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साांख्यमतरीत्या यागाङ्गहिंसायााः अधममजनकत्वननरूपणम ् 
 

Dr. Vishwanath Hegde 

 
प्रस्तावना 

षट्सु आनस्तकदर्मनेष ु सवमज्ञकनपलप्रणीतां साांख्यदर्मनां मिंीयततेमाम् । 

प्रकृनतपुरुषानववेकजन्यबन्धस्य तयोर्वववेकेनैव नार् इनत वदताां साांख्यानाां मते 

पञ्चहवर्नततत्त्वानन प्रनसद्धानन । तत्र पञ्चहवर्ाः भवनत पुरुषाः । स च अनववेकनननमत्तेन 

दाुःखनत्रकेण सम्पीनिताः र्ोकमोिंाददकमनुभवन ् तत्पररिंारसाधनां नजज्ञासते । तत्र 

दाुःखनार्ाय र्ास्त्रप्रनतपाद्याः प्रकृनतपुरुषनववेक एव साधनम् इनत साांख्यनसद्धान्ताः । नन ु

लौदककेनोपायेन दाुःखस्यान्तो भनवष्यतीनत दषृ्टां लोके इनत चेन्न, लौदककेनोपायेन दाुःखस्य 

आत्यनन्तकाः, एकान्ततश्च नार्ो न भवतीनत तदर्थं साांख्यप्रनतपाद्योपाय एव र्रणीकरणीयाः। 

ननु तर्थानप दाुःखस्य तर्थानवधनार्ाः वैददकेनोपायेनैव साध्याः इत्यताः दषु्प्राप्यस्य 

प्रकृनतपुरुषनववेकस्य नोपादयेत्वां सम्भवनत । तर्था च ‘स्वगमकामो यजेत’ इत्यादीनन 

वाक्यानन वैददककममणाां त्रैकानलकदाुःखासनम्मश्रां सुखात्मकां  स्वगमप्रानिलक्षणां फलां ब्रवुते । 

स्वगमश्च  

 

‘यन्न दाुःखेन सनम्भन्नां न च ग्रस्तमनन्तरम् । 

अनभलाषोपनीतां च तत्सुखां स्वाःपदास्पदम् ॥’  

 

इनत दाुःखनवरोधी सुखनवरे्ष एव । ककच साः स्वगमाः ‘अपाम सोम अमृता अभूम’ 1 

इत्याददशु्रनतवाक्येभ्यो ननत्य इत्यनप ज्ञायते । तस्मात ् वैददककममणा दाुःखस्य आत्यनन्तकाः 

एकान्ततश्च नार्ो सम्भवतीनत युक्तम् इनत चेन्न । यर्था दषृ्टोपायेन दाुःखस्य अत्यन्ताभावाः न 

भवनत तर्थैव वैददकेनानप कममणा । तत्र च िंतेवाः वैददककममणाम् अनवरु्नद्धयुक्तत्वम्, 

क्षययुक्तत्वां, अनतर्ययुक्तत्वां चेनत2 । एतेषु वैददककममणाम् पश्वाददहिंसाजन्याधममयुक्तत्वात ्

अनवरु्नद्धयुक्तत्वां कर्थनमनत साांख्यर्ास्त्रानुसारेण प्रबन्धेऽनस्मन् नवचायमते । 

तत्र सोमाददयागेषु वैददककममसु यागाङ्गतया परु्बीजददवधा दियत े । तस्य च 

हिंसात्मकत्वात,् हिंसायाश्च पापजनकत्वात् हिंसानननमत्तपापसांयुके्तन सोमयागेन दाुःखमनप 

जायते । तर्था च र्ास्त्रां ‘न हिंस्यात् सवाम भतूानन’ इनत । 

                                                           
1
 ऋ.८/४८/३ 

2
 दषृ्टवदानुश्रनवकाः, सह्यनवर्ुनद्धक्षयानतर्ययुक्ताः (साांख्यकाररका-२ ) 
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एवां च साध्यसोमाददयागननरूनपता या परु्बीजाददवधननष्ठा 

