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िैददकयुगे नारीसंस्काराः

भारतीय िाङ्मये यािवन्त शास्त्रावण दरीदृश्यन्ते तेषु सिेषु शास्त्रेषु मूलम् भिवत भगिान्
िेदः । स च िेदः भगितः परं ब्रह्मण: वनःश्वासभूत: अपौरुषेयश्च विद्यते । अयं िेद:
ज्ञानरावश: सिवज्ञानमय: सिवस्मैः युक्तश्च पररप्रकावशत अवस्त । समग्रेयं पृविव्ां
यािन्तविषया: उद्भासन्ते तेषां सिेषां विषयाणां समुल्लेखा: िेदे विराजते । भगितः
प्रपवितेऽवस्मन् जगवततले नारी भिवत अपूिवसृवटः । सा जाया, जननी, भवगनीरूपेण
प्रवतपाददतावस्त । परन्तु मनुष्यः संस्कारद्वारा यिामार्जवत: सुसंस्कृ त: वशवक्षतः सुसभ्यश्च
भिवत तिैि इयं नारी संस्कारे ण िलेन सुवशवक्षता, सुसभ्या, सुसंस्कृ ता तु जायते । परन्तु
के षुवचत् संस्कारे षु तस्याः अवधकार: कु त्रिा तस्या: अनवधकार: तन्मया अत्र प्रबन्धे
उपस्िाप्यते ।
िैददकसावहत्यस्य संवक्षप्त पररचय
विश्वसावहत्यस्य प्राचीनतमा: ग्रन्िाः िेदा: सवन्त । संस्कृ तसावहत्ये िेदानां स्िानं सिोपरर
िर्त्वते । अवखलभूमण्िलेऽवस्मन् समुपलब्धेषु विविधभाषागतप्राचीनग्रन्िेषु िेद: सिेभ्यः
प्राचीनतम इवत सिैरेि अङ्गीदियते । िेदो धमववनरूपणे स्ितन्त्रभािेन प्रमाणम्
स्मृत्यादयस्तु तन्मूलकतया । श्रुवतस्मृत्योविरोधे श्रुवतरे ि गरीयसी । न के िलं धमवमूलतयैि
िेदा: समादृताः, अवपतु विश्वेऽवस्मन् सिवप्राचीनग्रन्ितयाऽवप । प्राचीनावन धमवसमाज
व्िहार-प्रभृतीवत िस्तुजातावन बोधवयतुं श्रुतय एि क्षमन्ते । प्रधानतया िेदो वद्वविध:
मन्त्ररूपो ब्राह्मणरूपश्च । तिा च-संवहता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपवनषद् इवत िेदस्य चत्िारो
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विभागा: विद्यन्ते । िेदशब्देन मुख्यत: ऋग्यजु:सामाििवनामवभः गम्यते । ऋग्िेदे धारणािे पालनािे च पुवलङ्गे एि प्रयुक्तः । यजुिेदे धारणािे धारकािे च प्रयुक्तः । सामिेदे
गीयते । अििविेदे धार्मवकदियाजवनतगुणािे दृश्यते । भगिता पतञ्जवलना महाभाष्ये
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संस्कारशब्द: िैददकसावहत्यादारभ्य आधुवनकसावहत्यं याित्
सिवत्र

प्रवतपाददतो

दृश्यते

।

यज्ञपात्राणां

रामायणमहाभारताददकाले च नारीणां वस्िवत: अतीि
गौरिमयी आसीत् ।

संस्कार:

यजनसंस्कार: यज्ञसंस्कार: आत्मसंस्कार: स्नानसंस्कारश्चेवत ।
एिं कवतपयविषयाः िैददकग्रन्िेषु आलोच्यन्ते । ऋग्िेदे

