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Abstract 
In this essay I will highlight how environmental awareness has been seen during the construction of 

Vastu, Nagar or Temple in the Mangalkavyas. Environmental awareness is a phrase of the modern 

age that modern people began to think seriously in the second half of this nineteenth century. In the 

second half of the 20th century, this issue became so important that a world-wide environmental stir 

was created. This issue of environmentalism has also emerged in medieval Mangalkavya. This issue 

of environment protection also come up in the context of that time. Although the literature of that 

time was mainly religious, in several parts of the story the poets have presented various information 

related to the environment while maintaining their social awareness. Therefore, the relationship 

between humans and nature-environment has been going on since ancient times and the middle ages 

is no exception. And of course the issue of ecosystem has also come up. 

____________________________________________________ 

Discussion 
‘যাস্তু’ শব্দনির অর্ম ‘যাসস্থাি’, ‘যাসগৃহ’ যা ‘যসতযানি’। সংসৃ্কত ‘যস ’ ধাতুর সব্ঙ্গ ‘তু’ প্রতেয় য াব্গ শব্দনির উৎপনি 
হব্য়ব্ে। ইংব্রনিব্ত শব্দনি ইব্কালনি। ‘ইব্কালনি’ (Ecology) শব্দনি যহিনর যেনভে যর্াব্রা (Henry Devid 
Thoreau) ১৮৫৮ নিস্টাব্ব্দ প্রর্ম যেযহার কব্রি। নকন্তু শব্দনির সনিক যোখ্ো নতনি স্পষ্ট কব্রিনি। ১৮৬৯ নিস্টাব্ব্দ 
িামমাি নযজ্ঞািী আব্িমস্ট যহব্কল (Ernst Haeckel) প্রর্ম ইব্কালনি শব্দনি যতমমাি অব্র্ম যেযহার কব্রি। ইব্কালনি 
শব্দনিব্ত রব্য়ব্ে দুনি নিক শব্দ ‘Oikos’ এযং ‘Logos’  ার অর্ম যাসস্থাি সম্পনকমত জ্ঞাি। এ প্রসব্ঙ্গ ‘ইব্কানসব্স্টম’ 
শব্দনিও উব্েখ্ব্ াগে। ‘ইব্কানসব্স্টম’ যা যাস্তুতন্ত্র হল যকাব্িা নিনদমষ্ট অঞ্চব্লর িীযব্গাষ্ঠীর সব্ঙ্গ যসখ্ািকার যভৌত যা 
প্রাকৃনতক পনরব্যব্শর সম্পকম। য খ্াব্ি যাব্য়ানিক এযং অোযাব্য়ানিক উপাদািগুনলর মব্ধে পুনষ্টচক্র ও শনি প্রযাহ চানলত 
হয়। 
           অিেনদব্ক সংসৃ্কত সানহব্তের ‘ততনিরীয় আরণেক’এ ‘শহর’ অব্র্ম ‘িগর’ শব্দনির উব্েখ্ যদখ্া  ায়। িগর 
শব্ব্দর ইংব্রনি প্রনতশব্দ ‘city’ যা ‘town’, এব্ক ‘urban’ যলা হয়। সুইনেশরা িগর যলব্ত ‘Tatort’ শব্দ যেযহার 
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কব্র, য খ্াব্ি ২০০ িব্ির যযনশ মািুষ যসযাস কব্র এযং যানিঘরগুব্লা পরস্পর যর্ব্ক সব্যমাচ্চ ২০০ নমিার যেযধাব্ি 
অযনস্থত।১ অব্িব্কর মব্ত ‘urban’ অর্মাৎ ‘িগর’ শব্দনির উৎপনি লোনিি শব্দ ‘Orbis’ এযং নিক শব্দ ‘Gorod’ 
যর্ব্ক।২ ‘যাস্তু’ যা যাসস্থাি যা ইব্কালনি এই সযগুনল পনরভাষাব্ক গভীর অব্র্ম যেযহার করব্ল আমাব্দর একমাত্র 
যাসব্ াগে স্থাি পৃনর্যীব্ক ভাযা য ব্ত পাব্র। 
           আনদম  ুব্গ মািুষ যব্ি িঙ্গব্ল পাহার পযমব্তর গুহায় গাব্ের যকািব্র রানত্র  াপি কব্রব্ে। ধীব্র ধীব্র যস 
দল যাাঁধব্ত নশব্খ্ব্ে। নশকার করব্ত নশব্খ্ব্ে। কৃনষকাি কব্র স্থায়ীভাব্য যসযাস কব্রব্ত নশব্খ্ব্ে। মািুব্ষর নযযতমব্ির 
ধারায় লক্ষ লক্ষ যের এভাব্যই যকব্ি যগব্ে। িগর সভেতার নযকাশ আমরা যদখ্ব্ত পাই দশ-পব্ির হািার যের পূব্যম। 
এই িগর সভেতাগুনলর মব্ধে সুব্মরীয় ও হরপ্পা সভেতা উব্েখ্ব্ াগে। হরপ্পা সভেতা বযনদক পূযম িগর সভেতা। বযনদকগণ 
পশুপালি তর্া  া াযর িীযি  াপি করব্তি। িগর সভেতা নিমমাব্ণর িিে য  স্থানয়ত্ব প্রব্য়ািি তখ্িও তারা তা 
পািনি। ১৭৬০ নিস্টপূযমাব্ব্দ হরপ্পা সভেতার পতি ঘব্ি যব্ল ঐনতহানসকব্দর মত। এরপর বযনদকগণ কৃনষকাি নশব্খ্ 
স্থায়ী িীযি াপি শুরু করব্ল পরযতমীকাব্ল তারাও িগরসভেতার পিি কব্রি। হরপ্পা সভেতার সব্ঙ্গ তাব্দর নযব্রাধ 
যযব্দর যযশ নকেু সূব্ি লক্ষ করা  ায়। এ সম্পব্কম সুকুমারী ভট্টাচা ম যব্লব্েি- 
