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वेदस्मतृ िषु भू-िलतिववहणववचारााः िस्य
प्रस्िुिोपयोगंच

डा. महाबल राव ् एम ्.जि.

सहायक प्राध्यापकः संस्कृतविभागः
एस ्, एस, एस ्, ऐ, एच ्. एल ्
मुद्दे नहल्ललपरिसिः

चचक्कबललापिु म ्-कनााटक, भारत ।

डा. महाबल राव ् एम ्.जि.
विश्िस्य साहहत्यजगतत संस्कृतसाहहत्यस्य स्थानंहहमालयित ् महोन्नतं िताते।
जगतः सिाप्रथम साहहत्यं भिततिेदाः। अत्र ये विचािः सल्न्त ते सािाकाललकाः
सािात्रत्रकाः

च।

लौकककालौककक

जनसामान्यमानसे

िेदाः,

विषयाः

उपतनषदः,

सम्यगत्रविित
ृ ाः

पिु ाणातन

सल्न्त।

इत्यक्
ु ते

प्रायः

मन्त्रभतू यष्ाः

दे िस्ततु तपिकाः, यज्ञयागाहदविचािाः इत्येि मन्यन्ते। तत्र कािणं तु भितत
संस्कृतज्ञानस्य

अभािः,

भािंप्रकटयन्तः

स्म।

संस्कृतस्योपरि

हदव्यतनलाक्ष्यं

च।

अन्यच्च

ियं

भाितीयाः अस्माकं संस्कृतेः, अचािविचािाणां विषये अिधानपूिक
ा
मात्सया
कुिाल्न्त।

अस्माकं

सिे

संस्कृतेः

कृतभूरिपरिश्रमाः

ते

जायमानमल्स्त।

अनेन

साम्प्रततके

जगतत

आधतु नको

अिगणनं

िैज्ञातनकदृष्या

मानिस्य

भवितुं
च

पाश्चात्यसंस्कृतेः

कुिाल्न्त।

अध्ययनं

अत्याशया-दिु ाशया

मनुषयस्य

ये

तत्र

अिलम्बनं

िेदाहदषु

बहुवििलतया विधीयन्ते।
च सिात्र सिाविधप्रदष
ू णं

स्िाथामनोभािेन

परिसिस्य

प्रदष
ू णं

बहुविपिीततया भित ् अल्स्त। सम्प्रतत जायमानेषु प्रदष
ू णेषु तत्सम्बद्ध
परिहािोपायान ् च अस्माकं सनातनग्रन्न्थेषु ककमुक्तलमतत अत्र आलोच्यते।
विशेषतया जलंमानिस्य अमत
ू णम ् अनेकिीत्या
ृ मल्स्त। तस्य अमत
ृ स्य प्रदष
कियमाणमल्स्त मानिैः | तत्सिं सम्प्रतत यथामततं विचायाते।
‘पयााििणम ्'
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इतत

संस्कृतेन

व्यिहियमाणा

िातििणस्य

सिााङ्गानां

नाम

पथ्व
ृ व्यप्तेजोिाय्िाकाशस्य अध्ययनं आिेदकालत ् अस्माकं ऋवष-मुनयः चिुः,

इत्यत्र िक्ष
ृ ायुिेदाहद ग्रन्थाः एि मौललकाः सल्न्त। पुिातनकाले पयााििणात ्
मानिस्य अभेदः आसीत ्। तहददानीं अलभिद्
ृ चधः, नगिीकिणं, नूतनता इत्याहद
विलभन्नेषु नामसु मानिः परिसिात ् बहुदिू ं ततष्तत |
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तदानीन्तनकाले पयााििणस्य कालुषयं अद्यतनित ्

तेषां िक्षणं भविषयतत तस्य प्रयोजनदानं च तेषां

विद्यमाना दै ित्िभािना, तथा यहद पयााििणस्य

मनुसत
ृ ौ

न सम्भिततस्म। यतोऽहह एकं तु परिसस्योपरि
कालुषयेन

प्रकृततदे िताः

शापं

दद्युः

इतत

दृषटिन्तः।

सिे

भयकािणमवप तत्र आसीत ्। ते, अस्माकं पूिज
ा ाः
प्रकृततं मानिात ् लभन्नत्िेन
िनिासीनः

