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सवर्वणार्नां साधारणधमार्ः 
 

Dr. Asavadi Sudhama Vamsi 
 
सारांश:  
कृष्णयजवु�दस्य �मुखेषु ��षु धमर्सू�ेषु बोधायनापस्तम्ब�हरण्यकेिश�न्थाः अनेकानेक 
मानवीयमूल्यसम्ब�ाम्शान ् उत्घो�षतवन्तः तेष ु सवर्वणार्नां साधारणधमार्ः अत्यन्त मुख्या इित व�ंु 
शक्यते। साधारणधमार् चरणेनैव एव मानवः तस्य जन्म प�रपूणर्त्वं �ाप्नोित इित प�ण्डताणां अिभ�ायः। 

1. वणर्व्यवस्था: कृष्णयजवु�दस्य �मुखेषु ��षु धमर्सू�ेष ु वणर्व्यवस्था सम्यक् िनरू�पता। धमर्स�ेूष्वेष ु वणार्नां 
�वभागः, सवर्वणार्नां साधारणधमार्ः, �ा�णक्ष��यवैश्यश�ूानाञ्च धमार्ः �वशेषरूपेण चिचर्तास्स�न्त। 

2. वणर्�वभागः आयर्समाजः वणर्दृष्ट्या चतुधार् �वभ�ः इित �व�दतचरमेव। अनूचानः सोSयं वणर्�वभागः 
कृष्णयुजवु�दस्य �मुखेषु ��ष ुधमर्स�ेूषु �ो�ो वतर्ते– 

चत्वारो वणार् �ा�णक्ष��य�वट्श�ूाः1 इित बोधायने चत्वारो वणार् ��णक्ष��यवैश्यश�ूाः 2 इित 

आपस्तम्ब�हरण्यकेिशधमर्सू�योः वणर्�वभागः �ादिशर्। एते चत्वारो वणार्ः सामयाचा�रकधमर्स्यािधका�रणः भव�न्त 
3, नान्ये। �कञ्च, आपस्तम्ब�हरण्यकेिशधमर्सू�योः वणार्नामेषां �ा�णाद�नां पूवर्ः पूवर्ः स��ृवतोS�प अपरात ्

जन्मतः ��ेत्व ं�ितपा�दतम–् तेषां पूवर्ः पूव� जन्मतश्�येान ्4 इित। 

3. सवर्वणार्नां साधारणधमार्ः आपस्तम्ब�हरण्यकेिशधमर्सू�योरुभयोर�प सवर्वणार्नां साधारण धमार्ः यथा अ�हंसा 
सत्यमस्तेयादयः, �वशेषधमार्ः यथा अध्ययनादयः �याणां �ा�णक्ष��यवैश्यानां, अध्यापनादयो �ा�णस्य, 

यु�ादयः क्ष��यस्य, कृष्यादयो वैश्यस्येत्यादयः �ितपा�दताः। दषु्कमर् न करणीयिमित - दोषफलसंशये न तत ्

कतर्व्यम ्5, पा�दानमेव कतर्व्यिमित - देशतः कालतः शौचतः सम्यक्�ितगहृ�ततृ इित दानािन �ितपादयित 6 इित।, 

अितिथपूजन ं कायर्िमित, पुण्यापुण्यकमार्नुगुण्येन जन्मान्तर�ाि��रित, माग� केचन धमार्ः पालनीयाः - यानस्य 

भारािभिन�हतस्याSSतुरस्य ��या इित सव�दार्तव्यः 7, अिश�पिततम�ोन्म�ानामात्मस्वस्त्ययनाथ�न सव�रेव 

दातव्यः 8, वणर्ज्यायसां चेतरैवर्ण�ः 9, धमर्�जासम्पन्ने दारे नान्यां कुव�त, अन्यतराभावे कायार् �ागग्न्याधेयात ्10, न 

संशये �त्यक्षवद् �ूयात ् 11 इत्यादयः अशंाः सवर्वणार्नां साधारणधमार्ङ्गत्वेनो�ाः। सम्�ित एते सवर्वणार्नां 
साधारणधमार्ः �दश्यर्न्ते। 
 
