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পর্সত্াবনা :- বেদ বাক্যের প্রকতৃ তাত্পর্য গর্হণ করতে হলে বর্াহ্মণ গ্রন্থে তার ব্যাখ্যা ও শ্রৌত বা গৃহয্সূতর্ে তার 

প্রয়োগ দেখতে হয়। অবশ্য সকল সময় ব্রাহ্মণের ব্যাখ্যা বা কল্পসূতর্ের প্রয়োগ অভ্রানত্ বলে গর্হণ করা যায় না। 

এমন অনেক স্থান আছে যেখানে কোনও বিশিষ্ট মনত্র্ের আদিম প্রকতৃ অর্থ বিস্মৃত হয়ে ব্রাহ্মণ বা কল্পসূতর্ে তার 

একটি কাল্পনিক (হয়তো বা ক্রমায়াত) ব্যাখ্যা বা প্রয়োগ করেছেন যা নিিঃশংসয়ে ঋকের আদি তাত্পর্য বলে ধরা যায় না। 

দৃষ্টান্ত সব্রূপ ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৮৫ সকূ্তে “নীললোহিতা”দি ঋকের উল্লেখ করা যায়। এই মনত্্রের তাত্পর্য ও 

প্রয়োগ সমব্ন্ধে বিভিন্ন গহৃ্যসতূর্ে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিনন্ প্রকারের ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ দেখা যায়। আচার্য সায়ণও ভাষ্যে 

তার একরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ সমব্ন্ধে এই মতভেদ হতেই বোঝা যায় যে পরবর্তত্ীকালে এই ঋকের 

প্রকতৃ তাত্পর্য লোকে বিসম্ৃত হয়েই এমনি সকল কাল্পনিক ব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়েছিল। 

 অথর্ববেদের দইুটি সকূত্ (৩,১২ ও ৯,৩) গহৃ বিষয়ক, তারাও এই শ্রেণীর। ঋগ্বেদে “হর্ম্ম্য” শব্দের উল্লেখ আছে। 

তা ছাড া অসুরদের “অয়সী পুরী”র উল্লেখ আছে। এর থেকে একথা অনুমান করা যায় না যে সেকালে ধাত ুবা ইট বা পাথরের 

নির্মিত গহৃাদি ছিল। মেগাসথ্িনীস তাাঁর ভারত বতৃ্তানত্ে এ প্রকার কোনও গহৃের উল্লেখ করেন নাই তবে কাষ্ঠ নির্মিত 

প্রাসাদের উল্লেখ করেছেন। বেদের সময় তাও ছিল কিনা সন্দেহ। যজুরব্েদ ও অথরব্বেদ এবং সামবেদীয় মন্তর্ ব্রাহম্ণের 

মন্তর্াদি দেখে যে ধারণা হয় তাতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে বেদের কালে গৃহ হত বাাঁশের তৈরী এবং খড  দিয়ে ছাওয়া হত। 

 গৃহ্যসূতর্ে গৃহের ভূমি নিরব্াচন হতে আরম্ভ করে গৃহ প্রবেশ ও অগ্নি প্রতিষঠ্া পর্য্যন্ত সমুদয় প্রকর্িয়াই 

বিসত্রিতভাবে বর্ণনা করা আছে। ভূমি নির্বাচন সমব্নধ্ে নানা প্রকার ব্যবস্থা আছে, তার মধ্যে কতকগুলি বড  কৌতকূাবহ। 

সামবেদীয় গৃহ্যসূতর্ের প্রণেতা আচার্য গোভিল তাাঁর “গোভিল গৃহ্যসতূ্রে” জাতিভেদ অনসুারে গহৃ নির্মাণের জন্য ভিনন্ 

ভিন্ন প্রকার বরণ্ের রেণু (ধূলি) বিশিষ্ট ভূমি যোগ্য বলে নির্দেশ করেছেন। বর্াহ্মণের জন্য সাদা মাটি, ক্ষত্রিয়ের জন্য 

