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वृक्षाणाां दिगनुगुणां दवचारः 

 
Hem Chand 

 
प्रस्तावना 

वृक्षाः प्रकृते: प्रषणभूतषाः भवन्ति । इदमपे्यकम् महत्त्वपूणं कषरणमन्ति यत् भषरतीयषाः पुरषकषलषदेव वृके्षु 

देवषनषां भषवाः स्वीकुववन्ति। वृक्षाः प्रकृतेाः महत्वपूणषवनषां तत्त्वषनषां रूपे भवन्ति । प्रकृतताः सवेषषां प्रषतणनषां 

सांरक्णषय यतते । इयां सवषवन् तवतवध ाः सुखषसषधन ाः पुष्णषतत । पृतिवी, जलम्, तेजाः, वषयुाः, आकषशश्चषस्षाः 

प्रमुखषतन तत्त्वषतन । तषने्यव तमतलत्वष पृिक्तयष वषऽस्मषकां  पयषववरणम् रचयन्ति । आतियते पररताः समिषत् 

लोकाः अनेन इतत पयषववरणम् । वृक्षाः न केवलम् अस्मभ्यां शुद्धवषयुमेव यच्छन्ति अतपतु ते पत्रषतण पुष्पषतण 

फलषतन कषष्ठषतन औषधीन् छषयषां च तवतरन्ति । अस्मषद् हेतोाः अस्मषकां  कर्त्वव्यम् अन्ति यत् वयां वृक्षरोपणम् 

तेषषां सांरक्णां, उद्यषनतडषगषदीनषां तनमषवणां सांरक्णां शुतचतषपूववकां  पयषववरणसांरक्णषिं प्रयत्नां कुयषवम । यतद 

पयषववरणम् सांरतक्तम् न स्षर्त्दष उल्कषपषत ाः, जलप्लषवन ाः, भूकम् ाः वषत्यषचक् ाः, अतिभयषतदतभाः 

प्रकृततकोप ाः जनाः आततिताः भवतत । यिष अजषततशशुाः मषतृगभे सुरतक्ताः ततष्ठतत ति व मषनवोऽतप 

प्रकृततगभे सुरतक्ताः भवतत । पषदपषाः मनुष्यषणषां तहत तषणाः तनस्वषिवसहषयकषाः च सुहृदाः भवन्ति । 

आयुवेदशषसे्त्र वृक्षणषां महत्वतवषये अत्यिां तवशदां  वणवनां समुलभ्यते । वृक्षणषां तवनष तु कततपयेषषम् प्रषतणनषां 

जीवनमप्यसांभवम् । वृक् रषवृतषाः नगषाः, फलपुष्प  : नतषाः वृक्षाः, उद्यषनषतन वषतिकषश्च रमणीयत्वमुपयषन्ति । 

पुरषकषले मङ्गलषशांतसनाः ऋषयाः वने तेन व कषरणेन तनवसन्ति स्म यतोतह तत्रत्यां पयषववरणम् अतीवमनोहरां  

भवतत । वृक्षाः स्वकीयषयषां भोजनप्रतक्यषयषां वषतषवरणषत् कषर्वन डषई आक्सषइड (CO2) गृहीत्वष आक्सीजन 

O2 च ददतत । येन सवेषषां जीवषनषां जीवनम् अस्षां धरषयषां सम्भवतत । वृके्भ्याः वयां वषयुां, कषष्ठषतन, तृणषतन, 

खषद्यविूतन, तिष चषन्यषतन अतप अनेकषतन विूतन प्रषपु्नमाः । वृक्षाः पयषववरणम् शोधयन्ति तिष च 

मृदषपरदनवषरणे सहषयकषाः भवन्ति । पुरषणेषु वषिुग्रने्थषु च वृक्षरोपणतवषयकां  वृक्तवज्ञषनतवषयकञ्च ज्ञषनां 

प्रषचुयेणषन्ति । तत्र एतदतप वतणवतमन्ति यत् कस्षां तदतश कीदृशषाः वृक्षाः गृहस् समीपे च सु्ाः । पुरषणेषु 

तत्रतवधां वणवनां आतधके्यन प्रषप्यते -  

1. गृहसमीपे ग्रषह्यवृक्षाः । 

2. गृहसमीपे तनन्द्द्यवृक्षाः ।  

3. वृक्षयुवेदाः।  
 

1. गृहसमीपे ग्राह्यवृक्षा 

वृक्षणषां प्रयोजनां कितयतुां वृहत्सांतहतषयषां वणवनमन्ति यत् वृक्लतषगुल्मषतदतभतववनष तु जलषशयोऽतप न 

