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Abstract 

Since ancient time the Indians were aware of the importance of agricultural land on 

account of being a land of agriculture. Land is the main factor of agriculture. The 

production of nutritious food is prerequisite for having a longer nourishing life span of 

humans. In spite of the higher agricultural production unleashed by the green Revolution in 

modern age, the quality of nutrition in agricultural productions has decreased enormously. 

As a result, human health is deteriorating daily. At present, chemical fertilizers and 

insecticides are being used indiscriminately by modern agriculture science. Thus the 

agricultural production diverted of proper nutrition is increasing. Hence, such life 

threatening problems engendered by modern agriculture may appear as one of the deadly 

causes for the depletion or destruction of human cultures. On the other hand, many evil 

consequences are coming into being through the inordinate proliferation of such modern 

technological and scientific advancements in agriculture. 
 

In Vedic texts we encounter the instances of agricultural experts and researchers for the 

solution of various agricultural conflicts. One of the vital natural elements or ingredients 

for agriculture is water. As it is unthinkable for agriculture without land, so it utterly 

impossible to carry out cultivation without water. In Vedic texts, water has been addressed 

as apo, salil, bristi etc. In Vedic age, the importance of water was immense. The know-how 

of agriculture was lifeline of the Vedic culture. The problems of present agriculture 

extensively pointed out by the agricultural scientists can be sorted out with the agricultural 

methods of the Vedic time. Therefore, the scientific method is always the reflection of a 

profound knowledge. We can mend our mandates of present agricultural problems along 

with the implementation of the future agricultural policies by means of critical outlook and 

appraisal of the agricultural mechanisms and mandates prevalent in ancient and Vedic 

eras. 
 

Keynote Address: Indians, Agriculture, Green revolution, human culture, Vedic Texts, 

Water etc.       
 

     মোনবিীববন েীর্থ অয়ুর িনয প্রবয়োিন পুষিগুর্যুক্ত অোর। বতথমোনযুবগ েৃষেোবযথ বুি ষবপ্লববর ফব েৃষর 

উৎপোেন মোত্রো ষতষরক্ত বৃষি মপব, ষেন্তু েৃষি দ্রববযর গুর্গতমোন র্থোৎ পুষিগতগুর্ হ্রো মপবয়বে। এরিনয 
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েরো বে। তোরফব উৎপন্ন বে পুষিগুর্ীন েৃষিোত দ্রবয। ুতরোং প্রগষতলী েৃষবত এআভোবব উদ্ভব য়ো 

মযোগুষ ভষবযবত মোনব ংস্কৃষতর ষবনোবলর নযতম েোরর্ বয় উঠবত পোবর। এআ প্রগষতলী েৃষর মধ্য ষেবয় 

মোনব ভযতোর েোবে নযষেবে চব অবে বনে দুষ্পষরর্ষত। 
            

     ভোরতবথ েৃষ প্রধ্োনবেল য়োর িনয প্রোচীনেো মর্বেআ ভোরতবোী ভূষমর গুরুত্ব ম্পবেথ বগত ষে। ভূষমআ 

েৃষর প্রধ্োন উপোেোন। এআ েোরবর্আ যিুববথবে উষিষিত বয়বে- ‚भूििरावपनं िहत‛्।
1
 র্থোৎ েৃষর মোন যোন 

ভূষমআ. যিুববথবে ভূষমর প্রলংো েরো বযবে- ‚निो िाते्र पृिथवै्य निो िाते्र पृिथव्या........कृष्यौ त्वा क्षेिाय त्वा 

रय्यै त्वा पोषाय त्वा‛।
2

 র্থববববে ভূষমর গুরুত্ব বযক্ত বয়বে। এআ র্থববববের পষৃর্বীকূ্ত বো ভূষমষূক্তআ ভূষমর 

মত্ব ষবচোরেোরী প্রর্ম উেোরর্, মযিোবন ঋষ ষনবিবে পৃষর্বীর বো ভূষমর পুু্ত্র এবং পৃষর্বীবে মোতোরূবপ ববোধ্ন 

েবরবেন। এআ প্রবঙ্গ বো বয়বে- ‚िाता भूिििः पुत्रो अह ंपिृथव्यािः‛।
3
 অবোর র্থববববে পৃষর্বীবে িননীরূবপ 

