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ভবনাৎসৃষ্টক, ভাগািুপ্রলেষ্টক, ব্রজপযযগ্র, িষ্ট, লেিষ্ট, ক্ষীরঘৃতসঞ্জাত, গেশ, ইতযালে 
সারসংবক্ষপ 
এই প্রেবে বেলেক সালহতয এেং গেবোত্তর সালহতয গেবক আলেযক সিৃলিবত 
পশুপািবির ভয লিকা সম্বলেত তেয সংগ্রহ কবর প্রাচীি ভারতীয়বের আলেযক 
েযেস্থার একটি সম্ভােয পযণযাঙ্গ লচত্র তুবি ধরার প্রবচষ্টা করা হবয়বে। এই প্রেবে 
বেলেক পরম্পরািসুাবর আলেযক সিৃলিবত পশুপািবির ভয লিকা গযিি- পশুবের 
গেণীলেভাগ, পশুপািবির গুরুত্ব, পশুসম্পবের উপবযাগীতা, পশুপািবির সুরক্ষা 
এেং পলরচযযা, বেলেক পরেতী সালহবতয পশুপািবির পিলত ইতযালে লেষবয় লেসৃ্তত 
আবিাচিা করা হবয়বে। সুতরাং এই সে লেষবয় লেলভন্ন তেয বেলেক সালহতয 
এেং বেলেক পরেতী সালহবতয গেবক সংগ্রহ কবর প্রেেটিবক গগৌরেপযণয করার 
প্রবচষ্টা করা হবয়বে। 
 
ভূদমকা 
সভযতার অরম্ভ গেবকই পশুসম্পবের অপলরসীি গুরুত্ব অেবিাকি কবর 
িািেজালত পশুসম্পবরর লেকাশ এেং প্রেেবির সুেযেলস্থত-রূপ প্রোি কবরলেি। 
পশুপািবির সবঙ্গ কৃলষর সম্পকয  কৃলষকাবযযর প্রােলিক কাি গেবকই চবি আসবে। 
অেযশাবে কৃলষর সবঙ্গ পশুপািিবক োতয ার অঙ্গরূবপ স্বীকার করা হবয়বে। ধীবর 
ধীবর লেকাশশীি সিাবজ িািেজালত পশুপািিবক জীলেকার িহত্ত্বপযণয উৎস লহসাবে 
গ্রহণ কবর। প্রাচীি কাি গেবকই ভারতেবষয কৃলষ এেং পশুপািি আলেযক 
সিৃলিবত গুরুত্বপযণয ভয লিকা পািি কবর আসবে। বেলেকযুগ গেবক শুরু কবর 
পরেতীযুবগও পশুপািি অেযনিলতক েযেস্থার একটি গুরুত্বপযণয স্তম্ভরূবপ পলরলচত 
লেি। সুতরাং প্রাচীিকালিি ভারতেবষযর আলেযক সিৃলিবত বেলেক পরম্পরািসুাবর 
পশুপািবির গুরুত্ব অেশযই অবিাচিার অবপক্ষা রাবে। তাই এই প্রেবে বেলেক 
সালহতয এেং গেবোত্তর সালহতয গেবক পশুপািি সম্পলকয ত তেয সংগ্রহ কবর 
লেস্তালরত আবিাচিা করা হবয়বে।  
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পশুরদর শ্রেণীদৈভাগ 
বেলেকযুবগর অেযিীলত কৃলষ এেং পশুপািবির 
উপবরই লিভয রশীি লেি। তাই বেলেকগণ কৃলষর 
পাশাপালশ পশুপািিবকও গুরুত্ব লেবয়লেি। ‘পশযলত 
ইলত পশুাঃ’ –এই লিেযচবির আধাবর েযাপক অবেয 
েশযি শলি প্রাপ্ত সকি প্রাণীই পশু। শতপে ব্রাহ্মণ 
অিুসাবর প্রজাপলতর দ্বারা েষৃ্ট হওয়ার কারবণই পশু 
েিা হয়1। আকৃলত, েণয, রূপ এেং েযেহাবরর 
সিািতার উপর লিভয র কবর পশুবের লেভাগ লিণযয় 
করা হবয়বে। বেলেক সালহবতয লদ্বলেধ, লত্রলেধ, 
পঞ্চলেধ এেং সপ্তলেধ পশুবের েণযিা পাওয়া যায়। 
েইু ভাবগ লেভি পশুবের িবধয গ্রািয এেং আরণয 
পশুবের অিভুয ি করা হবয়বে-  
 

পশযিাাঁশ্চবেোয়েযািারণযান্গ্গ্রািযাশ্চবয়।  
ঋ.বেে-১০.৯০.৮) 

 
সায়ণাচাযয ‘আরণয’ পশু অবেয হলরণ, েযাঘ্র ইতযালে 
এেং ‘গ্রািয’ পশু অবেয গায়, অশ্ব ইতযালে পশুবের 
েুলিবয়বেি। বতলত্তরীয় সংলহতাবতও গ্রািয পশুর 
বেলশষ্টয উবেে হবয়বে- ‘যচ্ছিশ্রুণস্তৎ পুরুষাণাং রূপং 
যৎ তয পরস্তেশ্বািাং যেিযবতােন্ তদ্গোং যেেযা ইে 
শফাস্তেেীিাং যেজস্তেজািা-গেতােবিা বে গ্রািযাাঃ 
পশেস্তান্’। (নত.সং.- ২.১.১.৫) অেযাৎ যাবের 
শ্মশ্রু (োাঁল়ি) আবে, তারা পুরুবষর রূপ, যারা 
শৃঙ্গরলহত (লশং-লেহীি) তারা অশ্ব-জাতীয়, যাবের 
েিপাটি িীবচ তারা গগা-জাতীয়, িলহবষর েুবরর িত 
শফ লেলশষ্ট যারা তারা অজ-জাতীয় (োগি)- 
এগুলি গ্রািয পশুবেণী। সুতরাং এোবি উভয়লেধ 
পশুর পােযকয সুস্পষ্ট। আোর অেেযবেবে লতলি েটুি 
েুরযুি পশু, শ্বাপে (েযাঘ্র, লসংহ ইতযালে), পক্ষী, 
সরীসৃপ (লেলভন্ন সপয, লগরলগট জাতীয়), হলস্ত, 
োাঁের, িাবেয় ইতযালে অরবণয জাত প্রাণীবের আরণয 
পশু এেং গায়, অশ্ব, অজ (োগি), গেযভ 
(গাধা) পুরুষ, অলে (বভ়িা), উষ্ট্র (উাঁট) 
ইতযালে গ্রাবি উৎপন্ন প্রাণীবের গ্রািয পশু েবি 
উবেে কবরবেি। অেেযবেবে গায়, অশ্ব, পুরুষ, অজ 
(োগি) এেং অেয় (বভাঁ ়িা) -এই পাাঁচটি পশুবক 
একবত্র পঞ্চলেধ পশু েিা হবয়বে- 
 

                                                            
1 যেপশযৎ তস্মাবেবত পশোঃ (শত. ব্রা.- 
৬.২.১.২) 

তবিে পঞ্চ পশবো লেভিা গাবো অশ্বাাঃ পুরুষা 
অজােয়াঃ। (অ.বেে-১১.২.৯) 

 
শতপে ব্রাহ্মবণও2 পাাঁচ প্রকার পশুর উবেে পাওয়া 
যায়। অেেযবেবে3 গায়, অশ্ব, অজ (োগি), 
গভাঁ ়িা, পুরুষ, গাধা এেং উাঁট –এই সাতটি গ্রািয 
পশুর িাি উবেে আবে। এো়িাও ঐতবরয় ব্রাহ্মবণ4 
অজ (োগি), অশ্ব, গায়, িলহষ, েরাহ, হস্তী এেং 
অশ্বতরী(েচ্চর) –এবের সাতপ্রকার প্রাণী েবি 
উবেে করা হবয়বে। অতএে উপবরাি তেযগুলি 
গেবক স্পষ্ট গোিা যায় গয, বেলেকযুবগ গ্রাবি গায়, 
অশ্ব, অজ (োগি), গভাঁ ়িা, গাধা, উাঁট প্রভৃলত 
পশুবের গৃহপালিতরূবপ পািি করা হত এেং এোি 
গেবকই েগু্ধ, ঘৃত, িােি, পশি ইতযালে লিতয 
প্রবয়াজিীয় দ্রেযগুলির চালহো পযরণ হত। সুতরাং 
তৎকালিি সিবয় বেলেক অেযিীলতবত গ্রািয 
পশুপািবির গুরুত্বপযণয ভয লিকা পলরিলক্ষত হয়।  
  
পশুপালরনর গুরুত্ব  
প্রাচীিকাি গেবকই ভারবত কৃলষ এেং পশুপািবির 
আলেযক সিৃলিবত লেবশষ গযাগোি লেি। পশুসম্পে 
েৃলি প্রাচীি ভারবতর আলেযক সিৃলির পলরচবয়র 
িািেণ্ডরূবপ স্বীকৃলত িাভ কবরলেি। এজিয পশুবের 
পািি-গপাষণ, প্রজিি, স্বাস্থয ইতযালে লেষবয়র উপর 
বেলেক ঋলষগণ লেবশষ েলৃষ্ট প্রোি কবরলেবিি। 
বেলেক ঋলষগণ পলরলস্থলত ও পলরবেবশর অিুকূবি 
কৃলষ এেং িািেজালতর আেশযকতা পযলতয র জিয 
পশুসম্পবের গুরুত্ব প্রলতস্থাপি কবরলেবিি। এিিলক 
পশুসম্পে েযলিগত সম্পলত্ত লহসাবে লেবেলচত হত। 
এো়িাও পুত্রবের িবধয সম্পলত্ত ভাবগর সিয় 
পশুসম্পেবকও ভাগ কবর গেওয়া হত। অেেযবেবে 
পশুবের প্রজারূবপ স্বীকৃলত গেওয়া হবয়বে- 
‘প্রজাস্বাত্মসু গগাষু’ (৩.১৫.৭)। ঋবেবের েশি 
িণ্ডবি ঋলষ গগা-পািি এেং গগা-সম্পে েৃলির 
আহ্বাবির সবঙ্গ প্রােযিা কবরবেি-  
 

পুিবরতালিেতয িািালস্মন্গ্পুষযন্তুবগাপবতৌ। 
ইনহোবনলিধারবয়হলতষ্ঠতুযারলয়াঃ।।  

                                                            
2 ‘সপ্ত গ্রািযাাঃ পশোঃ সপ্তারণযাস্তাবিনেতেভুয়ান্গ্প্রজিয়লত।।’ 
(শত.ব্রা.- ৩.৮.৪.১৬) 
3 গয গ্রািযাাঃ পশবো লেশ্বরূপবস্তষাং সপ্তািাং িলয় রলিরস্তু।। 
(অ.বেে- ৩.১০.৬) 
4 ‘সপ্ত বে গ্রািযাাঃ পশবো, ঽে গ্রািযান্গ্পশযন্ রুবে য এেং 
গেে’ (ঐ.ব্রা.-২.১৭) 
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ঋ.বেে- ১০.১৯.৩) 
যলন্নয়ািংিযয়িংসংজ্ঞািংযৎপরায়ণম্। 
আেতয িংলিেতয িংবযাবগাপাঅলপতংহুবে।। 
(ঋ.বেে- ১০.১৯.৪) 

