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प्राचीनभारतीयसंस्कृ तौ नारीणाम् अधिकारः
Pankaj Kumar Mahana
izLrkouk
भारतीयसंस्कृ धतः सर्वप्राचीना भर्धत। र्ैदिककालािारभ्य एतार्त्पयवन्तं सर्ेऽधप मनुषयाः
अस्यां संस्कृ तार्ेर् जीधर्तुधमच्छधन्त । तथा सततं सुखमर्ापतुं प्रयतन्ते। परन्तु तेषां
मनुषयाणां परस्परं व्यर्हार-धचन्तनादिषु ते िुःखेन भर्धन्त। समाजेऽधस्मन् नारीणां कृ ते
स्र्तन्राधिकारव र्तवते जीधर्तुम् । अथावत् भार्ान् मनुः मनुस्मृतौ र्िधत
“यत्र नाययस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवतााः”। तिथवमेर् भारतीयसमाजे तासां नारीणां
स्र्तन्ररूपेण धस्थधतभवर्ेत्। नारीणां यर सम्मानं नैर् भर्धत तर िेर्ानामधप र्ासव नैर्
भर्तीधत मनुस्मृधतः र्िधत। तेन तासां कृ ते धर्शेषाधिकारव भर्ेत्।
नृ (मनुषयः) इधत शब्िेन स्त्रीत्र्धर्र्क्षायां ङीन् प्रत्यये नारीधत पिस्य धनषपधिजावयते ।
यस्याथो भर्धत मानुषी स्त्री । स्त्रीशब्िः व्यपकव भर्धत । नारी शब्िस्तु व्याप्यः ।
व्याप्यव्यापके न सम्बन्िेन स्त्रीशब्िः नारीशब्िस्य पयावयव भर्धत । उक्तं यथा अमरकवशे –
स्त्री योषिदबला योिा नारी सीमषन्तनी वधूाः ।
प्रतीपदर्शयनी वामा वषनता मषिला तथा ।। 1 (अ.कव 2.6.2)
शविपरस्य उद्देश्यम्
शविपरेऽधस्मन् नारीणाम् अधिकारधर्षये चचाव कृ ता । अथावत् प्राचीनकाले नारीणां
कीिृशाधिकार आसीत् । नायवः कथं जीर्धन्त स्म । तासाः धस्थधतः कथमासीत् । तासां कृ ते
समाजे सम्मानं कथामासीत् । एतत् सर्वमधप अर शविपरे धर्चाररतम् । भार्ान् मनुः
मनुस्मृतौ नारीणां पररधस्थधतः तथा च तासां अर्स्थाधर्षये यिुक्तं तिर दकधित्
धर्चाररतम् । यतव धह मानर्ाधिकारे नारीणामधप कु र कु र कथम् अधिकारव भर्तीधत
धर्षयं कै धित् धर्चारकै ः कधर्धभि स्र्ीयस्र्ीयकाव्येषु धर्चाररतम् ।
मानर्ाधिकारस्य तात्पयवम्
मानर्ाधिकारवऽयं शब्िः आङ्ालभाषया Human Rights इधत दियते । अथावत् मानर्ार्ां
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कु र अधिकारव भर्धत । यथा धशक्षाक्षेरे मानर्ानां कथम् अधिकारः । भवजने, धनर्ासे
जीर्ने, राजनीधतक्षेरे, धचन्तने एतेषु तथा अन्यषु बहुषु कथं मानर्ाः स्युररधत
मानर्ाधिकारस्य धर्षयव भर्धत । अस्माकं भरते सर्े मनुषयाः स्र्ीयस्र्ीयपररधस्थत्यनुसारं
स्वतन्त्रेण जीषवतुुं शक्नुवषन्त ।
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तदेव मानवाषधकारस्याषप क्वषित् षवियो भवषत ।

