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प्रस्तावना
वैवदकवाङ्मये
वृविववज्ञानस्य
सवाय वतशावयत्विं
सवयत्र
समवलोवकतिं
भववत।
पयाय वरणसिंरक्षणदृष्ट्यावप वृविववज्ञानस्य महत्त्विं प्राचीनैमयहवषयवभः तत्त्वज्ञै श्च वनतरािं
स्वीवियते। पञ्चमहाभूततत्त्वेष्ववप जलस्य स्थानमतीव महनीयमस्ति । वृविववज्ञानस्य
पयाय लोचनिमे तथ्यवमदिं समुद्भववत यज्जलिं जीवनाय परमावस्यकिं तत्त्वमस्ति। जलिं ववना
जीवनस्यकल्पना कदावप न कतुुं शक्यते । सवेषािं भूतानाङ् कृते जलिं सवयथा जीवनधायकिं
तत्त्वम्। अस्माकिं शरीरवमव पृवथव्ाः वत्रषु भागेषु सवयत्र जलस्यैव स्तस्थवतः वनतरािं
समवलोक्यते । अस्यािं स्तस्थतौ वैवदकवाङ्मये जलस्यावधपवतरूपेण वरुणदे वस्योपासनायाः
वनदे शः दृश्यते। अयिं वह वृविकारको दे वः । अस्य दे वस्यानुकम्पयैव पृवथव्ािं वृविभयववत,
सस्यावन समुद्भवस्ति, ओषधयः वृक्षाश्च समुत्पन्ाः जायिे। नद्यः प्रवहस्ति। पयाय वरणस्य
सिंरक्षणिं सवय त्र दृविगोचरिं भववत। सवे जिवः तृप्ाः समवलोक्यिे । अतः
पयाय वरणशुद्ध्यथुं प्रदू षणानािं वनवारणाय च वृिेमयहत्त्विं सवयत्र वैवदकवाङ्मये महवषयवभः
स्वीकृतम्। न केवलिं प्राचीनैमयहवषयवभः, अवपतु अवाय चीनैवैज्ञावनकैरवप वृविववज्ञानस्येतद्
रहस्यिं समुद्घावितमस्ति । सुवृष्ट्यैव ओषध्यादीवन अन्ावन च क्षेत्रे उद्भवस्ति । अतः
पञ्चभूतेषु आद्या सृवि जलमेव । यथोक्तिं मनुना –
अप एव ससर्ाादौ तासु बीर्ममक्षपत् ।1.
आपो नारा इमत प्रोक्ता आपो वै नर सूनवः । ता यदस्यान्नयं तेन नारायणः स्मृतः ।।
विुतिु वृवििं ववना परमात्मना सृविरवप न वववहता, न च कतुुं पार्य्यते । जलेन
वृष्ट्यावदकमयणा वा सवेषु भुवनेष्ववप सृविप्रविया सिंचावलता भववत। सवेषु लोकेषु स्थानेषु
वा जलेनैव सवाय वण वियाकलापावन सिंवसद्धावन जातावन भवस्ति। वृष्ट्यावद कमयणा
पयाय वरणस्य सम्यक्तया सिं शुस्तद्धभयववत, यतिु जले सिंशोवधका शस्तक्तः राजते । एतदथुं
सवेषु पूजन – कमयसु यज्ञेषु वा जलस्य स्तस्थवतः परमावश्यकी भववत। जलेनैव
आचमनावदवियया शुस्तद्धः वियते । अस्य जलतत्त्वस्य ववज्ञानशास्त्रे समुपयुक्तावन इमावन
नामावन सस्ति – एक्वा, हाईड्रोजन मोनो ऑक्साइड्, हाईड्रोजन हाइड्राक्साइड् इवत ।
जलस्य अणु सूत्रमस्ति – H20 एवञ्च मोलर द्रव्मानमस्ति- 18.0153 g mol । वृविद्वारा
सम्प्राप्जलेन अस्माकङ् कृवषकमय सफलिं भववत। सा च वृविः सवाय न् अस्मान् च
प्रसीदवत। जलचिानुसारे ण यदा सामुवद्रकिं जलमुपरर गच्छवत वाष्परूपेण, तदा तज्जलिं
मधुरिं भूत्वा वषयवत। वैवदकवाङ्मये अस्य वृविकमयणः मूलमस्ति यज्ञावद श्रेष्ठतमिं कमय।
श्रौतयज्ञावदकमयणा स्मात्तयकमयणो वा वृष्ट्यावद फलिं समुद्भवतीवत यज्ञववज्ञानस्य
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मूलमुद्देश्यम्। वेदानािं मूलभूतिं लक्ष्यमस्ति यत् यज्ञावद कमयसम्पादनेन वृष्ट्या भूतानािं सवयववधकल्याणकरणम्।
विुतः लोककल्याणाय एव यज्ञादयः अनुष्ठीयिे । इज्यिे
सङ्गतीवियिे। ववश्वकल्याणाय पररश्रमिं कृत्वा महािो
ववद्वान्सः आह्वयिे अस्तस्मवन्वत यज्ञः । यथाह्युक्तिं
मत्स्यपुराणे –

समानमेतदु कम् उच्चैत्यवचाहवभः। भूवमिं पजयन्या
वजन्वस्ति वदविं वजन्वत्यग्नयः ।। 7.
