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থথাস্ত্রে ওথথত প্রাচীন বাযস্ত্রতয থফফা প্রথা এফং অধুথনও ভাস্ত্রে তায প্রবাফ
থনভা াহু
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Abstract:
From the ancient periods it has been seen that marriage is a very important part of human
life. It is the process by which two people make their relationship public, official and
permanent. Marriage system has been carefully discussed in ‘Veda’, ‘Dharmashastra’,
‘Smriti’, ‘Epic’ etc. At the time of Vedic era the purposes of marriage were to enable a man
by becoming a householder, to perform sacrifice to the Gods and to producing sons. The
importance of marriage has been focused in Kautilya’s ‘Arthashastra’. At that time society
was allowed eight types of marriages such as ‘Brahma’, ‘Daiva’, ‘Arsha’, ‘Prajapatya’,
‘Gandharva’, ‘Asura’, ‘Rakshasa’ and ‘Paishaca’. Among them first four marriage
systems were given more priority and according to Kautilya these four systems were known
as ‘Dharma Vivaah’. After marriage, the duties and responsibilities of men-women and
their family members have been well mentioned in ‘Arthashastra’. The rules and laws
regarding ‘Stridhana’ (women’s property), widow marriage and remarriage have been
exhaustively elaborated in ‘Arthashastra’. In this research work we have discussed the aim
of marriage in modern civilized society or its importance and effect of the ancient marriage
to this modern life marriage system. Finally, conclusions have been drawn at the end of this
paper.
Keywords: Arthashastra, Stridhana, Dharma Vivaah, Kautilya, remarriage, widow
marriage.

বূথভওা : ুপ্রাচীন ওাস্ত্ররয যাষ্ট্রনীথত থফলমও এওথি গ্রন্থ র কওৌথিরয যথচত 'থথাে'। প্রাচীন বাযস্ত্রতয তথযানুন্ধাস্ত্রন
কম ভস্ত গ্রন্থ গুথর অভাস্ত্রদয ামতা ওস্ত্রয তায ভস্ত্রধয নযতভ স্ত্ররা এআ গ্রন্থথি। খ্রীষ্টূফথ চতুথথ তস্ত্রও যথচত এআ
াভানয গ্রন্থথি থচন্তায কবীযতা, ফাস্তফভুঔীনতায ভন্বস্ত্রম কদ ওাস্ত্ররয ীভাস্ত্রও থতক্রভ ওস্ত্রয ফথেনীন ভাস্ত্রে
ভাদয রাব ওস্ত্রযস্ত্রে।
‘থথাে' নাভথি কথস্ত্রওআ াধাযণ বাস্ত্রফ ভস্ত্রন স্ত্রফ শুধুভাত্র থথথফলমও অস্ত্ররাচনা আ এঔাস্ত্রন যস্ত্রমস্ত্রে, থওন্তু এয
থফলমফস্তু থথনীথত থফদযা কথস্ত্রও স্ত্রনও কফথ ফযাও। ধভথ, থথ  ওাভ এআ থত্রফস্ত্রকযথ ভস্ত্রধয কওৌথিরয স্ত্রথথয প্রাধানয
স্বীওায ওস্ত্রযস্ত্রেন ওাযন ধভথ  ওাভ- এআ দুথি স্ত্রথথয দ্বাযাআ াথধত ম- "থথ এফ প্রধান আথত । কওৌথিরযঃ
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থথভূস্ত্ররৌ থ ধভথ ওাভাথফথত"১। থথ ফরস্ত্রত থতথন শুধু ম্পদ কও কফাঝান থন। তাআ ম্পদ  ম্পস্ত্রদয উস্ত্রাস্ত্রমাকী
ভনুলযকণ কম ৃথথফীস্ত্রত ফা ওস্ত্রয তায যক্ষণ,ারন প্রবৃথত থফলমগুথর তাাঁয গ্রস্ত্রন্থ স্থান কস্ত্রমস্ত্রে।২ 'থথাে'গ্রন্থথি
ভূরতঃ যােযান,যােযেম,যােযযক্ষা, দণ্ডনীথত থফলমও এওওথাম যােননথতও গ্রন্থ স্ত্রর কআ ভস্ত্রময বাযস্ত্রতয
ভােফযফস্থাযস্ত্রওভন থের তায এওথি ুন্দয থচত্র এঔাস্ত্রন ামা মাম।
বফথদও মুস্ত্রকয ভাে, থযস্ত্রফ, থথনীথত, থনমভ ৃঙ্খরা প্রবৃথত থফলমগুথর কফস্ত্রদ, ব্রাহ্মণগুথরস্ত্রত  নযানয
বফথদও াথস্ত্রতয অস্ত্ররাথচত স্ত্রমস্ত্রে। যফতথী ওাস্ত্রর এফ থফলস্ত্রম ধভথােগুথরস্ত্রত থফদবাস্ত্রফ মথাস্ত্ররাচনা কদঔা মাম।
এআফ থফলমনফথচস্ত্রত্রয থদও কথস্ত্রও থফচায ওযস্ত্রর 'ধভথাে''থথাে'-এয ভস্ত্রধয স্ত্রনও থভর ামা মাম।থওন্তু