कूट शब्द: कृष्णयजवु�दस्य, अध्यापनादयो �ा�णस्य, यु�ादयः क्ष��यस्य 
 
�स्तावना 
“भारतस्य �ित�े �े संस्कृत ं संस्कृितस्तथा”  इत्यिभयु�ो��माधार�कृत्य ससं्कृतभाषा, 
भारतीयसंस्कृितः च अत्यन्त �ाचीन इित िन��चं वचः। देवता व्यवहारयोग्यत्वात ्ससं्कृतभाषा 
देवभाषा इत्यिभ�िधता। �दव ् धातोः �ोतनिमत्यथर्ः कस्य �ोतनं इत्याकांक्षायाम ्
आत्मसंस्कार�ोतनिमित समाधेयम।् यतो�ह “वाण्येका समलंङ्करोित पुरुषं या संस्कृता धायर्ते, 
“वाक् वैदोग्�ी” --------“ धेनुवार्गस्मान ् उपसु�ुतैत ु इत्या�द �ामाण्यवचनािन संस्कृतभाषायाः, 
संस्कृते� अ�वनाभावसम्बनध्ः ख्यापय�न्त। 
वै�दककालादारभ्य आधुिनककालपयर्न्तं ससं्कृतभाषा गंङ्गा�दपुण्यजीवनद�व आससंारम ्अस्मान ्
पुणित। एतादृश महत्वपूणार्याः संस्कृतभाषायाः उज्जीवनाय, प�ररक्षणाय ब�प�रकरास्ताः 
महाभागाः िनत्यस्मरणीयाः भव�न्त वाल्मी�कव्यासादयः।
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मानवीयबंधस�हतस्य, आत्मीयतास�हतस्य मानवीयमलूस्य 
केन्�स्थानं समाज एवेित सव�षां अङ्गीकार एव। तादृश 
मानवीयबन्धान ् समाजे उ�तुर्मेव वेदाः, उपिनषदः, काव्यािन 
नाटकािन अजायन्त। तेषु वेदाः वेदसम्ब�ाः धमर्शा�, 
धमर्स�ू�न्थाः अत्यन्त स�न्न�हततया मानवीय अनुबंधदृष्ट्या 
सवर्वणार्नां साधारणधमार्ः आचरणयोग्यािन बहूिन �वषयािन 
कथं बोधय�न्त? कथं उप�दश�न्त? कथं �चारं लभन्ते? 
इत्या�द �वषयक चचार् मया अ� �वस्तायर्ते। 
कृष्णयजुव�दस्य �मुखेषु ��षु धमर्स�ेूषु 
बोधायनापस्तम्ब�हरण्यकेिश�न्थाः अनेकानेक 
मानवीयमूल्यसम्ब�ाम्शान ् उत्घो�षतवन्तः तेषु सवर्वणार्नां 
साधारणधमार्ः अत्यन्त मुख्या इित व�ंु शक्यते। साधारणधमार् 
चरणेनैव एव मानवः तस्य जन्म प�रपूणर्त्वं �ाप्नोित इित 
प�ण्डताणां अिभ�ायः। 
 
