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वमस्िशुमस्त्रीय-गहृतवभमगमनम ंकिग्िशानर् ्

 

डॉ. नवीनशर्मा 

 

परर्वैज्ञमतनकेन तनवाचनशमस्त्रप्रवक्त्रम श्रीर्द्यमस्कर्ुतननम वमस्िुशब्िस्य तनवाचनतर्त्थ ं

प्रतिपमकििर्् – ‘वमस्िुवासिेर्नावमासकर्ाणः।’ वमसयोग्यं यत्स्थमनं िद्वमतस्त्वति । 

वमसयोग्यस्थमनस्य आवश्यकिम सवेभ्यः प्रमतणभ्यः भवत्येव। समम्प्प्रिं यद्वमस्िुप्रयोजनं 

कतल्पिं िन्र्मनवेभ्य एव । अिः यतस्र्न् शमस्त्रे भूर्ौ भवने च वमसकिृाभ्यः र्मनवेभ्यः 

सवातवध-सौतवध्यप्रमपे्ः तसद्धमन्ि-तनयर्-तवतध-प्रतवधीनमञ्च प्रतिपमिनं कियिे िन्नमर् 

वमस्िुशमस्त्रर्् । वमस्िुशमस्त्रीय-तसद्धमन्िमनुरूपं यिम गृहतनर्माणं कियिे ििम ितस्र्न् गृहे 

पञ्चित्वमनमं पूणारूपेण सन्िुलनं भवति, येन िि ्गृहं िस्य वमतसनश्च शमरीररक-र्मनतसक-

बौतद्धक-पमररवमररक-आर्थाक-समर्मतजकोन्नोतिञ्च प्रमपु्नवतन्ि । अिो शोधपरेऽतस्र्न् वमस्िु 

ग्रन्थेषु गृहतवभमगमनमं तवशे्लशणं कियिे ।  

 

वमस्िशुमस्त्रीय-गहृतवभमगतनरूपणर् ्

बृहद्वमस्िुर्मलमयमर्तप१ रमर्िैवज्ञर्िमनुगुणर्वे षोडशगृहमणमं वणानं सर्ुपलभ्यिे यथम-  

 

पूवास्यमं श्रीगृहं प्रोक्तर्मगे्नययमं स्यमन्र्हमनसर्् ।। 

शयनं ितिणस्यमं च नैर्ा त्यमर्मयुधमश्रयर्् । 

भोजनं पतश्चर्मयमं च वमयव्मं धनसञ्चयर्् ।  

उत्तरे द्रव्संस्थमनर्ैशमन्यमं िेविमगृहर्् ।  

इन्द्रमग्न्योर्ाथनं र्ध्ये यर्मग्न्योर्ृािर्तन्िरर्् । 

यर्रमिसयोर्ाध्ये पुरीषत्यमगर्तन्िरर्् । 

रमिसजलयोर्ाध्ये तवद्यमभ्यमसस्य र्तन्िरर्् । 

िोयेशमतनलयोर्ाध्ये रोिनस्य च र्तन्िरर्् । 

कमर्ोपभमगशर्नं वमयव्ोत्तरयोगृाहर्् । 

कौबेरेशमनयोर्ाध्ये तचककत्समर्तन्िरं सिम । 

पुरन्िरेशयोर्ाध्ये सवावस्िुषु संग्रहर्् । 

सिनं कमरयेिेवं िर्मिकु्तमतन षोडश ।१ 
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वतसष्ठस्यमतप इिर्वे र्ि ंविािे, िरमष्टगहृमणम ंवणान ंप्रमप्यिे 

यथम- 

 

ऐन्द्रयमं स्नमनगृहं कमयार्मगे्नययमं पचनमलयः। 

यमम्प्यमयमं शयनं वेश्र् नैर्त्यमं शस्त्रर्तन्िरर््।।  

वमरूणयमं भोजनगृहं वमयव्मं धमन्यर्तन्िरर््। 

उिीचयमं हमटकं सद्म ऐशमन्यमं िेवर्तन्िरर्।्।  

हमटकस्य सुवणास्येिं हमटकर््।२ 

 