থথাে স্ত্রক্ষা ধভথাস্ত্রেয থযয স্ত্রনও ফযাও । থওন্তু দুথি াস্ত্রেয এআ াদৃয থাওায েনয মাজ্ঞফল্ক্যংথতাম
'থভতাক্ষযা' বাস্ত্রলয থথাে কও ধভথাস্ত্রেয ন্তকথত যােনীথত থফলমও গ্রন্থ ফরা স্ত্রমস্ত্রে- "ধভথাোন্তকথতস্ত্রভফ
যােনীতীরক্ষণভথথােথভদং থফফথক্ষতম্।৩ থওন্তু এত থভর থাওস্ত্রর ধভথাে কও কফথ ফরফান ভস্ত্রন ওযা ম।৪
লড়্ কফদাস্ত্রঙ্গয নযতভ ওল্প -এয ন্তবুথক্ত করৌতূত্র, কৃযূত্র  ধভথূস্ত্রত্র থফথবন্ন যওস্ত্রভয অচায-নুষ্ঠানংস্কাস্ত্রযয ফণথনা ামা মাম। যফতথী ওাস্ত্রর থফথবন্ন াস্ত্রে এআ ংস্কাযাথদ থফলমগুথরয মথাস্ত্ররাচনা কদস্ত্রঔ ভস্ত্রন ম
'ংস্কায' ওথাথিয ভস্ত্রধয কমন থফত্রতা থফলমথি থনথত যস্ত্রমস্ত্রে। ােওাযযা ভস্ত্রন ওযস্ত্রতন ভানুল েস্ত্রেয ূস্ত্রফথ কস্ত্রবথ
থাওাওারীন ফস্থা কথস্ত্রও ভৃতুয মথন্ত নানাযওভ াওস্ত্রভথ থরপ্ত স্ত্রত াস্ত্রয এফং এআফ ংস্কাস্ত্রযয ভাধযস্ত্রভ কআ
াস্ত্রয প্রামথিত্ত ম্ভফ স্ত্রফ। কওৌথিরয তাাঁয গ্রস্ত্রন্থ প্রাচীন বাযস্ত্রতয কম থচত্র তুস্ত্রর ধস্ত্রযস্ত্রেন তাস্ত্রত ভাস্ত্রে ফফাওাযী
প্রস্ত্রতযওথি ভানুস্ত্রলয ওতথফযাওতথফয, তাস্ত্রদয অচায ফযফায এয থফলমগুথর স্ত্রমস্ত্রে। ক ভস্ত্রম ভাস্ত্রে নানাযওভ
ংস্কায এয প্রচরন থের । ফতথভাস্ত্রন তায ফগুথর ামা মাম না।মত থদন ককস্ত্রে কআফ ংস্কায রুপ্ত স্ত্রত স্ত্রত
ফতথভাস্ত্রন ওস্ত্রমওথি ভাত্র কদঔা মাম। তস্ত্রফ কফথয বাক াস্ত্রে কলাড ংস্কাস্ত্রযয ওথা উস্ত্রেঔ অস্ত্রে। কলাড ংস্কাস্ত্রযয
ভস্ত্রধয এওথি গুরুত্বূণথ র থফফা ংস্কায। থথাস্ত্রেয মুস্ত্রক থথাৎ চন্দ্রগুপ্ত কভৌস্ত্রমথয ানওাস্ত্রর ভাস্ত্রে থফফা থফলস্ত্রম
ভানুস্ত্রলয দৃথষ্টবথঙ্গ কওভন থের থথাৎ থফফা থফলমথি ওতিা গুরুত্বূণথ থের কথি অস্ত্ররাচনা ওস্ত্রয ফতথভান ভস্ত্রম
থফফা ংস্কাযথিয য তায ওতিা প্রবাফ স্ত্রডস্ত্রে থথাৎ কওাস্ত্রনা থভর অস্ত্রে থওনা ফা নতুন কওাস্ত্রনা থযফতথন
স্ত্রমস্ত্রে থওনা তা অস্ত্ররাচয কস্ত্রফলণাস্ত্রত্রয ভাধযস্ত্রভ প্রথতপথরত ওযা স্ত্রমস্ত্রে।
থথাস্ত্রে থফফা প্রথায স্বরু 0 প্রাচীন বাযস্ত্রতয ভাস্ত্রে চতুযারভ ফযফস্থায প্রচরন থের।স্ত্রগুথর র- ব্রহ্মচমথ,
কাথস্থয,ফানপ্রস্থ  ন্নযা। ব্রহ্মচমথারস্ত্রভ গুরুকৃস্ত্র থফদযা ভাপ্ত ওস্ত্রয কাথস্থয অরস্ত্রভয দ্বাযা ংায ধভথ ারন ওযস্ত্রত
ম।এআ কাথস্থয অরস্ত্রভয ূচনা ম থফফা ংস্কাযথিয ভাধযস্ত্রভ। থফফা ভানফভাস্ত্রেয প্রাচীনতভ প্রথতষ্ঠান।মুক মুক
ধস্ত্রয এআ প্রথা কও প্রাথতষ্ঠাথনও রূ থদস্ত্রম এস্ত্রস্ত্রে প্রধানতঃ ধভথ। থফফা ংক্রান্ত ভস্ত অআন ওানুন তাআ থফথবন্ন
ধভথীম গ্রস্ত্রন্থ থরথফদ্ধ স্ত্রমস্ত্রে। ওাযন ধভথীম অআস্ত্রনয দ্বাযাআ াথত স্ত্রতা ভােংস্কায।৫
থফফা এওথি থফার ওভথমজ্ঞ। কআ ওভথমস্ত্রজ্ঞয থযণথত ফথদা ুঔওয  ভঙ্গরভম ম স্বাভী েীয ঐওাথন্তও থনষ্ঠা,
রদ্ধা,বথক্ত এফং স্ত্রফথাথয থফশ্বস্থতায ভাধযস্ত্রভ। বফথদও াথস্ত্রতয এফং থফথবন্ন াস্ত্রে থফফা ংস্কাযথিস্ত্রও গুরুত্ব
ওাস্ত্রয অস্ত্ররাচনা ওযা স্ত্রমস্ত্রে। কওৌথিরয তাাঁয 'থথাে'-এয 'ধভথস্থীমম্' নাভও তৃতীম থধওযস্ত্রণ থফফাস্ত্রয করষ্ঠতা
কফাঝাস্ত্রনায েনয প্রথস্ত্রভআ ফস্ত্ররস্ত্রেন – ‘থফফাূস্ত্রফথা ফযফাযঃ’।৬ থথাৎ ভস্ত ফযফাস্ত্রযয ভস্ত্রধয থফফা-আ প্রথভ।'থফফা'
ব্দথি থফ উকথ ূফথও 'ফহ্'- ধাতুয উত্তয 'খঞ্',প্রতযম ওস্ত্রয ম। ‘থফ' উকথ থিয থথ থফস্ত্রল প্রওাস্ত্রয এফং 'ফহ্'ধাতুয থথ ফন ওযা। তএফ থফফা ব্দথিয থথ ওনযাস্ত্রও থফস্ত্রল প্রওাস্ত্রয ফা থফস্ত্রল উস্ত্রেযয েনয স্থানান্তথযত
ওযা- "থফস্ত্রস্ত্রলণ ফনং থফফাঃ"।7 থফথবন্ন াস্ত্রে থফফা স্ত্রব্দয থবন্ন থবন্ন ভাথথও স্ত্রব্দয ফযফায কদঔা মাম। কমভনউদ্বা, উমভ,াথণগ্রণ,থযণম আতযাথদ। থফফা ংস্কাস্ত্রযয থদস্ত্রও রক্ষয কযস্ত্রঔ প্রস্ত্রতযওথি ভাথথও স্ত্রব্দয থথ থনণথম
