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केनचित ् कारणने भवतां कुटुम्बम ् एकसप्ाह ं यावत,् 
एकभाजनचमतं जलं केवलं प्ापननोचत इचत चिनतयनत ु । 
चकं भवेत ् इचत कल्पनां कुव्वनत ु । चकं भवनततः ्पाकं 
कतुुं, ्पात्ाचण वस्ताचण ि क्ालचयतुं, सनानं कतुुं वा 
शकनवुचनत? अनयाचन काचन काचन काया्वचण भवनततः कतुुं 
न शकनवुचनत? ्बहुकालं यावत ् जलं प्ाप्ुं सरलमार्वतः 
नाचसत िते ्चकं भचवतमु ्अह्वचत?
 न केवलं ्पानार्वम,् अनयेष ु ्बहुष ु काययेष ु वयं 
जलसय उ्पयनोरं कुम्वतः (चित्म ्१४.१) ।

 
चित्रम ्१४.१ जलसय उ्पयनोरातः

 एकचसमन ्एव चिने असमाचभतः उ्पयजुयमानसय जलसय 
्पररमाण ंचकयत ्सयात ्इचत चकं भवतां कल्पना अचसत?
१४.१ वयं चियत ्जलसय उपयोगं िुम्मः ?

चरियािलापमः १             

एकचसमन ् चिने, जलम ् उ्पयजुय भवच्भतः चरियमाणान ्
सवा्वन ् चरियाकला्पान ् आवलीकुव्वनत ु । केिन 
चरियाकला्पातः १४.१ साररणयां ितातः । भवतां चटप्पणयां 
समानचवधां साररणीं रियनत ु । सम्पपूणये चिने चवचवधभेयतः 
चरियाकला्पेभयतः भवच्भतः, भवतां रहृजनैतः ि उ्पयकु्तसय 
जलसय मा्पनं कुव्वनत ु । जलमा्पनारुं भवनततः िषकं, 
द्नोणीं, भाण्डम ्अरवा अनयत ्चकमच्प भाजनम ्उ्पयनोकंु्त 
शकनवुचनत । 

सारिणी १४.१ एिेन िुटुम्ेन एिचसमन ् चिने 
उपयुजयमानसय जलसय 
परिमाणगणना

चरियाकला्पतः उ्पयकु्तसय जलसय ्पररमाणम्
्पानम्
िनतधावनम्
सनानम्
्पात्क्ालनम्
वस्तप्क्ालनम्
शौिालयम्
भपूचमसवच्छता
अनयत ्चकमच्प
एकचसमन ् चिने, 
कुटुम्ेबन उ्पयकु्तसय 
जलसय ्पररमाणम्

 भवतां कुटुम्बम ्एकचसमन ्चिने चकयततः जलसय 
उ्पयनोरं करनोचत इचत भवनततः इिानीं जानीयतुः । एतत ्
उ्पयजुय एकचसमन ्वषये भवतां कुटुम्बारुं चकयततः जलसय 
आवशयकता अचसत इचत रणयनत ु । अधनुा, भवतां 
कुटुम्ेब चवद्यमानानां जनानां सङ्खयया एतत ् ्पररमाण ं
चवभाजयनत ु। एतेन भवतां कुटुम्ेब एकचसमन ्वषये प्तयेकं 
जनाय चकयततः जलसय आवशयकता अचसत इचत ज्ायते। 
भवतां ्परेु वा ग्ाम ेवा कचत जनातः सयतुः इचत जाननत ु । 
एकचसमन ् वषये भवतां ग्ामार्वम ् अरवा नररारुं जलं 
कचसमन ््पररमाण ेआवशयकम ्इचत भवच्भतः अधनुा ज्ातं 
सयात ्।
 येष ुयेष ुकाययेष ुजलम ्उ्पयजुयते ताचन काया्वचण 
भवच्भतः आवलीकृताचन । असमाकं जलसय उ्पयनोरतः 
केवलम ्एतादृशानां चरियाकला्पानां चनचमतम ्इचत चकं 
भवनततः चिनतयचनत ? प्चतचिनं वयं रनोधपूमतः, तण्ुडलतः, 

14 जलम्
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धानयाचन, शाकातः इतयािीनाम ्आहार्पिारा्वनाम ्उ्पयनोरं 
कुम्वतः । वस्तचनमा्वणार्वम ्उ्पयकु्तातः कचतिनचवधातः तनतवतः 
्पाि्पैतः प्ापयनते इचत वयं जानीमतः । एताचन वध्वचयतुं 
जलम ्आवशयकं नन?ु चकं भवनततः जलं इतनोऽच्प अनयान ्
उ्पयनोरान ् चिनतचयतुं शकनवुचनत ? प्ायतः असमाचभतः 
उ्पयजुयमानानां सवयेषां वसतपूनां चनमा्वणारुं यनत्ारारेष ु
जलसय उ्पयनोरतः चरियते । एवं केवलम ् असमाकं 
िनैचनिनचरियाकला्पारुं न, ्बहूनां वसतपूनां चनमा्वणार्वम ्
अच्प जलम ्उ्पयजुयते । 

 

चकम ्असमाकं िशे ेचवचवधप्िशेषे ुचवद्यमानैतः 
जनैतः समप्माणकं जलं प्ापयते? इचत 
चजज्ासनोतः प्श्तः । यत् ्पया्वपं् जलं न लभयते, 
चकं तादृशातः प्िशेातः अच्प सचनत? ते करं 
चनव्वहण ंकुव्वचनत?

