िया नियिे ।

िनदत्सिाििासिे वेििा ि प्र युच्छिोः ।
धृिव्रिाय दार्ुषे ॥ (ऋि् १.२५.०६)

वेद वािस्य वियनििुिोऋष्वस्य बृहिोः । वेदा ये
अध्यासिे ॥ (ऋि् १.२५.०९)

प्रिृिे योः यजिािोः हनवनभयोः वरुणदे वं प्राथययनि िादृर्ं
िािवं प्रनि जलानभिािीवरुणदे वोः सवेष्वनप िालेषु िषातनि
ि िदानप दु ष्टिाचिनि । िीदृर्ोः वरुणदे वोऽयं
इत्यवलोििे ऋनषोः र्ुिोःर्ेपोः नवर्ेषणपदै ोः दे विासािर्थ्ं
वणययनि
।
धृिव्रिोः
यज्ञयागाद्यिुिािा
नित्रावरुणािुरहापेषातुोः यजिािोः, स्विियणापरित्यक्तत्वाि्
धृिव्रिोः वरुणोः इत्यनप नवर्ेषाथयोः स्कन्दस्वानिनभोः
स्वीनियिे । सिािं वेििौ नित्रावरुणावुभावनप
सिािरुपेण हनवोः िाियिािौ, दार्ुषे हनवदय तवे
यजिािस्य सिलिाििापरिपूियये वद्िटयोः भवद्ि
इत्येषोः भावाथयोः यानज्ञििल्पिया सुनवचारििो भवनि ।

प्रिृिेऽद्स्मि् िन्त्रे योः वरुणोः उिोोः नवस्तीणयस्य, ऋष्वस्य
दर्यिीययोग्यस्य, बृहिोः श्रेिगुणगणेिभूनषिस्य, वािस्य
(वायोोः) वियनि िागं नवजािानि । यद्स्मि् अनधनश्रिाोः दे वाोः
द्स्थिाोः भवद्ि िािनप वरुणदे वोः वेद । अस्य
िन्त्रस्यावलोििेि
ज्ञायिे
यि्
भूलोिे
रुपिनहिस्पर्यस्वभावेि स्वच्छन्दरुपेण परिभ्रििािस्य
गनिर्ीलवायोोः िागं योः वेद नवजािानि । अिरिषातद्युलोिानधनििाोः दे वाोः िेषािप्याधािभूिो इत्यिेि वरुणस्य
नवषयीििणसािर्थ्ं िीदृर्िस्तीनि ज्ञायिे । “हृनदप्राणो
गुदेपािोः सिािो िानभसंद्स्थिोः । उदािोः िण्ठदे र्स्थोः
व्यािोः सवयर्िीिगोः ॥“४ इत्थि् अििनसंहेि वायोोः
दे हाधाित्वि्
अिििोर्े
स्पष्टीिृिि्
।
यदे व
~9~
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लोिपुरुषसाम्यवादे ि
आयुवेदाचाययोः
चििोऽनप
र्ािीिस्थािे भणनि “पुरुषाय लोिसंनििि् ”५ यदे व
नपण्डाण्डे िदे व ब्रह्माण्डे , यदे व ब्रह्माण्डे िदे व नपण्डाण्डे
इनि
।
सिललोिाधािभूिस्य
वायोोः
नवषयीििणसािर्थ्ायि् वरुणदे विायाोः जगदाधािभूित्वं
सूक्ष्मेनषातिादृनष्टसािर्थ्ं च िन्त्राथायवलोििेि सुस्पष्टं
भवनि|
निषसाद धृिव्रिो वरुणोः पस्त्या३स्त्वा
साम्रार्ज्ाय सुििुोः ॥ (ऋि् १.२५.१०)



वरुणदे वोपदसनदफलम्
स िो नवश्वाहा सििुिानदत्योः सुपथा ििि् । प्र ण
आयूंनष िारिषि् ॥ (ऋि् १.२५.१२)