লাল মাটি ও বৈশ্যের জন্য কালো মাটি প্রশসত্।(ক) আচার্যের মতে গহৃ নির্মাণের ভূখণ্ডটুক ুসমতল হবে এবং ঘাসে আচ্ছন্ন 

থাকবে, পুষক্রিণী পূরত্্তিজ প্রভৃতি হঠাত ্অধিঃপতনের কারণ-শূন্য হবে, সেই স্থানের নিকটে পূরব্ে বা উতত্রে বহৃতজ্লাশয় 

থাকবে এবং যে স্থানের সমীপে ক্ষীরী, কন্টকী ও কটু ঔষধি বকৃ্ষ থাকবে না, এইরপূ স্থান বাসার্থ মনোনীত করবে।(খ) 

গোভিলাচার্য আমাদের সতরক্ করে বলেছেন, যে স্থানে কোন পুষ্পবৃকষ্াদি রোপণ করলে শকুিয়ে না যায়, শস্যাদি জন্মাবারও 

শকত্ি থাকে, জলা না হয়,- এইরকম ভূমিই বাসস্থানের জন্য প্রশসত্।(গ) 

 আশ্বলায়ন (২-৮) ভূমি নিরব্াচন বিষয়ে দইুটি ব্যবস্থা দিয়েছেন তাও বেশ কৌতুকাবহ। তিনি বলেন এক হাাঁট ুপরিমাণ 

গরত্্ত খুড ে তা সেই গর্তত্ের মাঠি দিয়েই ভরে দিতে হবে। যদি মাটিতে গরত্্ত ভরে উাঁচ ুহয়ে ওঠে তবে ভূমি উতক্ৃষ্ট, যদি গরত্্ত 

ভরে ভূমির সঙ্গে সমতল হয়ে যায় তবে ভূমি মধ্যম। আর যদি গরত্্তটি সম্পূরণ্ না ভরে যায় তবে ভূমি বাসের অযোগয্। দ্বিতীয় 

ব্যবস্থায় ঐরূপ গর্তত্ করে সরূ্য্যাস্তের পর ঐ গরত্ত্ জলে পরিপূর্ণ করে ভরে দিতে হবে। পরের দিন প্রত্যূষে যদি গরত্ত্ে 

জল থাকে তবে ভূমি উত্কষৃ্ট। যদি জল না থাকলেও মাটি ভিজে থাকে তবে তা মধ্যম। আর যদি তা একেবারে শকুিয়ে যায় তবে 

সে ভূমি বাসের অযোগ্য। এই দুটি পরীক্ষার মধ্যে কোনও বৈজ্ঞানিক তথ্য নিহিত আছে কিনা বিজ্ঞানবিদ্-গণ নির্ণয় 

করবেন। আপাতদৃষ্টিতে এ দটুি হতে এটাই মনে হয় যে ঋষিগণের মতে খটখটে শকুনো এবং Porous জমি গহৃ নির্মাণের উপযুকত্ 

নয়, ভিজে আটাল মাটির জমিই প্রশসত্। এ ব্যবস্থা পাঞজ্াব বা উত্তর পশ্চিমে সবু্যবস্থা হতে পারে কিনত্ ুজল বহলু সরস 

বঙ্গদেশে বোধ হয় এর উলট্ো ব্যবস্থাই সঙ্গত বলে বিবেচিত হবে। 

 গোভিলাচার্যের মতে যেখানে ঘর তুলতে হবে সে স্থানটী দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে সমান হোক বা না হোক, চতুষক্োণ হলেই 

ভালো হয়। গোল স্থান হলেও ক্ষতি নাই কিনত্ু তার মধ্যভাগ ক্রমোচ্চ হওয়া চাই।(ঘ) পারসক্র গহৃ্যসতূর্ে আচার্য 

পারস্করও বলেছেন যে, গহৃের জন্য নিরব্াচিত ভূমি এমন হওয়া দরকার যে চারদিক হতে জল এসে মধ্যদেশে জমে বের হয়ে 

যায়।(ঙ) 