१४.२ जलं िुतमः प्ापयते?
भवच्भतः उ्पयजुयमानं जलं भवनततः कुततः प्ापनवुचनत? 
भवतस ु केिन वियेतुः, “असमाचभतः जलम ् निीभयतः, 
कपू ्पेभयतः, तटाकेभयतः, सरनोवरेभयतः अरवा नलकपू ्पेभयतः 
प्ापयते” इचत । अनये केिन वियेतुः, “वयं नचलकाचभतः जलं 
प्ापनमुतः” इचत । नचलकाभयतः जलं कुततः प्ापयते इचत चकं 
भवच्भतः किाचित ् चिचनततम ्? असमाचभतः नचलकाचभतः 
प्ापयमाण ंजलम ्अच्प कसमाचचित ्सरनोवरात ्वा नद्यातः 
वा कपू ्पात ्वा प्ाप्म ्(चित्म ्१४.२) ।

 ्पसुतकसय प्तयेकं ्पटंु चनमा्वतु ंिषकद्वयचमतं 
जलम ् आवशयकम ् इचत प्हचेलका भवततः 
वकु्तम ्इच्छचत ।

चित्म ्१४.२ निीभयतः, तटाकेभयतः, कपू ्पेभयतः 
वा नचलकायातः जलम ्आरच्छचत ।

तत ्जलम ्अननतरं नालानां जालेन आ्पपूय्वते ।
 असमास ुएकैकसय रहृ ेअच्प जलं चवचवधरीतया 
प्ापयेत । चकनत,ु अचनतमतया वयं सवये अच्प जलं नद्यतः, 
तटाकातः, सरनोवरातः, कपू ्पातः इतयाचिभयतः समानस्नोतनोभयतः 
एव प्ापनमुतः । 
 काचनिन जलस्नोतांचस असमाचभतः िचि्वताचन । 
एतान ्तटाकाचन, सरनोवराचण, निीतः, कपू ्पान ्वा ्पपूरचयतुं 
जलं कुततः आरच्छचत ?

 

 

चजज्ासतुः इच्छचत यत,् भवतां जीवने 
एकचसमन ् चिने नचलकाभयतः जलम ् एव न 
आरच्छचत इचत कल्पयनत ु। अततः, भवच्भतः 
जलं ्बहुिपूरततः सवयम ् आनेतवयं भवचत । 
तिाच्प चकं भवनततः तरैव जलसय उ्पयनोरं 
कुव्वचनत यरा अनयचिनेष ुकुव्वचनत?
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 भपूमतेः २/३तमतः भारतः जलेन आवतृतः अचसत 
इचत चकं भवनततः जानचनत ? अचसमन ्अचधकतमतः भारतः 
समदु्षे,ु महासाररेष ुि अचसत (चित्म ्१४.३) । 
 

चित्रम ्१४.३ भपूमतेः अचधकतः भारतः महासाररैतः आवतृतः ।

 साररेष ु समदु्षे ु ि चवद्यमाने जले चवचवधलवणाचन 
लीनाचन भवचनत येन जलं क्ारयकंु्त भवचत । अततः, तत ्
जलं ्पानार्वम,् अनयिनैचनिनकाय्वचनचमत,ं कृचषचनचमत,ं 
यनत्ारारचनचमत ं वा उ्पयनोकंु्त न शकयते । ‘एस.्
चट.कनोलेरर््डज’्महनोियेन १७९८तम े वषये चलचितायातः 
‘रैम ् आफ़् ि ऐचनसएनट् मरैनर’् इचत कचवतायातः 
प्चसद्धवाकयाचन भवनततः श्तुवनततः सयतुः । -
 “जलमवे जलं सव्वत्
 एकनोऽच्प च्बनितुः न चह ्पानार्वम”्
 अत् कचवना साररे मार्वभ्रष्ानां जलनौकायां 
चसरतानां नाचवकानां कष् ंवचण्वतम ्। 
 तराच्प, असमाचभतः उ्पयजुयमानसय जलसय 
्पपूरण े साररातः प्मिु ं ्पात्ं चनव्वहचनत । चकं भवनततः 
आश्चय्विचकतातः? यततः, असमाचभतः उ्पयजुयमानं जलं त ुन 
लवणयकु्तम ्। असमाचभतः ्बहवतः साररेभयतः ्बहुिपूरसरलेष ु
एव चनवसामतः । चकम ्एष ुसरलेष ु्पपूय्वमाण ंजलम ्अच्प 
साररान ्अवलम्बते ? समदु्जलम ्असमाकं जलस्नोतांचस 
यरा तटाकान ्वा सरनोवराचण वा निीतः वा कपू ्पान ्प्चत वा 
करं प्ापननोचत ? करम ्एतैतः स्नोतनोचभतः प्ाप्ं जलं क्ारयकंु्त 
नाचसत ? 