ওযা স্ত্রমস্ত্রে। কমভন- 'উদ্বা' স্ত্রব্দয থথ ওযা স্ত্রমস্ত্রে ওনযাস্ত্রও থত্রারম কথস্ত্রও থনে কৃস্ত্র অনমন ওযায প্রথক্রমা,
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'উমভ' থথাৎ ওনযা কও থনস্ত্রেয ওাস্ত্রে থনস্ত্রম এস্ত্র থনস্ত্রেয ওস্ত্রয কনমা , 'াথণগ্রণ' থথাৎ ওনযায স্ত প্রাথথনা
ওস্ত্রয স্ত ধাযণ ওযা । অফায 'থযণম' স্ত্রব্দয থথ ওযা স্ত্রমস্ত্রে কম ংস্কাস্ত্রয থিস্ত্রও প্রদথক্ষন ওযা ম।৮ কওৌথিরযয
থথাে , ভনুংথতা, মাজ্ঞফল্ক্যংথতা , যাযংথতা, থফষ্ণুংথতা ফযাংথতা প্রবৃথত াস্ত্রে থফফা ব্দথিয
প্রস্ত্রমাক কদঔা মাম ।
থফথবন্ন াস্ত্রে, ংথতা গ্রস্ত্রন্থ থফফা ব্দথি কম নাস্ত্রভআ প্রমুক্ত কাও না কওন থথকত থদও কথস্ত্রও উস্ত্রেয এওআ
এফং এওআ থফলমথিস্ত্রওআ কফাঝাম। বফথদও মুক কথস্ত্রও থফফাস্ত্রয উস্ত্রেয রূস্ত্র ফরা স্ত্রমস্ত্রে কম নয-নাযী থফফা ফন্ধস্ত্রন
অফদ্ধ স্ত্রম থফশ্বস্ততায ভাধযস্ত্রভ াস্ত্রথ থাওস্ত্রফ ,ুস্ত্রত্রাৎাদস্ত্রনয ভাধযস্ত্রভ ফং যক্ষা ওযস্ত্রফ, মজ্ঞওভথ ওযস্ত্রফ এফং স্বকথ
রাস্ত্রবয থধওাযী স্ত্রফন। তাআ ফরা স্ত্রমস্ত্রে –" তযং ধভথওামথাথণ শুশ্রূলা যথতরুত্তভা। দাযাধীনস্তথা স্বকথঃ
থতৃণাভাত্মনি  ।।"৯
থফফাস্ত্রয প্রওাযস্ত্রবদ 0 প্রাচীনওার কথস্ত্রও কাথস্থযেীফস্ত্রনয ভূরথবথত্ত থফফা। কআ ভস্ত্রম ভাস্ত্রে থফফাস্ত্রয ধযণ
নুমামী অি প্রওায থফফাস্ত্রয ওথা ফরা স্ত্রমস্ত্রে। থথাে, ভনুংথতা, মাজ্ঞফল্ক্যংথতা প্রবৃথত াস্ত্রে এআ অি
প্রওায থফফা স্বীওায ওযা স্ত্রমস্ত্রে। কগুথর র ব্রাহ্মথফফা, প্রাোতয,অলথ,বদফ ,কান্ধফথ,অুয, যাক্ষ  বাথচও
থফফা।
থথাস্ত্রে
উক্ত স্ত্রমস্ত্রে-"ওনযাদানং
ওনযাভরংওৃতয
ব্রাহ্মথফফাঃ।
ধভথচমথা
প্রাোতযঃ।
ককাথভথুনাদানাদালথঃ।ন্তস্ত্রফদথ যাম্
ঋথত্বস্ত্রে
দানাদ্
বদফঃ।থভথঃ
ভফামাদ্
১০
কান্ধফথঃ।শুল্ক্াদানাদাুযঃ।প্রযাদানাদ্ যাক্ষঃ ।ুপ্তাদানাৎ বাচঃ " থথাৎ ারংওাযা ওনযাস্ত্রও ম্প্রদান ওযা ম
কম থফফাস্ত্র কথি ব্রাহ্মথফফা , কম থফফাস্ত্র ফয- ওনযা কমৌথ বাস্ত্রফ ধভথাচযণ ওস্ত্রয কথি প্রাোতয থফফা, এও কোডা
ককারু স্ত্রভত ওনযা দান ওযা ম কম থফফাস্ত্র কথি অলথথফফা , কম থফফাস্ত্র মস্ত্রজ্ঞয ভম ঋথত্বও কও ওনযা দান ওযা
ম কথি বদফ থফফা , যস্পয নুযাক ফতঃ ফয-ওনযায থভরন ম কান্ধফথ থফফাস্ত্র , ওনযায থফথনভস্ত্রম শুল্ক্ কনমা
ম কম থফফাস্ত্র কথি অুয থফফা , ওনযা কও ফরূফথও যণ ওযা ম কম থফফাস্ত্র কথি যাক্ষ থফফা এফং খুভন্ত
ফা ভত্ত ফস্থাম থাওা ওনযাস্ত্রও যণ ওস্ত্রয কম থফফা ওযা ম কথি বাচথফফা ।
উস্ত্রযাক্ত অিপ্রওায থফফাস্ত্রয ভস্ত্রধয প্রথভ চায প্রওায থথাৎ ব্রাহ্ম , প্রাোতয, অলথ  বদফ - এআ চাযথি থফফা
থতা- ভাতায নুভথত নুমামী ম ফস্ত্রর কওৌথিরয এগুথরস্ত্রও ধভথয থফফা ফা ধভথানুওূর থফফা ফস্ত্ররস্ত্রেন। য চাযথি
থফফাস্ত্র থতা ভাতায নুভথত থাস্ত্রও না ফস্ত্রর গুস্ত্ররা ধভথয থফফা নাস্ত্রভ ঔযাত। থওন্তু কান্ধফথ থফফা ধভথয থফফা স্ত্রত
াস্ত্রয মথদ তাস্ত্রত থতা ভাতায নুভথত থাস্ত্রও।১১ অফায বাচ থফফাস্ত্র কোয ওস্ত্রয ওনযা কও তুস্ত্রর থনস্ত্রম থকস্ত্রম থফফা
ওযা ত ফস্ত্রর ােওাযযা কথিস্ত্রও বাস্ত্ররা কচাস্ত্রঔ কদস্ত্রঔনথন। থওন্তু কআ ভস্ত্রময ভাস্ত্রে এআ ধযস্ত্রনয খিনা খিত এফং
থফফা ত এথিস্ত্রও এওপ্রওায থফফা রূস্ত্র স্বীওায ওযা স্ত্রমস্ত্রে। কওৌথিরয তাআ এরূ থফফা কভস্ত্রন থনস্ত্রমস্ত্রেন। এআ
অি প্রওায থফফা থফলস্ত্রম ভনু, মাজ্ঞফস্ত্রল্ক্যয ভতাভত এওআ ধযস্ত্রনয।
থফফাস্ত্রয ফম 0 প্রাচীন াে গুথরস্ত্রত থফফাস্ত্রয কক্ষস্ত্রত্র াত্র-াত্রীয অমু ফা ফম কও মস্ত্রথষ্ট গুরুত্ব কদমা স্ত্রমস্ত্রে।
তাআ ােওাযযা নাযী ুরুস্ত্রলয থফফাস্ত্রয থনথদথষ্ট ফম থনস্ত্রদথ ওস্ত্রয থদস্ত্রমস্ত্রেন। থওন্তু প্রস্ত্রতযও ােওায এথফলস্ত্রম থবন্ন