 
পশুসম্পরদর উপর াগীো 
গগা-সম্পে গেবক েগু্ধ, েই. ঘৃত ইতযালে পুলষ্টগুণযুি 
োেয-দ্রেয পাওয়া যায়5। বতলত্তরীয় সংলহতায়6 
যজিািবক েগু্ধেতী পশু িাভ করার জিয েিা 
হবয়বে, উেমু্বর (ডুিুরেকৃ্ষ) গযিি েহুফি যুি হয় 
গসইরূপ পশুও অলধক ক্ষীরযুি (েগু্ধেতী) হয়। এই 
গেবে পশুবের োবেযর কারণ েিা হবয়বে। আোর 
এবের েবিরও কারণ েবি উবেে করা হবয়বে। 
এজিযই গেলেকযুবগ পশুপািবির উপর লেবশষ গুরুত্ব 
গেওয়া হবয়লেি। ঋলষ প্রােযিা কবরবেি- সং পশযালি 
প্রজা অহলি়িপ্রজবসা িািেীাঃ। সেযা ভেন্তু গিা 
গৃবহ।। অম্ভ স্থাবম্ভা গো ভক্ষীয় িহাঃ স্থ িবহা গো 
ভক্ষীয় সহাঃ স্থ সবহা গো ভক্ষীবয়াজয াঃ গস্থাজয ং গো 
ভক্ষীয় গরেতী (নত.সং.- ১.৫.৬.১,২) অেযাৎ 
আলি গৃহপালিত পশুবের গেেে। আিাবের গৃবহ 
পুত্র,লিত্র, ও গোলে পশু সেযো োকুক। গহ পশুগণ! 
গতািরা োবেযর কারণ হও, গতািাবের ক্ষীর, ঘৃতালে 
োেয আিরা ভক্ষণ করে, গতািরা যাগালে দ্বারা 
পযজয হও, গতািাবের ক্ষীরালে আিরা ভক্ষণ করে, 
গতািরা েবির কারণ হও, গতািাবের েিকর ঘৃতালে 
আিরা ভক্ষণ করে। এো়িাও এবের গেবক প্রাপ্ত 
গগাের, গগািযত্র কৃলষবত সার লহসাবে েযেহার করা 
হয়। েগু্ধ, েই. ঘৃত. গগাের এেং গগািযত্র এই পাাঁচটি 
গগা-সম্পে গেবক প্রাপ্ত পোেযবক একবত্র ‘পঞ্চগেয’ 
েিা হয়। আোর গগােংশ গেবক প্রাপ্ত েিে ো ষা়ি 
কৃলষকাবযয িাঙ্গি এেং গাল়ি (শকট) টািার জিয 
েযেহৃত হয়। এো়িাও ঋবেবের একটি সযবি 
(১০.১০২) ষা়িবক (েৃষভ) যুবি েযেহার করার 
উবেে আবে। ঋবেবের অবিক িবে ‘েষৃভ’7, ‘েৃষ’8 

                                                            
5 সং লসঞ্চালি গোং ক্ষীরং সিাবজযি েিং রসম্। 
সংলসিা অস্মাকং েীরা ধ্রুো গাবো িলয় গগাপবতৌ।। (অ.বেে- 
২.২৬.৪) 
আ হরালি গোং ক্ষীরিাহাষযং ধািযং রসম্। (অ.বেে- 
২.২৪.৫.) 
 ইহ পুলষ্টলরহ রস ইহ সহস্রসাতিা ভে। পশযন্ যলিলি 
গপাষয়।। (অ.বেে- ৩.২৮.৪) 
6 ভেতয যেযা উেমু্বর ঊর্কয  পশে ঊনজয োস্মা ঊবজয  পশযিে রুবে।। 
(নত.সং- ২.১.১.৬)  
7 উপঋষভসযবরতসুযবপন্দ্রতেেীবযয।। (ঋ.বেে- ৬.২৮.৮)  

এেং ‘েষৃণ’9 ইতযালে শব্দ ষা়ি অেো েিে অবেয 
প্রযুি হবয়বে। আোর লিবমাি একটি িবে 
(ঋ.বেে- ৬.২৮.৮) উবেেয ‘ঋষভসয’ পেটি 
সায়ণ ‘ঋষভসয গোংগভয িােধািসযেৃষভসয’ –এইরূপ 
অেয কবরবেি। 
  
পশুপালরনর সরুক্ষা এৈং পদরচ িযা 
বেলেকযুবগ প্রধাি গ্রািয অেযাৎ গৃহপালিত পশুবের 
িবধয গগাজালতর (গায়) স্থাি সবেযাপলর লেি। গায় 
ো়িাও গেবে অশ্ব, অশ্বতরী, েরাহ, অজ, অেয় 
(বভাঁ ়িা) ইতযালে অবিক গৃহপালিত পশুবের েণযিা 
পাওয়া যায়10। বেলেক সযিগুলিবত গেেতাবের লিকট 
গগাজালতর সুরক্ষা এেং পুলষ্ট প্রোবির জিয প্রােযিা 
করা হবয়বে। ঋবেবে ঋলষ পযষাবেেতার লিকট লিবজর 
গগা-সম্পে রক্ষার জিয প্রােযিা কবরবেি11। এই 
অিুরূপ িে বতলত্তরীয় সংলহতাতাও পাওয়া যায়12। 
অেেযবেবেও সিগ্র পশুজালতবক রক্ষা করার জিয 
রুদ্রবেবের লিকট প্রােযিা করা হবয়বে- 
 

য ঈবশ পশুপলতাঃ পশযিাং চতুষ্পোিুত গযা 
লদ্বপোম্। 
লিষ্ক্রীতাঃ স যলজ্ঞয়ং ভাগবিতু রায়বস্পাষা 
যজিািং সচিাম্।। (অ.বেে- ২.৩৪.১) 

 
লতলি পশুবের রক্ষক এেং পািক- ‘যাঃ পশুপলতাঃ 
পশযিাং পািলয়তা রুদ্রাঃ চতুষ্পোম্ গোেীিাং পশযিাম্ 
ঈবশ ঈবষ্ট লিয়িা ভেলত’ (অ.বেে-২.৩৪.১, সায়ণ-
ভাষয), এইজিয রুদ্রবেেবক ‘পশুপলত’ েবি সবম্বাধি 
                                                                                                    
 িযেন্দয়ন্নপুয়িএিিবিহয়ন্বষৃভংিধযআবজাঃ। (ঋ.বেে- 
১০.১০২.৫) 
 ককেয বেেষৃবভাযুিআসীেোেচীৎসারলেরসযবকশী। (ঋ.বেে- 
১০.১০২.৬) 
 ইিংতংপশযেষৃভসযযুঞ্জংকাষ্ঠায়ািবধযদ্রুঘণংশয়ািম্। (ঋ.বেে- 
১০.১০২.৯ 
8 েষৃাযোলজংেষৃণালসষাসলসবচােয়ন্বলিণাযুজা।। (ঋ.বেে- 
১০.১০২.১২) 
9 আরশ্মবযাগভবস্তযাাঃস্থযরবয়ারাধ্বন্নশ্বাবসােষৃবণাযুজািাাঃ।। (ঋ.বেে- 
৬.২৯.২) 
 ঋ.বেে- ১০.১০২.১২ (পযবেযাি) 
10 তস্মােশ্বা অজায়ি গয গক গচাভয়ােতাঃ। গাবো হ জলজ্ঞবর 
তস্মাত্তস্মাজ্জাতা অজােয়াঃ।। (ো.সং.-৩১.৮) 
11 পযষাগাঅবন্বতুিাঃপযষারক্ষত্বেযতাঃ। পযষাোজংসবিাতুিাঃ।। 
(ঋ.বেে- ৬.৫৪.৫) 
 িালকবণযশমাকীলরষমাকীংসংশালরবকেবট। অোলরষ্টালভরাগলহ।। 
(ঋ.বেে- ৬.৫৪.৭) 
12 বত.সং.- ৪.১.১১.১১ (ঋ.বেে- ৬.৫৮.৫ অিরুূপ িে) 
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করা হবয়বে – ‘পশযিাং পতবয় িবিা’ এেং 
‘পশুপতবয় চ িবিা’ (ো.সং.- ১৬.১৭, ২৮)। 
এেং ‘রুদ্রং তলিমা পশুপলতম্’ (নত.সং.- 
১.৪.৩৬.১)। এজিয েযি হবয়বে – ‘রুদ্রাঃ পশুিাম্’ 
(নত.সং.- ১.৮.১০.২) অেযাৎ পশুবের জিয রুদ্র। 
শতপে ব্রাহ্মবণও রুদ্রবক পশুর পলত (রক্ষক ো 
পািক) েবি উবেে করা হবয়বে13। এইজিয 
রুদ্রবেবের লিকট প্রােযিা করা হবয়বে গয, লতলি 
গযি পুত্র, গপৌত্র, িিুষয, গগা-জালত এেং অশ্ব িা 
িাবরি14। আোর অেেযবেবে োয়ুবেেবকও পশুবের 
রক্ষক েিা হবয়বে। লতলি রক্ষা করার জিয পশুবের 
সবঙ্গ োবকি15। গগাশািা গেবক োইবর গেল়িবয় আসা 
পশুবের (গৃহপালিত) োয়ুবেেবক রক্ষকরূবপ 
বতলত্তরীয় ব্রাহ্মবণও উবেে করা হবয়বে-  
 

‘োয়োঃবস্থতযাহ। োয়ুেযা অিলরক্ষসযাধযক্ষাাঃ। 
অিলরক্ষবেেতযা েিু বে পশোঃ। োয়ে এনেিান্ 
পলরেোলত’ 
বতলত্ত.ব্রা.- ৩.২.১.৪)।  

 
গেবে গগা-পািি প্রলেলধর সম্পযণয লেেরণ উপিব্ধ 
হয়। গগা-জালতর আহার, স্বাস্থয েৃলি, হঠাৎ আগত 
লেপে, গরাগ, আবরাগয প্রোি ইতযালে লেলভন্ন লেষবয় 
জ্ঞাি বেলেক সালহবতয সলন্নবেশ আবে। গগা-সম্পবের 
অভয তপযেয েযেহাবরর কারবণই ভারতীয় সিাবজ গগা-
জালতবক অতযি েিাপযেযক পযজিীয় স্থাি প্রোি করা 
হবয়বে। এজিয গায়বক গেবে ‘অহিযা’ ো ‘অঘ্ন্যা’ 
(অলহংসা) পশুরূবপ প্রলতষ্ঠা গেওয়া হবয়বে। বেলেক 
ঋলষগণ গগা-জালতবক ‘অঘ্ন্যা লহ গগাাঃ’ েবি সবম্বাধি 
কবরবেি16। সায়ণাচাযয ‘অঘ্ন্যা’ শবব্দর অেয কবরবেি 
– ‘অঘ্ন্যাবগািানিতৎ অহিিীয়াবগৌাঃ’, ‘অঘ্ন্যাাঃ অহি-
েযাযাবগাাঃ’। আোর যাস্কাচাযয ‘অঘ্ন্যা’ শবব্দর অেয 
কবরবেি –‘অঘ্ন্যা অহিেযা ভেলত অঘঘ্ন্ী ইলত ো’ 
(লিরু.- ১১.৪৩)। বেলেকরা গগা-পািিবক পলেত্র 

                                                            
13 ‘পশযিাং পতী রুবদ্রাঽলনলরলত’ (শত.ব্রা.- ১.৭.৩.৮) 
14 িািবস্তাবকতিবয়িািআবযৌিাবিাবগাষুিাবিাঅবশ্বষুরীলরষাঃ। 
(ঋ.বেে-১.১১৪.৮) 
15 ইহ যন্তু পশবো গয পবরয়ুেযায়বুযযষাং সহচারং জবুজাষ। 
(অ.বেে- ২.২৬.১) 
16 ‘অবঘ্ন্যয়ংসােধযতাম্’ (ঋ.বেে- ১.১৬৪.২৭), 
‘অবঘ্ন্যলেশ্বোিীম্’ (ঋ.বেে- ১.১৬৪.৪০) 
‘অঘ্ন্যায়াস্পাহয াবেেসযিংহবিেবধবিাাঃ’।। (ঋ.বেে- ৪.১.৬), 
’সুপ্রপাণংভেত্বঘ্ন্যাভযাঃ’ (ঋ.বেে- ৫.৮৩.৮) 
‘গযাঅঘ্ন্যায়াভরলতক্ষীরম্’ (ঋ.বেে- ১০.৮৭.১৬) 

কিয েবি িবি করত। এই গগা-সম্পেই তাবের 
লেবশষ সম্পলত্তরূবপ লেবেলচত হত। আলেযক েলৃষ্টবত 
সিাবজ গগা-সম্পবের অলধক িহত্ত্ব লেচার কবর 
বেলেকজালত লিবজবের এতটাই সুেী িবি করত গয, 
গযসে স্থাবি শৃঙ্গযুি এেং শীঘ্রগািী গায় োবক 
গসোবি লেষু্ণবক আহ্বাি করা হবয়বে। এই স্থািবক 
গেেতাবের োসস্থািরূবপ কল্পিা করা হবয়বে-  
 