तस्य कु लस्य शीघ्रमेव षवनाशुं भवषत । तथा यत्र स्त्री सुखेन

स्वातन््यभारतेऽषस्मन् सवेिामषप सवयत्र अषधकारोऽषस्त ।

भवषत त्कु लस्य षवनाशाः कदाषप नैव भवषत । तदथयमेव

सैवाषधकाराः मानवाषधकाराः ।

स्त्रीणाम् अषधकारोऽयुं सम्प्रषत भवेत् यत् तासाुं कृ ते कदाषप
के नाषप दुाःखुं नैव दद्यात्। अथवा िन्दनुं कतुयम् अवसरो वा ।

प्रािीनभारतीयसुंस्कृ तौ नारीणाम् अषधकाराः
वैददककालात्

आरभ्य

अस्माकुं

प्रसङ्गेऽषस्मन् उक्तुं यथा –
भारतीयसमाजे

नारीणामुपरर षवशेिध्यानुं दत्तुं वतयते । यद्यषप वेदि
े ु नारीणाुं

शोिषन्त जामयो यत्र षवनश्यशु त्कु लम् ।

कृ ते स्वतन्त्ररूपेण सम्मानमासीत् तथाषप भगवान् मनुाः

न शोिषन्त तु यत्रैता वधयते तषि सवयदा ।। 4

तदुपरर नारीणाुं सम्मानम् अषधकारश्च षविये उक्तवान् ।

मनु. 3. 57

तथाषि –
एतस्य षवियस्योपरर षिन्तनुं षवधाय भगवान् मनुाः
यत्र नाययस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवतााः ।
यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सवायस्तत्राफलााः दियााः ।।

उक्तवान् यत् तेनव
ै कारणेन याः मनुष्याः सदा उन्नषतषमच्छषत
2

(मनु. 3.56)

स्वस्य तदा स्काराः तथा यज्ञोपददताददिु उ्सवेिु तासाुं
स्त्रीणाुं कृ ते भोजनुं, वस्त्रुं,भूिणञ्च ज्वा षवशेिरूपेण
आदरस्कारुं कु यायत् । स्त्रीणाम् अयमेव षवशेिाषधकारो

प्रसङ्गेषस्मन् साक्षात् द्रष्ु ुं शक्यते यत् अस्माकुं भारते इदानीं

इदानीमषप भवषत अस्माकुं भारतीयसमाजे । परन्तु क्वषित्

ककुं नारीणाम् अयम् अषधकारो वतयते वा। अथायत् नारीणाुं

तस्य पररपालनमषप नैव कु वयषन्त जनााः । उक्तुं यथा –

कृ ते ककुं तथा सम्मानम् दानीं भवषत । तर्िय यदद नाषस्त तर्िय
अत्र षविारणीयाुंशाः मनोाः वाक्यम् । तत्र नारीणाुं

तस्मादेतााः सदा पूज्या भूिणाच्छादनाशनैाः ।

अषधकारषवियुं कथुं सूषितुं भवषत ।

भूषतकामैनयरैर्नय्युं सताकरे िू्सवेिु ि ।। 5

षस्त्रयाः षियश्च गेिि
े ु न षवशेिोऽषस्त कश्चन । इषत

(मनु. 3.59)

मनुविनम्। अथायत् गृिे षस्त्रयाः षियश्च तथा भेदो नास्तीषत ।
तथा सा स्त्री गृिे लक्ष्मीररव भवषत । अनया उक््या स्त्री