থবন্ন ভত কালণ ওস্ত্রযস্ত্রেন। থথাস্ত্রে থফফা থফলস্ত্রম অস্ত্ররাচনাম ফমস্ত্রয উস্ত্রেঔ ামা মাম। কওৌথিরযয ভস্ত্রত ওনযায দ্বাদ ফলথ থতক্রভ ওযস্ত্রর ক েী থযচযন ওস্ত্রভথ থনস্ত্রমাস্ত্রকয কমাকয স্ত্রফ এফং স্বাভীয ংাস্ত্রযয ভস্ত দাথমত্ব
ারন ওযস্ত্রফ। অফায াস্ত্রত্রয ফম কলার ফৎয থতক্রভ ওযস্ত্রর তাস্ত্রও াফারও ফরা স্ত্রফ।এআ ফম থতক্রভ
ওযায য নাযী ুরুল মথদ েী- স্বাভীয ওতথফয, অচযস্ত্রন মুক্ত না ম তস্ত্রফ তাস্ত্রদয মথাক্রস্ত্রভ দ্বাদ ণ  চথি
ণ েথযভানা থদস্ত্রত ম - "দ্বাদফলথা েী প্রাপ্তফযফাযা বফথত । কলাডফলথঃ ুভান্........... "।12 অফায ভনু থত্র ফমস্ক
ুরুস্ত্রলয স্ত্রঙ্গ দ্বাদ ফলথীমা ওনযায এফং চথি ফেয ফমস্ক ুরুস্ত্রলয স্ত্রঙ্গ ষ্টভ ফলথীমা ওনযায থফফাস্ত্রয ওথা
ফস্ত্ররস্ত্রেন।১৩ যাভামণ- ভাবাযস্ত্রত স্বমম্বয থফফাস্ত্রয উস্ত্রেঔ ামা মাম। কস্ত্রক্ষস্ত্রত্র ওনযা ফম  কমাকযতা নুমামী
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থথাস্ত্রে ওথথত প্রাচীন বাযস্ত্রতয থফফা প্রথা এফং অধুথনও ভাস্ত্রে তায প্রবাফ

থনভা াহু

থনস্ত্রেয েস্ত্রন্দয ুরুলস্ত্রও থফফা ওযস্ত্রত াযত।াথরগ্রন্থ গুথরস্ত্রত কভস্ত্রময থফস্ত্রময ফম কলার ফেয ফরা স্ত্রমস্ত্রে।
াোনুমামী থনথদথষ্ট ফম স্ত্রর বদথও কৌন্দমথ, ফুথদ্ধভত্তা, থনন্দনীম চথযস্ত্রত্রয, ওুভাযীত্ব থফথষ্ট ওনযায থত ৎচথযত্র,
থথক্ষত, ুস্বাস্ত্রস্থযয থধওাযী, ফুথদ্ধভান াস্ত্রত্রয থফফা মা উথচত।
েীধন 0 থফফা ংস্কাযথিয ভস্ত্রধয ওনযা াত্র স্ত্রক্ষয ভস্ত্রধয কদমা কনমায এওথি প্রথা কদঔা মাম। এআ প্রথাথি কআ
প্রাচীন ওার কথস্ত্রও ফতথভাস্ত্রন ভাস্ত্রে প্রচথরত। কফথযবাক কক্ষস্ত্রত্র কদঔা মাম াত্রক্ষ ওনযায থযফায কথস্ত্রও ফযণ
রূস্ত্র থথ, রংওায, ফহুভূরয াভগ্রী থনস্ত্রম থাস্ত্রও। থওন্তু থথাস্ত্রে ওনযা শুল্ক্ কনমায প্রচরন কদঔা মাম থথাৎ
স্ত্রনওস্ত্রক্ষস্ত্রত্র ওনযায থতা কও শুল্ক্ থদস্ত্রম থফফা ম্পন্ন ম। তস্ত্রফ থফফাস্ত্র ওনযা থতৃকৃ  থতকৃ কথস্ত্রও , তাাঁস্ত্রদয
অত্মীম স্বেনস্ত্রদয ওাে কথস্ত্রও রংওাযাথদ ধনযত্ন রাব ওস্ত্রয কগুথরস্ত্রও 'েীধন' ফরা ম। কআ েীধস্ত্রন নাযীয-আ
থধওায থের। স্বাভী কওাস্ত্রনা কওাস্ত্রনা কক্ষস্ত্রত্র তা ফযফায ওযস্ত্রত াযস্ত্রতন। অফায েী কও প্রস্ত্রমােন থফস্ত্রস্ত্রল েীধস্ত্রনয
থধওায কথস্ত্রও ফথিত ওযা ত।এ থফলস্ত্রম ধভথােগুথরস্ত্রত, থথাস্ত্রে থনথদথষ্ট থনমভ উস্ত্রেঔ ওযা স্ত্রমস্ত্রে।
কওৌথিরয দুআ প্রওায েীধস্ত্রনয ওথা ফস্ত্ররস্ত্রেন-"ফৃথত্তযাফন্ধযং ফা েীধনম্"১৪ থথাৎ ফৃথত্ত এফং অফন্ধয। ফৃথত্ত র
কবাযণ কালস্ত্রণয কমাকয ম্পথত্ত এফং অফন্ধয র থযস্ত্রধম রংওাযাথদ ।এআ দুথি েীধস্ত্রনয ভস্ত্রধয ফৃথত্তয থযভাণ স্ত্রফ
ফথাথধও ২০০০ াোয ণ ।অয অফন্ধয ফা রংওাস্ত্রযয কওাস্ত্রনা থনথদথষ্ট থযভাস্ত্রণয ওথা ফরা মথন।এআ দুথিস্ত্রও
প্রাথথভও বাস্ত্রফ উস্ত্রেঔ ওযা স্ত্রর অয নযানয েীধস্ত্রনয ওথা ফরা স্ত্রমস্ত্রে। ভনুংথতাম েম প্রওায েীধস্ত্রনয
ওথা উস্ত্রেঔ অস্ত্রে - ধযথি, ধযফাথনও, প্রীথতদত্ত , ভ্রাতৃদত্ত ,থতৃদত্ত  ভাতৃদত্ত।১৫ মাজ্ঞফল্ক্যংথতাম েম
প্রওায েীধস্ত্রনয ওথা ফরা স্ত্রমস্ত্রে। নানয ধভথাে কত এ থনস্ত্রম নানাযওভ ভত কদঔা মাম । থওন্তু থথাস্ত্রে ফগুথর
অস্ত্ররাচনা ওযা মথন।
েীধস্ত্রনয ফযফায থফথধয থনথদথষ্ট থনমভ কওৌথিরয থনস্ত্রদথ ওযস্ত্রেন। থনস্ত্রেয আস্ত্রেভত এথি ফযফায ওযা কমত না,
থফস্ত্রদ- অস্ত্রদ প্রস্ত্রমােস্ত্রনআ এয ফযফাস্ত্রযয ওথা ফরা স্ত্রমস্ত্রে । েীধস্ত্রনয ফযফায থফলস্ত্রম থথাস্ত্রে ফরা স্ত্রমস্ত্রে স্বাভী নুথস্থত থাওস্ত্রর ন্তানস্ত্রদয রারন ারস্ত্রনয েনয েীধস্ত্রনয ফযফায ওযা কমত। প্রাওৃথতও থফমথম স্ত্রর ফা