शोभते। अतो जलषशयषनषां रषजमषगषवणषां च समीपे वृक्षणषां रोपणां अवश्यमेव कर्त्वव्यम्।  

 

प्रषिच्छषयषतवतनमुवक्तष न मनोज्ञष जलषशयषाः । 

यस्मषदतो जलषप्रषिेश्वषरषमषन् तवतनवेशयेत् ।। 1 

 

सववप्रिमां भूमेाः ऊववरतषयषाः परीक्णमतप अत्यषवश्यकां  भवतत यतोतह शुष्कष भूतमाः पषषषणी वष स्षत् तदष तत्र 

वृक्षणषां सांरक्णां अतत दुष्करां  भवतत । अन्तस्मन् तवषये शषसे्त्रषु अतप वणवनमन्ति यत् इतिकषपषषषणषतदरतहतष 

मृद्वी भूतमाः सकलतवधषवृक्षणषां रोपणषय सवोपयुक्तष भवतत । तत्र च सववमषद्यां ततलषनषां रोपणम् कर्त्वव्यम् । 

यदष पुष्पषणषां तवकषसो भवेत् तदष तत्र व तेषषां मदवनां कृत्वष मृततकयष सह मेलयेत् । अयमेव भूमेाः आतदमाः 

सांस्कषराः । 2 

प्रिमां तषवदररिशोकपुन्नषगतशरीषतप्रयङु्गनषां वृक्षणषां गृहां तनकषष आरषमे वष रोपयेत् । 3 

मत्स्यपुरषणे वणवनां प्रषप्यते यत् पूववस्षां तदतश विवृक्स् आरोपणम् सववतवधते्वन शुभदां  भवतत । यषम्षां तदतश 

उदुम्बराः वषरुण्षां च अश्वत्थवृक्ौ शुभदौ भवताः । 
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अि चोर्त्रस्षां तदतश प्लक्वृक्ाः शुभदो भवतत । अमीषषां सवेषषां 

पषदपषनषां तवपरीते्वन तवपरीतां फलां दरीदृश्यते । दुग्धकण्टकवृक्षणषां 

रोपणां गेहां तनकषष शुभदां  न भवतत यतद ते फतलनोऽतप स्षर्त्दषतप 

त्यषज्षाः । कदलीजषतीचम्कपषिलकेतकीनषां रोपणां शुभदां  भवतत । 

सुवववणीयपुष्पषतण अतप शुभदषतन न भवन्ति । 4 

रषजवल्लभवषिुशषसे्त्र अतप मतस्षस् सम्मततरन्ति । तद्यिष -  

 

वृक्ष दुग्धसकण्टकषश्च फतलनस्त्यषज्ष गृहषदू्दरताः  

शिे चम्कपषिले च कदली जषती तिष केतकी ।  

यषमषदूर्ध्वमशेषवृक्जतनतष छषयष न शिष गृहे  

पषशे्व कस् हरे रवीशपुरतो ज नषनु चण्ड्षाः क्वतचत् ।। 5 

 

मत्स्यपुरषणे यिोक्तां ति व रृ्हत्सांतहतषयषमपु्यक्तां तदशषनुगुणम् 

वरषहतमतहराः कियतत यत् प्लक् - वि - उदुम्बर- अश्वत्थषनषां चतुणष ं

वृक्षणषां रोपणां प्रदतक्णषक्मेण अिषवत् दतक्णषतदषु तदकु् अशुभषाः, 

उर्त्रषतदषु च शुभदां  भवतत ।  

 

यषमषतदष्वशुभफलष जषतषिरवाः प्रदतक्णेन ते ।  

उदगषतदषु प्रशिषाः प्लक्विोदुम्बरषश्वत्थषाः ।। 6 

 

वषिुरषजवल्लभे गृहां तनकषष द्रषक्ष- पुष्पयुततवल्ववृक् - चन्दन - 

अश्वत्थ - दषतडमप्रभृतीनषां वृक्षणषां रोपणां कर्त्वव्यम् । एतचु्छभम् भवतत 

। तस् प्रमषणां अत्र प्रिूयते -  

 

द्रषक्षपुष्पकमण्डपां च ततलकषन् कृष्णषां वपेद्दषतडमीम् ।  

सौम्षदेाः शुभदौ कपीतनविषवौदुांर्रषश्वत्थकौ ।। 7 

 