 एतत ्अवरनतमु ्असमाचभतः जलिरिसय चवषये  
ज्ानम ्आवशयकम ्अचसत । 
१४.३ जलिरिम्
जलसय अनतरा्नयुच्तमः 
भपूमौ ्पचततं जलं चकच्ितकालाननतरं शषुकं भवचत इचत 
भवनततः कचतवारं लचक्तवनततः सयतुः ? जलम ् अदृशयम ्
अभवत ् इचत भाचत । तरैव आद््ववस्तेभयतः अच्प जलम ्
अदृशयं भवचत, वस्ताचण ि शषुकाचण भवचनत (चित्म ्
१४.४) ।

 
चित्रम ्१४.४ वस्तप्सारणतनतौ वस्ताणां शनोषणम ्।

वषृ्तेः अननतरम ् आद््वमारयेभयतः, ्छिीनाम ् उ्पररष्ात,् 
अनयानयसरलेभयतः ि जलम ्अदृशयतां रच्छचत । एतत ्
जलं कुत् रच्छचत? 
 चकं भवनततः ्प्िमाधयायसय षषं् चरियाकला्पं 
समरचनत? तत् लवणयकंु्त जलम ् उषणीकृतम ् आसीत ् । 
वयं तत् चकं दृष्वनततः? जलं वाष्पीभपूतं लवण ं ि 
अवचशष्म ् । उषणीकरणने जलं ्बाष्परू्पेण ्पररवत्वते 
इतयेतेन चरियाकला्पेन असमाचभतः ज्ायते । एतत ् अच्प 
अनलुक्यते, यत ् जलसय ्बाष्पतः सवेन सह लवण ं न 
नयचत। तरा जाततः जलवाष्पतः वायनोतः एकतः भारतः भवचत । 
्बाष्पतः प्ायतः द्षु्म ्अशकयतः । जलसय वाष्पीभवनार्वम ्
उषणीकरणम ् आवशयकम ् इचत अच्प असमाचभतः 
दृष्म ् । चकनत ु अङ्रणभेयतः, मारयेभयतः, ्छचिभयतः 
अनयानयसरलेभयतः ि अच्प जलं ्बाष्परू्पेण ्पररवत्वते 
इचत असमाचभतः दृष्म ्। ्प्िम ेअधयाये, लवणप्ापतयरुं, 
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समदु्जलं लघरुतयेष ुसरा्पचयतवा वाष्पीभवनारुं तयजचनत 
इचत असमाचभतः दृष्म ्। एतत ्जलं वाष्पीभवनार्वम ्उषणतां 
कुततः प्ापननोचत ? ्पशयामतः ।

चरियािलापमः २           

समानं सराचलकाद्वयं सवीकुव्वनत ु । एकां सराचलकाम ्
आत्पे अनयां ि ्छायायां सरा्पयनत ु । अधनुा, 
समान्पररमाणकं जलम ् उभयनोतः सराचलकयनोतः ्पपूरयनत ु
(चित्म ्१४.५) । 

 
चित्रम ्१४.५ प्काश े्छायायां ि जलसय ्बाष्पीभवनम ्।

्पररमाणमा्पनारुं भवनततः कपू पयातः आवरणम ् उ्पयनोकंु्त 
शकनवुचनत । जलं ्बचहतः यरा न ्पतेत ्तरा सावधानातः 
भवनत ु । प्चत्प्ििशचनमषेषे ु एकवारम ् उभ े अच्प 
सराचलके अवलनोकयनत ु । चकं जलम ् अदृशयं भवत ्
अचसत इचत भासते? प्रम ंकसयातः सराचलकायातः जलम ्
अदृशयं भवचत? एतसय ्बाष्पीभवनसय कृते उषणतास्नोततः 
चकम?् 
 चिवासमये सपूय्वप्काशतः समदु्ाणां, निीनां, 
तटाकानां सरनोवराणां ि जलसय उ्परर ्पतचत । 
अङ्रणािीनाम ् अनयभपूप्िशेानाम ् उ्परर अच्प आत्पतः 
भवचत । तत्पररणामततः, एतेभयतः सवयेभयतः सरलेभयतः, जलं 
चनरनतरं ्बाष्परू्पेण ्पररवत्वते । चकनत,ु जले लीनाचन 
लवणाचन तत् एव अवचशष्ाचन भवचनत । 