पूवोक्तेषु
िन्त्रेषु
वरुणदे वर्द्क्तसािर्थ्ं
वणययि्
िन्त्रे ऽद्स्मि् योः सुििुोः र्ोभिप्रज्ञोः अनदिेोः पुत्रोः आनदत्योः
अस्माि् सुपथा र्ोभििागयसनहिाि् ििोिु । निं च िोः
अस्मािि्, आयूंनष आयुोः प्रवधययिु । योः वरुणोः
प्ररहनिरहािुरहर्द्क्तयुक्तोः सिलजगदाधािभूिोः वियिे
सोः अल्पज्ञािर्द्क्तसािर्थ्ययुक्ताि् अस्माि् सुपथा
र्ोभििागे प्रेियिु । योः धानियििागे ििोः सोः
नहिानहिज्ञािवाि् भवनि । “नहिानहिं सु खं दु ोःखिायुस्तस्य
नहिानहिि् । िािं च िि यत्रोक्ति् आयुवेदोः स
उच्यिे॥“९ इनि आयुवेदस्य लषातणं वणययि् आचाययचििोः
एवं ब्रवीनि – योः धिायथयिाििोषातनिनि चिुनवयधपुरुषाथेषु
स्वप्रवृनतं प्रदर्ययनि िस्य आयुषोः वधयिं निश्चयेि भवनि ।
हे वरुणदे व धियिागे द्स्थिस्य पुरुषस्य आयूंनष प्रवधययिु
इनि ऋनषोः एवं प्रह्वीभाविया सवेषािाद्स्तिजिािां
योगषातेिं योग्यफलिािाङ्क्षयि् पृच्छनि ।

।

धृिव्रिोः सुििुोः वरुणोः पस्त्यासु दे वलोिप्रजासु साम्रर्ज्ाय
यथा साम्रार्ज्चालिे लोिपालिे योग्यदृनष्टसािार्थ्ययुक्तोः
िहािाजोः यथा प्रनिभानि िद्वि् अवद्स्थिोः वरुणदे वोः
निषसाद आगत्य यज्ञिियण्युपनवष्टोः ।
अिो नवश्वान्यभुिा नचनित्वा अनभ पश्यनि ।
िृिानि या च ित्वा ॥(ऋि् १.२५.११)
िन्त्रेऽद्स्मि् ऋनषोः वरुणदे विायाोः चिाचिवस्तुजािस्य
प्रपञ्चावलोििनवषयीििणर्द्क्तिुपासिोऽनप प्राप्नोिीनि
निरुपयनि । िथैव वरुणोपासिोः ऋनषोः जगनि
एिाििाििुभवि्
भूि-भनवष्य-वियिािेषु
िालेषु
सिस्तजगनि यानि सवायनण आश्चययििानण ििायनण
सम्भूिानि सम्भनवष्यद्ि च िस्य नवषयीििणसािर्थ्ं प्राज्ञो
प्रज्ञावाि् िुनिोः वरुणदे विािुरहाि् सम्प्राप्नोिीनि िन्त्राथयोः ।
नचनित्वाि् इत्येिद् पदं (निि् –ज्ञािे) इत्यस्माि् धािोोः
सिार्ाि् निष्पन्नि् । अिेि प्रज्ञावाि् प्राज्ञोः िुनिोः
(उपासिोः) इत्यथयोः सुस्पष्टोः भवनि । सवायिभावं
र्ािीरििर्ास्त्रि् एवं स्पष्टयनि यि् – “यस्तु सवायनण
भूिानि आिन्येवािु पश्यनि । सवयभूिेषु च आिािं ििो
ि नवजुगुप्सिे ॥“६ “यद्स्मि् सवायनण भूिानि आिैवाभूि्
नवजाििोः” ७॥ ईर्ावास्योपनिषदु क्तिन्त्रेऽनप िन्त्रे योः
ब्रह्मोपासिोः एित्वभावं सम्प्राप्य स्वद्स्मि् सवायनण
पञ्चिहाभूिानि िथैव पञ्चिहाभूिेषु स्वािािं पश्यि् ि
नवजुगुप्सिे । पूवयिागिोः िन्त्रोः वरुणदे विायाोः यज्ञागििं
वणययि् योः वरुणदे विोपासिोः सोः नत्रिालज्ञािवाि् भूत्वा
सवयिनप नवषयीििोनि इत्युदाहिणावसिे भगवद्गीिायां
भगविा
श्रीिृष्णेि
एित्वभाविापन्नस्य
ज्ञािेोः
यागानदिियनण
िीदृर्प्रवृनतरिनि
सुन्दिोदाहिणेिैवं
प्रपञ्चयनि “ब्रह्मापयणं ब्रह्महनवोः ब्रह्माग्ौ ब्रह्मणाहुिि् ।
ब्रह्मैविेि गिव्यं ब्रह्मििय सिानधिा ॥“८ इनि। एवं
नवनवधश्रुनिस्मृिीिािवलोििेि योः उपासिोः एिािभावं
स्वदे विानवषये
यदा
सम्प्राप्नोनि
िदा
नत्रिालज्ञािानदनवर्ेषसािर्थ्यवाि् भविीनि स्पष्टि् ।