শোধ সারাংশিঃ- বৈদিক যুগের গৃহ কি প্রকারের ছিল তার সম্যক ্ পরিচয় আমরা পাই গৃহ্যসূতর্ে। বেদে গহৃ বিষয়ক 

কতকগলুি মনত্্র আছে ,তা হতে আমরা গৃহ সমব্নধ্ে কতকটা মোটামুটি ধারণা করতে পারি। কিন্তু সেই মনত্্রগুলির 

প্রকতৃ তাত্পর্য গহৃ্যসতূর্ে তাদের প্রয়োগ দেখে গর্হণ করতে হয়। আলোচ্য প্রবনধ্ে গোভিল গহৃ্যসতূ্রের আলোকে 

গৃহ সমব্নধ্ে আলোচনা করা হবে। 

 

মখুয্শবদ্িঃ- গৃহ্যসতূ্র, গহৃ, মন্তর্। 
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 ভূমির উপর কি উদ্ভিদ জন্মে তাও নিরীকষ্ণ করা আবশয্ক। গোভিল গহৃ্যসতূর্ মতে ভূমি সমতল বা তণৃাবৃত হওয়া 

আবশ্যক। যে স্থানে কুশা সমধিক জন্মাায়, সেই স্থানই ব্রাহম্ণের বাসোপযোগী, যে স্থানে অশ্বাদির খাদ্যোপযুক্ত বহৃত ্

তৃণাদি বহুপরিমাণে পাওয়া যায়, সাই স্থানই ক্ষতর্িয়ের উপযুক্ত এবং যে স্থানসকল কোমল তৃণে সমাচছ্নন্-চরণ ভূমির জন্য 

চিনত্িত হতে হয় না, সেইসমস্তই বৈশ্যদের বাসযোগ্য ভূমি।(চ) এই প্রকারে কি কি ঔষধি বা বকৃ্ষ বাস্ত ুগহৃের আশেপাশে 

থাকা মন্দ সে বিষয়ে বলতে গিয়ে আচার্য বলেন, বাস্তগুহৃের পূর্বাংশে অশ্বত্থ বৃক্ষ রাখবে না, পূরব্ে অশ্বত্থ বকৃ্ষ থাকলে 

অগ্নিভয় হয়। পাকুড  গাছের দেবতা যম, বাড ীর দক্ষিণাংশে তা থাকলে আয়ু হর্াস হয়। বটবৃকষ্ের দেবতা বরণু, গহৃের পশ্চিমাংশে 

তা থাকলে শসত্র্াঘাতের আশঙ্কা থাকে। ডুমরু গাছের দেবতা প্রজাপতি, বাড ীর উতত্রাংশে তা থাকলে চক্ষরুোগ হয়ে থাকে।(ছ) 

গৃহের অনুপযুক্ত স্থানে সমতু্পন্ন অশব্ত্থাদি বৃকষ্ তুলে উপযুকত্ স্থানে বসান উচিত্। 

 ঘরের দব্ার কোন দিকে থাকবে সে বিষয়েও এইরূপ ব্যবস্থা পাই। গোভিলের মতে যিনি বিশেষত যশ ও বল কামনা 

করেন, তিনি বাড ীখানি পূরব্দ্বারী করবেন। যিনি বিশেষত পুতর্ ও পশু কামনা করেন, তিনি উতত্রদ্বারী বাসত্ু করবেন। যার 

কোন বিশেষ কামনা নেই অথচ সর্বকামনাই আছে, তিনি দক্ষিণদব্ারী ভিটে করবেন, কিন্ত ুসাবধান ! কেউ যেন পশ্চিমদব্ারী 

বাসগহৃ নির্মাণ না করেন এবং বাড ীর মধ্যে গৃহগুলির দব্ারগলুি এরকম ভাবে থাকবে, যাতে গহৃের ভেতরে স্থিত মানষুদের 

বহিরদ্্বার পথে বাইরে থেকে দেখা না যায়।(জ) 

 গৃহ প্রতিষঠ্ায় যজ্ঞের ব্যবস্থা বিভিন্ন গহৃ্যে ভিনন্ ভিন্ন প্রকার আছে। গোভিল গৃহ্যসূতর্ে বাসত্ুভূমির মধ্যে 