স্বীেোর েরো বয়বে- ‚िवद्यो ष्वस्य िातरं पूिथवीं भूरर-वपपसि.्.. ‛।
4
 ভূষমর ষধ্েোর বথেো েষৃর গ্রগষতর বঙ্গ 

ঙ্গোষঙ্গভোবব িষডশবয় অবে। 
 

েষৃিষমর ষধ্েোর, ষবভোিন এবং পষরমোপ: ষত প্রোচীনেোব ভূষমর উপর িনমুেোবয়র ষধ্েোর র্োেবত পোবর 

এবং মআ ভূষম মর্বে উতপোষেত ফ  পরস্পর োমুেোষয়েতোর উপর ষনভথর েবর ষবতরর্ েরো বয় র্োেবত পোবর। 

নয রোবিযর ভূষমর ুরক্ষো প্রেোন েরোর িনয উৎপোষেত ফবর উপর ের গ্রর্ েরোর ষধ্েোর ষে। এর ফব 

ভূষমর উপর রোিোর ষধ্েোবরর োবথবভৌষমেতোর মোনযতো িন্ম ষেবয়ষে। রোিো ষনবির আেো নুোবর ব্রোহ্মর্, 

ক্ষষত্রয়, মষির এবং ষবোবর ভূষম েোন েরবতন। এআরূপ ভূষমেোনআ তোর ভূ-স্বোষমত্ববে বযক্ত েবর. পরবতথীেোব 

পোষরবোষরে ষবভোিবনর ফব ভূষমর বযোষক্তগত ভূ-স্বোমীবত্বর িন্ম য়। এআভোবব প্রোচীন ভোরবত ভূ-স্বোমীবত্বর ম্পবেথ 

ষতনষট ধ্োরর্ো প্রচষত য়— 
  

১। োমুষে ভূস্বোষমত্ব  

২। বযোষক্তগত ভুস্বোষমত্ব  

৩। রোবিযর বো রোিোর ভুস্বোষমত্ব 
 

     বোস্তবব প্রোচীন ভোরবত ভূষমর উপর েোর ষধ্েোর ষে? এআ ম্পবেথ স্পিভোবব ষেেু বো ম্ভব নয়, মেননো এআ 

ষতনষট ভুস্বোষমবত্বর পবক্ষ িুব মবলী তর্য পোয়ো যোয় নো। এআ িনযআ ঐষতোষেবের মবধ্য এআ ষবয় ষনবয় যবর্ি 

মতবভে মেিো যোয়। 
 

     ভূষমর ষধ্েোর ষববয় ষবষভন্ন তর্য  এবং পরম্পরোগত প্রোচীনতম উবিি ববষেে োষতয মর্বে পোয়ো মগব 

ষেন্তু এআ ম্পষেথত ষনয়ম ষেন্তু বথপ্রর্ম ধ্মথূত্র গুষ মর্বেআ পোয়ো যোয়, যো পরবতথীেোব স্মৃষতেোরগর্, 

টীেোেোরগর্ এবং মিেগর্ ষনয়মগুষবে ংবলোষধ্ত এবং পষরবষধ্থত েবরষেবন। রোিয বো রোিোর উৎপষির পূববথআ 

প্রেৃষত দ্বোরো প্রেি প্রোেষৃতে ম্পেগুষর উপর মগ্র িনমোবির ষধ্েোর ষে। তোরো প্রেষৃত প্রেি নেী, ঝর্থো, 

পুেুর, বন-িঙ্গ, ভূষম, পবথত, রোস্তো-র্োট এবং মগো-চোরর্ভূষম আতযোষে ে বস্তু মোন ভোবব উপবভোগ েরত। ষেন্তু 

ধ্ীবর ধ্ীবর তোবত বযষক্তগত মোষনেোনো প্রষতষ্ঠত পোয়। লতপর্ ব্রোহ্মবর্
5

 বো বয়বে ময -প্রষতববলীবের নুমষত 

েোডশো মেোবনো রোিো ভূষম েোন েরবত পোবরন নো। ধ্মথূত্র  র্থলোবে মগো-চোরর্ ভূষমবে ে গ্রোমবোীবের 