नबभ्रिानप नहिण्य यं वरुणो वस्त निनणयजि् ।
परिस्पर्ो निषेनदिे ॥ (ऋि् १.२५.१३)
अद्स्मि् िन्त्रे वरुणदे वोः नहिण्यं नहिण्मयं सुवणयियि्,
िानप युद्िाले र्िीििषातणाय उपयुर्ज्िािि् िवचि्,
वस्त (वस् – आच्छादिे) इत्यस्माि् धािोरुत्पन्नत्वाि्
आच्छादयनि इत्यथयोः । निनणय जि् दष्टपुष्टदृढरुपेण नवद्यिािं
योग्यं र्िीिि्, स्पर्ोः वरुणदे हाद्बनहिागिोः प्रिार्ोः, परि
परििोः आसििाि् निषेनदिे व्याप्यद्स्थिम्भूि् ।
िन्त्रस्यास्य अवलोििेि दे वाोः िेजोियर्िीियुक्ताोः
भवद्ि इनि सुस्पष्टं भवनि ।
ि यं नदप्सद्ि नदप्सवो ि िुह्वाणो जिािाि् । ि
दे विनभिाियोः ॥ (ऋि् १.२५.१४)
िन्त्रेऽद्स्मि् ऋनषोः ब्रूिे – “ये नदप्सवोः नहं नसिुनिच्छवोः ये
साद्त्विाि् ििुष्यप्रानणपनषातिुलजािाि् सवायि् नहं सनयत्वा
िािनसिसिोषििुभवद्ि नवघ्नसिोनषिोः दु ष्टाोः ि
नदप्सद्ि वरुणदे वस्यावद्स्थनिं दृष्ट्वा भीिाोः सिोः
नहं साििय परित्यजद्ि । अिेि िन्त्रेण ज्ञायिे यि्
वरुणदे वोः दु ष्टनर्षातणे नर्ष्टिषातणे बद्ादिोः आसीि् । िस्य
नर्षातास्वरुपं दु ष्टाोः सम्यि् जाििोः भीिाोः सिोः
स्वदौष्ट्ययस्वभावं ि प्रदर्ययद्ि इत्यथयोः ।
उि यो िािुषेष्वा यर्श्चिे
असाम्या
अस्माििुदिे ष्वा ॥ (ऋि् १.२५.१५)
~ 10 ~
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उि िथा योः वरुणदे वोः िािुषेषु सिस्तेषु िािवपरिवािे षु
यर्ोः अन्धोः वाजोः इत्यानद अन्नस्य अष्टानवंर्नि
निरुक्तिानि “यर्ोः अन्ननिनि” १० अिथायििि् । आ चिे
सवेभ्योः यथायोग्यं नविरििवाि् । आ असानि यथा लोिे
अन्नस्य न्यूििा ि स्याि् िथा नविरििवाि् । अस्मािि् िोः
उदिे षु उदिपरिपूनियोः यथा स्याि् िथा िृिवानित्यथयोः ।

इिं िे वरुणश्रुधी हव िद्या च िृळय ।
त्वािवस्युिाचिे ॥ (ऋि् १.२५.१९)
हे वरुणदे व िे िदीयि् इिि् आह्वािं श्रुधी श्रुणु । अद्य
अद्स्मि् नदिे िृळय अस्माि् सुखय । अवस्युोः िषातणेच्छुोः
सि् त्वाि् वरुणानभिुयेि चिे र्ब्दयानि स्तौनि इत्यथयोः।
िन्त्रस्यास्यप्रयोगोः वैनदिािुिािेषु वरुणदे वस्तुनिपिित्वेि
नियिे । िियणोः निनवयघ्निया परिसिाप्तये, िियणोः
िषातणेच्छुोः सि् यजिािोः िन्त्रस्यास्य प्रयोगं ििोनि । इत्थं
िियद्वािा सुखप्राप्तये िियणोः िषातणाय वरुणदे विायाोः
स्तविि् अिुिीयिे इनि सु स्पष्टि् ।