साधनता सैवात्र अनवरु्नद्धररत्यर्थमाः । इत्र्थां िंोम-दवेपूजन-

दनक्षणाप्रदानाददरूपपुण्यजनककममसाध्यस्य सोमयागादाेः 

यत् परु्हिंसन-बीजवधाददरूपपापजनककममसाध्यत्वां तदवे 

सोमयागादरेनवरु्नद्धयुक्तत्वनमनत । तर्था च ‘कमामरु्क्लाकृष्णां 

योनगननस्त्रनवधनमतरेषाम्’ 3  इनत सूत्रे योगभाष्ये भगवता 

वेदव्यासेनानप ‘रु्क्लकृष्णा बनिंाःसाधनसाध्या तत्र 

परपीिानुग्रिंद्वारेण कमामर्यप्रचयाः’ इत्येवां 

यागस्यानवरु्नद्धयुक्तत्वमनभनिंतम् । अस्यााः व्याख्यान े

वाचस्पनतनमश्रााः ‘यद ् यावद ् बनिंाःसाधनसाध्यां, तत्र 

सवमत्रानस्त कस्यनचत ् पीिा । न निं व्रीह्याददसाधनेऽनप 

यागाददकममनण परपीिा नानस्त । अवघाताददसमये 

नपपीनलकाददवधसांभवात्, अन्ततो बीजाददवधेन 

स्तम्बाददभेदोत्पनत्तप्रनतबन्धात् । अनुग्रिंश्च दनक्षणाददना 

ब्राह्मणादरेरनत’ इत्यनेन यागाददकममणाः पुण्यकममयोगेन 

रु्क्लत्वां, परु्वधाददपापकममयोगेन 

कृष्णात्मकत्वादनवरु्नद्धयुक्तत्वमुक्तम् ।  

इदमेव प्रदर्मयन् पञ्चनर्खाचायमाः ‘स्वल्पाः सङ्कराः 

सपररिंाराः सप्रत्यवमषमाः’ इत्यत्र सङ्करर्ब्दने 

ज्योनतष्टोमाददजन्यस्य प्रधानापूवमस्य धममस्य 

परु्हिंसाददजन्येन अनर्थमिंतेनुा पापेन सिं 

सामानानधकरण्यरूपाः सांसगमाः अर्थवा साङ्कयममुक्तम् । दकन्त ु

तद्यागेन जन्यस्य सुखापेक्षया पापस्य अल्पत्वात् साः 

प्रायनश्चत्ताददना पररिंायो वतमत े । यदद प्रमादवर्ात् 

प्रायनश्चत्तमननुनष्ठतां चेत् तददाुःखां जनयत्येव । अत्र 

‘अङ्गापूवं प्रधानापूवामनतर्यमुत्पाद्य नवनश्यतीनत’ मतां 

नाभ्युपगम्यत े । यताः परु्हिंसाद्यङ्गापूवमस्य 

प्रधानोपकारनरकोभयजनकतया 

प्रधानोपकारमात्रानन्तरमेव तस्य नवनारे् नरकानुपपत्तेाः, 

तदा फलमदत्वा कमम नश्यतीनत स्वीकतमव्यां भवेददनत दोषाः ।  

 

पूवममीमाांसकानामाक्षपेाः  

नन ुधममवत् इयां हिंसा इयमहिंसा इत्यत्र शु्रनतरेव प्रमाणम् । 

नननखलस्यानप जगताः कल्याणाय प्रवृत्तो वेदाः कर्थां पुरुषां 

हिंसायाां प्रवतमयेत्? अताः वेदप्रनतपाददता हिंसा अहिंसैव । 

अत एव कुमाररलभटै्टरनप ‘द्वषेपूवमकां  प्रानणवध एव हिंसा’4 

इत्यनभनिंतम् । कक च ‘अपवादो ह्युत्सगं बाधते’ इनत 

न्यायात् ‘मा हिंस्यात्सवामभूतानन’ इनत सामान्यर्ास्त्रां 

नवरे्षर्ास्त्रेण ‘अग्नीषोमीयां परु्मालभेत’ इत्यनेन बाध्यते । 

तद्यर्थोक्तां  ‘येन नाप्रािे यो नवनधरारभ्यते स तस्यापवादाः’ 

इनत । यदाहुभमट्टवार्वतककारााः  

 

‘अवश्यमेव सामान्यां नवरे्षां प्रनत गच्छनत ।  

गतमात्रां च तत्तेन नवरे्षे स्र्थाप्यते ध्रुवम्॥’ इनत ।  
                                                           
3
 यो.४/७ 

4 मीमा. १/१/२ 

नवषयेऽनस्मन् शु्रनतरािं ‘अहिंसन् सवमभूतान्यन्यत्र तीर्थेभ्याः’5 

इनत । अत्र र्ास्त्रानुज्ञानवषयेभ्योऽन्यत्र स्र्थावरजङ्गमानन 

सवामनण भूतानन अपीियन् वतेत इनत ‘अन्यत्र तीर्थेभाः’ इनत 

पदयोरर्थमाः । मनुरनप –  

 