 चद्वतीये चरियाकला्पे, यद्यच्प अचधकसमयतः 
सवीकृततः, ्छायायां सराच्पतायातः सराचलकायातः अच्प 
जलम ् अदृशयतां रतम ् इचत चकं भवच्भतः दृष्म?् 
सपूय्वप्काशसय औषणयम ्अत् अच्प अचसत चकम?् आम,् 
चिवासमये असमान ््पररततः चसरततः वायतुः उषणतः भवचत । 
्छायायां चसरतसय जलसय ्बाष्पीभवनार्वम ् औषणयम ्
एतेन वायनुा प्िीयते । एवं सवयेष ुउद्ाचटतेष ुजलप्सतारेष ु
्बाष्पीभवनं समभवचत । एततकारणततः, जलवाष्पतः 
चनरनतरं वायनुा सह यनोचजततः भवचत । तराच्प, जलसय 
वाष्पीभवनं काचित ् मनिप्चरिया अचसत । अततः एव 
जलेन ्पपूणा्वत ्भाण्डात ्जलम ्अदृशयतां रतम ्इचत प्ायतः 
न लक्यते । सपूय्वसय आत्पे, वाष्पीभवनं शीघं् भवचत । 
यत् जलवाष्पतः वायौ लीनतः सयात,् चकं तादृशी अनया 
काच्प प्चरिया अचसत?

पािपेभयमः जलचवलोपमः

 सप्म े अधयाये, ्पाि्पानां वध्वनारुं जलम ्
आवशयकम ् इचत असमाचभतः ्पचितम ् । जलसय कश्चन 
भारतः तेषाम ् आहारचनमा्वणार्वम ् उ्पयजुयते । अनयतः 
कश्चन भारतः ्पाि्पसय चवचवधभारेष ु रक्यते । जलसय 
अवचशष्तः भारतः वाष्पनोतसज्वनप्चरियायां जलवाष्परू्पेण 
वायुं प्चत तयजयते । सप्माधयायसय ितरुये चरियाकला्पे 
्पाि्पैतः जलसय वाष्पनोतसज्वनम ्असमाचभतः अवलनोचकतम ्
इचत चकं भवनततः समरचनत? 
वाष्पीभवनप्चरियया वाष्पनोतसज्वनप्चरियया ि 
जलवाष्पतः वायुं प्चवशचत । चकं तत ्जलं सव्वरा नष्म?् 
न, वयं तत ््पनुतः प्ापनमुतः । करम ्इचत ्पशयाम । 

मेघामः िथं जायनते?

चरियािलापमः ३            
अध्विषकचमतं जलं सवीकुव्वनत ु । शभु्रवस्तेण िषकसय 
्बचहभा्वरं माज्वयनत ु । जले चकच्ित ् चहम ं यनोजयनत ु । 
चनमषेद्वयं प्तीक्ां कुव्वनत ु । िषकसय ्बचहभा्वरे काचन 
्पररवत्वनाचन भवचनत इचत अवलनोकयनत ु(चित्म ्१४.६)। 
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चित्रम ्१४.६ चहमजलयकु्तसय िषकसय 

्बचहभा्वरे जलच्बनिपूनाम ्उद्गमतः ।

 िषकसय ्बचहभा्वरे जलच्बनिवतः कुततः 
आरतातः? चहमजलयकु्तसय िषकसय शीतलतलं, 
तत ् ्पररततः चवद्यमानं वायुं शीतलीकरनोचत । तिा वायौ 
चसरततः वाष्पतः घनीभपूय िषकसय ्बचहभा्वरे उ्पचवशचत । 
एतां सङ्घननप्चरियां वयं ्प्िमाधयायसय सप्म े
चरियाकला्पे अवलनोचकतवनततः । 

 

शतैयसमयसय उषतःकालेष ुतणृानाम ्उ्परर चहमच्बनिवतः 
प्हचेलकया अवलनोचकतातः । एततसदृश ं्पणा्वनाम ्उ्परर 
अयनोद्वाराचिष ुलनोहिण्ेडष ुवा शतैयकाले चकं भवच्भतः 
अच्प दृष्म ् ? चकम ् एतत ् अच्प सङ्घननकारणततः 
एव सयात ्? उषणमये घम्वचिने एतत ्जायमानं चकम ्
भवच्भतः लक्यते ? 

 भपूचम ं प्चत जलसय प्तयानयने सङ्घननप्चरिया 
प्मिु ं्पातं् चनव्वहचत । तत ्करं समभवचत? भपूतलात ्यरा 
उ्पयु्व्परर रच्छामतः, वातावरण ंशीतलतरं भवचत । यिा 
वायतुः उ्परर रच्छचत, सतः अचधकाचधकं शीतलतः भवचत । 
्पया्वप्े कचसमचंश्चत ् औननतये, वायतुः तावान ् शीतलतः 
भवचत, येन वायौ चवद्यमानतः जलवाष्पतः घनीभवचत । 
तेन जलसय अचतलघचु्बनिवतः (जलकचणकातः) जायनते । 
एतातः जलकचणकातः वायौ ्डयमानातः मघेातः इव असमाकं 
दृचष्रनोिरातः भवचनत (चित्म ्१४.७)।

