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याज्ञवल्क्यस्मृतौ स्त्रीणामार्थिकर्स्थर्तिः
Arya Lakshmi KA
संक्षेपिः
धर्मसत्रू प्रोक्तान् वर्ामश्रर्ादिधर्ामन् यथाक्रर्ं दवन्यस्य र्ानवसर्ाजस्य श्रेष्ठजीवनं लक्षीकृ त्य प्रकदपितााः दनयर्सदं ितााः एव र्नस्ु र्ृत्याियाः
स्र्ृतयाः । स्र्ृदतसादित्ये यद्यदि दवंशत्यदधकााः स्र्ृतयाः सर्िु लबधााः तथादि दवषयदववेचनदृष्ट्या स्र्ृतीनार्ावपयां र्नस्ु र्ृतेाः दवकदसता तथा
वैज्ञादनकके दन्िता च दवद्यते याज्ञवप्यस्र्ृदताः । दिदिष्प्प्रशासनकाले िैन्िवदनयर्ानां प्रार्ादर्करूिेर् आधारीकृ ताः ग्रन्थोपदि ययर्ेवासीत् ।
यस्य िायभागदवधानं भारतीयदनयर्संदितानां रचनासु यत्यन्तं प्रभादवतं दृश्यते । एवर्दस्र्न् लघप्रु बन्धे याज्ञवप्यर्ते स्त्रीधनस्य दनवमचनं,
यस्योियोगाः किा करर्ीयाः तथा स्त्रीधनस्योत्तरादधकारदवषये च दचन्त्यते । स्त्रीर्ां आदथमकसर्न्ु नदतं संलक्ष्य याज्ञवप्येन कन्यायााः कृ ते
दितृसम्ित्तौ उत्तरादधकाररत्वं व्यवस्थाप्यते । तेनैव स्वस्र्ृतौ ऐिंप्राथम्येन गृदिर्ीभ्याः तथा दवधवाभ्यश्च ित्युाः सम्ित्तौ उत्तरादधकाररत्वं
प्रकपप्यते । सार्ादजकप्रसक्तायााः यस्यााः स्र्ृतेाः व्याविाररकांशााः आधदु नकभारतस्य दनयर्व्यवस्थायार्द्यादि वरीवतमन्ते ।
कूटपदार्ि:- स्र्ृदतसादित्यं, िायांशदवधानं, स्त्रीधनं, कन्या, गृदिर्ी, दवधवा ।

आमुखम्
भारते धर्मव्यवस्था वेिायत्ता एव । वेिो धर्मदनरूिर्े स्वतन्त्रभावेन प्रर्ार्र््, स्र्ृत्याियस्तु तन्र्ल
ू कतया । यताः वेिर्ल
ू त्वात्
प्रशस्ता स्र्ृतीनां आद्या िरर्प्रार्ादर्की च स्र्ृदतभमवदत र्नस्ु र्ृदताः । र्नस्ु र्ृतेाः िश्चात्कालीना धर्मशास्त्रग्रन्थेषु दवश्रुता च
कादचििरा स्र्ृदतभमवदत याज्ञवप्यप्रर्ीता याज्ञवप्यस्र्ृदताः । यत्र र्नस्ु र्ृदताः द्वािशस्वध्यायेषु संदवभक्तााः, याज्ञवप्यस्र्ृदताः
आचारव्यविारप्रायदश्चत्ताखयैाः के वलं दत्रदभरे वाध्यायैाः दवभज्यते । कायमर्ात्रप्रसक्ता, िनु रुदक्तिोषदनवृत्ता चेयं स्र्ृदताः यत्यन्तं
सरलया भाषया सक्रर्र्िु न्यस्ता दृश्यते । यत एव स्र्ृदतिरम्िरायां यनिु र्ं दकदचचि् स्थानं दबभतीयं याज्ञवप्यस्र्ृदताः । यस्यााः
व्याविाररकर्ित्त्वेन आधदु नकभारतस्य दनयर्व्यवस्थायााः िररकपिनायां याज्ञवप्यस्र्ृतेाः यदस्त दकचचन र्ित्तरं योगिानर्् ।