सम्राज्ञी श्वशुरे भिः (ऋग्िेद)1

संस्कारशब्द: सामान्यत इटप्राप्त्यिं प्रयुक्तो ितवते ।

सा श्वशुरश्वश्रिीश्च वनयन्त्री आसीत् । विंशवतशताद्वीया स्त्रीस्िातन््यस्य स्िायर्त्र्त्ायाश्च आन्दोलनं प्रारब्धिती । एतस्य

संस्काराणां नामावन

आन्दोलनस्य

शास्त्रकारै ः बहुविधा: संस्कारा: कविता: सवन्त। ते च

विद्यासागरः, स्िामीदयानन्द: सरस्िती, महात्मागान्धी

संस्कारा: स्मृत्यनुसारं धमवशास्त्रवनबन्धग्रन्िानुसारं च
वभद्यन्ते । शास्त्रीयदृष्या संस्कारा गृह्यसूत्राणां
विषयपररसरे वतष्ठवन्त ।

राजाराममोहनराय प्रभृतयः सवन्त। वस्त्रयः सुवशवक्षताः स्युः,

प्राग्जन्मसंस्कारा

संस्कारत्रयमन्त्रभविवत । १) गभावधान संस्कारः । २)

वशक्षणकाये, प्रसाधनकायेषु अवभनयक्षेत्रे च नायो
विशेषरुपेण अवधकं साफल्यं लभन्ते । मनुस्मृतािप्युक्तम्

पुंसिनसंस्कारः,३) सीमन्तोन्नयनसंस्कारश्च ।

“यत्र नायवस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देिताः ।"2

शैशिसंस्कारा :- निजातवशशो: वस्त्रयाश्च रक्षणािेक्षणािं

ऋग्िेदे नारीशब्दस्य प्रयोग: न दृश्यते, परन्तु यज्ञस्य अिव:

मानिै:

'नायव' इवत प्रयोग: दृश्यते । तत्र नारी मेना इवत कथ्यते ।
वहमालयस्य पत्नी तिा पािवत्या मातुनावम मेना आसीत् ।
इतोऽवप स्त्रीशब्दो नारीणामवधको प्रचवलतो भिवत। उक्तं च

:-

प्राग्जन्मसंस्कारे

विवधविधानावन

पाल्यन्ते

।

बाह्यकायेष

शैशिसंस्कारे

षवविधसंस्कारा अन्तभविवत। १) जातकमवसंस्कार: २)
३)

वनष्िमणसंस्कारः,

४)

अन्नप्राशनसंस्कारः,
कणविेधसंस्कारः ।

५)

चूिाकरणसंस्कारः,

६)

कविगुरुरिीन्रनािठाकु र:,

समाजे तासां सम्मानजनकस्िानं भिेत् । नारी गृहकायेषु,

मुख्यत:

नामकरणसंस्कार:,

मुख्यप्रितवका:

वशक्षाक्षेत्रे,

सुरक्षाक्षेत्र,े

वचदकत्साक्षेत्रे,

वनरुक्तकारे ण –
“वस्त्रय: स्तायते अपत्यिय कमवणः ।”

शैक्षवणकसंस्कार :- संस्कारेण मनुष्य: पुनजवन्म न लभते।
मातृगभावत् जन्मापेक्षयाऽस्य जन्मन: गुरुत्िं सिाववधकम्।

वििाहसंस्कारे नारीणां प्रामुख्यम् –

शैक्षवणकसंस्कारे षु

संस्कारचतुटयमन्तभविवत।

१)

िैददककाले कमवकाण्िविवधविधानेन सह संस्कारस्य सम्बन्ध:

उपनयनसंस्कारः,

२)

३)

विद्यते। ऋग्िेद1े अििविेद,े 2 चास्य स्पटावभव्वक्त: प्राप्यते ।
गृहस्य मधुरता स्नेहमयिातािरणस्य तिा पत्न्या साकं
िैिावहकप्रेममयजीिनस्य फलस्िरूपं सन्तानजननं तस्य
पालनं पोषणं च मानिस्य कतवव्म्। तैवर्त्रीयब्राह्मणे कथ्यते