“আ মরা এব্দব্শ আসযার পব্র তাব্দর বদিনিি িীযি াত্রা ও সমাি-গিি কী রকম নেল তা িািযার মব্তা উপাদাি 
আমাব্দর হাব্ত যযনশ যিই। নসনু্ধসভেতার িিপদগুনল যর্ব্ক প্রাগা ম অনধযাসীব্দর  ুব্ে হানরব্য় যা হনিব্য় নদব্য় আ মরা 
 খ্ি উির পনিম সীমান্ত অঞ্চব্ল প্রর্ম যসযাস করব্ত শুরু করল, তখ্িও তাব্দর িীযি াত্রা প্রধািত পশুচারব্ণর 
ওপর নিভমর করত। প্রাগা মব্দর কাব্ে হয়ব্তা তারা চাব্ষর কাি অল্প সমব্য়ই নশব্খ্ নিব্য়নেল। নকংযা িুলুম কব্র 
প্রাগা মব্দর ফসল যকব্ি নিব্য় যভাগ করত।’’৩  
বযনদকগণ স্থায়ীভাব্য যসযাস শুরু করার পর, তারা িামীণ কৃনষসভেতা যর্ব্ক ধীব্র ধীব্র যযনিব্য় রািতন্ত্র প্রনতষ্ঠা কব্র। 
রািার প্রব্য়ািব্ি গব্ি ওব্ি প্রাসাদ এযং এভাব্যই যহু িিসমাগব্মর দ্বারা উন্নত িীযি াপব্ি অভেস্ত হব্ত শুরু কব্র। 
শুরু হয় িগরায়ব্ির। এভাব্যই মধে ুব্গর যাংলা সানহব্তের কাব্ল মঙ্গলকাযেগুনলব্ত যাস্তু যা যানি, িগর যা মনির 
নিমমাব্ণর য  নচত্র ফুব্ি উব্িব্ে, তাব্ত সমাি সব্চতি কনযব্দর ভাযিায় পনরব্যশ সম্পনকমত য  জ্ঞাব্ির পনরচয় পাওয়া 
 ায় তাই এই প্রযব্ন্ধর আব্লাচে নযষয়। তব্য একর্া নিক যতমমাি অব্র্ম য  িগরায়ণ তার পনরচয় যসসমব্য় নেল িা। 
কনযগণ যানি-ঘর নিমমাব্ণর প্রনতও যসভাব্য দৃনষ্টপাত কব্রিনি। য ব্হতু এসয সানহতে মূলত ধমমীয় যযাব্ধর দ্বারা 
পনরচানলত তাই মনির নিমমাব্ণর প্রসঙ্গ অযধানরত ভাব্য চব্ল এব্সব্ে। তব্য িগরায়ব্ির সব্ঙ্গ পনরব্যব্শর সম্পকম নকন্তু 
যেস্তািুপানতক। িগব্রর নযকাব্শ পনরব্যশ ভীষণভাব্য প্রভানযত হয়।  া যতমমাি  ুগ যচাব্খ্ আঙু্গল নদব্য় আমাব্দর যদনখ্ব্য় 
নদব্ে। আধুনিক িগরিীযি পনরব্যব্শর যতায়াক্কা িা কব্র শুধু যেনিগত স্বােব্িের নচন্তায় মগ্ন হব্য় অদূরদশমীতার 
পনরচয় নদব্ে। আর ভনযষেৎ প্রিন্মব্ক যিব্ল নদব্ে এক অনিনিত ভনযষেব্তর নদব্ক। হরপ্পা সভেতার নযিাব্শর একনি 
কারব্ণ যলা হয়, যপািা ইাঁব্ির যেযহার অতেন্ত যযব্ি  াযার ফব্ল প্রচুর যিাঞ্চল ধ্বংস হয়। তার ফলশ্রুনতব্তই িানক 
অিাযৃনষ্টর ফল যসই সভেতার পতি। নকন্তু মঙ্গলকাযেগুনলব্ত যদখ্া  ায় মনির নিমমাব্ণর সব্ঙ্গ সব্ঙ্গ যসখ্ািকার প্রাকৃনতক 
পনরব্যশই যদব্ল নদব্য়ব্েি কনযগণ।   
            আধুনিক অব্র্ম পনরব্যশভাযিা যলব্ত  া যযাঝায় মধে ুব্গর সানহব্তে তর্া মঙ্গল কাব্যে তার  র্া র্ প্রকাশ 
র্াকব্য িা, এিাই স্বভানযক। পনরব্যশ সম্পব্কম ভাযিা নচন্তা শুরুই হব্য়ব্ে নশল্পনযপ্লব্যর করালমূনতম প্রকানশত হযার পর। 
নযব্শষত নযংশ শতব্কর নদ্বতীয়াব্ধম এই নচন্তাভাযিা দ্রুততার সব্ঙ্গ যযব্িব্ে। ১৯৬২ নিস্টাব্ব্দ রাব্চল কারসব্ির ‘Silent 
spring’ প্রকানশত হয়। িন্থনি কীিিাশক যেযহাব্রর ফব্ল আমাব্দর ভনযষেৎ অযক্ষনয়ত ভাযিাব্ক যেি কব্র। িন্থনি 
প্রকানশত হযার সব্ঙ্গ সব্ঙ্গ আব্মনরকার িিমািব্স ভীষণ ভাযান্তর যদখ্া  ায়। একনদব্ক নে.নে.নি. আনযষ্কারব্কর যিাব্যল 
প্রানি অিেনদব্ক রাব্চল কারসব্ির ভয়াযহ নযযরণ। যশষ প মন্ত আব্মনরকা এই কীিিাশব্কর কুফল প মব্যক্ষণ কব্র এর 
যেযহার যন্ধ কব্র নিকই নকন্তু পনরব্যশ সম্পনকমত নচন্তা-ভাযিার আমূল পনরযতমি ঘব্ি  ায়। ১৯৭২, ১৯৯২ নিস্টাব্ব্দর 
সব্েলিগুনলব্ত তার প্রকাশ যদখ্ব্ত পাওয়া  ায়। সুতরাং হাল আমব্লর পনরব্যশ সম্পনকমত ভাযিা  নদ আমরা মধে ুব্গর 
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মঙ্গলকাযেগুনলব্ত খু্াঁিব্ত  াই তাহব্ল তা যৃর্া  াব্য। নকন্তু মািুষ প্রকৃনতর সন্তাি, এখ্াব্িই তার িন্ম, মৃতুে, যযব্ি ওিা। 
ফব্ল প্রকৃনত-পনরব্যশ সম্পব্কম তার দীঘম অনভজ্ঞতা তাব্দর রনচত সানহব্তে োপ যফলব্য িা তা হব্ত পাব্র িা। তাই 
আধুনিক পনরসব্র পনরব্যশভাযিা যলব্ত  া যযাঝায় তা যসসমব্য়র সানহব্তে পাওয়া িা যগব্লও তাব্দর দীঘম অনভজ্ঞতায় 
লানলত পনরব্যশ ভাযিা অযশেই পাওয়া  ায়। 
         মঙ্গলকাযেগুনলব্ত িগর নিমমাণ খু্য যযনশ পাওয়া  ায় িা। তব্য যোি পনরসব্র মনির নিমমাণ নকংযা পুরী নিমমাণ 
অংব্শ পনরব্যশ যচতিার যাস্তযব্যাধব্ক ধরা  ায়। য সয কাব্যে নিমমাণ প্রসঙ্গগুনল পাওয়া  াব্ে যসগুনল হল- 

