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मनसु्मतृौ महिलायााः स्थानम ् 
 

Dr. Avula Priyanka 
 

प्रस्तावना  
स्रीस्वातन्त्यम ् अहिकृत्य हवशषेचचा ा प्रचलहत एष ुहिनषे।ु पाश्चात्यदृहिचोहितया हवचार-िारया प्रहेरतााः बिवाः 
हवद्ाांसाः मनसु्महृतां हनन्दहि। अनाध्रातस्मतृयाः त े प्रहतपाियहि यत ् मननुा स्री अिरीकृता इहत। एवां तहिि 
स्रीहवषय ेमनमुिषषाः का दृहिाः आसीत ् इहत हिज्ञासा स्यात ् बहूनाम।् तादृशीं हिज्ञासाां शमहयतमु ् प्रस्ततुीहियत े
एषाः लेखाः। लेखनस्य प्रथमाः भागाः अहस्त अत्र। वहैिकिमास्य बालहयत्र्या भारतीयमहिलया कीदृशां 
स्वातन्त्र्यम ् अपके्ष्यत े? स्वच्छन्दसञ्चाराः, िावभावख्यापनां, यथचे्छां परस्थलगमनम ् इत्याहिकम ् अपके्ष्यत ेहकम ् 
? िाहम ाककमास ुन मम क्ष्रध्िा। हिक ्िवेपिूाम।् हिक ्सम्प्रिायाहिकम ् इत्यतेतकेथनरूपां स्वातन्त्र्यम ् अपके्ष्यत े
तया ? एतत्सवं स्वच्छन्दवहृताः, न त ुस्वातन्त्र्यम।् मनाुः अन्य ेशास्रकारााः च स्वच्छन्दवतृाेः हनषिेां कुव ाहि। 
यथा इिानीं तथा प्राचीन ेकाले ग्राम ेग्राम े हवद्यालयााः न आसन ् । माताहपत्रोाः सकाशात ् एव कन्यया हवद्या 
यथाशहि ग्रिीतव्या भवहतस्म। अताः वयसा, हवद्यया, लोकानभुवने च ज्यषे्ठस्य पत्याुः प्रीिान्यां गिृ ेसिितया 
भवहत स्म।एतहद्षय े हस्रयााः अस्वातन्त्र्यां भवहत स्म इहत त ु सत्यम ् एव। हकि ु एतादृशम ् अस्वातन्त्र्यां कुत्र 
नाहस्त ? वयां इिानीं अत्र पश्यामाः। 
 