তাোংোস্তযিুযশ্মলসগিনধযযত্রগাবোভয লরশৃঙ্গাঅয়াসাঃ। 
অত্রাহতেরুুগায়সযেৃষ্ণাঃপরিংপেিেভালতভয লর।। 
(ঋ.বেে- ১.১৫৪.৬) 

 
বেলেকযুবগ গায়বক অতযলধক িহত্ত্ব গেওয়ার অিযতি 
কারণ হি যবজ্ঞ গগা-সম্পবের উপবযালগতা। যবজ্ঞর 
জিয প্রেত্ত হলের িবধয আজয ো ঘৃত প্রধাি আহুলত 
দ্রেয। িে এেং যজ্ঞ পরস্পর সমৃ্পি। িে গযোবি 
ব্রাহ্মবণর (বহাতা, অধ্বযুয, উদ্গাতা এেং ব্রহ্মা) িবধয 
অেলস্থত োবক, গসরূপ হলে গসোবি গাভীবের িবধয 
অেস্থাি কবর। সুতরাং েটুিই যবজ্ঞর অলিোযয তত্ত্ব 
হওয়ার জিয পযজিীয়রূবপ স্বীকাযয17। এজিয গেবে 
গগা-সম্পেবক ধি-সম্পলত্ত েবি উবেে করা হবয়বে 
এেং অলন, ইন্দ্র. অলশ্বিদ্বয়, রুদ্র, প্রজাপলত প্রভৃলত 
গেেতাবের লিকট গগা-সম্পে প্রালপ্তর জিয প্রােযিা 
করা হবয়বে18। বতলত্তরীয় সংলহতায় েিা হবয়বে গয, 
প্রজাপলত পশুবের সৃলষ্টকতয া, সৃলষ্টরপযবেয লতলি একাই 
প্রজা ও পশু সৃলষ্টর কািিা করবিি। লতলি শরীর 
গেবক েপা উিৃত কবর অলনবত লিবক্ষপ করবিি, 
গসোি গেবক শৃঙ্গরলহত অজ উৎপন্ন হি। তাবক 
তার অিুরূপ গেেতাবক অপযণ কবর লতলি প্রজা ও 
পশু িাভ করবিি। এজিয পশুকািিায় প্রজাপলত 
যাগ ো পশুকাি যাগ কবর অবিক পশু িাভ করা 

                                                            
17 ভদ্রংগৃহংকৃণুেভদ্রোবচােহৃবদ্বােয়উোচযবতসভাসু।। (ঋ.বেে- 
৬.২৮.৬) 
যাবেবেষতুন্বনিরয়িযাসাংবসাবিালেশ্বারূপালণবেে। 
তাঅস্মভযংপয়সালপন্বিািাাঃপ্রজােতীলরন্দ্রবগাবষ্ঠলররীলহ।। (ঋ.বেে- 
১০.১৬৯.৩) 
18 প্রজাপলতিযহযবিতাররাবণালেনশ্ববেয নোঃলপতৃলভাঃসংলেোিাঃ। 
 লশোাঃসতীরুপবিাবগাষ্ঠিাকস্তাসাংেয়ংপ্রজয়াসংসবেি।। (ঋ.বেে- 
১০.১৬৯.৪) 
‘গাবোভবগাগােইবন্দ্রাবিঅচ্ছান্গ্গাোঃ’ (ঋ.বেে- ৬.২৮.৫) 
সং োঃ সৃজত্বযযিা সং পযষা সং েহৃস্পলতাঃ। 
সলিবন্দ্রা গযা ধিঞ্জবয়া িলয় পুষযত যদ্ েসু।। (অ.বেে- 
৩.১৪.২) 
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যায়19। প্রজাপলতই সেযপ্রেি পশুজালত সৃলষ্ট 
কবরলেবিি- ‘প্রজাপলতাঃ পশযিসৃজত’ (নত.সং.- 
২.৪.৪.৩)। সুতরাং প্রজাপলত পশুবের সৃলষ্ট কতয া 
গসজিয পশুকািিায় প্রজাপলতর যাবগর দ্বারা প্রভয ত 
পশু িাভ হয়। এই সংলহতার অিয স্থাবি উি 
হবয়বে গয, পশুকাি েযলি েলত্রশ অক্ষরযুি েৃহতী 
েন্দ এেং আটচলেশ অক্ষরযুি জগতী েবন্দর 
অিুষ্ঠাি কবর পশুিাভ করবে20। ঋবেবে একটি সযবি 
(৬.৫৪) ঋলষ গগা-সম্পে েৃলি এেং তাবের রক্ষার 
জিয পযষা গেেতার লিকট প্রােযিা কবরবেি। ঋবেবে 
একটি সম্পযণয সযবি (৬.২৮) এেং অেেযবেবে একটি 
সম্পযণয সযবি (৩.১৪) গগা-সম্পবের িহত্ত্ব ও গগা-
জালতর সুরক্ষা, পলরচযযযা এতযালে লেষবয় লেস্তালরত 
েণযিা পলরিলক্ষত হয়। গাভীবের গেোশুিা করার 
জিয পযণয সােধািতা অেিম্বি করবত হবে। এবের 
লেশুি োয়,ু েিকারক তৃণ, পত্র এেং প্রাণ-
পলরতৃলপ্তকর শুি জি প্রোি করার কো উবেে 
করা হবয়বে-  

 প্রজােতীাঃসযযেসংলরশিীাঃশুিাঅপাঃসুপ্রপাবণলপেিীাঃ। 
িাোঃবস্তিঈশতিাঘশংসাঃপলরবোবহতীরুদ্রসযেৃজযাাঃ।। 
(ঋ.বেে- ৬.২৮.৭)  
িবয়াভয েযাবতাঅলভোতয স্রাঊজয স্বতীবরাষধীরালরশিাম্। 
পীেস্বতীজীেধিযাাঃলপেন্ত্বেসায়পদ্ববতরুদ্রিডৃ।। 
(ঋ.বেে- ১০.১৬৯.১)  

 
এজিয ইন্দ্রবেেতার কাবে প্রােযিা করা হবয়বে- 
 

উবপেিুপপচয িিাসুবগাষযপপৃচযতাম্।  
(ঋ.গেে- ৬.২৮.৮)  

 
অেযাৎ গহ ইন্দ্র গতািার েিাধবির জিয গগা-জালতবক 
পুলষ্ট প্রোি কর। বতলত্তরীয় সংলহতায় রবে (গাল়ি) 
েৃষভবক (ষা়ি) সংবযাজবির পযবেয পুলষ্টগুণযুি 
োেয-দ্রেয দ্বারা পুলষ্ট লেধাবির কো েিা হবয়বে-
                                                            
19 প্রজাপলতেযা ইেবিক আসীৎ গসাঽকািয়ত প্রজাাঃ 
পশযি্সৃবজবযলত স আত্মবিা েপািেুলখেেৎ তািবনৌ প্রাগৃহ্বাৎ  
তবতাঽজস্তযপরাঃ সিভেৎ তং স্বানয গেেতায়া আঽিভত তবতা 
বে স প্রজাাঃ পশযিসৃজত যাঃ প্রজাকািাঃ। (নত.সং.- ২.১.১.৪),  
‘যজবত প্রজাপলতাঃ েি ুবে পশযিসৃজত’ (নত.সং.- ২.৪.১১.৯) 
20 ‘ষটলত্রংশতিি ুব্রুয়াৎ পশুকািসয ষটলত্রংশেক্ষরা েহৃতী 
োহয তাাঃ পশবো েহৃনতযোনস্ম পশযিে রুবে’ (নত.সং.- 
২.৫.১০.১১) 
 ‘অষ্টাচত্বালরংশতিি ুব্রুয়াৎ পশুকািসযাষ্টাচত্বালরংশেক্ষরা জগতী 
জগতাাঃ পশবো জগনতযোনস্ম পশযিে রুবে’ (নত.সং.- 
২.৫.১০.১৩) 

পুিলিযষৃ্কবতা রবো েলক্ষণা পুিরুৎসযযতং োসাঃ 
পুিরুৎসৃবষ্টাঽিড্বান্ পুিরাবধয়সয সিৃনিয। (নত.সং.- 
১.৫.২.৩)। এো়িা অেেযবেবেও21 পুলষ্টযুি আহাবরর 
গপাষবণর উবেে আবে। সুতরাং গগা-জালতর পুলষ্টযুি 
আহাবরর প্রলত তৎকালিি সিবয় ধযাি গেওয়া হত। 
পশুবের পযযাপ্ত জি ও ঔযলধর প্রবয়াজবির জিয 
ইন্দ্রবেবের লিকট প্রােযিা করা হবয়বে, লতলি গযি 
স্ববগযর গযাগয, গশাভিরূবপ গিিশীি, জিযুি, েৃহৎ, 
জবির িধযরূপ, ঔষলধর েৃলিকারক অেো ঔষলধর 
গভয রূপ, সেযত্র েৃলষ্ট েষযণ কবর লেশ্ববক 
পলরতৃপ্তোয়ক, েৃলষ্ট অলভিাষী সকি প্রাণীবক েৃলষ্ট 
দ্বারা তৃলপ্তোতা, ধিিয় গেবশ লস্থতকারী সরস্বান্ 
গেেবক গযি গাভীবের সবঙ্গ গগাশািাবত স্থালপত 
কবর22। আোর গাভীবক গসািরস ভক্ষণ করার 
কোও েিা হবয়বে-  
 

‘গাোঃবসািসযপ্রেি-সযভক্ষাঃ।’ 
(ঋ.গেে-৬.২৮.৫) 

 
অেযাৎ গগা-জালতবক হেযবেষ্ঠ গসািরবসর ভক্ষণ 
প্রোি করবে। সম্ভেত গগা-জালতবক সুস্বাস্থয সম্পন্ন 
এেং লিবরাগ রাোর জিযই গসািরস পাি করাবিা 
হত। গাভীরা গয স্থাবি েসোস কবর অেযাৎ অেস্থাি 
কবর গসই স্থািবক ঋবেে23, যজবুেযে24, অেেযবেে25 
এেং ঐতবরয় ব্রাহ্মবণ26 ‘গগাষ্ঠ’ েিা হবয়বে। ঋবেবে 
সায়ণাচাযয ‘গগাষ্ঠ’ শবব্দর ‘গাবোবগাবষ্ঠিযসেন্ 
লিষীেলি’, ‘গগাবষ্ঠ অস্মেীবয়গোংস্থাবি সীেন্তু-
পলেশন্তু’, ‘গগাষ্ঠং গাোঃপ্রলেশলি ’অেযাৎ ‘গাভীগণ 
গযোবি উপবেশি কবর অেো প্রবেশ কবর’ -এইরূপ 
অেয কবরবেি। যজবুেযবে উব্বট ‘গগাষ্ঠ’ শবব্দর অেয 