कश्यपस्यमतप इिर्वे र्ि ं ककन्त्वरोत्तरकिशमयम ं कोषगहृस्य 

स्थमन ेभमणडमरगहृस्योल्लखेः प्रमप्यि ेयथम –  

 

प्रमचयमं कितश स्नमनगृहर्मगे्नययमं पचनमलयः। शयनं 

यमम्प्यकिग्भमगे नैर्त्यमं शस्त्रर्तन्िरर्।्। 

प्रिीचयमं भोजगृहं वमयुभमगेऽन्नसङ्ग्ग्रहर््। 

भमणडमरसिनं सौम्प्ये त्वैशमन्यमं िेविमलयर्।्३ 

 

नमरिस्य र्िमनसुमरर्तप भमणडमरगहृर्तु्तरे वमयव्म ं च 

पशरु्तन्िरं भविे ्यथम -  

 

भमणडमगमरं िूत्तरे स्यमद्वमयव्मं पशुर्तन्िरर््।४ 

 

तवश्वकर्ाणः अनुसमरं िूत्तरस्यमं जलस्नमनव्वस्थम पूवास्यमञ्च 

कोषमगमरो भवेि्। 

 

उत्तरस्यमं जलस्नमनं पूवास्यमं श्रीगृहं िथम।५ 

 

एवं प्रकमरेण अनेकमनेकग्रन्थेषु किक्त्परत्वेन गृहतवभमगस्य 

तववेचनं कृिर्तस्ि। अि एवमग्रे र्यम तवद्वतभः अतधकिः 

ग्रमह्यर्िमनुसमरं षोडशगृहमणमं किक्त्परत्वेन सहेिुकं तवशे्लषणं 

कररष्यिे।  

 

किशमतधपतितवचमरः  

किशमतधपिीनमं प्रभमवः सवािैव सर्स्िभूपिमथेषु प्रमतणषु च 

सर्रूपेण भूयिे, िथमतप र्नुष्यः तवशेषरूपेण प्रभमतविो 

भवति। पूवा-आगे्नय-ितिणमकिकिशमनमं पियः िर्शः सूया-

शुि-भौर्-रमहु-शतन-चन्द्र-बुध-बृहस्पतिग्रहमस्सतन्ि 

यथोक्तर््–  

 

भमनुः शुिः िर्मपुरः सैंतहकेयः शतनः शशी ।  

सौम्प्यतस्त्रिशर्न्री च प्रमचयमकिकिगधीश्वरमः ।।६  

 

एवर्वे किशमनमं िर्शः इन्द्र-अतग्न-यर्-नैर्ा ति-वरूण-वमयु-

कुबेर-ईशिेविमः सतन्ि। यथोकं्त बृहत्संतहिमयमं – 

पुरुहुिमनलयर्तनर्ा तिवरुण पवनेन्िुंशङ्ग्करम िेवमः। 

तवज्ञमिव्मः िर्शः प्रमचयमद्यमनमं किशमं पियः ।। 

 

किशमतधपतिज्ञमनचिर् ्

 

किशम किशमधपतिग्रहमः किशमतधपतििेविमः 

पूवाः सूयाः इन्द्रः 

आग्नेयः शुिः अतग्नः 

ितिणः भौर्ः यर्ः 

नैर्ा त्यः रमहुः नैर्ा तिः 

पतश्चर्ः शतनः वरूणः 

वमयव्ः चन्द्रः वमयुः 

उत्तरः बुधः कुबेरः 

ईशमनः गुरुः ईशः 

 

गहृतवभमगस्य सहेिकंु तवश्लषेणर् ् 

प्रमचीनकमले भमरिवषे अतधकिः संयुक्तपररवमरस्य 

परम्प्परमऽऽसीि् । अि एव ितस्र्न् कमले 

पररवमरस्यमवश्यकिमनुगुणं भवने षोडशप्रकोष्ठमनमं तनर्माणं 

तवतवधकििु कियिे स्र्, यस्य सहेिुकं तवशे्लषणर्र प्रिीयिे । 

 

गहृतवभमगचिर् ्

 

 
 