                                                           
1

শুক্লযিুববথে-২৩.৪৬ 
2

শুক্লযিুববথে-৯.২ 
3

র্বথববে-১২.১.১২ 
4

র্বথববে-১.২.১ 
5

লতপর্ ব্রোহ্মর্-৭.১.১.৪ 
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উপবযোবগর বস্তু বব স্বীেোর েরো বয়বে। ঋবেবে মবে
1

  গ্রোবমর ে পশুবের এেিন বযষক্তর দ্বোরো প্রষতপোন 

এবং মআ বঙ্গ মগো-চোরর্ ভূষমবত চরোবনোর ের্ো উবিি েরো বয়বে।  
 

     েৃষেোবযথর েৃষিবত ভূষমর যর্োযর্ ষবভোিন এেষট গুরুত্বপূর্থ ষবয়। মববে ভূষমবে দুষট ভোবগ ভোগ েরো বয়বে- 

১. েৃিপচযো ২. েৃিপচযো। যিুথবববে েৃষেোযথ দ্বোরো উৎপোষেত পষরপক্ক ন্নবে েৃিপচযো এবং েৃষেোযথ েোডশো 

উৎপোষেত পষরপক্ক ন্নবে েৃিপচযো বো বয়বে। এআ প্রবঙ্গ েষর্ত বয়বে-  
 

‚कृष्टपच्याश्च िेहकृष्टपच्याश्च िे..... ‛।
2
 

 

 ঋবেবে
3

 ভূষমবে ষতনষট ভোবগ ভোগ েরো বয়বে- 
 

      ১. অতথনো  ২. প্নস্বতী  ৩. উবথরো বো মক্ষত্র।   
 

     নযষেবে যিুববথবে ভূষমর উপর বষযত পোোডশ- পবথত, মৃষিেো, বোষ, পোর্র, বনস্পষত আতযোষেবে অধ্োর 

েবর ভূষমর বর্থনো েরো বয়বে। 
 

মষথ বোল্মীষে বযবোষরে েৃষির ষেে মর্বে ভূষমবে চোরভোবগ ষবভক্ত েবরবেন- 
 

১.ষনবো ভূষম- নগর, গ্রোম আতযোষে  

২.েৃষ ভূষম- চোবযোগয মক্ষত্র বো িষম 

৩.মগোচর ভূষম- মগো-চরর্ ভূষম  

৪.বন প্রবেল- েোনন  
 

     ববষেে গ্রন্থগুষবত ভূষম ষববোে এবং তোর মোধ্োবনর িনয েৃষ ষববলবের উবিি অবে। ঋবেবে েৃষ 

ষববলেবে বো বয়বে ‘মক্ষত্রষবৎ’। ষতষন িষমর মোপ-মিোপ েরবতন। ময বযোষক্ত এআ ষবেযো িোনবতন নো তোবে বো 

ত ‘বক্ষত্রষবৎ’। ুতরোং ঋগ্বেষেে যুবগ িষমর মোপ-মিোপ েরো ত। িষমবে মোপ-মিোপ েবর অোেো অোেো 

ভোবগ ভোগ েরো ত এবং েৃে েৃষেোবযথ তো বযবোর েরবতন। ষফবত েষডশ বো মোপেণ্ড দ্বোরো িষম মোপ েরো ত। 

এআ প্রবঙ্গ উষিষিত বয়বে- ‚क्षेत्रििव िव ििुस्तेजननें.... ‛
4
 ষেন্তু তৎেোীন মবয় িষম পষরমোবপর এেে েী 

ষে তো িোনো যোয় নো। এআ ষববয় বথপ্রর্ম িভথ পোষর্ষনর িোধ্যোয়ী, ধ্মথূত্র এবং মবৌি োষবতয পোয়ো যোয়। 
 

িবচনঃ ষনয়ম  বযবোর: েৃষেোবযথর প্রধ্োন প্রোেৃষতে তত্ত্ব গুষর মবধ্য িবর গুরুত্ব পষরীম। মযমন ভূষম 