स्त्रीणाम् वेदाध्ययनस्याषधकाराः

तथा िीाः मध्ये भेदो नाषस्त। सन्तानपालनुं, तस्य पररपोिणुं

वैददकवाङमयस्य अनुशीलनेन ज्ञायते यत् प्रािीनकाले

प्रषतददनम् समागतानाम् अषतथीनाुं पूजनम् एतत् सवयमषप

षशक्षायारूपरर सवेिाम् अषधकारो आसीत् । ऋग्वेदे पुत्र इव

कमय स्त्रीणाुं भवषत । अत्र स्त्रीमाम् अषधकारो प्रािीनकाले

पुत्री अषप षशक्षायाम् अषधकाराः समानरूपेण प्राप्नोषत स्म ।

कथम् आसीददषत द्रष्ु ुं शक्यते । तेन इदानीन्तनकालेऽषप

तदत्र इदानीम् आधुषनककालेऽषप मानवाषधकारे स्त्रीणाुं

तासाुं सैवाषधकारो भवषत । एतषस्मन् अषधकारे कथमषप

षशक्षायाम् अषधकरूपेण बलुं ददाषत भारतीयसवयकाराः ।

तााः षवच्युतााः नैव भवेयुाः। उक्तुं यथा

तैषत्तरीयस्य

उपाख्याने

धार्मयकषशक्षायाम्
उ्पादनमप्यस्य जातस्य पररपालनम् ।
प्र्यिुं लाकयात्रायााः प्र्यक्षुं स्त्रीषनबन्धनम् ।।

प्रमाषणतुं

अषभरूषिमु्पादयषत

यत्

कन्यााः
स्म

।

बृिदारण्यकोपषनिदद षशक्षायाुं षवदुिीपुत्रीणाम् आकाुंक्षा
3

(मनु. 9.27)

अषभव्यक्ता । उक्तुं यथा –
अथ य इच्छेद ् दुषिता मे पषण्िता जायेत सवयमायुररयाददषत
कन्याषतलौदनुं

भगवताः मनोाः कथनस्यानुसारुं यस्य कु लस्य कृ ते षस्त्रयाः

जनषयतवै ।

मनषस दुाःखुं षवधाय अथवा िन्दनुं षवधाय अषभशापुं ददाषत
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मन्त्रद्रष्ाऋिीणाम्
लोपामुद्रादयाः

इव

षस्त्रय

घोिा,
अषप

षवश्ववारा,

षशक्षायााः

अपाला,

प्रभवषत । अत्राषप नारीणाम् अषधकारषवियाः सुस्पष्ुं

स्वबुद्िुं

पररलषक्षतुुं शक्यते । प्रसङ्गेऽषस्मन् उक्तुं यथा –

क्षेत्रे

प्रदर्शयतव्याः । एतदददानीं कथुं भवेददषत षिन्तनीयम्
अस्माषभाः ।

यथैवा्मा तथा पुत्राः पुत्रेण दुषिता समा ।
तस्यामा्मषन षतष्ठन््याुं कथमन्यो धनुं िरे त् ।।

स्त्रीणाम् स्वातन््यम् अषधकारश्च

8

मनु.9.130

वेदकालीनसमाजे कन्यााः षस्त्रयश्च गृिे बन्धनुं कृ ्वा नैव
स्थाप्यते स्म। तााः उम्नुक्तवातावरणे षतष्ठषन्त स्म ।

एवञ्चात्र पु्यााः धनाषधकारषविये मनुस्मृतौ षनर्दयष्ुं वतयते ।

साजसज्जया षववािेिु लोको्सवेिु गच्छषन्त स्म षस्त्रयाः ।

भगवान् मनुाः मनुस्मृतौ स्त्रीणाुं धनाषधकारषवियेऽषप

भगवान् वषसष्ठाः “अस्वतन्त्रता स्त्री पुरुिप्रधाना “ एवञ्च

तच्छास्त्रे

अषभधाय नारीणाम् अस्वातन््युं षनरूपयामास।मनुरषप

धनस्याषधकारषवियेऽषप

तथैव । सामान्यरूपेण तासाुं स्वातन््युं न द्वा उक्तुं –

िड्सस्थानाषन यथा –

षपता रक्षषत कौमारे भताय रक्षषत यौवने ।
रक्षषन्त स्थाषवरे पुत्रााः न स्त्री स्वतन््यमियषत ।।

6

षनरूपयामास।

षस्त्रयाः
ििाय

िट्िु

कृ ता।

1. अध्याषनाः

4.भातृदत्तम्

2. अध्यावािषनकाः

5. मातृदत्तम्

3. प्रीषतदत्तम्

6. षपतृदत्तम्

स्थानेिु

तत्र

धनस्य

मनु 9.3
एवञ्च सुंस्कृ तवाङमये वेद-रामायण-मिाभारत-उपषनिद्परन्तु प्रसङ्गेऽषस्मन् षविारषयतुुं शक्यते यत् ककुं प्रकृ तरूपेण

