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ससं्कृतसाहित्यदषृ्ट्या स्वच्छभारताहभयानस्योद्देश्यम ्
 

Dr. Menakarani Sahoo 

 

Abstract 

संप्रहत मानवानां आर्थिकक्षेते्र यथा अभ्युदयः भवहत तथा नैहतकक्षेत्रे तेषा ंअधोगहतरहि भवहत । संप्रहत मानवः 

प्रायशः लोभग्रस्थाः, स्वाथिग्रस्थाः, कामवासनाहप्रयाः, हवलासभोगासक्ाः भवहतत । अतः जनाः 

मानहवकगुणिीनाः सततः सविदा अमानहवककायािहण प्रवृताः भवहतत । अधुना समाजे नारीधषिणम्, 

गणधषिणम्, धनाििरणम्, साफल्यं प्राप्तये असदिुायावलम्वनम्, धनाथ ं िुत्रः हितरं िहतत , कहनष्ठभ्राता 

ज्येष्ठभ्रातरं िततीहत िररदशृ्यतते । अतः तेषु मानवषेु सचेतनतायाः हवकासः, मानहवकमूल्यवोधानां हवकासः, 

स्वियािवरण ं प्रहत कर्त्िव्यवोधज्ञानस्य हवकासः, संघे शहक्ः कलौयुग े भावनायाः हवकासः एव 

स्वच्छभारताहभयानस्य लक्ष्यं भवहत । स्वच्छतानाम मलशुतयता । शरीरस्य मलं जलेन, वाचः मल ं

व्याकरणेन, हृदयस्य महलनता सच्चररत्रश्रवणने , िररवेशस्य महलनता वृक्षादीना ं रोिणेन च भवहत । 

शारीररकस्वच्छतायै स्नानं करंु्त्, हृदयस्य महलनतां दरूीकर्त्ुं कामक्रोधरहितं भहवतुं, िररवेशस्य स्वच्छतायै 

वृक्षरोिणं कर्त्ु ंजलाशयमण्डिादीनां प्रहतष्ठािहयतुञ्च उिदशेः संस्कृतसाहित्ये वतिते । 
 

Key Words: मजृा, िुरीषम्, वस्त्रिूत्रम्, हवसजिनम ्
 

izLrkouk  

समाजे अस्मान् िररतः िञ्चमिाभूताहन सहतत तेषां समािारेण अस्माकं िररसरः भवहत । मनुष्ट्यः 

यत्र हनवसहत ,यत् खादहत ,यद्वस्त्रं धारयहत , यज्जलं हिवहत, यस्य वायोः सेवनं करोहत तत्सवं 

शरीरस्य अमृतम् अथवा हवषं तत् वयं न जानीमः िरततु ग्रिणं कुमिः । अनेन बहुहवधाः 

स्वास््यसमस्याः िररलक्ष्यतते । 

अस्माकं भारते 75% जनाः हवशेषतः ग्रामवाहसनः भवहतत । अनावृर्त्े स्थले स्वेच्छयाः शौचं, 

िुष्ट्कररण्यां स्नानम्, अिेयजलस्य िानं कुविहतत च । अनेन या समस्याः समुत्िद्यतते ताः मानवानां 

अकालमृत्योः व्याधीनां च कारणरूिाः । तासां समस्यानां हनवारणमेव 

स्वच्छभारताहभजानस्योदे्दश्यम् । 

मिात्मागाहतधमिोदयस्य मतानुसारं ‘Sanitation is more important than Independence’. 

भारतस्य प्रधानमहतत्रणा नरेतरमोददमिाभागेन अहि तं वाक्यमनुसृत्य “Swachh Bharat 

Abhiyan” or ‘Clean India Mission’ इत्यस्य भारते २०१४ अक्टूवरमासस्य हद्वतीयददनाङ्के 

नवदिेलीमिानगरस्थराजघाटे उदघोहषतम् । तहस्मन् ददवसे नरेतरमोददमिाभागः भारतं तयवेदयत् 

“सव ेस्वच्छभारताहभयान ेयोगदान ंयच्छततु” इहत । 

 

स्यच्छभारताहभयानस्योदे्दश्यम ्

1. अनावृर्त्े स्थले शौचस्य हनराकरणम्  

2. दशेस्य प्रहतक्षेत्रेषु शौचालयस्य स्थािना हवशेषतः साविजहनकशौचालयस्य व्यवस्था 

ियिटनस्थलेषु, आिणेषु, यानयातायतस्थानेषु च करणीया । हवद्यालये हवद्यार्थिनां हशक्षकानाञ्च 