िेदारम्भसंस्कार:,

के शान्तसंस्कारः, ४) समािर्त्वनसंस्कारश्च ।
वििाहसंस्कार :-

संस्कारेषु

वििाहसंस्कारस्य

महत्त्िं

सिाववधकं विद्यते। १) वििाहप्रकाराः, २) वििाहकाल:, ३)

–

वििाहसंस्कार कन्यागुणा:, ४) वििाहसंस्कारे िरगुणाः, ५)
विवधविधानम्, ६) वििाहसंस्कारस्य प्रतीकम् ।

"अयवज्ञयो िा एष योऽपत्नीकः, अिो ।

अन्त्येवटसंस्कार :- वहन्दुजीिनस्यावन्तमसंस्कारो भिवत
अन्त्येवटः। अस्मात् संसारात् प्रस्िानानन्तरं परलोक गवतं

अर्द्धो िा एष आत्मनः यत् पत्नी ।।"3

सम्यक् विवचन्त्यायमवन्तमसंस्कार: दियते ।

प्राचीनकालेऽवप वििाहस्य आदर: दृश्यते । मानिस्य
विकाशाय पशुपालन-कृ वष-िावणज्यादीनामुन्नतये मूलकारणं

संस्कारे षु नारीणां अंशग्रहणम्
भारतीयसंस्कृ तौ नारी लक्ष्मीस्िरूपा तिा अतीि पूजनीया
भिवत । भारतदेशस्य सभ्यतायाः संस्कृ त्याश्च मूल्याङनं
नारीिगवदष्ृ ्िा एि दियते । नारी एि समाजस्य
आधारवशला विद्यते । भारतिषे िैददककाले स्मृवतकाले

भिवत

वििाहः

।

वहन्दुधमे

आर्िवक-सामावजक

कारणानामपेक्षया वििाहः श्रेष्ठः सिाववधक: महत्त्िपूणवश्च
भिवन्त। भारते एि वििाहः श्रेष्ठस्िानं प्राप्नोवत ।
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वििाहशब्दो4 िह प्रापण इत्यस्माद् धातोभाविे घवि कृ ते
िाहो वििाह इवत व्ुत्पत्त्या वनष्पद्यते । िैवशष्यं च
प्रवतग्रहाद्यटविधोपायेष्िन्यतमोपायेन
स्िीकृ तायां

अल्पो िाऽवप महान् िाऽवप विियस्तािदेि सः ।।9
प्राजापत्यवििाह
वििाहेऽवस्मन् कन्यावपता कन्यां सम्यगलंकृत्य िरं संप्राथ्यव

होमाददसप्तमपदनयनान्तकमववभसंस्कृ तत्िात्, तिा च –

िरसमीपमागत्य कन्यापवणं कु यावत् ।
यिाह मनुः

वििाहपदािे अिवद्वये वसध्यवत,
स्िप्नोत्पादनं संस्काराधानं चेवत ।

"सहोभौ चरतां धमववमवत िाचाऽनुभाष्य च ।
कन्याप्रदानमभ्यच्यव प्राजापत्यो विवधः स्मृतः ।।10

वििाहप्रकाराः
गृह्यसूत्रकाराः स्मृवतकारश्च वििाहप्रकारान् प्रदशवयवन्त ।

आसुरवििाह

तेषु िैखानसगृह्यसूत्रे १) उक्तम् -

:-

कन्यावपत्रे

भ्रात्रे

मात्रेऽििा

कन्या

अवभभािके भ्य: ज्ञावतभ्यो िा यिेटं धनाददकं प्रयच्छन्
कन्यायै धनप्रलोभनं च प्रदशवयन् यदद कन्याग्रहणं दियते ।
तदानीमासुरवििाहो भितीवत धमवशास्त्रकाराणां मतम् ।