स्मृषतग्रन्थेिु ि सवयत्र स्त्रीणाम् अषधकारषविये षनरूषपतुं

इदानीम् आधुषनककाले स्त्रीणाम् इदृशी अवस्था भवेत् ।

वतयते ।

तासाुं ककुं स्वातन््युं कदाषप नैव भवेत् । तदथयमेव
प्रािीनभारतीयसुंस्कृ तेाः उपरर षविाराः कतयव्याः ।परन्तु

उपसुंिाराः

एतस्यााः अवस्थायााः यथा तथा प्रकारे ण बहुषभाः स्मृषतकारै ाः

सुंस्कृ तवाङमये सवयत्र मानवस्य अषधकारषवियाः सुिर्ियतो

स्वीकृ तम् ।

भवषत।

मनुस्मृतौ द्त्रुंशत् विीयाणाुं पुरुिाणाुं कृ ते द्वादशविीयायााः

स्वकमायनुसारुं फलुं प्राप्ुुं वा तथा साधारणरूपेणाषधकारो वा

पु्यााः षववािस्याषप अषधकार आसीत् । उक्तुं यथा –

भवषत । तदुपरर षवशेिरूपेण ध्यानम् अस्माषभाः दातव्यमेव।

मानवाषधकारो

नाम

मानवानाुं

कु त्र

कु त्र

शोधशीियकेऽषस्मन् स्त्रीणाुं अषधकारषवशेिरूपेण कथुं भवषत
द्त्रुंशद्विोद्विे्कन्या हृद्याुं द्वादशवार्ियकीम् ।
्यष्विोऽष्विाय वा धमे सीदषत स्वराः ।।

तदालोषितम् । मनुस्मृतौ तु मनुना कथम् स्त्रीणामषधकाराः
7

िर्ियताः तदत्र दकषञ्चत् स्थालीपूलकन्यायेन षविाररतम् ।

मनु.9.94
HeeoefìHHeCeer
ऋग्वेदे दम्पतीशब्दस्य प्रयोगाः प्रायाः पषतपत्नयोाः कृ ते षद्ववने

1. De.keÀes.2.6.2

प्रयुक्ताः । अताः पत्नी स्वप्या सि गृिस्य स्वाषमनी इ्युच्यते।

2. ce. mce=. - 3.56

परन्तु पत्नयााः स्वपषतताः पृथक् रूपेण गृिसम्पत्तौ अषधकाराः

3. ce. mce=. - 9.27

नासीत्। मनोाः कथनानुसारुं पुत्राः स्वा्मा इव भवषत, एवुं

4. ce. mce=. - 3.57

पुत्री तुं पुत्रम् इव समानुं भवषत। अताः आ्मासमुं पु्यााः

5. ce. mce=. - 3.59

जीषवते सषत मृतषपतुाः धनुं को वा अन्याः कथुं स्वीकतुुं

6. ce. mce=. - 9.3
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7. ce. mce=. - 9.94
8. ce. mce=. - 9.130
mene³ekeÀ ûevLemet®eer
1. cevegmce=efleë ®eewKecJee mebmke=Àle efmejerpe, JeejeCeemeer
2. ³e%eJeukeÌ³emce=efleë ®eewKecJee mebmke=Àle efmejerpe, JeejeCeemeer
3. Oece&MeeðeFeflenemeë ®eewKecJee mebmke=Àle efmejerpe, JeejeCeemeer
4. ieewleceOece&met$e-®eewKecJee mebmke=Àle mebmLeeve
5. Oece&MeeðeceeveefJekeÀcetu³eJeesOe½e-mveelekeÀesÊej - Oece&MeeðeefJeYeeieë
ÞeerpeieVeeLemebmke=ÀleefJeéeefyeÐeeue³e Hegjer
6. DeOegefvekeÀefnvogefJeOees-ÒeHesÀmej efkeÀMeesj®evêceneHee$e ~
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