1. वणर्व्यवस्था 
कृष्णयजुव�दस्य �मुखेषु ��षु धमर्स�ेूषु वणर्व्यवस्था सम्यक् 
िनरू�पता। धमर्स�ेूष्वेषु वणार्नां �वभागः, सवर्वणार्नां 
साधारणधमार्ः, �ा�णक्ष��यवैश्यशू�ानाञ्च धमार्ः �वशेषरूपेण 
चिचर्तास्स�न्त। 
सामयाचा�रकधमर्स्यािधका�रत्वेन चतुणा� वणार्नां �वभागः 
�ा�णः, क्ष��यः, वैश्यः, शू�ः इित रूपेण कृतः। सवर्वणार्नां 
साधारणधमार्ङ्गत्वेन दषु्कमर् न करणीयिमित, पा�दानमेव 
कतर्व्यिमित, माग� केचन धमार्ः पालनीयाः इित। अितिथपूजनं 
च कायर्िमत्यादयः धमार्ः �ो�ाः। �ा�णधमार्ङ्गत्वेन �ा�णस्य 
कमार्�ण, �ा�णस्य दैन�न्दनवतर्नं, �ा�जी�वकेत्यादय�Sशाः 
चिचर्ताः। क्ष��यधमार्ङ्गत्वेन क्ष��यधमार्ः, क्ष��येण पालनीयाः 
यु�धमार्ः राज्यपालनधमार्� �ो�ाः वतर्न्ते। 
वैश्यधमार्ङ्गत्वेन वैश्यस्य धमर्सम्मतािन कमार्�ण, 
वैश्यस्यजी�वका इत्यादय�Sशाः उपव�णर्ताः। शू�धमार्ङ्गत्वेन 
�ैव�णर्कानां शु�षैूव �व�हता। उपनयनं, वेदाध्ययनं, 
यज्ञिमत्याद�िन कमार्�ण शू�ाय न �व�हतािन। �ैव�णर्कानां 
शु�षैूव जी�वकात्वेनोपव�णर्ता। एवमेत�Sशाः 
बोधायनापस्तम्ब�हरण्यकेिश धमर्स�ेूषु िनरू�पताः। 
साम्�तमेत�Sशाः यथा�मं िनरूप्यन्ते। 
 
2. वणर्�वभागः 
आयर्समाजः वणर्दृष्ट्या चतुधार् �वभ�ः इित �व�दतचरमेव। 
अनूचानः सोSयं वणर्�वभागः कृष्णयुजुव�दस्य �मुखेषु ��षु 
धमर्स�ेूषु �ो�ो वतर्ते– 
चत्वारो वणार् �ा�णक्ष��य�वट्शू�ाः 1 इित बोधायने चत्वारो 
वणार् ��णक्ष��यवैश्यशू�ाः 2 इित 
आपस्तम्ब�हरण्यकेिशधमर्स�ूयोः वणर्�वभागः �ादिशर्। एते 
चत्वारो वणार्ः सामयाचा�रकधमर्स्यािधका�रणः भव�न्त 3, 

नान्ये। �कञ्च, आपस्तम्ब�हरण्यकेिशधमर्सू�योः वणार्नामेषां 
�ा�णाद�नां पूवर्ः पूवर्ः स��ृवतोS�प अपरात ् जन्मतः ��ेत्वं 
�ितपा�दतम–् तेषां पूवर्ः पूव� जन्मतश्�येान ्4 इित। 
एवं स��ृवतोS�प शू�ात ् वैश्यः, वैश्यात ् क्ष��यः, क्ष��यात ्
�ा�णः �येािनित िसध्यित। इत्थम� �ा�णस्य सवर्��ेता 
जन्मतः एव उ�ा- �कञ्च �ा�ण एव सव�षामाचायर्ः स्मयर्ते 
धमर्शा�ेषु 5 इित आपस्तम्ब�हरण्यकेिशधमर्सू�योः �स्तुतः– 
�ा�ण आचायर्ः स्मयर्ते तु 6 इित। एवं चत्वारः वणार्ः, त� 
�ा�णः, ��ेः इित धमर्सू�ेषु िनरू�पतम।् 
 