सामान्यपहरचयाः 
भारतीय सांसृ्कतौ महिलानाां कीदृशां स्थानम ् आसीत ् इहत हवषयम ् अहिकृत्य एतावता बिवाः प्रबन्ााः हलहखतााः 
सहि, अनकेाहन लेखनाहन पाश्चात्यदृहि-चहेिताहन एव भवहि प्रायाः। पाश्चात्यााः हवद्ाांसाः भावयहि स्म यत ् 
भारतीयसांसृ्कताेः परीक्षाथ ाम ् अस्माकम ् एव हनकषोपलसदृशां सामर्थ्ाम ् अहस्त इहत। आांगलााः एव भारत े
शासकााः आसन ् इत्यताः भारतीयानाां तोलनाहिकाराः पाश्चात्यपहडिताैः सिितया प्राप्ताः आसीत।्तषेाम ् 
अनकुरणात ् एव परमानन्दां प्राप्नवुिाः भारतीयहवद्ाांसाः अत्र तादृशान ् एव आपणान ् आरब्दविाः, यत्र च 
पाश्चात्यतलुाम ् अवलम्ब्य पाश्चात्यवस्तनूाम ् एव हवियणां हियत े स्म। एतादृशाैः हवद्हभाः स्रीणाां स्थानम ् 
अहिकृत्य हलहखताहन लेखनाहन तिा तिा प्रकट्यत।े 
िमाशास्राहण परुुषाैः हलहखताहन। त े च परुुषााः समाि े स्वक्ष्रेष्ठताां प्रहतष्ठापयिाः स्रीम ् अिोगहतम ् प्रापयिाः 
भोगसािनाहन कृतविाः इत्यहस्त तषेाां कथनस्य आशयाः। एतान ् हवचारान ् मान्यााः अहप केचन मनैसम्मत्या  
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अङ्गीकुव ाहि इत्यताः वस्तहुस्थताेः परीक्षणाथ ाम ् इिमत्र प्रस्तयूत े हकहञ्चत।् 
हवषयाः अत्र सङे्क्षपणे एव हनरूप्यत,े यताः हवस्तरस्य न अयम ् अवसराः। 
त े च मनसु्महृतम ् आिारीकृत्य एव हकहञ्चित्र हवचाय ात।ेप्रथमां तावत ् 
हचियाम – हकां  नाम िम ाशास्रम ् ? घम ाशास्रां नाम तादृशाः हवहिकोषाः 
न, यश्च पानमतानाां, दुराचारपराणाम ्, अज्ञानाां च मताहन सम्पाद्य 
शासनसभाां प्रहवश्य रागद्षेाहिकां  सव ाथा अपहरत्यज्य कलिकैवतृ्या 
व्यविरहभाः शासकैाः अङ्गीकृताः भवहि। ऋहषिनााः मानवानाम ् 
अभ्यिुय – हनश्रयेसहसद्धय ैतपोबलेन यत ् सािनम ् आसाहितविाः साः 
एव िमो नाम। त े िम ाशास्रां परमया करुणया स्रीपरुुषाणाां हिताय एव 
रहचतविाः, न त ुअहिकार - िन – कीत्या ाहि – स्वाथ ा सम्पािनाथ ाम।् 
सव ाकारस्य हवहिहनयमााः तावत ् िनानाां स्वच्छन्दप्रवहृतां हनरुध्य तषेाां 
बाह्यव्यविारस्य हनयन्त्रणां कुव ाहि। हकि ु िम ााः तावत ् न केवलां 
बाह्यव्यविारम ्, अहप त ु अिाः करणप्रवहृतम ् अहप हनयन्त्रयहत। 
िीवनस्य लक्ष्यां हनहििश्य, हचतां शदु्धीकृत्य श्रयेोमाग ाम ् उपहिशहत िम ााः। 
िम ामाग ाश्रयणम ् अहस्त चते ् सव ाकारस्य हवहिहनयमािीनाम ् का 
आवश्यकता ? अताः एव मिाभारतां विहत – िमषणवै प्रिााः सवा ा रक्षहि 
स्म परस्परम ् इहत। शासनहनयमस्य रचनायााः सन्दभष स्वाथ ापरतायााः, 
अहिकारलालसायााः च िस्तक्षपेाः भवते।् हकि ु िम ाहवषय े न तथा। 
िम ास्य सामान्यां लक्षणां एतत ् – 
 

हवद्हभाः सहेवताः सहद्धाः हनत्यमद्षेराहगहभाः। 
हृियनेाभ्यनजु्ञातो यो िम ास्तां हनबोित।। (मनसु्मतृौ - 2.1) 

 

“विेाथ ाज्ञााः,रागद्षेरहितााः,िाहम ाकााः,सज्जनााः, हवद्ाांसाः यां हृत्पवू ाकम ् 
अङ्गीकृत्य यस्य अनगुणुम ् आचरहि साः एव िम ााः”। 
 