ক. মুকুি চক্রযতমীর ‘চণ্ডীমঙ্গল’ কাব্যে কনলঙ্গ িগব্র যদযীর মনির নিমমাণ। 
খ্. মুকুি চক্রযতমীর ‘চণ্ডীমঙ্গল’ কাব্যে কালব্কতুর গুিরািিগর পিি। 
গ. নদ্বি মাধব্যর ‘মঙ্গলচণ্ডীর গীত’ কাব্যে চণ্ডীর মনির নিমমাণ। 
ঘ. নদ্বি রামব্দব্যর ‘অভয়ামঙ্গল’ কাব্যে যদযীর মনির নিমমাণ। 
ঙ. ভারতচব্ের ‘অন্নদামঙ্গল’ কাব্যে ‘অন্নপূণমাপুরী নিমমাণ’। 
চ. নযপ্রদাস নপনপলাইব্য়র ‘মিসামঙ্গল’ কাব্যে নসিুয়া পযমব্ত মিসার পুরী নিমমাণ। 

           মিসামঙ্গল কাযেগুনলব্ত যদযী মূলত চাাঁদসদাগব্রর পূিা প্রতোশী। তাই মনির নিমমাব্ণর যসরকম যকাব্িা 
ইো প্রকানশত হয়নি। নকন্তু চণ্ডীমঙ্গব্লর যদযী সমাব্ি কম প্রচনলত হব্লও মািুব্ষর কাব্ে পনরনচত। ফব্ল চণ্ডীমঙ্গল 
কাব্যের শুরুব্তই যদযীর মনির নিমমাব্ণর নযষয়নি লক্ষ করা  ায়। মুকুি চক্রযতমীর ‘চণ্ডীমঙ্গল’ কাব্যে পদ্মার উপব্দব্শ 
যদযী চণ্ডী নযশ্বকমমাব্ক কনলঙ্গ িগব্র মনির নিমমাণ করযার নিব্দমশ যদি। নযশ্বকমমাব্ক নিনদমষ্টভাব্য িানিব্য় যদি 
কনলঙ্গিগব্র- ‘কংসিদকূব্ল’ ‘তমালতরুমূব্ল’ মনির নিমমাণ করব্ত। মনিব্রর পাব্শই হিুমাি ‘িব্খ্ যকাব্র’ সব্রাযর 
সৃনষ্ট কব্রি। সব্রাযব্রর চার নদব্ক যাাঁধ নদব্য় ‘নযশাই রনচল উদোি’। উদোি ফল, ফুল, লতা ইতোনদ িািািাতীয় গাব্ে 
ভনরব্য় নদব্লি।  

‘‘রসাল পিস রম্ভা রূনপল হিুমাি। 
তাল িানরব্কল গুয়া দানিম্ব খ্ািুর 
করুণা কমলা িাযা িাব্রঙ্গ যীিপুর। 
যিহানল যানু্ধনল চাাঁপা িগর তুলসী 
রঙ্গি মানলনত িানত নসঅনল অতসী। 
সতযগম মালনত িুনর্ কুি কুরুযক 
পদ্ম যাকস নঝিী পারুনল অব্শাক। 
রানত্র নদি িাগরূক পযিিিি 
মলয়া লুনিয়া আনি রূনপল চিি।’’৪ 

