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Abstract
In Hinduism, there are eight types of marriage manner. Gandharba manner is one among them. AcharjyaVatsyayan
mentioned three rules of Gandharba Marriage in his great treatise Kamasutra. Firstly, Hero sends Dhatryeka to Heroine.
Dhatryeka explain good qualities of Hero and creates attraction of Heroine towards Hero. After that, Dhatryeka brings
holy fire from holy chamber and Hero- Heroine circumambulate three times to the holy fire. Secondly, Hero blames on
Heroine as she is non-pure due to migration. After that the Hero marriages Heroine by help of another housewife and
follows aforesaid manner.Thirdly, Hero sends a same aged prostitute to Heroine as ambassador. She creates a soft
corner for Hero in the Heroine’s heart. Then they became married as regular manner.
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Article
গভাধানািদ ষাল
িনিমে

শাে

পিরণয়(অি

কার সং ােরর মেধ িববাহ হল অন তম

ধান সং ার। িববােহর ধারণােক

করার

নানা কার শে র ব বহার করা হেয়েছ। যমন – উ াহ(কন ােক তার িপ ালয় থেক িনেয় আসা),
দি েনর মাধ েম

হণ), পািন হণ(কন ার হ

হণ), িববাহ(কন ােক িবেশষ উে েশ আনয়ন করা),

এবং উপযম(কন ােক খু ব কােছ এেন িনেজর কের নওয়া)। বর ও কন ার ারা অি েক

দি ণ কের িববাহ করা

হেল, সই িববাহ আর িনবিতত হয় না। িনবিতত হয় না – এর অথ হল সই িববািহতা কন ােক অপর কান ব ি র
সে পু নরায় িববাহ

দান করা যায় না। উ

গৃ হ সূ , ধমসূ

কােরই আযাচার িবিহত হেয়েছ।

আিদ সময় থেকই অথাৎ অিত

চিলত আেছ। িহ ু সমােজ

চিলত আট

কার িববাহ

ও িপশাচ বা পশািচক। া িববােহ কন ার িপতা

াচীন কাল থেকই িহ ু সমােজ আট রকম িববাহ
থা হল- া ,

থা

াজাপত , আয, দব, গা ব, আসু র, রা স

তশীলবান বরেক আ ান কের সু সি তা কন ােক দান কেরন।

াজাপত িববােহ কন ার িপতা বর-কেনেক ‘ তামরা উভেয়

িমিলত হেয় ধমাচরণ কর’- এই প কথা বেল

মধু পকািদর ারা অিচত বেরর হােত কন ােক সমপন বা দান কেরন। আয িববাহ অনু সাের গাযু গল িনেয় কন ার
িববাহ দওয়া হয়। দব িববাহ অনু সাের য রত পু েরািহেতর সে
িপতামাতা অথবা

কন ােক িববাহ দওয়া হয়। গা ব িববােহ

জেনর স িত ব তীতই বর ও কেন এেক অপরেক পছ

সাধ ানু সাের কন ার িপতােক তথা অিভভাবকেক এবং কন ােক অথ

কের িববাহ কের। আসু র িববােহ

দান কের িপতার ই া েম কন ােক িববাহ

করা হেয় থােক। রা স িববােহ কন ােক বল পূ বক অপহরণ কের িববাহ করা হয়। িপশাচ বা পশািচক িববােহ
িনি তা কন ার সে বর যৗন স গ কের১।
িহ ু সমােজ
িহ ু সমােজর আট

চিলত এই অ িবধ িববােহর ন ায় সাঁওতাল সমােজও অ িবধ িববাহ পিরলি ত হয়। তেব
কার িববােহর সে

সাঁওতালেদর আট

কার িববােহর যমন সাদৃ শ আেছ তমনই আবার

International Journal of Interdisciplinary and Multidisciplinary Studies (IJIMS), 2014, Vol 2, No.2, 86-89.

বসাদৃ শ ও আেছ। িহ ু সমােজর উ

আট

কার িববােহর মেধ

গা ব, আসু র রা স, পশািচক এই চার
করেছ২।

থম চার কার িববাহ – িবিধ ধমানু গ ও কুলীন।

কার িববাহ বাধ হয়

কননা আজ পয ও আিদবাসী সমােজ এই চার

া

বিদক আিদবাসী সমাজ থেকই আযরা

কার িববাহ-রীিতর

চলন বতমান।

আিদবাসীেদর ারা উ ািরত ‘বাপলা’ শ িটর অথ হল িববাহ। সাঁওতালেদর মেধ
আেদর বাপলা’ িববাহ-রীিতর সে িহ ু সমােজ

87

হণ

সাঁওতাল বা

চিলত ‘িঞরবল বাপলা’ ও ‘অর

চিলত গা ব িববাহ- রীিতর সাদৃ শ দৃ হয়। ‘িঞরবল বাপলা’ িববাহ

প িত আনু সাের ছেল ও মেয় উভেয়র মেধ ভালবাসা জ ায়। বাড়ীর লােকর অমত সে ও মেয় পিতগৃ েহ জার
পূ বক