मनसु्मतृौ महिलानाां स्थानम ् 
भारतीयानाां दृष्ट्या विेााःपरमां प्रमाणम।् विेोिां  एव हवषयां हवशिीकुव ाहि 
िम ाशास्राहण। इिानीं बिवो विेभागााः लुप्तााः सहि। ‘ऋषयाः विेोिान ् 
हवषयान ् स्मतृ्वािम ाशास्राहण रहचतविाः’ इहत विहि हशिााः। अत एव 
घम ाशास्राणाम ् अपरां नाम ‘स्मतृयाः’ इहत। स्महृतग्रन्थषे ु मनसु्मतृाेः एव 
श्रषे्ठत्वम ् अङ्गीहियत े सववाः अहप िम ाशास्रकाराैः। हवद्ाांसाः अङ्गीकुव ाहि 
यत ् मनसु्महृतहवरुद्धां यहिमहप वचनां न प्रमाणभतूम ् इहत, 
याज्ञवल्क्याहिस्महृतष ुमनसु्मतृौ अनिुााः एव हवषयााः उच्यि ेइहत च। 
भगृाुः विहत – ‘मनाुः सवाज्ञानमयाः’ इहत। अताः विेकालस्महृतकालयोाः 

पथृक्करणां, विेकालस्य िमास्वरूपात ् हभन्नम ् आसीत ् स्महृतकारस्य िम ास्य 
स्वरूपम ् इहत। कथनां च सव ािा असङ्गतम।् विे े एव मनोाः उपिशेस्य 
प्रशांसा दृश्यत।े मनवुव यहिहञ्चिवित ् ति ् भषेिम ् इहत विहत 
छान्दोगयब्राह्मणम।् 
प्रकृतां तावत ् स्रीणाां हवषय े मननुा यत ् उिां  तत ् पहरशीलयाम, यने च 
स्रीहवषहयणी मनमुिषषाः दृहिाः सु्फटा स्यात।् 
िगत्सहृिहनरूपणावसर ेकश्चन श्लोकाः –  
 

१. हद्िा कृत्वात्मनो ििेमथषन परुुषोऽभवत।् 
अघषन नारी..................।।  (मन-ु1.32) 

 

ब्रह्मा स्वििेां हद्िा हवभज्य एकािषन परुुषत्वम ्, अपराघषन स्रीत्वां च 
प्राप्तवान ् इहत। ििेस्य भागयोाः कतराः उच्चाः, कतराः नीचाः? अताः एव 
मिाकवाेः काहलिासस्य कुमारसांभव े िवेााः ब्रह्मणां स्ततुविाः 
“स्रीप ुांसावात्मभागौ त”े (कुमार – 2.8) इहत विहि। 
२.स्रीहशयोाः नामकरणहवषय ेअहप मनोाः शभुाहत्मकाां दृहिाः। साः विहत – 
 

स्रीणाां सबुोद्यमकूरां हवस्पिाथ ंमनोिरम।् 
माङ्गल्यां िीि ावणा ािम ् आशीवा ािाहभिानवत।्। - (मन ु– 2.33) 

 

स्रीहशशोाः नाम सखुोच्चारणयोगयां, िूरतासचूनरहितां, मनोिरां, मङ्गलकरां, 
िवेतानगु्रिबोिकां  च स्यात ् इहत। उिा – यशोिा, िवेी इत्याियाः। 
३.सम्भाषणसमय े परनारीम ् उहिश्य – ‘ि े भवहत, सभुग,े भहगनी’ 
इत्याियाः गौरवािा ााः शब्दााः प्रयोिव्यााः। (2.1.29) यहि स्री 
अल्पवयस्का भवहत तहिि आयषु्महत इहत सम्बोिनां करणीयम।् 
४.मातभृहगनी, हपतभृहगनी, मातलुानी, श्वश्राूः – इत्याियाः मातवृत ् 
गरुुपत्नीवत ् च आिरणे द्रिव्याः। भ्रातिृाया प्रहतहिन ां पाियोाः 
नमस्करणीया। परस्थलां गत्वा यिा प्रत्यागम्यत े तिा बन्मुहिलााः 
सािाङ्गां नमस्करणीयााः। 
५. प्रयाणसमय े यहि स्री अहभमखुम ् आगच्छहत तहिि हवनयने माग ााः 
ियेाः। 2.138 
 