শুধুমাত্র মনির নিমমাণই িয় হিুমাি রাত-নদি যিব্গ গাে লানগব্য় তার পনরচ মায় যেস্ত- “রানত্র নদি িাগরূক পযিিিি”। 
মািুষ তার প্রব্য়ািব্ি অরণে ধ্বংস কব্রব্ে  ুগ  ুগ ধব্র। গুিরাি িগর স্থাপব্ির সমব্য় ‘গুিরাি যি’ ধ্বংব্সর নচত্র 
আমাব্দর নযচনলত কব্র নিকই নকন্তু ধ্বংব্সর মব্ধেও র্াব্ক সৃনষ্টর যীি। গুিরাি িগর স্থাপিার িিে নযস্তীণম অরণে 
অঞ্চল ধ্বংব্সর মুব্খ্ পব্িব্ে। নকন্তু অরণে অঞ্চলব্ক নিমূমল কব্র যদওয়া হয়নি। প্রব্য়ািি মব্তা যৃক্ষরানিব্ক যাাঁনচব্য় 
রাখ্ার দৃষ্টান্তও লক্ষ করা  ায়। কালব্কতুর পাহারায় যি কািা শুরু হয়। িািা িানতর যৃক্ষ কতমব্ির তর্ে আমাব্দর 
যেনর্ত কব্র। নকন্তু যশষ প মাব্য় যদখ্া  ায় কালব্কতু সমি অঞ্চলব্ক যৃক্ষহীি করব্লি িা। প্রব্য়ািিীয় প্রচুর গােব্ক 
নতনি যরব্খ্ নদব্লি। এখ্াব্িই ঘিিানির সার্মকতা। নতনি চাইব্লই অঞ্চলনিব্ক যৃক্ষহীি কব্র ঊষর ভূনমব্ত পনরণত 
করব্ত পারব্তি, নকন্তু নতনি তা করব্লি িা। আসব্ল নতনি িািব্তি যৃব্ক্ষর প্রব্য়ািিীয়তা, তাই- 

       ‘‘কাাঁিাল কদনল রানখ্ল গুআ 
        অশ্বত্থ রানখ্ল মূল যানন্ধয়া 
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        রানখ্ল রুদ্রাক্ষ িায়ফল লযঙ্গা। 
        মালতী মনেকা িাহালী চাাঁপা 
        ভুিঙ্গব্কসর রানখ্ল িযা 
        িকর তুলসী রানখ্ল রাঙ্গি 
        করুণা কমলা যোলঙ্গ িাযা 
        তাল িারীব্কল িগব্র যশাভা 
        শঙ্কর পূনিব্ত রানখ্ল যযলযি। 
        যিতরু রানখ্ল ষষ্ঠীর ধাম 
        মহাতরু রানখ্ল িিনযশ্রাম 
        মূল যানন্ধল আনিআ বর্কর’’৫ 

অর্মাৎ শুধুমাত্র অরণেনিধি িয় অনত প্রব্য়ািিীয় গােগুনলব্ক িা কািযার প্রসঙ্গও যদখ্ব্ত পানে। িগব্রর যশাভাযধমি, 
িিনযশ্রাম নকংযা যদযতাব্দর উব্েব্শে উৎসগমীকৃত গােগুনলব্ক রক্ষা করযার কর্া যব্লব্েি। এমিনক নকেু গাব্ের যগািা 
রািনমনি (তর্কর) নদব্য় যাাঁনধব্য় রাখ্ার কর্াও যলা হল। য  গােগুনল রাখ্া হল তাব্দর প্রব্য়ািিিাও িানিব্য় নদব্য়ব্েি 
কনয। নশয পূিার িিে যযল গাে, ষষ্ঠীর িিে যি গাে, মািুব্ষর নযশ্রাব্মর িিে নযনভন্ন যৃহৎ গাে এমিনক গাব্ের 
যগািাগুনল প মন্ত যাাঁনধব্য় রাখ্ব্লি। এোিাও নযনভন্ন ফুল, খ্াব্দের িিে ফল, িগব্রর যশাভার িিে তাল িানরব্কল 
গােগুনলব্ক সংরক্ষণ করা হল। মািুব্ষর সব্ঙ্গ উনিব্দর সম্পব্কমর গভীরতা অব্িক। আধুনিক জ্ঞাব্ির চচমা িা র্াকব্লও 
তাব্দর যেযহানরক জ্ঞাি যকাব্িা অংব্শ কম নেল িা। তাই কাযেগুনলর পরব্ত পরব্ত যৃক্ষ রক্ষার সংযাদ আমাব্দর 
উেনসত কব্র।  
           বিজ োধবের ‘েঙ্গলচণ্ডীর গীত’ কাবেযও ‘নযশ্বকেমা কিৃমক কংস-িদীর তব্ি যদউল নিেমাণ’ অংব্শ পদ্মােতীর 
পরােবশে দদ্েী বেশ্বকেো ও হনুোনবক ‘গুয়াপাি’ যভি নদব্য় আবদ্শ কব্রি কংসনদ্ীর কুবল েবির বনেোণ করবত। 
যদযীর আব্দশ পাওয়া মাত্র তারা পার্র, প্রযাল, মুিা, রিত-কাঞ্চি দ্বারা ‘ব্লৌহময়’ মি স্থাপন করব্লি। সব্ঙ্গ মনিব্রর 
পাব্শ বতনর করব্লি পুব্পাদোি- 