‘यज्ञार्थं पर्वाः सृष्टााः स्वयमेव स्वयांभुवा । 

यज्ञस्य भूत्यै सवमस्य तस्माद्यज्ञे वधोऽवधाः॥’ 6 

इत्यािं। 

ककच – या वेदनवनिंता हिंसा ननयताहस्मश्चराचरे । 

अहिंसामेव ताां नवद्याद्वदेाद्धमो निं ननबमभौ ॥’7 इनत 

च ।  

वरािंपुराणेऽनप ‘हिंसा त्ववैददकी या तु तयाऽनर्थो 

ध्रुवां भवेत्। 

वेदोक्तया हिंसया तु नैवानर्थमाः कर्थांचन ॥’  

 

इनत वैददक्यााः हिंसायााः हिंसाभावत्वमुक्तम् । अताः यागे 

दियमाणया हिंसया अधमो न जायते इत्यताः यागस्य 

नवरु्द्धत्वां स्पष्टम् इनत मीमाांसकााः । 

 

अत्र नसद्धान्ताः -  

अत्र मीमाांसकेन यदकु्तां  ‘न हिंस्यात् सवामभूतानन’ इनत 

सामान्यर्ास्त्रां ‘अग्नीषोमीयां परु्मालभेत’ इनत नवरे्षर्ास्त्रेण 

बाध्यते इनत तन्न । तयोाः नवरोधाभावात् । सनत नवरोधे 

सामान्यर्ास्त्राद ् नवरे्षर्ास्त्रां प्रबलम् न तु अनवरोधेऽनप । 

यताः बाध्यत्वे दबुमलत्वमात्रां न िंतेुाः दकन्तु नवरोधोऽनप । 

तर्थानिं अनयोाः नभन्ननवषयकत्वात् न नवरोधाः । ‘न हिंस्यात्’ 

इनत ननषेधाः हिंसायााः बलवदननष्टसाधनत्वरूप-अनर्थमिंतेुत्वां 

ज्ञापयनत । नात्र अित्वर्थमहिंसायााः अनर्थमिंतेुत्वनमनत वणमन े

प्रमाणमनस्त । ‘अग्नीषोमीयां परु्मालभेत’ इत्यनेन वाक्येन 

परु्हिंसायााः ित्वर्थममुच्यते न तु तने अनर्थमिंतेुत्वाभावाः । 

‘मुख्यफलाजनकत्वे सनत मुख्यफलजनकव्यापारजनकत्वम्- 

अङ्गत्वम्’ इनत प्रधानननवमिंणद्वारा तज्जन्यजनकत्वम् 

अङ्गत्वम् । न त्वनेन ‘न् हिंस्यात्..’ इनतवत ्

बलवदननष्टाननुबन्धीष्टसाधनत्वां बोध्यते । अङ्गनवधीनाां 

नवननयोगमात्रतात्पयमकत्वेन बलवदननष्टाननुबनन्धत्वबोधन े

तात्पयामभावात् ।  

अयमर्थमाः – ‘न हिंस्यात्..’ इनत ननषेधेन ‘हिंसा 

पुरुषानर्थमकरी’ इत्येव बोध्यते, न तु ‘हिंसा यागोपकाररणी 

न’ इत्येवमनप, एवां ‘परु्मालभेत’ इनत वाक्येनानप ‘हिंसा 

यागोपकाररणी’ इत्येव ज्ञाप्यते, न तु ‘हिंसा नानर्थमकरी’ 

इत्येवमनप । एवां च अनयोाः नभन्ननवषयत्वान्न नवरोधाः इनत । 

यर्था ‘आमतिां  कोष्ठ ेकफां  िंनन्त’ इनत वाक्यस्य इष्टसाधनत्वां 

                                                           
5 छा.८/१५/१ 

6 मन-ु५/३९ 

7 मन-ु५/४४ 
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नवषयाः, ‘कण्ठे च तत् तिां  कफां  करोनत’ इनत वाक्यस्य 

अननष्टसाधनत्वां नवषयाः इनत नवषयभेदादभुयोरनवरोधाः 

तद्वत् असमाननवषयकत्वात ् ‘न हिंस्यात्..’ ‘परु्मालभेत’ 