स्नमनगहृर् ्

पूवाकिशमयमः स्वमर्ी ग्रहः सूयाः विािे । सूयोियकमलीनसूयास्य 

शुद्ध-शतक्तवधाकरश्र्यः शरीरे तनपितन्ि, यस्र्मि् त्वक् 

कमतन्ियुक्तो भवति । सूयाः स्वप्रकमशेन अन्धकमरस्य 

तनवमरणपूवाकं रोग-िःुस्वप्नमिीनमं नमशं करोति ।७ िस्र्मि् 

िस्य रश्र्यः शुभफलप्रिमः । िरमतप सूयासूके्त वणानं प्रमप्यिे, 

यि् शुभमकमंतिणः भक्तजनमः उषमकमले सूयार्ुपमसिे ।८ 

इत्यस्र्मि् पूवास्यमं कितश एव स्नमनगृहर्ुत्तर्ं फलप्रिं ज्ञमयिे ।  

 

पमकगहृर् ्

आगे्नयकोणे एव पमकगृहं वमस्िुशमस्त्रज्ञैः अतभर्िर्् । 

आगे्नयकोणस्यमतधपतिः आतग्निेवः, यः ब्रह्ममणडे िेजसः 



 

~ 144 ~ 

International Journal of Sanskrit Research http://www.anantaajournal.com 

प्रत्यिस्वरूपो विािे, अग्नौ िेज-प्रकमश-िमहकत्वशतक्तः 

प्रमचुयेण तनतहिम,९ - िस्र्मि् अतग्निेवस्यमतधकमरिेरर्ेव 

भोजनपमचतयिुर्ुत्कृष्टस्थलर्् । किशमजन्यशुतद्धवशेन 

खमद्यपिमथार्तप शुद्धयति । शुद्धभोजनेन च गृहसिस्यमनमं 

सत्त्वशुतद्धः जमयिे, यथोक्तर्् — 

 

‘आहमरशुद्धौ सत्त्वशुतद्धः सत्त्वशुद्धौ ध्रुवमस्र्ृतिः ।१० 

 

िस्र्मिमगे्नयकोणस्थपमकशमलमयमं 

तनर्र्ािगुणयुक्तभोज्यपिमथमािीनमं भिणेन एव व्के्तः 

व्तक्तत्व-शौया-बल-बदु्धीत्यमिीनमं तवकमसः सम्प्भवति । 

 

शयनगहृर् ्

गृहस्वमतर्नः कृिे भवनस्य र्ुख्यशयनकिः ितिणकितश 

भवेि् । ितिणकिशमयमः स्वमर्ीग्रहः भौर्ः । 

ज्योतिषशमस्त्रमनुसमरेण भौर्ः सेनमपतिः, बलयुक्तः, 

रक्तवणाः, अतग्नित्त्वयकु्तश्च भवति।११ िस्र्मि् ितिणमकिशम 

िििम—चमिुया-कौशल-शौया-वीयमाकिगुणमनमं प्रतितनतधत्वं 

करोति । र्नुष्यः िमतिणयजन्यव्वहमरेणैव स्वव्तक्तत्वं 

तवकमसयति, पररवमरस्य च नेिृत्वं किुुं सर्थो भवति । 

िस्र्मिस्यमं कितश गृहस्वमतर्नः शयनकिः तनर्िाष्टः । 

इिोऽतप यर्ः ितिणकिशमयमः िेविम विािे । यर्ः द्यौ-

पृतथवी-आप-ओषधी-र्क्-सुनृिमकिषट्भूर्ीनमं 

तवरमटसंसमरस्य च संरिकः इति र्ग्वेिे उक्तः ।१२ िथैव 

गृहस्वमर्ी अतप स्वपररवमरं संरिति, अि एव यर्स्य 

ितिणकितश गृहस्वमतर्नः शयनकिः सवाथैव युतक्तसङ्ग्गि 

इति । 

 