"अिात: पावणग्रहणम् ।5

मनुना उक्तं -

अटौ वििाहा: भिवन्त ब्राह्मो दैि: प्राजापत्य: आषव आसुरी
गान्धिो राक्षस: पैशाच इवत ।
। एतेन वििाहेन मनुष्य: दशपूिवपुरुषान् दशपरपुरुषानवप

"ज्ञावतभ्यो रविणं दत्त्िा कन्यायै चैि शवक्ततः ।
कन्याप्रदानं स्िाच्छन्द्यादासुरो धमव उच्यते ।।
न कन्यायाः वपता विद्वान् गृह्णीयाच्छु ल्कमण्िवप

तारयात इवत धमवशास्त्रकारा: वनगदवन्त । मनुस्मृतौ

गृह्णञ्छु ल्कं वह लोभेन स्यान्नरोऽपत्यविियो ।।"11

ब्राह्मवििाहः - अटविधवििाहेषु ब्राह्मवििाह: मुख्य: श्रेष्ठश्च

आच्छाद्य चाचववयत्िा च श्रुतशीलिते स्ियम् ।
आहूय दानं कन्याया ब्राह्मो धमवः प्रकीर्तवतः ॥6

गान्धिववििाह :- अवस्मन् वििाहे कन्यािरयोररच्छाया:
संयोगो भिवत । मनु:

तत्रादौ प्रवतपाददतमाश्वलायनगृह्यसूत्रे -

इच्छयाऽन्योन्यसंयोगः कन्यायाश्च िरस्य च ।
गान्धिवः स तु विज्ञेयो मैिन्ु य: कामसम्भिः ।।12

अलंकृत्य कन्यामुदकपूिां दद्यदेष ब्राह्मो वििाहः ।7
दैिवििाह

राक्षसवििाह :- यत्र कन्याया: हरणं िरे ण िरपक्षीयेण िा

ऋवत्िजे श्रौतकमावनुष्ठानतत्पराय यदा सुिणावददवभ: विविधैः
प्रकारै ः कन्याऽलंकृत्य समप्यवते तदानीं दैिवििाहो भितीवत

बलपूकं दियते। तदा राक्षसवििाह: सम्पद्यते । मनुना –
हत्िा वछत्िा च वभत्त्िा च िोशन्तीं रुदतीं गृहात् ।
प्रसह्य कन्याहरणं राक्षसी विवधरुच्यते ।।13

स्मृवतधमवसूत्रकाराणामवभप्रायः ।
मनुस्मृवत:

पैशाचवििाह :- यदा सुप्तािस्िायां मदोन्मर्त्ािस्िायां,
प्रमर्त्ािस्िायां िा वनजवनेस्िाने त्रात्रौ िा कन्याहरणं कृ त्िा

यज्ञे तु वितते सम्यगृवत्िजे कमव कु िवते ।
अलंकृत्य सुतादानं दैिं धमव प्रचक्षते ।।8

वििाहः दियते । तदा पैशाचवििाहः सम्पद्यते । मनुरवप -

आषववििाह
आषववििाहे गोवमिुनमेकं गोवमिुनद्वयं िा कन्यापक्षाय िर:

“सुप्तां मर्त्ां प्रमर्त्ां िा रहो यत्रोपगच्छवत ।
स पावपष्ठो वििाहानां पैशाचः प्रवितोऽधमः ।।14

प्रदाय कन्याग्रहणं कु यावद ् । यिा – मनुनोक्तं एकं गोवमिुनं द्वे िा िरादादाय धमवतः ।
कन्याप्रदानं विवधिदाषो धमोऽयमुच्यते ।।
आषे गोवमिुनं शुल्कं के वचदाहुमृष
व ि
ै तत् ।

वििाहकाल :- वििाहे प्रिमत: कालविषय एि विचारणीयो
भिवत। तत्रावप िणवः, कु लं च आवश्रत्य िरकन्ययोः काल:
~ 40 ~

International Journal of Sanskrit Research

http://www.anantaajournal.com

विचायवते। सन्तानोत्पादनाय वििाहः दियते इवत शास्त्रोवक्त:
। पावणग्रहणं सहिासश्च िैददकवििाहस्यावनिायवमङ्गद्वयम्