अवप

न

एक

श्रत्ु या

जीिनस्य

भागग्रहीतरू
ृ पेण अपश्यन ्। अतः तत्र असमानातायाः
आस्पदः एि न आसीत ्। साधिः, मन
ु यः, ऋषयः
इत्यादयः

अत्र

ऐन्स्टीनमहोदयः
vibrating

प्रमाणभत
ू ाः

िदतत

Veena'

सल्न्त।

'Nature

इतत।

ते

is

अतः

like

a

पिमकताव्यमासीत ् इतत ज्ञायते।
2

भाितीय

पयााििणविज्ञानस्य

ऋवषमुनयः

अद्यतन

उक्तं

मानिापेक्षया

यत ्
ते

पयााििणिक्षणविषये तस्य िधानविषये च बहु आस्थां
दशायल्न्त स्म इतत। ते पयााििणस्य प्रदष
ू णस्य

अििोधनाथं काञ्चन तनयमान ् अवप िचचतिन्तः।
उपतनषद्, आिण्यकाः, स्मत
ृ यः एतेषाम ् अिलोकनेन
ज्ञायते यत ् पिु ाणभािते अिण्यसंिक्षणं, हदव्यिक्ष
ृ ाः,

हदव्याभलू मः इत्याहद विषये सम्यक् रूपेण तनिाहणा
िमः तैः प्रततपालयते स्म इतत।

िेदकालीनजनाः

मेघानां, नदीः, िायोः विषयेऽवप जागत
ृ ाः आसन ्।

भस
ू म्पन्मल
ू तिववहणम ् -

उपतनषद्,

पयााििणेन

सह

महाभािताहदषु च बहिः उललेखाः च लभ्यन्ते। अतः

पानयोग्य

जलम ्,

अल्स्त।

अल्स्त।

एतेषां पयााििणस्य तनिाहणविषये िेदाः, पिु ाणातन,
अथाशास्त्रं,

मौलये

स्मत
ृ यः,

िामायण

तथा

मानिनागरिकतायाः अल्स्तत्िम ् उत्तम, आिोग्यकि
आचश्रतमल्स्त।
उतमः

िायुः,

िासयोग्यभलू मः,
िक्ष
ृ ादयः,

च

सिा प्रथमं सिेषु ग्रन्थेषु भूलमं माता इतत व्याहृतम ्

मानिस्य कतनष्तम उत्तमिातििणस्य मूलभूतापेक्षा

प्राप्यमाणस्य

आधािभूतः अंशःअल्स्त। यतोऽहह भूमौ एि जलं,

पयााििणस्य

तत्रावप

उत्पन्नस्य

अिण्यस्य

िक्षणं

तेषाम ्

ततः

आद्यं

कताव्यित ् स्िीकृतिन्तः। मग
ृ ाः, िक्ष
ृ ाः, जलं, िायुः
तथा भूलमः दे िशक्तेः अंशाः इतत परिगणणतिन्तः।

ऋग्िेदानुसािं अयं विश्िः पञ्चभूतात्मकः अल्स्त।
तल्स्मन ् काले

यज्ञः सिामान्यः सिासामान्यः

च

भूदेिी,

इषटप्राल्प्तः भिेदवप, तस्य अपिः हे तु च भितत

बधं

शुद्धीकिणम ्।

ज्ञातमासीत ्

यत ्

अस्माकं

पूिज
ा ैः

सम्यग्रूपेणहुतः

यज्ञहविषा

िाताििणस्य कालुषयं न्यूनीभूत्िा विशेषातः िायोः
तथा

िक्ष
ृ ाणां

तनमालीकिणं

अथिािेदानुसािं

1

तत्रैि

यत ्

भितत

इतत।

शुद्धजलं अत्यन्त परिणामकािी

औषचधः अल्स्त येन सिािोगाः तनदानमेतत इतत।
उक्तं

पथ्व
ृ िी

मातरू
ृ पेण

गौििनीया

िक्षणीया च इतत। अतः सिेषाम ् एतेषां ग्रान्थानाम ्
अिलोकनेन ज्ञायते यत ् परिसि िक्षणे पन
ु नािीकिण
िस्तन
ू ां विषये तथा नैसचगाकसम्पत्तीनां विषये तथा