६. सिस्रां त ुहपतनृ ् माता गौरवणेाहतहरच्यत।े 
 

िनकात ् सिस्रगहुणतां गौरवां माताुः स्यात।्। 2.145 
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७. गरुुपत्नी वयसा कहनिा चिेहप हवहिवत ् वन्दनां करणीयम।् 2.216 
८. a) तषे्ववे हत्रष ुतिुषे ुतपाः सवं समाप्यत।े - 2.228 
 

माता, हपता, आचाय ााः च यिा सििुााः भवहि तिा एव तपाः पणू ाताां 
याहत। 

 

b) तषेाां त्रयाणाां शशु्रषूा परमां तप उच्यत।े 
 

माता-हपत-ृगरुूणाां सवेा एव श्रषे्ठां तपाः। 
 

c) त एव हि त्रयो विेास्त एवोिास्रयोऽग्रयाः।– 2.230 
 

माता–हपता–आचाय ाश्च विेस्वरूपााः, त्रतेाहिस्वरूपाश्च। 
 

d) हत्रष्वतेहेष्वहतकृत्यां हि परुुषस्य समाप्यत।े 
एष िम ााः पराः साक्षादुपवमोऽन्य उच्यत।े।2.238 
 

माता-हपत-ृगरुूणाां सवेा एव श्रषे्ठाः िम ााः। अन्य ेगणैाः। 
 

९. a) माता पहृथव्यााः महूत ााः। - 2.225 
b) माताहिि ाहक्षणाः स्मतृाः। - 2.131 
 

गािापत्याहिाः, िहक्षणाहिाः,आह्वनीयाहिाः इहत त्रयाः अियाः। तत्र 
माता िहक्षणाहिस्वरूपा भवहत।  

 

c) इमां लोकां  मातभृक्त्या........(समश्र्नतु)े।– 2.233 
 

मातभृक्त्या िनााः एतां लोकां  ियहि। 
 

१०. स्रीरत्नां दुषु्कलािहप। 
कन्या नीचकुले िाता चिेहप यहि गणुवती भवहत तहिि पहरग्रियोगया 
भवहत। 
 

स्रीिनाहन त ुय ेमोिादुपिीवहि बान्वााः।  
नारीयाणाहन वस्रां वा त ेपापायान्त्यिोगहतम।्। - 3.52 

 

स्री सांबद्धां िन ां, सवुण,ं वस्रम ्, ऐश्वय ाम ् इत्यािीनाां उपयोगां य े बान्वााः 
कुव ाहि त े पाहपनाः भवहि, अिो गहतम ् च याहि। परुुषााः औद्धत्यने 
किाहचत ् स्रीघनां बलात ् वशीकृत्य उपयोिुां  अिाहि। अताः एतत ् वचनां 
मनोाः। गिृकृत्यषे ु स्री व्याप्ता भवहत स्म। िनाि ानाियाः बाह्यव्यविारााः 
परुुषायतााः भवहि स्म। एवम ् उभयसिकारणे कौदुहम्भकरथाः हनहव ाध्नम ् 

अग्र े गच्छहत स्म। िनबलात ् स्वतहिद्धात ् ििेवलात ् च परुुषाः 
अिङ्कारणेव्यविरन ् नारीम ् उपके्षया पश्यते ् इत्यताः स्महृतकारस्य 
हितवचनां एतत।् 
 

हपतहृभाः भ्रातहृभश्चतैााः पहतहभिषवरसै्तथा। 
पजू्या भषूहयतव्याश्च बहुकल्याणमीप्सहुभाः।। 3.55 

 

हववािानिरम ् अहप हपताभ्रात्राहिहभाः स्री आिरणे द्रिव्या, 
वस्रभोिनाहििानने सिरणीया च। पहतगिृ े अहप िवेराहिहभाः अहप 
एवम ् एव व्यविरणीयम।् 
 