েোডশো েৃষেোবযথর েল্পনো েরো যোয় নো মতমষন ি েোডশো েৃষেোযথ মূ্পর্থরূবপ ম্ভব পষরেল্পনো। ববষেে োষবতয 

িবে প, ষ, বৃষি প্রভৃষত নোবম ষভষত েরো বয়বে। ববষেেযুবগ িবর গুরূত্ব পষরীম ষে। তো 

যিুববথবের এেষট মবে ুস্পিরূবপ উষিষিত বয়বে-  
 

“सं िा सृजािि पयसा पृिथव्यािः सं िा सृजाम्यििरोषधीिभिः।सोऽह ंवाजि ्सनेयिग्न”े ।
5
 

 

     অবোর ঋবেবে ঋষ িবেবীর ষনেট ষনবিবের রক্ষো েরোর প্রোর্থনো েবরবেন- “आपोदेवीररहिािवन्त्त”।
6

 

                                                           
1

ঋবেে-১০.১৯.৩-৪ 
2

শুক্লযিুববথে-১৮.১৪ 
3

ঋবেে-১.১২৭.৬ 
4

 ঋবেে-১.১১০.৫ 
5

 শুক্লযিুববথে-১৮.৩৫ 
6

 ঋবেে-৭.৪৯.১-৪ 
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     বথো ঋতুবতআ মমর্ বথবর্র ফব ষধ্ে িবর প্রোষি য়। এআ িনযআ যিুথবববে িীবনেোয়ী বথো ঋতুবে ঋষ 

নমস্কোর েবরবেন- “निो विः िपतरो जीवाय”।
1
 প্রস্তুত মবে োয়র্োচোযথ “जीवाय” পেষটর “जीवनहतेुभूताय 

वषापभ्यो”এআ রূপ র্থ েবরবেন। ঋবেে, যিুববথে এবং র্থববববে মচন ষক্রয়োয় বযবহৃত িবর ষবষভন্ন প্রেোর 

উৎ প্রবঙ্গ বর্থনো পোয়ো যোয়। ঋবেবে মচন বযবহৃত চোর প্রেোর িবর উবিি পোয়ো যোয়- 
      

১.ষেবযোঃ অপঃ- মমর্ মর্বে বৃষির দ্বোরো প্রোি ি। 

২.িষনষত্রমো অপঃ- িননেোবযথর দ্বোরো ষনষমথত েূপ এবং প্রোি মভৌমি। 

৩.স্বয়ংিো অপঃ- ঝর্থো মর্বে প্রোি ি। 

৪.মদু্রোর্থ অপঃ- মুবদ্র ষমষত নেী মর্বে প্রোি ি। 
 

     র্বথবববে ষতনষট ূবক্ত
2

 েৃষবত মচনেোবযথ বযবহৃত ষবষভন্ন প্রেোর িবর উৎ বর্থনো েরো বয়বে। মযমন- 
 

১. ধ্ন্বনযোঃ অপঃ- মরূপ্রবেবল প্রোি ি। 

২.নুপযো অপঃ- পুেুর, িো-ষব আতযোষেবত প্রোি ি। 

৩.িষনষত্রমো অপঃ- ভূ-গভথ িনবনর দ্বোরো বতরী েূপ এবং আঁেোরো মর্বে প্রোি ি। 

৪.েুবম্ভ অভৃতোঃ- র্ডশো ভষতথ েবর অনো ি। 

৫.বোষথেীঃ অপঃ- বথোর দ্বোরো প্রোি ি। 

৬.ষনু্ধভযঃ- নে-নেীর ি। 

৭.বমবতী অপঃ- ষমোেোষেত পবথত মর্বে প্রোি ি। 

৮.উৎযোঃ মত লং উ ন্ত- মরোত মর্বে প্রোি ি। 

৯.ষনযেো অপঃ- মববগর দ্বোরো প্রবোষত ি। 
 

     তএব এআ ে প্রমোবর্র ষভষিবত বিআ নুমোন েরো যোয় ময, তৎেোীন মবয় বতথমোন মবয়র নযোয় 

প্রোেৃষতে এবং েৃষত্রম উভয় প্রেোর িআ েৃষেোবযথ বযবোর েরো ত। 
 

েৃন্তঃ বো ভূষম েথর্ষবষধ্: েৃষর বথপ্রর্ম ষবষধ্ বো ষক্রয়ো  ভূষমর েথর্। ভূষম েথর্ েবরআ ভূষমবে েৃষেোবথর 