तैवत्तरीयसिंवहतायािं मरुत्, अवग्नः,सोमः,सूययश्च वृविकमयणः
कारणावन
सस्ति।
अथाय त्
एतेषािं
वृविकमयवण
महद्योगदानमस्ति। एतेषु वमत्रः (oxygen) वरुणः
(hydrogen) परस्परमेकीभूय जलिं वनमाय वत । उभौ
वमवलत्वा परम्परया जलवनमाय णस्य प्रवियािं सदै व कुरुतः ।
यथोक्तमथवयवेदे - अपाम् अवग्नः, आपो ववद् युत् वषय,
मरुस्तद्भः प्रच्युता मेघा ।8. अवप च शतपथब्राह्मणेऽवप
एवमुक्तिं यत् अवग्नतः धूमो जायते, धूमात् अभ्रः (मेघः)
अभ्राद् वृविः सञ्जायते। यथा – अवग्नवैधूमोजायते ,
धूमादभ्रम् , अभ्राद् वृविः। 9. एवम् – दे वाः पुरोवातिं ससृवजरे ,
अभ्रावण समप्लावयन्, ववद् युतम् ..... एतमवयत्नुम् .......
प्रवषययन् ।10. बृहदारण्यकोपवनषवद प्रोक्तिं यत् अग्नौ
दे वगणः सोम – द्रव्ाणामाहुवतिं ददावत, येन वृविभयववत
पृवथव्ाम् । अत एव वायुः, अभ्रः, ववद् युत्, अशवन,
सोमीयद्रव्ावण उपकरणावन सस्ति वृ िेः । यथावह –
पजयन्यो वावगौतमावग्नः, तस्य वायुरेव सवमद् , अभ्रिं धूमो,
ववद् युदवचयः, अशवनरङ्गाराः, ह्रादु नयो ववस्फुलङ्गाः। 11.
वैवदकवाङ्मये सुवृिये यज्ञादयः श्रेष्ठतमावन कमाय वण
अनुष्ठीयिे।
दशयपूणयमासयागे
वृष्ट्यथुं
पलाशशाखाच्छे दनम् , इषे त्वा इवत मन्त्ेण वियते ।
एवमेव वृष्ट्यथुं नैकाः श्रौतयागाः प्रवतयिे, येन सदनुष्ठानेन
सुवृविः नूनमेव समागच्छवत । तैवत्तरीयसिंवहतायामु क्तिं यत्
वृिये कारीरीयकी इविः नूनमेव ववधेया। एतत् िमे वषाय याः
अिौ भेदाः वनरूवपतास्सस्ति । ते वह – 1. वजन्वरावृत् 2.
पूवत्तयरावृत् 3. भीमरावृत् 4. त्वेषरावृत् 5. पूवतयरावृत् 6.
श्रुतरावृत् 7. ववराड्् आवृत् 8. भूतरावृत् इत्यादयः । 12.