कृते हभन्नशौचालयस्य स्थािना करणीया । 

3. स्वास््यहशक्षायाः प्रसारः
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4. स्वच्छतायाः संबतधः स्वास््येन सि वतिते इहत जनजागरणम् 

5. जनानां स्वच्छताजागरूकतायै प्रहशक्षणस्यायोजनम्  

6. ग्रामेषु नगरेषु सवेषु स्थानेषु वैहिकजागरुकतायाः हनमािणम् 

7. हवद्यालये मिाहवद्यालये च कक्षा ,िुस्तकालय, प्रयोगशाला 

,िररसरेत्यादीनां स्वच्छता करणीया । 

8. िररवेशप्रदषूणस्य कारणस्यातवेषणम् तस्य हनदानञ्च 

9. िेयजलस्थानानां संरक्षणम् शुहिकरणञ्च 

स्वच्छभारताहभयानस्योदे्दश्यं संस्कृतसाहित्येषु हनहितमहस्त । 

‘मृजया (Cleanliness) रक्ष्यते रूिम्’ इहत तयायेन मनुस्मृतौ 

आचायिमनुना प्रोकं् यत् - मृत् तोयैः शुद्ध्यते, नदी वेगेन 

शुद्ध्यते, स्त्री रजसा शुद्ध्यते, हद्वजः संनास्येन शुद्ध्यते । यथा – 

 

मृर्त्ोयःै शुद्ध्यत ेशो्य ंनदी वगेेन शदु्ध्यहत । 

रजसा स्त्री मनोदषु्टा सतंयासने हद्वजोर्त्मः ।। [1] 

 

िुनः मनुमिर्षिणा उद्घोहषतम् यत् अहभः गात्राहण शुद्ध्यहतत । 

यथा – 

 

अहभगाित्राहण शुद्ध्यहतत मनः सत्येन शुद्ध्यहत । 

हवद्यातिोभ्या ंभूतात्मा बुहिज्ञािनने शुद्ध्यहत ।। [2] 

 

चाणक्यमिोदयेनाहि शुिताहवषये स्वीयमतमुिस्थाहितवान् । 

भस्मना कांस्यं शु्यते, अम्लेन ताम्रं शु्यते, नारी रजसा शु्यते, 

नदी वेगेन शु्यते । अतः चाणक्येन प्रोक्म् – 

 

भस्मना शु्यत ेकासं्य ंताम्रमम्लने शु् यहत । 

रजसा शु् यत ेनारी नदी वेगेन शु्यहत ।। [3] 

 

यः मिािुरुषः भवहत सः राजमागे, गवांम्ये, धातयम्ये च िुरीषं 

मूत्रं वा न कुयािददहत मिाभारते उकतमहस्त । यथा- 

 

िुरीष ंवा यदद वा मूत्र ंय ेन कुविहतत मानवाः । 

राजमाग ेगवा ंम्य ेधातयम्य ेच त ेशुभाः ।। [4] 

 

दवेगृिस्य समीिे मुत्रहवसजिनं, िादप्रक्षालनं , उहच्छष्टान्नं, वीयं न 

त्यजेत् । यथा- 

 

दरूादावसथान ्मुत्र ंदरूात ्िादावसचेनम ्। 

उहच्छष्टान्नहनषकेञ्च दरूादवे समाचरेत ्।। [5] 

                                                            

