पाठ-१८
पर्ाावरणस्य संरक्षणम्
सारान्शः
यत् अस्मान् परितः आवृणोतत तत् पयाा विणम्
अद्यत्वे पयाा विणसंिक्षणस्य तिन्ता सवात्र तीव्रा दृश्यते
। वेदेषु पयाा विणतवषये सवात्र कल्याणकामना दृश्यते
। मानवजीवनाय स्वच्छं शुद्धं ि पयाा विणम्
अपेक्ष्यते। इतस्ततः तनतक्षप्तातन प्लास्टिकवस्तूतन
प्रदू षणं जनयस्टन्त। पयाा विणस्थानं पञ्चतवधम् । प्रथमं
स्थानं तु स्थलमण्डलम् भूतममण्डलम् वा। पादपाः
मनुष्यस्य क्षेमाय भवन्तु । भागवतपुिाणेऽतप
आतदष्टम् यत् अस्मातभः वृक्षाः कदातप न दहनीयाः
।महाभािते सत्यं तलस्टितम् "व्याघ्रेण वनं िक्ष्यते।"
अशोकस्य िाज्ये वृक्षकतानं पशुपतक्षवधः ि दण्डनीय
अपिाधः आसीत्। जलं पयाा विणस्य तितीयं तत्त्वं
वताते। दू तषतजलंपानेन स्वास्थ्यं नश्यतत ।
अन्तरिक्षमण्डले तेजोमण्डलं पयाा विणस्य एकं
तत्वम् अस्टस्त। पयाा विणस्य प्रकृष्टं तत्वं वायुमण्डलम्
। वायुः दू तषतः न किणीयः यतः तवषाक्तो वायुः
अनेकान् िोगान् जनयतत।नभोमण्डलम् पयाा विणस्य
पञ्चमं स्थानम्। वाहनातन, यन्त्रशालाः ,
ध्वतनतवस्तािकाः ि उच्चः ध्वतनम् उत्पाद्य
ध्वतनप्रदू षणं कुवास्टन्त येन बतधित्वम् उत्पाद्यते।
ओजोनपटले तवतकिणप्रभावेण अधुना अपक्षयः
दृश्यते। यतद अस्य िक्षा न तियते तदा भयंकिाः
व्याधयः सम्भतवष्यस्टन्त । यतद वयं पयाा विणिक्षणे
सावधानाः भवेम, तदा जीवनं शास्टन्तमयं भवेत्। अतः
ऋषयः प्रजाभ्यः पशुभ्यः ि अभयं कल्याणं ि
कामयन्ते ।
मुख्य बिन्दवः
वेदेषु प्रकृततः स्थलम्- पृतथवी अस्माकं माता अतः नमस्किणीया
वताते कतथतं तह माता भूतमः पुत्रोऽहं पृतथव्याः ।
अथवावेद 12/1/12
जलम्- (आपः ) शंनो दे वीितभष्टये आपो भवन्तु
पीतये। यजु. 36/12
तेजः - अतिमीडे पुिोतहतं, यज्ञस्य दे वमृस्टत्वजम् ।
होतािं ित्नदाधतम्। ऋग्वेद 1/1/1/
वार्ुः - ओउम् शन्नो वातः पवतां शन्नस्तपतु सूयाः ।
यजु. 36/10
नभः - शं न सुरुतिः भवतु स्वधातभः । शं िोदसी
बृहती शं नो अतरः । शं नो दे वानां सुहतातन सन्तु ।
नाहक् 7/35/3
अवगच्छामः