वृविप्राप्ये त्रयाणािं भूभुयवः स्वः लोकानािं सहयोगः
वनतरामपेक्षते । यथा ह्युक्तम् – वदवायास्ति मरुतो भूम्या
अवग्नः, अयिं वातो अिररक्षेण यावत ।, अस्तद्भयाय वत वरुणः
समुद्रैः 13. मरुद्दे वः वृिये सामुवद्रकिं जलमिररक्षिं प्रवत
गमयवत। पुनश्च वमत्रावरुणौ वृविकत्ताय रौ िः । वमत्रः
प्राणशस्तक्तः (oxygen) अस्ति । वरुणश्च अपानशस्तक्तः
ऋणास्तत्मका शस्तक्तः (hydrogen) इवत नाम्ना ज्ञायते ।
ववद् युत् सिंचारे ण उभौ जलरूपेण पररववतयतौ सञ्जातौ ।
तदै व वृविः सम्भववत। अत एव वैवदकवाङ्मये वमत्रावरुणौ
वृविप्रदायकौ दे वौ िः । सवेषािं भूतानाङ् कृते अन्ादीनािं
व्वस्थापनमनयोः प्रमुखिं काययमस्ति। अिररक्षस्थजलेन
सह वरुणदे वस्य घवनष्ठतमसम्बन्धोऽस्ति । अस्य दे वस्य
वनयममनुसृत्य नद्यः प्रवहस्ति, वृष्ट्यो भवस्ति च ।
अनावृविकाले
वरुणदे वस्योपासना
वैवदकालादे व
प्रचवलतास्ति। अयिं वह समुद्रस्य दे वः, जलस्य स्वामी रूपेण
राजते । अतः वृष्ट्यथयमस्योपासना नूनमेव अस्मावभः
करणीया, तदै व वृविववज्ञानमवगिुिं वयिं समथो भवेम ।

दे वानािं द्रव्हववषािं ऋक्सामयजुषािं तथा ।
ऋस्तत्वजािं दवक्षणानािं च सिंयोगो यज्ञ उच्यते ।। 2.
भगवता मनुनाऽवप एवमेवोक्तम् अग्नौ प्रिाहुवतः सम्यग् आवदत्यमुपवतष्ठते ।
आवदत्याज्जायते वृविः वृिेरन्िं ततः प्रजा ।। 3.
प्रश्नोऽयमत्रसमुजृम्भते यत् अग्नौ प्रवक्षप्याहुवतः कथमावदत्य
मण्डलिं प्रवत गच्छवत । एतस्य वैज्ञावनकिं
समाधानमेवमस्ति यत् अग्नौ प्रवक्षप्ा आहुवतः द्रव्िं वा
ववद् युत्कणीभूतिं स्वरूपिं (lionised) सम्भववत। सूययस्य
chrge positeve अस्ति तस्य मात्रा (voltage) अवप
दीघयतमा अस्ति। अनेनैव कारणेन सूययः तवड्त् कवणकािं
(negative electrnd) आकषयणबलेन आकषयवत।
आधुवनकवैज्ञावनकेषु अरहयवनसप्रभृतयः वैज्ञावनकाः
वैवदकवृविववज्ञानस्य तथ्यवमदिं स्वीकुवयस्ति।
मेघस्य वनमाय णप्रविया - सूययः स्ववकरणैः पृवथव्ािं नदीनािं ,
समुद्रादीनाञ्च जलिं वाष्प रूपेण आकृष्य आकाशोपरर
नयवत। तत्र च वाष्पः रजकणैः सह सस्तिल्य शीतलवायोः
सम्पकाय त् घनीभूतिं सञ्जायते । तत्रस्तस्थतस्य वाष्पस्य
पररपक्वावस्थायामेकिं पररवतयनिं सञ्जायते। तद् पररवतयनमेव
मेघस्य स्वरूपम् अवगिव्मस्मावभः। अथाय त् यज्ञावद
कमयणा यो धूमः उपरर गच्छवत, स तत्र ववद् युत्कणे
पररववतयतो भववत। तदनु च घनीभूतो मेघः वववनमीयते।
धूमज्योवतः सवललमरुतािं सवन्पातः क्व मेघः ? 4.
इवत।एवमेव यज्ञे सिंस्थावपते अग्नौ प्रवक्षप्ावन हववद्रय व्ावण
धूमरूपेण उपरर गच्छस्ति। हुतद्रव्ेषु वकवञ्चत् रूपिं
वाष्परूपेण अवग्नतः वनगयच्छवत। उपरर एते सवे सस्तिल्य
मेघस्वरूपिं ववदधवत। अथाय त् वाष्पस्य घनीभूतो अिंशः
मेघरूपेण ज्ञायते। एतत्सवुं परीक्षणिं Helmholtz प्रभृतयः
वैज्ञावनकाः कृतविः । वेदे नैकाः मन्त्ाः सस्ति येन वसद्धिं
भववत यज्जले अवग्नतत्त्विं वनवहतमस्ति। अथाय त् अवग्नः
जलस्य गभे वनवसवत। अथवयवेदे यथोक्तम् - अग्नोपवत्तम्
अपामवस, गभो यो अपािं , गभोवनानािं ....।5. यदा मेघः
वववनवमयतो भववत, तदा यथासमयिं वृविरूपेण पृवथव्ािं
समागच्छवत। एतत्सवुं वियाकाण्डिं जलचिे वनष्पद्यते ।
यथोक्तम् ऋग्वेदे –
कृष्णिं वनयानिं हरयः सुवमाय । अपो वसाना
वदवमुत्पतस्ति ।। 6.