“বেশাই ককল পুবপাদ্যান       েীবি বদ্ল হনুোন 
           কেল রুবিল তার জবল।’’৬ 

যদযীর মনির প্রস্তুত। মনিব্রর পাব্শই উদোিও প্রস্তুত। আসব্ল যদযীব্ক পুব্িা যদযার িিে প মাি ফুল প্রব্য়ািি, ফল 
প্রব্য়ািি। ভিব্দর অযস্থাব্ির িিে োয়া প্রব্য়ািি, প্রক্ষালব্ির িিে িল প্রব্য়ািি। এসয িািা কারণ নিমমাণ কতমাব্দর 
িািা নেল। তাই উনিব্দর িািা অযদাি িলাশব্য়র প্রব্য়ািি সম্পব্কম সব্চতি মািুষ মনিব্রর পাব্শ সযসময় উদোি 
এযং পুকুর স্থাপি করব্তি। মািুব্ষর প্রব্য়ািব্ি পনরব্যশ নচরকাল নিব্ির োলা সানিব্য় যরব্খ্ব্ে। তযুও নিমমাণ কাব্ির 
ফব্ল কৃনত্রমভাব্য পনরব্যশব্ক নিব্ির যেযহাব্র লানগব্য়ব্ে মািুষ। মনির, উদোি, সব্রাযর শুধু িয়- 

“হংস কুম্ভীর যদনখ্          চব্কার চাতক পক্ষী 
যকানকল কুহব্র চূত োব্ল।’’৭ 

অর্মাৎ সব্রাযব্র হাাঁস এযং কুমীর যদব্খ্ পানখ্ব্দর নচৎকাব্রর মব্ধে আসব্ল খ্াদেিাল লুনকব্য় রব্য়ব্ে। িলি নকেু প্রানণ 
 ারা অিে প্রানণব্দর খ্াদে নহব্সব্য িহণ কব্র যস নযষয়নিব্ক কনয সুিরভাব্য েুাঁব্য় যগব্েি। অিেনদব্ক আব্রা যব্লব্েি- 

“এক কাব্ল সর্ব্ম তরু          িািা ফল ধব্র চারু 
নতনর্ পুপ অনত মব্িারম। 

ভক্ষে ও ভক্ষব্ক তর্া          যকৌতুব্ক কব্হি কর্া 
কাব্র যকহ িা কব্র নহংসি।।’’৮ 
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ভক্ষে এযং ভক্ষব্কর কর্া যব্লব্েি। নকন্তু তাব্দর মধে অনহংসার সম্পকমনিব্ক তুব্ল ধরার যচষ্টা কব্রব্ে প্রাচীি ভারতীয় 
ঐনতহেব্ক অিুসরণ কব্র।    
           নদ্বি রামব্দব্যর ‘অভয়ামঙ্গল’ কাব্যেও ‘কংসসব্রাযর’এর তীব্র যদযীর মনির নিমমাণ হব্ত যদনখ্। যসখ্াব্িও 
কনয মনিব্রর পাশাপানশ নিমমাণ কব্রব্েি উদোি। উদোি নিমমাণ সমূ্পণম হব্ল যদযী যসখ্াব্ি অযতরণ করব্লি। সব্রাযর 
পনরদশমি করব্লি। যস উদোি িািারকম যৃব্ক্ষ ভরপুর- ‘কুমুদ’, ‘কহ্লার’, ‘কমল’, ‘রি উৎপল’, ‘লযঙ্গ’, ‘গন্ধরাি’, 
‘করযী’, ‘ব্কতকী’, ‘ ুনত’, ‘িানত’, ‘দলা’ (নদ্বি রামব্দয/৩০-৩১)। কনয শুধু মনির, পুকুর, গাব্ের কর্া যব্লই ক্ষান্ত 
হিনি নতনি যসই যসই পুকুব্রর যস সমব্য়র যপ্রনক্ষব্ত একনি যাস্তুতব্ন্ত্রর যিমণা নদব্য় যফব্লব্েি- 

“চনকত চক্রযাক          োিব্য় ঘি োক 
যলাকা উব্ি মব্িারব্ঙ্গ। 

লইয়া মীি রব্ঙ্গ          সব্ঙ্গ চব্র কব্ঙ্ক 
কারণ্ড চব্র তার সব্ঙ্গ।। 

চরএ রািহংব্স          চাতব্ক লইয়া যংশ 
চব্কাব্র োব্ক মব্িাহর। 

তমাল তরুতাল          লযঙ্গ যগালাল 
পঞ্চম গাএ নপকযর।।’’৯  

সুতরাং কনয মনিরসহ যসই এলাকানির একনি পনরব্যশতানন্ত্রক পনরনস্থনতব্ক তুব্ল ধব্রব্েি। িব্লর যভতব্র অযস্থািরত 
নযনভন্ন অণুিীব্যর পনরচয় আমরা আধুনিক  ুব্গ এব্স িািব্ত যপব্রনে। কনযও যস নযষব্য় অনভজ্ঞ িয়। ফব্ল যাইব্রর 
দৃশেমাি িগতব্কই কনয তার কাব্যে ফুনিব্য় তুব্লব্েি অনভজ্ঞতার আকব্র। তাই মাে, পানখ্, স্থলি গাে, িলি গাে 
নমনলব্য় য  পনরব্যশ নতনি যণমণা কব্রব্েি যসখ্াব্ি খ্াদে খ্াদব্কর সম্পকমনিও ফুব্ি উব্িব্ে। এযং খ্াদে খ্াদব্কর 
সম্পব্কমর মধে নিনহত রব্য়ব্ে পুনষ্টচক্র এযং শনিপ্রযাহ। কনয নিিয়ই এসয পনরভাষা িািব্তি িা। নিব্ির অিাব্ন্তই 
আধুনিক নযজ্ঞািব্যাব্ধর ভাযিাব্ক যেি কব্র যফব্লব্েি।  
           ভারতচব্ের ‘অন্নদামঙ্গল’ কাব্যে নশয নযশ্বকমমাব্ক যব্লি ‘ব্দউল যদহ যিাই’। শুব্ি নযশ্বকমমা এক অপূযম 
পুরী নিমমাণ করব্লি,  া যদব্খ্ ‘সুখ্ী কৃনিযাস’। পুরীর চানরনদব্ক প্রাচীর এযং সামব্ি স্থাপি করব্লি ‘সব্রাযর মব্িাহর’। 
সব্রাযব্রর ঘাি সুির কব্র যযাঁব্ধ নদব্লি নযনভন্ন মূলেযাি রত্ন দ্বারা। পুরী ও সব্রাযর স্থাপি কব্র রচিা করব্লি উদোি, 
 াব্ত িািা িাব্তর যৃক্ষ যরাপণ করব্লি নতনি। ভারতচে তার নযসৃ্তত নযযরণ নদব্য়ব্েি- 

