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ಪರಿಚಯ 

ವೇದವು ಸರ್ವರಿಗೂ ಜ್ಞಾ ನರ್ನ್ನು  ಒದಗಿಸಿಕೊಡುರ್ ಜ್ಞಾ ನಭಂಡಾರವಾಗಿದೆ. 

ಇಂತಹ ವಾದವು ಅನೇಕಾನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು  ಜನತೆಗೆ ಮನದಟ್ಟು  

ಮಾಡಿಕೊಡುತತ ದೆ. 'वेदववदो वदन्ति' ಎಂಬ ಮಾತು ಶಾಶ್ವ ತವಾದದ್ದು . ಇಂತಹ 

ವೈದಿಕ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ  ಕೃಷಿಯೂ ಒಂದ್ದ. ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ವೇದಗಳು 

ನಾಲ್ಕು . ऋगे्वद, यजुवेद, सामवेद, अथववणवेद ಎಂಬುದಾಗಿ ಎಲಿ್  ವೇದಗಳೂ ಈ 

ಕೃಷಿಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳುತತ ದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರ ಶ್ನು  ಬಂದಾಗ ಸಾಮಾನಯ ವಾಗಿ 

ನಾನ್ನ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಸಾಮವೇದರ್ನ್ನು  ಹೊರತುಪ್ಡಿಸಿ ಇನ್ನು ಳಿದ 

ಮೂರು ವೇದಗಳೂ ಹೆಚಿ್ಚ ನದಾಗಿ ಕೃಷಿ ವಿಚಾರರ್ನ್ನು  ತಿಳಿಸುತತ ದೆ.  

ಇವುಗಳಲಿ್ಲ  ಅಥರ್ವವೇದವು ಋಗೆವ ೇದದ ಒಂದ್ದ ಭಾಗವಂಬ ವಿದಾವ ಂಸರ 

ಅಭಿಪ್ರರ ಯರ್ನ್ನು  ಇಟ್ಟು ಕೊಂಡರೂ ಇವುಗಳಲಿ್ಲ  ವಿಭಿನು  ರಿೇತಿಯ ಕೃಷಿ 

ವಿಚಾರಗಳನ್ನು  ತಿಳಿದ್ದಕೊಳಳ ಬಹುದ್ದ. ಮತುತ  ಯಜುವೇವದರಿೇತಾಯ  ನಮಗೆ 

ಮನದಟ್ಟು ಗುವುದೆಂದರೆ ಈ ವೇದವು ಯಜ್ಞಾ ದಿಗಳ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸಿದರೂ 

ಕೂಡ ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡುರ್ ಆಹುತಿಯನ್ನು  ನಾವು ಗಮನಿಸಿದಾಗ 

ಅಲಿ್ಲ  ಯಾರ್ ಯಾರ್ ರಿೇತಿಯ ದರ ರ್ಯ ರ್ನ್ನು  ಆಹುತಿಯನಾು ಗಿ ನಿೇಡುತಾತ ರೆ 

ಎಂಬುದನ್ನು  ತಿಳಿದ್ದಕೊಳುಳ ವುದರ ಮೂಲ್ಕ ಅಲಿ್ಲಯೂ ಕೃಷಿ ಸಂಬಂಧಿ 

ದರ ರ್ಯ ಗಳನ್ನು  ಕುರಿತು ಅರಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅತಿ ಹೆಚಿಾ ಗಿ ತಿಳಿಸಲ್ಪ ಟ್ು  

ವಿಷಯಗಳನ್ನು  ಸಂಕಿ್ಷಪ್ತ ವಾಗಿ ತಿಳಿಯುರ್ ಮೊದಲ್ಕ ವೈದಿಕರಿೇತಾಯ  ಕೃಷಿ 

ಎಂದರೇನ್ನ? ಎಂಬುದನ್ನು  ತಿಳಿಯ ಹೊರಟ್ರೆ… 

`ಕೃಷಿ' ಎಂಬ ಶ್ಬು ವು 'कृष्' ಎಂಬ ಧಾತುವಿನಿಂದ ಉತಪ ನು ವಾಗಿ ಒಕು ಲ್ಕತನ 

ಎಂಬ ಅಥವರ್ನ್ನು  ನಿೇಡುತತ ದೆ. ಬೇಸಾಯ ಮತುತ  ಸಾಗುರ್ಳಿ 

ಮಾಡುರ್ರ್ನನ್ನು  ಕೃಷಿಕ ಎಂದ್ದ ಕರೆಯುತಾತ ರೆ, ಋಗೆವ ೇದರ್ನ್ನು  

ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಾಗಿ ಅರ್ಲೇಕ್ಷಸಿದಾಗ ಇದನ್ನು  ಮುಖ್ಯ ವಾಗಿ ಧಾರ್ಮವಕ ಸೂಕತ ಗಳು 