शस्त्रगहृर् ्

भवनस्य नैर्ा त्यकोणः शस्त्रसंग्रहणमथार्थवम 

विार्मनपररपे्रक्ष्ये अतधकभमरयुक्तवस्िूनमं संग्रहणमथुं युज्यिे । 

नैर्ा त्यकिशमतधपतिः ग्रहः रमहुः, िेविम नैर्ा तिश्च विािे । 

िस्यमपरः नमर् रमिसः । फलिीतपकमयमं रमहुग्रहस्यमध्ययनेन 

िस्य र्तलनस्वरूपः ज्ञमयिे ।१३ रमिसमनमर्तप 

हहंसकप्रवृत्तयः र्तलनस्वरूपश्च । शस्त्रमिीतन 

हहंसककर्ासमधनमतन च सतन्ि, 

शस्त्रमणमर्तधकभमरयुक्तवस्िूनमं वम प्रत्यहर्प्रयोगत्वमि् 

स्थलतर्िं प्रमयशः र्तलनं भवति अि एव रमहुग्रहस्य 

नैर्ा तििेवमिमयमश्च कितश शस्त्रगृहं तनर्ेयर् ्। 

 

भोजनगहृर् ्

भोजनमथुं प्रमचीनकमले गृहस्य पतश्चर्किशमतस्थिप्रकोष्ठः 

प्रयुज्यिे स्र् । आधुतनके कमले िु भोजनं पमकशमलमयमः 

सर्ीपस्थप्रमङ्ग्गणे उत्पीरिकमयमं कियिे । ककन्िु 

वमस्िुशमस्त्रमन्िगािं पतश्चर्किशमतस्थिकि एव 

भोजनमथार्ुपयुक्तो भवति । यिोतह पतश्चर्किशमतधपिेः 

वरुणस्य र्खुर्तग्निुल्यतर्ति र्तषतभः र्ग्वेिे अतभर्िर्् 

।१४ अतग्नश्च भोजनस्य जीणे कमरणर््, िस्र्मि् भोजनगृहं 

पतश्चर्मयमं प्रशस्िर्् । यद्यतप पश्चमद्वर्िाकमले वरुणस्य 

सम्प्बन्धः जलेन सह स्थमतपिः यस्र्मि् वरुणः निी-

सर्ुद्रमिीनमं िेवः सञ्जमिः ।१५ अयर्ेव कमरणं यि् आधुतनकमः 

वमस्िुतविमः पतश्चर्कितश अतप जलव्वस्थमं कल्पयतन्ि । 

 

धमन्यसगं्रहगहृर् ्

भवनस्य वमयव्मं कितश धमन्यसंग्रहगृहं कल्पयेि् । 

वमयव्किशमतधपतिश्चन्द्रः िथम चमतधष्ठमिम वमयुिवेो विािे । 

पतश्चर्किशमिः शुद्धजलवमयुरुत्तरकिशमजन्योच्चिर्तवचमरमणमं 

संयोगः वमयव्कोणे िशृ्यिे । ज्योतिषर्िमनुसमरेण चन्द्रः 

शीिरतश्र्युक्िः१६ अन्नस्य १७ च कमरको भवति ।  

वमयुिेवश्च समिमि् वमयुस्वरूपः, अनयोः गणुधर्ायोः संयोगः 

वमयव्किश्येव, तचरकमलं यमवि् धमन्यं संरितयिंु वमयोः 

शीिलिमयमश्चोपतस्थतिः अत्यमवश्यकी विािे । िस्र्मि् 

वमयव्मं धमन्यसंग्रहगृहतनर्माणं सहेिुकं िशृ्यिे । 

 

कोषगहृर् ्

उत्तरकिशमतधपतिग्रहः बुधः िवेिम कुबेरश्च प्रोक्तः । 

उत्तरकिशम उच्चिरतवचमर-उन्नति-उच्चिम-शे्रष्ठभमवमिीनमं 

किशम विािे । र्त्स्यपुरमणमनुसमरेण कुबेरः अष्टतनतधयुक्तः, 

धनं व्यीकिुार्ुद्यिकरयुक्तः, शे्विवस्त्रधमरी च विािे१८ 

यथोकं्त र्त्स्यपुरमणे -  

 

कुबेरं च प्रवक्ष्यमतर् कुणडलमभ्यमलङ्ग्कृिर्् । 

र्होिरं र्हमकमय तनध्यष्टकसर्तन्विर्् ।। 

गुह्यकैबाहुतभयुाकं्त धनव्यकरैस्िथम । 

हमरकेयूररतचिं तसिमम्प्बरधरं सिम ।। 

 