কওাস্ত্রনা ধভথানুষ্ঠাস্ত্রনয কক্ষস্ত্রত্র স্বাভীয েীধস্ত্রনয য ধীওায থের । ব্রাহ্মাথদ চায প্রওায ধভথয থফফাস্ত্রয কক্ষস্ত্রত্র স্বাভী-েী
দুআ ন্তাস্ত্রনয েনয কমৌথ বাস্ত্রফ থতন ফেয েীধন ফযফায ওযস্ত্রত াযস্ত্রতন । থওন্তু কান্ধফথ  অুয থফফাস্ত্রয কক্ষস্ত্রত্র এআ
বাস্ত্রফ েীধন ফযফায ওযস্ত্রর ুদ স্ত্রভত থপথযস্ত্রম থদস্ত্রত ত। অফায অফায যাক্ষ  বাচ থফফাস্ত্রয কক্ষস্ত্রত্র এআ
বাস্ত্রফ েীধন ফযফায ওযস্ত্রর চুথযয দণ্ড কদমা ম - "কান্ধফথাুস্ত্রযাবুক্তং ফৃথদ্ধওভুবমং দাস্ত্রযত । যাক্ষবাস্ত্রচাবুক্তং কস্তমং দদযাত্ " । ১৬
এআ েীধন স্ত্রনও ভম স্বমং নাযী ফযফায ওযস্ত্রত াযস্ত্রতন না। ক থফলস্ত্রম ফরা স্ত্রমস্ত্রে - মঔন কওাস্ত্রনা েী
স্বাভীয ভৃতুযয য অফায থফফা ওস্ত্রয তস্ত্রফ ূফথথত কথস্ত্রও প্রাপ্ত েীধন থপথযস্ত্রম থদস্ত্রত ত। এরূ েীয মথদ কওাস্ত্রনা
ুত্র থাস্ত্রও তস্ত্রফ কআ েীধস্ত্রনয এওভাত্র ধীওাযী কআ ুত্র স্ত্রফ। থওন্তু স্বাভীয ভৃতুযয য ন্তান রাস্ত্রবয েনয কওাস্ত্রনা
েী শ্বশুয ওূস্ত্ররয নুভথত ক্রস্ত্রভ মথদ ুনফথায থফফা ওস্ত্রয তস্ত্রফ তাস্ত্রও েীধন থপথযস্ত্রম থদস্ত্রত ত না ।এওআ বাস্ত্রফ
কওাস্ত্রনা থফধফা যভণী ুনথফথফা না ওস্ত্রয ধভথওস্ত্রভথয দ্বাযা েীফন থতফাথত ওযস্ত্রত চাআস্ত্রর েীধন কবাক ওযস্ত্রত াযত ।
অফায ফরা স্ত্রমস্ত্রে কওাস্ত্রনা নাযী মথদ যাোয প্রথত কদ্বল প্রওা ওস্ত্রয , দথফতঃ ভদযান ওস্ত্রয , উদযানক্রীডাথদস্ত্রত
কভন রূ থতচায ওস্ত্রয , স্বাভীয কথস্ত্রও দূস্ত্রয চস্ত্রর মাম কআ নাযীয েীধস্ত্রন কওাস্ত্রনা থধওায থাওস্ত্রফ না ।
স্বাভী েীথফত ফস্থাম েীয ভৃতুয স্ত্রর তায ুত্র ওনযা কদয ভস্ত্রধয েীধন বাক ওস্ত্রয কদমা স্ত্রফ। থনঃন্তান নাযীয
েীধন তায স্বাভী কবাক ওযস্ত্রত াযস্ত্রতন। তস্ত্রফ ভৃতা েীয ন্বাস্ত্রধম থথাৎ থতৃকৃ কথস্ত্রও অনীত েীধন তাস্ত্রদযআ
থপথযস্ত্রম থদস্ত্রত ত-"েীথফথত বতথথয ভৃতমাঃ ুত্রা দুথতযি েীধনং থফবস্ত্রেযন্ ।ুত্রামা দুথতযঃ । তদবাস্ত্রফ বতথা ।
শুল্ক্ভন্বাস্ত্রধমভনযদ্বা ফন্ধুথবদথত্তং ফান্ধফা স্ত্রযমুঃ ।"১৭
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থথাস্ত্রে ওথথত প্রাচীন বাযস্ত্রতয থফফা প্রথা এফং অধুথনও ভাস্ত্রে তায প্রবাফ

থনভা াহু

থফধফা থফফা 0 থথাস্ত্রে েীধন থফলম থি মথাস্ত্ররাচনা ওযস্ত্রর ক ভস্ত্রম ভাস্ত্রে থফধফাস্ত্রদয থফফা ভথথন ওযা ত তা
কফাঝা মাম।স্ত্রম থফধফা ুনথফথফা ওযস্ত্রতন তাস্ত্রও থথাস্ত্রে 'থফন্দভানা' ফরা ম এফং কআ থদ্বতীম থফফা কও ফরা ত '
থনস্ত্রফ' । স্বাভীয ভৃতুযয য কওাস্ত্রনা কওাস্ত্রনা নাযী শ্বশুয ওূস্ত্ররয নুভথত থনস্ত্রম অফায কওউ কওউ কওাস্ত্রনা নুভথত
োডাআ থনস্ত্রেয েন্দ ভত ুরুলস্ত্রও থফফা ওযত । শ্বশুয ওূস্ত্ররয নুভথত োডা থফধফা নাযী থফফা ফন্ধস্ত্রন অফদ্ধ স্ত্রর
ভস্ত েীধন ূফথ শ্বশুয ফাথডস্ত্রত কপযৎ থদস্ত্রত ত। থওন্তু কওাস্ত্রনা থফধফা যভণী ন্তান রাস্ত্রবয েনয শ্বশুয ওূস্ত্ররয নুভথত
থনস্ত্রম থফফা ওযস্ত্রর কআ নাযী েীধন কবাক ওযস্ত্রত াযত। ক ভম থফন্দভানা নাযীযা নয ুরুল োডা ভৃত স্বাভীয
ভ্রাতাস্ত্রও থত রূস্ত্র গ্রণ ওযস্ত্রতন। তাআ ফরা স্ত্রমস্ত্রে - "থতস্ত্রাদমথং কস্ত্রেত্ ।"১৮ এস্ত্রক্ষস্ত্রত্র অফায এওথি
থনমভ ওযা স্ত্রমস্ত্রে - ভৃত থতয স্ত্রনও ভ্রাতা থাওস্ত্রর যফতথী েন কও থফস্ত্রম ওযস্ত্রত ত ফা থতয ফথওথনষ্ঠ ভ্রাতা
মথদ েী থফীন ম তস্ত্রফ তাস্ত্রওআ থতরূস্ত্র কভস্ত্রন থনত। অফায ভৃত থতয কওাস্ত্রনা স্ত্রাদয না থাওস্ত্রর কস্ত্রক্ষস্ত্রত্র
থতয বফভাস্ত্রত্রম বাআ কও ফা থতওুস্ত্ররাৎন্ন থনওি ম্বন্ধমুক্ত কওাস্ত্রনা ুরুলস্ত্রও থত রূস্ত্র গ্রণ ওযত।
ুনথফথফা 0 ধভথােওাযযা থফধফা থফফাস্ত্রয স্ত্রঙ্গ স্ত্রঙ্গ ুনথফথফা স্বীওায ওস্ত্রযস্ত্রেন।ওাযন তাস্ত্রদয ভস্ত্রত কওাস্ত্রনা নাযী