महत्िपूणाा

पयााििणस्य

भूमाता

इत्युपासते

अस्मालभः।

अथिािेदे– “माता भूलमः पुत्रोऽहं पचृ थव्याः3
ित्रैव–

िातििणस्य

अत्यन्त

सस्य, प्राण्यादयः स्थातुं शक्नुिल्न्त। अतः प्रकृततः

आसीत ्। अतः यज्ञानां कालः स च इतत िक्तुं
शक्यते | यज्ञस्य उद्दे शः यद्यवप स्िगाकामाहद

भूलमः

तदोक्तं

चगियस्ते पिाता हहमिन्तोिण्यं ते पचृ थविस्योनमस्तु|
कृषणां

िोहहणीं

विश्िरूपां

पचृ थिीन्रगुप्ताम ् |

ध्रि
ु ां

भूलमं

अजातोहतो अक्षतो ध्यष्ां पचृ थिीमहम ्।4

हे ! भूमातः नगेन वप्रयः, हहमाच्छाहदत लशखिाणण,
िनातनच। हे िणामतय! िक्ष भूलमं अहमत्र ल्स्थतिान ्,
विनापजयेन विनाव्रणेन च। इतत अस्य मन्त्रस्याथाः।
भूमाता

अतीि

अन्यसंस्कृतसाहहत्येषु
उदाहिणम ् अत्र –
2Environmental
3अथिािेदः

ू
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िणणाता

अल्स्त।

िेदाहदषु,

Laws of Manu by Pady S Dash publ on (1-12) 2006
12-1-12

अथिािेदः 12-1-11

4
1अथिािेदःस-5

मनोहिे ण

तत्र
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न जीणादेिायतने न िलमीके कदाचन' ||7 इतत

असंबाधं बध्यतो मानिनां यस्या उद्ितः प्रितः
समं बहु |
नानािीयाा ओषधीयाा त्रबभतता पचृ थिी नः प्रथतां

न स सत्िेषु गतेषु न गच्छनवप न ल्स्थतः।
न नदी तीिमासाद्य न च पिातमस्तके ||8

िाध्यतां नः ||5
नमोऽस्तु

भूमातः!

या

मानिेभ्यः

अतनबाल्न्धत

उदाितां तस्याः चगरिः, लशखिाणण, प्रस्थान भूद्िािा

प्रदता, सा नैकाः िोगतनमल
ूा न ओषधीः तस्यां युक्ता
िताते। मानािानाम ् अभ्यद
ु ये, स्िास्थ्वयाय च सा ताः

न कल्श्चत ् जनाल्न्तके, जलस्रोतसः तटे , पिातायने,
जलागािे ,

कुिाल्न्त इतत हे तोः तद्यथा –

िाय-ु अल्ग्न-विप्रम ्-आपः पषयंस ् तथा एि गाः |

न कदाचन कुिीत विषमूत्रस्य विसजानम ् ||9 इतत
अनेन ज्ञायते यत ् िेदकालाहद जनाः प्रकृतेः िक्षणे

अथिा माललन्याहद तनिाहणे तादृशाः तनष्ुििाहदनः
विना मानिस्य जीिनं बहु दस्
ु तिं तथा तस्याः
मललनेन अवप अस्माकं जीिनं, स्िास्थ्वयं च बहु
कषटकिं भिल्न्त इतत।

विषणुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पशं क्षमस्ि मे ||
पुरुषसूक्तोऽवप अस्य मूलभूत प्रपञ्चस्य अियिाः