पुरुष: कन्याग्रहणं कु यावत् । तिा- पुरुषस्य पौरुषत्िं सम्यक्

। लापता कन्याया: रजोदशवनात्पूिं वििाहं कारयेत् । ऋग्िेदे

परीक्ष्यं वस्त्रया वििाहः कर्त्वव्ः ।
वहन्दुसमाजे वद्वतीयपत्नीं ग्रहणं दियते तदवप यवस्मन् समये

कन्यायाः वििाह: यौिनप्राप्त्यनन्तरमभूत । सूयवपु्या:

तस्य प्रिम पत्नी मृता पवतता िा स्यात् ।

सूयावया: वििाह: यौिनप्राप्त्यनन्तरमभूत् । यौिनकाले
स्त्रीपुरुषौ
बहुविधप्रेम्णाऽवभसारं
कु रुत
इवत

कु मारं िरं प्रवत कन्यादानं सिोर्त्मं श्रेष्ठं च । दोषयुक्त: िर:
सिवदा िजवनीयः । कु शलशीलविहीनाय नपुंसकपवततकु ष्ठादद
-रोगपीविताय विधमोवचररुगणच्छझ-िेशधारकाय कन्या न

ऋग्िेदऽििविेद15
े दृश्यते ।
गृह्यसूत्रेऽवप
कन्याया:
रजोदशवनादनन्तरवमवत सूवचतम् ।

देया ।

वििाहव्िस्िा

शास्त्रीयविवधविधानानुसारं पुरुष: तिा ब्रह्मचारी नाविकां
कन्यामुद्वहेत ।

वििाहसंस्कारे कन्यागुणा: - िध्िा आयुर्िवचारानन्तरं तस्या:
व्वक्तगतविषयेऽवप ध्यानं दीयते । शतपिब्राह्मणे एकं

विवधविधानम्

िणवनामवस्त ।

1.

मौवलकवनयम :- िधूिरयो: वनर्दवटगुणियोिस्याधारे ण
वििाहसम्बवन्ध-विवधविधानमासीत्

“सा स्त्री पृिुश्रोवणर्िवमृटान्तरा क्षीणकरियुक्ता इवत ।''16

।

स्त्रीपुंमासों

वनयमानुसारे ण दम्पवर्त्रुपेण पररगवणतौ स्याताम् ।

गृह्यसूत्रेष्िवप अस्य िणवना प्राप्यते ।

परिर्र्त्ववसर्द्धान्तः - वििाह
हषावनन्दभोजनसङ्गीनृत्यादीनां
प्रतीकस्िरुपम् ।

स्मृवतकारा: कन्याया: बाह्यलक्षणावन प्रवतपाददतिन्तः ।
मनुमतेन पुरुषः शारीररकदोषयुक्त: सुन्दरसौम्यनाम्नी
हंसिारणगावमनीमुर्त्मके शयुक्तां
समुवचतलोमदन्तयुक्तां
कोमलङ्गी च वस्त्रयमुद्वहेत । याज्ञिल््यानुसारम्

सामुदावयकजीिनस्य
घिनानां

िैददककालीनवसर्द्धान्त
प्राग्िैददककाले िैिावहकविवधविधानं नासीत् । ऋग्िेदे
कु लानुसारं वििाहदिया दृश्यते। सोमेन साकं सूयवपुत्री सुरी

'अनन्यापूर्िवकां कान्ताम' इवत यिीयसी च कन्यामुद्वहेत् ।
अव्ङ्गाङ्गी सौम्यनाम्नी हंसिारणगावमनीम् ।

वििाहं करोवत । अििविेदस्य िैिावहकदियाया: िम:

