
 

~ 228 ~ 

 
ISSN Print: 2394-7500 

ISSN Online: 2394-5869 

Impact Factor: 8.4 

IJAR 2023; 9(2): 228-231 

www.allresearchjournal.com 

Received: 17-12-2022 

Accepted: 19-01-2023 

 

Dr. Narayana KH 

Lecturer in Sanskrit, 

Seshadripuram Composite P U 

College, Bangalore, 
Karnataka, India 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corresponding Author: 

Dr. Narayana KH 

Lecturer in Sanskrit, 

Seshadripuram Composite P U 

College, Bangalore, 
Karnataka, India 

 

वृक्षोऽपि जीवः  
 

Dr. Narayana KH 

 

DOI: https://doi.org/10.22271/allresearch.2023.v9.i2d.10615 

 

ಪೀಠಿಕೆ 

ಪ್ರ ಕೃತಿಯ ಸತ್ಯಾ ಸತ್ಾ ತೆಯನ್ನು  ಅರಿಯದ ಮಾನವನ್ನ ಇಂದು 

ಪ್ರ ಕೃತಿಯನ್ನು  ನಾಶಗೊಳಿಸುತಿಿರುವುದು ಸೀಜಿಗದ ಸಂಗತಿ. ಪ್ರ ಕೃತಿಯನ್ನು  

ನಾಶಪ್ಡಿಸಿದರೆ ಪ್ರ ಕೃತಿದತಿ್ವಾಗಿ ಪ್ಡೆಯುವ ಎಲ್ಲಾ ವಸಿು ಗಳೂ 

ನಶಿಸುವುದರಲ್ಲಾ  ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಾ . ಹಾಗಿದದ ರೆ ಪ್ರ ಕೃತಿ ಎಂದರೇನ್ನ? ಹಾಗೂ 

ಅದರಿಂದ ಪ್ರ ಯೀಜನವಾದರೂ ಏನ್ನ? ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರಿಯದ ಅವಿವೇಕಿ 

ಮನ್ನಜರು "मूर्खस्य नास्त्यौषधम्" ಎಂಬ ಮಾತಿಗೆ ಸಪ ಷ್ಟ  ನಿದಶಶನ. ಆದರೆ 

ವಿವೇಕಯುಕಿರಾದ ಮಾನವರು ಪ್ರ ಕೃತಿಯ ಮಹಿಮೆಯನು ರಿತು, 

ಪ್ರ ಕೃತಿಯನ್ನು  ಬೆಳೆಸಲು ಪ್ರ ಯತಿು ಸುತಿಿರುವುದು ಸಂತ್ಸದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. 

ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರ ಕೃತಿದತಿ್ವಾದ ವಿಷ್ಯಗಳಾವುವು? ಎಂಬ ವಿಷ್ಯವನು ರಿತು 

ಪ್ರರ ಕೃತಿಕ ರಕ್ಷಣೆಗೊೀಸಕ ರ ನಮಮ ಲ್ಲಾ  ನಾವು ಸಮಂಜಸ ನಿಲುವನ್ನು  

ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ ಲು ಪ್ರ ಯತಿು ಸೀಣ.  

ಪ್ರ ಕೃತಿ ಎಂಬ ಶಬದ ಕೆಕ  ಸವ ಭಾವ, ಸಹಜವಾದ ಗುಣ ಎಂಬ 

ನಾನಾರ್ಶಗಳಿದದ ರೂ ಪ್ರ ಸಿುತ್ ಸಂದರ್ಶದಲ್ಲಾ  ಪ್ರ ಕೃತಿ ಎಂಬ ಶಬಕೆಕ  ನಿಸಗಶ, 

ಸುತಿ್ಲ್ಲನ ಪ್ರಿಸರ ಎಂಬರ್ಶದಲ್ಲಾ  ಅವಲೀಕಿಸಿದಾಗ, ಶುದಧ  ಪ್ರಿಸರಕೆಕ  

ಮೂಲ್ವಾದುದು ವೃಕ್ಷಾ ದಿಗಳು. "वृक्षोमहीरुह श्शार्ी ववटपी पादपस्तरुुः " 

(अमरकोश) ಎಂಬಿತ್ಯಾ ದಿ ನನಾ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಸೂಚಿಸಲ್ಪ ಡುವ ಈ 