উপবযোগী েবর মতোো য়। েথর্ েোডশো ভূষমবত েৃষেোযথ েরো প্রোয় ম্ভব। ববষেে োষবতয বনে যোবন ভূষম 

েথবর্র িনয বযবহৃত ষবষভন্ন উপেরবর্র উবিি পোয়ো যোয়। এআ উপেরর্ গুষর মবধ্য োঙ্গ এেষট প্রধ্োন 

উপেরর্। ঋবেে, যিুববথে এবং র্থববববের বনে মবে োঙ্গবর বর্থনো পোয়ো যোয়।  
 

বপন্তঃ বো লয বপনষবষধ্: েৃষেোবযথর ষদ্বতীয় গুরুত্বপূর্থ ষবষধ্  বপন বো মরোপনষবষধ্। ববষেে োষবতয বপন বো 

মরোপন পবের িনয ‘বপর্’,
3

 ‘বপত’,
4

 ‘বপন্ত’
5

 আতযোষে পে প্রবয়োগ েরো বয়বে। অবোর ময বপর্ েবর তোবে 

‘বপ’
6

 নোবম ষভষত েরো য়। যিুববথবে “कृते योनौ वपतेह वीजि”् দ্বোরো স্পি ষনবেথল মেয়ো  বয়বে ময, ভূষম 

                                                           
1

 শুক্লযিুববথে-২.৩২ 
2

 র্বথববে-১.৪.৫, ১৯.২.১-২,১.৬.৪ 
3

 ঋবেে-১.১১৭.২১ 
4

 র্বথববে-৩.১৭.২ 
5

 লতপর্ ব্রোহ্মর্-১.৬.১.৩ 
6

 বতষিরীয় ব্রোহ্মর্-৩.৪.৩.১ 
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পষরস্কোর েরোর পরআ বীি বপন েরো উষচৎ
1

। ষক্ষত বীি লবের দ্বোরো মবোঝো যোয় ময ভোবো প্রিোষত এবং মপোেো 

মোেডশ ষবীন বীিআ বপন েরো উষচৎ। নুরুপ ষনবেথল র্থববববে
2

 প্রোি য়। গৃযূবত্র উবিি েরো বয়বে ময, 

েতথোবে মক্ষবত্র ষগবয় প্রোর্ষমে ষক্রয়ো েরোর পর বতষিরীয় ংষতোর ষনম্নষষিত মেষট পোঠ েবর বীি বপন েরো 

উষচৎ-  

“या जाता ओषधयो देवेभ्यिियुगं परुा। 

िन्त्दािि वभू्रणािह ंशत ंधािािन सप्त च”।।
3
 

 

ঋবেবে
4

 উষিষিত বয়বে ময, ষিনবেবতোদ্বয় মনুবে বীি বপবনর েো ষলষিবয় ষেবন। 
 

নুন্ত বো লয েিথনষবষধ্: ফবর গোে পূর্থমোত্রোয় বৃষি মপব এবং ফ মূ্পর্থ পষরপক্ক য়োর পর েিথন বো েোটো 

য়। লতপর্ ব্রোহ্মবর্ এআ ষবষধ্বে মবোঝোবত ুনন্ত লেষট বযবহৃত বয়বে। ফ েোটোর ময় বনে ধ্োষমথে নুষ্ঠোন 

েরো বতো। ববষেে যুবগ েোটোর িনয মূিযোধ্ন ষে েোবস্ত বো মঁবো। র্বথবববে
5

 ফ েোটোর পূববথ েৃবের 

অনবির এেষট প্রোবর্োে বর্থনো পোয়ো যোয়। েোটো ফ মেোবটো মেোবটো মুষঠ েবর মবঁবধ্ িোমোবর ষনবয় যোয়ো 

বতো।
6
 

 

মরৃ্ন্ত বো লয ঝোডশোর পিষত: িোমোবর ংগৃীত ফবে েোণ্ড মর্বে অোেো েরোর িনয ঝোডশো বতো। লতপর্ 