 
चित्रम ्१४.७ मघेातः

 किाचित,् ्बहवयतः जलकचणकातः समभपूय जलसय 
महाच्बनिपून ्चनमा्वचनत । जलसय केिन च्बनिवतः भारयकु्तातः 
भपूतवा ्पचततमु ्आरभनते । एवं ्पतनततः जलच्बनिवतः एव 
असमाचभतः वचृष्तः इचत कथयनते । केषचुित ्चवशषेसनिभयेष ु

एतत ्चहम्पातरू्पेण अच्प सयात ्। 
 

शतैयकालसय प्ाततःकाले चजज्ासतुः 
अङ्रण ेनीहारम ्अवलनोचकतवान ्। चकम ्
एतत ् अच्प भपूमतेः समी्ेप जलवाष्पसय 
सङ्घननकारणने एव स्जातं सयात?् इचत 
सतः चिनतयचत । भवतां चिनतनं चकम?् 

एवं वाष्पीभवनप्चरियया, वाष्पनोतसज्वनप्चरियया ि 
जलं वाष्परू्पेण ्पररवत्वते, मघेातः भपूतवा ्पनुतः वचृष्रू्पेण, 
चहमरू्पेण वा ्पनुतः भपूचम ंप्ापननोचत । 
१४.४ पुनमः समुदं् प्चत 

वचृष्रू्पेण अरवा चहमरू्पेण भपूमतेः चवचवधप्िशेषे ु
्पचततसय जलसय चकं भवचत ? प्ायतः सवये भपूप्सतारातः 
समदु्सतरात ्उ्परर एव चवद्यनते । वचृष्रू्पेण चहमरू्पेण वा 
्पचततसय जलसय ्बहुभारतः शीघं् वा मनि ंवा समदु् ंप्चत 
एव रच्छचत । एतत ्कायुं चवचवधरीतया समभवचत । 
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 ्पव्वतेष ु चवद्यमानं चहम ं द्वीभपूय जलं भवचत । 
एतत ् जलं चनर्वराणां निीनां ि रू्पेण ्पव्वतेभयतः अधतः 
प्वहचत (चित्म ्१४.८)।

चित्म ्१४.८ वचृष्जलं चनर्वराणां निीनां ि रू्पेण 

अधतः अधतः प्वहचत ।

भपूमौ वचृष्रू्पेण ्पचततसय जलसय कश्चन भारतः अच्प निीनां 
चनर्वराणां रू्पेण प्वहचत । ्बहवयतः नद्यतः भपूमौ ्बहुिपूरं प्वासं 
कृतवा अचनतमतया समदु् ंसाररं वा प्चवशचनत । चकनत ु
कासा्िन निीनां जलं सरनोवराचण अच्प प्चवशचत ।  
वचृष्जलं तटाकाचन, सरनोवरान ्ि ्पपूरयचत । वचृष्जलसय 

क्िन भारं भपूचमतः शनोषयचत । तचि मचृतकायाम ्
अदृशयम ् इव भासते । असय जलसय अच्प कश्चन 
भारतः वाष्पीभवनद्वारा, वाष्पनोतसज्वनद्वारा ि वायुं प्चत 
रच्छचत । अवचशष् ंजलं भपूमौ अनतधा्वनं भवचत । असय 
जलसय ्बहुभारतः अनतज्वलरू्पेण असमाकम ्उ्पयनोराय 
उ्पलभयते । उद्ाचटतातः कपू ्पातः अनतज्वलेन ्पपूय्वनते । ्बहूनां 
तटाकानाम ्अच्प जलस्नोततः अनतज्वलम ्एव । हसतकपू ्पेन 
नालकपू ्पेन वा एतत ्जलम ्एव भपूमतेः ्बचहतः आकृषयते । 
हसतकपू ्पातः नालकपू ्पातः वा अचधकसंखयायां यत् भवचनत, 
तत् अनतज्वलं प्ाप्ुं  रभीरतरातः रता्वतः करणीयातः भवचनत । 
अचधकनो्पयनोरसय कारणततः अनतज्वलसय या नयपूनता 
जायमाना अचसत, सा चिनतायनोगया अचसत ।
 प्हचेलका कमच्प चिनतनयनोगयं चवषयं वकंु्त 
इच्छचत । यत् ्पाि्पातः नयपूनातः सचनत, अरवा न सचनत, 
तादृशप्िशेषे ुवचृष्जलं शीघं् प्वहचत । प्वहत ्जलं सवेन 
सह मचृतकायातः उ्पररतनं सतरम ्अच्प नयचत । केषचुित ्
प्िशेषे ु अचधकभारतः ‘वज्रिपूण्वचनचम्वततः कृततः भवचत । 
तेन वचृष्जलं भपूमया सेचवतमु ् अशकयं भवचत । एतेन 
अनतज्वलसय उ्पलबधतेः उ्परर िषु्पररणामतः भवचत । 