ಮತುತ  ಲೌಕ್ಷಕ ಸೂಕತ ಗಳು ಎಂದ್ದ ಎರಡು ಭಾಗಗಳನಾು ಗಿಸಿದಾು ರೆ. ಧಾರ್ಮವಕ 

ಸೂಕತ ಗಳಲಿ್ಲ  ಮುಖ್ಯ ವಾಗಿ ದೇರ್ತಾ ಸುತ ತಿಗಳನ್ನು  ಮಾತರ  ಕಾಣುತೆತ ೇವ. ಆದರೆ 

ಲೌಕ್ಷಕ ಸೂಕತ ಗಳಲಿ್ಲ  ಅನೇಕ ಲೌಕ್ಷಕ ವಿಚಾರಗಳಂದಿಗೆ ಅಂದಿನ 

ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಿೇರ್ನದ ಪ್ರಿಚಯವಾಗುತತ ದೆ.  

ಋಗೆವ ೇದದ ೧೦ ನೇ ಮಂಡಲ್ದಲಿ್ಲ  ಬರುರ್ 'कृषन् इत् फालः  अवितरकृणोवत 

यन् अद्यानं अपव्यके्क चररते्र’ ಎಂಬ ಈ ಮಂತರ ದ ಮುಖಂತರ `ನೇಗಿಲ್ಕ ಕೃಷಿ 

ಮಾಡಿ ತನು  ಯಜಮಾನನ್ನ ಊಟ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡುವುದ್ದ’ ಎಂಬ 

ವಿಚಾರರ್ನ್ನು  ತಿಳಿಸುತತ ದೆ. ಮತುತ  ಇದೇ ಮಂಡಲ್ದ ೧೧೭ ನೇ ಸೂಕತ ದಲಿ್ಲ  

ದಾನದ ಮಹತವ ರ್ನ್ನು  ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳುತಾತ  ‘अन्नदानं परंदानं’' ಎಂಬ 

ವಿಷಯರ್ನ್ನು  ತಿಳಿಸಿದಾು ರೆ. 
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ಇಷ್ು ೇ ಅಲಿ್ದೆ ‘ಅಕ್ಷ್ಸೂಕತ ’ ದಲಿ್ಲ  'अषे्टमावदी कृषवमत् 

कृषष्ट ववते्त रमस्य बहुमन्यमानः ’ ಅಂದರೆ ಅಕ್ಷ್ಗಳಿಂದ 

ಜೂಜ್ಞಡಬೇಡ, ಕೃಷಿಯನ್ು ೇ ಮಾಡು, 

ಕೃಷಿಯಂದ ಸಂಪ್ರದಿಸಿದ ಧನರ್ನ್ು ೇ 

ಅಧಿಕವಂದ್ದ ತಿಳಿದ್ದ ಸಂತೇಷಪ್ಡು ಎಂದ್ದ 

ಎಚಿ ರಿಸುತಿತ ದೆ. ಹೇಗೆ ಇನ್ನು  ಅನೇಕ 

ವಿಚಾರಗಳನ್ನು  ಋಗೆವ ೇದವು . ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತತ ದೆ.  