3. सवर्वणार्नां साधारणधमार्ः 
कृष्णयजुव�दस्य �मुखेषु ��षु बोधायनापस्तम्ब�हरण्यकेिश- 
धमर्स�ेूषु बोधायनधमर्स�ंू �वहाय अन्ययोः धमर्सू�योः �योः 
सवर्वणार्नां साधारणधमार्ः �वशेषरूपेण उपव�णर्ताः। 
आपस्तम्ब�हरण्यकेिशधमर्स�ूयोरुभयोर�प सवर्वणार्नां साधारण 
धमार्ः यथा अ�हंसा सत्यमस्तेयादयः, �वशेषधमार्ः यथा 
अध्ययनादयः �याणां �ा�णक्ष��यवैश्यानां, अध्यापनादयो 
�ा�णस्य, यु�ादयः क्ष��यस्य, कृष्यादयो वैश्यस्येत्यादयः 
�ितपा�दताः। दषु्कमर् न करणीयिमित, पा�दानमेव 
कतर्व्यिमित, अितिथपूजनं कायर्िमित, पुण्यापुण्यकमार्नुगुण्येन 
जन्मान्तर�ाि��रित, माग� केचन धमार्ः पालनीयाः इत्यादयः 
अंशाः सवर्वणार्नां साधारणधमार्ङ्गत्वेनो�ाः। सम्�ित एते 
सवर्वणार्नां साधारणधमार्ः �दश्यर्न्ते। 
 
1. दषु्कमर् नैव करणीयम ्
दषु्कमर् नैव करणीयिमित आपस्तम्ब�हरण्यकेिशधमर्सू�योः 
�स्तूयते दोषफलसशंये न तत ् कतर्व्यम ् 7 इित। अथार्त ्
य�स्मन ् कमर्�ण कृते द�ुफलं सम्भाव्यते न तत्कमर् कुयार्त ्
इित भावः। एतेन जनः द�ुकमर्णः दरेू ित�ित। 
 
2. पा�दानमेव कतर्व्यम ् 
दान�वषयेS�प महदवधानम ् आपस्तम्बेन �द�मासीत।् 
�यागा�दके्ष�ेषु, सूयर्�हणा�दकालेषु, 
कृच्�ा�दप�रसमा�या�दप�व�ेषु अवसरेषु च अवश्यं दानािन 
देयानीित, त�ानम�प योग्य�ित�ह��े एव करणीयिमित च 
आपस्तम्ब�हरण्यकेिशधमर्स�ूयोः �ितपा�दतः। अथार्त ्
पा�दानमेव करणीयिमित ससंूच्यते– देशतः कालतः शौचतः 
सम्यक्�ितगहृ�ततृ इित दानािन �ितपादयित 8 इित। एवम� 
पा�दानमेवकरणीयिमित �ितपा�दतम।् 
 
3. अितिथपूजा कायार् 
अितिथपूजनं कायर्िमित आपस्तम्ब�हरण्यकेिशधमर्सू�योः 
संसूच्यते। यस्यान्नस्य एकदेशः अग्नौ न हूयते न समप्यर्ते, 
यस्मात ्अन्नात ्�कञ्चन भागं अितथये न द�यते तादृगन्नं न 
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भो�व्यिमत्या�दना अितथये अन्नसमपर्णानन्तरमेव स्वयं 
भो�व्यिमित िन�दर्श्यते। एवम� अितिथपूजनम ् अवश्यं 
कायर्मेवेित सचू्यते- यस्याSग्नौ न ��यते यस्य चाS�ं न 
द�यते न त�ो�व्यम ्9 इित। 
 