ವೃಕ್ಷಮಾತೆಯ ಆವಿಭಾಶವವಾದರೂ ಹೇಗಾಯಿತು ? ಎಂಬುದನ್ನು  

ತಿಳಿಯುವುದರಂದಿಗೆ ಈ ವೃಕ್ಷಗಳು ನಮಮ ಂತೆಯೇ ಜಿೀವವನ್ನು  

ಹಂದಿರುವುದೇ? ಸೂೂ ಲ್ ಸೂಕ್ಷಾ ಮ ದಿ ಶಾರಿೀರಿಕ ವಿಚಾರಗಳಾದರೂ ಏನ್ನ? 

ವೃಕ್ಷಗಳ್ ಮೂಲ್ಗಳು ಯಾವುವು? ಮನ್ನಷ್ಾ ನಂತೆಯೇ ಬಾಲ್ಾ , ಯೌವವ ನ, 

ಮುಪ್ಪಪ  ಎಂಬ ವಯೀಮಿತಿಗಳ್ ಪ್ಮಾಣವಿದೆಯೇ? ಮುಂತ್ಯದ 

ವಿಷ್ಯಗಳ್ ಕುರಿತು ಅವಲೀಕಿಸೀಣ.  

ಸೃಷ್ಟಟ ಯ ಆದಿಯಲ್ಲಾ  ಹಗಲು ಕತಿ್ಲ್ಲ್ಾ ದ, ವಿವರಣಾತ್ಮ ಕವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲು 

ಅಸಾಧ್ಾ ವಾದ, ಸುಪಿ್ವೂ ಜಾಗರ ತ್ವೂ ಅಲ್ಾ ದ ಒಂದು ಅವಾ ಕಿ್ಷವಸ್ಥೂ ಯ 

ಬರ ಹಮ ವಿತಿು . ತ್ದನಂತ್ರ ಆ ಅವಾ ಕಿ್ಷವಸ್ಥೂ ಯ ಬಹಮ ವೇ ವಾ ಕಿರೂಪ್ವನ್ನು  

ತ್ಯಳಿ ಪಂಚಭೂತ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಅಹೀರಾತಿರ ಗಳು ಗೊೀಚರವಾಯಿತು 

ಎಂದು ಮನ್ನಸಮ ೃತಿಯಲ್ಲಾ  ಮನ್ನವು ವಾ ಕಿಪ್ಡಿಸುತಿ್ಯನೆ. ಹಡೆದಾಗ ಆದ 

ನೀವು ಮನೀನ್ನರ್ವಕೆಕ  ಹೇಗೆ ಗಾರ ಹಾ ವೀ ಹಾಗೆ ಮನೀ ಮಾತ್ರ  

ಗಾರ ಹಾ ನಾದ ಯಮನಿಯಮಾದಿ ಯೀಗಬಲ್ವುಳ್ಳ  ಬರ ಹಮ ನ್ನ ನಿರವಯವ 

ರೂಪ್ವನ್ನು  ಬಿಟ್ಟಟ  ಸಾವಯವರೂಪ್ವನ್ನು  ತ್ಯಳಿ ತ್ನು  ಇಚೆ್ಛ ಯಿಂದಲೇ 
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ಆರಂರ್ದಲ್ಲಾ  ಮಹಾಜಲ್ವನ್ನು  ಸೃಷ್ಟಟ ಸಿದನ್ನ. ಆ 

ಬರ ಹಮ ನೇ ನಾರಯಣನೆಂದು 

ಪ್ರಿಕಲ್ಲಪ ತ್ನಾದನೆಂದು – 

 

आपॊनरा इवि प्रोक्ता आपॊवै नरसूनवुः  । 

िा यदस्यायनं पूवं िेन नारायणसृ्मिुः  ॥ 

 

ಎಂಬ ಶ್ಾ ೀಕವು ಪ್ಪಷ್ಟಟ ೀಕರಿಸುತಿ್ , ‘ನಾರಾ’ 