पिा िे यद्ि धीियो गावो ि गव्यूनिििु ।
इच्छिीरुरुचषातसि् ॥(ऋि् १.२५.१६)
िन्त्रेऽद्स्मि् स्वबुद्द्ोः वरुणदे वप्रेरििाोः सन्त्ोः पिाङ्मुखाोः
भूत्वा यथा वरुणदे विेव स्तुिद्ि । िस्य दृष्टाििुखेि
ऋनषोः र्ुिोःर्ेपोः नववृणोनि । गावोः यत्र चिद्ि स च
भूप्रदे र्ोः गव्यूनि र्ब्दे िायायिे । यथा गावोः सिृद्ं
हरिद्वणययुक्तं प्रदे र्ं प्रनि ि िस्यानप प्रेिणया गव्यूनिोः
गोष्ट्यािुलक्ष्य
हरिद्वणययुक्तप्रदे र्िेििेवलषातीिृत्य
गच्छद्ि िद्वि् िे धीियोः िि ििोः बुद्द्श्च उरुचषातसं
बहूिां दृष्टािि् बहुजिैोः नवषयीिृिि् अथवा बहुदर्यिं
बहूि् जिाि् वरुणदे वोः नवषयीििोिीत्यथयोः । पिा यद्ि
वरुणदे विेव पुिोःपुिोः इच्छन्त्ोः िे धीियोः वरुणदे वे एव
सवयदा आसक्तं भविीत्यनभप्रायोः ।

त्वं नवश्वस्य िेनधि नदवश्चग्मश्च िाजनस । स यािनि
प्रनि श्रुनध ॥(ऋि् १.२५.२०)
हे िेनधि हे िेधावीस्वरुपी वरुणदे व नदवश्च द्युलोिस्य ग्मश्च
भूलोिस्यानप नवश्वस्य सवयस्य जगिोः प्रधािरुपेण िाजनस
दीप्यसे । सोः िादृर्ोः त्वि्, यािनि योगषातेिपरिपालिोः
भूत्वा प्रनि श्रुनध प्रनिवचिं दे नह अस्माि् िनषातष्यािीनि
प्रत्युतिं दे हीत्यथयोः । यािनि षातेिप्रापणेऽस्मदीये इनि
सायणाचाययभाष्यवचिि् । िृत्युं प्रनि गम्यिे सा यािा
ििणिालोः। िद्स्मि् यािनि इनि अनधििणाथे सप्तिी
प्रयोगोः । ििणर्य्यायां द्स्थिं िादृर्ं वरुणदे वभक्तं
यिपार्ाि् िोचनयत्वा त्वं िनषातष्यानि इनि प्रत्युतिं दे नह
प्रनिवचिं प्रयच्छ इनि ऋनषोः र्ुिोःर्ेपोः प्राथययनि ।

सं िु वोचावहै पुियुयिो िे िध्वाभृिि् । होिेव
षातदसे नप्रयि् ॥(ऋि् १.२५.१७)
यिोः यस्माकृतािणेि िे िि जीविाथं िधुिि् हनवोः
आभृिि् सम्पानदिि् भवनि । अिोः िस्माि् िािणाि्
होिवे होिस्य ििाय यथा स्याि् िथा, नप्रयि् अभीष्टि्
हनवोः, षातदसे स्वीिुवयि्, पुिोः िदिििि्, िु अवश्यि् ,
सम्वोचािहे सम्भूय नप्रयवािां ििवािहे इत्यनभप्रायोः ।
ऋनषोः एवं वदनि यि् – “यनद िश्चि यजिािोः भुनव
धानियिजीवििाचिि् हनवषोः प्रदािद्वािा िव अिुरहि्
अभीष्टफलं सम्पादयनि । िद्वि् हे वरुणदे व भवाि् अभीष्टं
हनवोः स्वीिुवयि् सिोषििुभवनि । िदिििं वयिुपनवश्य
िोषातप्राप्तये बन्धनविोचिाय नप्रयवािां सम्भाषयािोः” इनि ।