१. स्वाई,ँ डॉ॰ व्रजसुतदर : मनुसंहिता, नादरप्रेस, हशवकाशी, ताहमलनाडु, 

२०१०, ि-ृ२५७ 

२. स्वाई,ँ डॉ॰ व्रजसुतदर : मनुसंहिता, नादरप्रेस, हशवकाशी, ताहमलनाडु, 

२०१०, ि-ृ२५८ 

३. चौधुरी, डॉ॰ गुञ्जेिर :  चाणक्यनीहतदििणः, चौखम्बा सरुभारती 

प्रकाशन, वाराणसी, २००५, ि-ृ ७४ 

४. उिा्याय, प्रो॰ रामजी : आषि सुभाहषत सािस्री, भारतीय संस्कृहत 

संस्थानम्, वाराणसी,२००७, ि-ृ २३३ 

लालबािादरू शास्त्रीमिोदयेन उदघोहषतम् – ‘जय जवान जय 

दकसान’ इहत । अनेन मतत्रेण आभारतं जनाः कृहषक्राहततमकुविन् । 

अनेन अहि ‘Green India’ इत्यस्य िररकल्िनम् अभवत् । अतः 

िररवेशस्वच्छतायै वृक्षरोिणमहि स्वच्छभारताहभयानस्य एकं 

लक्ष्यम् । 

वृक्षः एव अस्माकं जीवनम् । वृक्षः वायुमण्डलात् अङ्गारकाम्लं 

गृिीत्वा मनुष्ट्येभ्यः अमृतमम्लजान ं प्रददाहत । अम्लजानं हवना 

मनुष्ट्यः मरणोतमुखं भहवष्ट्यहत । अतः वृक्षाणा ंरोिणमिररिायिम् 

। यतोहि वन े िररवेशस्य भारसाम्यमक्षुणं वर्त्ित े । यः मनुष्ट्यः 

वृक्षाणा ं रोिणं करोहत सः हितृिुरुषाणां तििण ं कृत्वा सततोषं 

हवदधाहत । वृक्षरोिणस्य अदषृ्टफलस्वरुिं हितृिुरुषाः सवेभ्यः 

िािेभ्यः हवमुक्ाः भवहतत । वृक्षरोिणकर्त्ाि अहि इिलोके 

प्रभूतकीर्त्रं्त् प्राप्नोहत । यतो हि भहवष्ट्यिुराणे उक्महस्त - 

 

ित्रिषु्ट्िफलानां च रजोरेण ुसमागमाः । 

िोषयहतत च हितरं प्रत्यि ंप्रहतकमिहण ।। 

यस्त ुवकृ्ष ंप्रकुरुत ेछायािुष्ट्िफलोिगम् । 

िहथ दवेालय ेचाहि िािार्त्ारयत ेहितृन ्। 

कीर्र्त्िश्च मानषु्ट्यलोके प्रत्यभ्यहेत शभु ंफलम ्।। [6] 

 

तडागहनमािणकताि ,वृक्षरोिणकर्त्ाि इष्टयज्ञः च यः जनः भवहत सः 

नूनं स्वगं लभते । िुहष्ट्िताः फलवततः च मानवान् तिियहतत । 

वृक्षाः वृक्षद ंिुत्रवत् िरत्र च तारयहतत । मिाभारते प्रोक्म्- 

 

तस्मात ्तडागे वृक्षा व ैरोप्या श्रेयोऽर्थिना सदा । 

िुत्रवत्िररिाल्याश्च ितु्रास्त ेधमितः स्मतृाः ।। [7] 

 

मिाभारतानुसारं जगत् आिोमयं भवहत । तद्यथा- ‘आिोमया 

सविरसाः सविमािोमयं जगत्’ । 

अथविवेदानुसारं जलममृतं भवहत । यतः उच्यते – 

‘अप्स्वततरममतृमप्स ु भेषजम ् ’ । ईिरस्य सर्त्ा अग्नौ,अप्सु, 

ओषधीषु, वनस्िहतषु च हवद्यते । यथा- 

 

यो दवेोऽग्नौ योऽप्स ुयो हवि ंभवुनमाहववशे । 

य ओषधीष ुयो वनस्िहतष ुतस्म ैदवेाय नमो नमः ।। [8] 

वैददककाले जनाः िािदरूीकरणाथं जलं िाथियहत । ऋग्वेद े

उक्महस्त – 

 

इदमािः प्रवित यत ्ककं च दरुरत ंमहय । 

यद्वािमहभदरुोि यद्वा शेिः उतानृतम ्।। [9] 

                                                                                                       

५. स्वाई,ँ डॉ॰ व्रजसुतदर : मनुसंहिता, नादरप्रेस, हशवकाशी, ताहमलनाडु, 

२०१०, ि-ृ २०८ 

१. उिा्याय, िहण्डत बाबुराम, भहवष्ट्यिुराणम्, हितदी साहित्य सम्मेलन, 

इलिावाद, २००३, ि-ृ३१५ 

२. उिा्याय, प्रो॰ रामजी : आषि सुभाहषत सािस्री, भारतीय संस्कृहत 

संस्थानम्, वाराणसी,२००७, ि-ृ २४८ 

३. उिा्याय, प्रो॰ रामजी : आषि सुभाहषत सािस्री, भारतीय संस्कृहत 

संस्थानम्, वाराणसी,२००७, ि-ृ ९१ 
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मूत्रोत्सगं फालकृष्ट,ेजले, हचत्यां, िविते, जीणिदवेायतने, वलमीके 

च न कुयाित् । अतः मनुना सतयगुिददष्टम्-  

 

न फालकृष्ट ेन ुजल ेन हचत्या ंन च िवित े। 

न जीणिदवेायतन ेन वल्मीके कदाचन ।। [10] 