~ 11 ~
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अतः वृविववज्ञानस्य मूलाधारतत्त्वमस्ति यज्ञावदकमय एव ।
यथोक्तिं गीतायाम् –

पस्तण्डत,प्रकाशक- कृष्णदास अकादमी, पो. बा. निं.
1118, वाराणसी-221001, सिंस्करण- पुनमुयवद्रत,
वव.सिं.2045
6. ऋग्वेदः – 1.164.47 सायणभाष्यकृत ऋग्वेदसिंवहता -,
सम्पादक – पस्तण्डत रामगोववन्द वत्रवेदी, प्रकाशक –
चौखम्बा ववद्याभवन वाराणसी, पो.बा. निं. 1069,
वाराणसी – 221001, पुनमुयवद्रतसिंस्करण – 2011,
भाग – 1-5 तक।
7. ऋग्वेदः- 1.164.51, सायणभाष्यकृत ऋग्वेदसिंवहता -,
सम्पादक – पस्तण्डत रामगोववन्द वत्रवेदी, प्रकाशक –
चौखम्बा ववद्याभवन वाराणसी, पो.बा. निं. 1069,
वाराणसी – 221001, पुनमुयवद्रतसिंस्करण – 2011,
भाग – 1-5 तक।
8. अथवयवेदः4.15.9-10,
अथवयवेदः
सायणभाष्यसवहतम् , प्रथमो – भाग, सम्पादकः –
शिंकर पाण्डु रिं ग पस्तण्डत, प्रकाशक- कृष्णदास
अकादमी,
पो.
बा.
निं.
1118,वाराणसी221001,सिंस्करण- पुनमुय वद्रत, वव.सिं .2045
9. शतपथब्राह्मणम्
–
5.3.5.17,
श्रीसायणहररस्वावमभाष्यसमेतेशतपथब्राह्मणम् ,
प्रथमो भागः, प्रकाशकः –ज्ञानपस्तिवशिंग- हाउस,
29/6, शस्तक्तनगरम्, दे हली- 110007, प्रथमिं
पुनमुयद्रणिं– 1987 तमे वषे ।
10. श.ब्रा. 1.5.2.18 श्रीसायणहररस्वावमभाष्यसमेतेशतपथब्राह्मणम् , प्रथमो भागः, प्रकाशकः –
ज्ञानपस्तिवशिंग- हाउस,29/6, शस्तक्तनगरम्, दे हली110007, प्रथमिं पुनमुयद्रणिं – 1987 तमे वषे ।
11. बृहदारण्यकोपवनषद् – 6.2.9, बृहदारण्यकोपवनषद्
सानुवाद शाङ्करभाष्यसवहत, प्रकाशक- गीताप्रेस,
गोरखपुर – 273005, सिं . 2071 सत्रहवााँ पुनमुयद्रण।
12. तैवत्तरीयसिंवहता – 2.4.7, तैवत्तरीयसिंवहता – सम्पादक–
श्रीपाददामोदर सातवलेकर, प्रकाशक – स्वाध्याय
मण्डल – पारड्ी गुजरात, पिंचमसिंस्करण – युगाब्द –
5100, ई. 1999
13. ऋग्वेदः – 1.161.14, सायणभाष्यकृत ऋग्वेदसिंवहता,
सम्पादक – पस्तण्डत रामगोववन्द वत्रवेदी, प्रकाशक –
चौखम्बा ववद्याभवन वाराणसी, पो.बा. निं. 1069,
वाराणसी – 221001, पुनमुयवद्रतसिंस्करण – 2011,
भाग – 1-5 तक।
14. गीता – 3.14 श्रीमद्भगवद्गीता शाङ्करभाष्यसवहत,
अनुवादकः – श्रीहररकृष्णदास गोयन्दका, प्रकाशक–
गीताप्रेस, गोरखपुर – 273005, सिंस्करण – तैंतीसवााँ
पुनमुयद्रण, सिं . 2071
15. कावलकापुराणम् – 31.40 कावलकापुराणम् , Editor –
B.N.Shastri, Published By – Nag Publishers
Delhi, Edition – First – 1993.