तनुलोमके शिदना मृद्वङ्गीमुहद्व
े हेत् वस्त्रयम् ।। मनु ३/१०

ययारीत्या: प्रवतपाददतो भिवत ।

के षािन शारीररकगुणानां हेतोऽवप कन्या िजवनीया भिवत ।
सूत्रकाल :- सूत्रकाले कमवकाण्िविवध: िमिर्द्धः दृश्यते ।
वििाहसम्बन्धीनां
संस्काराणां
गृह्यसूत्रे
विवधित्
19
पररपालनायोल्लेखोऽवस्त ।
कालिमे
धार्मवकविचारधारा
सामावजकव्िस्िा
दियाविवधविधानानां च पररिर्त्वनं भिवत ।

यिा मनु17 कियवत - कवपलके शामवधकाङ्गयुक्तां रोवगणीं,
लोमहीनां, िाचालां, वपङ्गलिणवयुक्तां कन्यां न गृह्णीयात्
। िध्िा: अवन्तम: महत्िपूणव तत्त्िंभिवत तस्याः जननक्षमता
।
वििाहसंस्कारे िरगुणा

वििाहसंस्कारस्य प्रतीकम् एकिस्तुदशवनेन स्मरणेन च िारं िारं यत् स्मरवत तस्य नाम

िरस्य गुणपररसर: बहुव्ापकः। याज्ञिल््यिचनानुसारमुपकु िावणक: ब्रह्मचारी ब्रह्मचयव समाप्य गुरोराज्ञया गृहं

प्रतीकवमवत। स प्रतीक: स्ियं प्रकरितो न भिवत । कस्यावप
साहाय्येन पररप्रकाश्यते ।

प्रत्यािर्त्वनं कृ त्िा गृहस्िाश्रम प्रविशेत् । आपस्तम्बेऽवप –
"बन्धुशीललक्षणसम्पन्नः श्रुतिानरोगः ।18

स्मार्त्वधमे वििाहसंस्कार: उपयुवक्तविवधविधानेनानुवष्ठतो
भिवत । वििाहस्य तात्पयं भिवत िरिध्िौ वमवलतौ

यमोऽवप सिवगुणावतररक्तं सप्तगुणान् परीक्ष्य कन्यादानं

सन्तौ वनगूढं सम्बन्धमवतमानिमाध्यावत्मकं दैिीतत्त्ि च
विकवशतो कु िवतः । वहन्दुवििाहस्य रहस्यात्मकतत्त्िे

कर्त्वव्वमवत कियवत । यिा वस्त्रया: जननसामथ्यव परीक्ष्य
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विद्यते

।

वहन्दुवििाहे

21.

योग्यतामयोः स्त्रीपुरुषयो: मध्ये िैधावनकसम्बन
िैिावहकविवधविधाने सिाववधक महत्त्िं विद्यते । तच्च

गौ.गृ.सू.-२/१, हा.गृ.सू.१/१९, भा.गृ.सू. १/११-२०

निदम्पतीमध्ये निीनं सम्बन्धं स्िापयवत । वििाह एक:
स्िायी सम्बन्धो भिवत । वििाहस्य मुख्यमुद्दश्े यं भिवत
सन्तानजननं धमवरक्षणं च । वििाह: मनुष्यजीिनस्य
सिाववधकं स्िागतयोग्य: पदक्षेपः । य: विवध: मनुष्यजीिने
नूतनाध्यायस्य प्रारम्भं करोवत नूतनं सम्बन्धं च स्िापयवत ।
सम्बन्धस्िापने बहुविधा आशा आकाङ्क्षाश्च जाग्रताः
भिवन्त ।
अनेन प्रकारे ण िैिावहकप्रतीकिादस्य साधारणप्रयोजनं
िैिावहकजीिनं
व्ाप्नोवत
दाम्पत्त्यजीिनस्य
दैवहकं

।
तिा

शास्त्रीयं
महत्त्िं,
मानवसकमेकीकरणं

मधममागावनुसारणं, सामावजकपररिर्त्वनं च वहन्दुवििाहविधे:
प्रमुखवचननावन भिवन्त ।
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