অগ্নি জব্ালিয়ে যাগ সম্পাদনের কথা বলা হয়েছে। বসা, ঘৃত, মাংস ও পায়স,- এই চারটি সামগর্ী একতর্ মিশর্িত করে- 

“বাসত্োষ্পতে পর্তিজানীহয্স্মানতস্ব্াতেশো ভবানিঃ। 

যতে মহে প্রতিতন্ন জুষস্ব শন্নো ভব দ্বিপদে শং চতষুপ্দে॥” 

মন্তর্ ব্রাহ্মণের (২.৬.১) এই মনত্র্ে প্রথম আহতুি দেওয়া হবে। বাসত্ুহোম করে তারপর প্রদক্ষিণানুসারে প্রতিদিকে ও 

প্রতিকোণে যথাকর্মে দশটি বলি প্রদান করতে হবে। অতিঃপর বাসভূমির পূর্বে, তারপর অগন্িকোণে ইত্যাদি আট দিকে, 

তারপর নিমন্ে ও ঊরদ্্ধে, এই দশ স্থানে ‘ইন্দর্ায়’ প্রভৃতি মনত্্রে দশ বলি প্রদান করতে হবে,- “ইন্দ্রায়েতি পুরসত্াত ্বায়ব 

ইত্যবানত্রদেশে যমাবেতি দক্ষিণতিঃ পিতৃভ্যিঃ ইত্যবানত্রদেশে বরুণায়েতি পশ্চান্মহারাজায়েত্যবান্তরদেশে 

সোমায়েত্যুতত্রতো মহেন্দর্ায়েত্যবানত্রদেশে বাসকুয় ইত্যধরসত্াদূদধ্্বং নমো বর্হ্মণো ইতি দিবি।” (গো. গ.ৃ ৪.৭.২৬-

৩৩) অথবা প্রতিবর্ষে যে সময়ে নতনু ধান আসে এবং যে সময়ে যবাদি শস্য নতুন হয়, সেই সেই নবানন্ের সময়ে (অর্থাত ্

বরষ্ে দইুবার) ঐ বলি করলেও চলে। 

 বৌধায়ন গৃহ্যসূতর্ের ‘বলিহরণ’ প্রকরণে একটি কথা বলেছেন তা এই স্থলে বিশেষ ভাবে প্রণিধান যোগ্য। বলিহরণে 

নিজের গহৃের সমসত্ অংশ পরিক্রমা করে “উপনিষ্কর্ময্ জ্যেষ্ঠাবকাশে” বলিহরণের ব্যবস্থা আছে। এতে বোঝা যায় যে 

গৃহস্থের পরিবারের মধ্যে সহোদরের স্থান ছিল না। বিবাহের পর গহৃস্থ স্বতনত্র্ গৃহ প্রতিষ্ঠা করতেন, পিতা বা সহোদরের 

সঙ্গে এক গৃহে থাকতেন না। একথা আমরা বিভিন্ন ব্রাহম্ণগ্রন্থ ও গহৃ্যসতূর্ের নানা বিবরণ হতে আবগত হতে পারি। বিবাহে 

স্বামী ও সত্র্ী যে অগ্নি প্রজ্বলিত করতেন তা নিয়েই তাাঁরা গহৃে প্রতিষঠ্িত করতেন। এই অগন্ি গহৃের স্বাতনত্্রের পরিচারক। 

একই গহৃে দইু অগন্ি থাকত না। সতুরাং অরব্াচীন কালের যৌথ পরিবার গহৃ্যসূতর্ের যুগে ছিল না বলেই মনে হয়। জ্যেষ্ঠের 

গৃহে যেতে যে নিজের গহৃ থেকে বের হয়ে যেতে হয় তাও এই সত্যই প্রমাণিত করেছে। এর থেকেও মনে হয় যে গহৃস্থ বিবাহ 

করেই গৃহ প্রতিষ্ঠা করত। 
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