থতয ভৃতুযয য ফা থফস্ত্রেস্ত্রদয য ুন্দয বাস্ত্রফ েীফন থতফাথত ওযায েনয ুনযাম থফফা ফন্ধস্ত্রন অফদ্ধ স্ত্রত
াযস্ত্রতন । থথাস্ত্রে নাযী ুরুস্ত্রলয ুনযাম থফফা কও ভথথন ওযা স্ত্রমস্ত্রে । বফথদও মুক কথস্ত্রও ুরুলস্ত্রদয ফহু থফফা
প্রচরন থের োনা মাম। তস্ত্রফ নাযীযা কওাস্ত্রনা কওাস্ত্রনা কক্ষস্ত্রত্র ুনযাম থফফা ওযস্ত্রতন তা থফথবন্ন াে কথস্ত্রও োনা
মাম । নাযী- ুরুস্ত্রলয এআ ুনথফথফা থফলস্ত্রম কওৌথিরয থনথদথষ্ট থনমভ উস্ত্রেঔ ওস্ত্রযস্ত্রেন । নাযীয ুনথফথফা থফলস্ত্রম থতথন
ফস্ত্ররস্ত্রেন কম কওাস্ত্রনা ধফা নাযী প্রফাী থতয েনয াে থনথদথষ্ট ভম স্ত্রক্ষা ওযফায য ুনথফথফা ওযস্ত্রত
াযস্ত্রতন । এস্ত্রক্ষস্ত্রত্র অফায ফণথফযফস্থায প্রবাফ কদঔা মাম থথাৎ কওান ফস্ত্রণথয নাযী তায থতয েনয ওতথদন স্ত্রক্ষা
ওযস্ত্রফন তা ফস্ত্রর কদমা স্ত্রমস্ত্রে । ফরা স্ত্রমস্ত্রে ব্রাহ্মণাথদ ফস্ত্রণথয ুত্রীনা ত্নীযা মথাক্রস্ত্রভ চায, থতন , দুআ  এও
ফৎয মথন্ত ল্পওাস্ত্ররয েনয প্রফাী থতয েনয স্ত্রক্ষা ওস্ত্রয ুনযাম থফফাস্ত্রয নুভথত কত । থওন্তু কআ েী
কবথফতী স্ত্রর মথাক্রস্ত্রভ অস্ত্রযা এও ফৎয ওস্ত্রয কফথ স্ত্রক্ষা ওযস্ত্রত স্ত্রফ। অফায কওাস্ত্রনা স্বাভী কবাযণ কালস্ত্রণয
ফযফস্থা ওস্ত্রয থাওস্ত্রর উক্ত ভম স্ত্রক্ষা থদ্বগুণ স্ত্রক্ষা ওস্ত্রয থযফাস্ত্রযয ওাে কথস্ত্রও নুভথত থনস্ত্রম অফায থফফা
ফন্ধস্ত্রন অফদ্ধ ত।১৯
থথাস্ত্রে ফরা স্ত্রমস্ত্রে - কওাস্ত্রনা ব্রাহ্মণ স্বাভী থক্ষা রাস্ত্রবয উস্ত্রেস্ত্রয থফস্ত্রদস্ত্র ককস্ত্রর তাাঁয েী ১০ ফেয স্ত্রক্ষা
ওযস্ত্রফন এফং থতথন মথদ ন্তান মুক্ত ন তাস্ত্রর ১২ ফেয স্ত্রক্ষা ওস্ত্রয ুনযাম থফফা ওযস্ত্রতন । অফায
যােওভথচাযীযা যােওাস্ত্রমথয েনয থফস্ত্রদস্ত্র ককস্ত্রর তাাঁয েীযা ুনথফথফা এয নুভথত কস্ত্রতন না । তস্ত্রফ থতথন ফং
যক্ষায েনয নয ুরুস্ত্রলয ন্তান ধাযণ ওযস্ত্রর তাস্ত্রত কওাস্ত্রনা কদাল ত না- "ব্রাহ্মণভধীমানং দফলথানয প্রোতা ,
দ্বাদ প্রোতা যােুরুলম্ অ অমুঃক্ষমাদাওাস্ত্রেত । ফণথতি প্রোতা ন ফাদং রস্ত্রবত ।"২০ এআ থনমভ কল চায
প্রওায থফফাস্ত্রয কক্ষস্ত্রত্র প্রস্ত্রমােয থের। ধভথ থফফা গুথরয কক্ষস্ত্রত্র এআ থনমভ ঔািত না।
নাযীস্ত্রদয ভস্ত্রতা ুরুলস্ত্রদয ুনথফথফাস্ত্রয কক্ষস্ত্রত্র থওেু থনমভ অস্ত্রে । কওৌথিরয ফস্ত্ররস্ত্রেন থফফাথতা ত্নীস্ত্রও
থযতযাস্ত্রকয প্রধান ওাযণ ুত্র রাস্ত্রবয প্রস্ত্রমােনীমতা । ুত্র রাস্ত্রবয েনয কওাস্ত্রনা ুরুল এওাথধওফায থফফা ওযস্ত্রত
াযস্ত্রতন । ফরা স্ত্রমস্ত্রে কওাস্ত্রনা নাযী এওফায ন্তান প্রফ ওস্ত্রয মথদ অয না ওস্ত্রয , অফায কওাস্ত্রনা ত্নী ফন্ধযা স্ত্রর
, মায ুত্র েেগ্রণ ওস্ত্রযথন কআ ত্নীয স্বাভী ৮ ফেয স্ত্রক্ষা ওস্ত্রয ুনথফথফা ওযস্ত্রত াযস্ত্রতন । অফায েী ভৃতফৎা
স্ত্রর তায স্বাভী ১০ ফেয স্ত্রক্ষা ওস্ত্রয ুনযাম থফফা ফন্ধস্ত্রন অফদ্ধ স্ত্রতন । তস্ত্রফ এস্ত্রক্ষস্ত্রত্র ঐ ত্নী কও মস্ত্রথাথচত
কবাযণস্ত্রালন থদস্ত্রত ত ।
থফফা থফস্ত্রেদ 0 ুনথফথফাস্ত্রয থফলমথি কথস্ত্রও কফাঝা মাস্ত্রে ভাস্ত্রে থফফা থফস্ত্রেদ ভথথন কমাকয থের । থথাস্ত্রেয
মুস্ত্রক স্বাভী েীয ম্মথতক্রস্ত্রভ থফফা থফস্ত্রেদ অআন থদ্ধ থের । থথাস্ত্রে ধফা , থফধফা নাযীয াাাথ থফফা
থফথেন্না নাযীয ওথা োনা মাম । স্বাভী-েীয এস্ত্রও স্ত্রযয প্রথত কদ্বল ফা অথক্তীনতা তয প্রভাথণত স্ত্রর তাস্ত্রদয
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কভাক্ষ ফা থফস্ত্রেদ ভথথন ওযা ত । থওন্তু েী কও মথদ থত োডস্ত্রত না চাম তস্ত্রফ েী তায প্রথত কদ্বলযামন স্ত্রর
থফস্ত্রেদ ম না । এওআবাস্ত্রফ েী োডস্ত্রত না চাআস্ত্রর থত চাআস্ত্রর থফস্ত্রেদ ম্ভফ ম না । অি প্রওায থফফাস্ত্রয ভস্ত্রধয