ಅಥರ್ವಣವೇದರ್ನು ರ್ಲೇಕ್ಷಸಿದಾಗ ಈ 

ವೇದದಲಿ್ಲ  ಪ್ರ ತಿಪ್ರದಿಸಲ್ಪ ಟ್ು  ವಿಚಾರ ಇತರ 

ವೇದಗಳ ವಿಚಾರಕ್ಷು ಂತ ವಿಲ್ಕ್ಷ್ಣವಾಗಿದೆ. ಈ 

ವೇದದಲಿ್ಲ  ಬರುರ್ ಕೃಷಿ ವಿಚಾರರ್ನ್ನು  

ತಿಳಿಯುರ್ ಮೊದಲ್ಕ ವೇದದ ಕುರಿತಾಗಿ 

ಸವ ಲ್ಪ ದರಲಿ್ಲ  ತಿಳಿದ್ದಕೊಳುಳ ವುದ್ದ 

ಅತಯ ರ್ಶ್ಯ ಕವಾಗಿದೆ. ಋಗಯ ಜುಸಾಾ ಮಗಳ ಕುರಿತು 

ಇಲಿ್ದ ಹಲ್ವು ಜಂಜ್ಞಟಿತ ಪ್ರ ಶ್ನು ಗಳು ಅಥರ್ವ 

ವೇದದ ಕುರಿತಿದೆ. ಅಥರ್ವವೇದ ರಾಕ್ಷ್ಸ ವೇದ, 

ಮಾಯಾ, ಮಾಟ್ ತಂತರ  ಮೊದಲಾದ ರಾಕ್ಷ್ಸಿೇ 

ಕ್ಷರ ಯೆಗಳೇ ಅಥರ್ವವೇದದಲಿ್ಲ  ಬರುರ್ 

ವಿಚಾರಗಳು ಎಂಬ ತಪ್ಪಪ  ಪ್ರಿಕಲ್ಪ ನ್ 

ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಎಲಿ್ಲ ಡೆಯೂ ಕಂಡು ಬರುತತ ದೆ. 

ಅಥರ್ವಣ ಎಂದರೆ ಏನ್ಂಬುದನ್ನು  

ನಿರುಕತ ಕಾರರು ಹೇಗೆ ವಿಶಿ್ನೇಷಿಸಿದಾು ರೆ. ’अथववणो 

अथववणवंत, सववविक्करवत कमाव, तत्प्रवतषेधः ’ (೧೧-೩-

೧೭) ಅಥರ್ವ ಮಂತರ ಗಳಂದರೆ - 

ಅಥರ್ವಣವಂತ ಮಂತರ ಗಳು, ಥರ್ವಣವಂದರೆ 

ಸಂಚರಿಸುವಂಥದ್ದು . ಅದರ ಪ್ರ ತಿಷೇಧ ಅಥರ್ವ. 

ಇದನ್ನು  ನಾವು ಅರ್ಥವಸಿದಾಗ ಯಾರ್ 

ಮಂತರ ದಿಂದ ಚಂಚಲ್ತೆ ದೂರವಾಗಿ ನಿಶಿ್ ಲ್ತೆ 

ಲ್ಭಿಸುವುದೊ ಅವೇ ಅಥರ್ವ ಮಂತರ ಗಳು, ಈ 

ವಿಷಯರ್ನ್ನು  ಮನದಲಿ್ಲಟ್ಟು ಕೊಂಡು ಈ 

ವೇದದ ಬಗೆಗಿರುರ್ ಅಜ್ಞಾ ನಾಂಧಕಾರರ್ನ್ನು  

ದೂರಿೇಕರಿಸಿ ಅದರಲಿ್ಲ  ಬರುರ್ ಕೃಷಿಯ ಕುರಿತು 

ತಿಳಿಯ ಹೊರಟ್ಟಗ ಈ ವೇದದಲಿ್ಲ  

ಮೊಟ್ು ಮೊದಲ್ಕ ಸನಾತನವಾದ ಪ್ರ ಕೃತಿ 

ಮಾತೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ತಿಳಿಸುತತ  ವಾಸತ ರ್ ಜಗತಿತ ನ 

ಜಿೇರ್ನ ವಿಧಾನದ ನಿರೂಪ್ಣೆಯನ್ನು  

ಮಾಡಿದಾು ರೆ, ರ್ಯ ಕ್ಷತ ತವ ದ ಪ್ರಿಚಯರ್ನ್ನು  

ಮಾಡಿಕೊಡುತತ  'ब्राह्मणश्च राजाच धेनुश्चाढ्वांश्च विश्च 

यवश्च मधुसप्तमम्’ ಎಂಬೇ ಮಂತರ ದಲಿ್ಲ  ಬ್ರರ ಹಮ ಣ, 

ರಾಜ, ಧೇನ್ನ, ಎತುತ , ಧಾನಯ , ಜವಗೇಧಿ, ಹಾಗೂ 

ಮಧುವಿನ ಮಧುರವಾದ ಸಂಪ್ಕವರ್ನ್ನು  

ಯಾವಾತನ್ನ ಅರಿತುಕೊಳುಳ ತಾತ ನೇ ಅರ್ನ್ನ 

ಮಧುರವಾದ-ರ್ಯ ಕ್ಷತ ತವ  ವುಳಳ ರ್ನಾಗುತಾತ ನ್ 

ಎಂದ್ದ ಹೇಳಿದಾು ರೆ. ಇಷ್ು ೇ ಅಲಿ್ದೆ ಈ ವೇದದ ೮ 

ನೇ ಕಾಂಡದ ೧೦ ನೇ ಸೂಕತ ದಲಿ್ಲ  

ಮಾಯಾಶ್ಕ್ಷತ ಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳುತತ  ಆದಿಯಲಿ್ಲ  

ವಿರಾಟ್ ಎಂಬ ಶ್ಕ್ಷತ  ಪ್ಪಟಿದೆದ್ದು  ನಿಂತಿತು. 