4. पुण्यापुण्यकमार्नुगुण्येन जन्मान्तर�ाि�ः 
पुण्यापुण्यकमार्नुगुण्येन जन्मान्तर�ाि�ः भवतीित 
आपस्तम्ब�हरण्यकेिश- धमर्स�ूयोः �ितपा�दतम।् सवर्वणार्नां ये 
वणर्�यु�ाः आ�म�यु�ा उभय�यु�ा वा स्वधमार्ः �ो�ास्तेषां 
अवैगुण्येन अनु�ाने सित उत्कृ�म ्अक्षयं स्वगार्ख्ये लोके वासः 
भवतीित, त� सुखानुभवानन्तरं, अविश�कमर्फलेन पुनर� 
�विश�े कुले जन्म, का�न्तम�पंू हेमा�दतुल्यं वण�, 
�ितपक्षिन�हक्षमं बल,ं मेधां, �ज्ञां, स्वणार्द�िन �व्या�ण च 
लभन्ते इित च त� �ितपा�दतम–् सवर्वणार्नां स्वधमार्नु�ाने 
परमप�रिमतं सुखम,् धमार्नु�ानिमित �ितप�ते 
तच्च�ददभुयोल�कयोः सुख एव 10 इित। एवमेव स्वधमर्स्य 
अननु�ानात ् दःुख�ाि�भर्वतीत्य�प सूिचता वतर्ते– एतेन 
दोषफलप�रव�ृ�रु�ा 11 इित। एवम� स्वधमार्नु�ानस्य 
महत्वमुपव�णर्तम।् 
�कञ्च धमार्नु�ानेन जघन्यः वणर्ः शू�ा�दः पूव� पूव� वणर्त्वम ्
आप�ते इित, अधमार्नु�ानेन पूव� वणर्ः जघन्यं वणर्माप�ते 
इित आपस्तम्ब�हरण्यकेिशधमर्स�ूयोः अन्य�ा�प सूिचतम।् 
अथार्त ् धमार्नु�ानात ् उ�मवणर्त्व�ाि�ः, तदननु�ानाच्च 
अवरवणर्त्व�ाि��रित भावः– धमर्चयर्या जघन्यो वणर्ः पूवर्पूव� 
वणर्माप�ते जाितप�रव�ृौ, अधमर्चयर्या पूव� वण� जघन्यं 
जघन्यं वणर्माप�ते जाित प�रव�ृौ 12 इित। 
 
5. माग� पालनीयाः धमार्ः 
स्वस्य परस्य च �हताय, सखुाय च माग� अवश्यं पालनीया� 
धमार्ः केचन आपस्तम्ब�हरण्यकेिशधमर्स�ूयोः �ो�ाः। यानाय, 
व्यािधपी�डताय, �ीभ्यः, व�ृाय, दबुर्लाय, बालाय च गुन्तंु 
सव�रेव वण�ः मागर्ः दातव्यः– यानस्य 
भारािभिन�हतस्याSSतुरस्य ��या इित सव�दार्तव्यः 13 इित। 
सव�ः वण�ः आत्म�येसे, आत्म�ाणाय च अिश�ानां मूखार्णां, 
पिततानां, म�ानाम,् उन्म�ानाम ् �थम ं गन्तुं मागर्ः दातव्यः- 
अिश�पिततम�ोन्म�ानामात्मस्वस्त्ययनाथ�न सव�रेव दातव्यः 
14 इित। वण�न ये उत्कृ�ास्तेषां (�ा�णाद�नाम)् अवरवण�ः 
(क्ष��या�दिभः) गन्तुं मागर्ः दातव्यः- वणर्ज्यायसां चेतरैवर्ण�ः 15 
इित। 
�ा�णेन सह अिभ�ष�ः राजा आगच्छित चेद�प �ा�णायैव 
मागर्ः दातव्यः इित, राजा �ा�णमन्तरा आगच्छित चेत ्तस्यैव 
मागर्ः दातव्यः इित आपस्तम्ब�हरण्यकेिशधमर्सू�योः �स्तूयते– 
समेत्य त ु�ा�णस्यैव पन्थाः 16, राज्ञः पन्था �ा�णेनासमेत्य 

17 इित। एवं माग� पालनीयाः धमार्ः 
आपस्तम्ब�हरण्यकेिशधमर्स�ूयोः �ो�ाः। 
 
6. ��तीयभायार्वरणे अवधेयाः अंशाः 
य�द भायार् �ौतगा�र्स्मातर्कमार्सु ��ावती तथा पु�वती चेत ्
��तीयां भाया� नो�हे�दित, उपयुर्�योः �योः योग्यतयोः 
अन्यतराभावे त ु अन्यां भायार्मु�हे�दित �स्तूयते– 
धमर्�जासम्पन्ने दारे नान्यां कुव�त, अन्यतराभावे कायार् 
�ागग्न्याधेयात ्18 इित। 
�कञ्च, संशयास्पद�वषयं �त्यक्षवत ् िन��तवत ् न �ूया�दित 
आपस्तम्ब�हरण्यकेिशधमर्स�ूयोः उच्यते– न संशये �त्यक्षवद् 
�ूयात ्19 इित। 
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