 बन्धत्रयठवमोचनम् –
उदु तिं िुिुद्ि िो नव पार्ं िध्यिं चृि । अवाधिानि
जीवसे ॥ (ऋि् १.२५.२१)
िोः अस्मािि् उतिं नर्िोगिं पार्ं उि् उकृतृष्य िुिुद्ि
िोचय । िध्यिं दे हस्य िध्यभागस्थि् उदिगिं पार्ं
नवचृि् नवयुर्ज् बन्धिानठण्यिाि् निष्कास्य िार्य ।
अधिानि दे हस्याधोभागेऽवद्स्थिं पादगिाि् पार्ाि्
अवचृि अविृष्य अपिृष्य िार्य । इत्येवं ऋनषोः
वरुणसूक्तं परिसिापयनि ।

दर्ं िु नवश्वदर्यिं दर्ं िथिनध षातनि । एिा जुषि
िे नगिोः ॥ (ऋि् १.२५.१८)

उपसंहदराः –
आनधभौनििदृष्ट्या जलस्य आिरििर्द्क्तोः अपरिनििा
अद्स्त । प्रिृिे रीििाले सिाजे जलस्य अभावोः सवयत्र
दिीदृश्यिे । वषयिाले अनिवृनष्टसिस्या सिाजे ििीिृत्यिे ।
उभयद्स्थिौ सिाजस्य िथा जिािां च स्वास्थ्यं िष्टं भवनि।
िादृर्ीं द्स्थनिं ििनस अवधायय ऋनषिुियोः जलसंिषातणाय
प्रिृिेोः पालिपोषणाय च सुलभोपायं प्रदतविोः ।“िाप्सु
िूत्रपुिीषं िुयायि् ।“११ “ि नििीवेि् ।“१२ इनि । जले
िूत्रपुरिषानदििणि्,
िीविि्,
जलिानलन्यानदििय
वेदनवरुद्निनि जिाोः ित्परििाजययिोः जलस्वच्छिानवषये
बद्ादिाोः आसनन्ननि पूवोक्तश्रुनिभ्योः ज्ञायिे । पििु

नवश्वदनर्यिि् सवोऽनप लोिोः यं हषयदृष्ट्या पश्यनि
िादृर्ि्, दर्ं िु दृष्टश्चेदनप अहं पुिोः पुिोः िस्य
वरुणदे वस्य दर्यिं ििोनि । षातनि भुनव िथि् वरुणस्य
िथि्, अनधदर्यि् सुदृष्टि् । एिा िे नगिोः एिानि
स्तुनिपिानण िि वचिानि जुषि वरुणदे वोः स्वीिृत्य
िाििुगृणािु इत्यनभप्रायोः ।
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िािवोः
अज्ञािवर्ाि्
अथवा
अनिवाययिािणेि
जलिानलन्यि् आचिनि । िेि स्वस्य, सिाजस्य िथा
सवेषािनप जीवजिूिाि् आिोग्यि् अव्यद्स्थिं भवनि ।
अिोः जलसंिषातणि् अस्माििाद्यं ििय व्यि् ।
अद्यत्वे जलित्यििनिवाययवस्तुत्वेि लोिोः परिगण्यिे ।
यत्र सभावो भवनि ित्र सं िषातणिनप निश्चयेि संभवनि ।
िद्वि् ऋनषोः िथस्वािी – अश्वयोोः दृष्टाििुखेि स्पष्टयनि
यथा िथस्वािी अश्वं ि िेवलं प्रानणत्वेि पश्यनि िेि स्वस्य
अनिवाययिािनप नवजािि् यथा अश्वस्य ििोः प्रसादयनि
िद्वि् वयं प्रिृनििािुोः आर्ीनभयोः प्राप्तस्य जलस्य िहत्वं
नवज्ञाय व्यहिे ि । िेि वरुणदे विािुरहं संप्राप्य
जलसम्पिषातणं िुियोः । जलाभावे अस्मािं जीविनिवयहणं
दु ष्किं भविीनि नवनदिचिि् । अिोः िस्य प्राधान्यिां
स्पष्टिया नवजािि् जलसंिषातणाथं बद्िटयो भवेि ।
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