                                                            
21 রায়বস্পাবষণ েহুিা ভেিীজীো জীেিীরুপ োঃ সবেি।। 
(অ.বেে- ৩.১৪.৬) 
22 লেেযং সুপণযং পয়সং েহৃিিপাং গভয ং েষৃভবিাষধীিাম্। 
 অভীপবতা েষৃ্টযা তপযয়িিা গিা গগাবষ্ঠ রলয়ষ্ঠাং স্থাপয়ালত।। 
(অ.বেে- ৭.৩৮.১)  
23 লিগাবোবগাবষ্ঠঅসেলন্নিগৃাবসাঅলেক্ষত। (ঋ.বেে- ১.১৯১.৪) 
 আগাবোঅগ্মন্নতুভদ্রিেি্সীেন্তুবগাবষ্ঠরণয়ন্ত্ববস্ম। (ঋ.বেে- 
৬.২৮.১) 
 উতত্বাবনিিস্তুবতাোোয়প্রলতহষযবত। গগাষ্ঠংগােইোশত।। 
(ঋ.বেে- ৮.৪৩.১৭) 
24 গগাবষ্ঠঽলস্মবোাঁবকঽলস্মন্গ্ক্ষবয়। (ো.সং.-৩.২১) 
25 সং গো গগাবষ্ঠি সুষো সং রযযা সংসুভয তযা। (অ.বেে- 
৩.১৪.১) 
26 ‘তস্মাৎবধেং ভরতািাং পশোঃ সায়ং গগাষ্ঠাাঃ সংবতা 
িধযংলেবি’ (ঐ.ব্রা.-৩.১৮) 
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কবরবেি গগাোট অেযাৎ গগাবোহিস্থাি ো গগাশািা 
এেং িলহধরও এইরূপ একই অেয কবরবেি। 
বতলত্তরীয় সংলহতাবত27 ‘গগাষ্ঠ’ শবব্দর প্রবয়াগ আবে, 
যার অেয হি ‘গগাশািা’। অেেযবেবেও সায়ণাচাযয 
‘গগাষ্ঠ’ শবব্দর ‘গগাশািা’ অেযই কবরবেি28। এই 
সকি অবেযর উপর লিভয র কবর গগল্ডির েযি 
কবরবেি গয, ‘গগাষ্ঠ’ শবব্দর দ্বারা ‘গাভীবের োাঁল়িবয় 
োকার স্থাি’ এই অেয যতটা িা প্রকাশ কবর তার 
গেবক ‘গাভীবের চারণ স্থাি’ এই অেযই গেলশ প্রকাশ 
কবর29। সম্ভেত বেলেকরা গৃবহর সলন্নকবটই গগাষ্ঠ ো 
গগাশািা লিিযাণ করত। গেবে এই তবেযর যবেষ্ট 
উবেে পলরিলক্ষত হয়30। ঋবেবে ‘ব্রজ’ অেযাৎ 
গগাশািা (বগাষ্ঠ) লিিযাি করার লিবেযশ গেওয়া 
হবয়বে, কারণ এই স্থািই িিষুযগবণর েগু্ধালে পাবির 
জিয উপযুি31। সায়ণাচাযয ‘ব্রজ’ শবব্দর অেয 
কবরবেি ‘গগাষ্ঠ’ (বগাশািা), গযোবি গোহিলেয়া 
সম্পযণয হয়- ‘ব্রজং গগাষ্ঠং কুরুধ্বং আলশরবোহাবেয 
গগাস্থািং কুরুত’ (ঋ.বেে- ১০.১০১.৮- সায়ণ-
ভাষয)। যজবুেযবে একটি িবে গগাশািা জিয 
‘গগাষ্ঠাি’ শবব্দর প্রবয়াগ হবয়বে- ‘ব্রজং গচ্ছ 
গগাষ্ঠািং েষযতু গত’। (ো.সং.- ১.২৫) -এই িোংবশ 
’েজ্র‘ গগাশািা অেযই গ্রহণবযাগয- ‘ব্রবজা গঘাষাঃ 
গগাোবটা ো উচযবত। গগাব্রবজা ো পলরেৃতং ো 
গোং স্থািম্’ (উব্বট-ভাষয)। বতলত্তরীয় সংলহতাবত 
‘ব্রজ’পেটি গগাশািা অবেযই প্রযুি হবয়বে। উলেলেত 
আবে গয, যজিাবিরা অলধক ধি আকাঙ্ক্ষা কবর 
েহু গাভীযুি গগাষ্ঠ ো গগাশািা অেিম্বি কবরবে32। 
অেযশাবে33 গায়, েিে, অশ্ব, িলহষ, গভাঁ ়িা, োগি, 
উাঁট ইতযালে পশুবের ব্রজ িাবি অলভলহত করা 
হবয়বে, কারণ এই সকি পশু গগাবষ্ঠ (ব্রজ) 
োকবতা। িযাকবডাবিি এেং কীবের িবত ‘ব্রজ’ 

                                                            
27‘পশুষু চতুষ্পৎস ুগগাবষ্ঠ’ (নত.সং.- ২.৩.১৩.৮) 
28 অ.বেে- ৩.১৪.১ (বগাবষ্ঠি গগাশািয়া। - সায়ণ-ভাযয)  
29 Go-ṣṭha, ‘standing – place for cows,’ denotes not so much a ‘cowstall’ 

as the ‘grazing ground of cows,’ as Geldner shows from a passage of the 

Aitareya Brāhmaṇa and from a note of Mahīdhara on the Vājasaneyi 

Saṃhitā. (Vedic index, Part-1, p.-240, উিৃলত)  
30 ঋ.বেে- ৬.২৮.১ (পযবেযাি), ো.সং.-৩.২১ (পযবেযাি) 
 িয়া গাবো গগাপলতিা সচধ্বিয়ং গো গগাষ্ঠ ইহ গপাষলয়ষু্ণাঃ। 
(অ.বেে- ৩.১৪.৬) 
31 ব্রজংকৃণুধ্বংসলহবোিপৃাবণােিযসীেযধ্বংেহুিাপৃেযলি। (ঋ.বেে- 
১০.১০১.৮) 
32 ত্বয়া সহ দ্রলেণলিচ্ছিািা ব্রজং গগািিিলুশবজা লে েব্রুাঃ।। 
(নত.সং.- ৪.২.২.১০) 
33 গগািলহষিজালেকং েবরাষ্ট্রিশ্বাশ্বতরাশ্চ ব্রজাঃ। (অেয.-
২.২২.৬) 

গগা-চারণভয লি অেো েগু্ধেতী গাভী গ্রাি গেবক 
গেল়িবয় গয স্থাবি অেস্থাি কবর। এো়িাও তাাঁরা 
ব্রজ সম্ববে গগল্ডির, রাে প্রভৃলত লেদ্বািবের 
িতািত েযি কবরবেি34। সম্ভেত ব্রজ চতুলেয বক 
গঘরা একটি স্থাি-লেবশষ। যলেও এোবি গাভী ো়িা 
েিে, অশ্ব, িলহষ, গভাঁ ়িা, োগি ইতযালে পশু রাো 
হত, লকন্তু গায়- েিবের প্রাধািযতার জিয এই 
স্থাবির গগাশািা িািকরণ করা হবয়বে। বেলেক 
ঋলষগণ গগা-জালতবক গগাশািাবতই সেযো আহ্বাি 
কবরবেি। গগা-জালতর সুরক্ষার জিয গগাশািা 
অপলরহাযয, কারণ গচার এেং শত্রুবের গেবক রক্ষা 
গগা-সম্পে সুরলক্ষত রােবত হবে35। েি িািক 
অসুবরর দ্বারা পশু চুলর এেং ইবন্দ্রর দ্বারা পুিরায় 
উিার –এই েৃত্তাি36 প্রিাণ কবর গয তৎকালিি 
সিবয় পশু চুলর হত। এই কারবণ পশুপািক 
গেেতার লিকট প্রােযি কবরবে-  
 

‘পৃতিাষা়িলস পশুভযস্ত্বা পশযঞুলজবন্বতযাহ প্রজা এে 
পশযিিু সং তবিালত’ (নত.সং.-৩.৫.২.১১) 

 
এই গগাশািা সুেকারক অেযাৎ সুন্দরভাবে লিিযাণ 
করা হয়, গযোবি গগা-সম্পে অল্প সিবয়র িবধয 
হাজারও সংেযায় েৃলি প্রাপ্ত হবে, গষিি িলক্ষকা ও 
শালরশাক িািক প্রাণী সিৃি হয় এেং গসই 
গগাশািাবত তারা লচরকাি জীলেত োকবে। তাই 
বেলেক ঋলষ গাভীবের লিকট প্রােযিা কবরবেি-  
  

ইনহে গাে এতবিবহা শবকে। 
ইনহবোত প্র জায়ধ্বং িলয় সংজ্ঞািিস্তু োঃ।। 
(অ.বেে- ৩.১৪.৪)  
লশবো গো গগাবষ্ঠ ভেতু শালরশাবকে পুষযত। 
ইনহবোত প্র জায়ধ্বং িয়া োঃ সং সৃজািলস।। 
(অ.বেে- ৩.১৪.৫)  

 
এই গগাশািাবতই গগা-জালত প্রসন্ন হবয় উবেশি কবর 
এেং তারা গসোবি িািা েণযযুি সিাি-সিলত দ্বারা 
সম্পন্ন হবয় উষাকাবি ইন্দ্রবেবের জিয েগু্ধ প্রোি 

                                                            
34 বেলেক ইবণ্ডক্স, ভাগ-২, পৃ.- ৩৭৬ (দ্রষ্টেয) 
35 িতািশলিিেভালততস্কবরািাসািালিবত্রােযলেরােধষযলত। 
(ঋ.বেে- ৬.২৮.৩)  
36 সরিা-পলণ সংোে সযি (ঋ.বেে-১০.১০) 
 ‘ইবন্দ্রা েিসয লেিিবপৌবণযাৎ স য উত্তিাঃ পশুরাসীৎ তং পৃষ্ঠং 
প্রলত সংগৃবহযােলখেেৎ তং সহস্রং  
 পশবোঽিযোয়ি্স উন্নবতাঽভে’ (নত.সং.- ২.১.৫.১) 
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কবর37। সুতরাং গেবে লেবশষ কবর ঋবেে ও 
অেেযবেবে গগাশািা (বগাষ্ঠ ো ব্রজ) সম্বলেত গযসে 
তেয উলেলেত হবয়বে, গসোবি একটি আেশয 
গগাশািাবত প্রাপ্ত সকি গুবণর সিাবেশ পলরিলক্ষত 
হয়। তাই এই গগাশািাবত গাভী,অশ্ব ইতযালে পশু 
যাবত সুরলক্ষত হবয় লেবির গশবষ লফবর আবস, 
তারজিয েৃহস্পলত এেং অিােসযার অলধষ্ঠাত্রী গেেতা 
লসিীোিী িািক গেেপত্নীর লিকট লিবেেি করা 
হবয়বে- 
 

ইিং গগাষ্ঠং পশোঃ সং স্রেন্তু েৃহস্পলতরা িয়তু 
প্রজািন্। 
লসিীোিী িয়ত্বাগ্রবিষািাজগ্মুবষা অিুিবত লি 
যচ্ছ।। (অ.বেে- ২.২৬.২) 

 
ঋবেবে পশুপািক অবেয ‘পশুপ’ শবব্দর প্রবয়াগ 
হবয়বে। সায়ণাচাযয এই শব্দটির অেয কবরবেি- 
‘পশযিাং-পািলয়তাবগাপাঃ’। এই পশুপািক গগা-
চারণভয লিবত পশুবের চল়িবয় গগাধযলিবেিায় তাবের 
িালিকবের লিকট লফলরবয় লেত38। বতলত্তরীয় 
সংলহতায় গগা-চারণভয লিবক ‘গেযযলত’ েিা হবয়বে39। 
আোর এই গেবের অিয একটি িবে গগাপািক অবেয 
‘গগাপাাঃ’ পবের প্রবয়াগ আবে। এই িবে গগাপািবকর 
কতয েয লেষবয় স্পষ্ট উবেে আবে- 
 

যউোিড্বযয়িংযউোিট্পরায়ণম্। 
আেতয িংলিেতয িিলপবগাপালিেতয তাম্।।  
(ঋ.বেে- ১০.১৯.৫)  

 
গগাপািক চতুলেযক গেবক গাভীবগর গোাঁজ কবর 
একলত্রত করবে, সিয়িত তাবের গৃবহ লিবয় আসবে, 
তাবের গগা-চারণভয লিবত চ়িাবে এেং অেবশবষ গস 
কুশিপযেযক গৃবহ লফবর আসবে। অেেযবেবেও একই 
েিেয পলরিলক্ষত হয়-  
  

সং সং স্রেন্তু পশোঃ সিশ্বাাঃ সিু পযরুষা। 
সং ধািযসয যা স্ফালতাঃ সংস্রাবেযণ হলেষা 
জবুহালি।। (অ.বেে-২.২৬.৩) 