ಎಂದರೆ ನಿೀರು, ‘ಅಯನ’ ಎಂದರೆ ಆಶರ ಯ, ಆ 

ಬರ ಹಮ ನೇ ಜಲ್ಲಶರ ಯನ್ನ ಆದದ ರಿಂದಲೇ 

ನಾರಾಯಣ ಎಂಬ ಶಬದ ವು ಬರ ಹಮ ವಾಚಕವಂದು 

ತಿಳಿಸುತಿ್ದೆ. ಹಿೀಗೆ ನಾರಯಣವಾಚಿ ಬರ ಹಮ ನ್ನ ಆ 

ನಿೀರಿನಲ್ಲಾ  ಒಂದು ಅಂಡವನ್ನು  ಹಾಕಿ ಆ 

ಅಂಡದಲ್ಲಾ  ತ್ಯನೇ ಸವ ತಃ ಬಹಳ್ಷ್ಟಟ  ವಷ್ಶಗಳ್ 

ಕ್ಷಲ್ ಜಲ್ಲಶಿರ ತ್ನಾಗಿದುದ  ತ್ನು  ಧ್ಯಾ ನಬಲ್ದಿಂದ 

ಆ ಅಂಡವನ್ನು  ಎರಡು ಹೀಳಾಗಿಸಿ 

ಅದರಿಂದಲೇ ಸವ ಗಶ, ಭೂಮಿ, ಆಕ್ಷಶ, ದಿಕ್, 

ಸಮುದರ  ಹಿೀಗೆ ಸಾೂ ವರ ಜಂಗಮಾತ್ಮ ಕವಾದ 

ವಸಿು ಗಳ್ ಉತ್ಪ ತಿಿಯಾಯಿತೆಂದು ಮನ್ನವು 

ಹೇಳುವಂತೆ, "आवद सरे्ग वह वृकं्ष ववनैव बीजमुत्पद्यिे 

वहरण्यर्गर्खसंकले्पन िच्छरीरावदभ्य इवि शृवि-सृ्मत्ोुः  

प्रवसद्धम् ।" ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಾಂಖ್ಾ  ಪ್ರ ವಚನ 

ಭಾಷ್ಾ ದಲ್ಲಾ  ತಿಳಿಸಲ್ಪ ಟ್ಟಟ ದೆ. ಇದನ್ನು  

ಅರ್ಥಶಸಿದಾಗ ಸೃಷ್ಟಟ ಯ ಆದಿಯಲ್ಲಾ  ಬರ ಹಮ ನ್ನ 

ವೃಕ್ಷಗಳು ಇಲ್ಾ ದೆಯೇ ಬಿೀಜಗಳ್ನ್ನು  ಸೃಷ್ಟಟ ಸಿದನ್ನ, 

ಈ ಬಿೀಜಗಳಿಂದಲೇ ವೃಕ್ಷಗಳು ಹುಟ್ಟಟ ದವು ಎಂಬ 

ಮಾತು ಸಪ ಷ್ಟಟ ೀಕರಿಸುತಿ್ದೆ. ಮನ್ನಸಮ ೃತಿಯನ್ನು  

ಅವಲೀಕಿಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲಾ  ಬರುವ –  

 

शरीरजैुः  कमखदोषैयाखवि स्थावरिां नरुः  । 

वाविकैुः  पवक्षमृर्गिां मानसैरंत्जावििाम् ॥ 

 

ಈ ಶ್ಾ ೀಕವು ಸೂಕ್ಷಮ  ಶರಿೀರಜಾತ್ರಾದ 

ಜಿೀವರುಗಳು ತ್ಮಮ  ಪ್ರಪ್ಕಮಶಗಳ್ 

ಪ್ರಿಣಾಮವಾಗಿ ವೃಕ್ಷಾ ದಿ ಜನಮ ವನ್ನು  

ಪ್ಡೆಯುತಿ್ಯರೆ. ಎಂದು ತಿಳಿಸುತಿ್ದೆ. ಇದೇ 

ರಿೀತಿಯಾಗಿ ಚರಕ, ಸುಶುರ ತ್, ವಾಗಭ ಟರ 

ಆಯುವೇಶದಾದಿ ಗರ ಂರ್ಗಳು ಪ್ಪಷ್ಟಟ ೀಕರಿಸಿದರೂ 

ಸಹ ಕಣಿ್ಣ ಗೆ ಕ್ಷಣದ ಯಾವುದೀ 

ಅನಿವಶಚನಿೀಯವಾದ ಶಕಿಿಯಿಂದ ವೃಕ್ಷಾ ದಿಗಳ್ 

ಜನಮ ವಾಯಿತೆಂಬುದು ಸತ್ಾ .  