इत्यनयोाः न बाध्यबाधकभावाः । तस्मात् परु्हिंसायााः 

श्येनवत् अनर्थमकरत्वमेव ।  

तदवेोक्तां  ब्रह्मनवद्याभरणे ‘प्राणनवयोगफलोपनिंतस्तदनुकूलो 

व्यापारो हिंसा, यागीयपश्वालम्भोऽनप भवनत तर्थेनत कर्थां न 

हिंसा?’ इनत । हिंसायााः अनर्थमकरत्वां स्मृनतषु बहुत्र 

प्रनतपाददतम् । तर्था च मिंाभारत े केननचनन्ननमत्तेन र्िने 

धमेण मृगयोननमापने्नन ’ यदद त्वाां कनश्चद ्यज्ञे िंन्यात् तदा 

तव मृगत्वां नङ््यनत’ इनत र्ापान्तां बुदध्वा 

श्यामाकनीवाराददचरुणा दवेयजनां कुवामणां कां नचद ्

वनवानसनां सत्यनामानां ब्राह्मणमुपसृत्य छलेन ‘परु्पुरोिार्ां 

नवना यज्ञोऽयमङ्गिंीनो न स्वगमफलकाः, परु्ियणासाम्य े

तु माां भोाः प्रनक्षप िंोत्र े त्वां गच्छ स्वगममनननन्दत इत्येवां 

प्रलोभ्य स्वकीयहिंसायाां प्रवर्वतताः साः । प्रवृत्तस्य च 

तस्यानुनष्ठतां बहु तपो नष्टम्’ इत्येवमाख्यायते ।  

 

‘तस्य तेनानुभावेन मृगहिंसात्मनस्तदा ।  

तपो मिंत्स्मुनच्छन्नां तस्माद ् हिंसा न यनज्ञया ॥’8 

इनत । 

 

एवां नवचख्नुगीतेऽनप -  

‘अव्ययनस्र्थतमयामदरै्ववमूढैनामनस्तकैनमरैाः। 

सांर्यात्मनभरव्यकै्तर्हिंसा समनुवर्वणता। 

सवमकममस्वहिंसा निं धमामत्मा मनुरब्रवीत ् ॥’ इनत हिंसाां 

नननन्दत्वा  

‘पायसैाः सुमनोनभश्च तस्यानप यजनां मतम्।’ इत्येवां सानत्त्वकां  

यजनमेवानभनिंतां न हिंसाददनमश्रम् ।  

 

ननु ‘यज्ञार्थं पर्वाः सृष्टााः स्वयमेव स्वयम्भुवा । 

यज्ञोऽस्य भूत्यै सवमस्य तस्माद ्यज्ञे वधोऽवधाः ॥ 

या वेदनवनिंता हिंसा ननयताऽहस्मश्चराचरे । 

 

अहिंसामेव ताां नवद्याद ् वेदाद ् धमो निं ननबमभौ ॥’ इनत 

मनुवाक्यैाः, ‘हिंसा चैवानवधानताः’ 9 इत्याददनभश्च 

अवैधहिंसाया एव अधममजनकत्वमुक्तम् । ‘अहिंसन ्

सवामभूतान्यन्यत्र तीर्थेभ्याः’ इनत तीर्थमपधानभधेययज्ञाददभ्यो 

अनतररक्तस्र्थल एव हिंसात्वमुक्तां  छान्दोग्यशु्रत्या । अताः यज्ञे 

दियमाणायााः हिंसायााः न अधममजनकत्वनमनत चते् अत्राहुाः 

मञ्जूषाकारााः – ‘मनुवचने ‘अवधाः’ इत्यादौ ‘अनुदरा कन्या’ 

इनतवत् अल्पार्थे नञाः सत्त्वात्, अन्यर्था ‘घटोऽघटाः इनतवद ्

अस्याबोधकत्वेन अवधपदस्य पापाजनकत्वलक्षणापत्तेाः।’ 
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इत्युक्तम् । एतेन ‘अध्वर इनत यज्ञनाम, ध्वरनतर्हिंसाकमाम, 

तत्प्रनतषेधोऽध्वराः’ इनत ननरुक्तवचनेऽनप नञो अल्पार्थमत्वां 

ज्ञेयम् । ‘अन्यत्र तीर्थेभ्याः’ इनत शु्रतेस्तु अवैधहिंसात्यागस्य 

इष्टसाधनत्वमुच्यते न तु वैधहिंसायााः अननष्टसाधनत्वाभावाः 

। पातञ्जलभाष्येऽनप ‘यदद कर्थनञ्चत् पुण्यावापगता हिंसा 

भवेत्, तदा तत्र सुखप्रािौ भवेदल्पायुाः’10 इनत । अत एव 

क्षनत्रयाणामनप युनधनष्ठरादीनाां स्वधममयुद्धने 

जातज्ञानतहिंसायाां प्रायनश्चत्तश्रवणम् ।  

 