सल्न्त मानिाः, दे िाः, प्रकृततः इतत। िैहदककालीन
जनाः

तदनन्तिकालीनाः

िलसंसाधिस्य तिववहणम ्

सिादा

प्रयत्नशीलाः

अहािे ण

अचचन्तयन ् यत ्

जागरूकाः

पयााििणिक्षणविषये
च

दे िालये

आसन ् यतः तेषां सम्यग्ज्ञानमासीत ् यत ् प्रकृततं

समुरिसने दे वि पिातस्तन मल्ण्िते |

च

जीणीभूत

एतेषां दष
ू णे अवप स्मतृ तः िदतत एिं-

भम
ू ाता धालमाकतायाः तथा जीिनस्य िक्षां किोतत

याचन्ते तस्याः उपरि पादाघातं कुिाल्न्त गमनागमनं

समतले,

िलम्मीके पिातलशखिे कषाणं खननं च कुयाात ् इतत।

स्रोतांलस विदध्यात।

इतत अस्माकं विश्िासः। ऋषयः अवप भम
ू ातःु क्षमा

इल्षटका

आसन ्।

ते

मत्यालोके

मानािस्य

विना

जीवितुं

अमत
ृ म्

शक्यते

इत्युक्ते
पिं

जलं

जलम ्।

विना

कृवष तनलमत्तं भूमेः कषाणम ्,

जीिनम ् अत्यन्तं कषटकिम ् भितत । ऋग्िेदे जलम ्

नाशः इतत। अतः प्राक्तनाः अद्यतनाः अवप निाः

दे िता रूपेण उपास्यमाना दिीदृश्यते सिात्र । तद्

भिन-गह
ृ ाहद तनमााणम ् अवप भूमातुः पवित्रतायाः
यल्त्कमवप

खनन-सम्बद्धकायाािम्भात ्

प्राक्

भू

प्राथाानां कुिाल्न्त। तदक्
ु तम ् अथिािेदे भूमौ सस्यानां

अमत
ृ त्िेन िणणातं िताते । आिेदकालादािभ्य जलं
यथा ऋग्िेदे-

वििधातयतुं प्राथाना अल्स्त इयं-

यस्य द्यावापथृ िवी पौंस्य महद्यस्य व्रिे वरुणो

तदक्
ु तं मनुस्मत
ृ ौ यहद फलित्तता भूलमः कृवषकमा

आकाशात ् माता भूलमः जलं स्िीकिोतत, वपता सिाान ्

यत ् ते भूमे विखनालम क्षक्षप्रंतदवप िोहत'ु 6 –इतत।
तनलमत्ती

कृत्य

खननं

कियते

चेदवप

कानीचन

तनयमाः पालनीयाः इतत–
तद्यतान फालकृषटे न जले न चचत्यां न च पिाते |
भस
ू क्
ू तम ्

5

6अथिािेदः

यस्य सूयाःव |10

विद्यमानान ् जन्तून ् वपति
ृ त ् पालयतत इतत । आपः
–

अप ् धातोः

तनषपन्नः

शब्दः

चतुषुा

सूक्तेषु

वििणणातः िताते । तद्चधदे िता रूपेण इन्रः, िरुणः,
पजान्यः इत्युपासना अवप भितत । तद् ऋग्िेदेमनस्
ु मतृ तः 4-47

7

मनस्
ु मतृ तः 4-46

8

मनस्
ु मतृ तः 4-48

9

10ऋग्िेदः
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सलललस्य

मध्यात ्

यन्त्यतनविशमानाः|

पुनाना

इन्रो या िज्री िष
ृ भो ििाद ता आपो दे िीरिह

जलतनिाहणं

मनुस्मत
ृ ौ एिमुक्तम ्–

मामिन्तु ||11

जलप्रदष
ू णस्य

विषये

न अप्सु मूत्रं पुिीषं िा ष्ीिनं िा समुत्सज
ृ ेत ् |

अमेध्यललप्तम ् अन्यद् लोहहतं िा विषाणणिा ||13

हे नि! जलं यत ् आकाशादागच्छतत िल्ृ षटरूपेण तत ्

न

सिाथा सम्यगुपयोक्तव्यम ् इतत। हदव्यजलं पञ्चांश

अन्नम ्

अद्याद्

एकिासा

न

नग्नः

स्नानम ् आचरे त ् |

न मूत्रं पचथ कुिीत न भस्मतन न गोव्रजे ||14

भूताः भितत– शीतम ्, लशिम ्, शुचचः, इषटम ्, विमलं
लहु षड्गण
ु म ् इतत। तद्यथा-

कृतमासीत ् ।

तीव्राः सोमास आगह्याशीिान्तः सत
ु ा इमे िायो

इत्थं बहुविधतया जलस्य पयााििणस्य िक्षणं, पोषणं
च विित
ृ ं िेदस्मत्ृ याहदषु | जलं मानिजीिनस्य