 ಹಿೀಗೆ ಜನಮ ವತಿ್  ವೃಕ್ಷಾ ದಿಗಳು ಸಜಿೀವವೀ 

ನಿಜಿೀಶವವೀ ಎಂದು ತಿಳಿಯ ಹರಟರೆ, 

ವೃಕ್ಷಗಳಾಗಲ್ಲ ಅರ್ವಾ ಲ್ತೆಗಳಾಗಲ್ಲ ಜಿೀವವನ್ನು  

ಹಂದಿರುವ ಸಜಿೀವಿಗಳಾಗಿವ. ಮಹಾಭಾರತ್ದ 

ಶಾಂತಿಪ್ವಶದಲ್ಲಾ  ಭೀಷ್ಮ ನ್ನ ಯುಧಿಷಿ್ಟ ರನಿಗೆ 

ಜಗತಿಿನ ಉತ್ಪ ತಿಿ  ಮತಿು  ವಿಭನು  ತ್ತ್ವ ಗಳ್ 

ಕುರಿತ್ಯಗಿ ತಿಳಿಸುವಾಗ ಭೃಗು-ಭಾರದಾವ ಜರು 

ನಡೆಸಿದ ಸಂವಾದವನ್ನು  ಅರುಹುತಿ್ಯನೆ. 

ಭಾರದಾವ ಜರು ಭೃಗು ಮಹಷ್ಟಶಗಳ್ಲ್ಲಾ  

ಸಾೂ ವರಾತ್ಮ ಕವಾದ ವೃಕ್ಷಾ ದಿಗಳ್ಲ್ಲಾ  ಪೃಥ್ವವ , ಅಪ್, 

ತೇಜ, ವಾಯು, ಆಕ್ಷಶಾದಿ ಪಂಚಭೂತ್ಗಳು 

ಹಾಗೂ ಶಬದ , ಸಪ ಶಶ, ರೂಪ್, ರಸ, ಗಂಧ್ಯದಿ 

ಪಂಚಭೂತ್ಯತ್ಮ ಕವಾದ ವಸಿು ಗಳು ಇರಲು ಹೇಗೆ 

ಸಾಧ್ಾ  ಎಂದು ಪ್ರ ಶಿು ಸಿದಾಗ, ಭೃಗು ಮಹಷ್ಟಶಗಳು–  

 

घनानमवप वृक्षाणामाकाशोऽस्तस्त न संशयुः  । 

िेषां पुष्प फलव्यस्तक्तवनखतं् समुपपद्यिे ॥ 

 

ಘನರೂಪ್ದಲ್ಲಾ ರುವ ವೃಕ್ಷಗಳು ಅನ್ನದಿನವೂ 

ಹೂವು, ಹಣಿ್ಣ , ಕ್ಷಯಿಯಿಂದ 

ಅಭವಾ ಕಿವಾಗುತಿಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳ್ಲ್ಲಾ  

ಆಕ್ಷಶತ್ತ್ವ ವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು  ಸಪ ಷ್ಟ ವಾಗಿಸಿ, 

ಇದು ವಾಯುವಿನ ಸಂಬಂಧ್ವಾದ ಚೇಷ್ಟಟ  

ಎನ್ನು ತಿ್ಯನೆ. ಅದರಂತೆ,  

 

ऊष्मिो म्लायिे पणं त्वक्फलं पुष्पमेवि । 

म्लयिे शीयखिे िावप स्पशखसे्तनात्र ववद्यिे ॥ 

 

ವೃಕ್ಷಗಳ್ನ್ನು  ಸಪ ಶಿಶಸಿದ ಮಾತ್ರ ಕೆಕ  ಅದರಲ್ಲಾ  

ಅಗಿು ತ್ತ್ವ ವಿಲ್ಾ ವಂದು ಹೇಳ್ಲು ಸಾಧ್ಾ ವಿಲ್ಾ . 

ಯಾಕೆಂದರೆ, ವೃಕ್ಷದ ತೊಗಟೆಗಳು ಬಿರುಕು 

ಬಿಡುವುದನ್ನು , ಎಲೆಗಳು ಒಣಗುವುದನ್ನು , ಫಲ್ 

ಪ್ಪಷ್ಪ ಗಳು ಬಾಡುವುದನ್ನು  ನಾವು ಕ್ಷಣ್ಣತಿೆೀವ. 