अि एव धनसम्प्पिः स्वमतर्नः कुबेरस्योत्तरकिशमयमं 

कोषगृहतनर्माणं वैज्ञमतनकं भवति । 

 

िेवगहृर् ्

भूखणडस्यैशमन्यमं िेवगृहं वमस्िुतविैर्नार्िाश्यिे । 

अरेशमनकोणमतधपतिः ग्रहः बृहस्पतिः िेवश्च ईशः (रुद्रः) 

कतथिः । होरमग्रन्थेषु बृहस्पतिः ‘शुभग्रहः धर्ापरमयणः’१९ 

‘ब्रमह्मणवणाः सत्त्वगणुयुक्तश्चोक्तः’२० इिोऽतप 

ईशमनकोणमतधपति िेवः स्वयर्ेव ईशः (रुद्रः, ईश्वरः) 

िस्र्मि् ईश्वरोपमसनम ईशमतधतष्ठिेशमनकोणे एव समफल्यं 
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प्रमप्स्यति । अि एव ईशबृहस्पियोः ईशमनकोण े िेवगहंृ 

सप्रर्मणं तसद्धयति । 

 

ितधर्न्थनगहृर् ्

प्रमचीनकमले पशुपमलनं र्नुष्यमणमं प्रर्ुखकमयार्मसीि् । 

पूवास्यमं जलव्वस्थमकमरणमि्, आगे्नययमं पमकगृहस्य 

समर्ीप्यमच्च पूवमागे्नययोर्ाध्ये ितधर्न्थनगृहं तनर्ीयिे स्र् । 

 

र्िृसङ्ग्ग्रहगहृर् ्

र्ृिसङ्ग्ग्रहगृहर्मगे्नयितिणयोर्ाध्ये पमककमये र्ृिस्य 

प्रयोगत्वमि् पमकगृहस्य सर्ीपे एव तनर्ीयिे । र्ग्वेिे 

र्ृिर्तग्निेवस्य नेरर्ुकं्त२१ पमकशमलमयमं च प्रयोगे 

सुतवधमवशमि् आगे्नयितिणयोर्ाध्ये र्ृिसङ्ग्ग्रहगृहस्य तनर्माणं 

िका सङ्ग्गिर्ेवेति । र्ृतं्त बलवधाकं पुतष्टिमयकं च भवति । 

ितिणकितश शौयावीयासम्प्पन्नभौर्ग्रहस्य२२ प्रभमवमितप 

र्ृिसंग्रहगृहर्रैव प्रशस्यिे । 

 

शौचमलयः 

ितिणनैर्ा त्योर्ाध्ये पुरीषत्यमगस्य गृहं तनर्ेयर्् । वस्िुिः 

नैर्ा त्यकिशमतधपतिः रमहुग्रहः र्तलनिमयमः२३ प्रिीको 

भवति, िथम च ितिणकिशमयमं गृहस्य वदृ्धजनमनमं ज्येष्ठमनमं 

कृिे वम शयनगृहं प्रोक्तर््, अि एव वृद्धमनमर्सर्थािमवशमि् 

रमहुग्रहस्य र्तलनप्रभमववशमच्चमर शौचमलयः 

ितिणनैर्ा त्योर्ाध्ये एवोत्तर्ो भवति । 

 

तवद्यमभ्यमसगहृर् ्

नैर्ा तिपतश्चर्योर्ाध्ये तवद्यमभ्यमसगृहं शमस्त्रसम्प्र्िर्तस्ि। 

अस्यमं कितश अध्ययनमिध्येिम प्रखरबुतद्धयुक्तः, 

र्हमनतचन्िकः प्रतिभमशमली, तवज्ञमनी, कल्पनमशीलः, 

यशस्वी च भवति।  

 