েবশ কের। ‘অর আেদর বাপলা’ িববাহ প িত আনু সাের ছেল ও মেয় এেক অপেরর

মেয়র বাড়ীর অমত সে ও ছেলর ব ু রা মেয়েক বেরর বাড়ীেত রেখ যায়। পরবতীেত

িত অনু র

হয়।

ােমর মানু েষর সহায়তায়

তােদর িববাহ সাঁওতাল সমােজ ীকৃিত লাভ কের।
া

বিদক অনায তথা আিদবাসী সমাজ থেক য গা ব িববাহ-রীিতর

হণ আযরা কেরিছল, সই গা ব

িববাহ বতমান সমােজ নানা ধম অবল ী মানু েষর মেধ ব ল ভােব পিরলি ত হেয় থােক। আবার বতমান সমােজ
অেনক ছেল মেয় এেক অপেরর
ারা ছেল মেয়র সে

িত অনু র

হওয়া সে ও গা ব িববাহ রীিতর অনু সরণ না কের অত

ধমানু গ ও কুলীন

ম লকামনায় মাতা িপতা স ােনর

াজাপত িববাহ কের থােক। অমত সে ও পু

াজাপত িববােহ মত

দান কেরন। অবশ এ

ে

চতু রতার

িকংবা কন ার

ণয়াস

ছেল মেয়র

াজাপত িববােহ মত দান মাতা িপতার উদার িচে র-ই পিরচায়ক।
গা ব িববাহ িবিধ কী? কী কী

কাের তা সংঘিটত হেয় থােক, তা বাৎসায়নাচােযর ‘কামসূ ’

‘কন াস যু কািধকরেণ’র প ম অধ ােয় বিণত হেয়েছ। উ

অিধকরেণর

ারে ই কামসূ কার বেলেছন –

“ াচু েয ণ কন ায়া িবিব দশনস ালােভ ধাে িয়কাং ি য়িহতাভ ামূ প েহ াপসেপৎ”৩ । নায়ক নািয়কার
ণয়াস

িত অত

হেল সই দশন অলভ া নািয়কার কােছ দূ েতর ন ায় ধাে িয়কােক পাঠােবন। সই ধাে িয়কা নায়কপ ই

অবল ন করেব। স নায়েকর নানািবধ
িচকর সই

ণ বণনা কের নািয়কােক অনু রি ত করেব। নায়েকর য সকল

পরব ীকােল

ণ অত

ণ িলেক ধাে িয়কা বারবার কের বলেত থাকেব। অবশ ই নায়েকর দাষ িল নািয়কার সামেন বিণত

হেব না। িনজবু ি েত য মেয়রা ভ া বা

ামীেক লাভ কেরেছ অথাৎ গা ব মেত িববাহ কেরেছ, তারা িববাহ

জনগেণর ারা অনু েমািদত হেয়িছল, যমন শকু লা ও রাজা দু ে র িববাহ। এছাড়াও ধাে িয়কা

নািয়কােক নায়েকর অনু কূেল আনার জন এও বলেব য – অেনক
িক

ে র

সপ ীগণ অত

পীড়া

দান কের থােক, এমনিক

ে

মাতা িপতা কন ােক মহাকুেল দান কেরন;

ামীও পিরত াগ পয

পিরমােন দখেত পাওয়া যায়। যিদও ব মােন সমােজ একই পু েষর

কের থােকন, এর উদাহরণ যেথ

ারা ব িববাহ তমন দখা যায় না। িক

মাতািপতার ারা ভােলা ি বাের মেয় দান করা সে ও নানান জটীলতার কারেণ ামী প ীেক পিরত াগ কের থােক।
এ

ে ধাে য়ীকা নািয়কােক

ণেয়র ারা পিরণীতা হওয়ার পিরণাম বণনােথ বলেব – “সু খমনু পহতেমকচািরতায়াং

নািয়কানু রাগং চ”৪। দূ তীর মত আচরণকািরণী ধাে িয়কা যিদ বােঝন য নািয়কার মেন নায়েকর
উৎপ

হেয়েছ তেব স নািয়কােক এই

প বলেব য – ‘ নায়ক তামােক

ারা নায়ক ীকৃত হেল, নায়ক কান একিট িনভৃ ত

য়ং

িত অনু রাগ

হণ করেব’। অনু র া নািয়কার

ােন তােক (নািয়কােক) িনেয় িগেয় কান

াি েয়র গৃ হ থেক
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সং ৃ ত অি এেন কুশ পেত গৃ েহ া
সে