ಇದಕೆಕ  ಕ್ಷರಣ ವೃಕ್ಷಾ ದಿಗಳ್ಲ್ಲಾ ರುವ 

ಉಷಿ್ ಂಶಗಳೇ ಆಗಿವ ಎಂಬುದನ್ನು  

ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತಿ್ ,  

 

वाय्वग्न्यशवनवनघोषुः  फलं पुषं्प ववशीयखिे । 

श्रोते्रणरृ्गह्यिे शब्दुः  िस्माचृ्छण्वस्ति पादपाुः  ॥ 

 

ಮನ್ನಷ್ಾ ನ್ನ ಯಾರಾದರೂ ಗದರಿದರೆ 

ಶಬದ ಜಾಾ ನದಿಂದ ಹೇಗೆ ಬೆಚಿಿ ಬಿೀಳುತಿ್ನೀ ಹಾಗೆ 

ವಾಯು, ಅಗಿು  ಮತಿು  ಸಿಡಿಲುಗಲ್ ಘಜಶನೆ 

ಕೇಳಿಸುತಿಿದದ ಂತೆ ವೃಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಾ ರುವ ಫಲ್ ಪ್ಪಷ್ಪ ಗಳು 

ಶಿೀಣಶವಾಗಿ ಕೆಳ್ಕೆಕ  ಉದುರುತಿ್ವ. ಶರ ವಣ 

ಸಾಮರ್ಾ ಶವಿಲ್ಾ ದಿದದ ರೆ ಅದು 

ಸಾಧ್ಾ ವಾಗುತಿರಲ್ಲಲ್ಾ . ಆದದ ರಿಂದ ವೃಕ್ಷಾ ದಿಗಳ್ಲ್ಲಾ  

ಶಬದ ತ್ತ್ವ ವಿರುವುದು ಸಪ ಷ್ಟ .  

 

पुण्यापुणै्यस्तथार्गनै्ुः  धूपैश्च ववववधैरवप । 

अरोर्गुः  पुवििास्सस्ति िस्मास्तिघ्रस्ति पादपाुः  ॥ 
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ಪ್ವಿತ್ಯರ ಪ್ವಿತ್ರ ವಾದ ಗಂಧ್ಗಳಿಂದ ಹಾಗೂ 

ವಿವಿಧ್ವಾದ ಧೂಪ್ಗಳಿಂದ ಅರೀಗಯುತ್ವಾಗಿ 

ಬೆಳೆಯುವ ಗಿಡಮರಗಳು ಪ್ಪಷ್ಟ ವಾಗಿ 

ಫಲ್ಪ್ಪಷ್ಪ ಗಳಿಂದ 

ಸಮೃದಧ ವಾಗುತಿ್ವಯಾದದ ರಿಂದ ಅವುಗಳ್ಲ್ಲಾ  

ಗಂಧ್ತ್ವ ವಿದೆಯಂಬುದನ್ನು  ಕ್ಷಣ್ಣತಿೆೀವ.  

 ಹಿೀಗೆ ಪ್ರದಪ್ರದಿಗಳ್ಲ್ಲಾ  

ಪಂಚಭೂತ್ಗಳಿರುವಂತೆ ಪಂಚದರ ವಾ ಗಳೂ 

ಅಢಕವಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ‘ಸೂಯಶರ್ಕಿ್ಷ ’ 

ಎಂಬ ಗಿಡ ಸೂಯಶನ್ನ ಅಕ್ಷಶದಲ್ಲಾ  ಹೇಗೆ 

ಸಂಚರಿಸುತಿ್ಯನೀ ಹಾಗೆ ತ್ಯನೂ ಕೂಡ 

ತಿರುಗುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳ್ಲ್ಲಾ  ನೇತ್ರ ವಿರುವುದು 

ತಿಳಿಯುತಿ್ದೆ. ಮೇಘದ ಘಜಶನೆ ಕೇಳಿದ ಮಾತ್ರ ಕೆಕ  

ಲ್ವಲ್ಲೀ ಮುಂತ್ಯದ ಕೆಲ್ವು ಗಿಡಗಳು 

ಹಣಿ್ಣ ಗಳ್ನ್ನು  ಬಿಟಟ ರೆ ಇನ್ನು  ಕೆಲ್ವು ವೃಕ್ಷಗಳಿಂದ 

ಫಲ್ ಪ್ಪಷ್ಪ ಗಳು ಉದುರಿ ಬಿೀಳುತಿ್ವ ಇದರಿಂದ 

ಶಬದ ಜಾಾ ನವಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತಿ್ದೆ. 