প্রথভ চায প্রওায ধভথয থফফাস্ত্রয কক্ষস্ত্রত্র স্বাভী-েীয থফফা থফস্ত্রেদ নুস্ত্রভাথদত থের না । কল চায প্রওাস্ত্রযয েনয এথি
প্রস্ত্রমােয থের - " স্ত্রভাক্ষযা বতুথযওাভয থদ্বলতী বামথা বামথামি বতথা । যস্পযং কদ্বলাস্ত্রোক্ষঃ । েী
থফপ্রওাযাদ্বা.......... ধভথথফফাানাথভথত ।"২১ থফফা থফস্ত্রেস্ত্রদয য স্বাভী েীয কবাযণ কালস্ত্রণয ফযফস্থা ওযস্ত্রফন এরূ
থনমভ থের । েীয কদাস্ত্রল মথদ থফস্ত্রেদ ম তস্ত্রফ থত েীয কথস্ত্রও প্রাপ্ত দ্রফয থত কপযত থদস্ত্রত ফাধয থাওস্ত্রতন । থওন্তু
ুরুস্ত্রলয কদালফতঃ থফস্ত্রেদ স্ত্রর থতয কথস্ত্রও প্রাপ্ত দ্রফয থতস্ত্রও কপযৎ না থদস্ত্রর েী ভুক্ত স্ত্রত াযত ।
দণ্ড 0 থত - ত্নী থফফা ফন্ধস্ত্রন অফদ্ধ থাওা স্ত্রে মথদ কওাস্ত্রনা ফযাথবচায ওাস্ত্রমথ থরপ্ত ম তস্ত্রফ উবস্ত্রময ভান দণ্ড
কত । েী কওাস্ত্রনা যাধ ভূরও ওাে ওযস্ত্রর স্বাভী থতযস্কায স্বরূ তাস্ত্রও ওস্ত্রমওথি কাথর থদস্ত্রতন ঔুফ কফথ স্ত্রর েীয
থস্ত্রে ফাাঁস্ত্রয োর ফা দথড থদস্ত্রম ভৃদু প্রায ওযস্ত্রতন ।এয তুরনাম কফথ থতযস্কায ওযস্ত্রর স্বাভীস্ত্রও ফাক্ ারুস্ত্রলযয
াথস্ত কস্ত্রত ত । েী স্বাভীয যাস্ত্রধ নুরূ ান ওযস্ত্রত াযস্ত্রতন। এস্ত্রত নাযী ুরুস্ত্রলয াভযতা ফোম
থাওত।২২
অধুথনও ওাস্ত্ররয থফফাস্ত্র থথাস্ত্রেয প্রবাফ 0 থফফা এওথি াভাথেও ফন্ধন , মায দ্বাযা নাযী ুরুল এস্ত্রও স্ত্রযয
াস্ত্রথ থভথরত স্ত্রম নতুন থযফায কস্ত্রড কতাস্ত্রর এফং থনস্ত্রেস্ত্রদয ফযওভ চাথদা ূযণ ওস্ত্রয । এয দ্বাযা ফং থফস্তায
ওস্ত্রয  উত্তযাথধওাস্ত্রযয ুস্ত্রমাক ৃথষ্ট ম । থথাস্ত্রে থফফা ওথাথি কম স্ত্রথথ ফযফায ওযা স্ত্রমস্ত্রে ফতথভাস্ত্রন তায
এওআ থথ  ভূরয যস্ত্রমস্ত্রে । শুধু ভস্ত্রময াস্ত্রথ াস্ত্রথ ভানুস্ত্রলয দৃথষ্টবথঙ্গ থযফতথন মাম থফফাস্ত্রয কক্ষস্ত্রত্র ফ থনমভ
কআ ভস্ত্রময ভত কদঔা মাম না , থওেু থযফতথন কদঔা মাম। থথাস্ত্রেয মুস্ত্রক থফথবন্ন খিনায থযস্ত্রপ্রথক্ষস্ত্রত অি প্রওায
থফফাস্ত্রয ওথা ফরা স্ত্রর ফতথভাস্ত্রন কআ ফগুস্ত্ররা কদঔা মাম না । ফতথভাস্ত্রন ফথত্র ওনযা কও রংওাযাথদ দ্রফয াভগ্রী
 থফফা কদমায প্রচরন অস্ত্রে । প্রাচীন ওাস্ত্রর এথি- আ ব্রাহ্মথফফা নাস্ত্রভ ঔযাত থের। তস্ত্রফ কওাথা কওাথা ঔুফ
ওভ োমকাম শুস্ত্রল্ক্য থফথনভস্ত্রম ওনযা দান ফা অুয থফফাস্ত্রয প্রচরন অস্ত্রে । অফায প্রাচীন ওাস্ত্রর কমথি কান্ধফথ থফফা
থের থথাৎ থতা ভাতায নুভথত থনস্ত্রম ফা নুভথত োডাআ নাযী ুরুল এস্ত্রও যস্ত্রও েন্দ ওস্ত্রয থফফা ওযত এআ প্রওায থফফাস্ত্রয প্রফনতা অেওার ঔুফ কদঔা মাম । অফায ক ভস্ত্রম ভাস্ত্রে কমযওভ থফধফা থফফা, ুনথফথফা ,
থফফা থফস্ত্রেদ থের ফতথভাস্ত্রন এগুথরস্ত্রও ভথথন ওযা ম । তস্ত্রফ ুনথফথফা , থফধফা থফফাস্ত্রয কক্ষস্ত্রত্র কওৌথিরয কম
ফ থফথধথনস্ত্রলধ থনস্ত্রদথ ওস্ত্রযস্ত্রেন কআ ভস্ত থনমভ ফতথভাস্ত্রন কদঔা মাম না । থথাৎ থথাস্ত্রেয মুস্ত্রক নাযী স্বাভীয েনয
থনথদথষ্ট ভম স্ত্রক্ষা ওস্ত্রয তাযয থফফা ওযত । থওন্তু ফতথভাস্ত্রন কযওভ কওাস্ত্রনা থনমভ কনআ। কওাস্ত্রনা নাযী থনস্ত্রেয
আোনুমামী থফফা ওযস্ত্রত াস্ত্রয অফায না ওযস্ত্রত াস্ত্রয । কওননা অধুথনও ভাস্ত্রে নাযীযা স্বাধীনবাস্ত্রফ থওেু ওস্ত্রয
স্বাধীন বাস্ত্রফ কফাঁস্ত্রচ থাওাস্ত্রও কফথ গুরুত্বূণথ ভস্ত্রন ওস্ত্রয । তস্ত্রফ কওৌথিরয নাযীস্ত্রদয কম অআনকত ুস্ত্রমাক ুথফধায ওথা
ফস্ত্ররস্ত্রেন ফতথভাস্ত্রন কযওভ ফযং অস্ত্রযা কফথ ুথফধা কদঔা মাম ।
উংায 0 নাযী ুরুল থফফা ফন্ধস্ত্রন অফদ্ধ স্ত্রম াযা েীফন এওাস্ত্রথ থাওায েনয প্রথতজ্ঞাফদ্ধ ম এফং ফংফৃথদ্ধ
ওস্ত্রয । কওৌথিরযয থথাস্ত্রে উক্ত থফফা  থফস্ত্রেদ ংক্রান্ত অআনগুথর ভাস্ত্রেথফজ্ঞাস্ত্রনয আথতাস্ত্র এও নফদয ৃথষ্ট