                                                            
37 প্রজােতীাঃপুরুরূপাইহসুযলরন্দ্রায়পযেীরুষবসােহুািাাঃ।। (ঋ.বেে- 
৬.২৮.১) 
38 উপবতবস্তািম্পশুপাইোকরংরাস্বালপতিযরুতাংপুম্নিবস্ম। 
(ঋ.বেে- ১.১১৪.৯) 
39 ‘গেযযলতিা শাবস্ত ি প্রিায়ুবকা ভেলত’ (নত.সং.- 
২.৬.৯.১৩) 

আোর অেযশাবে োেুর, গরাগগ্রস্থ এেং েয়স্কা 
পশুবের যোযত পলরচযযা করার কো েযি হবয়ে –  
 

োিেৃিেযলধতািাং গগাপািকাাঃ প্রলতকুযুযাঃ। 
(২.৪৫.২৯) 

 
গগাপািবকর কতয েয হি, লশকারী, গচার, লহংস্র, এেং 
শত্রুবের লেলভন্ন োধা-লেপলত্ত গেবক গাভীবের 
সােধাবি গরবে ঋতু অিসুাবর সুরলক্ষত জঙ্গবি 
চ়িাবিা40।  
অেেযবেবে41 পশুবের সিৃলির লেষবয় িযিভয ত তবেযর 
লিবেযশ আবে। লিবমাি প্রস্তুত সন্দবভয  পশুবের সিলৃি 
অেযাৎ তাবের পুলষ্টগুণযুি আহার-লেহার, পািি-
গপাষণ, সুরক্ষা, গরাগ-উপচার ইতযালে লেষয় েণযিা 
করা হবয়বে। গযিি- পশুবের গশাভি (সবতজ ও 
সেুজ) ঘাসযুি স্থাবি গেবক ঘাস ভক্ষণ করা, 
উমিু স্থাবি লেচরণ করবত করবত কষ্টরলহত 
গিিবযাগয পেযুি জিাশয়গুলিবত শুি লিিযি 
জিপাি করা, গচার যাবত পশুবের হরণ করবত িা 
পাবর এেং েযাঘ্র-জাতীয় লহংস্রপশু যাবত ক্ষলত 
করবত িা পাবর তারজিয সেযো সজাগ োকা, 
চারণবযাগয জঙ্গবি লেচরবণর পর পুিরায় পশুরা 
লিজ লিোসস্থাবি (বগাশািা) লফবরবে লকিা গসলেবক 
িজর গেওয়া, পশুবের জ্বর ইতযালে গরাগ-আবরাবগযর 
প্রলত লেবশষ ধযাি গেওয়া প্রভৃলত। এইভাবে গগা-
জালতর অেযাৎ সিগ্র গৃহপালিত পশুবের পলরচযযা 
করবি অেশযই তারা সিাি-সিলত সহ সিৃলিিাভ 
করবে এেং প্রভু পশুসম্পবে সিৃি (ধিী) হবে। 
এই সকি গাভী অলধক েগু্ধ প্রোি কবর গৃহস্বািীবক 
েগু্ধ, ঘৃত দ্বারা সিৃিশািী কবর। আোর পশুকািী 
েযলিবের উত্তি প্রকাবরর সহস্র পশু, পশুর জিয 
তৃণ জিযুি লিোস স্থাি, গাভীর গভয িাবভর জিয 
ঔষধ ইতযালে প্রালপ্তর জিয পশুযাবগর লিবেযশ গেওয়া 

                                                            
40 িবু্ধকশ্বগলণলভরপাস্তবস্তিেযিপরোধভয়িতুৃলেভিিরণযং 
চারবয়য়ুাঃ। (অেয.-২.৪৫.২৯) 
41 সযয়েসাদ্ ভগেতী লহ ভয য়া অধা েয়ং ভগেিাঃ সযাি। 
 অলি তৃণিবঘ্ন্য লেশ্বোিীং লপে শুিুিেুকিাচরিী।। (অ.বেে- 
৭.৭৩.১১) 
 প্রজােতীাঃ সযয়েবস রুশিীাঃ শুিা অপাঃ সুপ্রপাবণ লপেিীাঃ। 
 িা ে গস্তি ঈশত িাঘশংসাঃ পলর গো রুদ্রসয গহলতেৃযণিু।। 
(অ.বেে- ৭.৭৫.১) 
 পেজ্ঞা স্থ রিতয়াঃ সংলহতা লেশ্বিাম্নীাঃ। উপ িা 
গেেীবেয বেলভবরত। 
 ইিং গগাষ্ঠলিেং সবো ঘৃবতিাস্মাি্সিকু্ষত।। (অ.বেে- 
৭.৭৫.২) 
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হবয়বে42। িিষুয এেং গৃহপালিত পশু লেবশষ কবর 
গগা-জালত লেলভন্ন গরাবগর দ্বারা আোি হয়। এজিয 
রুদ্রবেেতার লিকট প্রােযিা করা হবয়বে গয, গহ 
রুদ্র! আিাবের গাভী, অশ্ব এেং অিযািয 
গিাকজিবের ঔষলধ োও, যাবত আিাবের আবরাগয 
হয়। আিাবের গিষ ও গিষী গযি গরাগরলহত হবয় 
সুষ্ঠ লেচরণ করবত পাবর43। গহিি ঋতুবত পশুরা 
গেলশ কষ্ট পায়- ‘গহিন্ পশবোঽে সীেলি’ 
(নত.সং.-২.৬.১.১), তাই এই সিয়-কাবি পশুবের 
অলধক প্রযত্ন গিওয়া উলচত। অেেযবেবে44 এইসে 
গরাবগর কারণরূবপ িািা প্রকার আকার-আকৃলত ও 
লেলভন্ন েণযলেলশষ্ট কৃলির উবেে আবে। েশৃয (বচাবে 
গেো যায়) এেং অেশৃয (বচাবে গেো যায় িা) 
এইরূপ েইু প্রকার কৃলি, জাবির সিাি কৃলি- যারা 
শরীবরর অভযিবর গেবক গরাগ উৎপন্ন কবর এেং 
অল্গণু্ড ও শল্গ িািক কৃলি শরীবরর রি এেং 
িাংসবক েযলষত কবর। এই সকি কৃলিবক ইন্দ্রবেবের 
িহাি শীিার দ্বারা, িে দ্বারা এেং লেলভন্ন ঔষলধ 
দ্বারা িষ্ট করার কো েিা হবয়বে অেযাৎ সম্পযণয 
কৃলিকুি (কৃলিবের রাজা, িেী, িাতা, ভাই এেং 
ভলগিী সহ) িষ্ট হবে45। এরা পেযত, েি-জঙ্গি, 

                                                            
42 বত.সং.- ২.১.৫.১-১৬ (সম্পযণয-সযি) 
43 ‘গভষজং গবেঽশ্বায় পুরুষায় গভষজিবো অস্মভযং গভষজং 
সুবভষজিং যোঽসলত। সুগং গিষায় গিষযা’ (নত.সং.- 
১.৮.৬.৭, ৮) 
44সরূবপৌ গদ্বৌ লেরূবপৌ গদ্বৌ কৃবষ্ণৌ গদ্বৌ রলহবতৌ গদ্বৌ। 
েভ্রুশ্চ েভ্রুকণযশ্চ গৃিাঃ গকাকশ্চ গত হতাাঃ।। (অ.বেে-
৫.২৩.৪) 
 গয লেিয়াঃ লশলতকক্ষা গয কৃষ্ণাাঃ লশলতোহোঃ। 
 গয গক চ লেশ্বরূপাস্তান্ লেিীন্ জম্ভয়ািলস।। (অ.বেে-
৫.২৩.৫) 
গযোষাসাঃ কষ্কষাস এজতকাাঃ লশপলেতু্নকাাঃ। 
 েষৃ্টশ্চ হিযতাং লেলিরুতােষৃ্টশ্চ হিযতাম্।। (অ.বেে-
৫.২৩.৭) 
 লত্রশীষযাণং লত্রককুেং লেলিং সারঙ্গিজুয িম্। 
 শণৃািযসয পৃষ্টীরলপ েশৃ্চালি যলচ্ছরাঃ।। (অ.বেে- ৫.২৩.৯) 
45 েষৃ্টিেষৃ্টিতৃহিবো কুরূরুিতৃহম্। 
 অল্গণু্ডি্সেযান্গ্েিিুান্ লেিীন্ েচসা জম্ভয়ািলস।। (অ.বেে- 
২.৩১.২) 
 অল্গুণ্ডযন্ হলম িহতা েবধি েযিা অেযিা অরসা অভয েন্। 
লশষ্টািলশষ্টান্ লি লতরালি োচা যো লেিীণাং িলকরুলচ্ছষানত।। 
(অ.বেে- ২.৩১.৩) 
ইন্দ্রসয যা িহী েষৃৎ লেবিলেযশ্বসয তহয ণী। 
তয়া লপিলি সং লেিীন্ েষৃো েল্াাঁ ইে।। (অ.বেে- 
২.৩১.১) 
হবতা গযোষাঃ লেিীণাং হবতা িেলিবিাত। 
সেযান্ লি িিষাকরং েষৃো েল্াাঁ ইে।। (অ.বেে-৫.২৩.৮) 

ঔষলধ এেং পশুবের িবধয অেস্থাি কবর এেং 
ক্ষতস্থাবির িুে লেবয় অেো োেয, পািীয় ইতযালে 
দ্বারা শরীবর প্রবেশ কবর অে, িস্তক ইতযালে 
শরীবরর অেয়বে উৎপন্ন হয়46। আোর সযযযবেবের 
(আলেতয) লিকট প্রােযিা করা হবয়বে-  
  

উেযন্নালেতযাঃ লেিীন্ হন্তু লিবরাচন্ হন্তু 
রলশ্মলভাঃ। 
গয অিাঃ লেিবয়া গলে।। (অ.বেে- ২.৩২.১) 
উত পুরস্তাৎ সযযয এলত লেশ্বেবৃষ্টা অেষৃ্টহা। 
 েষৃ্টাশ্চ ঘ্ন্ন্নেষৃ্টাশ্চ সেযাশ্চ প্রিৃণন্ লেিীন্।। 
(অ.বেে- ৫.২৩.৬) 

 
অেযাৎ সযযযবেে তাাঁর লিজস্ব েযাপক রলশ্মর দ্বারা 
গাভীবের শরীবরর িবধয উেয় হওয়া এেং েশৃয, 
অেশৃয কৃলিবক সংহার করবে। সুতরাং তৎকালিি 
সিবয় সযবযযর উত্তপ্ত লকরণবক কীটিাশকরূবপ প্রাধািয 
গেওয়া হবয়লেি। আোর ওযলধপািবকর লিকট 
প্রােযিা করা হবয়বে গয, গহ ওষলধপািক! তুলি 
ধিোি, ওষলধর জিয গতািায় স্মরণ করলে। তুলি 
ওষলধর েধযি কর, তা হবি আিাবের পশুগণ 
প্রলতষ্ঠা িাভ করবে47। 
অেেযবেবে েিা হবয়বে গয, গভয েতী গাভী অেযাৎ 
গায়, অশ্ব, গাধা প্রভৃলতর প্রসেকাবি একটি োচ্ছা 
হওয়ায় ভাবিা, কারণ যিজ োচ্ছা প্রসে হওয়া 
প্রসলেিীর জিয অতযম্ত কষ্টোয়ক। এইরূপ গাভীবক 
গৃবহর জিয অিঙ্গিজিক েবি উবেে করা হবয়বে। 
যিজ োচ্ছা প্রসেকারী গাভীবক ‘যলিিী’ েিা 
হবয়বে48। সায়ণাচাযয ‘যলিিী’ পবের অেয কবরবেি- 
                                                                                                    