ಮಾದಳ್ಗಿಡ ನರಿಯ ಮಾಂಸರಸದ ಗಂಧ್ದಿಂದ 

ಹೆಚಿ್ಚ  ಹೆಚಿ್ಚ  ಹಣಿ ನ್ನು  ಬಿಡುತಿ್ವಯಾದದ ರಿಂದ 

ಅವುಗಳಿಗೂ ನಾಸಿಕವಿದೆಯಂದು 

ಊಹಿಸಬಹುದು. ರುಚಿಯ 

ಜಾಾ ನವಿರುವುದರಿಂದಲೇ ಮಿೀನಿನ 

ಮಾಂಸರಸವನ್ನು  ಮಾವಿನ ಮರದ ಬೇರುಗಳಿಗೆ 

ಹಯುಾ ವುದರಿಂದ ಅವು ಹೆಚಿ್ಚ  ಫಲ್ವನ್ನು  

ನಿೀಡುತಿ್ವ. ಅಶ್ೀಕ ವೃಕ್ಷ ಸಿಿ ರೀಪ್ರದಸಪ ಶಶದಿಂದ 

ಬೇಗ ಪ್ಪಷ್ಟಪ ತ್ಗೊಳುಳ ತಿ್ದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಾ  

ಸಪ ಶಶಜಾಾ ನವಿರುವುದೆಂಬುದು ವೇದಾ ವಾಗಿದೆ. ಈ 

ರಿೀತಿಯಾಗಿ ಶಬದ  ಸಪ ಶಾಶದಿ ಪಂಚದರ ವಾ ಗಳೂ 

ಕೂಡ ವೃಕ್ಷಾ ದಿಗಳ್ಲ್ಲಾ  ಅಢಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ 

ವೃಕ್ಷಾ ದಿಗಳು ಸಜಿೀವವಂಬುದು ವೇದಾ .  

ವೃಕ್ಷಾ ದಿಗಳಿಗೆ ಮೂಲ್ ಬೇರು. ಮನ್ನಷ್ಾ ದಿ 

ಜಿೀವಿಗಳು ಯಾವರಿೀತಿಯಾಗಿ ಬಾಯಿಯ 

ಮೂಲ್ಕವಾಗಿ ರಸಸಾವ ದನೆಯನ್ನು  

ಮಾಡುತಿ್ವೀ ಹಾಗೆ ವೃಕ್ಷಾ ದಿಗಳು ಪ್ರದದಿಂದ 

ಅಂದರೆ ಬೇರಿನಿಂದ ರಸಾಸಾವ ದನೆಯನ್ನು  

ಮಾಡುತಿ್ವ. "मूलं बुध्ोऽंवघ्र नामकुः " ಎಂಬ 

ಅಮರಕೊೀಶದ ನ್ನಡಿಯು ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಮೂಲ್, 

ಪ್ರದ, ಬುಧ್ು  ಇತ್ಯಾ ದಿ ಹೆಸರುಗಳಿವ ಎಂದು 

ತಿಳಿಸುತಿ್ದೆ. "पादपाुः  पादैुः  वपबवि" ಎಂಬುದು 

ಅಮರಕೊೀಶದ ಟ್ಟೀಕೆ. ವೃಕ್ಷಗಳು 

ಪ್ರದ(ಬೇರು)ದಿಂದ ನಿೀರು ಕುಡಿಯುತಿ್ದೆ. 