वषिुसौख्यां वषिुमण्डनषतदषु ग्रने्थश्वतप वृक्षरोपणतवचषराः तवतहताः ।  

 

2. दनन्द्यवृक्षाः  

वषिुग्रने्थषु शुभषवृक्षणषां वणवनवदेव अशुभवृक्षणषां अतप वणवनां प्रषप्यते 

। मत्स्यपुरषणे कतितमन्ति यत् गृहसमीपे कण्टकयुतवृक्दुग्धवृक्षणषां 

तवषये फलकिनमतप कृतम् तच्च एवां स्त्रीहषतनप्रदषाः सांतततहषतनप्रदषाः 

भवन्ति इमे वृक्षाः । तत्र एवमतप उक्तमन्ति यत् यतद गृहस् समीपे 

एतषदृशषाः वृक्षाः सु्िदष तत्र शुभवृक्षणषां कर्त्वव्यम् येन अशुभतषयषाः 

तनरषसोऽतप भतवष्यतत अि च सौन्दयवमतप वधवते । 8 

नषरदपुरषणे कतितमन्ति यत् प्लक् - उदुम्बर - अररि - कण्टकवृक् - 

अश्वत्थ - कतपत्थ - अगस्त्य - तसनु्धवषररषाः तनन्तन्दतषाः भवन्ति गृहां तनकषष 

। तवशेषताः दतक्णभषगे पतश्चमे च हषतनकरषाः भवन्ति । वषिुसौखे्य 

उक्तम् यत् दतक्णस्षां तदतश प्लक्वृक्ाः रोगप्रदाः भवतत । पतश्चमतदतश 

विवृक्ाः कुलकलत्रहषतनकरो भवतत । उर्त्रस्षां तदतश उदुम्बराः 

ह्रषसकरो भवतत । 9 

समरषङ्गणूत्रधषरे अतप कतितम् यिष -  

 

नेिषाः कण्टतकनाः स्वषदुफलषतन क्ीरदु्रमषश्च ये ।  

सुगन्धयश्च ये तद्वद् धु्रवां तेषु पशुक्याः ।। 10 

 

अतिपुरषणे वणवनमन्ति यत् गृहस् उर्त्रताः प्लक् : पूववस्षां तदतश विाः, 

दतक्णस्षां तदतश आम्राः पतश्चमषयषां च अश्वत्थाः शुभाः भवतत । गृहस् 

समीपे दतक्णस्षां तदतश उत्पन्नषाः कण्टतकनो वृक्षाः अतप शुभषाः भवन्ति। 
11 

तवश्वकमवप्रकषशे कतितमन्ति यत् पूववस्षां तदतश फतलनो वृक्षाः 

रोपणीयषाः । दतक्णतदतश च दुग्धषवृक्षाः रोपणीयष : । पतश्चमतदतश च 

पद्मोत्पलभूतषतषाः वृक्षाः शुभदषाः भवन्ति ।  

 

पूवे फतलतषाः वृक्षाः क्ीरवृक्षश्च दतक्णे ।  

पतश्चमेन जलां शे्रष्ठां पद्मोत्पलभूतषतम् ।। 12 

 

दनष्कर्ष 

तनष्कषवते्वन वयां एवां कितयतुां शकु्नमाः यत् गृहां तनकषष कण्टतकनो 

दुग्धवृक्षाः च न भवेयुाः । तिष च येषषां वृक्षणषां कृते तदशाः तनधषवरणां 

कृतमस्मषकम् पूवषवचषययाः तेषषां वृक्षणषां रोपणां तदगनुगुणमेव भतवतव्यम् 

। यतोतह वृक्षाः पयषववरणस् प्रषणभूतषाः सन्ति । अि च अस्मभ्यमतप 

प्रषणभूतष एव । यतद वृक्षणषां कतवनम् एवमेव भतवष्यतत यिष भवतत 

अद्यते्व म िर ोमषगवतनमषवणषय तिष च र्हुभूतमकभवषनषनषां तनमषवणषय च 

यतददां  चषकतचक्यजषले वयां प्रषयाः वृक्षणषां महत्त्वतवषये जषगरणां न 

कररष्यषमाः तदष इदां  अस्मभ्यां शुभदां  न भतवष्यतत । अत एवोक्तम्  

 

प्रकृततरक्यष एव जीवनरके्तत ।  
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