ব্রোহ্মবর্
7

 ঝোডশো লবের িনয মৃর্ন্ত লবের প্রবয়োগ েরো বয়বে। ম্ভবত ফবে পোর্বরর উপর বোর বোর অর্োত 

েবর ঝোডশো বতো। র্বথবববের এেষট যোবন উবিি েরো বয়বে ময, ফবে উূিবর মবধ্য মরবি মূ ষেবয় 

মেোটো বতো।
8

 ফ ঝোডশোর পর চোুনীবত মচব র্বো লূপথ
9

 দ্বোরো উষডশবয় ফ মর্বে র্ো এবং ভূষ অোেো 

েরো বতো। ম এআ েমথষট েরবতো তোবে ধ্োনযেৃত বো বতো।
1 0

 এরপর েবয়েষট ধ্োষমথে নুষ্ঠোবনর দ্বোরো ফবে 

র্বর ষনবয় এব মোপ েবর ুরষক্ষত যোবন মরবি মেয়ো বতো। উেথর নোমে পোত্র দ্বোরো মোপ েরো বতো।
1 1

 ন্নবে 

ুরষক্ষত রোিোর িনয ন্নোগোর বতরী েরো বতো, ঋবেবে
1 2

 এবে ষযষব বো বয়বে। 
 

েষৃবক্ষবত্র উবথরবের বযবোর: েৃষর উপবযোগী প্রধ্োন দুষট প্রোেৃষতে তত্ত্ব ভূষম এবং িবর ববন্ধ অবোচনো েরোর 

পর ষধ্ে পষরমোবর্ ফ উৎপন্ন েরোর িনয িষমবত উবথরে োর বযবোর েরো বতো। প্রোর্ীবের মবতো 

উষদ্ভেবের ি এবং িোেয প্রবয়োিন য়। মযমন িবর প্রোেৃষতে এবং েৃষত্রম উৎ অবে মরুপ  িোবেযর র্থোৎ 

উবথরবের প্রোেৃষতে এবং েৃষত্রম উৎ অবে। উষদ্ভেবের িনয ময িোেয প্রেৃষত মর্বে পোয়ো যোয় তো প্রোেৃষতে উৎ, 

                                                           
1

 বোিবনয়ী ংষতো-১২.৬৮ 
2

 র্বথববে-৩.১৭.৫,১০.৬.৩৩ 
3

 বতষিরীয় ংষতো-৪.২.৬.১ 
4

 ঋবেে-১.১১২.১৬ 
5

 র্বথববে-৩.১৭.৫ 
6

 ঋবেে-১০.৮৪.৭, র্বথববে-৮.৬.১৫ 
7

 লতপর্ ব্রোহ্মর্-১.৬.১.৩ 
8

 র্বথববে-৯.৬.১৪ 
9

 র্বথববে-৯.৬.১৬ 
1 0

 ঋবেে-১০.৯৮.১৩ 
1 1

 ঋবেে-২.১৪.১১ 
1 2

 ঋবেে-১০.৬৮.৩ 



র্থববববের অবোবে েৃষেোবযথর মমৌষে এবং গুরুত্বপূর্থতত্ত্ব ষববের্:              প্রবনষিৎ পটুয়ো 
 

Volume- VIII, Issue-I                                                     July 2019           20 

মযমন- ূযথোবোে, বোয়ু, মোষটর বিব পেোর্থ আতযোষে। মোনুবর দ্বোরো বতরী ময িোেয তো েৃষত্রম উৎ, মযমন-ষবষভন্ন 

প্রেোর োর(রোোয়ষনে এবং বিব)। প্রেৃষত মর্বে প্রোি ূযথোবোে এবং বোয়ু েৃষর তযন্ত গুরুত্বপূর্থ উপোেোন। যষে 

প্রবয়োিনীয় ূযথোবোে নো পোয়ো যোয়, তোব উষদ্ভবের বৃষি বযোত য়। যিুববথবে বো বয়বে ময, ূবযথর ষেরর্ 

বীবির উৎপষি এবং বৃষির েোরে- “तस्यां नो देविःसिवता धिप सािवषत”्।
1
 অবোর নয মবে বো বয়বে ময, েষৃর 