‘‘চানর পাব্ি নযশ্বকেমা নিেমায় উদোি। 
িািা িানত যৃক্ষ গব্ি সুির যন্ধাি।। 
অব্শাক নকংশুক চাাঁপা পুন্নাগ যকশর। 
করযীর গন্ধরাি যকুল িগর।। 
যশহলী পীয়লী যদািা পারুল রঙ্গি। 
মালতী মাধযীলতা মনেকা কাঞ্চি।। 
িযা িুতী িাতী চেমনেকা যমাহি। 
চেমনণ সূ মেমনণ অনত সুব্শাভি।। 
কিকচম্পক ভূনমচম্পক যকতকী। 
চেমুখ্ী সূ মেমুখ্ী অতসী ধাতকী।। 
কদম্ব যাকস যক কৃষ্ণব্কনল কুি। 
পানরিাত মধুমেী নঝাঁিী মুচকুি।। 
আম িাম িানরব্কল িানমর কাাঁিাল। 
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খ্ািুর গুযাক শাল নপয়াল তমাল।। 
নহব্িাল যতাঁতুল তাল নযল্ব আমলকী। 
পাকুি অশ্বত্থ যি যালা হনরতকী।। 
ইতোনদ নযনযধ যৃক্ষ ফুলফলধর।’’১০ 

কনয শুধুমাত্র এইসয গাব্েব্দর কর্া যব্ল যশষ কব্রিনি, এসয গাব্ে যসযাসকারী পানখ্ব্দর কর্াও যব্লব্েি- 
“ময়িা শানলক নিয়া যতাতা কাকাতুয়া। 
চাতক চব্কার িুরী তুরী রাঙ্গচুয়া।। 
ময়ূর ময়ূরী সারী শুক আনদ খ্গ। 

যকানকল যকানকলা আনদ রসাল নযহগ।। 
সীকরা যহরী যাসা যাি তুরমুতী। 
কাহাকুহী লগর ঝগর যিািাধুতী।। 
শকুিী গৃনধিী হািনগলা যমব্িনচল। 
শঙ্খনচল িীলকণ্ঠ যশ্বত রি িীল।। 
যিিী যভিী ভািা হনরতাল গুিগুি। 
িািািানত কাক যপাঁচা যাযুই যাদুি।। 
যাকচা হারীত পারাযত পাকরাল। 
োতানরয়া করকব্ি নফঙ্গা দনহয়াল।। 
চিই মনণয়া পাযদুয়া িুিিুনি। 

যুলযুল িল আনদ পক্ষী িািা গুনণ।।’’১১ 
পানখ্ োিাও “ভীমরুল োাঁশ মশা যযারলা প্রভৃনত”১২ কর্া যলব্ত ভুব্ল  ািনি। যভাব্লিনি নযনভন্ন স্থলচর পশুব্দর 
যণমিা নদব্তও- 

“সরভ যকশরী যাঘ যারণ গণ্ডার। 
যঘািা উি মনহষ হনরণ কালসার।। 
যাির ভালুক গরু োগল শশারু। 
যরাহ কুকু্কর যভিা খ্িাস সিারু।। 

য ালকাি যখ্াঁনক যখ্াঁকনশয়ানল যঘািারু। 
যারনশঙ্গা যাওিানদ কস্তুরী তুলারু।। 
গাধা যগাধা হাপা চাউ চমরী শৃগাল। 
যহািার িকুল যগৌলা গযয় নযিাল।। 
কাকলাস যধব্ি মূসা েুাঁচা আিিাই। 

সৃনষ্ট যহতু যিাব্র যিাব্ি গনিলা নযশাই।।’’১৩ 
যব্লব্েি নযনভন্ন সাব্পর কর্া- 

“ব্কউব্ি খ্নরশ কালীব্গাখু্রা ময়াল। 
যযািা নচনত শঙ্খচূর সূাঁব্চ ব্রহ্মিাল।। 
শাাঁনখ্িী চামর যকাষা সূতার সঞ্চার। 
খ্িীব্চাাঁচ অিগর নযব্ষর ভাণ্ডার।। 
তক্ষক উদয়কাল োাঁিাশ কািািা। 
লাউেগা কাউশর কুব্য় যযতাোিা।। 
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চাতাব্র শীয়রচাাঁদা িািািানত যযািা। 
য মিা যমব্িলী পুাঁব্য় যহব্ল নচতী য াাঁিা।। 

নযো নযেু নপনপিা প্রভৃনত নযষধর। 
সৃনষ্টব্হতু যিাব্ি যিাব্ি গনিল নযস্তর।।’’১৪ 

মনিব্রর সামব্ি য  সব্রাযর খ্িি করা হব্য়ব্ে তাব্ত িািা প্রকার িলচর পানখ্র কর্া যব্লব্েি ভারতচে- 
“িািা পক্ষী িলচর গব্ি িািা ভানত।। 
োহুকা োহুকী গব্ি খ্ঞ্জিী খ্ঞ্জি। 
সারসা সারসী গব্ি যক যকীগণ।। 