 

एवञ्य ससत्त्वेषु गर्त्ेषु , गच्छनावस्थायां हस्थतावस्थायां वा, 

नदीतीरे, िवितशृङ्गे मूत्रोत्सगं न कुयाित् । यथा- 

 

न ससत्त्वेष ुगर्त्षेु न गच्छन्नाहि च हस्थतः । 

न नदीतीरमासाद्य न च िवितमस्तके ।। [11] 

 

आचायिमनुमिोदयानुसारं वायुं , अग्ग्नं, ब्रािमणं, सूयं, जलं, 

धेनुञ्य िश्यन् मूत्रमलोत्सगं न दक्रयते । अतः मनुना प्रोक्म्- 

 

वाय्वहग्नहवप्रमाददत्यमिः िश्यंस्तथैव गाः । 

न कदाचन कुवीत हवश्म्रतूस्य हवसजिनम ्।। [12] 

 

यादद मनुष्ट्यः एतान् िश्यन् मलमूत्रहवसजिनं करोहत तर्िि तस्य 

प्रज्ञा नश्यहत । अतः मनुना उिददष्टम् – 

 

प्रत्यग्ग्न ंप्रहतसयू ंच प्रहतसोमोदकदद्दजान ्। 

प्रहतगा ंप्रहतवात ंच प्रज्ञा नश्यहत मिेतः ।। [13] 

 

जलस्य िररष्ट्करणमहनवायिम् । अतः चाणक्य-मिोददयेनाक्म्- 

 

दहृष्टितु ंतयसते ्िाद ंवस्त्रितु ंहिबेञ्जलम ्। 

शास्त्रितु ंवददे ्वाक्य ंमनःिुत ंसमाचरेत ्।। [14] 

 

मूत्र-मल-अमे्यहलप्तवस्तु-लोहितहवषाक्िदाथिहमहश्रतजलेषु 

उत्सगं न कुयाित् । यथा- 

 

नाप्स ुमूत्र ंिरुीषं वा ष्ठवन ंवा समतु्सजृते् । 

अमे् यहलप्तमतयद ्वा लोहित ंवा हवषाहण वा ।। [15] 

                                                                                                       

४. उिा्याय, प्रो॰ रामजी : आषि सुभाहषत सािस्री, भारतीय संस्कृहत 

संस्थानम्, वाराणसी,२००७, ि-ृ २१ 

१. स्वाई,ँ डॉ॰ व्रजसुतदर : मनुसंहिता, नादरप्रेस, हशवकाशी, ताहमलनाडु, 

२०१०, ि-ृ १८७ 

२. स्वाई,ँ डॉ॰ व्रजसुतदर : मनुसंहिता, नादरप्रेस, हशवकाशी, ताहमलनाडु, 

२०१०, ि-ृ १८८ 

३. स्वाई,ँ डॉ॰ व्रजसुतदर : मनुसंहिता, नादरप्रेस, हशवकाशी, ताहमलनाडु, 

२०१०, ि-ृ १८८ 

४. स्वाई,ँ डॉ॰ व्रजसुतदर : मनुसंहिता, नादरप्रेस, हशवकाशी, ताहमलनाडु, 

२०१०, ि-ृ १८९ 

५. चौधुरी, डॉ॰ गुञ्जेिर :  चाणक्यनीहतदििणः, चौखम्बा सरुभारती 

प्रकाशन, वाराणसी, २००५, ि-ृ११९ 

६. स्वाई,ँ डॉ॰ व्रजसुतदर : मनुसंहिता, नादरप्रेस, हशवकाशी, ताहमलनाडु, 

२०१०, ि-ृ १८९ 

एतत् ज्ञात्वा अहि हववेकभ्रष्टजनाः जलस्य महलनं कर्त्ुं, 

वनस्ितीनां ्वंसं कर्त्ुं प्रयत्नशीलाः भवहतत । अतः तेषां मनहस 

स्वच्छतायाः संबतधः स्वास््येन सि वतिते इहत 

जनसचेतनतामानहयतुं प्रधानमतत्रीमिाभागेन 

स्वच्छभारताहभयानस्य िररकल्िनं कृतम् । िुरा 

स्वच्छभारताहभयानस्य िररकल्िनं वेदषेु, मनुस्मृतौ, 

नीहतशासे्त्रषु, आचारसंहितासु च मनीहषहभः कृतम् । अतः 

अस्याभायानस्य उद्देश्यिररिूतिये अस्माहभः कायं करणीयम् । यतः 

िररवेशस्य संरक्षणमस्माकं कतिव्यम् । 
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