অ.বেে-৫.২৩ (এই সযবির প্রলতটি িবে িেশলি দ্বারা কৃলির্ক 
িষ্ট করার কো েযি হবয়বে) 
হবতা রাজা লেিাণািনুতষাং স্থপলতহয তাঃ। 
হবতা হতিাতা লেলিহয তভ্রাতা হতস্বসা।। (অ.বেে- ২.৩২.৪ ) 
46 গয লেিয়াঃ পেযবতষু েবিবষবাষধীষু পশুষবপ্স্বিাঃ। 
 গয অস্মাকং তন্বিালেলেশুাঃ সেযং তিলম জলিি লেিাণাম্।। 
(অ.বেে-২.৩১.৫) 
 অন্বােযং শীযযণযিবো পাবষ্টযয়ং লেিীন্  
 অেস্কেং েযধ্বরং লেিীন্ েচসা জম্ভয়ািলস।। (অ.বেে-
২.৩১.৪) 
47 ‘গরেেবসযাষধীভযবস্ত্বৌষধীলজয বন্বতযবহৌষধীবষবে পশযন্ প্রলত 
ষ্ঠাপয়তয’ (নত.সং.- ৩.৫.২.১২) 
48 এনককনয়ষা সৃষ্টযা সং েভয ে যত্র গা অসৃজি ভয তকৃবতা 
লেশ্বরূপাাঃ। 
যত্র লে জায়বত যলিিযপতুয াঃ সা পশযন্ লক্ষণালত লরফতী 
রুশতী।। (অ.বেে- ৩.২৮.১) 
এষা পশযন্সং লক্ষণালত েেযাদ্ ভয ত্বা েযদ্বরী। 
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‘গগৌাঃ যলিিী যিিেৎবসাবপতা লেজায়বত প্রসযবত সা 
যিিসৃলষ্টাঃ’।  
পশুবের প্রজিি অেযাৎ েংশ-লেস্তার সম্ববে অবিক 
ইলঙ্গত গেবে পাওয়া যায়। বতলত্তরীয় সংলহতাবত 
গসািবক গরবতর (লডম্বািু) ধারক এেং পযষাবক 
সিাবির গপাষক অেযাৎ গসাি গরত গেয় এেং পযষা 
(েীযয) সিাি উৎপন্ন কবর েবি উবেে করা 
হবয়বে- ‘গসাবিা বে গরবতাধাাঃ পযষা পশযিাং প্র 
জিলয়তা গসাি এোনস্ম গরবতা েধালত পযষা পশযন্ প্র 
জিয়’ (নত.সং.- ২.১.১.১০)। এই অিরুূপ িে 
অিযত্র পলরিলক্ষত হয়49। আোর ত্বষ্টার ইচ্ছাবতই 
গরবতর লেকার সাধি কবর প্রজা (পুত্র-গপৌত্র, পশু 
ইতযালে) উৎপন্ন হয়50। অিযত্র একটি সম্পযণয সুবি51 
গভয বক হলরতেণয এেং গযালিবক হলরতেণয েিা 
হবয়বে। গবভয র প্রেতয ক এেং লিগযিিকারী গেেতার 
লিকট প্রােযিা করা হবয়বে গয, লতলি গযি গভয বক 
আেলতয ত ও লিগযিি কবরি। আোর ইন্দ্র গযি 
গভয বক সকি লেবক েযপ্ত কবরি। এোবিই েশার 
(গভয েতী গাভী) গভয  গেবক সিািবক লেলচ্ছন্ন করা 
অেযাৎ যত্নসহকাবর প্রসবের কো েযি করা হবয়বে। 
আোর গভয ধারবণর জিয েহু সারযুি িািারূপ শুি 
শুে গবভয  গিবির কো উবেে হবয়বে। আোর 
অলনবক পুত্র-গপৌবত্রর সবঙ্গ পশুবের প্রাবণর িবধয 
সােধাবি োকার জিয প্রােযিা করা হবয়বে অেযাৎ 

                                                                                                    
উনতিাং ব্রহ্মবণ েেযাৎ তো গসযািা লশো সযাৎ।। (অ.বেে- 
৩ ২৮.২) 
49 গসাবিা বে গরবতাধাাঃ পযষা পশযিাং প্র জিলয়তা গসাি এোনস্ম 
গরবতা েধালত পযষা পশযন্ প্র জিয় (নত.সং.- ২.৪.৪.৪)। 
50 গরতাঃ লসঞ্চলত প্রজিবি প্রজিিং লহ ো অলনাঃ। 
অবেৌষধীরিগতা েহলত তাবস্তাবতা ভয য়সীাঃ প্রজায়বি। যৎ সায়ং 
জবুহালত গরত  
এে েৎ লসঞ্চলত বপ্রে প্রাতস্তবিি জিয়লত। তৎ গরতাঃ লসিং ি 
ত্বষ্ট্রাঽলেকৃতং প্রজায়বত যােবচ্ছা বে গরতসাঃ স্ক্িসয ত্বষ্টা 
 রূপালণ লে কবরালত তােবচ্ছা বে তৎ প্রজায়ত এষ বে 
বেেযস্ত্বষ্টা গযা যজবত েহ্বীলভরুপ লতষ্ঠবত গরতস এে লসিসয 
েহুবশা  
 রূপালণ লে কবরালত স (নত.সং.- ১.৫.৯.১-৬)  
51‘যসযাবস্ত হলরবতা গবভয াঽবো গযালিলহয রণযয়ী।’ (নত.সং.- 
৩.৩.১০.২),  
‘আ েতয ি েতয য় লি লিেতয ি েতয বয়ে িেযেেু।’ (নত.সং.- 
৩.৩.১০.৩) 
লে গত লভিলি তকরীং লে গযালিং লে গেীবিযৌ। লে িাতরং চ 
পুত্রং চ লে গভয  চ জরায়ু চ।। (নত.সং.- ৩.৩.১০.৪),  
‘েলহবস্ত অস্তু োলিলত’ (নত.সং.- ৩.৩.১০.২), ‘ উরুদ্রবপ্স্া 
লেশ্বরূপ ইন্দাুঃ পেিাবিা ধীর আিঞ্জ গভয ম্।।’ (নত.সং.- 
৩.৩.১০.৬) 

সািািযও োুঃে িা লেবয় রক্ষা জিয অিুবরাধ করা 
হবয়বে52।  
স্বয়ং ঋলষ লিবজর েি, শরীর, গরাগলেহীি এেং 
সুন্দর স্বাবস্থযর জিয গগাজালতর লিকট অভযেযিা 
কবরবেি। গাভীবের কিযাণপ্রে ধ্বলিবত ঘর পলেত্র 
োবক। যবজ্ঞও এবের যবশাগাি করা হয়। এই গায় 
োেুবরর সবঙ্গ যুি হবে, উত্তি ঘাস এেং 
সুেপ্রোিকারী স্বচ্ছ জি গ্রহণ করবে53। গেবে 
গাভীবের অবিক প্রজালত এেং লেলভন্ন বেলশবষ্টর 
েণযিা পাওয়া যায়। যজবুেযবে গাভীবের লেলভন্ন িাবি 
অলভলহত করা হবয়বে- লশল্পা, বেশ্ববেেী, গরালহলণ, 
ত্রলে, অলেজ্ঞাতা, সরূপা, েতসরী, কৃষ্ণগ্রীো, 
গরালহতা েশা ইতযালে। গরুর ‘কলরষ্’ ো 
‘শকৃৎ’(বগাের) এেং গগািযত্র কৃলষবত সার লহসাবে 
েযেহার করা হবতা, এজিয গাভীবক ‘করীলষণী’ েিা 
হবয়বে। বেলেকযুবগ োেয তালিকায় েবুগ্ধর গুরুত্ব 
অপলরসীি লেি, তাই গসযুবগ গগা-সম্পে েৃলির 
জিয বেলেকরা সেযো সবচষ্ট োকবতা।  
বেলেক পরেতীযুবগ পশুপািি-পিলত আরও েযাপক 
উন্নলত িাভ কবরলেি। । কারণ পশুপািি ধীবর 
ধীবর একটি উন্নত অেযনিলতক উৎবস রূপািলরত 
হয়। এজিযই আচাযয গকৌটিিয অেযশাবে পৃেক 
পশুলেভাগ লিিযাবণর কো উবেে কবরবেি। লতলি 
গাভী, িলহষ ইতযালে গৃহপালিত পশুবের প্রলতপািবির 
জিয অলধকারী (বগাঽধযক্ষ) লিবয়াবগর কো উবেে 
কবর তাাঁর করণীয় কতয েয লহসাবে আটটি লেষয় 
উপস্থাপি কবরবেি54-  
১. গেতবিাপগ্রালহক55 - গাভী পািিকারী 
(বগাপািক), িলহষ পািিকারী (লপণ্ডারক), গায় 
এেং িলহবষর েগু্ধ গোহিকারী (বোহক), েই 
উৎপােিকারী (িন্থক) এেং লহংস্র পশুবের হাত 

                                                            
52 স িাঃ প্রজাস্বাত্মসু গগাষু প্রাবণষু জাগৃলহ।। (অ.বেে- 
৩.১৫.৭)  
53 যযয়ং গাবো গিেযো কৃশং লচেশ্রীরং লচৎ কৃণুো সুপ্রতীকম্। 
 ভদ্রং গৃহং কৃণেু ভদ্রোবচা েহৃদ্ গো েয় উচযবত সভাসু।। 
 প্রজােতীাঃ সযয়েবস রুশিীাঃ শুিা অপাঃ সুপ্রপাবণ লপেিী। 
 িা ে গস্তি ঈশত িাঘশংসাঃ পলর গো রুদ্রসয গহলতেৃযণিু।। 
(অ.বেে-৪.২১.৬-৭)  
54 গগাঽধযবক্ষা গেতবিাপগ্রালহকং করপ্রলতকরং ভবনাৎসৃষ্টকং 
ভাগািপু্রলেষ্টকং ব্রজপযযগ্রং িষ্টং লেিষ্টং ক্ষীরঘৃতসঞ্জাতং 
গচাপিবভত। (অেয.-২.৪৫.২৯) 
55 গগাপািকলপণ্ডারকবোহকিন্থকিবু্ধকাাঃ শতং শতং গধিযিাং 
লহরণযভৃতাাঃ পািবয়য়ুাঃ। ক্ষীরঘৃতভৃতা লহ েৎসািপুিযুলরলত 
গেতবিাপগ্রালহকং। 
(অেয.-২.৪৫.২৯) 



 

~226~ 

International Journal of Applied Research 
 

গেবক গায়, িলহষ ইতযালে পশুবের রক্ষক (িবু্ধক) 
–এই পাাঁচজি লিযুি কিযচারী একশত একশত কবর 
গায়, িলহষ পািি করবে। গেতি লহসাবে এবের 
িগে অেয অেো অন্ন, েে লেবত হবে লকন্তু েগু্ধ, 
েই প্রভৃলতবত এবের গকাবিা অলধকার গেওয়া উলচত 
িয়, কারণ েগু্ধ, েই প্রভৃলতবত এবের অলধকার 
গেওয়া ফবি এরা োেুরবের গিবর গফিবে। এইভাবে 
গায়, িলহষ ইতযালে রক্ষা করার উপাবয়র িাি 
‘গেতবিাপগ্রালহক’।  
২. করপ্রলতকর56 - েয়স্কা, েগু্ধেতী, গভয েতী, 
অল্পেয়স্কা এেং োেুর –এই পাাঁচ প্রকার গায়বক 
২০টি কবর ভাগ কবর েলিক অিুসাবর সেযবিাট 
১০০টি কবর গকাবিা এক গগা-পািকবক ভাবগ লেবত 
হবে। এর পলরেবতয  গগাপািক গাভীর িালিকবক আট 
োরক ঘৃত, এক একটি পশুর জিয এক-এক পণ 
এেং সরকারী গিাহরযুি িৃত পশুর এক অঙ্ক 
চাি়িা প্রলতেের লেবত হবে, রক্ষার এই উপায়বক 
‘করপ্রলতকর’ েিা হয়।  
৩. ভবনাৎসৃষ্টক57 - গরাগগ্রস্থ, কািা, গোাঁ়িা, 
অিিযবোহী, কবষ্টর সবঙ্গ গোহিবযাগয এেং োেুর 
ভক্ষণকারী (পুত্রঘ্ন্ী) –এই পাাঁচ প্রকার গায়বক 
পযেযেৎ ১০০টি কবর গকাবিা এক গগা-পািকবক ভাবগ 
লেবত হবে। এর পলরেবতয  গগা-পািক গাভীর 
িালিকবক পলরলস্থলত অিসুাবর অবধযক অেো লতি 
ভাবগর এক ভাগ অংশ লেবত হবে। এই উপাবয়র 
িাি ‘ভবনাৎসৃষ্টক’।  
৪. ভাগািুপ্রলেষ্টক58 - শত্রু অেো গচাবরর ভবয় গয 
গগা-পািক লিবজর গায়বের সরকারী গগাশািাবত েে 
কবর রাবে, তাাঁর উলচত গয, গায় আিোলির ১০ 
ভাগ রাজাবক প্রোি করা। গায় রক্ষা করার এই 
পিলতবক ‘ভাগািপু্রলেষ্টক’ েিা হয়।  
৫. ব্রজপযযগ্র59 - গোট োেুর, ে়ি োেুর, 
অল্পেয়স্কা (প্রবষ্ঠৌহী), গভয েতী, েগু্ধেতী, অপ্রজাতা 