तस्र्ािेव इिानीन्तनकाले र्नस्ु र्ृतेरप्यदधकस्वीकायमता याज्ञवप्यस्र्ृतेाः वतमतेत्येतत् वस्तुता यस्यााः गररर्ार्ेव सन्तनोदत । एवं
चात्र याज्ञवप्यस्र्ृतेाः स्त्रीर्ार्ादथमकव्यवदस्थतेाः दवदचन्तने दक्रयर्ार्े दनतरां प्रसक्ताः दवषयाः भवदत स्त्रीधनं तथा स्त्रीर्ां
िायाश
ं दवधानचच । एषु दवषयेषु याज्ञवप्येनादिष्टानां सार्ान्यदनयर्ानां दनरूिर्र्त्र दक्रयते ।
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याज्ञवल्क्यमते स्त्रीधिम्
दस्त्रयाः सततं िज्ू यााः र्ाननीयाश्चासन् याज्ञवप्यकालीने सर्ाजे । धादर्मककायामदर् स्त्रीर्ार्निु दस्थतौ किादि न सम्भवदन्त स्र्
िौरादर्कव्यवस्थायार्् । यत एव लोकयात्रायााः दनिानरूिेर् श्लाघ्यार्ानानां स्त्रीर्ां कृ ते िायाश
ं ादिकायेष्प्वदि याज्ञवप्येन
सावदितं दनयर्ााः िररकदपितााः आसन् ।
स्त्रीर्ां दनजसम्िदत्तभमवदत स्त्रीधनं नार् यदस्र्न् सवामसार्दि स्त्रीर्ां िर्ू ामधीशत्वं वतमते । स्त्रीधनदवषयदवचारे याज्ञवप्याः िवू मवदतमनाः
र्ानवधर्मशास्त्रकारस्य र्नोरे व िरम्िरार्नुवतमर्ानो दृश्यते । येन स्त्रीधनस्य षड्भेिााः प्रिदशमतााः । तस्यैव र्तानवु ती दवज्ञानेश्वरोपदि1
दर्ताक्षरायां षड्प्रकारकस्य स्त्रीधनस्य स्िष्टीकरर्र्च्ु यते । याज्ञवप्यर्ते दितृर्ातृिदतभ्रातृर्ां सकाशाद्वा दववािवेलायां प्राप्तं वा
ित्याःु दद्वतीयोियर्काले प्रथर्ित्नयााः तोषर्दनदर्त्तं प्रित्तं वा स्त्रीधनदर्दत कथ्यते । यदि च बान्धवैाः प्रित्तं वा दववािानन्तरं
िदतकुलाद्वा दितृकुलाद्वा प्राप्तं धनर्दि स्त्रीधनत्वेनोच्यतेदत यदभप्रैदत याज्ञवप्याः2। दवज्ञानेश्वरे र्3 िदतद्वारा दस्त्रयै प्रित्तं तथा
िायांशरूिेर् प्रित्तं च धनर्दि स्त्रीधनत्वेन र्न्यते ।
स्त्रीधनस्यास्य उियोगोपदि किा करर्ीयाः इदत दवषये याज्ञवप्येन4 दववेचनं दक्रयते यथा िदु भमक्षकाले धर्मकायेषु व्यादधकाले
बन्धनादिकाले च भायामयााः स्त्रीधनं धर्मताः ग्रिीतर्ु िमदत िदताः । एवर्ािदत्तकालेषु गृिीतस्य धनस्य प्रत्यिमर्र्दि भताम न कायमर्ासीत्
। यताः ज्ञायते यत् यन्यासु यवस्थासु स्वीकृ तस्य स्त्रीधनस्य प्रत्यिमर्ं करर्ीयं भवदत इदत ।
र्ध्ये याज्ञवप्येन स्त्रीधनस्यादि उत्तरादधकारदवषये दवचाराः दक्रयते । शास्त्रकारै ाः स्त्रीधनस्योत्तरादधकाररर्ी ित्रु ी भवतीत्यच्ु यते ।