शोकगहृर् ् 

पतश्चर्वमयव्योर्ाध्य े तस्थिगृहे नृपिीनमं कमले िोषकिृाभ्यः 

र्नुष्येभ्यः िणडतवधमनर््, न्यमयतवधमनञ्च कियिे स्र् । अर 

पतश्चर्किशमतधपतिश्शतनः न्यमयतप्रयः, 

वमयव्किशमतधपतिश्चन्द्रश्च गम्प्भीरतवचमरकुशलो विािे। 

िस्र्मि् किेऽतस्र्न् समर्मतजक-अपरमतधक-

पमररवमररकसर्स्यमनमं सर्मधमन ं शीघं्र भतविुर्हाति। 

प्रकोष्ठोऽयं शुभकमयमाथुं न प्रयोक्तव्र््। 

 

रतिगहृर् ् 

नविम्प्पिेः शयनमथार्ुत्तरवमयव्ोर्ाध्ये रतिगृहस्य तनर्माणं 

कत्ताव्र््। प्रकोष्ठोऽयं ितिणकिशमयमं तस्थिगृहपिेः प्रकोष्ठमि् 

पयमाप्न्िरमले तवद्यर्मनत्वमि् तशष्टमचमरं वधायति, नविम्प्पते्तः 

गोपनीयिमञ्च रिति। वमयव्किशमऽतधपतिग्रहः चन्द्रः चेिसः 

प्रसन्निमयमः, स्त्रीप्रमपे्ः, सुन्िरिमयमश्च कमरको भवति।२४ 

वमयव्किशमऽतधष्ठमिृिेविमवमयःु। गीिमयमः र्नसः उपर्म 

वमयुनम कृिम२५ यथम -  

 

चञ्चलं तह र्नः कृष्णः प्रर्मतथ बलवद्िढृ़र्।् िस्यमह ं तनग्रहं 

र्न्य ेवमयोररव सिुषु्करर् ्।। 

र्नश्च रतितभपे्ररकत्वमि् उत्तरकिशमतधपिेः बुधस्य च 

तवहमरस्थलकमरकत्वमि्२६ उत्तरवमयव्योर्ाध्ये 

रतिगृहतनर्माणं वमस्िुशमस्त्रस्य वैज्ञमतनकितृष्टकोणं द्योियति।  

 

औषधगहृर् ् 

उत्तरैशमन्योर्ाध्ये औषधगृहं कत्ताव्र््। यिोतह रुद्रसूक्तमनुसमरं 

ईशमनकोणमतधपतिः ईशः रुद्रो वम “औषधीनमं प्रिमिम, 

रोगनमशकत्तमा”२७ तचककत्सकेषु च उत्तर्तचककत्सको 

भवति।२८ अि एव प्रमणीनमर्ुत्तर्तचककत्सकस्य रुद्रस्य पमशे्व 

एवोत्तरैशमन्र्ध्ये औषधगृहं प्रशस्िर््।  

 

सवासगं्रहगहृर् ्

सवासंग्रहगृहे पमररवमररकस्िरे प्रयुक्तसवासमर्मन्यवस्िूनमं 

संग्रहः कियिे। गृहतर्िं पूवेशमनयोर्ाध्ये तनर्ीयिे। 

प्रकोष्ठोऽयर्मवश्यकिमयमं प्रसूतिकमयेऽतप प्रयोकंु्त शक्त्यिे। 

अर कमरणतर्िर्तस्ि, यि् गृहतर्िर् ् ईशमनकोणमतधपिेः 

रुद्रिुल्यतचककत्सकस्य समतन्नध्ये औषधगृहस्य समर्ीप्ये 

पूवाकिशमयमः िेजतस्वनम स्फूर्िा-उजमाकिगुणधर्ायुक्तवमिमवरणे 

च विािे।   

वस्िुिः आचमययः र्मनवमनमं सुतवधमयमः सुरिमयमश्च 

िषृ्यमऽस्य शमस्त्रस्य रचनम कृिम। यकि वमस्िुशमस्त्रे िर 

प्रतिपमकिितसद्धमन्िैः तवतवधतनयर्ोपतनयर्ैश्च गृहतनर्माणं 

कियिे िर्हा गृहस्वमर्ी िस्य पररवमरश्च अवश्यर्वे 

इहलौकककं पमरलौकककञ्च सुखर्मप्नोति इत्यर नमतस्ि संिेहः।  
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