িবধানানু সাের হাম কের অি েক িতনবার

িতনবার অি েক পির মণ করেত হেব। এেক অপেরর

সই কন ার আর অন

িত অনু র

88

দি ন করেব। নািয়কাও নায়েকর

হেয় অি েক সাি

কের িববাহ করেল

ইত াচায সময়ঃ”৫। ধমিববােহর

িববাহ দওয়া যায় না। “অি সাি কা িহ িববাহ ন িনব

ে অি সি ধান অবশ কতব । তারপর ধীের ধীের সদ িববািহত দ তী তারা তােদর মাতাও িপতােক জানােব।
ি তীয় কে র বণনােথ বাৎসায়নাচায বেলেছন য গা ব িববােহর জন
অনু রােগর

েয়াজন। এেক অপেরর

ধীের ধীের

জনবেগর িনকট

িত অনু রােগর কারেণ নায়ক নািয়কােক অিভগমন দােষর ারা দূ িষত কের

কাশ করেব। এই প অিভগমন দােষ দূ

জন এবং দ ভেয়র জন নায়কই তার একমা
তারপর

ীিতপূ বক উপহার

ারে ই নায়ক ও নািয়কার মেধ

নািয়কা তার ব ু গেণর দাষ দূ র করার

রণ ইত াকারক ভাবনার ারা ভাবািয়ত হেয় যাগােযাগ করেব।

দানািদর ারা নািয়কার বা বেদর

ীত করেব নায়ক।

য়ং পািণ হেণ নািয়কা অিন ু ক হেল নায়েকর পূ ব থেকই য কুল ীর সে স ক ভােলা এমন কুল ীেক
নািয়কার কােছ

রণ করেব। এই কােযর জন সই কুল ীেক নানা

সু েকৗশেল নািয়কােক একিট িনভৃ ত
িববাহ (গা ব িববাহ) স

কার ব

ােন িনেয় আসেব। তারপর কান

ারা

ীত করেত হেব। সই কুল ী

াি েয়র গৃ েহ থেক অি এেন পূ েবর ন ায়

করেব।

তৃ তীয় কে র বণনাও কেরেছন কামসূ কার। নািয়কােক গা ব িববাহ করার জন নায়ক তার সমান বয়স
স

া কান গিণকার সাহায

হণ করেব। নায়েকর

ারা

িষত দূ ত পী সই গিণকা নািয়কার মাতার সে

দীঘকাল ধের সু স ক রাখেব। নািয়কার মাতার মেনর অিভ ায় জেন িবিবধ ি য়কর উপহার

ব

দান কের

নািয়কার মাতােক অনু রি ত করেব সই গিণকা। দূ তকােয িনযু া গিণকা বা বশ া ধীের ধীের নািয়কার মাতার
সামেন নায়েকর অিভ ায় ব
িনেয় আসেব এবং সই
িববাহ) স

করেবন। পরব ীেত দূ ত পী গিণকা অন কােযর ছেল নািয়কােক গৃ হ থেক অন

েল উপি ত নায়ক কান

াি েয়র গৃ েহ থেক অি

এেন পূ েবর ন ায় িববাহ (গা ব

করেব।

বাৎসায়নাচােযর মেত নায়ক নািয়কার মেধ অনু রাগ উৎপ হওয়ার জন ি েয়াপ হ, সাম এবং দান

ভৃ িতর

েয়াজন হয়। ি েয়াপ হ হল – য ব যার ি য়, সই ব সং হ কের তােক দওয়া। সাম হল এক নীিতিবেশষ,
য নীিতর ারা মেনামািলন িববাদািদর িন ি

হেয় থােক। দান

প নীিতর মাধ েম অথািদর ারা িববাদ ইত ািদ

ভ ন করা। বতমান সমােজ ছেল ও মেয়র মেধ অনু রাগ উৎপ
কাযকলাপ বাৎসায়নাচােযর উ

পু মালা

ে

কান

াি েয়র গৃ েহ থেক সং ৃ ত অি আনয়ন কের না এবং

দি ণও কের না। বর কান মি ের কন ােক িনেয় িগেয় তার মাথায় িসঁদুর দান কের এবং গলায়

দান কের মা । আবার নািয়কা বা কন ােক অনু র

করেলও কখনই বশ ােদর সহায়তা হণ কের না। তেব

া

সমােজ ব াপক আকার ধারণ কেরেছ, যিদও এক অপেরর
িববাহেক

নানািবধ

মেতর সে সাদৃ শ বজায় রােখ। আবার িকছু িকছু মত বতমান সমােজর ছেল ও

মেয় উভেয়ই মােন না, যমন গা ব িববােহর
সই অি েক

হওয়া থেক গা ব িববাহ পয

করার জন বতমান সমােজ বা বেদর সহায়তা হণ
বিদক যু গ থেক চেল আসা এই গা ব িববাহ বতমান
িত অনু র

াজাপত িববােহ পিরণত কের। অথাৎ গা ব িববাহ না কের

ছেল মেয় অত

চতু রতার সে

মাতা িপতােক মািনেয় িনেয়

গা ব
াজাপত
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িববাহ কের থােক। অতীত ও বতমােনর ন ায় ভিবষ েতও য গা ব িববাহ থাকেব এবং এর ব পকতা উ েরা র বৃ ি
পােব স িবষেয় কান সে হ নই।
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