েৃষর িনয ষির বযোষগতো প্রোি মোে। এআ প্রবঙ্গ বো বয়বে- “िवश्वे भवन्त्त्यग्नय सििद्ािः”।
2
 ূবযথর ষেরর্ 

শুধ্ুমোত্র উষদ্ভবের িোেয উপোেোনআ নয়, বরং েৃষর উপবযোগী বৃষিপোত র্টোবত োোযয েবর- “सूयपस्य रश्िय े

वृिष्टवनये”।
3
 প্রোচীনেোব মোনবিোষত বিবোর বযবোর েবর িষমর উবথরতো বৃষির পিষত ভোবোভোববআ িোনবতো। 

এর প্রোর্ষমে েোন মববেআ পোয়ো যোয়, মযিোবন গোয়, বে এবং মষবর মগোবরবে বথোষধ্ে উপবযোগী বব স্বীেোর 

েরো বয়বে। ঋবেবে উবথরবের িনয মক্ষত্রোধ্ লবের প্রবয়োগ েরো বয়বে- ‚त े नोव्यन्त्त व्राय ं देवत्रा 

क्षेत्रसाधसिः”।
4
 ‘মক্ষত্রোধ্’ লবের র্থ -িষমর উৎপোেন লষক্ত বৃষিেোরী পেোর্থ। র্বথবববে পশুবের প্রোেৃষতে 

োরবে গুরুত্ব মেয়ো বয়বে- “करीिषणीि् फलवतीं स्वधाि..... ”।
5
 

     ময মেোন েোবযথর ফতো ষনভথর েবর মআ েোবযথ বযবহৃত উপেরর্গুষর উপর। মবলী উপেরবর্র বযবোবর 

েোবযথর গুর্গতমোন এবং গষত বৃষি পোয়। তোআ েৃষর মত গুরুত্বপূর্থ েোবযথ ষবষভন্ন উপেরবর্র প্রবয়োগ এেষট স্বোভোষবে 

বযোপোর। ববষেেযুগ মর্বেআ েৃষেোবযথ োঙ্গ, ফো, মঁবো আতযোষে উপেরর্ বযবোর েরো বয়বে। মগুষ ষনবম্ন 

অবোচনো েরো - 
 

োঙ্গ বো :- মববে েৃষেোবথ বথোষধ্ে গুরুত্বপূর্থ এবং প্রবয়োিনীয় উপেরর্ ষোবব বথপ্রর্ম োঙ্গবর বর্থনো 

ষবষভন্ন মবে পোয়ো যোয়। োধ্োরর্ত ভূষম েথর্আ  েৃষেোবযথর প্রর্ম পেবক্ষপ। বতথমোন েোবর মত ববষেে 

েোব োঙ্গ এবং ববের োোবযয েথর্ প্রষক্রয়ো মূ্পর্থ েরো ত। এআ প্রবঙ্গ ঋবেবে স্পি ভোোয় উক্ত বয়বে- 
 

“उतोसिह्यििन्त्दिुभिः षड़यकु्ााँ अनुसेिषत्। 

गोिभयपवंनकृप षत्”।।
6

 
 

     ম্ভবত এআ েোরবর্আ েৃষেোবযথ োঙ্গবর ষনবোযথ প্রবয়োিনীতো ক্ষয েবর গৃয-ূত্রগুষবত গৃয ম্পষেথত ে 

ধ্োষমথে ংস্কোর এবং পূিো ম্পষেথত েোবযথ োঙ্গবর মেোবনো নো মেোবনো ভোগবে উঠোবন প্রষতযোপন এবং পূিো েরোর 

ষবধ্োন মেয়ো বয়বে। এআ ভোববআ েৃষেোবযথর শুরুবত মোবি ধ্ীবর ধ্ীবর োঙ্গ পূিোর ষবধ্োন প্রচষত য়। ববষেে 

োষবতয োঙ্গবর ষববয় বনে তর্য প্রোি য়। ঋবেবের এেষট মবে বো বয়বে- 
 

“युनक् सीरा िव यगुा तनध्वं कृते योनौ वपतेह वीजि्। 

िगरा च श्रुिष्टिः सभ्यरा असन्नो नदेीय इत् सृण्यिःपक्किेयात”्।।
7
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     এিোবন ‘ীরো’ পেষট োঙ্গ বো  বর্থ বযবহৃত বয়বে। ‘যুগো’ পেষটর র্থ ‘মিোয়ো’, যো োঙ্গবর মুিয ঙ্গ। 