ಆದದ ರಿಂದಲೇ ವೃಕ್ಷಾ ದಿಗಳ್ನ್ನು  ಪ್ರದಪ್ಗಳು 

ಎಂದು ಕರೆಯುತಿ್ಯರೆ. ಹಿೀಗೆ ಪ್ರದಪ್ಗಳು 

ಹಸಿವಾದಾಗ ಆಹಾರ ಪ್ರನಿೀಯಗಳ್ನ್ನು  ಮಣಿ್ಣ  

ಮತಿು  ನಿೀರಿನ ರೂಪ್ದಲ್ಲಾ  ಬೇರುಗಳ್ ಮೂಲ್ಕ 

ಸಿವ ೀಕರಿಸುವುದರಂದಿಗೆ ಫಲ್, ಪ್ಪಷ್ಪ ದಿ ಎಲ್ಲಾ  

ಅವಯವಗಳ್ ಉತ್ಪ ತಿಿ ಗೆ ಬೇರೇ ಮೂಲ್ವಾಗಿದೆ.  

ಮನ್ನಷ್ಾ ದಿ ಜಿೀವಿಗಳಿಗೆ ಬಾಲ್ಾ , ಯೌವವ ನ, 

ಮುಪ್ಪಪ  ಎಂಬ ಅವಸಾೂ ತ್ರ ಯಗಳಿದದ ಂತೆ 

ವೃಕ್ಷಾ ದಿಗಳಿಗೂ ಬಲ್ಾ  ಯೌವವ ನ ಮುಪ್ಪಪ  ಎಂಬ 

ಅವಸಾೂ ತ್ರ ಯಗಳಿವ. "फलं वृक्षस्य यौव्वनम्" ಎಂಬ 

ಚಾಣಕಾ  ನಿೀತಿಶಾಸಿ ರಕ್ಷರರ ವಚನದಂತೆ 

ಯಾವಾಗ ವೃಕ್ಷವು ಫಲ್ವನ್ನು  ನಿೀಡಲು 

ಪ್ರರ ರಂಭಸುತಿ್ದೀ ಆಗ ಅದು ವೃಕ್ಷದ 

ಯೌವವ ನಾವಸ್ಥೂ ಯಾಗಿದೆ. ಫಲ್ ಬಿಡುವ 

ಮುಂಚಿತ್ವಾದ ಅವಸ್ಥೂ ಯನ್ನು  

ಬಾಲ್ಲಾ ವಸ್ಥೂ ಯಂದೂ, ಯಾವಾಗ ವೃಕ್ಷವು 

ಬಿರುಕು ಬಿಡುವುದು, ತೊಗಟೆ ಉದುರುವಿಕೆ 

ಮೊದಲ್ಲದವುಗಳು ಸಂರ್ವಿಸುವುದೀ ಆಗ 

ಅದು ವಾಧ್ಶಕ್ಷಾ ವಸ್ಥೂ ಯನ್ನು  ಹಂದಿತೆಂದು 

ತಿಳಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ.  

 ಹೆಚಿಾ ಗಿ ಈ ಕಲ್ಲಯುಗದಲ್ಲಾ  ಮನ್ನಜನ 

ಆಯಸಿಿ ನ ಪ್ರ ಮಾಣ 120 ವಷ್ಶಗಳಿರಬಹುದು. 

ಆದರೆ ವೃಕ್ಷಾ ದಿಗಳ್ ಆಯು ಪ್ರ ಮಾಣ "शिावन 

त्रीवण वषाखणां सारदु्रम वयुः  सृ्मिम्" ಎಂಬಂತೆ 300 

ವಷ್ಶಗಳ್ಷ್ಟ ಗಿವ. ಒಂದು ವೃಕ್ಷ ಉತ್ಪ ತಿಿ  

ಆದಾಗಿನಿಂದ 1 ರಿಂದ 16 ವಷ್ಶಗಳ್ನ್ನು  

ಬಾಲ್ಲಾ ವಸ್ಥೂ ಯಂದೂ, 16 ರಿಂದ 150 

ವಷ್ಶಗಳ್ನ್ನು  ಯೌವವ ನಾವಸ್ಥೂ ಯಂದೂ ಹಾಗೂ 

150 ರಿಂದ 300 ವಷ್ಶಗಳ್ ಅವಧಿಯನ್ನು  

ವಾಧ್ಶಕ್ಷಾ ವಸ್ಥೂ  ಎಂದೂ ಹೇಳುತಿ್ಯರೆ. ಹಿೀಗೆ 

ವೃಕ್ಷದ ಬಾಲ್ಲಾ ದಿ ಅವಸ್ಥೂ ಗಳ್ನ್ನು  ಮತಿು  

ವಯಸಿಿ ನ ಪ್ರ ಮಾಣವನ್ನು  ನಿಧ್ಶರಿಸಲ್ಲಗಿದೆ.  