নতনিরী নতনিরা পানিকাক পানিকাকী। 
কুরলী কুরল চক্রযাক চক্রযাকী।। 

কাদাব্খ্াাঁচা দলনপপী কানম যকািা কঙ্ক। 
পানিতর যযব্ণযউ গব্ি মৎসেরঙ্ক।।’’১৫ 

যব্লব্েি িািা িানতয় িলি প্রানণব্দর কর্াও- 
“হাঙ্গর কুম্ভীর গব্ি শুশুক মকর।”১৬ 
যব্লব্েি িািা প্রকার মাব্েব্দর কর্া- 
“চীতল যভকুি কই কাতলা মৃগাল। 
যানি লািা গিুই উলকা যশৌল শাল।। 
পাাঁকাল খ্য়রা যচলা যতচক্ষা এব্লঙ্গা। 
গুনতয়া ভাঙ্গি রানগ যভালা যভালব্চঙ্গা।। 
মাগুর গাগর আনি যািা যাচা কই। 
কালযসু যাাঁশপাতা শঙ্কর ফলই।। 

নশঙ্গী ময়া পাযদা যযায়ানল োনিব্কািা। 
নচঙ্গিী যিঙ্গরা পুাঁনি চািাগুাঁিা যসািা।। 
গাঙ্গদািা যভদা যচঙ্গ কুনিশা খ্নলশা। 
খ্রশুল্বা তপনসয়া গাঙ্গাস ইনলশা।।’’১৭ 

সুতরাং এখ্াব্ি একনদব্ক অরণে অঞ্চব্লর যাস্তুতব্ন্ত্রর সব্ঙ্গ একনি সব্রাযব্রর যাস্তুতব্ন্ত্রর েনয আমরা যদখ্ব্ত পাই।  
 
         নযপ্রদাস নপনপলাইব্য়র ‘মিসামঙ্গল’ কাব্যে নসিুয়া পযমব্ত মিসাব্দযীব্ক যেব্ি আব্স মহাব্দয। যস পযমত নসি 
যৃব্ক্ষ পূণম- ‘‘চানরনদব্গ প্রকানশত রমে নসি তরু। সুির শীতল োয়া পরম সুচারু।।’’১৮ মিসা যসই নসিযৃব্ক্ষর তলায় 
অযসন্ন হব্য় ঘুনমব্য় পিব্ল নশয পানলব্য় চব্ল আব্স। যসখ্াব্ি যরব্খ্ আব্স যিব্তা এযং ধামাইব্ক। মিসা, যিব্তা এযং 
ধামাই এরপর যসখ্াব্িই পুরী নিমমাব্ণর আব্দশ যদি নযশ্বকমমাব্ক। নযনচত্র মনণ, মুিা, পার্র নদব্য় মিসার পুরী স্থাপি 
যশষ হয়। ‘েনত্রশ িানত’ মািুব্ষর সমাগম হয় যসখ্াব্ি এযং আিব্ি যসযাস করব্ত র্াব্ক। প্রনতনি যানির সামব্ি 
কলাগাে এযং িািানযধ ফুলগাে যরাপণ করা হব্য়ব্ে- 

‘‘প্রনত-দ্বাব্র চারু         রুনপ রম্ভাতরু 
       তনর্ যশাব্ভ িািা ফুব্ল।’’১৯ 

িগব্রর কাব্েই রব্য়ব্ে সব্রাযর। যসই সব্রাযব্রর চানরনদব্ক প্রচুর যৃক্ষ যরাপণ করা হব্য়ব্ে- 
‘‘ব্চৌনদব্গ অনযশাল        রসাল ফব্ল তাল 
       পিস চুেত িানরব্কল। 
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 সুগনন্ধ পুপযি          অপূযম রচি 
       ভ্রমর নপকু যকালাহল।।’’২০ 

যসই সব্রাযব্র নযচরণরত নযনভন্ন পানখ্ব্দর কর্া যব্লব্েি কনয- 
“কত রািহংস          কারণ্ড অযতংস 