ুতরোং মিোয়োব বৃ ংবযোিন েবর োঙ্গ চোোবনোর ের্ো এআ মবে উষিষিত বয়বে। এআরুপ র্থ স্বয়ং 

োয়র্োচোযথ েবরবেন। ূবক্তর পর মবে মমধ্োবীবের দ্বোরো োঙ্গ চোোবনোর ের্ো উবিি েরো বয়বে। এআ প্রবঙ্গ 

েষর্ত বয়বে- 

“सीरा युञ्जिन्त्त कवयिः यगुा िव तम्वते। 

पृतक् धीरािः देवेषु सुम्नया”।।
1

 
 

     অবোর র্বথবববে বো বয়বে ময পৃর্ু ববনয বথ প্রর্ম মনুযগবর্র িনয েৃষেোবযথর দ্বোরো ফ উৎপন্ন 

েবরষেবন- 

“ता ंपथृी वैन्त्योअक्ा ंकृषष च सस्यं चधोक्। 

ते कृषष च सस्यं च िनुष्या उप जीविन्त्त कृष्टरािधरूपजीिवनी”।।
2

 
 

     মূ্পর্থ ববষেে োষবতয  (োঙ্গ) পবের িনয পযথোয়বোচী লে বযবোর েরো য়। যর্ো- ১. ীর ২. ী  এবং 

৩. োঙ্গ। ববষেে যুবগ োঙ্গ ষে বথপ্রধ্োন েৃষর উপেরর্। োঙ্গ েথবনর মোধ্যবমআ উৎপোষেত বন্নর মৃষির 

দ্বোরো পষরবোর, েনযো গোয়, বে, ি আতযোষে গৃপোষত পশুবের পুষি প্রেোন েরো য়- 
 

“लागल ंपवीरवत ्सुशीि ंसोित्सरा”।
3

 
 

ফো:- োঙ্গবর ষনবচর ংবল ধ্োরোবো ভোগ, মযটো ভূষমবত প্রববল েবর মোষট ষবেীর্থ েবর তোবে ফো বো য়- 
 

“शुन ंसुफाला िवतुदन्त्तु भूषि शनुं कीनाशा अनुयन्त्त ुवाहान्”।
4

 
 

     ববষেে ভোযেোবররো ফো ববত োঙ্গবর ষনবচর ভোবগর যুক্ত তীক্ষ্ণ ধ্োর যুক্ত ংলবেআ বুষঝবয়বেন। ভোযেোর 

োয়র্োচোযথ র্বথবববে ফো পেষটর র্থ েবরবেন- 
 

“सुफालािः शोभनािन लाङ्गलिखुािन”। 
 

     র্থোৎ ফো বো োঙ্গবর ুবলোষভত মুি বো গ্রভোগ যো মোষটর গভীবর প্রববল েবর মোষটবে ষবেীর্থ েবর। 
 

িষনত্র:- েৃষেোবযথ োঙ্গ েোডশো েথবর্র িনয মেোেো, মবচো, লোব, পোষি, টোষি আতযোষে উপেরর্ বযবোর েরো 

য়। এআ ব উপেরর্ গুষবে এেবত্র ববষেে োষবতয িষনত্র বব উবিি েরো বয়বে। ভূষম িনবনর িনয 

ঋবেবের এেষট মবে  িষনবত্রর উবিি েরো বয়বে- 
 

“अगस्त्यिः खनिानिः खिनतै्रिः प्रजिापत्य ंवलििच्छिानिः। 

उभौवणापवृिषरूग्रिः पुपोष सत्या देवेष्वािशषोजगाि्”।।
5
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     এেোডশো েোত্র বো ৃষর্
1

 এবং লূপথ বো ষততউ
2

 বো চোুষন, েুঠোর, েুডশু, টোষি, অয়ুধ্ প্রভৃষত যবের উবিি পোয়ো 

যোয়। 
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