 ಹಿೀಗೆ ವೃಕ್ಷಗಳ್ ಕುರಿತು ಇನೂು  ಅನೇಕ 

ವಿಷ್ಯಗಳಿದುದ  ಪ್ರ ಬಂಧ್ಕೆಕ  

ಅನ್ನಕೂಲ್ವಾಗುವಂತೆ ಕೇವಲ್ ವೃಕ್ಷವು 

ಸಜಿೀವವೀ ಅರ್ವಾ ನಿಜಿೀಶವವೀ ಎಂಬ 

ವಿಷ್ಯವನು ಷ್ಟಟ ೀ ಆಯುದ ಕೊಂಡಿದುದ , ವೃಕ್ಷವು 

ಸಜಿೀವವಾಗಿದುದ  ಈ ಹಿಂದೆ ನಮಮ  ಪೂವಶಜರು 

ಪಂಚಭೂತ್ಗಳಿಂದ ಸೃಷ್ಟಟ ಯಾದ ಪ್ರ ತಿಯಂದು 

ವಸಿುವಿನಲ್ಲಾ  ದೈವತ್ವ ವನ್ನು  ಕಣ್ಣತಿಿದದ ರು. 

ಆದರೆ ಇಂದು ಮನ್ನಜ ತ್ನು  ಸಾವ ರ್ಶದ 

ಉತ್ಕ ಟೇಚೆ್ಛ ಯಿಂದ ವೃಕ್ಷಾ ದಿಗಳ್ನ್ನು  ಕಡಿದು 

ಪ್ರ ಕೃತಿ ನಾಶವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತಿಿರುವುದು 

ಬೇಸರದ ವಿಷ್ಯವಾಗಿದೆ.  

 ನಮಮ  ಹಿರಿಯರು "पञ्चाम्ररोपी नरकं न यावि" 

ಎಂಬುದಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿ 

ಪ್ರ ಕೃತಿಯನ್ನು  ಸಂರಕಿಾ ಸುತಿಿದದ ರು, ಅಷ್ಟಟ ೀ 

ಅಲ್ಾ ದೇ, ವೃಕ್ಷವನ್ನು  ನಾಶಮಾಡಿದರೆ 

ನರಕಪ್ರರ ಪಿಯಾಗುತಿ್ದೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯನ್ನು  

ಮೂಡಿಸುತಿಿದದ ರು. ಪ್ರಿಸರದ ರಕ್ಷಣೆಗೊೀಸಕ ರ 
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ಶಾಸನವನೂು  ನಿಮಿಶಸಿದದ ರು. ಆದರೆ ಇಂದಿನ 

ಪ್ರಿಸಿೂ ತಿಯನ್ನು  ಅವಗಾಹಿಸಿದಾಗ ಪ್ರ ಕೃತಿ 

ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ದುುಃಸಿೂ ತಿ ಎಷ್ಟ ರಮಟ್ಟಟ ಗೆ ಹೆಚಿಿ ದೆ 

ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಮನವರಿಕೆಯಾಗುತಿ್ದೆ. 

ಆದದ ರಿಂದ ನಮಮ ನ್ನು  ನಾವು ಯಾವರಿೀತಿ 

ರಕಿಾ ಸಿಕೊಳುಳ ತಿೆೀವೀ ಹಾಗೆಯೇ ನಮಮ  ಪ್ರ ಕೃತಿ 

ದತಿ್ವಾದ ಗಿಡ ಮರಗಳ್ನ್ನು  ಪ್ರಲ್ಲಸಿ ಪೀಷ್ಟಸಿ 

ಬೆಳೆಸೀಣ ಮತಿು  ನಮಮ  ಜಿೀವವನ್ನು  

ಹಸನಾಗಿಸುವುದರಂದಿಗೆ "सवे पदपाुः  सुस्तर्नो 

र्विु" ಎಂದು ಹಾರೈಸುತಿ್  ವೃಕ್ಷಮಾತೆಯ 

ಉಳಿವಿಗೆ ಕ್ಷರಣರಾಗೊೀಣ.  
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