अन्ाद्भवस्ति भूतावन पजयन्यादन्सम्भवः ।
यज्ञाद् भववत पजयन्यो यज्ञः कमय समुद्भवः ।। 14.
तथा च – यज्ञाद्दे वाः प्रजाश्चैव यज्ञादन्वनयोवगनः ।
सवेयज्ञात्सदाभावव सवुं यज्ञमयिं जगत् ।। 15.
अवप च – यज्ञे ववनिे सकलाः प्रजाः
क्षुद्भयकारकाः ।
वृष्ट्याभावान्महद् दु ःखिं प्राप्य निाश्च काश्चन ।। 16.
अतः पौवाय पययवववेचनेन ज्ञायते यत् वृविप्राप्ये
श्रौतस्मात्तययज्ञादीनामनुष्ठानमतीव आवश्यकम् । यज्ञावदकमयणा अभ्रवनमाय णिं नूनमेव भववत, तदै व जलचिानुसारे ण
पृवथव्ािं वृविः सिंजायते, प्रजाश्च सुस्तखनो भवस्ति। अत
एवोक्तम् ऋग्वेदे - आनोभद्राः ितवो यिु ववश्वतः । 17. Let
noble thonghts come to ws from every sioles.
सन्दभेऽस्तस्मन् बृहत्सिंवहतायािं वराहवमवहरोऽवप व्रूते यत् यवद
एतावन पञ्चलक्षणावन यवद स्युः तवहय मेघवनमाय णाय आकाशे
गभाय धानिं सम्यक् भववत। तथावह –
पवनसवललववद् युतगवजयताऽभ्रास्तन्वतो यः, स भववत
बहुतोयः पञ्चरूपाभ्युपेतः ।
ववसृजवत
यवद
तोयिं
गभयकालेऽवतभूरर,
प्रसवसमयवमत्वा शीकराम्भः करोवत ।। 18.
तवदत्थिं कृवषकमयवण वृविववज्ञानसमीक्षणवमवत सिंक्षेपेण
प्रदवशयतम् । इवत शम्।।
सन्दभयग्रन्थसूची
1. मनुस्मृवतः – 1.8, 10 मनुस्मृवतः, सम्पादकः –
गङ्गानाथझाः,प्रथमो भागः, प्रकाशकः - पररमल
पस्तिकेशन्स वदल्ली- 11007, सिंस्करण-2004ई०।
2. मत्स्यपुराणम् – 144/44 मत्स्यपुराणम् , सम्पादकः –
पस्तण्डत कालीचरणगौड्, प्रकाशक- चौखम्बा
ववद्याभवन वाराणसी – 221001, पो. बा.निं. 1061,
सिंस्कपण – 2001ई.।
3. मनुस्मृवतः – 3.76 मनुस्मृवतः, सम्पादकः –
गङ्गानाथझाः,प्रथमो भागः, प्रकाशकः - पररमल
पस्तिकेशन्स वदल्ली- 11007, सिंस्करण-2004ई०।
4. मेघदू तः
–
श्लोकसङ्या
5
महाकववकावलदासववरवचतिं मेघदू तम् - व्ायाकारः –
श्री वैद्यनाथ झा शास्त्री, प्रकाशकः चौखम्बा कृष्णदास
अकादमी, वाराणसी, पो. बा. निं. 1118, वाराणसी –
221001, सिंस्करण – षष्ठ, वव. सिं. 2067, सन् 2010ई.।
5. अथवयवेदः – 1.70.2 अथवयवेदः सायणभाष्यसवहतम्,
प्रथमो – भाग, सम्पादकः – शिंकर पाण्डु रिं ग
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16. कावलकापुराणम् – 21.16 कावलकापुराणम् , Editor–
B.N.Shastri, Published By – Nag Publishers
Delhi, Edition – First – 1993.
17. ऋग्वेदः – 1.89.1 सायणभाष्यकृत ऋग्वेदसिंवहता -,
सम्पादक – पस्तण्डत रामगोववन्द वत्रवेदी, प्रकाशक –
चौखम्बा ववद्याभवन वाराणसी, पो.बा. निं. 1069,
वाराणसी – 221001, पुनमुयवद्रतसिंस्करण –2011,
भाग– 1-5 तक।
18. बृहत्सिंवहता – 21.37 वराहवमवहरववरवचता बृहत्सिंवहता,
व्ायाकारः – पस्तण्डत श्री अच्युतानन्द झा,
प्रकाशक- चौखम्बा ववद्याभवन, पो. बा. निं.
1069,वाराणसी – 221001, सिंस्करण- 2007ई.।
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