उभा

िताते। अद्यतने यग
ु े मानिः ज्ञात्िा अवप जलस्य

तान्प्रल्स्थतल्न्पब |
दे िा

हदविस्पश
े रिायू
ृ न्

सोमस्य पीतये ||12
जलं

दे हस्य

मललनापहािी,

दीघाकालसूयद
ा शानाय

नाम

शुद्धं जलं पिमािश्यकम ्

हिामहे

अस्य

मल
ू धािः

अस्य

िक्षणम ् अस्माकं

पिमं

कताव्यं

िथ
ू णं च कुिान ् अल्स्त। तद् न भिेत ्।
ृ ा व्यथं, प्रदष

स्िास्थ्वयकिी,

उत्तम

बहुदीघाजीिनयापनाथं
इतत अस्याथाः। यद्

इदानीम ् आधतु नकाः िदल्न्त उत्तमजीिनाय योगः

उपसंहाराः

पयााििणं प्रपञ्चस्य सिाविधानां मूलाधािः अल्स्त।

शुद्धंजलं, शुद्धः िायुः, स्िच्छं िातििणं सिेषां
स्िस्थ जीिनाय आत्यल्न्तकं आिश्यकमल्स्त। अद्य

तथा शुद्धं जलं पेयलमतत तद् तदा िेदकाले एि

विश्िे

मानिस्य

जलस्य िक्षणं िा उपयोगं िा तनरूपयतत िेदः।

िेदाहदसाहहत्यम ्

दिु ाशा,

प्रदष
ू णे

कोऽवप

पूिज
ा ाः कथं प्रकृततना सह व्यिहिल्न्त स्म इतत

माललन्यं

किोतत

चेत ्

तस्मै

दण्िरूपेण कश्चन नाणकातन अवप तनल्श्चतः आसीत ्
तदानीन्तन काले एि। तद्कुत्र िा भितु दे िालयस्य,

िा कूपस्य अथिा कृवषक्षेत्रस्य जलमूलं िा भितु
नकल्श्चत ्

मललनं

कुयाात ्।

तद्

दण्िस्य मौलयमवप िधाते स्म ।

तद्

अनुसािे ण

यतोऽहह प्रायः

भितत।

पयााििणस्य

अस्माकं पूिज
ा ाः अिगतिन्तः आसन ्। न केिलं
जलस्य

महत्कािणं

अत्याशा

अिलोकयामश्चेत ्

यहद

अस्माकं

तत्र

अस्माकं

ज्ञायते | अनेनैि प्रकािे ण यहद ियं प्रकृतेः उपासनं

कृत्िा पूज्यभािेन िक्षामः चेत ् भावितनकाले विश्िे
शुद्धपरिसिस्य

प्रदानं

भितत।

नोचेत ्

ियमेि

अस्माकं कुलक्षयस्य कािणणभूताः भविषयामः।
अतः

प्राक्तनसाहहत्यं

तस्य जलमूलस्य मललनं कदावप न भिेत ् । जलस्य

यहद िेदाहद साहहत्यमनस
ु िामः चेत ् तत्र जलाहद

आसीत ् | Rain Harvesting इतत यद् अद्यतने

बहुमान्यत्िमाप्नोत ् तस्य ज्ञानं तदै ि तेषामासीत ् ।
अतः िषृ टे ः जलं यथा व्यथं न भिेत ् तथा तैः
ऋग्िेदः7. 49.1

11

ियं

सिे

च

सम्यगुपयुज्य

संिक्षणे, कूपखनने, कुलयाः तनमााणे, तेषां विशेषास्था

िक्षणं

तन्त्रज्ञानं

सिेषु दे िालयेषु कलयाणी नाम्ना बह
ृ त ् जलागिः

भितत । तत्र सािाजतनकाः जनाः आगच्छल्न्त अतः

परिसिस्य

नूतनं

कतुं

शक्नुमः। तद् अस्माकम ् आद्यं कताव्यमवप भिेत ्।
मानिस्य

जीिनाधािस्य

अमत
ृ स्य

उपयोगः,

समीचीनतया तनिाहणं च ज्ञातुं शक्यते। ियं सिे तद्

अध्ययनं कृत्िा आधतु नक तन्त्रज्ञानेन सह सम्मीलय
13मनस्मततः

ु

ृ

4-56

मनस्
ु मतृ तः 4-45
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ऋग्िेदः 7. 23.2
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परिसििक्षणे विशेषतः जलस्य िक्षणे नूतनाविषकािं
विधाय आनन्दे न जीिामः इतत मे आशयः।
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