चित्रम ्१४.९ जलिरिम्
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 वचृष्रू्पेण वा, चहमरू्पेण वा भपूप्सतारं प्चत ्पनुतः 
आनीतं जलं साररान ् प्चत रच्छचत इचत अधनुा वयं 
जानीमतः । एवं समदु्भेयतः भपूप्सतारेभयतः ि जलं वाष्पीभपूय 
वायुं प्चवशचत । वचृष्रू्पेण चहमरू्पेण ि प्तयारच्छचत । 
अनते समदु्ान ्प्चत रच्छचत । एवंचवधने जलसय ्पररिलनं 
जलिरिम ्इचत नामना कथयते (चित्म ्१४.९) ।
भपूमतेः समदु्सय ि मधये जायमानम ् एतत ् ्पररिलनं 
काचित ् चनरनतरा प्चरिया अचसत । एतेन भपूमौ जलसय 
सम्पपूचत्वतः चनरुह्यते ।

१४.५ अचतवचृ्टमः भवचत िेत ्चिम?्

वषृ्तेः समयतः, अवचधतः ्पररमाण ंि सरलात ्सरलं चभद्यते । 
संसारसय केषचुित ् भारेष ु आवषुं वचृष्तः भवचत, तरैव 
केषचुित ् भारेष ु काचनिन चिनाचन एव वचृष्तः भवचत । 
असमाकं िशे,े वषा्वकाले अचधका वचृष्तः भवचत । 
चवशषेततः घम्वकालाननतरं जायमाना वचृष्तः उ्पशम ं
जनयचत । वषा्वकालम ्अवलमबय ्बहूनां ्पाि्पानां व्पनं 
भवचत । 
 तराच्प अचतवचृष्कारणततः अच्प समसयातः 
भचवतमु ्अह्वचनत (चित्म ्१४.१०) । 

 
चित्रम ्१४.१० अचतवषृ्तेः अननतरकालीना चसरचततः ।

अचतवष्ृ्या निीष,ु तटाकेष,ु सरनोवरेष ुि जलसय सतरतः 
वध्वते । अननतरम ् अचधकभपूभारे जलं प्सतंृ भपूतवा 
जलापलावतः भवेत ्। क्ेत्ाचण, अरणयाचन, ग्ामातः नरराचण 
ि जले चनमगनाचन भवेयतुः (चित्म ्१४.११) ।

चित्रम ्१४.११ जलापलावेन ्पीच्डतं सरलम्

असमाकं िशे,े जलापलावकारणततः धानय्पाि्पानां, 
्पाचलत्पशपूनां, सम्पततेः जनजीचवतसय ि महती हाचनतः 
समभवचत । 
 जलापलावसमये, जलिरातः प्ाचणनतः अच्प 
आपलावजलेन सह नीयनते । यिा जलापलावतः शानततः 
भवचत, तिा ते भपूप्िशेषे ु कुत्चित ् ्बद्धातः भपूतवा मरण ं
प्ापनवुचनत । सरलिर प्ाचणनाम ्उ्परर अच्प वचृष्तः प्भावं 
जनयचत । 
१४.६ ्हुिालं यावत ् वचृ्टमः न भवचत िेत ् चिं 

भचवषयचत ? 
 कचसमचंश्चत ्प्िशे ेएकवषुं यावत ्अरवा इतनोऽच्प 
अचधककालात ्वचृष्तः न भवेत ्िते ् चकं भचवषयचत इचत 
चकं भवनततः कल्पचयतुं शकनवुचनत? वाष्पीभवनद्वारा 
वाष्पनोतसज्वनद्वारा ि मचृतकायातः जलं चनरनतरं हीयमानं 
भवचत । वष्ृ्या जलं न प्तयानीतं िते,् मचृतका शषुका 
भवचत । तचसमन ् प्िशे े चवद्यमानेष ु सरनोवरतटाकाचिष ु
जलसय सतरतः नयपूनतः भवचत । तेष ु केिन सम्पपूण्वतया 
शषुकातः भवेयतुः ि । अनतज्वले अच्प नयपूनता भचवतमु ्
अह्वचत । एतेन अनावचृष्तः भवचत । 
 अनावचृष्सनिभये जनानां प्ाचणनां ि कृते 
आहारप्ाचप्तः कष्करी भवचत । असमाकं िशेसय अरवा 
संसारसय केषचुित ्भारेष ुअनावचृष्तः जाता इचत भवच्भतः 
श्तंु सयात ् । तेष ु प्िशेषे ु वासं कुव्वतां जनानां कृते 
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कातः कातः समसयातः भवेयतुः इचत चकं भवनततः जानचनत ? 
एतादृशषे ु सनिभयेष ु प्ाचणनां ्पाि्पानां ि का चसरचततः 
सयात ् ? भवताम ् ्पालकैतः चशक्कैतः ि सह समभाषण ं
कृतवा ्पचत्कास ु ्पचितवा ि एतचद्वषये अचधकं ज्ातुं 
प्यतनं कुव्वनत ु। 

१४.७ वयं जलसिंक्षणं िथं ितुुं शकनुममः ?