यताः स्त्रीर्ां र्र्ता ित्रु ीन् प्रदत यदधकतया दृश्यतेदत कारर्ेन ।
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यस्य िेतुरूिेर्ेिं दनरूप्यते यत् िरुु षस्य श्ु लस्य आदध्येनैव ित्रु स्य जन्र् भवदत ।
दस्त्रयाः रजसाः आदध्येन ित्रु ीजन्र् च दसिध्् यदत । तस्र्ात् ित्रु यां र्ातरु वयवानां
आदध्येन र्ातुाः सम्ित्तेाः उत्तरादधकाररर्ी ित्रु ी भवदत । एवर्ेव ित्रु े िरुु षावयवााः
यदधकााः भवदन्त । यताः दितृधनस्यादधकारर ित्रु ाः भवदत । स्त्रीषु दनाःसन्तानासु
उत्तरादधकारत्वं तासां दितृर्ार्ेव भवदत दकन्तु यदि स्त्रीर्ां ित्रु याः सदन्त तदिम तद्धनस्य
उत्तरादधकाररण्याः के वलं ित्रु याः एव भवदन्त ।
कन्यायािः अंशभार्ित्वव्यवस्था
कन्याभ्याः िैतक
ृ सम्ित्तौ उत्तरादधकाराः दवधीयते स्र् याज्ञवप्यस्र्ृतेाः िायभागदवचारे ।
भ्रातृिीनकन्यानां दितुाः र्ृत्योाः िरं िैतक
ृ सम्ित्तौ दद्वतीयस्थानं यवतमत । दितरर र्ृते
सदत सम्ित्तेाः प्रथर्ं स्थानं र्ातरु ासीत् । तताः िश्चात् भ्रातृिीनायााः ित्रु यााः आसीत्
दद्वतीयं स्थानर्् । दवषयेपदस्र्न् याज्ञवप्येन5 इिं िरार्ृश्यते यत् ित्रु िीनस्य िरुु षस्य
दवयोगात्िरं तस्य सम्ित्तौ ित्नी, ित्रु याः, दितरौ, भ्रातृजााः गोत्रोत्िन्नाः ज्ञादताः, दशष्प्य एवं
िह्मचारर इत्यादिषु उत्तरोत्तरस्य यभावे इतरे षार्दधकारो वतमते क्रर्शाः । याज्ञवप्येन6
ित्रु ाभावे एव ित्रु यााः ित्ताश
ं े योग्यता कथ्यते । दकन्तु ित्रु े वतमर्ाने ित्रु यााः
सर्ानादधकारत्वं नैव दवद्यते । याज्ञवप्यकालीनसर्ाजे िरुु षैाः सर्ं स्त्रीर्ार्दि
आदथमकसर्न्ु नदतरासीदिदत स्र्ृदतगतैाः िायदवचारै ाः स्िष्टर्दभज्ञायते ।
दायांशे िृर्िणयािः स्थािम्
प्राचीनभारतीयिरम्िरानसु ारं गृिस्थस्य यधामङ्दगनीनीरूिेर् सिा व्यराजत तस्य
धर्मित्नी । यद्यदि ित्नी िरुु षस्य धदर्मकवृदत्तषु सियोगं करोदत तथादि
आदथमकव्यविारे षु िुरुषसर्ानस्थानं स्त्रीर्ां नादवद्यत । दवदशष्प्य प्रा्कालीनााः
धर्मसत्रू कारााः शंखनारिाियाः स्त्रीर्ां उत्तरादधकारे दवरोधं प्राकियत् । िरुु षार्ां तु
स्वस्य ित्न्यै वा ित्रु ेभ्याः वा िानं कतमर्ु दि यदधकारो नावतमत । यत एव उच्यते
याज्ञवप्येन7 "स्वं कुिुम्बादवरोधेन िेयं िारसतु ादृते इदत। स्त्रीर्ां िायभागे
उत्तरादधकारत्वं याज्ञवप्यस्र्ृतौ एव प्रथर्तया दनयदर्तर्् । यद्यदि याज्ञवप्येन