यत्रनाय ास्त ुपजू्यि ेरमि ेतत्र िवेतााः। 
यत्रतैास्त ुन पजू्यि ेसवा ास्तत्राफलााः हियााः।। 

 

यहस्मन ् गिृ ेहस्रयााः सम्मानाः भवहत तत्र िवेााः वरप्रिााः भवहि। यत्र तााः 
न पजू्यि ेतत्र प्रवत ामानााः सवा ााः हियााः हवफलााः भवहि। 
 

शोचहि िामयो यत्र हवनश्यत्यास ुतिुलम।् - 3.57 
 

यहस्मन ् कुले पत्नी, स्नषुा, पतु्री इत्याियाः शोकम ् अनभुवहि तत ् कुलां 
शीघ्रम ् नाशां प्राप्नोहत। यत्र तााः योगयां गौरवम ् अप्रापनवुत्याः शपहि 
ताहन गिृाहण हपशाचग्रस्ताहन इव हवनाशां याहि। -  
 

सवुाहसनीाः कुमारीश्च रोहगणो गहभ ाणीाः हस्रयाः। 
अहतहथभ्योऽग्र एवतैान्भोियिेहवचारयन।्। 3.114 

 

भोिनहवलम्बसन्दभााः यिा भवहत तिा सद्योहववाहिताभ्याः, गहभ ाणीभ्याः, 
अहववाहिताभ्याः पतु्रीभ्यश्च अहतथीनाां भोिनात ् पवू ाम ् एव भोिनम ् 
िातव्यम।् परुुषाणाां पवू ाभोिनस्य प्रस्तावाः एव नाहस्त। स्रीहवषय े
हवशोषानकुम्पा मनमुिषषाः। 
 

उपसांिाराः 
प्राचीनकाले निीतराणाां नौकया एव भवहत स्म। तत्सम्बहितया विहत 
मनाुः गहभ ाणीहनश्शकु्लां  नौकया नतेव्या, तताः शकु्लां  न स्वीकरणीयां इहत। 
पत्नी िवेाैः िता, न त ुमया इच्छानसुारम ् प्राप्ता इहत भावनीयम।्िातणृाां 
िवेानाां सिोषाथ ंसिा सा रक्षणीया। स्रीरक्षणां नाम बलात ् गिृ े बन्नां 
न। पाश्वा ािीनाम ् पालनां यथा, तथा हनब ान्ने रहक्षतमु ् तााः न अिा ााः।तासाां 
शील चाहरत्र्यािीनाां भङ्गाः यथा न स्यात ् तथा रक्षणां करणीयम।् उपहर 
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याहन वाक्याहन हनहिििाहन तषेाां पहरशीलनात ् हकां  भासत े भवताां मनहस? 
मनसु्महृतकाराः परुुषपक्षपाती इहत हकां  भासत े ? िनकात ् अहप माता 
सिस्रगहुणतां पजू्या इहत विहत मनाुः। यताः प्रसहूत – पालन – 
पोषणाहिकम ् कुव ात्यााः माताुः श्रमाः अत्यहिकाः। तिथ ाम ् एव तादृशम ् 
गौरवां तस्यााः। प्रकृहतहसद्धाहन काहनचन िौब ाल्याहन मनहस हनिाय 
केषहुचत ् अांशषे ु स्रीणाां स्थान ां हनहश्चतविाः मनमुिहष ााः। एवां मनमुिहष ााः 
अन्य ेशास्रकाराः चाहप हस्रयम ् अनकुम्पया औिायषण च दृिविाः सहि। 
िम ाशास्रम ् अपहरशील्य, वस्तहुस्तहतम ् अज्ञात्वा केचन मनसु्महृतां 
स्महृतकारान ् च आहक्षपहि।  
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