यजुवेदे सवात्र शास्टन्तः भवेत्। क्वतिदतप तविािप्रदू षणं
न स्यात् इत्थं प्रातथातम् - ॐ द्ययः शास्टन्तिन्तरिक्षं
शास्टन्तः पृतथवी शास्टन्तिापः शास्टन्तिोषधयः शास्टन्तः ।
वनस्पतयः शास्टन्ततवाश्वे दे वाः शास्टन्तर्ब्ाह्म शास्टन्तः सवं
शास्टन्तः शास्टन्तिे व सा मा शास्टन्तिे तध ।
पयाा विणसंिक्षणाय एतादृशी शास्टन्तः सवात्र
अपेतक्षता।
आवश्यकोSर्ं ज्ञानम्
भाितदे शे 2200 वषेभ्यः पूवाम् एव पयाा विणस्य
जागरूकता आसीत् इतत नूनं तवस्मयावहम्। यस्य
पयाा विणस्य तवषये अद्य वयं बहु तिस्टन्तताः स्मः तस्य
पयाा विणस्य संिक्षणस्य तिन्ता अशोकस्य िाज्येऽतप
आसीत् । अस्य प्रमाणाः सस्टन्त तत्कालीनाः उपलब्ाः
तशलालेिाः । ततः तु पयाा विणस्य ईदृशी समस्या
नासीत् यतः अस्माकं पयाा विणं प्रकृतेः
तवतवधोपादानचः पूणामासीत्। समस्तातन
प्राकृततकतत्त्वातन दे वताः एव मन्यन्ते स्म। अतः
यजुवेदे उक्तम् - अतिदे वता वातोदे वता
सूयोदे वता.... वरूणो दे वता ।।
ॐ दे व सतवतः प्रसुव यज्ञं प्रसुव यज्ञपततं भगाया
तदव्यो गन्धवाः केतपूः केतं न पुनातु वािस्पततवीिं नः
स्वदतु । यजु. 30/11
व्याकरण बिन्दवः शब्द भण्डाराश्च
सूत्रम्- वृद्धिरे बि
अथा:- अवणाा त् एति पिे पूवापियोः स्थाने
वृद्ध्येकादे शः भवतत।
सूत्र– एङः पदान्तादबत
अथाः - पदान्तात् एङः अतत पिे पूवारूपम् एकादे शः
स्यात्।
सूत्रम् - अकः सवणे दीर्ाः
अथा:- अकः सवणाा ति पिे पूवापियो: स्थाने दीर्ा
एकादे शः भवतत।
शब्दाथााः
1. आवृणोतत = र्ेिता हच
2. आतरयते = आदि तकया जाता हच ।
3. वीरुधः = लहलहाती लताएँ
4. रु मेभ्यः = पेडों के तलए
5. दू तषतजलपानेन= गंदा पानी पीने से
6. यन्त्रशाला: = काििाने
7. अपक्षयः = तवनाश, हातन
8. कामयन्ते = कामना किते हैं

र्ोग्यतां वर्ार्त
अद्यत्वे पयाा विणस्य भीषणा समस्या वताते । वयं
गृहस्य अवकिं नदीषु तक्षपामः ; वस्त्रातण ि फेतनलेन
नदीषु, कूपेषु सिोविे षु एव प्रक्षालयामः ।
औद्योतगकगचसचः अतप जलं प्रदु ष्यते। तकमतधकम्
गंगायमुनेऽतप प्रदू तषते जाते। वयं तत् दू तषतं जलमेव
तपबामः रुग्ाः ि भवामः । ध्वतनतवस्तािकयन्त्रचः
तवशेषतः िात्रय तवतभन्नसमािोहेषु उच्चः गीतानां
कोलाहलेन ध्वतनप्रदू षणं जायते।
औद्योतगकतवकासेन वायुप्रदू षणमतप जातम् ।
एवमेव तविािप्रदू षणम् अतप सवात्र दृश्यते ।
अतोऽस्मातभः सदा पयाा विणस्य संिक्षणं कताव्यम् ।
पाठ संप्रेष्यः
• पयाा विणस्य समस्या तिन्तनीया अस्टस्त ।
•

पयाा विणस्थानस्य पञ्चतवधातन नामातन ।

•

अस्मातभः वृक्षदहनं न कताव्यम्,
प्लास्टिकवस्तूनां प्रयोगः न कताव्यः यतः
तातन प्रदू षणं जनयस्टन्त ।

•

वाहनातन, ध्वतनतवस्तािकयन्त्रातण
ध्वतनप्रदू षणं कुवास्टन्त ।पशूनां पतक्षणां ि
संिक्षणम् आवश्यकम्, वृक्षकतानं न
कताव्यम्, दू तषतं जलं न पातव्यम्।

अबर्काङ्कानाम् अजानं कथं भवेत् ।
➢ पाठस्य सम्यक् रूपेण अध्ययनं कृत्वा
भावम् अवगच्छे त।
➢ पाठे आगतानां कतठन शब्दानां
व्याकिणात्मक स्वरूपं जानीयात् ।
➢ अतधकातधक अध्याये संदतभात तवषयाणां
अध्ययनं कताव्यम्।
स्व मूल्याङ्कनम् कुरुत
• अध्यायस्य भावं स्व शब्दच ः वणायत ।
• अध्याये आगतानां व्याकिण तबन्दु नां
अभ्यासं कुरुत ।
• मूल पाठस्य अभ्यासं कुरुत।