स्त्रीर्ां साक्षात् सम्ित्तौ उत्तरादधकारत्वं नाकपियत् तथादि ित्रु दविीनस्य िरुु षस्य
र्ृत्योाः िश्चात् तस्य ित्यै िायभागे प्रथर्ं स्थानर्यच्छत् । तथादि ित्याःु आज्ञां दवना
ित्नी दकर्दि व्ययं कतुंु यिामदि नासीत् । दवज्ञानेश्वरे र्8 दर्ताक्षरायार्ेवर्दु पलखयते
यत् यित्रु स्य िरुु षस्य स्वगमर्नात्िरं तस्य सिाचाररर्ी िररर्ीता स्त्री सकलस्यादि
सम्ित्तेाः उत्तरादधकाररर्ी भदवष्प्यतीदत ।
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र्वधवायािः उत्तरार्धकारत्वम्
सम्ित्तेाः उत्तरादधकाररदवषये दवधवायााः यदि उत्तरादधकारत्वं वतमतेदत कथ्यते
याज्ञवप्येन9। ित्रु दवविीनस्य िरुु षस्य र्ृत्योाः िश्चात् तस्य सम्ित्तौ प्रथर्ादधकाराः
तस्य दवधवायााः एव वतमते । यद्यदि वेिेषु वा इतरधर्मसत्रू ग्रन्थेषु वा दवधवायााः
उत्तरादधकारत्वदवषये िरर्ाशो नैव प्राप्यते चेिदि याज्ञवप्यस्र्ृतौ यदस्र्न् दवषये
उललेखााः दवद्यन्ते । याज्ञवप्यस्य जीवनवृत्तान्तात् इिर्दि ज्ञायते यत् यनेन
दवधवायााः िायाश
ं दवधौ न के वलर्ेकं सैद्धादन्तकोिस्थािनर्करोत् यदि तु
तिीयर्ृत्योाः िश्चात् स्वस्य सम्िदत्ताः सवमर्दि ित्नीभ्यां प्रिाय एतस्योत्तरादधकारस्य
व्यवस्थािनं चररताथमर्करोत् । यद्यदि याज्ञवप्याः10 ित्रु ाभावे दवधवायााः सम्ित्तौ
िर्ू मतया स्वादर्त्वर्च्ु यते तथादि तिग्रे तेनेिर्प्यच्ु यते यत् िायांशस्य दवभजनानन्तरं
यदि िाररवाररकसिस्यााः दर्दलत्वा जीव्यन्ते तदिम स्र्ित्तेाः यदधकाराः संसदृ ष्टनाः भवदत
। यस्येतोपदि स्िष्टं व्याखयानं दवज्ञानेश्वरे र्ादि11 िीयते यत् ित्रु ाभावे सम्ित्तेाः ग्रिर्ं
संसदृ ष्टनाः भवदत न तु ित्न्यािीनादर्दत ।
उपसिं ारिः
स्र्ृदतकालीनसर्ाजे स्त्रीर्ार्ासीत् दकचचदद्वदशष्टं स्थानर्् । दस्त्रयाः
सर्ादजकव्यवस्थायााः आधारदशलााः आसन् । याज्ञवप्यर्ते स्त्रीर्ां प्रसदक्ताः
प्रकृ ष्टता च र्नक
ु ालीनसर्ाजािदि र्ित्वाधादय यवतमत । यताः याज्ञवप्यस्र्ृतेररव
स्त्रीर्ां सम्ित्तौ उत्तरादधकाररत्वं इतरत्र कासदु चिदि स्र्ृदतषु नैव िष्टट ं श्यते ।
तस्र्ािस्य ग्रन्थस्य सार्ादजकप्रसदक्तं व्याविाररकप्रासङ्दगकताचच दृष्ट्वैव
तिीयांशााः आधदु नकनीदतन्यायव्यवस्थायां सर्ाकदलतााः दृश्यन्ते ।
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