                                                            
56 জরদ্গবুধিগুলভয ণীপবষ্ঠৌহীেৎসতরীণাং সিলেভাগং রূপশতবিকাঃ 
পািবয়ৎ। ঘৃতসযাবষ্ঠৌ োরকান্ পলণকং পুচ্ছং অঙ্কচিয চ োলষযকং 
েিালেলত করপ্রলতকরাঃ।  
 (অেয.-২.৪৫.২৯) 
57 েযালধতািযঙ্গািিযবোহীেবুেয াহাপুত্রঘ্ন্ীিাং চ সিলেভাগং রূপশতং 
পািয়িস্তজ্জালতকং ভাগং েেযুলরলত ভবনাৎসৃষ্টকম্। (অেয.-
২.৪৫.২৯) 
58 পরচোটেীভয়ােিপু্রলেষ্ঠািাং পশযিাং পািিধবিযণ েশভাগং 
েেযুলরলত ভাগািপু্রলেষ্টকম্। (অেয.-২.৪৫.২৯) 
59 েৎলসকা েৎসতরী পবষ্ঠৌহী গলভয ণী গধিশু্চাপ্রজাতা েেযাশ্চ 
গাবো িলহষযশ্চ। িাসলদ্বিাসজাতাস্তাসািপুজা েৎসা েৎলসকাশ্চ।  

এেং েেযা –এই প্রকাবরর গায় এেং িলহষ আবে। 
েইুিাস ো একিাস জম গিওয়া োেুরবক উপজা 
েবি। এইরূপ োেুরবক গরি গিাহার লসক্কার োগ 
গেওয়া উলচত। েইুিাস পযযি সরকারী গগাশািাবত 
রাো গায় এেং িলহষবকও োগ গেওয়া উলচত। এই 
সকি রাজকীয় গিাহর অেো লসক্কার দ্বারা অলঙ্কত 
গায় এেং িলহষবের রং, শীং ইতযালে লেবশষ লচহ্ন 
গরলজস্টাবর উবেে কবর রােবত হবে। এবের এইরূপ 
রক্ষার পিলতবক ‘ব্রজপযযগ্র’ েবি।  
৬. িষ্ট60 - িষ্ট গগা-ধি লতি প্রকাবরর হয়, যো 
– ১. গচারবের দ্বারা অপহৃত ২. অপবরর গগাবষ্ঠ 
প্রবেশ এেং ৩. লিবজর গগাষ্ঠ গেবক লেচুযলত। এইরূপ 
অেস্থাবক ‘িষ্ট’ েিা হয়। 
৭. লেিষ্ট61 - পাাঁবক (িরি কাো-িাটি) গগাঁবে 
যাওয়া, গবতয  পলতত, গরাগগ্রস্থ, েয়স্কা, জি ও 
োোবরর অভাবে িষ্ট, েৃবক্ষর িীবচ চাপা পব়ি, 
পাহা়ি অেো পােবরর দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হবয়, 
েজ্রপাবত িষ্ট, লহংস্র পশুবের দ্বারা আোি, সাপ, 
োোিি ইতযালের দ্বারা িষ্ট গায়বক ‘লেিষ্ট’ েিা 
হবয়বে। 
৮. ক্ষীরঘৃতসঞ্জাত62 - গাভী ও িলহষবের েগু্ধ, ঘৃত 
ইতযালে সঞ্চয় করাই হি ‘ক্ষীরঘৃতসঞ্জাত’। 
উপবরাি কিযগুলিবক িক্ষয গরবে এই লেষবয় সম্পযণয 
তেয সংগ্রহ করাই হি গগাঽধযবক্ষর কতয েয –  
 

এেং রূপাগ্রং লেেযাৎ। (অেয.-২.৪৫.২৯)  
 
পরেতী সালহবতয গগাজালতর িহবত্ত্বর লেস্তালরত েণযিা 
পাওয়া যায়। স্বয়ং িহাকলে কালিোস রঘুেংশ 
িহাকাবেয রাজার দ্বারা গগা- গসোর েণযিা 
কবরবেি। আোর পরাশরিুলি গগা-জালতবক উবপক্ষা 
করবত সম্পযণয লিবষধ কবরবেি- 
 

কৃলষগযাবোেলণগ্ লেেযাাঃ লেবয়া রাজকুিালি চ। 

                                                                                                    
 িাসলদ্বিাসজাতািঙ্কবয়ৎ। িাসলদ্বিাসপযুযলষতিঙ্কবয়ৎ। অঙ্কং লচহ্নং 
েণযং শঙৃ্গািরং চ িক্ষণম্, এেিপুজা লিেেবয়লেলত ব্রজপযযগ্রম্। 
(অেয.-২.৪৫.২৯) 
60 গচারহৃতিিযযযেপ্রলেষ্টিেিীিং ো িষ্টম্। (অেয.-২.৪৫.২৯) 
61 পঙ্কলেষিেযলধজরাবতায়াহারােসন্নং 
েকৃ্ষতটকাষ্ঠলশিালভহতিীশািেযিসপযগ্রাহোোলনলেপন্নং লেিষ্টম্। 
প্রিাোেভযােবহয়াুঃ। (অেয.-২.৪৫.২৯) 
62 ‘ক্ষীরঘৃতসঞ্জাত’ সম্ববে আচাযয গকৌটিিয লেবশষ লকেু উবেে 
কবরিলি, তবে পেটির সম্ভেত এইরূপ অেযই হবে।  
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ক্ষবণনিবকি সীেলি িুহুতয িিবেক্ষণাত।। 
(কৃ.পরা.-৮১) 

 
এো়িাও পরাশরিুলি িবত গগা-জালতবক রক্ষা করার 
জিয গগাশািা (বগায়াি ঘ়ি) সুেঢৃ়ভাবে লিিযাি 
করবত হবে এেং গগাশািা পলরষ্কার-পলরচ্ছন্ন, 
গগাের-গগািযত্র রলহত রােবত হবে। এইরূপ 
গগাশািাবত গায়-েিে পুলষ্টকর োেয ভক্ষণ িা 
করবিও তাবের েৃলি ঘবট63। কারণ গয গগাশািা 
গেবক প্রলতলেি গগাের-গগািযত্র গিবে গায়-েিে 
প্রভৃলত েলহগযিি কবর গসোবি পুলষ্টকর োেয লেবয়ও 
গকাবিা িাভ হয় িা-  
 

গগাশকৃমযত্রলিপ্তাঙ্গা োহা যত্র লেবি লেবি। 
লিাঃসরলি গোং স্থািাৎ তত্র লকং গপাষণালেলভাঃ।। 
(কৃ.পরা.- ৮৮)  

 
গগাশািা অেশযই পাাঁচটি চরণ-লেলশষ্ট হবে, কারণ 
এইরূপ গগাশািাবত গগাসম্পবের েৃলি ঘবট এেং এই 
গগাশািা কেিই লসংহ রালশবত সযবযযর অেস্থাি কাবি 
লিিযাণ করা অিুলচত, এর ফবি গগাসম্পে িষ্ট 
হয়64। গগাশািাবত কাংস (কাাঁসার) ধাতুর 
োসিপাত্র, গসই পাবত্র রাো জি, গরি ভাবতর 
িা়ি, িাে গধায়ার জি এেং কাপযাবকর তুবিা রাো 
গাভীবের জিয লেিাশকারী65। এো়িাও গগাশািাবত 
িাাঁটা, িযসি রােবি, আেজয িা লিবক্ষপ করবি এেং 
োগি োাঁধবি লিলশ্চতভাবে গগাসম্পবের লেিাশ হয়- 
 

সংিাজয িী চ িযসিিুলচ্ছষ্টং গগালিবকতবি।  
কৃত্বা গগািাশিাবোলত তত্রাজেেিাদ্ ধ্রুেম্।। 
(কৃ.পরা.- ৯১)  

গগাশািা সেযো জি লেবয় পলরষ্কার-পলরচ্ছন্ন করবত, 
কেিই গগাের পলরষ্কার গগািযত্র লেবয় করা উলচত 
িয় এর ফবি গগাসম্পবের েৃলি হয় িা66। 

                                                            
63 গগাশািা সুেঢৃ়া যসয শুলচবগযািয়েলজয তা। 
 তসয োহা লেেিয বি গপাষনিরলপ েলজয তাাঃ।। (কৃ.পরা.- ৮৭)  
64 পঞ্চপো তু গগাশািা গোং েলৃিকারী সৃ্মতা। 
 লসংহবগবহ কৃতা বসে গগািাশং কুরুবত ধ্রুেম্।। (কৃ.পরা.- 
৮৯) 
65 কাংসয কাংবসযােকং বচে তপ্তিন্নং িবষােকম্। 
 কাপযাসবশাধিং বচে গগাস্থাবি গগালেিাশকৃত।। (কৃ.পরা.- 
৯০) 
66 গগািযত্রজািবকনিে যত্রােস্করবিাচিম্। 
 কুেযলি গৃহবিলধিযস্তত্র কা োহোসিা।। (কৃ.পরা.- ৯২) 

সেযাবেিায় গগাশািাবত প্রেীপ জ্বালিবয় রাোর লিবেযশ 
গেওয়া হবয়বে-  
 

সেযায়াং তু গোং স্থাবি েীবপা যতরি েীয়বত। 
(কৃ.পরা.- ৯৩) 

 
এইরূপ লচত্র ভারবত আজও গেো যায়। আোর 
গগাসম্পবের ক্ষলত িা হওয়ার জিয অপর েযলিবত 
গগাের গেওয়ার েযাপাবর লকেু লেলধ-লিবষধ আবরাপ 
করা হবয়বে, গযিি রলেোর, িঙ্গিোর এেং 
শলিোবর গগাের গেওয়া সম্পযণয লিবষধ করা 
হবয়বে67। সম্ভেত তৎকালিি সিবয় কৃলষবত সার 
লহসাবে েযেহার করার জিয গগাের েয়-লেেয় 
করা হত। পরাশরিুলি গগাজালতবক গরাগিুি হবয় 
সুস্থ োকার জিয লকেু গগাপেয উৎসবের েণযিা 
কবরবেি- 
 

গগাপযজাং কালতয বক কুযযােুগু়িপ্রলতপলত্তবেৌ। 
েিো শযািিতাং শৃবঙ্গ লিপ্তা বতিহলরদ্রয়া।। 
(কৃ.পরা- ৯৯)  
কুঙু্কনিশ্চিন্দনিশ্চালপ কৃত্বা চাবঙ্গ লেবিপিম্। 
উেযিয িগু়িং হবস্ত গগাপািাাঃ কৃতভয ষণাাঃ।। 
(কৃ.পরা- ১০০)  
তবতা োনেযশ্চ গীনতশ্চ িণ্ডলয়ত্বাম্বরালেলভাঃ। 
ভ্রািবয়য়েুৃযষং িুেযং গ্রাবি গগালেঘ্ন্শািবয়।। 
(কৃ.পরা.- ১০১)  
গোিবঙ্গ তবতা েেযাং কালতয কপ্রেবি লেবি। 
বতিযং হলরদ্রয়া যুিং লিলিত্বা কৃষনকাঃ।। 
(কৃ.পরা- ১০২) 
তবপ্তাবিৌহং লেবি তলস্মন্ গোিবঙ্গষু োপবয়ৎ। 
গেেিং চ প্রকুেীত িাঙ্গযিকচকণযবয়াাঃ।। 
(কৃ.পরা- ১০৩)  