तर्था च भागवते –  

 

“क्षत्रधमे नस्र्थतो जन्तून्यवधीमृमगयाददनभाः ।  

समानिंतस्तत्तपसा जह्मघां मदपानश्रतााः ॥’ इनत 

मुचुकुन्दां प्रनत कृष्णवचनम् ।  

 

तर्था च रु्दध्यापादकदण्िप्रायनश्चत्तरूपिंननस्य 

पापाजनकत्वेऽनप अदण्िनीयाप्रायनश्चनत्तपरु्िंननस्य 

पापाजनकत्वे प्रमाणाभावाः । अताः तददषृ्टान्तबलेन 

यागीयपरु्िंननस्य पापाजनकत्वमास्र्थातुां नैव र्क्यत े । 

अन्यत्र तैनत्तरीयश्रुतौ ‘परागावतमतेऽध्वयुमाः पर्ोाः 

सांज्ञप्यमानात्’ इनत पापभयेन अध्वयोाः 

परु्िंननपराङ्मुखत्वानभधानात् ।  

कक च ऋनत्वजाां प्रायनश्चत्तोऽनप श्रूयते । यदद यागीयपरु्हिंसा 

यदद अधममजननका न स्यात ् ततो कुताः प्रायनश्चत्तो उक्ताः 

स्यात् । अनग्नप्रार्थमनानप श्रूयते –  

 

“यत्परु्मामयुमकृतोरो वा पनिरािंते । 

अनग्नमाम तस्मादनेसो नवश्वान् मुञ्चत्वां िंसाः ॥’  

इनत मन्त्रवणे परु्हिंसाजन्यपापनवमोचनाय 

अनग्नप्रार्थमना शू्रयते ।  

 

ननु यदद यागीयहिंसा अननष्टिंतेुाः तर्विं को वा प्रवतमयते ्

तनस्मन् काये इनत चते् उच्यते – यर्था अननष्टिंतेुत्वेऽनप 

श्येनयागादौ िोधान्धस्य तद्दोषसनिंष्णोरेव प्रवृनत्तस्तर्थैव 

अत्रानप तद्दोषसनिंष्णोरेव उत्कटफलरागवर्ात ्

प्रवृनत्तभमनवष्यनत । अर्थामत् स्वगमसुखापेक्षया 

हिंसाजन्यदाुःखस्य अल्पत्वात् यागादौ प्रवृनत्ताः भनवष्यनत । 

तदवे ‘कुर्लस्य नापकषामयाऽलम्’ इनत 

पञ्चनर्खाचायमवचनेन व्यक्तीकृतम् ।  

एतावता यज्ञादौ माांसभक्षणेन कल्याणम् अन्यत्र भक्षणेन 

अननष्टप्रानिररत्युपदरे्ाः सवमदा वृर्था माांसभक्षणात ्

प्रनतननवतमनयतुमुच्यते इनत वकु्तां  र्क्यते । यर्था र्त्रुगृिं े

भुञ्जानां स्वपुत्रां ‘नवषां भुङ््व’ इनत माता िोधेन वदनत, तत्र 
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नवषभक्षणे न तात्पयं दकन्तु र्त्रुगृिंभोजनात ् स्वपुत्रां 

ननवतमनयतुां तर्था उच्यते तद्वदत्रानप इत्यर्थमाः । यागादावेव 

माांसभक्षणां कतमव्यनमत्यर्थमकेन उपदरेे्न अन्यत्र माांसभक्षणां 

नननषध्यत े । मनुरनप ‘यक्षरक्षाःनपर्ाचान्नां मद्यां माांसां 

सुरासवम् । तदब्राह्मणेन नात्तव्यां दवेानामश्नता िंनवाः’ । 

(मनु.११/९५) इनत । न कनस्मन्ननप र्ास्त्रे हिंसा धमम इनत 

नोच्यते । परम् अहिंसा परमो धमम इनत च शू्रयते । अत एव 

हिंसायााः अधममजनकत्व े न कानप नवप्रनतपनत्ताः । 

यागाङ्गहिंसा यागबनिंभूमतहिंसापेक्षया 

अल्पानर्थमिंतेुररत्येवार्थमाः न त ु हिंसायााः अभावे । अत एव 

पञ्चनर्खाचायेणानप स्वल्पाः सङ्कराः सपररिंाराः 

सप्रत्यवमषमाः’ इत्युक्तम् इनत र्म् । 
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