भपूमौ चवद्यमानसय जलसय अतीव लघभुारतः ्पाि्पैतः, 
प्ाचणचभतः मनषुयैतः ि उ्पयनोकंु्त यनोगयतः अचसत । जलसय 
अचधकभारतः साररेष ु अचसत, यसय साक्ात ् उ्पयनोरतः  
कतुुं न शकयतः । यिा अनतज्वलम ्अचतनयपूनं भवचत, तत ्
उ्पयनोकु्तम ् अशकयं भवचत । भपूमौ जलराचशतः आहतय 
सव्विा समाना एव भवचत, चकनत,ु उ्पयनोरारुं लभयमानं 
जलं ्बहु सीचमतम ् अचसत । तत ् ि अतय्ुपयनोरेन नयपूनं 
समापयमाणम ्अचसत । 
 प्चतचिनं जलसय आवशयकता वध्वमाना अचसत । 
यरा यरा जनसङ्खया वध्वते, मनषुयैतः जलसय उ्पयनोरतः 
अच्प अचधकतः चरियते । ्बहुष ु नररेष,ु जल्पपूरणारुं 
जनानाम ्अन्ुपङ्क्तौ चसरचततः एष ुचिनेष ुसामानया जाता 
अचसत (चित्म ्१४.१२) । 

 
चित्रम ्१४.१२ जलसङ्ग्हणार्वम ्अन्ुपङ्चक्ततः

 अनयचि आहारनोत्पािनारुं यनत्ारारैतः ि अच्प 
अचधकाचधकजलसय उ्पयनोरतः चरियमाणतः अचसत । एतेन 
संसारसय ्बहुष ुभारेष ुजलसय नयपूनता जायमाना अचसत । 
अततः जलसय अवधान्पपूव्वकम ्उ्पयनोरतः अतयनतं मखुयतः 
अचसत । जलं यरा वयरुं न भवेत,् तरा असमाचभतः 
सावधानैतः भचवतवयम ्। 

१४.८ व्ेृटमः जलसय सङ््रहणम्

जलसय उ्पलभयताम ् अचधकां कतुुं कश्चन मार्वतः नाम, 
वचृष्जलसङ्ग्हतः, अननतरम ्उ्पयनोरारुं तसय रक्ण ं
ि । एवंप्कारेण वचृष्जलसङ्ग्हण ंवचृष्जलकृचषतः इचत 
विामतः । वचृष्जलकृषेतः मखुयं चिनतनं अचसत ; – ‘यत् 
जलं ्पतचत तत् एव एकचत्तं कुम्वतः’ इचत ।
 वज्रिपूण्वचनचम्वतानां भवनानां ि उ्परर यत ्
वचृष्जलं ्पतचत, तसय चकं भवेत?् तत ्जलचनर्वमान ्प्चत 
प्वहचत, नन?ु तततः तत ्जलं िपूरसरातः निीतः सरनोवराचण 
वा प्ापननोचत । एतत ्जलं ्पनुतः असमाकं रहृाचण प्चत प्ाप्ुं 
महान ् श्मतः करणीयतः भवचत, यततः तत ् जलं भपूमया न 
चन्पीतम ्। 
अत् वचृष्जलकृषेतः यचुक्तद्वयं िचि्वतम ्अचसत :
१. ्छितेः उ्परर वचृष्जलसङ्ग्हतः : अचसमन ्चवधाने, 
्छितेः उ्परर ्पचततं जलं नचलकाचभतः सङ्रहृ्यते । अचसमन ्
जले ्छितेः उ्परर चवद्यमाना मचृतका सयात ् । मचृतकां 
शनोधनद्वारा चनषकासय जलसय उ्पयनोरतः चरियते । अरवा, 
वा्पीष ु जलसय सङ्ग्हा्पेक्या, नचलकानां द्वारा जलं 
भपूचमरतयेष ु प्वहते ् । भपूचमतः एतत ् जलं ्पीतवा सवसय 
अनतज्वलं वध्वयचत (चित्म ्१४.१३) ।

चित्रम ्१४.१३ ्छितेः उ्परर वचृष्जलकृचषतः

२. अनयतः उ्पायतः – मार्वसय ्पार्शये चवद्यमानैतः 
जलचनर्वमतैः सङ्रहृीतं जलं तेभयतः साक्ात ् भपूचम ं प्चत 
यरा रच्छचत तरा करणम ्।
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प्मुख-शबिामः
मघेातः अम्बघुनतः
सङ्घननम् साररतः
अनावचृष्तः वचृष्जलकृचषतः
वाष्पीभवनम् चहमम्
जलापलावतः जलवाष्पतः
अनतज्वलम् जलिरिम्

 
सािांशमः 

 y जलं जीवनार्वम ्अतयावशयकम ्
 y वाष्पीभवनेन, वाष्पनोतसज्वनेन ि जलवाष्पतः वायौ यनोजयते ।
 y वायौ चवद्यमानतः जलवाष्पतः घनीभपूय जलकणान ्उत्पाद्यते ;– ये मघेातः इव दृशयनते । ्बहवतः जलकणातः 