 
কালতয কিাবসর প্রলতপে লতলেবত (িগু়ি) গাভী ও 
েিবের লশংবয় হিুে োাঁটার সবঙ্গ গতি লিলশবয় গিপি 
লেবয় তাবত শযািিতা গোঁবধ পযজা করবত হবে। 
আোর কালতয কিাবসর প্রেি লেবি কৃষবকরা একসবঙ্গ 
গাভীবের শরীবর (অবঙ্গ) হিুে লিলেত গতি িালেবয় 
লেবত হবে। তারপর েিেবের আভয ষণ দ্বারা সুসলজ্জত 
                                                            
67 লেিলিং গগািয়সযালপ রলেবভৌিশবিলেয বি। 
 ি কারবয়ৎ ভ্রবিণালপ গগােলৃিং যলে োঞ্ছলত।। (কৃ.পরা.- 
৯৩) 
 োরত্রয়ং পলরতযজয েেযােবিযষু গগািয়ম্। 
 শলিবভৌিাকয োবরষু গোং হালিকারাঃ সৃ্মতাঃ।। (কৃ.পরা.- ৯৪) 
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কবর শরীবর ঘষা চন্দি এেং লসন্দরু দ্বারা লচলত্রত 
কবর েবে গেবক িাঠি লিবয় সারা েৎের গগােংবশর 
শালির জিয প্রধাি েষৃবভর (ষাব়ির) সািবি গাি-
োজিা করবত করবত সম্পযণয গ্রাি পলরেিা করবত 
হবে এেং গসই লেবি গরি গিাহা লেবয় গাভীবের 
অঙ্গ স্পশয করবত হবে। এরপর তাবের গিবজর গিাি 
এিং কাি সািািয পলরিাবি কাটবত হবে। এইরূপ 
করবি গসই গৃবহ সকি গগা-জালত সুস্থ এেং 
লিলশ্চতরূবপ একেৎসর পযযি অবিক গরাগিুি 
োবক-  
 

সেযা গগাজাতয়াঃ সুস্থা ভেবিযবতি তদ্গৃবহ । 
িািােযালধলেিুযিা েষযবিকং ি সংশয়াঃ।। 
(কৃ.পরা- ১০৪)  

 
 আোর এই গ্রবন্থ গগাশািা গেবক গাভীবের প্রস্থাি ও 
প্রবেবশর উপর গজযালতষশাবের জ্ঞাি অিুসাবর উলচত 
এেং অিুলচত লেষবয় িতািত েযি করা হবয়বে। 
পরাশরিুলি গাভীবের প্রস্থাি ও প্রবেবশর জিয লতিটি 
পযেযা, ধলিষ্ঠা, গজযষ্ঠা, কৃলত্তকা, িগৃলশরা এেং 
শতলভষ এই িক্ষত্রগুলিবক সেযো শুভ েবি উবেে 
কবরবেি68। তবে লতিটি উত্তরা, গরালহিী, পুষয, 
েেণ, হস্ত ইতযালে িক্ষত ,, লসিীোিী, চতুেযশী, 
অষ্টিী ইতযালে লতলে এেং িঙ্গি, শলি ও রলেোবর 
গাভীবের প্রস্থাি ও প্রবেশ করা অিুলচত েবি উবেে 
কবরবেি। কারণ এই িক্ষত্তগুলিবত, লতলেগুলিবত এেং 
োরগুলিবত গাভীবের প্রস্থাি ও প্রবেশ করাবি 
গগাসম্পবের লেিাশ হয়- 
 

লত্রষযত্তবরষু গরালহণযাং লসিীোিী চতুেযশী। 
পুষযেেণহবস্তষু লচত্রায়ািষ্টিীষু।। (কৃ.পরা.- 
১০৬)  
গোং যাত্রাং ি কুেীত প্রস্থািং ো প্রবেশিম্। 
পশেস্তসয িশযলি গয চাবিয তৃণচালরণাঃ।। 
(কৃ.পরা.- ১০৭) 
অকয ালকয কুজোবরষু গোং যাত্রাপ্রবেশবয়াাঃ  
গিবি গগালেিাশাঃ সযাৎ প্রবেবশ গৃলহণীেধ।। 
(কৃ.পরা.- ১০৮)  

 

                                                            
68 পযেযাত্রয়ং ধলিষ্ঠা চ ইন্দ্রালনবসৌিযোরুণাাঃ। 
 এবত শুভপ্রো লিতযং গোং যাত্রাপ্রবেশবয়াাঃ।। (কৃ.পরা.- 
১০৫ )  

এইভাবেই পরাশরিুলি গগা-জালতর আহার তাবের 
রক্ষণাবেক্ষণ ইতযালে লেষবয় গুরুত্বপযণয এেং 
বেজ্ঞালিকসম্মত লেচারধারা েযি কবরবেি।  
আোর আচাযয কাশযপ গাভী এেং েিবের শুভ 
িক্ষণ, তাবের পািি-গপাষণ লেষবয় লেলভন্ন িতািত 
েযি কবরবেি। লতলি তৃণ (সেুজ ঘাস), ধািয 
(ে়ি-চারা), জি ইতযালে দ্বারা যত্নসহকাবর হৃষ্ট-
পুষ্ট েিেবক সাক্ষাৎ ধিযস্বরূপ েবি উবেে কবরবেি- 
  

েৃষ রাজ ত্ববিোত্র ধিধািযালে েৃলিকৃৎ।  
ধিযরূপ ত্ববিবেহ তস্মাৎ ত্বাং গপাষয়ািযহম্।। 
(কাশয. কৃ.সয..- ২৮৩) 

 
আোর পশুর আকার-আকৃলত, রং, রূপ, স্বাস্থয, 
লশং, েুর, স্থযিত্ব, গিকম্বি (কুকুে), গচাে, শরীবর 
গরািরালশ, আেতয  গলত ইতযালে অিুসাবর গোষলেহীি 
পশুবের েণযিা কবর সুিক্ষণযুি েিে, গাভী, িলহষ, 
গভাঁ ়িা, োগি প্রভৃলত গৃহপালিত পশুবের সংগ্রহ 
করার লিবেযশ লতলি লেবয়বেি। এই সকি পশু 
অেশযই কৃলষকাবযযর ফিোয়ক হয়- 

 
গোষহীিা গুবণাবপতা েষৃভাাঃ শুিজালতজাাঃ। 
সংগ্রাহযা গক্ষিলসিয়েয কৃলষকানরলেযবশষতাঃ।। 
(কাশয. কৃ.সয..- ৩০৩) 
সুিক্ষণা গধিেশ্চ িলহষাশ্চ তো িতাাঃ। 
িলহষযশ্চ েহুক্ষীরাাঃ রক্ষণীয়াাঃ কৃলষেনিাঃ।। 
(কাশয. কৃ.সয..-৩০৪) 

  
আচাযয কাশযবপর িবত পশুবের সিয় অিুসাবর 
িঙ্গিকারক োেয গেওয়া উলচত, এবের প্রলতলিয়ত 
িািি-পািি কবর গরাগ গেবক রক্ষা করা উলচত69। 
গাভীবের সে সিয় িািি -পািি করা এেং রক্ষা 
করা উলচত। গগাষ্ঠস্থাি অেো গগাশািা পুলষ্টপ্রে 
হওয়া উলচত। গৃহপালিত সকি পশুবের গ্রীিকাবির 
িধযাবে োয়াবত রাো উলচত70। এর ফবি গরৌবদ্রর 
প্রচণ্ড উত্তাপ গেবক পশুরা োাঁচবত পাবর। শীতকাবিও 
পশুবের উত্তি আহার গেওয়া উলচত এেং 

                                                            
69 কাবিষু গপাষণীয়াশ্চ লহতাহার প্রোিতাঃ। 
 গরাবগবভযা রক্ষণীয়াশ্চ িািিালেলভরন্বহম্।। (কাশয. কৃ.সয..-
৩০৭) 
70 োয়াসু তাশ্চ োগেষৃিােযাাঃ লেয়াকরাাঃ। 
 িধযােকবি গ্রীবি তু স্থাপযা রক্ষযাশ্চ ধীিতা।। (কাশয. 
কৃ.সয..-৩১৮) 
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লেবশষভাবে রক্ষা করবত হবে। লতলি গঘাষণা 
কবরবেি-  
 

গরাগপ্রশালিশ্চ তো োিেিৃালে রক্ষণম্। 
গগাসহস্রং যত্র গেবশ পািযবত প্রীলতপযেযকম্।। 
(কাশয. কৃ.সয..-১৩) 
তত্র গেবশষু পজয বিযা েষযবতযে ি সংশয়াঃ। 
গোং রক্ষণবতা োিাৎ গেোিাং প্রীলতরূত্তিাাঃ।। 
(কাশয. কৃ.সয..-১৪) 
অতাঃ প্রজািাবক্ষিালেলরবতযেং ভাগযবোঽলেরেীৎ। 
অতাঃ সেযপ্রযবত্নি গগাগণং তু কৃষীেিাাঃ।। 
(কাশয. কৃ.সয..-১৫) 

 
অেযাৎ গয গেবশ, এোবি ‘গেশ’ েিবত গয ভয-ভাবগ 
এক হাজার গাভী যত্নসহকাবর পালিত হয় গসোবি 
োিক, েৃি সকবিই রক্ষা পায়। এেং সকি গরাগ 
শালিবত োবক। গযোবি গাভীরা রক্ষা পায় গসোবি 
গেেতারা প্রীলত িাভ কবর। আোর গযোবি গগাোি 
করা হয় গসোবি লিলশ্চতরূবপ পজয িযবেে (বিঘ) 
েষযণ কবর। অতএে প্রজাবের কিযাবণর জিয সেযো 
গগােংবশর িািি – পািি করা উলচত। এইভাবেই 
আচাযয কাশযপ পশুপািবির লেবশয কবর গগাজালতর 
গুরুত্ব প্রলতপােি কবরবেি। 
 
উপসংহার 
পলরবশবষ উপবরাি আবিাচিার পলরবপ্রলক্ষবত েিা 
যায় গয, বেলেককাি গেবকই গৃহপালিত পশু এেং 
অরবণযলস্থত পশুবের িবধয সুস্পষ্ট পােযকয পলরিলক্ষত 
হবয়লেি। প্রাচীি ভারতীয়রা গৃহপালিত পশুবের 
আলেযক সিলৃিবত গুরুত্ব অেবিাকি কবর এক 
সুেযেলস্থত পশুপািবির পিলত লিিযাণ কবরলেি। 
লেবশষ কবর গগা-সম্পবের সিৃলিবত বেলেকজালতর 
অেোি অতুিিীয়। পরেতীকাবি অেযশাে, 
কৃলষপরাশর, কাশযপীয়-কৃলষসযলি, েহৃৎসংলহতা প্রভৃলত 
গ্রন্থগুলিবত পশুপািি লেবশষ কবর গগা-পািবির 
কিা-গকৌশবির েণযিা প্রশংসিীয়। সুতরাং 
প্রাচীিকালিি ভারতেবষযর আলেযক সিৃলিবত 
পশুপািবির উবেেবযাগয অেোি লেি।  
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অিুোে) 
৬.ঐতবরয় ব্রাহ্মণ - সায়ণাচাযযকৃত গেোেয ভাষয 
সলহত, সম্পা. সুধাকর িািেীয় 
৭.বতলত্তরীয় ব্রাহ্মণ - সায়ণ ভাষয সলহত, সম্পা. 
প্র. পুবষ্পন্দ্র কুিার 
৮.লিরুি - যাস্ককৃত, প. িুকুন্দ িা 
৯. অেযশাে – শ্রী োচস্পলত বগবরািা 
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১৩. সংসৃ্কত কৃলষ শাে - ডা. িীরজ শিযা 
১৪. Agriculture and Animal Husbandry – N. M. Kansara 
  