। থফফা ংক্রান্ত অআন গুথরয দ্বাযা কভৌমথমুস্ত্রকয ভাে , অআন ফযফস্থা , থনমভ ৃঙ্খরায এওথি থচত্র তুস্ত্রর ধযা স্ত্রমস্ত্রে
অস্ত্ররাচয কস্ত্রফলণাস্ত্রত্র । ক ভস্ত্রম থফফা থফস্ত্রেদ , ুনথফথফা থফলস্ত্রম ভথথন ওযা স্ত্রর তীদা প্রথায কওাস্ত্রনা
উস্ত্রেঔ ামা মামথন । ফযং থফধফা নাযী কও তায আস্ত্রে থাওস্ত্রর থফফাস্ত্রয নুভথত কদমা ত। বফথদও মুক কথস্ত্রও
ুরুলতাথন্ত্রও ভাস্ত্রেয ওথা োনা ককস্ত্রর ধভথােগুথরস্ত্রত, থথাস্ত্রে নাযীস্ত্রও স্ত্রনও ুস্ত্রমাক ুথফধা কদমায ওথা
ফরা স্ত্রমস্ত্রে । কওৌথিরয থফফাস্ত্রয কক্ষস্ত্রত্র স্বাভী-েীয েনয ভান অআন থফধান ওস্ত্রযস্ত্রেন । এয কথস্ত্রও ক মুস্ত্রকয নাযী
ুরুস্ত্রলয ভস্ত্রধয কওাস্ত্রনা বফলভয না ওস্ত্রয াভযতা ফোম যাঔা স্ত্রমস্ত্রে কিাআ কফাঝা মাম ।
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নাযী ুরুস্ত্রলয ভস্ত্রধয কওাস্ত্রনা বফলভয না ওযা এআ থফলমথি ফতথভান ওাস্ত্রর এওথি গুরুত্বূণথ থফলম । কওৌথিরয কআ
ফহু ফেয অস্ত্রক কথস্ত্রও কম থফলমথিস্ত্রও ভথথন ওস্ত্রয এস্ত্রস্ত্রেন ফতথভাস্ত্রন কথিস্ত্রও পরপ্রূ ওযায ফযওভ প্রস্ত্রচষ্টা
চরস্ত্রে । তাআ ওনযাভ্রূণ তযা , ণপ্রথা , ধলথণ , নাযী থনমথাতন এগুথর ফন্ধ ওযায েনয বাযতীম ংথফধাস্ত্রন নানাযওভ
অআন এয ফযফস্থা যস্ত্রমস্ত্রে । অফায নাযীোথতয গ্রকথতয েনয থক্ষা , স্বাস্থয, ওভথস্ত্রক্ষস্ত্রত্র তাস্ত্রদয ুস্ত্রমাক ুথফধায
ফযফস্থা ওযা স্ত্রমস্ত্রে । তৎওারীন ভাস্ত্রেয থফফা ংক্রান্ত এআ অস্ত্ররাচনা কথস্ত্রও ক ভস্ত্রম ােওাযযা নাযী ুরুস্ত্রলয
ভস্ত্রধয াভযতা ফোম যাঔায েনয কবস্ত্রফস্ত্রেন , নাযীস্ত্রদয গুরুত্ব থদস্ত্রমস্ত্রেন এথি স্পষ্ট বাস্ত্রফ কফাঝা মাস্ত্রে এফং
অধুথনও ওাস্ত্রর এআ থফলমথি তযন্ত কম গুরুত্বূণথ তা অস্ত্ররাচয কস্ত্রফলণাস্ত্রত্রয ভাধযস্ত্রভ প্রথতপথরত ওযা স্ত্রমস্ত্রে ।
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৮. থ.থব.ওাস্ত্রন, ধভথাে ওা আথতা,ৃ.২৬৮
৯.ভনুংথতা ৯/২৮
১০.থথাে ৩/২/১
১১.ভানস্ত্রফন্দু ফস্ত্রন্দাাধযাম,'কওৌথিরযমম্ থথাে' ৃ.৫৩১
১২.থথাে ৩/৩/১
১৩. 'এযষ্টফস্ত্রলথাऽষ্টফলথাং ফা ধস্ত্রভথ ীদথত ত্বয ' - ভনুংথতা ৯/৯৪
১৪.থথাে ৩/২/৩
১৫.ভনুংথতা ৯/১৯৪
১৬.থথাে ৩/২/৩
১৭.তস্ত্রদফ ৩/২/৬
১৮.তস্ত্রদফ ৩/৪/৯
১৯.ভানস্ত্রফন্দু ফস্ত্রন্দাাধযাম,'কওৌথিরযমম্ থথাে' ৃ.৫৫১
২০.থথাে ৩/৪/৭
২১.তস্ত্রদফ ৩/৩/৫
২২.ভানস্ত্রফন্দু ফস্ত্রন্দাাধযাম,'কওৌথিরযমম্ থথাে' ৃ.৭২৮.
গ্রন্থঞ্জী :
উাধযাম,ওৃষ্ণস্ত্রদফ- থন্দু থফফা থও উৎথত্ত য থফওা, বাযতীম করাও ংস্কৃথত কাধ ংস্থান, ফাযাণী,১৯৮৪।
স্ত্রমস্টভাওথ, এডমাডথ- থথি প থউভযান ভযাস্ত্রযে, কওস্ত্রনকায াফথরথং, থনউআমওথ,২০০৩।
ওাস্ত্রন,থ,থব-ধভথাে থও আথতা, থন্দু থভথত, উত্তযপ্রস্ত্রদ,১৬০০।
ফস্ত্রন্দাাধযাম,নাযামনচন্দ্র-কভৌমথ মুস্ত্রকয বাযতীম ভাে, ওরওাতা থফশ্বথফদযারম,১৯৪৫।
ফস্ত্রন্দাাধযাম,ভানস্ত্রফন্দু(ম্পা.)-ভনুংথতা ,ংস্কৃত ুস্তও বাণ্ডায, ওরওাতা,১৩৯৭ ফঙ্গাব্দ।
ফস্ত্রন্দাাধযাম,ভানস্ত্রফন্দু(ম্পা.)-কওৌথিরীমম্ থথাে(১ভ ঔণ্ড),ংস্কৃত ুস্তও বাণ্ডায, ওরওাতা,২০১০।
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থথাস্ত্রে ওথথত প্রাচীন বাযস্ত্রতয থফফা প্রথা এফং অধুথনও ভাস্ত্রে তায প্রবাফ

থনভা াহু

ফাও, যাধাস্ত্রকাথফন্দ (ম্পা.)-কওৌথিরীমম্ থথাে(১ভ ঔণ্ড), কেনাস্ত্রযর থপ্রন্টাথ যান্ড াফথরাথ প্রাআস্ত্রবি
থরথভস্ত্রিড,১৯৮৯।
বট্টাচামথ, ুওুভাযী-প্রাচীন বাযস্ত্রতয ভাে  াথতয, অনন্দ াফথরাথ, ওরওাতা,১৩৩৪ ফঙ্গাব্দ।
যাম,ওুভুদযঞ্জন(ম্পা.)-মাজ্ঞফল্ক্ংথতা, ংস্কৃত ুস্তও বাণ্ডায,ওরওাতা,১৯৪৬।
কন, ুব্রতা-ণপ্রথা াস্ত্রে  ভাস্ত্রে,অনন্দ াফথরাথ, ওরওাতা,১৯৯৮।
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