ಅದನ್ನು  ಮನ್ನಷಯ ನ್ನ 'ಬ್ರ ಅನು ದಾತೆಯೇ' 

ಎಂದ್ದ ಪ್ರರ ರ್ಥವಸಿದನ್ನ, ಅದನ್ನು  ಜ್ಞಾ ನಿಯ 

ಮಗನಾದ ಪೃರ್ಥಯು (ಕೃಷಿಕ) ದೊೇಹನ 

ಮಾಡಿದನ್ನ. ಆ ಮೊೇಹನದಿಂದ ಕೃಷಿ ಮತುತ  

ಸಸಯ ಗಳು ಉತಪ ನು ವಾದ್ದವು. ಆದು ರಿಂದ 

ಮನ್ನಷಯ ರು ಕೃಷಿಯನ್ನು  ಹಾಗೂ 

ಸಸಾಯ ದಿಗಳನ್ನು  ಅರ್ಲಂಬಸಿ ಜಿೇವಿಸುತಾತ ರೆ 

ಎಂಬ ಈ ಅಂಶ್ರ್ನ್ನು  ಯಾರ್ನ್ನ ಬಲಿ್ನೇ 

ಅರ್ನ್ನ ಉತತ ಮ ಕೃಷಿಕನಾಗಿ ತನು  ಜಿೇರ್ನ 

ಮಾಡಲ್ಕ ಸಮಥವನಾಗುತಾತ ನ್ ಎಂಬ ಅಂಶ್ವು 

'ॐ पृथी वैनोऽदोक्कां कृवषंच ससं्यचाधोक्’ ಮತುತ  'ते 

कृवषंच ससं्य च मनुष्कावन उपजीवन्ति 

कृष्टरावदरुपटोवनीयो भववत य एवं - वेद’ ಈ 

ಮೊದಲಾದ ಮಂತರ ಗಳಿಂದ ತಿಳಿದ್ದ ಬರುತತ ದೆ.  