সরল কুরল সকল। 
চব্কায়া অনযশাল      োহুকা সামুখ্াল 

যকািা কানম গািাব্পাল।। 
সারস যক কঙ্ক        সরানল মৎসেযঙ্ক 

শঙ্খনচল উনি যুব্ল। 
নতনর্র ময়ূর         নযহগ প্রচুর 

চরনন্ত সব্রাযরকুব্ল।।’’২১ 
রামাই পনণ্ডব্তর ‘শূিেপুরাণ’ কাব্যেও ‘অর্ ধেমপূিা’ অংব্শ নিরঞ্জি পূিার িিে হিুমািব্ক যেব্ক পুকুর নিমমাণ করাি। 
ঘাি যাাঁনধব্য় এখ্াব্িও উদোি স্থাপি লক্ষ করা  ায়- ‘কদম্ব যকুল রূনপ িািা ফুল’।২২ শুধু তাই িয় এখ্াব্িও সব্রাযরব্ক 
যকে কব্র একনি যাস্তুতানন্ত্রক পনরব্যশ এাঁব্কব্েি কনয। য খ্াব্ি ‘নশনখ্’, ‘রািহাাঁস’, ‘চাতক’, ‘চাতকী’, ‘োক’, ‘খ্ঞ্জি’ 
পানখ্ সহ িািাি গাব্ের উব্েখ্ লক্ষ করা  ায়। রামকৃষ্ণ কনযচব্ের নশযায়ি কাব্যে হরব্গৌরীর যাসর াপব্ির িিে 
নহমালয় য  পুরী নিমমাণ কব্র দাি কব্রব্েি যসখ্াব্িও পুরীর অভেন্তব্র সব্রাযর এযং উদোব্ির অযস্থাি লক্ষ করা  ায় 
“সুযব্ণম রনচত ঘাি নদযে সব্রাযর। িািািানত পুপ ফুনিয়াব্ে তার কুব্ল”২৩। মিার পযমব্ত শঙ্কব্রর পুরী নকংযা যাণ 
নিনমমত ‘ব্গৌরী শঙ্কব্রর পুরী’২৪ অংব্শও যি, উপযি নিমমাব্ণর প্রসব্ঙ্গ যাস্তুতব্ন্ত্রর ইনঙ্গত রব্য়ব্ে। আসব্ল মািুষ  াই 
করুক িা যকি পনরব্যশ-প্রকৃনতব্ক যাদ নদব্য় তারা নকেু ভাযব্ত পাব্রনি।  
           সুতরাং িগর নিমমাণ মঙ্গলকাযেগুনলব্ত যসভাব্য পাওয়া  ায় িা। শুধুমাত্র কালব্কতুর গুিরািিগর পিি 
োিা। নকন্তু মনির নিমমাণ নযষব্য় কনযগণ নসেহস্ত। মনির নিমমাণ কানহিীর প্রব্য়ািব্ি হব্লও যস প্রসব্ঙ্গ আিুসনঙ্গক 
যিমণাগুনলব্ত কনযগব্ণর স্বকীয়তা প্রকাশ যপব্য়ব্ে। প্রকাশ যপব্য়ব্ে তাব্দর যাস্তযব্যাধ। এই যাস্তব্যাব্ধর যভতব্রই নিনহত 
রব্য়ব্ে পনরব্যশভাযিার যীি। মনির নিমমাণ অংশগুনল পাি করব্ত নগব্য় যদখ্া  াব্ে মনিব্রর সব্ঙ্গ সব্ঙ্গ স্থাপি করা 
হব্ে একনি সব্রাযর। প্রব্তেকনি মনিব্রর সেুখ্ভাব্গ একনি সব্রাযর স্থাপব্ির দ্বারা মািুব্ষর যেযহানরক অনভজ্ঞতা 
কাি করব্ে। িব্লর প্রব্য়ািি সম্পব্কম মািুষ সব্চতি নেল পুরাতি কাল হব্তই। আমরা প্রাচীি সভেতাগুনলর উত্থাি 
পতি ঘিব্ত যদনখ্ এই িব্লর (িদী) ধাব্রই। ফব্ল মািুষ আযহমািকাল ধব্র এর গুরুত্ব উপলনি কব্রব্ে। তাই 
যেযহানরক প্রব্য়ািব্ি িল সংরক্ষণ একনি নযব্শষ গুরুত্বপূণম নযষয়। 
           সব্রাযরব্ক যকে কব্র গব্ি যতালা হব্ে উদোি। নযনচত্ররকম যৃব্ক্ষর দ্বারা যসই উদোি সািাব্িা হব্ে। 
ফব্লর গাে, ফুব্লর গাে, কাষ্ঠল িানতয় গাে, ওষনধ ইতোনদ। যকি? অযশেই প্রব্য়ািব্ি, গাে আমাব্দর খ্াদে যদয়, োয়া 
যদয়, জ্বালানি যদয়, যসৌি মযধমি কব্র আব্রা িািা কারব্ণ গাব্ের যেযহানরক গুরুত্ব অপনরসীম। এব্দর আশ্রয় কব্র 
প্রচুর িীয যযাঁব্চ র্াব্ক। প্রাচীি পুরাণ তর্া সানহতেগুনলব্ত য খ্াব্ি গােব্ক সন্তািরূব্প পালি করব্ত যব্লব্েি তার 
একিা প্রভায অযশেই িিমািব্স র্াকব্য সব্িহ যিই। তাই গাে অনিব্িি যদয়,  া োিা যকাব্িা িীযই যাাঁচব্ত পারব্য 
িা এ তর্ে তাব্দর িািা িা র্াকব্লও গাব্ের প্রনত মািুব্ষর ভাব্লাযাসা অিানদকাল যর্ব্ক চব্ল আসব্ে। মঙ্গলকাযেগুনল 
তার যেনতক্রম িয়। মনিব্রর সামব্ি সব্রাযর তাব্ক যযষ্টি কব্র উদোি। এখ্াব্িই কনয যর্ব্ম  ািনি যসই উদোি তর্া 
অরণে অঞ্চব্ল প্রনতপানলত িািা প্রকার পানখ্, িীযিন্তু, যপাকামাকব্ির কর্াও যব্লব্েি।  ারা পরস্পর পরস্পব্রর 
উপর নিভমর কব্র যযাঁব্চ র্াব্ক। ইব্কানসব্স্টব্মর সযিা কনযগব্ণর িািা িা র্াকব্লও দৃশোয়মাি নসব্স্টমনিব্ক তারা 
 র্া র্ভাব্য তুব্ল ধব্রব্েি। একই ভাব্য সব্রাযব্রর মব্ধেও িলি পানখ্, মাে, যপাকামাকি, িলি প্রানণব্দর কর্া 
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যব্লব্েি। য খ্াি যর্ব্ক অিায়াব্সই খ্াদে শৃঙ্খব্লর অব্িকগুনল নপরানমে নিমমাণ করা সম্ভয। সুতরাং মঙ্গলকাব্যের 
কনযগণ সব্চতিভাব্যই এই যণমিা নদব্য়ব্েি যসখ্াব্ি তাব্দর পনরব্যশভাযিাগুনল ফুব্ি উব্িব্ে। 
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