यनोचजतातः भपूतवा वचृष्रू्पेण चहमरू्पेण वा ्पतचनत । 
 y वचृष्तः, चहमम ्अम्बघुनातः ि निीनां, तटाकानां, सरनोवराणां, कपू ्पानां मचृतकायातः ि जलं वध्वयचनत ।
 y भपूसाररयनोतः मधये जलसय ्पररिलनं जलिरिम ्इचत कथयते ।
 y अचतवष्ृ्या जलापलावतः भवचत । ्बहुकालं यावत ्अनावचृष्तः क्ामकारण ंभवचत । 
 y उ्पयनोरयनोगयसय जलसय ्पररमाण ं भपूमौ सीचमतम ् अचसत । अततः जलसय सावधान्पपूव्वकम ् उ्पयनोरसय 

आवशयकता अचसत । 

अभयासमः 

१. ररक्तसरानाचन ्पपूरयत ।

 अ. जलसय वाष्परू्पेण ्पररवत्वनं ________ प्चरिया इचत कथयते ।

 आ. जलवाष्पसय जलरू्पेण ्पररवत्वनप्चरिया ________ इचत कथयते ।

 इ. एकवष्वम ्अरवा इतनोऽच्प अचधककालं यावत ्वचृष्तः न भवचत िते ्तचसमन ्प्िशे े_____ समभवचत ।

 ई. अचतवष्ृ्या ________ भचवतमु ्अह्वचत ।

२. अधनोचलचितेष ुवाकयेष ुित ंसङ्घननकारणात ्उत वाष्पीभवनकारणात ्इचत विनत ु।

 अ. शीतलजलयकु्तसय काििषकसय ्बचहभा्वरे जलच्बनिवतः दृशयनते ।

 आ. वस्तसमीकरणसमये(‘ऐरन’् करणसमये) आद््ववस्तेभयतः वाष्पसय उतरानम ्।

 इ. शतैयकालसय प्ाततःसमयेष ुनीहारिश्वनम ्।

 ई. माज्वनाननतरं कृषणफलकसय शषुककीभवनम ्। 
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 उ. उषण्पात्सय उ्परर जलक्े्पणने तततः वाष्पसय आरमतः ।

३. एष ुकाचन काचन वाकयाचन ‘सतयाचन’?

 अ. जलवाष्पतः केवलं वचृष्काले  वायौ भवचत ।

 आ. समदु्भेयतः, निीभयतः, सरनोवरेभयतः ि केवलं जलं वाष्पीभपूय वायु ंप्चवशचत, मचृतकायातः जलं न वाष्पीभवचत ।

 इ. जलसय वाष्परू्पेण ्पररवत्वनं वाष्पीभवनम ्इचत कथयते ।

 ई. केवलं सपूय्वप्काश ेजलसय वाष्पीभवनप्चरिया भवचत ।

 उ. शीतलतरेष ुवायनोतः उ्पररतनप्सतारेष,ु जलवाष्पतः घनीभपूय जलसय लघकुणातः भवचनत ।

४. वचृष्चिवसे भवनततः शालारणवेश ंशीघं् शषुककीकतु्वम ्इच्छचनत इचत चिनतयनत ु। चकम ्अयनोरनोलकसय अरवा 
उषमकयनत्सय समी्पे तसय प्सारणने शीघं् शषुककीकतुुं साहाययं भवेत?् सतयं िते,् करम?्

५. शीतकात ्शीतलां जलकपू ्पीं सवीकृतय उत्पीचिकायातः उ्परर सरा्पयनत ु। चकच्ितकालाननतरं कपू पयातः उ्परर 
्पररततः जलच्बनिवतः लक्यनते, चकमर्वम?् 

६. उ्पनेत्ाचण सवच्छीकतुुं, जनातः उ्पनेत्ाणां कािसय उ्परर चनतःर्शसय ताचन आद््रीकुव्वचनत । कािातः आद्ा्वतः चकमरुं 
भवचनत? चवशियत ।

७. मघेातः करम ्उत्पद्यनते?

८. क्ामतः किा भवचत? 

प्सताचवतामः परियोजनामः चरियािलापामः ि

१. येन जलसय रक्ण ंसयात,् तादृशान ्त्ीन ्चरियाकला्पान ्िश्वयनत ु। प्तयेकं चरियाकला्पेन जलरक्ण ंकरं 
कतुुं शकयते इचत चवशिीकुव्वनत ु।

२. वतृ्पचत्काभयतः मास्पचत्काभयतः ि जलापलावेन अनावचृष्ना ि सम्बद्धाचन चित्ाचण सङ्रहृ्णनत ु । ताचन 
भवतां चटप्पणी्पसुतके ले्पचयतवा, तत्तयजनैतः कातः समसयातः अनभुपूतातः सयतुः इचत चलिनत ु।

३. जलसंरक्णसय उ्पायान ् अचधकृतय एकं चभचत्पतं् सजजीकुव्वनत ु । तत ् भवतां चवद्यालयसय नामफलके 
ले्पयनत ु।

४. जलसंरक्णसय चवषये भवतां काचनिन सवककीयाचन घनोषणावाकयाचन चलित ।