 ಒಟಿು ನಲಿ್ಲ  ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಯಾವುದೇ ಜಿೇವಿ 

ಕೃಷಿ ಮಾಡಬೇಕಂದರೆ ಭೂಮಾತೆಯ ಅನ್ನಗರ ಹ 

ಅತಯ ರ್ಶ್ಯ . ಯಾಕಂದರೆ ಭೂಮಾತೆ 

ಸಾಮಾನಯ ಳಾದರ್ಳಲಿ್ . 'जननी जन्मभूवमश्च 

स्वर्ावदवप र्रीयवस’ ಎಂಬಂತೆ ಸವ ಗವಕೂು  

ರ್ಮಗಿಲಾದರ್ಳು. ಅಂತಹ ಭೂಮಾತೆಯು 

ತಾಯಯಂತೆ ನಮಮ ನ್ು ಲಿ್  ತನು  

ಮಡಿಲ್ಲನಲಿ್ಲಟ್ಟು ಕೊಂಡು ಅನೇಕ ರತು  

ಸಂಪ್ನು ಳಾಗಿದಾು ಳ. ಆ ರತು ಗಳೇ ನಾವು ದಿನನಿತಯ  

ಉಪ್ಯೇಗಿಸುರ್ ದರ್ಸ ಧಾನಯ ಗಳು ಮತುತ  

ಖ್ನಿಜ ಪ್ದಾಥವಗಳಾಗಿವ. ಆದು ರಿಂದ 'ಕೈ 

ಕಸರಾದರೆ ಬ್ರಯ ಮೊಸರು' ಎಂಬ ಗಾದೆಯಂತೆ 

ಪ್ರಿಶ್ರ ಮಪ್ಟ್ಟು  ಕಮವದ ಫಲ್ರ್ನ್ನು  

ಸಂಪ್ರದಿಸಬೇಕು. ವೇದ ವಾಙ್ಮ ಯದಲಿ್ಲ  ಕೃಷಿ 

ವಿಚಾರರ್ನ್ನು  ಅರಿತುಕೊಳುಳ ವುದೇನ್ನ 

ಕಷು ಸಾಧಯ ವಾಗದ್ದ. ಆದರೆ ಈ ಕೃಷಿ 

ವಿಚಾರರ್ನ್ನು  ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲಿ್ಲ  

ಅನ್ನಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊೇಗುವುದ್ದ ತುಂಬ್ರ 

ಕಷು ಮಯವಾಗಿದೆ. ಎಷ್ು ೇ ಜನರಿಗೆ 

ಉದರರ್ನ್ನು  ಭರಿಸಬೇಕಾದ ನಾಡು ಇಂದ್ದ 

ಉದರದೊಡನ್ ತನು ಆದರರ್ನ್ನು  

ಕಳದ್ದಕೊಂಡುತನು  ಮಡಿಲ್ಲನಲಿ್ಲಟ್ಟು ಕೊಂಡು 

ಅನೇಕ ರತು  ಸಂಪ್ನು ಳಾಗಿದಾು ಳ. ಆ ರತು ಗಳೇ 

ನಾವು ದಿನನಿತಯ  ಉಪ್ಯೇಗಿಸುರ್ ದರ್ಸ 

ಧಾನಯ ಗಳು ಮತುತ  ಖ್ನಿಜ ಪ್ದಾಥವಗಳಾಗಿವ. 

ಆದು ರಿಂದ 'ಕೈ ಕಸರಾದರೆ ಬ್ರಯ ಮೊಸರು' 

ಎಂಬ ಗಾದೆಯಂತೆ ಪ್ರಿಶ್ರ ಮಪ್ಟ್ಟು  ಕಮವದ 

ಫಲ್ರ್ನ್ನು  ಸಂಪ್ರದಿಸಬೇಕು. ವೇದ 

ವಾಹಮ ಯದಲಿ್ಲ  ಕೃಷಿ ವಿಚಾರರ್ನ್ನು  ಅರಿತು 

ಕೊಳುಳ ವುದೇನ್ನ ಕಷು ಸಾಧಯ ವಾಗದ್ದ. ಆದರೆ ಈ 

ಕೃಷಿ ವಿಚಾರರ್ನ್ನು  ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲಿ್ಲ  
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ಅನ್ನಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊೇಗುವುದ್ದ ತುಂಬ್ರ 

ಕಷು ಮಯವಾಗಿದೆ. ಎಷ್ು ೇ ಜನರಿಗೆ 

ಉದರರ್ನ್ನು  ಭರಿಸಬೇಕಾದ ನಾಡು ಇಂದ್ದ 

ಉದರದೊಡನ್ ತನು ಆದರರ್ನ್ನು  

ಕಳದ್ದಕೊಂಡು ಭೂರ್ಮಯ ಫಲ್ರ್ತತ ತೆಯನ್ನು  

ಕಳದ್ದಕೊಳುಳ ತಿತ ದೆ. ಆದು ರಿಂದ ಸರ್ವ ಜನರೂ 

ಸಹ ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಚ್ಚಂತಿಸಿ ಭೂರ್ಮಯ 

ಫಲ್ರ್ತತ ತೆಯನ್ನು  ಅಭಿವೃದಿಿ ಗಳಿಸುತತ  ಕಮವ 

ಸಫಲ್ತೆಯನ್ನು  ಅನ್ನಭವಿಸಿ ಕಮವದ ಫಲ್ರ್ನ್ನು  

ಉಣಣ ಬೇಕಾದದ್ದು  ಅತಯ ರ್ಶ್ಯ ಕ. ಅದಕಾು ಗಿ 

ವೇದಕಾಲ್ ಮತುತ  ನವಿೇನಕಾಲ್ದ 

ದೃಷಿು ಕೊೇನರ್ನ್ನು  ಮನದಲಿ್ಲಟ್ಟು ಕೊಂಡು 

ಚೆನಾು ಗಿ ವೇದರ್ನ್ನು  ಅಭಯ ಸಿಸಿ ನವಿೇನ 

ಯುಗಕೂು  ವೇದದ ಅಂಶ್ಗಳನ್ನು  

ತೆಗೆದ್ದಕೊಂಡು ಕೃಷಿ ಸಮಾಜರ್ನ್ನು  

ವಿಸತ ರಿಸಬೇಕಾದದ್ದು  ಅನಿವಾಯವ. 
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